Szanowni Państwo.
Zdecydowałem, by wziąć udział w wyborach samorządowych i ubiegać się o funkcję
Burmistrza Gminy Rawicz. To ogromne wyzwanie i odpowiedzialność za losy całej społeczności,
zarówno mieszkańców Rawicza, jak również wszystkich 22 sołectw naszej gminy. Aby temu
zadaniu sprostać trzeba posiadać doświadczenie i umiejętności w zarządzaniu zespołem ludzi. I
wreszcie trzeba być po prostu dobrym gospodarzem, który dba o zrównoważony rozwój całej
Gminy Rawicz. Dzięki zdobytej wiedzy i 12 letniemu doświadczeniu w samorządzie posiadam te
wszystkie cechy i mam energię, by dalej pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności.
W Rawiczu urodziłem się i spędziłem całe swoje dorosłe życie, tu pobierałem naukę
i rozpoczynałem swoją pracę zawodową. Tutaj też mieszkam, wraz z moją rodziną.
Z samorządem związany jestem niemal całe dorosłe życie. Rozpoczynałem jako
członek zarządu Rady Osiedla Westerplatte, kolejnych 8 lat działałem na rzecz społeczności w
samorządzie gminy najpierw jako szef komisji finansowej, a następnie przewodniczący rady.
Ostatnie 4 lata sprawowałem funkcję wicestarosty.
Przez 8 lat mojej działalności w radzie gminy (2006r. – 2014r.) wspólnie z
koleżankami i kolegami z samorządu zrealizowaliśmy wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Do tych
najważniejszych zaliczyć można:
✓ utworzenie budżetu obywatelskiego Gminy Rawicz,
✓ powołanie młodzieżowej Rady Gminy Rawicz,
✓ systematyczną budowę i modernizację dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, czy
chodników,
✓ budowę kanalizacji sanitarnej m.in. w Dębnie Polskim, Szymanowie, czy Masłowie,
✓ budowę boisk sportowych przy szkołach podstawowych nr: 1, 3, 6 w Rawiczu, a
także Zielonej Wsi i Sarnowie,
✓ budowę sali sportowej w Masłowie,
✓ rozbudowę szkoły w Zielonej Wsi,
✓ modernizację i budowę wielu dróg lokalnych w Rawiczu i na wioskach,
a w ostatnich 4 latach pracując już dla powiatu także:
✓ budowę boiska przy I LO w Rawiczu,
✓ remont sali sportowej w ZSS im. Jana Pawła II,
✓ budowę kompleksu sportowego w Zespole Szkół Zawodowych oraz rozpoczęcie
rozbudowy tej placówki,
✓ budowę nowej drogi wraz ze ścieżką rowerową łączącej Rawicz z Łaszczynem,
✓ remonty dróg wiejskich, m.in. Zielona Wieś, Wydawy,
✓ przebudowę ulicy Sienkiewicza w Rawiczu,
✓ budowę ścieżki rowerowej w Sarnowie,
✓ powołanie klasy kadeckiej, bazującej na pięknej historii i tradycji Korpusu Kadetów,
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✓ stworzenie programu współpracy lokalnych firm ze szkolnictwem zawodowym,
✓ utworzenie „Rawickiej Wyprawki” dla dzieci urodzonych w naszym szpitalu,
✓ czy wreszcie rozpoczęcie rozbudowy Szpitala Powiatowego.
To tylko część ogromu zadań zrealizowanych w ostatnich latach zarówno przez
Gminę Rawicz jak i Powiat Rawicki. Uważam, że należy uszanować dorobek tych wszystkich,
ważnych lat funkcjonowania samorządu, by móc odważnie dalej realizować kolejne potrzebne
zadania. Ważne by ten rozwój był realizowany w poszanowaniu naszej historii i tradycji.
Z poważaniem
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Program Wyborczy Stowarzyszenia „Samorządni PRA”
Program wyborczy powstał w oparciu o własną obserwację i diagnozę sytuacji w
Gminie, ogromną rolę przy jego tworzeniu mieli mieszkańcy naszej gminy. Wiele zadań ujętych
w tym dokumencie jest wynikiem przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami Rawicza
i wszystkich okolicznych wsi.
Jest to realny plan na najbliższą 5 letnią kadencję burmistrza, rady gminy i powiatu rawickiego.
Chcę zrealizować te zadania w oparciu o środki własne, ale przede wszystkim źródła
zewnętrzne; unijne i krajowe programy. Wiem jak to zrobić, ponieważ w kończącej się właśnie
kadencji powiatu z samego WRPO (środki unijne) udało się pozyskać rekordowe 22 mln zł !!!
