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32 lat, żonaty, od urodzenia 
mieszkaniec gminy Lubień Ku-
jawski, magister politologii specja-
lizacji samorządowej Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
dyplomowany organizator pomo-
cy społecznej oraz dyplomowany 
specjalista ds. zarządzania pro-
jektami współfinansowanymi ze 
środków unii europejskiej, specja-
lista ds. inwestycji oraz zamówień 
publicznych, doktorant wydziału 
nauk politycznych Akademii Hu-
manistycznej w Pułtusku, pracow-
nik samorządowy z wieloletnim 
doświadczeniem, autor oraz re-
alizator wielu projektów unijnych 
realizowanych głównie na terenie  
powiatu włocławskiego.

Wiedza i doświadczenie
 Dysponuję bardzo dobrym przygoto-

waniem merytorycznym do sprawowania 
funkcji burmistrza. Podczas długoletniej 
nauki zakończonej wieloma dyplomami w 
specjalizacji samorządowej dobrze zapo-
znałem się z pracą samorządową, przepi-
sami prawa z tego zakresu, a także pracą 
na rzecz społeczeństwa. Posiadam kilku-
nastoletnie doświadczenie zawodowe w 
tym w pracy w samorządzie. Wiem w jaki 
sposób efektywnie gospodarować finan-
sami gminy. Zarządzałem oraz praco-
wałem w wielu projektach, których łącz-
ny budżet przekracza kilkaset milionów 
złotych. Dla przykładu na terenie nasze 
gminy w ostatnich latach miałem okazję 
pracować nad projektami np. przebudo-
wy dróg powiatowych Lubień – Kaliska 
- Chodecz oraz Lubień Kujawski – Kąty. 
Na projekty te powiat włocławski otrzymał 
dotację z Narodowego Programu Dróg 
Lokalnych, dzięki czemu mogły być one 
zrealizowane.

Nowa jakość
Dzięki pozyskanej przez szereg lat wie-

dzy i doświadczeniu chciałbym w tej gmi-
nie wprowadzić nowoczesną jakość za-
rządzania. Przede wszystkim chciałbym 

zmienić sposób uczestnictwa społeczeń-
stwa w zarządzaniu gminą poprzez licz-
ne spotkania z mieszkańcami. Burmistrz 
powinien być osobą dostępną dla miesz-
kańców, powinien zauważać ich problemy 
oraz je rozwiązywać. Tereny inwestycyjne 
na lotnisku oraz przyszła kopalnia soli są 
oczywiście bardzo ważne, bo dają miej-
sca pracy i wpływy do budżetu, ale nie na-
leży zapominać o innych sprawach naszej 
gminy. Dlatego chciałbym wprowadzić 
budżet obywatelski, zachęcić do korzy-
stania z funduszy sołeckich, aby nawet te 
najmniejsze potrzeby miasta i wsi były za-
uważalne i odpowiednio finansowane.

Środki unijne na 
wyciągnięcie ręki

Chciałbym wykorzystać własne umiejęt-
ności w pozyskiwaniu środków unijnych. 
W latach 2014-2020 dotacje unijne będą 
dostępne na szereg zadań. Dotychczas 
gmina nie wykorzystywała w pełni możli-
wości rozwoju. Mając kilkaset kilometrów 
dróg rocznie remontowaliśmy zaledwie kil-
ka jednocześnie nie wykorzystując w pełni 
możliwych do pozyskania dotacji na ten 
cel. Dużo skuteczniejszy w tym zakresie 
okazywał się powiat, czego dowody widać 
na drogach powiatowych. O ścieżkach ro-
werowych budowanych w innych gminach 
nawet nie marzymy. Są zewnętrzne środki 
na darmowy internet, są dotacje na do-

cieplenia budynków i budowę systemów 
solarnych. Bardzo dużo pieniędzy mogą 
pozyskać szkoły na nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny, wycieczki dla dzieci, dodat-
kowe zajęcia, ale nikt nie składa wnio-
sków. Nie rozumiem takiej polityki. Przez 
szacunek dla obecnych władz nie przyto-
czę, jaką otrzymałem odpowiedź, gdy na 
jednej z sesji pytałem, czemu nie składa-
my wniosków na termomodernizację szkół 
łącznie z budową nowoczesnego systemu 
solarnego, pomimo iż rocznie ponosimy 
duże koszty ogrzewania, a unia na takie 
projekty daje aż 85% dotacji.

