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Tino Becks. 
z rodzlnq, Holondrzy, mloszkańcy Arnhem - za 
wlorność Tarnowowi l wlololetnlą pomoc j ego mic-
szkuńcorn . · 
- Bylem bardzo znskoczo1111 lą nagrodą . Nie wyobrażam 
sobie, że 111oi11a 11io pomagał Polakom; robimy 10 już od 
10 lal. Wtedy - dzlvkl księdzu W/aclyslawowl Pachucie, 
który 11rzyjei.dial do nas z katedralnym chórem dziow· 
czrrym - uawiqzali~m!/ mile s tmamki z carnowlanamf, z 
miastem. Teraz prawic każe/o wakarjo •pvdzamy w Pol· 
sec. Tyle scrdeczno~cl spotykamy tu od wszystkich! To 
wnsza cnota, lC! scrdec:110.~ł cl/n lm111cll. My też siuramy 
sir 1y111 udwdzlrczał. Ale nie llczyli~my z logu powodu 11a 
na.ąrociy czy wyróinitmla. Glosowali na nas Czytelnicy 
.Gazot11 Krukowskiej"? Terciz wiem, Leieforwwal do na• w 
tej sprawie nasz przyjaciel, ksiądz Pachotil. Czyli tu, co 
robili.fmy, zostało zautvażono. To bardzo µrzyjomno, ba,.. 
dzo nas to cieszy. Naprawdę. milo 110111y~leł, że mamy w 
Tomowie takich przyjaciół, którzy o nas pamiętają. 

Jerzy Tatarski 
Właśclciol DH .Markury" w Kalwnrii Zobrzydowskioj, kupiec z dziad/\ 

pradziada - za przykladnq .rzotelność w handlu i pomoc nnjlinrdzi oj 
potrzebującym . . . ; 

Moduł zuprojuktowul nasz redakcyjny koioga Mnrok Soltyslk 

- ,Żyjemy tu!rdd lud:/'. Pow/arza/ Io zotuszc mój qją1•c i staram się o tym pa· 
miętat. Wydqje mi się, że można pomaga!! sobie 11rr111zqt(>111 na/llet wtedy, gdy aie 
ma się wie/J;ic/J pieniędzy. Masz więco/, podziel s1(!: dmg1i11. A'f11vr:/ nqjskromniej· 
szy datek dobre slowo. /eiell p/y11i11 z serca. prztuino11Jtmc jest z radością. Cznsn· 
mi lrytą/q mnie le 1uszystki11 bombastyczne /ed11ora:o11•1! 1i11prcz.'f, klllre niniuiele 
mqją wspdltiego z prawtizilUQ pomocą. Poma,ąat sobiu f'"llJ1i11tiś111y zf1111sze. 11iccll 
potrzębl(/ący czuje, iti zawsze mote liczy!! 11a kogoś. ie 11iujcst sam. Znam;ili ta· 
.łie przypodl:i. że dzieci, ~·tdrym kiedyś po111oglih11y. potrafią st(! odu.Y1:1(!czytjakn 
dorośli. To pi('kne, ie CZl!go.ł się 1/allCZ,l{/i i 11/c są obo;'rft11i Ila /as i1111yrń. /J/rrtego 
- jestem pr:eko11any-jeśli Zf1111s:e brtdziemy pami('tm~ ie i,1ui'11(1111•śnld /11dzi' i 
dla ludzi. będzie nam się iylo lepiey; a /11dzifl, ktdr:y 1!otrzeb1u'ą pomocy, lrrt11Jirj 
przez111ycięią biedę i szy/Jcit'/ staną 11a 111/asnycl111ognc/J. 

Prof. 