Realizując te zadania, zamierzam skupić się na zasadach zrównoważonego rozwoju,
zarówno miasta jak i okolicznych wsi, na wsparciu seniorów oraz młodzieży. Będę wspierać
rodziny chcące tutaj wychować swoje potomstwo. Poczynię starania o pozyskanie nowych
inwestorów, którzy nie będą powodować szkód dla mieszkańców i środowisk już
funkcjonujących, nie zapominając o pomocy dla naszych lokalnych firm, które funkcjonują tutaj
od lat, zatrudniają naszych mieszkańców i w Rawiczu płacą podatki.
Przedstawiam Państwu program dla mieszkańców Gminy Rawicz Komitetu
Wyborczego Stowarzyszenie „Samorządni PRA”.
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I . INWESTYCJE
1. Infrastruktura miejska.
✓ Budowa i modernizacja dróg w Rawiczu, w tym między innymi.: ul.
Świętojańskiej, ul Spokojnej, ul. Gen. Grota Roweckiego, ul. Rolniczej – etap
II, ul. Królowej Jadwigi, ul. Piotra Skargi, Wały J. Dąbrowskiego (wewnętrzna
strona Plant im. Jana Pawła II) - w podziale na etapy, ul. Broniewskiego.
✓ Budowa nowych mieszkań komunalnych oraz prowadzenie bieżących
remontów w istniejących budynkach komunalnych.
✓ Wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne.
✓ Wyznaczenie terenów inwestycyjnych pod przemysł nieuciążliwy.
✓ Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie możliwości zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w rejonie
Sierakowo Północ I i II, na lokalizację przemysłu nieuciążliwego.
✓ Bieżące naprawy i remonty dróg gminnych.
✓ Budowa parkingu przy stadionie żużlowym im. Floriana Kapały w Rawiczu.
✓ Zwiększenie liczby miejsc postojowych w centrum miasta (wprowadzenie
możliwości parkowania przy ulicach Grunwaldzkiej i 3 Maja).
✓ Stworzenie kalendarza inwestycji, po to aby każdy mieszkaniec mógł
sprawdzić, kiedy chodnik lub ulica przy jego posesji będą remontowane oraz
jaki jest postęp prac.
✓ Podjęcie starań o przywrócenie większej ilości połączeń kolejowych i
autobusowych w szczególności na szlakach między Wrocławiem a
Poznaniem, a także na terenie gminy.
✓ Modernizacja kanalizacji deszczowej w Rawiczu w celu przeciwdziałaniu
podtapianiu ulic, piwnic i budynków przy dużych opadach.
✓ Stworzenie tzw. „rowerowego okręgu Rawicza”, poprzez bezpieczne
dostosowanie ruchu rowerowego na chodnikach i budowę nowych ścieżek
rowerowych.
✓ Przywrócenie komunikacji miejskiej.
2. Rozwój wsi.
✓ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Hazów.
✓ Budowa dróg śladowych łączących Szymanowo z Dębnem Polski, Dębno
Polskie z Zieloną Wsią, Stwolno ze Słupią Kapitulną oraz ul. Żniwną w
Masłowie z łącznikiem drogi serwisowej.
✓ Stworzenie nowego, bezpiecznego objazdu z Masłowa do Rawicza, w związku
z trwającą modernizacji linii PKP.
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✓ Budowa i modernizacja gminnych dróg wiejskich w tym przede wszystkim :
ulicy Pszczelarskiej i Ślusarskiej w Dębnie Polskim, drogi w Izbicach, Budowa
chodników we wsi Łaszczyn - od kościoła do stawu, ul. Leśna w Sierakowie,
Rozpoczęcie inwestycji drogowych w Sierakowie, na północ od ul.
Ogrodniczej.
✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Masłowie.
✓ Budowa boiska trawiastego w Izbicach.
✓ Budowa i modernizacja placów zabaw na wioskach.
✓ Budowa ścieżek pieszo-rowerowych z Rawicza do Słupi Kapitulnej i Hazów
oraz z Rawicza do Dębna Polskiego (przy współpracy z powiatem).
✓ Wyposażenie świetlic wiejskich w brakujące elementy wyposażenia oraz
wymiana zużytych mebli (głównie stołów i krzeseł, mebli kuchennych jak
również wyposażenie niezbędne do organizowania różnego rodzaju
uroczystości okolicznościowych, a także wyposażenie, które uatrakcyjni
spędzanie czasu wolnego w świetlicach).
✓ Remonty w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz doposażenie
jednostek w nowoczesny sprzęt, w tym zakup defibrylatorów AED.