Mniejsza pensja 
burmistrza

Jeśli powierzą mi Państwo mandat za-
ufania, to moim pierwszym krokiem bę-
dzie wniosek o znaczne obniżenie pensji 
burmistrzowskiej, która według mnie, w 
chwili obecnej jest bardzo wygórowana. 
Nie kandyduję dla pieniędzy. W obecnej 
kadencji jestem jednym z radnych, który 
pobrał najmniejsze diety z kasy miejskiej, 
i to nie, dlatego, że nie mogłem. Byłem 
przecież przewodniczącym jednej z komi-
sji i mogłem organizować jej posiedzenia, 
które są płatne. Nie robiłem tego.  Po pro-
stu uważam, że praca w samorządzie to 
służba, a nie skok na publiczną kasę.

Chcę zmienić lubień 
i wiem jak to zrobić!

W listopadzie odbędą się wybory samorządowe, w których będziemy dokonywać wyboru burmistrza Lubienia Kujawskie-
go. Mając na uwadze, iż zamierzam ubiegać się o to stanowisko chcę przekonać Państwa, że warto iść na te wybory i oddać 
właśnie na mnie swój głos. Dlaczego? Otóż jest wiele powodów, ale pozwolą Państwo, że wymienię tylko te główne.



Władze samorządowe mogą stosować szereg działań mających na celu pobudzanie rozwoju gminy, 
najczęściej poprzez wpływ na warunki działalności gospodarczej. 

Warunkiem tworzenia nowych miejsc pracy i tym samym zmniejszenia bezrobocia, jest napływ inwestorów. 
W związku z tym podejmę następujące działania:
-rozpocznę szeroką promocję terenów inwestycyjnych na lotnisku,

-rozpocznę działania w celu pozyskania dotacji zewnętrznych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na lotnisku,
-wesprę działania na rzecz budowy kopalni soli, oraz dopilnuję aby nasi mieszkańcy odnieśli z jej budowy wymierne korzyści,

-przygotuję pakiet zachęt dla inwestorów (np.: obniżenie podatków, pomoc w załatwieniu formalności, przygotowanie infrastruktury),
-wprowadzę przejrzyste zasady umarzania podatków dla przedsiębiorstw już istniejących,

-wspólnie z pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku będę organizować szkolenia dla przyszłych pracowników,
dla inwestorów oraz osób poszukujących pracy będę organizować targi pracy.

Od urodzenia mieszkam w gminie Lubień Kujawski. Znam problemy jakie występują na terenach wiejskich. Widzę potrzebę wsparcia rolnictwa.  
W gminie mamy zróżnicowane gospodarstwa rolne. Te duże obszarowo radzą sobie lepiej natomiast mniejsze często mają kłopoty finansowe.   

Chciałbym aby gmina włączyła się w pomoc na rzecz rolnictwa. Dlatego:
- w urzędzie utworzę punkt informacyjno - doradczy mający na celu wsparcie rozwoju gospodarstw rolnych. W takim punkcie można 

będzie uzyskać kompleksową pomoc na przykład w wypełnieniu wniosku o unijne dotacje obszarowe czy dotacje na zakup sprzętu rolniczego,
- będę zabiegał aby w gminie powstały grupy producentów rolnych mających na celu podniesienie dochodów rolników, poprawę jakości produkcji, 

a także zmniejszenie kosztów produkcji i wspólny zbyt,
- będę wspierał grupy producentów rolnych w uzyskaniu unijnego wsparcie finansowego,

- pomogę rolnikom w pozyskaniu unijnych dotacji na tworzenie na wsi nowych miejsc pracy w tym gospodarstw agroturystycznych,
- będę dążył do systematycznego obniżania podatku w miarę zwiększania się wpływów z podatków od firm na lotnisku oraz przyszłej kopalni soli,

-wprowadzę dla rolników możliwość wizyt w partnerskich zachodnioeuropejskich gospodarstwach rolnych w celu podpatrywania 
ciekawych rozwiązań produkcyjnych,

- poprawię wizerunek wsi w czym pomoże uruchomienie funduszy sołeckich,
- będę dążył do wprowadzenia w gminie programu tanich działek dla młodych oferowanych za ok. 20 procent wartości a więc często za 3-4 tys. 