I 
·I 

\ ' 

Jerzy Armata 
- Muszę spros t o1oał: Io nie ja zostałem 

wybrany czlowieklem roku, ale sprawa, któ· 
rej z lekarzami i pie lęgniarkami z K/111ikl 
lfoma tologli /Jzlrclęcej slużr. Mam w.•pn-
111rJly zc.'łp t11 oddanych l znangażowanyr.h 
ludzi. a trzeba pamiętat. że róumlc ważne 
jak leczenie c/ala pacje11ta jcsl loczenie du· 
clta. Nasz optymizm często jesl 11a pokaz, 
ale musimy rnieł cl/n dzieci u~rniec/1. musi· 
my urnie~ lwk11qf. na nie, gdy nie zgłoszą 
się do szpitalnej szkoły. To wszystko dla Ich 
dobra . Choł ciężko chore i w szpitalu. mu· 
szq gamąf. się do życia i jak najmniej 11111-
$/cł o cltorobie. Poc/eua.jqce jest, ie llJ kat
dyrn roku rotnle ilczl>a dzieci wy/eczo11yclt z 
białaczki i i11nycll nowotworów. 

Czytelnikom .Krakow.•kiej" serdecznie 
dzięk11ję za troskę o nasze dzieci. Prosi/bym, 
nie tylko . GK", ale i i11ne ~rodkl przekazu. 

Lud 
Roku 1994 
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~~,bz ś''uroczys.tc wrQczcnle medaW~Lu~j 
d.tlóiii~ok~ •94 ~·: :Wy b~llli~my': ich.'. ,\,~pólnle z 
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C.z:t:~elP;l~~ · s~~śr~~ ' po~.ad ' szc~~d,zl~~!ęflU '. 
,zgl~~~~Y,C~·~.nndydató\V., . Swoj_q po.stawą .i, 
.p,~~1~'1, ,dal!>,c.~· . :rykra.~za.f ącą poz.n . :pvyklc · 
t ouowlązkl'. za8lużyl1° na' szczególne uznnnlc I 
ł"-~l "l· : /ł! "k·.ii:,... ·.~.:~_o".';-:t... '·"!( j" .1,;' • • li•-. J ll • • 
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·1 r·-1o UrocŻystość -.odbędzie . się w okoclm.sklm j 
hr~;.,;~r~~. ~v Bi'~o~ku, który w tym roku. ÓIJ~ : 
':' ... „..i •• "' • ' . ' ... • „„ . '? 

~k'?~~~~J~-..; H~~le~le. Wybór, micJ,scu. spo·.: 
ikt\ńia •fiie:Jest przypadkowy . . „Oko.clm: . jcst1 
pJ:Zykłildcixi s~cesu oslq~ęLogo dzlękl lni.': 
r,lairwio' f przcdslęłiiorczoścI/' . · ~- ,,.- •· „ ·: · , 
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Kierownik Klinik! I loma tolog ll ihioclQ
cej Polsko ·/\m•ryka(oskiego In stytutu Po
t.lintril Collr.glum Mo<ll r.u m Unlwursytotu 
Jaglo)lof1!"klcgo w Kro kowic - zn ogrom· 
ny wklud w ro7.w6j hc mntologll dziecię
cej, 7.o serce I s :1.c1.e J:t6lnq troskę o mo.
łyrh ciężko d1orych 1mcj c nt6w. za s lwo 4 

rr.enlP nn odd7.inle cicplt•j, rod7.ln nej at
mosfery, 7.a wi~t z pacjentami wykrn
cznjącq po7.B mury szpilnln. 

aby z jeszcze większym niż dotąd zaangażo· '-JJ-------------------·-------------------------------------------------

Adam 
Bartosz 

Etnograf, dyrektor Muzeum Okr9gowogo 
w Tarnowie , autor publikacji i książek o 
Homach, m. in . „Nin bój siQ Cygnnn" -1.n 
ko11.srkwc nlt1c przyhlł>.nnłc tradycji, kul
lury I t.ycłn codzlcnnrgo Romów, r.a przo
lnmywnnic utnr\ych sh,rcoly116w o lej 
mniejszości nnrodow~j . 

