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Trzy sprawy, które wymagają
pilnego załatwienia w gminie:
1) oświata i wychowanie, w tym:
●

budowa zespołu szkół w Zalesiu Górnym (dokumentacja

techniczna i pozwolenie na budowę do końca 2010 r.,), rozbudowa
szkół w Jazgarzewie, Złotokłosie i Głoskowie,
●

zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach również poprzez

promowanie nowych form opieki nad dziećmi w wieku
przedszkolnym (w tym przedszkola domowe),
●

organizacja i rozwój ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci

(place zabaw) i młodzieży (obiekty sportowe) – związana z tym jest
socjalizacja i integracja dzieci oraz integracja rodziców,
●

budowa i rozwój fili i świetlic ośrodka kultury ukierunkowanych na

tworzenie warsztatów i pracę z młodzieżą – również socjoterapia.

Trzy sprawy, które wymagają
pilnego załatwienia w gminie:
2) drogi i komunikacja, w tym:
●

remonty i modernizacje dróg zgodnie ze złożonym wnioskiem

budżetowym na 2011 r.,
●

odwodnienia dróg i posesji zwłaszcza w rejonie ulic: Jałowcowej,

Jelenich Rogów / Promiennego Słońca, Koralowych Dębów/
Poranku,
●

rozpoczęcie projektu systemu parkingów „Parkuj i Jedź”

w punktach węzłów komunikacyjnych gminy: Dworzec PKP
w Piasecznie i stacja PKP w Zalesiu Górnym,
●

zwiększenie liczby kursujących pociągów i dostosowanie rozkładu

do liczby podróżnych.

Trzy sprawy, które wymagają
pilnego załatwienia w gminie:
3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym
najważniejsze:
●

zmiana modelu organizacji gospodarki odpadami poprzez

wprowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami
polegającego na:
●

powszechnej segregacji,

●

ujednoliconych i powszechnych opłatach za odbiór odpadów,

●

wprowadzeniu w ramach systemu, bezpłatnego odbioru liści
i odpadów organicznych z gospodarstw domowych,

●

zachowaniu zasad konkurencji dla firm operatorów (przetargi).

Proszę podać trzy działy
wymagające szczególnego
finansowania.
●

Oświata i wychowanie,

●

drogi, transport, łączność,

●

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W trzecim punkcie nie umieściłem gospodarki komunalnej
ponieważ z wyliczeń wynika, że docelowo właściwie rozwiązany
gminny system gospodarki odpadami może sam się sfinansować.

Jakie są najważniejsze potrzeby
mieszkańców?
●

Potrzeby Edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych

Wiedza, nauka i odpowiednie wykształcenie młodych ludzi jest bardzo ważne
- jest to solidna podstawa do startu. Z finansowaniem tych potrzeb nie
można czekać kilka lat lub przesuwać w przyszłość, bo czasu i straconych
szans nie da się odrobić.
Istotnym jest również kształcenie dorosłych, np. zmiana kwalifikacji
i zawodu w przypadku utraty pracy lub z innych powodów kształcenie
seniorów w tzw. uniwersytetach III wieku.
●

Potrzeby socjalne osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

Bardzo ważne w przypadku osób, które straciły prace lub nie radzą sobie,
w tym są również osoby starsze, a gminny ośrodek pomocy społecznej
nie na wszystkie potrzeby ma środki.
●

Potrzeby kulturalne

Tego tematu nie trzeba uzasadniać, wystarczy policzyć, ile osób bierze udział
w imprezach kulturalnych organizowanych w Zalesiu Górnym.

Jaka inwestycja powinna zostać
zrealizowana w przestrzeni
publicznej w nadchodzącej
kadencji władz gminy?
●

Zespół Szkół w Zalesiu Górnym
(Gimnazjum, Szkoła Podstawowa)

Dlaczego jest Pan lepszym
kandydatem od innych. Dlaczego
na Pana warto głosować?
Moim atutem jest skuteczność i doświadczenie:
●

●

●

w pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności
(Rada Sołecka, Stowarzyszenie),
w zarządzaniu gminą, które nabyłem w czasie pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie
i podczas wykonywania obowiązków radnego.
Na początku lat 90. praca w Radzie Sołeckiej Zalesia. Od 1994 roku praca
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia Górnego (prezes, członek zarządu
stowarzyszenia).Radny Gminy Piaseczno w kadencji 1998–2002 i członek
zarządu gminy, a w kadencji 2002–2006 wiceburmistrz. Od 2006 r. jestem
radnym – do 25 sierpnia 2010 r., byłem wiceprzewodniczącym rady
miejskiej.

W jaki sposób zamierza Pan
utrzymywać kontakt z wyborcami
i informować obywateli o swojej
działalności w radzie gminy?
W podobny sposób, jak dotychczas, poprzez:
●

spotkania w biurze rady i kontakty osobiste
w Zalesiu,

●

rozmowy telefoniczne i korespondencję mailową,

●

artykuły i sprawozdania w prasie lokalnej,

●

stronę internetową, na której zamieszczam treść
wniosków i interpelacji: www.andrzej-swat.eu,

mail: andrzej-swat@home.pl
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