DOŚĆ ROZWOJU WIELKICH METROPLII KOSZTEM PROWINCJI

SZANOWNI WYBORCY – MIESZKAŃCY PODKARPACIA
Partie prześcigają się w ogłaszaniu różnych programów. W tym wielkim zgiełku informacyjnym
nie ma ani słowa o przywróceniu, czy też przyspieszeniu budowy bezpośredniego połączenia
Podkarpacia z Warszawą. Tymczasem szybka kolej i droga szybkiego ruchu łącząca Rzeszów
z Warszawą jest konieczna dla rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego
województwa. Niezbędna dla Dębicy, Mielca, Stalowe Woli, Tarnobrzega, , czy też , Leżajsk,
Łańcut, Kolbuszowej, Niska, Ropczyc, Strzyżowa i innych miejscowości. Nieodzowna, dająca
mieszkańcom wsi, małych miasteczek i większych miast możliwość zadbania i przypilnowania
własnych interesów. Stwarzająca szansę dostępu do najlepszych szkół wyższych i
podtrzymywania związków rodzinnych. Dającą szansę rozwoju rolnictwa i przemysłu.

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie ma ważniejszej sprawy do załatwienia.

Podkarpacie od zawsze było regionem chłopo-robotników. Przemysł lotniczy w Mielcu i
Rzeszowie oraz zbrojeniowy w Stalowej Woli powinien być podstawą gospodarki nie tylko na
Podkarpaciu, ale w Polsce. Należy też wspierać dobrym prawem różne firmy i przedsiębiorstwa
w Dębicy, Pustkowie, Tarnobrzegu, Gorzycach, Nowej Dębie, Ropczycach, Sędziszowie,
Kolbuszowej, Strzyżowie, Łańcucie, Nisku, Leżajsku …. Dlatego zapowiedziane przez PSL
Koalicja Polska wspieranie, na różne sposoby, prawem przedsiębiorców jest ważne dla tej
ziemi. Szczególnie by mogli polscy, w tym podkarpaccy przedsiębiorcy dobrowolnie decydować
o sobie, swoich firmach, ich rozwoju i wsparciu pracowników.
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Dla mieszkańców wsi i miast Podkarpacia jest bowiem najważniejszą sprawą utrzymanie miejsc
pracy i rozwijania własnego biznesu. Nie można bowiem dopuścić, by przez składki na ZUS
mające wynosić 1500 zł i nagminne kontrole upadały małe firmy, czy też sklepiki. Muszą być
ograniczone kontrole przedsiębiorców. Ważne, by stworzenie możliwości „małych wakacji” od
ZUS, uwolniło energie i przedsiębiorczość mieszkańców Podkarpacia. Otworzyło drogę do
innowacyjnej gospodarki. Aktywni musza mieć prawo wyboru czy płacić za siebie ZUS czy nie.!

W związku z tym, że coraz więcej mieszkańców wsi podkarpackich dojeżdża do pracy w
miastach, konieczne jest zainwestowanie w miejscowości wiejskie, by pod względem
przestrzennym oraz układu komunikacyjnego i usług przypominały małe miasteczka. W tym
kontekście należy przeforsować prawo , by był zerowy VAT na zdrową, tradycyjną, ekologiczną
żywność. Ponadto rolnicy przechodzący na emeryturę powinni mieć możliwość dalszej pracy
w gospodarstwie, a nie obowiązek jego przekazania dzieciom, czy komuś innemu. Natomiast
najważniejszą sprawą dla podkarpackich seniorów jest emerytura bez podatku.

Ogłoszony przez PSL program „Własny kąt” w kwocie 50 tys. zł na start dla około 100 tys.
młodych polskich rodzin pozwoli na zdobycie własnego mieszkania. Ważne jest przy tym, by ten
program mógł otrzymać wsparcie spółdzielczości mieszkaniowej. Obecnie rządzącym nie
wypalił program „Mieszkanie plus” gdyż w ostatniej chwili z przyczyn ideologicznych odrzucili
możliwość jego realizacji przez spółdzielczość mieszkaniową. Decydenci partii obecnie
rządzącej zapomnieli, że idea spółdzielczości zaproponowana przez Wincentego Witosa i
Ignacego Daszyńskiego nie tylko umożliwiła pokonanie bolszewików w bitwie warszawskiej
1920 r. ale w latach Polski Ludowej zadecydowała o rozwoju miast polskich. W szczególności
dała mieszkańcom przeprowadzających się ze wsi do miast, po otrzymaniu pracy - własny kąt.

50 tys. zł na start powinno dawać możliwość realizacji młodym polskim rodzinom zdobycie
własnego kąta. nie tylko przy poprzez współpracę ze spółdzielczością mieszkaniową, ale
również poprzez budownictwo indywidualne.

Zdaje sobie sprawę, że w tym liście nie poruszyłem wszystkich spraw. W kolejnym na pewno
znajdą się inne, ważne problemy dla Podkarpacia, które można rozwiązać tylko poprzez
przypilnowanie władzy ustawodawczej i wykonawczej znajdującej się w Warszawie.

Dlatego proszę o poparcie mojej kandydatury w wyborach do Sejmu!
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Henryk Nicpoń

Dziennikarz, pisarz i prawnik
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