- Nic spodziewałem siv takiego wyróżnie
nia. Nic sądzi/cm, że zna.}cJr sir w~r6cJ .l.udzi 
/loku". Zawsze dążyłem do tego, by prze/a· 
myumł ,ętereolyp Cygnnajoko reprezentanta 
nielicznej mnir•jszo~ci w naszym kraju. Te
raz. w czasach kiedy a,qresja wobec mniej
szo~ci narasla i fJ.l/Ć może jest pochodną 
/H!llJllf'go rodzaju niC'szczrsneyo. a może na
~Jet tragicznego „.<;ty/n" czy .. mody'" istnieją
cej na zaclmdzic Hu ropy. jest to chyba bar· 
dzo istolllr.. Stąd ua przykład osta tnia z mo
ich publikacji .• Nie bój się Cygana·, stara siv 
dobitnie taki stereotyp przclamyu1ał. Przyje
mnie jeta był. docenionym tu. w t.1alopo/sce, 
zwlu.„zc:za kiedy od paru miesircy przeby-

wa11iem wspiera/11 nie tylko jednorazowe ak· 
cje, lecz stalą rnilosiemq krucjatv przeciwna· 
wotworową. Mamy trudne zadanie, ale z po
mocą licznych przyjaciół dzieci cltorych na 
raka możemy naprawdę wiele zrobif.. 

wam na stype11dium /lady /iuropy w Ok.•for· 
cizie. Tak jak miłym zaskoczeniem dla mnie 
by/o moje niedawne odkrycie: w jednym z re· 
nomowanych europejskich wydawnictw po· 
~wirconych osobli11Jo~clom turystycznym na
szego kontynentu znalazłem wzmiankę o 
Tamow/c, o tym, że is tnieje tu jedyna w Eu· 
ropie wystawa kultury Cyganów„. 

Mieczysław Bień · 

Do nirdnwna prrzydcnt Tarnowa, lau reat 
plebiscytu .(;K" w 1993 r. - zn konse' 
kwc ntnC' kil•rownnic sit: icł rt\ samorząd · 
n o~rl w porz:idkownniu nnjważnicjszych 
spraw miasta. 

- Teraz, kiedy przcstalnm był pre7.y· 
d1mtcm m(ljrgu miasta, często wracam 

wspo11111io11i.1mi dn plonv."izcgo, pioninr
skh•go okrns11 . kiedy rn7.om 7. moimi ko/n· 
gam/ ze :tw/,7zku Miast budow.1 /iS111y sn· 
morządno.~~ lokn/114 . S tawlnliSmy 1vtody 
pionvszo kroki I minio to s1Volsty urok, by/ 
w tym z11pow110 pow/en roma11ty7.m . Nio 
sądT.llPm 1Vtmly, io j11dnt1k polityka odo· 
zwie slp I brutnilllc wkmczy •v tp dziodz/. 
nę. znrc;rnrwownnq. - wyd n wa /o sip ja 
szcza do nlcdnwnn - dln snmor7.;Jrlnwc:6w, 
którzy 11/0 che.i dnł .<ip po// tyco. /Jyf. moio 
dlatego pon/osiom porażkp, n/o godz,7c sip 
na wkroc:zenio polityki w tp dziodzinp na · 
szago życ/11 spoloczncgo. Ale dfatogo toż . 
tak bardzo ucieszy/o mnlo wyróżnlonie 
.G•zoty Kmkowskioj" i jej Czyteln ików. 
Mam milo wrażenie, ie cl wszyscy. którzy 
11n mnio glosowali popierają - mimo tego 
co się wydnrzylo - moje s t,1nowisko w tej 
sprawie. Cieszy mnie to także dlatego, że 
d.1je n,1dzicję. Nic jostpm osamollllony w 
moich pogiąd.1ch. I może lepsze czasy sa· 
morządno$ci jeszcze powrócą. By/bym 7. te · 
go bardw rnd i zapamipt.mn, żo tę nadzieję 
za wdzięcz.1m wszystkim, którzy poparli 
mnie 1v plobiscycio .Gazety". 

l(siądz Stanisław Czachor 

Proboszcz parafii św. Kazimir.rza w No
wym S;iczu - 7.a pomoc nnj hicdni rjszy m 
oraz 7.a lagodzcni f• napi\'Ć i podzin lów pua 
lltyn·.11 yd1 w mi l'~t·ic• i n·gio11if~ . 

- Nic ukry1Vam, że przyznnnic tytułu 
.Cz/01vickn Roku 1994" oraz trc$ć listu 
powiadamiającego o tym dostarczyły mi 
wiola radosnych przożyt I glpbokicll rcflo· 
ksji. 7.dnję sobie sprawę, i.o opinia spo
lcczna by/a dla mnie poblnżlilVn . T/umn· 
czp to obcc11ym 1v duszpastcrst1Vio . llo · 
kiom KaplaJlstlVn •. Moi za~ życzliwi są sic· 
dzi - my~lę o rcdnktorncit OddT.ialu .Ga
zot)' Krnkowskiej" w Nowym S,7czu -
okazali się przJj• tni. 

Nie ulugn 1V4tpliw0Sci, i.c po1Volnnie, w 
którym reaiizujp siebie i slużę innym, k,1żo 
mi tworzyt taki 11 nic inny styl źycin . Pra
gn11 fem na tniarp moich możliwo~ci i z po
mocą innych być wiernym temu stylowi. · 

Przyzrrnnio m cdn lu ~Czlowio k a Roku 
1994 • traktuję także jnko uh o11oro1Va11ie 
ludz i, którzy ze m114. a ja z nimi, z po· 
mocą laski Dożej, 1Vspólpraco\l'a/i. Kro· 
$l11c te kllk.1 s łów, cl1cialbym to 1Vyrói· 
11in11io roz loi.ył JltJmipdzy tyc/J , którzy 
w.~picr.1 /i mnio w życiu . 

Anna 
Dymna 

Aktorka Starego Tontru -
zn wspnnlnlo kreacjo tcntrnl
no I fllmowo, zn wr111.llwość 
I aktywny ud7.lał w 11kcjnch , 
cho.rylnlywnych . '> 11 • 

- Muszp prqznaf., ie nagra· 
da w plobiscycie .CK" zaskoczy
/,1 mnie i ucioszyla zarazem. To 
pmwda, że ostatnio jost mnlo 
wszpdzio dużo. Mam okros 
wzmożono} prncy 7.llwodowej. 
l'arp spoktakll w tolo1V/Tjttcoa
trzo, filmy, nngrody. Na powno 
mia/o toj.1ki~ wpływ. Poza tym, 
gdy slp pracuje w tym mioSclo twiortwioczo 
- z:1 wi11zujo sir, wiolo znnjomości, przyjatni, 
coraz wipcoj ludzi mnio zna, lubi, festom ich 
aktorką . Powiodzlnlnbyn. nleskromnio, żo ta
ki mój los: .robif. za rn.1lp(1", pokazywnf. 
twarz, nic clzlw11ogo, 7.o twarz stnja sip 1w:1· 
11n„ . Wipkszy podziw budzą wo rnnio cl 
wspaniali /udzio, którzy znnlotll sip obok 
mnio: lekarze, księża, spolccznicy, nauczycic
lo, pracujący w ciszy i skupieniu dla i1111yc/J. 
Im z11acwio 1.rucJ11iej z,15luiyt 1111 lllki ty tul ... 

Czujv wręcz moralny obowiązok bra11i.1 
udzln/u w dobroczynnych akcjach .na 
rzecz„. ", 1Vidząc j11k bardzo jestom użytucz· 

_ Ksiądz 

Kazik Kuc 
Snlozjnnln, twórca Domu Otwartych 

Dr7.\vl .Snltromu" przy ul. Jlóżnnej w Kra
kowio - zn s tworzonlo onzy dln dzl c~J. 
mlodzloży 1 bozdomuych, zn znwszo 
olwnrto scr co I Urzwt. 

JJ.1. Ludzio pop11/tirnl po prostu szybcioj i 
wipccj poi.rafią uzbioraf.. Ostatnio na cmon· 
tnrzu 1v pól godziny mia/am puszkp wypel· 
nion~ plonipdzml, 11 ponle1wti nic moglnm 
joj natyc/Jmi:.ist wymionić na no1vq, dar
czyńcy wrzucali mi pion/,7dzo do kicsT.onl. 
t.li.1/;im powypyclw110 wszy.i;tkio kioszonio. 
co nnjlopicj ~wfo.dczy o znufllniu, j11kim 
mnio . darzyli. Jak można np. odmówit 
udziału 1v akcji pomocy dla dzieci chorych 
na raka? Mlodzi ludzio pokazali nnn1. s tar
szym, io n/o za wszo naloży sip bif.;klócif. i 
1Vaiczyf. o wladzp, jak to niostc(Y czy11imy, 

· my, doro~li. nio świCCIJC przykl&dom. ' 

- l'ior wszym impub;om do dzinlnlno.<ci by· ~:'.~~~-· 
Io dustr7:ożorilo ubogich. młodych Judzi , czpa lt 
sto xrpclwiętych już n11 m11rginos Y.ycill. Ich pntrzoby s tn.ly ,o;ip wyzwaniom rz uconym mojoj 
osobio i gronu moich przyjaciół. W poszukiw.1niu odpowiodzi n,1 boznndziojnoSt /c/J sytua-
cji 7.nloi.yli$my w 1981 r. Stownn:yszonio Saltrom, ,1w1992 r. Dom Otwnrtycir Dnwi. . 

W naszym Dom u kaidy z najdzie cir /ob, ciepły kqt I pomoc. Na stało mieszka tu k/1-
knna~clo osób uwnlniafących się od narkotyków. Znncznio wipcej jest dzieci z nnjbio· 
dnivjszych i patologicznyc/J rodzin , która wpndnjq tu n .1 kilka godzin. W tnkio} pracy 
trafiają sip różna trudno eh wile, 11/0 nie zapominamy, że na wol najbardziej z ly czyn 
dziecka jest jego wielkim krzykiem o milo~t. I to nie tylk o clnvilową, nic tnv.1/q . W dn· 
waniu 1111dzioi po trzebującym towarzyszy mi przoko111wie, żo wnrto dobrym byt. To 
mojo motto i iródlo siły. Utwierdza m11io w tym także postawa wiciu ludzi bezi11tcre
sownio wspomagających nasz Dom. Dzipki nim dzieci i mlodzież · mogą miot odrobinp 
szczę.<cin. Przyznano wyróżnienio, z11 które scFdocznio Czytelnikom i rodnkcji dzięku · 
ję, lrnktujp jako nagrodę dla wszystkich, którT.y pomagają dzieciom biednym, zagu
bionym n cza.mm uzależnionym od alkoholu lub narkotyków. 

Mieczysław 
' . 

Mietła 
Prezes Okocimskich Zllkladów Piwowar· 

skir.h S.A. - za przekształcen i e przedsię
biors twa w spólkę akcyjną liczqcą si~ na 
krnjowcj Gleldzic Papierów Wnrtościo- . 
wych ornz dynnmlczny rozwój browaru 
zo l !iU-Jetnlq tradycją. 

- To 1Vyróż11ic11io satysfnkcjo11ujo mnio iv 
sposób szczególny, bo znalazlom się •~ród ty· 
lu z11.1mionitych osób 7. regionu„. Chciałbym, 
aby i1 nagroda odebrana zostala jako 1Vyróż· 
nionio całoj zn /ogi, bo przocioż boz nioj nio 
byl.1by możliwa transformacja znk/11dó1V Tu 
wszyscy są mocno ZIViąT.ani z browarem. Są· 
dzę toi, żo naszym wspólnym sukcesem jest 
to, że browar możo $wiadczył pomoc na 
nccz ~roclowiska. Sponsornjcmy kli11iki. szko-. 
fy. uczost11iczymy wo wspieraniu licznych 
miejskiclt inicjatyw, takicli j11k oczyszcz,1/nia 
ściCJków, wspieramy finansowo tclcfonizacjp 
/Jr?.C'sk,1. Or.zywi~cic 1wsz sukces to prLodo 
wszy.•tkim 11rnd11krjn dobrngo, wysokiej j.1kn· 
.fri pilVn. 'fp j11k0St udn/o 11111n sip puclwyż· 

