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Jeszcze nie umilkły echa po wyborach do Par-
lamentu Europejskiego a przed nami kolejne. 
O ile w poprzednich wyborach do europarla-
mentu decydowaliśmy o tym, kto i w jaki spo-
sób będzie reprezentował nasz kraj w UE, to 16 
listopada zdecydujemy, kto obejmie funk-
cje radnych gmin, powiatów, sejmików wo-
jewództw, wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast. 

Wybory samorządowe organizowane są raz 
na cztery lata. Warto zaznaczyć, że w tym roku 
wybory będą przeprowadzone po raz pierwszy 
według nowego systemu, który reguluje Ko-
deks wyborczy z 2012 r. Po raz pierwszy w ca-
łej Polsce wybory do rad gmin – z wyjątkiem 
miast na prawach powiatu – odbędą się w jed-
nomandatowych okręgach wyborczych. Ozna-
cza to, że Komitet wyborczy będzie mógł zgłosić 
tylko jednego kandydata w okręgu, a mandat 
zdobędzie kandydat, który otrzyma najwięcej 
głosów. W skrajnych przypadkach okręgi wy-
borcze będą liczyć jedynie kilkudziesięciu wy-
borców. W wyborach wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta zwycięża ten kandydat, który 
otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów. Jeśli jednak żaden z kandydatów nie 
przekroczy wymaganego progu, czternaście 
dni później odbywa się kolejne głosowanie, 
w którym bierze udział dwóch kandydatów 
z najlepszym wynikiem. Wybory do rad powia-
tów odbędą się w systemie proporcjonalnym, 
co oznacza, że mandaty będą dzielone pomię-
dzy listy kandydatów proporcjonalnie do licz-
by ważnych głosów oddanych na listy. W po-
dziale mandatów uczestniczą komitety, które 
przekroczyły 5 proc. próg wyborczy.

Dlaczego warto wziąć udział w wyborach?
Przeciętni obywatele bardzo często mają 

poczucie, że ich głosy w wyborach nic nie 
znaczą  i nie mają bezpośredniego przełożenia 
na codzienne życie. W wyborach samorządo-
wych jest jednak inaczej. Każdy z nas bowiem 
żyje w jakiejś lokalnej społeczności, w której 
dostrzegamy nieprawidłowości, utrudnienia 
i błędne decyzje. Skłonni do narzekań, czę-
sto obarczamy winą za taki stan rzeczy lokal-
ne władze samorządowe, urzędy i instytucje. 
To właśnie w gminie zapadają decyzje mają-
ce bezpośredni wpływ na życie mieszkańców. 
Gmina odpowiada m.in. za ład przestrzenny, 
transport publiczny, utrzymanie czystości, 

zaopatrzenie w wodę, odbiór odpadów, utrzy-
manie dróg, parków, obiektów rekreacyjnych, 
edukację, opiekę zdrowotną. Z kolei zadaniem 
powiatu jest zarządzanie usługami publiczny-
mi, z którymi nie poradziłyby sobie gminy, 
szczególnie te mniejsze. Powiat ponosi więc 
odpowiedzialność za zarządzanie szpitalami, 
prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych czy 
urzędów pracy. Samorząd wojewódzki zaś 
ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o roz-
wój regionu. Wśród głównych zadań samo-
rządów wojewódzkich jest, między innymi, 
rozdzielenie blisko 60 proc. przypadających 
Polsce funduszy unijnych w latach 2014–
2020. Poszczególne jednostki samorządu te-
rytorialnego (gminy, powiaty, województwa) 
są od siebie niezależne. Nie występuje pomię-
dzy nimi zwierzchność, a jedynie uzupełnia-
nie oraz partnerstwo w zaspokajaniu zbioro-
wych potrzeb mieszkańców. Co więcej, gmina 
może zwracać się do powiatu i województwa 
o realizację konkretnych zadań, dotyczy to np. 
dróg powiatowych, wojewódzkich.

