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Międzynarodowy sukces Donalda Tuska jest
sukcesem całej Polski, wszystkich Polaków
niezależnie od sympatii politycznych. Pełnienie przez
Polaka bardzo ważnej funkcji w Unii Europejskiej
to korzyść dla całego kraju i trudno pojąć dlaczego
niektórzy próbują podważyć to osiągnięcie. Gdy Tusk
był premierem Marek Sowa jako Marszałek
Województwa był negocjatorem Kontraktu
dla Małopolski, który dał regionowi 24 miliardy
złotych na inwestycje z budżetu centralnego.

KADENCJA W LICZBACH
Najważniejsze Interpelacje
Zdrowie

29

Interpelacje w sprawach: niewykorzystywania
Centrum Cyklotronowego Bronowice, powstałego
nakładem blisko 300 mln złotych, a specjalizującego
się w leczeniu chorób raka z wykorzystaniem terapii
protonowej; sieci szpitali, statusu pielęgniarek
i ratowników medycznych; nakładów na opiekę
stomatologiczną i finansowania kardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Edukacja

Najaktywniejszy w regionie

Wystąpienia

365

Interpelacje
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Interpelacje w sprawach: budowy Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu;
dostępu do szkół uczniów podwójnego rocznika po
wprowadzeniu „deformy oświaty”; nauczania
indywidualnego i sieci szkół w Wadowicach.

325
Zapytania poselskie

Ochrona
Środowiska

73
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Interpelacje w sprawach: poprawy jakości powietrza;
przywrócenia dotacji na walkę ze smogiem; cofnięcia
dotacji na realizację w Małopolsce programu Life
(pomoc w pozyskiwaniu środków na wymianę
starych kotłów węglowych) i przekazanie jej
o. Rydzykowi na „zimne” termy w Toruniu; polityki
śmieciowej; usunięcia odpadów i pozostałości po
spalonym składowisku opon i szmat w Trzebini;
sytuacji kadrowej i wynagrodzenia osób zatrudnionych w PGW „Wody Polskie” oraz braku środków na
inwestycje przeciwpowodziowe i konserwację
urządzeń wodnych.

Infrastruktura,
budownictwo, rozwój

84

Interpelacje w spawach: budowy obwodnicy Zatora;
budowy drogi ekspresowej S-1 z obwodnicą Oświęcimia; Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (S-52, Bielsko
Biała – Głogoczów); rozbudowy DK 94 w Olkuszu;
przebudowy dworca PKP w Oświęcimiu; rosnących
opłat za przejazd A-4 Kraków-Katowice
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Pytania w sprawach
bieżących

19
Udział w głosowaniach

96%

PAKIET SOWY

odpowiedź na realne problemy i zagrożenia

Mijająca kadencja to był
czas intensywnej pracy.
Przygotowywanie
projektów ustaw wymaga
cierpliwości i wielu
konsultacji. Nie znoszę
jałowych dyskusji
o wydumanych problemach,
dlatego w Sejmie
zajmowałem się tym,
co naprawdę ważne.
Dowodem na to są
przykłady ustaw, których
byłem autorem
lub współautorem.

Wdychamy truciznę. Musimy
to zmienić

1

W Polsce co roku z powodu smogu umiera ponad
40 tysięcy osób. Rządzący bagatelizują ten problem,
a tymczasem po raz pierwszy od dziesięcioleci długość
życia Polaków zaczęła się skracać. Skażone środowisko
jest jedną z przyczyn i dlatego jestem współautorem
pakietu ustaw antysmogowych. Wśród nich:
• program wymiany kotłów;
• dopłaty dla gospodarstw domowych o niskich
dochodach, korzystających z ekologicznych źródeł
ciepła. Rzecz w tym, by na ekologiczne rozwiązania
stać było również najuboższych;
• zielone strefy w dużych miastach: możliwość wprowadzenie zakazu wjazdu w określone strefy dla samochodów nie spełniających norm emisji spalin.

