
M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

CZERWIEC 2010 Nr 6 [30]  Cena 5 zł (w tym 7% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

PANORAMA WSI SĄDECKICH – BEREST D1-20

Z wesela na osuwisko v Bronisław czy Jarosław? v Z Sandecją na dobre i na złe
v Pieniądz wobiegu v Sądecka droga do komunizmu v 1000 nakłuć na minutę

PO WÓDŹ 2010
RA PORT „SĄ DE CZA NI NA”

POD STĘP NA
I NIE OCZE KI WA NA

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:36  Strona 1



SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:36  Strona 2



CZERWIEC 2010 Sądeczanin 3

v www.sadeczanin.info06.2010 | w numerze:

Ziemia zabrała nam dom
Pani Janina Kułaga z Obidzy przez 15 lat co sezon jeździła na roboty w polu
do Niemiec, by sukcesywnie remontować dom. Kiedy już udało się zakończyć
prace, osuwisko zabrało jej cały dorobek życia – pisze Katarzyna Gajdosz.

Le ka rze w sie ci ocen 
Jak grzy by po desz czu ro dzą się por ta le, po zwa la ją ce pa cjen tom na wy mia -
nę in for ma cji o le ka rzach i oce nia nie ich pra cy. Me dy cy wo le li by, by zban kru -
to wa ły, ale klien ci utrzy mu ją je przy ży ciu – pi sze Ber na de ta Wasz kie le wicz.
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J esz cze nie otrzą snę li śmy się
z tra ge dii smo leń skiej, gdy przy -
szła po wódź. W gó rach in na niż
na ni zi nach. U nas po wódź to

stru my ki, w mgnie niu oka za mie nia ją -
ce się w ka ska dy i osu wi ska. Czło wiek
sie dzi so bie w kuch ni, gdy na gle trzę -
sie się lam pa nad sto łem, a w oknie wy -
ra sta ją zwa ły zie mi. Lu dzie po tra ci li
do my, do ro bek ca łe go ży cia. Na Są dec -
czyź nie wła sny mi rę ka mi po sta wio ny
dom, to nie tyl ko wy go da i ozna ka sta -
tu su ma te rial ne go, lecz do wód, że się
nie zmar no wa ło ży cia. Są de cza nie ha -
ru ją w Niem czech, Bel gii, Hisz pa nii
i w in nych Lon dy nach, że by zo ba czyć
wie chę na da chu wła sne go do mu. Ta ka
wie cha, to oprócz ślu bu i na ro dzin
dzie ci bo daj naj pięk niej szy dzień w ży -
ciu nie jed ne go z nas. Gra ni cę zie mi są -
dec kiej by naj mniej nie wy zna cza ją
gó ry, lecz zgrab ne dom ki, oto czo ne
wy pie lę gno wa ny mi traw ni ka mi. 

Po świę ca my po wo dzi spe cjal ny ra -
port, po ka zu je my ka ta klizm przez pry -
zmat jed nost ko wych tra ge dii.
Ob li cza nie szkód po trwa ty go dnia mi.
Sa mo rzą dow cy sa dec cy la men tu ją i…
bio rą się do ro bo ty. Tak jak w 1997
i 2001 ro ku bę dą chcie li prze kuć to nie -
szczę ście w suk ces, w no we dro gi, mo -
sty, chod ni ki etc. By le tyl ko
bur mi strzo wie i wój to wie nie prze sa -
dzi li w po po wo dzio wych sza cun kach
i nie „od bu do wy wa li” za po po wo dzio -

we pie nią dze kor tów te ni so wych
w miej scu, gdzie ich ni gdy nie by ło, tak
jak to kie dyś zro bił pe wien wło darz
gmin ny na Li ma nowsz czyź nie, co się
za koń czy ło pro ce sem. 

Gdy pi szę te sło wa, nie jest pew ne,
czy ze wzglę du na po wódź nie zo sta -
nie ogło szo ny stan klę ski ży wio ło wej
i ter min wy bo rów pre zy denc kich nie
ule gnie prze su nię ciu na je sień. W tym
nu me rze „Są de cza ni na” przy po mi na -
my hi sto rię bo jów o Pa łac Pre zy denc -
ki w mi nio nym 20-le ciu, od grze wa my
sta re emo cje: Wa łę sa, Ma zo wiec ki, Ty -
miń ski. Bo że słod ki, jak to już daw no
by ło, gdy Stan Ty miń ski sta nął w pro -
gu pro ku ra tu ry no wo są dec kiej! 

Ja ro sław czy Bro ni sław, Bro ni sław
czy Ja ro sław? – oto są dzi siaj py ta nia.
W na szym pi śmie pre zen tu je my po wa -
żny dwu głos są dec kich sym pa ty ków
obu wiel kich obo zów po li tycz nych,
wy ro słych z jed ne go so li dar no ścio we -
go pnia, o czym war to pa mię tać. Do -
brze jest spo koj nie roz wa żyć
ar gu men ty i ra cje prze ma wia ją ce
za jed nym i dru gim kan dy da tem. Pa -
mię taj my przy tym, że wy bo ry pre zy -
denc kie, to nie kon kurs pięk no ści, że
pre zy dent uosa bia ma je stat Rze czy po -
spo li tej i je go pierw szym za da niem jest
pil no wa nie pol skich spraw na are nie
mię dzy na ro do wej. Po Smo leń sku ina -
czej pa trzy my na po li ty ków, to je dy -
na ko rzyść wy ni kła z tej tra ge dii. 

KOSYM SPOJRZENIEM
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Bo ha ter z Li bran to wej

Dzię ki 52-let nie mu miesz kań co wi Li bran -
to wej Ce le sty no wi Że li szew skie mu (pra -
cow ni ko wi Re jo nu Dys try bu cji Ga zu
w No wym Są czu) dwie oso by prze ży ły
groź ny wy pa dek dro go wy. Au to mar ki su zu -
ki ignis, któ re pro wa dził 19-let ni są de cza -
nin, je cha ło od stro ny Ko rzen nej.
W pew nym mo men cie po jazd zje chał
na pra we po bo cze, ude rzył w ba rie rę i za -
pa lił się. We wnątrz oprócz kie row cy znaj -
do wa ła się rów nież mło da pa sa żer ka.
Do pło ną ce go wo zu pod biegł mę żczy zna
i naj pierw wy cią gnął ko bie tę, a na stęp nie
kie row cę. Sam do znał cię żkich po pa rzeń.
Prze by wa w Spe cja li stycz nym Szpi ta lu
w Sie mia no wi cach Ślą skich. Na szczę ście,
po wo li wra ca do zdro wia.

Nie sku tecz ne re fe ren dum
w Ła bo wej

Prze pro wa dzo ne 16 ma ja re fe ren dum
w spra wie od wo ła nia wój ta Ła bo wej Mar ka
Jan cza ka i Ra dy Gmi ny oka za ło się nie wa -
żne z po wo du ni skiej fre kwen cji. Aby ple bi -
scyt był wa żny, mu sia ło by w nim
uczest ni czyć mi ni mum 3/5 wszyst kich wy -
bor ców. Tym cza sem do urn po fa ty go wa ło
się 506 osób (12,83 proc. upraw nio nych).
Za od wo ła niem wój ta Jan cza ka gło so wa -
ło 484 osób, prze ciw – 22. Po dob ny re zul tat
padł w przy pad ku Ra dy Gmi ny. Upraw nio -
nych do gło so wa nia by ło 3943 oso by.

– Od po cząt ku mó wi łem, że za rzu ty ko -
mi te tu re fe ren dal ne go pod mo im ad re sem
i rad nych gmi ny są nie praw dzi we i cie szę
się, że miesz kań cy nie da li im wia ry – ko -
men tu je wy ni ki ple bi scy tu wójt Ma rek Jan -
czak. Z ko lei soł tys Ła bo wej, Ju rek Mruk,
uwa ża, że ta ki re zul tat re fe ren dum to wy nik
bra ku spo łe czeń stwa oby wa tel skie go
w gmi nie. – Lu dzie nie po szli do urn, bo mo -
żna stra cić pra cę w szko le, jak ktoś jest na -
uczy cie lem, al bo dziec ka nie przyj mą
do przed szko la, to ma ło lud na gmi na, lu dzi
spa ra li żo wał strach przed wój tem i rad ny mi
– tłu ma czy soł tys, któ ry zresz tą na za jutrz
po gło so wa niu od wie dził Urząd Gmi ny
i oso bi ście po gra tu lo wał zwy cię stwa wój to -
wi Mar ko wi Jan cza ko wi i se kre ta rzo wi gmi -
ny Krzysz to fo wi Se tla ko wi.

Naj mniej szą po pu lar no ścią re fe ren dum
cie szy ło się w Cza czo wie, tu wzię ło w nim
udział za le d wie 9 osób. Na tak ni ską fre -
kwen cję wpły nę ła rów nież po go da: pa da -
ją cy od wie lu dni deszcz i za gro że nie
po wo dzio we. Za miast gło so wać, lu dzie ra -
to wa li w nie dzie lę do my i do by tek.

Przy po mnij my: bez po śred nim po wo dem
nie za do wo le nia miesz kań ców z po czy nań
wła dzy sa mo rzą do wej by ła pod ję ta przez
wój ta, w po ro zu mie niu z ka na dyj skim
przed się bior cą pol skie go po cho dze nia, pró -
ba lo ka li za cji w tej gmi nie pla zmo wej spa -
lar ni od pa dów. 

Pomnik czerwonoarmistów
pozostanie na swoim miejscu

Rad ni z Ko mi sji In fra struk tu ry Ko mu nal nej
Ra dy Mia sta No we go Są cza od rzu ci li ape -
le m.in. są dec kie go od dzia łu PTH i Są dec -
kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej, do ma ga ją ce się
prze no sin szcząt ków sze ściu żoł nie rzy so -
wiec kich spod po mni ka chwa ły Ar mii Czer -
wo nej do kwa te ry ra dziec kiej na cmen ta rzu
ko mu nal nym i roz biór ki mo nu men tu przy al.
Wol no ści.

„Nie jest to do bry czas na po dej mo wa nie
de cy zji zwią za nych z prze nie sie niem
szcząt ków żoł nie rzy ra dziec kich do kwa te -

ry na cmen ta rzu ko mu nal nym i li kwi da cję
po mni ka – ze wzglę du na oko licz no ści
zwią za ne z tra ge dią smo leń ską oraz zbli ża -
ją cym się ter mi nem wy bo rów sa mo rzą do -
wych” – czy ta my w sta no wi sku pod pi sa nym
przez prze wod ni czą cą ko mi sji Bo gu mi łę
Ka łu żny (PiS). 

Z lodowiska na fotel
burmistrza?

Ka ta rzy na Zyg munt, me ne dżer ka, przed -
się bior ca, ko bie ta, któ ra za sły nę ła ja ko
pierw sza w Pol sce sę dzia ho ke ja na lo dzie
w I li dze mę skiej, ma łżon ka olim pij czy ka
w ły żwiar stwie szyb kim Paw ła Zyg mun ta,
w je sien nych wy bo rach po wal czy o fo tel
bur mi strza Kry ni cy -Zdro ju. Jej ha sło wy bor -
cze mie ści się w jed nym sło wie, za to trzy -
krot nie po wta rza nym – Zmia ny! Zmia ny!
Zmia ny!

– Star tu jąc na bur mi strza, chcę przy wró -
cić wia rę lu dziom, że po okre sie sta gna cji
Kry ni ca mo że roz kwit nąć i stać się od no -
wa Per łą Pol skich Uzdro wisk, a nie chiń -
skim mia stecz kiem ze skar pet ka mi
i majt ka mi sprze da wa ny mi z chod ni ka
– prze ko nu je kan dy dat ka.

W Po de gro dziu 
wójt w... spód ni cy?

Szan sę na wój ta w…spód ni cy ma też gmi -
na Po de gro dzie. Tu w szran ki wy bor cze
prze ciw ko kry ty ko wa ne mu przez spo łecz -

Powódź i uruchomione osuwiska dotknęły w drugiej połowie maja, podobnie jak sporą część
Polski, także nasz region. W Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim przez kilka dni
obowiązywał alarm powodziowy. Szkody są znaczne. RA PORT „SĄ DE CZA NI NA” – STR. 10-22
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ność gmin ną obec ne mu wój to wi Sta ni sła -
wo wi Łap ce za „prze spa nie naj lep sze go
cza su na sta ra nia o fun du sze unij ne i drep -
ta nie w miej scu” za mie rza sta nąć Mał go -
rza ta Gro ma la, b. na uczy ciel ka w Ol szan ce
i dy rek tor szko ły w Po de gro dziu, obec -
na wi ce wój ci na gmi ny Ra ba Wy żna.

Ho no ro wi z Ło so si ny Dol nej

Prof. dr hab. Jó zef Kuź ma (zwią za ny
przez la ta z kra kow ską Aka de mią Rol ni -
czą), ks. pra łat Wła dy sław Pią tek (b. pro -
boszcz, bu dow ni czy m.in. ko ścio ła,
ple ba nii, ka pli cy i ogro dze nia cmen tar ne go,
ini cja tor bu do wy szko ły i urzę du gmi ny,
a przy tym świet ny kro ni karz zie mi ło so siń -
skiej), wójt gmi ny Łu bian ki Je rzy Za ją ka ła
(spie szył z po mo cą miej sco wym po wo dzia -
nom w 1997 i 2001 r.) oraz Jo lan ta Ju -
za w imie niu zmar łe go w 1976 ro ku ks.
Ju lia na Ju zy (peł nił po słu gę ka płań ską
po woj nie w Tę go bo rzy, gdzie wy bu do wał
w 1969 r. no wy ko ściół) – ode bra li pod czas
Świę ta Kwit ną cych Sa dów w Ło so si nie Dol -
nej ty tuł Ho no ro wych Oby wa te li Gmi ny Ło -
so si na Dol na. By ły to pierw sze w hi sto rii
miej sco we go sa mo rzą du za szczyt ne wy ró -
żnie nia, przy zna ne za wy bit ne za słu gi dla
gmi ny.

Z ko smo su do Są cza

WSB–NLU, PWSZ i Uni wer sy tet Trze cie -
go Wie ku w No wym Są czu od wie dził astro -
nau ta płk Ter ry Virts, pi lot ame ry kań skie go
pro mu ko smicz ne go En de avo ur STS -130
w lu tym 2000 r. Pod czas wy kła du dla stu -
den tów i w dys ku sjach z se nio ra mi po dzie -
lił się swo imi do świad cze nia mi z lo tów
w ko smos, opo wie dział o swo ich wy pra -
wach, za pre zen to wał też zdję cia z prze -
stwo rzy. Słu cha cze do wie dzie li się m.in., że
mię dzy na ro do wa sta cja ko smicz na jest
więk sza od… bo iska spor to we go.

Glo ria Ar tis dla Bar ba ry Mo ry to

Pod czas desz czo we go tym ra zem Świę ta
Kwit ną cej Ja bło ni w Łąc ku Me da lem Glo -
ria Ar tis ude ko ro wa no sze fo wą tam tej sze -
go Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry, Bar ba rę

Mo ry to. Tra dy cje mu zycz nej ro dzi ny Mo ry -
tów zo bo wią zu ją i pa ni Bar ba ra od lat dla
roz wo ju łąc kiej, są dec kiej i pol skiej kul tu ry
ro bi bar dzo wie le. Jest oso bą o nie spo ży tej
ener gii, wciąż coś no we go wy my śla, pie lę -
gnu je im pre zy or ga ni zo wa ne w tej miej sco -
wo ści od lat, sku pia wo kół sie bie lu dzi,
któ rzy po dob nie jak ona ko cha ją to, co ro -
bią. A przy tym ob da rzo na jest zna ko mi tym
po czu ciem hu mo ru.

Są dec kie pięk no ści

An na Bro toj z No we go Są cza trium fo wa -
ła w ga li re gio nal ne go kon kur su Miss Po lo -
nia 2010 i zdo by ła ty tuł Miss Zie mi
Są dec kiej. Im pre za od by ła się w Ga le rii
San de cja. Ty tuł pierw szej wi ce miss przy -
padł stu dent ce PWSZ Syl wii Po pław skiej
z Ka si ny Wiel kiej (tej od Ju sty ny Ko wal -
czyk), a dru giej – te go rocz nej ma tu rzy st ce
Ane cie Haj duk (No wy Sącz).

Miss Zie mi Są dec kiej jest eks pe dient ką
w skle pie pa pier ni czo -biu ro wym na Gorz -
ko wie w No wym Są czu. Wśród na gród, któ -
re do sta ła, są: wy so kiej kla sy ze ga rek
na rę kę od wła ści cie li sie ci skle pów Se zam
w No wym Są czu, wy ciecz ka do wy bo ru
z biu ra tu ry stycz ne go Nec ker mann oraz ro -
wer gór ski. Ja ko pierw szy gra tu la cje zło żył
miss Da wid Szu fryn, jej sym pa tia, pił karz
Ko le ja rza Stró że (nie gdyś San de cji).

„Oska ry” dla hi sto ry ków

W są dec kim ra tu szu od by ła się uro czy -
stość przy zna nia god no ści Ho no ro we go
Człon ka Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz -
ne go dr Ma rii Kru czek i dr. Wła dy sła wo wi
Krucz ko wi, ma łżeń stwu hi sto ry ków i pe da -
go gów z II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej w No -

wym Są czu. Wy ró żnie nie przy zna ło ubie -
gło rocz ne Zgro ma dze nie De le ga tów Pol -
skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go
w Olsz ty nie pod czas XVIII Po wszech ne go
Zjaz du Hi sto ry ków Pol skich. To wy jąt ko wa
dla hi sto ry ków -dy dak ty ków no bi li ta cja, swo -
je go ro dza ju Oskar.

Na gro dzo ny Zyg munt Lew czuk

Ar chi tekt z No we go Są cza, Zyg munt Lew -
czuk, by ły wo je wódz ki kon ser wa tor za byt -
ków (1989-1998), pra cu ją cy obec nie
w słu żbie ochro ny za byt ków w No wym Są -
czu, zo stał lau re atem pre sti żo wej Na gro dy
im. Ma ria na Kor nec kie go, przy zna nej
za wy bit ne osią gnię cia w dzie dzi nie ochro -
ny za byt ków ar chi tek tu ry drew nia nej Ma ło -
pol ski oraz ich pro mo cji. Na gro dę wrę czo no
w te atrze Gro te ska w Kra ko wie pod czas in -
au gu ra cji Ma ło pol skich Dni Dzie dzic twa
Na ro do we go. 

Zyg munt Lew czuk po cho dzi z Kow la
na Kre sach, ma 67 lat. Ma tu rę zda wał
w Klucz bor ku, jest ab sol wen tem Po li tech ni -
ki Kra kow skiej (1968). Za raz po stu diach
osie dlił się i pod jął pra cę w No wym Są czu.
Współ uczest ni czył m.in. w bu do wie i urzą -
dza niu Są dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go
na Fal ko wej. Ostat nio zaj mo wał się prze -
no sze niem i ada pta cją za byt ko wych obiek -
tów do skan se nu m.in. świą tyń ze
Świ niar ska i Ło so si ny Dol nej.

Lau ry dla kuch ni la chow skiej

Po de gro dzia nin Ze non Piotr Szew czyk,
au tor ksią żki Chleb nasz po wszedni, czy li
kuch nia La chów Są dec kich, zo stał na gro -
dzo ny pod czas Fe sti wa lu Pro mo cji Mia sta
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i Re gio nów „Zło te For ma ty” w war szaw -
skim She ra to nie. Tak na praw dę, to laur
otrzy ma ła je go cen na pu bli ka cja, któ ra
uka za ła się w ro ku 2009, po ca łej de ka -
dzie zbie ra nia prze pi sów, szpe ra nia, spi -
sy wa nia re cep tur od do stoj nych go spo dyń
(i go spo da rzy też) miej sco wo ści uwa ża nej
za ser ce Są dec czy zny. Wy daw cą al bu mu
by ła Bi blio te ka Gmin na w Po de gro dziu.
Do kon kur su zgło sił go bur mistrz Sta re go
Są cza Ma rian Cy coń. I dzi siaj cho dzi ca ły
dum ny, bo wiem je go typ oka zał się traf ny.
W na gro dę mia sto i gmi na Sta ry Sącz do -
sta ło pro mo cję war to ści 100 tys. zł (spe -
cjal na kam pa nia) oraz do dat ko wo za 20
tys. re kla mę w war szaw skim me trze. 

Dzień Stra ża ka w Ni sko wej

Pod czas Po wia to we go Dnia Stra ża ka
w Ni sko wej (gdzie bar dzo prę żnie dzia ła
jed nost ka OSP kie ro wa na przez pre ze sa
Ja na Smo le nia) wo je wo da Sta ni sław Kra -
cik od zna czył Me da lem Srebr nym za Dłu -
go let nią Słu żbę: Ry szar da Ber nac kie go,
Jó ze fa Cie siel kę, Ar tu ra Czysz czo nia, Ta -
de usza Gry bo sia, Wła dy sła wa Głów czy -
ka, Zyg mun ta Łat kę, Zbi gnie wa
Ka łu ziń skie go, Krzysz to fa Mi chul ca, Ja nu -
sza Mal ca, Eu ge niu sza Rut kę i Ja na Smo -
le nia. Sta ro sta Jan Go lon ka uho no ro wał
Zło ty mi Jabł ka mi Są dec ki mi stra ża ków
z OSP: An to nie go Pięt kę ze Sta re go Są -
cza, Teo do ra Gar ga sa ze Sta deł i Ja -
na Źrał kę z Głę bo kie go. Kil ku dzie się ciu
stra ża ków zo sta ło awan so wa nych na wy -
ższe stop nie de cy zją mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji. No mi na cje
otrzy ma li m.in.: na sto pień młod sze go bry -
ga die ra – st. kpt. Ra fał Ja nik i st. kpt. Piotr
Ma zur.

No we „Or li ki” w Sta rym Są czu
i Ko rzen nej

Pod czas otwar cia kom plek su spor to we -
go „Or lik 2012” w Sta rym Są czu bur mistrz
Ma rian Cy coń za uwa żył: – To dru gi nasz
tak pięk ny kom pleks spor to wy w gmi nie.
Pierw szy zo stał od da ny do użyt ku w grud -
niu 2008 ro ku w Goł ko wi cach. Kie dyś mo -
je mu po ko le niu na wet nie śni ło się
o ta kich bo iskach. Gra li śmy w pił kę
nad brze ga mi Po pra du i Du naj ca. Dzi siaj
mło dzież bę dzie ko rzy stać ze sztucz nej
na wierzch ni, za ple cza sa ni tar ne go
i oświe tle nia, ma na praw dę do bre wa run -
ki. „Or lik” bę dzie otwar ty co dzien nie
od godz. 13.30 do 22. Oczy wi ście, wstęp
za dar mo. 

Sta ro są dec ki „Or lik” to bo isko pił kar skie
o wy mia rach 30 na 62 m o sztucz nej na -
wierzch ni. Pły ta do ko szy ków ki i siat ków -
ki zaj mu je po wierzch nię 19 na 32 m i ta kże
jest po kry ta syn te tycz ną wy kła dzi ną. Ro -
bo ta mi za ję ła się fir ma „Gród” Wie sła wa
Czo pa z Po de gro dzia. Koszt in we sty cji
to 1 mln zł. Środ ki po cho dzi ły z Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki, wo je wódz twa ma -
ło pol skie go i gmi ny Sta ry Sącz.

Po dob ny kom pleks spor to wy po wstał
w Ko rzen nej tuż obok Urzę du Gmi ny. Uro -
czy ste go po świę ce nia do ko nał bp Ja nusz
Ka le ta, któ ry po cho dzi z po bli skiej Jan -
czo wej, a obec nie peł ni po słu gę dusz pa -
ster ską w Ka zach sta nie.

– Ży cie po ka zu je, że sa mo rzą dow cy po -
tra fią dzia łać, trze ba ich tyl ko lek ko wspo -
móc. Or li ki to je den z naj bar dziej uda nych
rzą do wych po my słów. Je stem pe wien, że
do mi strzostw Eu ro py w 2012 ro ku bę dzie
ta kich obiek tów 2000. War to in we sto wać
w lu dzi – po wie dział wi ce mar sza łek Ma -
ło pol ski Le szek Zegz da.

No wa twarz sta ro stwa

Zna na dzien ni kar ka są dec ka Ma ria Ol -
szow ska, zwią za na z „Dzien ni kiem Pol -
skim” i „Ga ze tą Kra kow ską” zo sta ła
rzecz ni kiem pra so wym Sta ro stwa Po wia to -
we go w No wym Są czu. Te raz zna la zła się
po dru giej stro nie ba ry ka dy. W pierw szych
dniach pra cy wpa dła w wir opra co wy wa nia
in for ma cji i ko mu ni ka tów zwią za nych z ak -
cją prze ciw po wo dzio wą.

„Ety ka” le ka rza 

Do pro ku ra tu ry i izby le kar skiej tra fi ła
skar ga jed ne go z są dec kich pa cjen tów, któ -
ry zo stał aro ganc ko po trak to wa ny w ga bi -
ne cie le ka rza – orzecz ni ka od dzia łu ZUS
w No wym Są czu. In cy dent zo stał na gra ny
na ma gne to fon. Le karz wy pra sza pa cjen ta
sło wa mi: „Niech pan ha mu je, je stem urzęd -
ni kiem pań stwo wym, idź już pa ja cu, je den,
idź”. Wstyd, pa nie dok to rze!

Ho spi cjum z fun du szy UE

To wa rzy stwo Przy ja ciół Cho rych „Są dec -
kie Ho spi cjum” na bu do wę sta cjo nar nej
pla ców ki otrzy ma do ta cję z Ma ło pol skie -
go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007–2013. Pre zes to wa rzy stwa
Ro man Po ręb ski ma w rę ku do ku ment
przy zna nia tej kwo ty. In we sty cja ma kosz -
to wać 3 mln 971 tys. zł, wy so kość do ta cji
z UE – 2 mln 870 tys. zł. Ja ko da tę za koń -
cze nia bu do wy przy ję to 31 paź dzier ni -
ka 2010 r. O do fi nan so wa nie z Unii
Eu ro pej skiej nie by ło ła two, bo kon ku ren -
cja do brych wnio sków spo ra, ale uda ło
się. Za wa ży ły m.in. wa żne wzglę dy spo -
łecz ne: idea bu do wy pla ców ki tak po trzeb -
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nej w No wym Są czu i na Są dec czyź nie
oraz fakt, że To wa rzy stwo od wie lu lat pro -
wa dzi wspa nia le ho spi cjum do mo we, opie -
ku jąc się wie lo ma ludź mi star szy mi
i cię żko cho ry mi.

Desz czo we ju we na lia

Mi mo kiep skiej po go dy, uda ły się ju we -
na lia w No wym Są czu, prze pro wa dzo ne
po raz pierw szy wspól nie przez stu den tów
WSB–NLU i PWSZ. Na po czą tek ża kow -
skich igr ców, z ra tu sza upro wa dzo no…
pre zy den ta Ry szar da No wa ka, któ re go
sa mo cho dem na sy gna le za wie zio no
na kam pus WSB–NLU. Nie by ło wyj ścia,
sym bo licz ny klucz do bram mia sta mu -
siał, choć na kil ka dzie siąt go dzin, zmie -
nić wła ści cie li. 

Tym cza sem na dal to czy się po stę po wa nie
pro ku ra tor skie w spra wie za gad ko wej
śmier ci stu den ta WSB -NLU Bo gu mi ła W.
pod czas ubie gło rocz nych ju we na liów. Za -
wie szo ne na ogro dze niu przy ul. Grot t ge ra
cia ło chło pa ka zna lazł ra no, po hucz nej
noc nej za ba wie przy pad ko wy prze cho -
dzień. Z po sta no wie niem pro ku ra to ra
o umo rze niu śledz twa, któ ry nie do pa trzył
się udzia łu osób trze cich w tej tra ge dii, nie
zgo dzi ła się ro dzi na mło de go mę żczy zny. 

Ki no w trój wy mia rze

MCK „So kół” zo sta ło ob ję te pro jek tem
„Ma ło pol ska Sieć Kin Cy fro wych”. Naj więk -
sza z sal ki no wych – być mo że jesz cze
w tym mie sią cu – zo sta nie wy po sa żo -
na w no wo cze sny pro jek tor 3D i fil my oglą -
dać bę dzie my tam w trój wy mia rze. Sej mik
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go na tę atrak cję
prze zna czył 450 tys. zł. 

Ki no w No wym Są czu prze ży wa re ne -
sans: w 2009 r. padł re kord fre kwen cji, od -
wie dzi ło je 170 tys. wi dzów. Sa le ki no we
ma ją na stę pu ją cą ilość miejsc: w So ko le
– naj więk sza ma 335, mniej sza – 121, stu -
dyj na – 32 oraz w Kro ku sie – 121. 

Pa mię ta li o Ka ty niu

Mar cin Szpą drow ski, czę sto cho wia nin,
zwy cię żył w kon kur sie pt. Ka tyń – Pa mię -
ta my. Ma ło pol ska, któ ry re ali zo wa ny był
przez ostat nie sześć mie się cy w na szym
wo je wódz twie. Zo stał on zor ga ni zo wa ny
przez eu ro par la men ta rzy stę Paw ła Ko -
wa la. Fi nał od był się w są dec kim ra tu -
szu. Lau re at w na gro dę otrzy mał pió ro
śp. pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go. Tra -
fi ło ono do or ga ni za to rów na dwa dni
przed tra gicz nym lo tem do Smo leń ska.
Za in te re so wa nie kon kur sem by ło bar dzo
du że (156 prac). Naj młod szy au tor pra cy
kon kur so wej miał 10 lat, a naj star sza au -
tor ka (Bar ba ra God frey ow z No we go Są -
cza) – 80! Pre zy dent No we go Są cza
Ry szard No wak swo ją na gro dę (apa rat
fo to gra ficz ny) przy znał Mi cha ło wi Stę -
plew skie mu. 

Natasza Urbańska 
polubiła lody Korala

Nie daw no w te le wi zji i na bil l bo ar dach
po ja wi ła się po pu lar na ak tor ka, pio sen -
kar ka i tan cer ka z war szaw skie go te atru
Buf fo, Na ta sza Urbań ska, któ ra re kla mu -
je lo dy Ko ral (za wsze jest po ra na lo dy
Ko ral). Ar tyst ka za stą pi ła w tym miej scu
Do dę (Do ro tę Rab czew ską), któ ra
przed nią wy stę po wa ła w re kla mie,
wzbu dza jąc jed nak tzw. mie sza ne uczu -

cia. Spot z Na ta szą przy po mi na sce ny
z te le dy sku Ma don ny Ma te rial Girl, wzo -
ro wa nym na le gen dar nym utwo rze Dia -
monds Are a Girl's Best Friend
wy ko na nym przez Ma ri lyn Mon roe w fil -
mie Mę żczyź ni wo lą blon dyn ki z 1953 r.
Cho re ogra fii pod jął się mąż Na ta szy,
Ja nusz Jó ze fo wicz. W prze szło ści
do re kla my lo do we im pe rium z No we go
Są cza wy ko rzy sty wa ło wi ze run ki wie lu
zna nych w Pol sce osób, m.in. Ka ta rzy -
ny Fi gu ry, He le ny Vondráčko vej, Be aty
Ko zi drak, Maj ki Je żow skiej, Ma ry li Ro -
do wicz i Da nie la Ol brych skie go. Te po -
sta cie po ja wia ły się za rów no w pro mo cji
sta cjo nar nej (na ścia nach, pla ka tach, ta -
bli cach), jak i w ru cho mej, te le wi zyj nej.
Jak za wsze w ta kich sy tu acjach, wy so -
ko ści kon trak tów są owia ne ta jem ni cą.
Nie są to jed nak ma łe pie nią dze.

Ode szli…

24 kwiet nia zmarł ne -
stor no wo są dec kich
cel ni ków Wła dy sław
Paw li kow ski, zna -
na po stać w na szym
re gio nie, Ka wa le r Or -
de ru Po lo nia Re sti tu ta.
Wła dy sław Paw li kow -
ski uro dził się

w 1929 r. w No wym Są czu. Był m.in. na -
czel ni kiem urzę dów cel nych w Mu szy nie,
Piw nicz nej i przed eme ry tu rą – w No wym
Są czu. Po wszech nie sza no wa ny przez
pra cow ni ków „cła”, któ rych był wy cho -
waw cą i na uczy cie lem. Ce nio ny za wspa -
nia łe po czu cie hu mo ru i po go dę du cha.
Dał się też po znać ja ko mi ło śnik bry dża
spor to we go. Był nie za wod nym ki bi cem
pił ka rzy San de cji. Cho dził na wszyst kie
me cze na sta dio nie przy ul. Ki liń skie go.
Do koń ca swo je go ży cia był w do brej for -
mie fi zycz nej. Kil ka dni wcze śniej wi dzie -
li śmy go dziar sko spa ce ru ją ce go ul.
Lwow ską, Kra szew skie go i Zdro jo wą.

***
28 kwiet nia zmarł Ma rian Ruc ki, za słu -

żo ny dzia łacz tu ry stycz ny, czło nek Za rzą -
du Od dzia łu PTTK w Kry ni cy
w la tach 1989–1992. Od zna czo ny Zło tą
Ho no ro wą Od zna ką PTTK.
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Praw da o abor cji
Na są dec kim Ryn ku eks po no wa ne by ły
szo ku ją ce zdję cia ludz kich pło dów, pod da -
nych abor cji. Wy sta wę „Wy bierz Ży cie”, któ -
ra krą ży po Pol sce, zor ga ni zo wa ła
fun da cja „Pra wo do ży cia”. Jed nym z jej li -
de rów jest Ma riusz Dzie rżaw ski: 

„Na sza wy sta wa po ka zu je praw dę
o abor cji. To praw da okrut na, na le ży po -
wie dzieć, że od rzu ca ją ca i w związ ku z tym
czę sto po ja wia ją się py ta nia do nas, dla -
cze go ro bi my ta kie rze czy? W na szym prze -
ko na niu jest to je dy na i sku tecz na me to da
wal ki z abor cją, po nie waż ak cep ta cja dla
niej bie rze się z igno ran cji. To, z czym ma -
my do czy nie nia w Eu ro pie i Ame ry ce Pół -
noc nej, w kra jach, któ re uwa ża ją się
za cy wi li zo wa ne, to nie usta ją ca ofen sy wa
abor cjo ni stów. Do ma ga ją się oni i sku tecz -
nie re ali zu ją po stu la ty zwięk sze nia za kre -
su abor cji. Pol ska też znaj du je się
pod nie ustan nym na cie kiem śro do wisk
abor cyj nych, któ rym prze szka dza to, że
w na szym kra ju za bi ja się tyl ko 500 dzie ci
w cią gu ro ku. Ofen sy wa me dial na abor cjo -
ni stów, któ ra trwa ła przez wie le lat, w pew -
nym sen sie zo sta ła za trzy ma na przez na sze
dzia ła nia. Oto przy kład: przy oka zji 8 mar -
ca abor cjo ni ści od wie lu lat sta wia li po stu -
lat upo wszech nie nia abor cji. Tym ra zem to
my przy po mnie li śmy na po cząt ku mar ca,
że pre kur so rem abor cji w Pol sce był Adolf
Hi tler – za le ga li zo wał ją dla Po lek 9 mar -
ca 1943 ro ku. To spo wo do wa ło, że ar gu -
ment roz sze rze nia abor cji w Pol sce zo stał
wy co fa ny z tych ofi cjal nych ma ni fe sta cji fe -
mi ni stek.” (GA JA)

Ochro na przy ro dy
to wy ższa for ma
świa do mo ści 
Są dec cy sa mo rzą dow cy do brze zna ją bu -
dy nek przy ul. Ka no nicz nej w Kra ko wie,
gdzie od 16 lat urzę du je Krzysz tof Bo lek,
pre zes Wo je wódz kie go Fun du szu Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej. Fun dusz udzie la
pre fe ren cyj nych po ży czek i do tu je in we -
sty cje pro eko lo gicz ne: 

„Po trze by daw ne go wo je wódz twa no -
wo są dec kie go w za kre sie ochro ny śro do -
wi ska są bar dzo du że, z uwa gi na to, że tu
są usy tu owa ne gór ne bie gi rzek, par ki, re -
zer wa ty. Prak tycz nie ca ły te ren, to bez cen -
na przy ro da. Z dru giej stro ny, nie jest to
bo ga te spo łe czeń stwo. Tra fia my na ak tyw -
ne sa mo rzą dy, ale są i nie ak tyw ne, któ re
pro wa dzą dzia ła nia we dług wła snej hie rar -
chii ce lów. In we sty cje z za kre su ochro ny
śro do wi ska ty pu ka na li za cja, oczysz czal -
nia ście ków, mi mo że ewi dent nie słu żą śro -
do wi sku, to ich nie wi dać, a one są bar dzo
kosz tow ne. W związ ku z czym trud no się ni -
mi chwa lić w ko lej nych kam pa niach wy -
bor czych. Wpa ko wa no du że pie nią dze, ale
ich nie wi dać, tak jak wi dać dro gi, szko ły
i ośrod ki zdro wia. Da lej, je że li bu du je my
ka na li za cje, to po tem mu si my te urzą dze -
nia utrzy mać. Trze ba pła cić za od pro wa -
dzo ne ście ki. Te kosz ty po no szą
miesz kań cy, za tem to nie są ła twe in we sty -
cje, acz kol wiek ko niecz ne. Ochro na przy -
ro dy, to jest wy ższy po ziom świa do mo ści
czło wie ka, dla te go ka pi tal ne zna cze nie ma
edu ka cja eko lo gicz na.” (HSZ)

Jestem
do komputera
przyklejony 
Ma riusz Kor czak (l. 31), uro dzo ny w Mo -
skwie z oj ca Po la ka i mat ki Ko re an ki przy -
je chał z Ka na dy do No we go Są cza, aby
ob jąć po Zbi gnie wie Ryb czyń skim kie row -
nic two Szko ły Ani ma cji 3D i Efek tów Spe -
cjal nych, dzia ła ją cej przy WSB -NLU: 

„Pierw szy etap stu diów po dzie lo ny jest
na czte ry se me stry. Ucznio wie roz wi ja ją
swo je umie jęt no ści ma nu al ne, uczą się ry -
sun ku, rzeź by, ma lar stwa oraz za po zna ją
się z pro gra mem Maya do ani ma cji w 3D.
W ko lej nym se me strze imi tu je my pro fe sjo -
nal ną pro duk cję 3D, wy ko nu jąc ka żdy jej
etap. Uczest ni cy też łą czą zdo by te umie -
jęt no ści pla stycz ne w 3D. Trze ci se mestr
to du żo pra cy w gru pach – jej owo cem są
krót ko me tra żo we fil my. W ostat nim se me -
strze ucznio wie zaj mu ją się two rze niem
swo je go port fo lio. Ko lej ny etap stu diów
– to rok prak tyk. W tej chwi li wstęp nie roz -
ma wia my z fir ma mi, w któ rych na si
ucznio wie mo gli by je od by wać. W Są czu
ry nek 3D jest ma ły. Naj więk sze fir my ma -
ją swo je sie dzi by w Kra ko wie i War sza -
wie. Ale za uwa ży łem, że w Pol sce wie lu
gra fi ków nad pro jek ta mi pra cu je w do mu.
Je śli ktoś wo li „fre elan ce”, nie mu si wy -
je żdżać. Ist nie je mo żli wość za li cze nia
prak tyk w WSB -NLU, pra cu jąc nad pro -
jek ta mi mul ti me dial ny mi. Z jed nej stro ny
mo żna na rze kać, że ry nek 3D jest tu zni -
ko my, z dru giej – tu wła śnie mo żna sku -
pić się mak sy mal nie na pra cy.” (GA JA)

Mariusz Dzierżawski FOT. GAJA Krzysztof Bolek FOT. HSZ Ma riusz Kor czak FOT. GAJA
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„P a ni Po wódź” ni gdy się
nie anon su je, ale te go -
rocz na – by ła wy jąt ko wo
pod stęp na i zło śli wa. La -

ło z mniej szym i więk szym na si le niem
od po cząt ku ma ja, lecz żad ne pro gno zy
syn op ty ków nie za po wia da ły ta kie go
ka ta kli zmu. Że z tych upo rczy wych
desz czów nic do bre go nie wy nik nie
– oso bi ście zda łem so bie spra wę do pie -
ro w nie dzie lę 16 ma ja, gdy po dą ża łem
na pa mięt ny mecz San de cji z ŁKS „Wi -
dzew”, któ ry miał dać od po wiedź na py -
ta nie o szan se są de czan na eks tra kla sę.
Te go po po łu dnia Ka mie ni ca w No wym
Są czu to czy ła już bar dzo wzbu rzo ne
wo dy. Rze ka „chla pa ła” na bul war
przy ul. Kra szew skie go, jak w 1997 ro -
ku, a da lej wpa da ła do Du naj ca, gdzie
już by ła ki piel. 

Mecz, jak wia do mo, za koń czył się
sro mot ną po ra żką na szych fut bo li stów,
a je śli cho dzi o po wódź, to by ło na praw -
dę źle. W no cy z nie dzie li na po nie dzia -
łek (16/17 ma ja) wo da pod to pi ła wie le
do mostw na Są dec czyź nie, oprócz wez -
bra nych po to ków i stru mie ni da ły o so bie
znać rów nież wo dy pod skór ne, ale go -
rzej, że ru szy ły się zbo cza gór skie. Przez
ca ły ty dzień 16–23 ma ja z Po wia to we go
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go i je -
go gmin nych od po wied ni ków do cho dzi -
ły dra ma tycz ne in for ma cje o osu wi skach,
za gra ża ją cych bu dyn kom miesz kal nym
i prze ry wa ją cym dro gi, m.in. wo je wódz -
kie: nad Po pra dem i w Gród ku n. Du naj -
cem, a na wet kra jo wą na Ju ście. Pierw szy
dom na Są dec czyź nie „po pły nął” we
wto rek 18 ma ja w Ro żno wie – Wie siół -
ce, a po tem już ca ła se ria. 

W po wo dzi szcze gól nie do świad czo -
ne zo sta ły gmi ny: Ło so si na Dol na, Gró -
dek nad Du naj cem, Łąc ko, Ła bo wa,
Na wo jo wa i Ka mion ka Wiel ka. Przy kła -
dy kon kret nych tra ge dii ludz kich przed -
sta wia my na dal szych stro nach te go
ra por tu. 

Jak za wsze w ta kich przy pad kach, już
w dniach po wo dzi roz po czę ło się szu ka -
nie ko zła ofiar ne go, bo nie za wszyst ko
mo żna obar czyć si ły na tu ry. Na ni zi nach
szu ka się win nych sta wia nia do mów
na te re nach za le wo wych, a u nas, w gó -
rach, tro pi się win nych bu do wa nia do -
mów w re jo nach osu wi sko wym. 

– Kto tym lu dziom dał po zwo le nie
na bu do wę do mu pod ta ką gó rą? al bo:
Sa mi so bie są win ni? – grzmią ró żni mę -
dr ko wie. Za po mi na ją, że Pol ska to cią gle
nie bo ga ty kraj na do rob ku. Lu dzie sta -
wia ją do my tam, gdzie uda im się zdo być
lub ku pić za zno śne pie nią dze dział kę bu -
dow la ną, więk szość ście le so bie ro dzin -
ne gniazd ka po pro stu na oj co wiź nie. 

– Sko ro przez sto lat sta ła tu za gro da
dziad ków i ni gdy nic się nie sta ło, to dla -
cze go nie mia łem się tu bu do wać? – py -

ta ją dzi siaj nie szczę śni cy, któ rym osu -
wi ska znisz czy ły do my, i nie ma do brej
od po wie dzi na ich py ta nie. Tym lu dziom
trze ba po móc, a nie do bi jać. 

Kie dy za my ka li śmy ten nu mer „Są -
de cza ni na”, sta ro sta Jan Go lon ka po da -
wał na spo tka niu wój tów i bur mi strzów
z wo je wo dą ma ło pol skim Sta ni sła wem
Kra ci kiem wstęp ne stra ty, któ re sza cu je
się na po nad 200 mln zł (m. in. 33 mln
zł – znisz cze nia w bu dyn kach, 135 mln
zł – ze rwa ne dro gi i mo sty). W wy ni ku

109 czynnych osuwisk, 67 zniszczonych budynków,
dziesiątki kilometrów zdewastowanych dróg gminnych
i powiatowych, zerwane mosty, naruszona infrastruktura
komunalna, rozpacz i łzy powodzian – to wstępny bilans
powodzi AD 2010 na Sądecczyźnie. Straty szacuje się
na ponad 200 mln zł.