Jeśli pragniemy, by nasza mała lokalna oj-
czyzna: powiat, gmina, województwo były do-
brze zarządzane, a dzięki temu żyło nam się ła-
twiej i lepiej, musimy przestać narzekać i wziąć 

udział w wyborach. Poprzez świadome i mą-
dre decyzje, pozyskamy ludzi, którzy gotowi 
są poświęcić siebie na rzecz dobra całego spo-
łeczeństwa. Nie dokonamy zmian na lepsze, 
bez aktywnego udziału w życiu społecznym. 
Nie zbudujemy silnej, bezpiecznej Polski, która 
będzie liczyła się nie tylko w Unii Europejskiej, 
ale także w całym świecie, bez odpowiednich 
struktur samorządowych. Prace na szczeblu lo-
kalnym służą całej ojczyźnie. Od decyzji, które 
często zapadają w poszczególnych jednostkach 
samorządowych, zależy nasz dojazd do pracy, 
poziom edukacji naszych dzieci w szkołach, 
funkcjonowanie służby zdrowia oraz szereg in-
nych kwestii, dotyczących każdego obywatela. 
Zatem 16 listopada zadbajmy wspólnie o to, by-
śmy mogli być dumni z dokonanych wyborów. 

Jakimi cechami powinien odznaczać się 
idealny kandydat ?

Obecnie polityka budzi wiele kontrowersji. 
Często słyszy się o aferach, w których główny 
udział biorą politycy i osoby sprawujące pu-
bliczne stanowiska. Troska o prywatne inte-
resy spycha na plan dalszy działania na rzecz 
dobra ogółu – będących celem, obowiązkiem 
i istotą pracy osób publicznych. Warto zatem 
zastanowić się, jakimi cechami powinna się od-
znaczać osoba kandydująca do pełnienia funk-
cji społecznych? 

Oczywiste jest, że jedną z kluczowych cech 
jest uczciwość, którą niejednokrotnie trudno 
stwierdzić podczas kampanii wyborczych. 
Równie ważną cechą jest umiejętność przewi-
dywania i planowania działań w taki sposób, 
by służyły całemu społeczeństwu. Ponadto 
kandydat powinien się cechować otwarto-
ścią i bezstronnością oraz umiejętnością pro-
wadzenia dialogu z przedstawicielami różnych 
środowisk. W żadnym wypadku osoba piastu-
jąca stanowisko publiczne nie może kierować 
się prywatnymi interesami bądź też uprzedze-
niami wobec osób reprezentujących inne po-
glądy czy postawy. Zanim oddamy głos na da-
nego kandydata, warto też sprawdzić, czym 
dana osoba się zajmowała i jak jego praca była 
postrzegana przez inne osoby. Kandydat ubie-
gający się o funkcję publiczną powinien być 
kreatywny i pomysłowy, mieć wiedzę na te-
mat problemów społeczności lokalnej i dane-
go środowiska oraz możliwości rozwiązywa-
nia ich. Aby sprostać wyzwaniom musi być 

to człowiek odpowiednio wykształcony, po-
siadający umiejętność radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach oraz mający dystans do siebie. 
Równie ważną cechą jest umiejętność słucha-
nia, zarówno opinii swoich wyborców, jak 
również porad fachowców. 

Wymienione powyżej cechy nie gwarantują 
idealnego kandydata, który zadowoli wszyst-
kich. Jednak ważne jest, by wyborca nie doko-
nywał przypadkowego wyboru, lecz poprze-
dził go poznaniem, nie tylko samego kandydata 
i jego predyspozycji, ale, przede wszystkim, 
jego programu wyborczego, który w przyszło-
ści zapewni szansę dokonania realnych zmian 
i uzyskania społecznie pozytywnych efektów. 

Reasumując, tylko świadomy i odpowie-
dzialny wyborca, dokonując mądrego i traf-
nego wyboru kandydata obdarzonego wska-
zanymi cechami i spełniającego powszechne 
oczekiwania, zapewni trwały i długofalowy 
sukces wyborczy.

Jak wybory samorządowe przebiegały 
na terenie Sądecczyzny cztery lata temu?

W 2014r. frekwencja w wyborach samo-
rządowych na Sądecczyźnie wynosiła 55,39% 
a w roku 2006 – 52,95%. W przypadku miast 
na prawach powiatu największa frekwencja 
w roku 2006 i 2010 wystąpiła w Nowym Sączu. 
To właśnie tu nastąpił największy wzrost od-
setka mieszkańców uczestniczących w wybo-
rach – 2,03 pkt. proc. W pozostałych miastach 
(Krakowie i Tarnowie) frekwencja była niższa 
i wynosiła w 2010 roku odpowiednio: 43,21% 
i 42,98%. Niezmiernie cieszy fakt, że z roku 
na rok rośnie świadomość społeczna obywate-
li. Coraz częściej sami bierzemy odpowiedzial-
ność za nasz kraj. 

Z drugiej strony niepokoi fakt, że prawie 
połowa uprawnionych do głosowania wciąż 
nie bierze udziału w wyborach. Składa się 
na to wiele przyczyn. Wciąż pośród nas jest 
wiele osób nieświadomych i opornych, kry-
tykujących wszystko i wszystkich oraz mają-
cych poczucie, że zmiana władzy nic nie po-
może i niczego nie zmieni. Taka postawa jest 
ze wszech miar społecznie szkodliwa, bo po-
głębia tylko poczucie marazmu, bezsilności  
i bierności. 

 Pamiętajmy zatem, że tylko aktywne 
uczestnictwo każdego z nas w wyborach, stwo-
rzy realną szansę dokonywania zmian na lepsze! 

Wybory – obowiązek czy przywilej? 
Czy warto interesować się 

wyborami samorządowymi?
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Gmina

Rada gminy

Wójt/burmistrz/
prezydent

• Rada gminy jest wybierana w wyborach bezpo-
średnich, powszechnych, równych i tajnych 

• Kadencja trwa 4 lata
• Liczy od 15 do 45 członków w zależności od liczby 

mieszkańców gminy
- w gminach do 20 tys. mieszkańców radni są wy-

bierani w okręgach jednomandatowych- wybo-
ry mają charakter większościowy- wybiera się 
od 1 -5 radnych

- w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców radnych 
wybiera się w okręgach wielomandatowych- 
w każdym okręgu wybiera się od 5-8 radnych.  
Wybory mają charakter proporcjonalny 

• Na czele rady gminy stoi przewodniczący, którego 
radni wybierają spośród siebie 

• Uprawnienia rady gminy: 
- uchwalanie budżetu gminy i lokalnych podatków
-  podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych
-  kontrolowanie wójta 
- współpraca z innymi gminami

Wójt sprawuje władzę w gminach wiejskich 
Burmistrz sprawuje władzę w gminach miejskich 
poniżej  100 tys. mieszkańców 
Prezydent sprawuje władzę w gminach miejskich 
powyżej 100 tys mieszkańców lub w miastach, które 
przed wprowadzeniem ustawy miały prezydenta lub 
też w miastach które są powiatem grodzkim
• Wybierani są w wyborach bezpośrednich i po-

wszechnych
• Sprawują władzę w oparciu o radę gminny
• Uprawnienia:

- kierowanie bieżącymi sprawami gminy
- reprezentowanie gminy na zewnątrz 
- przygotowanie projektów uchwał rady gminy
- gospodarowanie majątkiem gminy
- realizacja budżetu gminy

• Kontrolę nad organem wykonawczym sprawuje 
rada gminy, która co roku udziela mu absoluto-
rium. Rada może większością 3/5 głosów podjąć 
uchwałę o przeprowadzeniu referendum w spra-
wie odwołania organu wykonawczego

Rada powiatu

Zarząd 
powiatu

Powiat

• Wybory do rady powiatu są bezpośrednie,równe, 
tajne, powszechne i proporcjonalne

• Kadencja trwa 4 lata.
• W skład rady wchodzi od 15 do 29 radnych.
• Na czele rady powiatu stoi przewodniczący wybie-

rany spośród jej członków 
• Uprawnienia rady powiatu:

- wybieranie i odwoływanie zarządu, uchwalanie 
budżetu i podatków

- decydowanie o sprawach majątkowych 
- uchwalanie programów walki z bezrobociem
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom po-

wiat

• Wybierany i odwoływany jest przez radę powiatu
• Liczy od 3-5 osób
• Na jego czele stoi starosta, który kieruje staro-

stwem powiatowym
• Uprawnienia zarządu 

- przygotowywanie i realizacja projektów uchwał 
rady

- gospodarowanie mieniem powiatu
- wykonywanie budżetu

• Uprawnienia starosty
- kierowanie bieżącymi sprawami powiatu
- reprezentowanie powiatu na zewnątrz
- zwierzchnictwo nad powiatowymi służbami  

i strażą 
- powoływanie i odwoływanie kierowników po-

wiatowych służb oraz sprawowanie kontroli nad 
nimi

W powiatach grodzkich organem wykonaw-
czym jest prezydent albo burmistrz

Sejmik  
województwa

Zarząd  
województwa

Województwo

• Wybory do sejmiku województwa są powszechne, 
równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne

• Kadencja trwa 4 lata
• W każdym okręgu wybiera się od 5 do 15 radnych.
• Na czele sejmiku stoi przewodniczący wybierany 

spośród radnych
• Uprawnienia sejmiku:

-uchwalanie budżetu i podatków
- powoływanie i odwoływanie zarządu oraz mar-

szałka
-decydowanie o sprawach majątkowych

• Wybierany i odwoływany przez sejmik województwa
• Liczy 5 osób
• Na jego czele stoi marszałek województwa, który 

kieruje urzędem marszałkowskim
• Uprawnienia zarządu województwa :

- wykonywani uchwał sejmiku
- realizacja budżetu
- gospodarowanie mieniem
- przygotowanie planów rozwoju województwa 

• Uprawnienia marszałka województwa 
- kierowanie bieżącymi sprawami województwa 
- kierowanie pracami zarządu 
- reprezentowanie województwa 

Kogo wybieramy w tych wyborach?
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WYBORY SAMORZĄDOWE 
Z PERSPEKTYWY EMERYTA

Proszę pani, zawsze chodziłem 
na wybory samorządowe, bo uwa-

żam, że to jest mój 
o b o w i ą z e k . 

Zresztą na każ-
de wybory nie 
tylko samo-
rządowe. Mło-

dzi nie chodzą, 
bo tego poczucia 

obowiązku nie mają. 
Chociaż uważam, że te są szczegól-
nie ważne, no bo wybieram ludzi, 
którzy działają blisko mnie, mogę 
naocznie wręcz zobaczyć efekty ich 
pracy. Ci ludzie, na których odda-
łem głos rzeczywiście działają w in-
teresie mieszkańców miasta, gminy, 
powiatu. Ja proszę pani, mam dużo 
czasu na emeryturze, więc space-
ruję i widzę jak się miasto zmienia. 
Czy się tu coś robi czy nie. Chciał-
bym, żeby była praca dla młodych, 
bo moje pokolenie proszę pani, to już 
sobie jakoś poradzi, ale trzeba powal-
czyć o to żeby ci młodzi mieli dobrze. 
A ponieważ żyjemy w takim syste-
mie, w którym zmieniać możemy 
cokolwiek jedynie poprzez wybory, 
to musimy brać w nich udział. 

Czego mi potrzeba? Żeby było 
ładniej. Odrapane budynki, dziu-
rawe drogi. Ta odrapana kamieni-
ca na wjeździe do Nowego Sącza, 
to wstyd jest po prostu. No i żeby leki 
był tańsze, mniejsze kolejki do leka-
rza. Bo jak jest zdrowie, to i świat jest 
piękniejszy. 

MIECZYSŁAW, EMERYT, 69 LAT

WYBORY SAMORZĄDOWE 
Z PERSPEKTYWY STUDENTA

Zbliżające się wybory samorzą-
dowe jak wiadomo, przynoszą różne 

obietnice i nadzieje 
a nasi Kandyda-

ci do władz sa-
morządowych 
kuszą nas 
na wszelkie 
możliwe spo-

soby. Szkoda tyl-
ko, że to „kuszenie” 

odbywa się w szczególnym nasileniu 
przed samymi wyborami i w trakcie 
kampanii wyborczej. Tak czekają nas 
zmiany – zmieni się nasze życie, gdy 
zagłosujemy akurat na tego a nie in-
nego kandydata. Zmiana to jednak 
proces ciągły, więc samorządow-
cy, przygotowujący się do wybo-
rów, zapominają o tym, że ich ak-
tywność powinna trwać przez cały 
rok, a nie tak, jak widzę to obec-
nie… nagle „coś” się dzieje – nie wia-
domo skąd... aha przepraszam, za-
pomniałam przecież mamy wybory 
w listopadzie.

Czy wybory samorządowe są dla 
mnie ważne? Tak, są dla mnie waż-
ne. Dlaczego? Ponieważ od tego kto 
zasiądzie w tej kadencji we wła-
dzach samorządowych i to, o co będą 

walczyć dla mojego regionu i co uda 
się „wywalczyć” i zdziałać, zawa-
ży na tym, czy kończąc studia będę 
miała szansę, aby się rozwijać, ale 
przede wszystkim, jaka będzie per-
spektywa, aby realnie tutaj zostać 
i żyć, po tym, co i kogo „przyniosą” 
zbliżające się wybory.

