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Poprawa warunków życia zaczyna się
od ujawnienia oczekiwań i wymagań mieszkańców.
Nasze marzenia, do realizacji w przestrzeni

POLSKA TO NASZ DOM

społecznej, najczęściej niosą aktywni liderzy

Start w wyborach samorządowych idzie w ślad za aktywną i odważną postawą prezentowanych
tutaj kandydatów, gotowych do służby społeczeństwu. Chcemy wzmocnić i poprzeć nurt
naprawy Państwa - Dobrą Zmianę, którą skutecznie prowadzi w Polsce Prawo i Sprawiedliwość.
Działania Rządu Mateusza Morawieckiego, a wcześniej Beaty Szydło przyniosły dobre rezultaty odbudowę bazy podatkowej, lepszą ściągalność podatków (zwłaszcza VAT-u), sięgnięcie do
„głębokich kieszeni”, silny wzrost gospodarczy - rekordowy w Europie, liczne inwestycje,
najniższe od 28 lat bezrobocie, wzrost wynagrodzeń, wypłatę 70 miliardów zł świadczeń
społecznych (w tym 500+), podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie z 19 do 9%
podatku dochodowego dla małych firm i wiele innych reform, które pozwoliły ludziom uwierzyć
w moc Państwa. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości możemy z radością
myśleć, że Polska jest zdolna odradzać się poprzez mądrą inicjatywę obywateli z wykorzystaniem siły jaką daje uczciwie rządzone Państwo, jaka płynie z realizowanej, ambitnej umowy
społecznej i dotrzymanego słowa.
Nasza Ojczyzna jest domem dla wszystkich Polaków i nie ma ludzi niepotrzebnych,
lekceważonych, spychanych na margines, okradanych z przywilejów i praw. Rząd wzmacnia
i gwarantuje bezpieczeństwo granic i obywateli, daje środki na kulturę, zdrowie, rekreację, sport,
budowę infrastruktury komunikacyjnej i komfort życia.
Zbliżyliśmy Polskę do Europy jak nikt inny poprzez przywrócenie godności i wsparcia
materialnego odczuwanego w każdej Polskiej rodzinie. To wszystko było możliwe dzięki Państwa
poparciu dla PiS w ostatnich wyborach Parlamentarnych. Dziękujemy za tę decyzję.

lokalnych środowisk.

AKTYWNI W POWIECIE W REGIONIE I W SEJMIE
Od lat jesteśmy obecni w samorządach poprzez osoby, które zasiadają w radach miast i gmin. We
władzach Powiatu uzyskaliśmy większość 3 z 5 osób w organie wykonawczym jakim jest Zarząd
- w tym Wicestarostę.
Nasi Radni Powiatowi w mijającej kadencji skierowali na inwestycje 119 mln zł. Wykonano 24 km
nowej nawierzchni bitumicznej, 39 km chodników i 16 obiektów mostowych. Na odnowę i rozbudowę obiektów oświatowych wydano blisko 10 mln zł. Dostosowywano Domy Pomocy
Społecznej do potrzeb ich mieszkańców. Wspierano kulturę i turystykę oraz wiele innych
aktywności. Naszą reprezentację w Sejmiku Małopolskim z zaangażowaniem kontynuuje Radny
Grzegorz Biedroń, który był przewodniczącym klubu radnych PiS, a obecnie jest liderem listy
w nowym okręgu. Szukamy dobrych rozwiązań i wprowadzamy pomysły do ogólnopolskiego
programu PiS poprzez obecność w Sejmie Posła Wiesława Janczyka, który w tej kadencji pełnił
również znaczącą funkcję Wiceministra Finansów biorąc czynny udział w formowaniu przepisów
i ustaw, które poprawiły tak znacząco kondycję budżetu Państwa.

Program dla Powiatu
Limanowskiego
TU JEST NASZA MAŁA OJCZYZNA - NASZ DOM
Mieszkamy w wyjątkowo pięknym regionie, trudny układ terenu z pasmem Beskidu
Wyspowego i Gorców - atrakcyjny krajobrazowo o uznanych walorach turystycznych - zawsze
był niełatwym miejscem egzystencji. Tu zawsze biło mocno serce Polski. Ludzie wymagali od
siebie więcej, musieli być bardzo zapobiegliwi i pracowici, żeby przetrwać. Sama przyroda
hartowała tu charaktery. Skutkuje to dzisiaj ogromną aktywnością gospodarczą i rozwojem
widocznym w obejściach domostw i centrach wsi.

ODZYSKANIE GODNOŚCI PRZEZ POLSKIE RODZINY
Powiat w większym stopniu będzie wspierał działania rządu na rzecz rodzin. Dzięki
przywiązaniu do tradycji i historii, zaradności oraz pracowitości rodzin na naszym terenie
przybywa mieszkańców.
To nasz nurt polityczny przeciwstawił się utrwalaniu dzielenia Polaków na lepszych i gorszych,
bogatych i biednych, pomoc trafiała poprzednio w największym stopniu do tych rodzin, które
były zamożne. Polityka społeczna PiS wyzwoliła setki tysięcy dzieci ze skrajnego ubóstwa.
Ludzie dziś nie boją się powiększać rodziny. Silne rodziny są nadzieją i przyszłością
limanowszczyzny. Nasi Radni podejmując decyzje będą zawsze kierować się ich potrzebami
i oczekiwaniami.

OPIEKA ZDROWOTNA
Zabezpieczymy sprawne funkcjonowanie szpitala. Dzisiaj to nowoczesna placówka.
Pokonaliśmy przeszkody w działaniu tej jednostki i dziś nie płacimy horrendalnych kwot za
odsetki od przeterminowanych zobowiązań tak jak w przeszłości. Będziemy zabiegać o łatwiejszy dostęp pacjentów do leczenia w Krakowskich klinikach, a tu na miejscu o dobrą wykwalifikowaną kadrę lekarzy specjalistów. Chcemy inwestować w nowoczesną technologię
diagnostyczną, poprawimy płace i warunki pracy personelu medycznego, pielęgniarek i obsługi. Podobnie zadbamy o Domy Pomocy Społecznej.
Postaramy się o zwiększenie dostępu do rehabilitacji. Wesprzemy funkcjonowanie wiejskich
ośrodków zdrowia, a we współpracy międzysamorządowej zwiększymy dostęp do lekarzy
specjalistów kardiologów, opieki okulistycznej i ginekologicznej - blisko miejsca zamieszkania.
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Pozwólmy im działać!

Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP

WSPÓLNE SPRAWY
Nasz Rząd uruchamia teraz dodatkowe środki i wzmacnia możliwości samorządów: „Ciepły
Dom”, „Polski Dom”, rusza wielki program termomodernizacji domów i mieszkań z zastosowaniem dotacji i ulg podatkowych dla każdego na wymianę pieców CO, stolarki, itp.
Będą niższe rachunki za śmieci - segregujesz płacisz mniej. Więcej pieniędzy kierujemy na opiekę
senioralną, wesprzemy budowę chodników, przystanków, dworców, ośrodków sportowych. Na
100 lecie niepodległości 100 Mb/s Internet w każdej szkole, wprowadzi Polskę w wiek cyfrowy.
Damy 300 mln zł dodatkowo na lokalne budżety obywatelskie.
Na nowy fundusz budowy dróg w Powiatach i Gminach wydamy 5 miliardów zł do końca
przyszłego roku. Małe firmy będą płacić mniejszy ZUS i podatek dochodowy.
Niestety nadal na wielu urzędach liderami pełniącymi funkcje są ludzie, którzy nie współpracują
z rządem. Lekceważą efekty jakie może dać spójność działań. Utrudniają załatwianie prostych
spraw w urzędach. Nie przeszkadzały im stare czasy, brali często udział w betonowaniu barier
społecznego awansu i wyrównywania szans. Samorządy mając potężne wielomilionowe dotacje
dalej opowiadają, że mają związane ręce w prostych sprawach, gdzie nieraz drobne pieniądze
mogą tak bardzo przyczynić się do integracji ludzi. Chcemy to zmienić i prosimy o Państwa
poparcie i głos w tych wyborach dla prezentowanych Kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.
Prosimy o delegację do kontynuowania Dobrej Zmiany, która służy wytrwale w budowaniu siły
Państwa Polskiego, umocnieniu wolności i solidarności oraz zwykłej społecznej empatii.

Dotrzymujemy słowa w rządzie.
Dotrzymamy w samorządzie!

EDUKACJA
Reforma edukacji jest szansą. Powiat musi być gotowy na przyjęcie podwójnej liczby uczniów
w roku szkolnym 2019/2020. Środki rządowe umożliwiły budowę nowoczesnych obiektów, hal
sportowych i infrastruktury. Większe jednak nakłady trzeba przeznaczyć na nowoczesne
klasopracownie i przywrócić rangę kształcenia zawodowego. Ograniczenie poziomu
bezrobocia pokazało jak bardzo brakuje fachowców.
Osoby z wykształceniem zawodowym i technicznym powinny być przygotowane tak by
odczuwać dumę z wykonywanego zawodu i posiadać tak jak w innych państwach Zachodu
społeczny prestiż i uznanie.
Ponadto nie może zabraknąć wsparcia dla dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania
młodzieży w różnych dziedzinach nauki i kultury fizycznej: pływania, jazdy na nartach oraz
działalności klubów sportowych.

AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA
Chcemy wrócić do postulatu wspierania wszelkich form aktywności grup lokalnych,
stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Strażaków i coraz liczniejszych organizacji Seniorów.
Wykorzystamy rządowe i wojewódzkie plany zwiększenia budżetu obywatelskiego, który
w połączeniu ze środkami finansowymi powiatu może być źródłem wspierania tradycji
regionalnych, wykonywania zanikających zawodów, wsparcia zespołów folklorystycznych,
orkiestr, chórów i klubów sportowych.

NOWE ROZWIAZANIA KOMUNIKACYJNE I INWESTYCJE
Powiat przekona niezdecydowane gminy i będzie wspierał rządowe plany budowy połączenia
kolejowego Limanowa- Mszana Dolna- Szczyrzyc- Kraków.
Będziemy uparcie dążyć do skrócenia czasu dojazdu do stolicy regionu Krakowa. Nasi Radni
w powiecie będą przekonywać nowe władze Limanowej i Mszany Dolnej do działań na rzecz
budowy obwodnic tych miast.
Doprowadzimy do koordynacji działań przewoźników i samorządów oraz wprowadzenia
jednego wspólnego rozliczania przejazdów i biletu na wzór aglomeracji miejskich.
Droga krajowa 28 przebiegająca przez cały Powiat musi być zmodernizowana poprzez budowę
pasów wolnego ruchu pod Gruszowiec i Wysokie oraz bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami
do centrów miejscowości.
Trzeba wyzwolić energię w kierunku promowania nowych dziedzin inwestycyjnych, które
umożliwią mieszkańcom Powiatu uzyskiwanie dochodów z produkcji, usług, handlu i z turystyki, a dla większości mieszkańców otworzą możliwość realizowania zdrowego stylu życia.
Niezbędne są dalsze inwestycje w trasy rowerowe i narciarskie, ścieżki zdrowia, siłownie
w plenerze dostępne dla coraz liczniejszej grupy pasjonatów ruchu i osób oczekujących
kontaktu z przyrodą .

• www.pis.org.pl

• www.ziemialimanowska.pl

• www.limonowianin.in

KANDYDACI DO RADY POWIATU
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10 okręg nr 1

Marzena Agnieszka Gąsior

MARZENA GĄSIOR - lat 29. Mężatka. Matka 6-letniego
Arkadiusza. Mieszkanka Limanowej. Absolwentka
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
na kierunku Ekonomia, specjalność - Administracja
i Finanse Sektora Publicznego. W roku 2012 obroniła pracę
licencjacką z zakresu marketingu terytorialnego. Obecnie
pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej oraz
kontynuuje naukę na II roku studiów magisterskich
na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Biznesu
I Przedsiębiorczości. Zdobyła doświadczenie pracując
przez kilka lat w Biurze Posła na Sejm RP Wiesława
Janczyka również w czasie kiedy pełnił funkcję
Wiceministra Finansów w Rządzie Pani Premier
Beaty Szydło. Koordynowała wówczas setki spraw
administracyjnych i interwencji adresowanych do instytucji
Państwowych i organizacji, poznała przy tym problemy mieszkańców Limanowszyzny i specyfikę
pracy radnych oraz osób aktywnie zaangażowanych w samorządzie. Pragnie włączyć się czynnie
w działania na rzecz rozwoju Miasta Limanowa, które mogą być wzmocnione przez samorząd
Powiatu Limanowskiego.

nr

4

Leszek Krzysztof Król
49 lat. Ukończył Liceum Zawodowe w ZSME w Limanowej.
Z zawodu elektryk. Od 30 lat pracuje w MZGKiM
W Limanowej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Od 2016 r. zasiada w Radzie Nadzorczej MZGKiM. Członek
NSZZ „Solidarność". Działalność społeczna:
- przez sześć lat przewodniczący Rady Rodziców w ZSS
nr3 w Limanowej.
-dwie kadencje w Radzie Rodziców I LO w Limanowej,
z czego jedna kadencja jako przewodniczący
- członek zarządu osiedla nr 2 w Limanowej
- od 27 lat śpiewa w Limanowskiej Bazylice. Początkowo w
Chórze Chłopięcym, a obecnie w Chórze Canticum
Iubilaeum.