Pracując w Starostwie Powiatowym we Włocławku miałem okazję współpracować z wieloma szkołami przy wykorzystaniu dotacji 
unijnych. W powiatowych projektach udział brało tysiące uczniów i prawie pół tysiąca nauczycieli. 

Lata 2014-2020 dają możliwość pozyskania dotacji, jakich dotychczas jeszcze nie było. 

Dlatego będę dążył aby:
-w zakresie edukacji systematycznie były prowadzone inwestycje w nowoczesne narzędzia dydaktyczne,

-w szkołach powołano zespoły zadaniowe ds. wdrażania projektów unijnych,
-systematycznie podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez dofinansowywanie kursów specjalistycznych,

-wdrożę tzw. szkoły partnerskie w krajach Europy zachodniej i południowej tj. wzajemne wizyty dzieci z obcych państw, 
wymiana doświadczeń oraz wakacje zagraniczne,

-będę wspierać kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
-udostępnię w szerszym zakresie wszystkie placówki sportowe, tak, aby korzystanie z nich było jak najłatwiejsze 

i nie wiązało się z koniecznością wnoszenia dużych opłat,

Szanowni Państwo!
    Przekazuje na Państwa ręce program wyborczy, z którym kandyduję na Burmistrza Lubienia Kujawskiego.

 Niniejszy pogram powstał w oparciu o moje doświadczenie w pracy samorządowej oraz wnikliwą
 obserwację i przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami naszego miasta i gminy. 

Przygotowując program wybrałem pięć, zdaniem mieszkańców, najważniejszych zagadnień. 
Prezentując niniejszy program deklaruje jednocześnie jego realizację w najbliższej czteroletniej kadencji.

Mam przygotowanie merytoryczne, oraz doświadczenie w realizacji inwestycji. 
Pracowałem w wydziałach inwestycji w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz w Miejskim Zarządzie Dróg we Włocławku. 

Realizowałem zadania między innymi w służbie zdrowia, oświacie oraz drogownictwie. 
Pozyskiwałem milionowe dotacje zewnętrzne na realizację tych inwestycji. 

Uważam, że należy:
-przyspieszyć budowę dróg gminnych skuteczniej pozyskując dotacje,

-opracować przejrzysty układ komunikacyjny naszej gminy wskazując priorytety inwestycyjne w oparciu o konsultacje społeczne,
-oświetlić drogi i ulice w celu eliminacji szeregu zagrożeń przy wykorzystaniu energooszczędnych źródeł oświetlenia,

-uruchomić środki z funduszu sołeckiego na realizację szeregu niskobudżetowych zadań,
-poprawić zewnętrzny wizerunek szkół poddając je termomodernizacji wraz z budową systemów solarnych,

 co pozwoli znacznie oszczędzić koszty ich ogrzewania,
-stworzyć przejrzysty system finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych tak aby mogły one planować kilkuletnie inwestycje.

Jestem osobą wrażliwą na potrzeby zwykłego człowiek. Przez lata pracowałem w jednym z powiatowych domów pomocy społecznej.
 Nie uciekam od ludzkich problemów i staram się je rozwiązywać. Ukończyłem studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej. 

Wykorzystam swoją wiedzę aby wszystkim nam żyło się lepiej.
- będę wspomagał Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie w odnowieniu parku, ogrodzenia oraz alei spacerowych.

- dla osób starszych stworzę atrakcyjne programy spędzania wolnego czasu, wycieczki, imprezy artystyczne,
-będę wspierał powstawanie klubów seniora,

- będę dbał o sprawiedliwe przyznawanie i wypłacanie świadczeń osobom ich potrzebującym,
- wygospodaruje nowe mieszkania socjalne.


