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Prawo i Sprawiedliwość
Odwaga i Doświadczenie

O mnie:

Mam 37 lat i szczęśliwą Rodzinę – Żonę i troje
Dzieci. Mieszkam w gminie Błonie na osiedlu Witanów
(wieś Bieniewice). Jestem magistrem politologii po
UKSW, a ponadto ukończyłem studia podyplomowe
z zakresu zarządzania w administracji publicznej na
Akademii Leona Koźmińskiego.

Moje zobowiązania:
Z diety radnego będę fundował stypendia dla
wybitnych uczniów z niezamożnych rodzin w tej
wsi, w której uzyskam najwięcej głosów.
Jako radny będę publicznie przedstawiał
Państwu w trakcie kadencji Rady Miejskiej
regularne sprawozdania na piśmie ze swojej
działalności.
Jestem otwarty na Państwa sugestie oraz
propozycje. Wspólnie stwórzmy plan rozwoju
naszej Gminy. Czekam na Państwa pod numerem
telefonu 668 826 429.

Doświadczenie:
Od kilkunastu lat działam z sukcesami dla dobra
publicznego. Jestem aktywnym dziennikarzem, mam
także doświadczenie w administracji. Pracowałem w
Urzędzie m.st. Warszawy i w Biurze Bezpieczeństwa
Narodowego. W latach 2003-2010 byłem bliskim
współpracownikiem ŚP. Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, a także ministrów – Szefów BBN
Władysława Stasiaka oraz Aleksandra Szczygło.
Obecnie pracuję jako analityk w Sejmie RP.
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Szanowni Państwo,

Razem zmieniajmy nasz Kraj. Polska potrzebuje
dobrych prezydentów miast, burmistrzów, wójtów,
radnych – ludzi prawych, rzetelnych, kompetentnych
i zaradnych. Tacy są kandydaci Prawa i Sprawiedliwości.
Oddając na nich głos, zagłosujecie Państwo na Polskę
samorządną, na lepszą przyszłość nas wszystkich,
na rozwój Waszego regionu. Dlatego proszę Was o
poparcie ich kandydatur.
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Zależy mi na rozwoju sieci przedszkoli
publicznych – młodzi rodzice, którzy chcą
pozostać w Błoniu lub sprowadzić się tutaj,
muszą mieć szansę na nieskrępowaną aktywność
zawodową – zrobię wszystko, aby nasze dzieci
miały szansę na miejsce w przedszkolu.
Chcę usprawnić układ komunikacyjny Błonia.
Z chwilą otwarcia autostrady A2 grozi nam
katastrofa drogowa – gwałtowny wzrost tranzytu
na drodze wojewódzkiej DW 579 Grodzisk Maz.Błonie-Leszno.

Środki na inwestycje w Gminie Błonie
muszą być rozdzielane sprawiedliwie między
miasto i wszystkie wsie naszej Gminy.

Obiecuję przełom w sprawie budowy
obwodnicy. Wiem, jak to zrobić. Brak wydajnego
układu drogowego jest największą przeszkodą w
równomiernym rozwoju całej naszej Gminy.

 Postaram się o zbudowanie drogi
wzdłuż torów między przejazdami kolejowymi w
Bieniewicach – to pozwoli na likwidację korków
przy przystanku PKP Witanów.
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