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Słowo wstępu

Drodzy Wyborcy, Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego,
Mińskie Forum to jeden z najstarszych w Mińsku bezpartyjnych
komitetów reprezentowanych w Radzie Miasta. Tej idei jesteśmy wierni od samego początku, by pracując ponad podziałami łączyć różne
środowiska, a nie dzielić. Wiadomo nie od dziś, że to zgoda buduje.
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Nasz komitet skupia osoby aktywnie pracujące na rzecz innych
ludzi poprzez działalność w różnego rodzaju przedsięwzięciach
społecznych. W tym roku w wyborach do Rady Miasta Mińskie
Forum reprezentuje wyjątkowo aktywna grupa ludzi, w tym osoby
pracujące na rzecz dzieci i młodzieży, przedsiębiorcy, którzy potrafią
wykorzystywać środki unijne, inżynierowie, społecznicy kreujący wydarzenia oświatowe, sportowe czy kulturalne.
Nasi kandydaci to liderzy w swoich środowiskach, którzy pracują z pasją dla drugiego człowieka. To dlatego ideą
programową Forum na obecną kadencję jest wykorzystywanie potencjału ludzi mieszkających w Mińsku Mazowieckim poprzez wspieranie ich aktywności. Kapitał ludzki to filar samorządności, stąd hasło przyświecające członkom
Mińskiego Forum: „Miasto Aktywnych Ludzi”.
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Mińskie Forum jest komitetem społecznym, który poprzez pracę radnych i swoich członków, zmienia i nadal chce
zmieniać przestrzeń miejską i poprawiać jakość życia Mińszczan. W poprzedniej kadencji radni Mińskiego Forum
wspierali wszystkie projekty dotyczące miejskich inwestycji. Kilkanaście wybudowanych ulic, zmodernizowane targowisko, plac Stary Rynek czy plac przed mińskim Pałacem, kilkaset nowych miejsc parkingowych, budowa obiektów
sportowych, placów zabaw oraz nowe nasadzenia zieleni to widoczne efekty współpracy i zaangażowania członków
Mińskiego Forum w ostatniej kadencji. Rozwój miasta to nie tylko rozwój infrastruktury, dlatego członkowie Mińskiego
Forum wspierali również wszelkie działania społeczne czy kulturalne, jak np. Festiwal 4M, wpływające na wzrost
zadowolenia Mińszczan z życia w naszym mieście.

Grupa zadaniowa członków Mińskiego Forum
w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

edukacja

sport

ekologia

środki
unijne

infrastruktura przedsiębiorczość
drogowa

promocja

aktywizacja
mieszkańców

Jesteśmy dobrze przygotowani do pracy w Radzie Miasta.
Powołaliśmy, jako jedyny komitet w mieście, grupy zadaniowe
w najważniejszych obszarach, w skład których wchodzą osoby
posiadające doświadczenie w danej dziedzinie. Szczególny nacisk
kładziemy na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Grupa zadaniowa odpowiedzialna za monitorowanie pozyskiwania funduszy
strukturalnych składa się z osób, które pracowały i pracują przy projektach unijnych. Żaden komitet nie ma w swoich szeregach tak licznej grupy osób o takich kompetencjach. Wierzymy, że pozyskamy
dzięki nim rekordową ilość środków z funduszy UE przeznaczonych
na lata 2014–2020.
Wybory samorządowe są takimi wyborami, w których nawet pojedynczy głos zmienia rzeczywistość obok nas. Mińsk Mazowiecki
ma ogromny potencjał zarówno poprzez swoje znakomite położenie,
jak i aktywność swoich mieszkańców. Nie zmarnujmy tej szansy ―
wybierzmy ludzi kompetentnych, uczciwych i pracujących z pasją.
Zagłosujmy na Mińskie Forum!

OKRĘG nr 11 Ireneusz Piotr KUŚMIERSKI 55 lat. Wykształcenie wyższe. Jego pasją jest budownictwo i projektowanie, z którym od 1979 roku związany jest zawodowo. Od 1986 roku właścicel firmy PUHP ALM
Export-Import. Lubi pracę wśród ludzi i dla ludzi. Związany z TPMM oraz Komitetem pamięci Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego. Interesuje się termowizją, badaniami naukowymi i eksperymentami. Chce działać na rzecz polepszenia
życia codziennego mieszkańców. Chciałby, aby Mińszczanie mogli współdecydować o sprawach miasta. Będzie dążył
do tego, by w projektowaniu zagospodarowania przestrzennego miasta uczestniczyli specjaliści z wielu branż.

