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W NOWEJ KADENCJI PLANUJEMY M.IN.:
■

OCHRONĘ ZDROWIA - kontynuacja rozbudowy szpitala powiatowego:
nowy blok operacyjny, porodowy, centrum diagnostyki, oddział pediatryczny,

■

WSPARCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OPIEKĘ SENIORALNĄ
- budowa ośrodka kompleksowej opieki nad dorosłymi niepełnosprawnymi
oraz domów dziennej opieki senioralnej,

PROGRAM DLA PIASTOWA
■

REMONT al. J. Piłsudskiego z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
z ul. Żbikowską, MODERNIZACJA ul. Dworcowej na odcinku od ul. H. Sienkiewicza
do ul. Regulskiej z BUDOWĄ RONDA na skrzyżowaniu z ul. Regulską,

■

UTWORZENIE POWIATOWEGO CENTRUM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ w celu
ograniczania zanieczyszczeń powietrza,

■

ROZWÓJ OŚWIATY - budowa: LO im. T. Kościuszki, basenu w Zespole Szkół,
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej, Centrum Edukacji Doświadczalnej,

■

WZMOCNIENIE INICJATYW zmierzających do powstania wieloproﬁlowego
kształcenia zawodowego młodzieży w budynku LO im. F. Nansena,

■

POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA - dalszy rozwój sieci dróg powiatowych
z ograniczeniem ruchu w osiedlach oraz ekologicznego, nowoczesnego transportu publicznego.

■

PROPAGOWANIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO jako najlepszej formy pomocy
dzieciom w przypadku braku lub głębokich dysfunkcji rodziców biologicznych.
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Materiał wyborczy finansowany przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

W mijającej kadencji Stowarzyszenie Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa uczestniczyło jako koalicjant w zarządzaniu powiatem pruszkowskim.
Dzięki reorientacji priorytetów budżetowych zrealizowano wiele od dawna oczekiwanych zadań.
Wybudowano nową siedzibę dla LO im. T. Zana
w Pruszkowie oraz Izbę Przyjęć z poradnią przyszpitalną i przygotowano dokumentację następnego etapu rozbudowy szpitala. Oddano do użytkowania Środowiskowy Dom Samopomocy przy
ul. 3-go Maja. Zrealizowano ok. 30 inwestycji
na drogach powiatowych. Przekazano do prowadzenia Miastu Piastów LO im. A. Mickiewicza
wraz z nieodpłatną darowizną nieruchomości.
Dokonano kapitalnego remontu części jezdnej
wiaduktu im. L. Okulickiego w Piastowie, przebudowano skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Bohaterów Wolności wraz z instalacją sygnalizacji.

KANDYDUJĄ DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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Mateusz
Konrad Szymon
Inżynier budownictwa lądowego,
przez wiele lat nadzorował realizację wielu budów komunikacyjnych w Polsce. Od 1990 roku zaangażowany w działalność samorządową. W gminach i powiatach
pełnił różne funkcje w zarządzaniu gminą oraz powiatem. W swojej działalności samorządowej
nie był związany z żadną partią,
a wszystkie funkcje samorządowe
sprawował z wyboru bezpartyjnych samorządowców. Swoje
wieloletnie doświadczenie zawodowe i samorządowe pragnie wykorzystać do działań związanych z wszechstronnym wykorzystaniem funduszy europejskich i rządowych na rozwój infrastruktury komunikacyjnej i wsparcia samorządów gminnych i powiatowych
na terenie całego województwa mazowieckiego.

Urodził się 21 września 1965
roku w Warszawie. Lekarz,
pracownik naukowo-dydaktyczny, menadżer, dziennikarz. Posiada cztery specjalizacje w zakresie medycyny, ukończył także studia
podyplomowe w zakresie zarządzania. Działacz
samorządu lekarskiego przez
dwie kadencje. Pracował
w mediach, instytutach
naukowo-badawczych, mazowieckich szpitalach i administracji centralnej. Ostatni okres życia zawodowego dzieli między pracę dyrektora SPZOZ, lekarza
i nauczyciela akademickiego. Za motto działności uznaje słowa indyjskiego
filozofa: „Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem,
że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem.”
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