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Bezpłatny dodatek do „Gazety Krakowskiej”

Poczet wójtów 
i burmistrzów

178 sylwetek rządzących gminami 
i miastami w Małopolsce 

P
o raz kolejny prezentuje-
my w „Gazecie Krakow-
skiej” poczet wójtów 
i burmistrzów. Chcemy 
przybliżyć ich rządy, po-
kazać, jak gospodarują, 

co udało im się zrobić, jakie inwesty-
cje zakończyć, jak wywiązują się z wy-
borczych obietnic. Zapytaliśmy także 
zarządców miast i gmin, jakie mają 
plany na przyszłość, co chcieliby jesz-
cze zrobić dla swoich mieszkańców. 
Z pocztu można się również dowie-
dzieć wielu ciekawostek na temat na-
szych samorządowców: jakie mają wy-
kształcenie, czym się interesują, co lu-
bią robić w wolnym czasie.  

Przygotowane przez nas zestawie-
nie jest nie tylko podsumowaniem 
pracy wójtów i burmistrzów, ale 
i ukłonem w stronę mieszkańców – 
wystarczy wziąć do ręki poczet „Kra-
kowskiej”, aby poznać zarządcę swej 
małej ojczyzny. Mamy nadzieję, że in-
formacje te pomogą naszym Czytel-
nikom świadomie głosować w kolej-
nych wyborach – na osoby, którym na-

prawdę zależy na mieszkańcach i ma-
łej ojczyźnie.  

Ale ocenić zarządców gmin i miast 
można już teraz. Na kolejnych stro-
nach przedstawione zostały nie tylko 
sylwetki samorządowców, ale również 
kody do głosowania w naszym plebi-
scycie na najpopularniejszego wójta 
i burmistrza Małopolski.  

W plebiscycie dajemy mieszkań-
com możliwość nagrodzenia urzędni-
ków za ich pracę. Stało się już trady-
cją, że co roku „Gazeta Krakowska” ra-
zem ze Stowarzyszeniem Gmin i Po-
wiatów Małopolski organizuje plebi-
scyt, który na to pozwala. Prezento-
wane przez nas sylwetki wójtów i bur-
mistrzów mają być też pomocą w wy-
borze tych najbardziej angażujących 
się w pracę na rzecz lokalnych społecz-
ności i rozwoju poszczególnych miej-
scowości.  

Sprawdzian dla samorządowców 
O to, czy plebiscyt to ważne przedsięw-
zięcie, zapytaliśmy Kazimierza Bar -
czyka, przewodniczącego Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Małopolski, 
które jest partnerem naszego konkur-
su. – Przed nami wybory. A akcja, pod-
czas której wybierany jest najpopular-

niejszy burmistrz i wójt, to najlepszy 
sprawdzian dla samorządowców. Mo-
gą się przekonać o tym, jakie mają 
szanse na reelekcję, ponieważ co roku 
w naszym plebiscycie zostają oddane 
dziesiątki tysięcy głosów. Zachęcam 
mieszkańców, by ponownie ocenili 
swoich gospodarzy – mówi Kazimierz 
Barczyk. 

Dodaje, że plebiscyt to także oka-
zja do wyróżnienia i uhonorowania sa-
morządowców, do powiedzenia im 
„dziękuję” za pracę, jaką wykonują 
na rzecz swoich gmin.  

– Taki konkurs udaje się przepro-
wadzić tylko w Małopolsce. Cieszę się, 
że już od 18 lat realizujemy go wspól-
nie z „Gazetą Krakowską” – Zaznacza 
Kazimierz Barczyk.  

Dwa etapy głosowania  
Zapraszamy do głosowania na najlep-
szych wójtów i burmistrzów z nasze-
go regionu.  

W tym roku akcja będzie podzielo-
na na dwa etapy.  Pierwszy z nich pot-
rwa do 29 września 2017 r. To etap re-
gionalny. Można już głosować na kan-
dydatów zaprezentowanych na naszej 
stronie internetowej 
www.gazetakrakowska.pl/wojt 

Z każdego z pięciu subregionów: Zie-
mia Krakowska – powiat krakowski, 
myślenicki, miechowski, proszowicki, 
wielicki; Ziemia Tarnowska – powiat tar-
nowski, dąbrowski, bocheński, brzeski; 
Ziemia Nowosądecka – powiat nowosą-
decki, limanowski, gorlicki; Podhale – 
powiat tatrzański, suski, nowotarski; Ma-
łopolska Zachodnia – powiat oświęcim-
ski, wadowicki, chrzanowski, olkuski – 
wybieramy Najpopularniejszych Burmi-
strzów i Najpopularniejszych Wójtów. 

Gdy pierwszy etap się zakończy, Ko-
misja Plebiscytowa podliczy głosy i po-
dejmie decyzję o kwalifikacji kandyda-
tów do II etapu plebiscytu. Z każdego su-
bregionu do etapu wojewódzkiego przej-
dzie trzech najpopularniejszych burmi-
strzów i pięciu pierwszych wójtów.  

Jak głosować? 
Głosy na swoich kandydatów można od-
dawać na dwa sposoby. Pierwszym 
z nich jest wysłanie SMS-a (koszt SMS-a 
2,46 zł z VAT) pod nr 72355. Jeśli chcemy 
zagłosować w kategorii Najpopularniej-
szy Burmistrz, w treść wiadomości wpi-
sujemy NB., a następnie podajemy nu-
mer kandydata.  

Jeśli chcemy zagłosować na które-
goś z wójtów, wpisujemy NW., a póź-

niej numer kandydata. Jeden SMS, to 
jeden głos.  

Inną metodą jest wypełnienie orygi-
nalnych kuponów drukowanych na ła-
mach Gazety Krakowskiej i tygodników 
regionalnych Gazety Krakowskiej. Wy-
pełnione kupony należy dostarczyć 
do siedziby „Gazety Krakowskiej” 
przy al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, osobiś-
cie bądź dostarczyć przesyłką pocztową 
najpóźniej do 27 września.  

Kultowe nagrody 
Laureaci naszej akcji otrzymają kultowe 
już nagrody. 5 najpopularniejszych bur-
mistrzów co roku nagradzamy Honoro-
wymi Insygniami, a 10 najpopularniej-
szych wójtów – tradycyjnymi Kapelusza-
mi Witosowymi. Rekordzistą, jeśli cho-
dzi o kolekcję Kapeluszy Witosowych, 
jest wójt Szczurowej Marian Zalewski, 
który jest tak szanowany przez miesz-
kańców, że w naszym plebiscycie został 
uhonorowany już kilkanaście razy. Ostat-
ni raz w ubiegłym roku. 

Zwyciężyć może jednak każdy, 
wszystko w Państwa rękach! Zaprasza-
my do śledzenia wyników głosowania 
na bieżąco na naszej stronie inter -
netowej www.gazetakrakowska.pl/ 
wojt. ¹ 

Paulina Piotrowska 
p.piotrowska@gk.pl

Oto ubiegłoroczni laureaci plebiscytu na „Najpopularniejszego wójta i burmistrza Małopolski 2016”. O tym, kto w tym roku znajdzie się w zaszczytnym gronie laureatów plebiscytu, zdecydują głosy naszych Czytelników 
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Urodził się w 1957 roku w Bochni. 
Absolwent Akademii Wychowania  
Fizycznego w Krakowie. W prze-
szłości pracował m.in. jako nauczy-
ciel w szkole podstawowej. Był rów-
nież dyrektorem Zespołu Szkół 
w Nieszkowicach Wielkich. Z samo-
rządem związany od 1998 r., kiedy 
zdobył mandat radnego miejskiego. 
W latach 2007-2010 szefował jednej 
z największych bocheńskich spółek: 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Ener-
getyki Cieplnej. W 2010 r. został bur-
mistrzem Bochni i pełni ten urząd już 
drugą kadencję. Jego największym 
sukcesem jest przyciągnięcie do Bo-
cheńskiej Strefy Aktywności Gospo-

darczej inwesto-
rów; od pewne-
go czasu działa 
tam już firma 
„Werner Kenkel” 
i „Gór-Stal”. 
Wkrótce mają 
powstać kolejne 

fabryki, w tym japońskiego koncer-
nu Mabuchi Motor, który jest świa-
towym liderem w produkcji silnicz-
ków elektrycznych. W mieście zo-
stały wyremontowane ważne dla 
układu komunikacyjnego ulice. No-
wa nawierzchnia pojawiła się m.in. 
na ulicach: Brodzińskiego, Nowy 
Świat i Krakowskiej. Bardzo istotny 

dla Bochni w najbliższych latach bę-
dzie projekt rewitalizacji miasta. Za-
kłada on m.in. odnowę płyty Rynku 
i budowę tężni solankowej 
przy Plantach Salinarnych. Trwają 
już konsultacje na temat nowych 
ścieżek rowerowych, tras komuni-
kacji miejskiej oraz parkingów.  
Stefan Kolawiński najchętniej 
spędzawolne chwile z żoną i 22-let-
nią córką. Lubi spacerować, a jego 
wielką pasją jest ogród. Bardzo do-
brze gotuje. Interesuje się historią 
i polityką. (TR) 
Aby zagłosować na burmistrza  
Kolawińskiego, wyślij SMS 
o treści NB.35 pod nr 72355

Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni  
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Ma 36 lat. Urodził się w Dziewinie, 
obecnie mieszka w Bochni. Jest ab-
solwentem Wydziału Prawa i Admi-
nistracji na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie (specjalizacja: pra-
wo administracyjne – administracja 
samorządowa). Ukończył też zarzą-
dzanie w administracji publicznej 
na AE w Krakowie. W przeszłości 
prowadził własną działalność gospo-
darczą, pracował też jako regionalny 
kierownik sprzedaży na terenie Ma-
łopolski i Śląska. W 2010 r. został wój-
tem Drwini. Trzy lata temu ponownie 
wygrał wybory. Jest dumny z uru-
chomienia na terenie gminy szkoły 
muzycznej, która okazała się strza-

łem w dziesiątkę. 
W planach ma 
otwarcie strefy 
gospodarczej 
w Zielonej, dzięki 
której do gminy 
powinni napły-
nąć przedsię-

biorcy. Samorządowiec chce też nad -
robić zaległości w kanalizowaniu 
gminy. Na zrealizowanie tego zada-
nia gmina Drwinia pozyskała 30 mln 
dofinansowania. W planach jest ska-
nalizowanie w pierwszej kolejności: 
Gawłówka, Mikluszowic, Dziewina, 
Niedar oraz części Świniar. Wójt chce 
też uruchomić na terenie gminy m.in. 

centrum opieki nad dzieckiem  
do 3 lat oraz świetlice środowiskowe. 
W planach jest ponadto budowa 21 
km ścieżek pieszo-rowerowych 
wzdłuż dróg wojewódzkich biegną-
cych przez gminę.  
Jan Pająk ma żonę Małgorzatę  
i 3,5-letniego syna Wojtka. Wypoczy-
wa jeżdżąc na rowerze. Lubi również 
grać na saksofonie. Od kilku lat zaj-
muje się pszczelarstwem. Obecnie 
ma pięć pszczelich rodzin w ulach 
na swojej działce w Ispinie. 
(TR) 
Aby zagłosować na wójta  
Pająka, wyślij SMS o treści 
NW.75 pod nr 72355

Jan Pająk, wójt Drwini (pow. bocheński) 

47-latek, z wykształcenia jest history-
kiem. Wójtem został w 2014 roku, 
zastępując na tym stanowisku Jerze-
go Lysego. Wcześniej był dyrektorem 
Zespołu Szkół nr 1 w Bochni. Za naj-
poważniejsze uważa inwestycje 
związane z gospodarką wodno-ka-
nalizacyjną w: Zawadzie, Woli 
Nieszkowskiej, Nieszkowicach Wiel-
kich, Pogwizdowie, Ostrowie Szla-
checkim, Gawłowie, Słomce 
i Nieprześni. Udało mu się również 
zrealizować szereg innych zadań, 
m.in. zmodernizować przedszkola 
w Cikowicach i Proszówkach, a także 
wyremontować trzy mosty – w Zato-
ce, Łapczycy i Brzeźnicy oraz drogę 

w  Stanisławi -
cach. W ramach 
środków z tzw. 
„powodziówek” 
wykonano rów-
nież nowe na-
wierzchnie 
na drogach pro-

wadzących do gruntów rolnych 
w miejscowościach: Bessów, 
Cikowice, Gawłów, Moszczenica 
i Baczków. Udało się zrealizować 
również fundusz sołecki. Plusem jest 
fakt, że od pewnego czasu pacjenci 
ośrodków zdrowia w gminie Boch-
nia, na mocy umowy zawartej z kra-
kowskim Szpitalem  im. Jana Pawła II, 

mogą bezpłatnie korzystać z badań 
telekardiologicznych, co stanowi 
swoiste novum na rynku medycz-
nym. Najbliższe plany inwestycyjne 
samorządu dotyczą między innymi 
przebudowy i rozbudowy budynku 
Zespołu Szkół Gminnych im. Mikoła-
ja Kopernika w Gawłowie, czy de-
montażu wyrobów zawierających 
azbest z budynków znajdujących się 
na terenie gminy.  
Wójt Bzdek interesuje się publicysty-
ką i sportem. Żonaty, ma córkę.   
(TR) 
Aby zagłosować na wójta  
Bzdeka, wyślij SMS o treści 
NW.74 pod nr 72355

Marek Bzdek, wójt gminy Bochnia  

Rocznik 1979, absolwent wychowa-
nia fizycznego na krakowskiej AWF. 
Ukończył również studia podyplo-
mowe z administracji publicznej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Wcześniej pracował jako 
nauczyciel w Zespole Szkół w Lipnicy 
Murowanej. Z samorządem związa-
ny od 2006 r. – był radnym i wice-
przewodniczącym rady gminy 
Lipnica Murowana. Wójtem jest 
od 2010 roku. W kategoriach sukce-
su traktuje zmodernizowanie bazy 
oświatowej na terenie całej gminy, 
ale też widoczną poprawę jakości 
dróg, nie tylko zresztą gminnych. 
Udało się bowiem odnowić także 

drogi powiatowe 
i wojewódzkie. 
Bolączką gminy 
jest brak kanali-
zacji, lecz To-
masz Gromala 
właśnie nad tym 
pracuje. Gmina 

otrzymała na ten cel 1,8 mln zł dofi-
nansowania. Modernizowany jest 
również Ośrodek Edukacji 
w Borównej, na który również udało 
się pozyskać fundusze zewnętrzne 
w wysokości 1 mln zł. W gminie, którą 
zarządza Tomasz Gromala, inwestuje 
się jednak nie tylko w infrastrukturę, 
ale także w kulturę. Co roku ogromną 

popularnością cieszy się konkurs 
palm wielkanocnych, który przyciąga 
do centrum Lipnicy Murowanej gości 
z całej Polski i z zagranicy. Bardzo du-
żo osób corocznie uczestniczy rów-
nież w przeglądzie zespołów 
romskich.  
Tomasz Gromala ma żonę Katarzynę 
oraz dwoje dzieci: 10-letniego Piotr -
ka i 4-letnią Julię. Wolne chwile naj-
chętniej spędza właśnie z rodziną 
na wycieczkach po najbliższej okolicy 
i na wyprawach rowerowych. 
 (TR)  
Aby zagłosować na wójta  
Gromalę, wyślij SMS o treści 
NW.76 pod nr 72355

Tomasz Gromala, wójt Lipnicy Murowanej (pow. bocheński) 
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PROMOCJA 007771530

Najstarsze małopolskie miasto Bochnia, przyciąga swoim 
urokiem i niepowtarzalnym klimatem. Praprzyczyną nada-
nia Bochni praw miejskich przez Bolesława Wstydliwego, 
było odkrycie soli kamiennej. Miasto lokowano na prawie 
magdeburskim 27 lutego 1253 roku z przywilejami, jakie 
w owym czasie posiadał Wrocław. Ta równie piękna i kilka 
lat starsza siostra Wieliczki , wpisana jest na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO, w ostatnich latach przyciągając 
coraz więcej turystów. 
Przez wieki Bochnia stanowiła jeden 
z najważniejszych ośrodków w Polsce, 
a sprzedaż soli z Żup Królewskich, była 
znaczącym  źródłem zasilania królew-
skiego skarbca. Rozwój Bochni w dużej 
mierze stanowił o tempie rozwoju i wzro-
ście dobrobytu całej Polski. W położo-
nym na wzgórzach – podobnie jak Rzym 
– mieście, na każdym kroku stykamy się 
z jego historią. Powstały tu w 2005 roku  
Szlak Solny, łączy najważniejsze obiekty 
naziemne (istniejące a także miejsca po 
obiektach nieistniejących), związane 
z historią Bochni i bocheńskiej soli. Za-
bytkowa część miasta z dużym Rynkiem, 
pięknymi kamienicami oraz wychylającą 

się z za nich Bazylika św. Mikołaja robią 
wrażenie, wiele mówiąc nam o geniu-
szu, delikatności, poczuciu piękna i pasji 
naszych przodków. Prowadzone na bo-
cheńskim Rynku wiosną tego roku prace 
archeologiczne, odkryły zarys dawnego, 
potężnego Ratusza, zburzonego przez 
Austriaków w latach zaborów. Być może, 
fragmenty potężnych fundamentów zo-
staną wyeksponowane podczas plano-
wanej rewitalizacji miasta. 
Bochnia po odzyskaniu przez Polskę peł-
nej niepodległości po roku 1989 i powo-
łaniu do życia struktur samorządowych, 
rozpoczęła swój nowy rozwój. Ostatnie 
lata to stałe odnawianie miasta, ale też 
budowa nowych obiektów służących 
mieszkańcom i turystom. W Parku Ro-
dzinnym Uzbornia odpoczniemy siedząc 
na ławeczkach, spacerując po pięknych 
alejkach lub w restauracji Mała Czarna 
Bistro. Zdrowo zmęczymy się ćwicząc 
na urządzeniach zielonej siłowni, grając 
w piłkę, siatkówkę, koszykówkę na jed-
nym z boisk lub jeżdżąc na rolkach czy 
rowerze. Najmłodsi mają swój plac za-
baw z  całym kompleksem zabawowym 
pełnym wieżyczek, zjeżdżalni  oraz łą-

czących je mostków. To zrewitalizowane 
i oddane do użytkowania w roku 2013 
miejsce, od razu zdobyło serca miesz-
kańców, licznie je odwiedzających, ale 
również sporo osób z poza miasta spe-
cjalnie tam przyjeżdża, chcąc miło spę-
dzić czas. 
W Bochni znajdziemy także nowoczes-
ny, kryty basen z wieloma wodnymi 
atrakcjami. Wprowadzony 3 lata temu 
Budżet Obywatelski, pokazał dużą po-
trzebę tworzenia na poszczególnych 
osiedlach zielonych siłowni i innych 
obiektów służącym Bochnianom cenią-
cym sobie sportowy tryb życia. 
W ostatnim czasie Rada Miasta Bochnia, 
uchwaliła przygotowany przez Urząd Mia-
sta, kompleksowy i obejmujący dużą część 
miasta Program Rewitalizacji. Przewiduje 

on nie tylko odbudowę, przebudowę czy 
też odtworzenie poszczególnych miejsc 
i obiektów, ale także zakłada powstanie no-
wych obiektów np. takich jak tężnia solan-
kowa. Tężnie poprzez zbawienny wpływ 
mgły solankowej służącej zdrowiu, są wy-
korzystywane przez mieszkańców i przy-
ciągają  jednocześnie turystów.  W solnym 
grodzie jakim jest Bochnia, budowa  tężni 
jest wręcz oczywista. 
Bochnia to także prężnie rozwijający się 
ośrodek przemysłowy. Mocnym impul-
sem dla przyciągania inwestorów i roz-
woju przedsiębiorczości, jest Bocheń-
ska Strefa Aktywności Gospodarczej, 
gdzie w ciągu niespełna 3 lat powstały 

nowoczesne zakłady produkcyjne. Na 
wiosnę, tereny należące do BSAG wy-
kupił największy na świecie koncern 
japoński Mabuchi, produkujący silniki 
elektryczne dedykowane przemysłowi 
motoryzacyjnemu, elektronicznemu 
i AGD, wybierając je spośród dziesiątków 
dostępnych lokalizacji w całej Europie. 
Logiczne powiązanie nowoczesnej, in-
nowacyjne sfery gospodarczej z utrzy-
maniem historycznego charakteru mia-
sta, rewitalizacją i rozbudową, przyciąga 
do tego pięknego miasta pozwalając 
śmiało na postawienie pozytywnych 
prognoz dla płynnego, zrównoważonego 
rozwoju i przyszłości  Bochni.

Bochnia, tradycja i rozwój

Burmistrz Miasta Bochnia  
Stefan Kolawiński
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Urodził się w 1976 roku w Bochni. 
Jest absolwentem Politechniki 
Częstochowskiej. Ukończył na tej 
uczelni dwa kierunki: konstrukcje 
budowlane i zarządzanie w bu-
downictwie. Po studiach pracował 
na budowach – najpierw jako maj-
ster, a następnie inspektor. W koń-
cu zdecydował się na założenie 
własnej firmy budowlanej.  
Z samorządem związany jest 
od 2014 roku, kiedy to został wy-
brany na wójta gminy Rzezawa. 
W wyborach uzyskał 63 proc. gło-
sów, pokonując długoletniego wój-
ta tej gminy Józefa Słoninę.  
W ciągu ostatnich trzech lat udało 

mu się pozyskać 
kilka milionów 
złotych dotacji 
na inwestycje 
realizowane 
w każdej z miej-
scowości gminy. 
Dzięki temu 

powstają między innymi sale gim-
nastyczne w Jodłówce oraz 
Okulicach, czy boiska wielofunkcyj-
ne w Borku i Rzezawie.  
Już niedługo odbędzie się oficjalne 
otwarcie centrum rehabilitacji. Sa-
morządowiec ma w planach jesz-
cze wiele innych przedsięwzięć. 
Gmina przygotowuje się obecnie 

między innymi do budowy oczysz-
czalni ścieków w Borku.  
W niedalekiej przyszłości wójt za-
mierza uruchomić warsztaty terapii 
zajęciowej dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością, a także 
stworzyć obiekt dla seniorów, 
gdzie mogliby się spotykać.  
Mariusz Palej mieszka w Bochni. 
Jego żona Iwona prowadzi gospo-
darstwo rolne. Małżeństwo ma tro-
je dzieci: najstarsza córka ma 18 lat, 
syn 13, a najmłodsza córka 10 lat.  
(TR) 
Aby zagłosować na wójta  
Paleja, wyślij SMS o treści 
NW.78 pod nr 72355

Mariusz Palej, wójt Rzezawy (pow. bocheński)
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Zanim został samorządowcem, 
pracował jako nauczyciel chemii 
oraz przedmiotów zawodowych 
w trzciańskiej filii Zespołu Szkół 
Rolniczych w Dąbrowicy. Urodził 
się 64 lata temu w Limanowej. Jest 
absolwentem Akademii Rolniczej 
w Krakowie. Z samorządem zwią-
zany od 1990 roku. W latach  
1990-1995 kierował gminą 
Żegocina. W 1995 roku, po jej po-
dziale na dwie gminy (Żegocinę 
i Trzcianę) został wójtem tej dru-
giej. Kieruje nią bez przerwy już 
siódmą kadencję. Udało mu się 
z sukcesem zrealizować wiele in-
westycji oświatowych, przez co 

zdecydowanie 
poprawiły się 
warunki  w szko-
łach i przed-
szkolach gminy, 
w tym w Lesz-
czynie, 
Kierlikówce oraz 

Kamionnej. Przed samorządow-
cem duże wyzwanie: dokończenie 
kanalizacji i wodociągów w gminie. 
Inwestycja, która pochłonie wiele 
milionów  złotych, rozpocznie się 
już w tym roku. Wójt pozyskał 
na ten cel ponad 5 mln zł dotacji. 
Zadanie to zamierza zrealizować 
w ciągu najbliższych 2-3 lat. Gmina 

planuje również budowę biblioteki 
i sali koncertowej dla szkoły mu-
zycznej w Trzcianie.  
Samorządowiec dumny jest ze 
swoich mieszkańców, którzy pro-
wadzą własne firmy i dbają o roz-
wój gminy.  
Wójt ma żonę Elżbietę, troje doro-
słych już dzieci i czworo wnucząt. 
W wolnych chwilach razem z rodzi-
ną i grupą przyjaciół wędruje po gó-
rach. Sporo też czyta, najchętniej li-
teraturę piękną.   
(TR) 
Aby zagłosować na wójta               
Nowaka, wyślij SMS o treści 
NW.79 pod nr 72355

Józef Nowak, wójt Trzciany (pow. bocheński)
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Urodził się w 1965 roku w Krakowie. 
Mieszka w Łapanowie. Wyborczy 
sukces odniósł trzy lata temu, poko-
nując w wyścigu po fotel wójta, rzą-
dzącego w Łapanowie kilka kadencji 
Jana Kuliga, ojca zmarłego tragicznie 
rajdowca – Janusza Kuliga. Był od nie-
go lepszy o zaledwie 26 głosów. Ro-
bert Roj wcześniej pracował jako 
nauczyciel wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Łapanowie. Przez kilka wcześniej-
szych lat był radnym, a także człon-
kiem zarządu powiatu bocheńskie-
go. W ostatnim czasie za blisko 1,8 
mln zł udało mu się zabezpieczyć 
osuwisko w Kamyku. Na wykonanie 

tej inwestycji 
mieszkańcy 
z niecierpliwoś-
cią czekali od kil-
ku lat. W planach 
wójta jest teraz 
remont mostu, 
również w Ka-

myku. Koszty realizacji zadania to ok. 
5,5 mln zł. Robert Roj ma jednak na-
dzieję, że już wkrótce uda się pozy-
skać fundusze zewnętrzne na ten cel 
i w przyszłym roku rozpocznie się re-
alizacja tej inwestycji. Wójt 
Łapanowa dał się poznać jako samo-
rządowiec, który wspiera ludzi mło-
dych. Co roku wręcza on najzdolniej-

szym studentom z gminy Łapanów 
stypendia naukowe za bardzo dobre 
wyniki w nauce. Stara się doceniać 
również sportowców oraz strażaków 
z terenu gminy. W przyszłorocznych 
wyborach samorządowych Robert 
Roj zamierza ponownie ubiegać się 
o fotel wójta gminy Łapanów. Uwa-
ża, że cztery lata to nie jest wystar-
czający czas, aby zrealizować wszyst-
kie plany. Dlatego chciałby kontynu-
ować pracę w samorządzie Łapano -
wa również w następnej kadencji. 
(TR) 
Aby zagłosować na wójta Roja, 
wyślij SMS o treści NW.77  
pod nr 72355

Robert Roj, wójt Łapanowa (pow. bocheński) 

Ma 59 lat. Absolwentka AGH. Pracę 
zawodową rozpoczęła na uczelni 
jako asystent, pracowała też na kie-
rowniczym stanowisku w Zakła-
dzie Porcelany Ćmielów. Była także 
nauczycielką matematyki, a potem 
dyrektorem Zespołu Szkół 
w Kobylu. W 2014 roku została bur-
mistrzem Nowego Wiśnicza. Przez 
ten czas udało się jej między inny-
mi przyjąć plany zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Królówki, 
Olchawy i Kopalin. Kolejne plany 
będą uchwalane niebawem. W tym 
roku do użytku oddano miasteczko 
ruchu drogowego, które znajduje 
się obok szkoły w Starym Wiśniczu. 

Dużą popular-
nością cieszy się 
budżet obywa-
telski, który 
w gminie Nowy 
Wiśnicz został 
wprowadzony 
jako pierwszy 

w powiecie bocheńskim. W ciągu 
dwóch lat Nowy Wiśnicz pozyskał 
około 15 mln złotych dotacji ze 
środków zewnętrznych. Za pienią-
dze te zrealizowano już część inwe-
stycji. Kolejne właśnie trwają, bądź 
wkrótce się rozpoczną. Mowa 
przede wszystkim o wodociągu, 
kanalizacji i drogach. Zostanie 

za nie również przeprowadzona 
termomodernizacja dziewięciu bu-
dynków użyteczności publicznej 
na terenie gminy. Część funduszy 
zostanie przekazana na budowę 
tzw. parku 400-lecia u podnóża 
zamku w Nowym Wiśniczu, który 
jest największą atrakcją turystycz-
ną gminy.  
Małgorzata Więckowska od 30 lat 
jest mieszkanką ziemi wiśnickiej. 
Mężatka, matka sześciorga dzieci. 
Ma również sześcioro wnucząt. 
(TR) 
Aby zagłosować na burmistrz  
Więckowską, wyślij SMS o treści 
NB.36 pod nr 72355

Małgorzata Więckowska, burmistrz Nowego Wiśnicza (pow. bocheński)
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REKLAMA 007769819

Sukcesywnie w całej gminie po-
prawiana jest infrastruktura dro-

gowa, tylko w 2016 roku wyremon-
towano ok. 7 km dróg, a na bieżącą 
konserwację dróg zużyto ok. 1900 
ton kruszywa. W celu poprawy bez-
pieczeństwa na terenie gminy projek-
towane są i budowane nowe odcinki 
chodników. Powstają również nowe 
odcinki kanalizacji i wodociągów, 
w kilku miejscowościach wybudowa-
no nowe place zabaw i siłownie na 
wolnym powietrzu. Dużym sukcesem 
jest otwarte w czerwcu bieżącego 
roku Miasteczko Ruchu Drogowego 
przy Szkole Podstawowej w Sta-

rym Wiśniczu, które powstało dzięki 
wsparciu finansowemu Województwa 
Małopolskiego. Zgodnie z założenia-
mi postępują również prace przy do-
kończeniu budowy drugiego skrzydła 
szkoły w Nowym Wiśniczu oraz przy 
budowie szatni, znajdującej się przy 
boisku sportowym w Muchówce. 
Z wielkim powodzeniem w Nowym 
Wiśniczu realizowany jest Budżet 
Obywatelski, który cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców całej gminy. Na realizację zadań 
w 2018 roku w ramach budżetu oby-
watelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz 
przeznaczono kwotę 1 000 000,00 zł, 
która podobnie jak w latach poprzed-
nich została podzielona proporcjonal-
nie na poszczególne miejscowości 
w przeliczeniu na liczbę mieszkań-
ców.

Niewątpliwie największym sukce-
sem gminy w ostatnim czasie 

są pozyskane środki z funduszy ze-
wnętrznych. Dzięki podejmowanym 
staraniom Gmina Nowy Wiśnicz 
uzyskała dofinansowanie na reali-
zację kilku projektów opiewających 
na znaczne kwoty. Gmina otrzymała 
dofinansowanie na dwa wnioski zło-
żone w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego „Poddziałanie 4.3.2 

Głęboka modernizacja energetycz-
na budynków użyteczności publicz-
nej” w wysokości prawie 3 milionów 
złotych. Projekty dotyczą głębokiej 
modernizacji energetycznej budyn-
ków edukacji szkolnej, jak również 
głębokiej modernizacji energetycznej 
budynków administracyjnych oraz 
ochrony zdrowia na terenie Gminy 
Nowy Wiśnicz. Realizacja zadań 
została już rozpoczęta i potrwa do 
końca 2019 roku. W ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich pozyskano środki na budowę 
sieci wodociągowej w wysokości 
ponad 1,6 miliona złotych na rea-

lizację zadania pn. „Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowościach 
Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka”. 
Wartość całego zadania wynosi pra-
wie 3,5 miliona złotych. W ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
„Gospodarka wodno-kanalizacyjna” 
pozyskano dofinansowanie na reali-
zację dwóch projektów dotyczących 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Starym Wiśniczu oraz budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym 
Wiśniczu, Olchawie i Leksandrowej 
– miejscowościach składających się 
na aglomerację Nowy Wiśnicz. Cał-

kowity koszt inwestycji wynosi blisko 
8 mln złotych, a planowany termin 
realizacji zadania to lata 2017 – 2019. 
W ramach tego samego programu 
pozyskano również środki na realiza-
cję projektu pn. „Poszerzenie oferty 
turystycznej i rekreacyjnej z okazji 
400-lecia powstania Nowego Wiś-
nicza poprzez budowę parku u pod-
nóża zamku Kmitów i Lubomirskich”. 
Powstanie miejsce wypoczynku i re-
kreacji dla mieszkańców gminy i od-
wiedzających nas turystów. Głównym 
celem tego zadania jest zagospoda-
rowanie terenów u podnóża zamku 
z wykorzystaniem lokalnych zasobów 
przyrodniczych, krajobrazowych i hi-
storycznych, co w przyszłości spo-
woduje zwiększenie ruchu turystycz-
nego. Wartość zadania to ponad 
2 miliony złotych, z czego Zarząd 
Województwa Małopolskiego zde-
cydował o dofinansowaniu w kwocie 
ponad 1,5 mln zł. Sukcesem jest tak-
że coraz większa liczba turystów od-
wiedzających wiśnicki zamek, gdzie 
przy współfinansowaniu gminy w lip-
cu br. udostępniono nową atrakcję 
turystyczną tzw. „Trasę Nietoperza” 
po podziemiach zamku i bastionu 
płd.-zach. Natomiast wiosną odbyła 
się premiera Bastionu VR, dzięki któ-
remu poprzez założenie specjalnych 

gogli udajemy się w wirtualny lot po 
zamku.

W samym urzędzie realizowany 
jest projekt pn. „W kierunku no-

woczesnego urzędu, e-administracja” 
o wartości ponad 600 tys. zł, z czego 
390 tys. zł to dofinansowanie unijne. 
Dużym wyróżnieniem dla Nowego 
Wiśnicza jest również udział w pilota-
żu Ministerstwa Cyfryzacji pn. mDo-
kumenty, w którym oprócz naszego 
miasta biorą udział: Ełk, Koszalin 
i Łódź. mDokumenty to usługa, dzięki 
której obywatele mogą uzyskać do-
stęp do swych dokumentów z wyko-
rzystaniem telefonu komórkowego.

Małgorzata Więckowska 
z ziemią wiśnicką związana jest ponad 30 lat, natomiast funkcję Burmistrza Nowego Wiśnicza pełni 
od grudnia 2014 roku i konsekwentnie realizuje plany, które przedstawiała w programie kampanii wyborczej.

Miasteczko Ruchu Drogowego w Starym Wiśniczu  „Trasa Nietoperza” – zamek w Wiśniczu
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Urodził się w 1950 roku w Łąkcie 
Dolnej. Jest absolwentem Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie. 
Przez wiele lat pracował w Gminnej 
Spółdzielni w Żegocinie. Radnym 
został w latach siedemdziesiątych 
XX wieku. Na wójta Żegociny wy-
brano go w 1995 r., po podziale 
gminy na dwie mniejsze – Żegocinę 
i Trzcianę. Za swój największy suk-
ces uważa fakt, że oblicze Żegociny 
systematycznie zmienia się na lep-
sze: powstają nowe drogi, jest co-
raz więcej kilometrów kanalizacji 
i wodociągów. Na terenie Żegociny 
sporo się też inwestuje w remont 
dróg oraz chodników. Wójta cieszy 

także to, 
że w centrach 
górskich miej-
scowości po -
wstają nowe, 
piękne place za-
baw. Tak stało 
się między inny-

mi w Łąkcie Górnej i Żegocinie, 
gdzie wybudowano je w ramach 
ogólnopolskiego programu „Po-
dwórka Nivea”. Przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego przeprowa-
dzono natomiast gruntowny re-
mont świetlicy w szkole podstawo-
wej w Żegocinie. Wójt chwali sobie 
dobrą współpracę z bocheń-

skim starostwem. Jej pokłosiem 
jest remont dwóch dróg: w Łąkcie 
Górnej i Bytomsku. W planach sa-
morządu Żegociny jest dalsza ka-
nalizacja gminy. Sieć ma po wstać 
między innymi w Bytom sku. 
Jerzy Błoniarz ma żonę Elżbietę 
oraz dorosłego syna. Doczekał się 
już również wnucząt. Jest właści-
cielem dużego, hektarowego sadu 
oraz gospodarstwa. Ma też niewiel-
ką pasiekę. W wolnych chwilach 
pracuje w gospodarstwie.  
(TR) 
Aby zagłosować na wójta 
Błoniarza, wyślij SMS o treści 
NW.80 pod nr 72355

Jerzy Błoniarz, wójt Żegociny (pow. bocheński)
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Ma 51 lat. Ukończył studia na Poli-
technice Krakowskiej. W przeszłoś-
ci prowadził własną działalność go-
spodarczą. Był też doradcą podat-
kowym. Przez dwie kadencje pia-
stował urząd starosty powiatu 
brzeskiego. Pełnił też funkcję preze-
sa Regionalnego Dworca Autobu-
sowego w Krakowie. W fotelu bur-
mistrza zasiada od 2008 roku. W tej 
kadencji w gminie Brzesko przepro-
wadzono sporo ważnych inwesty-
cji. Niedawno do użytku oddano 
m.in. pełnowymiarową halę sporto-
wą przy Szkole Podstawowej nr 3. 
Budowa pochłonęła prawie 6,5 mln 
zł. Część tej kwoty udało się miastu 

zdobyć z Fundu-
szu Rozwoju 
Kultury Fizycz-
nej. Budynek 
dysponuje wi-
downią mogącą 
pomieścić 220 
kibiców, a samo 

boisko ma wymiary 51 na 30 me-
trów. Można tu organizować różne 
imprezy sportowe i rozrywkowe. 
Nie mniej ważne było otwarcie 
w maju zjazdu z autostrady A4. No-
wa droga odciążyła rozjeżdżaną 
przez tysiące samochodów ulicę 
Leśną. Już niedługo ma rozpocząć 
się kolejna budowa zjazdu z A4, 

w kierunku Nowego Sącza. Bur-
mistrz dumny jest także z zakończe-
nia budowy kanalizacji części gmi-
ny. Inwestycja ta pochłonęła 30 mln 
zł. W planach jest też m.in. rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków. 
Grzegorz Wawryka ma żonę i czwo-
ro dzieci. Wolne chwile najchętniej 
spędza w gronie rodziny. Lubi ak-
tywność fizyczną. Amatorsko gry-
wa w piłkę, a w zimie jeździ na nar-
tach. Lubi czytać, szczególnie książ-
ki historyczne. 
(TR) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Wawrykę, wyślij SMS o treści 
NB.31 pod nr 72355

Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska
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Ma 41 lat. Jest absolwentem Aka-
demii Pedagogicznej w Krakowie, 
studiował tam administrację pu -
bliczną i politologię. Karierę zawo-
dową zaczynał jako dyrektor w bo-
cheńskim biurze poselskim posła 
Janusza Brzeskiego. W 1998 roku, 
w wieku zaledwie 23 lat, został wój-
tem gminy Borzęcin. W latach 
1999-2002, kiedy dopuszczały to 
jeszcze przepisy, był równocześnie 
wójtem oraz radnym powiatowym. 
Janusz Kwaśniak cieszy się ogrom-
ną sympatią wśród mieszkańców. 
Podczas ostatnich wyborów samo-
rządowych nie miał żadnego kontr -
kandydata. W ostatnim czasie 

w gminie 
Borzęcin udało 
się zakończyć 
budowę Regio-
nalnego Cen-
trum Rehabilita-
cji i Pomocy 
Społecznej. In-

westycja kosztowała ponad 11 mln 
zł, z których część pochodziła ze 
środków unijnych. Jakiś czas temu 
w gminie wykonano także remon-
ty szkół oraz hali sportowej 
w Bielczy. Za 250 tys. zł udało się 
wybudować 2 kilometry dróg 
do gruntów rolnych. Natomiast 
kosztem 4 mln zł wykonano drogę 

łączącą strefę inwestycyjną 
w Borzęcinie-Borku z drogą woje-
wódzką 768. Dzięki temu ciężkie 
samochody nie będą przejeżdżały 
obok domostw. Borzęcin zasłynął 
również z organizacji imprez kultu-
ralnych, które cieszą się bardzo du-
żym zainteresowaniem – to m.in. 
Borzęckie Święto Grzyba oraz Fe-
stiwal Muzyki Rozrywkowej. 
Janusz Kwaśniak jest żonaty i ma 
syna. W wolnych chwilach lubi czy-
tać i pracować w ogrodzie.  
(TR) 
Aby zagłosować na wójta 
Kwaśniaka, wyślij SMS o treści 
NW.69 pod nr 72355

Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina (pow. brzeski)
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Ma 67 lat. Urodził się i mieszka 
na co dzień w Sterkowcu. Jest ab-
solwentem politologii w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Krakowie. 
Ukończył także kierunki zarządza-
nie w administracji oraz historię 
na Akademii Pedagogicznej w Kra-
kowie. Karierę zawodową rozpo-
czynał w tarnowskich Zakładach 
Mechanicznych, gdzie pracował ja-
ko technik-mechanik. Od młodych 
lat angażował się w życie społecz-
ne. Do 1973 roku zasiadał w radzie 
gminy Szczepanów. W 1984 roku 
został naczelnikiem gminy. 
Po przemianach ustrojowych kon-
tynuuje karierę na stanowisku wój-

ta Szczurowej. 
W ostatnim cza-
sie w gminie, 
którą zarzą-
dza, wykonano 
bardzo wiele in-
westycji. Wśród 
nich między in-

nymi renowację zespołu dworsko- 
-parkowego w Szczurowej za blisko 
5 mln złotych, plac targowy, czy 
centra w 20 miejscowościach gmi-
ny. Obecnie powstaje między inny-
mi strefa aktywności gospodarczej, 
gdzie pracę znajdą dziesiątki osób 
oraz zespół szklarni, który znajduje 
się na blisko 20 hektarach gruntu. 

Marian Zalewski ma żonę Berna -
detę, dwie córki i trzech wnuków: 
Gabrysia, Markusa i Dominika. 
W wolnych chwilach relaksuje się 
na swojej działce. Lubi również po-
dróże. Aktywnie działa w Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Jest prezesem 
powiatowych struktur OSP.  
Ma na swoim koncie już szesnaście 
Witosowych Kapeluszy, które zdo-
był w plebiscytach „Gazety Kra-
kowskiej” na najpopularniejszego 
wójta.  
(TR) 
Aby zagłosować na wójta 
 Zalewskiego, wyślij SMS  
o treści NW.73 pod nr 72355.

Marian Zalewski, wójt Szczurowej (pow. brzeski)
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Absolwent politologii i nauk spo-
łecznych na Akademii Pedagogicz-
nej w Krakowie. Ma 62 lata. 
Przed karierą w samorządzie, zaj-
mował stanowisko dyrektora ban-
ku w Czchowie. W rodzinnej gminie 
pracuje już od 17 lat, kiedy został 
radnym. W 2002 roku wygrał wy-
bory na stanowisko burmistrza 
i piastuje ten urząd nieprzerwanie 
do dziś. Ostatnie lata na plus zapi-
sały się w gminie Czchów dzięki 
wielu remontom dróg lokalnych.  
W planach ma realizację bardzo du-
żej liczby zadań, takich jak m.in. 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej. 
Chce także zagospodarować tere-

ny na brzegu Je-
ziora Czchow -
skiego pod re-
kreację, turysty-
kę i wypoczy-
nek. Na ten cel 
ma zostać prze-
znaczone około 

9 mln zł, w większości z funduszy 
zewnętrznych. Niespełna 3 mln zł 
udało się też pozyskać na park zie-
leni w Czchowie, gdzie powstanie 
tzw. ścieżka militarna. Burmistrz 
Chudoba w ostatnim roku poparł 
mieszkańców, którzy sprzeciwili się 
eksmisji romskiej rodziny z Lima-
nowej do Czchowa. Dom dla Ro-

mów na terenie Czchowa kupił  sa-
morząd Limanowej. Chudoba do-
wiódł przed sądem administracyj-
nym, że uchwała limanowskich 
radnych o zakupie domu była nie-
zgodna z prawem.   
Burmistrz Czchowa ma żonę Boże-
nę, dwoje dzieci oraz wnuczki 11-
letnią Nikolę i kilkumiesięczną Lau-
rę. Jego największą pasją jest 
pszczelarstwo. Posiada blisko 100 
uli. Znajduje także czas na wędkar-
stwo i myślistwo.     
(TR) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Chudobę, wyślij SMS o treści 
NB.32 pod nr 72355

Marek Chudoba, burmistrz Czchowa (pow. brzeski)
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Urodził się w 1964 r. w Brzesku. Jest 
absolwentem biologii na AP w Kra-
kowie. Ukończył też studia pody-
plomowe z biologii, przyrody, a tak-
że organizacji i zarządzania oświatą. 
Na koncie ma również 3-letnie stu-
dium teologiczne i zarządzanie ad-
ministracją publiczną. Pracował 
w Szkole Podstawowej w Łysej Gó-
rze, był dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej w Biadolinach Szlacheckich, 
Gimnazjum w Woli Dębińskiej, a na-
stępnie dyrektorem Zespołu Szkół 
w Woli Dębińskiej. Przez 12 lat zasia-
dał w radzie powiatu brzeskiego. 
Był także członkiem zarządu powia-
tu. Od 2014 roku jest wójtem gminy 

Dębno. Na po-
czet swoich suk-
cesów zalicza 
między inny-
mi wykonanie 
kanalizacji 
w Sufczynie oraz 
w Łysej Górze. 

Rozbudował oczyszczalnię 
w Maszkienicach i Woli Dębińskiej. 
Systematycznie wspiera szkoły 
i przedszkola, przekazując tym pla-
cówkom fundusze na pomoce na -
ukowe. Ostatnio podpisał również 
umowę na rewitalizację boisk 
przy szkołach podstawowych 
w Jaworsku, Łoniowej, Niedź -

wiedzy i Woli Dębińskiej. Pomaga 
także Ochotniczym Strażom Pożar-
nym. Za rządów Wiesława Kozłow-
skiego w gminie powstało wiele 
chodników i dróg. W planach ma 
m.in. budowę hali sportowej 
w Dębnie. Podczas jego kadencji 
gmina otrzymała certyfikat „Samo-
rządowy Lider Edukacji”. 
Jest żonaty, ma czworo dorosłych 
już dzieci. W wolnym czasie sięga 
po literaturę popularnonaukową, 
lubi spacery.  
(TR) 
Aby zagłosować na wójta 
 Kozłowskiego, wyślij SMS 
o treści NW.70 pod nr 72355

Wiesław Kozłowski, wójt Dębna (pow. brzeski)
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Ma 37 lat. Jest absolwentem Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie na kie-
runku księgowość. Przez kilka lat pra-
cował w jednym z banków, zaczyna-
jąc jako doradca klienta. Później zo-
stał dyrektorem oddziału i szefem 
regionalnym banku. Z samorządem 
związał się od 2010 roku – wtedy 
po raz pierwszy został wybrany 
na wójta gminy Gnojnik. Młody 
i energiczny, cieszy się dużą sympatią 
mieszkańców. Niedawno w gminie 
dobiegła końca budowa sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Biesiadkach. Za-
kończono także budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.  

Wójt Paterek ma 
bardzo ambitne 
plany na następ-
ne lata. Właśnie 
przygotowywa-
na jest doku-
mentacja na bu-
dowę budynku 

wielofunkcyjnego w Uszwi. Pod jed-
nym dachem ma się tam znaleźć 
przedszkole, świetlica oraz bibliote-
ka. Marzeniem samorządowca jest 
też budowa nowego Centrum Kultu-
ry w Gnojniku. Obecna siedziba GCK 
znajduje się z dala od centrum stolicy 
gminy, w przestarzałym budynku. 
Dodatkowo w obiekcie znajdują się 

mieszkania, a próby różnych zespo-
łów artystycznych nie mogą odby-
wać się normalnie, żeby nie zakłócać 
ciszy lokatorom. 
Wójt Paterek ma żonę Małgorzatę, 
dwie córki i rocznego synka. W wol-
nym czasie lubi uprawiać sport. 
Szczególnie pociąga go piłka nożna, 
w którą dawniej regularnie grywał. 
Uwielbia również szachy. Przyznaje 
jednak, że przy małych dzieciach nie 
ma zbyt wiele wolnego czasu, więc 
poświęca go rodzinie.  
(TR) 
Aby zagłosować na wójta 
Paterka, wyślij SMS o treści 
NW.71 pod nr 72355

Sławomir Paterek, wójt Gnojnika (pow. brzeski)
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Swoją przygodę z samorządem roz-
począł w 1989 roku. Przez dwie ka-
dencje był radnym gminy Iwkowa. 
Wójtem został w 2002 roku i funk-
cję tę sprawuje nieprzerwanie 
do dziś. Ma 52 lata. Jest absolwen-
tem Wydziału Zarządzania na Poli-
technice Rzeszowskiej. Za priorytet 
stawia sobie poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców, dlatego inwe-
stuje w budowę nowych dróg 
i chodników, które powstały już 
m.in. w Iwkowej oraz Porąbce 
Iwkowskiej. W czasie jego rządów 
udało się przeprowadzić remonty 
remiz na terenie gminy. Budynki zy-
skały nie tylko nową elewację, ale 

standard pod-
niosły też we -
wnątrz. Wójt 
dba również 
o to, aby jed-
nostki Ochotni-
czych Straży Po-
żarnych z terenu 

gminy były dobrze wyposażone. 
W planach Bogusława Kamińskiego 
jest budowa kanalizacji oraz dokoń-
czenie wodociągu w gminie. Zamie-
rza także wybudować bibliotekę. 
Chce ją ulokować w miejscu, gdzie 
przed laty funkcjonowała wytwórnia 
napojów. W planach wójta jest po-
nadto budowa wieży widokowej 

w Iwkowej – w miejscu, w którym 
niegdyś stacjonowały wojska radzie-
ckie. Od kilku lat wspólnie z parafią 
prowadzi prace przy odnowie XV-
wiecznego kościółka w Iwkowej. Za-
gospodarowano już jego otoczenie.  
Bogusław Kamiński ma troje dzieci. 
Żona prowadzi agroturystykę, a wójt 
chętnie jej w tym pomaga. Mają ho-
dowlę danieli i winnicę. Dodatkową 
atrakcją jest działający przy gospo-
darstwie agroturystycznym park li-
nowy. Kamiński lubi też podróżować.  
(TR) 
Aby zagłosować na wójta 
 Kamińskiego, wyślij SMS  
o treści NW.72 pod nr 72355

Bogusław Kamiński, wójt Iwkowej (pow. brzeski)
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//05 Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Rządzi Chrzanowem czwartą, choć 
niepełną kadencję. Wrócił na stano-
wisko, gdy jego poprzednik Marek 
Niechwiej został odwołany w refe-
rendum. Nie zamierza na tym po-
przestawać i chce wystartować w ko-
lejnych wyborach. Przez lata rządów 
dał się poznać jako skuteczny gospo-
darz, który rozwija miasto i sołectwa. 
Za jego rządów wypiękniał nie tylko 
Rynek i centrum, ale też powstały 
nowe drogi, m.in. obwodnica 
północno-wschodnia oraz zachod-
nia Chrzanowa. Marzy mu się teraz 
południowa obwodnica miasta. 
Obecnie wciela w życie plany rewita-
lizacji ulicy Zielonej, która graniczy 

z torami kolejo-
wymi. Mają tam 
powstać nowe 
miejsca parkin-
gowe. Udało mu 
się także dopro-
wadzić do skut-
ku rewitalizację 

parku w Kościelcu oraz przenieść 
stamtąd mogiły żołnierzy radzie-
ckich. Obejmując obecne rządy, jako 
priorytet podawał budowę 
chrzanowsko-libiąskiej strefy aktyw-
ności gospodarczej. Choć opozycja 
mocno w to wątpi, twierdząc, że ni -
gdy nie dostanie zgody Lasów Pań-
stwowych na wycinkę wielu hekta-

rów pod tę inwestycję, nie rezygnuje 
z tych planów. Innym z jego celów 
jest wyprowadzenie Chrzanowa 
z Międzygminnego Związku „Gospo-
darka Komunalna”. Jak sam przyzna-
je, jest pracoholikiem. Gdy uda mu 
się znaleźć wolną chwilę, lubi wypo-
czywać na łonie natury. W weekendy 
spaceruje z żoną po ścieżkach w oko-
licy Pogorzyc. Ryszard Kosowski 
w tym roku skończy 65 lat. Tegorocz-
ny urlop spędził na Krecie, gdzie ła-
dował baterie, by skutecznie realizo-
wać kolejne pomysły. (SB) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Kosowskiego, wyślij SMS 
 o treści NB.41 pod nr 72355

Ryszard Kosowski, burmistrz Chrzanowa
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Pierwszą kadencję zajmuje fotel 
burmistrza Alwerni. Mieszkańcy sza-
nują go za otwartość na ich proble-
my, zaangażowanie w działalność 
społeczną i niebanalne poczucie hu-
moru. Jego rodzina od pokoleń 
związana jest z Alwernią. Ojciec Wal-
demar w 2002 r. kandydował na sta-
nowisko burmistrza, jednak bez po-
wodzenia. 38-letni Tomasz Siemek 
jest z zamiłowania aktorem. Przez 
wiele lat działał w krakowskim tea-
trze KTO. O jego talencie mieszkań-
cy Alwerni dowiedzieli się kilkanaś-
cie lat temu, gdy pierwszy raz za-
grał podczas misteriów Męki Pań-
skiej, które przygotowywane są 

przez ojców ber-
nardynów 
z alwernijskiego 
klasztoru. Po ob-
jęciu fotela szefa 
gminy nie zre-
zygnował z pasji. 
Gra nie tylko 

przy okazji przedstawień w klaszto-
rze, ale także w przedszkolu dla dzie-
ci. Kocha też piłkę nożną, gra 
w futsal. Jest również druhem i jeź-
dzi do akcji z miejscową jednostką 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Inną 
z jego pasji jest jazda na rowerze. 
Zawsze wspólnie z rodziną uczestni-
czy w rajdach rowerowych. Jego 

wkład w rozwój turystyki rowerowej 
docenił marszałek województwa Ja-
cek Krupa i nagrodził za to gminę dy-
plomem. Za jego rządów urucho-
miony został węzeł autostradowy 
w Rudnie, który otworzył wiele no-
wych możliwości lokalnym przed-
siębiorcom. Dba także o jakość po-
wietrza w gminie. Jako pierwszy 
w powiecie zainwestował w system 
czujników. W tym roku musiał się też 
zmierzyć z usuwaniem skutków na-
wałnicy, jaka spustoszyła gminę. 
(SB) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Siemka, wyślij SMS o treści 
NB.43 pod nr 72355

Tomasz Siemek, burmistrz Alwerni (pow. chrzanowski)
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Drugą kadencję rządzi Babicami. 
W tym czasie udało mu się zrobić 
więcej dla gminy niż jego poprzedni-
kom w kilkanaście lat. Początki były 
trudne, bo Babice były bardzo zadłu-
żone, gdy obejmował urząd. Zaciska-
nie pasa jednak się opłaciło. Podjęte 
działania zaczynają przynosić efekt. 
Babice mogą wkrótce stać się jed-
nym z najatrakcyjniejszych miejsc 
w regionie dla inwestorów. Gmina 
mocno inwestuje w strefę aktywnoś-
ci gospodarczej. Stara się także o bu-
dowę obwodnicy, która usprawni ko-
munikację. Nie zapomina o potrze-
bach dzieci. Ruszyła już budowa no-
wego przedszkola, gdzie miejsce 

powinny znaleźć 
maluchy nie tyl-
ko z gminy, ale 
też okolicznych 
miejscowości. 
W planach jest 
także rewitaliza-
cja centrum.   41-

letni Radosław Warzecha dobrze ra-
dzi sobie z pozyskiwaniem unijnych 
funduszy. Dzięki swym pomysłom 
i umiejętności zjednywania sobie lu-
dzi nie ma opozycji wśród radnych. 
Prywatnie wójt jest rockand -
rollowcem z krwi i kości. Świetnie gra 
na gitarze i śpiewa. W młodości grał 
w kapelach o mocnym brzmieniu – 

metalowych i gotyckich. Potem 
przerzucił się na łagodniejszy rock. 
Wójt marzy, że jeszcze nieraz wejdzie 
na scenę z gitarą. Rozumie trudności 
młodych muzyków i dlatego w jego 
gminie nie ma problemu, by za dar-
mo wynająć salę w domu kultury 
na próby. Jest założycielem i preze-
sem Stowarzyszenia Sympatyków 
Babic „Impuls”. Ukończył Akademię 
Ekonomiczną w Krakowie. Jest żona-
ty, ma troje dzieci. Interesuje się rów-
nież turystyką, sportem i fotogra-
fią. (SB)  
Aby zagłosować na wójta 
Warzechę, wyślij SMS o treści 
NW.89 pod nr 72355

Radosław Warzecha, wójt Babic (pow. chrzanowski)
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Trzecią kadencję rządzi Libiążem. 
Lubiany i ceniony przez mieszkań-
ców. Zawsze stara się im pomagać 
i staje w obronie ich interesów. Jest 
realistą i nie obiecuje gruszek 
na wierzbie. 51-letni burmistrz zasłu-
żył się też dla gminy wieloma inwe-
stycjami. Za jego kadencji szkoły, 
przedszkola i inne placówki zostały 
ocieplone i zmieniły kolorystykę. Po-
prawiono też drogi, przybyło placów 
zabaw, siłowni pod chmurką, depta-
ków i skwerków. Wyremontowano 
także halę oraz otwarty basen. Teraz 
przymierza się do budowy krytej 
pływalni. Jak sam przyznaje, ostat-
nia kadencja jest znacznie prostsza 

i efektywniejsza. 
W radzie miasta 
nie ma już jego 
głównego opo-
zycjonisty, który 
przez lata cho-
dził za nim krok 
w krok i donosił 

do rozmaitych organów ścigania. 
Jak podkreśla z uśmiechem, jest te-
raz chyba najbardziej transparent -
nym urzędnikiem w kraju, prze-
świetlonym z każdej strony. W jego 
gminie funkcjonuje największy za-
kład pracy w całym powiecie chrza-
nowskim – kopalnia Janina. W ostat-
nim roku zakład przysporzył sporo 

problemów miejscowym, bo przez 
silne wstrząsy posypało się wiele do-
mów i dróg. Burmistrz pomagał 
w negocjacjach między kopalnią 
i ludźmi, którzy walczyli o odszkodo-
wania. W latach 1991-1998 sam 
w niej pracował. Dba także o rozwój 
budownictwa mieszkaniowego, 
podpisał list intencyjny w sprawie 
przystąpienia do rządowego progra-
mu „Mieszkanie Plus”. Jego zainte-
resowania to: turystyka, film, sport  – 
szczególnie piłka nożna, narty, tenis 
i wędkarstwo. (SB) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Latkę, wyślij SMS o treści NB.42 
pod nr 72355

Jacek Latko, burmistrz Libiąża (pow. chrzanowski)
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W powiecie chrzanowskim zna-
ny jest jako „wujek Adam”. – To dla-
tego, że każdy, kto do mnie przyj-
dzie i poprosi o pomoc, nie zostaje 
zbyty. Próbuję mu pomóc jak do-
bry wujek – uśmiecha się Adam 
Adamczyk. Na fotelu szefa swej 
gminy zasiada od 1998 r. z jedną 
przerwą w poprzedniej kadencji, 
gdy podsiadł go Stanisław Szczu-
rek. W tej kadencji postawił sobie 
kilka priorytetów, z czego część już 
zrealizował. Zlikwidował wysypi-
sko śmieci przy ul. Piłsudskiego 
w Trzebini, z którego smród rozno-
sił się na pół miasta. Zrekultywował 
zniszczony teren po zakładach 

Górka, zamie-
niając bombę 
ekologiczną 
w miejsce rekre-
acji. Dziś jest 
tam ścieżka spa-
cerowa i rowe-
rowa. Dla niego 

to ostatnia kadencja, nie zamierza 
startować w kolejnych wyborach. 
Chce, by mieszkańcy zapamiętali 
jego rządy dobrze. Na pewno bę-
dzie kojarzony z inwestycjami w ką-
pieliska. Dzięki pozyskaniu środ-
ków zewnętrznych, w przyszłym 
roku mieszkańcy będą mogli już 
korzystać z kąpielisk nad Chechłem 

i Balaton. Jako pierwszy szef gmin 
powiatu chrzanowskiego podpisał 
list intencyjny w sprawie programu 
rządowego „Mieszkanie Plus”. 
Chce zagospodarować teren 
przy osiedlu ZWM  w Trzebini 
pod budowę nowych bloków. 
Ma w nich zamieszkać około 300 
rodzin za niewielkie pieniądze.  
Adam Adamczyk urodził się w 1947 
roku. Od dziecka mieszka na terenie 
gminy Trzebinia. Ukończył Wydział 
Budownictwa Lądowego na Poli-
technice Krakowskiej. (SB) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Adamczyka, wyślij SMS o treści 
NB.40 pod  nr 72355

Adam Adamczyk, burmistrz Trzebini (pow. chrzanowski)
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Z zawodu nauczyciel, od dwóch 
dekad pokonuje kolejne szczeble 
kariery samorządowej. Ma 58 lat, 
absolwent Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Kielcach, studiów pody-
plomowych na UJ w Krakowie oraz 
w Wyższej Szkole Biznesu w Tarno-
wie.  
Pracował w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tar-
nowskiej, gdzie był wicedyrekto-
rem. W 1998 r. został radnym po-
wiatu dąbrowskiego, a cztery lata 
później – starostą dąbrowskim. Peł-
nił tę funkcję do 2006 r. Później, 
przez rok, był jeszcze wicestarostą. 
Od 2008 r. prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
w Dąbrowie Tar-
nowskiej. 
Od trzech lat za-
siada w fotelu 
burmistrza stoli-
cy Powiśla. 
W obecnym ro-

ku w kierowanej przez niego gminie 
zrealizowano wiele ważnych inwe-
stycji. Za 3,5 mln zł wykonano m.in. 
drugi etap kanalizacji miejscowości 
Smęgorzów. Za podobną kwotę 
wykonano również termo -
modernizację budynków użytecz-
ności publicznej. – Dotyczy to Szko-
ły w Gruszowie Wielkim, hali spor-

towej w Dąbrowie Tarno wskiej oraz 
przedszkola w Nie cza jnej Górnej – 
wylicza. Za prawie milion zł wybu-
dowano też nową drogę łączącą ul. 
Gru nwaldzką z Wyszyńskiego. 
Krzysztof Kaczmarski jest żonaty, 
ma troje dorosłych dzieci: Piotra, 
Pawła i Annę. Od trzech miesięcy 
jest też szczęśliwym dziadkiem.  
Pasjonują go sporty motorowodne. 
Wakacje spędza nad wodą, gdzie 
pływa motorówką. Lubi dobry  
film i teatr.  
(ROG) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Kaczmarskiego, wyślij SMS 
 o treści NB.33 pod  nr 72355

Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
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Pochodzi z Bolesławia, w którym 
urodził się 58 lat temu. Studia ukoń-
czył w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Krakowie na Wydziale Geodezji 
i Środowiska. Po studiach rozpoczął 
pracę w Urzędzie Gminy Bolesław. 
Zaczynał od stanowiska pracownika 
administracji i zajmował się m.in. 
sprawami wojskowo-obronnymi. 
W 1990 roku został wybrany na wój-
ta swojej gminy. Jak przyznaje, 
w gminie, którą zarządza, w obec-
nym roku nie realizowano dużych in-
westycji. To efekt wielu projektów, 
które podejmowano w ostatnich la-
tach. Obecnie trwają przygotowania 
do rozbudowy kanalizacji na całym 

obszarze gminy. 
Sieć komunika-
cyjna jest w do-
brym stanie, dla-
tego wyremon-
towano małe od-
cinki (w sumie 1,7 
km) dróg 

w Kannej, Samocicach i Bolesławiu 
(koszt: 450 tys. zł). Planowane są 
niewielkie prace przy niedawno wy-
remontowanych obiektach oświa-
towych: szkole podstawowej 
w Bolesławiu (remont klas) oraz 
przedszkolu w Samocicach (gimna-
zjum w Podlipiu jest wygaszane).  
Ważnym projektem realizowanym 

w gminie jest dwuletni program 
ochrony powietrza, obejmujący wy-
mianę pieców węglowych w do-
mach prywatnych i instytucjach 
publicznych na kotły spalające eko-
logiczne paliwa. Inwestuje również 
w fotowoltaikę. Wójt planuje za rok 
ubieganie się o reelekcję.  
Kazimierz Olearczyk ma żonę, troje 
dorosłych dzieci, dwóch wnuków 
i dwie wnuczki. W wolnych chwilach 
zajmuje się pracą we własnym go-
spodarstwie.  
(SR) 
Aby zagłosować na wójta 
Olearczyka, wyślij SMS o treści 
NW.81 pod nr 72355

Kazimierz Olearczyk, wójt Bolesławia (pow. dąbrowski)
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Urodziła się w 1978 roku w Dąbro-
wie Tarnowskiej. Ukończyła ekono-
mię na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Krakowie. Od początku swo-
jej kariery zawodowej jest związana 
z Urzędem Gminy w Grębo szowie. 
Zaczynała od stanowiska referenta, 
później awansowała na inspektora. 
W 2006 r., dzięki dużemu poparciu 
mieszkańców, została wójtem. Peł-
ni tę funkcję już trzecią kadencję. 
W ostatnim roku w gminie 
Gręboszów zrealizowano kilka spo-
rych inwestycji. Kontynuowany jest 
program budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wyremonto-
wano 3,5 km dróg transportu rolne-

go (koszt: 460 
tys. zł). Na tere-
nie całej gminy 
odbudowano 12 
km kanałów me-
lioracji szczegó-
łowej. Wójt nie 
zapomina rów-

nież o seniorach – obiekt byłej szko-
ły w Borusowej ma być zaadapto-
wany na miejsce spotkań starszych 
mieszkańców miejscowości. W bu-
dynku komunalnym będzie znajdo-
wać się punkt zbiórki odpadów. 
W trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców wyremontowany został  
wał Dunajca na terenie gminy. Od-

nowiono pracownie w szkole  
w Gręboszowie. Ze środków Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współ-
pracy usunięto w gminie 350 ton 
azbestu. Najważniejszą inwestycją 
w przyszłości pozostaje budowa 
mostu na Wiśle w Borusowej. 
Krystyna Świętek ma męża Stani-
sława i 11-letnią córkę Alicję, której 
poświęca każdą wolną chwilę. Wójt 
Gręboszowa lubi w czasie wolnym 
dobrą lekturę, nie gardzi też filmem 
oraz muzyką. 
(SR) 
Aby zagłosować na wójt 
Świętek, wyślij SMS o treści 
NW.82 pod  nr 72355

Krystyna Świętek, wójt Gręboszowa (pow. dąbrowski)
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06//  Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Ma 44 lata. Ukończył Akademię 
Rolniczą w Krakowie. Pracował 
w firmie zajmującej się sprzedażą 
części do maszyn rolniczych. 
W 2006 r. wygrał wybory na wójta 
w gminie Mędrzechów. W ostat-
nim czasie samorządowiec zreali-
zował liczne inwestycje w niewiel-
kiej gminie na Powiślu. Największa 
dotyczyła zakończenia remontu 
Ośrodka Zdrowia w Mędrzecho -
wie. – Koszt zadania wyniósł ok. pół 
miliona złotych, z czego duża część 
pochodziła z dotacji Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
oraz Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-

nych – zaznacza 
wójt Korzec. Bu-
dynek został do-
stosowany 
do potrzeb osób 
niepełnospraw-
nych. – Znalazła 
się w nim winda 

oraz nowa sala do rehabilitacji. 
W ośrodku zainstalowano również 
klimatyzację. Potężną inwestycją 
był także gruntowny remont Pub-
licznego Przedszkola w Mędrze -
chowie. Odnowiono w nim trzy sa-
le, w których na co dzień przeby-
wają maluchy, a także pięć łazie-
nek. Z kolei w Zespole Szkół 

w Mędrzechowie wykonano profe-
sjonalną salę informatyczną. Zaku-
piono do niej 20 komputerów, tele-
wizor i tablicę interaktywną. 
Krzysztof Korzec jest żonaty, ma 
dwoje dzieci. Na co dzień zajmuje 
się także własnym 12-hektarowym 
gospodarstwem rolnym w Mędrze -
chowie. Lubi pracę w polu. Jego 
pasją jest też myślistwo. Należy 
do Polskiego Związku Łowieckiego. 
Zimą lubi się zrelaksować na stoku 
narciarskim.  
(ROG) 
Aby zagłosować na wójta  
Korca, wyślij SMS o treści  
NW.83 pod nr 72355

Krzysztof Korzec, wójt Mędrzechowa (pow. dąbrowski)
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Urodził się 54 lata temu w Krako-
wie, ale od dzieciństwa związany 
jest z gminą Olesno. Ukończył Aka-
demię Rolniczą w Krakowie na Wy-
dziale Chemii Rolniczej. Jest absol-
wentem studiów podyplomowych 
o tematyce samorządowej. Z sa-
morządem związany jest od 1990 
roku. Funkcję wójta sprawuje nie-
przerwanie już 27 lat. W tym roku 
w gminie skupiono się na drobnych 
remontach w gminnych szkołach. 
Wyremontowano także lokalne 
drogi w Podborzu, Zalipiu i Oleśnie. 
Morawiec zaznacza, że potężna in-
westycja w gminie przygotowywa-
na jest w przyszłym roku. 

W Oleśnie po -
wstanie nowo-
czesna sala 
sportowa. – Ma-
my już informa-
cję z Minister-
stwa Sportu, że 
otrzymamy do-

finansowanie w wysokości 1,8 mln 
zł – cieszy się wójt. W przyszłym ro-
ku ruszą pierwsze prace. Cała inwe-
stycja ma zakończyć się w 2019 ro-
ku, pochłonie 4 mln zł. Do tej pory 
gmina nie posiadała takiego obiek-
tu. Wkrótce będą z niego korzystać 
przede wszystkim uczniowie. Miej-
sce znajdzie się też dla drużyny te-

nisistów stołowych, którzy osiągają 
spore sukcesy. Wójt myśli teraz 
o rozbudowie sieci kanalizacyjnej 
w całej gminie. – Do sieci podłączo-
nych jest 30 procent gospodarstw 
domowych. Chcemy, żeby było ich 
dużo więcej – przekonuje.  
Witold Morawiec jest żonaty. Ma 
troje dzieci. Jego pasją jest sport. 
Uwielbia oglądać mecze siatkówki, 
ale interesuje się również rozgryw-
kami piłkarskimi. Zimą jeździ 
na nartach. 
(ROG) 
Aby zagłosować na wójta 
Morawca, wyślij SMS o treści 
NW.84 pod nr 72355

Witold Morawiec, wójt Olesna (pow. dąbrowski)
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Urodził się 22 czerwca 1965 roku 
w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest absol-
wentem Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie. Studiował tam in-
żynierię materiałową. Na początku 
swojej kariery zawodowej, przez kil-
kanaście lat był nauczycielem tech-
niki i informatyki w Zespole Szkół 
w Radgo szczy. Z samorządem zwią-
zał się ponad 20 lat temu. 16 lat był 
radnym gminy Radgoszcz. Przez 5 
lat zajmował stanowisko kierownika 
powiatowego biura Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Dąbrowie Tarnowskiej. Wójtem 
został w 2006 roku. 
Radgoszcz to gmina, która tętni ży-

ciem szczególnie 
podczas waka-
cji. W sezonie let-
nim za darmo, 
do dyspozycji tu-
rystów oraz 
mieszkańców 
był zalew w Na-

rożnikach, a goście z całego woje-
wództwa odwiedzili gminę podczas 
wyborów Najlepszego Sołtysa 
w Małopolsce. W gminie wyremon-
towano w tym roku kilka lokalnych 
dróg. Samorząd dba również o eko-
logię i kwestie zdrowotne. W najbliż-
szym czasie mieszkańcy gminy będą 
mogli wymienić stare piece węglo-

we na nowe, bardziej ekologiczne. 
Otrzymują dofinansowanie  na ten 
cel. Gmina Radgoszcz dba o swoich 
najmłodszych mieszkańców. Jako 
jedyna w Małopolsce została oce-
niona „na piątkę” pod względem 
opieki w żłobkach, dysponując jed-
nym z najnowocześniejszych obiek-
tów w kraju. 
Marek Lupa ma żonę oraz dwóch 
dorosłych synów. W wolnych chwi-
lach lubi podróżować, zwłaszcza 
na Mazury oraz nad polskie morze. 
(ROG) 
Aby zagłosować na wójta  
Lupę, wyślij SMS o treści  
NW.85 pod nr 72355

Marek Lupa, wójt Radgoszczy (pow. dąbrowski)
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Urodził się 46 lat temu w Szczuci -
nie. Były zawodowy strażak, absol-
went Szkoły Aspirantów Państwo-
wej Straży Pożarnej w Krakowie 
oraz Szkoły Głównej Służby Pożar-
niczej w Warszawie, którą ukończył 
w 1998 roku.  
Służbę w mundurze rozpoczął 
w Komendzie Rejonowej PSP 
w Dąbrowie Tarnowskiej w 1993 r. 
na stanowisku zastępcy dowódcy 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. 
Trzy lata później został jej szefem. 
W październiku 1999 r. rozpoczął 
studia na Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie, na kierunku: obrona 
cywilna. W dąbrowskiej straży po-

żarnej był także 
zastępcą ko-
mendanta. 
Dwukrotnie był 
wybierany 
do rady gminy 
Szczucin, 
a od trzech lat 

jest burmistrzem. W tym roku sa-
morząd zakończył realizację pro-
gramu „Wolni od azbestu”, obej-
mującego 69 gmin, polegającego 
na utylizacji odpadów azbesto-
wych (zdemontowano ponad 48 
tys. ton tego materiału). Znaczą-
cym przedsięwzięciem była wy-
miana konstrukcji dachu w szko-

łach podstawowych w Szczucinie 
i Zabrniu  oraz w gimnazjum 
w Szczucinie. Do sukcesów wójt 
zalicza też przygotowywanie  Stre-
fy Aktywności Gospodarczej i uzy-
skanie funduszy od samorządu Ma-
łopolski na rewitalizację gminy. 
Ma żonę i trzech synów. Dwóch stu-
diuje, jeden jest uczniem liceum 
w Tarnowie. Pasją Andrzeja 
Gorzkowicza jest motoryzacja. Gdy 
ma wolną chwilę, wsiada na moto-
cykl i wybiera się na przejażdżkę.  
(SR) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Gorzkowicza, wyślij SMS o treści 
NB.34 pod nr 72355

Andrzej Gorzkowicz, burmistrz Szczucina (pow. dąbrowski)
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To najmłodszy gospodarz miasta 
w powiecie gorlickim, urodził się 
w 1981 roku. Jest absolwentem  
Wydziału Inżynierii Lądowej Poli-
techniki Krakowskiej. W grudniu 
2005 roku obronił z wynikiem bar-
dzo dobrym tytuł magistra inżynie-
ra na kierunku budownictwo, 
w specjalności konstrukcje budow-
lano-inżynierskie.  
Do momentu wyboru na urząd bur-
mistrza Gorlic był prezesem zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej Mariam -
pol, a przez dwie kadencje pełnił  
też funkcję radnego rady powiatu. 
Zasiadał w radzie społecznej 
gorlickiego szpitala. Prowadził dzia-

łalność gospo-
darczą. 
Obejmując urząd 
burmistrza, zade-
klarował jak naj-
szerszą współ-
pracę z mieszkań-
cami, ale też 

wszystkimi lokalnymi instytucjami. 
Uważa, że to ludzie wiedzą najlepiej 
czego potrzeba w mieście. Jego zda-
niem, największą dumą miasta, któ-
rym kieruje, są jego mieszkańcy.  
Chciałby jak najefektywniej wykorzy-
stywać środki europejskie oraz po-
prawić układ komunikacyjny Gorlic 
i uwolnić miasto od korków. Ważne 

też jest dla niego promowanie miasta 
oraz otwarcie na potrzeby inwesto-
rów i turystów.  
Zawsze powtarza, że jest szczęśli-
wym mężem i ojcem. Jego rodzina 
to żona Katarzyna oraz czworo dzie-
ci: Ania ma dziewięć lat i chodzi 
do szkoły, Krzyś ma sześć lat i jest 
zerówkowiczem. Trzyletni Wojtuś 
został właśnie przedszkolakiem, ale 
nadal rządzi całym domem. Nieba-
wem w łobuzowaniu zastąpi go 
pewnie 8-miesięczna Małgosia. 
(ANI) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Kuklę, wyślij SMS o treści NB.21 
pod nr 72355

Rafał Kukla, burmistrz Gorlic
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Urodził się Gorlicach. Ma 61 lat. Z wy-
kształcenia jest pedagogiem, ukoń-
czył WSP w Krakowie. Uczył w szko-
łach w Gromniku i Ropie. Od 1985  
roku był dyrektorem w szkole 
w Zagórzanach. Jak mówi, od po-
czątku swojego wójtowania udało 
mu się włączyć mieszkańców do za-
rządzania gminą, choćby poprzez 
udział w zebraniach wiejskich. Pod-
kreśla, że od trzynastu lat świetnie się 
to sprawdza. Ważne dla niego jest 
pomyślne zakończenie wielu inwe-
stycji związanych z wodociągami i ka-
nalizacją wsi i gminy. Dbając o bezpie-
czeństwo mieszkańców, postawił 
na budowę chodników. Powstały 

praktycznie 
w każdej wsi. 
Sporo proble-
mów miał 
z opracowaniem 
i uzgodnieniem 
dokumentacji 
technicznej 

na budowę mostu na Łęgach 
w Szymbarku. Ale to już pewne, 
że uda się go wykonać – to ważna dla 
mieszkańców inwestycja. Do końca 
kadencji jest jeszcze rok, ma nadzie-
ję, że w tym czasie załatwi takie spra-
wy jak choćby budowa oświetlenia 
ulicznego i brakujących jeszcze od-
cinków chodników. Ciągle stara się 

o rozbudowę szkoły w Ropicy Pol-
skiej i przedszkola w Klęczanach, czy 
remont kapitalny budynku wiejskie-
go w Kwiatonowicach. Jego dumą 
niebawem będą domy ludowe 
w Dominikowicach i Stróżówce, bo 
w pierwszym rozpoczął się właśnie 
remont, a w przypadku drugiego 
trwa postępowanie przetargowe. 
Jego rodzina to żona Stanisława oraz 
dwie dorosłe córki – Matylda i Karoli-
na. Wolny czas lubi spędzać z wnucz-
kami Emilką i Gabrysią. 
(ANI) 
Aby zagłosować na wójta   
Guzika, wyślij SMS o treści 
NW.51 pod nr 72355

Ryszard Guzik, wójt gminy Gorlice
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Z wykształcenia jest fizykiem. 
Ukończył też m.in. studia pody-
plomowe z zarządzania, zdobył 
certyfikat trenerski w zakresie 
andragogiki, certyfikat instytutu 
z Wiednia uprawniający do prowa-
dzenia coachingu. W latach 1991- 
-2005 był dyrektorem szkoły 
w Libuszy. W 1998 został radnym 
powiatowym z listy Małopolskiego 
Ruchu Samorządowego Ziemi 
Gorlickiej. Od 2002 r. pełnił funk-
cję członka zarządu powiatu, 
a od 2005 do 2014 starosty. 
W 2014 r. został wybrany na bur-
mistrza Biecza. Za największy kło-
pot gminy uważa dług, który prze-

kracza 50 proc. 
dochodów. Jak 
mówi, rocznie 
na same odset-
ki potrzeba 
około miliona 
zł. Pomimo 
tego, wydatki 

inwestycyjne w gminie Biecz to 
miliony złotych. Działa nowo 
wybudowany miejski żłobek; 
powstał z myślą o pomocy dla 
młodych małżeństw. Burmistrz 
podkreśla, że równie ważna jest 
dla niego rozbudowa sieci dróg 
w gminie. Tylko w tym roku wyda 
na nie blisko 11 mln zł. Mówi: wiel-

kim wyzwaniem jest komplekso-
wa modernizacja biblioteki 
w Bieczu. Zakończy się w 2018 r., 
a jej koszt to blisko 3 mln zł. Za  
wielki kulturalny sukces uznaje 
organizację Festiwalu Muzyki 
Dawnej „Kromer Biecz Festival”, 
z udziałem światowej sławy arty-
stów. Jego dopełnieniem okazał 
się letni cykl koncertów pod  
nazwą Biecz Music Summer. Biecz 
to prawdziwa stolica muzyki. 
Ma troje dzieci: Annę, Julię i Piotra.  
(LEK) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Wędrychowicza, wyślij SMS 
o treści NB.22 pod nr 72355

Mirosław Wędrychowicz, burmistrz Biecza (pow. gorlicki)
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Ma 59 lat, ukończył Technikum We-
terynaryjne w Nowym Targu, na-
stępnie ówczesną Akademię Rolni-
czą w Krakowie. Ponadto studia po-
dyplomowe w zakresie informatyki , 
wychowania fizycznego oraz kurs 
kwalifikacyjny z zarządzania oświatą. 
Karierę zawodową zaczynał jako tre-
ner piłki siatkowej, pracował też 
w bobowskiej filii Stacji Hodowli 
i Unasienniania Zwierząt w Nowym 
Sączu, potem jako technik weteryna-
rii w gorlickim oddziale Wojewódz-
kiego Zakładu Weterynarii. Następ-
nie uczył w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych 
w Ciężko wicach. Wójtem gminy Bo-

bowa został 
w 2002 roku, 
a od 2009 jest 
burmistrzem. 
Najbardziej dum-
ny jest z przywró-
cenia Bobowej 
praw miejskich, 

z uratowania historycznego budynku 
dworu Długoszowskich oraz utwo-
rzenia w nim szkoły muzycznej I stop-
nia. Szczególnym osiągnięciem było 
również wybudowanie domów tym 
mieszkańcom, którzy utracili dobytek 
całego życia w wyniku powodzi 
w 2010 r. Powodem do zadowolenia 
jest też na pewno nowy lekkoatle-

tyczny stadion sportowy w Bobo-
wej oraz wybudowana za 10 mln zł 
obwodnica Siedlisk. W Bobowej po -
wstaje strefa gospodarcza, będzie 
mieć 12 ha, a  na uzbrojenie terenu 
i przygotowanie infrastruktury wyda-
ne zostanie  7,5 mln zł. Dzięki temu bę-
dzie szansa na stworzenie nowych 
miejsc pracy i warunków do rozwoju 
działalności gospodarczej. Żona bur-
mistrza Lidia prowadzi usługi analityki 
medycznej w Bobowej. Dzieci – Da-
riusz i Katarzyna – pracują zawodowo. 
(LEK) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Ligęzę, wyślij SMS o treści  
NB.23 pod nr 72355

Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej (pow. gorlicki)
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//07 Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Urodził się w 1956 roku w Lipin kach, 
był najmłodszy z czworga rodzeń-
stwa. Jego ojciec pracował w kopalni 
ropy w Krygu, mama zajmowała się 
domem i dziećmi. Po szkole praco-
wał jako stażysta w Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Bieczu. W maju 1979 ro-
ku został instruktorem rolnym 
w gminie Lipinki. W latach osiem-
dziesiątych XX wieku pracował 
w Wojewódzkim Ośrodku Postępu 
Rolniczego w Iwoniczu, a od 1984 r. 
pełnił funkcję kierownika rejonowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego. 
Po zmianach ustrojowych związał 
się z samorządem. Od 1995 roku jest 
wójtem. Jak mówi, jego praca to sy-

stematyczna 
i kompleksowa 
działalność 
na rzecz odbu-
dowy gminy, aby 
mogła się stać 
nowoczesną 
i bogatą w infra-

strukturę. Powstały dwie szkoły, trzy 
sale gimnastyczne, dwa ośrodki 
zdrowia, dwie stacje uzdatniania 
wody pitnej, około 80 km dróg asfal-
towych, nowoczesne oczyszczalnie 
ścieków, 90 km kanalizacji. 
Poza pracą dla gminy angażuje się 
w pracę dla Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej, jako jego prezes, zdoby-

wając unijne miliony i realizując du-
że inwestycje związane z ochroną 
środowiska.  
Jego żona jest nauczycielką, a syn 
Łukasz policjantem. Córka Justyna 
ukończyła prawo i jest adwokatem. 
Jego wielką radością, którą dzieli 
z żoną, są wnuczki Julia i Antoni na 
oraz Klara. Stara się spędzać z nimi 
jak najwięcej czasu. Gdy ma wolną 
chwilę, śledzi nowinki motoryza-
cyjne i te związane z medycyną  
naturalną.  
(ANI) 
Aby zagłosować na wójta   
Rakoczego, wyślij SMS o treści 
NW.52 pod nr 72355

Czesław Rakoczy, wójt Lipinek (pow. gorlicki)
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Pochodzi ze Skwirtnego, gdzie uro-
dził się w 1951 roku. Jest absolwen-
tem Politechniki Rzeszowskiej, któ-
rą ukończył w 1976 roku. Jego spe-
cjalnością jest technologia budowy 
maszyn, obrabiarek i obróbka skra-
waniem. 
Przez wiele lat był zawodowo zwią-
zany z Fabryką Maszyn Glinik 
w Gorlicach. Od 1997 roku poświę-
cił się pracy w samorządzie. Nie 
ukrywa wielkiej satysfakcji z odbu-
dowy kaplicy cmentarnej – gonty-
ny i wykonanej renowacji cmenta-
rza wojennego nr 123 Łużna-Pustki, 
który stanowi wielonarodowe 
dziedzictwo kulturowe. 

Obecnie gmina 
Łużna, w nowej 
odsłonie, przy-
ciąga klimatem 
i spokojem wsi, 
a dobre warunki 
życia sprzyjają 
rozwojowi i ak-

tywności społeczeństwa. Do wyko-
nania ma jeszcze mnóstwo pracy 
w zakresie ochrony środowiska na-
turalnego, a co się z tym wiąże, po-
prawy jakości życia mieszkańców. 
Jego priorytetem na dalszą kaden-
cję są zadania związane z gospo-
darką wodno-ściekową, w tym roz-
poczęta już budowa sieci wodocią-

gowej i kanalizacyjnej, oparta na  
przydomowych oczyszczalniach. 
Pytany o zainteresowania, 
po chwi li zastanowienia mówi: po-
lityka, podróże, sporty zimowe. 
Żona Barbara jest już na emerytu-
rze. Córka Magdalena ukończyła 
AGH w Krakowie, razem z mężem 
Wojciechem mieszkają i pracują 
w Krakowie. Jego oczkiem w gło-
wie jest dwoje wnucząt: wnuczka – 
mała plastyczka i wnuk – zapalony 
hokeista. 
(LEK) 
Aby zagłosować na wójta   
Kroka, wyślij SMS o treści  
NW.57 pod  nr 72355

Kazimierz Krok, wójt Łużnej (pow. gorlicki)
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Urodził się w 1967 roku w Gorlicach, 
tu też ukończył Liceum im. M. Kro -
mera, potem studia w ówczesnej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie oraz podyplomowe 
z zarządzania na Uniwersytecie Rze-
szowskim, jak również prawo i admi-
nistrację na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. 
Od 1991 r. pracował w dwóch szko-
łach podstawowych – Moszczenicy 
i Staszkówce. W 1994 r. został rad-
nym gminy i przewodniczącym ko-
misji rewizyjnej, w 1998 roku został 
wybrany na wójta. Funkcję tę pełni 
do dzisiaj. Do sukcesów zalicza 
wszechstronny rozwój gminy 

w oparciu 
o środki unijne. 
Gmina sporo za-
inwestowała 
w infrastrukturę 
sportową: boi-
ska orliki, sta-
dion, zaplecze 

sportowe. Pośród sukcesów wójt 
Wałęga wymienia także rozwiązanie 
problemów z gospodarką ściekową, 
więc dzisiaj większość gminy jest 
skanalizowana. Chciałby, aby w gmi-
nie powstał również wodociąg za -
opatrywany w wodę z Gorlic. Odno-
wione zostały centra wsi, ok. 700 
gospodarstw zostało wyposażo-

nych w bezpłatny internet. Na 80 
dachach gminy pojawiły się instala-
cje solarne, a w najbliższym czasie 
rozpocznie się akcja wymiany kot-
łów c.o. Po wielu latach starań udało 
się zrealizować plan budowy sali 
gimnastycznej w Staszkówce. 
Wolny czas poświęca rodzinie, żonie 
i dwóm córkom. Pasjonuje go histo-
ria lokalna i myślistwo, na które ma 
niestety niewiele czasu. Od momen-
tu powstania w Gorlicach Bractwa 
Kurkowego jest jego aktywnym 
członkiem. (LEK) 
Aby zagłosować na wójta   
Wałęgę, wyślij SMS o treści 
NW.53 pod nr 72355

Jerzy Wałęga, wójt Moszczenicy (pow. gorlicki)
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Urodził się w 1954 r. w Ropie. Ma 
średnie wykształcenie ogólne, stu-
diował na PAT w Krakowie, odbył 
służbę wojskową, a następnie po-
wrócił do rodzinnego gospodar-
stwa rolnego w Ropie. W 1990 ro-
ku został radnym gminy Gorlice. 
Był jednym z inicjatorów reaktywo-
wania gminy Ropa. Pracował jako 
radny gminy Ropa i delegat do sej-
miku samorządowego wojewódz-
twa nowosądeckiego, gdzie pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego 
prezydium. W wyborach w 1993 
roku mieszkańcy obdarzyli go za -
ufaniem i został wójtem. Z dumą 
stwierdza, że systematycznie zmie-

nia się oblicze 
gminy za spra-
wą inwestycji, 
które dotych-
czas udało się 
zrealizować. 
Wśród nich mo-
dernizacja dróg, 

gazyfikacja, budowa i rozbudowa 
szkół, kanalizacja sanitarna, 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej, przebu-
dowa oświetlenia ulicznego. 
Jego marzeniem jest, aby teren 
gminy Ropa stał się atrakcyjny dla 
inwestorów, by powstawały nowe 
miejsca pracy. Priorytetowo traktu-

je wykonanie kolejnych etapów ka-
nalizacji sanitarnej, zagospodaro-
wanie obrzeży zbiornika wodnego 
w Klimkówce czy budowę wodo-
ciągu. Żona Małgorzata pracuje 
w administracji. Ma dwoje nastolet-
nich dzieci: córka jest uczennicą 
gimnazjum, syn uczy się w szkole 
podstawowej, właśnie zaczął siód-
mą klasę. Jego wielką pasją jest rol-
nictwo. W swoim gospodarstwie 
prowadzi tylko ekologiczne upra-
wy na domowe potrzeby.  
(LEK) 
Aby zagłosować na wójta 
Morańdę, wyślij SMS  
o treści NW.54 pod  nr 72355

Jan Morańda, wójt Ropy (pow. gorlicki)
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Od urodzenia mieszka w Sękowej. 
Ma 57 lat. Jest absolwentką Wydzia-
łu Geodezji AGH w Krakowie. Ukoń-
czyła studia podyplomowe na Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie 
i w Wyższej Szkole Biznesu w No-
wym Sączu. Z samorządem związa-
na jest od początku jego istnienia. 
W latach 1990-2006 była sekreta-
rzem gminy. Od 2006 r. do chwili 
obecnej pełni funkcję wójta. Cieszy 
się ze zmian, jakie dokonują się 
w gminie Sękowa, z tego, że stan-
dard życia mieszkańców ciągle się 
poprawia dzięki infrastrukturze ko-
munalnej, drogowej i społecznej, 
która stale się rozwija. Niebawem 

w całej gminie 
będzie uregulo-
wana gospodar-
ka ściekami, 
powstaną kolej-
ne odcinki sieci 
wodociągowej, 
trwają moderni-

zacje dróg. Swoistym oczkiem w gło-
wie pani wójt są sprawy związane 
z promocją uzdrowiska w Wapien-
nem i całej infrastruktury turystycz-
nej w gminie. Podkreśla doskonałą 
współpracę z radnymi, sołtysami 
i pracownikami gminy. Jest preze-
sem Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski. A co 

w wolnych chwilach? – Moim hobby 
jest moja praca – mówi z przekona-
niem, ale bardzo lubi podróżować, 
poznawać kulturę odwiedzanych 
miejsc, czy usiąść z dobrą książką. 
Jest zagorzałym kibicem piłki noż-
nej. Mąż Janusz prowadzi własną fir-
mę. Mają trzy córki: Nina to geodet -
ka, absolwentka AGH w Krakowie, 
Kasia – absolwentka architektury 
krajobrazu i kulturoznawstwa oraz 
podróżniczka, najmłodsza Oliwia 
jeszcze studiuje na ASP w Krakowie. 
(LEK) 
Aby zagłosować na wójt 
Małuch, wyślij SMS o treści 
NW.55 pod nr 72355

Małgorzata Małuch, wójt Sękowej (pow. gorlicki)
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Urodził się w Wilkowie w 1951 ro-
ku, ale od piątego roku życia 
mieszka na terenie gminy Uście 
Gorlickie, obecnie w Kwiatoniu. 
Jest technikiem hodowcą, absol-
wentem Zespołu Szkół Rolniczych 
w Hańczowej. Od 2001 roku zasia-
da w gabinecie wójta gminy. 
Wcześniej kierował jednym z wy-
działów w Małopolskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego. Jest stra-
żakiem ochotnikiem i prezesem 
gminnych struktur OSP. 
Mówi, że od kilkunastu już lat uda-
je mu się wspólnie z mieszkańcami 
zmieniać wizerunek gminy Uście 
Gorlickie z korzyścią dla kuracju-

szy, wczasowi-
czów i turystów. 
Z dumą podkre-
śla, że udało się 
doinwestować 
 u zdrowisko 
Wysowa, czyli 
perłę w koronie 

gminy. Jest tam odbudowana pijal-
nia, odnowiony park zdrojowy, 
wybudowany nowy park wodny, 
wyremontowana oczyszczalnia 
ścieków i rozbudowana kanalizacja 
sanitarna. Ekologia jest dla niego 
bardzo istotna, więc skupia się 
na przygotowaniu kolejnych inwe-
stycji w tym zakresie. Te najważ-

niejsze to rozbudowa istniejącej 
kanalizacji sanitarnej, budowa 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków oraz budowa wodociągów ko-
munalnych w Uściu Gorlickim 
i Wysowej-Zdroju. 
Jego żona Jarosława kieruje 
uściańskim oddziałem Banku Spół-
dzielczego w Grybowie. 
Wójt ma dwie dorosłe córki – Mar-
tę i Magdalenę. 
Zapytany o hobby, bez wahania 
odpowiada, że to myślistwo. 
(LEK) 
Aby zagłosować na wójta 
Rydzanicza, wyślij SMS  
o treści NW.56 pod nr 72355

Dymitr Rydzanicz, wójt Uścia Gorlickiego (pow. gorlicki)
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Urodził się w 1979 roku, pochodzi 
z Czernichowa. Studiował prawo 
i administrację na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Po studiach zrobił 
aplikację adwokacką i pracował 
w kancelarii prawnej. W latach 
2002-2006 pełnił funkcję radnego 
gminy. W 2005 roku ówczesny 
wójt Czernichowa musiał opuścić 
stanowisko po wyroku sądowym 
i wtedy Szymon Łytek został komi-
sarzem w tej gminie. W 2006 roku 
wygrał wybory i od tego czasu jest 
wójtem. Przyznaje, że w ostatnim 
roku udało się ruszyć z kilkoma 
ważnymi inwestycjami związanymi 
z ochroną powietrza. W gminie 

trwa wymiana 
pieców i instala-
cja energoosz-
czędnych źródeł 
energii – zarów-
no w budyn-
kach prywat-
nych jak i komu-

nalnych. Wójt przyznaje również, 
że udało się poprawić stan dróg 
w gminie i razem z powiatem wy-
budować połączenia przy drogach 
powiatowych. Na realizację musi 
jednak poczekać projekt budowy 
ciągów pieszo-rowerowych, ale 
wójt zaznacza, że program ten bę-
dzie realizowany w przyszłym ro-

ku. W planach na najbliższy czas 
jest także budowa systemu 
park&ride oraz rozpoczęcie budo-
wy nowego kompleksu szkolnego 
w Czernichowie. Szymon Łytek jest 
kawalerem. Jego największe hob-
by to muzyka. Kiedyś grał na gita-
rze, ale teraz głównie słucha prze-
bojów. Lubi niemal wszystko – 
od klasyki po ciężkiego rocka. Czę-
sto spędza czas na świeżym powie-
trzu – chodzi po górach i zwiedza 
miasta. W wolnych chwilach czyta 
publikacje dotyczące prawa. (JK)  
Aby zagłosować na wójta  
Łytka, wyślij SMS o treści  
NW.1 pod nr 72355 

Szymon Łytek, wójt Czernichowa (pow. krakowski)
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Urodził się w Szczucinie (pow. dą-
browski) w 1956 roku. Z wykształ-
cenia mgr inż. rolnictwa, absolwent 
ówczesnej Akademii Rolniczej 
w Krakowie. Ponadto ukończył stu-
dia podyplomowe w Wyższej Szko-
le Handlu i Finansów Międzynaro-
dowych w Warszawie z zakresu 
„rzeczoznawca majątkowy”. Jest 
członkiem honorowym Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Złotnikach. 
Karierę samorządową zaczynał ja-
ko radny gminy Igołomia-Waw -
rzeńczyce w kadencji 1994-1998. 
W latach 2002-2006 był zastępcą 
wójta. Od 2006 roku jest wójtem. 
Najbardziej zadowolony jest z pro-

wadzonej roz-
budowy prawie 
30 kilometrów 
sieci wodocią-
gowej, dzięki 
czemu zostanie 
do niej podłą-
czonych nawet 

350 gospodarstw domowych. Do-
datkowo zostało odnowionych kil-
ka fragmentów dróg w całej gmi-
nie, w tym w Wawrzeńczycach, 
Igołomi, Stręgoborzycach, 
Tropiszowie i Dobranowicach. Ża-
łuje jednak, że w tym roku nie uda-
ło się, mimo planów, wybudować 
boiska wielofunkcyjnego. Na tę in-

westycję mieszkańcy będą musieli 
poczekać jeszcze do czerwca 2018 
roku. W planach na najbliższy rok 
jest również termomodernizacja 
budynku warsztatów terapii zaję-
ciowej w Pobiedniku Małym, a tak-
że rozbudowa kanalizacji w dwóch 
miejscowościach: Pobiedniku Ma-
łym i Pobiedniku Wielkim.  
Józef Rysak jest żonaty. Ma sporo 
pasji: fotografia, wędrówki po gó-
rach, piłka nożna. Jest też wielkim 
miłośnikiem zbierania grzybów. 
(JK) 
Aby zagłosować na wójta  
Rysaka, wyślij SMS o treści  
NW.2 pod nr 72355  

Józef Rysak, wójt Igołomi-Wawrzeńczyc (pow. krakowski)
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08//  Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Urodził się w 1971 roku w Często-
chowie. Studiował historię na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Doktorat obronił na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Ukończył też studia 
podyplomowe z ekonomii społecz-
nej na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Krakowie.  
W latach 1998-2002 był radnym 
powiatu krakowskiego. Od 2007 
roku akredytowany trener Krajo-
wego Ośrodka Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Jest autorem i koordynatorem wie-
lu projektów unijnych. Wójt gminy 
od 2014 roku. Uważa, że najważ-

niejszym wy -
zwaniem, przed  
jakim stała gmi-
na w ostatnim 
roku, było pozy-
skanie środków 
unijnych. I to się 
udało.  