To, co obiecują kandydaci do wła-
dzy, w zasadzie jest tożsame – każdy 
z nich stara się na swój sposób prze-
konać, że zmiany które wprowadzą 
na Sądecczyźnie, sprawią, że Nasz 
Region wreszcie stanie na równi z in-
nymi a dodatkowo będziemy mieć 
do czynienia z podwyższeniem po-
ziomu życia społecznego, gospo-
darczego, kulturalnego. Dla mnie 
to wszystko jednak jest zbyt ogól-
ne, pragnę mieć namacalne „owo-
ce” tej całej kampanii wyborczej, 
która już wkrótce uderzy z każdej 
możliwej strony. Idąc na uczelnie, 
już widzę hasła wyborcze na plaka-
tach w mieście, kandydatów, któ-
rzy zaczną organizować różne hap-
peningi i spotkania – dobrze cieszę 
się, że będzie okazja poznać i bli-
żej przyjrzeć się postulatom okre-
ślonych kandydatów, jednak moim 
pragnieniem jest, aby postulaty te, 
jednak odnosiły się do tego, co waż-
ne dla Mnie – młodej osoby, dla Nas 
– mieszkańców. Mam wskazać naj-
ważniejsze postulaty dla kandyda-
tów do rady powiatu oraz przyszłych 
włodarzy naszego regionu.... trud-
no będzie ponieważ jest wiele spraw 
ważnych z punktu bycia mieszkań-
cem. Zacznę jednak od uwag, jako 
osoba młoda, która wkrótce zmie-
rzy się z realiami rynku pracy. Prze-
ciwdziałanie bezrobociu w regionie 
i nowe miejsca pracy – jeden z pierw-
szych postulatów, bowiem powiat 
nowosądecki znajduje się w pierw-
szej trójce największego bezrobocia 
w Małopolsce. Nie ukrywajmy rów-
nież, że młodzi ludzie stąd ucieka-
ją do większego Krakowa,czy nawet 
Tarnowa. Szanse na pracę w samym 
Nowym Sączu są niestety ograniczo-
ne, będąc szczerym nikłe. Jeżeli Są-
decczyzna ma być regionem rozwi-
niętym gospodarczo, muszą pojawić 
się podmioty, którym będzie opła-
cało się tutaj inwestować i tworzyć 
swoje siedziby, czy oddziały. Dlatego 
przyszłe władze muszą zająć się kwe-
stią nie tylko wspomagania lokalnej 
przedsiębiorczości, ale również po-
zyskiwaniem przedsiębiorców kra-
jowych czy zagranicznych. Kolejna 
sprawa, jeżeli chodzi o komunikację 
– już od wielu lat zmagam się z pro-
blemem wjazdu do Nowego Sącza czy 
wyjazdu z niego o określonej porze, 
samochodem, autobusem, rowerem 
– tym bardziej, bo niewiele mamy 
ścieżek rowerowych. Dobrze, mamy 
nową obwodnicę, ale korki nadal są. 
Promocja, promocja i jeszcze raz pro-
mocja lokalnej kultury, tradycji, pro-
duktów, podkreślanie tej Naszej sil-
nej tożsamości lokalnej. Nasz region 

przecież to „kopalnia złota” – kul-
tury znaczy się. Miejsca wypoczyn-
ku i rekreacji – też trzeba o tym po-
myśleć. Planty – całkiem przyjemnie, 
Miasteczko Galicyjskie – urokliwe, 
Zamek i zieleń wokół – można za-
trzymać się na chwile i odpocząć, 
Park Strzelecki i wały wzdłuż Du-
najca – dobra lokalizacja do tego, 
aby stworzyć tutaj miejsce rekreacji, 
tak popularne teraz– siłownie pod 
„chmurką”? Mogłabym jeszcze wy-
liczać i wyliczać, ale nie chodzi o to, 
abym stworzyła kandydatom go-
tową listę moich oczekiwań. Chy-
ba sami powinni wiedzieć, o co na-
leży zadbać i czym się zająć w danej 
chwili, bo przecież samorząd to nic 
innego, jak wspólnota społeczności 
lokalnej, więc i niech obecni kandy-
daci ubiegający się o mandaty w re-
gionie – zaczną tworzyć tą wspólno-
tę i dbać o dobro ogółu.

STUDENTKA. ANNA, 21 LAT

WYBORY SAMORZĄDOWE 
Z PERSPEKTYWY PRACOWNIKA 

Wybory są ważne. Nie tylko dla 
pracownika, ale dla każdego oby-

watela powinny być 
istotne, gdyż, wy-

bierając naszych 
reprezentan-
tów, w pew-
nym sen-

sie decydujemy 
o naszej przyszło-

ści – o naszym oto-
czeniu. Gdy wybieramy prezydenta 
kraju czy parlamentarzystów, czę-
sto mamy wrażenie, że nasz głos nie 
przekłada się bezpośrednio na jakość 
naszego życia. Co innego wybory sa-
morządowe. Osoby, które w nich 
wybieramy, mają rzeczywisty wpływ 
na to, co dzieje się w naszym środo-
wisku, dosłownie w naszym sąsiedz-
twie. Dlatego uważam, że te wybory 
są szczególnie ważne i koniecznie po-
winno się brać w nich udział. 

