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Wydarzenia

Plebiscyt Gazety Krakowskiej
na najpopularniejszych wójtów
i burmistrzów Małopolski roz-
strzygnięty.Wczorajpoznaliśmy
nazwiska 10 najpopularniej-
szych wójtów i pięciu najpopu-
larniejszych burmistrzów. Wy-
niki zostały ogłoszone na gali
w krakowskim magistracie.

Wśród zwycięskich wójtów
nie było debiutantów. Jednym
z laureatów został Marian Za-
lewski, wójt Szczurowej od 1984
r. Odbierając nagrodę, kapelusz
WincentegoWitosamówił,żeto
już 10 . w jego kolekcji.

– Te wszystkie kapelusze to
osiągnięcie wielu ludzi w urzę-
dzie i gminie – mówił. Wśród
laureatów była jedna kobieta,
Elżbieta Burtan, wójt Zabierzo-
wa. – Od czterech lat jestem
wójtem. I mam już cztery kape-
lusze – mówiła. – Pracowało
na to wiele osób.

Po raz pierwszy można było
głosować też na burmistrza.
W piątce laureatów znalazło się
miejsce dla jednej kobiety. Ur-
szulaNiemiec,burmistrzBiecza,
odbierając honorowe insygnia
burmistrzowskie nie kryła
wzruszenia. – Jestem burmi-
strzem od dwóch lat. Począt-
kowo współpraca z radą miasta
układałamisięśrednio.Nagroda
jest jednak dowodem na to, że
zły początek nie musi oznaczać
złej końcówki – dodała Urszula
Niemiec.

Nasi Czytelnicy nadesłali
do redakcji ponad 53 tys. kupo-
nów. Plebiscyt to wspólna idea
Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Małopolski i Gazety Kra-
kowskiej. Jego patronem jest
Wincenty Witos, trzykrotny
premier II Rzeczypospolitej
i wójt podtarnowskich Wierz-
chosławic. Honorowy patronat
w tym roku objął marszałek Se-
natu Bogdan Borusewicz.

Wszystkim laureatom gratu-
lujemy!

Często narzekamy na włodarzy naszych miejscowości. Ale nie jest tak źle – potrafimy ich też docenić
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Urszula Niemiec
burmistrz
Biecza
Funkcję burmistrza sprawu-
je od 2008 r. W zaledwie
dwa lata zasłużyła tytuł naj-
popularniejszego burmi-
strza. Podczas gali odebrała
także wyróżnienie dla
Biecza w plebiscycie Trzy
Korony Małopolski. (madu)

Najpopularniejsi burmistrzowie Małopolski 2010 według Czytelników ,,Gazety Krakowskiej”

Elżbieta Burtan
wójt
gminy Zabierzów
W tegorocznym rankingu
samorządów „Rzeczypo-
spolitej” Zabierzów został
uznany za najbardziej inno-
wacyjną gminę wiej-
ską w Polsce. (madu)

Najpopularniejsi wójtowie Małopolski 2010 według Czytelników Gazety Krakowskiej

Leszek Skowron
wójt
gminy Korzenna
Z wykształcenia jest ekono-
mistą. W pracę w samorzą-
dzie zaangażował się w
1989 r. W 2006 r. został
wójtem. Startuje w nadcho-
dzących wyborach. (madu)

Andrzej Dziwisz
wójt
gminy Raba Wyżna
Podkreśla, że największym
atutem jego gminy są walo-
ry naturalne. Dlatego stara
się wykorzystywać ten
potencjał. Stawia na agrotu-
rystykę i ekologię. (madu)

Janusz Potaczek
wójt
gminy Niedźwiedź
Ma 62 lata. Ukończył Szko-
łę Żeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu. Funkcję wójta
pełni od 12 lat. Startuje
w nadchodzących wybo-
rach. (madu)

Grzegorz Kozioł
wójt
gminy Tarnów
Jest historykiem. Wiele lat
pracował jako nauczyciel.
Za wybitne osiągnięcia w
pracy dydaktycznej został
odznaczony Brązowym
Krzyżem Zasługi. (madu)

Zbigniew Nosek
burmistrz
Wojnicza
Od 1990 r. był wójtem
Wojnicza, a po odzyskaniu
utraconych 72 lata wcześ-
niej praw miejskich w 2007
r. jest burmistrzem. To jego
ostatni rok w pracy. Nie
kandyduje w najbliższych
wyborach. (po)

Maciej Ostrowski
burmistrz
Myślenic
Rodowity Myśleniczanin,
z wykształcenia historyk.
Burmistrzem jest od 2003 r.
Został odznaczony przez
prezydenta RP Brązowym
Krzyżem Zasługi. Wczoraj
odebrał dwie nagrody, dla
siebie i dla miasta. (po)

Tadeusz Filipiak
burmistrz
Mszany Dolnej
Przez 12 lat prowadził włas-
ny zakład fotograficzny. Był
też przewodniczącym rady
miasta. Śmieje się, że bywa
mylony z innym laureatem
z Mszany Dolnej, wójtem
Tadeuszem Patalitą. Miłoś-
nik kultury iberyjskiej. (po)

Marek Fryźlewicz
burmistrz
Nowego Targu
Burmistrz od 14 lat. Płynnie
mówi po niemiecku, ma
uprawnienia pilota wycie-
czek turystycznych. Z zawo-
du jest genetykiem zwie-
rząt. Ma 50 lat i czworo
dzieci. W wyborach startuje
i zamierza wygrać. (po)
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Marek Jamborski
wójt
gm. Kocmyrzów-Luborzyca
Wójtem jest od 1990 r.
Absolwent Akademii Rolni-
czej w Krakowie, prywatnie
miłośnik lotnictwa sporto-
wego. Lubi aktywnie wypo-
czywać. (po)

Wiesław Rajski
wójt
gminy Wierzchosławice
Przez trzy kolejne kadencje
jest wójtem (od 1998 r.).
Biegle włada angielskim i
niemieckim. Przed wójtowa-
niem miał własną firmę
budowlaną. (po)

Marian Zalewski
wójt
gminy Szczurowa
Stoi na czele gminy od 1984
roku, kiedy to, jak sam
mówi, przez przypadek,
ktoś mianował go naczelni-
kiem gminy. 10-krotny lau-
reat plebiscytu. (po)

Tadeusz Patalita
wójt
gminy Mszana Dolna
Wójt od 2002 r., wcześniej
był zastępcą wójta (od 1992
r.), radnym gminy i sejmiku.
Jego hasło od początku
kariery to: „Robota, a nie
polityka“. (po)

Lesław Blacha
wójt
gminy Gołcza
Kształcił się w kierunku
pedagogicznym. Do 2002 r.
pracował na stanowisku
wizytatora w Kuratorium
Oświaty w Krakowie. Ma 45
lat. (madu)

Korony dla miast
Na wczorajszej gali poznali-
śmy też zwycięzców organizo-
wanego raz na cztery lata ple-
biscytu Trzy Korony Małopol-
ski. Laureatami zostały mia-
sta, w których żyje się najle-
piej. Wyłączony z konkurencji
był Kraków. Surowe jury oce-
niało jakość i koszty życia w
grodach. Wśród miast do 15
tys. mieszkańców wygrał
Chełmek, wyróżnione zostały
Dobczyce, Biecz, Bobowa
i Sucha Beskidzka. Wśród
miast od 15 do 30 tys. miesz-
kańców zwyciężyły Myślenice.
W kategorii miast powyżej 30
tys. mieszkańców zwyciężył
Nowy Sącz, wyróżnienie
otrzymał Tarnów. (madu)


