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SLD Lewica Razem

NOWA JAKOŚĆ
I ROZWÓJ MIASTA
SLD w Jastrzębiu-Zdroju to lewica nowoczesna w stylu europejskim dostosowana do dzisiejszych realiów.
To lewica ludzi młodych, wykształconych – którzy chcą
odważnie zmieniać miasto. Dlatego proponujemy konkretny program dla mieszkańców:
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Współpraca samorządu z Jastrzębską Spółką Węglową SA dla zapewnienia stabilnych miejsc pracy.
Obecna sytuacja w górnictwie, delikatnie mówiąc,
jest zła! Oczywiście można wszystko zwalać na światową
sytuację na rynku energetycznym i pozostawić Spółkę
samą sobie. Ale czy taka jest rola samorządu? Obecne
władze nie robią nic, by pomóc największemu pracodawcy w mieście w trudnym czasie. Czyżby ktoś zapomniał, że JSW SA zatrudnia ponad 20 tys. ludzi, którzy
utrzymują swoje rodziny? Sprawa jest przecież banalnie
prosta! Wszyscy – mamy tu na myśli pana prezydenta,
parlamentarzystów – którzy chodzili z głowami podniesionymi do góry i błyszczeli w blasku kamer, gdy tona
węgla kosztowała znacznie więcej niż jej realna wartość,
zapomnieli, że to był czas na podejmowanie działań zmierzających w kierunku umocnienia współpracy między
samorządem a Spółką. Efekt mamy taki, że absolwenci
szkół górniczych nie są zatrudniani w JSW SA, a władze
miasta i owi parlamentarzyści umyli ręce od problemu.
Nikt nie wpadł na to, by właśnie wtedy współpracując
mocno z JSW SA, „dołożyć drugą nogę” do jastrzębskiego przemysłu. Dzisiaj mamy zagrożone miejsca pracy,
a górnikom wmawia się, że prezydent nic nie mógł zrobić. Plan jest konkretny – należy JSW SA traktować jak
najpoważniejszego partnera przemysłowego w mieście,
liczyć się z jego zdaniem i prowadzić do zrealizowania
wspólnego projektu dla tworzenia nowych miejsc pracy.
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Rozwinięcie, a praktycznie rozpoczęcie prawdziwego funkcjonowania stref ekonomicznych miasta,
które obecnie stoją i nic się tam nie dzieje, oraz zbudowanie Jastrzębskiej Strefy Biznesu dla wprowadzenia
specjalnych ulg dla rodzinnych firm lokalnych.
Nic tak nie zadziwia jak zarośnięte chaszczami, zasypane śmieciami, niby-strefy ekonomiczne w naszym
mieście. Wystarczy je odwiedzić, by uzyskać odpowiedź
na pytanie: Co zrobiły obecne władze, by te strefy funkcjonowały? Z przeprowadzonych rozmów z lokalnymi
przedsiębiorcami wynika, że nikt im nawet nie dał szans,
by zaproponowali rozwiązania, które podjąłby samorząd dla wspierania lokalnego biznesu. Należy skopiować
rozwiązanie, jakie wprowadził prezydent Częstochowy.

