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Szanowni Państwo,

Zakończenie kadencji władz samorządowych Gminy Godziesze 

Wielkie stanowi dogodną okazję do podsumowania naszych wspólnych 

działań podjętych w okresie lat 2014 – 2018, w części zbieżnych 

z okresem perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 –

2020. 

Mając na celu jak najszerszą realizację zadań służących 

mieszkańcom naszej Gminy już na wstępie kadencji przyjęliśmy kilka 

założeń określających kierunki i warunki naszej aktywności, było to:

* określenie priorytetów działań Gminy w zakresie drogownictwa, 

ochrony środowiska, edukacji i spraw społecznych,

* wymóg pozyskania na te działania środków zewnętrznych –

krajowych i unijnych, 

* konieczność współpracy z samorządami na terenie Powiatu 

Kaliskiego, ale także ich stowarzyszeniami, przede wszystkim 

Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska i Lokalną Grupą 

Działania „LGD7 Kraina Nocy i Dni”,

* zrównoważony rozwój Gminy wykluczający zjawiska marginalizacji wsi 

i środowisk mieszkańców,

* oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi przy założeniu 

nieprzekraczalności zadłużenia Gminy powyżej poziomu trzech procent 

naszych dochodów.

Tak postawione zadania i takie warunki ich realizacji 

wymagały dużej sprawności działania pracowników Urzędu Gminy 

(którym serdecznie za to dziękuję!) oraz doskonałej współpracy z Radą 

Gminy, Powiatem Kaliskim, wymienionymi już stowarzyszeniami Gmin 

i władzami Województwa Wielkopolskiego.



Dzisiaj, z perspektywy minionych czterech lat, mogę, z całą 

odpowiedzialnością stwierdzić, iż z naszych zadań i zobowiązań wobec 

Wyborców, wywiązaliśmy się należycie

Zrealizowaliśmy kosztowne, ale przynoszące efekt środowiskowy, 

inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, wybudowaliśmy 

ponad 30 kilometrów sieci kanalizacyjnej i prawie 9 km przyłączy za kwotę 

9,653 miliona złotych przy dofinansowaniu ze środków krajowych 

(Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej) i unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) na poziomie 5 milionów 

złotych. Niezbędnym uzupełnieniem powstałej sieci kanalizacyjnej była 

budowa oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, oddanej do użytku 

w 2015 roku oraz funkcjonowanie prawie 280 kilometrów wodociągów 

wiejskich.

Godnym podkreślenia jest fakt, że w wyniku wdrożenia jednego z 

elementów wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych przez 

mieszkańców, udało się nam uniknąć, charakterystycznych dla tego 

problemu, konfliktów z właścicielami posesji poprzez zdecydowane 

obniżenie kosztów inwestycji domowych. 

Zrealizowane w tym okresie zadania obejmowały wsie Godziesze Małe, 

Wolica, Borek, Żydów, Wola Droszewska, Krzemionka, Kąpie i Biała, a już 

za niedługo będzie możliwość kontynuacji przyjętego planu budowy sieci 

kanalizacyjnej na terenie Gminy, wynikającej z podpisanej już umowy 

z samorządem Województwa Wielkopolskiego, na kwotę prawie 5 

milionów złotych, przy dofinansowaniu sięgającym 3 milionów złotych.



Większość z wyżej wymienionych kwot to efekt złożenia wysoko 

ocenianych wniosków w ramach naborów prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska oraz pozyskania 

środków z „elitarnego” Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. 

Niezłe wyniki uzyskaliśmy w dziedzinie budownictwa drogowego.

Naszym wspólnym sukcesem jest to, że praktycznie corocznie jedna 

z naszych dróg modernizowana była z wykorzystaniem środków 

finansowych pochodzących z najpierw Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych, a obecnie z Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, których dysponentem jest 

Wojewoda Wielkopolski. 

Łącznie, w okresie mijającej kadencji, z wykorzystaniem środków 

pochodzących z funduszy sołeckich, budżetu Gminy, Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych oraz wyżej wymienionych środków rządowych, 

dokonaliśmy modernizacji ponad 48 kilometrów dróg (nie wliczając w to, 

aktualnie będący w przebudowie odcinek o długości ponad 8 kilometrów 

łączący wsie Żydów, Borek i Wolicę) oraz ponad 4 kilometry chodników 

(także nie uwzględniając prawie jednego kilometra, będącego jeszcze w 

budowie).



Pragnę podkreślić, iż dla potrzeb tejże informacji, nie dokonywałem 

sztucznego, moim zdaniem, rozdzielenia kategorii dróg na gminne 

i powiatowe, zważając na to, że jedne i drugie przebiegają przez teren 

naszej Gminy, a modernizacje dróg powiatowych realizowane są 

w przykładnej wprost współpracy (także finansowej) pomiędzy Powiatem 

Kaliskim i Gminą Godziesze Wielkie.

Tylko celem przypomnienia dodam, iż w okresie lat 2014 – 2018 

samodzielnie realizowaliśmy dofinansowane projekty drogowe 

obejmujące wsie Godziesze Małe, Krzemionka, Stara Kakawa oraz Kakawa 

– Kolonia o łącznej długości 10,5 kilometrów, a wspólnie z Powiatem 

Kaliskim – także drogi o podobnej długości.

