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próbować, ponieważ rozwiązywanie nawet drobnych problemów daje pewność, że robi się coś
dobrego. Dlatego też postanowiłem ponownie kandydować do rady miasta Marki. Mam
nadzieję, że dzięki Państwa głosom swoją wiedzę, potencjał intelektualny i doświadczenie
będę mógł wykorzystać dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców.
Uważam, że otrzymane poparcie, dzięki moim
inicjatywom, zaowocuje między innymi:
• modernizacją ul. Bandurskiego wraz z odwodnieniem,
nowoczesnym
oświetleniem
i ścieżką rowerową,
• budową ul. Lisa Kuli na całej jej długości
z odwodnieniem, nowoczesnym oświetleniem
i ścieżką rowerową,
• budową nowej nawierzchni przy ul. Jagiełły,
• wybudowaniem ronda na skrzyżowaniu
ul. Okólnej z ul. Słoneczną i bezpiecznego
„przepustowego” skrzyżowania u zbiegu
al. Marsz. J. Piłsudskiego z ul. Słoneczną,
• budową podziemnego tunelu dla ruchu samochodowego od okolic skrzyżowania z ul. Bandurskiego aż do ul. Rejtana,
• bardziej skuteczną ochroną środowiska
naturalnego (m.in. zwiększeniem dotacji
do wymiany tradycyjnych pieców węglowych
na ekologiczne),
• stworzeniem dogodniejszych warunków
do rozwoju i rekreacji dla dzieci i młodzieży
(park linowy, place zabaw)
• bardziej efektywnym pozyskiwaniem funduszy
unijnych i lepszym ich wykorzystaniem,
• należytą dbałością o walory historyczne i estetyczne naszego miasta (m.in. rewitalizacja
osiedla fabrycznego, publikacje historyczne).
Zapraszam Państwa do urn.
To Państwo zdecydujecie.
Dziękuję za każdy oddany na mnie głos.
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Nazywam się Tomasz Paciorek. Mam 45 lat.
Ukończyłem studia dzienne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego jak również studia doktoranckie
w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie na kierunku ekonomia. Obecnie pracuję w urzędzie państwowym na stanowisku kierownika ds. kontroli finansowej przedsiębiorstw
korzystających z dotacji pochodzących ze środków publicznych. Jako jeden z założycieli Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga kieruje się ideą
potrzeby solidarnego działania na rzecz rozwoju
miasta oraz obowiązku ochrony jego dziedzictwa
historycznego.
Urodziłem się w Markach w szanowanej rodzinie z tradycjami, która z naszym miastem związana jest od pokoleń. Nadal mieszkam w Markach. Tutaj na świat przyszły moje dwie córki, tutaj
rosną i tu spędzają młodość. Dlatego nie jest mi
obojętne w jakim świecie przyjdzie im żyć.
Nasze miasto rośnie, rozwija się, staje się
domem dla coraz większej liczby mieszkańców. I podobnie jak w domu, który nieustannie
wymaga dbałości, tak i w naszym mieście trzeba
wciąż coś poprawiać, odnawiać, ulepszać. Dla
mnie, ważniejsze od spraw wielkiej polityki są
inne problemy - właśnie te „domowe”.
To przecież one kształtują naszą codzienność. Znają je wszyscy mieszkańcy Marek. Dlatego zamiast stać z boku chciałbym przyczynić
się do zmiany warunków życiowych. Zmieniać
na lepsze to co możliwe i osiągalne, by z tym,
czego zmienić się nie da, łatwiej było nam żyć.
Wiem, że pełnienie funkcji radnego to niezwykłe
wyzwanie, gdyż byłem członkiem rady w powiecie wołomińskim, od 2010 r. członkiem miejskiej
rady, od 2014 r. jej przewodniczącym, a obecnie
wiceprzewodniczącym. I wiem też, że jeden człowiek niewiele może zmienić. Ale zawsze warto