Aneta SENKTAS 38 lat. Z wykształcenia i pasji pedagog. Nauczyciel muzyki i instruktor
tańca ludowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Maz. Opiekun dziecięcych zespołów wokalnych
i tanecznych działających w tejże placówce, m.in. choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrówka”, mogącego
się poszczycić dwudziestoletnią działalnością i promowaniem miasta w kraju i za granicą. Inicjator, współorganizator
i uczestnik wydarzeń kulturalnych w mieście. W wolnych chwilach czyta i maluje. Chce zadbać o bezpieczeństwo dzieci
oraz odpowiednią jakość nauki, która zapewni uczniom wszechstronny rozwój.

OKRĘG nr 12

Sebastian RECZEK 34 lata, żonaty. Wykształcenie wyższe. Nauczyciel wychowania fizycznego od 5 lat, od 15 lat współpracuje z licznymi klubami sportowymi. Wolontariusz w Fundacji EBU. Organizator imprez
sportowych i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży. Interesuje się gotowaniem, tańcem, podróżowaniem
i sportem. Zdobywca III miejsca na Mistrzostwach Polski w biegu na orientację, przejechał 6500 km autostopem oraz
zdobył Mt Blanc du Tacul 4248 m. Chce wpłynąć na przebudowę stadionu przy ul. Budowlanej, remont obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta i stworzenie nowych ścieżek rowerowych w okolicach miasta i na jego terenie.

OKRĘG nr 13
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Kazmierz MARKOWSKI 64 lata. Wykształcenie wyższe, emerytowany oficer W.P. Od
lat związany z pracą społeczną m.in. honorowym krwiodawstwem, organizacją imprez rekreacyjnych. Jego pasją jest
działalność społeczna. Twórca i organizator Festynu Rodzinnego „Michałki”, przewodniczący Komitetu Budowy Kościoła
Garnizonowego oraz od 2010 roku Komisji Komunalnej Rady Miasta. Interesuje się sportem i działką. Chce kontynuować
przebudowę ulic we wschodniej części miasta, zadbać o budowę szkoły na os. Serbinów oraz bezpieczeństwo jego
mieszkańców i os. Dąbrówka, uruchomić komunikację miejską oraz zapewnić wiaty na przystankach autobusowych.

OKRĘG nr 14

14

Łukasz LIPIŃSKI 32 lata. Od zawsze jego pasją był sport. Gra w koszykówkę, żegluje
i ćwiczy MMA. Założył klub sportowy „Pasjonaci Sportu”, członek UKS PROBASKET i UKS Ring. Radny obecnej kadencji.
Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu powstał monitoring przy ul. Rodziny Nalazków oraz ul. Błonie, wybudowano
łącznik ul. Błonie z ul. Siennicką, wymieniono nawierzchnię na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 2, wyremontowano
Plac Stary Rynek. Chciałby dalej zwiększać bezpieczeństwo na os. Błonie, wyremontować Przedszkole przy ul. Rodziny
Nalazków oraz dokończyć inwestycje w Szkole Podstawowej Nr 2.

OKRĘG nr 15

15

Sławomir Zygmunt GROMEK 55 lat. Wykształcenie średnie budowlane. Od 40
lat w branży budowlanej. Pracując na stanowisku inspektora robót budowlanych uczestniczył w budowie blisko 1000
mieszkań i domów w województwie mazowieckim. Od 24 lat społeczny działacz w Międzyszkolnym Klubie Sportowym
„OLIMP”. Początkowo pełnił funkcję zastępcy prezesa, a obecnie piastuje stanowisko prezesa. Wędkarz z zamiłowania.
Chce dążyć do stworzenia warunków dla powstawania nowych miejsc pracy w Mińsku Mazowieckim, skrócenia czasu
dojazdu mieszkańców miasta do pracy w Warszawie, poprawy trudnej sytuacji komunikacyjnej oraz parkingowej miasta.

OKRĘG nr 16
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Krzysztof Adam BARTNICKI 58 lat, mąż i ojciec. Wykształcenie wyższe magisterskie. Od 21 lat nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. 15 lat temu założył działalność
gospodarczą. Pełni funkcję wiceprezesa w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym oraz jest członkiem zarządu
w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „OLIMP”. Na swoim koncie ma wiele znaczących sukcesów w pracy z młodzieżą
gimnazjalną w sporcie szkolnym. Interesuje się piłką siatkową i ręczną oraz historią powszechną. Chce wpłynąć
na modernizację boisk i skoczni w dal w ZSM nr 2 przy ul. Siennickiej oraz na poprawę stanu ul. Siennickiej.