Jeszcze w październiku 2018 roku oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru 

wniosków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej do którego zgłosiliśmy dobrze uzasadniony 

projekt przebudowy drogi biegnącej z Godziesz Wielkich do Saczyna 

i granicy z Gminą Opatówek. Powstały tak ciąg drogowy (o 

przewidywanych kosztach w wysokości około 6 mln zł) byłby jedną 

z najważniejszych „klamr” w systemie drogowym naszej Gminy.

Jednym z najważniejszych zadań, którego przygotowanie wzbudziło 

szczególne emocje, było opracowanie i przekazanie do oceny na szczeblu 

wojewódzkim, naszego, lokalnego programu rewitalizacji, zakładającego 

remont obiektu poszkolnego w Kakawie – Kolonii z przeznaczeniem na 

siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji.

Miło mi, korzystając z dzisiejszej okazji, zakomunikować, iż decyzją 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego, projekt, w pełnym tego słowa 

znaczeniu – nasz – znalazł się bardzo wysoko na liście rankingowej 

i uzyskał stosowne dofinansowanie w wysokości ponad 2,1 mln zł.



Zasługuje na podkreślenie, iż wykonawstwo wszystkich tych 

kosztownych zadań inwestycyjnych przebiegło przy zachowaniu pełnej 

równowagi budżetowej, a poziom zadłużenia Gminy na dzień 30 

września 2018 r. wyniósł zaledwie 2,42 %. 

Jest jeszcze wiele większych i mniejszych zadań, które udało się 

zrealizować w okresie mijającej kadencji:

*dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „LGD7 Kraina Nocy i Dni” 

zadbaliśmy wspólnie ze strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych 

i działaczkami stowarzyszenia „Jak w Rodzinie” o estetykę starej, 

zabytkowej remizy w Godzieszach Wielkich, stan zabytkowych 

nagrobków cmentarnych i obelisku poświęconego ofiarom II wojny 

światowej, a także miejsc zabaw dla dzieci. Łączna wartość pomocy 

jaką otrzymaliśmy na te cele przekroczyła pół miliona złotych, 

pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

* zrealizowaliśmy trzy etapy termomodernizacji obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Gminy obejmujące budynki administracji 

i edukacji. Jej finansowy wymiar to łącznie około milion złotych,

* prawie 800 tysięcy złotych na modernizację dróg dojazdowych do pól 

otrzymaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

* w ramach dobrej, wzajemnie korzystnej współpracy z Powiatem 

Kaliskim, do naszej Gminy trafiły środki w kwocie ponad 400 tysięcy 

złotych, a w ramach wspólnych projektów dotyczących opieki 

społecznej – dodatkowo 180 tysięcy,



*mając na celu pomoc seniorom – mieszkańcom naszej Gminy, już 

dwukrotnie uzyskaliśmy dotację na prowadzenie „wiejskiego 

uniwersytetu III wieku” w bardzo trudnym konkursie organizowanym 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

* doskonale wykorzystują przyznane im przez Gminę dotacje 

Ochotnicze Straż Pożarne. W okresie 2014 -2018 łącznie projekty 

zgłaszane przez OSP dofinansowaliśmy kwotą prawie 280 tysięcy 

złotych uzyskując, w wyniku ich wkładu pracy, efekt sięgający miliona 

złotych, obejmujący prace modernizacyjne i remontowe we wszystkich 

remizach OSP,

* wspieramy aktywność sportową klubów działających w środowisku 

dzieci i młodzieży, corocznie przeznaczając na ten cel kwotę około 80 

tysięcy złotych, a w efekcie uzyskując wspaniałe wyniki młodych kolarzy 

oraz wielkie zainteresowanie rozgrywkami piłki nożnej i sportami walki,

* co roku jesteśmy organizatorem wielu imprez sportowych na szczeblu 

regionalnym, a także, tradycyjnie, mistrzostw Polski w kolarstwie,

* mamy dobrze funkcjonujące, także małe, szkoły realizujące nie tylko 

program nauczania, ale także szereg ważnych działań społecznych i 

pozaszkolnych.



Szanowni Państwo,

w miejscu, gdzie najczęściej odbywają się posiedzenia Rady Gminy 

Godziesze Wielkie – w powstałej dzięki zaangażowaniu społecznemu 

„Starej Gminie”, jest skromna wystawa zatytułowana „Zmieniła się 

nasza Gmina”. Nie powstała ona dla promocji wydarzeń, ale dla 

„ocalenia od zapomnienia” mieszkańców naszej gminy i ich udziału 

w przekształceniach naszego otoczenia. Bo żeby Gmina się zmieniła, 

niezbędni są ludzie, którzy dokonują tych zmian. 

Ta niewielka prezentacja jest swoistym pomnikiem dla tych wszystkich 

osób – sołtysów i członków Rad Sołeckich, strażaków z Ochotniczych 

Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy, kobiet 

zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeniu

„Jak w Rodzinie”, nauczycieli i uczniów działających w licznych formach 

wolontariatu, seniorów tworzących wiejski uniwersytet III wieku, 

działaczy różnych dyscyplin sportu oraz wielu naszych mieszkańców, 

którzy dzięki swojemu zaangażowaniu zmienili Gminę Godziesze 

Wielkie.

Dziękuję wszystkim Państwu,

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny




