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Kilka słów o mnie…
…i o tym co chciałbym dla nas zrobić.
Od urodzenia mieszkam w Gminie Kosakowo.
Początkowo mieszkałem w miejscowości Rewa,
natomiast od 1965 roku mieszkam w Kosakowie.
Ukończyłem szkołę podstawową w miejscowości
Dębogórze, a wykształcenie średnie zdobyłem
w Technikum Chłodniczym w Gdyni. Po ukończeniu
szkoły rozpocząłem pracę w Zakładzie Gazyfikacji
Bezprzewodowej w Gdyni - Chyloni. Zajmowałem
tam stanowiska kierownicze. Swoją karierę w tej
firmie rozpocząłem od Dyspozytora, a skończyłem
na stanowisku Dyrektora Handlowego.
Od 2011 roku pracuję w firmie PETROLINVEST Gdynia na stanowisku Mistrza. Obecnie
jestem kierownikiem Morskiego Terminala Gazowego LPG - firma zajmuje się dystrybucją
gazu płynnego sprowadzanego drogą morską.
Moja żona Ewa prowadzi sklep wielobranżowy w Kosakowie. Mamy dwoje wspaniałych
dzieci, które już założyły własne rodziny. Moje dzieci są absolwentami Akademii Morskiej
w Gdyni. Obecnie jestem również dumnym dziadkiem.
Podczas VI Kadencji Rady Gminy Kosakowo pełniłem funkcję przewodniczącego Rady.
Aktualnie ponownie kandyduję do Rady Gminy wraz z Komitetem Wyborczym Wyborców
Jerzego Włudzika, ponieważ tak jak obiecywał w kampanii dotrzymał danego słowa
realizując wiele potrzebnych inwestycji. Gmina Kosakowo przez ostatnie cztery lata
rozkwitła dzięki pracy wielu ludzi oraz dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Zostało
wykonanych dużo ważnych projektów.

Dziękuję za Państwa zaufanie, którym zostałem obdarowany w poprzednich wyborach.
Przez ostatnie cztery lata zdobyłem niezbędne doświadczenie w pełnieniu funkcji
Radnego. W nadchodzącej kadencji realizując nasz program wyborczy, będę także
pamiętał o bieżących problemach społeczności wsi Kosakowo. Wierzę, że moja
dotychczasowa praca w Radzie Gminy została przez Państwa zauważona oraz, że będę
miał szansę realizowania się na rzecz naszej małej ojczyzny.

Jestem otwarty na Państwa propozycje, oczekiwania i sugestie,
które pozwolą na dalszy rozwój naszej Gminy.
Wszyscy pragniemy, aby w naszej Gminie żyło się coraz lepiej.
Zapraszam do zapoznania się z moim programem.

PROGRAM WYBORCZY DLA KOSAKOWA:
kontynuacja zadań w zakresie małej infrastruktury wsi - budowa ulic, chodników i ich
oświetlenia,
zadbanie o wybudowanie dróg dojazdowych do nowych osiedli,
dbanie o czystość i estetykę wsi,
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
budowa kanalizacji przeciwdeszczowej we wsi Kosakowo,
budowa parkingu naprzeciwko Urzędu Gminy Kosakowo w celu zapewnienia większej
ilości miejsc postojowych

PROGRAM WYBORCZY DLA GMINY:
budowa kanalizacji przeciwdeszczowej w całej Gminie,
zaprojektowanie i wybudowanie ścieżek rowerowych łączących wszystkie sołectwa
w Gminie Kosakowo
budowa chodników i modernizacja poboczy łączących wszystkie sołectwa
w Gminie Kosakowo
zwiększenie bezpieczeństwa
poprawa połącznia autobusowego (zmiana w rozkładach godzin oraz dodatkowe
kursy autobusów)
budowa drogi ul. Derdowskiego
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Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej zachęcam do kontaktu:
osobistego poprzez spotkania w Biurze Rady
mailowego na marek@kosakowo.pl
telefonicznego 503-182-140
społecznościowego facebook Mirosław Marek
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