OKRĘG nr 17
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Andrzej Jan SOĆKO 41 lat. Wykształcenie średnie ― technik budownictwa. Komendant
Hufca ZHP „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim. Miński Hufiec ZHP jest jednym z najbardziej aktywnych stowarzyszeń
w powiecie mińskim, uczestniczącym we wszystkich najważniejszych wydarzeniach naszego miasta i całego kraju.
Wychowujący młodzież w duchu patriotycznym i niesienia chętnej pomocy. Jest wiceprzewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Mińskiego, członkiem Rady Chorągwi Mazowieckiej. W 2010 roku odznaczony medalem „PRO MEMORIA” za wybitne zasługi w utrwalaniu Pamięci Narodowej.

OKRĘG nr 18
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OKRĘG nr 20 Mariusz Stanisław SMOLIŃSKI 55 lat. Mińszczanin od urodzenia. Lokalny
przedsiębiorca ― pełni obowiązki prezesa w Budowlano-Usługowo-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy. Jego pasją jest sport,
a w szczególności piłka nożna, którą aktywnie uprawia od kilku lat. Interesuje się historią Polski i ekologią. Dużo uwagi
poświęca na innowacyjne, oszczędne i ekologiczne technologie pozyskiwania energii z naturalnych źródeł, które z powodzeniem wdraża we własnej firmie. Swoje doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu środków unijnych chciałby wykorzystać
w rozwoju potencjału naszego miasta. Będzie dążył do m.in. wybudowania drogi łączącej ul. Mrozowską z ul. Łąkową.

Ewa HUTKOWSKA (Płochocka), 23 lata. Rodowita Mińszczanka. Ukończyła Administrację
na UKSW oraz Studia Menedżerskie na UW. Zastępca koordynatora projektu unijnego w Firmie Edukacyjno-Wydawniczej ELITMAT. Od 2012 roku sekretarz mińskiego Stowarzyszenia Kulturalno–Oświatowego „Ścieżki Nieskończoności”.
Zwolenniczka aktywnego spędzania wolnego czasu i podróżowania. Chce zadbać o rozwój terenów zielonych,
rewitalizację Parku Miejskiego, stworzenie nowych miejsc rekreacyjnych, takich jak m.in. przystań kajakowa, miejsce na
pikniki, unowocześnienie skate parku dla młodzieży, stworzenie boiska do siatkówki plażowej.

OKRĘG nr 21
kultura

rekreacja

gospodarka
komunalna

bezpieczeństwo

Obszary grup zadaniowych Mińskiego Forum.

Przewodniczący Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
Dariusz Kulma

Kandydaci

21

Okręgi wyborcze

Okręgi wybocze

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2014 roku teren Miasta Mińsk
Mazowiecki został podzielony na 21 okręgów wyborczych. Poniżej znajdą Państwo okręgi wraz z miejscami głosowania
i kandydatami Mińskiego Forum. Z każdego okręgu mandat Radnego/Radnej może otrzymać 1 osoba.
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znajdziemy osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują środki
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OKRĘG nr 1 Leszek SZELĄG 42 lata, żonaty, troje dzieci.
Pedagog specjalny,
nauczyciel specjalista
edukacja
sport
kultura terapii ekologia
pedagogicznej, jako dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Strefa Rozwoju” w Mińsku Mazowieckim pomaga dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Od zawsze zaangażowany w pracę z dziećmi i młodzieżą. Był
m.in. kierownikiem kolonii organizowanych przez Caritas. Od 17 lat związany z oświatą, jako wicedyrektor i dyrektor
szkół. Lubi podróże, górskie wędrówki, muzykowanie. Chce wpłynąć m.in. na powołanie komórki przy Urzędzie Miasta
w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu środków z nowej perspektywy unijnej przez firmy oraz organizacje pozarządowe.
OKRĘG nr 2

2

3

7

aktywizacja

Dariusz KULMA

edukacja
40 lat, żonaty. Człowiek wielu pasji, działający
od ponad 20sport
lat na rzecz
mieszkańców naszego miasta. Jak sam o sobie mówi jest „lokalnym patriotą” i nie wyobraża sobie życia w innym miejscu,
w obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Z zawodu i zamiłowania matematyk, nagrodzony
ogólnopolskim tytułem Nauczyciel Roku 2008, od 2006 roku również właściciel Firmy ELITMAT i koordynator merytoryczny projektów unijnych. Angażuje się społecznie poprzez pracę w Stowarzyszeniu „Ścieżki Nieskończoności”, którego
jest prezesem. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Festiwalu 4M. Prywatnie lider zespołu „Rozdwojenie Jaźni”.

rekreacja

Bogusław Antoni ZWIERZ

gospodarka
komunalna

9

środki
unijne

kultura

ekologia

rekreacja
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kultura

środki

drogowa drogowa
aktywizacja
promocja
mieszkańców

Poprawa

infrastruktura
drogowa

połączeń

środki
unijne

sport

OKRĘG nr 9 Grzegorz CYRAN 42 lata. Magister wychowania fizycznego. Od 18 lat związany z SP nr 1
środki
promocja
im. M. Kopernika oraz ZSM nr 1 w Mińsku Mazowieckim, w których osiągnął wiele sukcesów we współzawodnictwie
unijne
sportowym oraz sferze dydaktyczno–wychowawczej. Trener II klasy piłki nożnej, współpracujący z klubami
MOSiR oraz
Mewa. Instruktor pływania i ratownik WOPR z niemal 20-letnim stażem. Od 12 lat pełni społecznie funkcję wiceprezesa Powiatowego SZS, organizując oraz koordynując imprezy sportowe na szczeblu miejskim i powiatowym. Radny VI
kadencji, przewodniczący Komisji Praworządności, Samorządności oraz Spraw Lokalnych, a także Komisji Rewizyjnej.

infrastruktura przedsiębiorczość

sport

rekreacja

gospodarka

bezpieczeństwo

kultura

ekologia

infrastruktura przedsiębiorczość
drogowa

nia środków zkomunalna
nowej perspektywy unijnej
przez firmy oraz organizacje pozarządowe.

komunikacyjnych

miasta poprzez wybudowanie wiaduktu
oraz łącznika pomiędzy ul. Mrozowską
środki
przedsiębiorczość
unijne
i ul. Łąkową.

Budowa ulic w każdym rejonie miasta,
m.in. Grzeszaka, Sosnowa, Wesoła, Sikoredukacja
sport
kultura
ekologia
skiego,
Narutowicza, Borelowskiego, Hugospodarka
bezpieczeństwo
komunalna
berta, Rodziny Łubieńskich i innych.

edukacja

OKRĘG nr 7 Kamil Przemysław OŁDAK 26 lat. Wykształcenie wyższe. Pracuje w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim w Wydziale Inwestycji. Zajmuje się pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
na inwestycje powiatowe, m.in. budowę boisk „Moje Boisko Orlik 2012” oraz hali sportowej przy GiLO na ul. Pięknej.
Aktywnie udziela się w pracy społecznej. Członek Mińskiego Towarzystwa Hokejowego i prezes Hokejowego Klubu
Sportowego Mińsk Mazowiecki. Prowadzi darmowe zajęcia nauki jazdy na łyżwach oraz hokeja na lodzie, jest animatorem na Boisku Orlik 2012 przy ZS Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, a także Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi.

ekologia

Wsparcie inicjatyw promujących miasto
środki promocjapromocja
aktywizacja
gospodarka
bezpieczeństwo
aktywizacja
rekreacja rekreacja
gospodarka
bezpieczeństwo
pomiędzy
południową
częściąkomunalna
unijne
mieszkańcówi północną komunalna
mieszkańców
(w tym wydarzeń kulturalnych i sportowych).

Opracowanie koncepcji komunikacji miejskiej z preferencyjnymi warunkami dla seśrodki
aktywizacja
rekreacja
promocja
unijne niorów.
mieszkańców

24 lata. Licencjat Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego, aktualnie student Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji ― specjalność trener personalny. Pracował jako fizjoterapeuta w DPS Jedlina. Prowadzi zajęcia z parkour, sportu, który jest jego pasją. Założyciel Klubu Sportowego Parkour
Wschód. Organizator sztabu WOŚP w Mińsku Mazowieckim oraz Dni Sportów Ekstremalnych w Siedlcach. Będzie
zabiegał o promocję rekreacji ruchowej, poprzez m.in. odnowę i rozbudowę skate parku, stworzenie street workout
parku. Chce zadbać o zagospodarowanie lasów na ul. Sportowej, aby m.in. promować ścieżki do narciarstwa biegowego.

