
Rozwój gminy w naszych rękach 
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Kandydat na wójta gminy Gzy
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Szanowni Państwo,
 

	 Od	30	lat	poznaję	troski	oraz	potrzeby	mieszkańców	gminy	
Gzy.	W	 latach	1994-1998	pełniłem	 funkcję	 radnego	Gminy	Gzy.	
Przez	 ostatnie	 dwa	 lata	 tej	 kadencji	 byłem	 Przewodniczącym	
Rady	Rady	Gminy	Gzy,	w	tym	czasie	wybudowano	nowoczesny	
budynek	Szkoły	Podstawowej	w	Gzach.		
W	roku	2002	ponownie	zostałem	wybrany	na	Przewodniczącego	

Rady	 Gminy	 Gzy.	 W	 latach	 2002-2006	 udało	 się	 wyasfaltować	
ponad	16	km	dróg	gminnych,	dokończono	wodociągowanie	gminy,	
wybudowano	 pełnowymiarową	 halę	 sportową,	 wymieniono	
pokrycia	 dachowe	 na	 gminnych	 budynkach,	 wyremontowano	
budynek	po	byłej	szkole	na	Świetlicę	i	Bibliotekę	Gminną.
Od	tego	czasu	przekonałem	się,	że	nasza	gmina	nie	wykorzystuje	

możliwości	pozyskiwania	środków	na	dalszy	jej	rozwój,	w	związku	
z	tym	podjąłem	decyzję	o	kandydowaniu	na	wójta	gminy.

Jeśli	zostanę	wójtem	gminy	Gzy	chciałbym:
-		przyspieszyć asfaltowanie dróg gminnych;
-		wdrożyć program Czyste Powietrze;
- rozpocząć budowę kanalizacji od przydomowych     

        oczyszczalni ścieków;
-		poprawić infrastrukturę oświatową;
-  szczególnie zadbać o seniorów;
-  zapewnić aktywne formy wypoczynku dla młodzieży.

 Obiecuję,	 że	 jeśli	 zostanę	 wójtem	 Gminy	 Gzy	 zrealizuję	
wszystkie	 punkty	 mojego	 programu.	 Żebym	 miał	 możliwość	
realizacji	 moich	 zamiarów	 proszę	 Państwa	 o	 obdarzenie	 mnie	
zaufaniem	i	oddanie	głosu	na	mnie 4 listopada 2018 r. 	 	



Inwestycje
Asfaltowanie dróg gminnych

– Priorytetowa	 inwestycja	 dla	 Gminy	 Gzy.	 Wszystkich	
dróg	 gminnych	 jest	 ponad	 90	 km,	 z	 czego	 niewiele	
ponad	 20	 km	 o	 nawierzchni	 asfaltowej.	 Budując	 drogi	
będę	 korzystał	 z	 funduszy	 	 krajowych	 oraz	 unijnych. 

Kanalizacja
–  Będę	 aktywnie	 wspierał	 i	 współuczestniczył	
w	 pozyskiwaniu	 źródeł	 finansowych	 do	 budowy	
przydomowych	oczyszczalni	ścieków.

Dostosowanie infrastruktury oświatowej
– Korzystając	 z	 programów	 pomocowych	 pozyskam	
środki	 na	 przystosowanie	 szkół	 podstawowch	 z	 terenu	
naszej	 gminy	 do	 nowej	 reformy	 oświatowej	 oraz	
standardów	XXI	wieku.	

Wdrożenie programu „Czyste powietrze”
– W	 ramach	 	 programu	 „Czyste	 powietrze”	 można	
pozyskać	dofinansowanie	na	wymianę			pieców	centralnego	
ogrzewania,	okien	i	drzwi	oraz	termoizolację	ścian,	a	także	
instalację	odnawialnych	źródeł	energii.	 	Dofinansowanie	
można	 pozyskać	 z	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 nawet	 do	 wysokości	
53		000	zł.	Deklaruję	pomoc	w	przygotowaniu	wniosków	
oraz	 pozyskaniu	 wsparcie	 finansowego	 na	 ten	 cel.		

Gazyfikacja
– Przy	dużym	zapotrzebowaniu	na	gaz	podczas	wdrażania	
programu	 „Czyste	 powietrze”	 do	 ogrzewania	 domów	
deklaruję	się	do	przystąpienia	gazyfikacji	gminy.	



Zapewnienie młodzieży aktywnych form wypoczynku
– Wykorzystanie	 istniejącej	 bazy	 sportowej	 (boiska,	 hala	
sportowa)	 do	 korzystania	 i	 rozwijania	 zainteresowań	
sportowych.	Wykorzystanie	dla	młodzieży	świetlic	wiejskich,	
aby	rozwijać	inne	zainteresowania	młodzieży	(np.	prelekcje	ze	
znanymi	osobami,	spektakle	teatralne,	itp.).	

Aktywizacja seniorów
–  Wykorzystując	 świetlice	wiejskie	 chciałbym	zorganizować	
domy	dziennego	pobytu	dla	seniorów	korzystając	z	programów	
senioralnych.

Przyjazny urząd
–  Jeśli	 zostanę	wójtem	przedłużę	 czas	pracy	urzędu	o	dwie	
lub	trzy	godziny	przynajmniej	raz	w	tygodniu,	aby	mieszkańcy	
którzy	pracują	poza	naszą	gminą	mogli	załatwić	swoje	sprawy.

Koła Gospodyń Wiejskich
–  Na	 terenie	 naszej	 gminy	 istnieje	 kilka	 Kół	 Gospodyń	
Wiejskich.	 Chciałbym	 pozyskać	 dofinansowanie	 na	 ten	 cel	
ze	 środków	 rządowych,	 ponieważ	 cenię	 tradycje	 wiejskie	 i	
chciałbym	je	rozwijać	przy	pomocy	Kół	Gospodyń	Wiejskich.

Mieszkańcy

Bezpieczeństwo

Posterunek policji w Gzach
– Chciałbym	 przywrócić	 posterunek	 policji	 w	 miejscowości	
gminnej,	ponieważ	uważam	że	jest	to	niezbędne	dla	poczucia	
bezpieczeństwa	przez	mieszkańców.

Ochotnicze Straże Pożarne
 –	Istnieje	możliwość	pozyskania	dofinansowania	dla	OSP		 	
	 ze	środków	krajowych,	nawet	na	zakup	nowoczesnego		 	
	 samochodu	strażackiego.