Brakuje pielęgniarek i lekarzy
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Mamy coraz mniej pielęgniarek i każda jest na wagę
zdrowia pacjentów. Jeśli jednak po dłuższej przerwie
chcą wrócić do zawodu muszą ponownie przejść
odpowiednie szkolenie, w czasie którego nie otrzymują
pensji. To z pewnością nie zachęca do powrotu do
pracy. Dlatego:
• zainicjowałem zmianę w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, dzięki której w czasie obowiązkowego szkolenia otrzymywałyby wynagrodzenie wypłacane ze środków Funduszu Pracy. Zaproponowałem też
by tytuł licencjata w przypadku pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy był traktowany jako wykształcenie
wyższe
• odpowiedzią na słuszne protesty lekarzy rezydentów
była propozycja ustawowego podniesienia wysokości
ich wynagrodzenia zasadniczego z 70 % na 120 %
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Władza dla mieszkańców
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Polska odniosła wielki sukces w ostatnich 30 latach
między innymi dlatego, że stworzyliśmy sprawny i silny
samorząd terytorialny. Mieszkańcom trzeba jednak
umożliwić jeszcze większy wpływ na to, co dzieje się
w ich najbliższej okolicy.
• Dzięki zmianom w ustawie o samorządzie gminnym
mieszkańcy zyskali obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, dzięki której mogą sami zgłaszać projekty
uchwał w sprawach istotnych dla społeczności
lokalnej.
• Ustawa umożlwiająca utworzenie Krakowskiego
Związku Metropolitalnego dałaby naszej metropolii
dodatkowo ponad 200 milionów złotych rocznie,
głównie na rozwój transportu zbiorowego i jakości
powietrza.
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Rozmowa z Markiem Sową,
posłem na Sejm RP
Kończąca się kadencja Sejmu
skłania do podsumowań. Nie żałuje
Pan decyzji o przejściu do polityki
ogólnopolskiej?
Nadal pracuję dla Małopolski, choć
faktycznie zmieniła się trochę
perspektywa. W moim przypadku
nie chcę mówić jedynie o 4 ostatnich, poselskich latach, bo równie
ważne było to, co zaczęło się 16
lat temu, kiedy jako dyrektor,
radny a później jako członek
Zarządu i wreszcie Marszalek
Województwa Małopolskiego
związałem swoje zaangażowanie
społeczne i polityczne z naszym
regionem. I to był bardzo udany
czas! Kiedy odchodziłem do Sejmu
byłem przekonany, że nasza ekipa
potrzebowała impulsu do podejmowania odważniejszych decyzji.
Województwo potrzebowało
świeżej krwi, a ja nowego wyzwania. Takim okazało się zaproszenie
do startu w wyborach. W Sejmie
miałem się zająć przede wszystkim
programem dla małych miast
i obszarów wiejskich, a moje
dotychczasowe doświadczenie
samorządowe było i jest bardzo
ważne.
Okazało się jednak, że początek
kadencji jest wyjątkowo trudny…
Myślę, że nie tylko mnie zaskoczyła skala niszczenia państwa jakiej
dokonuje systematycznie PiS.
Rządząca partia robiła to skutecznie, krok po kroku. To był precyzyjnie przygotowany plan: najpierw uniemożliwienie legalnie
wybranym sędziom objęcia stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym,
a następnie nielegalny wybór
sędziów dublerów. Wszystko po
to, by później uchwalać dowolne
ustawy, nawet te wprost łamiące
Konstytucję, a ówczesna premier

