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DANIEL MITUŁA MA MÓJ GŁOS!

„Daniel Mituła ma mój głos, bo oprócz własnych kompetencji, doświadczenia  
i umiejętności jest miłym, zawsze uśmiechniętym, zwyczajnie radosnym, dobrym, 
życzliwym i pełnym pokory młodym człowiekiem. Ponadto zebrał wspaniały zespół 
zarówno doświadczonych jak i młodych kandydatów na radnych z bardzo ciekawym, 
przemyślanym i mądrym programem dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny.

Tym programem wyborczym, pokazał jak świetnie ma rozpoznane potrzeby gminy  
i Wasze oczekiwania, co jak najlepiej świadczy o jego przygotowaniu do pełnienia funkcji 
burmistrza.”

Bożena Budzik – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przez 26 lat
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Od 18 lat pracuję w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, a od 7 lat jako kierownik 
Referatu Oświaty i Wychowania. Pracując na co dzień w edukacji, zrozumiałem jak ważne 
jest wychowanie i inwestowanie w dzieci i młodzież. Sam mam dwójkę dzieci i pragnę 
dla nich wspaniałej przyszłości. Wraz z rodziną mieszkam w Fabianowie i to jest moje 
miejsce na ziemi.

Z wykształcenia jestem ekonomistą - ukończyłem Akademię Ekonomiczną, w specjalności 
zarządzania inwestycjami i nieruchomościami. Wiem, jak funkcjonują firmy, co jest dla 
nich ważne i jak znaczący wpływ na lokalną społeczność ma ich dobra kondycja. Od kilku 
lat pomagam w organizacji Targów Ślubnych i Targów Budowlanych w kaliskiej Arenie, co 
nauczyło mnie skutecznego radzenia sobie z wieloma zadaniami równocześnie. Jestem 
człowiekiem ugodowym, ale umiem bronić swojego zdania i własnych poglądów. Wierzę 
też w rozsądne kompromisy.

Mam 37 lat i bardzo dużą wagę przywiązuję do zdrowia oraz sprawności fizycznej. 
Dlatego zależy mi na poszerzeniu oferty usług medycznych w naszej Gminie i Mieście 
oraz rozwoju Sportowego Serca Naszej Gminy. Codziennie  drodze do pracy - podziwiam 
jak rozwija się  nasza Gmina i Miasto. Prowadzę liczne rozmowy z ludźmi, bo uważam, 
że dialog zawsze przynosi korzyść. To dzięki rozmowom z mieszkańcami, również  
z członkami mojego Komitetu, podjąłem decyzję, że mogę zostać gospodarzem Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce - Naszej Gminy.

DANIEL MITUŁA

Magdalena i Daniel Mituła
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PROGRAM WYBORCZY

Mam świadomość, że realizacja ambitnego 
programu wymagać będzie współpracy 
i wsparcia  różnych środowisk oraz Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,  do 
której swój akces zgłosili ludzie ambitni, 
doświadczeni i pasjonaci. Mam pełne 
zaufanie do kompetentnych pracowników 
Urzędu Gminy i Miasta, którzy na przestrzeni 
lat pokazali, że nie boją się wyzwań. Jestem 
przekonany, że jeżeli mieszkańcy Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce obdarzą mnie 
zaufaniem i powierzą mi zaszczytną funkcję 
burmistrza, to z tak zaangażowaną grupą radnych, jak i z kompetentnymi pracownikami 
Urzędu Gminy i Miasta, nie zawiedziemy danego nam zaufania.

MUZEUM GRANIC 
Jednym z najważniejszych tematów jakim się zajmiemy, będzie zabytkowy Dworzec 
Kolejowy w Nowych Skalmierzycach. Stworzymy tam jedyne na świecie „Muzeum Granic”. 
Projekt ten będzie stanowił uzupełnienie dotychczasowych planów zagospodarowania 
Dworca. 

SPORTOWE SERCE NASZEJ GMINY 
Wielkim wyzwaniem dla nas będzie dokończenie modernizacji stadionu w mieście, 
poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz modernizację obecnego boiska, na którym 
KS „Pogoń” i UKS Akademia Piłkarska szkolą swoich zawodników i rozgrywają mecze. 
Jednak głównym naszym celem będzie projekt „Sportowe Serce Nowych Skalmierzyc”,  
w ramach którego wybudujemy trawiaste boisko treningowe, kort tenisowy, 
ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne oraz nowoczesny budynek, w którym będą się 
mieścić szatnie oraz wewnętrzna siłownia. 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
Wybudujemy wielofunkcyjne boiska o nawierzchni syntetycznej  przy szkołach, które 
takich obiektów jeszcze nie posiadają. 

OTWARCI NA INWESTYCJE 
Stworzymy Biuro Obsługi Inwestora, Związek Zasobnych Gmin oraz Radę Biznesu,  
w której ludzie z doświadczeniem będą głosem doradczym dla samorządu.  

DBAMY O ZDROWIE
Rozbudujemy Gminny Ośrodek Zdrowia i rozszerzymy zakres świadczonych w nim 
usług, m. in. o darmowe badania profilaktyczne  z zakresu chorób układu krążenia, 
oddechowego oraz cukrzycy. Zapewnimy również darmowe usługi profilaktyczne dla 
wszystkich uczniów szkół podstawowych w zakresie stomatologii. 

DROGI GMINNE, POWIATOWE ORAZ OSIEDLE BŁONIE 
Planujemy dokończenie modernizacji gminnych dróg, w tym dróg w mieście, na osiedlu 
Błonie. Na przestrzeni lat na terenie gminy wybudowano dziesiątki kilometrów dróg i 
ulic gminnych, co nie oznacza, że problem został już definitywnie rozwiązany. Jest 
jeszcze trochę do zrobienia w tym zakresie, choćby z uwagi na budujące się nowe osiedla 
mieszkaniowe.
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PROGRAM WYBORCZY

ŚCIEŻKI ROWEROWE 
Położymy duży nacisk na  budowę ścieżek rowerowych, m.in. wzdłuż ulicy Kaliskiej  
i Ostrowskiej (przy współpracy z Powiatem Ostrowskim).  

EKOLOGIA 
Dużym problemem jest smog. Zaradzimy mu poprzez dofinansowanie wymiany 
tradycyjnych, węglowych pieców na ekologiczne. Niebawem wprowadzimy nowy, 
wzorcowy program dofinansowania fotowoltaiki oraz pomp ciepła.  

INTEGRUJEMY POKOLENIA 
Skorzystamy z doświadczenia naszych seniorów, tworząc „Radę Seniorów”. Docelowo zaś 
stworzymy wzorcowy przykład integracji pokoleń, budując Gminny Ośrodek Kultury  ze  
Strefą Seniora. Nasi Seniorzy będą mieli aktywny wpływ na to, co dzieje się w Gminie  
i Mieście Nowe Skalmierzyce.  

WSPIERAMY RODZINY 
W ramach polityki prorodzinnej zwolnimy  rodziców z opłat za pobyt dzieci w żłobku 
i przedszkolu oraz zapewnimy dla dzieci atrakcyjne, bezpłatne zajęcia w trakcie ferii  
i wakacji. 

POLITYKA PODATKOWA
Wyciągniemy również pomocną dłoń w stronę rolników, obniżając podatek rolny. 

ŚWIETLICE WIEJSKIE 
Dokończymy program budowy świetlic wiejskich, aby wszyscy mieszkańcy gminy mieli 
godne warunki do spotkań i organizowania różnego rodzaju imprez okolicznościowych. 

STAWIAMY NA MŁODE POKOLENIA
Będziemy nadal rozwijać i modernizować szkoły i przedszkola oraz kształtować 
przyszłość młodzieży, poprawiając warunki nauki.  

CZYSTA I PRZYJAZNA GMINA 
Zadbamy o czystość miasta oraz wszystkich miejscowości Gminy przez systematyczne 
pojawianie się ekip sprzątających w poszczególnych miejscowościach.  

INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA 
Będziemy bronić stanu posiadania gminy przed zakusami miasta Kalisza, jak  
i najkorzystniejszego  przebiegu nowo projektowanej drogi krajowej nr 25.

URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM 
Urząd Gminy i Miasta będzie jeszcze bardziej otwarty dla Was. Stworzymy Biuro Obsługi 
Mieszkańca. Dostosujemy godziny pracy Urzędu na tyle, żeby móc być do Waszej 
dyspozycji także wtedy, kiedy jesteście po pracy.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW 
Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego człowieka, dlatego 
zadbamy o jego odpowiedni poziom w naszej Gminie i Mieście.
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STANISŁAW PAWLAK
Okręg wyborczy nr 1 - miasto Nowe Skalmierzyce 
ulice:  29 Grudnia, Kaliska od numeru 1-23, Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Plac Wolności, Tartakowa.