kultura

ekologia

aktywizacja
mieszkańców

rekreacja

promocja

infrastruktura
drogowa

Dążenie do uzyskania przez imprezy
rekreacja
gospodarka
bezpieczeństwo
komunalna muzymiasta (np. festiwale
czne) zasięgu ogólnopolskiego poprzez
wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.
przedsiębiorczość
aktywizacja
kulturalne
mieszkańców

Wdrożenie efektywnego systemu utylizacji
śmieci w celu obniżenia kosztów odbioru
śmieci od mieszkańców.
gospodarka
komunalna

bezpieczeństwo

Budowa stadionu
ul. Budowlanej.

sportowego

przy

Opracowanie koncepcji efektywnego
wykorzystania miejsc parkingowych
Zwiększenie efektywności wykorzystania
edukacja
sport
kultura sportowego
ekologia w mieście
infrastruktura
w centrum miasta z ewentualną budową
zaplecza
(orliki,przedsiębiorczość
sale
drogowa
parkingu
sportowe,
korty).
kultura
ekologia
infrastruktura przedsiębiorczość
sport wielopoziomowego.
kulturaedukacja ekologia sport infrastruktura
przedsiębiorczość
drogowa

drogowa

Zwiększenie efektywności w pozyskiZwiększenie wsparcia dla organizacji pozawaniu i wykorzystaniu środków unijnych
rządowych w zakresie sportu, kultury,
środki
aktywizacja
rekreacja
gospodarka
bezpieczeństwo
promocja
zarówno infrastrukturalnych jak i w unijne
obszaedukacji ze szczególnym uwzględnieniem
komunalna
mieszkańców
środki rekreacja
aktywizacja
rekreacjaaktywizujących
gospodarka osoby
bezpieczeństwo
promocjagospodarka
aktywizacja
bezpieczeństwo
promocja
rze
Kapitału
Ludzkiego.
działań
młode.
edukacja
sport
kultura
ekologia
infrastruktura
przedsiębiorczość
komunalna
unijne
mieszkańców

mieszkańców
komunalna

Dalsze zwiększenie nowych nasadzeń
zieleni w mieście.
Obniżenie kosztów ponoszonych przez
środki
aktywizacja
promocja
infrastruktura
przedsiębiorczość
miasto
poprzez
wdrożenie
innowacyjdrogowaunijne
mieszkańców
nych, ekologicznych rozwiązań technologicznych (w tym dalsza termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
wykorzystanie
technologii LED oraz oggospodarka
bezpieczeństwo
komunalna
niw
fotowoltaicznych).

drogowa

Wydłużenie sezonu, w którym jest czynne
lodowisko.
rekreacja

Rewitalizacja Parku Miejskiego z wykogospodarka
bezpieczeństwo
komunalna środków zewnętrznych, aby park
rzystaniem
był miejscem do różnorodnego spędzania
wolnego czasu (m.in. z miejscem piknikowym, przystanią kajakową).
Budowa asfaltowych ścieżek rowerowych.

Projekt planowanego
przez Mińskie
Forum parkingu
wielopoziomowego.

Ewelina Magdalena FRANKIEWICZ

29 lat, żona, mama 7-letniego syna.
Wykształcenie wyższe. Ukończone studia na kierunku Zarządzanie i Marketing, technik farmaceutyczny, instruktor
sportu i fitness, właściciel i trener w Klubie Walki Grappler, współzałożyciel MKS MMA Team. Od 4 lat cyklicznie organizuje zawody i turnieje sportowe o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej, przyczyniając się tym samym do promocji
naszego miasta. Organizator I Mińskiej Zawodowej Gali Mieszanych Sztuk Walk Grappler Night. Pragnie rozwijać miasto
w zakresie sportu, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości i przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców naszego miasta.

sport

drogowa
Dalszy rozwój bazy dydaktycznej szkół
Poszerzenie granic
miasta w celu powięi przedszkoli. Przeprowadzenie konieczkszenia terenów inwestycyjnych.
nych remontów i modernizacji w poszczePowołanie komórki przy Urzędzie Miasta
sport placówkach.
infrastruktura
przedsiębiorczość
sportgólnych
kultura kultura ekologia ekologia
infrastruktura
przedsiębiorczość
w zakresie doradztwa w celu pozyskiwa-

edukacja

Piotr Mateusz LICHOTA

OKRĘG nr 10

Dokończenie budowy sali widowiskowej
z funkcją kina.

