
1.  Zagrożenia wynikające z nowej ordynacji wyborczej to brak radnego, a szansą będzie nawiązanie dobrych relacji 
we współpracy z nowo wybranymi radnymi z poza Borówca. Uważam też że każdy radny musi widzieć potrzeby 
mieszkańców całej gminy a nie tylko swojego okręgu.

2.  Przeanalizowanie przez nową radę i zaproponowanie nowego podziału terytorialnego według wskazań Państwo-
wej Komisji Wyborczej.

3.  Oświata – budowa i rozbudowa szkół, przedszkoli, żłobków. Ochrona Środowiska – wymiana kotłów CO ,wymiana 
eternitu, przydomowe oczyszczalnie ,fotowoltaika. Zaprojektowanie oraz wskazanie lokalizacji budowy oczysz-
czalni ścieków – wymóg UE do 2025 r. Turystyka i sport – budowa ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych. 
Komunikacja i transport – budowa dwóch rond na obwodnicy Kórnika, wymiana taboru autobusowego z emisją 
spalin EURO 5, EURO 6.

4.  Jestem pomysłodawcą Ścieżki Edukacyjno-Przyrodniczej „Bobrowy Szlak” oraz wieży widokowej na terenie RPK, 
uczestnik zespołu opracowującego Dyrektywę Unijną Sieci Natura 2000, zwodociągowanie Sołectwa Czmoniec 
ze środków ZPROW, I miejsce w Wielkopolsce „Sołectwo Przyjazne Naturze”.

5.  Od 16 lat Sołtys Sołectwa Czmoniec, 8 lat Prezes Sołtysów Powiatu Poznańskiego, 5 lat Radny Powiatu Poznań-
skiego, przedsiębiorca, członek zarządu KBBK, laureat konkursu Ogólnopolskiej Gazety Sołeckiej „Sołtys Roku 
2009”.

6.  Od najmłodszych lat jestem związany z pracą społeczną. Mój ojciec pełnił funkcję sołtysa i radnego w gminie 
Śrem. Moje długoletnie doświadczenie związane z pracą sołtysa oraz funkcją radnego Powiatu Poznańskiego 
a także moje zdolności organizacyjne mogłyby procentować w wypełnianiu roli Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
dlatego chciałbym prosić o Państwa głos.
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5)  Wzbogacimy ofertę kulturalną dla dzieci i młodzieży. Powołamy rady senioralną i młodzieżową, z którymi wspólnie 
opracujemy optymalne dla nich programy.

6)  Będziemy współpracować z organizacjami pozarządowymi i biznesem.
7)  Plan bezpiecznej gminy to dla nas priorytet.

4.  1)  Wykonanie budżetu 90% w zakresie inwestycji w roku 2108, 120 zadań za kwotę 50 mln, to jest sukces wydziałów, 
które mi podlegają czyli również mój.

2)  Ostatnie 4 lata to pokrycie Gminy Kórnik MPZ w 50%, z czego 40% to tereny rolnicze, w opracowaniu plan dla połu-
dniowej części gminy, to kolejne 1500 ha upraw rolnych.

3)  Realizuje konsekwentnie harmonogram budowy dróg, który wspólnie z radnymi wypracowaliśmy.
5.  Urodzony 29 czerwca 1978 roku w Poznaniu, mieszka w Dachowie. Jest absolwentem Zespołu Szkół Elektrycznych, 

Policealnego Studium w Poznaniu (technik ekonomista), Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (inż. 
zarządzania i marketingu – zarządzanie przedsiębiorstwem), Politechniki Poznańskiej (mgr inż. Automatyki i zarzą-
dzania – komputerowe wspomaganie procesów zarządzania) oraz studiów podyplomowych na Politechnice Poznań- 
skiej (ciepłownictwo i ogrzewnictwo z audytingiem energetycznym). Od 2000 roku pracował w firmie Veolia Energia 
Poznań S.A.W latach 2007- 15 był sołtysem wsi Dachowa. Funkcję radnego pełnił od stycznia 2010 r. W kadencji 
2010-14 pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, oraz zastępcy przewodniczącego Komisji 
Rozwoju i Infrastruktury. W 2014 roku wybrano go Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Kórnik. Interesuje się 
informatyka i nowymi technologiami. Od 1 lipca 2016 r. nadzoruje prace wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej oraz inwestycjami, zajmuje się także organizacją transportu 
oraz stoi na czele działającej jako organ doradczy burmistrza Komisji Bezpieczeństwa. W związku małżeńskim od 
sierpnia 2000 r., wychowuje trzech synów.

6.  Szanowni Państwo oddając na mnie swój głos 21 października, wybieracie przyszłość naszej gminy zbudowaną 
na solidnym fundamencie. Znam gminę Kórnik, znam mieszkańców i znam Wasze potrzeby. Posiadam wiedzę, do-
świadczenie i kompetencje, które pragnę przekuć w nasz wspólny sukces.
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Miasto i Gmina Kórnik

liczba mieszkańców 26 160
liczba wyborców 19 703

liczba wybieranych radnych 21
liczba okręgów wyborczych 4
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