nr
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Miasto Limanowa

Stanisław Szewczyk

nr

3

Leszek Janusz Pieniążek

Stanisław Szewczyk - emerytowany pedagog, absolwent
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. W latach 1976 - 2013 nauczyciel I Liceum
Ogólnokształcącego w Limanowej. Przez 21 lat pełnił funkcje
dyrektora tej szkoły. W tym czasie przeprowadził m.in.
rozbudowę i modernizację Liceum oraz budowę nowej sali
gimnastycznej. W latach 1990 – 1994 Radny Miasta i Gminy
Limanowa.Jest przewodnikiem górskim, beskidzkim
i tatrzańskim. Po przejściu na emeryturę prezesem
Koła Przewodników w Oddziale PTTK w Limanowej.
Od pięciu lat współuczestniczy w organizowaniu „Wakacji
z Przewodnikiem” dla mieszkańców Limanowej i okolicy.
W przypadku wyboru na radnego, swoje zainteresowania
i doświadczenie zawodowe, zamierza wykorzystać w pracy
samorządu powiatowego.
Żona Danuta jest właścicielką Firmy Handlowej „Diana”.
ZGODA – SIŁĄ KAŻDEGO SAMORZĄDU

nr
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55 lat. Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej
w Krakowie. Od 30 lat pracuje w Szpitalu Powiatowym
w Limanowej. Specjalista Ginekologii i Położnictwa od 1995
roku, od 2007 roku ordynator oddziału. Zaangażowany
w działalność na rzecz swojego środowiska. Członek
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w latach 2000-2005,
pr zewodniczący oddziału Polskiego Towar zystwa
Lekarskiego w Limanowej. Żona Kinga, córki Lidia i Nela oraz
wnuk Tytus. Pasjonat turystyki wysokogórskiej i narciarskiej,
członek Klubu Wysokogórskiego Ver tical, speleolog,
płetwonurek.

Krystyna Chylińska
Mam 61 lat, jestem wdową, mam 4 dzieci, mieszkam
w Limanowej. Wykształcenie średnie. Przez kilkanaście lat
prowadziłam swoją działalność gospodarczą, dlatego
problemy i potrzeby mieszkańców nie są mi obce.
Wartościami, którymi kieruję się w życiu to dobro, prawda
i wiara. Od zawsze jestem społecznikiem dlatego
zdecydowałam się kandydować do Rady Powiatu
Limanowskiego.

Dotrzymujemy słowa w rządzie.
Dotrzymamy w samorządzie!

KANDYDACI DO SEJMIKU
Grzegorz BIEDROŃ
miejsce:

1

56 lat. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnik beskidzki
od 1981 roku. Współorganizator struktur „Solidarności” i Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w 1989. Współzałożyciel i redaktor niezależnej
prasy lokalnej. Burmistrz Miasta Limanowa (1992-1994) i radny w latach 19922002. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach w latach 19992016. Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w okresie 2016-2018.
Reprezentuje mieszkańców powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego
w Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji.
Uczestniczył w przygotowaniu Kontraktu Terytorialnego (z rządem) dla Małopolski
(24 miliardy zł), oraz w przygotowaniu i wdrożeniu do realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego (środki unijne) na lata 2014-2020 (12 miliardów złotych).
Reprezentuje program i stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w interesie mieszkańców południowej Małopolski na
sesjach Sejmiku oraz podczas konferencji prasowych, oraz występów w radio i TVP Kraków.

Lista nr
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Karolina
GANCARCZYK
miejsce:

7

Mam 28 lat, jestem mężatką i matką 6letniego Sebastiana. Z wykształcenia
jestem magistrem prawa. Ukończyłam
studia wyższe na Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie. Mieszkam w Zalesiu (Gmina
Kamienica, Powiat Limanowski).
Od kilku lat wykonuję prace związane
z administracją sądową i publiczną.
Obecnie pracuję w Biurze Zamówień Publicznych. W życiu kieruję się
uczciwością, nie unikam podejmowania tematów trudnych i pozornie nieistotnych. Uważam, że młode osoby są w stanie wprowadzić wiele pomysłów,
korzystnych rozwiązań i świeżości do pracy samorządu, dlatego po raz
kolejny kandyduję w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

KANDYDACI DO RADY POWIATU
Lista nr
nr

10 okręg nr 2

1 Wojciech Stanisław Włodarczyk

Lat 55 wykształcenie średnie techniczne. Żona Jolanta, troje
dzieci, troje wychowanków, dwoje wnucząt. Prowadzi
8 hektarowe gospodarstwo ekologiczne. Od 1998 do 2010r.
Radny Gminy Limanowa. Od 2010r. Radny Powiatu Limanowa,
pracując w komisji finansów, spraw problemów bezrobocia,
pełniąc funkcję w-ce przew. Rady Powiatu. Od 2014r.
nieetatowy członek Zarządu Powiatu Limanowa. Od 2006
członek Powiatowej Rady Zatrudnienia, a obecnie członek
Powiatowej Rady Rynku Pracy. Od 2007 Dyrektor biura Posła
Wiesława Janczyka. Od 2003r. członek PiS, delegat na zjazd
Krajowy. Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej .
Członek Rady Krajowej, od 2017r. członek Krajowego
Prezydium NSZZ RI ,,Solidarność”. Od 2016r. Przewodniczący
Społecznej Rady przy ODR w Karniowicach.Wielokrotny
uczestnik Komisji Senackich, twardo zabierający głos w
obronie Polskiego Rolnictwa, nie tylko w Senacie ale w wielu
Krajach Europejskich uczestnicząc w negocjacjach z COPA-COGECA. Organizator i uczestnik wielu
protestów w obronie Polskiej Ziemi i rolnictwa. Organizator corocznej Ogólno Polskiej Uroczystości
rocznicy urodzin Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Dwukrotnie został poproszony o
wygłoszenie referatu na ogólnopolskiej Konferencji ,,Jeszcze Polska nie Zginęła – Wieś,,.
Nie szczędzący czasu w działalności społecznej na rzecz dobra wspólnego, wykazujący się
patriotyczną odwagą, szczerością i uczciwością w działaniu. Członek Akcji Katolickiej. Autor wielu
artykułów publikowanych przez prasę lokalną i ogólnokrajową. Chętnie udzielający wywiadów różnym
mediom. Uczestnik wielu audycji radiowych i telewizyjnych.

nr
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Stefan Roman Hutek

nr
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7

Dorota Stanisławczyk

Dorota Stanisławczyk, zamieszkała Laskowa, 37 lat,
mężatka, dwoje dzieci.
Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończone studia
podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz uzyskany w tym zakresie tytuł specjalisty
(certyfikat PARPA). W roku 2017 otrzymała nagrodę
specjalną Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie
pracy socjalnej, w tym za niekonwencjonalną działalność
na rzecz tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Od 2007 r. pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Laskowej – obecnie na stanowisku
specjalisty pracy socjalnej. Koordynuje działania związane
z problemem przemocy w rodzinie oraz choroby alkoholowej. Poza pracą zawodową prowadzi
program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc oraz prowadzi szkolenia
o tematyce przemocy w rodzinie, choroby alkoholowej oraz komunikacji interpersonalnej.