Dokończenie budowyunijne
sali gimnastycznej
przy Gimnazjum Miejskim nr 2.

OKRĘG nr 8

8

edukacja

bezpieczeństwo

edukacja edukacja

środki
aktywizacja
promocja
71 lat, żonaty. Wykształcenie unijne
średnie techniczne. Jego droga mieszkańców

Paweł ANTOSIEWICZ 38 lat, żonaty, troje dzieci. Wykształcenie wyższe. Współzałożyciel,
obecnie zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo „Dzieciom Radość”.
Członek Komitetu Regionalnego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie. Koordynator
projektów
edukacja
unijnych. Ekspert POKL w dziedzinie edukacji. Organizator imprez sportowych i kulturalnych, w których dzięki jego
staraniom uczestniczą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie dążył do wykorzystywania środków unijnych
i innych funduszy do rozwijania bazy sportowej i kulturalnej w naszym mieście.

MIŃSKIEGO FORUM na kadencję 2014-2018:

System monitoringu w newralgicznych
punktach miasta.

zawodowa wiedzie od robotnika do prezesa firmy. Ma doświadczenie w pracy w Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki.
W wolnym czasie słucha muzyki i interesuje się sportem. Chce zadbać o dalszą modernizację ulic i miejskich ciągów komunikacyjnych z naciskiem na tworzenie miejsc efektywnego parkowania. Zależy mu na opracowaniu planu przestrzennego zagospodarowania terenów vis a vis oczyszczalni ścieków oraz rozwoju infrastruktury technicznej miasta: budowie
nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych.

OKRĘG nr 6

6

promocja

Program działań
infrastruktura przedsiębiorczość
drogowa

OKRĘG nr 3 Dariusz CZURA 55 lat, żonaty dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe ― tytuł inżyniera geodezji.
Od 20 lat właściciel firmy geodezyjnej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Interesuje się sportem i polityką. Uważa, że
bardzo ważne jest inwestowanie w ludzi, którzy mają pomysły na działalność w sferze nauki, kultury, sportu i dlatego
należy stworzyć warunki finansowe oraz otworzyć miejską bazę lokalową, która sprzyjałaby ich rozwojowi.

OKRĘG nr 5

5

środki

Tomasz RUTA 43 lata. Wykształcenie wyższeunijne
pedagogiczne. Od 17 lat nauczyciel
wychowania
mieszkańców

fizycznego na terenie miasta i powiatu. Organizator sportu dla dzieci i młodzieży na tym terenie. Za propagowanie
piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży otrzymał Srebrną Odznakę z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Interesuje się
sportem, szczególnie jazdą na rowerze, piłką nożną i siatkową, bieganiem. Jako cel stawia sobie angażowanie młodzieży
w działania na rzecz kultury, edukacji i sportu w naszym mieście. Chce działać w kierunku rozbudowy bazy sportowej
w Mińsku Mazowieckim (m.in. budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Budowlanej, budowa parku linowego).

OKRĘG nr 4

4

Program

źródło zdjęć: condite.pl, urbanity.pl

JEŚLI UWAŻASZ, ŻE WARTO:
Postawić na ludzi z pasją, „społeczników” najbardziej aktywnych w swoich
środowiskach lokalnych, autentycznych i pracowitych,



Wybierać ludzi, którzy są bezpartyjni, dzięki czemu będzie mniej rozgrywek
politycznych, a więcej czasu na realną pracę,



Mieć w Radzie Miasta reprezentantów z doświadczeniem w pracy
w samorządzie, którzy skutecznie będą rozwiązywać problemy mieszkańców,



głosować na ludzi, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, by były podejmowane tylko dobre decyzje,



Stawiać na ludzi kreatywnych, by udało się rozwiązać nawet najtrudniejsze
wyzwania, przed jakimi stoi nasze miasto,



Wybrać ludzi bliskich drugiemu człowiekowi, którzy pamiętają, by rzetelnie
reprezentować i wspierać sąsiadów i mieszkańców swojego okręgu,



Popierać takich ludzi, którzy wykorzystają szansę, jaką są środki z funduszy
europejskich z nowej perspektywy,

TO ZAgłOSUJ nA kAndydATóW MIńSkIEgO FORUM !

TWóJ głOS JEST bARdZO WAŻny!

www.minskieforum.pl
wejdż i dowiedz się więcej

www.facebook.com/minskieforum
wejdż i bądź na bieżąco

Materiał finansowany przez KWW Mińskie Forum



