Szanowni Państwo !
W niedzielę 30 listopada br . staniecie po raz drugi przy urnach wyborczych,
aby dokonać wyboru Wójta Gminy Kramsk.
Mój bardzo konkretny PROGRAM otrzymaliście przed pierwsza
wyborów. Taki program daje możliwość rozliczenia na koniec kadencji.

turą

Programy ogólnikowe, są łatwe do manipulowania i rozliczenia się przed opinią
publiczną.
W wypowiedzi w Przeglądzie Konińskim nr 44 z br. kandydatka na Wójta pisze
cytuję "nasza gmina nie może dłużej należeć do jednej z najdroższych, a
jednocześnie najbardziej zacofanych w powiecie”.
A może dotychczasowa władza gminy jest zacofana i konserwatywna ? Gmina
nie jest promowana, sprzedaje się majątek gminy, grunty szkolne, Ośrodek
Zdrowia jest przeznaczony do sprzedaży. Nie szuka się inwestorów mimo, że jest
uchwalona strefa inwestycyjna. Wójt nie umie rozwiązać problemu handlu
obwoźnego. Aby zniszczyć drobnych kupców buduje markety.
Pan Zenon Nowak na stronie internetowej Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi –
Nasza Wieś pisze cytuję "Beton wyborczy twardogłowych odpornych na zmiany
widać było w czasie kampanii …". Drodzy wyborcy rozumiem z tej wypowiedzi
Pana Nowaka, że to Wy jesteście tym betonem. Jak można publicznie tak
obrażać ludzi. Panie Nowak, każdy ma prawo do własnego wyboru i własnej
oceny, a Pan próbuje swój nieprzyjazny środowisku pogląd narzucić innym. Pisze
Pan skargi na Wójta, a teraz daje Pan jemu szanse. Jest takie powiedzenie
"czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał". Jako społecznik przez
tych kilka lat niewiele Pan zrobił dla środowiska. Osobiście wyjaśniłem Panu
wszystkie kwestie, które porusza Pan na stronie internetowej.
Czy o takiego Wójta chodzi ? Czy warto z tym kandydatem przystępować do
drugiej tury ? Na pewno nie !
Ja wybrałem do wspólnego działania Pana Adama Adamczewskiego. Osoba
młoda, wykształcona, kreatywna, energiczna i konkretna, której PROGRAM
działania i pomysłów jest zbieżny z moim.
Nie można własną nieudolnością obciążać innych. Zasłaniać się zadłużeniem,
wiekiem, pomawiać, przypisywać niesprawdzone sprawy.
Na tej właśnie mojej stronie internetowej zawarłem szczegółowe informacje o
moich doświadczeniach, osiągnięciach, zainteresowaniach. Dodam tylko, że
należę do ludzi postępowych, nowoczesnych, biegle radzę sobie z komputerem i
programami. Płyta "PRZEMIANY", którą opracowałem, zmontowałem i wydałem
jest dokumentem pokazującym gminę od roku 1978 do 2010. Pokazuje gminę
rzeczywiście zacofaną i biedną w tamtych latach do dzisiejszej nowoczesnej i
coraz piękniejszej.
Może w końcu doczekamy się od Wójta rzetelnej publicznej informacji –
raportu o stanie gminy na koniec kadencji. Ile dotacji na inwestycje pozyskał Wójt
przez 4 lata rządzenia. Dlaczego praktycznie w całej gminie nic przez 4 lata nie

zrobiono poza wyłączeniem światła ulicznego i przed kampanią wyborczą kilka
drobnych inwestycji w Kramsku.
Dlaczego powstały markety w miejscach dla których nie było planu
przestrzennego. Jeden z radnych ( na szczęście nie wszedł do Rady Gminy )
powiadał ludziom "poprzedni Wójt wydał pozwolenie My musieliśmy dokończyć".
Podkreślam za mnie w tej sprawie nie były podejmowane żadne czynności.
Markety rujnują drobnych kupców.
Skąd nagle taka wspaniała kondycja finansowa gminy pod koniec kadencji. A
może trzeba byłoby gruntownie sprawdzić gospodarkę finansową Wójta ? A może
tego obawia się Wójt ? Jeżeli jest tak dobrze to dlaczego zaciągnięty został w
ubiegłym roku kredyt i przesunięto spłatę zadłużenia do roku 2024.
To dlaczego zamknięto szkoły, jeżeli jest tak dobrze to może te szkoły
ponownie otworzyć jako szkoły gminne. Nauczyciele będą więcej zarabiać, może
będzie wyższy poziom nauki.
Jeżeli jest teraz tak dobrze to proponuję obniżenie opłat za wodę i ścieki, bo
rzeczywiście te opłaty są wysokie. Dlaczego mieszkańcy Święćca mają problemy
z poborem wody, a mieszkańcy osiedli w Woli Podłężnej i Rudzicy muszą się
poruszać po błocie, bo drogi gruntowe nie są utwardzone ?
Jakie korzyści osiągnęła gmina od Kopalni: zbiornik wodny, działki budowlane
? Czyja to to jest własność – gminy ? Jak mi wiadomo – nie. Co w tej sprawie
zrobił Wójt ? Jakie odszkodowania otrzymała gmina w ramach szkód górniczych,
pozarastane rowy, osuszone tereny.
Pod koniec kadencji spośród radnych powołano jedynie komisję.
Podam tylko dla przykładu, że w czasie moich kadencji KWB Konin
sfinansowała min.:







budowę drogi asfaltowej w Bilczewie, Rysinach
budowę wodociągu w m. Trzy Borki, Drążek, Brzózki, Strumyk
podjazd dla niepełnosprawnych przy kościele w Kramsku
parking przy kościele w Kramsku
dokonywała naprawy dróg asfaltowych
wykonywała konserwacje rowów odwadniających

Wiele wątpliwości budzą uzgodnienia dotyczące budowy światłowodu w
zachodniej części gminy. Mogą wystąpić problemy z budową chodników,
kanalizacji ( Wola Podłężna – ul. Centralna i nie tylko ).

Szanowni Wyborcy !
Do Was należy ocena, do Was należy wybór.
Jak zawsze nigdy Was nie zawiodę, mimo trudnej sytuacji finansowej zadbam
o rozwój gminy, rolnictwa, oświaty, kultury, sportu, będę skutecznie realizował
przedstawiony PROGRAM wyborczy, zabiegał o środki unijne na inwestycje.
Ogromne szanse upatruję we współpracy z młodzieżą, organizacjami i
Stowarzyszeniami.
Dlatego proszę o postawienie krzyżyka przy moim nazwisku w dniu 30
listopada w drugiej turze wyborów.
Z pozdrowieniami
Kandydat na Wójta Gminy
Józef Karmowski

