ODEZWA DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA

Mieszkańcy Podkarpacia!

Niestety, jesteśmy w Polsce postrzegani nie najlepiej, jako ludzie zniewoleni, nie
potrafiący zadbać o własne interesy. Jako ludzie, którzy stają na baczność przed
Warszawą i karnie za nic zrobią to, czego chcą układy warszawskie.

Przez swoje zniewolenie, nie mamy między innymi należytej reprezentacji w Sejmie i Senacie.
Aż nazbyt wielu posłów nie reprezentuje naszego regionu, ale towarzyszy partyjnych, którzy do
kandydowania otrzymują tzw. jedynki za zasługi partyjne, a nie za godne i należyte
reprezentowani naszego regionu, naszej ziemi. W Sejmie są funkcjonariuszami własnej partii,
karnie realizującymi politykę swych szefów. Prawie nie myślą o potrzebach i interesach ziemi,
której są reprezentantami. Czyli mieszkańców Podkarpacia.

Dlatego czas skończyć z traktowaniem Podkarpacia jako mniej ważnego województwa dla
Polski. Dla przykładu pociągi ekspresowe z Rzeszowa do Warszawy jeżdżą przez Kraków.
Droga szybkiego ruchu do Warszawy ma wieść przez Lublin. Nawet Kielce są lepiej traktowane
niż Rzeszów. Jeśli mieszkańcy Podkarpacia nie zaczną myśleć i bezmyślnie będą głosować na
tzw. spadochroniarzy, ludzi nie mających nic wspólnego z ziemią na której żyjemy, to w
dalszym ciągu region będzie traktowany przez rządzących jako piąte koło u wozu!
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Pochodzę ze Stalowej Woli, miasta gdzie się wychowałem i nauczyłem niezłomności i realizacji
celów życiowych. Miasta, w którym ważne było nie tylko pracować w Hucie „Stalowa Wola”, ale
uczyć się i bronić wolności. Dlatego jako dziennikarz prasy krajowej i podkarpackiej walczyłem z
aferami, piętnowałem władzę za czynienie bezprawia i pomagałem ludziom dochodzić
sprawiedliwości.

Dlatego tym razem proszę, jako mieszkaniec Podkarpacia, mieszkaniec Rzeszowa, człowiek
związany z całym naszym regionem, aby głosować na wszystkich listach na ludzi z naszego
regionu, z naszych wsi, miasteczek i miast, a nie na obcych. Powtarzam: Na wszystkich listach.

W pierwszej kolejności Ci, którzy zostaną wybrani, (niezależnie z jakiej listy wyborczej) mają
reprezentować interesów naszego województwa. Oczywiście zgonie z programem i polityką
partii, z którą jako posłowie są związani!

Henryk Nicpoń
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