Po wódź 2010 – Ra port „Są de cza ni na” 

Pod stęp na i
Nieprzejezdna droga na trasie Nowy Sącz – Krynica-Zdrój FOT. JERZY CEBULA

RAPORT
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po wo dzi ska żo ne są po nad to 923 stud -
nie. Na szcze blu po wia tu i gmin są dec -
kich pra co wa ły też spe cjal ne ko mi sje,
któ re pew nie do pre cy zu ją te licz by (gm.
Gry bów – 6 mln, Piw nicz na–Zdrój – 3
mln, Na wo jo wa – 3 mln zł).

Tra dy cyj nie roz go rzał spór, kto ma po -
sprzą tać po po wo dzi Je zio ro Ro żnow skie
po kry te gru bym ko żu chem śmie ci i od -
pa dów, przy nie sio nych przez Du na jec
i je go do pły wy z ca łe go re gio nu, a na wet
Sło wa cji. Kto ma to zro bić: Re gio nal ny
Za rząd Go spo dar ki Wod nej, Ze spół
Elek trow ni Wod nych, czy sa mo rzą dy
Gród ka nad Du naj cem i Ło so si ny Dol -
nej? Cza su jest nie wie le, bo za pa rę ty go -
dni roz pocz nie się se zon tu ry stycz ny. 

Roz krę ca ła się ak cja po mo cy cha ry -
ta tyw nej dla po wo dzian. Pierw szy był,
jak za wsze, bur mistrz Sta re go Są cza
Ma rian Cy coń, któ ry wy słał uży czo nym

przez pry wat ne go przed się bior cę ti rem
trans port wo dy mi ne ral nej dla miesz -
kań ców za przy jaź nio ne go od lat z mia -

stem św. Kin gi San do mie rzem. Kosz ty
prze sył ki po krył urząd, spon so rzy i spół -
dziel nia „Piw ni czan ka”. Ze bra ne na fe -
sty nie pa ra fial nym w nie dzie lę 23 ma ja
w pa ra fii Du cha Świę te go w No wym
Są czu kil ka na ście tys. zł prze ka za no
dwóm kom plet nie za la nym ro dzi nom

w je zu ic kiej pa ra fii w Cze cho wi cach–
Dzie dzi cach na Ślą sku. Po tę żne żni wo
na pew no przy nie sie u nas ogól no pol ska
zbiór ka Ca ri ta su „na po wo dzian”. Bo
choć osu wi ska uniesz czę śli wi ły na Są -
dec czyź nie kil ka dzie siąt ro dzin – ma się
to ni jak do ska li tra ge dii na Lu belsz -
czyź nie, w San do mier skiem i na Ma -
zow szu, gdzie pod wo dą, po czub ki
da chów, jak to wi dzie li śmy w te le wi zji,
zna la zły się ca łe gmi ny. 

Po wódź to rów nież eg za min z so li -
dar no ści i mi ło sier dzia. Ten eg za min
na zie mi są dec kiej już zda li stra ża cy
za wo do wi i dru ho wie z OSP (po wo -
dzia nom na Są dec czyź nie po ma ga -
ło 5731 stra ża ków, od no to wu jąc 1147
wy jaz dów do po szko do wa nych), po li -
cjan ci i in ne słu żby ra tun ko we i po -
rząd ko we. 

HEN RYK SZEW CZYK

W powodzi szczególnie
doświadczone zostały
gminy: Łososina Dolna,
Gródek nad Dunajcem,
Łącko, Łabowa, Nawojowa
i Kamionka Wielka. 

i nie ocze ki wa na
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BARTKOWA

GRÓDEK NAD DUNAJCEM

KOSZARKA BILSKO

ROŻNÓW-ZAPORA

RAPORT
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ŁABOWA

PRZYDONICANOWY SĄCZ. STADION SANDECJI
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Biskup 
Skworc
apeluje
o pomoc dla
powodzian

(…) Ska la skut ków ko lej nej po wo -
dzi jest ogrom na. Po zna my je w peł ni
do pie ro po opad nię ciu wo dy. Wte dy to
Ca ri tas die ce zjal ną i jej pa ra fial ne od -
dzia ły, a ta kże nas wszyst kich, cze ka
udzie la nie po mo cy przy od bu do wie do -
mów i bu dyn ków go spo dar czych, w za -
ku pie sprzę tów do mo wych i na rzę dzi
rol ni czych. W tym za kre sie li czy my też
na po moc ró żnych firm han dlo wych
i przed się bior ców, zdol nych zre zy gno -
wać z zy sku, aby tyl ko po móc po wo -
dzia nom. Wie lu wła ści cie lom tych
firm, któ re już po ma ga ją, wy ra żam
uzna nie i skła dam po dzię ko wa nie.

Dziś – uro czy stość Ze sła nia Du cha
Świę te go – zwra cam się do Was, dro -
dzy Die ce zja nie, z ser decz ną proś bą
o so li dar ność du cho wą i ma te rial ną
z po szko do wa ny mi. Niech jej wy ra zem
bę dzie mo dli twa oraz ofia ra zło żo -
na na ta cę, ze bra na przez pa ra fial ne od -
dzia ły Ca ri tas w nie dzie le 30 ma ja
bie żą ce go ro ku. (…)

Otwórz my na sze oczy i ser ca na po -
szko do wa nych klę ską po wo dzi. Oby
nikt z nich nie po zo stał bez opie ki
i wspar cia, lecz dzię ki na szej życz li wo -
ści i mi ło ści od zy skał na dzie ję na prze -
ży cie obec ne go cza su nie do li i po god ną
przy szłość. Szcze gól nej tro sce na uczy -
cie li, wy cho waw ców oraz ka te che tów
po le cam dzie ci i mło dzież z ro dzin po -
wo dzian. Oka żmy im współ czu cie, po -
moc i wspar cie. Na le ży się ono ta kże
oso bom w po de szłym wie ku, któ rzy so -
bie nie mo gą po móc…

(List odczytany w  kościołach diecezji tarnowskiej
w niedzielę 23 maja br.) 

Wg sta nu na 25 ma ja br.
na te re nie po wia tu no wo -
są dec kie go za re je stro wa -
no 109 czyn nych osu wisk. 

W wy ni ku osu wa nia się zie -
mi, a ta kże pod to pień
czę ścio wo lub cał ko wi cie
znisz czo nych zo sta ło 67

bu dyn ków. Od 16 do 20 ma ja z za gro -
żo nych do mów ewa ku owa no 129 osób
(m. in. w Gród ku nad Du naj cem – 71,
w Ka mion ce Wiel kiej – 40, Ło so si nie
Dol nej – 12 i Na wo jo wej – 10). Co -
dzien nie na pły wa ły ko lej ne do nie sie nia
o osu nię ciach zie mi. W dal szym cią gu
wy stę po wa ły po wa żne za gro że nia dla
bu dyn ków miesz kal nych, go spo dar -

skich i cią gów ko mu ni ka cyj nych. Oto
mel dun ki o ostat nich przed za mknię -
ciem te go nu me ru „Są de cza ni na” osu -
wi skach, któ re się uak tyw ni ły. 

Czwar tek, 20 ma ja
1. Świdnik – osunięcie ziemi na drogę.
2. Łabowa 165 – osuwisko pod domem oraz
pękniecie budynku. 
3. Jamnica 52 – osuwisko przy domu
mieszkalnym, za tartakiem.
4. Jamnica 104 – obsunięcie ziemi za szkołą.
5. Mszalnica 250 – obsunięcie ok. 10 arów
gruntu.
6. Bogusza – oberwana droga
gminna Makarówka. 
7. Mystków – Piątkowa – obsunięcie drogi
powiatowej.
8. Droga gminna„Do Jureckich” – oberwanie
się korpusu drogi.

Bilans (cząstkowy)

osuwiskowy

Bulwar Narwiku w Nowym Sączu

RAPORT
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9. Popowice – osuwisko na drodze do Osiedla
Żalów.
10. Składziste 17, gm. Łabowa – osunięcie gruntu. 
11. Maciejowa 33 – osunięcie gruntu od strony
potoku Składziszczańskiego przy drodze
powiatowej. 
12. Łabowa – osunięcie się gruntu w pobliżu
zabudowań.
13. Sienna – Jelna, droga powiatowa
– osuwisko na połowie jezdni.
14. Bilsko – osuwisko zagrażające
bezpieczeństwu i życiu.
15. Tęgoborze – Struga – osuwisko zagrażające
bezpieczeństwu i życiu.
16. Bartkowa Posadowa 24 – osuwisko
zagrażające budynkowi mieszkalnemu.
17. Rożnów 7 – osuwisko koło domu.
18. Rożnów 289 (Wiesiółka) – osuwisko blisko
domu mieszkalnego i zabudowań.
19. Przydonica 191 – osuwisko pod domem
i na gruntach rolnych, zagrażające innym
zabudowaniom, pęknięcia.
20. Przydonica 149 – osuwisko, w wyniku
którego uszkodzone zostały słupy.
21. Gródek n/Dunajcem 61 – osunięcie ziemi
wokół budynków.
22. Podole – Górowa (Działy) 60 – osuwisko
posuwa się w stronę domu, pęknięcia
budynków gospodarczych.
23. Roztoka Brzeziny 20 – ziemia osuwa się
obok domu mieszkalnego na budynek
gospodarczy.

24. Znamirowice 63 – osunięcie się domu,
na skutek czego został wyłączony prąd. 

So bo ta, 22 ma ja
1. Bart ko wa Po sa do wa 66 – du że osu wi sko ko ło
do mu, przy po to ku.
2. Ro żnów – osu nię cie się skar py z la sem
na dom.
3. Jel na 1 – pęk nię cia bu dyn ku miesz kal ne go
i bu dyn ków go spo dar czych.
4. Jel na 7 – osu wi sko ko ło do mu.
5. Sien na 70 – osu nię ta skar pa na bu dy nek
miesz kal ny.

Nie dzie la, 23 ma ja
1. Dro ga kra jo wa nr 75 No wy Sącz – Kra ków
(Just od stro ny Tę go bo rzy) – na sku tek osu wi ska
dro ga ob ni ży ła się po nad 20 cm. 
2. Dro ga po wia to wa Pa szyn – Mo gil no – zie mia
osu nę ła się na jezd nię w re jo nie po se sji Pa -
szyn 157. 

(źró dło: Kan ce la ria Po wia tu No wo są dec kie go) 

***
Te re ny wo kół Gród ka nad Du naj cem,

któ re ucier pia ły naj bar dziej w wy ni ku
osu wa nia się zie mi, zo sta ną cał ko wi cie
wy łą czo ne z użyt ko wa nia i naj praw do po -
dob niej za le sio ne. Na proś bę władz sa -
mo rzą do wych, re jon Ka mion ki Wiel kiej
ma ją zba dać w naj bli ższych ty go dniach
pra cow ni cy Pań stwo we go In sty tu tu Geo -
lo gicz ne go z War sza wy w ce lu przy go -
to wa nia spe cjal nej ma py osu wisk.

v www.sadeczanin.info

Osu wi sko

Osu wi sko to na głe prze miesz cze nie się
mas ziem nych, po wierzch nio wej zwie -
trze li ny i mas skal nych pod ło ża, spo wo -
do wa ne si ła mi przy ro dy lub dzia łal no ścią
czło wie ka (pod ko pa nie sto ku lub je go
znacz ne ob cią że nie). Jest to ro dzaj ru -
chów ma so wych, po le ga ją cy na prze su -
wa niu się ma te ria łu skal ne go lub
zwie trze li no we go wzdłuż po wierzch ni
po śli zgu (na któ rej na stą pi ło ścię cie), po -
łą czo ne z ob ro tem. Ruch ta ki za cho dzi
pod wpły wem si ły cię żko ści. Osu wi ska są
szcze gól nie czę ste w ob sza rach o sprzy ja -
ją cej im bu do wie geo lo gicz nej, gdzie
war stwy skał prze pusz czal nych i nie prze -
pusz czal nych wy stę pu ją na prze mien nie.
Miej sca wy stę po wa nia osu wisk to na tu -
ral ne sto ki i zbo cza i zbior ni ków wod nych,
ob sza ry źró dło we rzek (gdzie ero zja
wstecz na zwięk sza spa dek te re nu), skar -
py wy ko pów i na sy pów oraz wy ro bisk. 
Do zja wisk wy wo łu ją cych osu wi sko na le żą:
l wzrost wil got no ści grun tu spo wo do wa -
ny dłu go trwa ły mi opa da mi lub roz to pa mi;
l pod cię cie sto ku przez ero zję, np. w do li -
nie rzecz nej lub w wy ni ku dzia łal no ści czło -
wie ka, np. przy bu do wie dro gi;
l nad mier ne ob cią że nie sto ku, np. przez
za bu do wę;
l wi bra cje zwią za ne np. z ro bo ta mi ziem -
ny mi, ru chem sa mo cho do wym, eks plo zja -
mi;
l trzę sie nia zie mi. 
Naj więk sze roz po zna ne osu wi sko na Zie mi
znaj du je się w Ira nie. W Pol sce osu wi ska
wy stę pu ją naj czę ściej w Be ski dach, a ta -
kże na zbo czach Wi sły oraz na bał tyc kich
kli fach. Na ob sza rze 6 proc. po wierzch ni
kra ju, ja ką sta no wią Kar pa ty, wy stę pu je
po nad 95 proc. wszyst kich osu wisk w Pol -
sce. Oce nia się, że w Kar pa tach wy stę pu je
śred nio jed no osu wi sko na 5 km dro gi
jezd nej i na 10 km li nii ko le jo wej. 
Osu wi ska po wo du ją roz ma ite stra ty: de -
gra da cję ob ję tych ni mi te re nów i znisz -
cze nie ca łej po sa do wio nej na nich
in fra struk tu ry (bu dyn ki miesz kal ne, sieć
dro go wa, ka na li za cyj na, li nie te le ko mu -
ni ka cyj ne, elek trycz ne, ga zo cią gi, upra -
wy, la sy).

(HSZ), WI KI PE DIA

Przydonica

Rąbkowa
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45 mln zł z bu dże tu wo je -
wódz twa ma ło pol skie go zo -
sta nie prze zna czo nych
na usu wa nie skut ków ma jo -
wej po wo dzi. Ta ką de cy zję
pod jął Za rząd Wo je wódz -
twa.

P ienią dze te zo sta ną prze zna -
czo ne przede wszyst kim
na usu wa nie szkód wy rzą dzo -
nych przez po wódź w mie niu,

któ rym za rzą dza sa mo rząd wo je wódz -
twa (m. in. dro gi, bu dyn ki i in ne nie ru -
cho mo ści). Pie nią dze po cho dzą
z nie wy ko rzy sta nych środ ków w ro -
ku 2009. De cy zję Za rzą du mu si za -
twier dzić jesz cze Sej mik.

Za rząd Wo je wódz twa zde cy do wał
też o prze ka za niu 1 mln zł Ma ło pol -
skie mu Za rzą do wi Me lio ra cji i Urzą -
dzeń Wod nych w Kra ko wie na bie żą ce
po trze by zwią za ne z wal ką z po wo dzią.

Do daj my, że wcze śniej Za rząd Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Kra ko wie pod jął uchwa łę o prze zna -
cze niu 10 mln zł na po trze by zwią za ne
z usu wa niem skut ków ma jo wej po wo -
dzi. Pie nią dze mo gą zo stać prze zna -
czo ne na li kwi da cję znisz czeń
po wsta łych w urzą dze niach zwią za -
nych z ochro ną śro do wi ska i eko lo gią
(prze pom pow nie, ka na ły, sta cje uzdat -
nia nia wo dy, in fra struk tu ra do ty czą ca
go spo dar ki od pa da mi).

Po nad to mar sza łek Ma rek Na wa ra
wy stą pi do mi ni stra rol nic twa o prze -
ka za nie dla Ma ło pol ski do dat ko wych 5
mln zł z cen tral ne go Fun du szu Ochro -
ny Grun tów Rol nych na usu wa nie
szkód spo wo do wa nych przez po wódź
na dro gach rol ni czych. Mar sza łek
chciał by ta kże, aby 1 mln 250 tys. zł
z Fun du szu Grun tów Rol nych, któ re go
dys po nen tem jest sa mo rząd wo je wódz -
twa, zo sta ło prze zna czo ne już te raz
na ten sam cel. (PG)

Po ło że nie No we go Są cza
i zie mi są dec kiej nad dwie ma
gór ski mi rze ka mi – Du naj cem
i Ka mie ni cą – oraz bli skim uj -
ściem Po pra du do Du naj ca
po wo do wa ło, że te re ny te
w cią gu wie ków do zna wa ły
czę sto klę ski po wo dzi. 

D aw niej nie by ło za pór wod -
nych, tam i wa łów, wo da do -
cie ra ła do ni żej po ło żo nych
grun tów, nisz cząc ca ły do ro -

bek miesz kań ców. Sa mo mia sto, usy tu -
owa ne na sto sun ko wo wy so kiej te ra sie
(skar pie), nie by ło bez po śred nio za le wa -
ne, bar dziej ucier pia ły za wsze przed -
mie ścia. 

W dzie jach mia sta za pi sa ły się wiel kie
po wo dzie w wie kach śred nich i póź niej -
szych (szcze gó ło wy wy kaz w En cy klo pe -
dii Są dec kiej) zno szą ce mo sty, do my, po la,
fol war ki i za gro dy. W 1813 r. tyl ko w Zby -
szy cach zgi nę ło 50 osób, a wez bra ny Du -
na jec pod mył są dec ką skar pę, uszko dził
i po rwał część fun da men tów zam ku wraz
z Basz tą Za chod nią.

17 lip ca 1934 r. wo da za la ła Cheł -
miec, He le nę, Wól ki, Za łu biń cze i Pie -
kło. Się gnę ła na bu dyn ku elek trow ni
przy ul. Bar bac kie go do wy so ko -

45 mi lio nów z kie sy
mar szał kow skiej

Powódź 16 VII 1934 – widok ze stacji Nowy   S
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ści 1,5 m. W ak cji ra tow ni czej udział
bra ła za wo do wa straż po żar na, straż ko -
le jo wa i woj sko. Lu dzi wy wo żo no z do -
byt kiem z re jo nów ul. Win cen te go Po la
i Że glar skiej (wo da w do mach się ga ła
po szy ję), lo ku jąc ich w szko le im. Ada -
ma Mic kie wi cza. Na wo do wska zie od -
no to wa no 595 cm. 

Rów nież po woj nie nie bra ko wa ło
groź nych wez brań: w 1948, 1955, 1958
(znów 595 cm), 1960, 1970, 1973 i 1983
(zgi nę ły trzy oso by, stra ty ma te rial -
ne 600 mln ów cze snych zł). Wszyst kie
w okre sie od czerw ca do sierp nia. Pod -

czas ka ta stro fal nej po wo dzi pod wo dą
zna la zło się po nad 6,5 tys. ha te re nów
po wia tu są dec kie go. 

Du że znisz cze nia przy nio sła po wódź
w lip cu 1997 – jed no z naj trud niej szych
do świad czeń zbio ro wych spo łe czeń stwa
na sze go re gio nu w ostat nich dzie się cio -
le ciach. Po rów ny wa no ją do wiel kiej
wo dy Du naj ca, któ ry za lał Pod ha le i Są -
dec czy znę w 1934 r. Cha rak te ry stycz ne,
że naj bar dziej da ły się we zna ki ma łe,
nie po zor ne zwy kle po to ki i rzecz ki, np.
Czar na Wo da w Łąc ku czy Ło so sin ka
w re jo nie La sko wej. Pod wpły wem re -

kor do wych opa dów te stru my ki za mie -
nia ły się w rwą ce rze ki. 

Na szczę ście, przed po wtór ką wiel -
kiej po wo dzi z 1934 r. uchro ni ła i chro -
ni na dal Są dec czy znę za po ra i zbior nik
w Czorsz ty nie oraz dzie siąt ki ki lo me -
trów no wych ob wa ło wań Du naj ca. 

(LEŚ)

v www.sadeczanin.info

Powodzie są
nieodłączną
częścią historii
Sądecczyzny

Ze sta rej pra sy

No wy Sącz, 1934 (IKC) Wez brał groź nie Du -
na jec. Wo da za la ła Cheł miec, He le nę, Wól ki,
Za łu biń cze i Pie kło. Wy lew na stą pił tak szyb -
ko, że miesz kań cy nie zdą ży li opu ścić do -
mów i ra to wa li się uciecz ką na da chy. Je den
z po ste run ko wych, sie dząc na da chu wy -
strza ła mi z re wol we ru wzy wał po mo cy.
Z mo stu nad Ka mie ni cą wi dzia no zwło ki
dzie ci. Wo da da lej nie sie do by tek ludz ki oraz
czę ści roz wa lo nych mo stów i do mów. W Ry -
trze zwa ły zie mi za ta ra so wa ły tor ko le jo wy,
prze ry wa jąc ko mu ni ka cją z Kry ni cą. W Łąc ku
Du na jec zmie nił ko ry to i pły nie go ściń cem.
No wy Sącz jest od cię ty od świa ta. Ak cją ra -
tow ni czą przy po mo cy woj ska kie ru je sta ro -
sta po wia to wy dr Lach.
Ka ta stro fal ny prze pływ wo dy wy niósł w tych
dniach 3600 m/sek. Stra ty w wy ni ku po wo -
dzi sza cu je się – nie li cząc śmier ci wie lu lu -
dzi – wów czas 100 mln (po nad 15 mln
do la rów) przed wo jen nych zło tych. Za la ne
i ewa ku owa ne zo sta ły na wet za kła dy w pod -
tar now skich Mo ści cach.

wy   Sącz Miasto na Wólki FOT. ZB. „ROCZNIKA SĄDECKIEGO”

Szpital żydowski
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W so bo tę, 15 ma ja, moc no
pa da ło. Deszcz nie usta -
wał od kil ku dni i nie któ -
rzy z co raz więk szym

nie po ko jem pa trzy li na ko ry ta rzek. Ale
ży cie na pod są dec kich wsiach bie gło
zwy kłym ryt mem. Lu dzie pra co wa li,
od po czy wa li, spo ty ka li się, prze ży wa li
co dzien ne ra do ści i tro ski. Dla Agniesz -
ki z Rąb ko wej był to naj pięk niej szy
dzień w ży ciu – w bia łej suk ni ba wi ła się
na we se lu, spo glą da jąc na swo je go świe -
żo upie czo ne go mę ża Da nie la. Ich go -
ście wzno si li to a sty, ży cząc im szczę ścia
i po myśl no ści.

W nie dzie lę ra no, kil ka ki lo me trów
od do mu ro dzin ne go Agniesz ki, Piotr
Le śniak wy szedł do obo ry, że by na kar -
mić zwie rzę ta. By ło mo kro, deszcz pa -
dał ca łą noc, ale on, je go
żo na i có recz ka czu li się bez piecz nie
– prze cież ich ma ły do mek z wi do kiem
na je zio ro stał w gór nych par tiach Tę -
go bo rzy, z da la od rzek. „Je zio ro jest
wy so kie, do brze, że wo da nam nie gro -
zi”, po my ślał. Ale już po kil ku mi nu -
tach, wra ca jąc do do mu na ka wę
i śnia da nie, pan Piotr zo ba czył, że zbo -
cze za do mem po ru szy ło się. War stwa
zie mi prze su nę ła się co naj mniej metr
w dół. To był do pie ro po czą tek. W cią -
gu dwóch go dzin zie mia osu nę ła się
o kil ka ko lej nych me trów, opie ra jąc się
o tyl ną ścia nę do mu. Do ro ta, żo na pa -
na Pio tra, prze ra zi ła się. 

– Dom te go nie wy trzy ma – po wie -
dzia ła i chwy ci ła za te le fon, wy krę ca -
jąc 998. 

Nie ste ty, stra ża cy nie wie le mo gli zro -
bić. Wy ko pa li kil ka ro wów, że by od pro -
wa dzić z cią gle ru cho me go zbo cza
wo dę i po pro si li pań stwa Le śnia ków,

aby za bra li swo ją ma lut ką có recz kę
w bez piecz ne miej sce. Przed wo jen -
na kon struk cja do mu mo gła nie wy trzy -
mać cię ża ru na pie ra ją cej na nie go zie mi.

***
Gdy w Ja zow sku, Le lu cho wie i Ry -

trze la wi ny bło ta za blo ko wa ły dro gi, nie
by ło już żad nych wąt pli wo ści. Kil ku -
dnio we, in ten syw ne opa dy desz czu na -
są czy ły zie mię na Są dec czyź nie ni czym
gąb kę. Zbo cza wzgórz i pa gór ków sta ły
się tak cię żkie i kru che, że za czę ły wę -
dro wać i od kształ cać się…

Póź nym wie czo rem Krzysz tof Mrow -
ca z nie po ko jem od krył, że osu wa się ta -

kże zbo cze w Ro żno wie -Wie siół ce,
na któ rym stał je go dom. Wo kół po wsta -
wa ły ko lej ne roz pa dli ny, za gra ża jąc
świe żo wy re mon to wa ne mu bu dyn ko wi.
Nie mógł nic zro bić, że by ra to wać to,
w co wło żył ty le ser ca i pra cy. Je dy ne,
co mu po zo sta ło, to pa trzeć, jak zie mia
osu wa się co raz ni żej…

O tym, co dzie je się wo kół, nie mie li
po ję cia ani Agniesz ka i Piotr, ani ich ro -
dzi na i go ście ba wią cy się w nie dzie lę
na po pra wi nach.

– Wró ci łam z są sia dem oko ło pół no -
cy. Gdy je cha li śmy na gó rę do mo je go
do mu, że by przedostać się, mu sie li śmy
usu nąć ka mie nie, bo tam, gdzie pę ka ła
dro ga, po wsta ły jak by ta kie kop ce.
Dzwo ni łam po dru gą cór kę, Elę, że by
przy je cha ła, bo coś się dzie je, ale ona mi
nie wie rzy ła. Do pie ro jak słu py ener ge -
tycz ne się po krzy wi ły, za nie po ko iła się

Że by opi sać ska lę znisz czeń na Są dec czyź nie, to trze ba po wódź 
z 1997 ro ku do dać do po wo dzi z 2001 ro ku, ale i tak bę dzie ma ło 

Z we se la na osu wi sko
Osu wa ją cej się zie mi nie za trzy ma nic. Bu dyn ki to ną
w bło cie, pę ka ją so lid ne kon struk cje, po ro śnię te rów nym
dy wa nem zbóż po la prze ci na ją głę bo kie roz pa dli ny...
A czło wiek? Czło wiek jest ma ły i zu peł nie bez sil ny. Zo -
sta je mu pa trzeć, jak na tu ra bez li to śnie nisz czy to, co
przez la ta by ło dla nie go sy no ni mem bez pie czeń stwa.

Kilkudniowe, intensywne
opady deszczu nasączyły
ziemię na Sądecczyźnie
niczym gąbkę. Zbocza
wzgórz i pagórków stały się
tak ciężkie i kruche, że
zaczęły wędrować
i odkształcać się...

Elżbieta Fałowska i Maria Romańczyk

RAPORT

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 18



CZERWIEC 2010 Sądeczanin 19

i wró ci ła z po pra win – wspo mi na ze łza -
mi w oczach Ma ria Ro mań czyk.

To by ła prze ra ża ją ca noc dla niej i jej
ro dzi ny. Elżbie ta pa trzy ła ze zgro zą, jak
kru szy się dro ga, z rów ne go po la two rzą
się do li ny i pa gór ki i jak pę ka ją ścia ny
staj ni, w któ rej ho du je z mę żem trzy -
dzie ści krów i ko nie.

– Ela z mę żem wzię ła kre dyt z Unii,
zo bo wią za li się pięć lat pro wa dzić go -
spo dar stwo, już za czę li wy cho dzić
na swo je, lżej im by ło, a te raz nic nie
ma ją. Dzie więć hek ta rów zie mi do ni -
cze go się nie na da je. Tu taj prze cież nie
da się żyć… – pła cze pa ni Ma ria.

***
Kie dy nad ra nem zie mia ci cho nisz -

czy ła go spo dar stwo w Rąb ko wej, w Ka -
mion ce Wiel kiej ro dzi nę Ba sia gów
obu dził po tę żny huk spa da ją cych
z ogrom ną pręd ko ścią ka mie ni i ła ma -
nych drzew. La wi na bło ta ru szy ła na ich
dom. Pan Bo gu sław nie my ślał dłu go,
szyb ko wy pro wa dził z do mu dzie ci i po -
biegł do są sied nie go bu dyn ku po swo -
ich ro dzi ców. W tym cza sie zie mia
bez li to śnie nisz czy ła wszyst ko, co na po -
tka ła na dro dze – ogród, ga raż, zo sta -
wio ne na ze wnątrz sprzę ty. „Trze ba
ra to wać są siad kę!”, prze mknę ło przez
myśl. Ra zem z sy na mi pan Bo gu sław

wy pro wa dził z do mu nie peł no spraw ną
sta rusz kę.

– Gdy by za czął się wa lić jej dom, nie
mo gła by ucie kać – tłu ma czy.

W po bli żu do mu pań stwa Ba sia gów
po pły nę ły dwa rwą ce po to ki. Ze zmie -
cio ne go przez la wi nę ga ra żu zo sta ły tyl -
ko ka wał ki bla chy. W ostat niej chwi li
uda ło się oca lić sa mo chód. Nie ste ty, do -
mu prze su wa ją ce go się z zie mią w dół
zbo cza nie da się już ura to wać.

– Na wet strach wejść do środ ka – mó -
wi ze smut kiem cór ka pa na Bo gu sła wa,
Ju sty na.

W po nie dzia łek o świ cie wszyst kie
słu żby by ły już po sta wio ne w stan naj -
wy ższej go to wo ści. Umac nia no wa ły
i brze gi ko lej nych rzek, udra żnia no prze -
pu sty, wy pom po wy wa no wo dę z piw -
nic. W kil ku szko łach od wo ła no za ję cia,
bo by ły za la ne lub nie mo żna się do nich
by ło do stać. Za cie kła wal ka z wo dą da -
wa ła jed nak co raz więk sze szan se
na wy gra ną – uda ło się unik nąć wy la nia
rzek i po to ków, a gdzie tyl ko by ło to mo -
żli we, wy pom po wy wa no wo dę z naj ni -
ższych par tii bu dyn ków. Nikt jed nak nie
po tra fił za trzy mać osu wa ją cej się zie mi,
któ ra blo ko wa ła ko lej ne dro gi i za gra ża -
ła co raz to no wym do mom w pod są dec -
kich wsiach.

– Nikt nie jest cza ro dzie jem, że by
mach nię ciem rę ki po wstrzy mać wę dru ją -
cą gó rę – tłu ma czy li stra ża cy co raz bar -
dziej oba wia ją cym się o swój do by tek
miesz kań com gmi ny Ło so si na Dol na. 

Pan Ma riusz, je go żo na i dzie ci z bó -
lem ser ca opu ści li dom w Ro żno wie -
-Wie siół ce. Wkrót ce po tem od pa dła
część wi szą cych już w po wie trzu fun da -
men tów. Sta ło się oczy wi ste, że w tym
do mu nie bę dzie mo żna już miesz kać
i że ro dzi na ni gdy nie zdą ży na cie szyć
się pach ną cy mi jesz cze far bą, pięk nie
po ma lo wa ny mi po ko ja mi i błysz czą cą,
la kie ro wa ną pod ło gą.

Ko niecz na by ła ta kże ewa ku acja ro -
dzi ny Ba sia gów. Za bra li z do mu naj po -

v www.sadeczanin.info

– Nikt nie jest
czarodziejem, żeby
machnięciem ręki
powstrzymać wędrującą
górę – tłumaczyli strażacy
coraz bardziej
obawiającym się o swój
dobytek mieszkańcom
gminy Łososina Dolna.

Rąbkowa Rąbkowa, zabudowania gospodarcze
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trzeb niej sze rze czy i za sie dli li dwa po -
ko iki w ośrod ku zdro wia. Ca ły dzień
spę dzi li jed nak na desz czu, pa trząc, jak
osu wi sko nisz czy ich dom, a rwą cy po -
tok rzeź bi tuż przy je go ścia nach co raz
głęb szy rów.

W Rąb ko wej, Ro mań czy ko wie, ich
cór ki, zię cio wie i wnu ki roz glą da li się
wo kół i nie mo gli po znać swo jej oj co -
wi zny. Ze zgro zą spraw dza li, czy nie pę -
ka ją ścia ny do mów. Na szczę ście
cho ciaż one zda wa ły się być bez piecz -
ne… Mo gli zo stać i do glą dać krów i ko -
ni. Jed nak w no cy nie uda ło im się
zmru żyć oka.

– Tyl ko le żę i ca ły czas słu cham, czy
coś nie pę ka, nie stu ka… Naj mniej szy
ha łas pod ry wa mnie na no gi i le cę
od ra zu spraw dzać, co się dzie je, czy to
dom nie pę ka – mó wi pan Eu ge niusz,
mąż Ma rii Ro mań czyk.

Z ka żdą go dzi ną uak tyw nia ły się no -
we osu wi ska. Nikt już nie był w sta nie
ich zli czyć. W po wie cie nie by ło miej -
sco wo ści, w któ rej lu dzie nie drże li by
o swo je go spo dar stwa. Wie le do mów
by ło od cię tych od świa ta, a słu żby nie
na dą ża ły z usu wa niem zie mi i wy rwa -
nych z ko rze nia mi drzew z dróg.

*** 
Wo da w rze kach stop nio wo opa da ła,

wy da wać by się mo gło, że nie bez pie -
czeń stwo mi nę ło, ale w śro dę nad ra nem
la wi na bło ta zmio tła w po wierzch ni zie -
mi ca ły dom sto ją cy w No wym Są czy
przy uli cy Ka mien nej. Miesz ka ją ca
w nim ro dzi na na wet nie zdą ży ła wy -
nieść naj po trzeb niej szych rze czy i wy -
pro wa dzić z ga ra żu sa mo cho du. Bło to
przy kry ło ich ca ły ma ją tek. 

Nikt nie miał już wąt pli wo ści, że
w tej wal ce czło wiek jest z gó ry prze -
gra ny. Pań stwo Ro mań czy ko wie ze łza -
mi w oczach pa trzy li na to, co sta ło się
z ich go spo dar stwem, Le śnia ko wie
udra żnia li wy ko pa ne przez stra ża ków
do ły, a pan Ma riusz po pro sił bra ci, że by
wy wieź li z je go do mu me ble, sprzę ty,
za baw ki i rze czy oso bi ste. On sam nie
miał na to si ły.

Do czwart ku stra ża cy za bez pie czy li
po nad trzy sta za gro żo nych do mów
i ewa ku owa li oko ło dzie więć dzie się ciu
osób, ale by li też i ta cy, któ rzy spę ka -
nych, su ną cych bez sze lest nie w dół bu -
dyn ków opusz czać nie chcie li, bo ba li
się zo sta wić do by tek. 

Osu wisk na to rach i dro gach na wet
nikt nie li czył, bo by ło ich zbyt wie le.
W nie któ rych miej scach la wi ny zie mi
scho dzi ły wie lo krot nie, nisz cząc na -
wierzch nię, po wo du jąc za pa da nie się
dróg i mo stów. 

– Że by opi sać ska lę znisz czeń, trze ba
by zsu mo wać to, co dzia ło się w ro -
ku 1997 i w 2001, i to jesz cze nie da ło -
by peł ne go ob ra zu tej ka ta stro fy, któ ra
nas do tknę ła. Tej zie mi się na wet nie da
za trzy mać... Nie po zo sta je nic in ne go,
jak tyl ko pro sić Bo ga, że by po go da

wresz cie się usta bi li zo wa ła – mó wił
w czwar tek 20 ma ja wójt gmi ny Gró dek
nad Du naj cem Ste fan Wo lak.

Ła ska wa Opatrz ność wy słu cha ła mo -
dlitw prze ra żo nych lu dzi drżą cych

o swo ją przy szłość. W pią tek po raz
pierw szy od wie lu dni za świe ci ło słoń -
ce i po wiał de li kat ny, cie pły wiatr. Zie -
mia za czę ła po wo li pa ro wać. Te raz
po trze ba jesz cze wie lu mo dlitw o ko lej -
ne ta kie dni, że by prze siąk nię te do cna
zbo cza mo gły wy schnąć i za trzy mać się.
Tyl ko czy za trzy ma ją się na do bre?

MA RIA REU TER

Do czwartku strażacy
zabezpieczyli ponad trzysta
zagrożonych domów
i ewakuowali około
dziewięćdziesięciu osób,
ale byli też i tacy, którzy
spękanych, sunących
bezszelestnie w dół
budynków opuszczać nie
chcieli, bo bali się zostawić
dobytek.

Rąbkowa

Dom Krzysztofa Mrowcy

Kamionka Wielka (pan Basiaga i jego
córka Justyna) ZDJĘCIA: MA RIA REU TER

RAPORT
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16 ma ja, nie dzie la,
godz. 17. Pa ni Ja ni -
na wraz z sy nem sta ła
przed do mem, gdy na gle

usły sze li dziw ny szum, póź niej huk trza -
ska ją cych się drzew i ła mią cych stro pów
bu dyn ku. Trwa ło to se kun dy. W środ ku
zo sta ła 80-let nia mat ka. 

– To cud, że ma my nie by ło w po ko -
ju, gdzie zwy kle oglą da my te le wi zję.
Tam zie mia do sta ła się naj szyb ciej, za -
sy pu jąc ca łe po miesz cze nie. Stro py za -
wa li ły się, unie mo żli wia jąc otwar cie
drzwi wej ścio wych. Sy no wi si łą uda ło
się wy cią gnąć ma mę – opo wia da Ja ni -
na Ku ła ga. 

Póź niej już tyl ko po zo sta ło im bez -
rad nie pa trzeć, jak zie mia nisz czy la ta
wy rze czeń i cię żkiej pra cy. 

***
Ja ni na Ku ła ga od 15 lat sa mot nie wy -

cho wu je dwój kę już do ro słych dzie ci
i opie ku je swo ją scho ro wa ną mat ką. Syn
ma 20 lat, jest na za sił ku dla bez ro bot -
nych. Cór ka – 19 i jesz cze się uczy.
W dzień po dra ma tycz nym zda rze niu
nie po szła do szko ły. Nie mia ła w czym.
Ksią żki, ubra nia zo sta ły znisz czo ne
wraz z ca łym wy po sa że niem do mu, któ -
re go re mont uda ło się za koń czyć pa ni
Ja ni nie w lu tym te go ro ku. Wzię ła na -
wet na ten cel kre dyt. 

– Ra ty zo sta ły, a do mu już nie mam.
Nie wol no mi wejść do środ ka, by wziąć
cho ciaż te naj po trzeb niej sze rze czy, któ -
re być mo że oca la ły, bo bu dy nek gro zi
cał ko wi tym za wa la niem – mó wi Ja ni -
na Ku ła ga.

15 lat co se zon jeź dzi ła do Nie miec, by,
pra cu jąc w po lu, za ro bić na re mont. Kie dy
ma ma za czę ła cho ro wać, na ję ła się do fi -
zycz nej pra cy w Vi ta hum. Nie za ra bia du -

żo, bo 974 zł, za to mia ła tyl ko 15 mi nut
do do mu. A na tym, by być bli sko swej
scho ro wa nej mat ki, za le ży jej naj bar dziej. 

– Ma ma jest w cię żkiej de pre sji. Omal
nie zgi nę ła. Te raz chce wró cić na miej -
sce, gdzie spę dzi ła pra wie ca łe ży cie.
Mó wi, że nie wy obra ża so bie miesz kać
gdzie in dziej – dodaje pa ni Ja ni na.

v www.sadeczanin.info

Pa ni Ja ni na Ku ła ga z Obi dzy przez 15 lat co se zon jeź dzi ła
na ro bo ty w po lu do Nie miec, by suk ce syw nie re mon to -
wać ro dzin ny dom. Kie dy już uda ło się za koń czyć pra ce,
osu wi sko w cią gu se kun dy za bra ło jej ca ły do ro bek ży cia.

Zie mia za bra ła nam dom

To cud, że mamy nie było
w pokoju, gdzie zwykle
oglądamy telewizję. Tam
ziemia dostała się
najszybciej, zasypując całe
pomieszczenie. Stropy
zawaliły się,
uniemożliwiając otwarcie
drzwi wejściowych.
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Za raz po zda rze niu za trzy ma li się
u bra ta na noc. On i je go dzie ci spa li
na pod ło dze, by Ku ła go wie choć
na chwi lę mo gli spo koj nie zmru żyć
oczy po tra gicz nych przej ściach. Gmi -
na za ofe ro wa ła lo kum za stęp cze w bu -
dyn ku sta ro są dec kie go nad le śnic twa.
Ale tam czte ro oso bo wa ro dzi na nie
chcia ła się prze nieść. Jak opo wia da po -
szko do wa na, pa no wa ły tam spar tań skie
wa run ki, a 80-let nia mat ka na wi dok te -
go miesz ka nia ze mdla ła. 

– Tam nie da się miesz kać. Miesz -
ka nie jest za la ne, śmier dzi, brak
w nim ogrze wa nia, a ja na wet nie
mam co do pie ca wrzu cić. Wła śnie idę
w tej spra wie jesz cze raz do wój ta. Ni -
cze go tak nie pra gnę te raz, jak cie płe -
go da chu nad gło wą, i to na wet nie dla
mnie, a dla mo jej ma my – re la cjo no -
wa ła nam dzień po zda rze niu Ja ni -
na Ku ła ga.

Po in ter wen cji u wój ta, gmi na zna la -
zła im lo kum w Kad czy.

– To pry wat ny dom. Ma my umo wę
z wła ści ciel ką, że Ku ła go wie bę dą tam
mo gli za miesz kać do koń ca czerw ca
– in for mu je wójt Łąc ka Fran ci szek Mły -
nar czyk.

***
Ku ła go wie przez mie siąc nie mu szą

się więc mar twić, że nie ma ją cie płe go
ką ta. Dom jest też w peł ni wy po sa żo ny.
Są na czy nia, po ściel, gmi na ma opła cić
czynsz i za pew nić rów nież opał.

– Je ste śmy ogrom nie wdzięcz ni za tę
po moc. Nie wie my jed nak, co bę dzie
z na mi da lej – ża li się pa ni Ku ła ga.

Wójt po in for mo wał nas, że roz glą da
się za kon te ne rem miesz kal nym, do któ -
re go mo gła by póź niej wpro wa dzić się
ro dzi na. By go za ku pić, trze ba przejść
jed nak ca łą pro ce du rę prze tar go wą. Ku -
ła go wie chcie li by, aby kon te ner sta nął
na ich dział ce, jed nak z uwa gi na dal sze
za gro że nie zwią za ne z osu wi skiem, to
ra czej nie mo żli we. 

– Osu wi sko wciąż sta no wi po wa żne
za gro że nie. Ab so lut nie tam no wy dom
nie mo że sta nąć – mó wi sta now czo go -
spo darz gmi ny, do da jąc, że bę dzie szu -
kał na kon te ner miej sca, gdzie ist nie je
mo żli wość pod pię cia do ka na li za cji i in -
nych in sta la cji.

***
Ku ła go wie w tych cię żkich dla nich

chwi lach na szczę ście nie są sa mi. Pa ni
Ja ni na mo że li czyć na po moc swo je go
bra ta z Goł ko wic. Z Boch ni, by być
w tych trud nych chwi lach z ro dzi ną,
przy je cha ła rów nież sio stra. Sa ma rów -
nież nie jest w naj lep szej sy tu acji, bo jej
wo da za la ła dom.

– Mój dom na szczę ście stoi, miej my
na dzie ję, wo da opad nie i bę dzie znów
mo żna w nim nor mal nie funk cjo no wać.
Sio stra tym cza sem stra ci ła wszyst ko
– mó wi Ce li na Pał kow ska, ape lu jąc
o po moc.

***
Ku ła go wie prze nie śli się już do tym -

cza so we go lo kum w Kad czy.
– Za czy na my wszyst ko od no wa,

od ze ra. Nie ma my pie nię dzy, swo ich
ubrań, sprzę tów do mo wych. Nie ma my
już do mu! Choć jest jesz cze na dzie ja, że
pod za ła ma ny mi stro pa mi, zie mią uda
się od na leźć do ku men ty, mo że nie
wszyst ko zo sta ło znisz czo ne – pła cze pa -
ni Ja ni na.

