Szanowni mieszkańcy Gminy Leśniowice!
Zbliża się 16 listopada, dzień wyborów samorządowych, podczas których to Państwo
zdecydujecie o przyszłości naszej gminy.
W Państwa domach już dziś pojawiają się kolejni kandydaci i emisariusze, którzy wręczając
Państwu listy i ulotki wyborcze, obiecują rozwiązanie wszystkich problemów gminy. Szkoda, że
wykazują tak dalece idącą troskę i zainteresowanie rozwojem gminy oraz poprawą jakości życia jej
mieszkańców tylko w czasie wyborczej rywalizacji …
Z pewnością trafiła bądź trafi do Państwa ulotka kandydatki na Wójta Gminy Leśniowice, której
autorka zapewnia o utrzymaniu sieci szkół i trosce o poziom nauczania.
Chcielibyśmy przypomnieć, że to właśnie Ona była główną liderką, opozycjonistką, a przede
wszystkim zdecydowaną przeciwniczką prowadzonej na terenie gminy reformy oświaty, mającej na celu
utrzymanie wszystkich szkół. Jej postawie przyświecał w rzeczywistości tylko i wyłącznie jeden cel:
zabezpieczenie miejsc pracy dla siebie i kilku nauczycieli mieszkających w Chełmie, a nie troska o dobro
całej Leśniowskiej oświaty, a tym samym naszych dzieci i młodzieży! Gdybyśmy na to pozwolili,
utrzymując tylko większe szkoły, miejsce pracy straciłoby większość nauczycieli i pracowników obsługi,
pracujących na terenie Gminy Leśniowice. Dziś możemy powiedzieć, że gdyby nie determinacja obecnej
Rady Gminy oraz Wójta, zamknięta byłyby już większość szkół na terenie Gminy Leśniowice, tak jak to
miało miejsce w sąsiednich gminach. Faktyczna postawa Kandydatki nie ma zatem nic wspólnego
z głoszonym w jej programie wyborczym tworzeniem nowych miejsc pracy.
Kandydatka jawi się również jako obrończyni i propagatorka sportu. Nie wie, że wybudowane
boisko „Orlik” korzysta obecnie z dwóch programów, w ramach których zatrudnienie znalazły trzy osoby
prowadzące na terenie obiektu regularne zajęcia sportowe. Mimo szerokiej oferty, kandydatka ani razu
z nich nie skorzystała. Obiecuje wspieranie talentów sportowych, a jako dyrektor szkoły, w trakcie
wieloletniej pracy z dziećmi, żadnego talentu nie znalazła ani nie wsparła.
Co więcej, chce stosować ulgi podatkowe dla młodych rolników, choć przepisy prawa nie mają
katalogu takich ulg w kompetencjach Wójta ani Rady Gminy. Kontrkandydatka pokazuje swój brak
wiedzy w tym zakresie. Zarzuca stronniczość pracownikom urzędu, którzy mieliby wybiórczo traktować
podatników rolnych, twierdząc, że zadba o „sprawiedliwe płacenie podatków rolnych”, podczas gdy
wszyscy podatnicy traktowani są w taki sam sposób i dla wszystkich prowadzona jest taka sama
procedura podatkowa. Obietnica, że stosując ulgi i nie płacąc podatków gmina będzie się rozwijała,
a ludzie będą żyli dostatnio, jest obietnicą złudną i całkowicie bez pokrycia.
Zakres budownictwa drogowego przedstawiony przez kontrkandydatkę jest także bardzo
skromny, bo obejmuje zaledwie trzy miejscowości. My przedstawiliśmy Państwu do konsultacji Program
budowy dróg na terenie całej gminy, w którym zakładamy wybudowanie ponad 6 km dróg.
Przez ostatnie kilka lat wiele udało nam się osiągnąć dzięki funduszom unijnym. Mamy własny,
sprawdzony i skuteczny potencjał ludzki! Wiemy jak pozyskiwać i umiejętnie wykorzystywać środki
unijne, o czym świadczą liczne inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane na terenie Gminy Leśniowice.
Kandydatka zamierza zatrudniać dodatkowych specjalistów, bo …. nie dysponuje ani wiedzą ani
doświadczeniem w sięganiu po środki unijne, na których zresztą planuje oprzeć realizację zdecydowanej
większość postulatów wyborczych…
Szanowni wyborcy od Was zależeć będzie komu powierzycie los gminy na najbliższe cztery lata!!!

Zapraszamy na wybory i oddanie głosu
na wójta i kandydatów z listy Nr 1 Polskiego Stronnictwa Ludowego!!!
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy!
Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