Obwód głosowania nr 1 
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

KATARZYNA ŚWIRTA
Okręg wyborczy nr 2 - miasto Nowe Skalmierzyce
ul. Kaliska od nr 24A- 24F

Obwód głosowania nr 1 
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

MARIUSZ JERNALCZYK
Okręg wyborczy nr 3 - miasto Nowe Skalmierzyce
ul. 1 Maja, Boczkowska, Dojazdowa, Generała Józefa Hallera, Generała 
Władysława Sikorskiego, Ignacego Krasickiego, Kaliska od nr. 25-52, 
Nowa.

Obwód głosowania nr 1 
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

MAŁGORZATA WALCZAK
Okręg wyborczy nr 4 - miasto Nowe Skalmierzyce
ulice:  3 Maja, Jana Mertki, Jana Pawła II, Kaliska od numeru 53-96, 
Kolejowa, Okólna, Podkocka, Tadeusza Kościuszki, Szkolna.

Obwód głosowania nr 2 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach, ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

KANDYDACI DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
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MAGDALENA ZIELEZIŃSKA-WYPIORCZYK
Okręg wyborczy nr 6 - sołectwo Skalmierzyce 
ulice:  Bankowa, Dąbkowa, Księdza Jana Piotrowicza, Ks. 
Kanonika Alfonsa Czwojdy, Jana Nepomucena Chrzana, Ludwika 
Jabłońskiego, Osada, Ostrowska nr nieparzyste, Podkocka, 
Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna, Spółdzielcza, 
Stanisława Bąka, Szumiących Wierzb, Torowa, Wincentego 
Witosa, Wiśniowa.
Obwód głosowania nr 3 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, 
ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

KAROL NOWAK
Okręg wyborczy nr 7 - sołectwo Skalmierzyce
ul. Bielawska, Boczkowska, Kaliska, Ostrowska nr parzyste, 
Pleszewska, Starowiejska, Strażacka, Środkowa
Obwód głosowania nr 3 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w 
Skalmierzycach, ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

MARIAN BRZEZIŃSKI
Okręg wyborczy nr 8 - sołectwa Mączniki, Śliwniki

Obwód głosowania nr 4 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, 
ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

KANDYDACI DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

EWA PUSSAK
Okręg wyborczy nr 5 - miasto Nowe Skalmierzyce
ulice:  Adama Mickiewicza, Gabriela Narutowicza, Kamienna, Krótka, 
Kwiatowa, Lipowa, Mostowa, Polna

Obwód głosowania nr 2 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach, ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce
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JÓZEF MARCINIAK
Okręg wyborczy nr 11 - sołectwo Kurów, Miedzianów, Ociąż

Obwód głosowania nr 6 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu, Fabianów  
ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Obwód głosowania nr 8
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie, 
Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

ZOFIA WOJTCZAK
Okręg wyborczy nr 12 - sołectwo Biskupice, Gniazdów, Droszew 
(wieś Droszew i Pawłów), Boczków, Trkusów 
Obwód głosowania nr 8 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie, Droszew 
21, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Obwód głosowania nr 4 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach,  
ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

GRAŻYNA JAŚ
Okręg wyborczy nr 10 - sołectwa Fabianów, Kościuszków
(wieś Kościuszków i Czachory)
Obwód głosowania nr 6
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu, Fabianów  
ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Obwód głosowania nr 8
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie, 
Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

KANDYDACI DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
Okręg wyborczy nr 9 - sołectwo Biskupice Ołoboczne

Obwód głosowania nr 5 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych, ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce
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JAN KORZENIEWSKI
Okręg wyborczy nr 13 - sołectwa Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, 
Głóski, Kotowiecko, Żakowice
Obwód głosowania nr 7 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku, ul. Kaliska 4, 63-460 
Nowe Skalmierzyce
Obwód głosowania nr 8 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie, 
Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

JACEK WOJCIECHOWSKI
Okręg wyborczy nr 14 - sołectwa Chotów, Strzegowa, Węgry
Obwód głosowania nr 9 
Szkoła Podstawowa im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie, Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce

JACEK ŁUSIAK
Okręg wyborczy nr 15 - sołectwo Gostyczyna, Osiek, Leziona, 
Śmiłów
Obwód głosowania nr 9
Szkoła Podstawowa im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie, Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce

KANDYDACI DO RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

Więcej informacji o kandydatach w wyborach samorządowych dostępnych jest 
na stronie internetowej: www.danielmitula.pl

GWARANTUJEMY ROZWÓJ
Młodość + Doświadczenie
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Ma kształt serca. I rzeczywiście będzie sercem gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. 
Obiekt sportowy na miarę przyszłości.

W trakcie planowania działań na rzecz rozwoju naszej Gminy, kiedy analizowałem projekt 
obiektów sportowych na miejskim stadionie i pokolejowych terenach, zauważyłem, iż  
w określonej perspektywie obiekty mogą przyjąć kształt serca. W ten sposób zrodził się 
pomysł Sportowego Serca Nowych 
Skalmierzyc, w którym każdy nasz 
mieszkaniec z całą rodziną spędzi 
czas zdrowo i przyjemnie, korzystając 
z obiektów sportowych. Z własnego 
doświadczenia wiem, jak bezcenna 
jest możliwość podejmowania 
różnorodnych aktywności razem z 
dziećmi. Sportowe Serce Nowych 
Skalmierzyc będzie tym miejscem, 
które spełni powyższe oczekiwania.
Nowoczesny stadion z trybunami, 
bezpieczny park linowy, w którym nawet najmłodsi będą mogli cieszyć się przygodą  
w niezwykle przyjaznym otoczeniu. Ponadto siłownia, zza okien której biegnący na 
bieżni ojciec, może spoglądać na swoje dzieci, kopiące piłkę do prawdziwej bramki.
Sportowe Serce Nowych Skalmierzyc to obiekt na miarę XXI wieku.  
W ramach dotychczasowej infrastruktury zaprojektowana jest bieżnia, wymiana murawy 

wraz z systemem nawodnienia oraz 
parking na około 200 miejsc.
Aby w pełni spełnić oczekiwania 
mieszkańców konieczne jest stworzenie 
kolejnych obiektów. Nasza inicjatywa to 
wykonanie dwóch kortów tenisowych, 
w tym jednego o nawierzchni ceglastej, 
boiska trawiastego, na którym Klub 
Sportowy Pogoń mógłby odbywać treningi 
oraz ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego 
boiska o nawierzchni tartanowej.

SPORTOWE SERCE NASZEJ GMINY
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Całość inwestycji dopełni nowoczesny budynek, w którym na parterze 
mieścić się będą szatnie oraz magazyn sprzętu sportowego, a na piętrze,  
w przeszklonej części, siłownia wewnętrzna, ogólnodostępna dla mieszkańców Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Kiedy wybierzecie się Państwo 
z dziećmi na stadion, one będą 
mogły ćwiczyć na murawie, a wy  
z przeszklonych okien siłowni 
będziecie podziwiać ich sprawność 
fizyczną.
Nazywam to miejsce Sportowym 
Sercem Nowych Skalmierzyc, bo to 
tu będzie się tworzyć nowa energia 
naszego miasta i gminy - imprezy 
sportowe, jak również koncerty na 
otwartym powietrzu.

Nowoczesna infrastruktura zapewni dalszy rozwój Klubu Sportowego „POGOŃ” Nowe 
Skalmierzyce, UKS Akademii Piłkarskiej Nowe Skalmierzyce oraz umożliwi szkolenie 
dzieci i młodzieży na różnych płaszczyznach szeroko pojętej kultury fizycznej.

Częściowych źródeł  finansowania będziemy upatrywać w Ministerstwie Sportu i 
Turystyki w Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Realizując Program 
Sportowa Polska – program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej, 
jak i Program rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej. 

W ramach tych programów możemy 
otrzymać dofinansowanie do budowy 
Sportowego Serca Naszej Gminy w 
wysokości od 33%  do 50% kosztów 
inwestycji. Nabory na finansowanie 
tego typu zadań odbywają się na 
wiosnę każdego roku.
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MUZEUM GRANIC

Czy nie byłoby świetnie mieć  u nas w Gminie i Mieście 
Nowe Skalmierzyce, muzeum, które przyciąga ludzi  
z całej Polski? Autobusy, parkujące przed dworcem 
kolejowym... Wyobraźcie sobie, że na dworcu powstanie 
Muzeum Granic.

