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Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem młodym i aktywnym człowiekiem, który lubi pomagać innym ludziom.
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1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem młodym i aktywnym człowiekiem, który lubi pomagać innym ludziom.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Stabilna. Jestem zadowolony z tego, co robię. Myślę, że pracodawca również.

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Marnotrawstwo to najgorsze, co można zrobić ze wspólnym kapitałem.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Uważnie śledzę to, co dzieje się z sytuacją lubartowskich sportowców. Trzeba ich wspierać, bo to doskonała promocja miasta i
zdrowego trybu życia.

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Rozwiązanie problemu "starego żłobka"

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Obniżenie opłaty za wodę i ścieki.

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Budowa centrum sportowego z prawdziwego zdarzenia. Obiecywana od lat.

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte
przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

a) Poprawienie jakości życia rodziców z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)

b) Poprawienie jakości życia osób starszych

e) Budowa/rozwój obiektów sportowych

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Centrum miasta jako jego wizytówka nie powinno straszyć pustym przedszkolem lub placem po "bałwanku“. Warto skupić się
na za inwestowaniu w rewitalizację tych miejsc jak i ogólne ożywienie centrum. Od wielu lat mówi się o budowie centrum
sportowego przy ul parkowe, jednak póki co, na planowaniu się kończy. Ponadto powracający co chwilę problem" "baraku"przy
ul. Krzywe Koło. Mamy światowej klasy zawodników i trenerów TKD, prężnie działające sekcje TKD, kolarstwa i tenisa
stołowego — Ci ludzie zasługują na porządne miejsce do trenowania. Sport jest jednym z ważniejszych, prostszych i co ważne-
najtańszych sposobów promocji miasta Lubartowa oraz posiada ważny aspekt integracyjno- wychowawczy.

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w
nadchodzącej kadencji? 

Warto postawić na sport i turystykę. Mamy piękne tereny dokoła miasta. Ponadto promocja w mediach- na miarę możliwości i
zdrowego rozsądku.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w
nadchodzącej kadencji?

Usprawnienie komunikacji miejskiej — regularnosc i punktualność.

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na
rzecz gminy?

Poprzez kontakt osobisty oraz Facebook.

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w
Radzie Miasta? 

Tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna
być ogólnodostępna?

Tak
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