szył. co i1io jest boz znnczcnin wobec ostrej 
konkurencji. Okocim mocno stoi nn ry11ku. 
Cieszy mnib to lc1k snmo, jak z.1szc7.ytno wy· 
różnionio. ktf>r<' - m,1111 wrnżonic - jest po· 
twicrdzo11io111 1mszych st.unń i sukccschv. 

Bogusława 

Kozłowska 
Lekarka w Wiejskim O~rodku Zdrowin w 

Brzezno) - zn pomoc chorym daleko wy
blogajqcą pozu zwykly obowiązek, zn du
żo znungu:i.ownnlo w motlornlzncję l 
us11rawnlonlo pracy ośrodka. 

- /'rzyznnjp, żo sukcos w ploblscyclo 
.Gnzoty Krnkowskloj" zaskacT.y/ mnie, a/o 
nio kryję, żo również bardzo ucioszyl. 
Przyznanie tytulu cz/owleka roku traktujp 
jako przoknzn110 na m ojo ręco wyróżnia· 
11/0 dl.i wsT.ystklch ws11ó/pracowników z 
O.frodkn Zdrowia I dla IVST.ystkich mio· 
szknJlcólV Brzoznvj, bnrdzo nktywnio wl11-
CT.aj4cych sip w pomoc dln s lużby 7.dro· 
win. To wlnSnic fe/I ofinrnoU pozwoli/n 
wyposażyf. malą , wio}ską pincówkp w 
;iparn turp EKG I dolibrylator. To oni dba
}4, aby budynek I jego otoczonlo µrezon to· 
wały slp Inc/n/o. . · 

llohip to, co jost powi11110.<cią Joknr?.11 i tn 
czego nnuczono m~io w rodzinnym dumu w 

-, 

Kro$cln11ku 1Md /Jtmnjccun, n tnkio to, C:Y.C'J(O 

moglnm 111wczyt s/p prncuj.7c 7. mqdrymi, 
do~w/adczonyml i u wio/kim sorcu ku/1•J!11 m l 
leknrz,1mi z Oddzi,1/u Wc1V11ętrzncgo Woje· 
1Vódzkicgo Szµiial.1 Zespolonego 1v Nowym 
Sączu . Po kilku ln1.1c/1 prncy przck111111/nm 
sip, jak bnrclzo 1v.1ino SIJ rlu.~wi,1 tlr.zr.11i,1 7.do
byto w1 st;ircfo w zfłwodow;1 c/zi;1f,·1/r10.~(~. 

Prof .. Tadeusz Popiela 
Kiorownlk I Kntodry Chirurgii Ogólnej i 

Kllnikl Chirurgii Gnstronntorologicznoj Coi
·legium Modlcum Unlworsytotu Jngiollof1-
skiilgo w Krakowie - zn wybitne oslą
gnlęcln l nowntorsklo metody dlugnozo
wnnin I lcczenln chirurgicznego. Zll oprn
cownnio i koordynowanie progrnmów nn ... 
ukowych dotyczących wczesnego wykry
wnnłn I loczo nln rnka żol1łdkn ornz rnkn 
jelltn grubego. 

- Chirurg z powolanin? Nio lub/p s lów 
zbyt pntotyciznycit. Tak patoCT.y/y slp majo 
losy, n/o w minrp poznaw1111l11 tajników c/1/
rurgil 7./1 wód 1011 rzoczywl.~cio sin wnl mi slp 
cornz bllż.<zy. ni - n/o skltimip, gdy 110· 
wiem - został moją życiową pn .<ją. Vzlolp 
CT.ns mlpdzy k/111/kp n dum, mnjąc czpsto 
wyrzuty sum fonia, żo ton ostntni nmvot nio
co z.111iodbt(jp. 