Jedyne na świecie, wyjątkowe miejsce, z wyjątkowym 
przesłaniem. Wpadłem na pomysł stworzenia Muzeum Granic, 
kiedy po dziesiątkach rozmów  budynek dworca nadal wydawał się być problemem.  
A przecież Nowe Skalmierzyce były niegdyś miejscowością GRANICZNĄ. Pozostał po tym 
okresie zabytkowy dworzec. Jakie inne miejsce lepiej nadaje się na Muzeum Granic niż 
właśnie to?
Zaczęliśmy rozwijać ten pomysł. Byłoby to miejsce, gdzie zobaczycie dawne paszporty, 
stroje, szlabany graniczne, ale też ekspozycje, pokazujące zmieniające się granice.  
Ekspozycja tradycyjna połączona będzie z nowoczesnymi technikami audiowizualnymi.
Historia i współczesność. Z jednej strony Mur Berliński, z drugiej strefa zdemilitaryzowana 
między Koreami. Granice zawsze budziły emocje.  I na tych emocjach Muzeum Granic 
będzie budowało swój przekaz.  A być może to będzie jedyne muzeum na świecie, do 
którego można przyjechać pociągiem i wejść wprost z peronu?

Połączyłem więc fakty: Nowe Skalmierzyce były miastem 
na granicy. Dziś już jej nie ma. To znakomite przesłanie do 
stworzenia właśnie tutaj, w dawnym dworcu granicznym 
muzeum, jakiego nie ma nigdzie na świecie: MUZEUM 
GRANIC.

Przesłanie jest oczywiste i pozytywne: granice stopniowo 
zanikają na świecie. Dziś w Europie prawie zniknęły.  
A jeszcze kilkaset lat temu na przykład nawet Niemcy  
i Włochy były podzielone na dziesiątki oddzielnych księstw. 
Granice historycznie zmieniają się i ciągle ich ubywa.

Jednocześnie granice budzą w ludziach emocje: mur 
berliński dzielił jedno miasto na dwa kraje, dwa systemy 
polityczne. Dziś takie granice istnieją choćby na Cyprze, 
gdzie granica między Cyprem greckim a tureckim 

przebiega przez środek miasta. Izrael buduje potężny betonowy mur, którym odgradza 
się od Palestyny. To wszystko interesujące i często emocjonujące podziały.

Właśnie granicom: ich historii i teraźniejszości poświęcone byłoby jedyne na świecie 
Muzeum Granic.
Zewnętrznego współfinansowania dla projektu upatrujemy zarówno w programach 
europejskich, jak i środkach budżetu państwa.
Wsparcia krajowego na realizację inwestycji będziemy szukać przede wszystkim  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwa razy w roku ww. resort prowadzi 
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ochrona zabytków”, w zakresie 
którego wnioskować można o  dofinansowanie projektów dotyczących materialnego 
dziedzictwa kulturowego, konserwacji i rewaloryzacji zabytków. Poziom dofinansowania 
wynosi tutaj do 50% wartości kosztów koniecznych inwestycji. Szczególnie interesujące 
inwestycje – a za taką uważamy stworzenie Muzeum Granic w zabytkowych murach 
skalmierzyckiego dworca kolejowego - mogą również uzyskać dodatkowe wsparcie 
finansowe z budżetu centralnego. W tym obszarze będziemy prosić o pomoc i zachęcać 
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do współpracy lokalnych parlamentarzystów. 
Uzupełnienia środków na ochronę i  renowację 
zabytkowej materii budynku dworca będziemy 
szukać też w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków, który również corocznie udziela 
finansowego wsparcia na projekty z przedmiotowego 
zakresu. Stworzenie stałych i czasowych ekspozycji 
Muzeum Granic może być zaś przedmiotem 
wniosków o dofinansowanie z innego programu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. 
„Wspieranie działań muzealnych”.
Chcielibyśmy, aby wiodącym źródłem finansowania 
inwestycji były jednak środki europejskie. Mamy 
przy tym świadomość, że przyszła kadencja to już 
raczej realizacja i rozliczanie projektów dotowanych 
w ramach konkursów, które odbywały się w latach 
2015-2018, w zakresie których zakontraktowano 
większość alokacji środków UE na projekty z obszaru  
kultury i ochrony zabytków. Niemniej jednak liczymy 
na dodatkowe nabory wniosków o dofinansowanie, 
przede wszystkim w ramach: Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
(Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój zasobów kultury”) bądź Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego  
i kulturowego”). W ramach obydwu ww. programów 
można pozyskać dofinansowanie z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie aż 
85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Czekamy 
także na publikację założeń i obszarów wsparcia dla 
nowej perspektywy finansowej środków UE, mając 
nadzieję, że i tam zostaną przewidziane środki na 
ochronę dziedzictwa kulturalnego. 
Aktualnie największych szans w pozyskaniu 
środków europejskich na realizację Muzeum Granic 
w opisywanym zakresie upatrujemy jednak w tzw. 
Funduszach Norweskich i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). W końcu 2017 r. miała miejsce 
uroczysta inauguracja III edycji ww. funduszy.  
W efekcie podpisanych umów Polska otrzyma około 
810 mln euro od państw darczyńców, którymi są: 
Norwegia, Islandia i Lichtenstein. W obecnej, trzeciej 
już edycji dla projektów z zakresu kultury, zaplanowane zostało wsparcie w wysokości 75 
mln euro, pochodzących ze środków EOG.  
Niezależnie od powyższego, już w chwili obecnej prowadzimy rozmowy  
z przedstawicielami Państw Europejskich, licząc na ich indywidualne  wsparcie finansowe. 
Pierwsze odpowiedzi dają nam nadzieję, że uda się takie wsparcie otrzymać.

PROGRAM WYBORCZY
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INFRASTRUKTURA SPORTOWA SZKÓŁ

Jak ważna jest infrastruktura sportowa?

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
od lat przeznacza znaczne 
środki na rozwój infrastruktury 
przyszkolnej. 

Planowa rozbudowa i modernizacja 
szkół, budowa hal sportowych  
i boisk wielofunkcyjnych to tylko 
część działań skierowanych na 
potrzeby młodego pokolenia. 

W roku bieżącym zostały 
oddane do użytku dwa ważne 
obiekty: w Szkole Podstawowej  

im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, hala sportowa o wymiarach 
36 x 18m, z trybunami na ponad 160 osób oraz boisko wielofunkcyjne przy Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. W następnych czterech latach 
planuję budowę boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią tartanową w Szkole Podstawowej 
w Biskupicach Ołobocznych, Gostyczynie, Droszewie i Kotowiecku.

Jestem przekonany, że powyższe plany spełnią oczekiwania naszych mieszkańców,   
a szkołom umożliwią wzbogacenie oferty zajęć sportowych. Budowa boisk oraz 
dokończenie modernizacji stadionu miejskiego przyczyni się do podniesienia poziomu 
usportowienia zarówno dzieci jak i młodzieży, co wpłynie na poprawę sprawności i 
zdrowia fizycznego. 

Wybudowanie obiektów to jednak połowa sukcesu. Zapewniam, że spowoduję, aby boiska 
żyły, były dostępne dla mieszkańców naszej gminy w godzinach pozalekcyjnych oraz  
w weekendy. Jeśli będzie zapotrzebowanie, to do placówek skierujemy wykwalifikowaną 
grupę animatorów sportu.

Częściowych źródeł  finanso-
wania będziemy upatrywali  
w Ministerstwie Sportu i Turysty-
ki w Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. „Program Sportowa 
Polska – Program rozwoju lokal-
nej infrastruktury sportowej”, 
który zakłada poprawę stanu 
przyszkolnej infrastruktury spor-
towej, przeznaczonej na potrze-
by realizacji zajęć wychowania fi-
zycznego, służącej jednocześnie 
lokalnym społecznościom do 
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz w miarę możliwości, umożliwiającej współ-
zawodnictwo sportowe. W ramach tego projektu będziemy zabiegać o dofinansowanie 
budowy boisk wielofunkcyjnych przy naszych szkołach podstawowych, a dofinansowa-
nie może wynieść od 33% - 80% w zależności od dochodów gminy.   
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Inwestycje to bardzo ważna kwestia. To nasze „być albo nie być najbogatszą gminą”.

Każda gmina potrzebuje 
inwestorów, a inwestorzy potrzebują 
dwóch rzeczy: terenów i ludzi do 
pracy. Ja im to zapewnię! Stworzę 
biuro obsługi inwestora, które 
będzie nadzorować inwentaryzację 
terenów przy drodze krajowej 
25 oraz pozostałych terenów 
inwestycyjnych na obszarze Gminy 
i Miasta, a takie mamy m.in. przy 
drodze wojewódzkiej Kalisz –
Grabów nad Prosną. Stworzę 
przyjazną dla inwestorów część 
naszej strony internetowej oraz będę aktywnie poszukiwać samych inwestorów, w tym 
zagranicznych.