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

Możesz pomóc

Ka żdy, kto chciał by wes przeć ro dzi nę Ku ła -
gów, mo że uczy nić to za po śred nic twem
Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Łąc ku (tel. 18-4446082). – Ze swej stro ny
przy zna li śmy Ku ła gom jed no ra zo wy za si łek
w wy so ko ści 1000 zł. Ma ją też otwar ty ra -
chu nek na 500 zł w skle pie w Kad czy, gdzie
obec nie miesz ka ją. Do Urzę du Wo je wódz kie -
go za wnio sko wa li śmy o za po mo gę w wy so -
ko ści 6 ty się cy zło tych – naj wy ższą, bo
ro dzi na stra ci ła wszyst ko. Po dej rze wam, że
kie dy uda się już po sta wić dla nich kon te ner
miesz kal ny, naj pil niej szą spra wą, bę dzie je -
go wy po sa że nie – me ble i in ne sprzę ty go -
spo dar stwa do mo we go – mówi dy rek tor
GOPS Jo lan ta Ce bu la.

Osuwisko wciąż stanowi
poważne zagrożenie.
Absolutnie tam nowy dom
nie może stanąć.
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S ą dec czy zna w wy bo rach pre zy -
denc kich (po dob nie jak w par -
la men tar nych) by ła osto ją
pra wi cy. W 2000 r. Kwa śniew -

ski na te re nie po wia tu no wo są dec kie go
prze grał z Ma ria nem Krza klew skim.
W 2005 r. Lech Ka czyń ski po ko nał Do -
nal da Tu ska ze znacz nie więk szym po -
par ciem niż w Pol sce. Jak bę dzie
w pią tych de mo kra tycz nych wy bo rach
pre zy denc kich, do wie my się 20 czerw -
ca i de fi ni tyw nie naj pew niej 4 lip ca
(II tu ra).

Wy ni ki wy bor cze są lek tu rą sa mą
w so bie, szcze gól nie uwa żnie stu dio wa -

ną przez szta by wy bor cze przed ko lej -
ny mi wy bo ra mi. Nie wy ma ga ją spe cjal -
ne go ko men ta rza. Są jed nak
wy mow nym re je strem de mo kra cji, za -
rów no na szcze blu ogól no kra jo wym, jak
i lo kal nym.

W przy pad ku są dec kim god na za -
uwa że nia jest więk sza niż w kra ju ak -
tyw ność spo łe czeń stwa nie mal
przy wszyst kich ak tach wy bor czych.
Fre kwen cja gło su ją cych by ła i jest
w mie ście i re gio nie z re gu ły wy ższa
(i to znacz nie) niż w po zo sta łych czę -
ściach Pol ski. Do brze to świad czy
o świa do mo ści oby wa tel skiej są de czan.

Wy ni ki wy bo rów pre zy denc kich z okrę gu
– byłego wo je wódz twa no wo są dec kie go.
Re mi ni scen cje i ko men ta rze z tam tych lat.

1990
25 li sto pa da 1990 – I tu ra
Frekwencja 63,4 proc. (w kraju – 59,7 proc.)
Głosowało 299 202 osób spośród 471 981
uprawnionych w 477 obwodach; głosy nieważne
– 7 392.
Wyniki w Nowosądeckiem:
1. Lech Wałęsa – 181 783 (62,3 proc.)
2. Tadeusz Mazowiecki – 36 989 (12,7 proc.)
3. Stanisław Tymiński – 32 919 (11,2 proc.)
4. Roman Bartoszcze – 20 791 (7,1 proc.)
5. Włodzimierz Cimoszewicz – 12 448 (4,3 proc.)
6. Leszek Moczulski – 6 880 (2,3 proc.).
W mieście Nowym Sączu L. Wałęsa
otrzymał 52,03 proc. głosów, T. Mazowiecki
– 24,31 proc., S. Tymiński – 11,99 proc., W.
Cimoszewicz – 7 proc., L. Moczulski – 2,99 proc.
i W. Bartoszcze – 1,58 proc. 

1990 – 1995 – 2000 – 2005 – 2010

Wy bo ry pre zy denc kie
na Są dec czyź nie
Gdy by Są dec czy zna sta no wi ła sa mo dziel ną re pu bli kę, 
nie by ła by tu po trzeb na dru ga tu ra wy bo rów w 1990 r.,
a w 1995 r. pre zy den tem zo stał by Lech Wa łę sa, 
a nie Alek san der Kwa śniew ski.

Lech Wałęsa w Nowym Sączu FOT. ARCH

WYBORY 2010
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10 grud nia 1990 – II tu ra 
Fre kwen cja: 65,5 proc. (w kra ju – 53,40 proc.)
Gło so wa ło w okrę gu no wo są dec kim 309 255
osób, gło sy nie wa żne 6 001. 
1. L. Wa łę sa – 275 564 (89 proc.)
2. S. Ty miń ski – 27 690 (11 proc.)

Przybysz z Peru na
przesłuchaniu w Nowym Sączu

Pod czas kam pa nii wy bor czej je sie -
nią 1990 r. w imie niu Le cha Wa łę sy No -
wy Sącz od wie dził se na tor Ja ro sław
Ka czyń ski. W Do mu Kul tu ry Ko le ja rza
stwier dził, że „pre zy den tu ra Wa łę sy jest
gwa ran tem przej ścia do go spo dar ki ryn -
ko wej w spo sób de mo kra tycz ny. Nie
zbu du je my no wej Pol ski bez grun tow nej
prze bu do wy. Lu dzie za ci ska ją pa sa,
a daw na no men kla tu ra zbi ja for tu ny.
Spo łe czeń stwo jest sfru stro wa ne i słusz -
nie twier dzi, że nie wie le się zmie ni ło.
Da lej de cy du ją sta re ukła dy. Pol ska jest
ople cio na pa ję czy ną ma fij nych i kli ko -
wych po wią zań. Du ża część ma jąt ku zo -
sta ła prze ję ta na za sa dach zło dziej skich”.

Ja ro sław Ka czyń ski nie ustrzegł się
ga fy: mó wiąc o par tyj nej no men kla tu rze
w No wo są dec kiem, przy wo łał po -
stać I se kre ta rza KW PZP w… Tar no -
wie, Sta ni sła wa Opał ki.

Zau fa nie dla Wa łę sy pod czas te go
po tka nia wy ra zi li m.in. wi ce pre zy dent
No we go Są cza Piotr Paw nik, Eu ge niusz
Mą ka z KPN, Woj ciech Mer klejn z Unii
Po li ty ki Re al nej, Jan Du da z „So li dar -
no ści” Rol ni czej i Je rzy Wy skiel, li der
związ ko wy z WPK.

Po par cie dla Wa łę sy w No wym Są -
czu i na Są dec czyź nie by ło gre mial ne.
„Czło wiek zni kąd”, czy li przy bysz z Pe -
ru, Stan Ty miń ski, któ ry nie ocze ki wa nie
po ko nał Ta de usza Ma zo wiec kie go
i wszedł do II tu ry wy bo rów, uzy skał
tu 11 proc. gło sów. W trak cie spo tka nia
przed wy bor cze go na po cząt ku grud -
nia 1990 r. w Za ko pa nem oska rżył pre -
mie ra Ma zo wiec kie go o „zdra dę
na ro do wą”, co skło ni ło pro ku ra to ra Jó -
ze fa Po rę bę z Pro ku ra tu ry Wo je wódz -
kiej w No wym Są czu do po sta wie nia go
w stan oska rże nia za pu blicz ne znie sła -
wie nie (wy szy dza nie, po ni ża nie) na -
czel ne go or ga nu pań stwa. Ty miń ski
otrzy mał za kaz opusz cza nia kra ju
i na po cząt ku stycz nia 1991 r. sta wił się
na prze słu cha nie w No wym Są czu.
Przy je chał wraz z ma łżon ką Gra ciel lą
(Pe ru wian ką) i nie od łącz ną „czar ną
tecz ką”, któ rą ja ko stra szak po słu gi wał
się w kam pa nii wy bor czej. Po dwu go -

dzin nym prze słu cha niu, wpła ce niu 100
tys. do la rów kau cji i za po wie dzi pu -
blicz ne go prze pro sze nia pre mie ra, zo -
stał zwol nio ny.

Przy bu dyn ku pro ku ra tu ry przy ul.
Pa de rew skie go zgro ma dzi li się za rów no
zwo len ni cy, jak i prze ciw ni cy Ty miń -
skie go. Na jed nym z trans pa ren tów wid -
nia ło ha sło: „Pre zy den cie 1000-le cia
Cie bie ob ra ża no, znie wa ża no i oplu wa -
no i jesz cze wy zy wa no – tak żył Je zus
i Pi łat. Pre zy den cie, Pol ska z To bą, nie
je steś tu sam, ca ły świat i Hel sin ki”.

Okrzy ki po par cia dla Ty miń skie go
za głu sza ne by ły sło wa mi ty pu: „Wra caj
do bu szu po lo wać na kan gu ry”.

Dziś, po 20 la tach, ów cze sny suk ces
wy bor czy eg zo tycz ne go kan dy da ta
z księ ży co wym pro gra mem wy bor -
czym, od czy tu je my ja ko prze jaw nie doj -
rza ło ści mło dej, ro dzą cej się
de mo kra cji.

1995
5 listopada 1995 – I tura 
Frekwencja: 64,5 proc. (w kraju – 64,7 proc.).
Głosowało 324 031 spośród 502 626
uprawnionych w 484 obwodach, głosy
nieważne 7 258 tj. 2,2 proc.
Wyniki: 
1. Lech Wałęsa – 193 723 (61,2 proc.)
2. Aleksander Kwaśniewski – 48 637 (15,4
proc.)
3. Jan Olszewski – 20 816 (6,6 proc.)
4. Jacek Kuroń – 17 540 (5,5 proc.)

5. Waldemar Pawlak – 9 673 (3,1 proc.)
6. Hanna Gronkiewicz-Waltz – 9 553 (3,0 proc.)
7. Tadeusz Zieliński – 6 560 (2,1 proc.)
8. Janusz Korwin-Mikke – 4 126 (1,3 proc.)
9. Andrzej Lepper – 3 123 (1,0 proc.), 
10. Jan Pietrzak – 2 339 (0,7 proc.), 
11. Tadeusz Koźluk – 331 (0,1 proc.),
12. Kazimierz Piotrowicz – 211 (0,1 proc.),
13. Leszek Bubel – 141 (0,0 proc.). 

Frekwencja głosujących
była i jest w mieście
i regionie z reguły wyższa
(i to znacznie) niż
w pozostałych 
częściach Polski.

Stanisław Tymiński FOT. AGNECJA GAZETA

WYBORY 2010
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W Nowym Sączu poparcie dla Wałęsy było
mniejsze niż w regionie: L. Wałęsa – 17 859
(45,6 proc.), A. Kwaśniewski – 9 570 (24,4
proc.), J. Olszewski – 3 728 (9,5 proc.), J. Kuroń
– 2 990 (7,6 proc.), H. Gronkiewicz-Waltz
– 1 854 (4,7 proc.). 
19 listopada 1995 – II tura 
Frekwencja: 71,4 proc. (w kraju – 68,2 proc.)
Głosowało 359 228 osób, frekwencja 71,4 proc.,
głosy nieważne – 7 270, tj. 2,0 proc.
Wyniki:
1. L. Wałęsa – 269 365 (76,5 proc.), 
2. A. Kwaśniewski – 82 593 (23,5 proc.). 

W Nowym Sączu: Wałęsa – 27 574 (66,6 proc.),
Kwaśniewski – 13 820 (33,4 proc.). W regionie
nowosądeckim gremialnie za Wałęsą głosowała
gmina Biały Dunajec – 95,9 proc. Kwaśniewski
najlepszy wynik uzyskał w Gorlicach – 45,7
proc. 
W kraju zwyciężył Kwaśniewski: 9 704 439
(51,72 proc.); ustępujący prezydent
zdobył 9 058 176 (48,28 proc.) głosów.

Chro bry Lech
Gło śnym są dec kim ak cen tem wy bo -

rów pre zy denc kich w 1995 r. by ło po -
wie rze nie Je rze mu Gwi żdżo wi,
ów cze sne mu po sło wi (Bez par tyj ny Blok
Wspie ra nia Re form), pre zy den to wi mia -
sta w la tach 1990–1994, funk cji sze fa
szta bu wy bor cze go Le cha Wa łę sy. Są -
dec ki po li tyk go ścił ty go dnia mi
na pierw szych stro nach ga zet i w okien -
ku te le wi zyj nym. Pra co wał jak sza lo ny,
przez okrą głą do bę, try skał opty mi -
zmem, na wet po I tu rze, w któ rej Kwa -
śniew ski nie znacz nie wy prze dził
Wa łę sę 2 pro cen ta mi gło sów.

19 li sto pa da w ca łej Pol sce to czył się
nie zwy kle wy rów na ny bój wy bor czy.
W jed nym z są dec kich ko ścio łów pieśń
Bo że, coś Pol skę za koń czo no sło wa mi
„niech zwy cię ży chro bry Lech”. Na to -
miast na ta bli cy ogło szeń w os. Mi le nium
ktoś na ma lo wał far bą: „Ka żda Po lka gło -
su je na Ol ka, a kle cha – na Le cha”.

Wa łę sa zwy cię żył na Są dec czyź nie
bez a pe la cyj nie. Rów nież w noc wy bor -
czą, w szta bie Wa łę sy w pa ła cy ku So -
bań skich War sza wie, pierw sze
spły wa ją ce son da że da wa ły na dzie ję
na zwy cię stwo. Po go dzi nie dwu dzie stej
Je rzy Gwi żdż po wie dział w te le wi zji:
„Emo cjo nu ją cy fi nisz. Wie rzę, że wy -
bra li śmy Wa łę sę, czy li szan se dla na ro -
du, a nie Kwa śniew skie go, czy li szan se
dla ko le gów”.

Osta tecz ny wy nik wi siał na wło sku,
oscy lo wał w gra ni cach fi fty -fi fty. I sta ło
się. Wa łę sa prze grał nie wiel ką ró żni -
cą 650 tys. gło sów, do szta bu nie przy -
je chał, klę skę ode brał ja ko oso bi sty
po li czek. Je go lu dzie nie kry li roz go ry -
cze nia. 

– Gdy by nie Wa łę sa, je go hi sto rycz -
ne za słu gi w roz gro mie niu ko mu ni zmu,
Kwa śniew ski był by dziś se kre ta rzem al -
bo prze wod ni czą cym ra dy pań stwa

z mia no wa nia – za uwa żył J. Gwi żdż, ża -
łu jąc, że je go kam pa nia by ła zbyt ma ło
agre syw na, nie od po wia da ła na le ży cie
na ata ki lu dzi po kro ju Je rze go Urba na. 

Gwi żdż, ja ko kie ru ją cy kam pa nią, nie
usły szał sło wa kry ty ki od Wa łę sy. Gło -
śne by ły na to miast opi nie o zła ma niu
de mo kra tycz nych re guł gło so wa nia,
m.in. „do rzu ca nia kar tek do urny”.

2000
8 października 2000
Czte ry po wia ty – no wo są dec ki (ziem ski i grodz -
ki) oraz li ma now ski i gor lic ki – two rzy ły okręg
wy bor czy nr 25. Po zo sta ła część b. wo je wódz -
twa, uzu peł nio na o po wiat su ski, sta no wi ła od -
dziel ny okręg wy bor czy. Dru ga tu ra nie by ła
po trzeb na. Kwa śniew ski w ska li kra ju nie miał
kon ku ren cji, zdo był 53,9 proc. gło sów.
Okręg wyborczy nr 25
Frekwencja stosunkowo wysoka: 66, 8 proc.
(w kraju – 61,12 proc.)
Spośród 358 844 uprawnionych do głosowania

Szam pan w zwy cię skim szta bie

W Po wia to wym Szta bie Wy bor czym Alek -
san dra Kwa śniew skie go, tuż po ogło sze niu
w te le wi zji zwy cię skich son da ży, strze li ły
otwo rzo ne przez dy rek to ra biu ra po sel skie -
go Krzysz to fa Łu ka si ka kor ki szam pa nów.
Po seł Ka zi mierz Sas pro mie niał wów czas
z sa tys fak cji: 
– Wi dzi my, że za Kwa śniew skim nie gło su ją
– jak chcie li by nie któ rzy – Po la cy dru giej ka -
te go rii. Znam Ol ka pry wat nie i wiem, że nie
był i nie bę dzie on przy czy ną ja kiej kol wiek de -
sta bi li za cji w pań stwie. A No wy Sącz prze sta je
być ma tecz ni kiem pra wi cy, o czym już prze ko -
na li śmy się pod czas wi zy ty przed wy bor czej
Kwa śniew skie go w na szym mie ście i en tu zja -
stycz nym po wi ta niu przez miesz kań ców. Już
w 1995 ro ku na„Kwa cha” gło so wa ło 34 proc.
miesz kań ców mia sta. Idzie za na mi mło dzież,
dla któ rej hi sto rycz ne po dzia ły nie ma ją już
te raz więk sze go zna cze nia. 
W noc wy bor czą do szta bu SLD – oprócz rad -
nych Jó ze fa No wa ka, Mar ka Olek siń skie go
i Sta ni sła wa Ka ima – przy by li też szef OPZZ
w ZNTK Ta de usz Bed nar ski, sym pa ty cy le wi -
cy, m.in. Adam Smo ter, Ma rian Mi kul ski, Wa -
cław Racz kow ski oraz spo ra gru pa mło dzie ży. 

„Dzien nik Pol ski”, 10 paź dzier ni ka 2000

Sztab Aleksandra Kwaśniewskiego
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w wyborach wzięło udział 219 365 osób. Głosy
ważne – 215 897, nieważne – 3 468. 
Wyniki: 
1. Aleksander Kwaśniewski – 78 936 (36,56 proc.)
2. Marian Krzaklewski – 62 013 (28,72 proc.)
3. Andrzej Olechowski – 43 030 (19.93 proc.)
4. Jarosław Kalinowski – 14 759 (6,84 proc.)
5. Andrzej Lepper – 6 821 (3,16 proc.) 
6. Lech Wałęsa – 3 789 (1,76 proc.) 
7. Janusz Korwin-Mikke – 2 380 (1,10 proc.) 
8. Jan Łopuszański – 2 032 (0,94 proc.) 
9. Dariusz Grabowski – 1 112 (0,52 proc.) 
10. Tadeusz Wilecki – 412 (0,19 proc.)
11. Piotr Ikonowicz – 342 (0,16 proc.) 
12. Bogdan Pawłowski – 271 (0,13 proc.)

***
W sto li cy by łe go wo je wódz twa

– w No wym Są czu, zwy cię żył Kwa -
śniew ski – 17 302 gło sy (42,6 proc.),
przed Ole chow skim – 10 120 (24,9 proc.)
i Krza klew skim – 9 617 (23,7 proc.). No -
szo ny kie dyś przez są de czan na rę kach
by ły pre zy dent RP Lech Wa łę sa uzy skał
za le d wie 708 gło sów (1,7 proc.), prze grał
w mie ście z Ka li now skim i Kor wi nem -
-Mik ke (obaj po 1,9 proc.).

W No wym Są czu spo śród 41 ob wo -
dów w 40 pierw sze miej sce zaj mo wał

Kwa śniew ski, a tyl ko w jed nym, nr 40
– w Do mu Po mo cy Spo łecz nej: Krza -
klew ski (16 gło sów) wy prze dził o 5
gło sów urzę du ją ce go wów czas pre zy -

den ta. Ten wy cin ko wy wy nik stał się
wte dy przed mio tem nie wy bred nych żar -
tów (w wy mie nio nym DPS prze by wa ją
pen sjo na riu sze cier pią cy na za bu rze nia
psy chicz ne). W Za kła dzie Kar nym
w No wym Są czu wy bo ry wy grał Kwa -
śniew ski – 98, przed Ole chow skim – 40

i Krza klew skim – 9. W du żym osie dlu
Mi le nium w No wym Są czu: Kwa śniew -
ski – 617, Ole chow ski – 393, Krza klew -
ski – 392. W szpi ta lu w No wym Są czu
spo śród 272 do ro słych pa cjen tów gło so -
wa ło 55: zwy cię żył Kwa śniew ski – 28,
przed Ole chow skim – 11 i Krza klew -
skim – 10. Wa łę sa i Ło pu szań ski uzy -
ska li tu je den głos, a Lep per – 2.

W po wie cie no wo są dec kim (134 607
upraw nio nych) Ma rian Krza klew ski
– 26 211 (32,45 proc.) nie znacz nie wy -
prze dził Alek san dra Kwa śniew skie go
– 26 133 (32,35 proc.).

Nie co mniej szą fre kwen cję (po nad 60
proc.) od no to wa no w Li ma no wej. Tu ta -
kże przo do wał Kwa śniew ski – 2800,
przed Ole chow skim – 1743 i Krza klew -
skim – 1709. Kwa śniew ski wy grał też
w mie ście i gmi nie Piw nicz na oraz
w gmi nie uzdro wi sko wej Kry ni ca
(Kwa śniew ski pod Gó rą Par ko wą ze -
brał 49,5 proc.). Krza klew ski wy grał tyl -
ko w ob wo dzie w pod kry nic kiej wsi
– Po la nach.

Na to miast w Ga bo niu (gmi na Sta ry
Sącz) zwy cię żył Krza klew ski – 187 gło -
sów, przed Kwa śniew skim – 128, Ole -
chow skim – 57 i Ka li now skim – 55.
Wy bor ców w gmi nie Ło so si na Dol -
na (fre kwen cja: 59,4 proc.) rów nież zdo -
mi no wał Krza klew ski – 1483 gło sy,

Ko niec mi tu Wa łę sy

Lech Wa łę sa od 20 lat cie szył się szcze gól nym mi rem na Są dec czyź nie, bez a pe la cyj nie wy gry wał
wy bo ry w 1990 i 1995 ro ku, za wsze był przyj mo wa ny z ho no ra mi i aten cją. Miał tu za twar dzia -
łych zwo len ni ków (są dec ki po seł, b. pre zy dent No we go Są cza Je rzy Gwi żdż kie ro wał kra jo wym
szta bem wy bor czym Wa łę sy w 1995). W 2000 r. to gro no skru sza ło do mi ni mum, co dłu go let ni
dzia ła cze są dec kiej „So li dar no ści” ko men to wa li ze smut kiem i za że no wa niem. Na wet pra cu ją cy
w szta bie Krza klew skie go w No wym Są czu mó wi li, choć oględ nie, o źle pro wa dzo nej kam pa nii
i jed nak nie naj lep szym kan dy da cie. Je go ba za opie ra ła się na spra wu ją cych wła dzę sa mo rzą -
dow cach w mie ście i po wie cie oraz na co raz mniej licz nych i ener gicz nych ko mi sjach za kła do -
wych „S”. Zna mien ne, że pod czas re ko ne san su przed wy bor cze go na Są dec czyź nie Krza klew ski
nie spo ty kał się ze zwy kły mi ludź mi, spo tka nia ogra ni czy ły się do mi tyn gu w ma gi stra cie za spe -
cjal ny mi za pro sze nia mi i wie cu w„So ko le”, gdzie wśród pu blicz no ści do mi no wa li sa mo rzą dow cy,
m.in. wój to wie i bur mi strzo wie są dec kich gmin. 
– Spo dzie wa li śmy się jed nak dru gie go miej sca Ma ria na Krza klew skie go i dru giej tu ry. Ale ta kie są
uro ki de mo kra cji, raz się prze gry wa, raz wy gry wa – mó wi li związ kow cy spod zna ku „So li dar no ści”
Ta de usz Nit ka i Hen ryk Naj duch, za po wia da jąc re wa nż na wio snę w wy bo rach par la men tar nych. 
– AWS otrzy mał żół tą kart kę za mar ną (bar dziej w cen tra li niż w te re nie) ja kość upra wia nia po li -
ty ki, nie mniej pra wi ca po ka za ła, że na dal do mi nu je w na szym re gio nie. Mie li śmy na dzie ję
na dru gą tu rę na Są dec czyź nie. Trze ba pew ne rze czy prze my śleć, zmie nić. Je że li we źmie my się
do pra cy, wy bo ry par la men tar ne mo gą nas usa tys fak cjo no wać. A naj bar dziej wy gra nym nie -
dziel nych wy bo rów jest Ole chow ski – za uwa żył wi ce pre zy dent No we go Są cza, Le szek Zegz da,
bli ski współ pra cow nik po sła An drze ja Szka rad ka. 

„Dzien nik Pol ski”, 21 paź dzier ni ka 2000

Poparcie dla Wałęsy
w Nowym Sączu
i na Sądecczyźnie było
gremialne. „Człowiek
znikąd”, czyli przybysz
z Peru, Stan Tymiński,
który nieoczekiwanie
pokonał Tadeusza
Mazowieckiego i wszedł
do II tury wyborów, uzyskał
tu 11 proc. głosów. 

WYBORY 2010
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przed Kwa śniew skim – 856 i Ole chow -
skim – 747. 

W Sta rym Są czu gło so wa ło po nad 60
proc. W więk szo ści zwy cię żał Krza -
klew ski przed Ole chow skim i Kwa -
śniew skim. W Mosz cze ni cy Ni żnej
na 970 upraw nio nych gło so wa ło 613
osób (tu Krza klew ski uzbie rał 183 gło -
sy, a Kwa śniew ski – 129). Ge ne ral nie
w pod są dec kich wsiach pra wi ca za cho -

wa ła swo je sto sun ko wo po kaź ne wpły -
wy, choć już nie w ta kiej ska li, jak w po -
przed nich wy bo rach. 

Kwa śniew ski w No wym Są czu
W sierp niu 2000 r. No wy Sącz od -

wie dzi li obaj kan dy da ci: naj pierw Ma -
rian Krza klew ski, a na stęp nie
Alek san der Kwa śniew ski. Ja dąc już
do No we go Są cza z Gor lic wy bor czym

au to bu sem naj bli ższe oto cze nie pre zy -
den ta (Krzysz tof Ja nik, re dak to rzy Da -
riusz Szym czy cha i An drzej Urbań czyk)
za de cy do wa ło w ostat niej chwi li, że by
prze nieść spo tka nie z wnę trza Do mu
Kul tu ry Ko le ja rza na plac przed DKK.
Tu pu bli ka okla ska mi przy ję ła wy da ne
przez mi kro fon po le ce nie ochro nia rzom
z BOR i woj sko wym, aby prze stać izo -
lo wać pre zy den ta od tłu mu i umo żli wić
bez po śred nią roz mo wę. Kwa śniew ski
bli sko go dzi nę roz da wał na al. Wol no -
ści fo to gra fie wy bor cze i au to gra fy.
Przy wi tał się m.in. z po słem Ka zi mie -
rzem Sa sem, by łym wo je wo dą no wo są -
dec kim An to nim Rącz ką i b. po słem
Sta ni sła wem Pa so niem, człon kiem Za -
rzą du Po wia tu No wo są dec kie go Jó ze -
fem Zyg mun tem i wi ce pre zy den tem
No we go Są cza Pio trem Paw ni kiem. Po -
roz ma wiał z 91-let nim lot ni kiem Wła -
dy sła wem Ju no szą Pio trow skim
z Le ice ster, uczest ni kiem bi twy po -
wietrz nej o Wiel ką Bry ta nię, któ ry przy -
je chał do No we go Są cza od wie dzić
gro by ro dzi ców i krew nych. Je den z są -
de czan po pro sił o zło że nie pod pi su na...
wła snej ko szu li.

– Je stem wdzięcz ny ro dzi com, że
w mło dych la tach za bie ra li mnie na wy -
ciecz ki po wa szych, be skidz kich gó rach.
Zdą ży łem je po znać dość do brze. Lu bię
szcze gól nie Kry ni cę, w któ rej za kil ka
dni bę dę miał za szczyt otwo rzyć X Fo -
rum Współ pra cy Pol ska -Wschód. No wy
i Sta ry Sącz ko ja rzą mi się po nad to
z pre mie rem Jó ze fem Olek sym i ka pe la -
nem ks. płk. Ta de uszem Dłu ba czem,
z któ ry mi współ pra co wa łem, a ostat nio
z po słem Ka ziem Sa sem.

Pre zy dent był w do brej for mie, żar to -
wał, choć by ło wi dać na nim stru gi po tu
i tru dy upal ne go dnia. Gdy człon ko wie
je go świ ty chcie li w Gor li cach ścią gnąć
ma ry nar ki i roz luź nić kra wa ty, za pro te -
sto wał żar to bli wie: 

– Nie wi dzia łem, że by pod czas uro czy -
sto ści re li gij nych w skro pio nym słoń cem
Rzy mie ktoś od wa żył się zdjąć ha bit...

Pa trząc na jed ne go z dzien ni ka rzy
(To ma sza Bin ka z Re gio nal nej Te le wi -
zji Ka blo wej), stwier dził:

– Nie za le cam die ty ka pu ścia nej, bo
to nic zdro we go. Są in ne spo so by na zbi -
cie zbęd nej wa gi...

Marian Krzaklewski (z lewej)
Lech Ka czyń ski, ja ko po seł w No -
wym Są czu, 1992 FOT. KAZIMIERZ FAŁOWSKI

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 27



28 Sądeczanin CZERWIEC 2010 v www.sadeczanin.info

Za py ta ny, ja kie go spo dzie wa się po -
par cia w re gio nie o tra dy cyj nie pra wi co -
wych po glą dach, od po wie dział:
– Po par cie nie mu si za le żeć od geo gra -
fii. Nie ma cze goś ta kie go jak sta ły, raz
na za wsze usta lo ny elek to rat. Ow szem,
są sym pa tie mniej lub bar dziej trwa łe,
ale trze ba na nie sta le pra co wać. Wy bor -
ca sta je się co raz bar dziej wy ma ga ją cy...

Swo je wy so kie no to wa nia w ran kin -
gach przed wy bor czych tłu ma czył ak -
cep to wa nym sty lem pre zy den tu ry,

opar tym o zgo dę, prze wi dy wal ność, za -
sy py wa nie po dzia łów. 

Za py ta ny o ma rze nie w dru giej ka -
den cji, po wie dział o zło że niu pod pi su
pod do ku men tem za twier dza ją cym po -
zy tyw ne re fe ren dum o wej ściu Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej. 

Klę ska Krza klew skie go
Prze gra ną Krza klew skie go, ów cze -

sny po seł AWS, An drzej Szka ra dek sko -
men to wał na stę pu ją co:

– No wy Sącz nie jest wy spą od izo lo -
wa ną od resz ty kra ju. Jeź dzi łem z kan dy -
da tem po Pol sce, ale też zdą ży łem
za uwa żyć, że bra kło w Są czu li de rów
zdol nych po zy skać do kam pa nii Krza -
klew skie go szer sze śro do wi ska, au to ry te -
ty, oso by opi nio twór cze. Wcze sną wio sną
sam od ra dza łem Ma ria no wi kan dy do wa -
nie i chy ba za ka rę zo sta łem sze fem je go
ko mi te tu wy bor cze go: od po wia da łem
za część or ga ni za cyj no -fi nan so wą kam -
pa nii (kosz tu ją cej wstęp nie li cząc ok. 8

mln zł), Wie sław Wa len dziak – za me dial -
ną. By ła to ge ne ral nie nie zła kam pa nia,
choć – rze czy wi ście – nie ustrze gli śmy się
błę dów. Py ta ją mnie te raz, czy nie ża łu ję
udzia łu w tej wy bor czej „woj nie”, któ ra
jesz cze przed sa mym roz po czę ciem wy -
da wa ła się prze gra na. Otóż nie ża łu ję
i po now nie zro bił bym to sa mo. Uwa żam
Ma ria na (Krza klew skie go) za naj uczciw -
sze go spo śród wszyst kich kan dy da tów.
Nie ste ty, od sa me go po cząt ku miał on du -
ży elek to rat ne ga tyw ny, nie po zy skał
„środ ka”. Być mo że lep szym kan dy da tem
był by Je rzy Bu zek. Krza klew ski zo stał
w pew nym sen sie ofia rą te le wi zji, któ ra
ma ol brzy mi wpływ na za cho wa nia wy -
bor cze Po la ków. Pro szę so bie wy obra zić,
że w zle co nych przez nas son da żach
więk szość py ta nych uzna ła Kwa śniew -
skie go za le piej wy kształ co ne go i uczciw -
sze go po li ty ka od Krza klew skie go,
wie dzę na ten te mat opie ra jąc o wi ze ru -
nek wy kre owa ny przez prze ka zy te le wi -
zyj ne, głów nie „Wia do mo ści”
i „Pa no ra mę”. Praw da, jak wszy scy wie -
my, jest zu peł nie in na.

Sa mo kry tycz nie pa trzę na mo bi li za -
cję, a wła ści wie jej brak, wie lu pra wi co -

wych po li ty ków, któ rzy, jak się na le ża ło
spo dzie wać, mie li po przeć Krza klew -
skie go. Te go po par cia za bra kło, a ci,
któ rzy wy raź nie kon te sto wa li, te raz naj -
wście klej do ma ga ją się ze pchnię cia Ma -
ria na na mar gi nes. Z po dzi wem
ob ser wo wa łem jed ność w sze re gach le -
wi cy, np. ta cy an ta go ni ści w SLD jak
Mil ler z Olek sym sta li obok sie bie
na wie cach wy bor czych Kwa śniew skie -
go. Le wi ca na ze wnątrz za wsze jest jed -
no li ta, uro dą pra wi cy są ró żni ce zdań
i kłót nie pu blicz ne. Ma rian w kam pa nii
był osa mot nio ny.

2005
I tura – 9 października
Frekwencja: 56,92 proc.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania
– 65 599
Liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania – 37 341
Wyniki w Nowym Sączu:
Lech Kaczyński – 18 057 (48,64 proc.)
Donald Tusk – 12 116 (32,63 proc.)
Marek Borowski – 3 310 (8,92 proc.)
Andrzej Lepper – 2 003 (5,39 proc.)
Janusz Korwin-Mikke – 714 (1,92 proc.)

W Domu Pomocy
Społecznej: Krzaklewski 
(16 głosów) wyprzedził 
o 5 głosów urzędującego
wówczas prezydenta. Ten
wycinkowy wynik stał się
wtedy przedmiotem
niewybrednych żartów
(w wymienionym DPS
przebywają pensjonariusze
cierpiący na zaburzenia
psychiczne).

Donald Tusk w Nowym Sączu

WYBORY 2010
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Henryka Bochniarz – 426 (1,15 proc.)
Jarosław Kalinowski – 303 (0.82 proc.)
Liwiusz Ilasz – 76 (0,2 proc.)
Stanisław Tymiński – 49 (0,13 proc.)
Leszek Bubel – 33 (0,09 proc.)
Jan Pyszko – 21 (0.06 proc.)
Adam Słomka – 19 (0.05 proc.)
23 października – II tura
W drugiej turze Lech Kaczyński wygrał wybory
prezydenckie w mieście Nowym Sączu ze
znacznie większym poparciem niż w całym kraju.
Wyższa, prawie o 10 proc., była również tu
frekwencja: 60,39 proc. (w Polsce: 50,99 proc.)
Wyniki głosowania w Nowym Sączu:
Lech Aleksander Kaczyński – 24 061 (61,31
proc.)
Donald Tusk – 15 181 (38,69 proc.).
W kraju: L. Kaczyński – 54,04 proc., D. Tusk
– 45,96 proc.

Pre zy dent Lech Ka czyń ski le gi ty mo -
wał się są dec kim man da tem. W la -
tach 1991–1993 był bo wiem po słem
z okrę gu wy bor cze go nr 32 obej mu ją ce -
go ów cze sne wo je wódz two no wo są dec -
kie. Ze brał wte dy 15 813 gło sów. Dru gi
na li ście Po ro zu mie nia Oby wa tel skie go
Cen trum li der są dec kiej „So li dar no ści”,
An drzej Szka ra dek uzy skał wte -
dy 11 366 gło sów. Po seł Ka czyń ski
szyb ko otwo rzył w No wym Są czu biu -
ro po sel skie, słu żył swo ją wie dzą i po -
śred nic twem w ła go dze niu miej sco wych
bo lą czek. Do dat ko wym po wo dem
do czę stych wi zyt w na szym re gio nie
by ły od wie dzi ny ro dzin ne – u te ścio wej,
któ ra miesz ka ła wte dy w Rab ce. Ka -
czyń ski jeź dził wów czas 8–let nim ma -
łym fia tem. W No wym Są czu Lech
Ka czyń ski miał bli skie go ko le gę ze stu -
diów na Uni wer sy te cie War szaw skim.
Był nim Ta de usz Ja siń ski, in spek tor
NIK.

***
War to do dać, że trzy dni (20 paź -

dzier ni ka) przed II tu rą wy bo rów
do Wy ższej Szko ły Biz ne su – Na tio nal
Lo uis Uni ver si ty za pro sił Do nal da Tu -
ska rek tor Krzysz tof Paw łow ski, czło nek
je go ho no ro we go ko mi te tu wy bor cze go.
Tu sko wi to wa rzy szył Lech Wa łę sa.
W au li WSB–NLU za ro iło się od miej -
sco wej śmie tan ki to wa rzy skiej, li de rów
biz ne su. Nie mniej jed nak są de cza nie
opo wie dzie li się wy raź nie za Ka czyń -
skim.

2010
Po ka ta stro fie smo leń skiej przed ter -

mi no we wy bo ry pre zy denc kie ogło szo -
no na 20 czerw ca, co ozna cza, że ich
ewen tu al na dru ga tu ra od bę dzie się 4
lip ca. W eks pre so wym tem pie do 6 ma -
ja w no wo są dec kim okrę gu wy bor czym
(od Gor lic po Pod ha le) Pra wo i Spra wie -
dli wość pod kan dy da tu rą Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go na pre zy den ta RP uzbie ra ło
po nad 60 tys. pod pi sów (w sa mym No -
wym Są czu 11 tys.). Lu dzie sa mi przy -
cho dzi li po li sty do biu ra po sła
Ar ka diu sza Mu lar czy ka. 

No wo są dec ka Plat for ma Oby wa tel -
ska wy sza co wa ła po par cie na ok. 20 tys.
ze bra nych pod pi sów. Nie mniej jed nak

po ten cjał wy bor czy kan dy da ta PO Bro -
ni sła wa Ko mo row skie go jest tu też
znacz ny, o czym świad czy ło za in te re so -
wa nie je go mar co wym re ko ne san sem
w okre sie pra wy bo rów w PO, w tym
mi tyn giem w sie dzi bie są dec kie go „So -
ko ła” (7 mar ca 2010).

***
Ja ro sław Ka czyń ski przed sta wiał

pro gram PiS w No wym Są czu 2 lu te -
go 2010 r. Szef naj więk szej opo zy cyj nej
par tii w Pol sce, a za ra zem ugru po wa nia,
któ re w No wym Są czu dzie rży ster wła -
dzy, przy był do na sze go mia sta, by wy -
gło sić wy kład w Wy ższej Szko le
Biz ne su pod zna mien nym ty tu łem „Czy
Pol ska jest pań stwem pra wa?”. 

– Czu ję się tu taj szcze gól nie, bo to
miej sce, gdzie mo ja par tia uzy sku je naj -
więk sze po par cie – wy znał wte dy Ja ro -
sław Ka czyń ski. – To je dy ny okręg
wy bor czy, gdzie ma my po wy żej 50% po -
par cia. I bar dzo się z te go cie szy my. Li -
czy my, że ono bę dzie jesz cze więk sze.

Nikt nie przy pusz czał, że za kil ka
mie się cy Ja ro sław Ka czyń ski za stą pi
bra ta -bliź nia ka i bę dzie kan dy da tem
w wy bo rach pre zy denc kich...

JE RZY LE ŚNIAK
FOT. PIG, KAZIMIERZ FAŁOWSKI, BOGDAN KRĘŻEL, 

JERZY LEŚNIAK, HENRYK SZEWCZYK, ARCH.

Poparcie nie musi zależeć
od geografii. Nie ma czegoś
takiego jak stały, raz na
zawsze ustalony elektorat.

Wybory 2010

Jarosław Kaczyński w WSB-NLU

Bronisław Komorowski w „Sokole”
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Piotr Lachowicz
W naj bli ższych wy bo rach swój głos

od dam na Bro ni sła wa Ko mo row skie go.
Kan dy dat na pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej Pol skiej po cho dzi z za cnej pol skiej
ro dzi ny o tra dy cjach nie pod le gło ścio -
wych i pa trio tycz nych, któ rej ro do wód
się ga XIII wie ku, co dla mnie, wnu ka
żoł nie rza zbroj ne go pod zie mia, aresz to -
wa ne go i roz strze la ne go przez Ge sta po,
nie jest bez zna cze nia. 

Je den z pro to pla stów ro du Ko mo -
row skich wal czył w 1399 r. u bo ku księ -
cia Wi tol da i zgi nął w bi twie
nad Wor sklą. Do je go przod ków na le żał
m.in. Adam Igna cy Ko mo row ski her bu
Kor czak – pry mas Pol ski. Dzia dek Ju -
liusz był żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej.
Wu jek, ge ne rał Ta de usz „Bór” Ko mo -
row ski prze szedł do hi sto rii ja ko do wód -
ca AK i po wsta nia war szaw skie go.
Cio cia He le na Woł ło wicz, sa ni ta riusz ka

w kom pa nii K1 puł ku „Basz ta” ura to -
wa ła pod czas po wsta nia Raj mun da Ka -
czyń skie go, oj ca śp. Pa na Pre zy den ta
Le cha Ka czyń skie go. Oj ciec, pro fe sor
Zyg munt Ko mo row ski był par ty zan tem
AK. Pa trio tycz na at mos fe ra do mu ro -
dzin ne go oraz przy na le żność do ru chu
har cer skie go ukształ to wa ły je go ży cie.
W 1971 r. zo stał za trzy ma ny przez mi -
li cję pod czas ob cho dów rocz ni cy Grud -
nia 70. Był współ pra cow ni kiem
Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków oraz Ru -
chu Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa -

te la. Od 1980 r. czło nek „So li dar no ści”.
Wie lo krot nie aresz to wa ny i re pre sjo no -
wa ny. Jak sam czę sto wspo mi na, pra co -
wał ja ko pod ziem ny dru karz,

Bro ni sław czy Ja ro sław,
Ja ro sław czy Bro ni sław? 
Te go rocz na kam pa nia pre zy denc ka jest pod ka żdym wzglę dem nie ty po wa. Prze bie ga
w cie niu tra ge dii smo leń skiej, na co na ło ży ła się ka ta stro fal na po wódź, któ ra do tknę ła
rów nież nasz re gion. Aby po móc na szym Czy tel ni kom do ko nać wy bo ru, po pro si li śmy
są dec kich sym pa ty ków dwóch naj po wa żniej szych kan dy da tów w wy ści gu do Bel we de -
ru o przed sta wie nie za let i „ak ty wów” swo je go fa wo ry ta. To nasz skrom ny wkład w to -
czą cą się kam pa nię wy bor czą, ja kże in ną od wcze śniej szych.

Dlaczego zagłosuję 
na Bronisława
Komorowskiego?

Rodzina Komorowskich nie
korzystała ze splendorów.
Bronisław Komorowski
część dzieciństwa spędził
w zawilgoconym baraku
w Józefowie
pod Warszawą. Jest ojcem
piątki dzieci i zna
doskonale problemy
przeciętnej polskiej
rodziny. 

Piotr Lachowicz

WYBORY 2010

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 30



CZERWIEC 2010 Sądeczanin 31

v www.sadeczanin.info

dzien ni karz, kol por ter i wy daw ca. Był
wy kła dow cą Ni ższe go Se mi na rium Du -
chow ne go w Nie po ka la no wie oraz pra -
cow ni kiem Ośrod ka Ba dań Spo łecz nych
NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Ma zow -
sze. Aresz to wa ny 13 grud nia 1981 r.
i prze wie zio ny do obo zu in ter no wa nia
w Ja wo rzu. Po 1989 r. m.in. czło nek
władz kra jo wych Wspól no ty Pol skiej
– sto wa rzy sze nia wspo ma ga ją ce go Po -
la ków po za gra ni ca mi kra ju. Od 1991 r.
po seł na Sejm I, II, III, IV, V i VI ka den -
cji. W la tach 1990 -1993 był cy wil nym
wi ce mi ni strem obro ny na ro do wej. Dzię -
ki je go dzia łal no ści wy eli mi no wa no
z ar mii lu dzi lo jal nych nie wo bec Pol ski,
lecz Ukła du War szaw skie go i Związ ku
Ra dziec kie go. Do pro wa dził do od bu do -
wy or dy na ria tu po lo we go woj ska pol -
skie go, jak rów nież przy wró cił
w woj sku dzie dzic two Ar mii Kra jo wej
i Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie
(po la tach ce lo we go po mi ja nia ich zna -
cze nia). 