– Osiem projektów jest w trakcie 
lub krótko przed  rozpoczęciem re-
alizacji – podkreśla.  
Inwestycje sięgają ponad piętnastu 
milionów złotych. Ponadto udało 
się położyć sześć kilometrów no-
wej nawierzchni na drogach gmin-
nych i dwa km na powiatowych. 
Kluczowe dla zbliżających się mie-

sięcy będzie rozwijanie infrastruk-
tury drogowej, wodno-kanalizacyj-
nej oraz, jak mówi Lisowski, głębo-
ka termomodernizacja dwóch 
szkół w Iwanowicach i Celinach. 
Wójt uważa, że jest jeszcze 
za wcześnie by deklarować start 
w zbliżających się wyborach, ale 
nie ukrywa, że ma to w planach.  
Robert Lisowski jest żonaty, ma 
dwie córki. Interesuje się historią, 
lubi muzykę i sport, przede wszyst-
kim piłkę nożną.  
(JAR) 
Aby zagłosować na wójta 
 Lisowskiego, wyślij SMS o treści 
NW.3 pod nr 72355 

Robert Lisowski, wójt Iwanowic (pow. krakowski)
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Urodził się w Jerzmanowicach 
w 1961 roku. Z zawodu technik 
elektronik. W latach 1998-2006 
był radnym powiatu krakowskiego. 
W 2006 roku został wójtem gminy 
Jerzmanowice-Przeginia. W 2014 
roku wybrany po raz trzeci na to 
stanowisko. Od wielu lat zaangażo-
wany w działalność społeczną. 
Za najważniejsze inwestycje, jakie 
udało się ostatnio przeprowadzić 
w gminie, uważa wybudowanie 
zbiornika wody o objętości 1200 
metrów sześciennych. Wójt pod-
kreśla, że dla mieszkańców gminy 
była to znacząca inwestycja, ponie-
waż zbiornik jest zabezpieczeniem  

wody w mo-
mencie wyso-
kich tempera-
tur, z czym do-
tąd w gminie był 
problem. W tym 
roku rozpoczęła 
się też rozbudo-

wa oczyszczalni w kilku miejsco-
wościach, w tym również 
w Szklarach, Jerzmanowicach, 
Łazach i Sąspowie, a także rozbu-
dowa kanalizacji w Szklarach. Ich 
budowa trwa już od czterech mie-
sięcy i będzie sukcesywnie prowa-
dzona aż do marca 2019 roku. Wójt 
cieszy się również z tego, że udało 

się podświetlić pięć boisk sporto-
wych, które znajdują się w Racła -
wicach, Przegini, Sąspowie, 
Jerzmanowicach oraz w Łazach. 
W najbliższym czasie Adam 
Piaśnik planuje przetarg na budo-
wę hali wraz z małym basenem 
przy Zespole Szkół w Jerzmanowi -
cach. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, hala zostanie otwar-
ta najpóźniej za trzy lata. Wójt jest 
kawalerem. Interesuje się historią, 
turystyką, zabytkami i sportem.  
(JK)   
Aby zagłosować na wójta 
Piaśnika, wyślij SMS o treści 
NW.4 pod nr 72355

Adam Piaśnik, wójt Jerzmanowic-Przegini (pow. krakowski)

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

Urodził się w 1961 roku w Słom -
nikach (pow. krakowski). Jest absol-
wentem Wydziału Techniki i Energe-
tyki Rolnictwa ówczesnej Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Z zawodu in-
żynier mechanizacji rolnictwa. Za-
nim został wójtem, pracował jako 
wiceprezes ds. technicznych Spół-
dzielni Kółek Rolniczych w Kocmy -
rzowie (w latach 1987-1989). Póź-
niej, w latach 1998-2002, był rad-
nym powiatu krakowskiego. Wój-
tem został w 1990 roku. Jest dumny 
z tego, że w ostatnim roku gminie 
udało się uzyskać dofinansowanie 
i przeprowadzić remont pięciu od-
cinków dróg gminnych. Udało się 

również konty -
nuować inwe-
stycje związane 
z budową szkoły 
podstawowej 
w Karniowie. 
Ostatnio zamon-
towano tam ok-

na, a do maja 2018 zakończą się 
wszystkie prace przy placówce. Ma-
rek Jamborski żałuje jednak, że nie 
udało się otrzymać dofinansowania 
na budowę sali gimnastycznej i jak 
przyznaje, ta inwestycja będzie mu-
siała poczekać. Wójt stawiał w tym 
roku również na ochronę środowi-
ska. Gmina jest na etapie wdrażania 

projektów dotyczących wymiany 
pieców i fotowoltaiki w prywatnych 
gospodarstwach. Wspólnie z powia-
tem i gminą Słomniki trwają remon-
ty często uczęszczanej drogi powia-
towej pomiędzy Kocmyrzowem 
a Słomnikami. W planach jest m.in. 
budowa systemu park&ride. 
 Wójt jest żonaty, ma troje dzieci. Je-
go największą pasją jest lotnictwo 
sportowe. Lubi również aktywny 
wypoczynek, przede wszystkim bie-
gi terenowe przez las.  
(JK)  
Aby zagłosować na wójta 
Jamborskiego, wyślij SMS 
o treści NW.5 pod nr 72355 

Marek Jamborski, wójt Kocmyrzowa-Luborzycy (pow. krakowski)
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Urodził się w 1961 roku w Tenczyn -
ku, gdzie do 2007 roku pełnił funk-
cję sołtysa. Burmistrzem Krzeszowic 
został po raz pierwszy w 2014 roku. 
Chwali sobie pozyskanie dotacji 
na rozbudowę kanalizacji na połud-
niu gminy czy pozyskanie dotacji 
na budowę strefy gospodarczej. 
W przyszłym roku planuje budowę 
dwóch boisk ze sztuczną murawą 
oraz przebudowę jednej z głównych 
ulic w Krzeszowicach.  
– Mieliśmy także udany cykl „Lato 
w Krzeszowicach”, łącznie z turnie-
jem sołectw – dodaje burmistrz. 
Wacław Gregorczyk studiował 
na Politechnice Krakowskiej budow-

nictwo w zakre-
sie konstrukcji 
budowlanych 
i inżynierskich 
oraz dróg, ulic, 
autostrad. Od-
był także kursy 
i studia podyplo-

mowe, m.in. dotyczące zarządzania 
w administracji publicznej, prawa za-
mówień publicznych, budownictwa 
energooszczędnego oraz szkolenia 
z planowania przestrzennego, pra-
wa budowlanego i księgowości. 
W latach 80. założył rodzinne go-
spodarstwo ogrodnicze, które, choć 
w ograniczonym zakresie, funkcjo-

nuje do dzisiaj. Pracował też w pry-
watnej firmie budowlanej i Departa-
mencie Inwestycji Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. 
W organizacjach społecznych i sa-
morządzie działa od ponad 25 lat.  
Dużą wagę przywiązuje zarówno 
do zadań inwestycyjnych jak i do or-
ganizacji ciekawych wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych dla mieszkań-
ców. Burmistrz jest żonaty, ma dwie 
córki. Pasjonuje go ogrodnictwo, 
sport i historia. (POG)  
Aby zagłosować na burmistrza   
Gregorczyka, wyślij SMS  
o treści NB.1 pod nr 72355

Wacław Gregorczyk, burmistrz Krzeszowic (pow. krakowski)

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

Urodził się w 1980 roku w Krako-
wie. Ukończył zarządzanie i marke-
ting na Wydziale Zarządzania i Ko-
munikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Działał w organiza-
cjach pozarządowych. Kontakt 
z administracją samorządową ma 
od 2005 roku, kiedy został pra-
cownikiem Urzędu Gminy Liszki. 
Od 2007 roku był członkiem zarzą-
du klubu sportowego Kaszowianka 
Kaszów, a w 2009 roku został pre-
zesem Stowarzyszenia na rzecz 
Ziemi Lisieckiej. Członek Prawa 
i Sprawiedliwości. W 2014 roku 
podjął decyzję o starcie w wybo-
rach na stanowisko wójta Liszek 

i wygrał. Wśród 
inwestycji, które 
udało się w tym 
roku przepro-
wadzić w gmi-
nie, Paweł Miś 
wymienia prze-
de wszystkim 

modernizację hydroforni w Pieka -
rach oraz remont trzech przepu-
stów w Piekarach na drodze powia-
towej. Zadowolony jest także z bu-
dowy chodnika w Liszkach wraz 
z wykonaniem kanalizacji oraz wy-
miany nawierzchni asfaltowej 
na drodze powiatowej. Zbudowa-
no również chodnik w Kaszowie 

na drodze powiatowej w kierunku 
Nowej Wsi. Obecnie wciąż trwa bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Czułów i Baczyn, 
a także budowa chodnika 
w Morawicy. Dużym przedsięwzię-
ciem w ostatnim czasie jest budo-
wa kompleksu szkolnego 
w Morawicy, a także remont starej 
szkoły w Liszkach na cele GOPS. 
Paweł Miś od roku jest szczęśliwym 
mężem. Poza pracą lubi też sport, 
interesuje się historią i polityką.  
(JK)  
Aby zagłosować na wójta  
Misia, wyślij SMS o treści  
NW.6 pod nr 72355

Paweł Miś, wójt Liszek (pow. krakowski)
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Urodził się w 1963 roku w Krako-
wie. Ukończył Wydział Melioracji 
ówczesnej Akademii Rolniczej 
w Krakowie. W latach 1988-1994 
był pracownikiem tej uczelni. 
Od 1990 roku zasiadał w Radzie 
Gminy Michałowice. W latach 
1993-1995 był zastępcą wójta. 
W 1995 roku premier wyznaczył 
Antoniego Rumiana na komisarza 
rządowego w gminie Biskupice, 
w której radni spierali się, nie mo-
gąc wybrać wójta. Rumian rządził 
jako komisarz przez dwa lata, 
a przez kolejne dwa już jako pełno-
prawny wójt. Potem, do 2002 ro-
ku, pełnił funkcję dyrektora Depar-
tamentu Gospodarki, Rolnictwa 

i Infrastruktury 
Urzędu Marszał-
kowskiego. 
Od 2003 roku 
jest wójtem 
Michałowic. Za-
walczył o stano-
wisko, bo jako 

mieszkaniec gminy widział, że nie 
działa ona prawidłowo. Antoni Ru-
mian za jeden z większych sukce-
sów ostatnich lat uważa wybudo-
wanie nowej siedziby biblioteki 
oraz centrum kultury. Obiekt stanął 
w centrum gminy i jest jednym 
z najnowocześniejszych w Mało-
polsce. W najbliższych latach du-
żym wyzwaniem będzie wybudo-

wanie tras rowerowych, które będą 
dofinansowane z funduszy euro-
pejskich w ramach ZIT (Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne). 
W planach jest również budowa 
przedszkola, ale to w głównej mie-
rze zależy od tego, czy wystarczy 
pieniędzy. 
Antoni Rumian jest żonaty, ma 
dwoje dzieci. Lubi jazdę na nartach, 
ale z powodu dotkliwej kontuzji nie 
może sobie już na to pozwolić. Re-
kompensuje to pracą w ogródku 
i wypadami na grzybobranie. 
(BD) 
Aby zagłosować na wójta  
Rumiana, wyślij SMS o treści 
NW.7 pod nr 72355

Antoni Rumian, wójt Michałowic (pow. krakowski)
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REKLAMA 007770222

Adam Piaśnik urodził się w Jerzmanowicach w 1961 roku. W latach 1998-2006 (dwie kadencje) był Radnym 
Powiatu Krakowskiego. Od 2006 roku sprawuje funkcję Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia, obecnie jest to 
jego trzecia kadencja na tym stanowisku. 

Jako gospodarz Gminy przywiązuje ogromną wagę do rozwoju lokalnej infrastruktury publicznej, dbając 
o pozyskiwanie środków zewnętrznych, umożliwiających realizację zadań. Dzięki pozyskanemu dofi nansowaniu 
unijnemu (RPO 2014-2020) powstanie nowa oczyszczalnia ścieków w Szklarach wraz z siecią kanalizacyjną. 
Obecnie przyznane zostały środki zewnętrzne na modernizację przedszkola samorządowego w Przegini, 
dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Uruchomiono program dofi nansowania dla mieszkańców 
gminy na wymianę starych pieców węglowych na nowe, ekologiczne. Dzięki dofi nansowaniu z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki niebawem rozpocznie się budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z basenem 
przy Zespole Szkól w Jerzmanowicach. W ostatnim czasie ze środków własnych Gminy wyremontowano salę 
gimnastyczną w Racławicach. Obecnie trwa przebudowa budynku remizy OSP w Czubrowicach. 

Adam Piaśnik jako rdzenny mieszkaniec Gminy Jerzmanowice - Przeginia czynnie uczestniczy w życiu 
lokalnej społeczności, osobiście angażując się w liczne okolicznościowe wydarzenia. Drzwi jego gabinetu są 
zawsze szeroko otwarte dla mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu przyczynił się do otwarcia nowych punktów 
użyteczności publicznej: otwarcia Filii Banku BSR w Racławicach oraz Punktu Poczty Polskiej w Przegini. 
W roku 2017 wspólnie z WFOSiGW zorganizował ekologiczną kampanię edukacyjną. Dzięki Jego wkładowi 
w rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej a także w programy aktywizacyjne dzieci i młodzieży, Gmina 
Jerzmanowice-Przeginia po raz drugi z rzędu została nagrodzona tytułem „Sportowa Gmina”. Dzięki Jego 
staraniom na terenie gminy, w porozumieniu z Diecezją Sosnowiecką został zorganizowany jeden z trzech 
w Polsce Kampusów Światowych Dni Młodych - Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej. Kampus ten, jako jedyny 
zlokalizowany był poza granicami Krakowa i był formalnie częścią Światowych Dni Młodzierzy- Kraków 2016. 

Adam Piaśnik 
Wójt Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia



//09 Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Urodził się w Cianowicach w 1955 r. 
Ukończył Technikum Geodezyjne 
w Krakowie w 1975 r. Z zawodu geo-
deta. Najpierw pracował w Okręgo-
wym Przedsiębiorstwie Geode zyj -
no-Kartograficznym w Krakowie, 
a później jako geodeta w urzędach 
gminy w Skale i Sułoszowej. W 1989 
r. założył własny biznes – został właś-
cicielem zakładu pogrzebowego, 
który prowadzi od ponad 20 lat.  
W latach 1990-1994 i 1998-2010 był 
radnym w Skale. Samorządowe do-
świadczenie i problemy gminy skło-
niły go do startu w wyborach na bur-
mistrza w 2010 r. Trzy lata temu 
po raz kolejny udało mu się wygrać. 

Kluczowymi pro-
jektami dla bur-
mistrza Skały by-
ły w zeszłym ro-
ku realizacja Stre-
fy Aktywności 
Gospodarczej, 
rozbudowa ka-

nalizacji sieciowej oraz współudział 
w budowie obwodnicy miasta.  
W kwestii kanalizacji, w ubiegłych 
miesiącach udało się Durłakowi dołą-
czyć do niej trzy miejscowości. Inwe-
stycja będzie kontynuowana w nad-
chodzących miesiącach. 
– Bardzo ważny jest też udział w pro-
gramie rewitalizacji. Wspólnie z pię-

cioma gminami będziemy wymie-
niać kotły na sprzyjające środowisku 
– mówi. Zwraca również uwagę 
na potrzebę rozbudowy przedszkola 
w Skale oraz modernizacji budynków 
szkół podstawowych. Burmistrz nie 
podjął jeszcze decyzji, czy wystartuje 
w najbliższych wyborach. Na razie 
na deklaracje nie pozwala mu stan 
zdrowia. 
Tadeusz Durłak jest żonaty. Ma dwo-
je dzieci. W wolnych chwilach lubi 
spacerować po lesie. 
(JAR)  
Aby zagłosować na burmistrza   
Durłaka, wyślij SMS o treści 
NB.2 pod nr 72355

Tadeusz Durłak, burmistrz Skały (pow. krakowski)
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Od urodzenia w 1963 r. mieszka we 
wsi Grabie. Jest absolwentem Aka-
demii Rolniczej i Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Krakowie. Pracę za-
czął jako nauczyciel, potem był dy-
rektorem Szkoły Podstawowej 
w Zelczynie. Działalność w samo-
rządzie lokalnym rozpoczął w 1994 
roku jako radny miejski w Skawinie. 
W 2007 r. podjął pracę na stanowi-
sku kierownika Wydziału Edukacji, 
Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta 
w Skawinie, a w 2011 r. został za-
stępcą burmistrza. Od dwóch lat 
pełni funkcję burmistrza. Do naj-
ważniejszych sukcesów zalicza bu-
dowę ostatniego etapu obwodnicy. 

W tym momen-
cie trwa remont 
dworca kolejo-
wego, rozbudo-
wa ścieżek ro-
werowych oraz 
 systemu 
park&ride 

w okolicach dworca, dzięki czemu 
powstanie tam miejsce przesiadko-
we dla szybkiej kolei aglomeracyj-
nej. W przyszłym roku zostanie za-
kończony również remont ul. Kole-
jowej. Wójt przyznaje, że w tym ro-
ku nie udało się rozbudować Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Skawinie, ale 
ze względu na reformę oświaty, taki 

remont nie jest już konieczny. Paweł 
Kolasa podkreśla, że w najbliższych 
planach jest zakończenie projekto-
wania chodników przy drodze krajo-
wej, a także zrealizowanie inwestycji 
dotyczących obwodnicy oraz syste-
mu park&ride. Wójt przyznaje, że to 
najważniejsze inwestycje, które bę-
dą kontynuowane w gminie również 
w 2018 roku.  
Paweł Kolasa jest żonaty, ma doro-
słego syna. Wolne chwile poświęca 
rodzinie i spotkaniom z przyjaciółmi. 
(JK)  
Aby zagłosować na burmistrza  
Kolasę, wyślij SMS o treści  
NB.3 pod nr 72355

Paweł Kolasa, burmistrz Skawiny (pow. krakowski)
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Urodził się w Słomnikach w 1964 r. 
Ukończył Wyższą Szkołę Pedago-
giczną w Krakowie, kierunek wycho-
wanie techniczne. Przez wiele lat pra-
cował jako nauczyciel w szkołach 
podstawowych w Smrokowie 
i Wężerowie. Uczył m.in. wychowa-
nia technicznego, fizyki, chemii, ma-
tematyki, informatyki. W 1997 roku 
objął stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Waganowicach. 
Utworzył przy niej gimnazjum inte-
gracyjne, a później przekształcił pla-
cówkę w Zespół Szkół im. S. Wy-
spiańskiego. W 2006 roku otrzymał 
propozycję od grupy mieszkańców, 
którzy zachęcili go, by wystartował 

w wyborach. 
Od tamtej wy-
granej jest bur-
mistrzem. Szczy-
ci się trwającymi 
inwestycjami. 
Przede wszyst-
kim budową 

ośrodka zdrowia, który ma zostać 
oddany w przyszłym roku po trzech 
latach prac. Dzięki Narodowemu 
Programowi Modernizacji Dróg Lo-
kalnych oraz współpracy z gminą 
Luborzyca-Kocmyrzów i powiatem 
krakowskim powstaje droga ze 
Słomnik do Kocmyrzowa. Minione 
miesiące to przede wszystkim skła-

danie wniosków o fundusze unijne.                               
– Do części projektów już mamy dofi-
nansowanie ze środków europej-
skich, ale liczymy na jeszcze więcej – 
podkreśla Knafel. Burmistrz planuje 
start w najbliższych wyborach, gdyż 
jak przyznaje, chce poddać się wery-
fikacji ze strony mieszkańców. Jeśli 
osiągnie sukces, w kolejnej kadencji 
planuje wybudować szkołę w Nie-
dźwiedziu. W wolnej chwili Paweł 
Knafel lubi rzeźbić w drewnie, prze-
ważnie w lipie, a ponadto wędko-
wać. (JAR) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Knafla, wyślij SMS o treści 
NB.4 pod nr 72355

Paweł Knafel, burmistrz Słomnik (pow. krakowski)
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Urodził się w 1965 roku w Sułoszo -
wej. Ukończył ówczesną Akademię 
Rolniczą w Krakowie jako mgr inż. 
rolnictwa. Bezpośrednio po stu-
diach, w latach 90. XX wieku, zo-
stał zatrudniony w Urzędzie Gminy 
Sułoszowa na stanowisku kierow-
nika referatu ds. organizacji. 
W 1990 roku został radnym gminy. 
To wtedy nauczył się pracy w sa-
morządzie.  
W 1994 roku rada gminy wytypo-
wała go na wójta. Funkcję tę spra-
wuje do dziś. Za najważniejsze za-
danie w ostatnim czasie, które uda-
ło się zrealizować, wójt uważa bu-
dowę kanalizacji i wodociągów 

przy ul. Kalinów 
na terenie Woli 
Kalinowskiej. 
Przyznaje, że 
mieszkańcom 
bardzo zależało 
na tej inwestycji. 
Poza tym wójt 

zadowolony jest z tego, jak wyglą-
dało przystosowanie gminnych 
szkół do reformy oświaty. Z koń-
cem ubiegłego roku gmina przygo-
towała się do rozbudowy szkoły 
w i dzięki temu udało się dobudo-
wać część przedszkolną i kilka sal 
lekcyjnych. Jego zdaniem, ważne 
jest to, że dzieci nie będą musiały 

uczęszczać na lekcje prowadzo-
ne na dwie zmiany. Gmina wybu-
dowała również drogę dojazdową 
z chodnikami do szkoły.  
W planach na najbliższy rok wójt 
ma rozbudowę kanalizacji na tere-
nie Wielmoży, modernizację dróg 
powiatowych i gminnych, a także 
modernizację sieci wodociągowej.  
Stanisław Gorajczyk jest żonaty, ma 
dwoje dzieci. Prowadzi gospodar-
stwo rolne, a w wolnym czasie bar-
dzo lubi chodzić po górach. 
(JK) 
Aby zagłosować na wójta 
Gorajczyka, wyślij SMS  
o treści NW.9 pod nr 72355  

Stanisław Gorajczyk, wójt Sułoszowej (pow. krakowski)
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Urodził się w Świątnikach Górnych 
w 1954 roku. Absolwent Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Z wykształcenia inżynier technolog 
materiałów. Po studiach pracował 
w Zakładach Materiałów Ognio -
trwałych w Skawinie. W 1979 roku 
rozpoczął studia doktoranckie z za-
kresu fizykochemii ciała stałego 
na AGH. Uzyskał tytuł doktora. 
Równocześnie działał w studenckiej 
„Solidarności”. W 1983 roku założył 
własny zakład produkcyjny, a w la-
tach 1991-2005 kierował, razem 
z bratem, spółką Wist. Jednocześ-
nie w latach 1989-1992 pełnił funk-
cję prezesa Spółdzielni Rzemieślni-

czej Krakus 
w Świątnikach. 
Pracę samorzą-
dową rozpoczął 
od sprawowania 
mandatu radne-
go gminy w la-
tach 1998-

2002. Od 2005 do 2010 pełnił 
funkcję wiceburmistrza Świątnik. 
Jest zadowolony z remontu wielu 
dróg gminnych oraz prowadzonych 
inwestycji na drogach powiato-
wych. Niedługo zakończy się rów-
nież termomo dernizacja dwóch 
szkół w Ochojnie i Świątnikach . Wi-
told Słomka podkreśla, że gmina 

w tym roku zajęła pierwsze miejsce 
jako lider Ekologiczna Gmina miej-
sko-wiejska w Małopolsce. W naj-
bliższym czasie wójt planuje konty-
nuację wymiany kotłów.  
Burmistrz ma żonę i dwóch żona-
tych synów – starszy Mateusz jest 
absolwentem informatyki na AGH, 
ojcem kilkumiesięcznego Witusia. 
Młodszy syn Michał to absolwent 
prawa na UJ. Witold Słomka, poza 
działalnością zawodową, rozwija za-
interesowania muzyczne i sporto-
we. (JK)  
Aby zagłosować na burmistrza 
Słomkę, wyślij SMS o treści 
 NB.5 pod nr 72355

Witold Słomka, burmistrz Świątnik Górnych (pow. krakowski)
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Urodził się w 1975 roku w Krako-
wie. Studiował na Uniwersytecie 
Pedagogicznym; magister politolo-
gii i nauk społecznych.  
Po studiach pracował w salonie sa-
mochodowym, sprzedawał części 
do aut. W 2001 roku założył w gmi-
nie gazetę „Przegląd Lokalny”, 
w której często wytykał błędy po-
pełniane przez urzędującą władzę.  
Szybko zgromadził obok siebie lu-
dzi o podobnych poglądach. Ra-
zem założyli stowarzyszenie Poro-
zumienie na rzecz Mieszkańców 
Gminy Wielka Wieś. W 2002 roku, 
w wieku 27 lat, Tadeusz Wójtowicz 
po raz pierwszy wygrał wybory 

na wójta i od te-
go czasu pełni tę 
funkcję.  
Był i pozostaje 
bezpartyjny. Jest 
dumny z inwe-
stycji w zakre-
sie gospodarki 

wodnej, na których w ubiegłym roku 
gmina skupiła się szczególnie. Po -
wstała nowa sieć kanalizacyjna 
i zbiorniki na wodę. W Giebułtowie 
udało się zakończyć budowę 
oczyszczalni ścieków. Ponadto 
w gminie powstało centrum admini-
stracyjne, połączone z częścią ko-
mercyjną. Wójt chce też postawić 

we wsiach obiekty wielofunkcyjne, 
w których znajdowałyby się sale 
do spotkań i ćwiczeń dla młodzieży 
oraz pomieszczenia dla kół gospo-
dyń wiejskich. Wójtowicz przyznaje, 
że największym problemem Wiel-
kiej Wsi są wody opadowe, które za-
lewają drogi i ogródki mieszkańców.  
Wójt jest żonaty, ma dwóch synów. 
Jego hobby to historia, szczególnie 
okres międzywojenny. Interesuje 
się też polityką i różnymi dyscypli-
nami sportu. 
(PP)  
Aby zagłosować na wójta  
Wójtowicza, wyślij SMS  
o treści NW.10 pod nr 72355

Tadeusz Wójtowicz, wójt Wielkiej Wsi (pow. krakowski)

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

Urodziła się w 1965 roku w Tarno-
brzegu. Ukończyła organizację i za-
rządzanie na ówczesnej Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie.  
W latach 1992-2002 pracowała 
na różnych stanowiskach w Urzędzie 
Miasta Krakowa. Natomiast w latach 
2002-2006 była członkiem Zarządu 
Powiatu Krakowskiego. W 2005 ro-
ku została starostą krakowskim, 
a w listopadzie 2006 roku wójtem 
Zabierzowa. Funkcję tę pełni do dzi-
siaj. Za sukces ostatnich lat uważa za-
kończenie budowy ratusza i płyty 
rynku w centrum Zabierzowa. Udało 
się również w Bolechowicach rozbu-
dować szkołę oraz zainwestować 

w nowy segment 
z potężną aulą 
w Szkole Podsta-
wowej 
w Zabierzowie. 
Za udaną inwe-
stycję wójt uzna-
je też rozbudowę 

ulicy Balickiej, prowadzącej do Krako-
wa, wraz z przebudową mostu. 
W ubiegłym roku wójt podkreślała, 
że szczególnie zależy jej na tym, by 
w pobliżu dworca w Zabierzowie 
powstał parking park&ride. Udało się 
zrealizować tę obietnicę – parking od-
dano do użytku już w połowie tego 
roku. Oprócz 55 miejsc postojowych 

dla samochodów znajdują się tam 
stojaki rowerowe przykryte wiatami, 
automatyczne toalety, ławki i stano-
wiska do ładowania samochodów 
elektrycznych. Parking ma zachęcić 
kierowców do przesiadania się do ko-
munikacji zbiorowej. 
Elżbieta Burtan jest mężatką, ma tro-
je dzieci. Lubi uprawiać sport, przede 
wszystkim fitness – podkreśla, że 
często ćwiczy – oraz jeździć na rowe-
rze. Jej pasją są także podróże. Bar-
dzo lubi kuchnię włoską.  
(PP) 
Aby zagłosować na wójt  
Burtan, wyślij SMS o treści  
NW.11 pod nr 72355

Elżbieta Burtan, wójt Zabierzowa (pow. krakowski)
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Urodził się w Łodygowicach w 1962 
roku. Jest absolwentem ogólno-
kształcącej szkoły muzycznej I i II 
stopnia. Studiował także na Papie-
skiej Akademii Teologicznej (dziś Uni-
wersytet Papieski) w Krakowie. Jako 
studia podyplomowe wybrał zarzą-
dzanie oświatą na Politechnice Kra-
kowskiej. W 1998 roku został dyrek-
torem Szkoły Podstawowej im. Józe-
fa Nowina Konopki w Mogilanach 
i był nim przez kilkanaście lat. W 2014 
roku wystartował w wyborach 
na wójta, bo, jak mówi, wytypowali 
go mieszkańcy. Wygrał. Już teraz 
zdecydował, że będzie kandydował 
na stanowisko również w przyszłym 

roku. Decyzje ar-
gumentuje mię-
dzy innymi uda-
nymi inwestycja-
mi w ostatnich 
dwunastu mie-
siącach. 
W pierwszej ko-

lejności wymienia zakończenie bu-
dowy kanalizacji w Libertowie oraz 
wymianę sieci wodociągowej w tej 
samej miejscowości i we Włosaniu. 
Ponadto wójtowi udało się przebu-
dować drogę Mogilany – ul. Mogilań -
ska. – Na tę inwestycję czekano 
od trzydziestu lat – podkreśla. Sukce-
sem określa również wykonanie no-

wych nakładek asfaltowych i wymia-
nę oświetlenia ulicznego we wszyst-
kich sołectwach gminy. Wyzwaniami 
stojącymi przed wójtem w najbliż-
szych miesiącach są przebudowy 
dróg, na które uzyskał niemal sześć 
milionów złotych dofinansowania 
oraz budowa kanalizacji w Gaju. 
W wolnym czasie wójt lubi uprawiać 
sport. Uwielbia zimowe szusowa-
nie. Ma żonę i dwie córki oraz malut-
kiego wnuka, który sprawia mu naj-
więcej radości.  
(JAR)  
Aby zagłosować na wójta  
Piotrowskiego, wyślij SMS  
o treści NW.8 pod nr 72355

Piotr Piotrowski, wójt Mogilan (pow. krakowski)
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10//  Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Urodził się w 1958 roku w Krakowie. 
Z zawodu jest nauczycielem. W la-
tach 70. XX wieku studiował fizykę.  
 W latach 1980-1982 był dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Michałowicach. Natomiast w la-
tach 1982-1996 pracował jako na -
uczyciel w Szkole Podstawowej 
w Raciborowicach. Wtedy do Zielo-
nek ściągnął go ówczesny wójt tej 
gminy, a później marszałek woje-
wództwa małopolskiego Marek 
Nawara. W latach 1996-1998 Bogu-
sław Król był kierownikiem Gminne-
go Zespołu Administracyjnego Szkół 
i Służby Zdrowia Gminy Zielonki. 
W 1998 roku Rada Gminy wybrała 

go na wójta. 
Od tej pory po-
zostaje na stano-
wisku już 18 lat. 
Za sukces uważa 
rozstrzygnięcie 
w tym roku 
dwóch ważnych 

przetargów dotyczących rozbudo-
wy szkół w Zielonkach i Bibicach 
i podpisanie umów na ich realizację. 
Oprócz tego gmina uzyskała dofi-
nansowanie na budowę 25 km sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej – to 
spory projekt, który będzie ukoń-
czony w 2019 roku. Wójt przyznaje, 
że gmina przygotowuje się do trzech 

dużych zadań przy drogach powia-
towych. Chodzi o budowę wiaduktu 
nad torami kolejowymi w Batowi -
cach i połączenia z drogą powiato-
wą, przebudowę drogi powiatowej 
od Batowic do Węgrzc, a także bu-
dowę ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuż dróg powiatowych i gmin-
nych. Bogusław Król żałuje, że 
w tym roku nie udała się budowa za-
plecza dla LKS Zieleńczanki. 
Wójt jest żonaty, ma córkę. Jego 
hobby to praca na działce, majster-
kowanie, fotografia. (JK)  
Aby zagłosować na wójta  
Króla, wyślij SMS o treści  
NW.12 pod nr 72355 

Bogusław Król, wójt Zielonek (pow. krakowski)
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Ma 59 lat, z wykształcenia magi-
ster inżynier, konstruktor maszyn. 
Prowadzi 10-hektarowe gospo-
darstwo rolne. Był nauczycielem 
w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Limano-
wej. Od 1990 r. członek NSZZ „So-
lidarność”. W latach 1994-1998 
radny i starosta powiatu 
limanowskiego. Od 2010 roku jest 
burmistrzem Limanowej. Dużym 
sukcesem miasta Limanowej jest 
III miejsce w kategorii „Pozainwe-
stycyjna działalność gospodarcza” 
w rankingu Oceny Aktywności 
Gmin Subregionu Sądeckiego 
za 2016 rok. Poza tym samorząd 

może się po-
chwalić szere-
giem zrealizo-
wanych inwe-
stycji, jak np. si-
łownia 
pod chmur-
ką czy mia-

steczko rowerowe. W trakcie rea-
lizacji jest przebudowa LDK, 
cmentarza komunalnego, sieci 
wodno-kanalizacyjnej, budowa 
boiska sportowego, renowacja ka-
pliczki, gminny program rewitali-
zacji, przebudowa i remont dróg 
miejskich, inwestycje w miejskich 
obiektach oświatowych oraz mo-

dernizacja stadionu MKS Limano-
wa. Plany miasta są także bogate. 
Wymienić tu trzeba m.in.: Muze-
um Etnografii i Rolnictwa, nisko-
emisyjny transport miejski, zago-
spodarowanie Miejskiej Góry, po-
toku Jabłonieckiego czy przebu-
dowę oczyszczalni ścieków.  
Władysław Bieda jest żonaty, ma 
troje dzieci. Wykonując pracę bur-
mistrza nie ma wiele czasu na pry-
watne zainteresowania. Czas wol-
ny poświęca rodzinie.  
(KRT) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Biedę, wyślij SMS o treści 
 NB.19 pod nr 72355

Władysław Bieda, burmistrz Limanowej
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Urodził się w 1951 r. w Mstowie. 
W 1973 r. rozpoczął pracę w Powia-
towej Radzie Nadzorczej w Krako-
wie. Od 1975 r. pracował w Urzędzie 
Miasta i Gminy Limanowa na stano-
wisku instruktora rolnego w Wy-
dziale Rolnictwa i Leśnictwa. 
W 1979 r. rozpoczął studia zaoczne 
na Akademii Rolniczej w Krakowie 
na Wydziale Zootechnicznym, 
a w 1987 r. został kierownikiem Wy-
działu Rolnictwa i Leśnictwa 
w Urzędzie Miasta i Gminy Limano-
wa. W 1992 roku objął funkcję za-
stępcy wójta gminy. Od 2001 roku 
piastuje urząd wójta Limanowej.  
– Nasza gmina liczy już 25 tysięcy 

mieszkańców, 
jesteśmy dużą 
gminą i to bar-
dzo cieszy – mó-
wi Władysław 
Pazdan. Naj-
większą inwe-
stycją prowa-

dzoną przez gminę Limanowa jest 
budowa oczyszczalni ścieków i ka-
nalizacji w zachodniej części gminy. 
– Dla mnie bardzo ważna jest rów-
nież budowa dróg, zarówno ze 
środków własnych gminy, jak 
i z funduszy zewnętrznych – zazna-
cza. Wśród większych inwestycji 
drogowych trzeba wymienić m.in. 

przebudowę drogi Pisarzowa – 
Męcina. – W każdej z wsi naszej gmi-
ny staramy się również wymieniać 
nawierzchnię bitumiczną – mówi 
Władysław Pazdan. Zaplanowane 
jest oddanie szkoły w Siekierczynie. 
Jest to związane z wprowadzoną 
reformą szkolnictwa. – Czeka nas 
również budowa sal gimnastycznych 
– zapowiada wójt. 
Władysław Pazdan mówi, że nie za-
mierza kandydować w przyszłorocz-
nych wyborach samorządowych. 
(SK) 
Aby zagłosować na wójta   
Pazdana, wyślij SMS o treści 
NW.41 pod nr 72355

Władysław Pazdan, wójt gminy Limanowa
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Urodził się w 1973 r. w Limanowej. 
Absolwent Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie. Ukończył studia huma-
nistyczne  na kierunku biblioteko -
znawstwo i informacja naukowa 
oraz podyplomowe na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim z zakresu admini-
stracji publicznej i zarządzania. Stu-
diował też dziennikarstwo w Wyż-
szej Szkole Europejskiej w Krakowie. 
Był członkiem Komitetu Monitoru -
jącego Małopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny na lata 2007-2013. 
Wójtem Dobrej jest od 2002 roku. 
Wcześniej pracował jako kierownik 
działu automatyzacji w Wojewódz-
kiej Bibliotece w Krakowie. Najwięk-

szym sukcesem 
ostatniego roku 
jest budowa 
gminnego syste-
mu wodociągo-
wego. – Rozpo-
czął się również 
duży etap rozbu-

dowy wodno-kanalizacyjnej w częś-
ci gminy – mówi Benedykt Węgrzyn. 
Dodatkowo gmina prowadzi pro-
gram rozwoju przedsiębiorczości.  
– Do tej pory zamontowaliśmy 800 
instalacji solarnych, co oznacza, że  
są one na 40 proc. budynków w na-
szej gminie – dodaje wójt. Dodatko-
wo gmina cały czas stara się zwięk-

szyć liczbę gospodarstw domo-
wych, w których są zamontowane 
instalacje solarne. – Przebudowywa-
ny był również budynek Urzędu 
Gminy – zaznacza Benedykt Wę-
grzyn. Obecnie trwają prace nad wy-
kończeniem otoczenia wokół bu-
dynku Urzędu Gminy Dobra. 
Benedykt Węgrzyn jest żonaty, ma 
dwoje dzieci. Interesuje się muzyką, 
historią oraz turystyką górską. Pasjo-
nuje go też rozwój społeczno-go-
spodarczy.  
(SK) 
Aby zagłosować na wójta   
Węgrzyna, wyślij SMS o treści 
NW.47 pod nr 72355

Benedykt Węgrzyn, wójt Dobrej (pow. limanowski)
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Paweł Stawarz urodził się w 1973 r. 
w Limanowej. Absolwent Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. W 2001 r. objął stanowi-
sko wójta gminy Jodłownik i kieruje 
gminą nieprzerwanie do dzisiaj. 
Wszystkich sukcesów ubiegłego ro-
ku, które zrealizował samorząd gmi-
ny Jodłownik, wymienić nie sposób. 
Do najważniejszych inwestycji  zali-
czyć  można opracowanie dokumen-
tacji projektowej dla zadania pn. 
,,Program uregulowania gospodarki 
wodno-ściekowej na terenach  gmin 
Jodłownik, Łapanów, Raciecho -
wice’’, gdzie samorząd gminy 
Jodłownik jest gminą wiodącą w rea-

lizacji tego przed-
sięwzięcia. W ra-
mach tego zada-
nia gmina będzie 
budować kolek-
tor kanalizacji sa-
nitarnej o dłu-
gości ok. 31 km 

wraz z budową trzeciej oczyszczalni 
ścieków w m. Słupia. Do kolejnych  
zadań zaliczyć należy: odbudowę kil-
kunastu odcinków dróg gminnych, 
na których została położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa, budowę 
zbiornika wyrównawczego oraz bu-
dowę stacji uzdatniania wody dla 
Spółki Wodociągowej Janowice-

Szczyrzyc. Wśród najważniejszych 
zadań na najbliższy rok wójt wymie-
nia m.in.: montaż na budynkach 
mieszkalnych kolektorów słonecz-
nych do produkcji ciepłej wody użyt-
kowej, pozyskanie środków finanso-
wych na realizację zadania pn. :,,Pro-
gram uregulowania gospodarki 
wodno-ściekowej na terenach gmin 
Jodłownik, Łapanów, Raciecho -
wice’’, budowę ronda. Paweł Stawarz 
jest żonaty, ma córkę Monikę. Wspól-
nie z rodziną prowadzi gospodar-
stwo sadownicze. (KRT) 
Aby zagłosować na wójta   
Stawarza, wyślij SMS o treści 
NW.48 pod nr 72355

Paweł Stawarz, wójt Jodłownika (pow. limanowski)
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Urodził się w 1965 r. w Kamienicy. 
Ukończył studia magisterskie na Wy-
dziale Inżynierii Materiałowej i Cera-
miki AGH. Ukończył również studia 
licencjackie w Bielsku-Białej. Praco-
wał jako kierownik działu konstrukcji 
aluminiowych w firmie Dako. 
Od 1998 r. jest wójtem Kamienicy. 
Największym osiągnięciem ubiegłe-
go roku, zdaniem wójta, była budo-
wa sali gimnastycznej przy SP nr 2 
w Kamienicy. Do sukcesów należy 
też realizacja projektów związanych 
z montażem instalacji OZE, w tym in-
stalacji solarnych z programu szwaj-
carskiego oraz instalacji fotowoltaicz-
nych oraz inwestycje drogowe, mają-

ce na celu popra-
wę bezpieczeń-
stwa, np. budo-
wa chodników 
przy drodze wo-
jewódzkiej nr 
968 w Szczawie.  
Do priorytetów 

na najbliższy okres wójt zalicza budo-
wę hali sportowej w Kamienicy, 
na którą gmina ma zadeklarowane 
dofinansowanie w wysokości 4 mln 
zł. W planach jest również  duże 
przedsięwzięcie związane z rewitali-
zacją gminy wspólnie z dwoma 
przedsiębiorstwami prywatnymi. 
W ramach działań gminy planuje się 

budowę centrum rekreacji i wypo-
czynku w Szczawie, modernizację 
płyty rynku z parkingiem i zabytko-
wym parkiem przydworskim. Duży 
nacisk włodarz gminy kładzie na roz-
budowę wodociągu z uzupełnie-
niem kanalizacji sanitarnej i wiele in-
nych, mniejszych inwestycji.  
Władysław Sadowski jest żonaty 
od 22 lat, ma dwóch synów Jakuba 
i Szymona. Jego pasją jest tenis ziem-
ny oraz wędrówki górskie. W ubie-
głym roku zdobył Orlą Perć w Wyso-
kich Tatrach. (KRT) 
Aby zagłosować na wójta   
Sadowskiego, wyślij SMS  
o treści NW.44 pod nr 72355

Władysław Sadowski, wójt Kamienicy (pow. limanowski)
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Urodził się w 1976 roku w Limano-
wej. Jest absolwentem Wydziału 
Prawa na Uniwersytecie Śląskim. 
Tam też ukończył studia podyplo-
mowe z administracji i zarządzania.  
Prowadził kancelarię adwokacką, 
a zanim związał się z samorządem, 
pracował w organach ścigania. Naj-
pierw był radnym w gminie Lasko-
wa. Od trzech lat pełni funkcję wójta 
Laskowej. Zastąpił na tym stanowi-
sku Stanisławę Niebylską, która 
sprawowała urząd przez dwie ka-
dencje.  
Po wakacjach gmina oddała do użyt-
ku boiska sportowe w Krosnej 
i Jaworznej. Pełnowymiarowe, 

przyszkolne 
obiekty powsta-
ły ze środków 
własnych gminy 
oraz z dofinan-
sowania z Mini-
sterstwa Sportu. 
W trosce o bez-

pieczeństwo mieszkańców, Urząd 
Gminy dofinansował zakup nowego 
samochodu bojowego dla OSP La-
skowa. Nowy wóz ratowniczo-gaś-
niczy zastąpił 34-letnie, wysłużone 
iveco.  
Gmina Laskowa zamierza również 
starać się o dofinansowanie na za-
kup i montaż instalacji fotowoltaicz-

nych. W związku z tym cały czas 
przyjmowane są deklaracje od zain-
teresowanych tym mieszkańców. 
Gmina realizuje też inwestycje dro-
gowe; przeprowadzono m.in. re-
mont drogi gminnej Chabejówka – 
Maliniska. 
Jedną z najważniejszych inwestycji 
dla społeczności lokalnej jest rozbu-
dowa ośrodka zdrowia w Laskowej.  
Czesław Stanisławczyk jest żonaty 
i ma dwoje dzieci. Jego głównym 
hobby jest motoryzacja.  
(SK)  
Aby zagłosować na wójta   
Stanisławczyka, wyślij SMS 
o treści NW.49 pod nr 72355

Czesław Stanisławczyk, wójt Laskowej (pow. limanowski)
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Nieprzerwanie rządzi gminą od 36 
lat. Urodziła się w 1948 r. Ukończyła 
Technikum Rolnicze w Czernichowie 
k. Krakowa. Studiowała zootechnikę 
na Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Pracę zawodową rozpoczęła w 1967 
r. w Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w Limanowej. Z gminą 
Łukowica związana jest od 1969 r., 
gdzie pracowała w Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej na stano-
wisku agronoma. Od 1973 r. była kie-
rowniczką Gminnej Służby Rolnej. 
W 1981 r. została naczelniczką gminy, 
a później wójtem.  
Za sukces ostatnich miesięcy uważa 
oddanie do użytku parkingów i chod-

ników przy dro-
gach powiato-
wych. Głównym 
założeniem tych 
przedsięwzięć 
była poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Dużym osiągnięciem był też remont 
istniejącego budynku przedszkola 
w Łukowicy. Gmina rozpoczęła także 
budowę świetlicy wiejskiej wraz z in-
frastrukturą techniczną w Młyńczy-
skach i rozbudowę Szkoły Podsta-
wowej w Łukowicy. W trakcie realiza-
cji jest wiele priorytetowych przed-
sięwzięć, chociażby rozpoczęta 

budowa sali gimnastycznej Przy -
szowa-Berdychów. We wrześniu od-
będzie się przetarg na salę w Roztoce 
-Jadamwoli. Ważnym zadaniem dla 
Czesławy Rzadkosz jest budowa ka-
nalizacji w Przyszowej, Stroniu, 
Łukowicy oraz budowa chodników 
w Roztoce i Stroniu. – To są prioryte-
ty, na które gmina zwraca szczególną 
uwagę – podkreśla pani wójt.  
Czesława Rzadkosz jest wdową 
i matką trojga dzieci. W wolnych 
chwilach czyta książki. Lubi gotować.  
(KRT) 
Aby zagłosować na wójt   
Rzadkosz, wyślij SMS o treści 
NW.50 pod nr 72355

Czesława Rzadkosz, wójt Łukowicy (pow. limanowski)
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Urodził się w 1951 r. w Lubomierzu 
koło Mszany Dolnej. Ukończył Lice-
um Ogólnokształcące w Limano-
wej, a później studia ekonomiczne 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie. Wykonywał zawód 
biegłego rewidenta. Specjalizuje 
się w zakresie rewizji finansowej. 
Prowadził również działalność go-
spodarczą. W 2014 roku, po ośmiu 
latach przerwy, wrócił na fotel bur-
mistrza Mszany Dolnej, zastępując 
Tadeusza Filipiaka.  
W 2016 roku zakończyła się realiza-
cja projektu, w ramach którego 
na budynkach w Mszanie Dolnej 
montowano instalacje solarne. Pla-

nowano 242 in-
stalacje, a za-
montowano 
522. Oznacza 
to, że 1/4 budyn-
ków mieszkal-
nych korzysta 
z energii solar-

nej do ogrzania wody. 
Realizowana jest również inwesty-
cja budowy stacji uzdatniania wody 
w Mszanie Dolnej.  
Wśród najbliższych planów inwe-
stycyjnych burmistrza Józefa Ko-
walczyka można wymienić m.in.: 
zaprojektowanie sali widowisko-
wej na stadionie, przebudowę seg-

mentu „A” budynku Miejskiego 
Centrum Kultury „Sokół” 
w Mszanie Dolnej czy podpisanie 
umowy z Urzędem Marszałkow-
skim na termomodernizację Ze-
społu Szkół Miejskich nr 1. Prowa-
dzone będą również liczne inwe-
stycje drogowe. 
Józef Kowalczyk jest żonaty. Ma 
trzech synów: Grzegorza, Krzysz-
tofa i Marka. Jego pasją jest turysty-
ka górska. Najchętniej burmistrz 
wędruje po Gorcach i Beskidzie 
Wyspowym. (SK) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Kowalczyka, wyślij SMS o treści 
NB.20 pod nr 72355

Józef Kowalczyk, burmistrz Mszany Dolnej (pow. limanowski)

FO
T.

 S
TA

N
IS

ŁA
W

 Ś
M

IE
RC

IA
K

Urodził się w 1956 roku w Kasinie 
Wielkiej. Absolwent Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Żywcu. Przez 
kilkanaście lat etatowy wiceprezes 
KS „Maraton” Mszana Dolna. W la-
tach 1990-1992 był radnym Mszany 
Dolnej, później gminy Mszana Dolna. 
W latach 1992-1998 był wiceprze-
wodniczącym Rady Miasta i Gminy 
Mszana Dolna, przewodniczył też 
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.  
W 1996 ro ku został dyrektorem 
gminnego Zespołu Ekonomiczno- 
Administracyjnego Szkół i Przed-
szkoli. Bolesław Żaba był wieloletnim 
sołtysem Kasiny Wielkiej. Wójtem 
Mszany Dolnej jest od 2010 roku. 

Gmina Mszana 
Dolna ma powo-
dy do dumy. 
Na ukończeniu 
jest projekt solar-
ny z gminami 
partnerskimi, bu-
dowa sali gimna-

stycznej w Szkole Podstawowej 
w Mszanie Górnej, kanalizacja. Gmi-
na startuje także z programem rewi-
talizacji, z programem Odnawialne 
Źródła Energii, budowane są nowe 
drogi i chodniki. Jak podkreśla wójt, 
gmina rozwija się niezwykle dyna-
micznie. Z każdym rokiem przybywa 
coraz więcej inwestycji. Urząd Gminy 

może pochwalić się także piękną sie-
dzibą z przestronnym parkingiem dla 
klientów. Bolesław Żaba jest żonaty, 
ma dwóch synów i córkę. Interesuje 
się historią, szczególnie Polski, oraz li-
teraturą. Pasjonuje się też sportem. 
Najbardziej lubi grać w siatkówkę. 
Kiedyś rzucał oszczepem, w czasach 
szkolnych był mistrzem wojewódz-
twa. Odznaczony jest Złotym, Srebr -
nym i Brązowym Krzyżem Zasługi 
za działalność na rzecz wspólnoty sa-
morządowej przez prezydenta RP. 
(KRT) 
Aby zagłosować na wójta 
Żabę, wyślij SMS o treści  
NW.42 pod nr 72355

Bolesław Żaba, wójt gminy Mszana Dolna (pow. limanowski)
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Urodził się w 1948 r. w Mszanie Dol-
nej. Ukończył Technikum Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu. Był dy-
rektorem zakładu produkcji pomoc-
niczej przedsiębiorstwa rewaloryza-
cji zabytków. Na tym stanowisku pra-
cował 19 lat. Żartuje, że zdobył rów-
nież uprawnienia akuszera. W 2013 r. 
odebrał poród synowej w swoim sa-
mochodzie. Na świat przyszła wów-
czas jego wnuczka Karolina.  
Janusz Potaczek jest wójtem Nie-
dźwiedzia już 19 lat. Chwali się, że 
w ostatnim czasie udało się przepro-
wadzić termomodernizację czterech 
budynków użyteczności publicznej 
z zastosowaniem fotowoltaiki. 

– Są to dwa 
przedszkola: 
w Niedźwiedziu 
i Porębie Wiel-
kiej, sala gimna-
styczna w Nie-
dźwiedziu i bu-
dynek Urzędu 

Gminy – wylicza wójt. Oznacza to, że 
wszystkie obiekty użyteczności pub-
licznej na terenie gminy przeszły już 
termomodernizację. W najbliższym 
czasie ruszy budowa amfiteatru 
na terenie parku podworskiego 
w Porębie Wielkiej. – Zaplanowana 
jest również budowa tężni solanko-
wej, na wzór tej, która już istnieje 

w Rabce-Zdroju – mówi Janusz 
Potaczek. Inwestycja ma zostać za-
kończona do końca czerwca przy -
szłego roku. Pytany o to, czy zamie-
rza kandydować w przyszłorocznych 
wyborach, mówi wprost: – Nie za-
mierzam kandydować, wystarczy. 
Janusz Potaczek jest żonaty od 46 
lat. Ma dwóch synów. Jeden z nich 
jest oficerem policji, a drugi nauczy-
cielem wychowania fizycznego. Wójt 
interesuje się sportem, jest zagorza-
łym kibicem.  
(SK) 
Aby zagłosować na wójta  
Potaczka, wyślij SMS o treści 
NW.43 pod nr 72355

Janusz Potaczek, wójt Niedźwiedzia (pow. limanowski)
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Urodził się w 1957 r. w Limanowej. 
Ukończył Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Bi-
znesu – NLU w Nowym Sączu.  
W latach 80. XX wieku działał 
w NSZZ „Solidarność”, w stanie wo-
jennym w pod ziemnej Solidarności.  
W  1989 r. był członkiem Komitetu 
Obywatelskiego. Czynnie uczestni-
czył w przygotowaniu wyborów par-
lamentarnych.  
Od 1990 r. działał społecznie w sa-
morządzie lokalnym. Był współ inicja -
torem utworzenia samodzielnej gmi-
ny Słopnice. Po jej powstaniu został 
przewodniczącym Rady Gminy 
w Słopnicach. Wójtem jest od 1999 r.  