Jak wiecie od kilku lat zajmuję się oświatą. W ramach tego zadania koordynowałem 
wymiany uczniowskie naszych szkół. Mamy wymianę uczniów z Berlinem oraz  Hiszpanią, 
Turcją i Estonią podczas realizacji programu Erasmus. Jesteśmy w kontakcie z gminami, 
z którymi na bieżąco prowadzimy rozmowy o wymianach edukacyjnych. Czyli mamy 
to, co jest najważniejsze: nawiązane kontakty. Bardzo więc łatwo będzie je przekuć  
w relacje o bardziej sformalizowanym i zacieśnionym charakterze. Mam bowiem koncepcję 
stworzenia  międzynarodowego Związku Zasobnych Gmin. W ramach takiego związku , 
którego Nowe Skalmierzyce byłyby inicjatorem, możemy wymieniać doświadczenia, ale 
i POZYSKIWAĆ INWESTORÓW, nie zapominając, że jako inicjator takiego związku, mamy 
nad nim kontrolę.

Położę duży nacisk na dobrą współpracę z lokalnymi firmami, bo relacje z biznesem są 
bardzo  ważne. Chcę postawić na przedsiębiorczość,  tworząc jeszcze w trakcie kampanii 
wyborczej Radę Biznesu, do której zaproszę lokalnych przedsiębiorców. Będzie to miejsce, 
gdzie ludzie doświadczeni w biznesie  będą głosem doradczym w uruchamianiu przez 
samorząd nowych inicjatyw gospodarczych, ułatwiających realizację kolejnych wielkich 
i tych mniejszych projektów inwestycyjnych, które docelowo wpłyną na dalszy dynamiczny 
rozwój gminy. Biuro obsługi inwestora będzie odgrywało tu kluczową rolę, zapewniając 
przedsiębiorcom wszelką możliwą pomoc w realizacji ich biznesowych pomysłów „od 
startu do mety”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na  lata 2014 -2020 – działanie 
„Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”- to tutaj m.in. będziemy zabiegać  
o źródła finansowania rozwoju infrastruktury pod inwestycje dla naszej Gminy i Miasta. 
Wsparciem  zostaną objęte projekty, których przedmiotem będzie kompleksowe 
tworzenie nowej i  rozwój istniejącej infrastruktury na  rzecz rozwoju gospodarczego, 
(w tym dla regionalnych specjalizacji), w szczególności na  nieużytkach zlokalizowanych 
w pobliżu inwestycji transportowych (autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych), 
terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji. W ramach takich źródeł 
finansowania możemy otrzymać dofinansowanie nawet do 85% kosztów inwestycji.

OTWARCI NA INWESTYCJE
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Świetlice wiejskie miejscem krzewienia kultury!

Trwający od 2007 roku program pt. „Świetlice wiejskie” zaprocentował wybudowaniem 
7 nowych budynków z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, a 10 zostało kompleksowo 
zmodernizowanych.

To niewątpliwie sukces władz 
samorządowych gminy, które 
stworzyły warunki do integracji 
społeczności poszczególnych 
wsi. Dziś te obiekty tętnią życiem, 
wyzwalając wśród mieszkańców 
kolejne nowe aktywności  
i inicjatywy. Jest to dowód na to, 
że takie było zapotrzebowanie 
i oczekiwanie społeczeństwa. 
Stąd też widzę potrzebę, aby 
ten program kontynuować  
i doprowadzić do końca.

Niezwłocznie należy zmodernizować świetlicę wiejską w Węgrach i dokończyć 
modernizację świetlicy w Śmiłowie. Koniecznym jest budowa nowych świetlic dla wsi 
Czachory i Kościuszków, Gałązki Małe oraz Mączniki. Mamy rozwiązane kwestie lokalizacji 
świetlicy w Kotowiecku, gdzie w chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja 
techniczna pod jej budowę. Widzę również możliwość lokalizacji świetlicy we wsi 
Żakowice, gdyż pomieszczenie w tzw. „pałacu” nie spełnia podstawowych standardów 
technicznych i estetycznych. Trwa również procedura wykupu gruntów w miejscowości 
Czachory pod budowę świetlicy dla wsi Kościuszków i Czachory.

Podejmę starania, aby we współpracy z OSP Skalmierzyce znaleźć rozwiązanie formalno-
-prawne, które pozwoli nie tylko na przebudowę remizy strażackiej wraz z salą do prób 

orkiestry dętej, ale na moder-
nizację świetlicy, która bę-
dzie służyć zarówno druhom 
strażakom jak i mieszkańcom 
Skalmierzyc. Tym sposobem 
chcę dokończyć program 
budowy i modernizacji świe-
tlic. Jestem pewien, że tak się 
właśnie stanie, aby wszyscy 
mieszkańcy poszczególnych 
wsi mieli równe szanse na ko-
rzystanie z tego typów obiek-
tów.

Będę kontynuował i rozwijał 
współpracę z organizacja-

mi pozarządowymi poprzez dofinansowanie ich działalności oraz wsparcie logistyczne. 
Uważam za niezbędne udzielanie pomocy dla inicjatyw społecznych we wszystkich 
aspektach życia społecznego.

ŚWIETLICE WIEJSKIE
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Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego człowieka, dlatego 
zadbamy o jego odpowiedni poziom w naszej Gminie i Mieście. Zaczniemy od bardzo 
prostych i przyziemnych kroków:

Zainstalujemy światła na przejściu dla 
pieszych w ciągu ulicy Kaliskiej, gdzie 
zbyt często dochodzi do wypadków. 
Będzie to naturalna konsekwencja 
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż tej 
ulicy.

Planujemy przesunięcie o kilkanaście 
metrów przejścia dla pieszych przy 
ulicy Ostrowskiej, w pobliżu szko-
ły i kościoła oraz wyposażenie tego 
przejścia w światła. Ważnym i po-
prawiającym znacznie bezpieczeń-

stwo punktem, byłoby wybudowanie na drodze powiatowej ronda, na skrzyżowaniu ulic 
Ostrowskiej, Bankowej i  Powstańców Wielkopolskich, które to usprawni płynność ruchu 
drogowego.

Będziemy zabiegać o wykonanie 
lewoskrętu do Fabianowa, jak 
również postulować o światła na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25  
z ulicą Ostrowską (zjazd do Biskupic 
Ołobocznych), aby umożliwić 
mieszkańcom bezpieczny wyjazd.

Straż pożarna również przyczynia się 
wydatnie do poprawy bezpieczeństwa 
naszej gminy i miasta.  Dlatego 
planujemy systematycznie doposażyć 
jednostki w nowoczesny  sprzęt 

pomagający nie tylko w walce  
z ogniem, ale również w ratowaniu 
życia. Zadbamy ponadto o 
infrastrukturę: wyremontujemy  
i unowocześnimy remizy OSP.

Policja, która jest gwarantem ładu  
i bezpieczeństwa otrzyma syste-
matycznie niezbędne wyposaże-
nie. Unowocześniać będziemy bazę 
transportową, budynki oraz systemy 
monitoringu, jako  znakomitego środ-
ka  prewencji. Dzięki niemu można 
zapobiec wielu potencjalnie niebez-

piecznym sytuacjom, a samo istnienie takiego systemu przyczynia się do spadku prze-
stępstw. Dzieje się tak na całym świecie, więc będzie tak i u nas.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
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ŚCIEŻKI ROWEROWE

Skoro mamy „Sportowe Serce Nowych Skalmierzyc”, pomyślałem również o krwiobiegu. 
Co jest odpowiednikiem tętnic i żył? Drogi i ścieżki rowerowe. Zasadniczo mamy 
zakończony proces budowy sieci dróg gminnych na naszym terenie. Do dokończenia 
pozostały niewielkie odcinki w terenie oraz budowa dróg na nowo powstałych osiedlach 
mieszkaniowych. Jest to perspektywa najbliższych kilku lat. Gwarantuję też skuteczną 
pomoc dla Powiatu Ostrowskiego w remoncie i modernizacji dróg powiatowych  
o największym nasileniu ruchu, a zarazem istotnych dla skomunikowania naszej gminy,  
tj: Strzegowa -Gostyczyna, Gałązki - Głóski, Nowe Skalmierzyce - Chotów oraz modernizacja 
drogi w Biskupicach Ołobocznych.

Zwracam ponadto uwagę na 
duże zagrożenie dla pieszych 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Kalisz-Wieruszów. Będziemy 
zatem postulować i domagać 
się budowy chodnika oraz 
ścieżki rowerowej  na odcinku 
Chotów - Gostyczyna. Również 
projektowanie nowego 
przebiegu drogi krajowej nr 
25 to spore wyzwanie, aby 
zapewnić optymalny przebieg 
tej drogi na terenie naszej 
gminy, wykluczający realizację 
jej przebiegu (w wersji numer 
trzy) z ingerencją w tereny 
wiejskie z bardzo dobrą klasą 
gruntów rolnych. Podejmę 
więc wszelkie możliwe działania, aby projektowana droga nr 25 była realizowana  
w korytarzu wytyczonym już podczas budowy pierwszego etapu obwodnicy miasta, który 
jest optymalnym rozwiązaniem dla gminy, bowiem nie ingeruje w żyzne gleby, jak i nie 
odcina kilku wsi sołeckich od serca gminy.

