PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!
- weź udział w tworzeniu programu
Drodzy mieszkańcy! Poniższa ankieta to początek wspólnego tworzenia
programu dla naszego miasta, w którym najważnieszy jest Wasz głos. Poniżej
prezentujemy 10 zagadnień. Wypełnienie formularza pozwoli na dokładne
określenie, jakie sprawy są dla Was najbardziej istotne! Zapraszamy!
Instrukcja: przy zdaniach, które uznajesz za najbardziej istotne dla rozwoju i polepszenia sytuacji miasta wstaw znak "X".
Jeśli według Ciebie w danym temacie inna sprawa jest priorytetowa, wpisz ją w pole "TWOJA PROPOZYCJA". Dziękujemy!

1. WSPÓLNIE DLA RODZINY

2. WSPÓLNIE DLA MŁODYCH

• mieszkania dla młodych

• większe stypendia

• miejsca w żłobku i przedszkolu dla każdego malucha

• atrakcyjne zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji

• wsparcie dla osób niepełnosprawnych

• siłownie na świeżym powietrzu

• wsparcie dla potrzebujących rodzin (ulgi, świadczenia, posiłki)

• festiwal młodych

• remonty placów zabaw i budowa nowych

• promocja i wsparcie młodych talentów

TWOJA PROPOZYCJA:

3. WSPÓLNIE DLA NOWYCH DRÓG

TWOJA PROPOZYCJA:

4. WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA

• nowy układ komunikacyjny dla miasta (DTŚ do Jaworzna)

• monitoring wizyjny miasta i wzmożone patrole

• budowa i remonty chodników, nowe parkingi, ścieżki rowerowe

• ochrona pieszego: doświetlenie przejść dla pieszych

• kompleksowe remonty dróg ze szczególnym uwzględnieniem

• akcja "NIE dla czadu" na terenie całego miasta (szkolenia i

jakości napraw

montaż czujników)

• włączenie się w międzygminny program połączeń kolejowych i
tramwajowych
• modernizacja rowów melioracyjnych
TWOJA PROPOZYCJA:

5. WSPÓLNIE DLA ZDROWIA

• szybki dostęp do badań, rehabilitacji i nowoczesnego sprzętu
ratującego życie
• dofinansowanie do in vitro, szczepienia przeciwko wirusowi
brodawczaka

•

wsparcie służb (doposażenie jednostek Straży Pożarnej i Policji)

• remonty placów zabaw i budowa nowych
TWOJA PROPOZYCJA:

6. WSPÓLNIE DLA NOWYCH MIEJSC PRACY

• bank wakatów utworzonych przez Urząd Miasta, Urząd Pracy i
mysłowickich przedsiębiorców
• aktywacja mysłowickiej strefy ekonomicznej (ul. Obrzeżna zach. i
płn., Brzezinka)

• wprowadzenie obligatorynych etatów dla pielęgniarek i dentystek
w szkołach

• praca dla mysłowiczan: aktywizacja firm działających na terenie
Myslowic

• skuteczna profilaktyka zdrowotna i walka z nałogami

• wsparcie dla osób rozpoczynających działalność (szkolenia, ulgi,
niskie czynsze w zasobach miejskich

TWOJA PROPOZYCJA:

7. WSPÓLNIE DLA KULTURY I SPORTU

TWOJA PROPOZYCJA:

8. WSPÓLNIE DLA EDUKACJI

• modernizacja kąpieliska na Słupnej

• multimedialne szkoły i kreatywna nauka

• budowa sali gimnastycznej przy szkole sportowej

• świetlice osiedlowe i zajęcia pozalekcyjne

• stworzenie miejskiej trasy rekreacyjnej (Park Zamkowy -

• elastyczne godziny pracy przedszkoli, dostosowane do potrzeb

Promenada - Huta Rozalii)
• pomoc mysłowickim klubom sportowym, darmowe zajęcia sportowe
dla mieszkańców
• wsparcie dla działkowców
TWOJA PROPOZYCJA:

9. WSPÓLNIE DLA SENIORÓW

• utworzenie miejskiej rady seniorów oraz aktywizacja osób

rodziców
• programy profilaktyczne ukierunkowane na zwalczanie przemocy w
szkołach
• remonty szkół
TWOJA PROPOZYCJA:

10. WSPÓLNIE DLA FINANSÓW

• sprawiedliwy podział środków na poszczególne dzielnice miasta

starszych
• utworzenie oddziału geriatycznego w Szpitalu nr 2

• aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych

• wprowadzenie instytucji opiekuna dziennego

• budżet obywatelski

• usługi społeczne dla seniorów - karta seniora

• racjonalne wydatkowanie pieniędzy miejskich

• utworzenie Domu Seniora

• zmniejszenie zadłużenia

TWOJA PROPOZYCJA:

TWOJA PROPOZYCJA:

