AKTYWNI
dla GMINY

Filary działania
I. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
	Edukacja i promocja pozytywnych zachowań, ale
też skuteczna Straż Gminna, porządek nie tylko
na głównych ulicach

II. SPORT I REKREACJA

	Zwiększenie dostępności obiektów sportowych
i rekreacyjnych dla mieszkańców

III. INFRASTRUKTURA

	Ścieżki rowerowe, przestrzenie rekreacyjne, internet
światłowodowy, placówka oświatowa dla niepełnosprawnych, uruchomienie zakładu aktywności
zawodowej dla osób niepełnosprawnych

IV. DBANIE O ŚRODOWISKO

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza

V. ZDROWIE I OPIEKA

	Wsparcie osób potrzebujących w dostępie do urzędu,
lekarza, prawnika.
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Kandydat do Rady Gminy Tarnowo Podgórne
znajdź nas na FB
www.aktywnidlagminy.pl
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Tomasz Szała

PROGRAM

– 41 lat, mieszkaniec Tarnowa Podgórnego od 40 lat.
– Absolwent kierunku informatyka na Politechnice Poznańskiej.
– Od 21 lat prowadzi własną firmę, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem najważniejszych przedsiębiorstw
i instytucji w Polsce i Europie. Pracował m.in. dla koncernów
PKN Orlen, PGNiG, Enea, Lufthansa, a także dla Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
– Jest ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa w Joint Research
Centre przy Komisji Europejskiej.
– W czasie wolnym lata na paralotni, jeździ rowerem, pływa,
biega oraz organizuje spływy kajakowe.
– Kierowca rajdowy (zwycięstwo w Rajdzie z Lwem 2017,
III miejsce w edycji 2018).
– Mąż i ojciec dwóch synów.

Chcę, aby:
• Jakość naszego powietrza była lepsza. Nie godzę się
na palenie śmieci. Będę wspierał termomodernizacje
budynków i inwestycje w ogrzewanie gazowe
i odnawialne źródła energii.
• Straż Gminna była bardziej skuteczna. W obecnym
kształcie nie zapewnia w wystarczającym
stopniu porządku publicznego i bezpieczeństwa
mieszkańców.
• Inwestycje, które pozwalają na ciągły rozwój gminy,
były bardziej przyjazne dla otoczenia i mniej
uciążliwe dla mieszkańców.
• Niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy mieli
dostęp do placówek edukacyjnych i nie byli zmuszani
do uciążliwych dojazdów – od roku prowadzę aktywne
działania na rzecz budowy takiej placówki w Tarnowie
Podgórnym.
• Dostęp do usług publicznych (w tym służby zdrowia)
był dogodny dla wszystkich.
• POZIOM WYŻEJ był jeszcze BLIŻEJ każdego
mieszkańca naszej gminy.

Działania społeczne
– Aktywnie działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
– Członek Zarządu Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON.
– Wolontariusz w Klubie Sportowym TARSON – pomaga w organizacji i prowadzeniu treningów.
– Wielokrotny członek, a także przewodniczący rad rodziców w tarnowskim przedszkolu i szkole podstawowej.
– Moderator najpopularniejszej tarnowskiej grupy na Facebooku –
„Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne”, skupiającej ponad
8 000 osób. Codziennie dba o to, aby była ona przestrzenią
do szybkiej wymiany informacji i poglądów.
– Lokalny przewodnik Google – pomaga milionom ludzi dowiedzieć
się czegoś o miejscach w naszej okolicy.
– Wieloletni honorowy dawca krwi, zarejestrowany w bazie potencjalnych dawców szpiku.