W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie jazdą na rowerze, dlatego 
jako Gmina, mamy obowiązek zapewnić bezpieczeństwo dla tych użytkowników ruchu 
drogowego, tym bardziej, że w dużej mierze biorą w niej udział dzieci i młodzież. 
Widzę więc bezwzględną potrzebę budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kaliskiej, 
Starowiejskiej i Powstańców Wielkopolskich, a także ulicy Ostrowskiej w Skalmierzycach 
w porozumieniu z Powiatem Ostrowskim, aby jak najlepiej skomunikować ruch 
rowerowy na terenie gminy z przebiegiem, istniejących już ścieżek oraz zakładów pracy. 
Należy rozpocząć prace przygotowawcze do budowy ścieżki rowerowej Kalisz – Ostrów 
Wielkopolski wzdłuż drogi nr 25. Jest to jednak zadanie, które należy uzgodnić na forum 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i zarządcą drogi. Źródłem finansowania tej inwestycji 
mogłyby być środki z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dedykowanych 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
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Zwalniamy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku 

Coraz więcej gmin decyduje się na podanie pomocnej dłoni rodzicom dzieci w wieku 
żłobkowym i przedszkolnym, znosząc obowiązek zapłaty za pobyt pociechy w publicznej 
placówce.

Wiem ile kosztuje wychowanie dziecka! Dlatego 
zwolnię rodziców z tych opłat. Będę chciał 
wesprzeć w ten sposób tych, którzy wychowują 
przyszłych dorosłych obywateli gminy i naszej 
Ojczyzny . To zwolnienie z opłat idealnie 
wpisuje się w uruchomiony przez nasz 
samorząd program „Kasa dla bobasa” oraz 
realizowaną przez   rząd szeroko rozumianą 
politykę  prorodzinną .

Obecnie w gminnym żłobku obejmujemy 
opieką 68 dzieci. Wiem, że potrzeby  
na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 ciągle wzrastają, dlatego też dołożę wszelkich starań, aby stworzyć miejsce na 
utworzenie kolejnego oddziału żłobkowego w już istniejącym obiekcie. W 4 publicznych 
przedszkolach oraz 5 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
opiekujemy się natomiast 650 dziećmi. Mam   świadomość, że i tu liczba dzieci  
w rocznikach oczekujących na pójście do przedszkoli wzrasta, a co za tym idzie, istnieje 
konieczność stworzenie nowych miejsc w tych placówkach.

Aby to zrobić należy stworzyć nowe miejsca 
w Szkołach Podstawowych dla dzieci 
6-letnich tzw. „0”. Dlatego od roku szkolnego 
2019/2020, kiedy samorząd realizując kolejny 
etap wprowadzonej w roku 2017 reformy 
systemu oświaty, będzie musiał podjąć 
uchwały o dostosowaniu sieci szkół, we 
wszystkich szkołach będą zlokalizowane 
oddziały „0”.   Wyjątkiem bez oddziału „0” 
będzie Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach, która to musi 
być rozbudowana o nowe sale lekcyjne oraz 
hol, z którego będą mogły korzystać dzieci.

Jestem przekonany, że po rozbudowie Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza  
w Skalmierzycach, według posiadanego przez samorząd gminny gotowego projektu,  
w którym zaplanowano 6 dodatkowych sal lekcyjnych wraz z holem, rozwiąże się 
problem lokalowy tej placówki, w której powstanie planowany oddział zerówki. Na ten 
cel w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zaplanowano na lata 2019-2020 blisko 
3 mln złotych. 

Wierzę, że utworzenie zerówek, chociażby w szkołach podstawowych w mieście oraz  
w Skalmierzycach, pozwoli na przyjęcie dodatkowo blisko 100 przedszkolaków i da 
możliwość utworzenia kolejnego oddziału żłobkowego.

WSPIERAMY RODZINY
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Wjeżdżając od strony Kalisza  do Nowych Skalmierzyc, po prawej stronie ulicy Kaliskiej,  
możemy dostrzec skwer historyczny „Granica”, przypominający czasy zaborów  
i podziału na zabór rosyjski i pruski, którego granicą była rzeka Lipówka. 

Kierując się dalej w stronę centrum, 
zarówno w głębi jak i przy samej ulicy 
Kaliskiej, trafiamy na duże osiedle 
mieszkaniowe,  wybudowane w latach 
– od połowy lat 70-tych do końca lat 
80-tych przez ówczesne Kolejowe 
Zakłady Nawierzchniowe.   Budynki 
mają więc już po kilkadziesiąt lat. 
Kiedy powstawały, w budownictwie 
funkcjonowała tzw. wielka płyta. Ząb 
czasu jednak zrobił swoje, a i postęp 
techniczny jest dziś nieporównywalny. 
Tak więc przez ostatnią dekadę 

poszczególne bloki poddano modernizacji czy to poprzez wymianę stolarki okiennej, 
drzwiowej, instalacji c.o i wod-kan czy docieplenie ścian i nadanie nowej zewnętrznej 
kolorystyki elewacji poszczególnych budynków.

Pozostał jednak do chwili obecnej nierozwiązany jeszcze jeden bardzo ważny problem, 
jakim są drogi wewnętrzne i ciągi piesze. Koszty ich modernizacji przerosły możliwości 
finansowe mieszkańców osiedla. I to pomimo tego, że mieszkańcy płacą na fundusz 
remontowy spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej osiedlem. Zgromadzone środki   
są niewystarczające do pokrycia kosztów budowy ciągów komunikacyjnych, które są 
w bardzo złym stanie technicznym. Stąd też w 2016 roku przedstawiciele spółdzielni 
mieszkaniowej zwrócili się z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
o nieodpłatne przejęcie przez gminę wewnętrznych dróg osiedlowych z nadzieją, że 
samorząd podejmie trud ich modernizacji. Wniosek spotkał się z przychylnością władz 
gminy i w 2017 roku umową notarialną zostało przeniesione prawo własności na gminę 
dwóch działek, zaś sześć pozostałych zostało przejętych jako prawo użytkowania 
wieczystego. Łączna powierzchnia przejętego terenu to blisko 9,5 tysiąca m2.

Dziś mamy już wykonaną dokumentację techniczną, której koszt będzie dzielony 
proporcjonalnie do zakresu opracowania  pomiędzy spółdzielnię oraz samorząd.

Pierwszy etap realizacji tego zdania jest już możliwy do zrealizowania w przyszłym roku 
przy zabezpieczeniu około 500 000 zł  w budżecie gminy na rok 2019.

Uważam, że jest to możliwe zarówno pod względem technicznym jak i finansowym. 
Do końca 2020 roku projekt mógłby być zakończony. Budowa wewnętrznych dróg  
na osiedlu Błonie poprawi nie tylko komunikację, ale i estetykę wewnętrzną dużego 
osiedla mieszkaniowego, wzbogaconego jeszcze o kolorowy plac zabaw dla dzieci, który 
w moim przekonaniu jest tam bezwzględnie potrzebny. Zatem czas zabrać się do pracy, 
aby miejsce to stało się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców.

OSIEDLE BŁONIE
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...czyli bronimy się przed Kaliszem 

Integralność terytorialna - czym ona jest? Jest nienaruszalnością terytorium danego 
państwa, a w naszym przypadku Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Pojmowana 
w sensie fizycznym, narodowościowym i państwowym stanowi jeden z warunków 
bezpieczeństwa państwowego. W roku 1999 z obszaru Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
zostały odłączone 3 miejscowości: Sulisławice, Kolonia Sulisławice oraz Dobrzec. 
Nastąpiło to jednak po konsultacjach społecznych, w których mieszkańcy wymienionych 
miejscowości, w zdecydowanej większości, opowiedzieli się za przyłączeniem do Kalisza. 
Dziś po 19 latach, próbuje się dokonać czegoś, co można by wręcz nazwać zamachem 
na tereny Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Z zasadniczą różnicą: bez informowania 
o próbach takich działań, jak również,  bez zgody mieszkańców miejscowości Mączniki  
i Boczków.

Czym kierowały się władze Kalisza, planując zamach na integralność terytorialną  
i wywołując oburzenie mieszkańców i włodarzy ościennych gmin? Jak mówi Prezydent 
Miasta Kalisza - potrzebą rozwoju miasta!!! Kalisz się rozrasta, czy może się kurczy?

Kalisz się rozrasta - brakuje mu terenów inwestycyjnych? Oczywiście że nie! Choćby wzdłuż 
drogi krajowej nr 25 „obwodnicy Nowych Skalmierzyc” Kalisz dysponuje kilometrami 
terenów inwestycyjnych, zaś wzdłuż ciągu ul. Rzymskiej w Kaliszu (w kierunku Sulisławic) 
została stworzona Bydgoska Strefa Ekonomiczna. Czy coś się tam dzieje? Nie widać. 
Jadąc ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego (dawna ul. H. Sawickiej) w dół, dojedziemy 
do ronda, gdzie kończy się droga. Dalej odłogiem leżą hektary niezagospodarowanych 
gruntów - czy zatem Kalisz się rozrasta? NIE.

INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA
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Czyli jednak może się kurczy? Niewątpliwie tak. I nie chodzi tu o ubytki terytorialne, ale o od-
pływ mieszkańców, którzy swoje dalsze życie chcą związać z ościennymi terenami miasta 
lub wyjeżdżając za chlebem za granicę. Już dziś Kalisz stracił status miasta 100-tysięczne-
go, co skutkuje utratą jednego zastępcy Prezydenta i utratą dwóch mandatów radnych. Czy 
jednak z tego powodu warto było rozpętać „wojnę” z sąsiadującymi sześcioma gminami  
i trzema powiatami? Uważam, że nie, o czym przekonał się Pan Prezydent Kalisza, po-
zostając sam na placu boju, kiedy właśnie z tego powodu rozpadła się koalicja w Radzie 
Miasta Kalisza i wszystko wskazuje na to, że w zbliżających się wyborach samorządowych 
też będzie osamotniony. „Bo kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”. A tak właśnie się stało. Oka-
zało się bowiem, że najprostsza metoda zwiększenia liczby mieszkańców Kalisza poprzez 

przyłączenie kilkunastu wsi 
sołeckich z ościennych gmin, 
przyniosła wręcz odwrotny 
skutek. 

Jest rzeczą zrozumia-
łą, że każdy gospodarz 
gminy sąsiadującej z Ka-
liszem będzie bronił inte-
resu swoich mieszkańców  
i gminnej wspólnoty. Gmina 
i Miasto Nowe Skalmierzyce 
miała szczególny powód, aby 
zdecydowanie i ostro wystą-
pić przeciwko władzom Mia-
sta Kalisza, w oparciu o złe 
doświadczenia   z 1999 roku. 
Z wielką więc determinacją 

Burmistrz Bożena Budzik broniła interesu gminy, czy to na forum Rady Miejskiej Kali-
sza, czy na nadzwyczajnych posiedzeniach Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrow-
ska. Spotkania z władzami województwa i z parlamentarzystami sprawiły, że te pomysły  
„z piekła rodem” zostały wyhamowane. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy być 
czujni, aby w przyszłości ta kwestia nie wróciła.

Deklaruję i zapewniam, że gdyby takie zagrożenie ponownie zaistniało, użyję wszelkich 
prawem dopuszczalnych narzędzi, aby nie naruszono integralności terytorialnej naszej 
gminnej wspólnoty. Głęboko wierzę, że przy poparciu społecznym, tak jak to się zadziało 
przy udziale mieszkańców Mącznik i Boczkowa, obronimy swoje miejsce na Ziemi, jakim 
jest nasza mała ojczyzna  - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
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Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce to jeden z niewielu samorządów, który kładzie 
bardzo duży nacisk na poprawę warunków nauczania. Spoglądając wstecz, można 
dostrzec jak bardzo zmieniły się nasze placówki oświatowe. Jest to niewątpliwie efekt 
liczonych w dziesiątkach milionów nakładów finansowych samorządu na modernizację 
poszczególnych placówek.

Funkcjonujące na terenie gminy 4 Publiczne Przedszkola, świętują swoje mniejsze 
lub większe jubileusze istnienia.   Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w 2018 roku 

obchodziło 30-lecie, natomiast 
Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod 
Kasztanami” 70-lecie istnienia. 
Nie sposób nie   zatrzymać się 
choć na chwilę przy tych dwóch 
placówkach, które   od lat służą 
najmłodszym mieszkańcom 
naszej gminnej wspólnoty. 
Dziś każda z nich jest pięknie 
wyremontowana, zadbana, ale 
co najważniejsze bezpieczna i 
spełniająca najwyższe standardy 
edukacji, zapewniając naszym 
milusińskim opiekę, dobrą 
zabawę, smaczne jedzenie 
oraz bogatą gamę pomocy 

dydaktycznych. Obecnie łącznie w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych 
opiekujemy się ponad 650 dziećmi i liczba ta ciągle wzrasta.

O szkołach podstawowych, dzięki „ciągle trwającym reformom oświaty” nie da się 
powiedzieć, że mamy wszystko zrobione.  Kilka lat temu, kiedy to zakończono remont 
Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, wzbogacając ją o nowe pomieszczenia i salę 
gimnastyczną,  czy Szkołę Podstawową w Skalmierzycach, którą udało się rozbudować 
i stworzyć odpowiednie warunki do nauki, wydawało się, że problemy infrastruktury 
szkolnej mamy rozwiązane na wiele lat. Jednakże zmiana systemu z 6-letniego na 8-letni 
spowodowała, iż musimy się zmierzyć z kolejnymi inwestycjami w oświatę.

Dziś realizowane są 3 duże inwestycje, tj. budowa sali sportowej o wymiarach 36mx18m 
wraz z salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  
w Nowych Skalmierzycach, termomodernizacja Szkoły Podstawowej im Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych oraz rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Kotowiecku o 3 dodatkowe sale lekcyjne.

Wiemy też, że koniecznym i pilnym będzie dalsza rozbudowa Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci 
uczęszczających do tej placówki. Kiedy cofniemy się tylko o 5 lat do czasów sprzed 
reformy systemu oświaty szkoła, ta liczyła 6 oddziałów i około 120 uczniów. Dziś  
w systemie szkół ośmioletnich jest to już ponad 13 oddziałów i ponad 250 dzieci. W roku 
2019 i 2020 planowana jest rozbudowa szkoły na którą samorząd przeznaczy blisko 3 mln 
zł. Jestem przekonany, że rozbudowa tej placówki według posiadanego przez samorząd 
gminny gotowego projektu, w którym zaprojektowano dodatkowych 6 sal lekcyjnych 
wraz z holem, pozwoli rozwiązać problem lokalowy.

STAWIAMY NA NOWE POKOLENIA
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Remontu elewacji zewnętrznej 
oraz modernizacji 2 sal 
lekcyjnych, w celu dostosowania 
do oddziałów „0”, wymaga 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Ociążu. Pilnym  będzie  
dostosowanie budynku szkoły 
w Gostyczynie do 3 oddziałów 
przedszkolnych oraz w Nowych 
Skalmierzycach przy ul. Okólnej, 
gdzie będzie można zlokalizować 
2 lub 3 oddziały przedszkolne 
tzw. „0”.

To tylko niektóre inwestycje jakie należy w najbliższym czasie zrealizować w  obiektach 
szkolnych, po to, aby grupa ponad 1430 młodych mieszkańców Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce mogła otrzymać dobre wykształcenie, jak i   realizować swoje pasje  
w świetnie wyposażonych,  nowoczesnych placówkach oświatowych.

Jestem przekonany, że zakładane cele uda się zrealizować, włączając w ten projekt 
świetnie wykwalifikowaną kadrę dyrektorów i nauczycieli .

Doceniając trud i odpowiedzialność jaka spoczywa na wychowawcach klas, wystąpię 
z inicjatywą uchwałodawczą podwyższającą stawkę dodatku funkcyjnego z tytułu 
wychowawstwa klasy z poziomu 60 zł do 100 zł w oddziałach liczących do 15 uczniów 
oraz z 75 zł do 120 zł w oddziałach liczących powyżej 15 uczniów. Moją troską zawsze 
będzie wspieranie nauczycieli w staraniach o podwyżki płac, o czym decyduje rząd 
poprzez Ministra Edukacji.

CZYSTA I PRZYJAZNA GMINA
Dużo się mówi o czystości i estetyce miejsc, w których żyjemy. Dlatego wprowadzę 
efektywną zmianę - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  
w Skalmierzycach będzie obsługiwać wszystkie 26 miejscowości - tak, żeby przynajmniej  
raz w miesiącu pozamiatać ulice, 
wyczyścić chodniki   czy zabrać 
zalegające śmieci, wyrzucone przez 
postronne osoby. 

