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Stworzyliśmy rozwojowy program dla Wisły w oparciu o propozycje zgłoszone przez Wiślan. Przedstawiamy
tematy, które chcielibyśmy realizować. Rozwoju Wisły nie można sztucznie dzielić na 4-letnie okresy kadencji
burmistrza czy radnych. Nasz program przedstawia tematy do realizacji wykraczające poza najbliższą kadencję,
gdyż tak rozumiemy rozwój Naszego miasta.
Chcemy kontynuować działania rozpoczęte przez władze samorządowe poprzednich kadencji. Najważniejszą
sprawą jest kontynuacja remontu i modernizacji dróg. Chcemy zadbać o wszystkie wiślańskie doliny.
Realizacja naszego programu będzie możliwa dzięki Waszemu poparciu kandydata na burmistrza i kandydatów na
radnych.
Rozwój Wisły dla Pokoleń
decyzja należy do Ciebie !
Najważniejsze sprawy to:
I. Budowa Aqua Parku
II. Obwodnica lub nowy układ komunikacyjny
III. Uregulowanie sprawy gruntów zajętych pod drogi

TURYSTYKA I ROZWÓJ MIASTA
1.
2.
3.
4.
5.

Pozyskanie nowych inwestorów oraz więcej atrakcji turystycznych.
Ożywienie miasta dla turystów.
100% opłaty klimatycznej na promocję i turystykę.
Większa obecność miasta w mediach.
Karta rabatowa i wspólny karnet na wyciągi narciarskie.

BEZPIECZEŃSTWO I DROGI
1.
2.
3.
4.
5.

Usprawnienie odśnieżania dróg w tym dalej położonych.
Szybsze remonty dróg po zimie.
Zwiększenie miejsc parkingowych.
Doposażenie OSP oraz współpraca z policją i pogotowiem.
Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych (m.in. Centrum, Malinka, Głębce).

SPORT I MŁODZIEŻ
1.
2.
3.
4.

Remont skoczni narciarskich w Centrum.
Budowa mini boisk i placów zabaw w dolinach.
Modernizacja i rozwój kompleksu Jonidło.
Organizowanie zajęć dla młodzieży w czasie wolnym.

5. Otwarcie Młodzieżowego Biura Pracy.

CZYSTOŚĆ I EKOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.

Kosze na śmieci i ławki w dolinach.
Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii.
Estetyka i czyste doliny, wykaszanie poboczy i nieużytków.
Pojemniki do segregacji śmieci oraz podatek śmieciowy.
Oczyszczenie i pielęgnacja terenów nad rzeką Wisłą.

KULTURA I IMPREZY
1.
2.
3.
4.
5.

Dbanie o wiślańską kulturę, historię i strój góralski.
Więcej imprez odwołujących się do kultury i tradycji wiślańskiej (w tym TKB).
Rozwój domu kultury.
Większe wsparcie dla zespołów, grup śpiewaczych oraz twórców wiślańskich.
Atrakcyjniejsze imprezy dla mieszkańców i turystów.

INNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie żłobka.
Rozwój szkolnictwa w dolinach.
Współpraca z przedsiębiorcami.
Usprawnienie pracy urzędu miejskiego oraz likwidacja biurokracji.
Większa dostępność burmistrza dla mieszkańców.
Pomoc starszym mieszkańcom w ich problemach.
Poprawa Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozwój Wisły dla Pokoleń. To nie tylko hasło, ale przede wszystkim troska o Nasze miasto za 10, 15 czy 25 lat. Dzięki
pracy w urzędzie w Wiśle, powiecie cieszyńskim, a także w turystyce zdobyłem duże doświadczenie i szeroką wiedzę.
Celem na najbliższą kadencję jest: pozyskanie nowych inwestorów, usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego, a także
zwiększenie wpływów do budżetu. Będzie to okres zarówno planowania do pozyskania nowych środków unijnych,
jak i współpracy z powiatem, województwem oraz branżą turystyczną. Najważniejszą sprawą jest jednak większa
dbałość o wszystkie wiślańskie doliny i ich mieszkańców.
Rozwój Wisły dla Pokoleń
decyzja należy do Ciebie!
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