W la tach 1997-2000 Bro ni sław Ko -
mo row ski był prze wod ni czą cym sej mo -

wej Ko mi sji Obro ny Na ro do wej. To wła -
śnie wte dy Pol ska zo sta ła człon kiem
NA TO. W la tach 2000-2001 spra wo wał
urząd Mi ni stra Obro ny Na ro do wej
w rzą dzie Je rze go Buz ka. Od paź dzier -
ni ka 2005 r. był wi ce mar szał kiem Sej -
mu RP V ka den cji, a od li sto pa da 2007
r. jest mar szał kiem Sej mu VI ka den cji. 

Ro dzi na Ko mo row skich nie ko -
rzy sta ła ze splen do rów. Bro ni sław
Ko mo row ski część dzie ciń stwa spę -
dził w za wil go co nym ba ra ku w Jó ze -
fo wie pod War sza wą. Jest oj cem
piąt ki dzie ci i zna do sko na le pro ble -
my prze cięt nej pol skiej ro dzi ny. Je -
stem prze ko na ny, iż ja ko pre zy dent
bę dzie dbał o to, aby usta wy nie na -
ru sza ły in te re sów naj bied niej szych
grup spo łecz nych. To świa tły, zwró -
co ny ku no wo cze sno ści kon ser wa ty -
sta, któ re mu ja ko hi sto ry ko wi
i hu ma ni ście nie są ob ce war to ści
chrze ści jań skie i na ro do we. W peł ni
po dzie lam je go po gląd, iż wy zna wa -
nie tych war to ści nie po zo sta je
w sprzecz no ści z ak cep ta cją za sad

wol ne go ryn ku i przy na le żno ści
do Unii Eu ro pej skiej. Zga dzam się
z Bro ni sła wem Ko mo row skim, że po -
li ty ka przy ja znych kon tak tów z in ny -
mi kra ja mi nie ozna cza re zy gna cji
z twar dej obro ny na sze go in te re su. 

Znam Bro ni sła wa Ko mo row skie go
oso bi ście. Wiem, że jest cie płym,
skrom nym, bar dzo roz sąd nym i wy wa -

żo nym czło wie kiem, któ ry ja ko pre zy -
dent nie bę dzie dzie lił ro da ków.
Bro ni sław Ko mo row ski twier dzi, że ro -
lą pre zy den ta jest jed no cze nie lu dzi bez
wzglę du na ich płeć, po ziom wy kształ -
ce nia czy też po glą dy po li tycz ne, mi mo
fak tu, iż po li ty ka jest ob sza rem spo ru,
ście ra niem się ra cji, ró żnych wi zji świa -
ta i po szu ki wa niem dla nich spo łecz ne -
go po par cia. Zmia ny ko ali cji
rzą dzą cych i ró żni ce par tyj ne są zja wi -
ska mi na tu ral ny mi, a pre zy dent mu si
być przy wód cą wszyst kich Po la ków.
Uwa żam, że ta kim pre zy den tem bę dzie
Bro ni sław Ko mo row ski.

Piotr La cho wicz

Ab sol wen t Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko -
wie oraz stu diów po dy plo mo wych na Po li -
tech ni ce Kra kow skiej o spe cjal no ści
Za rzą dza nie jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. W 2009 r. ukoń czył stu dia dok to -
ranc kie na Wy dzia le Za rzą dza nia
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Kra ko wie.
Rad ny No we go Są cza od dwóch ka den cji,
choć w Ra dzie Mia sta prze wod ni czy klu bo wi
PO, po zo stał bez par tyj ny. W 2006 r. w wy bo -
rach na pre zy den ta No we go Są cza mi ni mal -
nie prze grał w II tu rze z Ry szar dem
No wa kiem. Se kre tarz Gmi ny Po de gro dzie. 

W pełni podzielam jego
pogląd, iż wyznawanie
wartości chrześcijańskich
i narodowych nie pozostaje
w sprzeczności z akceptacją
zasad wolnego rynku
i przynależności do Unii
Europejskiej. 

Bronisław Komorowski z Andrzejem Czerwnińskim w„Sokole” FOT. HSZ
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Joanna Wituszyńska
Gło su ję na Ja ro sła wa Ka czyń skie go,

bo uwa żam, że to naj lep szy kan dy dat
z osób ubie ga ją cych się o urząd pre zy -
denc ki. 

Jest po li ty kiem o du żym do świad cze -
niu, praw ni kiem z ty tu łem dok to ra. To
oso ba cha ry zma tycz na, dla któ rej wa żne
są war to ści chrze ści jań skie. Oby wa tel,
któ ry do wiódł już w swo im pry wat nym
i pu blicz nym ży ciu, że wła śnie ta ki mi
za sa da mi się kie ru je. Praw dzi wy mąż
sta nu, god ny pia sto wać ten naj wy ższy
urząd w pań stwie.

Czy my wie my wy star cza ją co du żo
o oso bach, któ re kan dy du ją w wy bo rach
pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej?
Wie my nie wie le, lecz mo że my oce nić

swój wy bór, po zna jąc wcze śniej sze idee
i dzia łal ność, któ rą te oso by słu żą.

Ja ro sław Ka czyń ski wy wo dzi się
z obo zu po li tycz ne go, któ ry naj le piej za -
dba o su we ren ność i au to no micz ność
Pol ski w Unii Eu ro pej skiej. Za gwa ran -
tu je rów nież part ner ską i do brą współ -
pra cę z Ro sją. Jest czło wie kiem
gwa ran tu ją cym, że Pol ska bę dzie kra -
jem no wo cze snym, pra wo rząd nym,
spra wie dli wym, otwar tym na świat,
a jed no cze śnie za dba o tra dy cję i spu ści -
znę na szych oj ców. 

Gło su ję na Ja ro sła wa Ka czyń skie go,
bo wa żne też dla mnie są war to ści chrze -
ści jań skie. Przy po sza no wa niu in nych
po glą dów i to le ran cji wo bec bo gac twa
i ró żno rod no ści świa ta, chcia ła bym, aby

Ko ściół ka to lic ki nie był ze pchnię ty
na mar gi nes. Nie chcę, by uwa ża no, że
za sa dy, któ re Ko ściół gło si, są nie wa żne
i sta ro świec kie. Lek ce wa że nie tych za -
sad do tkli wie nam do skwie ra za rów no
w ży ciu pu blicz nym, jak i pry wat nym.

Gło su ję na Ja ro sła wa Ka czyń skie go,
bo wa żna jest dla mnie praw da hi sto -
rycz na nie tyl ko ta do cza su II woj ny
świa to wej, ale ta kże praw da o nas – Po -
la kach po tej woj nie. „Za mia ta nie”
wszyst kich nie wy god nych fak tów
pod dy wan dla świę te go spo ko ju nie do -
pro wa dzi do mo ral ne go oczysz cze nia
na ro du i praw dzi we go po jed na nia. Na -
sza Oj czy zna po trze bu je pra wych,
uczci wych, od wa żnych Po la ków.

Sa dzę, że Ja ro sław Ka czyń ski, opie ra -
jąc się na ka to lic kiej na uce spo łecz nej,
bę dzie się sta rał, by nie za trium fo wał peł -
ny li be ra lizm w go spo dar ce, bo ostat ni
kry zys fi nan so wo -go spo dar czy po ka zał,
do cze go pro wa dzi śle pa wia ra w skraj -
nie li be ral ną dok try nę go spo dar czą.

Po nad to pań stwo ma obo wiąz ki wo -
bec tych, któ rzy nie mo gą od na leźć się 

w go spo dar ce ryn ko wej z po wo du
swo je go wie ku, cho ro by lub trud no ści
ży cio wych.

Gło su ję na Ja ro sła wa Ka czyń skie go,
bo ży cie pu blicz ne po win no być kon tro -
lo wa ne. Ilość afer z udzia łem rzą dzą cych
w ostat nich la tach to po twier dza. Obec -
na Kon sty tu cja da je pre zy den to wi RP ta -
kie mo żli wo ści. Cią gle jesz cze
przed na mi wie le re form go spo dar czych,
trud nych pry wa ty za cji i zmian pra wa.

Gło su ję na Ja ro sła wa Ka czyń skie go,
bo udo wod nił, że po li ty ka nie jest pry -

Dla cze go za gło su ję 
na Ja ro sła wa 
Ka czyń skie go?

Jarosław Kaczyński
wywodzi się z obozu
politycznego, który
najlepiej zadba
o suwerenność
i autonomiczność Polski
w Unii Europejskiej.
Zagwarantuje również
partnerską i dobrą
współpracę z Rosją. 

Jarosław Kaczyński w Nowym Sączu FOT. HSZ

WYBORY 2010
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wat nym biz ne sem dla Nie go i Je go ko -
le gów, lecz tro ską o do bro wspól ne.
W tym kon tek ście po do ba mi się ha sło
wy bor cze mo je go kan dy da ta: „Pol ska
jest naj wa żniej sza”.

Gło su ję na Ja ro sła wa Ka czyń skie go,
bo wie rzę, że bę dzie kon ty nu ował dzie -
ło swo je go bra ta Le cha za rów no w po -
li ty ce ze wnętrz nej, jak i we wnętrz nej,
któ re zo sta ło po zy tyw nie oce nio ne do -
pie ro po Je go tra gicz nej śmier ci.

Ubo le wam, że mój kan dy dat spo ty ka
się z agre sją wie lu osób pu blicz nych
i nie któ rych me diów, któ re wy pa cza ją
Je go wi ze ru nek.

Wy bór Ja ro sła wa Ka czyń skie go speł -
nia wa run ki: pa trio tycz ny, mo ral ny i me -
ry to rycz ny – ja ki mi po win ni śmy się
kie ro wać przy wy bo rze pre zy den ta
Rzecz po spo li tej Pol skiej.

Jo an na Wi tu szyń ska

Cór ka żoł nie rza AK, ab sol went ka II Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. M. Ko nop nic kiej
w No wym Są czu i Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go. Pra cow nik na uko wy In sty tu tu Ma te -
ma ty ki UJ, po tem na uczy ciel i dy rek tor SP
nr 4, a od 1999 ro ku – Gim na zjum nr 2
w No wym Są czu. Eks pert Mi ni ster stwa Edu -
ka cji Na ro do wej. Współ za ło ży ciel ka „So li dar -
no ści” na uczy ciel skiej, czło nek wie lu
sto wa rzy szeń ka to lic kich.

Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości
Rektorat: ul. Jagiellońska 19,
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 16 67
Dziekanat: ul. Rejtana 18,
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 00 701, 18 44 00 702
e-mail: dziekanat@swsz.edu.pl
www.swsz.edu.pl

Kierunki studiów inżynierskich:
Inżynieria środowiska – specjalność: Infrastruktura uzdrowisk
Geodezja i Kartografia – specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości
Kierunki licencjackie:
Turystyka i rekreacja – specjalności: Hotelarstwo z gastronomią, 
Pilotaż i przewodnictwo górskie, Obsługa ruchu turystycznego
W przygotowaniu:
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia

Joanna Wituszyńska
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www.sadeczanin.info
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Jest Pan jed nym z ne sto rów w ma -
ło pol skich sa mo rzą dach, 27 lat
– nie wie lu wój tów, bur mi strzów
i pre zy den tów mo że się po szczy cić
ta kim sta żem?

– 1 paź dzier ni ka 1983 ro ku zo sta łem
po wo ła ny ja ko peł nią cy obo wiąz ki na -
czel ni ka gmi ny, a 1 grud nia sta łem się
już na czel ni kiem. Prze ży łem ka wał cza -
su, rze czy wi ście to już pra wie 27 lat.
Ale nie je stem naj star szym wój tem
w na szych oko li cach. Po są siedz ku,
w Łu ko wi cy w po wie cie li ma now skim
zna ko mi cie go spo da rzy pa ni Cze sła wa
Rzad kosz, któ ra kie ru je tam tą gmi ną
dwa la ta dłu żej niż ja.
Kie dy tak Pan pa trzy z per spek ty -
wy tych pra wie trzech de kad, jak
ca ła Pol ska prze ży ła ty le prze obra -
żeń po li tycz nych, ustro jo wych, go -
spo dar czych, ta kże
ad mi ni stra cyj nych, to ja kie re flek -
sje Pa na na cho dzą?

– Nic się nie da po rów ny wać. Obec -
ne cza sy po ro ku 1989 są pod ka żdym
wzglę dem lep sze, za rów no dla po je dyn -
czych lu dzi, ca łych zbio ro wisk, spo łe -
czeń stwa i ta kich ma łych oj czyzn jak
na sza Zie mia Łąc ka. Wie lu z nas nie po -
tra fi te go do strzec i do ce nić. Szyb ko za -
po mi na my o tym, co by ło. Kie dyś np. to
Ra da Gmi ny wy bie ra ła wój ta, a nie
miesz kań cy. Te raz otrzy mu je my man dat
za ufa nia od ogó łu wy bor ców. To jest zu -
peł nie in na po zy cja, to się póź niej czu je
w pra cy. Czu je się, że jest się sa mo rzą -
dow cem z praw dzi we go zda rze nie, że
się ma pra wa i obo wiąz ki. Praw nie na -
le ży nad mier nie wy ko rzy sty wać, na to -
miast obo wiąz ków nie bra ku je, jest ich
spo ro. Lu dzie je żdżą po świe cie, wi dzą

jak jest w in nych kra jach, więc chcie li -
by te go sa me go tu taj u nas. I do brze, ale
– nie ste ty – fi nan se nie po zwa la ją na to,
że by szyb ko do rów nać kro ku pań stwom
i spo łe czeń stwom, któ re są za mo żniej -
sze. W Sta nach Zjed no czo nych do de -
mo kra cji do cho dzo no 200 lat. Trud no
by śmy za dwa dzie ścia lat nad ro bi li
wszyst kie za le gło ści. Te go się oczy wi -
ście nie da, ale wi dać po stęp, wi dać, że
ma my ład ną Pol skę, że jest in ny kli -
mat… Kie dy się roz ma wia z miesz kań -
ca mi, to czuć, że jed nak do ce nia ją
zmia ny.
Kie dyś wójt czy bur mistrz mu siał
się przy po do by wać rad nym, te raz
jest w du żej mie rze od nich nie za -
le żny, ale mu si się trosz czyć o wy -

bor ców, któ rzy go co czte ry la ta
oce nia ją przy urnach.

– Ja mam in ną fi lo zo fię pra cy i ży cia:
za Woj cie chem Mły nar skim nie odmien -
nie po wta rzam: rób my swo je! Trze ba być
so bą i ro bić swo je! Rad ni są wy bie ra ni
przez miesz kań ców i ja ta kże. Trze ba się
sta rać w ich spra wy wni kać, po ma gać,
roz wią zy wać pro ble my, tam gdzie się da,
tłu ma czyć, cze mu wszyst kich np. dróg
nie mo żna zro bić, cze mu w ka żdej wsi
w krót kim cza sie nie wy bu du je my ka na -
li za cji i wo do cią gów, bo na te in we sty cje
mu si my mieć mi lio ny zło tych.
Ka den cja do bie ga już – uży wa jąc
spor to we go okre śle nia – do ostat -
niej pro stej. Me ta bli sko. Jak Pan
oce nia te trzy i pół ro ku pra cy?

– Zaw sze usta lam so bie plan mi ni -
mum, któ ry wiem, że po tra fię zre ali zo -
wać. Ni gdy ni ko mu ni cze go nie

Ka żdy z nas mu si
ro bić swo je!
Z Fran cisz kiem Mły nar czy kiem, wój tem gmi ny

Łąc ko, roz ma wia Piotr Gryź lak

Pięć lat temu zostały
postawione cztery domy
dwurodzinne dla Romów,
a już teraz trzeba będzie
przeprowadzić remonty
kapitalne: zgniłe podłogi,
zawilgocone ściany, grzyb.
Mieszkańcy zatykali
wentylacje, żeby im było
cieplej.

GOSPODARKA
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obie cu ję na wy rost! Bo to by ło by nie -
uczci we. Spe cja li stą od gru szek
na wierz bie nie je stem! Po wtó rzę: ro bię
swo je! We źmy choć by dro gi, bo one są
bar dzo wa żne w ma łych spo łecz no -
ściach. Sys te ma tycz nie w ka żdej wsi co
ro ku jest ja kiś ślad po dzia łal no ści. Sta -
ram się, że by tak by ło. Po dob nie jest
z ka na li za cją bu rzo wą i sa ni tar ną. Je że li
w jed nej wio sce bu du je my ko lek to ry, to
w tym sa mym cza sie już przy go to wu je -
my do ku men ta cję dla na stęp nej miej -
sco wo ści. 
Czy li je śli już ro bić, to kom plek so -
wo, nie w ja kichś tam kil ku od cin -
kach?

– Tak jest. Lu dzie wie dzą, że w tym
ro ku bu du je my ka na li za cję w Kicz ni
i część w przy siół ku Łąc ka, a rów no cze -
śnie opra co wu je my do ku men ta cję dla
Za brze ży, a kie dy do tej wio ski wej dą
w te ren bu dow lań cy, to my już bę dzie -
my pra co wać nad pro jek tem dla Masz -
ko wic, Wo li Ko sno wej lub Wo li
Pi sku li ny.
To się tak pięk nie mó wi, ale skąd
na to bie rze cie pie nią dze?

– Nie sto imy z za ło żo ny mi rę ka mi,
man na nie spad nie z nie ba. Szu ka my
fun du szy w unij nych źró dłach, np.
na Kicz nię do sta li śmy pra wie 4 mi lio ny
zło tych z pro gra mu od no wy wsi. Ko rzy -

sta my też z po ży czek w Wo je wódz kim
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej, bo one są tań sze niż
kre dy ty. Ja sna spra wa, że do ta cje są lep -
sze, lecz trud no, kie dy się nie ma do fi -
nan so wa nia, to trze ba brać po życz ki,
któ re po tem się spła ca, ale 40 pro cent
umo rze nia mo żna uzy skać. To spo ro.
Pro gram bu do wy ka na li za cji jest

za ło żo ny na ile jesz cze lat?
– Na si de cy den ci zo bo wią za li się

przed Unią Eu ro pej ską, że wszyst kie
wsie zo sta ną ska na li zo wa ne do ro -
ku 2015. Te go praw do po dob nie nie
osią gnie my. Ma my rok 2010 i jesz cze
przed so bą spo ro wsi. Bo u nas ka na li -
za cji nie ma jesz cze Za rze cze, Wo la Pi -
sku li na, Wo la Ko sno wa, Czar ny Po tok,

Szcze reż, Kad cza, Ła zy Brzyń skie, Obi -
dza, Brzy na oraz Masz ko wi ce.
Go spo da rzy Pan w trud nym te re -
nie, gó rzy stym, peł nym po to ków,
co do dat ko wo spra wia wie le pro -
ble mów pro jek tan tom i bu dow ni -
czym sie ci ko lek to rów?

– Ta ka jest na sza Zie mia Łąc ka, du -
żo wio sek, spo ro roz rzu co nych osie dli
i przy siół ków, to jest kło pot. Dla te go my
pew nie do ro ku 2015 z tym pro ble mem
się nie upo ra my, ale chce my zro bić jak
naj wię cej.
Co w tej ka den cji za pi sał Pan
po stro nie zy sków?

– Uda ło się nam uzy skać zło tów ki
z pro gra mu roz wo ju ob sza rów wiej skich
na Park Re kre acyj no -Wy po czyn ko wy,
któ ry ma być skoń czo ny tu taj w po bli żu
Urzę du Gmi ny do koń ca sierp nia. Otrzy -
ma li śmy wy so ką do ta cję na roz bu do wę
am fi te atru na Je żo wej, na mo der ni za cję
wi dow ni, pra ce wła śnie do bie gły koń ca.
Za suk ces trze ba też uznać fakt, że wspól -
nie ze sta ro stą no wo są dec kim Ja nem Go -
lon ką do sta nie my wspar cie fi nan so we
bu do wy ha li spor to wo -wi do wi sko wej
w Łąc ku na tar go wi cy. Gdy tyl ko pod pi -
sa na zo sta nie umo wa, to na tych miast
przy stą pi my do ogło sze nia prze tar gu. To
jest du ża in we sty cja, war ta 9 mi lio nów
zło tych. Po wsta nie obiekt, któ ry po mie -
ści 600 wi dzów – wy mia ry 24 na 48 me -
trów. Ze spół Szkół im. św. Kin gi, któ rym
kie ru je Sta ro stwo Po wia to we, nie ma po -
rząd nej sa li gim na stycz nej, stąd na sze
wspól ne przed się wzię cie. Ja za wsze sta -
ram się do brze współ pra co wać w in ny mi
sa mo rzą da mi, bo z te go wy ni ka ją obo -
pól ne ko rzy ści. Ma my też przy go to wa ną
do ku men ta cję na roz bu do wę oczysz czal -
ni ście ków w Ja zow sku. Zło ży li śmy
wnio sek do pro gra mu ope ra cyj ne go, cze -
ka my na roz strzy gnię cie. Ta sta ra oczysz -
czal nia ma ma łą wy daj ność – 60
ku bi ków na do bę, po trze by wy no szą już
po nad 200 me trów sze ścien nych. Po roz -
bu do wie ten obiekt wy star czy na przy ję -
cie płyn nych nie czy sto ści z pię ciu
miej sco wo ści.
Ro sną wam też no we obiek ty spor -
to we. Świet ne wra że nie ro bi np.
„Or lik” w Ja zow sku, gdzie dzie ci
i mło dzież gra ją od ra na do wie -
czo ra.

20 lat zabiegam o to, 
by śliwowica została
zalegalizowana i niestety
na razie nie udało się
do tego doprowadzić.
Kilkakrotnie byliśmy
blisko, ale zawsze coś
stawało na przeszkodzie.
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– To nas bar dzo cie szy. Je ste śmy
przy go to wa ni do zło że nia wnio sku
do pro gra mu roz wo ju ob sza rów wiej -
skich na bu do wę szat ni przy sta dio nie
Bu dow la nych w Ja zow sku. Wkrót ce
pod pi sze my umo wę w spra wie bu do wy
„Or li ka” w Łąc ku i ten sta dio nik po -
wsta nie w tym ro ku. Dwa „Or li ki”

w gmi nie na ra zie wy star czą, cho ciaż
w ka żdej wsi chcie li by lu dzie mieć ta kie
obiek ty. Mo że kie dyś, z cza sem? W ka -
żdej wio sce bu du je my dro gi, je ste śmy
już po prze tar gach. Ma my do ku men ta -
cję na bu do wę gim na zjum w Łąc ku.
Przy go to wa ni je ste śmy do te go
pod wzglę dem or ga ni za cyj nym, jest po -
zwo le nie na bu do wę, bra ku je na ra zie
środ ków. Ma my tu taj ta kie szkol ne po -
le. Spró bu je my je sprze dać, a uzy ska ne
zło tów ki prze zna czyć na ten cel i wte dy
roz pocz nie my bu do wę. W tym ro ku
zmie ni my po kry cie da cho we w szko le
w Za rze czu. Prze targ jest już ogło szo ny,

cze ka my na wa ka cje. Zmo der ni zu je my
pla ców kę oświa to wą w Kad czy. Roz -
pocz nie my re mon ty po za koń cze niu ro -
ku szkol ne go, tak aby od 1 wrze śnia
dzie ci i mło dzież uczy ły się bez bu dow -
lań ców, choć w Kad czy się to nie uda,
tam ter min wy ko na nia ro bót okre śli li -
śmy na ko niec grud nia.
Nie oszczę dza ły was w prze szło ści
i w ostat nich la tach po wo dzie
i obe rwa nia chmur. Czy uda ło się
już gmi nie Łąc ko wy li zać z za da -
nym jej przez na tu rę ran?

– Gnę bi ły nas po wo dzie, naj więk sza
w ro ku 1997, ale po tem w 2000, 2001,
2003, 2004, 2006 i na wał ni ce w 2009,
kie dy to ucier pia ły m.in. Za rze cze, Za -
brzeż i in ne wio ski. Sys te ma tycz nie
za ka żdym ra zem przy wspar ciu bu dże -
tu pań stwa od bu do wu je my po znisz cze -
niach dro gi, mo sty, prze pu sty. Jest to
spo ry wy si łek ta kże dla bu dże tu gmi ny.
Du żo mo stów uda ło się wy bu do -
wać. Nie któ rzy są de cza nie się dzi -
wią, jak to jest, że w Łąc ku
Fran ci szek Mły nar czyk wy bu do -
wał kil ka wiel kich obiek tów na Du -
naj cu, a np. w No wym Są czu nie
mo żna od lat wy bu do wać bo daj
jed ne go po rząd ne go mo stu na tej

rze ce i wy re mon to wać sta re go
– he leń skie go?

– Ja koś ró żnym sys te mem uda ło się
nam „prze rzu cić” przez Du na jec aż trzy
du że mo sty. To praw da. W Ja zow sku ma
dłu gość 135 me trów, 110 m w Masz ko -
wi cach i 125 m w Za rze czu. Ra da Gmi -
ny pod ję ła kie dyś cię żar bu do wy mo stu
w Ja zow sku, któ ry wznio sło woj sko. Po -
zo sta łe po wsta ły z bu dże tu sa mo rzą du.
Pla no wa łem, że ostat ni most zo sta nie
wy bu do wa ny w Łąc ku przy oka zji urzą -
dza nia elek trow ni wod nej. In we stor
otrzy mał ta ki wa ru nek, że da je my zgo -
dę, ale mu si na wła sny koszt wznieść
obiekt na Du naj cu o no śno ści 15 ton.
Mi ni ster śro do wi ska wstrzy mał tę in we -
sty cję. Na ra zie nie wie my, ja ki bę dzie
re zul tat od wo łań. Bar dzo bym chciał,
że by jed nak to przed się wzię cie zo sta ło
zre ali zo wa ne, a przy oka zji by śmy mie li
jesz cze je den most. Na ra zie bo wiem
funk cjo nu je prze jazd rzecz ny na pę dza -
ny si łą ludz kich mię śni. Mo żna oczy wi -
ście ko rzy stać z prze pra wy w Za rze czu,
ale tu taj przy da ło by się nam po łą cze nie
Za wo dzia z resz tą Łąc ka.
Od kąd jest Pan go spo da rzem gmi -
ny, za wsze miał Pan spo ro pro ble -
mów z mniej szo ścią rom ską
w Masz ko wi cach?

– To jest du ża gru pa miesz kań ców.
Oni są na sta wie ni do ży cia bar dzo rosz -
cze nio wo, ale od sie bie nie wy ma ga ją
zbyt wie le. Wszyst ko im się na le ży…
Nie sza nu ją te go, co im się zbu du je. Pięć
lat te mu zo sta ły po sta wio ne czte ry do -
my dwu ro dzin ne, a już te raz trze ba bę -
dzie prze pro wa dzić re mon ty ka pi tal ne:
zgni łe pod ło gi, za wil go co ne ścia ny,
grzyb. Miesz kań cy za ty ka li wen ty la cje,
że by im by ło cie plej. No i są efek ty.
Jest więc pro blem z Ro ma mi, oczy -
wi ście nie wol no nam tu uogól -
niać, że z wszyst ki mi, ale też są
kło po ty z po zo sta łą spo łecz no ścią.
Czy Pan czę sto mu si wy stę po wać
w ro li stra ża ka, któ ry ga si spo łecz -
ne po ża ry?

– Nie jest to ła twa funk cja, rze czy wi -
ście od cza su do cza su do cho dzi do kon -
flik tów. Sta ram się je ła go dzić,
roz wią zy wać pro ble my, by wa że z po -
wo dze niem, ale zda rza się, że to się mi
nie uda je. Miesz kań cy Masz ko wic cier -

U nas nie ma podziału,
że ten jest z PiS, a tamtem
z PSL czy PO.

GOSPODARKA
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pli wie to le ru ją ró żne za cho wa nia Ro -
mów. Przy po mo cy ko men dan ta miej -
skie go po li cji Wi tol da Bo dzio ne go
pró bu je my np. wal czyć ze zło dzie ja mi
drze wa z oko licz nych pry wat nych la sów,
cho ciaż to jest bar dzo twar dy orzech
do zgry zie nia. Ro mom np. da je my wę -
giel, oni go sprze da ją, a póź niej sa mi
szu ka ją opa łu w cu dzych la sach. Ale po -
li cja po mo gła tro chę ten pro ce der opa -
no wać, ska la kra dzie ży się jed nak
zmniej szy ła.
Od wie lu lat nie uda je się Pa nu za -
le ga li zo wać do mo wej pro duk cji
śli wo wi cy łąc kiej, słyn nej w kra ju
i za gra ni cą. Dla cze go?

– 20 lat za bie gam o to, by śli wo wi ca
zo sta ła za le ga li zo wa na i nie ste ty na ra -
zie nie uda ło się do te go do pro wa dzić.
Kil ka krot nie by li śmy bli sko, ale za wsze
coś sta wa ło na prze szko dzie. Ostat nio
ko mi sja po sła Pa li ko ta przy go to wa ła
pro jekt usta wy, któ ra sank cjo no wa ła by
pro duk cję śli wo wi cy w go spo dar stwach
sa dow ni czych. Mnie nie po do ba się
okre ślo na w pro jek cie wiel kość: ty siąc
hek to li trów to jest nor ma dla go rzel ni,
a nie dla rol ni ka czy sa dow ni ka. Ja uwa -
żam, że w go spo dar stwie mo że być wy -
twa rza ne 50, no mo że 100 li trów
rocz nie, ale nie wię cej. Cze ka my na to,
ja ki bę dzie wy nik pra cy tej ko mi sji.

Cho dzi li też za tym par la men ta rzy ści,
m.in. śp. po seł Wie sław Wo da, je den
z za ko piań skich przed się bior ców, i wie -
lu in nych lu dzi. Bo to nie cho dzi tyl ko
o śli wo wi cę łąc ką, ale ta kże o ure gu lo -
wa nie spra wy w ca łej Pol sce, że by mo -
żna by ło so bie te trun ki re gio nal ne,
opar te na tra dy cyj nych re cep tu rach, ja -
kieś na lew ki, grusz ków ki, jabł ków ki
u sie bie w go spo dar stwie pro du ko wać.
Chce my, że by to nie by ło w ra mach
dzia łal no ści go spo dar czej, ale rol ni czej.
Wła ści ciel sa du po wi nien móc wy two -
rzyć so bie ta ki al ko hol. Bu do wa nie
wiel kiej go rzel ni w Łąc ku nie ma naj -
mniej sze go sen su. W Pol sce upa dło
prze cież mnó stwo go rzel ni, stra szą pu -
ste ha le w wie lu miej sco wo ściach. To
ma być przy sa dzie, pod peł ną jed nak
kon tro lą słu żb sa ni tar nych, że by też by -
ło wia do mo, gdzie da na śliw ka zo sta ła
wy pro du ko wa na, że by by ła gwa ran cja,
że jest to na pój o od po wied niej ja ko ści,
że za cho wa no ry go ry przy je go wy twa -
rza niu.
Ale tu chy ba nie od kry wa my Ame -
ry ki. Z te go, co wiem, to tak jest
np. we Fran cji, w Au strii, in nych
kra jach.

– Tak ma ją też Sło wa cy. Oni mo gą
od dać so bie za cier do pań stwo wej go -
rzel ni i na wła sne po trze by mo gą so bie
za brać 20 li trów czy ste go spi ry tu su,
z tym że nie wol no im te go sprze da wać.
Łąc ko to ta kże re gion bar dzo bo -
ga ty w kul tu rę, to licz ne im pre zy
z ma jo wym Świę tem Kwit na cej Ja -
bło ni i je sien nym „Owo co bra niem”
na cze le…

– Ma my wie le bar dzo do brych ze spo -
łów, m.in. Gó ra li Łąc kich, Ma łe Łąc ko,
Ma łych Masz ko wi czan, Ma łych Za go -
rzy nian, jest wspa nia ła Or kie stra Dę ta
im. Ta de usza Mo ry ty. Od kil ku lat pięk -
nie się nam roz wi ja Sa mo rzą do wa Szko -
ła Mu zycz na I st., któ rą kie ru je dr
Sta ni sław Strą czek. Wła śnie pro wa dzo -
ny jest trze ci na bór, a pla ców ka sku pia
już 105 uczniów. Zna leź li śmy dla niej
miej sce w bu dyn ku ko lo nij nym Kra -
kow skie go Przed się bior stwa In ży nie ryj -
ne go. My śmy ten obiekt wy re mon to wa li
i tam mło dzi mu zy cy zdo by wa ją umie -
jęt no ści gry na ró żnych in stru men tach.
Po wo li ro śnie wam tu ta kże przed -

się bior czość, a więc nie tyl ko go -
spo dar stwa rol ne i sa dow ni cze, ale
ta kże i in ne fir my.

– Bar dzo ład nie się roz bu do wu je
„Łąc ki Owoc”, a fir ma za czy na ła kie dyś
od ze ra. Są świet ne so ki od Mau re ra,
ma my in ne przed się bior stwa, któ re da ją
lu dziom za trud nie nie i po dat ki za si la ją -
ce bu dżet gmi ny. Po wsta ły re stau ra cje,
karcz my i za jaz dy. Przy je żdża ją do nas
lu dzi na wy po czy nek. Ka żdy tu ry sta jest
u nas mi le wi dzia nym go ściem.
Do bie ga koń ca ko lej na Pań ska ka -
den cja wój ta. Co da lej? Fran ci szek
Mły nar czyk zno wu nie bę dzie miał
kon ku ren ta? Czy jest tu taj u Was
wiel ka lub ma ła po li ty ka?

– Ja kaś tam po li ty ka na pew no jest,
ale trud no ją po rów ny wać do tej wiel -
kiej, sej mo wej. U nas lu dzi jed no czą
pew ne ce le, któ re chce my wspól nie
zre ali zo wać i nikt ni ko go wte dy nie py -
ta o le gi ty ma cję. Ka den cja się koń czy
i tak na do brą spra wę, to mógł bym już
przejść na eme ry tu rę. Ale przy mo im
zdro wiu i si łach jesz cze mo gę coś do -
bre go dla tej gmi ny uczy nić. Dla te go
za mie rzam ubie gać się o wy bór na na -
stęp ne czte ry la ta. Już mó wi łem wcze -
śniej, że wie le jesz cze ma my tu taj
do zro bie nia. Żo na zmar ła mi czte ry la -
ta te mu. Je stem sam, miesz kam z sy -
nem. Mo gę jesz cze po świę cić tej mo jej
gmi nie swój czas. Je że li ktoś uwa ża, że
wój to wa nie to ja kieś wiel kie za szczy -
ty, to jest w błę dzie. To jest na praw dę
ha ró wa, cię żka pra ca, ca łe mnó stwo
obo wiąz ków, po świę ce nie du żej czę ści
swo je go pry wat ne go ży cia dla gmi ny.
Czu ję się do brze, więc w na stęp nej ka -
den cji jesz cze mo gę na praw dę in ten -

Fran ci szek Mły nar czyk

Ur. 13.03. 1945 w Ochot ni cy Dol nej, od ro -
ku 1983 na czel nik i wójt gmi ny Łąc ko.
„Mo ja pra ca świad czy o mnie. Znam łąc kie re -
alia, pra cu ję na tej zie mi od 1968 ro ku. 42 la ta
pra cy za wo do wej, wy kształ ce nie wy ższe zdo -
by te na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko -
wie – Wy dział Pra wa Ad mi ni stra cyj ne go.
Ro dzi na: cór ka – Do ro ta, syn – Krzysz tof”.

(www.wro ta ma lo pol ski.pl)
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syw nie po pra co wać. Wcze śniej jed -
nak w je sien nych wy bo rach pod dam
się oce nie miesz kań ców Łąc ka i oko -
licz nych wio sek. Nie za mie rzam two -
rzyć ja kichś szta bów wy bor czych,
mam bli skich współ pra cow ni ków,
któ rzy mnie za wsze wspie ra ją. Bez
ich sta łe go za an ga żo wa nia nie wie le
by się uda ło zro bić. My ślę, że wy bor -
cy tu taj wie dzą, co już zo sta ło zro bio -
ne, co jesz cze przed na mi, i po tra fią to
do ce nić. U nas nie ma po dzia łu, że ten
jest z PiS, a tam tem z PSL czy PO.
Par tie ma ją tu taj swo ich człon ków.

Du że uzna nie ma PiS, to po twier dza -
ją choć by wy bo ry par la men tar ne. My
ma my swój Łąc ki Ruch Sa mo rzą do -
wy, któ ry jest po nad par tyj ny. Rad ni
pa trzą na to, że by roz wią zy wać pro -
ble my, że by coś po ży tecz ne go zro bić
dla na sze go re gio nu, a nie zaj mo wać
się po li ty ką.
Szy ku je się Pa nu ja kiś kon ku -
rent?

– Nie wiem, mo że, choć w ostat nich
wy bo rach nie by ło ta kie go. Wcze śniej
oprócz mnie star to wa ło dwóch kan dy -
da tów.

Z ostatniej chwili

Kie dy roz ma wia li śmy w wój tem, nikt nie spo dzie wał się, że do wy mie nio nych w jed nym z py -
tań po wo dzi, bę dzie trze ba do pi sać jesz cze jed ną, któ ra przy nio sła ko lej ne stra ty. Wo da znisz -
czy ła do my i dro gi. Trwa wła śnie sza co wa nie strat.
– Stra ty są po tę żne. Na od cin ku 300 m Obi dza – Ła zy Brzyń skie ca ła dro ga zje cha ła do Du -
naj ca. Po dej rze wam, że jej od bu do wa i za bez pie cze nie bę dzie kosz to wać kil ka mi lio nów zło -
tych. Po dob na sy tu acja jest w Łąc ku Za wo dziu. Miesz kań cy nie ma ją tam prak tycz nie
mo żli wo ści do jaz du. Dro ga osu nę ła się do rze ki na od cin ku 100 m. In ne są pod my te, ich na -
pra wa też nie bę dzie ta nia. Wo da znisz czy ła rów nież most w Za brze ży. Po szko do wa ni są
rów nież in dy wi du al ni go spo da rze. Jed nej z ro dzin z Obi dzy osu wi sko za bra ło dom [pi sze my
na ten te mat w osob nym tek ście]. W Czerń cu ucier pia ły czte ry do my, w Masz ko wi cach je den
– wy li cza Fan ci szek Mły nar czyk.

Gra ży na Win ter jest z wy -
kształ ce nia che mi kiem, pra -
co wa ła w WZGS i bra nży
mo to ry za cyj nej, a od dwóch
lat pro wa dzi Stu dio Ha ftu
Kom pu te ro we go Go Raf. To,
że za ję ła się aku rat ha ftem
kom pu te ro wym jest wy ni -
kiem zbie gu oko licz no ści:
ko niecz no ści ży cio wej z pry -
wat ny mi upodo ba nia mi.

J a ko ab sol went ka tech ni kum che -
micz ne go w No wym Są czu naj -
pierw pod ję ła pra cę
w la bo ra to rium Są dec kich Za kła -

dów Elek trod Wę glo wych. Póź niej jed -
nak ode szła od wy uczo ne go za wo du
i zo sta ła naj pierw se kre tar ką, a na stęp nie
re fe rent ką w Wo je wódz kim Za rzą dzie
Gmin nych Spół dziel ni. A kie dy w la -
tach 1989-90 spo łe czeń stwo pol skie gre -
mial nie po sta no wi ło za stą pić so cja lizm
ka pi ta li zmem, ona też wy pły nę ła
na burz li we wo dy przed się bior czo ści.
Z dwo ma ko le ga mi z WZGS za ło ży li
sklep mo to ry za cyj ny z czę ścia mi sa mo -
cho do wy mi. Mie ścił się przy ul. Żół -
kiew skie go, był jed nym z pierw szych
pry wat nych skle pów w tej cho dli wej bra -
nży, to też in te res kwitł. Ka żdy ze wspól -
ni ków zaj mo wał się wszyst kim, czym
w da nej chwi li na le ża ło się za jąć, ale
kon kret nie ona oprócz sta nia za la dą spe -
cja li zo wa ła się w ro bo cie pa pier ko wej.

Na ja ło wych ob ro tach
Po dwóch la tach spół ka się roz pa dła

i Gra ży na Win ter z dru gim ko le gą z po -
przed niej fir my za ję li PSS -owski bla -
szak przy ul. Ki liń skie go, gdzie ta kże
pro wa dzi li sklep z czę ścia mi au cia ny mi.
Z cza sem po sta wi li na wet w tym miej -
scu bu dy ne czek. Nie mo żna na rze kać,
ruch w in te re sie był.

Skoń czył się, gdy prze bu do wa no ul.
Ki liń skie go, po pro wa dzo no ją bli żej Ka -
mie ni cy, a jej daw ny frag ment za śle pio -
no. Nie ste ty, sklep stał przy za śle pio nym
od cin ku. A klient mo to ry za cyj ny to
czło wiek jak wia do mo zmo to ry zo wa ny
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i ma ta ką skłon ność, że naj chęt niej wje -
chał by do skle pu sa mo cho dem. Po dob -
nie jak ist nie ją re stau ra cje McDo nald’s
w sys te mie dri ve -in, po win ny po wstać
skle py z czę ścia mi, któ re mo żna by ło by
na by wać bez wy sia da nia z au ta! A tu na -
gle do ich skle pu za bra kło pro ste go do -
jaz du od stro ny głów nej tra sy, trze ba
by ło klu czyć po wer te pach gdzieś za Za -
jaz dem Są dec kim. Z te go po wo du ruch
za mie rał, a ob ro ty sta wa ły się ja ło we.
W do dat ku tym cza sem roz ro sła się kon -
ku ren cja, po wsta ły hur tow nie mo to ry za -
cyj ne, któ re otwie ra ły skle py de ta licz ne,
two rząc z nich re gio nal ne sie ci.

Ostat ni wspól nik prze niósł sklep
do Sta re go Są cza, gdzie kon ku ren cja by -
ła mniej sza. Ona jesz cze po pra co wa ła
przej ścio wo w cu dzym skle pie mo to ry -
za cyj nym przy ul. Jam nic kiej, ale po tem
na 4 la ta utknę ła w do mu.

W tym cza sie sur fo wa ła tro chę po in -
ter ne cie i przy po mo cy wy szu ki war ki
Go ogle szu ka ła po my słów na ma ły biz -
nes. Kie dyś na tknę ła się na ha sło „haft
kom pu te ro wy”. 

Że by wy żyć, trze ba wy szyć
A ona ha fto wać lu bi ła za wsze, za ję -

cie to sta no wi ło na wet coś w ro dza ju jej
hob by. Ręcz nie wy szy wa ła kra jo bra zy,
czer piąc wzo ry ze spe cja li stycz nych
cza so pism. Czy ni ła to pry wat nie, choć
po je dyn cze sztu ki roz da wa ła ro dzi nie
i zna jo mym ja ko pre zen ty.

Do szła do wnio sku, że lu bi ła by to ro -
bić na szer szą ska lę. I roz po czę ła stu dia,
że by roz gryźć tę bra nżę. Do wie dzia ła
się np., że mo żna ku pić ma łą ma szy nę
ste ro wa ną kom pu te ro wo. Wy bra ła nie -
wiel ką haf ciar kę ja poń skiej fir my Hap -
py, dzia ła ją cą pod pro gra mem ha ftu
kom pu te ro we go Ber ni na. Oprócz ma -

Lu dzie z gło wą

1000
na kłuć na mi nu tę

Oprócz asortymentu
użytkowego niezmiennym
popytem cieszą się motywy
religijne, a liderem w tym
segmencie krajowego
rynku są niewątpliwie
wizerunki papieża JP II.

Gra ży na Win ter FOT. IRP
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szy ny i pro gra mu trze cią nie zbęd ną in -
we sty cją by ły ni ci. Na ma łej szpul ce
mie ści się nić o dłu go ści 1 km, a na naj -
więk szych uży wa nych przez nią
– aż 5 km. Ona uży wa wy ro bów
nie miec kiej fir my Isa cord. A wy szy wa
się przy po mo cy igieł, któ re mo gą wy -
ko ny wać do 1000 na kłuć na mi nu tę,
przez co się tę pią. Jed no ra zo wo mon tu -
je się 12 igieł – ka żda do in ne go ko lo ru.

Sko rzy sta ła z bez zwrot nej po życz ki
z Urzę du Pra cy na roz po czę cie wła snej
dzia łal no ści go spo dar czej i stwo rze nie
so bie miej sca pra cy. Po zo sta ło tyl ko wy -
my ślić szyld i roz po cząć pro duk cję.
Gra ży na Win ter przy ję ła na zwę Go Raf,
od imion sy na Ra fa ła i je go dziew czy ny
Go si, któ ra póź niej zo sta ła jej sy no wą.
Wpra wy w ob słu dze pro gra mu i ma szy -
ny na bie ra ła pół ro ku, ale dzię ki te mu
dzi siaj mo że za ofe ro wać pa le tę mo żli -
wo ści, któ rych wi zu ali za cja znaj du je się
w port fo lio. Jest wła ści wie sa mo ukiem,

gdyż jak do staw cy przy wieź li haf ciar kę
z pro gra mem, to ow szem udzie li li jej 5-
go dzin ne go in struk ta żu, ale po tem od je -
cha li, zo sta wia jąc ją sa mą tyl ko
z in struk cją ob słu gi. Gdy po raz pierw -
szy sa mo dziel nie uru cha mia ła sprzęt, to
we zwa ła na po moc wy kształ co ne go

tech nicz nie sy na sio stry, gdyż ba ła się,
że coś ze psu je. Przez pierw szy rok pra -
co wa ła w do mu, do pie ro od ro ku zaj mu -
je daw ny pa wi lo nik swe go skle pu
mo to ry za cyj ne go przy bocz nej od no dze
ul. Ki liń skie go.

Ha fty w po sta ci na szy wek na no si się
na wy ro by go to we: ubra nia ro bo cze,
czap ki, ręcz ni ki. Wy ko ny wa ła na pi sy
i em ble ma ty dla firm i or ga ni za cji są -
dec kich (np. Bog dań ski, na po la rach dla
Wi śniow skie go czy cza pecz kach dla
Em po lu, dys tynk cje dla OSP w Bo bo -
wej i Ko rzen nej), kra jo wych (me blar ski
Du et, her by Tar now skich Gór dla tam -
tej sze go po go to wia ra tun ko we go, Or -
kie stra Dę ta z Łapsz Wy żnych)
i za gra nicz nych. Pro du ko wa ła zna ki
San de cji i Ar ki Gdy nia. 

Aler gi cy wy siad ka!
Oprócz asor ty men tu użyt ko we go nie -

zmien nym po py tem cie szą się mo ty wy
re li gij ne, a li de rem w tym seg men cie
kra jo we go ryn ku są nie wąt pli wie wi ze -
run ki pa pie ża JP II, z któ ry mi nie mo że
kon ku ro wać nie tyl ko Mat ka Bo ska, lecz
na wet sam Zba wi ciel nie ma szans… Za -
no si się na to, że w tym sek to rze usług
wkrót ce hi tem ryn ko wym sta ną się por -
tre ty świec kie go mę czen ni ka pre zy den -
ta Le cha Ka czyń skie go z ma łżon ką.

Wła ści wie wy ha fto wać mo żna
wszyst ko. Mo żna np. ze ska no wać zdję -
cie i przy po mo cy pro gra mu za mie nić je
na ele ment gra ficz ny. Je dy nym ogra ni -
cze niem jest szcze gó ło wość wzo ru.
Wia do mo, że na szyw ka jest po mniej -
szo ną ko pią np. lo go fir my. I je śli lo go
za wie ra zbyt wie le drob nych szcze gó -
łów, to z nie któ rych trze ba zre zy gno wać,
bo i tak bę dę nie wi docz ne.

Pro duk cja jest za zwy czaj bez od pa do -
wa, więc nie ma ko niecz no ści uty li za cji
po zo sta ło ści. Man ka men tem jest na to -
miast to, że jak to przy tka ni nach
– wszę dzie uno szą się dro bi ny włó kien.
Zde cy do wa nie nie jest to pra ca dla aler -
gi ków.

Za mó wie nia na pły wa ją naj czę ściej
przez in ter net. Bo Go Raf Gra ży ny Win -
ter dys po nu je wła sną stro ną w sie -
ci. I wła ści ciel ka już wie, że jak nie
za opa trzy się w więk szą ma szy nę, to jej
fir ma bę dzie drep tać w miej scu, za miast
się roz wi jać. I po win na też uzbro ić się
w mo żli wość ha fto wa nia sztan da rów
i cho rą gwi, bo – jak wy ka za ły nie daw ne
wy da rze nia – ist nie ją w Pol sce re zer wy
w dzie dzi nie ma so we go ofla go wa nia.

IRE NE USZ PAW LIK

Właścicielka już wie, że jak
nie zaopatrzy się w większą
maszynę, to jej firma
będzie dreptać w miejscu,
zamiast się rozwijać.

Wła ści ciel ka z głów nym na rzę dziem pra cy – haf ciar ką FOT. IRP

GOSPODARKA
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D wie ta kie „Owoc Łąc ki”
w Łąc ku i „Ol sad” w Ol sza -
nie w kwiet niu 2008 ro ku za -
wią za ły spół kę Zrze sze nie

Są dec kich Sa dow ni ków „Jabł ko Są dec -
kie”. Ich ce lem by ło stwo rze nie wspól -
ne go dzia łu han dlo we go. Dziś
za opa tru ją w jabł ka, ale też w grusz ki
i śliw ki, jed ną z naj więk szych sie ci hi -
per mar ke tów – Te sco i roz bu do wu ją
ma ga zy ny, by móc przy jąć ko lej nych za -
in te re so wa nych do gru py i jesz cze bar -
dziej umoc nić swo ją po zy cję na ryn ku. 

***
O ile jesz cze nie daw no Pol ska by ła

kon ku ren cyj na dla państw z za cho du,
o ty le dziś, kie dy mó wi się o kry zy sie,
utrzy mu je ce ny owo ców na po dob nym
do nich po zio mie. Spół ka za opa try wa ła
w jabł ka Skan dy na wię, w ubie głym ro -
ku miał się otwo rzyć dla niej rów nież
ry nek Wschod ni. Tym cza sem w pew -
nym mo men cie Ro sja nie i Ukra iń cy
prze sta li sku po wać owo ce od Po la ków,
bo lep szą ofer tę przed sta wi ły Wło chy
czy Ho lan dia. 

– Bar dziej opła ca się im brać owo ce
od Wło chów czy Ho len drów, bo te pań -
stwa do pła ca ją do trans por tu, przez co
mo gą za pro po no wać ni ższą ce nę – wy -
ja śnia Bo le sław Za jąc, pre zes Gru py
Pro du cen tów Owo ców i Wa rzyw
„Owoc Łąc ki” w Łąc ku.

Zrze sze nie Są dec kich Sa dow ni ków
wy bra ło więc in ny kie ru nek zby tu. Do -
brze ukła da im się współ pra ca ze Sło wa -
cją, po wo li ta kże kry sta li zu je się
z Cze cha mi. Ca ły czas trwa ją rów nież
roz mo wy z Ru mu nią i Buł ga rią. 

***
Na po cząt ku dzia łal no ści, w 2003 r.,

w „Owo cu Łąc kim” zrze szo nych by -

ło 17 sa dow ni ków. Roz po czę li szu ka nie
miej sca, gdzie mo gła by po wstać ba -
za chłod ni cza. Bez te go bo wiem pro -
duk cja owo ców sta je się nie opła cal na.
W 2006 r. uda ło się wy bu do wać ta ką
na 2 tys. ton ja błek, w 2008 mo gła ona
po mie ścić już 4 tys. Im więk sza ba za,
tym wię cej sa dow ni ków mo żna by ło

przy jąć do gru py. Dziś „Owoc Łąc ki”
zrze sza 49 i two rzy się li sta no wych
chęt nych. Ce lem gru py jest stwo rze nie
ma ga zy nu na 8 tys. ton owo ców wraz
z du żą sor tow nią z roz ła dun kiem wod -
nym i pa kow nią. Obec nie dys po nu je
sor tow ni cą mar ki Ave ta, ale do ce lo wa
– wod na – jest lep sza, bo nie obi ja owo -
ców. 

– Do tej po ry ca ła in we sty cja kosz to -
wa ła 13 mln zł. 15 kwiet nia ode bra łem
ze zwo le nie na bu do wę ko lej nej czę ści
chłod ni. Po win na po wstać do koń ca
wrze śnia. W dru gim pół ro czu za pla no -

wa no za kup sor tow ni i pa kow ni – in for -
mu je Za jąc. 

50 pro cent kosz tów tej in we sty cji (jak
sza cu je pre zes ca łość wy nie sie rów nież
ok. 13 mln zł) po cho dzi z do fi nan so wa -
nia unij ne go, 25 pro cent sta no wi do ta -
cja pań stwa, na resz tę gru pa mu sia ła
wziąć kre dyt. 

W 2008 r. no wo po wsta ła Gru pa Pro -
du cen tów Owo ców i Wa rzyw „Ol sad”,
ra dząc się za przy jaź nio nych sa dow ni -
ków z „Owo cu Łąc kie go”, ta kże roz po -
czę ła bu do wę chłod ni oraz rzecz ja sna
po miesz czeń so cjal nych. Jesz cze w tym
sa mym ro ku od da no obiekt mo gą cy po -

W gru pie si ła drze mie 
Ubiegły rok uświadomił wielu sadownikom, że sami nie sprzedadzą

swoich plonów w satysfakcjonujących ich ilościach i po korzystnej cenie.
Rozwiązaniem może być przystąpienie do grupy 

producentów owoców i warzyw.

Gru pa „Owoc Łąc ki” w swo jej ofer cie
ma sok jabł ko wy świe żo tło czo ny.
Na zdję ciu Ka zi mierz Ru snar czyk,
któ ry w gru pie jest od po cząt ku jej
ist nie nia FOT. GAJA

Rosjanie i Ukraińcy
przestali skupować owoce
od Polaków, bo lepszą
ofertę przedstawiły Włochy
czy Holandia. Zrzeszenie
Sądeckich Sadowników
wybrało więc inny kierunek
zbytu.
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mie ścić 2 tys. ton ja błek. To pierw szy
etap in we sty cji. Ko lej ny, jak in for mu je
pre zes Adam Ma ciu szek, po wi nien ru -
szyć w 2011 r. i po więk szyć dwu krot nie
ilość owo ców tam prze cho wy wa nych.
Do ce lo wo obiekt ma prze cho wy wać 6
tys. ton ja błek. 

Su mu jąc mo żli wo ści obu grup, Zrze -
sze nie Są dec kich Sa dow ni ków „Jabł ko
Są dec kie” zy sku je znacz ną si łę prze bi -
cia na pol skim ryn ku. Obec nie eks port
sta no wi tyl ko 10 proc. zby tu. Bez po -
śred nio owo ce do star cza sie ciom Te sco
i Bie dron ka, do po zo sta łych hur tow ni
tra fia przez po śred ni ków. Z „Owo cu
Łąc kie go” na przy kład wy je żdża ją
dzien nie 3-4 za pa ko wa ne jabł ka mi ti ry. 

A ja ki z te go zysk ma ją sa dow ni cy?
Przede wszyst kim, od da jąc do gru py
jabł ka (wa run kiem jest, że od da ją ca łe
zbio ry), nie mu szą się mar twić o ich
zbyt. Ze szły rok po ka zał, że nie jest ła -
two jed no st ce po zy skać klien ta. Zbio ry
by ły bar dzo do bre, ale sprze daż nie ste ty
sła ba. Po nie waż miał się otwo rzyć ry nek
wschod ni, ce ny owo ców po szły w gó rę.
Na gle jed nak Ro sja i Ukra ina zre zy gno -
wa ła z pol skich do staw. Sa dow ni cy zrze -
sze ni w gru pie nie stra ci li na tym, bo oni
już po zby li się swo ich owo ców i to
za do brą ce nę 70 gr za ki lo gram
za pierw szą kla sę ja błek (ce na dru giej

kla sy wa ha się 35-45 gr za kg, jabł ko
prze my sło we 15-20 gr). 

– Dziś je den sa dow nik nic nie wskó -
ra. Kon ku ren cja jest bo wiem ogrom -
na i wy py cha rol ni ków in dy wi du al nych.
Trud no jest im bo wiem zor ga ni zo wać
du żą i jed no li tą par tię owo ców. Do te go
jest po trzeb ne so lid ne za ple cze z sor tow -
nią i chłod nia mi. Któ re go jed nak sa dow -
ni ka stać na ta kie przed się wzię cie
w po je dyn kę? – mó wi Ka zi mierz Ru -
snar czyk. W gru pie „Owoc Łąc ki” jest
od po cząt ku jej ist nie nia. Je żdże nie
na gieł dę w po go dę i nie po go dą, brak
cza su na przy pil no wa nie zbio rów są już
dla nie go tyl ko wspo mnie niem. 

Te raz jabł ka od da je do „Owo cu Łąc -
kie go” i umy wa rę ce. Mo że za jąć się do -
dat ko wą dzia łal no ścią go spo dar czą. Bo
dziś – jak twier dzi – z 5-6 hek ta rów sa -

dów trud no wy ży wić ro dzi nę. Ka zi mierz
Ru snar czyk za ra bia więc na pro wa dze -
niu sta cji ben zy no wej w Łąc ku. 

Po dob ne zda nie na ten te mat ma Mi -
ro sław Hej mej. Je go go spo dar stwo jest
nie wiel kie. Z 1,5 ha, jak jest do bry rok,
mo że za brać 50-60 ton ja błek. Wcze śniej
pró bo wał je sprze da wać na wła sną rę kę,
ale sam wi dzi, że z du żą kon ku ren cją nie
wy gra. W tym ro ku zgło sił więc chęć
przy stą pie nia do „Owo cu Łąc kie go”. 

Kie dy gru pa za czy na ła swo ją dzia łal -
ność, trze ba by ło na ma wiać sa dow ni -
ków do współ pra cy. 

– Dziś już nie za bie ga my o no wych
sa dow ni ków. Sa mi prze ko nu ją się, że ze
zmia na mi za cho dzą cy mi na ryn ku wal -
ka jest bez sku tecz na – mó wi Bo le sław
Za jąc. 

– W gru pie drze mie si ła – przy zna je
Jan Wą cha ła, któ ry rów nież w tym ro ku
chce przy stą pić do „Owo cu Łąc kie go”.
W ubie głym ze brał – jak twier dzi – nie -
wie le – 15 ton ja błek, bo ma mło de na -
sa dze nia. Za dwa -trzy la ta go spo dar stwo
po win no przy no sić więk sze zy ski. Pó ki
co sa dow nik mu si rów nież pro wa dzić
do dat ko wą dzia łal ność go spo dar czą. 

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

„Jabł ka łąc kie” – pro dukt z chro nio nym zna kiem geo gra ficz nym

Pod chro nio ną na zwą „jabł ka łąc kie” mo gą być sprze da wa ne jabł ka na stę pu ją cych od mian: Ida -
red, Jo na gold, Szam pion, Li gol, Gol den De li cio us, Ga la, Bo sko op, Red Bo sko op, Eli se, Ear ly Ge ne -
ve, To paz, Lo bo, Ru bin, Glo ster i Jo na go red, pro du ko wa ne na ob sza rze po ło żo nym na te re nie
gmin: Łąc ko, Po de gro dzie, Sta ry Sącz i Łu ko wi ca. Wszyst kie mu szą na le żeć do kla sy eks tra lub I.
Wy gląd ze wnętrz ny owo ców jest uza le żnio ny od cech da nej od mia ny, ale, co cha rak te ry stycz ne,
ka żdy owoc ma ru mie niec wy raź nie moc niej szy od prze cięt ne go. Wy ró żnia ją cą ce chą „ja błek łąc -
kich” jest rów nież ich sto sun ko wo wy so ka kwa so wość oraz wy so ka jędr ność mią ższu. 

Dziś jeden sadownik nic nie
wskóra. Konkurencja jest
bowiem ogromna i wypycha
rolników indywidualnych.
Trudno jest im bowiem
zorganizować dużą
i jednolitą partię owoców
– mówi Kazimierz
Rusnarczyk.

Z le wej pre zes SGPO iW „Olsad” Adam Ma ciu szek i dy rek tor han dlo wy Sta -
ni sław Sta choń FOT. GAJA

GOSPODARKA
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W opu bli ko wa nej na ła -
mach „Rzecz po spo li tej” Li -
ście 500, bę dą cej swe go
ro dza ju por tre tem pol skiej
go spo dar ki, zna la zły się
skrom ne są dec kie ak cen ty. 
Fa kro i Car bon na Li ście 500

Na 252. miej scu (przed ro kiem 169.)
skla sy fi ko wa no Gru pę Fa kro No wy
Sącz, któ ra osią gnę ła rocz ne przy cho dy
ze sprze da ży w wy so ko ści 976,4 mln zł.
Hol ding Fa kro za trud nia łącz nie 3,2 tys.
pra cow ni ków. 257. miej sce (przed ro -
kiem 263.) zaj mu je SGL Car bon Ra ci -
bórz – No wy Sącz (d. Po lgraph SA i
Są dec kie Za kła dy Elek tro -Wę glo we), z
960 mln zł przy cho dów, w tym aż 884
mln zł na eks port (po nad 92 proc.). SGL
Car bon na li ście eks por te rów upla so wał
się na wy so kiej 14. po zy cji. W ran kin -
gu zwra ca uwa gę nie obec ność ta kich
firm jak Ne wag SA i Ko ral, w pierw -
szym przy pad ku naj praw do po dob niej z
uwa gi na słab szy rok, w dru gim – na
brak da nych.

„Te raz Pol ska” 
dla Są dec kie go Bart ni ka

Ja nusz Kasz te le wicz, wła ści ciel Go -
spo dar stwa Pa siecz ne go Są dec ki Bart -
nik w Stró żach, otrzy mał pod czas ga li w
Te atrze Wiel kim w War sza wie Go dło
„Te raz Pol ska”. Już pięć lat te mu pro du -
ko wa ny przez Są dec kie go Bart ni ka
miód spa dzio wy wy ró żnio ny zo stał w
ten spo sób. Tym ra zem pre sti żo wym ty -
tu łem uho no ro wa no mu ze al no -skan se -
no wą dzia łal ność pa sie ki.

Go spo dar stwo Pa siecz ne An ny i Ja -
nu sza Kasz te le wi czów to nie tyl ko pro -

duk cja mio du, lecz ta kże pro gram edu -
ka cyj ny „Wiel ka przy go da z ma łą
pszczo łą”, skie ro wa ny do mło dzie ży i
go ści, od wie dza ją cych tam tej sze mu -
zeum pszcze lar stwa. W cza sie po by tu w
nim mo żna ode brać lek cję hi sto rii

pszcze lar stwa i rów no cze śnie bio lo gii.
Dla grup zor ga ni zo wa nych prze wi dzia -
ne są po nad to de gu sta cje i warsz ta ty,
pod czas któ rych mło dzież mo że np. wy -
ko ny wać wy ro by z wo sku pszcze le go.
Wła ści cie le Są dec kie go Bart ni ka zgło -
si li tę for mę dzia łal no ści do Ka pi tu ły
Go dła „Te raz Pol ska” i jak się oka za ło,
ope ra cja pro mo cyj na za koń czy ła się
peł nym suk ce sem. Kasz te le wi czo wie
nie ogra ni cza ją się do eks plo ato wa nia
pszczół – zaj mu ją się ta kże po pu la ry zo -
wa niem pszcze lar stwa, nie ba cząc przy
tym, że mi mo wol nie do kształ ca ją w ten
spo sób kon ku ren cję dla sie bie. Wy da li
już m.in. ok. 30 pu bli ka cji ksią żko wych
oraz wy pro du ko wa li kil ka fil mów.

***
JA NUSZ KASZ TE LE WICZ , ur. 1948; abs. Tech ni -
kum Pszcze lar skie go w Pszcze lej Wo li k. Lu bli -
na (je dy nej te go ty pu szko ły za wo do wej
w Eu ro pie) i Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu,
wła ści ciel i twór ca w 1978 r. Go spo dar stwa Pa -
siecz ne go „Są dec ki Bart nik” w Stró żach, a na -
stęp nie Mu zeum Hi sto rii Pszcze lar stwa
Pol skie go im. Bog da na Szy mu si ka. Or ga ni za tor
lip co wych „Bie siad u Bart ni ka”. Obec nie je go pa -
sie ka li czy po nad 1500 ro dzin pszcze lich.

Ulga po dat ko wa dla 
Mia stecz ka Multimedialnego 

Ra da Miej ska No we go Są cza zwol ni -
ła od po dat ku od nie ru cho mo ści na 10
lat po wsta ją cy przy ul. Tar now skiej Park
Tech no lo gicz ny – Mia stecz ko Mul ti me -
dial ne, sztan da ro we obec nie przed się -
wzię cie pre zy den ta Wy ższej Szko ły
Biz ne su – NLU dra Krzysz to fa Paw łow -
skie go. Dzię ki tej uchwa le WSB–NLU

Gospodarcze
lustro regionu

Ra da Miej ska No we go Są cza zwol ni ła od po dat ku od nie ru cho mo ści na
10 lat po wsta ją ce przy ul. Tar now skiej – Mia stecz ko Mul ti me dial ne FOT. HSZ

Ja nusz Kasz te le wicz
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za osz czę dzi ok. 200 tys. zł rocz nie, o ty -
le sa mo zmniej szą się w tym cza sie do -
cho dy mia sta.

Uchwa ła wpi su je się w pro gram po -
mo cy de mi ni mis, okre ślo ny uchwa łą z
25 wrze śnia 2007 r. w spra wie udzie la -
nia przed się bior com zwol nień od po dat -
ku od nie ru cho mo ści, sta no wią cy
re gio nal ną po moc in we sty cyj ną na la ta
2007–2013. Uchwa ła obo wią zu je od 25
paź dzier ni ka 2007 do 31 grud nia 2016,
jed nak ak ces do uchwa ły przed się bior -
ca mo że zgło sić do 31 grud nia 2013.
Mag da le na Ja nu szek -Gró dek, dy rek tor
wy dzia łu ds. przed się bior czo ści UM
No wy Sącz, przy go to wa ła raj com na ten
te mat ob szer ną no tat kę: „Uchwa ła
wpro wa dzi ła zwol nie nie od po dat ku od
nie ru cho mo ści dla bu dyn ków i bu dow li
(lub ich czę ści) zwią za nych z pro wa dze -
niem dzia łal no ści go spo dar czej, sta no -
wią cych no we in we sty cje (za wy jąt kiem
bu dyn ków i bu dow li za ję tych na sta cje
pa liw, ban ki oraz dzia łal ność han dlo wą
o po wierzch ni sprze da żo wej po wy żej
400 m2).”

Do tych cza so wi be ne fi cjen ci pro gra -
mu to: Fa bry ka Okien DA KO sp. z o.o.
(war tość po mo cy – 319 tys. zł w 2009 r.
i 318 tys. w 2010 r.), Przed się bior stwo
Han dlo wo–Usłu go we PTAK Je rzy Ptak
AU TO–HAN DEL–KO MIS (war tość
po mo cy – 10.461 zł w 2010 r.), Han del
De ta licz ny Py zik Syl we ster, (war tość
po mo cy w 2010 r. – 9 412 zł).

***
PO MOC DE MI NI MIS. Wspar cie pań stwa/sa -
mo rzą du udzie la ne przed się bior com, któ re nie
wy ma ga no ty fi ka cji Ko mi sji Eu ro pej skiej. Zgod -
nie bo wiem z za sa dą pra wa rzym skie go de mi -
ni mis non cu rat lex (łac. pra wo nie trosz czy się
o dro bia zgi), po moc o nie wiel kich roz mia rach
nie po wo du je na ru sze nia kon ku ren cji na ryn ku.
Od 1 stycz nia 2007 ro ku po moc pu blicz na w wy -
so ko ści nie prze kra cza ją cej 200 tys. eu ro przy -
zna na w cią gu 3 lat nie pod le ga zgło sze niu KE.

No wy Sącz i Tar nów 
– wspól na spra wa

No wy Sącz i Tar nów zwie ra ją szy ki,
by stać się w przy szło ści prze ciw wa gą
dla Kra ko wa. Tak mo żna by stre ścić
sens spo tka nia w są dec kim ra tu szu, pod -
czas któ re go kil ku na stu przed sta wi cie li
przed się biorstw i in sty tu cji z obu miast

pod pi sa ło umo wę o współ pra cy na rzecz
roz wo ju go spo dar ki in no wa cyj nej w
Ma ło pol sce Po łu dnio wo -Wschod niej.

Swo je au to gra fy pod kil ku stro ni co -
wym po ro zu mie niem zło ży li m.in.: pre -
zy dent No we go Są cza Ry szard No wak,
zwią za ny z Wy ższą Szko łą Biz ne su dr
Krzysz tof Paw łow ski, przed sta wi cie le
Fun da cji Roz wo ju Edu ka cji i Na uki w
Tar no wie, Są dec kiej Izby Go spo dar czej,
bu do wa ne go już Mia stecz ka Mul ti me -
dial ne go, firm: Wi śniow ski, Ne wag SA,
Fa kro, Dr Zą ber, No vi tus SA, Gór–Stal,
BCS Pol ska oraz Tar now skie go Kla stra
Prze my sło we go, któ ry ma być ko or dy -
na to rem przed się wzię cia. 

„Stro ny ni niej szej umo wy de kla ru ją
współ pra cę w ce lu peł ne go wy ko rzy sta -
nia po ten cja łu roz wo jo we go skie ro wa -
ne go w Ma ło pol sce, zwłasz cza w
mie ście No wym Są czu, Tar no wie oraz
po wia tach no wo są dec kim i tar now skim,
dla stwo rze nia sil ne go bie gu na wzro stu
go spo dar ki in no wa cyj nej w Ma ło pol sce
Po łu dnio wo -Wschod niej i za pew nie nia
w ten spo sób bar dziej zrów no wa żo ne go
roz wo ju re gio nu” – czy ta my w pierw -
szym zda niu do ku men tu, któ ry za kła da
trzy głów ne ce le: „opra co wa nie mo de lu
ge ne ro wa nia i wdra ża nia in no wa cji, któ -
ry w więk szym stop niu niż obec nie
uwzględ niał by re al ne po trze by go spo -
dar ki i ad mi ni stra cji re gio nal nej; utwo -

rze nie w Ma ło pol sce Po łu dnio wo -
-Wschod niej cen trum in no wa cji, ma ją -
ce go sku tecz nie i efek tyw nie wspie rać
opra co wa nie i wdro że nie przed się wzięć
in no wa cyj nych w ob sza rze tech no lo gii
or ga ni za cji i edu ka cji; utwo rze nie par ku
tech no lo gicz ne go w Ma ło pol sce Po łu -
dnio wo -Wschod niej w No wym Są czu i
Tar no wie pod na zwą: Edu Tech Med, ge -
ne ru ją ce go śro do wi sko dla dy na micz -
nych i in no wa cyj nych przed się bior ców
oraz in sty tu cji oto cze nia biz ne su”.

Zwar cie szy ków obu tych miast i re -
gio nów ma być prze ciw wa gą dla Kra ko -
wa. Mo że po zwo lić na wspól ne
ubie ga nie się o fun du sze unij ne na re ali -
za cję roz ma itych no wa tor skich pro gra -
mów i pro jek tów, np. Ma ło pol skie go
Cen trum In no wa cji (na co mo żna bę dzie
do stać 20 mln eu ro, dru gie ty le trze ba
zna leźć w in nych źró dłach). 

Nie ma chęt nych na Ła zien ki
w Piw nicz nej

Fia skiem za koń czy ła się ko lej na pró -
ba sprze da ży ła zie nek w Piw nicz nej -
-Zdro ju. Prze targ od wo ła no, bo nie
wpły nę ła żad na ofer ta.

Gmi na od 2003 r. usi łu je sprze dać
trzy dział ki (o po wierzch ni 0,36 ha)
wraz z trze ma nie do koń czo ny mi pa wi -
lo na mi w sta nie su ro wym za mknię tym,
na co wy ra zi li zgo dę rad ni. Od te go cza -

Nie ma chęt nych na Ła zien ki w Piw nicz nej-Zdroju FOT. MIGA
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su ła zien ki już kil ka krot nie szły pod
mło tek, ale wszyst kie pró by szu ka nia
na byw cy, któ ry zde cy do wał by się wy ło -
żyć nie ma ły ka pi tał i do koń czyć in we -
sty cję, za koń czy ły się nie po wo dze niem.
Mo że po ten cjal nych in we sto rów znie -
chę ca ce na – 970 tys. zł, za któ rą gmi na
chce zbyć sztan da ro wą nie gdyś dla te go
re gio nu in we sty cję. Przy znać trze ba, że
par te ro we bu dyn ki, we wnątrz któ rych
znaj du je się sze reg ma łych nie funk cjo -
nal nych po koi, w do dat ku bez mo żli wo -
ści za mon to wa nia po chyl ni dla
nie peł no spraw nych, nie są dla ofe ren tów
żad ną atrak cją. Za in te re so wa ni nie ru -
cho mo ścią szyb ko się wy co fy wa li, po
obej rze niu obiek tów. Nie któ rzy by li na -
wet zda nia, że tyl ko grunt ma ja kąś war -
tość, a bu dyn ki na le ża ło by zbu rzyć, bo
nie opła ca się w nie in we sto wać.  

– Nie re zy gnu jemy – mó wi bur mistrz
Edward Bo ga czyk. – Jak naj szyb ciej
zwró cę się do Ra dy Mia sta i Gmi ny z
wnio skiem, by okre śli ła, o ja ki pro cent
mo żna by ło by ob ni żyć ce nę prze tar go -
wą. Mo że wte dy znaj dzie się ku piec.

Kon tra hent, któ ry zde cy du je się na -
być ła zien ki, mu si mieć świa do mość, że
we źmie na swo je bar ki nie ła twe za da nie
uru cho mie nia pla ców ki, któ ra mo że słu -
żyć wy łącz nie do ce lów zdro wot nych.
Ła zien ki znaj du ją się bo wiem w ści słej
stre fie uzdro wi sko wej A. Ozna cza to, że

nie mo że tu funk cjo no wać sklep, re stau -
ra cja czy hur tow nia.

Od mła dza nie 
kry nic kie go Dep ta ku

Kry ni ca -Zdrój otrzy ma pra wie 8 mln
zł z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go. Są to środ ki z fun -
du szu unij ne go prze zna czo ne go na
in we sty cje w obiek ty i in fra struk tu rę
uzdro wi sko wą (na la ta 2007–2013).

Pierw szy pro jekt „Re no wa cja Dep ta -
ku w miej sco wo ści uzdro wi sko wej Kry -
ni cy -Zdro ju” ma kosz to wać po nad 9,9
mln zł, a do fi nan so wa nie z UE wy nie sie
rów no 5 mln zł. War tość dru giej in we -
sty cji – „Bu do wa par ku spor to wo–re kre -
acyj ne go – Czar ny Po tok” – wy li czo no
na 3,7 mln zł (do ta cja – 2,8 mln zł).

Kon cep cję re no wa cji Dep ta ku wy ko -
na ła są dec ka Pra cow nia Pro jek to wa Ar -
chi tek ci Tar ko–But scher. Wśród
wy zna czo nych prac prze wi du je się
m.in.: „mo der ni za cję głów ne go cią gu

pie szo -jezd ne go, mo der ni za cję ko ry ta
po to ku Kry ni czan ka oraz od zy ska nie
dla funk cji spa ce ro wo -re kre acyj nej
skar py po za chod niej stro nie po to ku”.
Za mie rze nia są am bit ne, do ty czą cen -
trum Kry ni cy w bez po śred nim są siedz -
twie Sta re go Do mu Zdro jo we go.

Je śli cho dzi o dru gie przed się wzię cie,
to w je go ra mach pla nu je się bu do wę

par ku spor to wo -re kre acyj ne go z sze re -
giem bo isk, mia stecz kiem ro we ro wym,
ska te par kiem, pla cem za baw, a ta kże
ście żka mi pie szy mi i ro we ro wy mi. Od -
no wio na zo sta nie ta kże zie leń na za nie -
dba nym obec nie ob sza rze wzdłuż
Czar ne go Po to ku.

Mi lio no we in we sty cje 
w Mu szy nie

Trzy pro jek ty przy go to wa ne przez sa -
mo rząd mia sta i gmi ny Mu szy na otrzy -
ma ją wspar cie z Ma ło pol skie go
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007–2013. Tak zde cy do wał nie -
daw no Za rząd Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go. Kil ka na ście mi lio nów zł bę dzie
po cho dzić z fun du szy unij nych, prze zna -
czo nych na roz bu do wę in fra struk tu ry
uzdro wi sko wej.

„Bu do wa Par ku Zdro jo we go Za po -
pra dzie w Uzdro wi sku Mu szy na” – tak
na zy wa się pierw sza in we sty cja, któ ra
ma kosz to wać po nad 6,6 mln zł. Do fi -

nan so wa nie wy nie sie bli sko 5 mln zł.
Przed się wzię cie obej mu je za go spo da ro -
wa nie te re nów wo kół sa na to riów, bu do -
wę sta wów re kre acyj nych wraz z
in fra struk tu rą to wa rzy szą cą i za mon to -
wa nie plat for my wi do ko wej. Pra ce ma -
ją być za koń czo ne do 31 sierp nia 2012
r. Bę dą one do sko na łym uzu peł nie niem
ro bót, któ re zo sta ły już wy ko na ne na Za -

Muszyna

Krynicki deptak
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po pra dziu, czy li m.in. am fi te atru i bu do -
wa ne go od kil ku mie się cy kom plek su
od kry tych ba se nów.

Bar dzo cie ka wie za po wia da się „Bu -
do wa Miej skie go Par ku Zdro jo we go
Basz ta w uzdro wi sku Mu szy na”. Koszt
– ok., 6,7 mln zł (do ta cja 5 mln zł). W
tym przy pad ku za kres pla no wa nych
prac przed sta wia się na stę pu ją co: za go -
spo da ro wa nie wej ścia od stro ny źró dła
„An na”, wzgó rza zam ko we go z wy eks -
po no wa niem ru in zam ku i oko lic uj ścia
po to ku Szczaw nik, re mont ulic No wej i
Zie lo nej. To wszyst ko ma być go to we do
koń ca przy szłe go ro ku.

„Bu do wa cen tral ne go dep ta ka uzdro -
wi sko we go Że gie stów– Zdrój na od cin -
ku dro gi po ni żej wil li Za mek –
ko śció łek zdro jo wy oraz roz bu do wa
prze strze ni pu blicz nej” tak za ty tu ło wa -
ny był trze ci wnio sek. War tość pro jek tu
3,7 mln zł (z MRPO 2,8 mln zł). Ten po -
mysł wpi su je się w wy ma rzo ną przez
wie lu mi ło śni ków Że gie sto wa re wi ta li -

za cję pod upa dłe go uzdro wi ska, na wią -
za nie do wspa nia łych nie gdyś tra dy cji
przed wo jen ne go ku ror tu. Gmi na za mie -
rza do ko nać mo der ni za cji sta rych i wy -
bu do wać no we „spa cer ni ki”, wraz z
mu ra mi opo ro wy mi i oświe tle niem pro -
me na dy. Chce też roz pro wa dzić sieć
wo dy mi ne ral nej, z któ rej bę dzie mógł
ka żdy sko rzy stać, do ko nać od no wie nia
in sta la cji wo do cią go wej oraz za dbać o
no wą zie leń i ma łą ar chi tek tu rę. W tym
przy pad ku ja ko osta tecz ny ter min re ali -
za cji po da no 30 wrze śnia 2012 r.

Ką pie li sko na Ra dwa no wie
dzię ki unij nej do ta cji

Pra wie 5 mln zł tra fi do Piw nicz nej -
-Zdro ju z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Do ta cja zo sta -
nie prze zna czo na na bu do wę otwar te go
ką pie li ska na Ra dwa no wie. Ca ła in we -
sty cja ma kosz to wać po nad 6,75 mln zł.
Bę dzie ono re ali zo wa ne eta pa mi do
2012 r.

W tym ro ku gmi na ogło si prze targ w
sys te mie „Za pro jek tuj i wy bu duj”. Sa -
mo rząd pla nu je na Ra dwa no wie kil ka
ba se nów wraz z nie zbęd ną in fra struk -
tu rą. W pierw szym eta pie, prze wi dzia -
nym na la ta 2010–2011 ma ją po wstać:
par king na po nad 80 miejsc, szat nia z
szaf ka mi za my ka ny mi elek tro nicz nie,
re stau ra cja, ka wiar nia z ta ra sem, bu -
dy nek ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy,
skle pik, w któ rym bę dzie mo żna ku -
pić ko sme ty ki do opa la nia, stro je ką -
pie lo we i sprzęt do pły wa nia.
Wy bu do wa ne zo sta ną czte ry od kry te
ba se ny (o ró żnej głę bo ko ści), w tym
bro dzik dla dzie ci z ró żny mi atrak cja -
mi (zje żdżal nia mi, ryn na mi, gej ze ra -
mi wod ny mi) oraz trzy wan ny ja cuz zi
z wo dą nor mal ną, mi ne ral ną i siar -
cza ną.

– Wo dę mi ne ral ną i siar cza ną wo zi -
li by śmy do ja cuz zi becz ko wo za mi – mó -
wi bur mistrz Edward Bo ga czyk. –
Źró dła tej ostat niej są w Wier chom li. Je -
śli oka za ło by się po ba da niach, że jest
lecz ni cza, to nic nie sta ło by na prze szko -
dzie, aby ko rzy sta li z niej nie tyl ko
miesz kań cy Piw nicz nej. Dru gi etap
przed się wzię cia obej mo wał by m.in. bu -
do wę du że go ba se nu pły wac kie go (1,35
do 2 m głę bo ko ści), bo iska do siat ków -
ki, kor tu te ni so we go. Chciał bym, aby
wo da w ba se nach (oprócz ba se nu spor -
to we go) by ła ogrze wa na przez ko lek to -
ry sło necz ne i pom py cie pła. Ra dwa nów
jest bar dzo na sło necz nio nym miej scem.
Zre ali zo wa nie tej in we sty cji ozna czać
bę dzie dla nas po sze rze nie ofer ty tu ry -
stycz nej mia sta i gmi ny. 

(HSZ, IRP, LEŚ, MI GA, PG)

R E K L A M A

Czynne poniedziałek-piątek 9-19
sobota 9-15
tel. 18 547 37 90
Nowy Sącz, ul. Kolejowa 16 
tel. 18 443 96 98
ul. Ciećkiewicza 7 
tel. 18 547 37 90
Krynica-Zdrój, ul. Kościuszki 56
tel. 18 471 31 13
Bobowa CENTRUM HANDLOWE
tel. 18 354 61 20

OKNA  l DRZWI  l BRAMYNAPRZECIW „REALA”

Radwanów WIZUALIZACJA MGR INŻ ARCH. MALWINA CEBULAK
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W al ne od by ło się w pierw szą
nie dzie lę ma ja w Łąc ku.
Do sa li gim na stycz nej
w miej sco wej szko le przez

uchy lo ne okna do cho dzi ły od gło sy za ba -
wy w am fi te atrze na Je żo wej. Po mi mo
Świę ta Kwit ną cej Ja bło ni, wójt Fran ci -
szek Mły nar czyk zna lazł czas na udział
w ob ra dach, za uwa ży li śmy też wój ta Ro -
py Ja na Mo rań dę i wi ce wój ci nę Ra by
Wy żnej Mał go rza tę Gro ma lę; in ni wój -
to wie i bur mi strzo wie przy sła li swo ich
przed sta wi cie li. To po ka zu je, że wła dze
lo kal ne do ce nia ją dzia łal ność Sto wa rzy -

sze nie i że ka sy wza jem nej po mo cy są
moc no osa dzo ne w te re nie wiej skim,
skąd głów nie re kru tu ją się jej człon ko -
wie, co tu ukry wać, lu dzie nie zbyt za mo -
żni. Dla nich po życz ka z ka sy jest czę sto
je dy ną mo żli wo ścią za ła ta nia dziu ry
w do mo wym bu dże cie, w chwi lach, gdy
„czło wie ka przy ci śnie bie da”. Po życz ki
są nie pro cen to wa ne, a ich spła ta roz ło -
żo na na do god ne ra ty. Ta kich wa run ków
nie ofe ru je ża den nor mal ny bank, że by
już nie mó wić o li chwie upra wia nej
przez roz ma ite pa ra ban ki, któ rych emi -
sa riu sze roz da ją ulot ki pod mar ke ta mi. 

Wal ne roz po czę ły się od wpro wa dze nia
sztan da ru Sto wa rzy sze nia i uczcze nia mi -
nu tą ci szy zmar łych człon ków or ga ni za cji
oraz ofiar tra ge dii smo leń skiej. For mal no -
ścią był wy bór na prze wod ni czą ce go ze -
bra nia Je rze go Bo chyń skie go, wi ce pre ze sa
Fun da cji Są dec kiej, rów nie szyb ko wy bra -
no pre zy dium oraz ko mi sje uchwał i wnio -
sków oraz skru ta cyj ną. Nie ste ty, nie
do je chał na czas do Łąc ka Zyg munt Ber -
dy chow ski, któ ry zwy cza jo wo wy gła szał
do dzia ła czy mo wę peł ną prze stróg
i ostrze żeń, przy po mi na jąc im, że ob ra ca -
ją „ludz ki mi pie niędz mi, są sie dzi pa trzą
Wam na rę ce i na tej pod sta wie wy ra bia -
ją so bie opi nię o na szym śro do wi sku”.
Za ło ży cie la i pre ze sa Sto wa rzy sze nia za -
trzy ma ła kon fe ren cja hi sto rycz na w Mar -
cin ko wi cach (pi sze my o niej w in nym
miej scu). W spra woz da niu Ko mi sji Re wi -
zyj nej, od czy ta nym przez Do mi ni ka Wój -
ci ka z Chom ra nic, oprócz im po nu ją cych
cyfr, ob ra zu ją cych dzia łal ność Sto wa rzy -
sze nia w ubie głym ro ku, zna la zły się też
spra wy przy kre. Li kwi da cji ule gło ko ło
gmin ne Sto wa rzy sze nia w Za kli czy nie.
Nie ste ty, skarb ni ko wi tam tej szej ka sy po -
my li ły się pie nią dze pry wat ne ze skład ka -
mi człon kow ski mi, aż trze ba by ło
uru cho mić po li cję… Usa mo dziel ni ła się
prę żna ka sa w Tar no wie, tę pró żnię wy -
peł ni ło no wo po wsta łe ko ło w Piąt ko wej,
dru gie w gmi nie Cheł miec, za ło żo ne
przez pa nią soł tys Bar ba rę Sur man. Ko -
mi sja Re wi zyj ne wy tknę ła nie któ rym
dzia ła czom, że udzie la ją dłu ższej ka ren -
cji w spła cie po życz ki od dwu mie sięcz -
nej, wy zna czo nej sta tu tem. By wa też, że
po rę cze nia nie po cho dzą od człon ków
kas, al bo że spła tę po życz ki po kry wa się
wkła dem człon kow skim. To wszyst kie
nie do cią gnię cia nie prze sła nia ją jed nak
cię żkiej, co dzien nej i bar dzo efek tyw nej
pra cy pre ze sów i skarb ni ków. Dla te go
po upo ra niu się ze spra wa mi re gu la mi no -

83 de le ga tów, re pre zen tu ją cych bli sko 4-ty sięcz ną rze szę
człon ków Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej Po mo cy, zgru po -
wa nych w 44 ko łach gmin nych, roz sia nych od Ora wy po zie -
mię gor lic ką, wzię ło udział w XIV Wal nym Zgro ma dze niu
Człon ków Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej Po mo cy.

Wal ne Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej Po mo cy 
w cie niu Świę ta Kwit ną cej Ja bło ni

Pie niądz w obie gu
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wy mi, uję ty mi w po rząd ku ob rad, na sta -
ła naj mil sza chwi la ze bra nia – wrę cza nie
dy plo mów i na gród wy ró żnia ją cym się
skarb ni kom i pre ze som gmin nych kół.
Wśród wy ró żnio nych by ła m.in. Ma ria
Ko to wicz, pre zes naj star szej ka sy w Łu -
żnej (dzia ła od 1996 r.), któ rej pra cę do -
ce nił wójt Ka zi mierz Krok; Bo gu sła wa
Pie trzak, pre zes naj więk szej ka sy
w Chełm cu oraz… Da nu ta Wójs i Wła -
dy sław Mat czuk, bez któ rych nie by ło by
te go spo tka nia. Ci chą, mrów czą, wie lo -
let nią pra cę pa ni księ go wej oraz dy rek to -
ra biu ra Fun da cji Są dec kiej, któ ry jak co
ro ku przy go to wał na Wal ne bro szur ki peł -
ne ta bel i cy fe rek, do ce nił wójt No we go
Brze ska. Gra tu lu je my!

(HSZ)

Sto wa rzy sze nie Ka sa 
Wza jem nej Po mo cy 

Sto wa rzy sze nie po wsta ło w 1997 ro ku z ini -
cja ty wy ów cze sne go po sła zie mi są dec kiej
Zyg mun ta Ber dy chow skie go, pre ze sa Fun da -
cji Są dec kiej. Wszyst ko roz po czę ło się od ka -
sy za po mo go wo -po życz ko wej, dzia ła ją cej
przy Za rzą dzie Wo je wódz kim „So li dar no ści”
RI. Szyb ko się oka za ło, że jest to strzał
w dzie siąt kę i nie ba wem ka sy za czę ły wy ra -
stać jak grzy by po desz czu. 
Wy so kość nie opro cen to wa nej po życz ki
(od 500 do na wet 4000 zł) za le ży od ka pi ta łu
zgro ma dzo ne go przez ko ło, a ka pi tał po -
wsta je z co mie sięcz nych skła dek człon kow -
skich. W ka sach pie nią dze są w cią głym
ru chu, tu je den dru gie go pil nu je, „bo gdy ja
nie od dam, to są siad nie do sta nie po życz ki”,
ta ka pa nu je za sa da. 
Obec nie dzia ła ją 44 ka sy, do naj więk szych
na le ży ko ło gmin ne Sto wa rzy sze nia
w Chełm cu (534 człon ków), Ła pa no wie
(195), Łu żnej (237), Ra bie Wy żnej (227) i Ry -
trze (158). Ogó łem w 2009 ro ku udzie lo -
no 2509 po ży czek o war to ści 4 100 485 zł,
ka pi tał, któ rym dys po nu je Sto wa rzy sze nie
wy no si 1 901 tys. zł. W okre sie 12-let niej
dzia łal no ści udzie lo no w su mie 32 964 po ży -
czek o łącz nej war tość 37 717 213 zł! Te licz -
by mó wią sa me za sie bie, dla te go nie bez
ko ze ry Sto wa rzy sze nie Ka sa Wza jem nej Po -
mo cy na zy wa się ma łym ban kiem wiej skim,
z od dzia ła mi w wie lu gmi nach.

Cheł miec ka Ka sa na le ży do naj -
więk szych w Sto wa rzy sze niu, ja -
kie by ły jej po cząt ki?

– Na sza Ka sa po wsta ła w 1997 ro -
ku dzię ki pre ze so wi Sto wa rzy sze nia
Zyg mun to wi Ber dy chow skie mu. Po -
cząt ki by ły trud ne, trze ba by ło prze ła -
mać nie uf ność miesz kań ców wsi
przed ta ką for mą zrze sza nia się i sa mo -
po mo cy. Z bie giem lat, gdy lu dzie
prze ko na li się, że to ma sens – Sto wa -
rzy sze nie roz wi nę ło skrzy dła. W na -
szym Ko le człon ków przy by wa ło
z ro ku na rok, obec nie ma my ich po -
nad 500.
Kto mo że na le żeć do Sto wa rzy -
sze nia?

– Oso ba fi zycz na, któ ra zło ży de kla -
ra cję człon kow ską i wy ra zi chęć dzia -
ła nia na je go rzecz. De cy zję w spra wie
przy ję cia po dej mu je Za rząd, na wnio -
sek za in te re so wa ne go. Człon ko wie
Sto wa rzy sze nia wcho dzą w skład kół
obej mu ją cych za się giem swo je go dzia -
ła nia so łec two lub gmi nę. Wa run kiem

uzy ska nia człon ko stwa, a na stęp nie po -
życz ki jest: wpła ce nie wpi so we go
w wy so ko ści 50 zł, któ re nie pod le ga
zwro to wi w przy pad ku wy stą pie nia
z Ka sy; opła ce nie skład ki człon kow -
skiej w wy so ko ści mi ni mum 3 zł mie -
sięcz nie oraz po rę cze nie spła ty
po życz ki przez dwóch człon ków Ka sy. 

Kie dy świe żo upie czo ny czło nek
Ka sy mo że li czyć na nie opro cen -
to wa ną po życz kę? 

– Po upły wie 6 mie się cy, od da ty
przy stą pie nia do ka sy, za wy jąt kiem
wy pad ków lo so wych. No wi człon ko -
wie Ka sy, któ rzy do ko na ją wpła ty skła -

Kasa na trudną
chwilę 

Z Bogusławą Pietrzak, prezesem zarządu koła
gminnego Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy

w Chełmcu, rozmawia Henryk Szewczyk

Początki były trudne,
trzeba było przełamać
nieufność mieszkańców
wsi przed taką formą
zrzeszania się
i samopomocy. 

Bogusława Pietrzak podczas wal nego zgromadzenia które od by ło się
w pierw szą nie dzie lę ma ja w Łąc ku FOT. HSZ
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dek mie sięcz nych za okres sze ściu mie -
się cy lub jed ne go ro ku mo gą się ubie -
gać o po życz kę bez ko niecz no ści
od by cia pół rocz ne go sta żu, pod wa run -
kiem dys po no wa nia przez Ka sę wol ny -
mi środ ka mi fi nan so wy mi.
Nie ter mi no wa spła ta za cią gnię tej po -
życz ki jest bra na pod uwa gę przy roz pa -
try wa niu wnio sku o udzie le niu
na stęp nej po życz ki. 
W ja kiej wy so ko ści udzie la cie po -
ży czek? 

– O tym de cy du je sy tu acja fi nan so wa
kon kret ne go ko ła gmin ne go. Po nie waż
na sze jest bar dzo licz ne, to człon ko wie
cheł miec kiej Ka sy mo gą li czyć na po -
życz ki na wet do wy so ko ści 3,5 tys. zł. 
Ja cy lu dzie za pi su ją się do Ka sy?

– Ró żni. Ma my u sie bie peł ny prze -
krój spo łecz ny, co tu kryć, ra czej nie są
to kre zu si fi nan so wi: eme ry ci, ren ci ści,

bez ro bot ni, rol ni cy, pra cow ni cy są dec -
kich za kła dów i przed się biorstw. 
Na co lu dzie bio rą po życz ki?

– To pie niądz na trud ną chwi lę. Po -
życz ki z KWP „ła ta ją” do mo wy bu dżet,
przy da ją się na wy praw kę szkol ną dla
dzie ci, we se le, chrzci ny, I Ko mu nię, za -
kup wę gla na zi mę al bo, nie daj Bo że,
cię żką cho ro bę w ro dzi nie, nie szczę ście
w do mu, na przy kład po żar. A kie dyś
zgło si ła się do nas bab cia z proś bą o po -
życz kę w grud niu, że by mia ła za co ku -
pić wnu kom pre zen ty mi ko ła jo we.
W ja ki spo sób dys cy pli nu je cie nie -
so lid nych dłu żni ków?

– Na szczę ście rzad ko do te go do cho -
dzi. „Za po mi nal skim” przy po mi na my
te le fo nicz nie o po życz ce, a kie dy to nie
po ma ga, to in for mu je my ży ran tów

o dłu gu i nie spła cal no ści po życz ko bior -
cy. W przy pad ku nie spła ce nia po życz ki
przez oso bę, któ ra ją za cią gnę ła, od po -
wia da ją so li dar nie po rę czy cie le, od któ -
rych jest ona eg ze kwo wa na w rów nych
czę ściach. W osta tecz no ści Ka sa mo że
swo ich rosz czeń do cho dzić na dro dze
po stę po wa nia są do we go, ale u nas nie
by ło ni gdy ta kiej po trze by. Po nie waż
spła tę kre dy tu wza jem nie so bie ży ru ją
człon ko wie kas, to tu je den dru gie go pil -
nu je. A po za tym, nie ter mi no wa spła ta
za cią gnię tej po życz ki jest bra -
na pod uwa gę przez za rząd przy roz pa -
try wa niu wnio sku o udzie le nie
na stęp nej po życz ki.
Ob ra ca cie spo ry mi pie niędz mi, ja -
kie są za bez pie cze nia przed nad -
uży ciem?

– So lid ność i uczci wość, nie ma lep -
sze go za bez pie cze nia. Aby mo żna by ło
li czyć na dal sze suk ce sy w dzia łal no ści
na szej Ka sy, to wszy scy je go człon ko -
wie a szcze gól nie Za rząd – mu szą mieć
świa do mość cią żą cej na nich od po wie -
dzial no ści za po wie rzo ne ich pie czy
spo łecz ne pie nią dze. Spraw ne funk cjo -
no wa nie ka sy wy ma ga szcze gól nej sa -
mo dy scy pli ny w go spo da ro wa niu
pu blicz nym gro szem. Na pra cu ją cych
spo łecz nie dzia ła czy Ka sy pa trzą są sie -
dzi, miesz kań cy wsi i gmi ny, wresz cie
sze re go wi człon ko wie Sto wa rzy sze nia
i oce nia ją na szą dzia łal ność i za an ga żo -
wa nie. Prze wa żnie są peł ni po dzi wu
i wdzięcz no ści za nie sio ną po moc i da -
rzą nas za ufa niem. Naj lep szy do wód, że
na ostat nim Wal nym ze bra niu człon ków
na sze go ko ła gmin ne go za rząd jed no -
gło śnie otrzy mał ab so lu to rium. 
Ile jest praw dy w stwier dze niu, że
Sto wa rzy sze nie KWP to ma ły bank
wiej ski?

– Mo że przed sta wię tę praw dę
na przy kła dzie na szej cheł miec kiej Ka -
sy. Oto na ko niec ubie głe go ro ku fun -
dusz po życz ko wy wy no sił 395 792 zł.
W 2009 r. na sza Ka sa udzie li ła 267 nie -
opro cen to wa nych po ży czek w wy so ko -
ści od 500 do 3500 zł, któ rych spła ta
roz ło żo na jest na 10 rat z dwu mie sięcz -
nym okre sem ka ren cji. W cią gu 14 lat
dzia łal no ści zo sta ło udzie lo nych aż 3183
po ży czek na kwo tę 4 719 650 zł. My ślę,
że te cy fry mó wią sa me za sie bie!

Na ko niec chcia ła bym po dzię ko wać pre -
ze so wi Sto wa rzy sze nia Zyg mun to wi
Ber dy chow skie mu, któ re go po dzi wiam
za ener gię, pra co wi tość i po my sło wość.
Pan Zyg munt jest nie wiel kie go wzro stu,
ale w na szych oczach to „wiel ki czło -
wiek”. Za ło żył tę Ka sę na trud ną chwi -
lę i 14 lat jest z na mi.

Bo gu sła wa Pie trzak

Miesz ka w Ma łej Wsi, z wy kształ ce nia jest
dy plo mo wa ną pie lę gniar ką i pra cow ni kiem
so cjal nym. Pra co wa ła w przy chod ni ko le jo -
wej, na stęp nie by ła dy rek tor ką DPS w Klę -
cza nach, a obec nie jest
me na dże rem/pro ku ren tem w fir mie Gru pa
Har per Sp. z o.o. Spół ka Ko man dy to wa, bu -
du ją cej osie dle do mów jed no ro dzin nych pn.
„Osie dle Zie lo ny Gaj”. Rad na Gmi ny Cheł -
miec I i II ka den cji (czło nek za rzą du), rad -
na I ka den cji po wia tu no wo są dec kie go.
Współ za ło ży ciel ka, a od 2000 r. pre zes KWP
w Chełm cu.

Pożyczki z KWP „łatają”
domowy budżet, przydają
się na wyprawkę szkolną
dla dzieci, wesele,
chrzciny, I Komunię, zakup
węgla na zimę albo, nie daj
Boże, ciężką chorobę
w rodzinie, nieszczęście
w domu, na przykład pożar.

R E K L A M A

MA ŁO POL SKI OŚRO DEK RU CHU 
DRO GO WE GO W NO WYM SĄ CZU

ul. 29 li sto pa da 10, 33-300 No wy Sącz
www.mord.pl 

Se kre ta riat – tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pra cow nia Psy cho lo gicz na – tel. /18/ 449 08 95

Szko le nia – tel. /18/ 449 08 99
Or ga ni zu je my szko le nia i kur sy dla:
l kierowców (przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe,

kwalifikacja wstępna, uzupełniająca)
l kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy
l kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy
l kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

(punkty karne)
l kierowców wykonujących transport drogowy taksówką
l kierowców wykonujących transport drogowy (przewóz osób

i rzeczy)
l kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR).
l szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
W pracowni psychologicznej wykonuje się badania
l kierowców (badania wstępne i kontrolne)
l operatorów suwnic
l operatorów sprzętu ciężkiego
l kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

GOSPODARKA
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W ob li czu ni żu de mo gra ficz -
ne go rek to rzy uczel ni wy -
ższych w No wym Są czu
przy zna ją, że je śli uda się

za cho wać do tych cza so wą licz bę stu den -
tów, szko ły ma ją da lej szan se się roz wi -
jać. By jed nak za trzy mać choć by
te go rocz nych ma tu rzy stów w mie ście,
trze ba przed sta wić im ofer tę nie do od -
rzu ce nia. Szko ły pró bu ją na wie le spo -
so bów. Wy cho dzą na prze ciw
za po trze bo wa niu i otwie ra ją no we kie -

run ki stu diów: ko sme to lo gia (WSP),
pra ca so cjal na (WSB -NLU). Sta ra ją się
o środ ki unij ne, w ślad za któ ry mi idą
wy so kie sty pen dia na uko we. Sa mi na -
wet wy sy ła ją za pro sze nia do zdol nych
uczniów, by kon ty nu owa ły na ukę w No -
wym Są czu – mie ście, któ re chce ucho -
dzić prze cież za aka de mic kie. Kształ ci
się tu już bli sko 10 tys. stu den tów. 

Tym cza sem, jak wy ni ka z ran kin gu
szkół mie sięcz ni ka „Per spek ty wy”
i dzien ni ka „Rzecz po spo li ta” są dec kim

uczel niom jesz cze da le ko do ogól no pol -
skiej czo łów ki. WSB -NLU pla su je się
w tym ro ku na 14. miej scu wśród 96
nie pu blicz nych uczel ni ma gi ster skich.
Spa dła więc o 1 miej sce w po rów na niu
do ub. r., w 2008 by ła na 8., w 2007
na 7. po zy cji. PWSZ na to miast jest
na 17. miej scu wśród 23 pań stwo wych
wy ższych szkół za wo do wych na li ście.
W 2009 r. fi gu ro wa ła na 10., w 2008
na 15., a 2007 na 14. Z ran kin gu wy ni -
ka ta kże, że pra co daw cy nie chcą za -
trud niać ab sol wen tów są dec kich
uczel ni. Tych z dy plo mem z WSB -NLU
za trud ni ło by 15,3% an kie to wa nych, na -
to miast ab sol wen ci z są dec kiej PWSZ
są mi le wi dzia ni je dy nie przez 0,3% ba -
da nych.

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

CZERWIEC 2010 Sądeczanin 51

v www.sadeczanin.info

Maturzysto, sprawdź, 
co proponują ci sądeckie uczelnie
Nie gdyś to uczeń mu siał moc no za bie gać, by móc stu dio -
wać na wy bra nym wy dzia le. Dziś uczel nie, nie tyl ko pry -
wat ne, sa me za bie ga ją o kan dy da tów. Ku szą no wy mi
kie run ka mi, nie od płat ną na uką, wy so ki mi sty pen dia mi. 

Nie daw no mu ry WSB -NLU opu ści ło 325 ab sol wen tów, te raz szko ła cze ka na no wych kan dy da tów FOT. W.GU MU LAK

WOKÓŁ NAS

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 51



52 Sądeczanin CZERWIEC 2010 v www.sadeczanin.info

Wy ższa Szko ła Biz ne su – NLU
Licz ba stu den tów: 4 ty sią ce, w tym bli sko ty -
siąc na stu diach sta cjo nar nych; 
Kie run ki stu diów: za rzą dza nie (stu dia I stop -
nia li cen cjac kie i uzu peł nia ją ce ma gi ster skie),
po li to lo gia (li cen cjac kie i uzu peł nia ją ce ma gi -
ster skie), psy cho lo gia (jed no li te ma gi ster skie),
pra ca so cjal na (li cen cjac kie), in for ma ty ka (li cen -
cjac kie i in ży nier skie);
Li mit miejsc: okre śla go Se nat WSB -NLU. W ro -
ku aka de mic kim 2010/11 na stu diach sta cjo nar -
nych li cen cjac kich na kie run kach: za rzą dza nie,
po li to lo gia i in for ma ty ka oraz jed no li tych ma gi -
ster skich na kie run ku psy cho lo gia – 15 nie od -
płat nych miejsc. Re kru ta cja trwa od 1 kwiet nia
do 18 wrze śnia. Przy ję cie na stu dia od by wa się
na za sa dzie ko lej no ści skła da nia po dań;
Aka de mi ki: je den na po nad 400 miejsc noc le -
go wych w po ko jach 1 i 2-oso bo wych, koszt
od 430 do 580 zł za mie siąc. Szko ła pro wa dzi ta -
kże bank kwa ter do wy na ję cia;
Sty pen dia: na uko we od śred niej 4,2 – 100 zł; 4,4
– 230 zł; 4,6 – 350 zł; 4,8 – 500 zł; spor to we

– 300 zł; so cjal ne – 190-280; na wy ży wie nie
– 100 zł; miesz ka nio we – 300 zł; spe cjal ne dla osób
z orze cze niem o nie peł no spraw no ści – 200-500 zł. 

Pań stwo wa Wy ższa Szko ła Za wo do wa
Licz ba stu den tów: 4759, w tym 3402 na stu -
diach sta cjo nar nych (stan na 30.11.2009)
Kie run ki stu diów: edu ka cja ar ty stycz na w za -
kre sie sztuk pla stycz nych, eko no mia, fi lo lo gia
(ję zy ki ob ce), in for ma ty ka, ma te ma ty ka, pe da -
go gi ka, pie lę gniar stwo, ra tow nic two me dycz ne,
wy cho wa nie fi zycz ne, za rzą dza nie i in ży nie ria
pro duk cji, me cha tro ni ka (wszyst kie I stop nia)
Li mit miejsc: eko no mia – 400 stu dia sta cjo nar -
ne, ty le sa mo nie sta cjo nar ne; fi lo lo gia (ję zy ki ob -
ce) – 240 st.; wy cho wa nie fi zycz ne – 200 st., 70
niest.; edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla -
stycz nych – 40 st. i 40 niest.; ma te ma ty ka – 60
st.; pe da go gi ka – 350 st. i 140 niest.; in for ma ty ka
– 60 st. i 60 niest.; za rzą dza nie i in ży nie ria pro -
duk cji – 150 st. i 90 niest.; me cha tro ni ka – 120 st.
i 120 niest.; pie lę gniar stwo 60 st. i 60 niest.; ra -
tow nic two me dycz ne – 40 st. i 40 niest.;

Aka de mi ki: je den dom aka de mic ki ze 176
miej sca mi, 3-4-oso bo we po ko je, koszt 240-
280 zł za mie siąc; 
Sty pen dia: so cjal ne – 100-290 zł (w za le żno ści
od wy so ko ści do cho du przy pa da ją ce go na jed ne -
go człon ka ro dzi ny); dla osób nie peł no spraw nych
– 130-230 zł; na wy ży wie nie – 50 zł (do chód
na jed ne go człon ka ro dzi ny nie mo że prze kra -
czać 351 zł); miesz ka nio we – 50 zł (do chód
na jed ne go człon ka ro dzi ny nie mo że prze kra -
czać 572 zł); spor to we – 150-300 zł; na uko we
– 180-280 zł (kwo ty na rok aka de mic ki 2009/10).

Wy ższa Szko ła Przed się bior czo ści
Licz ba stu den tów: 470;
Kie run ki stu diów: geo de zja i kar to gra fia oraz
tu ry sty ka i re kre acja;
Li mit miejsc: stu dia sta cjo nar ne – 120, nie sta cjo -
nar ne – 100. Licz ba kan dy da tów w ub. r. nie prze -
kro czy ła li mi tów, przy ję to wszyst kich kan dy da tów;
Aka de mi ki: brak;
Sty pen dia: na uko we, so cjal ne, na wy ży wie nie
oraz spe cjal ne – 120-300 zł.

Kwe stio na riusz są dec kich uczel ni wy ższych

R E K L A M A

WOKÓŁ NAS
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Krzysztof Pawłowski, założyciel
i prezydent Wyższej Szkoły Biznesu
– National Louis University:

Na szym ce lem
jest wal ka o naj -
zdol niej szych
stu den -
tów. I na tym
po lu już nie kon -
ku ru je my ty le ze
szko ła mi są dec -
ki mi, ile z re no -
mo wa ny mi
uczel nia mi w ca -
łej Pol sce. Dla te -

go w tym ro ku na szą ofer tę dzie li my
na dwie czę ści. Stwo rzy li śmy po 15
miejsc nie od płat nych na kie run kach
psy cho lo gia, za rzą dza nie, in for ma ty -
ka i po li to lo gia. Wa run kiem przy ję cia
jest uzy ska nie 70 pro cent punk tów
na ma tu rze z do wol ne go przed mio tu
wy bra ne go na po zio mie roz sze rzo -
nym. W przy pad ku in for ma ty ki mu si
to być ma te ma ty ka. Szu ka my uzdol -
nio nych stu den tów w do wol nej dzie -
dzi nie. Je że li zgło si się za du żo
kan dy da tów, obo wią zu ją do dat ko we
kry te ria. Nie za le żnie od te go pro po -
nu je my nie od płat nie stu dia fi na li stom
olim piad na szcze blu ogól no pol skim.
Do wszyst kich ta kich osób wy sła li -
śmy za pro sze nia. W tych dwóch przy -
pad kach stu den tów bę dą
obo wią zy wa ły te sa me za sa dy, ja kie
ma ją uczą cy się np. na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim. Do tej po ry da wa li śmy
mo żli wość stu dio wa nia za dar mo
zdol nym uczniom, ale ocze ki wa li śmy
od nich uzy ska nia od po wied niej śred -
niej ocen. Te raz bez wzglę du na to,
ja ką śred nią uzy ska ją, uczą się przez
ca ły tok stu diów za dar mo. No chy ba
że ob le ją rok, ale w ta kich sy tu acjach
to i na uczel niach pu blicz nych trze ba
pła cić. 

Z no wo ści wpro wa dza nych w ro ku
aka de mic kim 2010/11 trze ba wy mie -
nić ta kże no wy kie ru nek stu diów
– pra cę so cjal ną. Ubie ga my się ta kże
– i my ślę na 99 pro cent uzy ska my
upraw nie nia – o pro wa dze nie in ży nie -
rii che micz nej i pro ce so wej. 

Po raz pierw szy się ga my ta kże
po środ ki na tzw. stu dia za ma wia ne dla

in for ma ty ki. Być mo że jej stu den ci
– je śli uda się po zy skać do fi nan so wa -
nie – bę dą otrzy my wać sty pen dia
w wy so ko ści ty sią ca zło tych mie sięcz -
nie, co star czy im nie tyl ko na za pła ce -
nie cze sne go. 

Zbigniew Ślipek, rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Sączu:
W tym ro ku nie
otwie ra my no -
wych kie run ków
stu diów, za to
znacz nie prze bu -
do wu je my struk -
tu rę
na pe da go gi ce.
Chce my, by na si
stu den ci mie li
upraw nie nia na -

uczy ciel skie, więc two rzy my spe cjal -
no ści: edu ka cja przed szkol na
i wcze snosz kol na. Mo że my spo dzie -
wać się, że ist nie ją ca spe cja li za cja
opie ka nad dziec kiem umrze śmier cią
na tu ral ną, bo nie bę dzie na nią chęt -
nych. Dzię ki tym zmia nom na si stu -
den ci bę dą mo gli bez pro ble mów
kon ty nu ować stu dia. U nas, zgod nie
z ogól ny mi za ło że nia mi PWSZ -ów,
kształ ci my na po zio mie li cen cja ta
i in ży nie ra. Stu dia dru gie go stop nia
są pó ki co od le głą per spek ty wą. Te go
się nie da zro bić w cią gu ro ku czy
dwóch. Re al nie pa trząc, po trze ba 10-
15 lat. Mu si my wy kształ cić swo ją ka -
drę – dok to rów nam nie bra ku je, ale
po trze ba sa mo dziel nych pra cow ni ków
na uko wych. Pó ki co sta ra my się stu -
den tom uatrak cyj nić na ucza nie
w PWSZ. Re ali zu je my pro gram Roz -
wój In fra struk tu ry Dy dak tycz nej
PWSZ w No wym Są czu, w ra mach
któ re go wy po sa ża my sa le w po trzeb -
ny sprzęt, np. fan to my dla pie lę gnia -
rek, ka bi ny do tłu ma czeń
sy mul ta nicz nych na kie run kach ję zy -
ko wych czy in ne ak ce so ria po trzeb ne
w la bo ra to rium me cha tro ni ki. A pro -
pos me cha tro ni ki, to kie ru nek stu -
diów tzw. za ma wia nych,
do fi nan so wy wa nych przez Unię Eu ro -
pej ską. Stu den ci mo gą li czyć więc
na wy so kie sty pen dium. 

Sys tem re je stra cji kan dy da tów uru -
cha mia my od 1 czerw ca. W ubie głym
ro ku re kru ta cja by ła za do wa la ją ca.
W tym za ło ży li śmy, że nie bę dzie my re -
ali zo wać am bit ne go pla nu – zwięk sza -
nia licz by stu den tów. W sy tu acji, kie dy
ma my niż de mo gra ficz ny, utrzy ma nie
tej, któ rą ma my, gwa ran tu je roz wój
uczel ni. 

Izabela Bodziony, dyrektor
dziekanatu Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości 
w Nowym Sączu: 

Wy ższa Szko ła
Przed się bior czo -
ści jest ma łą
uczel nią, kształ -
cą cą nie wie le
po nad 400 osób.
Trud no nam kon -
ku ro wać z in ny -
mi wy ższy mi
szko ła mi choć by
w No wym Są -
czu, bo nas nikt

nie do tu je. Nie mniej wy cho dzi my na -
prze ciw ocze ki wa niom stu den tów
i ryn ku. W tym ro ku chce my więc
uru cho mić no wy kie ru nek stu diów
– ko sme to lo gię. My śli my ta kże o bez -
pie czeń stwie we wnętrz nym
i pe da go gi ce. Je śli wszyst kie for mal -
no ści uda się po myśl nie za ła twić,
chce my ru szyć przy naj mniej z jed nym
z tych kie run ków od paź dzier ni ka, naj -
póź niej od lu te go przy szłe go ro ku.
W pla nach uczel ni jest rów nież stwo -
rze nie stu diów po dy plo mo wych – au -
dy to ra ener ge tycz ne go. Dziś na to miast
– co mo gą po twier dzić na si ucznio wie
– świet nie funk cjo nu je tu ry sty ka. Stu -
den ci ma ją oka zję uczest ni czyć w za -
gra nicz nych tar gach, m.in. w Ber li nie,
kie ra tach, ra ftin gach. Bio rą udział ta -
kże w pro gra mie „Trans gra nicz na tu -
ry sty ka eko lo gicz na ja ko szan sa
roz wo ju Są dec czy zny”, współ or ga ni -
zo wa nym przez Sta ro stwo Po wia to we
w No wym Są czu. Dzię ki te mu ma ją
oka zję jeź dzić do Włoch, Buł ga rii czy
Ru mu nii na kon fe ren cje. Pro jekt roz -
po czął się w 2008 r. od spo tka nia
w Kry ni cy -Zdro ju, za koń czy w br.
w No wym Są czu.
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Ż y cie sied mio oso bo wej ro dzi ny
Adam czy ków zmie ni ło się 10
mie się cy te mu nie do po zna -
nia, gdy jed no z dzie ci, 14-let -

nia Klau dia, po wa żnie za cho ro wa ło. 
***

Za czę ło się od bó lu w no dze. Klau -
dia mia ła zwich nię tą pra wą, więc le wa
by ła nad we rę żo na, dla te go mo gła uci -
skać. Le karz pierw sze go kon tak tu skie -
ro wał na re ha bi li ta cję, ból za miast
słab nąć, na si lał się. Póź niej wi zy ta
u reu ma to lo ga – być mo że to mło dzień -
cze za pa le nie sta wów. Ba da nia w tym
kie run ku nic nie wy ka za ły. Le cze nie
przy no si ło od wrot ny sku tek. Po czte rech
mie sią cach do pie ro uda ło się zro bić re -
zo nans ma gne tycz ny. Li dia Adam czyk,

ma ma Klau dii, do kład nie pa mię ta da -
tę 23 lip ca 2009 r., kie dy usły sza ła dia -
gno zę: chon dro sar co ma – no wo twór
zło śli wy ko ści – guz le wej ko ści bio dro -
wej. Na dru gi dzień obie by ły już w Pro -
ko ci miu. Od tej chwi li jest przy cór ce
pra wie ca ły czas. Bo ta ką ma ją umo wę
– do pó ki Klau dia nie bę dzie zdro wa,
ma ma nie zo sta wi jej sa mej.

*** 
Po da no pierw szą che mię. Oka za ło

się, że są prze rzu ty na płu ca. Kon tro l ny
re zo nans po czte rech mie sią cach le cze -
nia nie przy niósł uspo ko je nia – po twier -
dził prze rzu ty, a guz za miast zmniej szyć
się, urósł. Od su wa to de cy zję o ope ra cji,
któ ra mo gła by znacz nie po pra wić zdro -
wie dziew czyn ki. 

Ko lej na che mia. Ból nie do wy trzy -
ma nia. Klau dia nie pła ka ła, nie za cho -
wy wa ła się agre syw nie, jak in ne dzie ci,
ale za ci ska ła zę by. Nie da ła się do tknąć
ni ko mu. Nie dla te go, że nie chcia ła się
przy tu lić, ale ka żdy naj mniej szy ucisk,
przy spa rzał cier pień. Przez mie siąc by -

ła na mor fi nie. Te raz znów ją cze ka che -
mio te ra pia. Uda ło się spro wa dzić lek
z Ame ry ki. Ro dzi ce i ro dzeń stwo Klau -
dii są peł ni na dziei…

– Klau dia mu si wy zdro wieć. Obie ca -
łam jej, że nie wy pro stu ję wło sów – ma -
ma nie lu bi, gdy to ro bię – do pó ki
Klau dia nie bę dzie te go mo gła zro bić ze
mną – mó wi 16-let nia Ju sty na. 

– Klau dia jest bar dzo zdol na, do brze
się uczy, na wet pi sa ła kon kurs z nie miec -
kie go. Też tak bę dę pró bo wał – obie cu je
z ko lei 12-let ni Ja rek. 

Dzie ci Adam czy ków bar dzo szyb ko
mu sia ły do ro snąć. Ma ma zre zy gno wa ła
z pra cy, by ca ły czas być przy Klau dii.
Cza sem tyl ko, gdy star sze cór ki urwą się
z lek cji, chcąc od wie dzić sio strę, mo że

Justyna obiecała, że nie wyprostuje włosów,
dopóki Klaudia nie będzie tego mogła zrobić

z nią. Jarek poprawi oceny i zachowanie
w szkole, żeby tylko siostra wyzdrowiała…

Cho ro ba sio stry
nas zbli ży ła

Zdro wa Ka lu dia ma rzy ła
o no wej bluz ce. Cho ra
– chce móc się wresz cie
ucze sać i po je chać
do Włoch, na grób pa pie ża
Ja na Paw ła II, by po dzię ko -
wać za ule cze nie.
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przy je chać do do mu i skon tro lo wać, czy
wszyst ko w po rząd ku. Ta ta pra cu je, by
by ło na ży cie. Wszel kie oszczęd no ści
już po szły na le cze nie Klau dii. 

– Mam wy rzu ty su mie nia, że za nie -
dbu ję po zo sta łą czwór kę, ale dzie ci sa -
me mnie wspie ra ją. Mó wią, że bym się
nie mar twi ła, że da ją so bie ra dy. Po -
za tym mo gę li czyć na ma mę, któ ra opie -
ku je się wnu ka mi pod czas mo jej
nie obec no ści – mó wi pa ni Li dia. 

– Wcze śniej nie by li śmy tak zży ci ze
so bą. Cho ro ba Klau dii zbli ży ła nas ja -
ko ro dzeń stwo – do da je naj star sza
z sióstr Asia. 

Klau dię, gdy wra ca do do mu, no szą
na rę kach, ca łu ją tak, że dziew czyn ka
za py ta na, cze go naj bar dziej nie lu bi, od -
po wia da – ca łu sów. Da je się prze ku pić
tyl ko chip sa mi.

– Nie wie dzą już sa mi, jak wy ra zić
mi łość do sio stry. Naj star szy syn, wy da -
wa ło mi się, że jest za po wa żny na pew -
ne za cho wa nia, tym cza sem, gdy
zo ba czył po wa żnie cho rą Klau dię, czu -
jąc chy ba swą nie moc, wszedł pod łó żko
i za czął opo wia dać jej baj ki – mó wi Li -
dia Adam czyk. 

***
Zdro wa Klau dia świet nie się uczy ła,

szcze gól nie do brze szły jej ję zy ki nie -
miec ki i an giel ski – na wet my śli o tym,
by zo stać tłu ma czem – mia ła wzo ro we
za cho wa nie, star to wa ła z po wo dze niem
w za wo dach w te ni sie sto ło wym i bie -
gach prze ła jo wych, tań czy ła w ze spo le
lu do wym, gra ła na skrzyp cach, ka żdy

za chwy cał się jej wło sa mi. Cho ra – na -
dal świet nie się uczy, ale ból prze szka -
dza w kon cen tra cji, trud no jej utrzy mać
skrzyp ce, mie sią ce spę dzi ła na wóz ku
in wa lidz kim. Choć z po ko rą zno si cier -
pie nie, bun to wa ła się, gdy wy pa da ły jej
wło sy. Ucie szy ła ją tyl ko myśl, że do sta -
nie pe ru kę Han nah Mon ta na, swo jej ulu -

bio nej se ria lo wej bo ha ter ki. Sko ro nie
mo że grać i tań czyć zna la zła in ny spo -
sób, by za spo ko ić ar ty stycz ną du szę. Ro -
bi bu kie ty z bi bu ły, kart ki świą tecz ne,
szy je na kan wie. Ręcz nie ro bio ne pra ce
roz da je wszyst kim, któ rzy ją wspie ra ją
w tych trud nych chwi lach. 

***
Zdro wa, ma rzy ła o no wej bluz ce.

Cho ra – chce móc się wresz cie ucze sać
i po je chać do Włoch, na grób pa pie ża
Ja na Paw ła II, by po dzię ko wać za ule -
cze nie. 

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

Adam czy ko wie:

Dzię ku je my wszyst kim przy ja cio łom, ro dzi -
nie, zna jo mym, a na wet nie zna jo mym,
od któ rych do świad cza my wie le do bre go,
któ rzy wspie ra ją Klau dię za rów no du cho wo,
jak i ma te rial nie. Trud no zna leźć sło wa, by
wy ra zić na szą wdzięcz ność, choć oni mó wią,
że to nic ta kie go. Dla nas to bar dzo wie le.

Mo żesz po móc

Ty też mo żesz po móc, prze ka zu jąc pie nią dze
na le cze nie Klau dii: 
FUNDACJA ELEKTROCIEPŁOWNI KRAKÓW SA
– GORĄCE SERCE, BANK PKO SA nr konta:
80 1240 4719 1111 0000 5184 3469
koniecznie z dopiskiem „KLAUDIA''.

Kon tro l ny re zo nans
po czte rech mie sią cach le -
cze nia nie przy niósł uspo -
ko je nia – po twier dził
prze rzu ty, a guz za miast
zmniej szyć się, urósł.
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W cho dzi my do sie ci, wpi -
su je my w wy szu ki war kę
ja ką kol wiek fra zę zwią -
za ną ze spe cjal no ścią le -

kar ską i od ra zu wy ska ku ją lin ki
do por ta li pro wa dzą cych ran kin gi le ka -
rzy. Pa rę klik nięć i już mo żna zo ba czyć,
ja kie go spe cja li stę w No wym Są czu pa -
cjen ci chwa lą, a któ re go od ra dza ją in -
nym cho rym.

Oszczer stwa i po gró żki
Spra wy zwią za ne ze zdro wiem bu dzą

du że emo cje, ale tak sa mo – oce ny wy -
sta wia ne me dy kom. Le ka rze więc
od cza su do cza su na nie re agu ją. Jak?
An na Ku kla z Ran kin gle ka rzy. pl opo -
wia da, że nie któ rzy uwa ża ją por tal
za bar dzo do bry po mysł, a na wet za -
miesz cza ją na stro nach in ter ne to wych
swych ga bi ne tów le kar skich lin ki
do wła sne go pro fi lu w ser wi sie. – Czy li
cza sa mi le ka rze trak tu ją nasz ser wis ja -
ko re fe ren cje – cie szy się.

Część jed nak kry ty ku je por ta le. – Je -
dy ny mi przy pad ka mi, gdy oce nia ny le -
ka rza kon tak to wał się z na mi, to by ły
wy so ce ne ga tyw ne ko men ta rze, w któ -
rych opi sa no prze bieg nie sku tecz nej te -
ra pii lub za bie gu, i by ły to nie ste ty
po gró żki pod na szym ad re sem – ubo le -
wa Ma ciej Bed nar ski z Po le cam -Le ka -
rza.pl.

– Czę sto stra szą są dem i chcą usu nię -
cia ich wi zy tó wek z por ta lu. Uwa żam, że
tak zwa ny le karz, któ ry nie na da je się
do tej pra cy lub wy ko nu je ją nie tak, jak
po wi nien, nie mo że wal czyć z ludź mi,
któ rzy gło śno wy po wia da ją o nim swo je
zda nie. Ka żdy ma do te go pra wo. Oczy -
wi ście pod wa run kiem, że gło si praw dę
– do rzu ca Łu kasz Go ła szew ski z eLe ka -
rze.com.

Ner wo we re ak cje nie dzi wią, sko ro
cza sem na pod sta wie dwóch wpi sów
kla sy fi ku je się le ka rza ja ko kiep skie go
spe cja li stę lub gbu ra, nieumie ją ce go na -
wią zać kon tak tu z pa cjen tem, czy wręcz
su ge ru je się, że bie rze ła pów ki.

A ta kie sy tu acje się zda rza ją. Gi ne -
ko log Ra fał Krzyw dziń ski cza sem sły -
szy, jak je go ko le dzy le ka rze dys ku tu ją
o pro ble mie nie praw dzi wych, szka lu ją -
cych ich ocen, ja kie ktoś umie ścił
na ich te mat w sie ci. Ale sam też mógł -
by do świad czyć po dob nej fru stra cji,
gdy by czy tał ran kin gi w in ter ne cie.
Na jed nym z naj po pu lar niej szych por -
ta li uzy skał bo wiem tyl ko je den wpis
i – nie ste ty – od ra zu ne ga tyw -
ny. I na pod sta wie tej jed nej no ty sy -
gno wa nej „naj gor szy”, nie wia do mo,

czy nie spo wo do wa nej trau mą po po ro -
do wą, oce na le ka rza w owym por ta lu
jest wręcz na mi nu sie.

– No i co z tym fan tem zro bić? Nic.
Ka żdy mo że w in ter ne cie na pi sać, co
chce. Kwe stia, na ile ko goś to dra żni,
na ile się tym żo łąd ku je – mó wi le karz.

Je go aku rat nie dra żni, tym bar -
dziej, że pra cu je w są dec kim szpi ta lu
spe cja li stycz nym i ran king nie od bie -
ra mu pa cjen tek. Go rzej ma ją le ka rze
pro wa dzą cy pry wat ną prak ty kę – złe
oce ny lub zbyt ni ska po zy cja w ran -
kin gu mo że od stra szyć klien tów. 

– Ta kie wpi sy, ano ni mo we a pu blicz -
ne, są bar dzo nie sto sow ne i nie ele ganc -
kie. Je śli ktoś jest nie za do wo lo ny,
po wi nien pójść do le ka rza i je mu o tym

Lekarze 
w sieci ocen

Jak grzyby po deszczu rodzą się portale
pozwalające pacjentom na wymianę informacji

o lekarzach i ocenianie ich pracy. Medycy
woleliby, by zbankrutowały, ale klienci

utrzymują je przy życiu

Każdy może w internecie
napisać, co chce. Kwestia,
na ile kogoś to drażni,
na ile się tym żołądkuje.

Dr Ar tur Wie czo rek FOT. GAJA

WOKÓŁ NAS
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po wie dzieć, a nie oce niać na fo rum.
Przez dzie siąt ki lat prak ty ki za wsze
w kon tak tach z pa cjen tem ro bi łem
wszyst ko, co do mnie na le ża ło – za zna -
cza Sta ni sław Sza fa ro wicz, rów nież gi -
ne ko log z No we go Są cza.

A są de cza nie zbyt ła ska wi dla swych
me dy ków nie są. Spe cja li ści z in nych
miast mo gą się w ran kin gach po chwa -
lić sa my mi po zy tyw ny mi wpi sa mi.
A wśród le ka rzy z No we go Są cza pró -
żno ta kich szu kać. W chęt nie oce nia nej
dzie dzi nie pe dia trii le karz z naj więk -
szym uzna niem pa cjen tów ze brał za le -
d wie po ło wę wpi sów „naj lep szy” lub
„bar dzo do bry”. Dru ga po ło wa to oce -
ny „nie po le cam”.

Wal ka z wia tra ka mi
Wię cej szczę ścia ma ją gi ne ko lo dzy

– le karz na cze le no wo są dec kiej li sty
ma 87 pro cent po zy tyw nych not. Za ska -
ku ją co cie płych: „Pe łen pro fe sjo na lizm
i po świę ce nie. Pra cę swo ją wy ko nu je
z uśmie chem na twa rzy. Zaw sze od bie -
ra te le fon, co na praw dę w wie lu sy tu -
acjach jest wa żne. Lep sze go w No wym
Są czu nie znaj dzie cie!!!” „Gen tle man,
mi ły, kon kret ny i rze tel ny”.

„Bar dzo skrom ny, cie pły i kom pe -
tent ny le karz.” „Dzię ki Nie mu unik nę -
łam ope ra cji. Dzię ki pa nu Dok to ro wi
uwie rzy łam, że są praw dzi wi le ka rze
z po wo ła nia.” Ale naj bar dziej trzeź wy
osąd wy ra zi ła chy ba ta pa cjent ka: „Czy -
tam te opi nie i jed ni mó wią, że su per, in -
ni – że bez na dzie ja... praw da jest ta ka,
że je śli wszyst ko by ło ok, to i pa cjent za -
do wo lo ny, i le ka rza chwa li.”

Tak sa mo uwa ża dr Ar tur Wie czo rek,
ad re sat tych wszyst kich uwag. Nie ma
cza su czy tać ocen o so bie, ale wie, że
ist nie ją por ta lo we ran kin gi, bo cza sem
wspo mi na ją o tym pa cjent ki. I to jest bez
wąt pie nia mi łe. – Jed nak mam mie sza -
ne uczu cia do tych por ta li. Bo z jed nej
stro ny jest to źró dło wie dzy dla pa cjen -
tów, miej sce, gdzie mo gą się po dzie lić
swo imi do świad cze nia mi – mó wi gi ne -
ko log. – Jed nak z dru giej stro ny oso by
wpi su ją ce te oce ny w in ter ne cie nie mu -
szą się pod pi sy wać, więc ma ją po czu cie,
że nie po no szą kon se kwen cji swych wpi -
sów. Wiem, że te opi nie nie za wsze są
spra wie dli we, a po dej mo wa nie z ni mi
po le mi ki jest bez sen su – do da je Wie -
czo rek.

Dla cze go nie ma sen su? Dok tor jest
bo wiem prze ko na ny, że in ter net jest zbyt
ob szer ny, by uda ło się sku tecz nie do cho -
dzić swych ra cji.

– Wła śnie. W jed nym miej scu złą oce -
nę mo żna wy ja śnić i wpis usu nąć, to po -
ja wi się na in nym por ta lu. To wal ka
z wia tra ka mi. Tym bar dziej, że pro ce du -
ra praw no -urzęd ni cza usu wa nia ta kie go
wpi su nie jest za pew ne ła twa, to się nie
od by wa od rę ki – zga dza się Ra fał
Krzyw dziń ski.

Więk szość le ka rzy – choć po opi sach
przy pad ków mo że roz po znać, od ko go
one po cho dzą – prze mil cza je. Do cho -
dzą do wnio sku, że przyj mu jąc wie lu

pa cjen tów, po win ni być go to wi na to, iż
część bę dzie za do wo lo na a część – nie.
Zszo ko wa na po ro dem pa cjent ka mo że
źle oce niać na wet to, co le karz ro bi, by
ra to wać jej ro dzą ce się dziec ko. Hor mo -
ny mie sza ją w ta kiej sy tu acji re al ną oce -
nę z emo cja mi. Ot, ży cie. No i tyl ko
dru gi le karz mo że zre cen zo wać fa cho -
wość ko le gi, pa cjent nie jest w sta nie
oce nić po trze by i wła ści wo ści pod ję tych
dzia łań. Po za tym ne ga tyw ne oce ny mo -
żna spe cjal nie wpi sy wać kon ku ren cji,
a so bie – no ty po zy tyw ne, więc wia ry -
god ność wpi sów jest do pod wa że nia.