Ważną kwestią dla naszego 
miasta, ale i również gminy, jest 
zieleń. Zoptymalizuję sposób jej 
kształtowania poprzez przekazanie 
części zadań Wielobranżowemu 
Przedsiębiorstwu Komunalnemu 
w Skalmierzycach, które przez 
zatrudnienie specjalisty w tej 
dziedzinie, będzie projektowało tereny 
zielone oraz nadzorowało już istniejące. Planuję też uruchomienie na terenie gminy 
punktu odbioru odpadów wielkogabarytowych, aby każdy mieszkaniec mógł dostarczyć 
takie odpady w dogodnym dla siebie terminie.
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Gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, wzrost emisji gazów, to towarzyszące nam zmiany 
klimatyczne. Jeśli nie będziemy dbać o środowisko lokalnie, wszystkich nas zaskoczą 
negatywne globalne zmiany w klimacie, których nie da się cofnąć. Dlatego stawiam na 
wsparcie wszelkich nowych technologii, które pozwalają zmniejszyć nasz negatywny 
wpływ na środowisko. Wśród obecnie zgłaszanych potrzeb, często pojawia się pytanie 
o ekologię. A co my  możemy zrobić na naszym podwórku? Po pierwsze - kontynuować 
program dofinansowań 3000 zł do domowych oczyszczalni. Po drugie – kontynuować 
budowę kanalizacji sanitarnych. Po trzecie - możemy stworzyć program, pozwalający 
wymienić piece i kotły na bardziej ekologiczne. W tej kwestii mam opracowany projekt 
uchwały, w której wskazuję możliwe do otrzymania dofinansowanie na wymianę naszych 
pieców na nowe ekologiczne czy też montaż paneli fotowoltaicznych, ale również  
i montaż pomp ciepła lub słonecznych kolektorów.

Co należy uznać za ogrzewanie proekologiczne:
• ogrzewanie gazowe;
• ogrzewanie olejowe;
• ogrzewanie elektryczne;
• ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę  

z automatycznym zasypem paliwa i jednym   
paleniskiem,  spełniające wymagania klasy 5 
normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza cer-
tyfikat wydany przez laboratorium akredyto-
wane przez Polskie Centrum Akredytacji;

• kolektory słoneczne;
• panele fotowoltaiczne:
• pompy ciepła.

Oto moja propozycja możliwych form dofinansowania:
• likwidacja pieca kaflowego, stalowego lub innego niebędącego kotłem c.o.  

i zainstalowanie ogrzewania, proekologicznego – 3.000 zł, za każdy zlikwidowany piec,
• likwidacja kotła c.o. i zainstalowanie ogrzewania, proekologicznego – 50% kosztów 

zakupu pieca, jednak nie więcej niż 4.000 zł,
• zakup kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych – 400 zł za 1 m2 powierzchni 

czynnej, jednak nie więcej niż 7.000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie kosztów 
zakupu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych montowanych w związku ze 
zmianą ogrzewania, przyznaje się niezależnie od dotacji na modernizację ogrzewania 
proekologicznego,

• zakup pompy ciepła połączony z likwidacją kotła c.o. lub likwidacją pieców kaflowych, 
stalowych i innych niebędących kotłami c.o. – 30% kosztów wszystkich materiałów 
instalacji urządzeń grzewczych (tj. przewody, grzejniki, podstawowa armatura) oraz 
kosztów wykonania instalacji, jednak nie więcej niż 6.000 zł, 

• dla pozostałych podmiotów wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, niedziałających 
w celu osiągnięcia zysku – 30% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł.

Aby wspomóc mieszkańców Gminy i Miasta Nowych Skalmierzyc we wdrażaniu 
w swoich gospodarstwach domowych technologii OZE będziemy, jako gmina, starali się 
zabiegać o środki zewnętrzne.
W związku z uruchomionym programem  przez  Ministerstwo Środowiska  „Czyste 
powietrze” oddelegujemy odpowiedniego pracownika Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, który będzie pomagał mieszkańcom w wypełnianiu wniosków.

EKOLOGIA
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Na przestrzeni lat na terenie gminy wybudowano dziesiątki kilometrów dróg i ulic 
gminnych, co nie oznacza, że problem został już definitywnie rozwiązany. Jest 
jeszcze trochę do zrobienia w tym zakresie, choćby z uwagi na budujące się nowe 
osiedla mieszkaniowe.   To w gestii gminy znajduje się budowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, jak i infrastruktury drogowej. W samym mieście Nowe Skalmierzyce 
widzę pilną potrzebę budowy kanalizacji deszczowej, a docelowo nowej nawierzchni na 
ul. 29-go Grudnia. Co prawda jest to ulica powiatowa, ale uważam, że we współpracy z 
powiatem uda się problem tej ulicy rozwiązać. Wymiany kanalizacji deszczowej, (jest 
już gotowa dokumentacja techniczna), a następnie wykonania nawierzchni asfaltowej, 
wymagają też ulice Sikorskiego, Nowa i Krasickiego. O drogach wewnętrznych na 
osiedlu Błonie była już mowa,   kiedy przedstawiłem bardzo szeroko mój pomysł na 
modernizację dróg osiedlowych.

Remontu wymaga również ulica Starowiejska w Skalmierzycach, gdzie dostrzegam 
potrzebę budowy w jej ciągu ścieżki rowerowej, poprzez którą można by było 
skomunikować   rowerzystów z firmą Correct.   Podobnej modernizacji wymaga   ulica 
Pleszewska, którą po latach eksploatacji mocno nadwyrężył ząb czasu.
Jest jeszcze ulica Wiśniowa w Skalmierzycach oraz Osada, które to wymagają przebudowy.

Drogi gminne:

• Gałązki Wielkie – poszerzenie drogi gminnej od świetlicy do zakrętu na odcinku 
około 1 km;

• Droszew – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy cmentarzu o długości 
około 150 mb.;

• Kotowiecko - ulica Kasztanowa do Spółdzielni (nakładka + Chodnik) około 500 m, ul. 
Polna poszerzenie i nowa nawierzchnia na długości około 500 m, ul. Lipowa nowa 
nawierzchnia bitumiczna;

• Boczków - ul. Polna i ul. Topolowa – budowa drogi od podstaw na długości około 
1 km każda;

• Ociąż - wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Torowej, (w przyszłości ul. 
Fabrycznej)  wraz z chodnikiem

• Fabianów – bezwzględnym priorytetem będzie wykonanie lewoskrętu z drogi 
krajowej nr 25  oraz budowa ul. Słonecznej, a także chodnika przy ulicy Środkowej;

DROGI GMINNE, POWIATOWE
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• Czachory – nowa nawierzchnia na drodze dojazdowej do Czachor na odcinku około 
2 km;

• Miedzianów - poszerzenie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową  
do Stacji Uzdatniania Wody;

• Leziona – ul. tzw. Wielopole – budowa ulicy według gotowej dokumentacji  technicznej 
oraz wykonanie parkingu przy wiejskiej świetlicy;

• Śliwniki –  wykonanie   oświetlenia   ul. Leśnej oraz Wiśniowej, która to wymaga 
również wykonania asfaltowej nawierzchni;

• Śliwniki – wykonanie nowej nawierzchni oraz ciągu pieszo- rowerowego na ul. 
Jabłonkowej;

• Skalmierzyce – wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz chodnikiem na ul. 
Wiśniowej oraz ul. Osada;

• Skalmierzyce  –  wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Słonecznej i Boczkowskiej;
• Skalmierzyce – wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz chodnikiem na ul. 

Pleszewskiej oraz ul. Starowiejskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym;
• Mączniki –wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz chodnikiem i oświetleniem na 

ul. Pałacowej oraz utwardzenie nawierzchni ul. Rzekty i ul. Jaworowej;
• Biskupice Ołoboczne –   budowa drogi   na ulicach Parcele, Wierzbowa, Szkolna, 

kierunek „Dąbek”, wraz z budową chodnika od kościoła w kierunku cmentarza przy 
drodze powiatowej;

• Strzegowa -  budowa drogi polnej od zakrętu przy świetlicy w kierunku Chotowa.

Drogi powiatowe:

• modernizacja drogi powiatowej Górzno- Kościelna Wieś na odcinku Gałązki Małe, 
Gałązki Wielkie, Kotowiecko, Żakowice, Głóski;

• modernizacja dróg powiatowych w Biskupicach Ołobocznych w ciągu ulic: 
Ostrowskiej, Środkowej i Bilczewskiej z ułożeniem chodnika na ulicy Środkowej  
i Bilczewskiej;

• modernizacji drogi powiatowej Węgry – Chotów oraz Strzegowa – Gostyczyna;
• modernizacja ulicy Ostrowskiej w Skalmierzycach wraz z wykonaniem ścieżki 

rowerowej i ronda;
• modernizacja ulicy Morawskiego w Ociążu oraz wykonanie w jej ciągu chodnika.

Mam świadomość, iż   z czasem pojawią się kolejne odcinki dróg gminnych, które nie 
znalazły się w tym zestawieniu. Chcę jednak pokazać Państwu, mieszkańcom Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce, że mam pełną świadomość topografii i potrzeb drogowych 
gminy, które będę konsekwentnie budował i remontował, aby można było bezpiecznie 
poruszać się po terenie naszej gminy.

