Sidor Jarosław program wyborczy

Mam lat 44. Od urodzenia, podobnie jak moja cała rodzina, mieszkam w Koninie. Posiadam
wykształcenie średnie-techniczne. Pracuję w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
na stanowisku - dyspozytor. Wraz z żoną Marzeną, z którą jestem na dobre i na złe od 22 lat,
prowadzimy również mały sklep osiedlowy. Moją dumą są dwie córki Kamila i Natalia. Jako młody
chłopak postanowiłem spróbować swych sił w sporcie. Rozpocząłem treningi w MKS”Zagłębie”Koninsekcji bokserskiej. Lata spędzone na sali treningowej i wyjazdach sportowych wspominam jako
bardzo miły, ciekawy i owocny w sukcesy okres w moim życiu. Obecnie jestem trenerem w
KB”Zagłębie”Konin. Udzielam się również w Konińskim Klubie Sportów Walki. Sport który trenowałem
nauczył mnie pracowitości, dyscypliny i odpowiedzialności. Właśnie taki jestem. Jako człowiek i trener
pracujący z młodzieżą staram się przekazywać im nie tylko to, czego sam się nauczyłem, ale przede
wszystkim uczyć młodzież odpowiedniego stosunku do pracy oraz innych osób. W życiu kieruję się
mottem „Nie stać mnie, aby robić źle”.

Drodzy Mieszkańcy Konina w szczególności Wyborcy Okręgu Wyborczego Nr 4

Poprzez tę skromną ulotkę chciałbym Państwa poinformować, że wyraziłem zgodę na kandydowanie
do Rady Miasta Konina z listy Komitetu Wyborczego SLD. Swoją decyzję , podjąłem po wycofaniu się
kandydowania mego ojca Jana, który przez wiele lat walczył, zabiegał i pomagał, by nasza „Mała
Ojczyzna”-dzielnica Niesłusz mogła się rozwijać. Została ona podjęta po konsultacji i poparciu wielu
mieszkańców naszej dzielnicy. W zasięgu mojego zainteresowaniu i troski są części północne Konina.
Chciałbym, aby takie dzielnice jak Zatorze, Niesłusz, Międzylesie, Maliniec, Gosławice, Pątnów, Łężyn
po Janów, mogły tak rozkwitać jak Starówka. Cieszę się, iż w ostatnich latach w naszej części miasta
bardzo wiele zmieniło się na lepsze.
Nie będę obiecywał „gruszek na wierzbie” jak to robi i robiło większość polityków. Gdyby tak było
Konin musiałby być najbogatszym miastem w Polsce o zero- procentowym bezrobociu, czystym
powietrzu, gładkich bezpiecznych drogach i chodnikach,
Bez sprawnego, skutecznego i uczciwego współrządzenia Koninem nie będzie lepiej. Dotyczy to Nas
Wszystkich.
Moim głównym celem który sobie postawiłem, jest rozwiązanie układu komunikacyjnego w Koninie.
Kolejne mosty nie rozwiążą tego problemu jeśli wszystkie samochody będą kierowane tylko na jedną
drogę, która prowadzi na północ i przebiega przez centrum naszego miasta. Będę zabiegał o to, aby
budować drugą drogę alternatywną do ulicy Przemysłowej oraz tzw. łącznik do ulicy Przemysłowej na
wysokości Malinca. Umożliwi to szybsze dotarcie do zakładów pracy jak również do domów. Da
możliwość rozwoju tej części miasta Konina. Jestem pewien, że moja konsekwentność w tym
działaniu i upór przy wsparciu podobnie myślących radnych przyniesie szybkie efekty. Będę wspierał
wszelkie inicjatywy społeczne służące poprawie rozwoju i estetyki konińskich osiedli i placów zabaw

dla dzieci. Jako były sportowiec, a obecnie trener będę współpracował z radnymi w celu wspierania
kultury fizycznej i rekreacji.

Moje dłonie są spracowane,
ale nie ubrudzone żadnymi machlojkami i kanciarstwem.

Jarosław Sidor