Gmina Słopnice  
w tym roku ma 
się czym chwalić. 
W rankingu Oce-
ny Aktywności 
Gmin subregio-
nu sądeckiego 
za rok 2016 w ka-

tegorii „Dynamika” miejscowość 
uplasowała się na trzeciej pozycji.  
Być liderem rankingu to spory suk-
ces, bo dokonywana raz w roku Oce-
na Aktywności Gmin Subregionu Są-
deckiego obejmuje aż dwadzieścia 
szczegółowych wskaźników oceny 
i sześć kategorii. Poza tym, w czasie 
wakacji, na terenie szkół w Słopni -

cach przeprowadzono szereg prac 
remontowych i modernizacyjnych. 
Remont przeszły także trzy mosty 
wraz z odcinkami dróg bezpośrednio 
do nich przylegających w ciągu drogi 
powiatowej: Zamieście  – Słopnice – 
Zalesie. Inwestycję realizuje powiat 
limanowski przy współudziale gminy 
Słopnice.  
Adam Sołtys jest żonaty. Ma czworo 
dzieci. Pasjonuje go historia. W wol-
nych chwilach chętnie uczestniczy 
w górskich wycieczkach.  
(KRT) 
Aby zagłosować na wójta   
Sołtysa, wyślij SMS o treści 
NW.45 pod nr 72355

Adam Sołtys, wójt Słopnic (pow. limanowski)
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REKLAMA 007770855

Hobby: sport – narciarstwo, siat-
kówka i lekkoatletyka. Kiedyś rzu-
cał oszczepem; w  czasach szkol-
nych był mistrzem województwa, 
rekord to 54,76 m.
Ulubiona literatura: literatura 
amerykańska i europejska; Stein-
beck, Kesey.

Praca i  doświadczenie: Absol-
went Centrum Kształcenia Usta-

wicznego w  Żywcu. Przez kilka-
naście lat etatowy wiceprezes KS 
„Maraton” Mszana Dolna, którego 
wychowanki stanowiły ścisłą
czołówkę w  biegach narciarskich. 
Kolejny krok w  karierze zawo-
dowej to praca samorządowca 
w Urzędzie Gminy Mszana Dolna,
gdzie zajmował się sprawami 
oświatowymi. W latach 1990-1992 
Radny Miasta i  Gminy Mszana 

Dolna;  wiceprzewodniczący Rady 
Miasta i  Gminy Mszana Dolna 
(w  latach 1990-1992); w  latach 
1992-1998 Radny Gminy Mszana 
Dolna, w  tym przewodniczący 
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. 
W  1996 roku został Dyrektorem 
Gminnego Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół 
i  Przedszkoli. W  latach 1998-2010 
Radny Powiatu Limanowskiego; 
Przewodniczący Rady Powiatu Li-
manowskiego I  i  II kadencji. W la-
tach 2006-2010 etatowy Członek 
Zarządu Powiatu Limanowskiego, 
członek Komisji Budżetowej oraz 
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. 
W  latach 1984-2015 był sołtysem 
Kasiny Wielkiej.
Od 2010 r. Wójt Gminy Mszana 
Dolna.

Tytuły i  odznaczenia zdobyte 
przez Gminę Mszana Dolna 
w latach 2010 – 2017 (podczas 
sprawowania funkcji Wójta 
przez Bolesława Żabę):
 III miejsce w  kategorii gmin 

wiejskich – najbardziej inno-
wacyjna gmina – w  Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej” 
2011

 wyróżnienie w  konkursie Top 
Inwestycje Komunalne 2015 r.

 tytuł „ekoLidera” za projekt „Od-

nawialne źródła energii w Msza-
nie Dolnej oraz gminach part-
nerskich” (2015 r.)

 „Srebrny kamerton” za wspiera-
nie edukacji muzycznej (2015 r.)

 Certy� kat „Karpackiej Gminy” 
(2015 r.)

Ważniejsze inwestycje zrealizo-
wane w  Gminie Mszana Dolna 
w latach 2010-2017:
 wybudowano i oddano do użyt-

ku nowoczesną salę gimnastycz-
ną przy Szkole Podstawowej 
w  Łętowem; rozpoczęto budo-
wę pełnowymiarowej sali gim-
nastycznej przy ZSiP w Mszanie 
Górnej;

 zmodernizowano i  wybudowa-
no wiele kilometrów dróg gmin-
nych i chodników; wybudowano 
i  wyremontowano oświetlenia 
uliczne, zmodernizowano i  wy-
konano wiele nowych mostów 
i przepustów;

 wybudowano budynek zaplecza 
socjalnego dla Ludowego Klubu 
Sportowego „Witów” w  Mszanie 
Górnej wraz z  jego wyposaże-
niem;

 wybudowano i  oddano do 
użytku kompleks sportowy 
stanowiący bazę Klubu Sporto-
wego „Ostra” Olszówka – Raba 
Niżna (boisko sportowe i budy-

nek zaplecza socjalnego wraz 
z niezbędną infrastrukturą);

 zakupiono nowe samocho-
dy bojowe dla potrzeb OSP 
Kasina Wielka i  Kasinka Mała, 
starsze modele samochodów 
w  jednostkach OSP Lubomierz, 
Łostówka, Olszówka i Glisne wy-
mieniono na nowsze i  bardziej 
nowoczesne;

 zmodernizowano place ma-
newrowe przy remizach OSP 
w Mszanie Górnej i Kasinie Wiel-
kiej;

 wybudowano i oddano do użyt-
ku przewiązkę łączącą budynek 
Szkoły Podstawowej nr 2 w  Lu-
bomierzu ze stołówką szkolną;

 przeprowadzono szereg re-
montów placówek oświato-
wych na terenie Gminy;

 wybudowano parking w  cen-
trum wsi Olszówka;

 zrealizowano demontaż i  bez-
pieczne składowanie wyrobów 
zawierających azbest (łącznie 
3258 ton);

 wykonano niemal 4 000 instalacji 
solarnych w  budynkach miesz-
kalnych oraz 6 w budynkach uży-
teczności publicznej w  ramach 
realizacji zadania „Odnawialne 
źródła energii w Mszanie Dolnej 
oraz gminach partnerskich” oraz 
kolejnych 85 kolektorów sło-

necznych w  ramach do� nanso-
wania uzyskanego z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013;

 wybudowano kanalizację sa-
nitarną dla wsi Łętowe, rozbu-
dowano kanalizację w  Kasince 
Małej, zakończono prace przy 
budowie kanalizacji w Łostówce; 
trwają procedury zmierzające do 
wyłonienia wykonawcy budowy 
kanalizacji sanitarnej dla Raby 
Niżnej (na które Gmina uzyska-
ła do� nansowanie ze środków 
PROW); dobiegają końca prace 
przy budowie kanalizacji sanitar-
nej w Mszanie Górnej;

 wykonano odbudowę zniszczeń 
powodziowych 2014 r. (m.in. trzy 
mosty, obiekty wybudowane 
w  ramach programu „Moje Boi-
sko – ORLIK 2012”, boisko spor-
towe LKS „Zenit” Kasinka Mała, 
drogi), zabezpieczenie osuwisk. 

Bolesław Żaba
Wójt Gminy
Mszana Dolna

Odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz 
wspólnoty samorządowej przez Prezydenta 
RP, Brązowym Odznaczeniem Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej oraz Brązowym 
Odznaczeniem Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej. Bezpartyjny
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URZĄD GMINY MSZANA DOLNA 
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Urodził się w 1979 r. Ukończył polito-
logię, europeistykę na Wydziale Za-
rządzania i Komunikacji Społecznej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na-
pisał rozprawę doktorską z dziedziny 
nauk ekonomicznych. Pracę zawo-
dową rozpoczął w 2003 r. w staro-
stwie w Limanowej, gdzie zajmował 
się m.in. promocją przedsiębiorczoś-
ci oraz pozyskiwaniem środków unij-
nych. W latach 2006-2010 pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady 
Gminy Tymbark, a w latach 2010-
2014 wiceprzewodniczącego. Brał 
również udział w projekcie badaw-
czym prowadzonym na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim pn.: „Strategiczne 

czynniki rozwoju 
gmin i regio-
nów”.  
Najważniejsze 
inwestycje, jakie 
udało się wyko-
nać wójtowi 
w ostatnim cza-

sie, to m.in.: termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Tymbarku 
czy przebudowa głównej drogi 
gminnej prowadzącej przez 
Tymbark. Gmina realizuje wymianę 
pieców węglowych. – Wdrażamy 
także program finansowany ze środ-
ków unijnych – EURO, polegający 
na informatyzacji urzędu i wdrożeniu 

pakietu usług internetowych – pod-
kreśla Paweł Ptaszek. Główne zada-
nia gminy na przyszłość to m.in.: pro-
gram OZE, budowa chodników 
przy drodze powiatowej 
w Tymbarku na Zamieściu 
i Podłopieniu, rozbudowa sieci wo-
dociągowej na Zamieściu i przebudo-
wa boisk sportowych przy szkole 
w Tymbarku. Paweł Ptaszek jest żo-
naty, ma dwoje dzieci. W wolnych 
chwilach zajmuje się kwestiami roz-
woju regionalnego i lokalnego, a jego 
hobby to góry i literatura. (KRT) 
Aby zagłosować na wójta   
Ptaszka, wyślij SMS o treści 
NW.46 pod nr 72355

Paweł Ptaszek, wójt Tymbarku (pow. limanowski)
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Jeden z najmłodszych burmistrzów 
w Małopolsce. Urodził się w 1981 ro-
ku w Miechowie. Kiedy w 2010 roku 
przejął stery w gminie, miał zaledwie 
29 lat. Ale to nie była jego pierwsza 
przygoda z samorządem, bo już 
w 2000 roku pracował w ratuszu, 
a w 2004 roku został dyrektorem 
Miechowskiego Domu Kultury. Póź-
niej był jeszcze radnym powiatu mie-
chowskiego. Zaangażowanie w spra-
wy gminne tłumaczy tym, że samo-
rząd to nie jego praca, lecz pasja. Jest 
absolwentem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Śląskiego 
i studiów podyplomowych public 
relations na Uniwersytecie Jagielloń-

skim. Ubiegło-
roczne osiągnię-
cie, które go sa-
tysfakcjonuje, to 
zakończenie 
przebudowy 
miejskich ko -
tłowni. Na ten cel 

udało się pozyskać ponad 5 mln zł 
dofinansowania. Dzięki temu zlikwi-
dowanych zostanie prawie 700 pale-
nisk węglowych w kotłowniach 
gminnych, domach prywatnych 
i wspólnotach, co ma duże znaczenie 
dla jakości powietrza. Dzięki udziało-
wi w Programie Szwajcarskim zreali-
zował termomodernizację budyn-

ków użyteczności publicznej, a na  
747 domach powstały instalacje so-
larne. Program to też wymiana 
oświetlenia miejskiego na LED-y czy 
instalacja pompy ciepła i fotowoltaiki 
w pływalni. Najbliższym wyzwaniem 
jest dokończenie budowy obwodni-
cy Miechowa, inwestycji wojewódz-
twa wspieranej przez lokalne samo-
rządy. Ważne będą też konkursy, któ-
re rozstrzygną, czy gmina otrzyma 
dofinansowanie na rewitalizację, ni-
skoemisyjny transport i park&ride.  
(JAR) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Marczewskiego, wyślij SMS 
o treści NB.9 pod nr 72355 

Dariusz Marczewski, burmistrz Miechowa 
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Urodził się w 1958 roku w Tczycy 
(gmina Charsznica). Studiował naj-
pierw na Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie, na Wydziale Metali 
Nieżelaznych, natomiast później, 
podyplomowo, w Studium Wiedzy 
o Unii Europejskiej Agro-Unia 
przy krakowskim Uniwersytecie Rol-
niczym. Z zakresu przedsiębiorczości 
doszkalał się jeszcze na Penn State 
University i Cornell University w USA. 
Po studiach, przez sześć lat, uczył 
w szkole różnych przedmiotów – ma-
tematyki, fizyki, chemii. To znajomi 
sprawili, że zdecydował się na kandy-
dowanie do rady gminy w 1990 roku. 
Wtedy wójta wybierali radni ze swo-

jego grona i wy-
znaczyli właśnie 
Jana Żebraka, 
który pełni sta-
nowisko już 
od 27 lat. W ubie-
głym roku wójt 
za swoje najważ-

niejsze zadanie uznał rewitalizację 
Charsznicy. W kwestii przygotowy-
wania dokumentacji plan został zrea-
lizowany i zakłada inwestycje w wy-
sokości ponad 20 milionów złotych, 
z czego ponad 14 mln zł pochodzi ze 
środków zewnętrznych. Wójt od lat 
stara się pozyskać dla swojej gminy 
jak największe dofinansowanie z Unii 

Europejskiej i kolejne lata pokazują, 
że robi to z sukcesami. W 2017 roku 
przyjęty został w gminie Plan Mobil-
ności, powstały dzięki współpracy 
z krakowską firmą Via Vistula. Opra-
cowanie ma pomóc w przygotowa-
niu inwestycji wzmacniających ko-
munikację zbiorową, rowerową i pie-
szą. Jan Żebrak jest żonaty od ponad 
30 lat, ma troje dzieci. Interesuje się 
astronomią, a odwiedzając regular-
nie obserwatoria astronomiczne sta-
ra się tę pasję pogłębiać. Odpoczywa 
przy muzyce. (JAR) 
Aby zagłosować na wójta  
Żebraka, wyślij SMS o treści 
NW.19 pod nr 72355 

Jan Żebrak, wójt Charsznicy (pow. miechowski) 
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Urodził się w Pińczowie, ale od 1989 
roku mieszka w Przybysławicach 
w gminie Gołcza. Ma 52 lata. Studio-
wał geografię w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Krakowie. Po ukoń-
czeniu studiów został nauczycielem 
w Szkole Podstawowej w Szrenia -
wie, w której jako wójt zatwierdził in-
westycję w balon nad orlikiem. Prze-
targ już się odbył, zakończenie prac 
wójt Lesław Blacha przewiduje na li-
stopad. – Szkoła nie ma własnej sali 
gimnastycznej, dlatego do południa 
zadaszony Orlik będzie ją zastępo-
wał, a następnie posłuży sportow-
com z gminy i nie tylko – mówi. Za-
nim został wójtem, był dyrektorem 

Szkoły Podsta-
wowej w Mostku 
oraz wizytato-
rem w Kurato-
rium Oświaty 
w Krakowie (pra-
cował w mie-
chowskiej dele-

gaturze). Rządzi gminą od 15 lat i bę-
dzie ponownie kandydował, gdyż ta 
praca w dużej mierze łączy się z dba-
niem o oświatę. Za najważniejsze do-
konania zeszłego roku uznaje udaną 
współpracę z powiatem w sprawie 
budowy dróg oraz przygotowanie 
gminy do wprowadzania odnawial-
nych źródeł energii. – Mamy ponad 

300 chętnych na ogniwa fotowolta-
iczne i byliśmy gotowi z audytem już 
na początku roku, ale nabory zostały 
ogłoszone na listopad – mówi. Poza 
tym w najbliższym miesiącach 
otwarty zostanie w Mostku klub se-
niora, na który wójt pozyskał środki 
z Ministerstwa Pracy. Od lat pasjonu-
je się piłką nożną, więc w gminie roz-
wija się infrastruktura sportowa 
na czele z akademią piłkarską dla 
dzieci. Lesław Blacha jest żonaty, ma 
córkę i syna.  
(JAR)  
Aby zagłosować na wójta   
Blachę, wyślij SMS o treści 
NW.20 pod nr 72355   

Lesław Blacha, wójt Gołczy (pow. miechowski)
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Z wykształcenia jest mechanikiem, 
ma 62 lata. Przed rozpoczęciem ka-
riery samorządowej pracował w za-
kładach zbożowych w Wolbromiu, 
gdzie przez 10 lat pełnił funkcję kie-
rownika. W sprawy gminy zaanga-
żował się trzy kadencje temu. Naj-
pierw był radnym, następnie prze-
wodniczącym rady gminy. Ubiegał 
się o stanowisko wójta w 2010 roku, 
ale wybory wygrał dopiero cztery 
lata później. Głównym celem 
w zeszłym roku była budowa biblio-
teki. Zadanie udało się wykonać, 
a obecnie w budynku można zna-
leźć nie tylko książki i czytelnię, ale 
też salę konferencyjną, bawialnię 

dla dzieci, bież-
nię czy salkę 
internetową.  
– Mamy najład-
niejszą bibliote-
kę w regionie i to 
nie tylko moje 
zdanie, każdy 

kto ją odwiedzi mówi dokładnie to 
samo – opowiada wójt. Poza tym 
przy nowej Szkole Podstawowej 
w Kozłowie powstaje hala sporto-
wa, której budowa ma zakończyć 
się w czerwcu 2018 roku. Wójt chce 
kandydować na kolejną kadencję, 
co argumentuje sukcesywnie 
zmniejszającym się zadłużeniem 

gminy. – I to bez cięć w inwestycjach! 
– dodaje. Najważniejszym spośród 
zbliżających się projektów jest środo-
wiskowy dom opieki w Kępiu. Basa 
przyznaje, że było to jego małe ma-
rzenie, ale nie sądził, że tak szybko 
uda się uzyskać akceptację Urzędu 
Wojewódzkiego, minister Elżbiety 
Rafalskiej i zabezpieczyć na ten cel 
430 tysięcy złotych.  
Ma żonę, która pracuje w ośrodku 
zdrowia w Kozłowie i dwóch synów 
po studiach. W wolnym czasie lubi 
czytać książki. (JAR)  
Aby zagłosować na wójta  
Basę, wyślij SMS o treści  
NW.21 pod nr 72355  

Jan Basa, wójt Kozłowa (pow. miechowski)
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Urodził się w 1958 roku w Miecho-
wie. Tam ukończył Technikum Me-
chaniczne. Później pracował w Hu-
cie Katowice. Następnie przeniósł 
się do Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Książu Wielkim. W 1994 roku zo-
stał wytypowany przez radnych 
gminy na wójta. Jest nim do dziś 
i planuje kandydować w kolejnych 
wyborach. Zaznacza, że potrzeby 
mieszkańców są coraz większe, ale 
to dobrze, bo samorządowiec może 
się wtedy wykazać. Jednym z osiąg-
nięć wójta jest pozyskanie środków 
na remont remizy i świetlicy 
w Trzonowie. Budżet pierwszego 
etapu wynosi 160 tysięcy złotych, 

z czego prawie 
połowa pocho-
dzi ze środków 
zewnętrznych. 
Ponadto 5 tysię-
cy z ł na nową 
motopompę tra-
fi do Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Moczydle. Dzięki 
Programowi Rozwoju Obszarów 
Wiejskich udało się wybudować dro-
gę z Krzeszówki do Zaryszyna. Reali-
zowany jest już drugi odcinek pro-
wadzący dalej do Trzonowa. Łącznie 
w dwa lata, dzięki dofinansowaniu 
z programu, powstanie 8,5 kilome-
tra drogi. Sukcesem wójta jest rów-

nież wyremontowanie mostu 
na Nidzicy w Giebułtowie i oddanie 
go do użytku w dwa miesiące po roz-
poczęciu prac. Wójt jest blisko zwią-
zany ze strażakami, pełni funkcję wi-
ceprezesa zarządu powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Miechowie i członka za-
rządu wojewódzkiego ZOSP RP 
w Krakowie. Marek Szopa jest żona-
ty, ma dwie córki. W wolnym czasie 
zajmuje się 25-arową działką, na któ-
rej ma ogródek warzywny, drzewa 
owocowe oraz iglaki. (JAR)  
Aby zagłosować na wójta   
Szopę, wyślij SMS o treści  
NW.22 pod nr 72355    

Marek Szopa, wójt Książa Wielkiego (pow. miechowski)
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Urodził się w 1959 roku w Krakowie. 
Studiował na Wydziale Zootechnicz-
nym Akademii Rolniczej (dziś Uni-
wersytet Rolniczy). Dokształcał się 
na studiach podyplomowych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego z zakresu 
prawa rolnego. Przez dwa lata praco-
wał w Urzędzie Gminy Racławice. 
Przez sześć lat był też prezesem 
Spółdzielni Spółek Rolniczych 
w Pałecznicy. W 1990 roku został 
radnym i delegatem do sejmiku wo-
jewództwa kieleckiego. Gdy w 1991 
roku nastąpiło rozdzielenie gmin 
Racławice i Pałecznica, wytypowano 
go na wójta. Z inwestycji, jakie udało 
się przeprowadzić w gminie w ciągu 

ostatniego roku, 
Samborski wy-
mienia zakoń-
czenie prac zwią-
zanych z instala-
cją kolektorów 
słonecznych. 
Wójt jest dumny 

z nowych, przydomowych oczysz-
czalni ścieków, których zakup także 
zakończono w minionym roku. W su-
mie jest już 490 oczyszczalni na tere-
nie całej gminy. W ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego utworzono 
nową placówkę – Klub Integracji Spo-
łecznej. Gmina zainwestowała rów-

nież w kilka odcinków dróg gmin-
nych oraz chodników. Samborski pla-
nuje kontynuację budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków oraz 
finansowanie kolejnych kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicz-
nych. Mając na uwadze przyszło-
roczne wybory zakłada, że zakończy 
wymienione inwestycje w przyszłej 
kadencji. Wójt jest żonaty, ma dwoje 
dorosłych dzieci. To ponadto myśli-
wy; należy do Polskiego Związku Ło-
wieckiego. Lubi sport i turystykę.  
(JAR) 
Aby zagłosować na wójta   
Samborskiego, wyślij SMS o treści 
NW.23 pod nr 72355    

Adam Samborski, wójt Racławic (pow. miechowski)
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Urodziła się w 1976 roku w Miecho-
wie. Ukończyła Akademię Ekono-
miczną w Krakowie z tytułem ma-
gistra ekonomii. Specjalizuje się 
w gospodarce nieruchomościami. 
Pracowała w Komendzie Miejskiej 
Policji w Krakowie, a wybory na sta-
nowisko wójta wygrała w 2014 ro-
ku, choć – jak mówi – nie była 
wcześniej związana z samorzą-
dem. – Zeszły rok to przede 
wszystkim inwestycje drogowe – 
przyznaje – dwie drogi wybudowa-
liśmy dzieląc się kosztami po poło-
wie z powiatem, a także zdobyli-
śmy środki z Urzędu Marszałkow-
skiego na budowę dojazdów 

do pól. Kolej-
nym etapem 
poprawy komu-
nikacji w gminie 
będzie odcinek 
pomiędzy 
Bukowską Wolą 
i Dziaduszy -

cami. Ponadto udało się odbudo-
wać boisko, które zostało zniszczo-
ne cztery lata temu oraz wymienić 
dach w Zespole Szkół w Dziaduszy -
cach. Zdaniem Marty Vozsnak, bar-
dzo ważne będzie przygotowanie 
wniosku o dofinansowanie kolek-
torów słonecznych, do którego 
zgłosiło się 200 mieszkańców. 

Gminie potrzebny jest również 
ośrodek kultury, ale na razie nie 
pozwala na taką inwestycję budżet.  
Jeszcze nie podjęła decyzji o starcie 
w najbliższych wyborach. Jak sama 
przyznaje, zbyt wiele może się jesz-
cze wydarzyć i decyzja o starcie 
musi poczekać. 
Marta Vozsnak jest mężatką, ma 
21-letnią córkę. W czasie wolnym 
uwielbia podróżować, szczególnie 
do Włoch, bo tam czuje się najle-
piej. Interesuje ją turystyka górska 
i dobre kino. (JAR)  
Aby zagłosować na wójt  
Vozsnak, wyślij SMS o treści 
NW.24 pod nr 72355 

Marta Vozsnak, wójt Słaboszowa (pow. miechowski)
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//13 Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Urodził się w 1972 roku. Ukończył hi-
storię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim i studia podyplomowe: zarzą-
dzanie oświatą oraz administrację 
publiczną i zarządzanie funduszami 
unijnymi. Burmistrzem został 
w 2003 r. i od tego czasu rządzi nie -
ustannie. Z samorządem związany 
jest od 1998 roku, kiedy to w wieku 
zaledwie 26 lat został radnym miej-
skim. W tym samym roku objął sta-
nowisko wiceburmistrza. 
–  W ostatnich latach inwestowaliśmy 
głównie w rozbudowę sieci wodocią-
gowej oraz kanalizacji sanitarnej – 
mówi burmistrz. – Blisko 10 milionów 
złotych przeznaczyliśmy na remonty 

i inwestycje dro-
gowe na terenie 
całej gminy. 
Obecnie planuje-
my budowę no-
wej siedziby Mu-
zeum Niepodle-
głości przy ulicy 

Traugutta i rewitalizację Rynku wraz 
z otoczeniem starówki. Naszym ce-
lem jest także budowa ścieżek rowe-
rowych wokół zalewu Dobczyckiego. 
Na inwestycje udało się pozyskać 
burmistrzowi w poprzednich latach 
blisko 300 milionów złotych z Unii 
Europejskiej. Teraz planuje on kolej-
ne projekty, na które postara się po-

zyskać dofinansowanie zewnętrzne. 
Z innych ważniejszych inwestycji wy-
licza budowę nowego gmachu bi -
blioteki czy rewitalizację Zarabia, czy-
li wypoczynkowej dzielnicy, do której 
przyjeżdżają również krakowianie. 
Prywatnie jest szczęśliwym mężem 
i ojcem. Wraz z żoną Małgorzatą wy-
chowują trzech synów: Jana, Rado-
sława i Konrada. Maciej Ostrowski 
został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi nadawanym 
przez prezydenta Polski. 
(AZ)  
Aby zagłosować na burmistrza 
Ostrowskiego, wyślij SMS 
 o treści NB.7 pod nr 72355

Maciej Ostrowski, burmistrz Myślenic
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Rocznik 1955. Stanowisko burmi-
strza Dobczyc piastuje od maja 2015 
roku. Zastąpił Marcina Pawlaka, któ-
ry w styczniu 2015 roku zmarł 
po przegranej walce z ciężką chorobą  
(rządził Dobczycami przez 26 lat).  
Paweł Machnicki urodził się w Krako-
wie. Maturę uzyskał w Liceum Pla-
stycznym w Opolu. Studiował w Kra-
kowie zarządzanie w administracji 
publicznej na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. W Dobczycach 
mieszka od 1982 roku. W samorzą-
dzie działa i pracuje od ćwierć wieku. 
Wcześniej był pracownikiem m.in. 
w Muzeum Regionalnym PTTK. W la-

tach 1990-1994 
był zastępcą bur-
mistrza Dobczyc, 
a w latach 1994-
1998 pełnił funk-
cję przewodni-
czącego Rady 
Miejskiej Miasta 

Dobczyc. W kolejnej kadencji, w la-
tach 1998-2002, został radnym po-
wiatu myślenickiego. Jednocześnie 
pracował w Departamencie Organi-
zacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 
Może pochwalić się budową nowej 
strażnicy OSP w Dobczycach, rozbu-
dową szkoły w Brzączowicach oraz 

wykonaniem kanalizacji w miejsco-
wościach Brzączowice – Górki 
i Stojowice. Po długich staraniach 
rozpoczęto także budowę szkoły 
w Dziekanowicach.   
Uczestniczył w licznych kursach 
i szkoleniach oraz studyjnych wyjaz-
dach zagranicznych, m.in. do Francji, 
Niemiec, Szwajcarii. Ma 62 lata, jest 
żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci – 
Karolinę i Macieja oraz dwie wnuczki. 
Jego zainteresowania skupiają się 
wokół sztuk plastycznych, astrono-
mii oraz wycieczek górskich. (AZ)  
Aby zagłosować na burmistrza 
Machnickiego, wyślij SMS 
 o treści NB.6 pod nr 72355

Paweł Machnicki, burmistrz Dobczyc (pow. myślenicki)
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Pochodzi z Lubnia, gdzie urodził się 
w 1956 roku. Ukończył studia 
na Wydziale Maszyn Górniczych 
i Hutniczych Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Długo pro-
wadził własny biznes. W 1990 roku 
został przewodniczącym rady gmi-
ny i funkcję tę piastował aż do 2006 
roku. Wtedy został wybrany na sta-
nowisko wójta. Po 10 latach rządów 
w Lubniu chwali się rozbudową in-
frastruktury sportowej. Wymienia 
tu budowę kompleksu sportowego 
w Skomielnej, budynku sportowe-
go w Tenczynie oraz kilku boisk wie-
lofunkcyjnych. Do sukcesów doli-
cza także remonty dróg i budowę 

nowych chodni-
ków oraz rozbu-
dowę kanaliza-
cji. – Skanalizo-
wane mamy ok. 
40 procent gmi-
ny, więc jeszcze 
dużo pracy 

przed nami. Uregulowano także 
stan formalnoprawny ośrodka 
zdrowia w Skomielnej Białej oraz 
wyremontowano oba ośrodki zdro-
wia w Lubniu i Skomielnej Białej. Te-
raz są to nowoczesne placówki, któ-
re służą mieszkańcom – mówi wójt. 
Powstało kilka nowych placów za-
baw na terenie gminy, a w planach 

są kolejne. Obecnie trwa rozbudo-
wa przedszkola w Tenczynie. Cały 
czas powstaje też nowe oświetlenie 
dróg gminnych.  
Wójt bardzo lubi swoją pracę, ale 
przyznaje, że nie jest ona najprost-
sza. Sił nabiera w czasie leśnych 
spacerów. Jak twierdzi, czasu wol-
nego ma niewiele, więc gdy tylko 
jest okazja, stara się go spędzać z ro-
dziną. Wójt jest szczęśliwym mę-
żem, ojcem i dziadkiem. Ma czworo 
dzieci: Michała, Filipa, Karolinę oraz 
Mariolę i dwóch wnuków. (AZ) 
Aby zagłosować na wójta 
Szczepańca, wyślij SMS o treści 
NW.13 pod nr 72355     

Kazimierz Szczepaniec, wójt Lubnia (pow. myślenicki)
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To zapewne jeden z wójtów najkró-
cej pełniących swoją funkcję.  
Urząd objął oficjalnie po uzupełnia-
jących wyborach 24 lipca 2016 ro-
ku. Wcześniej obowiązki wójta peł-
nił przez pół roku (wyznaczono go 
na komisarza w gminie), po tym jak 
dotychczasowy wójt, Daniel 
Obajtek, przeszedł do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa. Hajduk ma 33 lata, z wy-
kształcenia jest politologiem. 
Ukończył studia na Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie.  
Zanim został wicewójtem w 2015 
roku, przez kilka lat pracował  
w myślenickim Urzędzie Miasta. 

Mimo przejęcia 
obowiązków 
w trakcie trwa-
nia kadencji, 
za sukces po-
czytuje sobie 
dokończenie 
rozpoczętych 

inwestycji, między innymi kom-
pleksowego remontu Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Pcimiu oraz 
uchwalenie nowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy, a także budowę dużego boi-
ska szkolnego w Pcimiu przy udzia-
le środków z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 

Na resztę kadencji młody wójt ma 
w planach dalszą poprawę infra-
struktury drogowej oraz szkolno-
sportowej i rozpoczęcie inwestycji 
w kwestii skanalizowania terenu 
gminy.  
Pochodzi z Myślenic, ale mieszka 
w Stróży z żoną Bernadettą i troj-
giem dzieci – Amelią, Dawidem 
i Leną. Gdy ma wolny czas, najchęt-
niej spędza go z rodziną. Lubi też 
chodzić po górach. Jego hobby to 
akwarystyka i koszykówka. 
(AZ) 
Aby zagłosować na wójta  
Hajduka, wyślij SMS o treści 
NW.14 pod nr 72355    

Piotr Hajduk, wójt Pcimia (pow. myślenicki)
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Rocznik 1957. Urodził się w Wodzi -
sławiu, w dawnym województwie 
kieleckim, ale przez całe życie zwią-
zany jest z Małopolską. W Krakowie 
ukończył szkołę podstawową i lice-
um. Później uczęszczał do ówczes-
nej Akademii Rolniczej, gdzie stu-
diował na Wydziale Ogólnym, Rol-
nym. Nie ukończył go jednak, gdyż 
po drugim roku był zmuszony 
do przerwania nauki ze względu 
na stan zdrowia i poszedł na urlop 
dziekański. Powrócił co prawda 
później na IV rok, ale ze względu 
na sytuację rodzinną zrezygnował 
z nauki i podjął pracę. Jego pierw-
szym zakładem pracy był Rolniczy 

Zakład Do-
świadczalny 
Akademii Rolni-
czej w Mydlni -
kach, gdzie pra-
cował jako kie-
rowca w latach 
1978-1981. 

Od 1981 roku pracował w rolniczym 
zakładzie doświadczalnym Gaik-
Brzezowa, gdzie był kierownikiem 
gospodarstwa rolnego. Pracę sa-
morządową zaczął w 1984 roku 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
Dobczyce. Pracował tam do 1994 
roku. W tym samym roku został 
wójtem Raciechowic. 

Jako swoje sukcesy wylicza 
termomodernizację wszystkich 
szkół, budowę nowych dróg oraz 
remonty tych starych. Chwali się 
także odnowioną remizą strażacką. 
W trakcie jest też realizacja inwe-
stycji związanej z budową wodo-
ciągu i skanalizowaniem gminy. 
Powstały również nowe place za-
baw i siłownie plenerowe.  
Marek Gabzdyl jest żonaty, ma 
trzech synów – Bartka, Łukasza 
i Maćka oraz troje wnucząt.  
(AZ)  
Aby zagłosować na wójta 
Gabzdyla, wyślij SMS o treści 
NW.15 pod nr 72355 

Marek Gabzdyl, wójt Raciechowic (pow. myślenicki)
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Urodzony w 1958 roku Tadeusz 
Pitala jest najdłużej rządzącym wój-
tem w powiecie myślenickim. 
Na stanowisko wybrany został 
w 1990 roku i utrzymuje się na nim 
nieprzerwanie od 27 lat. Ma wy-
kształcenie wyższe techniczne, jest 
absolwentem Wydziału Mechanicz-
nego Politechniki Krakowskiej. 
Do 1987 roku pracował jako główny 
mechanik w Spółdzielni Metalow-
ców „Przyszłość” w Świątnikach 
Górnych, a w latach 1987-1990 pro-
wadził działalność gospodarczą – 
zajmował się produkcją galanterii 
metalowej. Później pochłonęła go 
już praca na stanowisku wójta.  

Przez ponad 
ćwierć wieku 
mógł się wyka-
zać na wielu po-
lach. Jego zda-
niem, gmina 
w tym czasie 
zmieniła się nie 

do poznania. Wyremontowane dro-
gi, budowa sieci telefonicznej, wodo-
ciągów, kanalizacji i rozbudowa sieci 
gazowej. Do tego budowa trzech sal 
gimnastycznych: w Czechówce, 
Łyczance i Zakliczynie oraz hali spor-
towej w Sieprawiu. Wójt nie spoczy-
wa jednak na laurach. – W tej kadencji 
chcemy zagospodarować okolice 

zbiornika Dobczyckiego oraz zbudo-
wać przedszkole w Sieprawiu – zapo-
wiada. Ważną inwestycją była także 
modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Sieprawiu, dofinansowana z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Tadeusz Pitala jest też 
jednym z wójtów, który podjął pody-
plomowe studia z zakresu pozyski-
wania środków unijnych. Ukończył je 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lubi 
czytać książki i pracę w domowym 
ogródku. Ma żonę Lidię i dwoje dzieci 
– Monikę i Tomasza. (AZ) 
Aby zagłosować na wójta   
Pitalę, wyślij SMS o treści  
NW.16 pod nr 72355     

Tadeusz Pitala, wójt Sieprawia (pow. myślenicki)
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Urodził się w Sułkowicach w 1965 r. 
W samorządzie od 2002 r., od kiedy 
został przewodniczącym rady miej-
skiej. Jak sam mówi, swoją pracę 
traktuje jako służbę drugiemu czło-
wiekowi. Na stanowisku burmi-
strza od 2006 r. Jest absolwentem 
Wydziału Matematyczno-Fizyczno-
Technicznego Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej oraz Krakowskiej Szkoły 
Retoryki przy Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Podyplomowo ukończył 
administrację publiczną, prawo za-
mówień publicznych oraz zarządza-
nie w oświacie. Za jeden z najwięk-
szych sukcesów uważa skanalizowa-
nie terenu gminy – obecnie już w bli-

sko 80 proc., 
z nowoczesną 
oczyszczalnią 
ścieków i stacją 
uzdatniania wo-
dy. W ostatnim 
roku wybudowa-
no nowe przed-

szkole w Sułkowicach oraz boisko 
wielofunkcyjne przy szkole 
w Krzywaczce. – W przyszłym roku 
do użytku zostanie oddana hala 
sportowa w Rudniku, zatwierdzony 
już mamy projekt budowy sali gim-
nastycznej z zapleczem i częścią dy-
daktyczną w Biertowicach – podkre-
śla burmistrz. – Modernizujemy dro-

gi, wykonujemy projekty chodników, 
budujemy parkingi i urządzamy tere-
ny rekreacyjne. Będziemy się ubie-
gać o środki na boisko sportowe oraz 
plac zabaw w Harbutowicach i rewi-
talizację centrum Sułkowic – wylicza.  
Pułka ma uprawnienia ratownika 
WOPR, jest brązowym medalistą 
Akademickich Mistrzostw Polski 
w piłce ręcznej. Był zawodnikiem 
Gościbi Sułkowice i Hutnika Kraków. 
W wolnych chwilach zbiera grzyby 
i dogląda pasiek.  Ma żonę i dwoje 
dzieci. (AZ)  
Aby zagłosować na burmistrza 
Pułkę, wyślij SMS o treści  
NB.8 pod nr 72355

Piotr Pułka, burmistrz Sułkowic (pow. myślenicki)
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Urodził się w Krzczonowie w 1959 ro-
ku. Wójtem jest drugą kadencję, ale 
karierę samorządową zaczął już w la-
tach 90. XX wieku. W 1998 roku zo-
stał radnym powiatu myślenickiego. 
W wyborach na wójta startował już 
czterokrotnie, ale pierwsze dwie pró-
by zakończyły się porażką. Jak przy-
znaje Piaściak, to nauczyło go wy -
trwałości. Uwielbia działać, więc na-
wet gdy nie pełnił oficjalnych funkcji, 
to i tak angażował się w życie lokalnej 
społeczności. Jest absolwentem kra-
kowskiej Akademii Górniczo-Hutni-
czej, gdzie ukończył Wydział Wiertni-
ctwa, Nafty i Gazu. Później studiował 
na tej uczelni również zarządzanie. 

Nie lubi chwalić 
się sukcesami, bo 
uważa, że wyko-
nuje tylko swoją 
pracę. Niemniej 
na jego konto 
w tej kadencji 
można zaliczyć 

wyremontowanie dworku w Tokar-
ni, wybudowanie przedszkola 
w Krzczonowie, a także moderniza-
cję dróg gminnych. Rozbudowy do-
czekał się również Urząd Gminy. 
Gmina potrzebuje jednak przede 
wszystkim rozwoju kanalizacji. Do tej 
pory udało się wybudować ponad 
20 kilometrów sieci. 

Taki stan wójta zdecydowanie nie 
zadowala. Sukces ogłosi, kiedy cała 
gmina zostanie skanalizowana. 
Uważa to za najważniejsze zadanie 
tej kadencji. W najbliższych pla-
nach jest rozbudowa oczyszczalni 
ścieków. Podobnie jak większość 
wójtów czy burmistrzów mówi, że 
czasu wolnego ma bardzo mało. 
Poza urzędem zajmuje się swoim 
gospodarstwem. Władysław 
Piaściak dodaje, że w domu zawsze 
jest coś do zrobienia. Wójt Tokarni 
ma żonę i dwoje dzieci. (AZ) 
Aby zagłosować na wójta  
Piaściaka, wyślij SMS o treści 
NW.17 pod nr 72355

Władysław Piaściak, wójt Tokarni (pow. myślenicki)
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Ma 46 lat. Wójtem Wiśniowej zo-
stał w 2010 roku i piastuje to sta-
nowisko już drugą kadencję. 
Wcześniej, przez 17 lat, był poli-
cjantem. Doświadczenie i nie -
ustępliwość wyniesione ze służby 
na pewno mu się przydały pod-
czas pierwszej kadencji. Była wy-
jątkowo ciężka, bo gminę w tym 
czasie zalewała wiele razy we -
zbrana woda. W samym 2014 ro-
ku aż czterokrotnie. Po jednej 
z powodzi straty były szacowane 
na kilkanaście milionów złotych. 
Walka z żywiołem bywała tak 
ciężka, że Wiesław Stalmach za-
stanawiał się, czy starać się o re -

elekcję w 2014 
roku. Miesz-
kańcy go jed-
nak namówili 
i wybrali 
na drugą ka-
dencję.  
Wójt Stalmach 

musiał ratować gminę także na in-
nym polu. Gdy przejmował wła-
dzę w 2010 roku Wiśniowa była 
zadłużona na 13 mln złotych, 
a próg zadłużenia przekraczał 62 
proc. dochodów. Obecnie zadłu-
żenie się zmniejsza. To dla wójta 
jeden z większych sukcesów. Za-
ciskanie pasa nie przeszkodziło 

jednak w zrealizowaniu kilku in-
westycji. Wśród nich jest m.in. 
budowa kanalizacji w Węgłówce. 
Oprócz tego udało się wyremon-
tować kilka dróg, zbudowano boi-
sko oraz nowy parking w Lipniku. 
Celem Stalmacha jest zmiana miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, tak aby utwo-
rzyły się nowe tereny pod inwesty-
cje, których w gminie brakuje. Wie-
sław Stalmach wolny czas spędza 
w domu z najbliższymi.  
(AZ)  
Aby zagłosować na wójta  
Stalmacha, wyślij SMS o treści 
NW.18 pod nr 72355 

Wiesław Stalmach, wójt Wiśniowej (pow. myślenicki)
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Urodził się w 1960 r. w Biczycach 
Dolnych. Ukończył Akademię Rolni-
czą w Krakowie. Swoje wykształce-
nie poszerzył o studia podyplomowe 
z negocjacji i public relations. Ukoń-
czył  też m.in. kurs przygotowujący 
do zawodu samodzielnego księgo-
wania, zdał egzamin dla kandydatów 
na członków rad nadzorczych 
w spółkach Skarbu Państwa, posiada 
zezwolenie Państwowego Urzędu 
Nadzoru Ubezpieczeń na pracę 
w charakterze agenta ubezpiecze-
niowego. Wójtem Chełmca został 
w 2006 r. Za sukces nie tylko ostat-
nich miesięcy, ale całych dotychcza-
sowych rządów w gminie uważa  

uzyskanie praw 
miejskich dla wsi 
Chełmiec. Zosta-
ło to już oficjalnie 
ogłoszone przez 
rząd, a stanie się 
faktem 1 stycznia 
przyszłego roku.  

W planach wójta na najbliższy czas 
jest przebudowa centrum Chełmca, 
tak by miał rynek jak na miasto przy-
stało. Chce dokończyć budowę kana-
lizacji w miejscowościach na obydwu 
brzegach Dunajca. W Chełmcu pla-
nuje rozbudowę pływalni Aqua Cen-
trum i budowę obserwatorium astro-
nomicznego. Przez najbliższy rok 

chce cieszyć się stanowiskiem już nie 
wójta lecz burmistrza. W najbliższych 
wyborach wystartuje, ale mówi, że 
nie zdecydował, czy będzie ubiegał 
się o fotel burmistrza Chełmca czy 
może prezydenta Nowego Sącza. 
Żona wójta, Joanna, jest radną po-
wiatu nowosądeckiego. Mają trzy 
córki: Annę, Marysię oraz Wandę. 
W wolnych chwilach wójt czyta 
książki, ogląda programy popularno-
naukowe. Nie stroni też od prac 
w ogrodzie i gotowania.  
(SŚ) 
Aby zagłosować na wójta 
Stawiarskiego, wyślij SMS  
o treści NW.38 pod nr 72355

Bernard Stawiarski, wójt Chełmca (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1974 roku w Nowym 
Sączu. Przez 18 lat prowadził własną 
działalność gospodarczą – spółkę zaj-
mującą się branżą spożywczą. Bur-
mistrzem został wybrany w wybo-
rach samorządowych trzy lata temu.  
Burmistrz chwali się, że po zakończe-
niu termomodernizacji Szkoły Pod-
stawowej nr 1, teraz podjął podobne 
zadanie w budynku ośrodka zdro-
wia. Za uporanie się z wielkim i trud-
nym wyzwaniem uważa połączenie 
szkół, co związane jest z reformą li-
kwidującą gimnazja. Jako sukces 
przedstawia zakup nowego samo-
chodu gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej Grybów – Biała 

Wyżna, jednej 
z najaktywniej-
szych na całej 
Sądecczyźnie. 
Samochód ten 
poświecony zo-
stał podczas te-
gorocznej Jesieni 

Grybowskiej, święta lokalnej społe -
czności, reaktywowanego po latach 
przerwy.  
Teraz wójt zaczyna przebudowę par-
ku z alejkami, ławkami, fontanną i ga-
lerią popiersi Honorowych Obywa -
teli Grybowa, których jest trzech. 
W parku, nazwanym imieniem Jerze-
go Gotwickiego, burmistrza miasta 

sprzed dziesięcioleci, znajdą się także 
siłownia plenerowa i plac zabaw. 
Znaczącą poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców ma przynieść budowa 
dwukilometrowych odcinków chod-
nika wzdłuż drogi krajowej nr 28, za-
równo w kierunku Gorlic, jak i Nowe-
go Sącza. Grybów przystąpił do prac 
projektowych mających umożliwić 
rozbudowę oczyszczalni ścieków 
na osiedlu Równie.  
Paweł Fyda jest żonaty. Ma dwóch 
synów. Z nimi najbardziej lubi spę-
dzać swój wolny czas. (SŚ) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Fydę, wyślij SMS o treści  
NB.14 pod nr 72355

Paweł Fyda, burmistrz Grybowa (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1951 r. w Białej Niżnej. 
Kształcił się w Technikum Budowy 
Maszyn w Piotrkowie Trybunalskim. 
Przez sześć lat był prezesem firmy 
Stolbud w Grybowie. W latach 1989-
1993 pełnił funkcję zastępcy wójta 
gminy Grybów. Wójtem jest nie-
przerwanie od 19 lat.  
Bez wątpienia największym, chociaż 
nie najnowszym, osiągnięciem wójta 
jest stworzenie systemu stypendiów 
dla studentów pochodzących z gmi-
ny Grybów. Stypendia gminne nie są 
obwarowane koniecznością ich od-
pracowania w rodzinnych stronach. 
Z myślą o młodych wójt buduje nową 
szkołę w Gródku i rozbudowuje już 

istniejącą we wsi  
Cieniawa. Krok 
jest też rozważ-
nym ekologiem. 
Kiedy rozpoczy-
nał pracę na sta-
nowisku wójta, 
gmina miała zale-

dwie kilka kilometrów kanalizacji sa-
nitarnej. Obecnie istnieje ponad 100 
km sieci kanalizacyjnych. Powstały 
także oczyszczalnie ścieków. Jest ko-
lejnych kilkadziesiąt kilometrów wo-
dociągów. Budowane są także nowe 
ujęcia wody.  
Większość dróg na terenie gminy po-
siada już nawierzchnię utwardzoną.  

Mieszkańcy gminy mogą korzystać 
z pierwszego w tym regionie krytego 
lodowiska, które zbudowano blisko 
szkoły w Białej Niżnej. Również z już 
oddanego do użytku Centrum Spor-
tów Zimowych w Ptaszkowej z trasa-
mi do biegania na nartach i nartorol-
kach. Teraz wójt zaczyna budowę 
krytego basenu z przyległymi do nie-
go terenami rekreacyjnymi o powie -
rzchni 4 ha. Ten obiekt powstanie 
w Białej Niżnej przy trasie do Stróż. 
Piotr Krok odpoczywa czytając książ-
ki. Od niedawna także wędkuje. (SŚ) 
Aby zagłosować na wójta  
Kroka, wyślij SMS o treści  
NW.32 pod nr 72355

Piotr Krok, wójt gminy Grybów (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1955 roku w Bartkowej-
-Posadowej. Absolwent Politechniki 
Krakowskiej z tytułem inżyniera che-
mika. Ukończył również studia pody-
plomowe z pedagogiki i zarządzania 
oświatą. Jest emerytowanym na -
uczycielem przedmiotów zawodo-
wych i byłym dyrektorem szkoły.  
W latach 1991-1998 był radnym gmi-
ny i równocześnie radnym powiatu 
nowosądeckiego. Od 2010 r. piastuje 
urząd wójta Gródka nad Dunajcem. 
Józef Tobiasz jako najważniejsze za-
danie ostatnich miesięcy, jakie udało 
się zrealizować, wymienia porządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej 
w miejscowościach położonych 

na obrzeżach Je-
ziora Rożnow -
skiego.  
Dodaje, że to za-
danie jest bardzo 
poważne i bę-
dzie kontynuo-
wane jeszcze kil-

ka lat. Ze względu na specyfikę tere-
nu oraz turystyczny charakter gminy 
ważne jest poprawienie bezpieczeń-
stwa na drogach. Zwłaszcza głównej, 
prowadzącej od Wojnicza do Dąbro-
wy. Tam gdzie ich jeszcze nie ma, bę-
dą budowane chodniki oraz instalo-
wane lampy oświetlenia ulicznego. 
Wójt chce zagospodarować miejsca 

zrekultywowane nad jeziorami: Roż -
nowskim w Bartkowej i Czchowskim 
w Tropiu, a także zwiększyć atrakcyj-
ność gminy poprzez budowę ośrod-
ków wypoczynkowych. Takich jak 
najnowszy Andrzeja Wiśniowskiego. 
Wójt chwali się, że rozwiązał  prob-
lem posiłków dla uczniów. Szykuje je 
kuchnia GOK w Jelnej. Szkoły mają 
punkty wydawania i jadalnie.  
Czy będzie chciał rządzić w przyszłej 
kadencji? Mówi, że stanie w wybor-
cze szranki, jeśli zdrowie mu pozwoli. 
(SŚ) 
Aby zagłosować na wójta  
Tobiasza, wyślij SMS o treści 
NW.36 pod nr 72355

Józef Tobiasz, wójt Gródka nad Dunajcem (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1956 roku w Ptasz -
kowej. Jest absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Wójtem Ka-
mionki Wielkiej został już w 1992 
roku, więc funkcję tę pełni nie-
przerwanie aż ćwierć wieku.  
Wcześniej doświadczenie zdoby-
wał jako naczelnik Grybowa.  
Wójt chwali się, że oddał do użytku 
dwie sale gimnastyczne przy szko-
łach w Mystkowie oraz Mszalnicy.  
Teraz rusza z budową kolejnych, 
dla szkół w Kamionce Wielkiej oraz 
Jamnicy. Sukcesem dla wójta jest 
zakończenie kolejnego etapu kana-
lizacji. Inwestycji realizowanej ze 

Spółką Sądeckie 
Wodociągi. Te-
raz proekolo-
giczna inwesty-
cja w Mystkowie 
i Mszalnicy. Wójt 
tworzy plenero-
we centrum re-

kreacyjne na Czarnej Kępicy w Ka-
mionce Górnej, gdzie łatwo doje-
chać z Nowego Sącza nawet auto-
busem komunikacji miejskiej. Tam 
już zbudowano część niezbędnej 
infrastruktury. Teraz wójt ma pie-
niądze na ścianki wspinaczkowe 
i park linowy. Żadna firma nie sta-
je jednak do przetargu na budowę. 

Kłopotu z wyłonieniem wykonaw-
cy nie ma natomiast w przypadku 
remontu dwóch kilometrów drogi 
z centrum Kamionki Wielkiej w kie-
runku Nowego Sącza. To droga po-
wiatowa, więc gmina porozumiała 
się ze starostwem nowosądeckim, 
kto za co zapłaci, by ruchliwa trasa 
stała się wygodna, a także bez-
pieczniejsza. 
Kazimierz Siedlarz jest żonaty i ma 
dwoje dzieci. Relaksuje się grając 
w siatkówkę i jeżdżąc na nartach. 
(SŚ) 
Aby zagłosować na wójta 
Siedlarza, wyślij SMS  
o treści NW.58 na nr 72355

Kazimierz Siedlarz, wójt Kamionki Wielkiej (pow. nowosądecki)
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Ma 49 lat i urodził się w Krakowie. 
Jest absolwentem Wydziału Leśne-
go na Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie, Wydziału Przedsiębior-
czości i Zarządzania Wyższej Szkoły 
Biznesu – National Louis University 
w Nowym Sączu oraz Wydziału Eko-
nomicznego UMCS. Ukończył rów-
nież studia podyplomowe z rachun-
kowości i finansów i innowacyjnego 
zarządzania badaniami naukowymi. 
Pracę doktorską obronił na Wydziale 
Finansów Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie. Od 2010 roku jest 
burmistrzem Krynicy-Zdroju. Na liś-
cie najnowszych sukcesów umiesz-
cza pozyskanie poza budżetem gmi-

ny aż 38 mln zł  
na rewitalizację 
Góry Parkowej, 
Polany Janówka, 
parku Dukieta 
i płyty głównej 
deptaku. Ważne 
było też przeję-

cie od starostwa budynku dawnego 
Ośrodka Zdrowia przy ul. Kraszew-
skiego, który po przebudowie zy-
ska 24 mieszkania komunalne. Będą 
gotowe wcześniej niż w drugim bu-
dynku komunalnym, wznoszonym 
przez miasto. W najbliższym planie 
jest budowa aquaparku w Krynicy, 
obok hali lodowej. Tę inwestycję gmi-

na podejmuje samodzielnie. Reśko 
nie wyklucza pozyskania udziałow-
ców do przedsięwzięcia mającego 
zwiększyć turystyczną atrakcyjność 
uzdrowiska. Temu ma służyć także 
nowa ścieżka rowerowa do Muszy -
ny. Poza miastem ważnymi inwesty-
cjami są drogi, m.in. w Tyliczu, Pio -
runce, Czyrnej i Bereście. W Bereście 
powstaje most do jednego z osiedli. 
Burmistrz Reśko zamierza w następ-
nej kadencji kontynuować pracę dla 
Krynicy. Jest żonaty i ma troje dzieci. 
(SŚ) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Reśkę, wyślij SMS o treści  
NB.15 pod nr 72355

Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-Zdroju (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1966 r. w Nowym Są-
czu. Jest absolwentem rzeszow-
skiej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania i sądeckiej WSB-NLU. 
Ukończył studia podyplomowe 
z przygotowania pedagogicznego, 
prawa i ekonomii w nadzorze właś-
cicielskim, psychologii oraz admini-
stracji samorządowej. Zanim 
w 2006 r. został wójtem, był m.in. 
kierownikiem referatu w Urzędzie 
Gminy Korzenna, kierownikiem 
działu organiza cyjno-administra -
cyjnego w Muzeum Okręgowym 
w Nowym Sączu i dyrektorem 
MORD-u w Nowym Sączu. 
– Trudno jest wymienić jedną, naj-

ważniejszą in-
westycję – przy-
znaje Leszek 
Skowron. Za -
uważa, że dla 
jednych może to 
być budowa ka-
nalizacji, inni 

czekają na halę sportową.  
– Bardzo mnie cieszą projekty zwią-
zane z młodzieżą. Mamy szkołę mu-
zyczną, orkiestry, zespoły regional-
ne. To cały czas się rozwija – zauwa-
ża wójt Korzennej. W planach jest 
budowa sali widowiskowo-koncer-
towej w Korzennej. Rozpoczęta zo-
stała budowa kanalizacji w miejsco-

wościach: Wojnarowa, Korzenna, 
Posadowa Mogilska. Cały czas po -
wstają również przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.  
Na pytanie o start w przyszłorocz-
nych wyborach samorządowych, 
odpowiada: – Na razie skupiam się 
na realizacji inwestycji. Czy będę 
kandydował? Nie mówię nie i nie 
mówię tak. Czas pokaże. 
Leszek Skowron jest żonaty, ma troje 
dzieci. Od najmłodszych lat interesu-
je się muzyką, ma słabość do folkloru.  
(SK) 
Aby zagłosować na wójta  
Skowrona, wyślij SMS  
o treści NW.35 pod nr 72355

Leszek Skowron, wójt Korzennej (pow. nowosądecki)
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Jestem dumna z kontaktów z mieszkańcami 
i ich zaangażowania społecznego

Rozmowa z MAŁGORZATĄ GROMALĄ wójtem Gminy Podegrodzie

Pomysł wprowadzenia dwukadencyjności 
na razie upadł. W przyszłym roku wybory. 
Uważa Pani, że powinna oddać władzę?

To dobrze, że pomysł dwukadencyjności, z za-
liczeniem byłych kadencji, przestał być forso-
wany. I nie dlatego, że ja czy inni wójtowie, 
burmistrzowie przywiązani są do swoich sta-
nowisk. Problem jest znacznie poważniejszy. 
Chodzi o ustrojowy model funkcjonowania sa-
morządu. Samorząd terytorialny, a szczególnie 
samorząd gminny to jedna z najbardziej uda-
nych reform ustrojowych państwa ostatniego 
trzydziestolecia. Oddanie zadań gminom, które 
znają lokalne potrzeby spowodowało, że gminy 
stały się największymi inwestorami i w stosun-
kowo krótkim czasie doprowadziło do rozkwitu 
tych gmin. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden aspekt tych działań. Jako wójt gminy 
nigdy nie pozwoliłabym sobie na lekceważe-
nie głosów mieszkańców tak jak to się dzieje 
w dużych miastach czy na szczeblu regionu 
i kraju. Przepływ informacji i reakcje są tak 
szybkie, że wójt musi reagować natychmiast. 
Na szczeblu kraju jest większa anonimowość 
i przewlekłość działań. Z reguły bez żadnych 
konsekwencji. Dlatego z niepokojem obser-
wuję kolejne działania zmierzające do centra-
lizacji zadań publicznych i próby upartyjniania 
samorządu. Nagłaśniając pojedyncze przypad-
ki nieprawidłowości, nierzadko, tak jak kilka lat 
temu w moim przypadku, zmyślone i kłamliwe, 
pod pozorem naprawy kolejnej dziedziny życia 
społecznego próbuje się zepsuć to, co akurat 
dobrze funkcjonuje. Musimy głośno o tym mó-
wić i wyjaśniać ludziom istotę samorządności. 
To ludzie ostatecznie podejmują decyzję czy 
przedłużają mandat swoim dotychczasowym 
reprezentantom, czy dają im czerwona kartkę 
wybierając kogoś innego.

To znaczy, że wystartuje Pani w wyborach?

Nic nie jest przesądzone. Nie znamy zapowia-
danej nowej ordynacji wyborczej i jaka rola zo-
stanie przypisana samorządowi. Jeżeli będzie 
to rola dekoracyjna, a prawdziwe decyzje będą 
podejmowane centralnie i realizowane przez 
lokalnych, partyjnych funkcjonariuszy - to będę 
się zastanawiać. Jeżeli zostanie utrzymana 
rola samorządu i rola wójta jako przedstawi-
ciela woli mieszkańców gminy - to wystartuję. 
Uważam, że moim obowiązkiem jest poddać 
się ocenie mieszkańców. Żadne sondaże, 
plotki, opinie mniej lub bardziej życzliwych 
dziennikarzy nie zastąpią kartki wyborczej. 
To prawdziwa ocena pracy mijającej kadencji 
i w przypadku zwycięstwa mocny mandat na 
przyszłość. Uważam także, że powinnam my-
śleć o przyszłości gminy i kształcić nowe poko-
lenie samorządowców.

Co mieszkańców najbardziej może 
przekonać, by to właśnie na Panią oddali 
głos?

Zaangażowanie w działaniu, transparentność 
działań i skuteczność. Oprócz realizacji obiet-
nic wyborczych jakie składałam przed każdymi 
wyborami, na bieżąco starałam się wykorzy-
stywać wszystkie możliwe okazje do pozyski-

wania zewnętrznych źródeł fi nansowania i roz-
wijania gminy. W ciągu siedmiu ostatnich lat, 
od kiedy po raz pierwszy zostałam wójtem 
Gminy Podegrodzie, majątek gminy wzrósł 
z 49 mln zł do 122 mln zł. To pokazuje ska-
lę inwestycji i zmian w Gminie Podegrodzie. 
Ale inwestycje to nie wszystko. Najważniejsza 
jest atmosfera i dobry klimat, który ma wpływ 
na zadowolenie mieszkańców. Zarówno wójt 
jak i pracownicy gminy, mają świadomość, że 
jesteśmy dla mieszkańców. Zawsze starałam 
się dbać o relacje międzyludzkie, aktywizować 

różne środowiska, rozwiązywać realne proble-
my mieszkańców czyli budować więzi naszej 
wspólnoty. I chciałbym robić to nadal. Wybory 
są odpowiedzią na pytanie czy te działania były 
skuteczne. Jest też kilka nowych rzeczy do 
zrobienia, przygotowania trwają. Ale to już jest 
pieśń przyszłości. Za wcześnie o tym mówić.

W jaki sposób ich jakość życia poprawiła 
się przez blisko już dwie kadencje Pani 
rządów?

Zrealizowaliśmy dziesiątki projektów, zarówno 
tych budowlanych najbardziej widocznych jaki 
i tzw. miękkich czyli społeczno-kulturalno-spor-
towych. Wszystkie zrealizowane inwestycje 
służą głównie poprawie jakości życia miesz-
kańców. Nowe drogi, chodniki, oświetlenie 
uliczne, oczyszczalnia, kanalizacja, wodociąg, 
żłobek i przedszkole, termomodernizacja szkół, 
budowa sal gimnastycznych, remont budynku 
urzędu gminy, darmowe komputery i internet, 
kaplica cmentarna w Podrzeczu, uruchomienie 
połączenia MPK z Nowym Sączem - można by 
tak długo wymieniać - to inwestycje, które mają 
bezpośredni wpływ na jakość życia. Staramy 
się zróżnicować kierunki interwencji Gminy na 
najbardziej potrzebne obszary. Dlatego oprócz 
inwestycji infrastrukturalnych rozwijamy ofertę 
kulturalną, poprzez prężnie działający Gminny 
Ośrodek Kultury z filiami w Naszczowicach, 
Mokrej Wsi, Brzeznej-Litaczu i Podrzeczu, 
ofertę edukacyjną i sportową. Sukcesywnie 
rozwijamy współpracę z organizacjami poza-
rządowymi. Coraz więcej mieszkańców Gminy 
angażuje się w życie społeczne swoich środo-
wisk. Potwierdzeniem dobrego klimatu w gmi-
nie jest fakt, że coraz więcej fi rm przenosi swo-
je siedziby lub buduje swoje zakłady na terenie 
Gminy Podegrodzie. To dodatkowe dochody 
do budżetu gminy oraz nowe miejsca pracy. 
I ostatnia rzecz, ale bardzo ważna dla miesz-
kańców. Myślę, że zdecydowana większość 
odczuwa dumę z poczucia bycia mieszkańcem 
naszej gminnej wspólnoty.

Z czego Pani jest najbardziej dumna?

Duma i pycha zawsze kroczy przed upadkiem. 
Wolę raczej mówić o satysfakcji z dobrze wyko-
nanej pracy. Ale ponieważ powtarzałam to wie-
lokrotnie więc powtórzę po raz kolejny. Jestem 
dumna, i uważam to za swój największy sukces, 
z kontaktów z mieszkańcami i z ich autentycz-
nej chęci angażowania się w sprawy lokalnych 
środowisk czy w sprawy gminne. Uroczystości 
związane z jubileuszem 1000-lecia Parafi i Pode-
grodzie czy kanonizacją Ojca Stanisława Pap-
czyńskiego pokazały siłę tej wspólnoty. Jestem 
po kolejnych, corocznych spotkaniach sołeckich. 
Frekwencja, pytania i troska o sprawy gminne, 
a nie tylko swoje miejscowości utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że świadomość społeczna 
mieszkańców gminy jest wysoka. To bardzo cie-
szy i dodaje nowych sił na przyszłość. Muszę 
również wyrazić zadowolenie z dobrej współpra-
cy z Radą Gminy i pracownikami Urzędu Gmi-
ny. Nasze wspólne działania doprowadziły do 
takiego rozwoju Gminy Podegrodzie, o którym 
mówiłam wcześniej.

A co ma Pani sobie do zarzucenia jako 
wójt?

To moja słodka tajemnica. Cokolwiek powiem 
może być różnie interpretowane. Z pełną 
świadomością podjęłam się roli wójta gminy 
i jestem przekonana, że mieszkańcy również 
powierzyli mi tę funkcję w przekonaniu, że 
sprostam ich oczekiwaniom. Dzień wyborów 
jest zawsze dniem refl eksji czy można było zro-
bić coś lepiej i czy można sobie coś zarzucić. 
Na razie myślę pozytywnie i do przodu.
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Urodził się w 1971 r. w Łącku. Ukoń-
czył historię w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Krakowie, później mar-
keting na Akademii Rolniczej w Kra-
kowie. Następnie wychowanie fi-
zyczne na Akademii Pedagogicznej 
w Częstochowie oraz zarządzanie 
oświatą w Wyższej Szkole Zawodo-
wej w Nowym Sączu. Ponadto szkolił 
się z pozyskiwania środków unijnych. 
Był członkiem rady powiatu nowosą-
deckiego. Wójtem Łącka został 
w 2014roku.  
Wylicza, że w 2016 roku na terenie 
gminy powstało 16 km nowych dróg. 
– Kupiliśmy też dwa samochody bo-
jowe dla jednostek OSP w Kadczy 

i Zagorzynie – 
mówi wójt Dzie-
dzina. Gmina po-
zyskała z UE 
środki na moder-
nizację oczysz-
czalni ścieków 
w Łącku i budo-

wę kanalizacji w Zabrzeży. – Ukoń-
czyliśmy również budowaną 
od ubiegłego roku salę gimnastyczną 
przy Szkole Podstawowej w Zabrze-
ży, w listopadzie planujemy zakoń-
czyć budowę kompleksu boisk 
przy Szkole Podstawowej w Łącku – 
wylicza wójt. Na terenie samorządu 
uruchomiono także nowe przed-

szkole. W planach jest dalsza 
termomodernizacja szkół i ukończe-
nie ciągu pieszo-rowerowego. Jan 
Dziedzina – pytany o to, czy zamierza 
kandydować w przyszłorocznych 
wyborach, mówi: – Na jednoznaczne 
deklaracje przyjdzie czas. 
Wójt Łącka ma żonę Jolantę i dwóch 
synów: Michała i Macieja. Jego pasją 
jest dobra książka, poszerzanie wie-
dzy o regionie i świecie oraz sport. 
Lubi aktywny wypoczynek, gra w pił-
kę nożną, a w zimie jeździ na nartach. 
(SK) 
Aby zagłosować na wójta  
Dziedzinę, wyślij SMS  
o treści NW.40 pod nr 72355

Jan Dziedzina, wójt Łącka (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1956 roku w Krynicy-
Zdroju. Studiował ekonomię 
na Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie. Był nauczycielem, a następ-
nie dyrektorem Zespołu Szkół Rol-
niczych w Tęgoborzy.  
W latach 1994-1998 pełnił funkcję 
przedstawiciela gminy w sejmiku 
byłego województwa nowosąde-
ckiego. Był również radnym powia-
tu nowosądeckiego. Obecnie jest 
przedstawicielem gminy w Zarzą-
dzie Związku Gmin Jeziora 
Rożnowskiego, a od 2003 roku 
przewodniczącym Zarządu ZGJR.  
Funkcję wójta Łososiny Dolnej 
sprawuje od 1994 r. 

Wymieniając 
ostatnie osiąg-
nięcia, podkre-
śla kontynuo-
wanie budowy 
sieci wodocią-
gowej, której 
łączna długość 

znacznie przekroczy 200 kilome-
trów. Zadanie to już przekroczyło 
półmetek.  
Teraz największym wyzwaniem dla 
wójta jest ukończenie w Rąbkowej 
budowy nowej szkoły z salą gimna-
styczną. Będzie gotowa na początek 
przyszłego roku szkolnego. Będą 
do niej uczęszczać także dzieci z są-

siedniej wsi Tabaszowa, gdyż tam 
szkoła jest likwidowana. Zdecydo-
wała o tym bardzo mała liczba ucz-
niów. Jest ich niewiele ponad 20. 
Ważnym zadaniem jest zagospo-
darowanie na cele rekreacyjne te-
renów z rekultywacji Jeziora Roż -
nowskiego w Tęgoborzy. 
Stanisław Golonka nie zdecydował, 
czy wystartuje w najbliższych wy-
borach samorządowych. Jest żo-
naty, ma troje dorosłych dzieci: El-
żbietę, Grzegorza i Krzysztofa.  
(SŚ) 
Aby zagłosować na wójta  
Golonkę, wyślij SMS o treści 
NW.37 pod nr 72355

Stanisław Golonka, wójt Łososiny Dolnej (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1955 r. w Górkach, 
w woj. podkarpackim. Studiował pra-
wo na Uniwersytecie Śląskim. Pracę 
doktorską obronił na Wydziale Prawa 
i Administracji UŚ w Katowicach. Ab-
solwent UMCS w Lublinie – Wydział 
Prawa i Administracji. Absolwent stu-
dium zarządzania strategicznego dla 
dyrektorów generalnych. Odbył licz-
ne kursy krajowe i zagraniczne, m.in. 
z zakresu: ekonomii, marketingu, or-
ganizacji turystyki i lecznictwa uzdro-
wiskowego, stosowania aktywnych 
technik psychologicznych. W 1988 r. 
został naczelnikiem miasta Krynicy, 
a w latach 1990-2002 był tam bur-
mistrzem. Zanim został wybrany  

na burmistrza 
Muszyny, spra-
wował urząd za-
stępcy burmi-
strza Szczawnicy. 
Za swoje sukcesy 
uważa stałe pod-
noszenie tury-

stycznej atrakcyjności Muszyny oraz 
wszystkich miejscowości w gminie. 
Choć wydawało się, że zakończył  in-
westycje związane z Ośrodkiem Kul-
tury w Muszynie (rewitalizacja dwo-
ru starostów), to jednak przygoto-
wuje dalszy ciąg tego przedsięwzię-
cia. W najbliższym czasie zamierza 
odbudować niegdyś sąsiadujący 

z dworem Dom Garncarza. Tam znaj-
dzie siedzibę Centrum Rzemiosła 
i Dawnych Kultur. Kontynuowana 
będzie rewitalizacja ruin zamku. Bur-
mistrz będzie realizował drugi odci-
nek obwodnicy Muszyny do Lelu -
chowa. Wyremontuje szkołę w Ja -
strzębiku oraz przedszkole 
w Szczawniku. W planie ma lepsze 
remizy OSP w Żegiestowie i w dziel-
nicy Folwark w Muszynie. Jan Golba 
jest żonaty z Marią, ma dwie córki. Je-
go pasje to: tenis, piłka nożna i książki 
historyczne. (SŚ) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Golbę, wyślij SMS o treści 
NB.16 pod nr 72355

Jan Golba, burmistrz Muszyny (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1957 r. w Lipnicy Wiel-
kiej. Studiował na Uniwersytecie Rol-
niczym w Krakowie. Uzyskał tytuł 
doktora nauk rolniczych w dziedzinie 
agronomii. Był nauczycielem, a póź-
niej dyrektorem Zespołu Szkół Rolni-
czych w Nawojowej. Wójtem gminy 
jest od 1998 roku. 
Wśród ważnych inwestycji, jakie uda-
ło się zrealizować w ostatnim czasie, 
wylicza przede wszystkim te związa-
ne z budową i modernizacją dróg 
oraz budową wodociągów i kanaliza-
cji we współpracy ze spółką Sądeckie 
Wodociągi. Te zadania będą finalizo-
wane. Kanalizacja w rejonie Nawojo-
wa – Bącza Kunina, a droga między 

przysiółkiem Ga -
jówka i wioską  
Żeleźnikowa.  
W ramach dzia-
łań proekologicz-
nych sieć gazowa 
doprowadzona 
zostanie do przy-

siółków Sikornik i Łęg. Ponieważ nie 
będzie oddzielnie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum, a w Nawojowej 
zbudowano nowy gmach dla pod-
stawówki, nastąpi jego adaptacja 
na potrzeby Gminnego Ośrodka Kul-
tury i przedszkola.  
Ambitny jest program rewitalizacji 
gminy. W Nawojowej przewidziano 

uratowanie dawnego budynku Urzę-
du Gminy. Będzie świetlicą dla senio-
rów. W Żeleźnikowej Wielkiej rozbu-
dowana będzie szkoła. W Żeleźni-
kowej Małej dawny pawilon sklepu 
stanie się świetlicą i przedszkolem. 
Sukcesem nazywa wójt powstanie 
Ochotniczej Straży Pożarnej  w Na-
wojowej. Pierwszej w gminie. Właś-
nie rusza budowa jej remizy.  
Stanisław Kiełbasa jest żonaty od 33 
lat. Ma syna i córkę. Oboje są lekarza-
mi. Jeśli prawo nie zabroni, to wy-
startuje w kolejnych wyborach. (SŚ) 
Aby zagłosować na wójta   
Kiełbasę, wyślij SMS o treści 
NW.33 pod nr 72355

Stanisław Kiełbasa, wójt Nawojowej (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1957 r. w Kłodzku 
w woj. dolnośląskim. Ukończył tam 
Technikum Mechaniczne. Z Rytra 
pochodziła rodzina jego mamy. W tej 
nadpopradzkiej miejscowości poznał 
też swoją żonę Danutę. Od 1990 ro-
ku był radnym gminy Piwniczna-
Zdrój, następnie (przez dwie kaden-
cje) członkiem zarządu tej gminy. 
Od 1998 r. jest wójtem gminy Rytro. 
Od lat na liście zadań priorytetowych 
dla mieszkańców jest remont dróg 
publicznych. Ich kolejne kilometry 
odnowiono także w tym roku. Wójt 
chwali się zwłaszcza już oddanym 
do użytku odcinkiem ruchliwego 
traktu do Roztoki, a także niemal kilo-

metrowej dłu-
gości ścieżką dla 
pieszych i rowe-
rzystów prowa-
dzącą na szczyt 
wzgórza zamko-
wego. Jako suk-
ces ocenia konty-

nuowanie rewitalizacji ruin dawnej 
warowni nadpopradzkiej, czyli zam-
ku w Rytrze. To przedsięwzięcie ma 
podnieść atrakcyjność miejscowości 
dla turystów. Temu służy też budowa 
ścieżek rowerowych. Wygląd cen-
trum miejscowości w najbliższym 
czasie ma zmienić, a raczej poprawić, 
zbudowanie całkiem nowej siedziby 

Gminnego Ośrodka Kultury, a także 
biblioteki. Na tę inwestycję, wartą 8 
mln zł, wójt znalazł środki w fundu-
szach Unii Europejskiej. Bez ze -
wnętrznego wsparcia, bo z budżetu 
samorządu lokalnego, zbudowana 
zostanie w roku przyszłym nowa sie-
dziba Urzędu Gminy za 4 mln zł. Wójt 
stara się, by środki na turystyczne ua-
trakcyjnianie gminy pozyskiwać z UE 
razem z gminą Hozelec na Słowacji. 
Władysław Wnętrzak jeszcze nie my-
śli o przyszłej kadencji. Pragnie poży-
tecznie wykorzystać obecną. (SŚ) 
Aby zagłosować na wójta 
Wnętrzaka, wyślij SMS o treści 
NW.59 pod nr 72355

Władysław Wnętrzak, wójt Rytra (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1955 r. w Piwnicznej. 
Jest emerytowanym nauczycielem. 
Szkołę Podstawową ukończył 
w Kosarzyskach, następnie Liceum 
Ekonomiczne w Nowym Sączu. 
Do roku 1985 mieszkał w Piwnicz-
nej, obecnie w Łomnicy. Działał ak-
tywnie w Stowarzyszeniu na rzecz 
Rozwoju Wsi Łomnica-Zdrój – 
„Łomniczanie”. Burmistrzem Piw-
nicznej-Zdroju jest od trzech lat.  
Za sukces ostatniego roku swej pra-
cy uważa rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Piwnicznej- 
Zdroju. Podkreśla, że nowy zbiornik, 
który już przeszedł próby, umożliwia 
poprowadzenie kanalizacji w nowe 

rejony miastecz-
ka. Powstają 
dwa kolektory 
na osiedlu Boro-
wnice oraz jeden 
na Międzybro-
dziu. Zmoderni-
zowana oczysz-

czalnia będzie tańsza w eksploatacji, 
bo zainstalowane ogniwa fotowolta-
iczne dostarczą moc 49 kW. 
Fotowoltaika, modernizacja instala-
cji c.o. i ocieplenie budynku szkoły 
w Łomnicy-Zdroju zmniejszy samo-
rządowe koszty utrzymania obiek-
tu o 50 tys. zł w jednym sezonie 
grzewczym. Ogniwa fotowoltaiczne 

obniżą też koszty eksploatacji kąpie-
liska na Radwanowie. Zmiany naj-
bardziej widoczne dla mieszkań-
ców i turystów dokonują się jednak 
na drogach. Jeszcze w tym roku 
powstanie chodnik przy drodze kra-
jowej na odcinku obok kościoła. Tam 
stanie nowy mur oporowy, którego 
projekt sfinansowała gmina. Skoń-
czy się też modernizacja ul. Kazimie-
rza Wielkiego, która zyskała nowe in-
stalacje podziemne.  
Zbigniew Janeczek ma żonę i trzy 
córki. (SŚ) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Janeczka, wyślij SMS o treści 
NB.17 pod nr 72355

Zbigniew Janeczek, burmistrz Piwnicznej-Zdroju (pow. nowosądecki)
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Jest jedyną kobietą wójtem w powie-
cie nowosądeckim. Urodziła się 
w 1964 r. w Krakowie. Absolwentka 
Wydziału Geograficzno-Przyrodni-
czego Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie oraz studiów pody-
plomowych z organizacji i zarządza-
nia oświatą, a także studiów pody-
plomowych z przyrody. Pracowała 
w Szkole Podstawowej w Olszance, 
Gimnazjum i Liceum Zawodowym 
w Podegrodziu. W latach 2002-
2006 była dyrektorką Szkoły Pod-
stawowej w Podegrodziu. Od 2006 
r. pracuje w samorządzie gminnym. 
Była zastępcą wójta gminy Raba 
Wyżna. Od 2010 r. jest wójtem 

w Podegrodziu. 
Pośród najważ-
niejszych inwe-
stycji, jakie udało 
się zrealizować 
na terenie gminy, 
wójt wymienia 
budowę wodo-

ciągu w Mokrej Wsi, gdzie – wbrew 
nazwie – brak wody odczuwano naj-
dotkliwiej w całej gminie. Na liście 
umieszcza także budowę sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej 
w Długołęce-Świerkli. Najbliższe pla-
ny to budowa nowego ośrodka zdro-
wia w Brzeznej i kaplicy na cmenta-
rzu w Podegrodziu. Ze względu 

na niedawną kanonizację zakonnika 
Stanisława Papczyńskiego, który po-
chodził z Podegrodzia, ma być zre-
konstruowany jego dom i ma po -
wstać muzeum. To wspólny projekt 
z gminą na Słowacji, która chce po-
pularyzować swojego świętego. 
Małgorzata Gromala ma córkę Patry-
cję i wnuka Błażeja. Priorytetem jest 
dla niej rodzina, choć zaznacza, że 
stanowisko, jakie zajmuje, wymaga 
wielu wyrzeczeń i poświęceń. Zamie-
rza znów ubiegać się o tę funkcję. 
(SŚ) 
Aby zagłosować na wójt 
Gromalę, wyślij SMS o treści 
NW.39 pod nr 72355

Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1963 r. w Łabowej. 
Ukończył studia w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Nowym 
Sączu na kierunku inżynieria mecha-
niczna. W 1998 r. został radnym gmi-
ny Łabowa, a od 2002 r. jej wójtem. 
W czasie ostatniej kadencji miał 
dwóch kontrkandydatów, wygrał 
z 52-proc. poparciem.  
Za najważniejszy cel postawił sobie 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej na te-
renie gminy. Udało mu się to dzięki 
pozyskaniu środków unijnych i reali-
zacji projektu wspólnie z samorzą-
dem słowackiej Starej Lubowni. Sieć 
wybudowano w Łabowej i Jarabinie 
na Słowacji. W ostatnim czasie za -

dbał także o wy-
betonowanie kil-
ku kilometrów 
dróg gminnych. 
Zbudował też 
most na drodze 
do Barnowca. 
Od 1 września br. 

w gminie zaczęły działać dwa przed-
szkola, w których opieka nad dziećmi 
nie wiąże się z ponoszeniem kosztów 
przez rodziców. W Łabowej placów-
ka jest dla 25 dzieci, zaś w Czaczowie 
dla 15. Wójt zdołał pokonać formalne 
trudności i rozpoczął rozbudowę  ka-
nalizacji w Maciejowej i Nowej Wsi, 
co kosztować ma około 12 mln zł. 

Projekt zakłada również rozbudowę 
oczyszczalni ścieków. Wójt chce za-
pewnić miejsca do aktywnego wy-
poczynku zarówno dla mieszkańców 
jak i turystów wędrujących górskimi 
szlakami. Dlatego zbuduje boiska, 
place zabaw i siłownie plenerowe. 
Ma też plany na następną kadencję. 
Największą pasją Janczaka jest re-
konstruowanie pojazdów. Zbudował 
już m.in. replikę auta z początków XX 
wieku i przedwojennego czołgu.  
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.  
(SŚ) 
Aby zagłosować na wójta 
Janczaka, wyślij SMS  
o treści NW.34 pod nr 72355

Marek Janczak, wójt Łabowej (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1970 r. w Lesku na Pod-
karpaciu. Z wykształcenia matema-
tyk, absolwent Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Krakowie oraz Studium 
Podyplomowego Informatyki 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Był 
nauczycielem w Liceum Ogólno-
kształcącym w Starym Sączu, potem 
menedżerem w sądeckiej firmie 
Optimus. Burmistrz Marian Cycoń 
zatrudnił go jako swojego zastępcę. 
Był nim do 2012 r. Kiedy Cycoń został 
posłem, Lelka wybrano burmistrzem 
w 2014 roku.  
W ostatnim czasie burmistrzowi uda-
ło się zrealizować sporo inwestycji. 
Na liście dokonań podkreśla jed-

nak najmocniej 
utworzenie Stre-
fy Aktywności 
Ekonomicznej 
w Starym Sączu. 
Konieczne było, 
trudne w realiza-
cji, scalenie grun-

tów. Jednak udało się i obecnie mia-
sto już ma korzystną ofertę dla 
przedsiębiorców. Ruszyła przebudo-
wa oraz rozbudowa kamienicy, którą 
opuścił komisariat policji. Niebawem 
stanie się ona nową siedzibą Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Rozbudowywa-
ny jest piękny dworek, niegdyś służą-
cy szkole, który stanie się nową sie-

dzibą biblioteki w Starym Sączu.  
Jacek Lelek wyspecjalizował się 
w pozyskiwaniu dla miasta i gminy 
funduszy unijnych. Za te pieniądze 
podjął wiele inwestycji. Wystartuje 
w najbliższych wyborach samorzą-
dowych, by, jak mówi, zyskać szansę 
na dokończenie rozpoczętych dzieł. 
Jacek Lelek ma żonę Natalię oraz 
dwóch synów: Kubę i Antka. Lubi 
grać na gitarze i wspinać się po gó-
rach. W wolnych chwilach słucha też 
muzyki i gra w szachy.  
(SŚ) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Lelka, wyślij SMS o treści  
NB.18 pod nr 72355

Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza (pow. nowosądecki)
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Urodził się w 1957 roku 
w Łopusznej niedaleko Nowego 
Targu. Tam też mieszka do dziś. 
W 2002 roku ukończył studia i uzy-
skał tytuł magistra na kierunku sto-
sunki międzynarodowe w Akade-
mii Pedagogicznej w Krakowie. 
Od 1981 roku pracował w Biurze 
Solidarności Wiejskiej w Nowym 
Targu. Z kolei po stanie wojennym, 
do 1990 roku, pracował jako gar-
barz. W tamtym czasie zaintereso-
wał się polityką. Miał pracować 
w samorządzie jedynie trzy miesią-
ce, ale tak się jego losy potoczyły, 
że działa w samorządzie do dzisiaj – 
od 26 lat. Smarduch jest bowiem 

najdłużej urzę-
dującym wój-
tem na Podhalu. 
W 2014 roku po-
nownie dostał 
od wyborców 
mandat zaufa-
nia – został wój-

tem na kolejną kadencję. Od wybo-
rów udało mu się domknąć wielki 
projekt montażu baterii słonecz-
nych na prywatnych domach 
we wsiach na terenie całej gminy 
Nowy Targ. Smarduch otworzył 
gminę także dla rowerzystów. 
Przez wioski tej gminy przebiega 
bowiem jedna z najdłuższych i naj-

piękniejszych tras rowerowych – 
z Nowego Targu w stronę słowa-
ckiej Trsteny. W planach wójta jest 
również budowa we współpracy 
z innymi gminami ścieżki wokół Je-
ziora Czorsztyńskiego oraz dopro-
wadzenie nowotarskich tras rowe-
rowych na Turbacz. Zapytany  
o przyszłą kadencję przyznaje, że 
na razie nie widzi przeszkód, żeby 
znów kandydować.  
Jan Smarduch jest żonaty, ma sześ-
cioro dzieci. Jego pasją jest pszcze-
larstwo. (IK) 
Aby zagłosować na wójta  
Smarducha, wyślij SMS o treści 
NW.106 pod nr 72355 

Jan Smarduch, wójt gminy Nowy Targ (pow. nowotarski)
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To jeden z najmłodszych polityków 
na Podhalu. Urodził się 19 grudnia 
1973 roku. Z wykształcenia jest eko-
nomistą. Ukończył Akademię Eko-
nomiczną w Krakowie, Wydział Za-
rządzania. Po studiach trzy lata pra-
cował w prywatnych firmach jako 
specjalista od marketingu. Był też 
naczelnikiem Wydziału Mieszkanio-
wego w zakopiańskim Urzędzie Mia-
sta, gdzie łącznie pracował sześć lat. 
Pełnił także funkcję członka rad nad -
zorczych kilku spółek. Od 2010 
do 2014 pracował jako sekretarz sta-
rostwa nowotarskiego. – W tym sa-
mym czasie byłem też radnym mia-
sta Nowego Targu – mówi Watycha.  

Jest miłośnikiem 
sportu i zagorza-
łym kibicem. 
Stara się być 
obecny na więk-
szości meczów 
hokejowych 
Podhala Nowy 

Targ. Burmistrzowi udało się prze-
nieść jarmark w nowe miejsce oraz 
dopilnować budowy pierwszego 
na Podhalu ronda turbinowego. 
Sukcesem Watychy jest też zdoby-
cie deklaracji ministra sportu, że ten 
wesprze sporą dotacją budowę no-
wego lodowiska w Nowym Targu. 
Zapytany o zbliżające się wybo-

ry przyznaje, że zamierza kandydo-
wać. – To dopiero moja pierwsza ka-
dencja – przyznaje Watycha. – Za-
cząłem wiele dużych projektów 
i chciałbym je kontynuować, dlatego 
też zamierzam startować w zbliżają-
cych się wyborach.  
Żonaty, ma pięcioro dzieci w wieku 
od 4 do 12 lat. By sprawnie i bez-
piecznie wozić z miejsca na miejsce 
taką gromadkę, w wolnych chwilach 
siada za kierownicą rodzinnego vana 
vw tourana.  
(IK) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Watychę, wyślij SMS o treści 
NB.52 pod nr 72355

Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu (pow. nowotarski)
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Wójt Babicz to jeden z najstarszych 
samorządowców na Podhalu. Uro-
dził się bowiem w 1938 roku 
w Czarnym Dunajcu. Ukończył 
Technikum Stolarskie w Nowym 
Targu. W tym też mieście podjął 
pierwszą pracę. Przez 12 lat był 
majstrem w tamtejszym kombina-
cie. Potem rzucił pracę i wyjechał 
do swojej rodziny do Stanów Zjed-
noczonych. Gdy wrócił, zajął się 
pracą w samorządzie. W latach 
1972-1976 był naczelnikiem gminy 
Czarny Dunajec. Potem musiał zre-
zygnować z pracy, bo jak mówi, 
władzom PRL nie spodobała się je-
go patriotyczna rodzina. Z pracy 

na rzecz samo-
rządu jednak 
zrezygnował 
na krótko. 
Od 1980 roku 
był bowiem rad-
nym gminy 
Czarny Dunajec. 

Pracował tak do 2002 roku. Wtedy 
to został po raz pierwszy wybrany 
na wójta swojej gminy. I tak rządzi 
Czarnym Dunajcem już od 15 lat. 
Jak wspomina Babicz, gdy po raz 
pierwszy obejmował funkcję wójta, 
chciał przede wszystkim postawić 
na rozwój edukacji i służby zdrowia 
na terenie gminy. I to mu się udało. 

W ciągu ostatnich lat odnowił licz-
ne ośrodki zdrowia i budynki szkół, 
wybudował boiska przyszkolne. 
Teraz gmina otrzymała 50 mln 
zł dofinansowania – m.in. na mo-
dernizację dróg i budowę skoczni. 
– Remontujemy drogę w Podczer-
wonym, w Czarnym Dunajcu – 
przyznaje wójt. – Niebawem ruszy 
budowa skoczni w Chochołowie.  
Na pytanie, czy dalej będzie kandy-
dował, wójt odparł: pożyjemy, zo-
baczymy. Józef Babicz ma troje 
dzieci i gromadkę wnucząt. (IK) 
Aby zagłosować na wójta  
Babicza, wyślij SMS o treści 
NW.107 pod nr 72355

Józef Babicz, wójt Czarnego Dunajca (pow. nowotarski)
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To jedyny wójt na Podhalu z na -
ukowym tytułem doktora.  
Tadeusz Wach urodził się w 1970 
roku w Nowym Targu. Ukończył 
studia na Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji na Akademii 
Rolniczej w Krakowie, a w latach 
1996-2000 studia doktoranckie 
na tej samej uczelni. Od 2000 roku 
pracował jako specjalista ds. ochro-
ny przyrody w firmie Orlen 
„Budonaft”, zaś od 2005 roku był 
pracownikiem Departamentu Śro-
dowiska i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie. Po-
tem podjął pracę w Agencji Rynku 
Rolnego w Krakowie.  

Od 2006 roku 
pracuje w samo-
rządzie. Naj-
pierw w latach 
2006-2007 był 
zastępcą wójta 
gminy Czor-
sztyn, potem 

sekretarzem gminy, by w 2007 ro-
ku przejść do Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Krakowie. W latach 2008-2010 
wyemigrował z Małopolski. Był 
wtedy zastępcą burmistrza miasta 
Kalisz Pomorski. Od 2010 roku peł-
ni funkcję wójta gminy Czorsztyn. 
Tadeusz Wach cieszy się, że ostat-

nio udało się otworzyć szkołę 
w Kluszkowcach, co było dużym 
przedsięwzięciem. We współpracy 
z gminą Nowy Targ planuje dokoń-
czyć ścieżkę rowerową wokół Je-
ziora Czorsztyńskiego. Zapytany 
o kolejną kadencję, przyznaje, że 
planuje startować w wyborach. 
Jest żonaty z Urszulą i ma 3-letnie-
go syna Jasia oraz 6-miesięczną 
córkę Zosię. W wolnych chwilach 
lubi zajmować się ogrodem, cho-
dzić na grzyby, uprawiać wędkar-
stwo spinningowe. (IK) 
Aby zagłosować na wójta 
 Wacha, wyślij SMS o treści 
NW.108 pod nr 72355

Tadeusz Wach, wójt Czorsztyna (pow. nowotarski)
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Wójt Krościenka nad Dunajcem 
urodził się w 1957 roku 
w Szczawnicy. Ukończył krakowską 
Akademię Wychowania Fizyczne-
go na kierunku nauczycielskim. 
Większość swojego życia zawodo-
wego poświęcił właśnie nauczaniu. 
Jak nauczyciel wychowania fizycz-
nego pracował w szkołach 
w Sromowcach Wyżnych, 
Grywałdzie, Krościenku. W tej 
ostatniej miejscowości był także 
dyrektorem gimnazjum. Oprócz 
pracy zawodowej z dziećmi, Dyda 
jest także ratownikiem Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. Do niedawna czynnie brał 

udział w życiu 
GOPR. Do 2014 
roku, gdy został 
wybrany 
na wójta, był 
członkiem za-
rządu Podhalań-
skiej Grupy 

GOPR. Oprócz ratowania ludzi 
w górach, zajmował się także szko-
leniem ludzi w jeździe na nartach, 
jest bowiem instruktorem narciar-
stwa. Od 2014 r. poświęcił się pracy 
w samorządzie, wówczas objął 
funkcję wójta gminy Krościenko. 
Za swój największy sukces uważa 
to, że udało mu się znieść tereny 

zalewowe w rejonie ul. Zdrojowej, 
Słonecznej, św. Kingi. Od 2011 r. by-
ły one bowiem w miejscowym pla-
nie wpisane jako zalewowe, co sku-
tecznie utrudniało życie i rozwój 
mieszkańców Kroś cienka. W ostat-
nim roku Dyda najbardziej cieszy 
się z zakończenia budowy parkingu 
przy nowym kościele w Krościenku 
i remontu ulicy Sobieskiego. Pry-
watnie Jan Dyda spełnia się jako oj-
ciec i dziadek. Gdy znajdzie czas 
wolny, lubi jeździć na rowerze i spa-
cerować. (TM) 
Aby zagłosować na wójta  
Dydę, wyślij SMS o treści  
NW.110 pod nr 72355

Jan Dyda, wójt Krościenka nad Dunajcem (pow. nowotarski)
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Od kiedy jest wójtem największej 
gminy na polskiej Orawie, zarzą-
dzany przez niego samorząd prze-
żywa okres rozkwitu. Antoni Karlak 
urodził się w 1951 roku w Lipnicy 
Wielkiej. Samorządowiec nie lubi 
dużo mówić o sobie – to niezwykle 
skromny człowiek. Choć mało-
mówny, to sporo robi. Dzięki temu 
w gminie przez ostatnie lata po -
wstał nowoczesny stadion piłkarski 
z krytą trybuną, centrum wsi, 
Orawskie Centrum Kultury z salą 
widowiskową na kilkaset osób, czy 
zupełnie nowy ośrodek zdrowia. 
O ile te sukcesy Karlaka będą za-
pewne cieszyć górali jeszcze przez 

wiele lat, to naj-
pewniej naj-
większym pom-
nikiem, jaki sam 
sobie postawił, 
był zorganizo-
wany w 2012 ro-
ku I Światowy 

Zjazd Orawian. Górale z polskiej 
Orawy przyjechali aż z 4 stron świa-
ta i niektórzy to właśnie w Jabłonce 
po raz pierwszy spotkali się ze swo-
ją daleką rodziną. Wójt chlubi się 
nowymi inwestycjami – jedną 
z nich jest budowa nowej remizy 
w Podwilku oraz nowoczesnego 
budynku dla szkoły muzycznej.  

Wójt jest bardzo lubiany i docenia-
ny – cztery lata temu został „Czło-
wiekiem Roku Gazety Krakowskiej 
na Podhalu”, a rok później wygrał 
nasz plebiscyt na „Najlepszego 
Wójta Małopolski 2014”. Z kolei 
dwa lata temu osiągnął ogólnopol-
ski sukces zostając najlepszym wój-
tem w Polsce w plebiscycie Telewi-
zji Polskiej.  
Prywatnie jest szczęśliwym mę-
żem, ojcem oraz dziadkiem. W wol-
nych chwilach lubi czytać i spoty-
kać się z rodziną. (IK) 
Aby zagłosować na wójta  
Karlaka, wyślij SMS o treści 
NW.109 pod nr 72355

Antoni Karlak, wójt Jabłonki (pow. nowotarski)
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To kolejny samorządowiec, który – 
zanim przejął stery rządów w swo-
jej gminie – spełniał się jako nauczy-
ciel. Bogusław Jazowski urodził się 
w 1969 roku. Zdobył tytuł magistra 
historii na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, a także ukończył studia pody-
plomowe z przedsiębiorczości 
i wiedzy o społeczeństwie na Uni-
wersytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie. Przez długie lata pracował 
jako nauczyciel historii w Zespole 
Szkół w Lipnicy Wielkiej.  
Na fotel wójta trafił jednak nieprzy-
padkowo. Wcześniej był bowiem 
radnym powiatu nowotarskiego. 
Dodatkowo dawniej związany był 

z Polskim Stron-
nictwem Ludo-
wym. Obecnie 
jest bezpartyjny.  
Po raz pierwszy 
mieszkańcy 
Lipnicy Wielkiej 
zaufali mu 

w 2010 roku. Udało mu się zbudo-
wać boiska wielofunkcyjne, a także 
wyremontować wiele dróg. – Teraz 
pracujemy nad budową Centrum 
Produktu Regionalnego, kończymy 
chodnik w Lipnicy – opowiada 
wójt. – W planach mamy naprawę 
11 odcinków dróg asfaltowych, re-
nowację 4 szkół oraz dalszą współ-

pracę ze Słowacją, która układa się 
bardzo pomyślnie – mówi. Na pyta-
nie, czy planuje kolejną kadencję, 
wójt odpowiada twierdząco. – Ra-
czej tak, jeśli nie zajdą jakieś ogrom-
ne zmiany w ordynacji wyborczej. 
Prywatnie Jazowski lubi dobrą 
książkę, zwłaszcza klasykę. Jego 
ulubionym autorem jest Henryk 
Sienkiewicz. Oprócz tego lubi 
sport, m.in. piłkę nożną, hokej, ko-
szykówkę, czy piłkę ręczną. Lu-
bi wędkować.    
(IK) 
Aby zagłosować na wójta  
Jazowskiego, wyślij SMS o treści 
NW.111 pod nr 72355

Bogusław Jazowski, wójt Lipnicy Wielkiej (pow. nowotarski)
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Urodził się w 1984 roku. Pochodzi 
z wielodzietnej rodziny. Jego troje 
rodzeństwa dalej jest dla niego 
wsparciem. Uczęszczał do Techni-
kum Geodezyjno-Drogowego i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie. Póź-
niej kształcił się na Politechnice 
Krakowskiej na Wydziale Inżynierii 
Lądowej. Z związku ze śmiercią oj-
ca w 2005 roku przerwał studia 
i zajął się rodzinną firmą. Studia 
wyższe ukończył na kierunku 
ochrony środowiska w Podhalań-
skiej Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Nowym Targu. 
Od 2010 roku Jakub Jamróz pełnił 
funkcję radnego gminy Łapsze 

Niżne. Do grud-
nia 2014 roku, 
czyli do czasu 
wyboru na wój-
ta, pracował 
w Zespole Elek-
trowni Wod-
nych Niedzica 

SA na stanowisku specjalisty ds. ad-
ministracji. Równocześnie cały czas 
prowadził także wspólnie z bratem 
firmę rodzinną.  
Teraz – pełniąc funkcję wójta – do-
kłada wszelkich starań, aby miesz-
kańcom gminy Łapsze Niżne żyło 
się jak najlepiej. W planach ma bu-
dowę pięciu boisk, dziewięciu si-

łowni oraz termoizolację pięciu bu-
dynków. 
W roku 2007 ożenił się z Agniesz-
ką. Rok później urodziła się 
ich pierwsza córka Ania. Dzisiaj ma-
ją już trzy dziewczynki: Anię, 
Madzię i Asię. W październiku na  
świat ma przyjść kolejna córeczka. 
Jeśli chodzi o hobby, to wójt   
jeszcze w czasach szkolnych tań-
czył w zespole folklorystycznym 
Czardasz w Niedzicy. Rekreacyjnie 
lubi też zagrać w piłkę nożną.  
 (IK)  
Aby zagłosować na wójta  
Jamroza, wyślij SMS o treści 
NW.112 pod nr 72355

Jakub Jamróz, wójt Łapsz Niżnych (pow. nowotarski)

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 U
G 

ŁA
PS

ZE
 N

.

Ten gorczański samorządowiec ma 
obecnie 58 lat i jest ochotni cza -
ninem z urodzenia. W położonej 
na skraju Podhala, Gorców i Pienin 
wiosce przepracował całe życie.  
Ukończył krakowską Wyższą Szko-
łę Pedagogiczną oraz podyplomo-
we studia z zakresu fizyki, informa-
tyki i zarządzania. Przez ponad 30 
lat związany był z oświatą i eduka-
cją młodzieży. Do 2014 roku od 20 
lat był dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej im. ks. prof. Józefa Tischne-
ra w Ochotnicy Dolnej. Jest też 
współzałożycielem Stowarzysze-
nia Agroturystycznego „Galicyjskie 
Gospodarstwa Gościnne” Oddział 

Ochotnica. 
W przeszłości 
mobilizował 
także lokalnych 
przedsiębior-
ców do działa-
nia jako prezes 
Nowotarskiej Iz-

by Gospodarczej oddział Ochotni-
ca Dolna.  
Od wielu lat pomaga żonie w pro-
wadzeniu działalności gospodar-
czej w zakresie turystyki, w ramach 
której funkcjonuje biuro turystycz-
ne i pensjonat.  
Nie zmieniło się to nawet po wybo-
rach, gdy spadła na niego cała masa 

obowiązków w Urzędzie Gminy. 
Już w kampanii wyborczej zapo-
wiadał, że rządząc Ochotnicą chce 
przede wszystkim kontynuować 
„dobrą robotę”, jaką wykonał jego 
poprzednik Kazimierz Konopka. 
Wójtowi Jurkowskiemu marzą się 
również duże inwestycje. Chciałby, 
aby gmina miała własny basen, 
a mieszkańcy wsi Tylmanowa no-
wy ośrodek zdrowia.   
Żona Rozalia, mają troje dzieci: Ka-
rolinę, Katarzynę i Wojciecha. 
(TM) 
Aby zagłosować na wójta  
Jurkowskiego, wyślij SMS 
o treści NW.113 pod nr 72355

Stanisław Jurkowski, wójt Ochotnicy Dolnej (pow. nowotarski)
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To samorządowiec z najbardziej 
chyba rozpoznawalnym w Polsce 
nazwiskiem. Andrzej Dziwisz – bo 
o nim mowa – jest bowiem bratan-
kiem ks. kard. Stanisława Dziwisza. 
Andrzej Dziwisz urodził się w 1960 
roku w Rabie Wyżnej. Z zawodu jest 
kolejarzem. Przez 20 lat pracował ja-
ko dyżurny ruchu w Chabówce. 
Ukończył studia na kierunku admini-
stracji pu blicznej na Akademii 
im. Frycza Modrzewskiego w Krako-
wie. Pracą w samorządzie zaintere-
sował się w 1998 roku, kiedy to zo-
stał wybrany na radnego gminy Ra-
ba Wyżna. Równocześnie był człon-
kiem zarządu gminy. W 2002 roku 

objął stanowisko 
zastępcy wójta, 
a w 2006 roku 
po raz pierwszy 
mieszkańcy gmi-
ny wybrali go 
na wójta. Śmiało 
można powie-

dzieć, że ma on mocne poparcie 
mieszkańców. Przez 10 lat rządów 
w gminie Dziwiszowi udało się pozy-
skać dotacje na kolektory słoneczne 
dla miejscowych górali. Dzięki temu 
na wielu domach w gminie są bate-
rie słoneczne ogrzewające za darmo 
wodę. Ponadto wójt zapowiada wy-
mianę pieców w 270 gospodar-

stwach domowych na przestrzeni 
najbliższych dwóch lat. Wójt chwali 
się budową kanalizacji w Rokicinach 
Podhalańskich za pieniądze z bud -
żetu oraz budową budynku wielo-
funkcyjnego w Sieniawie za 6 mln 
złotych, a także budową studni głę-
binowej w Skawie. Prywatnie An-
drzej Dziwisz spełnia się jako mąż, oj-
ciec i dziadek. Do niedawna prowa-
dził gospodarstwo rolne, ale posta-
nowił je przekazać młodemu 
pokoleniu. Pasjonuje się hodowlą 
pstrągów i pszczelarstwem. (IK) 
Aby zagłosować na wójta  
Dziwisza, wyślij SMS o treści 
NW.114 pod nr 72355

Andrzej Dziwisz, wójt Raby Wyżnej (pow. nowotarski)

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

Ewa Przybyło jest jedyną przedsta-
wicielką płci pięknej wśród burmi-
strzów i wójtów w powiecie nowo-
tarskim. Urodziła się 6 grudnia 
1970 w Rabce-Zdroju. Jak sama 
mówi, gdy zaczynała rządy, jej uko-
chane miasto było mocno zanie -
dbane. Dziś ma (w dużej mierze) 
wyremontowane ulice, przepiękne 
kino, świetny park zdrojowy, wspa-
niałe obiekty uzdrowiskowe, orliki 
i nowoczesny skatepark, dworzec 
PKP a także własny (utrzymywany 
z ogromnym poświęceniem) szpi-
tal. Teraz przed panią burmistrz ko-
lejne przedsięwzięcie – renowacja 
strefy lekkoatletycznej na boisku 

miejskim. 
Na ten cel Rabka 
otrzymała 844 
tys. zł dofinan-
sowania z Mini-
sterstwa Spor-
tu. Pani bur-
mistrz otworzy-

ła także w Rabce  miasteczko ruchu 
drogowego dla dzieci i młodzieży, 
a również kończy prace przy budo-
wie  sali gimnastycznej przy szkole 
w Ponicach. Ostatnio zaś rozpoczę-
ła rozbudowę remizy OSP 
w Rdzawce.  
Ukończyła Wydział Inżynierii Lądo-
wej na Politechnice Krakowskiej. 

Ma cztery siostry i dwóch braci. 
Własną rodzinę tworzy z mężem 
(byłym policjantem) oraz córką i sy-
nem. Mimo natłoku obowiązków, 
ma czas na typowo kobiece hobby. 
Szyje na maszynie – szczególnie 
spódnice, w których chodzi na co 
dzień. Lubi jeździć na rowerze 
i na nartach, gra na gitarze, czyta 
kryminały i rozwiązuje szarady.  
Uwielbia też gotować tradycyjne 
dania, a najlepiej wychodzą jej pie-
rogi, gołąbki i szarlotka.  
(ŁB) 
Aby zagłosować na burmistrz 
Przybyło, wyślij SMS o treści 
NB.54 pod nr 72355

Ewa Przybyło, burmistrz Rabki-Zdroju (pow. nowotarski)
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Urodził się w 1956 roku w Jabłon-
ce. Studiował turystykę ze specjal-
nością rekreacja na Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie. 
Studia podyplomowe robił na tej 
samej uczelni z gimnastyki korek-
cyjnej. Uzyskał także tytuł nauczy-
ciela zawodowego. Po raz pierwszy 
został wójtem gminy Spytkowice 
w 2002 roku. W wyborach 2006 
i 2010 roku też ubiegał się o funkcję 
wójta, ale zawsze zdobywał zbyt 
mało głosów. W tym czasie był jed-
nak radnym gminnym, a także 
przez jedną kadencję pełnił funkcję 
sołtysa wsi Spytkowice.  
Ostatecznie w 2014 roku powrócił 

na urząd wójta.  
Jego celem 
na najbliższe la-
ta jest poprawa 
jakości powie-
trza w gminie 
i promowanie  
jej walorów tu-

rystycznych. Stawia na agro turys -
tykę, z której utrzymuje się wielu 
mieszkańców jego gminy. Kolej-
nym ważnym planem na przy -
 szłość jest rozwój infrastruktury 
w gminie. Pytany o priorytety, Ry-
szard Papanek zaznacza również, 
że podstawą dobrego zarządzania 
jest współpraca między wójtem 

a radą gminy. Teraz gmina stawia 
sobie za cel modernizację oczysz-
czalni ścieków w Spytkowi cach po-
przez budowę sieci kanalizacyjnej 
w sąsiednich miejscowościach. 
Na czołowym miejscu wójt posta-
wił sport. W gminie za jego rządów 
często organizowane są zawody. 
Wójt stawia na aktywność fizyczną 
i chce nią zarazić innych mieszkań-
ców Spytkowic. Sam jest wielkim 
fanem sportu. Najbardziej pasjonu-
je się rozgrywkami piłki nożnej. 
(TM) 
Aby zagłosować na wójta  
Papanka, wyślij SMS o treści 
NW.115 pod nr 72355

Ryszard Papanek, wójt Spytkowic (pow. nowotarski)
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Urodził się w 1976 roku w Zakopa-
nem. Ukończył Wyższą Szkołę Bi-
znesu w Nowym Sączu na kierunku 
zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Przez ponad 10 lat był wicepreze-
sem Nowotarskiej Izby Gospodar-
czej, a także jednym z założycieli 
i zarazem wiceprezesem Stowarzy-
szenia dla Rozwoju Gminy Szaflary. 
Zasiadał też w komisji turystyki 
Związku Euroregion Tatry. 
W przeszłości był również człon-
kiem konwentu Podhalańskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Nowym Targu oraz człon-
kiem rady Podhalańskiej Lokalnej 
Grupy Działania. W 2014 roku został 

wójtem gminy 
Szaflary. Tym sa-
mym „obalił” 
z tego stanowi-
ska Stanisława 
Ślimaka – samo-
rządowca, który 
rządził 

Szaflarami od 1991 roku. Dzięki jego 
staraniom, w każdej wsi gminy ru-
szyły budowy chodników i moder-
nizacja dróg. Wójt prężnie działa też 
na niwie ekologicznej. Razem z bur-
mistrzem Nowego Targu doprowa-
dził do podpisania umowy ws. po-
wołania do życia spółki Geotermia 
Nowotarska. Ta właśnie pozyskała 

środki na wykonanie nowego 
odwiertu geotermalnego. Woda 
z tego ostatniego posłuży kiedyś 
do ogrzewania domów w gminie 
Szaflary, a tym samym przyczyni się 
do zmniejszenia smogu. 
Szkaradziński jest też głównym pro-
pagatorem utworzenia na Podhalu 
kolei aglomeracyjnej na linii Rabka – 
Zakopane.  
Szkaradziński interesuje się marke-
tingiem. Zna trzy języki: niemiecki, 
angielski i rosyjski.  Prowadzi pen-
sjonat w rodzinnej wsi. (TM) 
Aby zagłosować na wójta  
Szkaradzińskiego, wyślij SMS 
o treści NW.105 pod nr 72355

Rafał Szkaradziński, wójt Szaflar (pow. nowotarski)
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Urodził się w 1974 roku 
w Szczawnicy. W 2001 roku ukoń-
czył studia wyższe na ówczesnej 
Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie na kierunku zarządzanie i mar-
keting. Studia kończył zaocznie. 
W trakcie nauki pracował, m.in. 
w Powszechnej Kasie Oszczędności 
Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 
1 w Szczawnicy. Tam też po studiach  
zaczął piąć się po szczeblach banko-
wej kariery. Był współzałożycielem 
Klubu Sportowego Jarmuta; pełnił 
funkcję skarbnika, a także trenera. 
Od 2002 roku rozpoczął przygodę 
w samorządzie. Został wówczas 
radnym gminnym. W 2006 roku 

wygrał wybory 
na burmistrza. 
W 2014 roku 
wywalczył trze-
cią kadencję 
na tym stanowi-
sku. 
– W tej kadencji 

udało się sporo zrobić. To przede 
wszystkim budowa kanalizacji, któ-
rą prowadzi Podhalańskie Przed-
siębiorstwo Komunalne 
przy współpracy z miastem. Po-
za tym zdołaliśmy wyremontować 
most na Malinowie, na Zawodzie – 
wylicza Niezgoda. 
Sukcesem bez wątpienia jest także 

oddanie do użytku nowego parkin-
gu przy ul. Pienińskiej.  
Brak miejsc parkingowych i korki to 
obecnie największa zmora 
Szczawnicy w szczycie sezonu. 
Niewątpliwie olbrzymią zasłu-
gą w ostatnim roku jest pozyskanie 
środków na gazyfikację Szczaw -
nicy. Dzięki temu z miasta zniknie 
duszący smog. 
Grzegorz Niezgoda ma żonę Urszu-
lę i dwoje małych dzieci. W wolnym 
czasie lubi uprawiać sport.  
(TM) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Niezgodę, wyślij SMS o treści 
NB.53 pod nr 72355

Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy (pow. nowotarski)

FO
T.

 T
O

M
AS

Z 
M

AT
EU

SI
AK

Ma 68 lat. Urodził się w Jerzma no -
wicach. Ukończył Akademię Górni-
czo-Hutniczą w Krakowie.  
Przed objęciem funkcji burmistrza 
przez 16 lat był dyrektorem wydziału 
transportu w Starostwie Powiato-
wym w Olkuszu. W ubiegłej kadencji 
był też wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej w Olkuszu. 
Burmistrz jest dumny z tego, że 
ostatnich 12 miesięcy minęło 
pod znakiem inwestycji drogowych 
i infrastrukturalnych. Wybudowano  
nowoczesny kompleks boisk sporto-
wych, kilometry nowych dróg, dzie-
siątki miejsc postojowych na osied-
lach, wyremontowano szkoły 

i przedszkola.  
Burmistrz pozy-
skał nowego in-
westora w obrę-
bie Olkuskiej 
Strefy Aktyw-
ności Gospodar-
czej, dzięki cze-

mu kasa gminy wzbogaciła się o po-
nad 5 mln zł, a już niebawem przybę-
dzie nawet kilkaset miejsc pracy. 
Sukcesem minionego roku są z całą 
pewnością projekty, których realiza-
cja ożywi turystykę w Olkuszu. Gmi-
na otrzymała dofinansowanie 
do ambitnego przedsięwzięcia, jakim 
jest podziemna trasa turystyczna 

oraz rewitalizacja budynku dawnego 
starostwa. Na zamku w Rabsztynie 
prowadzone są kolejne prace kon-
serwatorskie. Trwa też gruntowny 
remont elewacji najważniejszego bu-
dynku w sercu miasta – magistratu.  
Przygotowano także projekty finan-
sowane z zewnątrz dla kilkudziesię-
ciu przedsięwzięć w ramach Gmin-
nego Programu Rewitalizacji.  
Roman Piaśnik ma żonę i dwóch do-
rosłych synów, którzy prowadzą swo-
je firmy. W wolnym czasie lubi pojeź-
dzić na rowerze. (PONI)  
Aby zagłosować na burmistrza              
Piaśnika, wyślij SMS o treści 
NB.38 pod nr 72355

Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza
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Ma 47 lat. Urodził się w Bolesła wiu. 
Jest absolwentem Akademii Ekono-
micznej w Katowicach.  
Pracował w Hucie Katowice, PZU, 
Firmie Technologicznej z Siemia -
nowic Śląskich. Był radnym w Bo -
lesławiu. Wójtem jest od grudnia 
2014 r. Ostatnie lata swoich rządów 
zalicza do bardzo udanych. Ważna 
jest dla niego rozpoczęta rewalory-
zacja zabytkowego parku 
w Bolesławiu, w którym powstaną 
oświetlone alejki, ławeczki oraz plac 
zabaw. W ostatnim roku wyremon-
towano wiele obiektów na terenie 
gminy, często „po kosztach” z po-
mocą więźniów. Ogromnym wy -

zwaniem było 
dostosowanie 
szkół i przed-
szkoli do przepi-
sów przeciwpo-
żarowych. W ra-
mach zwiększa-
nia szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa, dla 
dwóch jednostek – OSP Krzykawa 
i OSP Podlipie – zakupiono  średnie 
wozy bojowe. Jest dumny z tego, że 
jego gmina została ekoliderem 2016 
roku. Jednym z ostatnich sukcesów 
jest to, że dzięki współpracy wójta 
i GDDKiA zostało wyremontowa-
nych ponad 5 km dróg zbiorczych 

wzdłuż drogi 94. Dzięki temu 
wzdłuż drogi można dotrzeć bez-
piecznie rowerem od Lasek do sa-
mego Sławkowa. Powstały również 
zatoki autobusowe koło karczmy Bi-
da. Z kolei przy szkole w Laskach, 
którą poprzednik chciał likwidować, 
udało się uruchomić klub malucha. 
Wójt jest żonaty. Ma dwoje dzieci 
w wieku 4 i 18 lat. W wolnym czasie, 
którego – jak twierdzi – prawie nie 
ma, lubi jeździć na rowerze. Własno-
ręcznie remontuje stary motocykl, 
a czasem gra na saksofonie. (PONI) 
Aby zagłosować na wójta  
Dudzińskiego, wyślij SMS  
o treści NW.87 pod nr 72355

Krzysztof Dudziński, wójt Bolesławia (pow. olkuski)
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Ma 60 lat. Urodził się w Bolesła wiu, 
ale od zawsze mieszka w Bukownie. 
Jest absolwentem Politechniki Kra-
kowskiej. Życie zawodowe podzielił 
pomiędzy Zakłady Górniczo-Hutni-
cze „Bolesław”i Urząd Miejski 
w Bukow nie. Obecnie trzecią ka-
dencję pracuje na stanowisku bur-
mistrza. Blisko 2,5 mln zł Bukowno 
przeznacza w tym roku na szereg 
inwestycji drogowych – drogi po-
wiatowe, gminne i dojazdowe 
do pól. Po raz pierwszy w historii 
miasta za blisko 700 tys. zł OSP Sta-
re Bukowno zostało wyposażone 
w supernowoczesny samochód 
strażacki volvo. Kolejne obiekty 

MOSiR przecho-
dzą dalszą mo-
dernizację. Przy-
gotowany też 
został ambitny 
program rewita-
lizacji miasta. 
W mieście pro-

wadzony jest kompleksowy pro-
gram ograniczenia niskiej emisji. 
Prawie 450 tys. zł tylko do końca te-
go roku trafi do mieszkańców na  
wymiany źródeł ciepła, a w przy -
szłym roku – przy wsparciu środ-
ków unijnych – kwoty przeznaczane 
na nowe piece sięgać już będą milio-
nów złotych. Niestety, nie udało się 

pozyskać środków z MRPO na mo-
dernizację hali sportowej MOSiR, 
ale burmistrz zapowiada dalsze sta-
rania o zdobycie na to zadanie środ-
ków zewnętrznych z innych źródeł, 
m.in. w ramach rewitalizacji miasta.  
Mirosław Gajdziszewski ma żonę 
i dwoje dorosłych dzieci oraz 
wnuczkę Hanię. Jego hobby to 
wędkarstwo. Poza tym lubi maj-
sterkowanie. W wolnych chwilach 
z przyjemnością chodzi również 
na grzyby.  
(PONI) 
Aby zagłosować na burmistrza              
Gajdziszewskiego, wyślij SMS 
o treści NB.39 pod nr 72355

Mirosław Gajdziszewski, burmistrz Bukowna (pow. olkuski)
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Ma 57 lat. Urodził się w Kluczach. 
Jest absolwentem Uniwersytetu 
Śląskiego. Był nauczycielem, a po-
tem przez 23 lata dyrektorem 
w Szkole Podstawowej w Kwaś -
niowie. Był też radnym powiatu 
olkuskiego i pracował w jego zarzą-
dzie. Na wójta został wybrany 
w grudniu 2014 roku. 
Przez ostatnie dwa lata gmina moc-
no się rozwinęła. Tereny spółki 
Velvet Care zostały włączone 
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
dzięki temu firma realizuje na swoim 
terenie inwestycję wartą 200 mln zł. 
Kiedy zostanie zakończona, będą 
nowe miejsca pracy dla 120 osób.  

Magazyn już zo-
stał oddany. 
Trwa budowa 
hal pod nowo-
czesną maszynę 
papierniczą. Fir-
ma Glassolutions 
z Jaroszowca 

planuje z kolei uruchomienie nowej 
linii produkcyjnej, co da dodatko-
wych 200 miejsc pracy. Obecnie 
gmina nadal realizuje prace na Pu-
styni Błędowskiej za prawie 1 mln 
900 tys. zł, które udało się pozyskać 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego. W ramach inwestycji ma zo-
stać wykonany nowy dojazd do pu-

styni od strony ul. Bolesławskiej oraz 
drewniane podesty przy wjeździe 
w formie róży wiatrów. Jest co praw-
da małe opóźnienie, ale wójt ma na-
dzieję skończyć zadanie jeszcze 
w tym roku. Wreszcie ruszyła też 
sprawa budowy nowego komisaria-
tu. Jak wszystko dobrze pójdzie, 
również w tym roku zostanie ogło-
szony przetarg i wybrany wykonaw-
ca. Norbert Bień ma żonę i dwoje 
dzieci. Bardzo lubi sport. Ma też du-
że poczucie humoru.  
(PONI) 
Aby zagłosować na wójta           
Bienia, wyślij SMS o treści 
NW.86 pod nr 72355

Norbert Bień, wójt gminy Klucze (pow. olkuski)
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Ma 52 lata. Urodził się w Olkuszu. 
Jest absolwentem Akademii Rolni-
czej w Krakowie na kierunku rolni-
ctwo. Od ukończenia studiów zaan-
gażowany był w prace samorządu. 
Pracował jako radny Trzyciąża, sekre-
tarz, radny powiatu olkuskiego. 
Od 2006 r. nieprzerwanie jest wój-
tem Trzyciąża. W ubiegłym roku uda-
ło mu się  rozpocząć bardzo ważne 
dla gminy zadanie – wykonanie alter-
natywnego zaopatrzenia w wodę 
pitną. W latach poprzednich był bo-
wiem duży kłopot z jej jakością, 
szczególnie po ulewach. W tym roku 
udało się już zrealizować plany doty-
czące termomodernizacji wszystkich 

gminnych szkół 
oraz remontów 
dróg. Kolejne 
prace, w tym 
modernizacyjne 
we współpracy 
z powiatem 
olkuskim, są już 

w trakcie realizacji lub w fazie przygo-
towań. Wójt planuje też dalszą roz-
budowę kanalizacji w gminie. Kolejny 
odcinek będzie budowany 
w Glanowie. Przy udziale środków 
zewnętrznych trwa modernizacja 
centrum Imbramowic – miejsca 
odwiedzanego przez turystów i piel-
grzymów. Wójt planuje także budo-

wę przedszkola w Trzyciążu. 
Roman Żelazny ma żonę Renatę, 
która jest nauczycielką matematyki 
i informatyki oraz pełni funkcję dy-
rektora Zespołu Szkół w Zadrożu. Je-
go synowie Ireneusz i Konrad są ab-
solwentami Politechniki Krakowskiej 
i Akademii Górniczo-Hutniczej. Inte-
resuje się historią, lubi podróże. Czas 
wolny wypełnia mu prowadzenie 
własnego gospodarstwa rolnego, 
prace w ogródku, ale też ogląda-
nie telewizji. 
(PONI) 
Aby zagłosować na wójta              
Żelaznego, wyślij SMS o treści 
NW.88 pod nr 72355

Roman Żelazny, wójt Trzyciąża (pow. olkuski)
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Ma 43 lata. Urodził się w Wolbromiu. 
Ukończył prawo na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Po studiach 
podjął pracę w Urzędzie Miejskim 
w Wolbromiu. Od 2003 r. koncen-
trował się na pracy prawnika w pry-
watnych firmach i spółkach. Burmi-
strzem jest od grudnia 2014 roku. 
Po trzech latach rządów widać, że 
nie boi się podejmować logistycz-
nych wyzwań. Postanowił m.in. po-
łączyć dwie ogromne jednostki – 
wodociągi i Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, żeby nie 
dublować stanowisk pracy.  
Jest jednym z najaktywniejszych sa-
morządowców na Facebooku. 

Praktycznie co-
dziennie wrzuca 
tam informacje 
na temat 
wszystkiego, co 
się w gminie 
dzieje. Regular-
nie pojawiają się 

m.in. informacje o remontach dróg, 
których jest sporo. Burmistrz posta-
nowił przejąć część traktów od po-
wiatu, żeby nie czekać z remonta-
mi, na które powiat nie ma pienię-
dzy. Jednym z większych zadań 
drogowych była modernizacja dro-
gi powiatowej od Kąpiel Wielkich 
do Poręby Dzierżnej, tzw. kąpie -

lanki. W sierpniu tego roku rozpo-
częła się wreszcie budowa obwod-
nicy miasta, wyczekiwana przez 
mieszkańców od lat. Ta trasa nie tyl-
ko ułatwi im życie, ale też sprawi, że 
gmina stanie się atrakcyjniejsza dla 
inwestorów. Pierwszy i drugi etap 
prac ma się zakończyć jesienią 
przyszłego roku. Na trzeci trzeba 
będzie poczekać nieco dłużej. 
Adam Zielnik ma żonę, 9-letnią cór-
kę i 13-letniego syna. Lubi się relak-
sować podczas pieszych wędró-
wek na łonie natury. (PONI) 
Aby zagłosować na burmistrza              
Zielnika, wyślij SMS o treści 
NB.37 pod nr 72355

Adam Zielnik, burmistrz Wolbromia (pow. olkuski)
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Ma 48 lat. Urodził się w Oświęci-
miu. Jest absolwentem politologii 
w Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w Oświęcimiu. Przez 10 
lat kierował tutaj Agendą Zamiej-
scową Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. Pra-
cował także w lokalnych i regional-
nych mediach. 
Nie boi się podejmować odważ-
nych decyzji. Taką było m.in. powo-
łanie gminnego zakładu komunalne-
go, który zaczął już na siebie zara-
biać. Trwa budowa nowej szkoły 
w Porębie Wielkiej, która ma być 
otwarta na inaugurację roku szkol-
nego 2018/2019. Niedawno nato-

miast została od-
dana nowa sie-
dziba gminnego 
ośrodka zdrowia 
w Grojcu. Wójt 
wykazuje się tak-
że skutecznością 
w pozyskiwaniu 

pieniędzy na inwestycje ze źródeł 
zewnętrznych, w tym na moderni-
zację budynku szkoły w Babicach, 
czy ostatnio przebudowę dróg 
w Zaborzu. Trwa proces kanalizacji 
Brzezinki.  
Albert Bartosz jest założycielem 
Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Po-
mocy, która zajmuje się pomocą 

chorym dzieciom. Doszło do tego, 
gdy jego młodszy syn Igor w 2009 r. 
zachorował na nowotwór. Chłopiec 
jest już zdrowy. Drugi, starszy syn 
Janosz, ma 17 lat. Żona Monika jest 
nauczycielką i zajmuje się także spo-
łeczną pracą na rzecz fundacji 
MOWP. Za działalność charytatyw-
ną wójt otrzymał nagrodę organiza-
cji Zdążyć z Pomocą. Jego hobby to 
słuchanie muzyki, gra w brydża i pił-
kę nożną, chociaż czasu wolnego 
brakuje. Jest kibicem Unii Oświęcim 
i Wisły Kraków. (BOK) 
Aby zagłosować na wójta  
Bartosza, wyślij SMS o treści 
NW.90 pod nr 72355

Albert Bartosz, wójt gminy Oświęcim
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Ma 61 lat. Jak mówi, z wiekiem 
przybywa mu energii, ochoty 
do pracy i pomysłów. Dorastał 
w Gromcu koło Libiąża, a całe doro-
słe życie spędził w Gorzowie, gdzie 
mieszka. W wieku 20 lat rozpoczął 
pracę w kopalni, z którą związany 
był do 1995 r. Działalność samorzą-
dową rozpoczął w połowie lat 90. 
Gdy został wiceburmistrzem 
Chełmka, rozstał się z kopalnią. 
Chęć zmian oraz pomoc mieszkań-
com skłoniły go do kandydowania 
na szefa gminy. Mieszkańcy 
Chełmka docenili jego zaangażo-
wanie, pracę i wizje rozwoju gminy 
i w 2002 r. wybrali go na burmi-

strza. Od tego 
czasu nieprzer-
wanie  piastuje 
tę funkcję, cie-
sząc się niesłab-
nącym zaufa-
niem społecz-
nym. Do tego 

stopnia, że mieszkańcy Chełmka 
nie pozwolili mu odejść i nie dali 
mandatu poselskiego. Za swoją 
działalność wielokrotnie był wyróż-
niany nie tylko w  regionalnych ple-
biscytach. Został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Sukcesów na koncie 
ma wiele, a za najważniejszy uważa 

rozpoczęcie budowy Drogi Współ-
pracy Regionalnej, której był pomy-
słodawcą. To też ciągła kanalizacja 
gminy i modernizacja stacji uzdat-
niania za 40 mln zł, rozpoczęcie 
budowy kąpieliska miejskiego „Wy-
spa”, modernizacja stadionu, drogi 
i chodników. Czy będzie kandydo-
wał? Podejmie decyzję, gdy będzie 
znana ordynacja wyborcza. 
Prywatnie czas dzieli pomiędzy ro-
dzinę a pasję – piłkę nożną, której 
jest kibicem, ale sam też wybiega 
na murawę. (MON) 
Aby zagłosować na burmistrza              
Saternusa, wyślij SMS o treści 
NB.45 pod nr 72355

Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka (pow. oświęcimski)
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Urodziła się w 1955 r. Na stanowisko 
pełniącej obowiązki burmistrza zo-
stała wyznaczona w październiku 
2013 r. przez ówczesnego premiera 
Donalda Tuska, po odwołaniu w refe-
rendum jej poprzedniczki Teresy Jan-
kowskiej. Trzy lata temu w drugiej tu-
rze pewnie  wygrała wybory na bur-
mistrza. Z wykształcenia jest inżynie-
rem budownictwa po Politechnice 
Krakowskiej, ale może pochwalić się 
także ukończeniem studiów pody-
plomowych w Wyższej Szkole Ban-
kowej w Poznaniu na dwóch kierun-
kach: pozyskiwania i rozliczania fun-
duszy unijnych oraz pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami. Praco-

wała m.in. jako 
dyrektor ds. 
technicznych 
w Nadwiślańskiej 
Spółce Mieszka-
niowej. W latach 
80. XX wieku za-
angażowała się 

w działalność NSZZ „Solidarność”, 
w 1989 współ organizowała powsta-
nie Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darność”.  
Pod jej rządami sytuacja gminy za-
częła się poprawiać. Ostatnie trzy la-
ta to mnóstwo inwestycji w poprawę 
środowiska i komunikacji. Wszystkie 
dzięki własnym i pozyskanym środ-

kom zewnętrznym. Do najważniej-
szych inwestycji należą m.in. budo-
wa kanalizacji sanitarnej i moderniza-
cja oczyszczalni ścieków za blisko 45 
mln zł, termomodernizacja placówek 
oświatowych za prawie 11 mln zł. 
Sporo dzieje się również na drogach, 
a to dzięki dobrej współpracy z po-
wiatem oświęcimskim. Z jej inicjaty-
wy uruchomiono fundusz sołecki 
dla: Wilczkowic, Skidzinia, Przecie -
szyna, Zasola i Jawiszowic. Poza tym 
bez zmian – Cecylia Ślusarczyk unika 
mediów. (MON) 
Aby zagłosować na burmistrz             
Ślusarczyk, wyślij SMS o treści 
NB.44 pod nr 72355

Cecylia Ślusarczyk, burmistrz gminy Brzeszcze (pow. oświęcimski)
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Ma 35 lat. Urodził się w Oświęcimiu. 
To najmłodszy burmistrz w powiecie 
oświęcimskim. Karierę samorządo-
wą rozpoczął w 2010 r. jako radny 
gminy Kęty. Cztery lata później wy-
startował w wyborach na burmistrza 
Kęt. Do tego kroku skłoniły go nie -
udolne jego zdaniem rządy poprzed-
nika, który doprowadził gminę 
do zadłużenia oraz skłócił lokalne śro-
dowisko samorządowe. Mimo że nie 
był faworytem, pokonał ówczesne-
go burmistrza Tomasza Bąka. Wcześ-
niej, w 2011 r., obronił pracę doktor-
ską na Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie. W 2006 r. rozpoczął 
pracę w strukturach Uniwersytetu 

Rolniczego, zaj-
mując kolejno 
stanowiska: kie-
rownika Akade-
mickiego Cen-
trum Kultury „Ar-
ka“, kierownika 
Centrum Kształ-

cenia Ustawicznego wraz z Centrum 
Kongresowym oraz od maja 2010 r. 
dyrektora Centrum Transferu Tech-
nologii. Od listopada 2013 r. pełni 
funkcję członka zarządu spółki Kra-
kowski Park Technologiczny. Jak 
przyznaje, czuje się zawodowo speł-
niony. Jest specjalistą w pozyskiwa-
niu pieniędzy, ma doświadczenie 

w zarządzaniu wielomilionowymi 
kwotami. Za swój największy sukces 
uważa uporządkowanie budżetu 
gminy, tak aby możliwe było sięganie 
po dotacje z Unii Europejskiej. Swoją 
działalność podda ocenie mieszkań-
ców w nadchodzących wyborach. 
Jak mówi, stanie przed mieszkańca-
mi z czystym sumieniem.  
Krzysztof Klęczar ma żonę Anetę 
oraz dwie córki. W wolnych chwilach 
pracuje w gospodarstwie, które 
odziedziczył po ojcu. Lubi wędko-
wać. (MON) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Klęczara, wyślij SMS o treści 
NB.47 pod nr 72355

Krzysztof Klęczar, burmistrz Kęt (pow. oświęcimski)
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Urodził się w 1952 r. Z pochodzenia 
jest osieczaninem, co zawsze pod-
kreśla. Rządzi w gminie od 2006 r. 
i nieustannie cieszy się dużym popar-
ciem mieszkańców. Potwierdzeniem 
tego są kolejne wybory na wójta, 
w których zawsze zwyciężał w pierw-
szej turze. Sympatię będą jednak mu-
sieli przenieść na innego kandydata. 
Zdecydował bowiem, że nie będzie 
kandydował – w wieku 66 lat, po 51 
latach pracy pójdzie na zasłużoną 
emeryturę. Nie wyklucza jednak kan-
dydowania na radnego powiatowe-
go, którym już był, pełnił nawet funk-
cję wiceprzewodniczącego rady. Ab-
solwent Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Kra-
kowskiej, zanim 
został gospoda-
rzem gminy, pra-
cował w Fabryce 
Maszyn i Urzą-
dzeń OMAG 
w Oświęcimiu 

na stanowisku szefa produkcji. W la-
tach 2003-2006 był zastępcą dyrek-
tora Zarządu Dróg Powiatowych. 
Na pytanie o sukces ostatnich trzech 
lat, bez zastanowienia odpowiada: 
skanalizowanie gminy z pomocą 
NFOŚ za 16 mln zł i kolejny etap wart 
32 mln zł. Ważne są również inwesty-
cje drogowe, nie tylko w samym 

Osieku, ale również w Głębowicach 
i sławetna 949. Dzięki tym inwesty-
cjom Osiek stał się miejscem, do któ-
rego przyciąga nie tylko „Molo”. Wójt 
chce skorzystać z bliskiego sąsiedz-
twa parku rozrywki w Zatorze. Stąd 
pomysł na agrotu rystykę i pensjona-
ty. Z myślą o turystach chce do reszty 
skanalizować gminę.  
Jerzy Mieszczak jest żonaty, ma dwo-
je dzieci – córkę i syna, którzy są na -
uczycielami. Doczekał się też wnuka, 
wnuczka przyjdzie na świat w listo-
padzie. (MON) 
Aby zagłosować na wójta  
Mieszczaka, wyślij SMS o treści 
NW.91 pod nr 72355

Jerzy Mieszczak, wójt Osieka (pow. oświęcimski)
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Nie uważa się za polityka, ale za go-
spodarza – całej gminy, lecz też 
na 100 hektarach, które „obrabia” ra-
zem z bratem Władysławem. Upra-
wia pszenicę, rzepak, kukurydzę i so-
ję. Jak twierdzi, to bardzo dobra od-
skocznia od urzędu i obowiązków 
wójta, od których nie ucieka. Urodził 
się w 1977 r. w Polance Wielkiej. Jest 
absolwentem Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, Wydział Rolniczo-
Ekonomiczny. Po studiach pracował 
w Urzędzie Skarbowym w Oświęci-
miu, w dziale egzekucji administra-
cyjnej. Nigdy wcześniej nie zajmował 
się działalnością samorządową, ale 
„podniósł rękawicę” i trzy lata temu 

wystartował 
w wyborach sa-
morządowych 
na wójta Polanki 
Wielkiej. Wygrał 
w pierwszej tu-
rze. Skutecznie 
potrafi pozyski-

wać środki unijne nie tylko na zakup 
sprzętu do własnego gospodarstwa, 
ale także na rozwój gminy. Jak sam 
mówi, z budżetem na poziomie 15 
mln zł szaleństwa nie ma. Najważ-
niejszym zadaniem, jakie sobie po-
stawił do zrealizowania podczas 
swojej kadencji, jest skanalizowanie 
gminy. Na razie nie udało się i to sta-

wia po stronie porażek. Wśród suk-
cesów wymienia budowę dróg i bo-
isk, docieplenie szkoły i ośrodka 
zdrowia, wyprostowanie spraw 
własności działek w centrum wsi. 
Na przyjemności brakuje mu czasu. 
Kiedyś tańczył w zespołach folklory-
stycznych. Zamiłowanie do kultury 
w nim pozostało, dba o jej krzewienie 
w gminie. Na pytanie, czy będzie 
kandydował w nadchodzących wy-
borach, odpowiada „pozostawmy to 
tajemnicą”. Żonaty, ma troje dzieci. 
(MON) 
Aby zagłosować na wójta 
 Gałgana, wyślij SMS o treści 
NW.93 pod nr 72355 

Grzegorz Gałgan, wójt Polanki Wielkiej (pow. oświęcimski)
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Urodził się w Dąbrowie Górniczej 
w 1957 r., ale 33 lata temu zapuścił 
korzenie w gminie Przeciszów. Do-
kładnie w Piotrowicach, gdzie prze-
prowadził się wraz z żoną i podjął pra-
cę w tamtejszej Szkole Podstawowej 
jako nauczyciel wychowania fizycz-
nego, choć z wykształcenia jest histo-
rykiem po Uniwersytecie Śląskim.  
Od 1992 r. był dyrektorem tej szkoły 
i uczył historii. Tak było do paździer-
nika 2010 r., gdy wygrał wybory 
na wójta. Pracę w samorządzie po-
znał wcześniej jako radny gminy, 
a potem powiatu oświęcimskiego. 
W 2002 roku został etatowym 
członkiem Zarządu Powiatu 

w Oświęcimiu. 
Za sukces ostat-
nich lat uważa 
dalszą kanaliza-
cję gminy za 32 
mln zł dzięki fi-
nansowemu 
wsparciu 

z NFOŚiGW. To największa inwesty-
cja w historii gminy. Stawia również 
na turystykę. Na terenie gminy 
Przeciszów będzie rozbudowywać 
się Park Rozrywki „Energylandia”. To 
nie tylko 100 ha pod park rozrywki, 
ale również miejsca pracy w nim i ko-
lejne apanaże dla właścicieli pensjo-
natów, domków letniskowych, sło-

wem agroturystyki. Kopalnia nie 
wyszła, może wyjdzie turystyka – 
wyznaje wójt Cuber. I dlatego tak 
ważna jest kanalizacja w gminie, bo 
kto przyjedzie do wychodka?  
Pytany o kandydowanie w nadcho-
dzących wyborach, odpowiada: jest 
dużo do zrobienia.  
Bogdan Cuber jest żonaty, ma dwie 
dorosłe córki i wnuki. Jeśli znajduje 
czas, kopie piłkę i kibicuje wnukom, 
którzy chcą zostać piłkarzami. Lubi 
chodzić po górach i oczywiście nadal 
pasjonuje się historią. (MON) 
Aby zagłosować na wójta  
Cubera, wyślij SMS o treści 
NW.92 pod nr 72355

Bogdan Cuber, wójt Przeciszowa (pow. oświęcimski)
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Urodził się w 1961 r. w Prudniku (woj. 
opolskie), ale ponad 30 lat temu 
za sprawą żony Alicji związał się 
na dobre z Podolszem. Jest absol-
wentem Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, a jego specjalizacja to gospodarka 
i planowanie przestrzenne. Jak mó-
wi, zdobyta wówczas wiedza bardzo 
przydała się, gdy podjął pracę 
w zatorskim samorządzie. Wcześniej 
był nauczycielem geo grafii w Szkole 
Podstawowej w Zatorze, a później 
także informatyki. Podsumowaniem 
tego okresu jego pracy była nagroda 
MEN. W 2000 roku został zastępcą 
burmistrza. To był czas, gdy rozpo-

czął się szybki 
rozwój gminy, 
m.in. za sprawą 
sztandarowego 
projektu 
Zatorszczyzny – 
Dolina Karpia, 
którego obecny 

burmistrz był jednym ze współauto-
rów. Od 2006 roku przez cztery lata 
był również radnym powiatu oświę-
cimskiego. 1 sierpnia 2015 r. został 
ponownie zastępcą burmistrza, 
a dwa lata temu w drugiej turze wy-
grał wybory przedterminowe na bur-
mistrza po ustąpieniu Zbigniewa 
Biernata, który został posłem. Chciał 

podtrzymać dynamiczny rozwój 
gminy i ta sztuka mu się udała. 
Za sukces ostatnich miesięcy uważa 
rozwój turystyki i Strefy Rozwoju Go-
spodarczego. Do przedsiębiorców 
spoza gminy i powiatu dołączyli bo-
wiem lokalni przedsiębiorcy. Czy bę-
dzie kandydował na burmistrza? Od-
powiada bez krygowania tak, bo ma 
sporo do zrobienia i nie chce zawieść 
mieszkańców.  
Gra w scrabble, inne jego zaintereso-
wania to: fotografia, turystyka 
i sport. (MON) 
Aby zagłosować na burmistrza              
Makucha, wyślij SMS o treści 
NB.46 pod nr 72355

Mariusz Makuch, burmistrz Zatora (pow. oświęcimski)

FO
T.

 B
O

GU
SŁ

AW
 K

W
IE

CI
EŃ

Burmistrz urodził się 30 kwietnia 
1971 roku w Proszowicach. Jak mówi 
sam o sobie – z wykształcenia i z pasji 
jest humanistą. To absolwent dzien-
nikarstwa i nauk politycznych oraz 
antropologii kultury na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Przez jakiś czas 
pracował jako dziennikarz w Radiu 
Proszowice. Tam, mając styczność 
z lokalną polityką, wpadł na pomysł, 
żeby samemu się w nią zaangażo-
wać. Przez osiem lat był radnym 
gminy. Trzy lata temu  postanowił 
kandydować na burmistrza 
Proszowic. Udało się. Od tamtego 
czasu zarządza miejscem, z którym 
jest związany od urodzenia. 

– Kocham Pro -
szowice – tu 
mieszkali moi ro-
dzice, a ja się tu-
taj wychowałem 
– mówi.  
Podkreśla, że 
przez ostatni rok 

udało się doprowadzić do końca 
wiele inwestycji w gminie. W tym 
m.in. remonty dróg. – Ulica Szpitalna 
jest jak nowa i powstał tam parking – 
podaje przykład burmistrz Cichy. 
Otwarto również klub Malucha dla 
dzieciaków do trzeciego roku życia. 
W tym roku jest także więcej miejsc 
w przedszkolach. – Wyremontowali-

śmy też hotel pielęgniarek. Udało się 
sprawnie przeprowadzić jego 
termomodernizację, a budynek wy-
gląda dziś o wiele lepiej niż jeszcze 
rok temu – mówi. Dużym sukcesem 
jest również wyeliminowanie prob-
lemu bakterii coli w wodzie. Plany 
na najbliższe miesiące: remonty 
szkół, modernizacje w świetlicach 
i remizach, a także rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej oraz wodociągowej. 
Prywatnie Grzegorz Cichy jest zami-
łowanym podróżnikiem i sportow-
cem. (KOJ)  
Aby zagłosować na burmistrza   
Cichego, wyślij SMS o treści 
NB.10 pod nr 72355    

Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic
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Urodził się w 1957 roku w Krako-
wie. Tam studiował na ówczesnej 
Akademii Rolniczej. To właśnie 
z rolnictwem związał swoje życie 
zawodowe. Po przeprowadzce 
do Koniuszy zajął się pracą w sa-
morządzie. Był odpowiedzialny 
za inwestycje, budowę wodocią-
gów oraz za rozwój rolnictwa. 
Później pracował w Starostwie 
Powiatowym w Proszowicach. 
W 2002 roku zdecydował, że bę-
dzie kandydował na wójta. Wy-
grał. Gminą kieruje już czwartą ka-
dencję. Czy będzie starał się także 
o to, by zarządzać gminą przez ko-
lejne lata? Jak sam mówi, na razie 

o tym nie zde-
cydował. Jako 
że jest miłośni-
kiem sportu, 
a wolny czas 
poświęca na grę 
w siatkówkę al-
bo piłkę nożną, 

stawia w gminie na infrastrukturę 
związaną z aktywnością fizyczną. 
Za jego kadencji powstało mia-
steczko rowerowe przy szkole 
w Glewcu i sala gimnastyczna 
przy Szkole Podstawowej 
w Niegardowie. W zeszłym roku 
na pytanie o największe wyzwanie 
i najważniejsze zadanie, odpowie-

dział, że jest to budowa sieci kana-
lizacji. Teraz może ogłosić sukces – 
udało się tę inwestycję doprowa-
dzić do końca. Wójt dba także 
o najmłodszych mieszkańców.  
– W tym roku stworzyliśmy i wyre-
montowaliśmy kilka placów za-
baw – mówi. Na bieżąco są prowa-
dzone też drobniejsze remonty, 
szczególnie dróg i chodników. 
Wiesław Rudek jest mężem Boże-
ny i ojcem dwojga dorosłych dzie-
ci – Katarzyny i Jakuba. Ma także 
dwoje wnuków. (KOJ) 
Aby zagłosować na wójta   
Rudka, wyślij SMS o treści  
NW.25 pod nr 72355    

Wiesław Rudek, wójt Koniuszy (pow. proszowicki)
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Urodził się w 1950 roku w Krakowie. 
Ukończył Wydział Prawa na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Swoją karierę 
w samorządzie lokalnym zaczął 
na Kielecczyźnie – w Starostwie Po-
wiatowym w Kazimierzy Wielkiej. 
Najpierw był stażystą, a po kilku la-
tach pracy awansował na kierowni-
ka. Wrócił jednak do Małopolski w la-
tach 70. XX wieku i zamieszkał w Ko-
szycach. Został naczelnikiem gminy. 
W czasie stanu  wojennego wyjechał 
do Opatowca, ale wrócił pod koniec 
lat 80. Wójtem jest od 1990 roku, 
nieprzerwanie. Jest jednym z najdłu-
żej urzędujących wójtów w Małopol-
sce. Jeszcze nie zdecydował, czy bę-

dzie kandydował 
na kolejną ka-
dencję. A jakie są 
największe suk-
cesy ostatniego 
roku w gminie?  
– Staram się bu-
dować w Koszy-

cach społeczeństwo obywatelskie – 
odpowiada wójt. – Namawiamy 
do zakładania stowarzyszeń, mamy 
ich już 34. Wspieramy ich w działa-
niach i to jest walor niewymierny, ale 
to jest zadanie trudniejsze niż realizo-
wanie inwestycji – dodaje. Podkreśla, 
że w ciągu ostatniego roku udało się 
także wyremontować stadion w Ko-

szycach i otoczenie szkoły muzycz-
nej. Plany na przyszłość: budowa hali 
widowiskowo-koncertowej (będzie 
kosztować ponad 2 mln zł) oraz roz-
wój Strefy Aktywności Gospodar-
czej. – Będziemy starali się, by był, 
mówiąc kolokwialnie, „ruch w intere-
sie”, żeby firmy osiedlały się u nas – 
podkreśla wójt. 
W wolnych chwilach, których Stani-
sław Rybak ma niewiele, stara się się-
gać po dobre książki. Ma żonę Halinę, 
a także dwóch synów i wnuczkę oraz 
wnuka. (KOJ) 
Aby zagłosować na wójta   
Rybaka, wyślij SMS o treści 
NW.26 pod nr 72355     

Stanisław Rybak, wójt Koszyc (pow. proszowicki)
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Urodził się pod Radomskiem 
w 1961 roku. Przyjechał do Nowe-
go Brzeska w latach 80. XX wie-
ku razem ze swoją żoną. Dziś 
śmieje się, że jest „krzakiem” 
w Nowym Brzesku, czyli przyjezd-
nym, który się tutaj nie urodził ani 
nie wychował. Jest absolwentem 
Wydziału Metalurgicznego Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. Pomi-
mo tego, że nie pochodzi z Nowe-
go Brzeska, przez trzy kadencje 
był wójtem gminy.  
W 2010 roku przegrał wybory, 
ale wygrał następne. Został wtedy 
już burmistrzem, bo Nowe Brze -
sko odzyskało prawa miejskie. 

Jeszcze nie 
zdecydował, 
czy wystartuje 
w zbliżających 
się wyborach. 
Ta decyzja 
wciąż 
przed nim, choć 

bardziej skłania się ku odpowiedzi 
„tak”. Podkreśla, że dla niego pra-
ca nie jest przykrym obowiąz-
kiem, ale służbą. Za największy 
sukces w ostatnich latach swojej 
kadencji uznaje ustabilizowanie fi-
nansów w gminie. – Odzyskaliśmy 
płynność finansową – podkreśla. 
Burmistrz dodaje, że w gminie 

sukcesywnie udaje się remonto-
wać drogi i trasy dojazdowe 
do pól. W najbliższych miesiącach 
głównymi celami będzie dalsza 
rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków, a także remonty szkół. Jan 
Chojka prywatnie jest zagorzałym 
miłośnikiem literatury. Ma żonę An-
nę, która pracuje jako nauczycielka 
języka polskiego. W lipcu świętowali 
31-lecie małżeństwa. Ma także 
dwóch synów – inżyniera i architek-
ta. Od maja tego roku ma także sy-
nową Marzenę. (KOJ) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Chojkę,  wyślij SMS o treści  
NB.11 pod nr 72355    

Jan Chojka, burmistrz Nowego Brzeska (pow. proszowicki)
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Marcin Stanisław Gaweł urodził 
się w 1973 roku w Proszowicach. 
Ukończył Akademię Rolniczą 
w Krakowie. Od dzieciństwa 
związany jest z gminą Pałecznica, 
w której dorastał. W lokalną poli-
tykę zaangażował się zaraz 
po studiach, gdy zaczął pracę 
w Urzędzie Gminy Pałecznica. 
W 1999 roku został wójtem – 
od tego momentu piastuje to sta-
nowisko. Mieszkańcy Pałecznicy 
go doceniają – dowodem jest 
chociażby laur „Wójta roku 2011”, 
który udało się zdobyć Marcinowi 
Gawłowi. Jest wójtem, który chce 
być blisko ludzi, ale nie lubi roz-

głosu, dlatego 
z mediami roz -
mawia niechęt-
nie. Jest jednak 
obecny 
na wszystkich 
gminnych wy-
darzeniach, 

gdzie każdy mieszkaniec może 
z nim porozmawiać. W tym roku 
współorganizował dożynki, a tak-
że różne imprezy biegowe i rowe-
rowe. Podczas konsultacji 
z mieszkańcami omawiał pomy-
sły, np. przekształcenia budynku 
dawnej szkoły w Winiarach 
na ośrodek kultury. Wójt w Gmin-

nym Planie Rewitalizacji zazna-
czył także, że będzie walczył 
z bez robociem w Pałecznicy. 
Gmina stawia na ekologię – wielu 
mieszkańców już zgłosiło się 
po dopłaty do zakupu nowego 
pieca, dzięki czemu powietrze 
w Pałecznicy będzie czystsze.  
Marcin Gaweł angażuje się także 
w rozwój szlaku pątniczego 
w Małopolsce, którego jest 
współtwórcą. Ma żonę Annę 
i dwoje nastoletnich dzieci – Mag-
dalenę i Witolda. (KOJ) 
Aby zagłosować na wójta 
Gawła, wyślij SMS o treści 
NW.27 pod nr 72355   

Marcin Gaweł, wójt Pałecznicy (pow. proszowicki)
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Urodził się w Proszowicach w 1972 
roku. Ukończył Akademię Ekono-
miczną w Krakowie. Po studiach wy-
jechał do Stanów Zjednoczonych, ale 
po roku wrócił do Polski. Pracował 
przez kilka lat w banku. W 2005 roku 
zaczął angażować się w politykę lo-
kalną. Wtedy też rozpoczął pracę ja-
ko samorządowiec. Działa ponadto 
w organizacjach społecznych – np. 
w Stowarzyszeniu „ProKaPa” 
(Na rzecz Rozwoju Płaskowyżu 
Proszowickiego). Był także przewod-
niczącym komisji zdrowia przy radzie 
powiatu. Potem  został zatrudniony 
w Michałowicach. Odpowiadał tam 
m.in. za pozyskanie środków unij-

nych. To jego 
pierwsza kaden-
cja na stanowi-
sku wójta. Kan-
dydował z ha-
słem „Razem dla 
Radziemic”, któ-
re stara się reali-

zować. W tym roku największymi 
wykonanymi inwestycjami są: 
przebudowa drogi powiatowej 
w centrum Radziemic, którą gmina 
prowadzi wspólnie z powiatem 
proszowickim, termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Radzie -
micach oraz remonty dróg i budo-
wa oświetlenia ulicznego. 

Na przyszły rok planowana jest 
termomodernizacja szkoły podsta-
wowej w Łętkowicach (na to zada-
nie gmina ma już środki zewnętrz-
ne z funduszy unijnych).  
Prywatnie wójt jest miłośnikiem 
podróży. Jednak to, co kocha naj-
bardziej, to muzyka. W wolnych 
chwilach, których ma coraz mniej, 
gra na trąbce – od kilkudziesięciu lat  
jest członkiem Orkiestry Dętej 
w Zielenicach. Jest żonaty. Ma syna 
Kacpra i córkę Emilię.  
(KOJ) 
Aby zagłosować na wójta  
Słowińskiego, wyślij SMS  
o treści NW.28 pod nr 72355    

Marek Słowiński, wójt Radziemic (pow. proszowicki)
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Urodził się w 1958 r. w Lipnicy Wiel-
kiej na Orawie. Od 1980 roku 
mieszka w Suchej Beskidzkiej. 
Pracował w gminnych zakładach, 
z przerwami na własną działalność 
gospodarczą. W latach 1982-1984 
był kierownikiem Administracji Do-
mów Mieszkalnych przy Miejskim 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
w Suchej Beskidzkiej. W latach 
1984-2001 r. prowadził własne 
przedsiębiorstwo budowlane. 
Do 2000 r. zasiadał w zarządzie 
Cechu Rzemiosł Różnych w Suchej.  
Był radnym Miejskiej Rady Narodo-
wej w latach 1984-1988, wystarto-
wał do niej jako kandydat bezpar-

tyjny. Następnie 
był radnym II ka-
dencji rady miej-
skiej, członkiem 
zarządu miasta 
w latach 1994-
1998. Radny III 
kadencji rady 

miejskiej i przewodniczący rady 
miejskiej. Po raz pierwszy został 
wybrany na burmistrza w 2001 r. 
Od tego czasu sprawuje urząd nie-
przerwanie. Ostatni rok to przede 
wszystkim systematyczna wymia-
na pieców centralnego ogrzewania 
w budynkach na terenie Suchej 
Beskidzkiej, a także zakup przez 

miasto suskiego zamku. Teraz ma-
gistrat chce przeprowadzić gene-
ralny remont tego zabytku, który 
jest nazywany małym Wawelem.   
Burmistrz został odznaczony Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, srebrnym 
medalem „Za Zasługi dla Pożarni-
ctwa”, brązową odznaką „Zasłużo-
ny dla Ochrony Przeciwpożaro-
wej”, a także złotym medalem 
„Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. 
Jest wdowcem. Ma troje dorosłych 
dzieci: córkę i dwóch synów.  
(ŁB) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Lichosyta, wyślij SMS o treści 
NB.56 pod nr 72355

Stanisław Lichosyt, burmistrz Suchej Beskidzkiej (pow. suski)
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Gminą rządzi od 27 lat. Zna miesz-
kańców i ich problemy. – I jakoś tak się 
dzieje, że co cztery lata w wyborach 
zyskuję ich aprobatę – mówi. – Trze-
ba wsłuchiwać się w głosy ludzi i ro-
bić, a nie tylko obiecywać. Jeszcze 
trochę siły do działania mam. Spra-
wia mi przyjemność, gdy powstaje 
coś nowego. Ale z każdym rokiem 
zadań gminie przybywa, a nie idą 
za tym pieniądze. 
Ma 59 lat. Mieszka w małej wiosce 
Jachówka. Dziadek wójta pochodził 
z Krakowa, ale w 1967 r. kupił tutaj 
gospodarstwo. Najdek ukończył me-
chanizację rolnictwa na Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Tuż po stu-

diach pracował 
w Państwowym 
Ośrodku Maszy-
nowym, gdzie 
naprawiał trakto-
ry, ciągniki, ko-
siarki. Jako wójt 
dumny jest z in-

frastruktury sportowej, jaką syste-
matycznie tworzy. Obecnie kończy 
się budowa boiska w Budzowie, 
a niebawem ruszą prace przy boisku 
w Bieńkówce. Działają dwa kluby 
sportowe, w których trenuje w su-
mie ok. 250 dzieci. – Największy suk-
ces? Kiedy wprowadzano gimnazja, 
pokazywano nas jako wzorcową 

gminę. A teraz kolejna reforma i gim-
nazja są wygaszane, już mamy prob-
lem ze szkołą w Bieńkówce, bo jest 
za mała. Dlatego szykujemy się do jej 
rozbudowy.  
Największa zaś inwestycja, jaką przy-
gotowuje na kolejny rok, to budowa 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
w Budzowie. Na razie nie wie, czy bę-
dzie znów kandydował na fotel wój-
ta. Jest żonaty. Ma troje dzieci. Dużo 
chodzi po górach, zdobył m.in. 
Świnicę. Interesuje się historią, II woj-
ną światową. (ŁB)  
Aby zagłosować na wójta 
Najdka, wyślij SMS o treści 
NW.116 pod nr 72355

Jan Najdek, wójt Budzowa (pow. suski)
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Urodził się w Rabce w 1971 r., miesz-
ka w Sidzinie. Jest absolwentem 
Wydziału Elektrycznego Politechni-
ki Śląskiej. Zanim został wójtem, był 
m.in. szefem biura Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Podbabio -
górze”, gdzie zajmował się pozyski-
waniem pieniędzy unijnych. Wśród 
zadań na przyszłość wylicza m.in. 
poprawę jakości dróg, które na tere-
nach wiejskich są w fatalnym stanie.  
Za swój największy sukces w ostat-
nim roku uważa pozyskanie ogrom-
nej – blisko 3,72 miliona złotych – 
dotacji, która trafi na rzecz budowy 
hali sportowej przy szkole podsta-
wowej we wsi Sidzina.  

– To będzie 
prawdziwa pe-
rełka – mówi 
wójt. – Dzieci bę-
dą mogły tam 
ćwiczyć w świet-
nych warun-
kach. Cały 

obiekt spełni wyśrubowane kryteria 
budynku energooszczędnego i eko-
logicznego. Kotłownia w nim będzie 
na pelet, okna będą miały aż 3 szy-
by a w samej hali znajdzie się też 
winda dla osób niepełnospraw-
nych. Liczę, że po godzinach szkol-
nych z tego miejsca będą też korzy-
stać dorośli mieszkańcy naszej gmi-

ny. Budowę hali rozpoczniemy jesz-
cze w tym roku i będzie on gotowa 
na lipiec 2019 roku – dodaje wójt. 
Prywatnie Tempka lubi chodzić 
po górach, szczególnie bliskie są mu 
Bieszczady i Karkonosze. Jak mówi, 
wędrówki po równinach to dla nie-
go żadna przyjemność. Interesuje 
się historią. Żonaty od 17 lat, żona 
jest księgową. Mają dwóch synów – 
w szkole podstawowej i gimnazjum. 
Z młodszym chętnie grywa w piłkę 
nożną.  
(TM) 
Aby zagłosować na wójta 
Tempkę, wyślij SMS o treści 
NW.117 pod nr 72355

Stanisław Tempka, wójt Bystrej-Sidziny (pow. suski)
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Z wykształcenia jest rusycystką, ab-
solwentką Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Krakowie. Ukończyła po-
dyplomowe studia z filologii polskiej 
w Instytucie Badań Literackich PAN 
w Warszawie oraz z doradztwa za-
wodowego i zarządzania oświatą sa-
morządową na Politechnice Kra-
kowskiej. Przez 33 lata pracowała ja-
ko nauczycielka języka polskiego 
i rosyjskiego w Szkole Podstawowej 
w Jordanowie, przez 15 lat była 
wicedyrektorką tej szkoły.  
Burmistrzem została trzy lata temu. 
– Nie miałam doświadczenia w pracy 
samorządowej – przyznaje. – Długo 
się zastanawiałam, czy podołam. 

Było to zadanie 
trudne, ale wy-
konalne.  
Jako burmistrz 
wzięła się za re-
witalizację mia-
sta. Wyznaczyła 
obszary zdegra-

dowane, prowadzi konsultacje spo-
łeczne. Wśród zadań  do realizacji 
wymienia skanalizowanie miasta.  
W ostatnim roku udało się jej pozy-
skać 17 mln zł dotacji na kanalizację. 
W sumie inwestycja będzie warta 22 
mln zł. Będzie to ogromne zadanie, 
które znacznie poprawi życie miesz-
kańców Jordanowa. W minionym 

roku mocno pracowała także 
nad przygotowaniem dokumentacji 
do wielu innych inwestycji – urząd 
złożył 9 wniosków o dofinansowa-
nie z unijnych pieniędzy, m.in. na li-
kwidację osuwiska, świetlicę terape-
utyczną, wymianę pieców central-
nego ogrzewania (już wymieniła 
piec w miejscowej szkole – za 200 
tys. zł). Pracuje nad doprowadze-
niem gazu do Jordanowa.   
Mężatka, ma syna, córkę i troje wnu-
cząt. Interesuje się literaturą, tea-
trem, lubi podróże. (ŁB) 
Aby zagłosować na burmistrz              
Bilską, wyślij SMS o treści  
NB.55 pod nr 72355

Iwona Bilska, burmistrz Jordanowa (pow. suski)
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Urodził się w Prokocicach w 1950 r. 
Jest absolwentem Akademii Rolni-
czej w Krakowie.  Z ziemią jordanow-
ską związany od ponad 40 lat. To tu 
po studiach stawiał pierwsze kroki 
zawodowe. Pracował w instytucjach 
związanych z wsią i rolnictwem. W la-
tach 1988-1990 był naczelnikiem 
miasta i gminy Jordanów. Wójtem 
został w 1992 roku.  
– W ostatnim czasie udało nam się 
dużo zrobić na terenie gminy – mówi 
wójt z prawie 26-letnim stażem. – To 
przede wszystkim oddanie do użyt-
ku basenu w Naprawie, a także bu-
dowa 4 km nowych dróg.  
Udało się także ocieplić budynek 

OSP w Osielcu, 
zespół szkół 
w Toporzysku,  
a szkoła w Na-
prawie obecnie 
jest remontowa-
na i ocieplana.  
– W ostatnim ro-

ku wymieniliśmy 30 starych pieców 
węglowych na nowe, a także zainsta-
lowaliśmy 33 nowe lampy uliczne – 
wylicza wójt. Do tego powstał plac 
zabaw przy przedszkolu w Osielcu, 
a także przydomowe oczyszczalnie 
ścieków w Wysokiej. Teraz zamierza-
my takie oczyszczalnie stawiać 
przy domach w Toporzysku – dodaje 

Pudo. Cały czas toczy się proces sca-
lania gruntów w Łętowni i Wysokiej. 
To inwestycja za 25 mln zł. Za kaden-
cji wójta Pudo powstały także nowe 
ujęcia wody i wodociągi, ochotnicze 
straże pożarne wyposażone zostały 
w samochody bojowe oraz nowo-
czesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.  
– To będzie moja ostatnia kadencja. 
Nie zamierzam już kandydować – 
mówi wójt.  
Pudo jest żonaty. Ma dwoje doro-
słych dzieci, wnuka Filipa. W wolnym 
czasie lubi pracować w ogrodzie. (ŁB) 
Aby zagłosować na wójta               
Pudę, wyślij SMS o treści  
NW.118 pod nr 72355

Stanisław Pudo, wójt gminy Jordanów (pow. suski)
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22//  Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Urodził się w 1972 r. w Krakowie. 
Ukończył filologię polską na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym, a na UJ hi-
storię i zarządzanie oświatą. 
W ostatnim roku ukończył studia po-
dyplomowe z zarządzania zasobami 
ludzkimi na Politechnice Krakow-
skiej. W Makowie Podhalańskim 
od 1996 r. pracował jako nauczyciel 
języka polskiego. Burmistrzem zo-
stał w 2010 r. W tym czasie popra-
wił infrastrukturę drogową i sporto-
wą. Za jego kadencji powstały nowe 
boiska wielofunkcyjne (ostatnio 
w Żarnówce, a kolejne będzie 
w Juszczynie). Udało się wybudo-
wać kilkadziesiąt kilometrów kanali-

zacji, ocieplić 
szkoły i budynek 
Urzędu Miasta, 
wyremontować 
drogę 
do Grzechyni.  
Największą am-
bicją burmistrza 

jest budowa Centrum Kultury 
Podbabiogórza w Makowie, gdzie 
mógłby się odbywać festiwal „Ty-
dzień Kultury Beskidzkiej”. – To je-
den z największych festiwali folklo-
rystycznych na świecie – wyjaśnia.  
– Organizujemy go od 53 lat. Potrze-
bujemy sceny z dużą widownią – 
mówi.  

Gmina ma już gotowy projekt bu-
dynku. Szuka teraz dofinansowania.  
Paweł Sala zapowiada, że będzie 
chciał ponownie kandydować 
na stanowisko wójta.  
Jest żonaty od 22 lat. Ma troje dzieci. 
Stara się aktywnie spędzać wolny 
czas, lubi podróżować, zwiedzać, 
chodzić w góry. Fascynuje się litera-
turą faktu. Lubi książki historyczne, 
reportaże. – Należę też do Bractwa 
Zbójników – zdradza. – Ale nie bie-
gam z ciupagą i nie napadam 
na przechodniów – żartuje. (ŁB) 
Aby zagłosować na burmistrza              
Salę, wyślij SMS o treści  
NB.57 pod nr 72355

Paweł Sala, burmistrz Makowa Podhalańskiego (pow. suski)
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Urodził się w 1976 r. w Makowie Pod-
halańskim. Studiował hydrogeologię 
na krakowskiej Akademii Górniczo-
Hutniczej. Przez osiem lat pracował 
w Urzędzie Gminy jako inspektor ds. 
ochrony środowiska i pozyskiwania 
funduszy unijnych. Na dwa lata wziął 
rozbrat z urzędem, na rzecz prywat-
nej firmy handlowej, gdzie był sze-
fem składu budowlanego. W 2010 r. 
został wójtem. Od tego czasu udało 
mu się pozyskać w sumie 10 mln zł 
dofinansowania na różnego rodzaju 
inwestycje. W gminie powstały nowe 
boiska wielofunkcyjne, 50 kilome-
trów kanalizacji – przez ostatni rok 15 
km w Kukowie, wiele dróg i chodni-

ków. – Obecnie 
kończymy pracę 
przy budowie sa-
li sportowej 
przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 
w Stryszawie. 
Będzie ona goto-

wa w przyszłym roku – mówi wójt. 
Udało się pozyskać pieniądze na re-
mont i przystosowanie na cele kultu-
ralne budynku przy Beskidzkim Cen-
trum Zabawki Drewnianej 
w Stryszawie. Prace tam się właśnie 
kończą. – Na pewno chcę rozwijać in-
frastrukturę turystyczną. Brakuje 
nam ścieżek rowerowych, 

skateparków, tras narciarskich – do-
daje. W przyszłym roku stawia sobie 
za cel zdobycie pieniędzy na nową 
siedzibę ośrodka kultury w Strysza -
wie. Potrzebna jest duża sala, z której 
będą mogły korzystać koła gospo-
dyń wiejskich, zespoły ludowe, eme-
ryci, młodzież. Już wie, że za rok bę-
dzie ponownie kandydował.  
Rafał Lasek ma żonę, która jest far-
maceutką i dwie córki. Amatorsko 
grywa w siatkówkę, czasem też pły-
wa. Lubi książki i filmy sensacyjne. 
(KJ) 
Aby zagłosować na wójta  
Laska, wyślij SMS o treści 
NW.119 pod nr 72355

Rafał Lasek, wójt Stryszawy (pow. suski)
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Gminą Tarnów kieruje od ponad de-
kady. Wcześniej przez cztery lata był 
zastępcą poprzedniego włodarza 
gminy. – To sołtysi i mieszkańcy prze-
konali mnie, że w kolejnych wybo-
rach powinienem sam wystartować, 
bo doskonale nadaję się na to stano-
wisko. Posłuchałem ich i wygrałem – 
wspomina. Ma 53 lata.  Z wykształce-
nia jest nauczycielem. Przez wiele lat 
uczył historii w tarnowskich szkołach  
(ostatnio w VII LO) oraz pomagał bra-
tu w prowadzeniu rodzinnego go-
spodarstwa pasiecznego w Woli 
Rzędzińskiej. – Pszczelarstwo to 
wciąż moja wielka pasja i  doskonały 
sposób na oderwanie się od odpo-

wiedzialnej  i zaj-
mującej mnó-
stwo czasu pracy 
 samorządowej  – 
przyznaje.  
Za swój najwięk-
szy sukces uzna-
je zapewnienie 

wszystkim trzy- i czterolatkom 
w gminie miejsca w  przedszkolach, 
czemu służyć ma otwarcie nowego 
przedszkola w Woli Rzędzińskiej, roz-
budowa placówek w Białej, Błoniu 
i Zabawie.  
Gminie przyznano  środki unijne 
na modernizację dróg – m.in. 
w Jodłówce-Wałkach, Koszycach 

Małych (ul. Promienna – odbudowa 
podbudowy i nawierzchni z kostki 
brukowej, wykonanie kanalizacji 
opadowej, przebudowa sieci energe-
tycznej, przebudowa wodociągu 
i gazociągu, budowa oświetlenia), 
Tarnowcu i Zbylitowskiej Górze (re-
mont drogi w kierunku Zgłobic pole-
gający na  uzupełnieniu podbudowy, 
stabilizacji podłoża cementem i poło-
żeniu nawierzchni asfaltowej).  
W planach wójta są również inwesty-
cje w domy ludowe. 
(SR)  
Aby zagłosować na wójta 
Kozioła, wyślij SMS o treści 
NW.66 pod nr 72355

Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów (powiat tarnowski)
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Burmistrzem Ciężkowic jest drugą 
kadencję. Wcześniej był kierowni-
kiem planowania i inwestycji w gmi-
nie, dyrektorem przedsiębiorstwa 
gospodarki komunalnej, a potem 
prezesem spółki w Ciężkowicach, 
która powstała na jego bazie. Jed-
nocześnie pełnił mandat radnego.  
Kierowanie gminą z powodzeniem 
łączy z funkcją prezesa Tarnowskie-
go Okręgowego Związku Piłki Noż-
nej. Sam kiedyś był piłkarzem. Jako 
zawodnik Błękitnych Tarnów wy-
stępował m.in. na III-ligowych boi-
skach. Ma 62 lata. Największe na-
dzieje na rozwój gminy wiąże z pro-
jektem „Źródlanego Szlaku” i stara-

niami Ciężkowic 
o uzyskanie sta-
tusu gminy 
 uzdrowiskowej. 
Miasto ma od-
grywać najważ-
niejszą rolę 
w tym projekcie 

– w gminie prawdopodobnie będzie 
znajdować się ważne ujęcie wód 
mineralnych.  
Burmistrz ma też inne ambitne pla-
ny – m.in. modernizacji ulicy wzdłuż 
Rynku w Ciężkowicach (jej koszt ma 
wynieść ok. 800 tys. zł), obejmują-
cej m.in. zerwanie starej nawierzch-
ni. W całej gminie zostanie również 

położonych kilka kilometrów nowe-
go asfaltu, na co samorząd otrzyma 
dotacje rządowe oraz z budżetu 
województwa. Zbigniew Jurkiewicz 
planuje także remont remizy straża-
ckiej w Kipsznej (modernizacja 
obejmie m.in. część bojową, re-
mont garaży, wymianę bram wjaz-
dowych oraz instalacji elektrycz-
nej). Jak przyznaje burmistrz, reali-
zację tych pomysłów spowalnia jed-
nak przedłużające się oczekiwanie 
na przyznanie dotacji unijnych.  
 (SR) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Jurkiewicza, wyślij SMS  
o treści NB.24 pod nr 72355

Zbigniew Jurkiewicz, burmistrz Ciężkowic (pow. tarnowski)
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Grzegorz Kozioł
Od 2006 roku Wójt Gminy Tarnów

Kiedyś gmina Tarnów była zbit-
kiem kilku miejscowości położo-
nych wokół miasta, które zamiast 
współpracować, rywalizowały ze 
sobą. Dziś, po 11 latach sprawo-
wania funkcji wójta przez Grzego-

rza Kozioła, jest to jeden zgodny, 
dobrze funkcjonujący organizm. 
Ludzie utożsamiają się z gminą, są 
dumni z tego, że w niej mieszkają 
i cieszą się z kolejnych inwestycji. 
A te są imponujące.

Baza sportowa gminy Tarnów 
dzięki działaniom wójta Grzego-
rza Kozioła stała się kompletna.

We wszystkich miejscowoś-
ciach zostały wybudowane wie-
lofunkcyjne boiska sportowe, 
wybudowano hale sportowe, 
utworzono siłownie, wybudo-
wano basen. Teraz oferują one 
bogaty program zajęć dla dzieci, 
młodzieży i seniorów.

Gmina Tarnów w  2015 roku 
otrzymała w  ogólnopolskim ple-
biscycie tytuł „Sportowej Gminy”.

W ostatnich latach wyelimino-
wano w gminie Tarnów problem 
braku miejsc w  przedszkolach 
poprzez budowę nowych obiek-
tów. Od 2016 roku każde dziecko 
3-letnie z  gminy Tarnów ma za-
pewnione miejsce w  przedszko-
lu.

Jednym z  priorytetów wójta 
Grzegorza Kozioła stało się po-
prawienie infrastruktury drogo-
wej. I plan udało się wykonać. Nie 
ma w gminie Tarnów dróg ze złą 
nawierzchnią (zamieszkałych), 
a  gmina Tarnów wyróżnia się ja-
kością dróg, chodników i ścieżek 
rowerowych. Gmina wyróżnia się 
również infrastrukturą technicz-
ną, w ponad 90 proc. jest skana-
lizowana.

Gmina Tarnów jest również 
liderem w  pozyskiwaniu fundu-
szy europejskich, dzięki którym 
powstały chociażby nowoczesne 
centra wsi, będące wizytówkami 
gminy. Gmina może być również 
wzorem działań wzbogacających 
przyrodę, a  tym samym popra-
wiających estetykę miejscowo-
ści. Liczne nasadzenia zielenią 
sprawiają, że miejsca publiczne 
zachęcają do odwiedzania.

To w  gminie Tarnów, jako 
w  pierwszej w  Małopolsce, wy-
płacono pieniądze z  programu 
500+.

To do gminy Tarnów, na orga-
nizowane przez nią wydarzenia 

kulturalne, przybywają tysiące 
mieszkańców regionu. To w gmi-
nie Tarnów podatki obniżono 
do najniższej w  regionie stawki. 
Działa tu program zatrudniania 
bezrobotnych, a  utalentowana 
młodzież może liczyć na stypen-
dia.

W  2016 roku Wójt Gminy Tar-
nów Grzegorz Kozioł otrzymał 
najwięcej głosów w  plebiscycie 
„Najpopularniejszy Wójt Mało-
polski 2016”, zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Małopolski oraz „Gazetę 
Krakowską”.

Wójt Gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł znalazł się również w fina-

le ogólnopolskiego konkursu na 
„Wójta Roku 2016” organizowa-
nego przez Telewizję Polską pod 
patronatem Prezydenta RP oraz 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Do finału zostali zakwalifikowani 
wójtowie z  całej Polski, którzy 
w  poprzednim roku wykazali 
się największymi osiągnięciami 
w  pracy na rzecz swojej gminy. 
Włodarz gminy Tarnów był je-
dynym reprezentantem woje-
wództwa małopolskiego wśród 
finalistów. Warto zauważyć, że 
w Polsce funkcjonuje 1559 gmin 
wiejskich, a  więc znalezienie 
się w  dziesiątce laureatów jest 
ogromnym wyróżnieniem.



//23 Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Urodził się i wychował pod Babią Gó-
rą. To jeden z najmłodszych wójtów 
w Małopolsce, ma 29 lat. Zapewnia 
jednak, że ani młody wiek, ani brak 
doświadczenia samorządowego nie 
są przeszkodą. – Musiałem się na -
uczyć, do kogo uderzyć z jaką sprawą, 
ale po dwóch latach człowiek czuje się 
już dużo pewniej – mówi. – Starsi wój-
towie mają doświadczenie życiowe. 
Ale ja mam świeże spojrzenie na wiele 
spraw, nowe pomysły na rozwiązanie 
zastanych problemów. Marcin Pająk 
może za to uczyć się od swojego ojca 
Andrzeja, który jest senatorem PiS.  
Wśród sukcesów wójt wymienia 
otwarcie zespołu szkół na 500 dzieci 

(inwestycja za 13 
mln zł). Gmina 
jest w trakcie ka-
nalizacji; gotowy 
jest projekt. 
Koszt całej inwe-
stycji to 36 mln zł. 
– W przyszłym 

roku chcemy wykopać 20 km kanali-
zacji, a w kolejnym następne 30 km – 
mówi Pająk. Ma też plany 
termomodernizacji szkół w Skawicy, 
Zawoi Górnej i Centralnej, a także po-
prawy oferty turystycznej gminy. Zło-
żony jest projekt na budowę ścieżek 
rowerowych w masywie Mosornego 
Gronia.  

 Wójt ukończył studia na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Krakowie (mgr 
przedsiębiorczości, ekonomii i inno-
wacji), i Akademię Górniczo-Hutniczą 
(licencjat z matematyki stosowanej). 
Pracował jako menedżer do obsługi 
klientów w firmie elektronicznej. 
Jest żonaty. Ma 2,5-letniego syna Mi-
łosza. Za swój prywatny sukces uwa-
ża to, że w trzy miesiące zrzucił 15 kg. 
Stara się zdrowo odżywiać, trzy razy 
w tygodniu wykorzystuje czas na ak-
tywność fizyczną. Lubi grać w piłkę 
nożną. (TM) 
Aby zagłosować na wójta 
 Pająka, wyślij SMS o treści 
NW.120 pod nr 72355

Marcin Pająk, wójt Zawoi (pow. suski)
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Z wykształcenia prawnik. Studia 
ukończył na Uniwersytecie Śląskim. 
Urodził się w 1981 r. w Makowie Pod-
halańskim. Trzykrotnie startował 
w wyborach samorządowych. Uda-
ło mu się zdobyć przewagę za trze-
cim razem. Zastąpił na stanowisku 
wieloletniego wójta Eugeniusza 
Stypułę. To jego pierwsza kadencja. 
Ale doświadczenie w samorządzie 
miał już wcześniej. W latach 2006-
2014 był radnym gminy i przewod-
niczącym rady. Prowadził też własną 
firmę informatyczną. 
Do sukcesów wójt zalicza kontynuo-
wanie rozbudowy sieci kanalizacyj-
nej na terenie Tarnawy Dolnej, 

termomoderni -
zację przychodni 
oraz gimnazjum 
w Zembrzycach. 
Jest dumny rów-
nież z moderni-
zacji infrastruk-
tury drogowej, 

w tym m.in. realizowanej w partner-
stwie z powiatem suskim drogi nr 
K1705 Barwałd – Stryszów – 
Zembrzyce. Za jego kadencji odda-
no do użytkowania nowe drogi 
gminne wraz z mostem, w ramach 
budowy Zbiornika Wodnego 
Świnna Poręba. – Główne cele i pla-
ny w obecnej chwili to jak najszersze 

wykorzystanie środków unijnych – 
mówi wójt Palarski.  
Szczególnie ma na uwadze infra-
strukturę turystyczną i rekreacyjną 
oraz gospodarkę wodno-kanaliza-
cyjną. Walczy o pieniądze na zago-
spodarowanie brzegów przyszłego 
Jeziora Mucharskiego 
Łukasz Palarski jest żonaty, ma 4-
letną córkę i blisko rocznego syna. 
W wolnym czasie lubi oglądać filmy, 
szczególnie historyczne, kostiumo-
we i wojenne.  
(TM) 
Aby zagłosować na wójta 
Palarskiego, wyślij SMS  
o treści NW.121 pod nr 72355

Łukasz Palarski, wójt Zembrzyc (pow. suski)
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Urodził się w 1959 r. w Krośnie. Ma 
wykształcenie wyższe pedagogicz-
ne. W wieku 24 lat rozpoczął pracę 
w szkole w Gromniku, jako nauczy-
ciel fizyki. Od 28 października 1988 
roku rządzi gminą Gromnik.  
Jak twierdzi, został wójtem, ponie-
waż chciał zmienić na lepsze swoją 
gminę. Do sukcesów zalicza m.in. 
inwestycje w oświatę, choćby zało-
żenie gromnickiej filii Państwowej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Domosławicach czy powołanie 
klasy policyjnej w ZSOiZ w Gromni-
ku. Uczniowie tej szkoły mogą tak-
że korzystać z nowoczesnej strzel-
nicy kontenerowej. Wójt Stasz jest 

dumny z budo-
wy wodociągu 
(54 km) i dróg 
(m.in. wszczęto 
postępowanie 
ws. pozwolenia 
na przebudowę 
trasy z Gromni-

ka do Brzozowej, obejmujące m.in. 
poszerzenie drogi, budowę chod-
nika i barier dla pieszych, remont 
zjazdów). Trwa rewitalizacja do-
mów ludowych i remont domu 
strażaka w Gromniku. W gminie 
kontynuowana jest budowa kanali-
zacji (m.in. sieci kanalizacji sanitar-
nej w Gromniku i Golance) oraz 

modernizacja oczyszczalni ście-
ków. Samorząd inwestuje również 
w fotowoltaikę – na dachach 
dwóch budynków położono już in-
stalacje.  
Bogdan Stasz lubi wypoczynek 
na świeżym powietrzu. Relaksując 
się podczas jazdy na rowerze, kon-
troluje inwestycje, które są realizo-
wane w gminie. Lubi też grać w pił-
kę nożną. Ma żonę i troje dzieci. 
Doczekał się także uroczych wnu-
cząt: Jasia, Wojtusia i Mikołaja.   
(SR) 
Aby zagłosować na wójta 
Stasza, wyślij SMS o treści 
NW.60 pod nr 72355

Bogdan Stasz, wójt Gromnika (pow. tarnowski)
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Ma 48 lat i wyższe wykształcenie. 
Swoją przygodę z samorządem 
rozpoczynał w 1996 r., jako dyrek-
tor Domu Kultury w Pleśnej. 16 lat 
temu zaczął pracować w Urzędzie  
Gminy Pleśna. Rozpoczynał od sze-
regowego pracownika, później 
awansował na kierownika referatu 
inwestycji. Przez 4 lata był także wi-
ceprzewodniczącym Rady Powiatu 
Tarnowskiego. Gospodarzem gmi-
ny Pleśna został niespełna trzy lata 
temu. Do jego sukcesów zalicza się 
zdobycie funduszy na inwestycję 
w wodociąg i kanalizowanie tere-
nów Janowic, Dąbrówki 
Szczepanowskiej, Lichwina, 

Świebodzina 
i Lubinki, 
termomoder -
nizację  budyn-
ków użytecz-
ności publicz-
nej oraz remont 
dróg z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Gmina Pleśna uzyskała pieniądze 
na poprawę atrakcyjności tury-
stycznej poprzez  budowę wieży 
widokowej w Dąbrówce  
Szczepanowskiej oraz  ścieżki przy-
rodniczo-geologicznej.   
Gmina planuje  również zagospo-
darowanie terenów przy cmenta-

rzu wojskowym w Łowczówku. 
Przewidywana jest ponadto budo-
wa stanicy rowerowej w Lubince. 
Kolejnym ważnym projektem bę-
dzie złożenie wniosku o dotację 
na rewitalizację ośrodka „Relax” 
w Łowczówku. Wszystko wskazuje 
na to, że Józef Knapik za rok po-
nownie stanie w wyborcze szranki. 
Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Wol-
ny czas spędza z rodziną. Stawia 
też na aktywność, gra w piłkę noż-
ną. Lubi górskie wędrówki.   
(SR) 
Aby zagłosować na wójta 
Knapika, wyślij SMS o treści 
NW.62 pod nr 72355

Józef Knapik, wójt Pleśnej (pow. tarnowski)
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Jest jednym z najmłodszych stażem 
i wiekiem wójtów w powiecie tar-
nowskim. Ma zaledwie 33 lata, 
a podtarnowską gminą kieruje 
wprawdzie dopiero od trzech lat, ale 
na swoim koncie ma już sporo sukce-
sów. Za jeden z nich uważa m.in. 
otwarcie w grudniu 2016 r. pierwsze-
go gminnego żłobka przy przedszko-
lu w  Lisiej Górze, wybudowanego 
kosztem 1 mln złotych, z  dwoma od-
działami i miejscem dla 30 dzieci  
(wszystkie są już zarezerwowane).  
Wójt jest szczególnie dumny z tej in-
westycji, ponieważ, jak podkreśla, 
gmina umożliwia w ten sposób po-
wrót do pracy młodym mamom. Ko-

lejnym sporym 
osiągnięciem Ar-
kadiusza Mikuły 
jest budowa lub 
remont ponad 
20 km dróg 
gminnych oraz 
10 km chodni-

ków. W ten sposób, jak podkreśla, 
gmina dba o wygodę i bezpieczeń-
stwo mieszkańców oraz użytkowni-
ków dróg. Wójt znany jest również 
z dbałości o edukację – powstają no-
we oddziały przedszkolne, budowa-
na jest również sala gimnastyczna 
w Łukowej. Przy szkołach w Śmignie 
i Brniu powstały boiska ze sztuczny-

mi nawierzchniami. Mikuła celowo 
używa określenia ,,inwestycje”, a nie 
,,wydatki” w odniesieniu do edukacji. 
Podkreśla bowiem, że sensownie za-
inwestowane pieniądze zwrócą się 
w postaci dobrze wykształconych 
dzieci i zadowolonych rodziców. 
W gminie odbywa się również wiele 
imprez plenerowych, m.in. Wielki 
Letni Piknik w Lisiej Górze. 
Wielkimi pasjami wójta (szczęśliwy 
tata niespełna 3-letniej córeczki) są 
sport oraz podróże.  
(SR) 
Aby zagłosować na wójta  
Mikułę, wyślij SMS o treści 
NW.61 pod nr 72355

Arkadiusz Mikuła, wójt Lisiej Góry (pow. tarnowski)
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Burmistrzem Radłowa jest drugą 
kadencję. Sympatię mieszkańców 
zaskarbił sobie długoletnią prakty-
ką lekarza weterynarii, jaką pełnił 
w miasteczku, zanim stanął na cze-
le samorządu. W międzyczasie był 
również radnym powiatu tarnow-
skiego. Ma 59 lat. 
Do największych sukcesów zalicza 
zakończoną w kwietniu moderni-
zację Domu Kultury i biblioteki 
w Marcinkowicach. Dużym osiąg-
nięciem jest także rozpoczęcie 
w lipcu termomodernizacji szkół 
w Woli Radłowskiej (remont scho-
dów zewnętrznych, wymiana ele-
wacji i stolarki), Biskupicach 

Radłowskich 
(m.in. wymiana 
elewacji), 
Radłowie (mo-
dernizacja insta-
lacji grzewczej, 
docieplenie 
stropu 

nad ostatnim piętrem budynku) 
oraz siedziby Urzędu Gminy (wy-
miana stolarki i instalacji ogrodo-
wej, docieplenie ścian, wykonanie 
podjazdu dla niepełnospraw-
nych). Dzięki temu obiekty te staną 
się bardziej komfortowe oraz przy-
jazne dla środowiska. Wójt dba 
również o seniorów, dla których 

wybudowano nowoczesny i kom-
fortowy Dom Opieki ,,U Wronów” 
w Zabawie, oferujący wykwalifiko-
wany personel i fachową opiekę 
medyczną. Ważnym osiągnięciem 
jest również budowa dróg osiedlo-
wych w Woli Radłowskiej, Niwce 
i Biskupicach Radłowskich. 
Wielkim hobby Zbigniewa Mączki 
jest sport. Nie tylko kibicuje, ale 
w wolnych chwilach również kopie 
piłkę nożną, z powodzeniem grywa 
w tenisa ziemnego i żegluje.  
(SR) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Mączkę, wyślij SMS o treści 
NB.25 pod nr 72355

Zbigniew Mączka, burmistrz Radłowa (pow. tarnowski)
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W Gminie Radłów uczymy się na 6!
Grupę docelową projektu stanowi 6 
szkół, których organem prowadzącym 
jest Gmina Radłów:

3 szkoły podstawowe: w Radłowie, Woli 
Radłowskiej, Zabawie oraz 3 gimnazja: 
w Radłowie, Woli Radłowskiej i Zabawie 
oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Przybysławicach i w Biskupicach Rad-
łowskich, których organami prowadzą-
cymi są podmioty prywatne.

W ramach projektu przewidziano dodat-
kowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki 
i przedmiotów przyrodniczych rozwi-
jające kompetencje kluczowe uczniów 
z niskimi wynikami w nauce, projekty 
edukacyjne oraz koła zainteresowań roz-
wijające kompetencje kluczowe w zakre-
sie matematyki, przedmiotów przyrodni-
czych i informatyki.

W każdej szkole rozwijane będą kompe-
tencje informatyczne uczniów poprzez 

warsztaty dotyczące umiejętności unika-
nia zagrożeń związanych z aktywnością 
w Internecie. Ważny element projektu 
stanowić będzie opracowanie i realizacja 
Indywidualnych Planów Rozwoju ucz-
niów szkół poprzez stypendia w latach 
szkolnych trwania projektu.

Projekt przyczyni się do podniesienia 
kompetencji nauczycieli 8 szkół z Gminy 
Radłów w zakresie wykorzystania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych 
TIK w pracy z uczniem i kompetencji 
merytorycznych nauczycieli matematy-
ki w nauczaniu przedmiotu.

Wniosek „W Gminie Radłów uczymy się 
na 6!” znalazł się na 3 miejscu wśród 169 
wniosków zgłoszonych do dofinansowa-
nia przez Zarząd Województwa Małopol-
skiego.

Kwota dofinansowania wynosi  
1 488 700.80 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Wartość całej inwestycji to ok. 3,34 
mln zł. Wysokość dofinansowania, ja-
kie otrzymała Gmina Radłów, to 43 %.  
W ramach zadania wykonana zostanie 
termomodernizacja 4 budynków na na-
szym terenie, tj.: budynek Zespołu Szkół 
w Radłowie, w którym wykonane zosta-
ną ocieplenie i modernizacja systemu 
grzewczego, budynek szkoły w Bisku-
picach Radłowskich, w którym zakres 
prac obejmie ocieplenie i modernizację 
kotłowni, budynek szkoły w Woli Rad-

łowskiej, gdzie wykonane zostaną prace 
dot. ocieplenia, wymiany okien i drzwi, 

a także modernizacji instalacji c.o. oraz 
budynek Urzędu Miejskiego w Radłowie, 

w którym wykonane zostanie ocieplenie, 

wymiana okien i drzwi oraz moderniza-

cja instalacji c.o.

Dodatkowo przy Zespole Szkół w Radło-

wie zostaną wykonane: opaska wokół bu-

dynku szkoły, drenaż, kanalizacja desz-

czowa, a także nawierzchnia parkingu  

z kostki brukowej. W szkołach w Biskupi-

cach Radłowskich oraz Woli Radłowskiej 

zostaną docieplone kominy i wykonane 

instalacje odgromowe.

Budowa drogi  
wewnętrznej z kanali-
zacją i zjazdem z drogi 
powiatowej w miejsco-
wości Wał-Ruda.
Zadanie polegać będzie na budowie 
drogi łączącej drogę powiatową w Wał-
-Rudzie ze Szlakiem Męczeństwa Bł. 
Karoliny Kózki. Zadanie realizowane 
będzie w ramach działania 7.2 „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszeniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” na operacje 
typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” objętego PROW na lata 2014-
2020.

Wartość zadania to 690 000 zł,  
kwota dofinansowania  
433 000 zł.

Gmina Radłów otrzymała dofinanso-
wanie w ramach dwóch działań Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego dot. Obniżenia 
poziomu niskiej emisji do powietrza. 

Zadania obejmować będą wymianę 
130 szt. starych kotłów na nowoczesne 
piece węglowe (87 szt.) oraz gazowe  
(43 szt. ). Koszt obu projektów to prawie 
1 450 000,00 zł, z czego dofinansowanie 

z unijnych funduszy wyniesie ok. 1 415 
000,00 zł. Umowy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Małopolskiego 
zostaną podpisane w najbliższym czasie.

Sukcesy i zmiany w Gminie Radłów
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Po czteroletniej przerwie, w 2014 r. po-
nownie zasiadł w fotelu burmistrza 
Ryglic i czuje się w tej roli jak ryba w wo-
dzie. Jest jednym z najbardziej do-
świadczonych samorządowców w re-
gionie, z ponad 20-letnim stażem – naj-
pierw jako wójt, a następnie burmistrz. 
Ma 57 lat i głowę pełną pomysłów.  
Gmina Ryglice otrzymała już pieniądze 
na budowę sali gimnastycznej 
w Lubczy (fundusze zostały pozyska-
ne z Ministerstwa Sportu). Bur-
mistrz czeka również na zaopiniowa-
nie i dofinansowanie planów rewitali-
zacji centrum tej miejscowości. 
Ma wiele planów na przyszłość – m.in. 
kontynuację budowy kanalizacji i wo-

dociągów 
w Lubczy (w kie-
runku Dzwono-
wej), remont 
przedszkola 
w Ryglicach (m.in. 
budowa dodatko-
wych sal dla dzie-

ci), wytyczenie chodnika na ul. Tar-
nowskiej i budowę kanaliza-
cji w Zalasowej. Bernard Karasie wicz 
już deklaruje, że będzie ubiegał się 
o następną kadencję, w trakcie której 
planuje m.in. budowę altany rekreacyj-
nej w Ryglicach (za 450 tys. zł – część 
kosztów ma pokryć Polska Organizacja 
Turystyczna). Na pozwolenie czeka też 

budowa kładki nad strumykiem 
w Lubczy. Niestety, szybką realizację 
tych  zamierzeń utrudniają procedury 
związane z uzyskiwaniem pozwoleń 
na rozpoczęcie budów i konieczność 
uregulowania długów gminy zaciąg-
niętych jeszcze przez poprzedniczkę. 
Sprawdził się nie tylko jako samorządo-
wiec, ale również jako dyrektor Mało-
polskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Tarnowie.  Latem Bernard 
Karasiewicz relaksuje się od pracy 
na żaglówce, a zimą na nartach.  
(SR) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Karasiewicza, wyślij SMS  o treści 
NB.26 pod nr 72355

Bernard Karasiewicz, burmistrz Ryglic (pow. tarnowski)
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Z wykształcenia jest inżynierem. 
W tym roku skończy 40 lat. Krótko 
po ukończeniu studiów rozpoczął 
pracę w Krakowie, gdzie zajmował 
się specjalistycznymi usługami doty-
czącymi ochrony przyrody. Urządzał 
lasy oraz parki narodowe i kraj -
obrazowe. Wybory wójta w Rzepien -
niku wygrał trzy lata temu. Już jako 
nastolatek ujawniał zdolności przy-
wódcze, w szkole często był bowiem 
wybierany na przewodniczącego 
klasy. Na start w wyborach zdecydo-
wał się, gdyż chciał mieć wpływ 
na otoczenie rodzinnych Olszyn.  
Marek Karaś stawia na zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców, inwe-

stuje m.in. w in-
frastrukturę dro-
gową: odnowio-
no dojazdy i wy-
budowano 
chodniki 
w Rzepienniku 
Biskupim, Su-

chym i Olszynach. W tych samych 
miejscowościach wykonano remon-
ty dróg. Wójt dba o czystą i zdrową 
wodę: w planach jest budowa po-
nad 40 km kanalizacji i 30 km wodo-
ciągów, rozwijana również będzie 
baza sportowa przy szkołach w Tu-
rzy (budowa boiska ze sztuczną na-
wierzchnią) oraz Rzepienniku Bisku-

pim (sala gimnastyczna). Gmina sta-
ra się zaktywizować mieszkańców: 
oprócz inicjatywy tzw. budżetu sołe-
ckiego (mieszkańcy decydują, na co 
przeznaczone zostaną pieniądze), 
sami opracowują oni projekty po-
trzebnych ich zdaniem inwestycji. 
Wójt Karaś wolny czas spędza 
na świeżym powietrzu. Często jeź-
dzi na rowerze i fotografuje. Uwiel-
bia ponadto górskie wędrówki, do-
brą książkę i muzykę. Ma dwoje 
dzieci: syna i córkę.  
(SR) 
Aby zagłosować na wójta 
 Karasia, wyślij SMS o treści 
NW.63 pod nr 72355

Marek Karaś, wójt Rzepiennika Strzyżewskiego (pow. tarnowski)
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Mija siedem lat, od kiedy Marcin 
Kiwior – matematyk finansowy i infor-
matyk, absolwent Politechniki Kra-
kowskiej i AGH oraz stypendysta nie-
mieckiej uczelni Hochschu le Wismar – 
przejął stery w gminie Skrzyszów. 
Szybko okazało się, że nauczyciel z za-
wodu bardzo dobrze odnajduje się 
w roli samorządowca i wójta. 
Od pierwszego dnia urzędowania 
wyznaczył swoje priorytety. Należą 
do nich m.in. edukacja, inwestycje 
i działania ukierunkowane na pomoc 
osobom pokrzywdzonym przez los. 
Biorąc pod uwagę ostatni rok pracy, 
za sukces poczytuje sobie, że udało 
się praktycznie bezboleśnie przygo-

tować gminną 
sieć szkół do no-
wego systemu 
zreformowanej 
oświaty. Mało te-
go, od września 
uruchomiono 
dwa dodatkowe 

oddziały przedszkolne, a jednocześ-
nie rozpoczęto intensywne prace 
zmierzające do utworzenia żłobka 
w Skrzyszowie. We wszystkich szko-
łach w gminie wdrażane są elektro-
niczne dzienniki, dzięki którym rodzi-
ce będą mogli na bieżąco śledzić po-
stępy swoich dzieci. Z działań inwe-
stycyjnych na pierwszy plan wysuwa 

się rozbudowa kanalizacji i sieci wodo-
ciągowej (m.in. Szynwałd, Ładna), jed-
nocześnie budowane są nowe drogi 
i chodniki (Szynwałd, Łękawica, 
przy DK 94). – Kamieniem milowym 
dla rozwoju gminy będą zatwierdzone 
zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego – mówi. – Mam jesz-
cze sporo planów i chciałbym je zreali-
zować w kolejnej kadencji – dodaje.  
Wójt to zapalony sportowiec. Pływa, 
chodzi na siłownię, biega. Ma 39 lat 
i troje dzieci.  
(PACH) 
Aby zagłosować na wójta 
Kiwiora, wyślij SMS o treści 
NW.64 pod nr 72355

Marcin Kiwior, wójt Skrzyszowa (pow. tarnowski)
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To wprawdzie pierwsza kadencja 
Grzegorza Gotfryda na stanowisku 
wójta, ale 38-latek już od dawna ak-
tywnie działa na niwie samorządo-
wej. Przez 16 lat był m.in. radnym 
gminnym, w tym przewodniczącym 
rady. Jest absolwentem Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie. 
Do 2007 roku pracował w starostwie 
w Jaśle, później jako dyrektor w Urzę-
dzie Miasta Tarnowa. Po wygranych 
trzy lata temu wyborach za cel wziął 
sobie m.in. poprawę estetyki w po -
szczególnych sołectwach. Na pierw-
szy ogień poszły Szerzyny, gdzie 
powstał m.in. Skwer Światowych Dni 
Młodzieży. Równie piękny skwer, 

z fontanną 
na środku, nieba-
wem będzie cie-
szył oko miesz-
kańców sąsied-
nich Ołpin. Wójt 
duży nacisk kła-
dzie na moderni-

zację dróg i budowę chodników, prze-
znaczając na ten cel co roku spore pie-
niądze z gminnego budżetu. Jego 
sukcesem jest pozyskanie dotacji 
z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych na budowę 1,5-
km odcinka zupełnie nowej drogi, 
która połączyła Ołpiny z Szerzynami. 
Ważnym projektem, na który gmina 

zdobyła dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego, będzie moderni-
zacja energetyczna czterech najwięk-
szych szkół w gminie. Wymienione 
zostaną w nich piece i instalacje c.o., 
zamontowane zostaną pompy ciepła 
i panele fotowoltaiczne. Wójtowi uda-
ło się reaktywować posterunek policji 
w Szerzynach, a teraz chce sfinalizo-
wać również budowę przedszkola. 
Grzegorz Gotfryd poza pracą samo-
rządową mocno angażuje się w dzia-
łalność OSP oraz klubów piłkarskich.  
(PACH) 
Aby zagłosować na wójta 
Gotfryda, wyślij SMS o treści 
NW.65 pod nr 72355

Grzegorz Gotfryd, wójt Szerzyn (pow. tarnowski)
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Przez 16 lat był dyrektorem Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tuchowie. Trzy lata temu założył 
własny komitet i wystartował w wy-
borach samorządowych. Stwierdził, 
że kandydowanie na burmistrza to 
dobry pretekst do tego, aby zmienić 
coś w swoim życiu i jednocześnie 
przysłużyć się miastu oraz gminie.  
– Przed nami wiele ważnych inwesty-
cji, których realizacja wykraczać bę-
dzie już w kolejną kadencję. Skoro je 
rozpocząłem, to chciałbym je dopro-
wadzić również do końca – mówi. Za-
powiada tym samym start w przy -
szłorocznych wyborach samorządo-
wych. Najważniejszą z nich jest wy-

czekiwana od lat 
budowa obwod-
nicy Tuchowa. 
Inwestycja zosta-
ła dofinansowa-
na właśnie przez 
zarząd woje-
wództwa kwotą 

niezbędną do podpisania umowy 
z wykonawcą. Ten najpierw przystą-
pi do prac projektowych, aby 
w przyszłym roku rozpocząć roboty 
ziemne. Obwodnica ma być gotowa 
w 2019 roku. Burmistrz zapowiada 
również rozbudowę obiektów spor-
towych w rejonie tzw. Skałki. Po -
wstać ma tam dodatkowe boisko 

oraz szatnie dla sportowców. Kom-
pleksowy remont przejdzie także bu-
dynek Sokoła, w podziemiach które-
go powstanie tuchowskie muzeum. 
Adam Drogoś dumny jest z tego, że 
po 20 latach od postawienia funda-
mentów udało mu się doprowadzić 
do finału budowę sali gimnastycznej 
przy szkole w Zabłędzy. Obiekt ma 
być gotowy już za kilka tygodni.  
Po pracy relaksuje się, spacerując 
po okolicy z kijkami. Ma żonę i troje 
dzieci. Jego oczkiem w głowie jest 
jednak dwuletni wnuk. (PACH) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Drogosia, wyślij SMS o treści 
NB.27 pod nr 72355

Adam Drogoś, burmistrz Tuchowa (pow. tarnowski)
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Ma 44 lata. Urodził się w Pilźnie, ale 
w 1993 roku przeprowadził się 
do Wierzchosławic. Tu pracował, 
a później prowadził rodzinny młyn 
gospodarczy. W 2005 r. mieszkań-
cy Wierzchosławic wybrali go 
na swojego sołtysa. Z czasem zdo-
był mandat radnego gminy, 
a od trzech lat zasiada w fotelu wój-
ta. Gdy Zbigniew Drąg obejmował 
stanowisko wójta, otrzymał w spad-
ku ogromnie zadłużoną gminę. 
Zadłużenie sięgało ok. 20 mln zł, 
więc jego głównym celem było od-
dłużenie samorządu. Po trzech la-
tach zadłużenie gminy spadło 
do poziomu poniżej 13 mln zł. Finan-

sowa sytuacja 
gminy sprawia, 
że wójt oszczę-
dza na inwesty-
cjach w gminie. 
Skutecznie jed-
nak sięga 
po fundusze 

unijne. Dzięki dotacji 600 tys. zł 
jeszcze tej jesieni powinna zakoń-
czyć się rewitalizacja zabytkowego 
Domu Ludowego im. Wincentego 
Witosa w Wierzcho sławicach.  
– Po remoncie budynek zostanie 
przeznaczony na działalność Biblio-
teki Publicznej w Wierzcho sławi -
cach – zaznacza Zbigniew Drąg. 