✓ Budowa brakującego oświetlenia ulicznego przy nowych zabudowaniach.
✓ Budowa parkingu przy Świetlicy Wiejskiej w Szymanowie.
✓ Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim.
✓ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Masłowie.
✓ Budowa chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej od przejazdu kolejowego do
skrzyżowania z ul. Hugona Kołłątaja.
✓ budowa infrastruktury drogowej na ulicach : Wrzosowa, Jaśminowa w
Masłowie – etap I przygotowanie dokumentacji projektowych,
✓ Dokończenie remontu świetlicy w Sarnówce.
✓ Budowa chodnika w Słupi Kapitulnej do nowych posesji (wspólnie z
powiatem).
✓ Budowa chodnika w Dębnie Polskim (wspólnie z powiatem).
✓ Cykliczne utwardzanie i równanie dróg.

3. Sarnowa.
✓ Utworzenie oddziału Domu Kultury w Sarnowskim Ratuszu.
✓ Modernizacja zaplecza socjalnego stadionu.
✓ Budowa oświetlenia LED ścieżki rowerowej łączącej Rawicz z Sarnową,
montaż nowych ławek i koszy na śmieci na całym odcinku.
✓ Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK 36 i wjazdów do Sarnowy i
Sarnówki (przy współpracy z GDDKiA).
✓ Budowa i remonty ulic oraz nowe obsadzenia drzewkami niskopiennymi
rejony ulic Paderewskiego, Kolejowa, czy Rynek Sarnowski.
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✓ Podjęcie starań o zlokalizowanie ogólnodostępnego bankomatu na terenie
Sarnowy.

4. Sport turystyka i rekreacja
✓ Budowa odkrytego basenu na terenie byłego poligonu w Sierakowie – w
pobliżu obecnego kąpieliska (budowa drogi dojazdowej, miejsc
parkingowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz ogólnodostępnego zaplecza
sanitarnego).
✓ Budowa lodowiska w Rawiczu.
✓ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Rawiczu.
✓ Modernizacja stadionu przy ulicy Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu (budowa
boiska ze sztuczną trawą, na którym trenować będą m.in. dzieci i młodzież z
naszych klubów sportowych).
5. Centrum miasta.
✓ Remont centrum Rawicza (wymiana nawierzchni rynku, deptaków oraz dróg,
nowe nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, a także montaż dodatkowych
ławek).
✓ Budowa monitoringu miejskiego w newralgicznych częściach miasta.
✓ Dokończenie remontu Ratusza i Domu Kultury, przeznaczenie części
pomieszczenia w Ratuszu na „kawiarnię regionalną” w ramach działalności
muzeum
i stworzenie tu miejsca spotkań wykorzystywane przez
mieszkańców.
✓ Wprowadzenie ulgi na abonament parkingowy dla mieszkańców centrum
miasta.
✓ Wprowadzenie aplikacji na telefony komórkowe umożliwiającej kontakt z
urzędem, zgłaszanie usterek i awarii, a także zakupu biletów na miejscach
postojowych w strefie płatnego parkowania.
✓ Dostęp do darmowej sieci hotspotów w budynkach użyteczności publicznej
oraz przy ratuszu i plantach.
6. Kultura i tradycja.
✓ Przygotowanie pilotażowego programu edukacji regionalnej dla szkół we
współpracy z Muzeum Ziemi Rawickiej.
✓ Utworzenie Muzeum Kultury Hazackiej z siedzibą w Zielonej Wsi.
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✓ Utworzenie Fundacji wspierającej statutową działalność Muzeum Ziemi
Rawickiej w celu m.in. pozyskiwania środków na zakup muzealiów i
przekazywanie ich do muzeum.

II. DLA OŚWIATY
✓ Podniesienie standardu nauki w szkołach poprzez wprowadzenie szerokiej
pozaszkolnej oferty rozwijania zainteresowań artystycznych, kulturalnych i
sportowych, finansowanie dodatkowych zajęć szkolnych oraz doposażenie
szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
✓ Stworzenie zasad zapobiegania zwolnieniom nauczycieli w związku z
wprowadzoną reformą oświaty
✓ Podniesienie wysokości dodatków dla dyrektorów i nauczycieli.
✓ Współpraca z lokalnymi firmami.
III. DLA FIRM
✓ Utworzenie Biura Doradztwa Lokalnego Przedsiębiorcy, do zadań którego
należeć będzie m.in: koordynowanie działań partnerskich w rozwoju edukacji
zawodowej, czy orientacji pro zawodowej, organizacja szkoleń, konferencji,
doradztwa specjalistycznego, pomoc w załatwianiu formalności w urzędach,
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, czy wynajmowaniu sal na konferencje i
szkolenia.