Z czego będziemy współfinansować realizacje budowy dróg.

Głównym źródłem finansowania budowy dróg są środki własne, jakimi dysponuje 
budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Oczywiście jako burmistrz, będę zabiegał  
o pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel m.in. w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej - w ramach tych projektów będzie można otrzymać dotacje  
w wysokości  do 80% kosztów realizacji zadania. Jednakże wysokość dotacji uzależniona 
jest od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy. 
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Jak to osiągnąć?

Bardzo dużo uwagi w naszej Gminie poświęca się edukacji. I słusznie, bo to najlepsza, 
ponadczasowa inwestycja w rozwój przyszłych pokoleń. Jednak w moich planach 
uwzględniłem zwiększenie szans na rozwój zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży 
również poprzez powołanie do życia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wiem, że 
pamiętając o młodych, nie wolno zapomnieć o Seniorach, tych ludziach, którym tak wiele 
zawdzięczamy w dorobku naszej lokalnej rzeczywistości. I to właśnie w trosce o tę grupę 
mieszkańców w M-GOK powstanie Dom Seniora. Stworzymy tym samym miejsce spotkań 
kilku pokoleń, okazję do otwarcia się na siebie nawzajem, nawiązania kontaktu, szczerego 
uśmiechu i rozmowy. Młodzi i seniorzy będą poznawać swoje światy, znajdować w nich 
różnice, ale również  wspólne tematy i wartości. Przyniesie to liczne korzyści obu stronom.

Dla dzieci i młodzieży będzie to okazja do edukacji, ogromny walor wychowawczy, 
wychowanie z poszanowaniem wartości i szacunkiem dla ludzi starszych; okazja do 
zaprezentowania swoich zainteresowań i talentów. Seniorzy miło spędzą czas i lepiej 
się poczują. Będą mogli wypromować swoje zasługi, możliwości, talenty i pasje. Ludzie 

dojrzali dysponuję nieopisanym bogactwem: doświadczeniem i mądrością życiową, której 
nie dają najlepsze uniwersytety. Skorzystam z ich potencjału, powołując Skalmierzycką 
Radę Seniorów, która zaktywizuje mieszkańców 60+.

Zanim jednak powstanie Dom Seniora planuję uruchomienie różnorodnych projektów 
zaadresowanych do naszych dojrzałych mieszkańców, w których będą mogli przyjemnie 
i pożytecznie spędzać czas, uczyć się tańca, języków obcych, obsługi komputera, 
dzielić się umiejętnościami kulinarnymi, rękodziełem … Wykorzystam do tego celu sale 
komputerowe i gimnastyczne szkół, świetlice wiejskie, a prowadzenie zajęć powierzę 
wykwalifikowanej kadrze instruktorskiej.

INTEGRUJEMY POKOLENIA
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PROGRAM WYBORCZY

We współpracy z samorządem mieszkańców, radami sołeckimi, zrealizujemy interesujący 
projekt. Umożliwią nam to posiadana już infrastruktura techniczna oraz możliwości 
finansowe Gminy.

Na realizację zadań związanych z „Domem Seniora”  będziemy pozyskiwać środki  
z Ministerstwa  Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej w ramach wieloletniego programu 
SENIOR +, w którym można otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie  
i wyposażenie takiej placówki w wysokości do 300.000 zł.  Powołując do życia „Dzienny 
Dom Seniora” możemy również otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 zł na 
zapewnienie funkcjonowania jednego miejsca w takim domu.

DBAMY O ZDROWIE
„Dbamy o zdrowie” to projekt, który zakłada rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia 
zlokalizowanego przy ul. Podkockiej.  Inwestycja w zdrowie nie ma ceny. Stąd uważam, 
że należy poprzez rozbudowę obiektu stworzyć warunki do poszerzenia zakresu usług 
medycznych, świadczonych przez lekarzy specjalistów, np. dermatologa, ginekologa, 
neurologa czy ortopedę.

Punkt diagnostyczny oraz 
punkt poboru krwi, to ko-
lejne udogodnienie dla pa-
cjentów, które powinny być 
uruchomione przez NFZ, 
jeżeli tylko stworzymy ku 
temu warunki lokalowe. 
W ramach działań profi-
laktycznych uruchomimy 
darmowy program badań 
profilaktycznych z zakresu 
chorób układu krążenia, 
oddechowego oraz cukrzy-
cy. Utworzymy też gabinet 
stomatologiczny, który bę-
dzie świadczył nieodpłatnie 
usługi stomatologiczne dla 
dzieci z przedszkoli i szkół, 
bo profilaktyka w tym za-
kresie jest kluczowa.

Realizując rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia, stwarzamy również możliwość 
stacjonowania karetki pogotowia oraz jej ekipy medycznej.

Na badania profilaktyczne, będziemy próbować pozyskać środki finansowe z WRPO 
2014+.
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Przed laty samorząd zainicjował preferencje podatkowe dla potencjalnych 
przedsiębiorców, którzy zainwestują swój kapitał, tworząc nowe miejsca pracy. I był to 
strzał w dziesiątkę, który zaprocentował powstaniem nowych firm, dzięki którym na 
terenie gminy stworzono około 5 000 nowych miejsc pracy. Ten przykład pokazuje, że 
często warto podjąć ryzyko i podać rękę określonej grupie społecznej, aby w przyszłości 
zwielokrotnić wpływy do budżetu.
Urodziłem się i wychowałem na wsi, ciężko pracując na roli, bo moi rodzice posiadali 
gospodarstwo rolne. Nadal mieszkam na wsi i mogę z bliska obserwować problemy,  
z którymi zmagają się rolnicy. Rozumiem ich rozterki i obawy związane choćby  
z pogodą. Nikt przecież z nich nie jest w stanie przewidzieć, czy zainwestowanych 
środków nie zmarnotrawi susza, mróz bądź obfite opady deszczu. Wszak matka natura 
jest nieprzewidywalna i może zniweczyć całoroczny trud rolnika. Wszyscy też wiemy jak 
niestabilna jest cena wyprodukowanych w gospodarstwie płodów rolnych, często poniżej 
granicy opłacalności.
Stąd też nie dziwią mnie protesty rolników, aby rząd dostrzegł ich problemy i ograniczył 
pośredników w handlu płodami, co powoduje, że utrudzony pracą na roli gospodarz 
niewiele z tego ma, albo wręcz nie opłaca mu się zbierać wyprodukowanego towaru, aby 
nie ponosić dodatkowych kosztów.
Dostrzegam te problemy, z którymi borykają się rolnicy i chcę im choć trochę pomóc. 
Otóż uważam, że tej grupie społecznej należy podać pomocną dłoń obniżając o co 
najmniej 20% daninę, jaką jest podatek rolny. 
Zapewniam, że tak właśnie uczynię, jeżeli zostanę obdarzony zaufaniem społecznym. 
Jest to bowiem, w moim przekonaniu inicjatywa, która pozwoli złapać oddech rolnikom, 
którzy mają przecież, poza podatkiem rolnym, mnóstwo innych zobowiązań finansowych.

POLITYKA PODATKOWA
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Jak to osiągnąć?

Planuję stopniowe dostosowanie godzin pracy Urzędu do dziennego rytmu życia 
mieszkańców.  Pierwszym krokiem w tę  stronę będzie wydłużenie godzin pracy Urzędu 
w jeden dzień w tygodniu do godz. 18:00.  Pozwoli to już na tym etapie na zwiększenie 
dostępności poszczególnych referatów dla mieszkańca.

Przełomowym pomysłem jest powołanie Biura Obsługi Mieszkańca - jednostki, która  
będzie  swoistym „przewodnikiem” dla mieszkańców. Rolą biura będzie udzielanie 
pełnego wsparcia mieszkańcom w załatwianiu wszelkich urzędowych spraw, tak aby 
ludzie czuli się dobrze przyjęci i dobrze obsłużeni. Wbrew pozorom, nie potrzeba wiele: 
wystarczy dobrze przeszkolić osoby pracujące na „pierwszym froncie” obsługi, aby wizyta 
w Urzędzie nabrała zupełnie nowego wymiaru.

Zdarzają się sytuacje, że np.: osoba starsza nie jest w stanie wypełnić dokumentu. Kolejną 
rolą Biura Obsługi Mieszkańca będzie pomoc właśnie w takich sytuacjach. Przełoży się to 
na skrócenie czasu obsługi i lepszą atmosferę.

Jestem przekonany, że przy współpracy z powiatem uda się też usprawnić działanie 
tutejszego wydziału komunikacji.

Będziemy również intensywnie wykorzystywać media społecznościowe oraz stronę 
internetową do dwustronnego kontaktu z mieszkańcami Gminy i Miasta. 

URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM!