Po prostu zaakceptował propozycje lokalnych przedsiębiorców. Z tego powstał program współpracy samorządu
z lokalnym biznesem. Okazuje się, że można stymulować
działania mające na celu zatrudnianie mieszkańców miasta
czy wprowadzić ulgi dla mieszkańców miasta prowadzących biznes. Jest prosta zasada – jak się nie znasz
na biznesie, to poproś o pomoc tych, co się odważyli
zaryzykować wszystkim i założyli własny biznes. O tym
nasz prezydent zapomniał. Nie zna się na biznesie i innym pomagać w tej materii nie zamierza. Proponujemy,
by podjąć szereg działań na rzecz partnerskich kontaktów
z lokalnymi firmami i tworzenia przyjaznej atmosfery
dla rozwoju przedsiębiorczości, co pozwoli na utworzenie Jastrzębskiej Strefy Biznesu, czyli forum współpracy
i rozwoju gospodarczego.
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Zagospodarowanie terenu OWN oraz byłego targowiska przy ulicy Północnej.
Na temat terenu Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego
nasłuchaliśmy się podczas poprzedniej kampanii wyborczej do samorządu wiele. Okazało się jak zwykle, że były
to puste frazesy i dyrdymały. Wszyscy lokalni politycy wiedzą, że problemy związane z własnością terenów na OWN
są na tyle złożone, że utworzenie tam czegokolwiek jest
niezwykle trudne i bardzo kosztowne. Mimo to w dalszym
ciągu padają puste obietnice o utworzeniu tam basenów,
aquaparków czy innych cudów, które tak naprawdę tam
nie powstaną. Należy porozumieć się z właścicielami
terenu i niskim nakładem kosztów stworzyć Jastrzębski
Park Aktywności Fizycznej. Mieszkańcy mieliby miejsce
do biegania, spacerowania, uprawiania nordic walking,
krótko mówiąc – aktywności na świeżym powietrzu. Natomiast wspomniany wyżej miejski basen z kompleksem
saun, grot solnych i innych atrakcji utworzyć w miejscu
opuszczonego targowiska na ulicy Północnej. W ten sposób uciekniemy z kolosalnymi kosztami z OWN-u i zagospodarujemy strefę centrum niekoniecznie pod kolejne
obiekty handlowe.
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Wprowadzenie zewnętrznego inwestora dla zapewnienia miejsc pracy dla kobiet.
Problem bezrobocia wśród kobiet w Jastrzębiu-Zdroju
jest znany nie od dziś. Wydaje się, że rozwiązanie nasuwa się samo. Trzeba po prostu zakasać rękawy i zamiast
jeździć po miastach partnerskich, zwiedzając Europę,
stworzyć warunki dla inwestora, który zechce utworzyć
nowe miejsca pracy. Dlaczego nie może u nas powstać

fabryka przemysłu lekkiego zatrudniająca kobiety czy też
nie można stworzyć preferencyjnego programu zatrudniania kobiet? Przedsiębiorca musi wiedzieć, że będzie się
mu opłacało zatrudnić kobietę, przeszkolić ją i uzyskać
z tego tytułu stosowne ulgi. Jest to założenie odważne,
ale chyba dużo lepsze niż utrzymywanie bezrobotnych.
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Wprowadzenie w życie pakietu JUNIOR-SENIOR.
Wspomniany pakiet to nic innego jak uporządkowanie spraw ze żłobkami, przedszkolami, szkolnictwem
oraz sposobem zagospodarowania wolnego czasu osobom
przebywającym na emeryturze. Normalne powinno być to,
że kobieta, która pracuje bądź wyraża chęć pracy, powinna
mieć pierwszeństwo w pozyskaniu miejsca w żłobku czy
przedszkolu dla swojego dziecka. W naszym mieście to nie
jest normalne. Mamy jeden żłobek i można powiedzieć
żartobliwie, że to sztandar prowadzenia polityki prorodzinnej miasta. Proste jest to, że żłobków musi być więcej.
Podobna sytuacja jest z przedszkolami.
W przypadku szkolnictwa chyba wszyscy mieszkańcy
nie chcą się dłużej wstydzić, że nasze miasto jest na szarym
końcu w większości rankingów poziomu polskich szkół.
Nie wspominając o ostatnich wynikach matur. Pewnie
możemy zwalić wszystko na uczniów! Tylko dokąd prowadzi ta droga? Czy nie powinno być impulsu płynącego od prezydenta miasta, by ta sytuacja się zmieniła?
A złośliwie można przypomnieć, że obecny prezydent
to były nauczyciel, a jeden z tegorocznych kandydatów
na prezydenta też jest nauczycielem. Obyśmy nie wpadli
z deszczu pod rynnę.
Nie wolno zapomnieć o jastrzębskich seniorach. Należy ich wspierać w codziennej działalności, by czerpać
mądrość z ich doświadczenia. Są to wspaniali ludzie,
którzy kiedyś pełnili zaszczytne i odpowiedzialne funkcje,
a dziś o nich zapomniano. Zakładamy powstanie przy
każdym zarządzie osiedla miejskich klubów seniorów.
Opisane wyżej działania mają wspólny mianownik. Otóż
mają zapobiec temu, by zarówno osoby młode, jak i starsze
nie opuszczały naszego miasta.
Jest kierunek: mówić konkretnie i realizować, zamiast
koloryzować.
To jest właśnie NOWA JAKOŚĆ I ROZWÓJ MIASTA – czyli hasło wyborcze, z jakim idziemy do wyborów.
NOWA JAKOŚĆ dlatego, by zmienić skostniałe i schematyczne zarządzanie miastem, a ROZWÓJ MIASTA
dlatego, by zapewnić temu miastu dobrą przyszłość.
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