Mieczysław Antoni Uryga

nr

3

Irena Maria Szewczyk

Lat 56, od urodzenia mieszka na Kaninie w Gminie Limanowa. Jest
żonaty, ma 2 dorosłych dzieci. W Radzie Powiatu zasiada od 2006
r., w ostatniej kadencji pełni funkcję Wicestarosty Limanowskiego.
Przewodniczy Powiatowej Radzie Rynku Pracy oraz jest
Wiceprzewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Powiatowego
im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.Plan działania. Edukacja:
system edukacyjny w jeszcze większym stopniu musi
odpowiadać zapotrzebowaniu, jakie występuje na rynku pracy.
Trzeba kontynuować modernizację placówek kształcenia
zawodowego tak, aby nasza młodzież miała możliwość
zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych pr zy
wykorzystaniu najnowszych technologii. Ochrony Środowiska:
trzeba dołożyć starań, aby w jeszcze większym stopniu pogodzić
rozwój naszego Regionu z ochroną przyrody, tak aby następne
pokolenia mogły się cieszyć jej dobrami, a turyści, żeby odwiedzali
Powiat Limanowski ze względu na jego unikalny klimat.
Bezpieczeństwo: w ciągu ostatniej kadencji wybudowaliśmy wiele kilometrów chodników i dróg, co
znacznie wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa w naszym regionie. Dofinansowaliśmy również zakupy
nowoczesnego sprzętu przez Policję i Straż Pożarną oraz Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w
Limanowej - wszystko to w trosce o Was Drodzy Mieszkańcy. W kolejnej kadencji chcemy kontynuować te
zadania. Zdajemy sobie sprawę, ze w naszym otoczeniu jest coraz więcej ludzi starszych - to właśnie
pomoc im będzie naszym priorytetem. Już pozyskaliśmy środki na budowę oddziału geriatrycznego przy
naszym Szpitalu, będziemy się również starać zdobyć dofinansowanie oraz współpracować z innymi
samorządami przy realizacji dziennych domów seniora.
Deklarujemy współpracę z innymi samorządami, bo wspólnie możemy zrealizować wiele dobrego.

nr

5

Stefan Hutek lat 53, nauczyciel, żonaty, trójka dzieci. Radny
Gminy Limanowa przez pięć kadencji a od roku
2014 Radny Powiatu Limanowskiego. Wybierany
z list Solidarnościowych a obecnie z listy Prawa
i Sprawiedliwości. W polityce nigdy nie realizowałem
osobistych celów stając zawsze po stronie krzywdzonych
i oszukiwanych przez władzę. Startując ponownie do Rady
Powiatu Limanowskiego chcę jeszcze mocniej angażować
się w poprawę jakości edukacji, komunikacji, rozwoju
przedsiębiorczości a zwłaszcza turystyki i rolnictwa. Moim
planem działania jako samor ządowca jest hasło
STOP UKŁADOM, które to są przyczyną nepotyzmu
w zadudnieniu w urzędach oraz marnotrawstwa środków
publicznych przez złe zarządzanie oraz korupcję.

nr

Gmina Limanowa, Gmina Laskowa

Bogumił Stanisław Pietrucha

Irena Szewczyk , Kobyłczyna 30, gmina Laskowa
Mężatka, czwórka dzieci.
Prowadzi gospodarstwo sadowniczo - agroturystyczne oraz
zagrodę edukacyjna Wiśniowy Gaj. Od 35 lat jestem
członkiem NSZZRI "Solidarność"
Lubię pracę społeczną, zawsze pomagam ludziom
w trudnych sytuacjach życiowych, działam na rzecz promocji
Beskidu Wyspowego a także propaguje życie wsi wśród
najmłodszych, którym zaszczepiam miłość do regionu
i umiejętności pokoleń.
Hasło wyborcze:
PRACĄ TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ

nr

6

Grażyna Stalmach

Bogumił Pietrucha 47 lat. Od wielu lat w szczęśliwym
małżeństwie. Ojciec dwójki dzieci. Wykonuje działalność
gospodarczą pod firmą Transport Towarowo-Osobowy
„MAXBUS". „Samorząd w służbie mieszkańców" – tak brzmi
jego hasło wyborcze w wyborach samorządowych 2018.

Grażyna Stalmach od urodzenia mieszka w Starym Rybiu.
Z wykształcenia jest pielęgniarką i nauczycielem. Przez 19 lat
pełniła funkcję dyrektora szkoły podstawowej, najpierw
w Starym Rybiu, potem w Nowym Rybiu. Studia magisterskie
ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej im. Marii
Dąbrowskiej w Nowym Rybiu i jest doktorantem nauk
o zarządzaniu.
Hasło wyborcze:
Zarządzać sprawiedliwie i zgodnie z prawem.

nr

8

Mariusz Krzysztof Szczurek
Lat 35, Urodzony w Limanowej. Absolwent Limanowskiego
CKU, Technik obsługi turystycznej. Żonaty- żona Bożena,
synowie : Szymon i Przemysław. Państwa dawny listonosz,
obecnie piwowar w szczyrzyckim Browarze Cystersów
„Gryf". Znając problemy i potrzeby pojawiające się w naszym
powiecie, chciałbym angażować się osobiście w prace
na rzecz społeczności lokalnej.

Dotrzymujemy słowa w rządzie.
Dotrzymamy w samorządzie!

KANDYDACI DO SEJMIKU
Grzegorz BIEDROŃ
miejsce:

1

56 lat. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnik beskidzki
od 1981 roku. Współorganizator struktur „Solidarności” i Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w 1989. Współzałożyciel i redaktor niezależnej
prasy lokalnej. Burmistrz Miasta Limanowa (1992-1994) i radny w latach 19922002. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach w latach 19992016. Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w okresie 2016-2018.
Reprezentuje mieszkańców powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego
w Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji.
Uczestniczył w przygotowaniu Kontraktu Terytorialnego (z rządem) dla Małopolski
(24 miliardy zł), oraz w przygotowaniu i wdrożeniu do realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego (środki unijne) na lata 2014-2020 (12 miliardów złotych).
Reprezentuje program i stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w interesie mieszkańców południowej Małopolski na
sesjach Sejmiku oraz podczas konferencji prasowych, oraz występów w radio i TVP Kraków.