„

roku partyjna propaganda
i manipulacja, publikowanie
nieprawdziwych informacji, obrzydzanie opozycji – np. słynne paski
o „kodomitach” czy zestawianie
Donalda Tuska z Hitlerem i Stalinem
– przynoszą niestety efekty. Wielu
odbiorców – przypomnę kiedyś
nazywanych przez Kurskiego
„ciemnym ludem” - kupuje te
kłamstwa. Nic dziwnego, że PiS
przekazuje TVP kolejne miliardy
złotych z naszych podatków. To
paradoks, ale jesteśmy okłamywani
płacąc za to z własnych, naszych
wspólnych pieniędzy, a TVP została
przez te 4 lata zamieniona
w agencję propagandy rządowej.
A może to po prostu efekt 500+,
może ludzi mniej obchodzi praworządność gdy materialnie żyje się
lepiej?
Nie. Moim zdaniem większość
Polaków nie ma rzetelnej informacji na ten temat. W dodatku
Politycy PiS a za nimi TVP kłamią,
że opozycja po dojściu do władzy
zlikwiduje 500+. To absolutne
kłamstwo. Ponadto od początku
mówiliśmy, że to wsparcie powinny otrzymywać również samotne
matki i ojcowie, że jeszcze większa
pomoc należy się osobom niepełnosprawnym.
Dlaczego sami nie wprowadzaliście
tego wcześniej?
To bardzo łatwy zarzut, ale
całkowicie nieprawdziwy! Wprowadzaliśmy krok po kroku różnego rodzaju formy wsparcia dla
rodzin jak: roczny urlop macierzyński, świadczenie rodzicielskie
w wysokości 1 000 zł. dla osób nie
uprawnionych do otrzymywania
zasiłku macierzyńskiego, dającą
wiele ulg Kartę Dużej Rodziny.

Politycy PiS, a za nimi TVP kłamią, że opozycja
po dojściu do władzy zlikwiduje 500+.
To absolutne kłamstwo. Co więcej od początku
mówiliśmy, że nade wszystko powinny to
wsparcie otrzymywać samotne matki i ojcowie

„

Beata Szydło mogła kpić z sądu
nie publikując wyroków.
Mimo licznych protestów skala
oporu nie była jednak na tyle duża,
by te zmiany powstrzymać. Dlaczego?
Kluczowe okazało się oddelegowanie do TVP brutalnego oficera
politycznego jakim jest Jacek
Kurski. Niespotykana po 1989
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W skali kraju tworzyliśmy warunki
do dynamicznego rozwoju gospodarczego, bez którego nie byłoby
500+. W skali Małopolski wprowadziliśmy wyprawkę szkolną dla
rodzin wielodzietnych. Skala
pomocy była zauważalna,
ale zgoda, że zabrakło „żywej
gotówki”, a – jak się okazało - ta
ludziom była potrzebna do realizacji swoich planów i zamierzeń

Żyjemy na t
którą musim
związanych z funkcjonowaniem
rodziny.
Przejęcie przez PiS władzy w kraju
a następnie w województwie
miało wpływ na rozpoczęte jeszcze
za Pana kadencji przedsięwzięcia
w regionie?
Zawsze byłem dumny ze swej
skuteczności w zakresie zdobywania środków na projekty dla
Małopolski. Odchodząc do Sejmu
zostawiłem zabezpieczone środki
na kluczowe inwestycje w całym
regionie, w tym szczególnie
w Małopolsce Zachodniej. Bez
tego nie byłoby obwodnicy Babic,
Oświęcimia, zmodernizowanego
szpitala w Wadowicach czy największej w Europie inwestycji
medycznej: nowego szpitala
uniwersyteckiego w Prokocimiu.
Powstają węzły przesiadkowe, czy
parkingi w pobliżu węzłów komunikacyjnych, nowe pociągi czy
autobusy zmodernizowały
i poprawiły system transportu
zbiorowego. Zabezpieczyłem
środki na zagospodarowanie
zbiornika Świnna Poręba i Jeziora
Dobczyckiego. Znaczna część prac
wokół Jeziora Dobczyckiego
została już wykonana, a w przy-

padku zbiornika Świnna Poręba
jest wciąż blokowana przez PGW
„Wody Polskie”. Natomiast
z niepokojem obserwuję to, co
teraz robi władza województwa,
ta rządowa jak i samorządowa.
Czyli?
Napisałem oficjalny list do marszałka Witolda Kozłowskiego
w sprawie pomijania gmin Małopolski Zachodniej w podziale
środków unijnych. Obecnie,
ewidentnie przy rozdziale pieniędzy, władza PiS kieruje się głównie przynależnością partyjną
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a nie oceną merytoryczną projektów. Mówiąc wprost
– jeśli PiS gdzieś nie rządzi, to
szanse na otrzymanie dofinansowania są małe. Tak w praktyce
działa zasada „dziel i rządź”.
W ostatnim czasie dobitnie przekonały się o tym samorządy
Oświęcimia, Chełmka i Kęt.
Przecież z tego terenu pochodzi
była premier i prominentna działaczka PiS Beata Szydło. To nie
pomaga?
Pani Szydło pomoc dla regionu
zawęziła do grupy kilkunastu osób

