Razem walczmy o naszą przyszłość !

z mgr farm. Andrzejem Denisem, kandydującym do Sejmiku Województwa Pomorskiego
rozmawia mgr farm. Michał Pietrzykowski .

- Z tego co wiem ma Pan duże doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczych...
Tak, wielokrotnie startowałem już w wyborach samorządowych, a w 2007 roku w wyborach
parlamentarnych. W latach 2006 - 2014 byłem radnym Miasta Gdyni. Teraz próbuję swoich sił w
wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego.
- Z czego wynika to Pana zaangażowanie?
Uważam, że nieobecność farmaceutów w życiu publicznym i politycznym skutkuje tym, że jako
grupa zawodowa mamy bardzo małą siłę przebicia. Z naszymi postulatami musimy chodzić do
polityków niefarmaceutów, którzy generalnie nie rozumieją i nie czują specyfiki naszego
zawodu. Przez to, że nie ma w ogóle polityków farmaceutów w sejmie, a bardzo niewielu na
innych szczeblach samorządu, o naszą grupę zawodową się nie zabiega, a wręcz lekceważy.
- Czy zgadza się pan ze zdaniem , że farmaceuci powinni popierać drugiego farmaceutę i
stanąć ponad podziałami politycznymi.
W pełni się z tym zgadzam. Inaczej trudno będzie farmaceucie zafunkcjonować w sejmie czy w
sejmiku. Ja kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości i jestem na niej na piątym miejscu . Trzeba
pamiętać, że PiS dał nam ustawę Apteka dla Aptekarza, która ma obecnie bardzo pozytywny
wpływ na funkcjonowanie szczególnie aptek rodzinnych. Należy to docenić. Nie można tu
kierować się wyłącznie poglądami politycznymi, tylko spojrzeć szerzej w kontekście dobra całego
środowiska.
- A z poziomu Sejmiku Województwa Pomorskiego jak można wpływać na sprawy dotyczące
farmaceutów?
Samorządowi Województwa podlegają chociażby spółki zarządzające szpitalami, a w szpitalach
mamy apteki szpitalne z ich problemami.

- Na koniec chciałbym zapytać jak aptekarze mogliby pomóc w Pana kampanii wyborczej do
sejmiku ?

Mój okręg wyborczy nr 2 do sejmiku obejmuje miasto Gdynię, Sopot, Powiat Wejherowski z
Wejherowem, Rumią i Redą oraz Powiat Pucki. Zawsze magister farmacji może przy kontakcie,
szczególnie za znanym sobie stałym pacjentem, ustnie polecić drugiego magistra farmacji w
wyborach. Taka forma polecenia z pozycji osoby wykonującej zawód zaufania publicznego jest
bardzo skuteczna. Mam oczywiście też ulotki i w celu ich przekazania dla chętnych aptek proszę
o kontakt mój numer 662-257-540. Jest też problem związany z istniejącym zakazem reklamy
wyborczej w pasie drogowym. Dlatego też byłaby bardzo ważna możliwość zawieszenia małego
baneru o rozmiarach 135 x 85 np. na prywatnym ogrodzeniu domu jednorodzinnego czy
balkonie, które położone są w pobliżu kościoła, sklepu , przystanku czy ruchliwej ulicy.
Farmaceutów, którzy mają taką możliwość, albo mają kogoś takiego z rodziny lub przyjaciół i
mogliby w tym zakresie pomóc, też proszę o kontakt. Pamiętajmy każdy głos jest ważny i
dlatego proszę farmaceutów z Gdyni, Sopotu i powiatów wejherowskiego i puckiego - głosujcie
na farmaceutę! Namówcie członków swoich rodzin. Razem walczmy o naszą przyszłość!