Postulaty? Sporo jeżdżę samocho-
dem, więc wydaje mi się, że priory-
tetem powinna być budowa porząd-
nej i bezpiecznej drogi do Brzeska czy 
w kierunku Krynicy. Mam świado-
mość, że władze samorządowe nie 
wybudują takiej drogi własnymi rę-
kami, ale to one jako pierwsze po-
winny naciskać na jej budowę – po-
zyskiwać na ten cel środki finansowe, 
kompletować dokumentację. 

Kolejna sprawa. Mieszkam na pe-
ryferiach Nowego Sącza. Wśród 
mieszkańców mojej dzielnicy pa-
nuje niebezpodstawne przekonanie, 
że większość pieniędzy z budżetu 
miasta jest przeznaczanych na mo-
dernizację zabytkowego centrum 
– remont ulicy Jagiellońskiej, piękny 
rynek, planty... Natomiast jak tylko 
zapuścimy się na obrzeża, to już tak 
pięknie nie jest. Na bocznych ulicach 
często nie ma nawet asfaltu, są pro-
blemy z dokończeniem instalacji ka-
nalizacyjnej i wodociągowej (mowa 

tu o potężnych kilkuletnich opóź-
nieniach). Nowy Sącz liczy 80 000 
mieszkańców, a my ciągle mamy 
wodę ze studni! 

Co jeszcze? Mieszkam przy ru-
chliwej ulicy. Oznacza to potężne 
uciążliwości z powodu hałasu. Ale 
o ekranach akustycznych nie ma na-
wet mowy. Codziennie obserwu-
ję też, jak osoby dorosłe mają pro-
blem z przedostaniem się na drugą 
stronę, nie mówiąc już o dzieciach. 
Co jakiś czas na naszej ulicy dochodzi 
o wypadków śmiertelnych z udzia-
łem pieszych. 

I w końcu, chętnie pojeździłbym 
z dziećmi na rowerach… Tyle jest 
wokół Sącza pięknych terenów. Tyle 
że brakuje bezpiecznych ścieżek ro-
werowych! Mam nadzieję, że nasi sa-
morządowcy pochylą się i nad tym 
zagadnieniem. 

Zatem jakie są moje postulaty? 
Bezpieczne drogi dla wszystkich 
użytkowników: kierowców, rowe-
rzystów i pieszych oraz zwrócenie 
uwagi nie tylko na centrum Nowego 
Sącza, ale i na jego peryferia.

WITOLD, PRACOWNIK, 36 LAT

WYBORY SAMORZĄDOWE 
– Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁYCH 
WYBORCÓW 

Wielu młodych ludzi przed osiem-
nastym rokiem życia nie trudzi sobie 

głowy kto będzie za-
rządzać ich regio-

nem, są młodzi, 
nie mają praw 
wyborczych, 
więc nawet się 

tym nie intere-
sują. Przychodzi 

taki moment w ży-
ciu kiedy dorastają, zostają wybor-
cami, lecz przez tyle lat obojętno-
ści nie są w stanie w krótkim okresie 
poznać kandydatów, zapoznać się 
z ich programem wyborczym i tak 
na chybił trafił wybierają wójta, bur-
mistrza itp. Szkodzą tym sobie, ale 
też innym. Niewłaściwy kandydat 
to udręka dla mieszkańców regio-
nu na kolejne cztery lata. Przywód-
ca powinien rozsądnie zarządzać fi-
nansami regionu. Wiele miejscowości 
potrzebuje nowych dróg, mostów, 
a niektórych może to w ogóle nie in-
teresować i dbają jedynie o własne 
korzyści. Inną sprawą którą zauwa-
żamy jako obserwatorzy są frekwen-
cje na wyborach, które zadawalające 
nie są, więc jeśli w tym wieku widzi-
my, że dorośli na wybory wybierają 
się nie chętnie, lub w ogóle w nich nie 
uczestniczą i państwo ,,jakoś” funk-
cjonuje, to po co ja w przyszłości będę 
na to tracić czas. Warto zwrócić uwa-
gę, że państwa zachodnie do jakich-
kolwiek wyborów przystępują chęt-
niej i frekwencja może zadowolić. 
Jesteśmy młodzi, ale nie głupi, dlate-
go nie raz kabaretem jest dla nas jak 
obserwujemy kiedy kandydaci wbi-
jają sobie nóż w plecy, ośmieszając się 

nawzajem by wygrać wyścig o wła-
dzę. Dobrego wrażenia to nie robi 
na nikim, dlatego taka sytuacja nie 
wpływa korzystnie na nasze przyszłe 
życiowe decyzje dotyczące wyborów, 
bo nawet jeśli zapoznamy się z pro-
gramem wyborczym, to po dłuż-
szych przemyśleniach zdajemy so-
bie sprawę, że nie oddalibyśmy głosu 
na nikogo, toteż rezygnujemy z tego 
przywileju, jakim jest w naszym wol-
nym państwie demokracja.