W najbliższych miesiącach planuje 
remont remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łętowicach. W przy -
szłym roku ma zamiar rozpocząć 
również budowę chodnika przy  
drodze wojewódzkiej nr 975.  
– Jest on potrzebny szczególnie 
na odcinku obok Muzeum Wincen-
tego Witosa w Wie rzcho sławicach – 
podkreśla wójt. 
Jest żonaty i ma jedno dziecko. Je-
go pasją jest gra w szachy. Każdą 
wolną chwilę poświęca ulubionej 
dyscyplinie sportu. (ROG) 
Aby zagłosować na wójta  
Drąga, wyślij SMS o treści  
NW.67 pod nr 72355

Zbigniew Drąg, wójt Wierzchosławic (pow. tarnowski)
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Ma 33 lata i jest najmłodszym wój-
tem w powiecie tarnowskim. Ukoń-
czył Państwową Wyższą Szkołę Za-
wodową w Tarnowie oraz Małopol-
ską Wyższą Szkołę Ekonomiczną 
w Tarnowie. Zanim został gospoda-
rzem gminy Wietrzychowice, przez 
trzy lata pracował w księgowości 
w Przybysławicach. Był także dy-
rektorem Szkół Licealnych i Police-
alnych „Żak” w Tarnowie. W grudniu 
2014 r. został wójtem. Jest mocno 
związany ze stolicą gminy, ponie-
waż tutaj dorastał. Jego rodzice są 
rolnikami i mają gospodarstwo. Ja-
ko nastolatek miał też wiele obo-
wiązków związanych z pracą na roli. 

Jako wójt moc-
no inwestuje 
w infrastrukturę 
drogową. W tym 
roku, za milion 
złotych, o nowe 
nawierzchnie 
i chodniki wzbo-

gaciły się miejscowości: Demblin, 
Jadowniki Mokre, Mie cho wice Ma-
łe, Miechowice Wielkie, Nowopole, 
Sikorzyce, Wietrzycho wice, Wola 
Rogowska. Za 1,5 mln zł wykonano 
także termomo de rni zację czterech 
obiektów gminnych. Ważne dla 
gminy było również wybudowanie 
odcinka ścieżki rowerowej Velo 

Dunajec od Wietrzy cho  wic 
do Biskupic Radłowskich.  
– Mieszkańcy często z niej korzysta-
ją – przyznaje Tomasz Banek. 
Wolny czas spędza w rodzinnym 
gronie. Miesiąc temu rodzina po-
większyła się o syna Mieszka. Wójt 
Wietrzychowic będzie teraz urzą-
dzał spacery z wózkiem dziecięcym 
w towarzystwie żony i starszej córki 
Julki. Jest fanem piłki nożnej i siat-
kówki. Śledzi mecze i kibicuje pol-
skiej reprezentacji oraz ekstrakla -
sowym drużynom. (ROG) 
Aby zagłosować na wójta 
Banka, wyślij SMS o treści 
NW.68 pod nr 72355

Tomasz Banek, wójt Wietrzychowic (pow. tarnowski)
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Ma 36 lat. Jest absolwentem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Ukończył Wydział Prawa 
i Administracji. Zamiłowanie do po-
lityki odziedziczył po ojcu – Stani-
sławie Chrobaku, który m.in. przez 
7 lat był wójtem gminy Zakliczyn. 
Już jako mały chłopiec przyglądał 
się pracy taty. Z zawodu jest radcą 
prawnym. Pracował w Urzędzie 
Marszałkowskim, gdzie był inspek-
torem. W latach 2010-2014 pełnił 
również funkcję radnego powiatu 
tarnowskiego. Niespełna trzy lata 
temu zwyciężył w wyścigu o fotel 
burmistrza Zakliczyna. Na własne 
życzenie zarabia mniej niż jego po-

przednik. Mimo 
licznych obo-
wiązków, w każ-
dy czwartek 
udziela darmo-
wych porad 
prawnych 
w biurze posel-

skim Michała Wojtkiewicza. W tym 
roku udało mu się pozyskać z rezer-
wy budżetu państwa prawie milion 
złotych na budowę samorządowe-
go przedszkola ze żłobkiem. Ogło-
szono już przetarg na wykonanie 
inwestycji. – Będzie to pierwszy 
żłobek w gminie. Opiekę w nim 
znajdzie 16 maluchów w wieku 

do 3 lat – podkreśla. Zakliczyn stara 
się również o dotację na rewitaliza-
cję Rynku. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, w centrum mia-
steczka powstaną nowe miejsca 
parkingowe oraz pojawią się doroż-
ki. W tym roku za ponad 1,5 mln zł 
wyremontowano drogi gminne. 
Wolne chwile spędza z rodziną. 
Uwielbia spacery oraz podróże 
w towarzystwie żony Moniki 
i dwóch pociech. Interesuje się tak-
że historią, turystyką, siatkówką 
i piłką nożną. (ROG) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Chrobaka, wyślij SMS o treści 
NB.29 pod nr 72355

Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna (pow. tarnowski)
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Urodził się w 1953 roku. Ma średnie 
wykształcenie, a z zawodu jest gór-
nikiem. Przez 30 lat pracował w ko-
palni węgla kamiennego w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej na Ślą-
sku. Do Wojnicza przeprowadził się 
12 lat temu, kiedy przeszedł na eme-
ryturę. Miasto to wybrał na swój 
dom, ponieważ jest to rodzinna 
miejscowość jego żony. Karierę sa-
morządową rozpoczął w 2008 r. 
Został wówczas sołtysem Ispu 
w gminie Wojnicz. Kilka lat był także 
radnym Rady Miejskiej w Wojniczu. 
Przez rok sprawował również funk-
cję prezesa Małopolskiego Stowa-
rzyszenia Sołtysów. Zrezygnował 

z niej, kiedy 
w grudniu 2014 
roku objął stano-
wisko wójta 
gminy Wojnicz. 
W czasie jego 
rządów udało 
się skanalizować 

praktycznie cały Wojnicz. Rozbudo-
wywał także sieć wodociągową 
w całej gminie. W tym roku przepro-
wadził kilka ważnych inwestycji. 
Nową jakość zyskał m.in. Dom 
Grodzki w Wojniczu, w którym ge-
neralny remont przeszła sala konfe-
rencyjna. Gmina zainwestowała 
również w OSP. Remizy jednostek 

w Wielkiej Wsi i Zakrzowie zostały 
przebudowane. Tadeusz Bąk zaan-
gażował się w pomoc przy budowie 
domu dla rodziny Batorów 
z Zakrzowa, którzy są w ciężkiej sy-
tuacji materialnej.  
Wolny czas lubi spędzać z rodziną. 
Chętnie urządza sobie wycieczki ro-
werowe po gminie. Spokój odnaj-
duje nad wodą, łowiąc ryby. Ma żo-
nę i dwoje dzieci. Jest też szczęśli-
wym dziadkiem sześciorga wnu-
cząt (trzy dziewczynki i trzech 
chłopców). (ROG) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Bąka, wyślij SMS o treści  
NB.28 pod nr 72355

Tadeusz Bąk, burmistrz Wojnicza (pow. tarnowski)
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Burmistrzem Żabna jest od 2002 ro-
ku. Wcześniej przez 12 lat był wójtem 
Wietrzychowic, a w latach 1993-1997 
posłem na Sejm RP, a później radnym 
wojewódzkim. Największym wy -
zwaniem, z jakim przyszło mu się 
mierzyć po przyjściu do urzędu, była 
walka ze skutkami powodzi.  
W tym roku stawia na inwestycje 
drogowe. Wspólnie z wojewódz-
twem małopolskim modernizuje 
drogę wojewódzką nr 973. Inwesty-
cja warta jest 17 milionów złotych. 
Trasa, która przebiega przez Łęg Tar-
nowski, Ilkowice, Niedomice oraz 
Żabno, zyska nową nawierzchnię 
i stanie się bezpieczniejsza. Gmina 

Żabno razem 
z powiatem tar-
nowskim remon-
tuje również dro-
gę powiatową 
w Łęgu Tarnow-
skim. W tej miej-
scowości wyre-

montowano także ul. Pawęzo wską. 
W samym Żabnie prace remontowe 
wykonano na ulicy Wyspiańskiego 
oraz Warszawskiej. Duże nadzieje 
na zmianę wizerunku gminy w naj-
bliższych latach wiąże z programem 
rewitalizacji. Chce z niego pozyskać 
pieniądze m.in. na zagospodarowa-
nie stawów w Żabnie, działki znajdu-

jącej się między Centrum Kulturalno-
Oświatowo-Sportowym, a remizą 
w Łęgu Tarnowskim – pod organiza-
cję festynów i imprez plenerowych 
oraz szatni i boisk sportowych 
w Odpo ry szowie.  
W wolnym czasie często można go 
spotkać na meczach Termaliki Bruk-
Betu oraz na imprezach organizowa-
nych przez miejscowy dom kultury.  
Ma dwóch wnuków. – Rosną jak 
na drożdżach i staram się z nimi spę-
dzać każdą wolną chwilę – dodaje 
z uśmiechem. (ROG) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Kusiora, wyślij SMS o treści 
NB.30 pod nr 72355

Stanisław Kusior, burmistrz Żabna (pow. tarnowski)
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Burmistrz Zakopanego jest prawdzi-
wym góralem. Leszek Dorula urodził 
się w 1959 roku w Zakopanem. 
Mieszka w dzielnicy Harenda, gdzie 
jego rodzina prowadzi pensjonat 
i restaurację. Dorula ukończył Tech-
nikum Garbarsko-Futrzane w No-
wym Targu. Po edukacji rozpoczął 
pracę zawodową. Najpierw zatrud-
nił się w Spółdzielni Ogrodniczej 
w Zakopanem, gdzie pracował jako 
kierownik magazynu, potem jako 
kierownik inwentaryzacji, a na ko-
niec jako księgowy. Przez ponad 30 
lat wynajmował pokoje turystom, 
a także prowadził sklep spożywczy.  
W samorządzie Dorula zaczął dzia-

łać od 2002 ro-
ku, gdy po raz 
pierwszy został 
wybrany na rad-
nego miejskiego. 
Mandat sprawo-
wał przez kolej-
ne trzy kadencje, 

przy czym w ostatniej (2010-2014) 
był wiceprzewodniczącym rady 
miasta. W 2014 roku wygrał wybory 
na burmistrza miasta.  
Przez trzy lata swojej kadencji 
Dorula zdołał wyremontować sporo 
ulic w Zakopanem – m.in. część dro-
gi do Kuźnic, ulicę Stary Młyn, 
Zoniówkę i wiele innych, głównie 

na obrzeżach miasta. Uruchomił 
pierwszą w historii Zakopanego re-
gularną komunikację autobusową, 
a w następnym roku zamierza roz-
wijać kolejne linie. Wprowadził w ży-
cie park kulturowy na Krupówkach 
i zorganizował plenerowego sylwe-
stra. Udało mu się zdobyć 6,5 mln zł 
na wymianę pieców centralnego 
ogrzewania, a także na remont 
dworca kolejowego. Nie podjął jesz-
cze decyzji, czy wystartuje w wybo-
rach za rok. Jest żonaty, ma dzieci 
i wnuki. (ŁB) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Dorulę, wyślij SMS o treści  
NB.51 pod nr 72355

Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego (pow. tatrzański)
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To kolejny wójt z Podhala, który ma 
bardzo mocną pozycję wśród swo-
ich mieszkańców. Andrzej Jacek 
Nowak rządzi w gminie Biały 
Dunajec już czwartą kadencję.  
Urodził się w 1975 roku w Białym 
Dunajcu. Ukończył zarządzanie 
i marketing w Akademii Ekono-
micznej w Krakowie. Po studiach 
został zatrudniony jako nauczyciel 
przedmiotów ekonomicznych 
w Zespole Szkół Hotelarsko-Tury-
stycznych w Zakopanem. Potem 
pracował w kilku firmach jako księ-
gowy. Od 1998 roku działa w samo-
rządzie. Wtedy to został wybrany 
na radnego gminy. W 2002 roku 

wystartował 
po raz pierwszy 
na stanowisko 
wójta gminy 
i wygrał. 
Od tamtej pory 
mieszkańcy po-
wierzają mu ste-

ry rządów w gminie. – Od 2002 ro-
ku upłynęło sporo czasu. Czasami 
było ciężko, ale nie żałuję tych lat. 
Cieszy mnie bowiem, gdy widzę, że 
coś się udaje, że mieszkańcom 
w gminie żyje się lepiej – przyznaje 
wójt. Wójt Nowak w ostatnim cza-
sie skupiał się głównie na poprawie 
dróg na terenie wiosek wchodzą-

cych w skład gminy Biały Dunajec. 
Nowy asfalt pojawił się m.in. 
na drogach dojazdowych 
do Bustryku, Leszczyn, na osied-
lach Rząski i Wójcizna w Gliczaro -
wie Dolnym. Gmina włączyła się 
także do programu walki z barsz -
czem Sosnowskiego. Teraz radni 
rozważają jak walczyć z reklamami 
przy zakopiance, ale tak, by nie 
ucierpieli na tym mieszkańcy.  
Jest kawalerem. W wolnych chwi-
lach lubi czytać.  
(ŁB) 
Aby zagłosować na wójta 
 Nowaka, wyślij SMS o treści 
NW.104 pod nr 72355

Andrzej Jacek Nowak, wójt Białego Dunajca (pow. tatrzański)
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Urodził się w 1964 roku w Białce Ta-
trzańskiej. Funkcję wójta sprawuje 
już drugą kadencję, z ogromnym 
pożytkiem dla gminy. Ta pod jego 
wodzą pięknieje i mocno się uno-
wocześnia. Do sukcesów Łukasz -
czyk może zapisać, że kosztem kil-
kudziesięciu milionów złotych wy-
budował kanalizację w Jurgowie, 
Czarnej Górze i Bukowinie. Najważ-
niejszym zaś zadaniem stojącym 
przed nim jest dogadanie się z góra-
lami z Białki Tatrzańskiej i wybudo-
wanie tam kanalizacji. W ostatnich 
latach gruntownie wyremontował 
też sporo szkół (np. w Jurgowie), 
czy zbudował przy nich nowoczes-

ne sale gimna-
styczne, m.in. 
w Bukowinie 
i w Białce Ta-
trzańskiej. Gdzie 
tylko może, sta-
ra się też o kolej-
ne pieniądze 

na inwestycje. Udało mu się wypro-
sić kasę na nowe rondo na klinie 
w Bukowinie (wykonał je Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie) 
czy nowy chodnik ciągnący się 
w stronę Brzegów. Zanim wójt zo-
stał samorządowcem pracował jako 
kierownik w zakładzie energetycz-
nym. Był także radnym.  

W wolnych chwilach udziela się kul-
turalnie w zespołach folklorystycz-
nych. Górale z gminy Bukowina Ta-
trzańska znają go dobrze m.in. z te-
go, że przez lata był weselnym 
pytacem (ważna rola w góralskiej 
tradycji). Jak sam mówi, w tej roli 
„obsłużył” ponad 160 wesel. Jego 
piękny śpiew sprawił, że wójt Bu-
kowiny kilka lat temu został pierw-
szoplanową postacią Opery Góral-
skiej, opartej na życiorysie św. Jana 
Pawła II.  
(TM) 
Aby zagłosować na wójta 
Łukaszczyka, wyślij SMS  
o treści NW.103 pod nr 72355

Stanisław Łukaszczyk, wójt Bukowiny Tatrzańskiej (pow. tatrzański)
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Urodził się w 1953 roku w Kościeli-
sku. Ma wykształcenie wyższe eko-
nomiczne, które zdobył na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Po studiach wrócił na Podhale, 
gdzie na początku podjął pracę 
w Gminnej Spółdzielni w Kościeli-
sku. Po trzech latach rozpoczął 
własną działalność gospodarczą. 
W samorządzie zaczął działać 
w 1995 roku, gdy powstała gmina 
Kościelisko. Został wówczas rad-
nym. Wójtem został w wyniku wy-
borów w 2002 roku. W 2014 roku 
rozpoczął swoją czwartą kadencję. 
Początek kadencji upłynął mu 
na kończeniu przygotowanych 

wcześniej inwe-
stycji. Gmina 
ukończyła m.in. 
budowę nowe-
go Centrum Tra-
dycji i Kultury. 
Nie udało się 
jednak dostać 

dofinansowania na rozbudowę 
ośrodka biatlonowego w Kirach.  
– Składamy właśnie drugi wniosek. 
Być może teraz się uda – mówi 
wójt. Przez ostatni rok udało się 
złożyć wnioski o dofinansowanie 
na remont nowego budynku Urzę-
du Gminy, a także na dokończenie 
budowy budynku w Dzianiszu, 

gdzie za rok ma ruszyć przedszko-
le. Dla tej miejscowości urzędnicy 
dokończyli także projektowanie ka-
nalizacji. Walczą teraz o pieniądze 
na robotę. Wójt wyremontował też 
sporo dróg, m.in. z Butoro wego 
do Dzianisza, na Śmiechów ce, ulicę 
Królewską. – Podjąłem także decy-
zję, że to będzie moja ostatnia ka-
dencja. Nie będę już kandydował 
w wyborach – oświadcza wójt. 
Bohdan Pitoń ma żonę, dwie córki 
i wnuczki.  
(ŁB) 
Aby zagłosować na wójta 
Pitonia, wyślij SMS o treści 
NW.102 pod nr 72355

Bohdan Pitoń, wójt Kościeliska (pow. tatrzański)
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Urodził się w 1953 roku. Pochodzi 
z Zębu, najwyżej położonej miej-
scowości w Polsce. Tam też miesz-
ka. Z wykształcenia jest nauczycie-
lem historii. Tytuł magistra obronił 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie. Po studiach podjął 
pracę jako nauczyciel w szkole 
w Zębie. Potem został jej dyrekto-
rem. Funkcję tę sprawował 
do 2002 roku, gdy wygrał wybory 
na wójta gminy Poronin. Wcześniej 
jednak brał udział w życiu publicz-
nym gminy. Był radnym w Poroni -
nie (lata 1995-1998), a potem prze-
wodniczącym rady powiatu ta-
trzańskiego (1999-2002). Obecnie 

trwa jego 4. ka-
dencja na fotelu 
wójta. 
Po trzech latach 
obecnej kaden-
cji Stochowi 
udało się oddać 
do użytku nowe 

gimnazjum i salę gimnastyczną 
w Zębie, czy przewiązkę w szkole 
w Poroninie. Teraz urzędnicy szy-
kują się do budowy sali gimna-
stycznej w Murzasichlu, a także 
do wartego 9 mln zł projektu rewi-
talizacji m.in. Gminnego Ośrodka 
Kultury  w Poroninie, budowy Cen-
trum Kultury Regionalnej w Su-

chem. Budowane ma być również 
przedszkole w Zębie. Przez ostatni 
rok on i jego urzędnicy sporo się na-
pracowali także przy przygotowa-
niu budowy nowego węzła drogo-
wego na zakopiance. Roboty już 
od kilku miesięcy idą pełną parą. 
Nie jest to co prawda inwestycja 
gminy, ale na jej terenie. Stoch nie 
podjął decyzji o ponownym kandy-
dowaniu. Ma żonę, dwoje dzieci 
i pięcioro wnucząt. W czasie wol-
nym lubi czytać i spacerować.  
(ŁB) 
Aby zagłosować na wójta   
Stocha, wyślij SMS o treści 
NW.101 pod nr 72355 

Bronisław Stoch, wójt Poronina (pow. tatrzański)
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Ma 39 lat. Urodził się w Wadowi cach. 
Ma własne mieszkanie w Krakowie, 
ale mieszka też w Wadowicach. Ab-
solwent Liceum im. Wadowity, tego 
samego, które kończył m.in. Karol 
Wojtyła. Mateusz Klinowski to magi-
ster prawa i filozofii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, doktor nauk praw-
nych oraz były wykładowca Wydzia-
łu Prawa i Administracji UJ. W 2010 r. 
został wadowickim radnym. W 2011 
r. stworzył stowarzyszenie Inicjatywa 
Wolne Wadowice. W 2014 r. wygrał 
wybory z wieloletnią burmistrz 
Wadowic Ewą Filipiak. Nowy bur-
mistrz, najmłodszy w dziejach tego 
miasta, od razu zapowiedział w gro-

dzie nad Ska -
wą rewolucję. 
I z tej obietnicy, 
jak sam mówi, się 
wywiązuje. 
Chwali się, że 
po dwóch latach  
pracy na stano-

wisku burmistrza Wadowice mają 
nadwyżkowy budżet i zerowe zadłu-
żenie. 21 mln zł dochodu to wynik re-
kordowy w historii miasta. Teraz chce 
całkowicie przemodelować centrum 
miasta. Wadowicki rynek ma być bar-
dziej przytulny i przyjazny dla pie-
szych, a ul. Lwowska ma stać się dep-
takiem. Oprócz oszczędności w bud -

żecie chce pozyskać miliony z fundu-
szy unijnych. „Przebudujemy dla 
Was miasto” – zapowiedział przed ty-
godniem. Słynie z odważnych wypo-
wiedzi, które przysparzają mu tyle 
samo zwolenników co przeciwni-
ków. Często angażuje się w politykę 
i głośno mówi o problemach społecz-
nych. Osobiście wziął udział w pro-
teście w obronie sądów i pikietował 
ze świecą w ręce przed budynkiem 
sądu w Wadowicach. Kawaler. Je-
go hobby to – jak sam mówi – „muzy-
ka i myślenie”. (BST)  
Aby zagłosować na burmistrza 
Klinowskiego, wyślij SMS 
 o treści NB.48 pod nr 72355

Mateusz Klinowski, burmistrz Wadowic
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Urodził się w 1961 r. w Zgierzu. Jest 
absolwentem prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Wydziału Finansów 
na Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie oraz zarządzania w Wyższej Szko-
le Przedsiębiorczości i Zarządzania 
im. Koźmiń skiego w Warszawie. Pra-
cował m.in. jako pilot wycieczek, in-
spektor ds. kultury fizycznej w UM 
Wadowice, szef Inspektoratu PZU SA 
w Oświęcimiu, a od 2008 r. przewod-
niczący Rady Nadzorczej Międzyza-
kładowego Pracowniczego Towarzy-
stwa Emerytalnego PZU SA w War-
szawie. W wyborach w 2010 r. został 
wybrany na burmistrza z KWW Nasza 
Gmina Andry chów i radnego powiatu 

z KWW Wspólny 
Dom . O sobie 
mówi, że jest sa-
modzielny, zde-
cydowany, 
otwarty na po-
trzeby społecz-
ności lokalnych. 

Ostatni rok to wręcz spektakularna fa-
la planowanych inwestycji, 
a Andrychów pod jego rządami jest 
pod tym względem zdecydowanym 
liderem w regionie. Jakby tego było 
mało, to jedno z ważniejszych wyda-
rzeń kulturalnych w tym roku w po-
wiecie wadowickim także miało miej-
sce w Andrychowie. Koncert galowy 

na 250-lecie z udziałem m.in. Chóru 
i Orkiestry Filharmonii Lwowskiej  
przyciągnął ponad 5 tys. osób. W jed-
nym z konkursów gmina została też 
„Najlepiej oświetloną w Polsce”. 
W tym roku Andry chów kupił 14 auto-
busów, by jako jedyna gmina w po-
wiecie uruchomić od stycznia komu-
nikację miejską. Miasto zbuduje także 
basen, a strefa ekonomiczna ma za-
pewnić pracę dla 500 osób.  
Ma córkę Darię. Jego hobby to jazda 
na nartach.  
(BST) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Żaka, wyślij SMS o treści  
NB.49 pod nr 72355

Tomasz Żak, burmistrz Andrychowa (pow. wadowicki)
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Urodził się w 1972 r. w Krakowie. 
Ukończył Akademię Górniczo-Hutni-
czą, jako magister inżynier metalurg.  
Był specjalistą ds. jakości ISO 
w „SowPol” w Wielkich Drogach i tech-
nologiem w firmie Nowoczesne Pro-
dukty Aluminiowe w Skawinie. 
Od 1996 r. jest radnym gminy 
Brzeźnica i członkiem zarządu gminy. 
Wójtem jest od 2006 r. Brzeźnica  
pod jego rządami to gmina o najwięk-
szym wskaźniku pozyskanych fundu-
szy na inwestycje drogowe w powie-
cie. Przeprowadzone i będące w trak-
cie realizacji inwestycje sprawiają, że 
systematycznie ulega poprawie infra-
struktura drogowa i komunalna. Nie 

lubi być na pierw-
szym planie 
i chwalić się swoi-
mi sukcesami. 
Działa bez fleszy 
aparatów, nie 
bryluje na samo-
rządowych zjaz-

dach, natomiast bardzo często osobiś-
cie angażuje się w problemy miesz-
kańców. Nikogo nie dziwi, że z miesz-
kańcami, którzy zagadują go na ulicy, 
potrafi długo rozmawiać. Stąd m.in. 
pomysł, który zrealizował w tym roku, 
czyli otwarcie przedszkola 
w Brzeźnicy w budynku po gimna-
zjum. Na wszystkie oddziały przed-

szkolne gmina otrzymała 900 tys. zł. 
Kolejny sukces w tym roku, to pozy-
skanie 1,7 mln dotacji na rozbudowę 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Na jesień tego roku zaplanowano 
w Brzeźnicy wmurowanie kamienia 
węgielnego pod ośrodek zdrowia, 
który standardem spełni oczekiwania 
mieszkańców, bo będzie to centrum 
medyczno-rehabilitacyjne. Będą tam 
nie tylko diagnozować i leczyć, ale tak-
że rehabilitować. Jest żonaty, ma 
dwóch synów. W wolnym czasie zaj-
muje się pszczelarstwem. (BST) 
Aby zagłosować na wójta 
Antosa, wyślij SMS o treści 
NW.100 pod nr 72355.

Bogusław Antos, wójt Brzeźnicy (pow. wadowicki)
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Urodził się w 1955 r. w Nowym Są-
czu. Jest absolwentem Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Ukończył Stu-
dium Pedagogiczne oraz Szkołę Ofi-
cerów Rezerwy. Ma stopień podpuł-
kownika. Po ukończeniu studiów 
rozpoczął pracę zawodową jako na -
uczyciel w Zespole Szkół Rolniczych 
w Radoczy. W 2002 r. na Wydziale 
Rolniczo-Ekonomicznym Akademii 
Rolniczej w Krakowie ukończył studia 
doktoranckie. Ma tytuł doktora habi-
litowanego. W 1990 r. został burmi-
strzem Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Funkcję tę pełnił nieprzerwanie 
do grudnia 2010 r. Po czteroletniej 
przerwie wrócił na fotel burmistrza 

w 2014 roku 
i od razu poprosił 
radnych, aby... 
obniżyli mu upo-
sażenie do 9900 
zł brutto, chociaż 
mógł zarabiać 
o ponad 2 tys. zł 

więcej. Ponadto zdecydował, że co 
miesiąc 10 proc. wynagrodzenia bę-
dzie przekazywał na cel charytatyw-
ny. Wprowadza Program Ogranicze-
nia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy 
Kalwarii Zebrzydowskiej – chodzi 
m.in. o wymianę starych palenisk 
na nowe ekologiczne piece. Błyska-
wicznie zareagował, gdy okazało się, 

że po reformie służby zdrowia, gmi-
na może stracić całodobową opiekę 
medyczną, a alternatywą miała być 
podróż chorych do szpitala 
w Wadowicach.  
Udało się, gmina powalczy w konkur-
sie NFZ na świadczenie usług me-
dycznych na swoim terenie. Syste-
matycznie przebudowuje gminne 
drogi, rozbudowuje kanalizację. 
Od strażaków w tym roku dostał ho-
norową odznakę za „Podnoszenie 
bezpieczeństwa w gminie”. 
(BST) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Ormantego, wyślij SMS o treści 
NB.50 pod nr 72355

Augustyn Ormanty, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej (pow. wadowicki)
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Urodził się 1954 r. w podkalwa -
ryjskim Bugaju. Ma wykształcenie 
średnie. To jego pierwsza kadencja 
na stanowisku wójta Lanckorony. 
Wcześniej był sołtysem Izdebnika, 
wsi leżącej w tej gminie. Od 2006 r. 
był też radnym gminy. Podkreśla, 
że startując w wyborach, nie wy-
stępował przeciwko dotychczaso-
wym rządom pani wójt, lecz po to, 
by jeszcze coś poprawić, ulepszyć, 
wprowadzić zmiany. Jest pasjona-
tem koni. Po wygranych wyborach 
musiał jednak wyprzedać część 
stada, redukując je z 15 do pięciu 
koni, bo, jak tłumaczył, z tak dużą 
liczbą nie dałby rady. Daje sobie na-

tomiast radę 
z zarządzaniem 
gminą. W tym 
roku, bardziej 
niż w pierw-
szych latach ka-
dencji, mocniej 
postawił na roz-

wój kulturalny gminy. Chce by 
do Lanckorony zjeżdżało coraz 
więcej turystów. Dlatego sobotni 
wieczór 9 września zapisał się 
na długo w pamięci mieszkańców 
i wszystkich gości, którzy obejrzeli 
na lanckorońskim rynku operę „Na-
pój miłosny” Gaetano Donizet -
tiego, wystawioną przez Operę 

Krakowską. W gminie cały czas rea-
lizowane są kolejne inwestycje, na-
stępne są w przygotowaniu, 
jak m.in. oczekiwana od lat rozbu-
dowa sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej. Nie udało się natomiast jesz-
cze odzyskać praw miejskich, co 
przed rokiem zapowiadano. Ten 
pomysł spotkał się z oporem opo-
zycyjnych radnych. Gdy dwukrot-
nie doszło do pożarów domów 
w gminie, osobiście uczestniczył 
w akcji pomocowej i gaśniczej.  
(BST) 
Aby zagłosować na wójta   
 Łopatę, wyślij SMS o treści 
NW.99 pod nr 72355

Tadeusz Łopata, wójt Lanckorony (pow. wadowicki)
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//27 Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Urodził się w 1948 r. w Jaszczuro-
wej. Jest absolwentem Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego (Wydział Prawa 
i Administracji). Pracował w Wy-
twórni Silników Wysokoprężnych 
w Andrycho wie, potem w Budowla-
no-Montażowej Spółdzielni Pracy 
w Wadowicach, a następnie w Re-
gionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. W latach 1998-
2002 pełnił liczne funkcje samorzą-
dowe, był np. radnym gminy 
Mucharz. W 2002 r. został wójtem 
i od tego czasu jest nim nieprzerwa-
nie. Za swoje sukcesy uważa rozbu-
dowę kanalizacji i remonty gmin-
nych dróg. Teraz planuje przygoto-

wanie gminy 
do wykorzysta-
nia brzegów 
przyszłego Je-
ziora Muchar -
skiego dla tury-
styki, rekreacji 
i sportu, budowę 

ścieżek i szlaków rowerowych. Uwa-
ża, że nowe jezioro to ogromna szan-
sa dla gminy: – Mam nadzieję, że 
wspólnie uda się zagospodarować je-
zioro w sposób, który przyciągnie tu-
rystów i stworzy tu nowe miejsca 
pracy – mówi. Dopilnował, by Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie szybko wybudował 

ostatnią z lokalnych dróg, które trze-
ba wykonać, by zalać zbiornik. Koszt 
tej inwestycji to 1 mln zł. Ze względu 
na swoją nieugiętą postawę  w  obro-
nie interesów samorządu, nie szczę-
dził w tym roku krytycznych słów 
pod adresem rządu i polityków PiS. 
Nie oszczędził też Beaty Szydło, gdy 
otwierała uroczyście, nieukończoną 
jeszcze inwestycję na zaporze. Chro-
ni swoją prywatność. Ma córkę Kata-
rzynę. Interesuje się turystyką i dużo 
czyta. Uwielbiają go członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich. (BST) 
Aby zagłosować na wójta 
Wądolnego, wyślij SMS o treści 
NW.95 pod nr 72355

Wacław Wądolny, wójt Mucharza (pow. wadowicki)
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Urodził się w 1976 r. w Zatorze. 
Ukończył politologię i nauki spo-
łeczne na Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie, a także studia podyplo-
mowe z historii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz informatykę 
na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Wójtem Spytkowic jest 
od grudnia 2010 r., ale podkreśla, że 
już od 1998 r. był zaangażowany 
w działalność społeczną. Przez 
osiem lat zasiadał w radzie gminy, 
a przez cztery lata dodatkowo był 
jej przewodniczącym. Jest także 
strażakiem ochotnikiem w OSP 
Ryczów. Ma talent muzyczny, który 
wykorzystywał od najmłodszych lat 

w Orkiestrze Dę-
tej z Ryczowa. 
Należał też 
do rady parafial-
nej oraz Akcji Ka-
tolickiej. Zapew-
nia, że jest czło-
wiekiem dialo-

gu: „Bezkompromisowy 
w sprawach zasadniczych, zarazem 
skłaniam się do porozumienia 
w kwestiach dotyczących dobra 
wspólnego” – tak przedstawia się 
na swojej stronie internetowej. Wir-
tualna sieć to jego kolejne hobby. 
Wójt aktywnie komunikuje się 
z mieszkańcami przy użyciu me-

diów społecznościowych. Chwalo-
ny jest za to przede wszystkim 
przez młodszych mieszkańców 
gminy. Twierdzą, że przez 
Facebooka mogą załatwić więcej 
niż gdyby musieli pisać podania i pe-
tycje. Miejscowym zaimponował 
w tym roku też za sprawą starań, by 
powiat wyremontował  w końcu 
prom „Drogowiec”, który znów  bę-
dzie przewoził ludzi przez Wisłę. 
Mariusz Krystian ma żonę Agatę 
i pięcioro dzieci: Mikołaja, Piotra, Fi-
lipa, Anię i Dominika. (BST) 
Aby zagłosować na wójta 
 Krystiana, wyślij SMS o treści 
NW.97 pod nr 72355

Mariusz Krystian, wójt Spytkowic (pow. wadowicki)

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 U
RZ

ĘD
U

 G
M

IN
Y

Urodził się w 1952 r. w Lesku. Absol-
went Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie ze specjalizacją 
z lekkiej atletyki i wychowania zdro-
wotnego. Ukończył Podyplomowe 
Studium Samorządu Terytorialnego 
i Rozwoju Lokalnego oraz Zarządza-
nia Oświatą na Uniwersytecie War-
szawskim. Po ukończeniu studiów 
w 1975 r. pracował jako nauczyciel 
w Wadowicach, Lesku, a potem 
w różnych firmach w wielu miej-
scach. W czasie stanu wojennego 
z „wilczym biletem” miał problemy 
z zatrudnieniem, pracował fizycznie. 
Był założycielem i przewodniczą-
cym NSZZ „Solidarność” w Pań-

stwowym 
Przedsiębior-
stwie Rolnym 
w Średniej Wsi. 
W 1988 r. założył 
Niezależny 
Związek Zawo-
dowy Rolników 

Indywidualnych „S” w Wadowicach. 
Z samorządem gminnym związany 
jest od grudnia 1990 r. Początkowo 
jako sekretarz gminy, a od 18 maja 
1993 r. jako wójt. To najdłużej spra-
wujący urząd wójta samorządowiec 
w powiecie. Często opowiada, że 
gdy zaczynał pracę, w szkołach były 
„sławojki” a dziś, jak sam zapew-

nia, Stryszów to nowoczesna gmina. 
Wójt zdobył m.in. dwukrotnie na-
grodę Kapelusz Witosa. Dzielnie 
walczy z urzędnikami w Krakowie 
i Warszawie o to, by przy okazji bu-
dowy nowego jeziora przy zaporze 
w Świnnej Porębie nie zapominali 
o ustabilizowaniu osuwisk nad jego 
brzegami, które zagrażają mieszkań-
com kilku przysiółków.  
Słucha rocka i ta muzyka dominuje 
na lokalnych festynach. Jest żonaty, 
ma czworo dzieci.  
(BST)  
Aby zagłosować na wójta 
Wacławskiego, wyślij SMS 
o treści NW.96 pod nr 72355

Jan Wacławski, wójt Stryszowa (pow. wadowicki)
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Ma 40 lat. Jest rodowitym miesz-
kańcem Tomic. Ukończył Wyższą 
Szkołę Administracji w Bielsku-
Białej oraz Wyższą Szkołę Zarzą-
dzania i Bankowości w Poznaniu. 
Wcześniej pracował  jako urzędnik, 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wadowicach. Przez 10 
lat był też prezesem klubu sporto-
wego LKS Dąb Tomice. Gospoda-
rzem gminy Tomice jest od listopa-
da 2015 roku, po tym jak wygrał 
w drugiej turze wybory ogłoszone 
po śmierci dotychczasowego wój-
ta Adama Kręciocha. Głos na Wi-
tolda Grabowskiego, wtedy jesz-

cze radnego 
gminy, oddało 
1645 mieszkań-
ców. Witold 
Grabowski 
twierdzi, że 
problemy gmi-
ny są mu do-

brze znane, bo jako radny przez 
dziewięć lat dobrze je poznał. 
Główne zmartwienie wójta Gra-
bowskiego  w tym roku to częste 
awarie i naprawy sieci wodociągo-
wej, a co za tym idzie, uciążliwe 
przerwy w dostawie wody. Dzięki 
zaangażowaniu samorządu, od te-
raz ten problem ma być już jednak 

marginalny. Jesienią otwarto 
przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Tomicach pierwszy gminny 
żłobek w ramach programu „Ma-
luch plus”. Jako jeden z nielicznych 
wójtów na internetowej stronie 
gminy podał numer swojego tele-
fonu służbowego, a to co robi, 
mieszkańcy mogą codziennie 
sprawdzać w internetowym kalen-
darzu. Ma żonę Beatę, z którą wy-
chowuje troje dzieci: Krzysztofa, 
Aleksandrę i Jakuba.  
(BST) 
Aby zagłosować na wójta 
 Grabowskiego, wyślij SMS 
o treści NW.98 pod nr 72355

Witold Grabowski, wójt Tomic (pow. wadowicki)
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Należy do nielicznych wójtów, któ-
rzy urodzili się w miejscowości, 
w której obecnie rządzą. Małgorza-
ta Chrapek urodziła się w Wie-
przu w 1958 r. W 1981 r. ukończyła 
studia na Uniwersytecie Śląskim 
w Sosnowcu na Wydziale Nauk 
o Ziemi (kierunek: geografia o spe-
cjalności nauczycielskiej). W 1999 r. 
ukończyła zarządzanie oświatą 
w Kaliszu. Była nauczycielem, a po-
tem dyrektorem Zespołu Szkół 
w Graboszycach. Od 2002 r. jest 
wójtem. Wcześniej była radną gmi-
ny Zator i województwa w Bielsku-
Białej, a ponadto przez siedem lat 
komendantem hufca w Zatorze. 

Opowiada, że 
obejmując urząd 
wójta Wieprza, 
zastała szkoły, 
obiekty sporto-
we i placówki 
kulturalne 
w złym stanie, 

niedofinansowane drogi, brak było 
programów dla osób bezrobot-
nych.  
– Teraz Wieprz jest jednym z liderów 
powiatu wadowickiego w pozyski-
waniu unijnych funduszy. Każda pla-
cówka szkolna została wyremonto-
wana bądź rozbudowana i posiada 
własną stołówkę – podkreśla. Za -

dbała też o budowę i kompleksowe 
wyposażenie ośrodka zdrowia oraz 
domu kultury. Zrobiła furorę decy-
zją, by w  trosce o ochronę środowi-
ska gmina wsparła swoich miesz-
kańców ogrzewających domy ga-
zem. Wieprz jest jedną z pierwszych 
gmin w kraju, która zaplanowała ta-
kie rozwiązanie. Wyliczono już, że 
dopłata dla mieszkańców wyniosła-
by nawet tysiąc złotych rocznie. Jest 
bardzo religijna i tego się nie wstydzi. 
Ma jednego syna, Karola. Lubi góry. 
(BST) 
Aby zagłosować na wójt 
 Chrapek, wyślij SMS o treści 
NW.94 pod nr 72355

Małgorzata Chrapek, wójt Wieprza (pow. wadowicki)
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Urodził się w 1968 r. w Krakowie. Ma 
dyplom z zarządzania organizacjami. 
Studiował na Wyższej Szkole Zarzą-
dzania i Bankowości w Krakowie. Jest 
także absolwentem podyplomo-
wych studiów administracji europej-
skiej oraz Polsko-Austriackiego Stu-
dium Nowoczesnego Zarządzania Fi-
nansami Przedsiębiorstwa. Od 2002 
do 2006 związany z Kopalnią Soli 
w Wieliczce, gdzie pracował m.in. 
na stanowisku dyrektora ds. ekono-
micznych. W samorządzie działa 
od 1994 r. Był radnym miejskim, zasia-
dał też w sejmiku województwa. 
Uczestniczył w negocjacjach w spra-
wie powstania powiatu wielickiego. 

Burmistrzem jest 
od 2006 r. Z suk-
cesem realizuje 
swoje plany, 
o czym świadczą 
przyznawane mu 
wyróżnienia, 
m.in. honorowe 

tytuły zasłużonego dla powiatu wieli-
ckiego, policji czy pożarnictwa. Dwa 
lata temu, w uznaniu zasług dla samo-
rządu terytorialnego, otrzymał z rąk 
ministra administracji i cyfryzacji od -
znakę honorową „Za Zasługi dla Sa-
morządu Terytorialnego”. Wtedy też 
cieszył się z nadania honorowego me-
dalu „Bogaci Miłosierdziem”, przy-

znanego przez Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej dla Miasta i Gminy Wie-
liczka za długoletnią współpracę 
na rzecz chorych, starszych, niepeł-
nosprawnych i ubogich, a zwłaszcza 
budowę domu dla osób starszych 
w Brzegach. W styczniu br. otrzymał 
wysokie odznaczenie papieskie – Or-
der św. Sylwestra z rąk kard. Stanisła-
wa Dziwisza za wkład Wieliczki 
w przygotowanie Światowych Dni 
Młodzieży 2016. Jeszcze nie zdecy-
dował, czy będzie kandydował na ko-
lejną kadencję. (NM)  
Aby zagłosować na burmistrza 
Kozioła, wyślij SMS o treści 
NB.13 pod nr 72355 

Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki
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Urodził się w 1971 roku w Krakowie. 
Ukończył geografię turyzmu na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Jest rów-
nież absolwentem ochrony środowi-
ska i kierowania oświatą. Przez lata 
pracował w Zakładzie Geografii Tury-
zmu UJ, a później był nauczycielem 
w Zespole Szkół Zawodowych w Wie-
liczce (gdzie był też dyrektorem) 
i w Szkole Podstawowej w Podsto -
licach. Po raz pierwszy w wyborach 
do rady miejskiej w Wieliczce wystar-
tował w roku 2006. Za swoją pracę 
został doceniony, o czym świadczy 
powierzenie mu funkcji zastępcy bur-
mistrza Wieliczki. Wójtem Biskupic 
został w 2010 r. O tym, że jest efek-

tywnym gospo-
darzem, świad-
czą przyznawane 
mu nagrody, 
m.in. „Złota płyt-
ka chodnikowa” 
(przyznana przez 
Sto warzyszenie 

Gmin i Powiatów Małopolski), a tak-
że tytuł „Inwestora na medal” i odzna-
czenie „Wzorowa Gmina”. Jego celem 
jest budowa kanalizacji oraz poprawa 
bezpieczeństwa poprzez budowę 
chodników i dróg. Priorytety dla nie-
go to: rozbudowa szkoły podstawo-
wej w Przebieczanach, budowa sali 
gimnastycznej w Bodzanowie oraz 

świetlic środowiskowych w Sułowie 
i Przebieczanach. Wójt wciąż zastana-
wia się, czy startować na kolejną ka-
dencję. Decyzję w tej sprawie ma 
podjąć wiosną.  
Wolne chwile Henryk Gawor spędza 
z rodziną. Lubią razem jeździć w góry, 
zbierać grzyby i wędkować. Syn Jan 
Paweł jest uczniem III klasy gimna-
zjum, a córka Małgosia IV klasy szkoły 
podstawowej. Największą pasją wój-
ta jest muzyka. To zainteresowanie 
dzieli z żoną Elżbietą, która prowadzi 
chór dziewczęcy „Ziarenko”. (NM)  
Aby zagłosować na wójta 
Gawora, wyślij SMS o treści 
NW.29 pod nr 72355 

Henryk Gawor, wójt Biskupic (pow. wielicki)
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Urodził się w 1960 r. w Gdowie. Naj-
pierw pracował w Urzędzie Miasta 
Krakowa, następnie odbywał służbę 
wojskową. Był też pracownikiem 
Kombinatu Budownictwa Mieszka-
niowego „Zachód”. Długo prowadził 
własną działalność gospodarczą, ale 
zrezygnował z niej w związku z wy-
borem na wójta, którym jest od 2002 
r. Chętnie angażuje się w działalność 
społeczną i charytatywną. Był jed-
nym z organizatorów Komitetu 
na rzecz Powodzian w Opolu w 1997 
r. Jest założycielem Fundacji Osób 
Niepełnosprawnych w Podolanach 
i jej wolontariuszem. Wspiera Caritas 
i Szlachetną Paczkę.  

Za swoje naj-
większe sukcesy 
uznaje powsta-
nie przedszkola 
w Gdowie, budo-
wę hali sportowej 
przy gimna-
zjum, rozbudo-

wę oczyszczalni ścieków i sieci dróg 
gminnych, powstanie obwodnicy 
Gdowa, uruchomienie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i otwarcie dwóch 
boisk. Cieszy się, że rozstrzygnięto 
przetarg na realizację projektu zago-
spodarowania terenów nad Rabą, 
który jest efektem współpracy 4 są-
siadujących z sobą gmin. Wójt jest też 

zadowolony z rozbudowy szkoły 
podstawowej w Mar szo wi cach oraz 
rozbudowy sieci kanalizacyjnych 
w Niegowici, Gdowie i Mar szowicach. 
Za największe wyzwanie ostatniego 
roku uznaje dostosowanie szkół 
do reformy edukacji. Uważa, że wy-
wiązał się z większości obietnic złożo-
nych mieszkańcom. Zamierza kandy-
dować w kolejnych wyborach. Jest 
zapalonym kibicem piłki nożnej. 
Uwielbia też pracę w ogrodzie i pły-
wanie żaglówką. Ma żonę i troje doro-
słych dzieci – syna i dwie córki. (NM)  
Aby zagłosować na wójta 
Wojasa, wyślij SMS o treści 
NW.30 pod nr 72355 

Zbigniew Wojas, wójt Gdowa (pow. wielicki)
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28//  Gazeta Krakowska 
Sobota, 23 września 2017

Urodził się w 1954 roku w Bochni. 
Ukończył zarządzanie i administrację 
publiczną. Ma za sobą ponad 30 lat 
pracy w Zakładzie Energetycznym 
w Krakowie. Był również działaczem 
związkowym – przewodniczącym 
Koła NSZZ „Solidarność” Nowa Huta. 
Działał na rzecz przyłączenia Kłaja 
do powiatu krakowskiego. W latach 
1998-2006 był radnym powiatu wie-
lickiego. Podkreśla, że nie należy 
do żadnej partii. Wójtem Kłaja jest 
od roku 2010. W 2014 roku w wybo-
rach startował pod hasłem „Dobry 
gospodarz”. Wiele planów udało mu 
się już zrealizować. Zamierzał wów-
czas m.in. zabezpieczyć targowiska 

przed powodzią, 
zagospodarować 
tereny nad Rabą 
(rozstrzygnięto 
już przetarg 
na realizację in-
westycji), 
zrewitalizować 

budynki i obszar stacji przy PKP 
w Kłaju (m.in. poprzez utworzenie tu 
biura informacji turystycznej), stwo-
rzyć centrum kultury oraz zbudować 
nowe przedszkola w Kłaju i Dąbrowie. 
Za swój sukces uważa również otwar-
cie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Klubu Mam, chóru „Gaudium”, Sto-
warzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj 

i spółdzielni socjalnej „Krok do przo-
du”. Cieszy się z tego, że udało się zbu-
dować wiele kilometrów kanalizacji 
i dróg, utworzyć nową stronę 
internetową gminy, zbudować kom-
pleks sportowy przy szkole. Za ważne 
przedsięwzięcia uważa też 
termomodernizację przedszkola, bu-
dowę placów zabaw dla dzieci, re-
mont ośrodka zdrowia, remiz straża-
ckich i wiejskich domów kultury. De-
cyzję o starcie w kolejnych wyborach 
ma podjąć w przyszłym roku.  
(NM) 
Aby zagłosować na wójta 
Strączka, wyślij SMS o treści 
NW.31 pod nr 72355 

Zbigniew Strączek, wójt Kłaja (pow. wielicki)
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Urodził się w 1976 roku w Krakowie. 
Ukończył ówczesną Akademię Rolni-
czą. Jest także absolwentem pody-
plomowych studiów administracji 
publicznej na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Ważnym punktem w jego karie-
rze była praca w biurze poselskim 
Stanisława Kracika. Pełnił też funk-
cję sekretarza gminy Niepołomi-
ce. W 2007 roku został wiceburmi-
strzem. Dwa lata później został po-
wołany do pełnienia obowiązków 
burmistrza. W 2010 roku w wybo-
rach poparło go ponad 70 proc. 
mieszkańców. Dobry rezultat po -
wtórzył w 2014 roku. Za największy 

sukces Roman 
Ptak uważa roz-
poczęcie budo-
wy nowej szkoły 
podstawowej. 
Jak mówi, to du-
ża i bardzo po-
trzebna inwesty-

cja, a do tego wyjątkowa architekto-
nicznie. Ta szkoła będzie, jego zda-
niem, „perełką”, powodem do dumy 
dla wszystkich uczniów, ich rodziców 
i pracujących tam nauczycieli. Bur-
mistrz cieszy się także, że co piąty 
mieszkaniec gminy Niepołomice 
mieszka tu krócej niż pięć lat. Wielu 
ludzi postanawia związać z Niepoło-

micami swoje życie. Chciałby żeby 
ten trend utrzymywał się przez kolej-
ne lata. Jednocześnie planuje zacho-
wać wyjątkowy charakter tego histo-
rycznego miasteczka przyjaznego 
mieszkańcom. Roman Ptak prowa-
dzi aktywny tryb życia. Jednym z je-
go ulubionych sportów jest piłka noż-
na. Uprawia również cross-fit i lubi 
nowinki technologiczne. Nie traktuje 
ich jednak jako wymyślne gadżety, 
ale raczej narzędzia do lepszego za-
rządzania czasem. Jest żonaty. Ma 
syna. (NM) 
Aby zagłosować na burmistrza 
Ptaka, wyślij SMS o treści NB.12 
pod nr 72355 

Roman Ptak, burmistrz Niepołomic (pow. wielicki)
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Realizujemy kompleksowe kampanie wykorzystujące
efektywne kanały nowoczesnego marketing-mix.
Analizujemy potrzeby, opracowujemy strategie,
planujemy i optymalizujemy działania.
Cel naszego Partnera
jest naszym celem.

Video nie ma
dla nas tajemnic
Sprawdź nas.

Biuro Reklamy Kraków
www.biuroreklamykrakow.pl
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