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PROGRAM 

1. Zakończmy lubelską emigrację zarobkową – czas na powroty ze zmywaka do Lublina !   

2. Młodzi przedsiębiorcy – czas na wykorzystanie waszego akademickiego wykształcenia! 

3. Szkolnictwo zawodowe – czas znowu szeroko otworzyć drzwi zawodówek  i techników !  

4. Absolwenci uczelni  - czas na pracę, a ja na start proponuję wam  work –centers! 

5. Lubelszczyzna jest piękna – czas na wyjście z ukrycia:  pokażmy się Polsce i światu! 

 

·       Edukacja zawodowa – kluczem na rozwój Lubelszczyzny  odtworzenie szkolnictwa zawodowego w 

Lublinie – tutaj rozumiem  aby na bazie togo co było i co do tej pory jest stać się „zagłębiem” pod kątem 

szkolnictwa zawodowego. Teraz jest dobry czas aby o tym mówić – to może być nasza siła eksportowa na inne 

województwa. 

·       Wykorzystanie potencjału pojezierza – w naszym regionie posiadamy potencjał turystyczny w postaci 

Pojezierza łęczyńsko – włodawskiego, który do tej pory nie był wykorzystany w pełni. Moim celem jest 

stworzenie spójnego programu, który będzie zachęcał inwestorów do inwestowania, a ludzi z Polski do 

odwiedzenia tegoż zakątku Polski. Na tą chwilę nie posiadamy infrastruktury turystycznej wykorzysującej 

nasze Pojezierze łęczyńsko – włodawskie. Moim celem jest stworzenie spójnego programu który będzie 

zachęcał inwestorów do inwestowania, a ludzi z Polski do odwiedzania naszego pojezierza.  

·      Aktywna polityka rynku pracy – promowanie na uczelniach, w Urzędach Pracy start up – ów. Działanie w 

celu podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania regionalnego rynku pracy. Pomoc młodym 

ludziom przy zakładaniu nowych firm : doradztwo, szkolenia, obsługa prawna.  Promocje programów w celu 

podniesienia sprawności i efektywności. Programy w kierunku zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, 

zakładania własnych działalności.    

·         Promowanie Lubelszczyzny jako ośrodka akademickiego –– aktywne działania mające na celu 

ukazanie Lublina jak miejsca wartego studiowania.  Chcę wykorzystać pomysł mechatroniki – spójny program 

kształcenia – od szkoły podstawowej – poprzez technikum, szkołę zawodową – do uczelni wyższej. Czas 

pokazać, że u nas dobrze się studiuje 

·      Stworzenie programu „ściągnięcia” lubelskich emigrantów – zarobkujących za granicą– zarówno 

zagranicznych jak i krajowych – program dla ludzi, którzy zdecydują się na powrót z emigracji – dodatkowe 

zachęty dla ludzi do zakładania firm na Lubelszczyźnie. specjalny program w urzędach pracy dla emigrantów. 

Aby mieć do czego wracać. 

·      Stworzenie Work-center - pomysł na miejsce w Lublinie, gdzie będzie dostęp do pomieszczeń, sali 

konferencyjnej, do Internetu – gdzie młodzi przedsiębiorcy bez swojego lokum (firma zarejestrowana w 

mieszkaniu) będą mogli pracować, spotkać się z kontrahentem , zrobić prezentację. 