 SEBASTIAN, UCZEŃ LICEUM, LAT 17

WYBORY SAMORZĄDOWE 
Z PERSPEKTYWY BEZROBOTNEGO

Proszę Pana dawniej chodziłem 
na wybory, uważałem, że to jest 

obowiązek każde-
go obywatela. 

Zawsze pod-
k r e ś l a ł e m , 
że mogę kryty-
kować i narze-

kać, bo przy-
najmniej głosuje. 

Teraz się to zmieniło, 
nie byłem na wyborach już od paru 
dobrych lat. I może osobiście nie 
zmieniłem poglądów co do obo-
wiązku obywatelskiego jakim jest 
głosowanie,ale bardziej decydu-
ją o tym względy osobiste. Ja pro-
szę pana od 12 lat jestem bezrobot-
ny, czasami pracuje dorywczo 2, 
3 miesiące w roku. Ale przed każ-
dymi wyborami słyszę obietnicę, 
że po wyborach moja sytuacja się 
zmieni, że tym razem będzie le-
piej, że jeśli zagłosuję na kandy-
data ,,A”, to moje życie się popra-
wi. Mi osobiście brakuje już wiary 
i chęci, od kilkunastu lat słyszę, 
to samo i stąd moja postawa. Ja 
nie ufam politykom, którzy zawsze 
obiecują, ładnie mówią przed wy-
borami, a dla mnie nie zmienia się 
nic. Oczywiście ciesze się, jeśli po-
wstają nowe drogi, jeśli mój powiat, 
gmina są zadbane i sprawnie za-
rządzane. Ale przychodzi taki mo-
ment w życiu, że człowieka prze-
stają cieszyć takie rzeczy, bo musi 
myśleć jak przetrwać każdy następ-
ny dzień. Mi osobiście nie jest po-
trzebna dobra droga, ładne chodni-
ki, bo z tego nie wyżyje. Ja martwię 
się żebym miał coś zjeść dzisiaj i na-
stępnego dnia. Pan pewnie myśli 
,że jestem samolubem. Ja po prostu 
patrzę na to wszystko od kilkuna-
stu lat, gdzie moja sytuacja w ogó-
le się nie zmienia. I to nie chodzi 
o brak chęci z mojej strony, ciągle 
szukam pracy. Najgorzej jest zimą, 
gdzie bardzo trudno o jakąkolwiek 
pracę. Jeśli ktoś da mi szansę i po-
każe, że jako polityk, samorzą-
dowiec sprawi, że będę miał pra-
ce i mógł godnie żyć, to ponownie 
pójdę na wybory i będę głosował. 
Jestem świadomy, że w tej chwi-
li nie spełniam mojego obowiązku 
obywatelskiego, ale może kiedyś... 

JANUSZ, BEZROBOTNY LAT 58

A jak na wybory patrzą 
mieszkańcy Sądecczyzny?
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Nie trzymam w sejfie tajemnej 
receptury na sukces w biznesie. 
Jestem praktykiem. Na własnej 
skórze uczyłem się biznesowego 
abecadła za czasów PRL–u. Swo-
ją firmę budowałem w niesprzy-
jających czasach i wiele zdrowia 
mnie to kosztowało. Jeśli coś robi 
się na poważnie, człowiek za-
wsze angażuje się całym sobą, 
żyje swoim przedsięwzięciem 
przez całą dobę, nigdy nie ma 
od niego urlopu. Ale kiedy two-
ja praca jest twoją pasją, nigdy 
się nią nie męczysz! – mówi Ka-
zimierz Pazgan, prezes Konspol 
Holding w wywiadzie do książki 
Sekrety Dobrego Biznesu. 

– Panie prezesie, czy mógłby Pan…
– Kazimierz Pazgan: Przepra-

szam, możemy odwrócić sytuację? 
Czy mógłbym to ja zacząć od zada-
nia pytania? 

– Proszę pytać.
– Dlaczego Fundacja „Pomyśl 

o Przyszłości” jest przekonana, 
że znam sekret dobrego biznesu?

