AKTYWNI
dla GMINY

Filary działania
I.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
– zwiększenie patroli Policji oraz Straży Gminnej,
rozbudowanie sieci monitoringu gminnego w celu
zwalczania przestępczości

II.	SPORT I REKREACJA

- aktywne spędzanie czasu wolnego przez rodziny
oraz młodzież, organizowanie rajdów rowerowych,
zabaw dla dzieci oraz biegów.
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III.	INFRASTRUKTURA

- budowa dróg w miejscach, w których wprowadzają
się nowi mieszkańcy, budowa ścieżek rowerowych
oraz chodników w celu poprawienia bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników jezdni

IV.	DBANIE O ŚRODOWISKO

- rozbudowa i modernizacja terenów zielonych, akcje
sadzenia drzew oraz krzewów w różnych miejscach
naszej Gminy

V.	ZDROWIE I OPIEKA

- skuteczna rehabilitacja dla wszystkich mieszkańców,
w szczególności dla seniorów naszej Gminy oraz
utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych

ŁUKASZ

DUDA

Kandydat do Rady Gminy Tarnowo Podgórne
znajdź nas na FB
www.aktywnidlagminy.pl
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ŁUKASZ

DUDA

Kandydat do Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Łukasz Duda

PROGRAM

– urodzony w 1998 roku, 20 lat,
– mieszkaniec Tarnowa Podgórnego od urodzenia,
– wykształcenie: średnie,
– student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
– pasja, hobby: piłka nożna, jazda na nartach, muzyka,
bieganie (3 miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat
na dystansie 10 km w Biegu Lwa w 2017 r.).

Drodzy Wyborcy!
Będąc Radnym Gminy Tarnowo Podgórne,
chciałbym działać na rzecz rozwoju Gminy
i społeczeństwa obywatelskiego. Chcę zachęcić
młodzież do podejmowania aktywności
społecznej. Jako osoba zainteresowana sportem, w szczególny sposób chciałbym promować
aktywny wypoczynek wśród młodzieży i dzieci
mieszkających w naszej Gminie. Angażując
się w życie społeczne chciałbym realizować
zdania, które są uznawane przez mieszkańców
za najważniejsze. Dołożę wszelkich starań,
aby każdemu żyło się jeszcze lepiej w naszej
małej Ojczyźnie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
– Nagroda Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowo Podgórne
w podziękowaniu za działalność w Samorządzie
Uczniowskim w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie
Podgórnym w latach 2015-2017,
– III miejsce konkursie „Mój pomysł na biznes” organizowanym
przez Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Działania społeczne
– Radny Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne
od 2016 r.,
– Przewodniczący Komisji ds. Sportu w Młodzieżowej
Radzie Gminy Tarnowo Podgórne,
– Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w Liceum
Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich
w Tarnowie Podgórnym w latach 2015-2017,
– współreaktywator Młodzieżowej Rady Gminy
Tarnowo Podgórne,
– członek Samorządu Uczniowskiego w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie
Podgórnym w latach 2008-2011,
- czynny Uczestnik Konferencji Naukowej
„Szkoła w XXI wieku” na temat:
„Samorządność - perspektywy i zagrożenia”.