-~·1 111 
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Trudno pod•f. knnon, wzor.<oc, który by/by 
mi/lrą dobrego chirurga. Skfadnją sip na to 
osobiste predyspozycjo czlowiokn, SrodolVi· 
sko, .IV którym pracuje, pedagog i loknrz 
wprawndz,1jqcy go da zmmdu. Warto pamlp· 
tn~. że chirurgia to zarazem nauka i rzemio· 
sio. choł niektórzy 11a pewno woleliby usiy· 
szct okre$/c11ie sztuka. I w pewnym sensio 
sztuką jest. gdyż każda opcracj• wymaga od 
loknrza podejScia hardzo indywidua/nogo. 
Nio mn dwóch idontycznycit przypadków I 
dwóch i1kich snmyclj p.1cje11tów. I tą uw,1g.7 
cltci.11bym sip podzic/it z mlodszymi kolega
mi, którzy dopiero zaczynaj.7 pracę w tym 
zn1Vodzio. Każdorazowa odmion110$t, orygi· 

~~"ł. ~ ·· • Vi"~ 
)/-~~· ~ ,i", · :.·· 'f!i · .. ' · "'~ / 

nnlno~ć rozwi1J z.1r1. wynlc1gnj11 twórczrwo. in
dywidualnego wkfadu 1v wykouyw,1nie kci7.
dcgo z,1bicgu. C/1irurg powinien się przede 
wszystkim wystrzegat popnd.wi.1 w rutynę. 
Chodzę do prncy z przyjcmno~ci.7 i gir.bo· 

ko wierzę, ie sa tysfakcja , pogodn duch.1 , 1v 
tym zawodzio .•q ogronwio 1v11i110, lfdyż 
umożliwinj.1 wfa~ciwy stosunek do pncjo11· 
ta, lepsze zrozumienie jego potrzeb, a w 
zwi.JZku z tym pom.1gnją z11ic$f. doicgli"'o · 
$ci związ1rno z i:lwrobą. 

Józef Radzik 
Wójt Uścia Gorlickiego - zn gospodarność I 

wnżne dla gm1ny Inwestycje. · 
· - Wiadomo~ł. i.o jostom Cz/01Viokiem /loku, 

1Vybr.111ym 1v plobiscycio • Gazo ty Krakow
skiej", by/n milym zaskoczeniem. Nie mnrzy· ' 
Jom o takim sukcesie. Tylu }osi iudT.i wsp•nia 
lych, z tnlentom i wielk.1 od1Vagą. budujących 
swojo .ma/o ojczyzny". Otrzymanie togo za· 
szczytnogo tyt ulu traktuję jako kredyt za ufania 
wobec glosującyc/1 IV plebiscycie, ,1 ponioważ 
nio znam moich wyborców, zobowiązania 
mam wobec spoleczeilstwa. Tnk wysokio wy· 
różnienie zmusza do refleksji. zadumy nad ży· 
ciom. Dochodzę do wniosku, że marzenia, po
pa rte pracą i uporem. pozwalaj(1 wiele osią· 
gnął. Od najmłodszych lat mfalem IVicle po
myslów. Wiodzia/om, że zronlizujp jo rzucnj.7c 
wyzwanie sobio i losowi . Tego uporu i obo· 
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wi1p.ku pomag,1nia in n} m nn'uczy/i mnio rodzi· . 
co. Funkcja wójta stwarzn ogromna polo do dzfalanin. u.~dc Gorlickie to cick.1 Wił gmi· 
na o pipknym krnjobr,1zio. ffrlz ic żyj4 wsp.1ni.1/i, otw.1rr,i. to/or.111ryjni; gotowi do 
1v.•póldz inln11in /ud?.io. To ccc /Jy sq L11t.1j nicT.b(•drio . bo f!rl /. il!i just µ11doimy skr.111'1!k 
zi01ui, nu którym wspófistnitUą kv~ciu ly, cvrk1vio i dumy 111;1:/lit11')' nż 28 H')" ZIJ.'111. 