– Jest Pan najdłuższej działającym 
na rynku sądeckim przedsiębior-
cą, od 40 lat prowadzi Pan własną 
działalność gospodarczą, zbudował 
Pan wielką firmę odnoszącą sukcesy 
w Polsce i za granicą. Kto więc lepiej 
miałby znać ten sekret?

– No dobrze, powiem tak. 
Proszę mi wierzyć, nie trzy-
mam w sejfie tajemnej receptury 
na sukces w biznesie i nie strzegę 
jej przed światem jak oka w głowie 
z obawy, że ktoś, kto wejdzie w jej 
posiadanie i zastosuje w praktyce 
mój przepis, szybko i bezboleśnie 
osiągnie sukces. Nic bardziej myl-
nego. Co więcej, sam chętnie przy 
okazji tej rozmowy poszukam od-
powiedzi na pytanie, czy istnie-
je uniwersalna recepta na sukces 
biznesowy. 

Powiedzmy, że ów sekret to ze-
spół indywidualnych cech, który-
mi musi się charakteryzować każ-
dy przedsiębiorca. Albo je masz 
i twoje szanse na skuteczne dzia-
łanie w biznesie są spore albo ich 
nie masz i wiadomo, że będzie ci 
znacznie trudniej. Nie ma jedne-
go modelu pozwalającego w cu-
downy sposób osiągnąć sukces 
w biznesie. Są oczywiście uni-
wersalne wzory ekonomiczne 

podpowiadające, według ja-
kich reguł finansowych prowa-
dzić przedsiębiorstwo. Tego uczą 
na studiach z zarządzania i ekono-
mii. To oczywiście szalenie ważne, 
by wiedzieć, jakie prawidła rzą-
dzą gospodarką, wolnym rynkiem 
i każdym przedsiębiorstwem, ale 
czy wyuczenie się tych zasad jest 
gwarancją osiągnięcia sukcesu? 
No i proszę, znowu odwróciliśmy 
role, zadałem pytanie.

– Kiedy czterdzieści lat temu uru-
chamiał Pan swój pierwszy bizneso-
wy pomysł, nie miał Pan w szufladzie 
dyplomu studiów ekonomicznych, 
a zarządzania przedsiębiorstwa-
mi nikt w Polsce nie uczył. Chce Pan 
przez to powiedzieć, że taka wie-
dza nie jest do sukcesu koniecznie 
potrzebna?

– Absolutnie nic takiego nie 
powiedziałem i nigdy bym nie 
powiedział! Ale na moment 
wrócę jeszcze do tego, o czym 

mówiliśmy przed chwilą. Przed-
siębiorca to przede wszystkim ze-
spół cech charakteru. To już usta-
liliśmy i to nie podlega dyskusji. 
Najlepiej jednak, jeśli te cechy 
charakteru uzupełnione są solid-
ną wiedzą teoretyczną. Ja jestem 
praktykiem. Na własnej skórze 
uczyłem się biznesowego abeca-
dła. Pamiętajmy jednak, że nauka 
„na własnej skórze” jest najbar-
dziej bolesna. Nie chcę już wra-
cać do czasów najdawniejszych, 
o których wielokrotnie opowiada-
łem, czyli kwiaciarni, którą pro-
wadziłem z żoną na Dolnym Ślą-
sku. Zresztą przykłady z okresu 
PRL–u nie są dzisiaj najlepsze, 
bo w tamtych czasach brakowa-
ło na rynku niemal wszystkiego 
i zapewne uruchomienie każde-
go biznesu musiało się skończyć 
sukcesem. Brzmi niewiarygodnie? 
Dla młodszych czytelników może 
i tak, ale ciągle wiele osób pamię-
ta tamtą sytuację. Problem w tym, 

że ówczesny system nie chciał się 
z tzw. prywaciarzami swoim suk-
cesem dzielić, choć sam nie umiał 
z tej dziwacznej sytuacji skorzy-
stać i czerpać z niej profitów eko-
nomicznych. Dzisiaj jest odwrot-
nie – każdy może próbować robić 
biznes, ale niewielu ma gwarancję 
powodzenia. Dlaczego?...

Jeżeli chcecie poznać odpo-
wiedź na to pytanie zaprasza-
my do lektury książki Sekrety 
Dobrego Biznesu. Publikacja jest 
częścią projektu realizowanego 
przez Fundację Pomyśl o Przyszło-
ści i zawiera wywiady z przedsię-
biorcami z terenów gminy Cheł-
miec, Grybów i Kamionka Wielka.

Przegrywa ten, kto się 
zatrzymał w pół kroku
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