Na ra zie więc me dy cy – w po czu ciu
bez rad no ści – ro bią do bre mi ny do złej
gry. Na po zór lek ce wa żą te ran kin gi,
jed nak Prze my sław Pa chol ski, współ -
twór ca opro gra mo wa nia do ga bi ne tów

le kar skich iGa bi net, zna wie lu spe cja li -
stów, któ rzy co dzien nie śle dzą swo je
pro fi le na ta kich por ta lach. – Są ta cy,
któ rzy ce lo wo pro szą swo ich pa cjen tów
o za miesz cza nie opi nii w ta kich ser wi -
sach. Z pew no ścią ser wi sy te od nio sły
nie by wa ły suk ces wśród pa cjen tów, po -
mi ja jąc obiek tyw ność nie któ rych ocen
i wy po wie dzi, jed nak du ża część le ka rzy
nie przy ję ła tych roz wią zań z en tu zja -
zmem. Nie któ rzy są ogrom nie po iry to -
wa ni, in ni roz wa ża ją po zy wa nie do są du
za nie spra wie dli we wy po wie dzi pod ich
ad re sem – opo wia da Pa chol ski.

Rzecz nik do bre go imie nia
Jed nak nie wszy scy le ka rze przy my -

ka ją oko na tę kry ty kę ich pra cy przez
ano ni mo wych użyt kow ni ków in ter ne tu.
Na czel na Izba Le kar ska roz wa ża na wet
po wo ła nie Rzecz ni ka Praw Le ka rzy, któ -
ry by wal czył o ich do bre imię. Ta kże
w sie ci. Pierw sze go re gio nal ne go rzecz -
ni ka praw me dy ków po wo ła no w Kra ko -
wie (za tym przy kła dem idą in ne

Negatywne oceny można
specjalnie wpisywać
konkurencji, a sobie –
noty pozytywne, więc

wiarygodność wpisów jest
do podważenia.

www.do bry le karz.in fo
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re gio nal ne izby le kar skie). Dr Ka ta rzy -
na Tu rek -For nel ska od po ło wy 2009 r.
bro ni ko le gów w Ma ło pol sce. Choć me -
dy cy – jak mó wi – nie ska rżą się jesz cze
wprost na por ta le in ter ne to we. Na ra zie.

– Im pul sem do dys ku sji o po wo ła niu
rzecz ni ka by ła obro na le ka rzy trak to -
wa nych go rzej niż praw dzi wi prze stęp -
cy i wy pro wa dza nych ze szpi ta li
w kaj dan kach, ale ka lum nie w in ter ne -

cie to też był je den z ar gu men tów za.
Śro do wi sko jest ni mi po ru szo ne – mó -
wi To masz Kor kosz, rzecz nik pra so wy
Na czel nej Izby Le kar skiej. – Mo im
zda niem tym por ta lom cho dzi o roz głos
i ła twe pie nią dze z re klam. Opi nie tam
umiesz cza ne by wa ją bar dzo skraj ne
i krzyw dzą ce. Na do da tek ujaw nia ją
da ne oso bo we le ka rzy. Nie ste ty na na -
sze za py ta nie Ge ne ral ny In spek tor
Ochro ny Da nych Oso bo wych (GIO DO)
nie do pa trzył się na ru sze nia pra wa
– do da je Kor kosz.

Ma rek Wró bel, wła ści ciel por ta lu
Zna ny le karz.pl, to wie, bo już dwu krot -
nie miał do czy nie nia z GIO DO. Ostat -
nio in spek to rzy przy je cha li do nie go
ba dać, czy do brze chro ni da ne użyt kow -
ni ków oraz le ka rzy i uznał, że nie ma
pro ble mów. Prze cież da ne te są na ka -
żdej re cep cie. Wcze śniej ja kiś le karz na -
pi sał skar gę na por tal i w grud niu 2009
GIO DO wy dał pre ce den so we orze cze -
nie, że me dy cy mu szą się li czyć z ogra -
ni czo ną pry wat no ścią ze wzglę du
na wy ko ny wa ny za wód.

– Le ka rze chcie li by wy da wać zgo dy,
gdzie ich da ne mo gą się uka zy wać,
a gdzie nie. Te raz jest po twier dzo ne, że
mo że my pu bli ko wać ich na zwi ska i miej -
sca pra cy, a po nie waż peł nią funk cje pu -
blicz ne, ich pra cę mo żna też oce niać.
Nie wol no tyl ko od no sić się do sfer nie
zwią za nych z ich pra cą, czy li np. do ro -
dzi ny – pod kre śla wła ści ciel Zna ny le -
karz.pl.

Za pew nia, że już dziś – mi mo bra ku
rzecz ni ka praw le ka rzy – ma re gu lar ne
kon tak ty z izba mi le kar ski mi, któ re in -
ter we niu ją w spra wie wpi sów. Naj ak -
tyw niej sza jest Łódź.

– Wiem że w Ło dzi, bo to mi bli ski re -
gion, in te re su ją się moc no ty mi spra wa -
mi, ale ge ne ral nie rzecz ni cy praw le ka rzy
nie ste ty są ma ło sku tecz ni – są dzi lu bia -
ny w No wym Są czy dr Wie czo rek.

– Szko da, bo Rzecz nik Praw Le ka rzy
to mógł by być bar dzo do bry po mysł,
wte dy z na szej stro ny nie trze ba by mo -
de ro wać opi nii, tyl ko zrzu cać tę pra cę
wła śnie na rzecz ni ka – są dzi Prze my -
sław Ku liń ski z Do bry le karz.in fo.

Sen sa cja a biz nes
Wła ści cie le por ta li pod kre śla ją, że

nie chcą ro bić biz ne su na sen sa cji
i krzyw dzie.

– By od nieść suk ces w in ter ne cie,
trze ba stwo rzyć pro dukt w dzie dzi nie bu -
dzą cej emo cje. A cho ry wy le czo ny jest
szczę śli wy i chce się tym po dzie lić. Nie -
wy le czo ny też no si w so bie ne ga tyw ne

emo cje i da je im wy raz, jed nak na nich
nie da się bu do wać por ta lu, bo by ło by
to miej sce do oplu wa nia le ka rzy. Gdy by
więc ba zo wał na nie za do wo lo nych, to
szyb ko by zo stał za mknię ty – mó wi Wró -
bel. We dle nie go po zy tyw ne są aż trzy
na czte ry wpi sy wa ne na Zna ny le karz.pl
opi nie.

Por tal prze glą da jed nak ka żdą z nich,
by stwier dzić, czy nie wy ma ga in ter -

wen cji. – Nie mo że my ich jed nak zmie -
niać, bo nie po zwa la na to pol skie
pra wo, mo że my tyl ko usu nąć ca łą opi -
nię – pod kre śla Wró bel.

Usu wa ne są za tem te, któ re za wie ra -
ją wul ga ry zmy. Mo de ra to rzy dba ją, by
uka zu ją ce się opi nie by ły w mia rę wia -
ry god ne. Zda rza się, że le karz in ter we -
niu je w spra wie nie po chleb nej opi nii
– przy sy ła list np. za prze cza ją cy, że miał
ta kie go pa cjen ta. – Wte dy wy ja śnia my,

czy opi nia jest praw dzi wa – wpi su ją cy
ją przy sy ła wy ja śnie nia i są one kon -
fron to wa ne. Cza sem le karz nie pa mię ta
do brze, a cza sem pa cjent źle zro zu mie,
nie za uwa ża, my li. Tro chę pra cy nas to
kosz tu je – przy zna je Wró bel. Spor nych

WOKÓŁ NAS

Naczelna Izba Lekarska
rozważa powołanie
Rzecznika Praw Lekarzy,
który by walczył o ich dobre
imię. Także w sieci.

FO
T.

 H
SZ

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 58



CZERWIEC 2010 Sądeczanin 59

v www.sadeczanin.info

opi nii nie ma jed nak du żo – mniej wię -
cej 3 na 400-500 wpi sów dzien nie, czy li
mniej niż 1 pro cent.

Wszyst kie por ta le mo de ru ją wpi sy
użyt kow ni ków. W Po le cam -Le ka rza. pl
je dy nym po wo dem od rzu ce nia ko men -
ta rza jest w za sa dzie nie cen zu ral ny ję -

zyk. Wul ga ry zmy są pod sta wą usu nię -
cia opi nii wła ści wie w ka żdym por ta -
lu. I są to po je dyn cze przy pad ki.
W eLe ka rze.com sta ra ją się od rzu cać
oce ny bez ar gu men ta cji oraz na ru sza ją -
ce pra wo i do bre oby cza je. Za ak cep to -
wa li już po nad 1000 opi nii. Na to miast
Ran kin gle ka rzy. pl de kla ru je, że chęt nie

usu wał by wpi sy za wie ra ją ce nie praw -
dzi we in for ma cje, ale nie ma mo żli wo -
ści zwe ry fi ko wa nia ocen. 

– Od rzu ca my opi nie ob raź li we lub
nie zwią za ne z te ma tem, np. do ty czą ce
dzie ci le ka rza, oso bi ste ża le itp. Kie ru -
je my się też su ge stia mi sa mych za in te re -
so wa nych i w przy pad ku, gdy le karz
stwier dzi, że opi nia o nim jest nie praw -
dzi wa, a użyt kow nik nie od po wia da, opi -
nia jest usu wa na. W ka żdym przy pad ku
spor ne sy tu acje roz strzy ga ne są in dy wi -
du al nie – do rzu ca Prze my sław Ku liń ski,
Do bry le karz.in fo.

Ime d24. pl, umo żli wia ją cy głów nie
pa cjen tom re je stro wa nie przez in ter net
wi zyt u le ka rza, część swe go por ta lu po -
świę cił na opi nie o le ka rzach i dziś jest
z te go po wo du nie za do wo lo ny. 

– W na szym przy pad ku to nie wie le
zna czą cy do da tek. Wpi sy za miesz cza ne
na nim przez in ter nau tów mu sia ły być
mo de ro wa ne, gdyż w prze ciw nym wy -
pad ku mie li by śmy do czy nie nia z przy -
pad ka mi na ru sze nia dóbr oso bi stych
le ka rzy. Le ka rze, z któ ry mi roz ma wia li -
śmy, są ge ne ral nie nie chęt nie na sta wie -
ni do te go ty pu ocen. Ze wzglę du na to,
że ta kie ko men ta rze by ły je dy nie na rzę -
dziem bru tal nej wal ki kon ku ren cyj nej,
mniej wię cej pół ro ku te mu za blo ko wa -
li śmy mo żli wość do da wa nia no wych
opi nii, po zo sta wia jąc tyl ko ist nie ją ce
– mó wi Piotr Bo dzioch z iMe d24 S.A.

Mi mo wszyst kich nie do god no ści,
roz wo ju por ta li z ran kin ga mi le ka rzy

nikt nie za trzy ma. To prę żnie roz wi ja ją -
cy się biz nes. Pierw szy ta ki por tal po -
wstał w pol skiej sie ci rap tem dwa i pół
ro ku te mu, a dziś z ła two ścią znaj dzie -
my trzy na ście po dob nych, któ rych głów -
nym – o ile nie je dy nym – ce lem
ist nie nia jest pro wa dze nie swo istej gieł -
dy le ka rzy lub umo żli wia ją cych oce nia -
nie me dy ków. I ca ły czas po wsta ją
no we. Fun da cja Watch He alth Ca re wła -
śnie uru cho mi ła wi try nę, na któ rej mo -
żna się po ska rżyć na ko lej kę do le ka rza
i szpi ta la.

– Na ra zie stron, któ re się li czą w pol -
skim in ter ne cie, jest pięć – twier dzi Łu -
kasz Go ła szew ski z por ta lu
eLe ka rze.com. – Nie wszyst kie por ta le ra -
dzą so bie tak, jak by te go chcia ły, lecz jest
wśród nich przy naj mniej je den ta ki, któ ry
za ra bia mie sięcz nie od 10 ty się cy zło tych
wzwyż – oce nia Grze gorz Dziub ka, wro -
cław ski praw nik i wła ści ciel fir my Biz ne -
so wy Part ner.pl, któ ra zaj mu je się m.in.
do radz twem in ter ne to wym.

Oczy wi ście ilość re klam na por ta lach
za le ży od licz by osób je od wie dza ją -
cych. Suk ce sem jest, gdy stro nę od wie -
dza 90 ty się cy osób mie sięcz nie, to
gwa ran tu je za rob ki. No i im wię cej opi -
nii, tym wię cej chęt nych do ich czy ta nia.
Zaś naj star szy i naj po pu lar niej szy por tal
Zna ny le karz.pl ma 60 tys. użyt kow ni -
ków… dzien nie. Mie sięcz nie – po -
nad mi lion.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Por ta le z oce na mi le ka rzy:

www.zna ny le karz.pl
www.ran kin gle ka rzy.pl
www.do bry le karz.in fo
ele ka rze. com
ran kin gle ka rzy 24. pl
www.po le cam -le ka rza.pl
www.do szpi ta la.pl
do ok tor. pl/ran king/pol ska/wszyst kie
po rzad ny le karz. pl
www.po le cam -le ka rza.pl
www.ba za -le ka rzy.pl/ran king -le ka rzy.html
http://www.cqco un ter.com/who is/si te/ran -
kin gle ka rzy.pl.html
http://www.ime d24.pl/web/dys ku sje/
li sta_le ka rze

Nie wszystkie portale radzą
sobie tak, jakby tego
chciały, lecz jest wśród nich
przynajmniej jeden taki,
który zarabia miesięcznie
od 10 tysięcy złotych.

www.ran kin gle ka rzy.pl
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O r ga ni za to rzy daw no pla no -
wa nej uro czy sto ści ob cho -
dów 70-le cia zbrod ni
ka tyń skiej w Mar cin ko wi -

cach bar dzo szyb ko za re ago wa li na tra -
ge dię smo leń ska. Uro czy stą mszę św.

pod prze wod nic twem bi sku pa se nio ra
Wła dy sła wa Bo bow skie go po prze dził
pro gram słow no -mu zycz ny w wy ko na -
niu uczniów Szko ły Pod sta wo wej im.
Jó ze fa Pił sud skie go. – Mord ka tyń ski
zro dził się z nie na wi ści – pod kre ślił hie -

rar cha, przy po mi na jąc sło wa Ja na Paw -
ła II: „Nie ma przy szło ści czło wie ka
i na ro du bez mi ło ści”. Bp Bo bow ski po -
świę cił ob raz Mat ki Bo żej Ka tyń skiej,
na ma lo wa ny przez za kon ni cę z Pie nię -
żna. Po mszy ufor mo wał się po chód,
któ ry prze szedł z ko ścio ła dro gą po wia -

to wą pod ka pli cę dwor ską. Przy dźwię -
kach mar szów woj sko wych or kie stry
dę tej z Myst ko wa ma sze ro wa ły pocz ty
sztan da ro we, umun du ro wa na mło dzież
z klas woj sko wych i po li cyj nych miej -
sco we go Ze spo łu Szkół im. Wł. Or ka -
na, ucznio wie pod sta wów ki, rad ni
gmin ni i po wia to wi, ko men dant miej ski
po li cji insp. Wi told Bo dzio ny, ks. ppłk
An drzej Gut, ka pe lan Kar pac kie go Od -
dzia łu Stra ży, ale przede wszyst kim ro -
dzi ny 5 Ka tyń czy ków, po cho dzą cych
z Mar cin ko wic i oko lic: asp. PP Ka zi -
mie rza Bo brow skie go (ur. w Mar cin ko -
wi cach), asp. PP Ja na Czu by (ur.
w Chełm cu), kpt. rez. Ta de usza Ja go -
szew skie go (ur. w Piąt ko wej), kpt. rez.
Hen ry ka Ja roń czy ka (ur. w Chom ra ni -
cach) i mjra Sta ni sła wa Wil ko sza (ur.
w Mar cin ko wi cach).

Ca ła piąt ka, jak to za zna czył ks. pra -
łat Jó zef Ba bicz, pro boszcz pa ra fii Nie -
po ka la ne go Ser ca NMP

Bez i mien nej do tąd szko le w Chom ra ni cach 
bę dzie pa tro no wał kpt. Hen ryk Ja roń czyk 

Marcinkowice uczciły
Smoleńczyków i Katyńczyków
30 kwiet nia w Mar cin ko wi cach od sło nię to praw do po dob -
nie pierw szą w Pol sce ta bli cę smo leń ską, upa mięt nia ją cą
ofia ry ka ta stro fy sa mo lo tu pre zy denc kie go 10 kwiet nia
br., a zwią za ne z tą miej sco wo ścią i zie mią są dec ką.
Na ta bli cy wy ry to na zwi ska pre zy den tów: Le cha Ka czyń -
skie go, Ry szar da Ka czo row skie go, gen. Fran cisz ka Gą -
go ra, mar szał ka Ma cie ja Pła żyń skie go, oj ca Jó ze fa Joń ca
i bpa po lo we go Ta de usza Pło skie go.

– Mord katyński zrodził
się z nienawiści
– podkreślił hierarcha,
przypominając słowa
Jana Pawła II: „Nie ma
przyszłości człowieka
i narodu bez miłości”. 

WOKÓŁ NAS
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w Mar cin ko wi cach, „spo czy wa, przy -
kry ta dar nią w do łach ka tyń skich i na le -
ża ło do ko nać ich sym bo licz ne go
po grze bu na ro dzin nej zie mi”. Pod ka -
pli cą od sło nię to ta bli ce me mo ra tyw ne
cheł miec kich Ka tyń czy ków oraz wspo -
mnia ną na wstę pie „ta bli cę smo leń ską”.
Przy dźwię kach wer bli woj sko wych od -
czy ta no apel po le głych, w któ rym nie
za po mnia no ta kże o le gio ni stach mar -
szał ka Pił sud skie go, spo czy wa ją cych
na cmen ta rzu w Mar cin ko wi cach.
Wresz cie przy szedł czas na po sa dze nie
pię ciu „Dę bów Pa mię ci”, co jest że la -
znym punk tem ogól no pol skie go pro gra -
mu edu ka cyj ne go „Ka tyń... oca lić
od za po mnie nia”, za ini cjo wa ne go przez

o. Jó ze fa Joń ca, po cho dzą ce go z nie da -
le kiej La sko wej, a re ali zo wa ne go w ca -
łym kra ju pod pa tro na tem pre zy den ta
Le cha Ka czyń skie go – obaj zgi nę li
w Smo leń sku. Na ko niec przy po mnia no
syl wet ki upa mięt nio nych na ta bli cy
Smo leń czy ków. Po stać mar szał ka Ma -
cie ja Pła żyń skie go, któ ry czte ro krot nie
go ścił w Mar cin ko wi cach, przy oka zji
opłat ków i kon fe ren cji or ga ni zo wa nych
przez Fun da cję Są dec ką, przy bli żył jej
pre zes Zyg munt Ber dy chow ski.

Uro czy stość przy go to wał An drzej
Pisz czek, przy po mo cy dy rek to rek obu
mar cin ko wic kich szkół: Ewy Pierz cha -
ły (SP) i Ali cji Wą so wicz (Ze spół Szkół
im. Wł. Or ka na), spo krew nio nej z Ka -
tyń czy kiem – Ka zi mie rzem Bo brow -
skim. W tym przed się wzię ciu swój
udział mia ła ta kże Fun da cja Są dec ka. 

***
Naj bar dziej ho no ro wa nym go ściem

uro czy sto ści w Mar cin ko wi cach by ła
przy by ła z Biel ska -Bia łej, po ru sza ją ca
się o la sce, Ha li na Ko kot kie wicz z d. Ja -
roń czyk, cór ka kpt. rez. Hen ry ka Ja roń -
czy ka, za mor do wa ne go w Ka ty niu,
a wnucz ka kie row ni ka szko ły w Chom -
ra ni cach. – Mia łam 10 lat, gdy oj ciec
po szedł na woj nę – wspo mi na ła star sza
pa ni. – To był wy so ki, szczu pły, przy stoj -
ny mę żczy zna, a dla nas, czwór ki dzie ci
naj lep szym, naj czul szym ta tu siem. Kie -
dy w ko ście le prze czy ta no list ta ty
do ma my wy sła ny z Ko ziel ska w lu -

tym 1940 ro ku, sta nę ła mi przed oczy ma
ca ła je go do bra, szla chet na po stać.

Bra ta nek pa ni Ha li ny, Woj ciech Ja -
roń czyk z No we go Są cza, po in for mo wał
nas o ini cja ty wie nada niu bez i mien nej
do tąd szko le w Chom ra ni cach imie nia
Hen ryka Ja roń czy ka. Do daj my, że
przed uro czy sto ścią w Mar cin ko wi cach
Je rzy Gi za, au tor No wo są dec kiej Li sty
Ka tyń skiej opo wia dał o tej zbrod ni
nad zbrod nia mi uczniom w Chełm cu

i Piąt ko wej, a Ja ro sław Ro la, pre zes Są -
dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej, go ścił
w szko łach w Mar cin ko wi cach i Chom -
ra ni cach. Te pre lek cje rów nież wpi sa ne
by ły w pro gram „Ka tyń... oca lić od za -
po mnie nia”.

(HSZ)

Uroczystość przygotował
Andrzej Piszczek,
przy pomocy dyrektorek
obu marcinkowickich szkół:
Ewy Pierzchały (SP) i Alicji
Wąsowicz (Zespół Szkół 
im. Wł. Orkana),
spokrewnionej
z Katyńczykiem
– Kazimierzem
Bobrowskim. 
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670 balonów
poszybowało w niebo
W okta wę Sta ni sła wa świę te go 
Ro ku Pań skie go 2010
Zie lo ne wzgó rza coś ba ja ją.
Lo ka cję Gryn ber ga pra daw ną
Miesz kań com przy po mi na ją.

N a gry bow skim ryn ku, przy dźwię kach
fan far zgro ma dzi li się miesz kań cy
kró lew skie go mia sta, go ście z za -
przy jaź nio nych gro dów, ry cer stwo

zie mi san do mier skiej, hu za rzy. Or szak kró la Ka -
zi mie rza przy byw szy na gry bow ski ry nek po wi -
tał ze bra nych, a kró lew ska dwór ka rze kła
do nich:
Do prastarego grodu Kazimierza, zewsząd
społeczność ku nam zmierza.
Radzimy witać w naszych progach
Huzarów, co przywiodła sąsiedzka tu droga,
Zaś chorągwi rycerskiej, osady ostoją
Niechaj grybowskie wrota służą otwartą podwoją.
Zacnych gości i osadników sercem przyjmujemy,
Lat sześćset siedemdziesiąt od lokacji społem
uczcić chcemy.

Tak uro czy stą opra wę mia ło ple ne ro we wi do -
wi sko hi sto rycz ne przy go to wa ne przez Miej ski
Dom Kul tu ry, bę dą ce jed nym z głów nych ak cen -
tów ju bi le uszu 670-le cia lo ka cji Gry bo wa.
W nie bo po szy bo wa ło ty le nie bie skich i żół tych
ba lo nów rocz ni co wych.

Na trwa ją ce trzy dni uro czy sto ści zło ży ły
się wy stę py ar ty stycz ne, kon cer ty, wy sta wy,
na wią zu ją ce do cza sów, kie dy Gryn burg uzy -
skał pra wa miej skie, a ta kże tur nie je spor to we.
Przy by li na nie tłum nie go ście, przy no sząc ze
so bą pre zen ty. Mia sto mo że ucie szyć kwo -
ta 3,2 mln prze ka za na przez mar szał ka Mar ka
Na wa rę z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go na do fi nan so wa nie ocze -
ki wa nych od lat in we sty cji – przed szko la,
a ta kże za mknię cia skła do wi ska od pa dów ko -
mu nal nych. 

– Gry bów za wsze od gry wał klu czo wą ro lę
w Ma ło pol sce i w tym re gio nie – mó wił Sta ni -
sław So rys, wi ce wo je wo da Ma ło pol ski. – Tak

jest i te raz. Mia sto sku tecz nie ko rzy sta z tor tu fi -
nan so we go. Dzię ki tym środ kom po wsta ją no we
in we sty cje, two rzy się no wa in fra struk tu ra dla ru -
chu tu ry stycz ne go. Po win ni śmy pro mo wać wa lo -
ry kra jo bra zo we te go re gio nu, po ka zy wać je go
mniej szo ści na ro do we i et nicz ne.

Do Gry bo wa do tar ła ta kże de le ga cje miast
part ner skich – Ny ir te le ku, Vel’ke go Sa ri sa
i Ra ko szy na z ze spo ła mi ar ty stycz ny mi. Kon -
cer to wa li rów nież Ali cja Ma jew ska i Wło dzi -
mierz Korcz. Na sce nie w Par ku Miej skim
za grał ze spół ABC, a gwiaz dą ostat nie go dnia
ob cho dów był Mar cin Roz y nek. Gry bo wia nie
okla ski wa li ta kże tur niej walk ry cer skich
w wy ko na niu gosz czą cej czę sto na Są dec czyź -
nie Cho rą gwi Ry cer stwa Zie mi San do mier -
skiej. Ca łość uzu peł ni ły wy sta wy „Gry bów
na prze strze ni wie ków”, „Gry bów w li te ra tu -
rze” i „Gry bów w fo to gra fii”. 

(MI GA)

W przed sta wie niu za gra li ucznio wie miej sco wych szkół, a za ra -
zem ak to rzy z Gru py Te atral nej „Ko mi ko”, przy go to wa ni przez Sta -
ni sła wę Mo rań dę, dy rek to ra MDK, Bar ba rę Ta ra sek, dy rek to ra
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Gry bo wie, oraz Ane tę Święs, opie -
kuna ko ła te atral ne go FOT, MIGA

Na trwające trzy
dni uroczystości
złożyły się
występy
artystyczne,
koncerty,
wystawy,
nawiązujące
do czasów,
kiedy Grynburg
uzyskał prawa
miejskie,
a także turnieje
sportowe. 

JUBILEUSZ

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 62



CZERWIEC 2010 Sądeczanin 63

v www.sadeczanin.info

670-le cie Gry bo wa – ju bi le usz nie
jest okrą gły, ale mia sto ob cho dzi
go bar dzo uro czy ście…

– Mo że nie okrą gły, ale pod kre śla ją cy
zna cze nie mia sta, któ re na prze strze ni
wie ków od gry wa ło bar dzo du żą ro lę.
Lo ko wał je król Ka zi mierz Wiel ki 15
ma ja 1340, a no si ło ono wów czas na zwę
Gryn burg. Przy wi lej je go za ło że nia
na pra wie mag de bur skim otrzy mał
miesz cza nin są dec ki Han ko. Po cząt ki
mia sta wią żą się za tem nie ro ze rwal nie
z No wym Są czem, star szym od Gry bo -
wa o bli sko pół wie ku. Hi sto ria Gry bo -
wa, jak dzie je wie lu pol skich miast, jest
bo ga ta, acz kol wiek bar dzo zło żo na.
Mia sto prze ży wa ło okre sy lep sze i gor -

sze, jak cho cia żby po top szwedz ki
czy II woj na świa to wa. Ma my się czym
po chwa lić, ale też ma my się nad czym
za sta no wić i za du mać.
Mia sto na le ży do eli tar ne go Sto -
wa rzy sze nia…

– …Miast Kró la Ka zi mie rza Wiel -
kie go i je ste śmy z te go dum ni. Znaj du -
je my się w do bo ro wym gro nie.
Ob cho dy ju bi le uszu roz po czę li śmy wła -
ści wie 4 mar ca od uro czy sto ści w Pa ła -
cu Pre zy denc kim w War sza wie, gdzie
ś.p. pre zy dent Lech Ka czyń ski za pro sił
przed sta wi cie li wszyst kich miast ka zi -
mie rzow skich, w tym i Gry bów. 
Przez wie ki mia sto zmie nia ło się.
Ja ki jest współ cze sny Gry bów?

– Zmia ny to na tu ral na ko lej rze czy.
Roz wój mia sta w pierw szych la tach ist -
nie nia zwią za ny był z han dlem. Tu
przed lo ka cją kwitł prze mysł su kien ni -
czy, pro du ko wa no sa le trę i wap no. Szla -
ka mi, szcze gól nie wę gier skim,
trans por to wa no su szo ne śliw ki, bu du lec,
skó ry, wy ro by włó kien ni cze, a z Wę gier
kup cy wieź li zna ko mi te wi na. Do dzi -

siaj pod gry bow ski mi ka mie ni ca mi
znaj du ją się piw ni ce, w któ rych ten tru -
nek był prze cho wy wa ny. Mia sto li czy
nie speł na 6300 miesz kań ców. Po sia da
pięć dziel nic. Jed na z nich – Śród mie -
ście II zo sta ła wy dzie lo na cał kiem nie -
daw no (jest to po dział we wnętrz ny,
w ra mach ist nie ją cych gra nic). Obec nie
jest prę żnie roz wi ja ją cym się ośrod -
kiem. Okre sem prze ło mo wym dla mia -
sta by ły de ka dy po II woj nie świa to wej,
gdy za czę ły po wsta wać za kła dy pra cy,
m. in.: Za kład Kon struk cji Sta lo wych,
Za kład Sto lar ki Bu dow la nej, Bro war,
któ re na dal funk cjo nu ją. Dzi siaj w Gry -
bo wie do mi nu je han del i drob ne wy -
twór stwo.
Przed 50 la ty mia sto świę to wa ło
okrą gły ju bi le usz, ale w zu peł nie
in nej rze czy wi sto ści. W Gry bo wie
go ścił wów czas wy so kiej ran gi do -
stoj nik pań stwo wy…

– No tak, ale jest on czę ścią na szej hi -
sto rii. W 1960 ro ku od by wa ły się z wiel -
kim roz ma chem ob cho dy 600-le cia
mia sta, spóź nio ne o 20 lat. Wła ści wie ta
rocz ni ca przy pa dła w cza sie woj ny.
Do Gry bo wa przy je cha ły wów czas naj -

Mamy się 
czym pochwalić 

ROZ MO WA Z Pio trem Piech ni kiem, 
bur mi strzem Gry bo wa

Grybowowi należało się
pierwsze miejsce
w Ogólnopolskim
Konkursie „Mistrz
Gospodarności”, ale
z powodów, nazwijmy to,
politycznych palmę
pierwszeństwa przyznano
miastu na zachodzie kraju.
Chodziło wówczas
o ugruntowanie polskości
tamtych terenów.
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wy ższe wła dze pań stwo we z pre mie rem
Jó ze fem Cy ran kie wi czem na cze le. Pa -
miąt ką tych uro czy sto ści jest ta bli ca
wmu ro wa na na fron to nie ka mie ni cy,
w któ rej mie ści się te raz Urząd Mia sta.
Pre mier Cy ran kie wicz, zwią za ny chy ba

z zie mią gor lic ką, czę sto by wał w Gry -
bo wie. Jest ho no ro wym oby wa te lem
mia sta.
Gry bo wia nie do dzi siaj są dum ni
z ty tu łu wi ce mi strza go spo dar no -
ści, ja kie mia sto zdo by ło w 1967
ro ku w Ogól no pol skim Kon kur sie
„Mistrz Go spo dar no ści”.

– Nie ży ją cy już Jó zef Go stwic ki, ów -
cze sny prze wod ni czą cy Miej skiej Ra dy
Na ro do wej, był prze ko na ny, że Gry bo wo -
wi na le ża ło się pierw sze miej sce, ale z po -
wo dów, na zwij my to, po li tycz nych pal mę
pierw szeń stwa przy zna no mia stu na za -
cho dzie. Cho dzi ło wów czas o ugrun to wa -
nie pol sko ści tam tych te re nów.
W ostat nim cza sie Gry bów re ali zu -
je wie le in we sty cji, po zy sku je

środ ki po za bu dże to we. Ja ki mi
przed się wzię cia mi mo że się po -
chwa lić?

– Te go rocz ny bu dżet mia sta jest jak
gąb ka – na sta wio ny na to, by po zy ski -
wać jak naj wię cej fun du szy z ze wnątrz.
Uda ło się zdo być unij ne pie nią dze
na bu do wę no we go przed szko la sa mo -
rzą do we go, któ re bę dzie my od da wać
do użyt ku 1 wrze śnia. Od kil ku mie się -
cy dzia ła wie lo funk cyj ne bo isko „Or -
lik 2012”. Co ro ku mo der ni zu je my
bu dyn ki oświa to we, do pa so wu jąc je
do obo wią zu ją cych stan dar dów, re mon -
tu je my dro gi. W ubie głym ro ku prze pro -
wa dzo no ka pi tal ny re mont ośrod ka
zdro wia. Obec nie sta ra my się o fun du -
sze na ka na li za cję mia sta, tej czę ści
o zwar tej za bu do wie (Ry nek, ul. To po -
lo wa). Zło ży li śmy wnio sek do Ma ło pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go. War tość pro jek tu opie wa
na 12 mln zł. Li czy my na 70-pro cen to -
wą do ta cję.
Mia sto przy go to wu je się do dro -
go wej re wo lu cji, choć to nie ob -
wod ni ca mia sta, na któ rą
miesz kań cy cze ka ją od lat…

– Cho dzi o ka pi tal ny re mont dro gi
kra jo wej K -28 i prze bu do wę new ral -
gicz ne go skrzy żo wa nia w Gry bo wie,
łącz nie z bu do wą no we go mo stu. In we -
sty cję, któ ra się już roz po czę ła, re ali zu -
je Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad. Bu do wa mo stu łu ko we go

prze wi dzia na jest w przy szłym ro ku.
Bę dzie on po sa do wio ny kil ka me trów
da lej w sto sun ku do obec ne go.
W związ ku z tym zo sta nie wy bu rzo -
na słyn na re stau ra cja Ka ska da, któ ra
przez kil ka de kad wpi sy wa ła się w pej -
zaż mia sta. Przy oka zji zli kwi du je my
ba rie ry ar chi tek to nicz ne utrud nia ją ce
po ru sza nie się oso bom nie peł no spraw -
nym mię dzy dol ną, a gór ną czę ścią mia -
sta. Mu rek od stro ny Za kła du
Opie kuń czo -Lecz ni cze go Ca ri tas zo sta -
nie wy bu rzo ny i po sta wio ny od no wa,
aby umo żli wić wy bu do wa nie do dat ko -
we go pa sa le wo skrę tu. Do tej in we sty cji
mia sto fi nan so wo nie do kła da ani zło -
tów ki. Te ma tem na dal ak tu al nym, choć
nie mie ści się on w żad nej pla ni stycz nej
kon cep cji GDD KiA, jest bu do wa ob -
wod ni cy mia sta.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

Gryn burg

Mia sto Gryn burg (dziś Gry bów) zo sta ło za ło -
żo ne wśród zie lo nych wzgórz nad rze ką Bia -
łą w okta wę św. Sta ni sła wa w 1340 ro ku „dla
po więk sze nia do cho dów kró le stwa” oraz dla
obro ny po łu dnio wych gra nic kra ju i ku piec -
kich szla ków. To Ka zi mierz Wiel ki wkrót ce
po ob ję ciu w po sia da nie Ru si nadał są dec -
kie mu miesz cza ni no wi, Han ko wi Bo ga czo wi,
pra wo do lo ko wa nia no we go gro du.

Tematem nadal
aktualnym, choć nie mieści
się on w żadnej
planistycznej koncepcji
GDDKiA, jest budowa
obwodnicy miasta.

JUBILEUSZ
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Jak w ju bi le uszo we ob cho dy 670-
le cie lo ka cji mia sta wpi su je się pa -
ra fia?

– Bar dzo moc no, bo hi sto ria gry bow -
skiej pa ra fii, prze ży wa ją cej po dob ny ju -
bi le usz, wią że się nie ro ze rwal nie
z hi sto rią mia sta. Król Ka zi mierz Wiel -
ki, któ ry w Ma ło pol sce lo ko wał wie le
miast, ufun do wał tu taj, jak przy pusz cza -
my, pa ra fię pw. św. Ka ta rzy ny Alek san -
dryj skiej, mo żnej pa tron ki, a ta kże kil ka
in nych pod tym sa mym we zwa niem. Pa -
ra fia włą cza się w ju bi le usz li tur gią. Po -
nad to udo stęp nia obiek ty
na or ga ni zo wa ne wy sta wy.
Pa ra fia gry bow ska jest za tem rów -
no lat ką mia sta?

– Z ca łą pew no ścią pa ra fia w Gry bo -
wie ist nia ła już w 1410 ro ku. Po twier -
dza ją to zgro ma dzo ne do ku men ty. Są to
za pi ski z wi zy ty w Gry bo wie bi sku pa
kra kow skie go. Nie ozna cza to jed nak, że
wcze śniej pa ra fia nie ist nia ła. Jest to
wręcz nie mo żli we. Mo żna za tem przy -
pusz czać, że pa ra fia mo że być ró wie -
śnicz ką mia sta. Ist nie ją cy ko ściół,
wy bu do wa ny w 1914 ro ku, uwiecz nio -
ny w wie lu pu bli ka cjach i fil mach (m.in.
Kie ślow skie go Po dwój ne Ży cie We ro ni -
ki) jest praw do po dob nie ko lej ną świą ty -
nią wznie sio ną na tym miej scu. Nie
ule ga jed nak wąt pli wo ści, że jest wi zy -
tów ką Gry bo wa.
Jak ksiądz oce nia świe żo wy da ną
mo no gra fię dr. Jó ze fa Skrab skie -
go, do ty czą cą ko ścio łów gry bow -
skich. 

– To bar dzo cen ne dzie ło, trak tu ją ce
o świą ty niach gry bow skich na prze strze -

ni 670 lat. Ja wiem o przy naj mniej kil -
ku ko ścio łach, m.in. pod pw. św. Ka ta -
rzy ny Alek san dryj skiej, drew nia nym

pw. św. Ber nar dy na, z koń ca XVI w.,
któ ry spło nął w cza sie II woj ny świa to -
wej, św. Zo fii i in nych. Al bum bę dzie -
my pro mo wać w na szej pa ra fii. 
Od czte rech lat ko ściół jest re mon -
to wa ny. Na ja kim eta pie znaj du ją
się pra ce?

– Pro wa dzi my re mont ge ne ral ny
świą ty ni, któ ry po wo li zbli ża się ku koń -
co wi. Ob jął on m.in. wy mia nę da chu,
po tem pro wa dzo ne by ły żmud ne i kosz -
tow ne pra ce przy ele wa cji ce gla nej, ar -
chi tek to nicz nym de ta lu ka mien nym. We
wnę trzach, któ re zo sta ły wy ma lo wa ne,
wy re mon to wa li śmy i uzu peł ni li śmy sto -

lar kę, prze bu do wa li śmy in sta la cję elek -
trycz ną, alar mo wą. Ob ra zy i rzeź by
pod da li śmy re no wa cji. Jest no wa po -
sadz ka. Te raz po zo sta ło jesz cze m.in.
za trosz cze nie się o oto cze nie ko ścio ła.
Pra ce sza co wa ne na pół mi lio na zło tych
pla no wa ne są w przy szłym ro ku. Fun -
du sze na re mont ko ścio ła w 90 proc. po -
cho dzi ły z ofiar no ści wier nych ca łej
pa ra fii (Gry bo wa, Sioł ko wej, Bia łej Wy -
żnej, czę ści Bia łej Ni żnej). Bóg za płać

Z całą pewnością parafia
w Grybowie istniała już
w 1410 roku. Potwierdzają
to zgromadzone
dokumenty. Są to zapiski
z wizyty w Grybowie
biskupa krakowskiego. 

Ksiądz musi być i...
menadżerem

ROZ MO WA Z ks. Ry szar dem So ro tą, pro bosz czem pa ra fii 
św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej w Gry bo wie
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za nią. Resz tę fun du szy otrzy ma li śmy
z do ta cji mar szał ka, kon ser wa to ra za byt -
ków, fun du szu ko ściel ne go Urzę du Mia -
sta oraz Urzę du Gmi ny. Koszt re mon tu
za mknie się kwo tą 5 mln zł. Bry ła ze -
wnętrz na świą ty ni po wró ci ła do for my
z 1914 r.
Obok no wej ple ba nii w cią gu pół -
to ra ro ku wy rósł no wy bu dy nek…

– To Cen trum Dusz pa ster skie, któ re
po wsta ło w la tach 2008-2009. Po chło -
nę ło ono też spo rą kwo tę. Uda ło się ją
ze brać m.in. z dat ków pa ra fian. Część
bu dyn ku zaj mu ją sio stry za kon ne, w ko -

lej nej miesz ka ją księ ża, zaś w po zo sta -
łej czę ści obiek tu znaj du ją się sa le
dusz pa ster skie, w któ rych od by wa ją się
spo tka nia pa ra fial ne i de ka nal ne.
To ko niec pla nów in we sty cyj nych
i re mon to wych?

– Na stęp nym eta pem bę dzie re mont
sta rej wi ka rów ki, znaj du ją cej się w stre -
fie za byt ko wej mia sta, mię dzy ko ścio -
łem a no wą ple ba nią. Być mo że
po wsta nie tam sa lon sprze da ży de wo -
cjo na liów z praw dzi we go zda rze nia, bo
ta kie go w mie ście bra ku je, ale to pla ny
na przy szłość.
2006 r. ob jął ksiądz pa ra fię w Gry bo -
wie. Szła za księ dzem opi nia do bre -
go go spo da rza, me na dże ra, któ ry
wy re mon to wał ko ściół i obiek ty pa -
ra fial ne w po przed niej pa ra fii w Nie -
dzie li skch ko ło Brze ska…

– Jak to po wie dział pa pież Be ne -
dykt XVI, ksiądz po wi nien być w pierw -
szej ko lej no ści spe cja li stą od du cha.
Na to miast pe wien przy mus spra wia, że
mu si być też me na dże rem pro wa dzą cym
re mon ty. Ta kie wa run ki dusz pa ster stwa
są w Pol sce.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

ksiądz powinien być
w pierwszej kolejności
specjalistą od ducha.
Natomiast pewien przymus
sprawia, że musi być też
menadżerem
prowadzącym remonty.

Zapis widniejący na kopii XV-wiecznego
dokumentu lokacyjnego Grybowa z 15 maja 1340 r.

My,Ka zi mierz, z Bo żej Ła ski król Pol ski, na mo cy ni niej sze go wia do mym
czy ni my wszem i ka żde mu z osob na, te raź niej szym i przy szłym, któ -

rym za le ży, aby o tym wia do mość mie li, że pragnąc po żyt ki kró le stwa po mno -
żyć i ubo gich swych pod da nych w cza sie na jaz dów od nie przy ja ciół za cho wać
– Han ko wi, miesz cza ni no wi są dec kie mu, sy no wi Ja na Bo że go, za ło ży cie la wsi
Sioł ko wa, Bia ła Ni żna i Bia ła Wy żna nad rze ką Bia łą po le ca my po śród gra nic
ty chże wsi mia sto pra wem mag de bur skim na 150 ła nach fran koń skich za ło żyć,
a w na gro dę tru dów z tem za ło że niem połą czo nych na da je my mu wój to stwo
w tem mie ście, któ re go mia no ma być Gryn berg (...) wójt i je go na stęp cy ku
obro nie kró le stwa na ka żdą wy pra wę ile kroć po trze ba się oka że z trze ma pa -
choł ka mi i na wła snych ko niach i o wła snej zbroi słu żyć wi nien. Dla tych rze czy
świa dec twa pie częć na szą ni niej sze mu jest przy ło żo na na moc wiecz ne go po -
twier dze nia. Dzia ło się to w Kra ko wie w Okta wę Bło go sła wio ne go Sta ni sła wa
Mę czen ni ka w Ma ju Ro ku Pań skie go ty sięcz ne go trzech set ne go czter dzie ste go.

Ali cja Ma jew ska
– W Gry bo wie do tej po ry chy ba jesz -
cze nie go ści łam. Je stem pod wra że -
niem uro kli we go mia stecz ka i tych
pięk nych oko lic. Rów nie wspa nia ły
jest No wy Sącz, w któ rym mia łam
oka zję nie raz by wać. Gry bo wo wi ży -
czę na stęp nych wspa nia łych ju bi le -
uszy. 670-le cie z per spek ty wy
na sze go ży cia – to wspa nia ła rocz ni -
ca. Oso bi ście je stem pod wra że niem
pięk ne go sta re go łań cu cha, po cho -
dzą ce go, jak się do wie dzia łam, z po -
cząt ku ubie głe go stu le cia, któ ry na tą
oka zję ubrał bur mistrz mia sta. Są dzę,
że ta kich za cho wa ło się nie wie le.

JUBILEUSZ
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Z oka zji 670-le cia lo ka cji kró lew skie go mia -
sta uka za ło się kil ka oko licz no ścio wych pu -
bli ka cji ksią żko wych oraz pa mią tek. 

