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Szanowni Panstwo

Pzed Pa stwem ważne w1zwanie: wybÓr burmis.iza A|werni. Decyzja, ktÓrą Pa stwo
podejmiecie 10 listopada będzie mia|a wptyw na życie Wasze i Waszych rodzin przez ki|ka
naib|iższych lat.

Wasz g|os może zdecydować o roanroju, postęple i lepszej przysz|ości naszej gminy' może
też pogzebać szansę' pzed ktÓrą wszyscy stoimv.

WVbÓr burm|strza |est wyborem drogl' ktÓrą będzle podątać A|wernla!

Dla mnie droga ta wiąże się z roarojem gospodafczym, pzyciąganiem do A|werni dużych
firm i rozwojem lokalnej pzedsiębiorczości. Dowodem także mojei skutecznej dzia|alnoŚci
W tym kierunku jest pzeniesienie z Krakowa do Alwemi siedziby naiwiększej stacii radiowej
w Polsce, Radia RMF FM.
.io nie ty|ko prestiż dla Alwernii, ale też nlebagareine pieniądze zasilające budżet gminy. To
także początek inwestycji na dużą ska|ę: w Nieporazie powstanie hotel, centrum rozrywki
i sala koncertowa, ktÓra będzie s-|uryć także naszym |oka|nym aĘstom. otrzyma|em
zapewnienie od 7arządu Radla RMF FM, że W nowym komp|eksie pracę może zna|eźć
ki|kadziesiąt osÓb z naszej gminy.

A|wernia nie ma miejsca, w ktÓrym mogliby się spotykac m|odzi |udzie, nie ma..centrum''
z prawdziwego zdazenia. chcia|bym, aby takim mieiscem sta| się zapomniany Rynek
w A|werni. Powstala tam ostatnio "Galeria Au może byÓ początkiem ożlynłienia tego miejsca .
perty architektury.

Gmina ma potężny potencjal turystyczny' ktÓry do tej pory nie by| odpowiednio
v'fykorzystany. Będąc burmistzem gminy będę stwazal warunki dla inwestorÓw do budowy
zap|ecza gastronomiczno - turysĘcznego. Mieszka com zaś zapewnię merytoryczną
pomoc w twozeniu gospodarstw agroturysĘcznych.

Z u|gą informuję , ze juŻ w naibiiższym czasie pzestan|emy się borykać 2 probior l tol ri ;r.i6a,J,:.;
ż a0tostrady. opracowa|em szczegÓ|owy plan pozyskania środkÓw z Uzędu
Marsza|kowskiego oraz prywatnych inwestorÓq ktÓrzy zadek|arowali zainwestować je
w niedalekiej przysfości w budowę ziazdu. Wtedy gmina A|wernia stanie się ostatnim
przystankiem d|a podrÓżnych przed Krakowem. A to oznacza, że będzie tu mÓg| powstać
hotel wrazz calym zapleczem handlowo - uslugowym. Takiego obiektu nie ma na calej trasie
lGtowice - Zakopane.

opracowalem też p|an modernizacji drogi wojewÓdzkiei 780 KrakÓw. Chelmek. Jeś|i
zostanę wybrany burmist-'zem' mogę zagwarantować rozpoczęcie prac w naib|iższym
czasie. Zaowocuje to srybszym i |atwieisąym dojazdem do Krakowa, a nade wsrystko
ałiększy bezpiecze stwo wszystkich mieszkar1cÓw A|werni.



Ko|ejnym ważnym prob|emem jest brak szkofu Średniej w naszej gmii.iie. Do|ożę wszelkich
stararl, aby we wspÓlpracY ze Starostwem Po'viatowym taka placÓwka powsta|a w Alwerni.

G|osując na mnie . g|osujecie też Parlstwo za rontoiem naszej |oka|nej pzedsiębiorczości.
Jako burmistz Alwern!:

. przygotuję tereny dla przysz|ych inwestorÓw

. rozpocznę kompleksową promocję Alwerni jako miejsca niearyk|e atrakcyinego d|a
pzedsiębiorcÓw

ousprawnię pracę Uzędu Gminy' by potencja|ny inwestor otrzymą| od nas ponnc: i
szybką decp;ę.

Nieał'yk|e ważne dla wszystkich jest bezpiecze stwo. hdbam o sta|e monltorowanie
naibardziej zagrożonych miejsc w gminie.

Pragnę, by o sprawach k|uczotltlych d|a naszej gminy decydowa|i wszyscy rnieszkarlcy.
Zapewniam, Że przy każdej budzącej |akieko|wiek kontrowersje sprawie będę prosi| Was
o opinię.

Uruchomię w Uzędzie Gminy $pecia|ną informację te|efonicznq, gtdzie będzic można
sprawdzić kompetenc|e poszczogdnych uzęc|nikÓw orazzglosić wtlop zażdllf.||a i uwagi.

10 l|stopada2ffi2 roku rrylilerzemy pr'yszlość l

Wiem co na|eży zobic, wiem co ndeży zmlenłć, bY za k||ka lat lożdy mÓg| z dumq
powiedzieć: miegekam w Argmll

Z poważanlern
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