
KWW Razem Dla Gminy Celestynów

Szanowni Mieszkañcy Gminy Celestynów, 

Nazywam siê WITOLD KWIATKOWSKI i kandydujê na Wójta z KOMITETU WYBORCZEGO 

RAZEM DLA GMINY CELESTYNÓW. Od 43 lat mieszkam na terenie gminy, od urodzenia w Starej Wsi, 

a ostatnie 19 lat w Celestynowie. Jestem ¿onaty, mam dwoje dzieci Micha³a i Martynkê. 

Z wykszta³cenia jestem prawnikiem - absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Marii Curie  Sk³odowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Zarz¹dzania Projektami 

Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie.

Obecnie pracujê w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w Otwocku. Piastuj¹c kierownicze stanowisko odpowiadam 

m.in. za pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych i realizacjê inwestycji drogowych. Z zespo³em wspó³pracowników 

wykonaliœmy kilkadziesi¹t projektów drogowych. Wiele z nich by³o realizowanych z udzia³em œrodków unijnych. 

Jednym z nich by³a przebudowa ul. Œw. Kazimierza w Celestynowie. POSIADAM DU¯E DOŒWIADCZENIE 

SAMORZ¥DOWE, by³em radnym dwóch kadencji w latach 2002  2006 i 2006 - 2010. W pierwszej kadencji 

pe³ni³em funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Celestynów i kierowa³em pracami komisji finansów 

i inwestycji. W drugiej pracowa³em w komisji finansów i komisji rewizyjnej.

NIE NALE¯Ê DO PARTII POLITYCZNEJ. Dla mnie zawsze liczy siê przede wszystkim cz³owiek, jego 

umiejêtnoœci i zaanga¿owanie. Aby osi¹gn¹æ sukces nale¿y wspólnie pracowaæ dla dobra Gminy niezale¿nie 

od sympatii politycznych.

KANDYDUJÊ NA STANOWISKO WÓJTA bo wed³ug mojej oceny, jak równie¿ powszechnej opinii mieszkañców,

Gmina Celestynów mo¿e i powinna rozwijaæ siê dynamiczniej. W ostatnich latach mo¿na by³o zrobiæ 

zdecydowanie wiêcej i lepiej dla poprawy warunków oraz jakoœci ¿ycia mieszkañców. 

Wiele problemów naszej lokalnej spo³ecznoœci mo¿na by³o rozwi¹zaæ z pomoc¹ œrodków unijnych jakie 

do naszego kraju trafi³y w latach 2007  2013. Niestety w naszej gminie z tych pieniêdzy nie potrafiono skorzystaæ, 

tak jak to zrobi³y inne samorz¹dy. Z pewnoœci¹ wiêkszoœæ z nas widzi rozwój gmin w bliskim i dalszym s¹siedztwie 

i zastanawia siê dlaczego u nas od 8 lat tak nie wiele siê poprawi³o.

JA WIEM JAK TO ZMIENIÆ I PRZYSPIESZYÆ ROZWÓJ GMINY. Niezbêdne jest okreœlenie kierunków 

dzia³añ, wyznaczenie celów, przyjêcie zadañ i ich sukcesywna, konsekwentna realizacja. Zbli¿a siê nowa 

perspektywa unijna 2014 - 2020, do której trzeba siê bardzo dobrze przygotowaæ i maksymalnie j¹ wykorzystaæ.

ZACHÊCAM DO G£OSOWANIA NA MNIE, bo w drodze dialogu i wspó³pracy ze wszystkimi bêdê dba³ 

o interesy mieszkañców i rozwój naszej gminy, jestem otwarty na sugestie i problemy wszystkich obywateli, 

stawiam na prorozwojowe inwestycje, edukacjê, zdrowie i sport, * mam doœwiadczenie w pozyskiwaniu funduszy 

zewnêtrznych i realizacji inwestycji oraz co najwa¿niejsze: MAM REALNY PLAN ZRÓWNOWA¯ONEGO 

ROZWOJU GMINY I POPRAWY WARUNKÓW ¯YCIA MIESZKAÑCÓW. 

Służyć Gminie, Słuchać Mieszkańców
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