
                                     Szanowni Mieszkańcy Koźmic ! 

Zbliżające się Wybory Samorządowe do Rad Miast i Gmin po raz pierwszy organizowane są według nowej ordynacji 

wyborczej. Utworzono okręgi jednomandatowe, z których wybierać będziemy jednego kandydata. Radnym  zostanie 

osoba, która zdobędzie najwięcej głosów. Nie będą się więc liczyły listy partyjne, pozycja na tej liście ani popularność 

partyjnych liderów, która przy starej ordynacji powodowała, że radnym można było zostać uzyskując zaledwie kilkadziesiąt 

głosów – podczas gdy zdobywający kilka tysięcy głosów konkurent z innej listy nie otrzymywał mandatu. W obecnej 

ordynacji radnym zostanie rzeczywiście ten kandydat, który ma największe społeczne poparcie.  Głosujemy nie na listę – a 

na rzeczywistego kandydata, którego popieramy.  

Moja prawie 4 letnia działalność jako  sołtysa Koźmic Wielkich pozwoliła mi na lepsze poznanie mechanizmów podziału 

publicznych pieniędzy, mechanizmów rządzących ich wydawaniem, przepisów w zakresie rozliczania projektów 

wykonywanych z publicznych pieniędzy i ograniczeń jakie te przepisy niosą. Nadal uważam, że można wiele zdziałać 

pobudzając lokalną aktywność, zyskując lokalnych sponsorów czy wykonując pewne działania w tzw. czynie społecznym . 

Jednak kosztowne  inwestycje, które potrzebne są Koźmicom wymagają decyzji na wyższym szczeblu. Postanowiłem 

kandydować w najbliższych wyborach do Rady Miejskiej w Wieliczce z okręgu nr 13, który obejmuje Koźmice Wielkie i 

Koźmice Małe. Założyłem komitet wyborczy, który nie jest związany z żadną partią polityczną. Tworzą  go osoby, którym 

dobro mieszkańców Koźmic leży na sercu i które poświęcają swój czas na pracę społeczną.  

Jeśli – dzięki Państwa głosom – zostałbym wybrany do Rady Miejskiej,  chciałbym lobbować za inwestycjami w naszym 

okręgu jak: budowa przedszkola, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż granicy lasu, poprawa infrastruktury drogowej, 

budowa kanalizacji. Pełnienie funkcji radnego  pozwoliłoby mi na działanie na tym forum, które decyduje o podziale 

gminnych pieniędzy. Przez cztery lata mojego sołtysowania (pragnę dalej pełnić tę funkcję, aby być bliżej mieszkańców)  

dzięki wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców udało się  sporo zrobić – zarówno w zakresie integracji mieszkańców wokół 

imprez kulturalnych (Dni Koźmic, Koźmickie Dożynki, Wieczornica Patriotyczna) jak i w zakresie gospodarczym. Pozwolę 

sobie wymienić  najważniejsze osiągnięcia gospodarcze. Zbudowano w czynie społecznym przy udziale mieszkańców 

Koźmic Małych i Koźmic Wielkich chodnik łączący drogę do Koźmic Małych z drogą powiatową. Z chodnika korzystają 

uczniowie koźmickich szkół.  Gruntownemu remontowi poddano Dom Ludowy. Wykonano  remont pomieszczeń wraz z 

odwodnieniem, dzięki czemu powiększyła się biblioteka i zyskano nowe pomieszczenia na zajęcia dla mieszkańców. 

Wyremontowano centralne ogrzewanie w budynku. Odnowiono Salę widowiskową wraz ze sceną, nagłośnieniem  i 

wentylacją. Rozpoczęto prace zagospodarowujące teren nad Orlikiem na potrzeby imprez plenerowych (odwodnienie 

terenu, miejsca postojowe, estrada). Jest przygotowywana dokumentacja na wybudowanie przy Orliku pomieszczeń 

gospodarczych dla KS –Wilga. Wykonano oświetlenie kilku dróg gminnych. Jest też wiele spraw, których z powodów 

proceduralnych i finansowych nie udało się załatwić – jak choćby kwestia parkingu dla koźmickich szkół. Liczę na to, że 

będąc radnym potrafiłbym skutecznie działać zdobywając poparcie w Radzie Miejskiej dla inwestycji, których zarówno 

Koźmice Małe jak i Koźmice Wielkie tak potrzebują.  

Bardzo proszę o oddanie na mnie głosu 16 listopada 2014 roku. 
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