na rzecz władzy centralnej. Centralizację widać nawet w straży
pożarnej: do tej pory Ochotnicze
Straże Pożarne automatycznie
otrzymywały pieniądze z funduszu
prewencji, a teraz zależy to od
widzimisię komendanta głównego
lub wojewódzkiego. Generalnie
odtwarzany jest system rodem
z PRL-u, gdzie o wszystkim decydował funkcjonariusz partyjny. W ten
sposób buduje się systemy zależności i sieci powiązań działających
na zasadzie - dostajesz pieniądze
pod warunkiem, że jesteś z PiS.
Poseł opozycji niewiele może?
PiS brutalnie łamie prawa opozycji.
Ogranicza opozycyjnym posłom
możliwość wypowiedzi i zadawania pytań, uniemożliwia rzetelną
debatę. Gdyby nie zawłaszczył
Trybunału Konstytucyjnego większość ustaw zostałaby zaskarżona.
Niestety dokłada się do tego
prezydent. Andrzej Duda dał się
sprowadzić do roli notariusza.
Podpisywanie w ciągu paru godzin
ustaw, czy zaprzysięganie sędziów
o północy przejdzie do historii jako

przygotować projekty uchwał
w sprawach wymagających interwencji.
Tę wielką pracę wykonał Pan jednak
jako poseł Klubu „Nowoczesnej”,
a przecież do Sejmu został Pan
wybrany z listy Platformy Obywatelskiej…

„

niejasne interesy tylko dlatego,
że akurat ludziom żyje się lepiej to
„więcej wybaczą”. Polakom żyje się
lepiej nie dlatego, że PiS rozdaje
pieniądze, ale dlatego, że ciężko na to
pracowaliśmy i pracujemy. Gdyby nie
olbrzymi wysiłek w trakcie ośmiu lat
rządów PO – PSL obecna ekipa nie
miałaby czego rozdawać. Jeśli jednak

Wbrew propagandzie PiS nie wprowadził żadnych - absolutnie żadnych - własnych rozwiązań, które uszczelniłyby lukę VAT, a jedynie
rozszerzył to, co przygotowała koalicja
PO-PSL.

W pierwszym roku nawarstwiło się
wiele problemów. Opozycja, Platforma, były w defensywie wobec
brutalnych działań ze strony PiS,
o których wspominałem. Ja jednak
od początku uważałem, że musimy
wyjść z pozytywną ofensywą
programową, że nie możemy

„

chcemy, by programy socjalne
skutecznie działały w przyszłości
trzeba postawić na tych, którzy
potrafią i chcą zadbać o dobrobyt
całego kraju na długie lata i budować
go na solidnych fundamentach,
odpornych na nieunikniony kryzys,
który wcześniej czy później nadejdzie.

tykającej bombie,
my na czas rozbroić
powiązanych z nią i jej mężem,
które zarobiły setki tysięcy, a nawet
miliony złotych. Inwestycje, które
miały być finansowane z budżetu
państwa zostały wstrzymane,
na przykład obwodnica Zatora,
droga ekspresowa S-52 Bielsko Biała
– Kraków, czy S-1 z obwodnicą
Oświęcimia, w sprawie której wielokrotnie interweniowałem. Podobnie
zablokowane zostało przekazanie
samorządom działek w okolicach
zbiornika Świnna Poręba pod strefę
usług turystycznych.
Jak władza reaguje na Pana interwencje?
PiS opanował do perfekcji zasadę
udawania, że problemu nie ma,
bo o nim nie mówi. Dlatego moje
interwencje najczęściej pozostają
bez odpowiedzi. Dzieje się tak
dlatego, że PiS buduje państwo,
w którym o wszystkim, nawet
drobnych sprawach w regionie,
decyduje biuro polityczne partii
w Warszawie. Ogranicza się
kompetencje samorządów. Działalność funduszy ochrony środowiska,
ośrodków doradztwa rolniczego,
podział środków na rozwój bazy
sportowej to przykłady odbierania
samorządom uprawnień i funduszy

jedna z najbardziej haniebnych
kart III RP.
A mimo to należy Pan do najaktywniejszych posłów z regionu. Mówi
się, że stworzył Pan swego rodzaju
„pakiet Sowy”.
Nie poddaję się i nie siedzę
z założonymi rękoma. Przygotowałem m.in. pakiet ustaw w sprawie
działań antysmogowych i program
wsparcia dla gospodarstw objętych tzw. ubóstwem energetycznym. W przypadku zawodu
pielęgniarskiego zaproponowałem, by traktować licencjat jako
wykształcenie wyższe, co jest
szczególnie ważne dla doświadczonych pielęgniarek z dużym
stażem, tak by również one miały
prawo do godnych zarobków
[więcej o na str. 3]. Co prawda
PiS blokuje wprowadzenie tych
zmian, ale projekty są gotowe
i traktuję to jako moje zobowiązanie na przyszłość. Cieszy mnie,
że jedna z moich pierwszych
ustaw o obywatelskiej inicjatywie
uchwałodawczej faktycznie
została wprowadzona, przy okazji
nowelizacji kodeksu wyborczego
i kliku innych ustaw. Dzięki temu
w gminach mieszkańcy mogą sami

jedynie reagować na to, co robi PiS.
Uważałem, że mój potencjał nie był
wówczas dobrze wykorzystany.
Szansę dawała mi praca w Klubie
Nowoczesnej i ją wykorzystałem.
Krytycznie patrzyłem również na
ówczesne działania Platformy
w regionie, a fatalny wynik w
wyborach samorządowych potwierdził, że miałem rację. Nigdy jednak
nie odciąłem się od środowiska PO.
Na szczęście teraz wszyscy zdajemy
sobie sprawę z popełnionych
błędów i wiemy, że wyłącznie
zjednoczeni możemy odnieść sukces.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Europejska
jednak przegrała, a w Małopolsce
porażka była bardzo wyraźna.
Bez Koalicji Europejskiej wynik
byłby jeszcze gorszy. Prawie 39%
w skali kraju to jest mocny wynik.
Na Węgrzech gdzie opozycja jest
rozbita Orban wygrywa z 50%
poparciem, a następna partia ma
wynik poniżej 20%.
W czym upatruje Pan szansę
na sukces?
Nasz program to budowa kraju,
w którym władza nie może robić co
chce, bezkarnie załatwiać swoje

PiS tego nie potrafi?
Wbrew propagandzie PiS nie
wprowadził żadnych – absolutnie
żadnych - własnych rozwiązań,
które uszczelniłyby lukę VAT,
a jedynie rozszerzył to, co przygotowała koalicja PO – PSL. Nie
zlikwidował żadnej mafii vatowskiej, bo czy ktoś słyszał, żeby
choć jeden taki mafioso trafił do
więzienia? Dokonał natomiast
deformy edukacji. W efekcie
w powiatach Małopolski Zachodniej w większości szkół średnich
nauka będzie się odbywać na
dwie zmiany. Dokonał deformy
sądownictwa, czego skutkiem jest
wydłużenie czasu prowadzenia
spraw w sądach. Dokonał deformy
służby zdrowia, czego efektem są
dłuższe kolejki do specjalistów.
Co więcej od 2017 roku nastąpił
skokowy wzrost śmiertelności
Polaków. Umiera nas najwięcej
od zakończenia wojny, a dzieci –
mimo 500+ - rodzi się coraz
mniej. Żyjemy na tykającej bombie, którą musimy na czas rozbroić. A tego na pewno nie zrobią
polityczni populiści tylko ludzie
odpowiedzialni.
Dziś takich w Małopolsce ma
właśnie opozycja.
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Ludzie są najważniejsi
„Służyć mieszkańcom, być blisko ludzkich
spraw i problemów” - tymi zasadami kieruje
się poseł Marek Sowa, a działalność jego
biura poselskiego dowodzi, że nie są to słowa
rzucane na wiatr. Każdy, kto tu przychodzi
może liczyć na wysłuchanie i pomoc.
W głośnej sprawie Sebastiana oskarżonego o spowodowanie wypadku z kolumną rządową, w której jechała ówczesna
premier Beata Szydło, reakcja Marka Sowy w kwestii pomocy
prawnej była natychmiastowa. Od początku wiele wskazywało na to, że młody chłopak może stać kozłem ofiarnym
błędów rządowych kierowców, a wobec machiny aparatu
państwa był niemal bezbronny. Obecny przebieg procesu
(zgubione dowody oskarżenia) potwierdza, że w tym przypadku pomoc była wyjątkowo potrzebna.
Lista spraw i problemów, z którymi mieszkańcy zgłaszają się jest bardzo długa. Biuro posła Sowy zorganizowało akcję pomocy w wypełnianiu wniosków o rekompensaty
dla osób, które utraciły prawo do tzw. deputatów węglowych. Pomoc prawną otrzymali tu byli pracownicy służb
mundurowych, którym w wyniku wyjątkowo niesprawiedliwej ustawy, znacznie obniżono emerytury.
Interwencje w sprawie wstrzymania przez władze
wojewódzkie finansowania inwestycji i ważnych projektów

Inne ważne interwencje
• w sprawie obwodnicy Zatora i Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej
• w sprawie finansowania świetlic terapeutycznych Chełmku, Chrzanowie, Jawiszowicach,
Libiążu i Trzebini
• w sprawie fatalnych konsekwencji wprowadzenia nowej ustawy Prawo Wodne dla firm
związanych z gospodarką wodną
• w sprawie wykorzystania potencjału zbiornika
w Świnnej Porębie
• w sprawie poprawy jakości powietrza

Zmiany
w czasach PiS.
Na dobre?

Składki na ZUS
dla przedsiębiorców
2020 – 1445 zł

+32%
w Oświęcimiu i zachodniej Małopolsce, czy sprawie
planowanej przez TAURON sprzedaży m.in. ZG „Janina”
w Libiążu, który jest pracodawcą dla 2,3 tys. osób.
Ale nie tylko interwencjami zajmuje się biuro. To również
organizacja wizyt i zwiedzania Sejmu RP oraz organizacja
praktyk studenckich, pozwalających bliżej poznać pracę
posła.

PRZYJDŹ, ZGŁOŚ SPRAWĘ!
Biuro Poselskie: Mały Rynek 9/4, 32-600 Oświęcim
poniedziałek – piątek 9.15. – 15.15.
tel. 509 260 622 • biuro@mareksowa.eu

2015 – 1092 zł

Import węgla z Rosji
2018 – 19,7 mln ton

+137%
2015 – 8,3 mln ton

Najczęściej powtarzane
kłamstwa o opozycji
Partia rządząca bez żadnych skrupułów
używa publicznej telewizji i radia do
rozpowszechniania ewidentnych kłamstw na
temat opozycji. W myśl zasady „raz zdobytej
władzy nie oddamy nigdy” straszą ludzi
istnym końcem świata jaki miałby nastąpić
po ich porażce w wyborach.
Jak jest naprawdę?

Utrzymamy program 500+
Opozycja jasno i wyraźnie podkreśla: wszystko co dane,
zostanie utrzymane. Jednocześnie proponuje rozszerzenie
pomocy dla najbardziej potrzebujących, a w szczególności osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Praca musi się opłacać
Nie może być tak, że pracownik ośrodka pomocy
zarabia mniej niż jego podopieczni dostają zasiłków.
W sytuacji, gdy mamy niskie bezrobocie powinno rosnąć
zatrudnienie. A tymczasem zatrudnienie od 2014 roku
zmalało o 400 tysięcy osób! W Polsce coraz mniej osób
pracuje! Dlatego wprowadzimy program „wyższe
płace”, który radykalnie zmniejszy obciążenia podatkowe dla zarabiających, a dla osób zarabiających płacę
minimalną zlikwiduje je całkowicie.

Decentralizacja państwa
PiS straszy rozbiorem dzielnicowym Polski, a przecież
każdy z nas wie, że to dzięki samorządom zamieniły się
nasze „małe Ojczyzny” i cała Polska. Decentralizacja
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to nie zagrożenie, to uwolnienie energii Polaków
i zwiększenie kontroli nad władzą publiczną.

Relacje Państwo - Kościół
Nie ma zgody na zawłaszczanie Kościoła przez PiS
i kupowanie sobie przychylności niektórych biskupów.
Nie ma zgody na tuszowanie przestępstw niektórych
duchownych. Ale nie ma też zgody na walkę z Kościołem.
Opowiadamy się za zachowaniem konkordatu, czyli
umowy między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

Ceny oszalały, tak wzrosły
w ciągu roku
Ziemniaki + 100%
Pietruszka + 100%
Kapusta + 70%
Kajzerki + 65%
Chleb + 50%
Cebula + 50%

Konstytucyjne gwarancje dla rodziny
Zgodnie z Konstytucją (art. 18) „małżeństwo jako
związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej”. I tak pozostanie.
Wprowadzenie związków partnerskich możliwe,
ale bez równości małżeńskiej i adopcji dzieci.
Środowisko LGBT to ludzie zasługujący na naszą życzliwość i wsparcie w identycznym wymiarze jak każda
grupa reprezentująca środowiska mniejszościowe
ale przy zachowaniu obowiązującej Konstytucji.

Dlaczego rządzący łamią
Konstytucję?
Bo ich celem jest władza bez kontroli, a nie dobro
wspólne. Bo chcą, by uchodziły im na sucho afery
związane z bezprawnie pobranymi nagrodami, taśmami
Morawieckiego i Kaczyńskiego, by prokuratura służyła
władzy, a nie obywatelom.

Polska zamienia się
w śmietnik
Import niebezpiecznych
odpadów
2018 – 434 tys. ton

+172%
2015 – 154 tys. ton

MAMY TO

Gazeta bezpłatna.
Wydawca: Marek Sowa, poseł na Sejm RP.
Informacja o działalności poselskiej 2015 – 2019
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Kwestionariusz

Marek Sowa:
Miejsce zamieszkania:

SOWY

52 lata, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprzewodniczący
Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska
Bobrek, powiat oświęcimski

Rodzina:

żona Iwona, pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu, dwóch
synów: Mateusz ( ukończył szkołę podstawową) i Michał (absolwent
UE w Krakowie, student SGH w Warszawie)

Wyksztalcenie:

wyższe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania.

Praca i działalność publiczna:

samorządowiec od 25 lat z bogatym doświadczeniem zawodowym.
Zaczynał jako górnik w KWK Piast, prowadził własną działalność gospodarczą. Od 1999 roku związany z samorządem Województwa Małopolskiego, początkowo jako urzędnik, a później radny Sejmiku Województwa Małopolskiego (od 2006r.), członek Zarządu i od 2010 roku Marszałek Województwa Małopolskiego. Od 2015 roku poseł na Sejm.

Rekomendacje
JANUSZ CHWIERUT
prezydent Oświęcimia
Zarówno jako Marszalek Województwa jak
i poseł na Sejm Marek Sowa skutecznie pilnuje
naszych lokalnych spraw. Nowa obwodnica
Oświęcimia to również jego sukces. Nigdy nie
odpuszcza. Jestem mu szczególnie wdzięczny
za mocne zaangażowanie w sprawie pozyskania
funduszy dla Oświęcimia.

SEBASTIAN KOŚCIELNIK
mieszkaniec Oświęcimia
Rada i wsparcie po wypadku z kolumną aut
ówczesnej Premier Beaty Szydło była dla mnie
szczególnie istotna. W starciu z aparatem państwa czułem się bezradny. Poseł Marek Sowa
pomógł zorganizować dla mnie pomoc prawną,
bez której nie miałbym żadnych szans do obrony.

SYLWIA MARKIEWICZ
prezes Chrzanowskiej Izby Gospodarczej
Marek Sowa, to wyjątkowy parlamentarzysta,
człowiek z zasadami. Zna, rozumie i wspiera na
różnych płaszczyznach rozwój przedsiębiorczości.
Mam nadzieję, że współpraca z Chrzanowską
Izbą Gospodarczą będzie się nadal rozwijać
z korzyścią dla całego regionu.

RADOSŁAW WARZECHA
wójt gminy Babice
Smak dzieciństwa
Pamiętam rodzinne strony mojego taty: Tymbark, Limanowa. Kwitnące jabłonie, zielone łąki Beskidy
Wyspowego, zimna woda w potoku, zapach chleba pieczonego w starym piecu i drewniany dom moich
dziadków.
Sportowy ideał
Justyna Kowalczyk. To typ sportowca kompletnego. Do talentu dodaje ogromną pracę, nigdy się nie
poddaje, zawsze wyznacza bardzo ambitne cele.
Bohaterowie codziennego życia
W wymiarze samorządowym śp. Marcin Pawlak, burmistrz Dobczyc i wicemarszałek Małopolski od którego tak wiele się nauczyłem. W każdym wymiarze mój brat Kazek, człowiek, z którym się doskonale rozumiem i zawsze mogę liczyć na jego dobrą radę.
Człowiek człowiekowi wilkiem czy bliźnim?
Dla chrześcijanina nie ma takiej alternatywy. Każdy człowiek jest bliźnim; może mieć swoje wady,
ale ja wolę w drugim człowieku dostrzegać jego zalety.
Granica nie do przekroczenia
Zarówno w życiu osobistym jak i publicznym nie akceptuję prywaty, wykorzystywania swojej pozycji
do osiągania prywatnych celów, kosztem krzywdy innych ludzi
Szczególne miejsce na Ziemi
Małopolska, miejsce najbliższe memu sercu.

O budowę obwodnicy Babic i Wygiełzowa
staraliśmy się od wielu lat, ale dopiero strategiczne spojrzenie na rozwój lokalny ówczesnego
Marszałka Marka Sowy pozwoliło zrealizować
ten projekt. A chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo, ale również o skomunikowanie z terenami,
na których ma powstać Strefa Aktywności
Gospodarczej Babice

Prof. dr hab. PIOTR LAIDLER
prorektor UJ ds. Collegium Medicum
(2012-2016)
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Marka Sowy
Zarząd Województwa przeznaczył 60 mln euro
na budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, największego szpitala
w Polsce. Bez tego wsparcia realizacja inwestycji
mogłaby się nie powieść lub znacznie opóźnić.

Rodzina: sielanka czy obowiązek?
To rodzaj takiego obowiązku, który przynosi więcej radości niż trudu i ważny fundament mojego życia.
Wieś czy miasto?
To fałszywa alternatywa. Dzisiaj nie ma sensu dokonywania takiego podziału, bo życie na wsi
i w mieście się wzajemnie uzupełniają i przenikają. Sam tego doświadczam mieszkając na wsi,
a prowadząc swoją aktywność zawodowa w mieście
W wolnych chwilach…
Zawsze starałem się żyć aktywnie. Jako marszałek ogromną wagę przywiązywałem do budowy infrastruktury turystycznej i sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstałe z mojej inicjatywy trasy rowerowe
w całej Małopolsce, w tym Wiślana Trasa Rowerowa są najlepszym tego przykładem Dlatego też chętnie
po nich biegam i jeżdżę na rowerze.
Przyszłość w szarych czy w różowych barwach?
Każdy kto mnie zna wie, że jestem urodzonym optymistą. Nigdy się nie załamuję, bo wiem, że zawsze
można zrobić coś lepiej.
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SYLWIA KOZAK
mieszkanka Brzeszcz
W trudnej sytuacji życiowej, kiedy walczyłam
o przywrócenie władzy rodzicielskiej, szukałam
pomocy. Poseł Marek Sowa poświęcił mi swój
czas, nie zbywał mnie, bardzo poważnie potraktował moją sprawę i pomógł mi odzyskać moje
dzieci.