✓ Utworzenie Programu „Edukacja zawodowa od podstaw” polegający m.in. na
ścisłej współpracy szkół i doradców zawodowych z lokalnymi firmami oraz
Gminy Rawicz z Powiatem Rawickim i szkołami zawodowymi. Utworzenie
patronatów branżowych rawickich przedsiębiorstw już na poziomie szkół
podstawowych.
✓ Przekazywanie informacji przez Urząd bezpośrednio do wszystkich
zainteresowanych miejscowych firm o aktualnych zapytaniach ofertowych i
ogłaszanych przetargach.
✓ Budowa dróg dojazdowych do lokalnych firm.
✓ Stworzenie programu wynajmu tanich lokali użytkowych.
IV. DLA RODZIN
✓ Wprowadzenie jednorazowego wsparcia dla rodziców w wysokości 1.000 zł za
urodzenie się dziecka pod nazwą „Rawicka Wyprawka”.
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✓ Program dla Rodzin „Miasto przyjazne rodzinom”: małe bezpieczne place
zabaw w czasie krótszym niż 5 minut pieszo, poprawa zjazdów i wjazdów dla
wózków dziecięcych, budowa placów zabaw w poszczególnych sołectwach.
✓ Utworzenie Rawickiego Centrum Rodzin - miejsca prowadzenia zajęć i
animacji dla dzieci i rodziców, spotkania i doświadczenia naukowe, wyjazdy
do świetlic wiejskich.
✓ Utworzenie Gminnego Żłobka w Rawiczu.

V. DLA SENIORÓW
✓ Budowa infrastruktury przyjaznej seniorom oraz wózkom inwalidzkim.
✓ Wprowadzenie bezpłatnej rehabilitacji medycznej dla seniorów przy
współpracy z rawickim szpitalem.
✓ Umożliwienie bezpłatnego dojazdu do lekarza, apteki przez seniorów w
Gminie Rawicz.
✓ Utworzenie miejsca spotkań seniorów.

VI. DLA MŁODZIEŻY
✓ Utworzenie Młodzieżowego Domu Kultury.
✓ Budowa i modernizacja urządzeń do aktywności sportowej.
✓ Wspieranie inicjatyw Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz m.in. poprzez
przywrócenie funkcji opiekuna rady oraz zwiększenie środków na jej
funkcjonowanie.

VII. PRZYJAZNY URZĄD
✓ Reforma Budżetu Obywatelskiego m.in. poprzez zwiększenie środków i
wydzielenie budżetu na zadania wiejskie i miejskie.
✓ Wzmacnianie organizacji pozarządowych, bezpośrednie informowanie o
możliwych do pozyskania środkach zewnętrznych, pomoc w tworzeniu
wniosków, tworzenie publicznego gminnego kalendarza wydarzeń.
✓ Zwiększenie środków na radę sportu.
✓ Dodatkowe wspieranie klubów sportowych szkolących wychowanków.
✓ Zwiększenie budżetów i ściślejsza współpracy z Radami Osiedli, które co roku
będą zgłaszać i opiniować planowane inwestycje
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PLAN DLA POWIATU RAWICKIEGO:
✓ Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
✓ Modernizacja i Szpitala Powiatowego w Rawiczu przy współpracy z Gminą
Rawicz, doposażanie placówki w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
✓ Poszerzenie rozpoczętej współpracy szkolnictwa zawodowego z rawickimi
przedsiębiorcami, by zachęcić młodych ludzi do nauki w naszych szkołach
oraz podjęcia dobrze płatnej pracy w lokalnych firmach.
✓ Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Rawicza do Dębna Polskiego (wspólnie
z Gminą Rawicz).
✓ Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Rawicza do Osieka w podziale na etapy:
Etap I z Szymanowa do Słupi Kapitulnej (wspólnie z Gminą Rawicz).
✓ Budowa chodników przy drodze powiatowej w Dębnie Polskim i Słupi
Kapitulnej (do nowych posesji).
✓ Podjęcie starań w celu utworzenia całodobowej apteki w Rawiczu.
✓ Promocja oferty oświatowej w powiecie rawickim poprzez tworzenie nowych
kierunków i profili nauczania.
✓ Utworzenie bezpłatnej poradni ginekologicznej dla mieszkanek Powiatu
Rawickiego przy współpracy z rawickim szpitalem.
✓ Dalsza modernizacja dróg powiatowych.
✓ Podniesienie wysokości dodatków nauczycieli.
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