Lista nr

10

Karolina
GANCARCZYK
miejsce:

7

Mam 28 lat, jestem mężatką i matką 6letniego Sebastiana. Z wykształcenia
jestem magistrem prawa. Ukończyłam
studia wyższe na Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie. Mieszkam w Zalesiu (Gmina
Kamienica, Powiat Limanowski).
Od kilku lat wykonuję prace związane
z administracją sądową i publiczną.
Obecnie pracuję w Biurze Zamówień Publicznych. W życiu kieruję się
uczciwością, nie unikam podejmowania tematów trudnych i pozornie nieistotnych. Uważam, że młode osoby są w stanie wprowadzić wiele pomysłów,
korzystnych rozwiązań i świeżości do pracy samorządu, dlatego po raz
kolejny kandyduję w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

KANDYDACI DO RADY POWIATU
Lista nr
nr

1

10 okręg nr 3

Tomasz Jan Janik

nr

2

Od zawsze mieszkam w Mszanie Dolnej. Jestem żonaty
i mam czterech synów.
Przygodę z samorządem zacząłem dwadzieścia pięć lat
temu. Byłem burmistrzem Mszany Dolnej i radnym do
ówczesnego województwa nowosądeckiego. Następne
moje miejsca pracy to dyrektor oddziału banku, prezes
zakładu pracy chronionej.
Od trzynastu lat z pasją wykonuję zawód audytora
wewnętrznego w sferze finansów publicznych. (posiadam
uprawnienia Certified Government Auditing Professional).
Ostatnie lata mojej pracy zawodowej to również kontrole
realizacji projektów unijnych i programów badawczorozwojowych. Jestem członkiem Komisji Nadzoru
Audytowego przy Ministerstwie Finansów.
Chciałbym żeby Powiat Limanowski był harmonijnie działającą całością, gdzie każdy, zarówno
stały mieszkaniec jak i turysta, znajdzie dla siebie miejsce. Moja idea działań jako radnego
streszcza się w haśle: „Różne gminy, jeden powiat”

nr

4

Jadwiga Cichańska
Jadwiga Cichańska, lat 40. Magister pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów
podyplomowych z zarzadzania oświatą i matematyki.
Od 21 lat nauczyciel, obecnie dyrektor przedszkola.
Z pasją, od wielu lat działa w kulturze regionalnej,
społecznie prowadzi zespół folklorystyczny Spod Turbaca,
pokazując młodym piękno folkloru, kształtując w nich
poczucie przynależności do regionu .
Wszechstronny rozwój gmin należących do Powiatu
(turystyka, rekreacja, infrastruktura drogowa, czystość
środowiska, edukacja) szansą dla każdego mieszkańca.

Miasto Mszana Dolna,
Gmina Niedźwiedź

Roman Krzysztof Palac

nr

3

Grzegorz Wójcik

Roman Palac, lat 30, stan cywilny kawaler. Absolwent
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu, AWF w Krakowie oraz studiów
podyplomowych na Politechnice Krakowskiej w zakresie
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Pracuję w firmie
elektroinstalacyjnej, w sezonie zimowym jako instruktor
w szkole narciarstwa zjazdowego.

nr

5

49 lat, żonaty, bezpartyjny, wykształcenie średnie techniczne,
dyżurny ruchu PKP.
W latach 2006-2010 radny Rady Miasta Mszana Dolna.
Wieloletni przewodniczący Rady Rodziców ZSM nr 2
w Mszanie Dolnej oraz ZS nr 1 w Mszanie Dolnej („Leśna").

Anna Maria Głowa
Mam 29 lat, jestem szczęśliwą żoną Piotra i mamą trójki
naszych pociech. Posiadam wyższe wykształcenie i od roku
2011 pracuję jako nauczyciel edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. Od marca 2018 r. prowadzę niepubliczny
żłobek i przedszkole w Mszanie Dolnej. Moje zaangażowanie
w pracę na rzecz dzieci zostało docenione przez rodziców
i z ich nominacji uzyskałam w listopadzie 2017 - II miejsce
w powiecie jako Najlepszy Nauczyciel w kat. kl. I - III. Jestem
osobą, która nie boi się nowych wyzwań i konsekwentnie
dążę do celu. Dzięki swojej pracy mam kontakt z ludźmi
z różnego środowiska i znam problemy, z którymi się
borykają. W Radzie Powiatu obiecuję sumienną i rzetelną
pracę na rzecz naszego lokalnego środowiska. Liczę na
Państwa zaufanie i oddany na mnie 21 października głos.

Dotrzymujemy słowa w rządzie.
Dotrzymamy w samorządzie!

KANDYDACI DO SEJMIKU
Grzegorz BIEDROŃ
miejsce:

1

56 lat. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnik beskidzki
od 1981 roku. Współorganizator struktur „Solidarności” i Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w 1989. Współzałożyciel i redaktor niezależnej
prasy lokalnej. Burmistrz Miasta Limanowa (1992-1994) i radny w latach 19922002. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach w latach 19992016. Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w okresie 2016-2018.
Reprezentuje mieszkańców powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego
w Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji.
Uczestniczył w przygotowaniu Kontraktu Terytorialnego (z rządem) dla Małopolski
(24 miliardy zł), oraz w przygotowaniu i wdrożeniu do realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego (środki unijne) na lata 2014-2020 (12 miliardów złotych).
Reprezentuje program i stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w interesie mieszkańców południowej Małopolski na
sesjach Sejmiku oraz podczas konferencji prasowych, oraz występów w radio i TVP Kraków.
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Karolina
GANCARCZYK
miejsce:

7

Mam 28 lat, jestem mężatką i matką 6letniego Sebastiana. Z wykształcenia
jestem magistrem prawa. Ukończyłam
studia wyższe na Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie. Mieszkam w Zalesiu (Gmina
Kamienica, Powiat Limanowski).
Od kilku lat wykonuję prace związane
z administracją sądową i publiczną.
Obecnie pracuję w Biurze Zamówień Publicznych. W życiu kieruję się
uczciwością, nie unikam podejmowania tematów trudnych i pozornie nieistotnych. Uważam, że młode osoby są w stanie wprowadzić wiele pomysłów,
korzystnych rozwiązań i świeżości do pracy samorządu, dlatego po raz
kolejny kandyduję w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

KANDYDACI DO RADY POWIATU
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10 okręg nr 4
Ewa Filipiak

Ma 38 lat. Mieszka w Kasince Małej. Jest absolwentką
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na
kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalnościach:
zarządzanie firmą oraz zarządzanie potencjałem ludzkim.
Poza tym należy do prestiżowego grona absolwentów
Szkoły Liderów Politycznych. Od dwóch kadencji jest
najmłodszą Radną Powiatu Limanowskiego. Przewodniczy
Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych oraz jest
członkiem Komisji ds. Infrastruktury. Poza tym pracuje
w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej
oraz jest przedstawicielem Wojewody Małopolskiego
w Radzie Społecznej SPZOZ w Mszanie Dolnej. Zawodowo
pracuje w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, gdzie w latach
2015-2017 była Doradcą Wójta ds. Rozwoju i Funduszy
Europejskich. Do jej sukcesów niewątpliwie należy
realizacja projektu montażu kolektorów słonecznych w ramach PROW oraz pozyskanie środków
finansowych m.in. na: odbudowę kompleksu sportowego Orlik w Kasince Małej, budowę sali
gimnastycznej w Mszanie Górnej, wymianę pieców węglowych na nowoczesne kotły, demontaż i
unieszkodliwianie azbestu, utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mszanie Górnej
oraz inicjowanie budowy chodników przy drogach powiatowych, przebudowy dróg i mostów.
Angażuje się w pracę z organizacjami pozarządowymi. Jest członkiem Stowarzyszenia
Kulturalno-Oświatowego Ziemia Limanowska oraz SRW. Współpracuje z kołami gospodyń
a zwłaszcza z KG „Paradne Gosposie" z Kasinki Małej. Za swą działalność otrzymała tytuł
Osobowość Roku 2016, wyróżnienie w plebiscycie Silny Człowiek Ziemi Limanowskiej a także
tytuł Radny na medal.

nr

4

Beata Pajdzik

Ma 39 lat. Wraz ze swoją rodziną, wspaniałym mężem
i trójką dzieci, mieszka w Łętowem. Posiada wykształcenie
wyższe magisterskie. Jest absolwentką filologii
germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała
zawodowo w firmie „Rieker" zajmując się kontaktami
z klientami zagranicznymi. Jednak stawiając na pierwszym
miejscu rodzinę, zrezygnowała z pracy, by móc w pełni
podołać wyzwaniom jakie niesie ze sobą macierzyństwo.
Obecnie angażuje się społecznie pracując w Radzie
Rodziców. Pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego lub
Skarbnika tej Rady. Będąc rodzicem widzi wielką potrzebę
zadbania o bezpieczeństwo dzieci na drogach. Dlatego
rzeczą priorytetową są dla niej sukcesywnie realizowane
projekty budowy chodników w naszym rejonie.
Jest osobą sumienną i całym sercem przykładającą się do powierzonych obowiązków. Swoje
zaangażowanie i energię chce spożytkować służąc lokalnemu społeczeństwu. Chciałaby również,
by nasz tur ystycznie atrakcyjny region, nadal prężnie się rozwijał i obfitował
w więcej miejsc spor towo-rekreacyjnych. Jako przyszła Radna pragnie również zadbać
o ekologię poprzez wdrażanie projektów związanych z instalacją odnawialnych źródeł energii.

nr

2

Gmina Mszana Dolna
Szczepan Figura

nr

3

Bolesław Jania

Szczepan Figura, lat 31, spełniony mąż i ojciec,
z wykształcenia magister inżynier ochrony środowiska.
Ukończył dodatkowo podyplomowe studia interdyscyplinarne
na wydziale Energetyki i Paliw AGH. Jako Ekodoradca
zatrudniony w Urzędzie Gminy Mszana Dolna realizuje
Projekt zintegrowany LIFE -Małopolska w zdrowej
atmosferze,wspierający wdrażanie programu ochrony
powietrza dla Województwa Małopolskiego.
W swojej pracy zawodowej zajmuję się min. Udzielaniem
porad z zakresu efektywności energetycznej, inicjowaniem
działań na r zecz poprawy jakości powietr za oraz
pozyskiwaniem i rozliczaniem środków na wymianę starych
niskosprawnych urządzeń grzewczych.
Moje atuty to świeżość i motywacja w dążeniu do
wyznaczonego celu.

Ma 60 lat. Jest szczęśliwym mężem i ojcem. Mieszka
w Kasinie Wielkiej. Posiada wykształcenie cukiernicze.
Jest przedsiębiorcą i z powodzeniem prowadzi działalność
gospodarczą w branży cukierniczej. Jego firma „Jania"
szczyci się wieloletnią tradycją wypieku doskonałych ciast.
W latach 2010-2014 był Radnym Rady Gminy Mszana Dolna.
Pracował jako Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki
Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku
Publicznego oraz członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej.
Angażuje się w różnorakie akcje charytatywne i w życie
społeczności lokalnej Kasiny wielkiej. Powszechnie znany
jest jako człowiek o wielkim sercu i nieustającym optymizmie.

Jako radny chciałbym:
-słuchać głosu mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby
-wspierać lokalne inicjatywy
-działać na rzecz poprawy infrastruktury drogowej
-wspierać rodzimą przedsiębiorczość tą istniejącą oraz tworzącą się
-pomagać zwykłym mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów
Swoją osobą chciałbym funkcji radnego powiatu limanowskiego nadać nową jakość.
To trzeba i można zrobić, dlatego proszę Państwa o głos w wyborach samorządowych
21 października.

nr

5

Jan Biernat
Ma 55 lat. Mieszka w Rabie Niżnej. Jest spełnionym ojcem
trójki dzieci. Obecnie samodzielnie prowadzi gospodarstwo
domowe. Z zamiłowania jest rolnikiem i chętnie poświęca się
pracy w gospodarstwie. Jest również działaczem
społecznym. Pracuje w Radzie Sołeckiej wsi Raba Niżna.
Dodatkowo czynnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej.
Chętnie udziela się jako członek Zespołu Regionalnego
„Rabianie". Żywo zainteresowany problemami społeczności
Gminy Mszana Dolna zwłaszcza w zakresie poprawy
komunikacji publicznej a w szczególności kolejowej.

Dotrzymujemy słowa w rządzie.
Dotrzymamy w samorządzie!

KANDYDACI DO SEJMIKU
Grzegorz BIEDROŃ
miejsce:

1

56 lat. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnik beskidzki
od 1981 roku. Współorganizator struktur „Solidarności” i Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w 1989. Współzałożyciel i redaktor niezależnej
prasy lokalnej. Burmistrz Miasta Limanowa (1992-1994) i radny w latach 19922002. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach w latach 19992016. Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w okresie 2016-2018.
Reprezentuje mieszkańców powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego
w Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji.
Uczestniczył w przygotowaniu Kontraktu Terytorialnego (z rządem) dla Małopolski
(24 miliardy zł), oraz w przygotowaniu i wdrożeniu do realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego (środki unijne) na lata 2014-2020 (12 miliardów złotych).
Reprezentuje program i stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w interesie mieszkańców południowej Małopolski na
sesjach Sejmiku oraz podczas konferencji prasowych, oraz występów w radio i TVP Kraków.
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Karolina
GANCARCZYK
miejsce:

7

Mam 28 lat, jestem mężatką i matką 6letniego Sebastiana. Z wykształcenia
jestem magistrem prawa. Ukończyłam
studia wyższe na Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie. Mieszkam w Zalesiu (Gmina
Kamienica, Powiat Limanowski).
Od kilku lat wykonuję prace związane
z administracją sądową i publiczną.
Obecnie pracuję w Biurze Zamówień Publicznych. W życiu kieruję się
uczciwością, nie unikam podejmowania tematów trudnych i pozornie nieistotnych. Uważam, że młode osoby są w stanie wprowadzić wiele pomysłów,
korzystnych rozwiązań i świeżości do pracy samorządu, dlatego po raz
kolejny kandyduję w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

KANDYDACI DO RADY POWIATU
Lista nr
nr

1

10 okręg nr 5
Czesław Kawalec

nr

2

Żonaty, ma 54 lata i czterech synów. Absolwent Akademii
Ekonomicznej w Krakowie. Radny Powiatu Limanowskiego
w kadencji 2014-2018. Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Członek Komisji Pomocy
Społecznej w Radzie Powiatu. Członek Rady Społecznej
Szpitala Powiatowego w Limanowej. Doświadczenie
zawodowe w zarządzaniu personelem, jak również
w obszarach biznesowych, realizuje pracując od wielu lat
na stanowiskach kierowniczych w Firmie TYMBARK,
będącej ciągle niekwestionowanym liderem rynkowym.
W pracy samor ządowej uczestniczy aktywnie
w realizacji programów naprawczych Państwa, broniąc
w szczególności interesów mieszkańców Powiatu
Limanowskiego. Uważa, że dobre funkcjonowanie
i właściwy rozwój Naszego Regionu, zależą przede wszystkim od uczciwości i kompetencji osób
na stanowiskach decyzyjnych oraz właściwego wykorzystania posiadanych potencjałów.
Hasło wyborcze: ŁĄCZY NAS POTRZEBA DOBRYCH ZMIAN!

nr

4

Beata Krzyściak
Mężatka, ma 35 lat i trójkę dzieci: córkę
i dwóch synów. Mieszka w Podłopieniu, Gmina Tymbark.
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu . Pracuje zawodowo w Tymbark MWS.
Pragnie działać na rzecz rozwoju „Naszej Małej Ojczyzny"
jaką jest Powiat Limanowski. Energiczna, chętna do pracy
w zespole, otwarta na potrzeby społeczeństwa.
Już dzisiaj dziękuję za zaufanie.
Hasło wyborcze: W JEDNOŚCI SIŁA!

Gmina Dobra, Gmina Jodłownik,
Gmina Tymbark

Robert Toporkiewicz

nr

3

Alina Dyląg-Myszkowska

Ur. W Dobrej, w 1971. Posiada wykształcenie zawodowe,
rolnicze. Ma żonę i 2 synów. Na co dzień mieszka z rodziną
w miejscowości Szyk. Pracuje jako przedstawiciel handlowy.
Jego największą pasją i zarazem hobby jest myślistwo.
Interesuje się polityką regionu, problemami społecznogospodarczymi. Działa na rzecz poprawy jakości życia
lokalnej społeczności. Pragnie wcielać w życie pomysły na
rzecz rozwoju naszych małych Ojczyzn. Celem jego działań
wyborczych jest zwiększenie nakładów na oświatę i służbę
zdrowia, rozwój infrastruktury, pomoc rolnikom, rozwój
i rozbudowa szkół.
Hasło wyborcze: Budujmy lepszą Polskę, razem, możemy
więcej.

nr

5

Elżbieta Kapuściak

Zamężna, ma pięcioro dzieci oraz trzynaście wnucząt.
Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy Jodłownik w latach
1992-2001.
Radna trzech kadencji w Gminie Jodłownik.
Absolwentka studium Prawno- Samorządowego w Instytutu
Nauk Prawnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz starosta
studium.
Hasło wyborcze: CZERPIEMY Z DOŚWIADCZENIA POKOLEŃ!

nr

6

Piotr Zawada

Lat 59. Urodzona w Limanowej, zamieszkała w Janowicach.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – magister
matematyki. W latach 1984 – 2016 zawodowo czynna jako
nauczyciel w szkołach na terenie gminy Wieliczka, a potem
w gminie Jodłownik – w Mstowie i w Szczyrzycu. Przez kilka
lat była dyrektorem szkoły w Szczyrzycu. Mężatka, troje
dzieci; obecnie na emeryturze.
W związku z długoletnią pracą zawodową posiada spore
doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Chętnie
angażuje się w działalność społeczną i charytatywną –
wieloletni członek parafialnej Caritas, aktualnie także rady
duszpasterskiej parafii Szczyrzyc.

Lat 36. Żonaty ma 3 dzieci. Mieszka w Dobrej.
Absolwent AGH, pracuje w biurze projektowym.
Zainteresowania: budownictwo, sport.
Hasło wyborcze: DOBRA ZMIANA W SAMORZĄDZIE!

Hasło wyborcze : DZIALAĆ SZCZERZE I ODPOWIEDZIALNIE!

nr

7

Krzysztof Rusin

Ma 29 lat , mieszka w Tymbarku. Uważa że przyszłość
naszego regionu zależy od młodego pokolenia. Dlatego
kandyduje do Rady Powiatu w Limanowej. Kieruje się
uczciwością, nie unika podejmowania trudnych tematów.
Pomimo swojego młodego wieku chciałby dostać szansę
od społeczeństwa, aby udowodnić, iż młode osoby są
w stanie wprowadzić wiele nowych pomysłów,
korzystnych rozwiązań i świeżości do pracy samorządu.
Poprzez rzetelne współdziałanie całej Rady z mieszkańcami
upatruje możliwości realizacji celów istotnych dla naszego
powiatu.
Jego polityczne priorytety to: polityka prorodzinna, rozwój
turystyki oraz racjonalne planowanie stref zamieszkania
i terenów inwestycyjnych.
Głos oddany na Krzysztofa to najlepsza lokata na przyszłość!
Hasło wyborcze: DO NAS NALEŻĄ PRZYSZŁE LOSY POLSKI!

Dotrzymujemy słowa w rządzie.
Dotrzymamy w samorządzie!

KANDYDACI DO SEJMIKU
Grzegorz BIEDROŃ
miejsce:

1

56 lat. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnik beskidzki
od 1981 roku. Współorganizator struktur „Solidarności” i Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w 1989. Współzałożyciel i redaktor niezależnej
prasy lokalnej. Burmistrz Miasta Limanowa (1992-1994) i radny w latach 19922002. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach w latach 19992016. Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w okresie 2016-2018.
Reprezentuje mieszkańców powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego
w Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji.
Uczestniczył w przygotowaniu Kontraktu Terytorialnego (z rządem) dla Małopolski
(24 miliardy zł), oraz w przygotowaniu i wdrożeniu do realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego (środki unijne) na lata 2014-2020 (12 miliardów złotych).
Reprezentuje program i stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w interesie mieszkańców południowej Małopolski na
sesjach Sejmiku oraz podczas konferencji prasowych, oraz występów w radio i TVP Kraków.
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Mam 28 lat, jestem mężatką i matką 6letniego Sebastiana. Z wykształcenia
jestem magistrem prawa. Ukończyłam
studia wyższe na Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie. Mieszkam w Zalesiu (Gmina
Kamienica, Powiat Limanowski).
Od kilku lat wykonuję prace związane
z administracją sądową i publiczną.
Obecnie pracuję w Biurze Zamówień Publicznych. W życiu kieruję się
uczciwością, nie unikam podejmowania tematów trudnych i pozornie nieistotnych. Uważam, że młode osoby są w stanie wprowadzić wiele pomysłów,
korzystnych rozwiązań i świeżości do pracy samorządu, dlatego po raz
kolejny kandyduję w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

KANDYDACI DO RADY POWIATU
Lista nr
nr

1

10 okręg nr 6
Agata Zięba

Mam 44 lata, jestem mężatką, mam troje dorosłych dzieci.
Pochodzę z Zasadnego. Mama wykształcenie wyższe
o kierunku zarządzanie i administracja publiczna, ponadto
ukończyłam specjalizację z zakresu organizacji pomocy
społecznej. Pełnię funkcję Członka Zarządu Powiatu
Limanowskiego, jestem również Sołtysem i w-ce
Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasadnem. Moja
codzienna praca to nadzór nad działalnością Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej
oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Łukowicy. Dzięki temu
mam okazję jeszcze lepiej poznać problemy mieszkańców
Powiatu. Stąd też moim pomysłem w mijającej kadencji
było stwor zenie m. in. Powiatowej Nieodpłatnej
Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, która służy
wszystkim potrzebującym osobom z Powiatu. Ponadto
jako Etatowy Członek Zarządu nadzoruje pracę Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska, który to jest odpowiedzialny m.in. za wszystkie nieruchomości Powiatu
a także Tras rekreacyjnych w rejonie Góry Mogielica. Organizujemy również wiele akcji
promocyjnych i edukacyjnych związanych z ochroną środowiska naturalnego.

nr

4

Józef Pietrzak
Mam 56 lat. Pracuję w PKP Cargo w Nowym Sączu jako
maszynista. Jestem żonaty, mam pięcioro dzieci.
Rodzina jest dla mnie fundamentem rozwoju zdrowego
społeczeństwa i źródłem najwyższych wartości. Od 26 lat
jestem Prezesem Zarządu OSP w Łukowicy. Za swoją
działalność (na rzecz straży i mieszkańców gminy)
zostałem odznaczony przez Prezydenta RP medalem za
Ofiarność i Odwagę oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem
Zasługi. Przez trzy kadencje byłem radnym Rady Powiatu
Limanowskiego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu mogę
przyczynić się do rozwoju Ziemi Limanowskiej i Gminy
Łukowica

nr

2

Gmina Kamienica,
Gmina Słopnice, Gmina Łukowica

Józef Andrzej Jaworski

nr

3

Kazimierz Mieczysław Jasiński

Józef Jaworski. Lat 51. Wykształcenie wyższe. Magister
Teologii, Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. Ukończone studia licencjacko-doktoranckie (3
–letnie po magisterskie) z tytułem magister licencjonowany.
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
kierunek „Społeczeństwo Informacyjne". Ławnik kadencji
2008-2011 w Sądzie Rejonowym w Limanowej. W roku
2016 zdany egzamin przed Komisją Ministerstwa Skarbu
Państwa na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu
Państwa. Otwarty przewód pracy doktorskiej na Papieskiej
Akademii Teologicznej w 2016 roku.
Radny Powiatu Limanowskiego kadencji 2014-2018,
a w niej- przewodniczący Komisji d/s Problemów Bezrobocia,
członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki. Obecnie Dyrektor w firmie GOMI Mirosław Opiela w Limanowej, członek Rady
Nadzorczej spółki GSU S.A. w Gliwicach.
Hasło: „Wartości chrześcijańskie - podstawą harmonii w społeczeństwie".

nr

5

Józef Eugeniusz Zięba

Lat 66. Ojciec 4-ech córek, wdowiec, leśnik – Nadleśnictwo
Star y Sącz. Członek Zar ządu Powiatowego Prawa
i Sprawiedliwości - Powiatu Limanowskiego. Członek
Okręgowej Rady PiS w Nowym Sączu. Zainteresowania:
przyroda, ochrona środowiska, pszczelarstwo, myślistwo,
historia, sport i turystyka.
Cele:
*służyć społeczeństwu
*pomoc najuboższym
*tworzenie miejsc pracy dla młodych
*rozwój regionalny, wykorzystanie środków i funduszy
unijnych na rzecz rozwoju Powiatu i Gminy
*rozbudowa infrastruktury drogowej i utrzymanie obecnego
stanu
* rozbudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej
*promocja agroturystyki i lokalnej przedsiębiorczości

nr

6

Izabela Anna Podgórna

Józef Zięba (ur. w 1961 r.) – rodowity mieszkaniec Szczawy,
mąż, ojciec dwójki dzieci. Absolwent Technikum
Mechanicznego w Krakowie. W latach osiemdziesiątych
uczestnik strajków w Hucie im. Lenina (obecnie im.
Sendzimira). Opozycjonista, członek NSZZ „Solidarność".
Od lat dziewięćdziesiątych zaangażowany w pracę na rzecz
lokalnej społeczności Gminy Kamienica m.in. jako
wielokrotny radny. Człowiek znający potrzeby oraz problemy
mieszkańców i mający na celu ich dobro.
HASŁO: „Liczy się dobro mieszkańców i rozwój Powiatu
Limanowskiego."

Moje hasło wyborcze: „Blisko zwykłych, ludzkich spraw"
Mam 54 lata i dorosłą córkę. Jestem mieszkanką Słopnic.
Od 10 lat prowadzę działalność gospodarczą usługową
w Limanowej, służącą wielu mieszkańcom naszego regionu,
powiatu limanowskiego.
Zawodowo od kilku lat organizuję m.in. bezpłatne,
finansowane w całości ze środków unijnych, kursy
i szkolenia zawodowe dla osób biernych zawodowo,
bezrobotnych. Moim staraniem zorganizowane zostały
również bezpłatne kursy dla osób pracujących, chcących
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Od 2015 roku jestem
prezesem Fundacji Pro-Vincja.
Moim założeniem i programem w tych wyborach jest służyć
i pomagać ludziom. Wspierać osoby niepełnosprawne,
samotne matki, osoby starsze i potrzebujące.

Dotrzymujemy słowa w rządzie.
Dotrzymamy w samorządzie!

KANDYDACI DO SEJMIKU
Grzegorz BIEDROŃ
miejsce:

1

56 lat. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnik beskidzki
od 1981 roku. Współorganizator struktur „Solidarności” i Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w 1989. Współzałożyciel i redaktor niezależnej
prasy lokalnej. Burmistrz Miasta Limanowa (1992-1994) i radny w latach 19922002. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach w latach 19992016. Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w okresie 2016-2018.
Reprezentuje mieszkańców powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego
w Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji.
Uczestniczył w przygotowaniu Kontraktu Terytorialnego (z rządem) dla Małopolski
(24 miliardy zł), oraz w przygotowaniu i wdrożeniu do realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego (środki unijne) na lata 2014-2020 (12 miliardów złotych).
Reprezentuje program i stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w interesie mieszkańców południowej Małopolski na
sesjach Sejmiku oraz podczas konferencji prasowych, oraz występów w radio i TVP Kraków.
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Mam 28 lat, jestem mężatką i matką 6letniego Sebastiana. Z wykształcenia
jestem magistrem prawa. Ukończyłam
studia wyższe na Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie. Mieszkam w Zalesiu (Gmina
Kamienica, Powiat Limanowski).
Od kilku lat wykonuję prace związane
z administracją sądową i publiczną.
Obecnie pracuję w Biurze Zamówień Publicznych. W życiu kieruję się
uczciwością, nie unikam podejmowania tematów trudnych i pozornie nieistotnych. Uważam, że młode osoby są w stanie wprowadzić wiele pomysłów,
korzystnych rozwiązań i świeżości do pracy samorządu, dlatego po raz
kolejny kandyduję w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

