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6. ZDANOWSKI Jarosław
Mam 40 lat, cudowną rodzinę, z której jestem bardzo
dumny. Mieszkam i wychowałem się w Błoniu, z tego też
powodu sukcesy i problemy naszego miasta nie są mi obce.
Ukończyłem studia logistyczne na wydziale Informatyki,
Zarządzania i Transportu Akademii HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi. Dzięki temu mam sporą wiedzę na
tematy związane z funkcjonowaniem logistyki miejskiej
i centrów dystrybucyjnych. Wiedzę tę będę chciał
wykorzystać podczas prac związanych ze stworzeniem
nowoczesnego układu komunikacyjnego, który jest
niezbędny dla rozwoju naszego miasta i gminy. Uważam,
że na terenie Błonia powinna zostać przebudowana i
wykorzystana bocznica kolejowa do celów logistycznych,
co przyniesie korzyści takie jak: zmniejszenie negatywnego
oddziaływania transportu drogowego na środowisko,
ograniczenie degradacji infrastruktury drogowej, nowe
miejsca pracy, dodatkowe korzyści finansowe dla gminy.
Przez piętnaście lat pracowałem w FSO na Żeraniu, gdzie
działałem w NSZZ SOLIDARNOŚĆ, będąc delegatem na
Walne Zebranie. W latach 1998-2002 byłem członkiem Komisji Budżetowo-Inwestycyjnej i Promocji Gospodarczej
Rady Miejskiej w Błoniu. Od kilku lat działam w Gminnej
Społecznej Komisji Mieszkaniowej, gdzie mam okazję zapoznać się z problemami mieszkaniowymi i społecznymi
naszych obywateli.
Jeżeli zdobędę Państwa zaufanie i zostanę wybrany na radnego, będę dążył do realizacji tak ważnych przedsięwzięć,
jak: sieć monitoringu, poprawienia infrastruktury drogowej
i mieszkaniowej oraz obiektów klubów sportowych.
Niezbędną i pilną sprawą dla naszej gminy jest wdrożenie takiego systemu ekologistycznego, który pozwoli na
selektywne zbieranie odpadów, recykling i wybudowanie
odpowiedniej infrastruktury potrzebnej do biologicznego
przetwarzania odpadów, co oznaczać będzie zmniejszenie
opłat za śmieci.
Bardzo ważną sprawą jest także doprowadzenie strefy II
do naszej gminy i wspólny bilet na przejazdy PKP i MZA .

Wybieram kompetencje i doświadczenie!

Popieram kandydata
W ręce przyszłego burmistrza powierzam rozwój i pomyślność mojej gminy na
najbliższe cztery lata. Dlatego głosuję na
Annę Wieszczycką

