ŁUKASZ KAMIŃSKI
kandydat do Rady Gminy
Szanowni Państwo,
Dzięki Państwa głosom od 2010 roku pełnię funkcję zalesiańskiego radnego.
Dzięki zaangażowaniu Was – Mieszkańców Zalesia Górnego, udało się wspólnie
zrealizować pomysły, które zmieniły naszą miejscowość na lepsze – szkoła,
odwodnienia, remonty dróg. Z wieloma z Was spotkałem się przy realizacji
programów społecznych. Składam ogromne podziękowanie za wytrwałość i
konstruktywną krytykę kierowaną w moją stronę.
Zadaniem radnego jest nie tylko pokonywanie doraźnych problemów, ale również
wyznaczanie ścieżek rozwoju lokalnej społeczności. Przez te 4 lata starałem się
działać skutecznie dla mieszkańców, w zgodzie z rozsądkiem i poszanowaniem
wspólnego dobra. Wiem jak wiele zależy od mądrego postępowania w
samorządzie. Tylko wytrwałe nastawienie na konsensus pozwala odnieść sukces.
W rękach radnego jest wiele narzędzi ku temu: decyzje o wydatkowaniu środków
publicznych, decyzje urbanistyczne, inicjatywy uchwałodawcze, różne programy –
potrzeba zatem ludzi mądrych, odpowiedzialnych i odważnych.
Dlatego w zbliżających się wyborach samorządowych ponownie proszę Państwa o głos poparcia.
O mnie:
Mam 31 lat, od zawsze mieszkam w Zalesiu Górnym. Jestem szczęśliwym ojcem i mężem. Moja pasja to wychowywanie
młodzieży, realizuję ją jako instruktor w harcerstwie.
Od wielu lat, działając na różnych polach, stykam się z samorządem lokalnym wszystkich szczebli, jako przedstawiciel
lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych. Współtworzyłem imprezy edukacyjne, wychowawcze, sportowe i
kulturalne. Uczestniczyłem, jako mediator w rozwiązywaniu spraw mieszkańców. Prezentowałem na łamach lokalnej
prasy rozwiązania dla Naszej społeczności.
Staram się w ramach mojej aktywności wprowadzać je w życie. Jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej wsi Zalesie
Górne i redaktorem naczelnym biuletynu „Przystanek Zalesie”. Wszystkie moje działania mają charakter społeczny.
MOJE PRIORYTETY W KADENCJI 201418:
1. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Jestem zwolennikiem społecznych projektów, które szanować będą podstawowe dobra naszej miejscowości – ład
urbanistyczny, przyrodę, wolę mieszkańców. Uczestnictwo mieszkańców w fazie projektowania uważam za priorytet
mojej działalności.
2. EDUKACJA
i WYCHOWANIE
Partnerstwo gminy i organizacji pozarządowych uważam za słuszny kierunek w rozwiązywaniu problemów
społecznych. Jestem zwolennikiem bezpiecznej strategii rozwoju placówek szkolnych i przedszkolnych, z
opracowaniem wieloletnich planów remontowych i inwestycyjnych. Nowa szkoła wymaga odpowiedniego wsparcia,
aby służyła długo i dobrze.
3. KULTURA i SPORT
Zadaniem gminy jest wspierać lokalne inicjatywy. W Zalesiu potrzeba kulturalnego centrum otwartego na
wszystkie pozytywne pomysły. Budynek Gimnazjum idealnie nadaje się na Zalesiańskie Centrum Kultury.
Wreszcie czas na halę widowiskowosportową oraz boisko sportowe z prawdziwego zdarzenia.
4. DROGI i ODWODNIENIA
Wieloletni program remontowoinwestycyjny dróg oraz sieci odwodnieniowej jest moim priorytetem. Partnerstwo
decyzyjne mieszkańców uważam za rzecz oczywistą i moje przyrzeczenie.
5. KOMUNIKACJA
Jestem orędownikiem przystąpienia Gminy Piaseczno do programu Warszawa Plus oraz przedłużenia linii SKM do
Czachówka Płd.
6. JAWNOŚĆ
W swojej działalności realizuje praktykę całkowitej jawności. To obowiązkiem radnego jest informować.
7. PODMIOTOWOŚĆ LOKALNA
Jako priorytet swojej działalności uważam zapewnienie podmiotowości wszystkich partnerów lokalnej społeczności.
Uważam, że tylko współpraca na równych warunkach może przynieść korzyści. Partnerstwo mieszkańców
uważam za mój obowiązek.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński

