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Dołącz do nas! Zapraszamy do Inicjatywa Cafe
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Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Już niedługo 
wspólnie wybierzemy osoby reprezentujące interesy naszego 
miasta, gminy powiatu . Warto, aby każdy z as miał ,  i województwa n
w tym swój udział. Głos każdego z as jest tak samo ważny, dlatego n
tak istotne jest, aby nikogo nie zabrakło przy urnach wyborczych 
21 października 2018 r.

Nasz Komitet Wyborczy nazwaliśmy „Inicjatywa dla Barlinka”. 
Jedenaście osób z pomysłami, dla których przyszłość naszego 
miasta jest priorytetem. Jedenaście osób, które swoim 
zaangażowaniem chcą udowodni , że Barlinek może  zasługuje ć i
na więcej. Jedenaście osób, które swoim optymizmem, znalazły 
setki, a nawet tysiące sympatyków, którzy razem z nami, ramię w 
ramię, chcą zmieniać Barlinek. 

Jesteśmy przekonani, że wspólne rozmawianie, konsultowanie, 
wymiana poglądów zrodzi rozwiązania, które nadadzą właściwy 
kierunek rozwoju nasze  . Jesteśmy do Państwa dyspozycji, j Gminy
dlatego też otworzyliśmy miejsce, gdzie przy gorącej kawie, 
opowiemy Wam o nas, naszych celach i ideach, a przede wszystkim 
o  rozwiązaniach. Wierzymy, że chcieć to móc, a wspólnymi naszych
siłami zdziałamy więcej. Zapraszamy więc do rozmowy przy gorącej 
kawie w Inicjatywa Cafe przy ul. 1-go Maja 5, tak by z całkowitym 
przekonaniem i pełną świadomością dokonali Państwo właściwego 
wyboru 21 października 2018 r. 
Zachęcam  do wsparcia Inicjatyw dla Barlinky KWW a a.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i dziękujemy za każdy głos.

Lat 35, absolwent Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie, kierunek 

organizacja i zarządzanie w procesie integracji europejskiej, specjalizacja 

administracja rządowa i pozarządowa. 

W 2006 roku ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskując dyplom 

magistra, specjalizacja: finanse i zarządzanie administracją publiczną. W 2010 

roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończył studia podyplomowe 

w zakresie przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-

prywatnego. Od 2016 roku licencjonowany Zarządca Nieruchomości Polskiej 

Federacji Rynku Nieruchomości.

W życiu osobistym partner Ewy i szczęśliwy ojciec.

Zainteresowania: polityka międzynarodowa, historia, inżynieria finansowa, 

podróże i kulinaria, motoryzacja. Hobby: gotowanie, piłka nożna i tenis ziemny, 

narciarstwo, spływy kajakowe, strzelectwo sportowe.

Od 2004 roku związany z samorządem gminnym. 

W latach 2008-2015 jako kierownik referatu  Gospodarki Mieniem Komunalnym i 

Ochrony Środowiska w UM koordynował pracami Zespołu, zdobywając w tym 

czasie liczne doświadczenia związane z poznaniem potrzeb i oczekiwań 

Mieszkańców Barlinka. Radny Rady Powiatu w Myśliborzu w latach 2010-2014r. 

a kolejno jako jej przewodniczący starał się działać ponad podziałami 

współtworząc tzw. szeroką koalicję. Zaangażowany w sprawy związane z 

poprawą bezpieczeństwa, polepszeniem dostępności i warunków świadczonych 

usług w służbie zdrowia oraz ochroną środowiska naturalnego, a także 

współpracą pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Współpracownik i członek organizacji społecznych i politycznych. 

Od 2008 r. Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Barlinku. 

Inicjator akcji związanych z przejrzystością działań władz.

Od 01 sierpnia 2015 roku Prezes Zarządu Spółki „Spółka Gmin Dolnej Odry” 

Sp. z o.o., specjalizującej się w gospodarowaniu odpadami komunalnymi 

i obsługującej, w ramach konsorcjum dwóch Polskich firm, obszar 15 gmin 

o łącznej liczbie ludności ok. 74 tysięcy mieszkańców. 

Obecnie jest realizowany czteroletni kontrakt o wartości blisko 40 mln zł.

ul.1-go Maja 5 

w Barlinku

Kandydat na Burmistrza Barlinka



KWW Inicjatywa dla Barlinka 

oraz Kandydata  na Burmistrza - Cezarego Krzyżanowskiego

Deklaracja programowa 2018 – 2023  

-Stworzymy miejsca spotkań i aktywności mieszkańców                                     
na terenach wiejskich.

-Wprowadzimy bezpłatny program podstawowej opieki stomatologicznej 
dla dzieci w wieku szkolnym.

-Zainwestujemy w ochronę zdrowia. Doposażymy szpital w specjalistyczne 
urządzenia diagnostyki obrazowej i wprowadzimy programy profilaktyczne. 
Każdego roku przeznaczymy ponad 1 mln zł na jego rozwój.

-Zwiększymy zaangażowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w realizację 
programów wsparcia seniorów, osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

-Zapewnimy finansowanie i sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
działających na terenie miasta i wsi.

-Stworzymy miejsce rekreacji i wypoczynku na Górnym Tarasie                           
z fontanną i zegarem słonecznym oraz skateparkiem i lodowiskiem.

-Zbudujemy nowe miejsca parkingowe (przy szpitalu, Rondzie Bankowym, 
cmentarzu i Osiedlu Górny Taras).

-Zbudujemy nowe połączenie drogowe ul. 31-go Stycznia z ul. Gorzowską 
poprzez budowę ul. Długiej.

-Przebudujemy i doświetlimy drogi. Poprawimy na nich bezpieczeństwo.

-Zbudujemy nowe ścieżki rowerowe oraz połączymy je z istniejącymi, 
poprawiając ich oznakowanie.

-Przywrócimy plażę miejską mieszkańcom, zmodernizujemy obiekt i 
dodamy mu nowe funkcje. 

-Będziemy wspierać przedsiębiorczość w Gminie, w tym     
mikroprzedsiębiorców tworząc Inkubator Przedsiębiorczości.

-Stworzymy i uzgodnimy Program Wieloletniej Polityki Podatkowej        
oraz Inwestycyjnej Gminy Barlinek.

-Będziemy promować powstawanie nowych miejsc pracy i wprowadzimy system 
benefitów dla tych, którzy ją podejmą.

-Obniżymy podatki od środków transportowych, by wzmocnić 
konkurencyjność barlineckich firm.

-Stworzymy warunki do dalszego rozwoju komunikacji miejskiej.

-Na „Starym Tartaku” stworzymy miejsce spotkań                                                           
i imprez plenerowych wraz z amfiteatrem.

-Uratujemy obiekt byłej hali „Stoczniowca” tworząc w nim multimedialny, 
nowoczesny obiekt biblioteki i muzeum Barlinka oraz Centrum Informacji 
Turystycznej.

-Wprowadzimy program bezpłatnej nauki języka angielskiego dla dzieci, które         
w ramach edukacji szkolnej uczą się innego języka obcego.

-Wesprzemy barlineckie stowarzyszenia związane ze sportem, kulturą, 
turystyką i rekreacją w popularyzacji aktywności fizycznej oraz w 
pozyskiwaniu funduszy na rozwój. 

-Stworzymy warunki korzystania z obiektów sportowych, zwiększając ich 
dostępność.

-Zainwestujemy w gospodarkę odpadami oraz wodno-kanalizacyjną tak, aby 
zagwarantować Mieszkańcom stabilizację ceny - EKOLOGIA = EKONOMIA.

-Przy udziale środków z budżetu państwa wdrożymy program „Czyste 
powietrze” – dopłaty do wymiany pieców oraz termomodernizacje.

-Rozwiążemy problem uciążliwego i nadmiernego oddziaływania zakładów 
przemysłowych w Barlinku – naszym priorytetem jest zdrowie mieszkańców.

-We współpracy z funkcjonującymi stowarzyszeniami będziemy polepszali 
warunki i opiekę nad zwierzętami. Zajmiemy się problemem psich 
odchodów. Psy adopcyjne zwolnimy z opłaty.

-Poprzez program zarybień jezior w Gminie Barlinek wzmocnimy dotychczasowe 
starania barlineckich wędkarzy w tym zakresie.

-Rozbudujemy system kanalizacji wiejskich (Dziedzice, Strąpie, Nowa Dziedzina).

-Wybudujemy nowoczesną halę sportową w miejscowości Mostkowo.

-Zbudujemy kaplicę na cmentarzu w Jaromierkach z Biurem Usług Pogrzebowych 
oraz innymi usługami towarzyszącymi.

-Zagospodarujemy parki oraz tereny zieleni. Zadbamy o czystość i porządek, 
co będzie najlepszą wizytówką i promocją gminy Barlinek.

-Przeniesiemy zaplecze PGK Sp.z o.o. poza teren miasta, zmniejszając tym 
samym uciążliwość przedsiębiorstwa w centrum.
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OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

SAMORZĄD

OŚWIATA, KULTURA I SPORT

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Sfinansowano ze środków KWW INICJATYWA DLA BARLINKA

-Sprawne funkcjonowanie Gminy jest dla nas priorytetem.                                
Podniesiemy jakość obsługi i kompetencje urzędników.                                    
Zbudujemy partnerskie relacje Radny - Urzędnik - Obywatel. 

-Zwiększymy sukcesywnie środki na Budżet Obywatelski                                   
do poziomu 500 tys. zł.

-W porozumieniu z Powiatem Myśliborskim stworzymy w Barlinku filię Wydziału 
Komunikacji w budynku byłego „Ekonomika”.

-Zbudujemy społeczeństwo obywatelskie, zwiększymy rolę debaty publicznej 
oraz przejrzystość działań władzy.

Wprowadzimy nowy standard zarządzania Miastem i Gminą                            
z poszanowaniem tradycyjnych i europejskich wartości.