W dniu ju bi le uszu od by ła się pro mo cja al bu mu
au tor stwa dr. Jó ze fa Skrab skie go pt. Ko ścio -
ły Gry bo wa. Mo no gra fia hi sto rycz no -ar ty -
stycz na. Au tor przed sta wia dzie je czte rech

ko ścio łów – ist nie ją cych nie gdyś w mie ście – na tle spo -
łecz nym, eko no micz nym i hi sto rycz nym. In ną, no wą ksią -
żką, sprze da wa ną pod czas ju bi le uszu, by ła An tro po ni mia
Gry bo wa i oko lic od XVII do XIX w. dr Ma rii Ko szyk. Jest
to ję zy ko znaw cza i na uko wa mo no gra fia Gry bo wa. Przed -
mio tem ana li zy au tor ka uczy ni ła po nad 200 imion i ty le sa -
mo na zwisk, funk cjo nu ją cych w Gry bo wie i oko li cy. Dzię ki
pu bli ka cji mo żna też po znać struk tu rę spo łe czeń stwa gry -
bow skie go, ży cie kul tu ro we, na uko we, a ta kże kon tak ty
i sto sun ki spo łecz ne i po li tycz ne Gry bo wa z in ny mi pań -
stwa mi i na ro da mi.

Spo ro in for ma cji o mie ście – je go za byt kach, oko licz no -
ścio wych im pre zach, miej scach war tych zo ba cze nia – za wie -
ra rów nież ksią żka 670. rocz ni ca lo ka cji Mia sta Gry bów
– Zie mia Gry bow ska. Uka za ła się dzię ki współ pra cy sa mo -
rzą dów – mia sta i gmi ny. 

Wy daw nic twa zo sta ły uzu peł nio ne oko licz no ścio wą kart -
ką pocz to wą oraz pa miąt ko wym stem plem fi la te li stycz nym,
wy da nym przez Pocz tę Pol ską, któ re mo żna na być w Urzę -
dzie Pocz to wym w Gry bo wie. Chęt ni mo gli ku pić ta kże trzy
wi do ków ki z fo to gra fia mi wy ró żnio ny mi w kon kur sie „Gry -
bów w obiek ty wie”, zor ga ni zo wa nym w ubie głym ro ku. 

W rę ce gry bo wian tra fił też pro mo cyj ny krą żek DVD, za -
wie ra ją cy frag men ty Pol skiej Kro ni ki Fil mo wej zwią za ne
z hi sto rią mia sta. Na płyt ce zna la zły się ta kie ty tu ły: Do brzy
go spo da rze z 1961 r., Wi zja lo kal na z 1966 r. Przy kład go spo -
dar no ści z 1969 r. 

Usa tys fak cjo no wa ni po win ni być i nu mi zma ty cy oraz ko -
lek cjo ne rzy. Mia sto w związ ku z ju bi le uszem wy bi ło w men -
ni cy 500 sztuk oko licz no ścio wej mo ne ty o no mi na le „700
ka zi mie rzów” (śred ni ca 30,88 mm, wa ga 12,30 g.). 

(MI GA)

Monografie, filmy i monety
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Wier sze kra ja na
Skrom ny, ale nie zwy kły to mik na sze -

go kra ja na, prof. Igna ce go Sta ni sła wa
Fiu ta, sta ro są de cza ni na, rocz nik 1949,
ab sol wen ta Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie, kry ty ka
li te rac kie go i na uczy cie la aka de mic kie -
go. Rzad ki przy kład po łą cze nia pa sji na -
uko wych z ta len tem po etyc kim.

Po li se mia w ję zy ko znaw stwie ozna cza
zja wi sko, w któ rym jed no sło wo ma wię cej
niż jed no zna cze nie, ale da ją się one spro -
wa dzić do wspól ne go źró dła. Na przy kład
ję zyk to mo wa ludz ka, ale za ra zem or gan
ludz ki, część cia ła. I oto roz szy fro wa niem
ró żnych zna czeń i ukry tych sen sów zaj mu -
je się Igna cy Sta ni sław Fiut. 35 wier szy
umiesz czo nych w trzech jak by od ręb nych
czę ściach: Ka len darz po ety, W Tryp ty ku:
z ży cia praw dy, Je ste śmy fa lą.

Te ma ty ka ró żno rod na, ko no ta cje re -
li gij ne, eg zy sten cjal ne, fi lo zo ficz ne, ero -
tycz ne. Nie któ re z utwo rów ma ją swo je
de dy ka cje. Ty tu ło wa „po li se mia pięk na”
kie ro wa na jest do Umber to Eco – przej -
mu ją cy opis świa ta ocza mi zwy kłe go
prze chod nia.

Ca łość sta no wi zna ko mi tą, choć trud -
ną po ezję ludz kich na mięt no ści i na dziei.

Ignacy Stanisław Fiut, Polisemia piękna,
Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie,

Kraków 2009

Są dec ki sport z daw nych lat
Na są dec kim ryn ku wy daw ni czym

uka za ła się wa żna, wręcz pio nier ska
ksią żka pt. Wy cho wa nie fi zycz ne i sport
na zie mi są dec kiej w la tach 1867–
1918. Au tor, 36-let ni Wal de mar Na dol -
ski, jest są de cza ni nem, dok to rem na uk
o kul tu rze fi zycz nej. Ksią żka jest po -
sze rzo ną wer sją je go roz pra wy dok tor -
skiej obro nio nej na kra kow skiej AWF
w 2006 r.

Dzie ło jest na uko wym i szcze gó ło -
wym stu dium po cząt ków kul tu ry fi -
zycz nej na Są dec czyź nie. W sło wie
wstęp nym prof. Ka zi mierz To po ro wicz
(b. rek tor AWF w Kra ko wie) wska zu je
na do dat ko wy wa lor opra co wa nia: osa -
dze nia te ma ty ki spor to wej w szer szych
re aliach cy wi li za cyj nych i kul tu ro wych
okre su au to no mii ga li cyj skiej w na -
szym re gio nie.

Ksią żkę Wal de ma ra Na dol skie go
mo żna na zwać kon ty nu acją ba dań
nad kul tu rą fi zycz ną pro wa dzo ną wcze -
śniej przez Ka zi mie rza Go la chow skie -
go i Ry szar da Alek san dra. Od wo łu je
się jed nak nie tyl ko do dzia łal no ści To -
wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”,
ale się ga sze rzej i głę biej. Au tor czer -
pie z nie wy ko rzy sta nych do tej po ry
źró deł ar chi wal nych. Choć po słu gu je
się warsz ta tem na uko wym, uży wa

przy stęp ne go, cie ka we go ję zy ka, co
czy ni ksią żkę do stęp ną dla sze ro kie go
krę gu od bior ców.

Po cząt ki spor tu w No wym Są czu
wią żą się z wpro wa dze niem gim na sty ki
do szkół lu do wych. Trud no uwie rzyć,
ale ten oczy wi sty dziś przed miot na -
ucza nia, na po ty kał na wie le prze szkód,
ta kże fi nan so wych. Wła dze nie kwa pi ły
się do za trud nie nia na uczy cie li gim na -
sty ki i za ku pu nie zbęd nych przy rzą dów.
Ok. 1870 r. gim na sty ka dla dziew cząt fi -
gu ro wa ła w pro gra mach szkol nych ja ko
przed miot nad obo wiąz ko wy, ale pró żno
jej szu kać w szko le im. Kró lo wej Ja dwi -
gi, co wię cej kie row nicz ka tej pla ców ki
Wil hel mi na Ró życ ka jesz cze w 1894 r.
za ka zy wa ła uczen ni com „uczęsz cza nia
na śli zgaw kę do klu bu”. Pierw szą na -
uczy ciel ką (2 go dzi ny ty go dnio wo) gim -
na sty ki w tej szko le by ła od 1906 r.
Ma ria Wu sa tow ska, póź niej sza zna -
na dzia łacz ka har cer ska.

W gro nie pre kur so rów wy cho wa nia
fi zycz ne go w No wym Są czu au tor wy -
mie nia pro fe so ra I Gim na zjum Lu dwi -
ka Ma łec kie go (1840-1923) i na czel ni ka
No we go Są cza w 1863 r., a na stęp nie
zna ne go w mie ście dzia ła cza pu blicz ne -
go Ka zi mie rza Mi czyń skie go (1834-
1904).

Pro fe sjo nal nie pro wa dzo na gim na -
sty ka za do mo wi ła się w szko łach No we -
go Są cza pod ko niec XIX w. Wte dy już
za czę to uczniom wy sta wiać oce ny z te -
go przed mio tu na świa dec twach.
W 1892 r. na uczy ciel Szko ły Lu do wej
im. Ada ma Mic kie wi cza, An to ni Wie -
rusz Ko wal ski, uru cho mił Park Jor da -
now ski (w są siedz twie mo stu
ko le jo we go na Du naj cu), miej sce ćwi -
czeń cie le snych i gier ru cho wych.

War to też wie dzieć, że pierw szą
w mie ście sa lę gim na stycz ną z przy le -
głym do bu dyn ku bo iskiem mia ła
(od 1897) 4-kla so wa szko ła mie sza -
na (po przed nicz ka obec nej szko ły im.
Ja gieł ły) przy ko lo nii ko le jo wej. Bo -
isko o wy mia rach 35 na 25 m, wy ście -
la ne ko rą drzew ną, wy po sa żo ne
w drą żki i dra bin ki, zbu do wa no
przy po mo cy ko lei. Dość po wie dzieć,
że na za koń cze nie ro ku szkol ne -
go 1898/1899 w obec no ści ks. in fu ła ta
Aloj ze go Gó ra li ka i bur mi strza Łu cja -

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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na Li piń skie go, za pre zen to wa no „ćwi -
cze nia gim na stycz ne wy ko na ne przez
uczniów”.

Sport szkol ny i sport so ko li tam tych
lat two rzył pod wa li ny pod po wszech ną
kul tu rę fi zycz ną, któ rej prze ja wem był
zor ga ni zo wa ny ruch tu ry stycz ny i nar -
ciar ski czy też po wsta ją ce od dzia ły ko -
lar skie. W Sta rym Są czu za ło ży cie lem
ta kie go od dzia łu był za mi ło wa ny cy kli -
sta, tam tej szy bur mistrz z lat 1904-1919
Alek sandr Paw li kow ski.

Te go ty pu cie ka wo stek, do ty czą cych
ta kże m.in. Kry ni cy i Gry bo wa, jest
w ksią żce Wal de ma ra Na dol skie go
wię cej.

Lek tu ra god na po le ce nia.
Waldemar Nadolski, Wychowanie fizyczne i sport

na ziemi sądeckiej w latach 1867-1918, 
Nowy Sącz 2009.

Wi zja ma rzeń i re aliów
W for mie es te tycz nie wy da nej ksią -

żecz ki uka za ło się ilu stro wa ne opra co wa -
nie No wy Sącz – stra te gia roz wo ju 2020.
Do ku ment ma… kil ku dzie się ciu au to -
rów. Są ni mi pra cow ni cy Urzę du Mia sta,
spół ek ko mu nal nych ró żne go szcze bla
i naj wa żniej szych in sty tu cji dzia ła ją cych
w mie ście, od pre zy den ta Ry szar da No -
wa ka i pre zy den ta WSB -NLU Krzysz to -
fa Paw łow skie go po cząw szy,
po prze wod ni czą ce go ze spo łu ds. stra te -
gii roz wo ju mia sta, Woj cie cha Pie cha (re -
dak to ra stra te gii).

Je że li ktoś chce wie dzieć, jak w wy -
obra że niach kie row nic twa ra tu sza ma
wy glą dać na sze mia sto za 10 lat, nie bę -
dzie za wie dzio ny. Otrzy mu je bo wiem
opis głów nych ce lów stra te gicz nych
i ope ra cyj nych mia sta, swo je go ro dza ju
„wi zję ma rzeń i re aliów”, ja sną, kla row -

ną pro gno zę te go, cze go są de cza nie mo -
gą się spo dzie wać, co cze ka ich dzie ci,
wnu ki. Wy mie nio ne są też klu czo we
pro jek ty in we sty cyj ne. 

Stra te gia to pod sta wo wy do ku ment
pro gra mo wy mia sta. Dro go wskaz, swo -
je go ro dza ju ga bi net snów. To suk ces, że
ta ka stra te gia po wsta ła, bo trud no wy -
obra zić so bie do brą, sen sow ną ro bo tę
bez na kre śle nia rze tel ne go pla nu, wi zji
roz wo ju. Trud no zbu do wać dom bez
pro jek tu.

Stra te gia – jak sa ma na zwa wska zu je
– jest do ku men tem o dość du żym stop -
niu ogól no ści. Od no si się do per spek tyw
mia sta, prio ry te tów, kie run ków roz wo -
ju. Nie kon cen tru je się na wy li cza niu ki -
lo me trów np. wy mie nio nych ka na łów
czy zre pe ro wa nych kra wę żni ków. Stra -
te gia jest jak kon sty tu cja – wy zna cza
ogól ne ra my, a nie dro bia zgo we roz po -
rzą dze nia. 

Gdy by wszyst kie pla ny za war te w tym
do ku men cie zo sta ły zre ali zo wa ne w 100
pro cen tach, bę dzie my za 10 lat żyć (daj
Bo że!) w „eu ro pej skim mie ście wie dzy,
sa mo rząd no ści i wszech stron ne go roz wo -
ju, kon ku ren cyj nej i in no wa cyj nej go spo -
dar ki opar tej na przed się bior czo ści,
w mie ście przy ja znym i no wo cze snym,
za pew nia ją cym wy so ki po ziom i ja kość
ży cia, bez pie czeń stwo i wspar cie miesz -
kań com i ich ro dzi nom, czer pią cym
z dzie dzic twa kul tu ro we go”. 

Za chę ca ją ca per spek ty wa, by le do -
cze kać!

Stra te gia jest na dal do ku men tem
otwar tym. Bę dzie przed mio tem wie lu
de bat, choć by w kam pa niach wy bor -
czych. Wła dzom mia sta, obec nym
i przy szłym po win no za le żeć na wszel -
kich uwa gach, aby póź niej, na pod sta wie
cią głej ob ser wa cji po zy tyw nych i ne ga -
tyw nych do świad czeń, tę stra te gię mo -
dy fi ko wać, ulep szać, uzu peł niać.

Wa dą wy daw nic twa jest, nie ste ty,
urzęd ni czy żar gon. Czy o tak po wa -
żnych spra wach nie da się na pi sać
w mia rę przy stęp nym ję zy ku?

No wy Sącz – stra te gia roz wo ju 2020, 
Urząd Mia sta No we go Są cza 2009

100 lat ko ścio ła w Myst ko wie
Au tor mo no gra fii stu let nie go ko ścio -

ła w Myst ko wie jest nie mal ró wie śni -

kiem (ma 97 lat) tej świą ty ni. Sę dzi wy,
wciąż pe łen ener gii, po wszech nie sza -
now ny na Są dec czyź nie do ku men ta li sta,
był w opi sy wa nym ko ście le ochrzczo ny,
bierz mo wa ny, szko lo ny re li gij nie. Te raz
spła ca na tu ral ny dług wdzięcz no ści,
opie ra jąc się na ma te ria łach gro ma dzo -
nych przez ca łe ży cie.

Okrą gły ju bi le usz da je oka zję przy -
po mnie nia naj wa żniej szych wy da rzeń
w ży ciu pa ra fii, syl we tek ka pła nów
(z naj bar dziej zna nym pro fe so rem
KUL, ks. Pio trem Po rę bą oraz mi sjo -
na rza mi w Afry ce i na Sy be rii) i zna -
nych pa ra fian. Na pod sta wie
prze ka zów ro dzin nych przy po mi na ini -
cja ty wę bu do wy ko ścio ła, rzu co ną
i pro wa dzo ną z wiel kim za an ga żo wa -
niem przez ks. Ja na Ja rzę biń skie go,
któ ry na pla cu bu do wy był od „świ tu
do no cy i za po mi nał o je dze niu i spa -
niu”. Opi su je też za po mi na ny cmen ta -
rzyk szwedz ki (z cza sów po to pu
szwedz kie go) w przy siół ku Wą do łek
i cen ny (z XVII w.) ob ra z Mat ki Bo -
skiej Myst kow skiej.

Osob ne miej sce au tor po świę ca dzia -
ła ją cej w XIX w. szko le pa ra fial nej, zor -
ga ni zo wa nej w Myst ko wie przez
ów cze sne go pro bosz cza ks. Sar nę, zna -
ne go krze wi cie la oświa ty, po wta rza ją ce -
go „kto nie umie czy tać i pi sać, to jest
po ga ni nem i pa rob kiem ce sa rza...” 

Antoni Kiełbasa-Radecki, Stuletnia rocznica
wybudowania kościoła parafialnego w Mystkowie,

Mystków – Mszalnica 2010.
BI BLIO FIL
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XIX -wiecz ne we se le dwor -
skie i to wa rzy szą ce mu przy -
go to wa nia i ob rzę dy
od two rzo no pod czas ple ne ro -
wej im pre zy, otwie ra ją cej te -
go rocz ny se zon w skan se nie. 

P od czas wi do wi ska w wy ko na -
niu Te atru Gry i Lu dzie z Ka -
to wic na ślub nym ko bier cu
sta nę li do brze uro dzo ny ka wa -

ler z mia sta i nie śmia ła Ja dzia, ro dem ze
szlach ty za ścian ko wej. We se li sko
w skan se now skim, mo drze wio wym
dwor ku, by ło, jak się pa trzy. Przy by li
na nie go ście mo gli nie tyl ko pod gląd -
nąć ob rzę dy za ślu bin szlach ty pol skiej,
ich oby cza je, ale rów nież spró bo wać
wy szu ka nych dań dwor skich, po słu chać
mu zy ki i zo ba czyć, jak przed sta wi cie le
tej war stwy spo łecz nej w XIX w. spę -
dza li wol ny czas. 

– XIX -wiecz ne we se la by ły nie co in -
ne, niż obec ne ce re mo nie, acz kol wiek
wie le ele men tów się i dzi siaj po wta rza
– mó wi An na Kan dzio ra z Te atru Gry
i Lu dzie. – W na szej współ cze snej oby -
cza jo wo ści są dru żbo wie, za rę czy ny
– daw niej zrę ko wi ny. In sty tu cja swa tów,
po wie dzia ła bym, jest w szcząt ko wej for -
mie. Nie ma na to miast „tar go wa nia się
o pan nę mło dą”, czy li te go ele men tu,
gdzie obie ro dzi ny uzgad nia ły, co
do ma łżeń stwa wnie sie w for mie po sa gu
przy szła pa ni mło da, a ja ki ma ją tek pan
mło dy. 

Za ślu bi ny nie by ły je dy ną atrak cją,
ja ką mo żna by ło zo ba czyć w skan se nie.
Na łą ce, nie opo dal dwo ru go ście bra li
udział w tra dy cyj nych za ba wach zręcz -
no ścio wych, np. ser so. Tę gie gło wy po -
chy la ły się nad sza chow ni cą, nie któ rzy
za ję ci by li prze cią ga niem becz ki oraz li -
ny. W par ku dwor skim war to by ło się
za trzy mać przy sa lo ni ku pra so wym,
gdzie do po czy ta nia wy sta wio no ty tu ły

z tam tych lat, mó wio no ta kże o sztu ce
epi sto lo gra fii i wrę cza no bi le ci ki wi zy -
to we. Obok sta ła ap tecz ka dwor ska.
Daw niej oprócz le karstw i ziół lecz ni -
czych prze cho wy wa no w niej przy pra -
wy, któ re by ły bar dzo dro gie.
Daw na kuch nia szla chec ka
z XVII i XVIII wie ku bar dziej przy po -
mi na ła współ cze sne kuch nie kra jów Da -
le kie go Wscho du. Szcze gól nie ce nio ny
był sza fran (naj dro ższa przy pra wa świa -
ta), któ ry w tam tej szych cza sach był
ozna ką sta tu su ma jąt ko we go. Uży wa no
też cy na mon, gał kę, kwiat musz ka to ło -
wy, kmin rzym ski, gor czy cę, ko len drę,
ma je ra nek, anyż, blusz czyk kur dy ba nek
(dzi siaj za po mnia ny). 

W am fi te atrze le śnym Ze spół Pie śni
i Tań ca No wa Hu ta w stro jach z cza sów
Księ stwa War szaw skie go tań czył po lo -
ne za i ma zu ra. Po tem przy szedł czas
na warsz ta ty ta necz ne. Nie za bra kło też
dwor skiej mu zy ki. W Mia stecz ku Ga li -
cyj skim wy stą pił ze spół Ad Li bi tum.
Atrak cją był też po kaz so kol nic twa,
przy go to wa ny przez Sło wa ków, oraz
szer mier ki hi sto rycz nej, zor ga ni zo wa ny
przez Szko łę Fech tun ku Ma te usza Ber -
ko wi cza z Kra ko wa. Daw niej so kol ni cy
na le że li do urzęd ni ków dwo ru i da rzo -
no ich więk szy mi ho no ra mi niż my śli -
wych. Dla szlach ty no sze nie so ko ła
rów na ło się z no sze niem sza bli, sym bo -
li zo wa ło przy na le żność spo łecz ną. Broń
pal na stop nio wo, acz sku tecz nie wy pie -
ra ła po lo wa nia z so ko ła mi. 

O tra dy cyj ne po tra wy dwor skie za -
dba ła re stau ra cja Ja dło na Sta rów ce. De -
gu sto wa no: ro lad ki w ka pu ście, chle bek
„gra mat ka” oraz klops wie przo wo -wa -
to wy z ka szą gry cza ną. Ofe ro wa no ta -
kże: zu pę cy try no wą, kmin ko wą
z grzan ka mi, bi gos sta ro pol ski i ryż pon -
czo wy.

Im pre za by ła kon ty nu acją cy klu „We -
se la Są dec kie”. 

(MI GA)

Wie ści z Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu

Za ba wy pol skiej szlach ty

FO
T.

 M
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A

KULTURA
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Fotograficzne
skarby
Małopolski

W Mu zeum Ni ki fo ra
w Kry ni cy -Zdro ju pre -
zen to wa na jest wy sta wa
na gro dzo nych, wy ró -

żnio nych i wy bra nych fo to gra fii w kon -
kur sie „Skar by Ma ło pol ski 2010
– do zdro jów”. Eks po zy cję mo żna
oglą dać do 16 sierp nia.

Na wy sta wie zna la zły się naj lep sze
pra ce, któ re wpły nę ły na X już kon kurs
fo to gra ficz ny, któ re mu pa tro nu ją mar sza -
łek wo je wódz twa ma ło pol skie go oraz
prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go. Te go rocz na edy cja od -
by ła się w ra mach XII Ma ło pol skich Dni
Dzie dzic twa Kul tu ro we go. W kon kur sie
wzię ło udział 76 au to rów. 

Ju ry w skła dzie: Ka ta rzy na Bik (Mu -
zeum Na ro do we w Kra ko wie), Mie czy -
sław Gó row ski (pro fe sor Aka de mii Sztuk
Pięk nych wKra ko wie), An naWi deł iPiotr
Droź dzik (Mu zeum Okrę go we wNo wym
Są czu) ob ra du ją ce pod prze wod nic twem
Ma cie ja Be iers dor fa, dy rek to ra Mu zeum
Hi sto rii Fo to gra fii w Kra ko wie, po obej -
rze niu 381 prac, za kwa li fi ko wa ło na wy -
sta wę po kon kur so wą 131 zdjęć 42
au to rów. Oce nia jąc fo to gra fie bra li
pod uwa gę wa lo ry ar ty stycz ne zdjęć, ich
po praw ność warsz ta to wą oraz zgod ność
te ma tycz ną z ce la mi i za ło że nia mi okre -
ślo ny mi wre gu la mi nie kon kur su oraz oso -
bi ste po dej ście do te ma tu.

Au to rzy naj lep szych prac otrzy ma li
na gro dy pie nię żne i wy ró żnie nia. Zda -
niem ju ry po ziom na de sła nych zdjęć
był bar dzo zró żni co wa ny. Obok war to -
ścio wych ar ty stycz nie, kreu ją cych rze -
czy wi stość, wpi su ją cych się
w za ło że nia kon kur su, traf nie in ter pre -
tu ją cych te mat, zna la zły się cał kiem
prze cięt ne. Ju ry wy punk to wa ło ta kże,
że kon kurs jest przed się wzię ciem bar -
dzo wa żnym dla pro mo cji re gio nu oraz
po pu la ry za cji sztu ki fo to gra ficz nej.

Or ga ni za to ra mi wy sta wy są: Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu
i Urząd Mar szał kow ski.

Wy ni ki 
I na gro da – Zbi gniew Pod sia dło z So snow ca
za fo to gra fie Ba łu cian ka k. Ry ma no wa Zdro ju,
Iwo nicz Zdrój – ga le ria w pi jal ni.
II na gro da – Mał go rza ta Cho lew czuk z Kra -
ko wa za 2 cy kle fo to gra fii: Kry ni ca Zdrój
– za wo dą, Kry ni ca Zdrój – No we Ła zien ki Mi -
ne ral ne.

III na gro da – An drzej Ko si ba z Mu szy ny
za cykl fo to gra fii Mu szy na Złoc kie – mi ne ral ne
in spi ra cje.
Wy ró żnie nie Mu zeum Na ro do we go
w Kra ko wie otrzy mał: Ma ciej Gą dek z Kra -
ko wa za cykl fo to gra fii Pie niń ski spa cer.
Wy ró żnie nia prof. Mie czy sła wa Gó row -
skie go otrzy ma ła: Ma ria Pisz czek z Cię żko -
wic za fo to gra fię W sta rej izbie.
Wy ró żnie nia dy rek to ra Mu zeum Hi sto rii
Fo to gra fii w Kra ko wie otrzy ma ła:  Do ro ta
Czoch z No we go Są cza za cykl fo to gra fii Piw -
nicz na -Zdrój – przy go da z ko le ją; Ma ciej Szling
z No we go Są cza za cykl fo to gra fii Że gie stów
– zdrój umarł.
Wy ró żnie nie dy rek to ra Mu zeum Okrę go -
we go w No wym Są czu otrzy ma li:
Mi chał Pio trow ski z No we go Są cza za cykl Za -
krę co ny zdrój; An drzej Klim kow ski z Kry ni cy
za cykl Kry ni ca -Zdrój zi mą.

(MI GA)

KA LEN DARIUM 

Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3, 
21 ma ja – 20 czerw ca 
Wy sta wa po kon kur so wa Mo ja Przy go da
w Mu zeum;
25 czerw ca – 15 sierp nia 
Wy sta wa – Sa la Tor tur

Galeria Dawna Synagoga, 
ul. Berka Joselewicza 12;
19 czerw ca – 22 sierp nia 
Do rocz na Wy sta wa ZPAP;

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
28 ma ja – 27 czerw ca 
Wystawa pokonkursowa Legendy
Nowosądeckie 
1 czerw ca – 30 wrze śnia 
Wy sta wa po kon kur so wa – Skrzaty,
wróżki, krasnoludki;
10 czerw ca – 31 sierp nia 
Wy sta wa – Ży cie Niem ców Ga li cyj skich
na Są dec czyź nie.

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
15 ma ja -16 sierp nia
Wystawa pokonkursowa
fotograficzna – Skarby Małopolski; 

Imprezy
NO WY SĄCZ
Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
20 czerw ca 
Impreza folklorystyczna poświęcona
ludności niemieckiej

Koncerty
NO WY SĄCZ
Ga le ria Ma rii Rit ter, ul. Ry nek 2, 12
czerw ca, godz. 17
Kon cert Agniesz ki Mo na ster skiej, Ma rze ny
Wo lak -Po pław skiej – wy stęp wo kal no in -
stru men tal ny;
Ko ściół pw. Naj święt sze go Ser ca Pa -
na Je zu sa (ko le jo wy), 20 czerw ca,
godz. 16.45 
Kon cert or ga no wo -wo kal ny Mar ka Wo la -
ka i chó ru.

FOT. MIGA
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P rzed na mi ko lej ne spo tka nie
z mu zy ką daw ną w Sta rym Są -
czu. Po raz dru gi fe sti wal po -
pro wa dzi dr An drzej Ci tak,

rocz nik 1959, ab sol went kra kow skiej
Aka de mii Mu zycz nej i Po dy plo mo we -
go Stu dium Chór mi strzow skie go
w Byd gosz czy, na uczy ciel Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho -
pi na w No wym Są czu, za ło ży ciel i dy -
ry gent chó ru Sche rzo, któ ry jest
lau re atem wie lu mię dzy na ro do wych
i ogól no pol skich kon kur sów.

Po my sło daw cą tej im pre zy (zor ga -
ni zo wa nej po raz pierw szy w ro -

ku 1975) i jej sze fem ar ty stycz nym był
dr Sta ni sław Ga łoń ski, dłu go let ni dy -
rek tor Ca pel li Cra co vien sis. Po nim fe -
sti wal dy ry go wa li Mar cin
Bor nus -Szczy ciń ski i dr Sta ni sław We -
la nyk. Od dwóch lat kie row nic two ar -
ty stycz ne spra wu je dr An drzej Ci tak,
któ ry za pew nia, że te go rocz ny pro -
gram kon cer tów bę dzie bar dzo bo ga ty.
Pa tro nat me dial ny nad XXXII SFMD
spra wu ją „Są de cza nin” i por tal sa de -
cza nin.in fo.

W imie niu bur mi strza Ma ria na Cy co -
nia za pra sza my do mia sta św. Kin gi.

(PG)

Muzyka dawna
w Starym Sączu

30 czerw ca 2010 (śro da)
godz. 19.30, ko ściół p.w. św. Trój cy, klasz tor kla ry sek
Kon cert in au gu ra cyj ny – Pie śni o mi ło ści i śmier ci z daw nej Hisz pa nii,
Fran cji, Au strii, Wę gier oraz Tur cji i Per sji. Orient -Oc ci dent -Trio – ze spół
ka me ral ny Cle men cic Con sort (Au stria)

1 lip ca 2010 (czwar tek)
godz. 19.30, ko ściół p. w. św. Elżbie ty: Mu zy ka in stru men tal na re -
ne san su – kon cert pro mo cyj ny mło dzie żo we go ze spo łu Ro cal Fu za ze
Świe ra do wa Zdro ju, lau re ata te go rocz ne go fe sti wa lu Scho la Can to rum
w Ka li szuł godz. 21.00, ko ściół p. w. św. Trój cy, klasz tor kla ry -
sek: Sap pho – mu zy ka sta ro grec ka, Ze spół ka me ral ny Mel po men
(Szwaj ca ria)

2 lip ca 2010 (pią tek)
godz. 19.00, sa la wi do wi sko wa MCK SO KÓŁ w No wym Są czu:
spek takl ta necz no -pan to mi micz ny Ta necz ny świat Cho pi na, 
Ba let Dwor ski Cra co via Dan za, godz. 21.00, ko ściół p.w. św. Trój cy,
klasz tor kla ry sek: Mu zy ka ka tedr i wiej skich chat – frag men ty mszal -
ne Jo han ne sa Ocke ghe ma oraz lu do we hym ny Es to nii, ze spół wo kal ny
He ina van ker (Es to nia)

3 lip ca 2010 (so bo ta)
godz. 19.30, ko ściół p.w. św. Elżbie ty: Mu zy ka wo kal no -in stru -

men tal na ba ro ku, ze spół mu zy ki daw nej Mu si ca Ma xi ma (Po znań)
godz. 21.00, ko ściół p.w. św. Trój cy, klasz tor kla ry sek: Fi lia pra -
ec la ra – mu zy ka klasz to rów kla ry sek, ze spół wo kal ny Pe re gri na
(Szwaj ca ria)

4 lip ca 2010 (nie dzie la)
godz. 21.00, sa la wi do wi sko wa ki na So kół w Sta rym Są czu:

Kon cer ty to wa rzy szą ce:
2 lip ca 2010 (pią tek)
godz. 19.00, kościół parafialny w Barcicach: Muzyka
instrumentalna renesansu, Młodzieżowy zespół Rocal Fuza ze
Świeradowa-Zdroju

4 lip ca 2010 (nie dzie la)
godz. 16.00, sa la kon cer to wa Pi jal ni Głów nej w Kry ni cy-
Zdroju: Tań ce i za ba wy re ne san su i ba ro ku – wi do wi sko mu zycz ne
dzie cię ce go ze spo łu mu zy ki daw nej Scho la res Mi no res pro Mu si ca An ti -
qua z Po nia to wejł godz. 19.00, ko ściół p.w. Apo sto łów Pio tra
i Paw ła w Kra ko wie Mu zy ka ka tedr i wiej skich chat – ze spół wo kal ny
He ina van ker (Es to nia)

Wstęp na wszyst kie kon cer ty jest wol ny!
Or ga ni za tor: Cen trum Kul tu ry i Sztu ki im. Ady Sa ri w Sta rym Są czu.

XXXII Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – 30 czerwca – 4 lipca 2010

Po raz dru gi fe sti wal po pro wa dzi 
dr An drzej Ci tak FOT. PG

KULTURA
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U la „za mie sza ła” w świat ku ar -
ty stycz nym w Lon dy nie. Wła -
da jąc bie gle w kil ku ję zy kach
(an giel skim, fran cu skim, ro syj -

skim), po ka za ła swo je fo to gra fie w re dak -
cjach, pro fe sjo nal nych wy daw nic twach,
por ta lach in ter ne to wych. Sło wiań skie
spoj rze nie w oko obiek ty wu wzbu dzi ło
du że za in te re so wa nie.

Jest ab sol went ką IV Li ceum im. Kró la
Bo le sła wa Chro bre go, wy cho wan ką dy -
rek to ra i po lo ni sty Bo gu sła wa Koł cza.
Na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim ukoń -
czy ła fil mo znaw stwo. W la tach szkol nych
da ła się po znać ja ko pio sen kar ka, wy ko -
naw czy ni pio se nek ró żnych kom po zy to -
rów, w tym ta kże zna ne go, są dec kie go
po ety i le ka rza Je rze go Ma sio ra. Wy śpie -
wa ła m.in. Grand Prix na Ogól no pol skim
Fe sti wa lu Pio sen ki Lwow skiej w Lesz nie,
a na stęp nie zdo by ła II miej sce w Ogól no -
pol skim Kon kur sie Re cy ta tor skim w Piw -
ni cy Pod Ba ra na mi w Kra ko wie.

– Za czę łam śpie wać lwow skie pio sen -
ki za na mo wą dok to ra Je rze go Ma sio ra
– po wia da. – To on za ra ził nas mi ło ścią
do Lwo wa. Ka żde go ro ku za bie rał nas
do te go ma gicz ne go mia sta, dzię ki cze -
mu śpie wa li śmy świa do mie i ser cem.

Star si lu dzie, któ rzy się tam wy cho wa li,
pła czą ze wzru sze nia, słu cha jąc lwow -
skich pio se nek i są wdzięcz ni, że ktoś
kul ty wu je pa mięć o tam tych cza sach.

Ur szu la to dziew czy na am bit na, in te -
li gent na, skrom na i sym pa tycz na, po sia -
da ją ca urok oso bi sty, któ ry zjed nu je jej
lu dzi. Te raz po świę ci ła się bez resz ty fo -
to gra fii i fil mo wi. Już pierw sze pró by
z obiek ty wem zy ska ły uzna nie fa chow -
ców i ko ne se rów.

Ur szu la nie ukry wa, że swo je dzi siej sze
suk ce sy za wdzię cza szko le Chro bre go.

– To by ło coś wię cej niż szko ła. Ka -
żdy ab sol went, gdy spo ty ka po la tach ko -
le gę czy ko le żan kę ze szko ły, czu je jak by
spo tkał bra ta czy sio strę. By li śmy i je ste -
śmy jed ną wiel ką ro dzi ną, jak kol wiek
gór no lot nie to brzmi. Tu taj ukształ to wa -
ła się mo ja wra żli wość na sztu kę i mi -
łość do fil mu i te atru. Dzię ki „ży wym”
lek cjom li te ra tu ry śla da mi wiesz czów
i wiel kich te go świa ta, spo tka niom z ar -
ty sta mi, ludź mi hi sto rii – my wie my i ro -
zu mie my wię cej. Dla nas Mic kie wicz czy
Sło wac ki to nie tyl ko po są go wi wiesz cze,
ale ta kże zwią za ny z ni mi nie ro ze rwal -
nie za pach tra wy na Gó rze Bo ny
w Krze mień cu i szum wo dy nad Świ te zią
– mó wi Ur szu la. (LEŚ)

Mło da są de czan ka Ur szu la Soł tys (rocz nik 1985) swo ją
ka rie rę ar ty sty fo to gra fi ka roz po czę ła od moc ne go akor -
du: wy sta wy w ka wiar ni ar ty stycz nej Pe ti tou przy Cho -
umert Ro ad w lon dyń skiej dziel ni cy tam tej szej bo he my
Pe ckham. Wer ni saż od był się 13 ma ja.

Ka rie ry są de czan

Ur szu la Soł tys w Lon dy nie

Ur szu la Soł tys
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O twie ra jąc ją, Zyg munt Ber -
dy chow ski po wie dział, że
na le ży przyj rzeć się z bli -
ska lu dziom, któ rzy in sta -

lo wa li ko mu nizm na Są dec czyź nie,
gdyż oni nie tyl ko „za an ga żo wa li się
w bu do wę na zie miach pol skich ustro -
ju prze ciw ne go na tu rze czło wie ka, ale
wy stą pi li prze ciw ko wła sne mu na ro do -
wi, za przę ga jąc się w słu żbę So wie -
tów.” – Zna my już na zwi ska ube ków

i ich ofiar, te raz po ra na se kre ta rzy i in -
nych wy ko naw ców par tyj nych po le ceń
– po sta wił krop kę nad i pre zes Fun da -
cji Są dec kiej. 

Kon fe ren cja roz po czę ła się w so bot -
nie po po łu dnie 8 ma ja w są dec kim ra tu -
szu od dys ku sji pa ne lo wej pt. Pol ski
pa trio tyzm – wczo raj i dziś. 

– „Kla sa po li tycz na zda ła eg za min
w mi nio nym 20-le ciu” oraz „Ra zi ły
mnie znacz ki Pol ski Wal czą cej no szo -

ne w okre sie ża ło by po ka ta stro fie
w Smo leń sku” – te sło wa Lesz ka Zegz -
dy wy wo ła ły bu rzę. Wi ce mar sza łek
Ma ło pol ski za part ne rów dys ku sji miał
Paw ła Li sic kie go, na czel ne go „Rzecz -
po spo li tej”, po sła Ja ro sła wa Go wi -
na (PO) z Kra ko wa i po sła Ar ka diu sza
Mu lar czy ka (PiS). Dys ku sję mo de ro -
wał dr Ma rek La so ta, dy rek tor kra kow -
skie go od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej. 

W oce nie Mu lar czy ka, wi ce mar sza -
łek Zegz da tra fił, jak ku lą w płot, a pol -
skie eli ty nie po win ny mieć po wo dów
do za do wo le nia z III RP. – Zmar no wa -
li śmy wie le szans, nie uda ło się zbu do -
wać bez piecz ne go i spra wie dli we go
pań stwa, nie ma wol no ści sło wa, pań -
stwo pol skie nie po tra fi ło za pew nić bez -
pie czeń stwa na wet swo je mu
pre zy den to wi – mó wił są dec ki par la -
men ta rzy sta, a sa la kla ska ła. Do dys ku -
sji włą czy ła się pu blicz ność. Sło wa mi
Zegz dy po czuł się do tknię ty m.in. Ja ro -
sław Ro la, na uczy ciel hi sto rii w Ze spo -
le Szkół Sa mo cho do wych. – Dzi wię się,
że pa na mar szał ka ra zi ły znacz ki Pol ski
Wal czą cej no szo ne przez war sza wia ków
po ka ta stro fie smo leń skiej – grzmiał Ro -
la. Pre zes Są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej
tłu ma czył, że etos Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go i Po wsta nia War szaw skie -
go jest ele men tem pol skiej to żsa mo ści,
a w chwi lach nie szczęść Po la cy za wsze
od wo łu ją się do na ro do wych sym bo li
i zna ków. 

Dys ku sję sta rał się to no wać Ja ro sław
Go win (PO), przez więk szość pu bli ki
błęd nie od bie ra ny ja ko for pocz ta PiS.
Zda niem kra kow skie go po sła, eks plo -
zja uczuć pa trio tycz nych i re li gij nych
Po la ków w okre sie okta wy ża ło by na -
ro do wej nie by ła prze ja wem „pol skie -
go neo ro man ty zmu”, jak to nie któ rzy
pu bli cy ści war szaw scy za kwa li fi ko wa -
li, gdyż ję zyk mo dli twy to od wie ków
uni wer sal ny spo sób wy ra ża nia sza cun -
ku zmar łym na ca łym świe cie. – W po -
dob ny prze cież spo sób Ame ry ka nie
czci li ofia ry za ma chu ter ro ry stycz ne go
z 11 wrze śnia 2001 ro ku – za uwa żył
Go win. Gość z Kra ko wa zwró cił też
uwa gę, że po tra ge dii smo leń skiej Po -
la cy za czę li do ce niać po li ty ków, ja ko
przy wód ców na ro du; wy śmie wa ni do -

Pod ta kim ty tu łem od by ła się w dniach 8-9 ma ja w No -
wym Są czu i Mar cin ko wi cach kon fe ren cja zor ga ni zo wa -
na przez Fun da cję Są dec ką z udzia łem m.in. hi sto ry ków
z kra kow skie go od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.
Pod ty tuł sym po zjum brzmiał: Są dec czy zna w oczach spo -
łe czeń stwa, bez pie ki i par tii w la tach 1945-1989. Na pro -
gram dwu dnio wej kon fe ren cji zło ży ła się se ria wy kła dów
i dys ku sji pa ne lo wych.

Są dec ka dro ga
do ko mu ni zmu

HISTORIA
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tych czas po li ty cy sta li się bli żsi spo łe -
czeń stwu. To są, jak do tąd, je dy ne „ko -
rzy ści” smo leń skie go dra ma tu, uznał
za ło ży ciel i rek tor Wy ższej Szko ły Eu -
ro pej skiej im. ks. Jó ze fa Ti sch ne ra
w Kra ko wie. 

Pa ne li ści zgo dzi li się, że z pol skim
pa trio ty zmem, ro zu mia nym, ja ko mi łość
oj czy zny, zdol ność do słu żby i po świę -
ceń dla Pol ski – nie jest źle i że pa trio -
tyzm ina czej się ma ni fe stu je w okre sie

po ko ju, a ina czej w cza sach trud nych,
np. wo jen nych. 

Dys ku sji w ra tu szu przy słu chi wa ło
się bli sko sto osób. W pierw szym rzę -
dzie sie dzie li m.in. pre zy dent Ry szard
No wak i prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
Ar tur Czer nec ki. Do strze gli śmy też
m.in. dy rek to ra Mu zeum Okrę go we go
Ro ber ta Ślu sar ka i wie lu rad nych z PiS
i PO. Spo ro by ło kom ba tan tów i lu dzi
„S” na cze le z An drze jem Szka rad kiem. 

Wcze śniej dr Ma ciej Kor kuć z IPN,
za słu żo ny ba dacz pod zie mia nie pod le -
gło ścio we go w Kra kow skiem, wy gło sił
wy kład o ro do wo dzie PPR, któ ra w 1948
ro ku, po wchło nię ciu PPS prze po czwa -
rzy ła się w PZPR. – Przed woj ną Ko mu -
ni stycz na Par tia Pol ska re ali zo wa ła
stra te gię Ko mi ter nu, czy li wy tycz ne Le -
ni na i Sta li na, i za cie kle zwal cza ła nie -
pod le głe pań stwo pol skie – mó wił
Kor kuć. – W 1944 ro ku ko mu ni ści za sto -
so wa li ka mu flaż, za czę li uży wać fra ze -
olo gii na ro do wej, gdyż wie dzie li, że
ina czej nie zdo bę dą na wet mi ni mal ne go
po par cia w spo łe czeń stwie. 

Słu cha cze do wie dzie li się po nad to
m.in., że pod czas oku pa cji nie miec kiej
na Są dec czyź nie ko mu ni stów prak tycz -

nie nie by ło, po za Jó ze fem Ze man kiem,
za bi tym przez ge sta po w 1943 r.

Pierw szy dzień kon fe ren cji za koń czył
kon cert pie śni pa trio tycz nych w wy ko -
na niu Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Kar -
pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej.
Ze bra nym pod ra tu szem uczest ni kom
kon fe ren cji oraz przy god nym słu cha -
czom roz da no śpiew ni ki, aby mo gli
wes przeć so li stę Wa cła wa Wa cła wia ka.
Da le ko za brzmia ły pie śni le gio no we
i par ty zanc kie. 

Kon fe ren cji to wa rzy szy ła wy sta wa
IPN pt. „Twa rze są dec kiej bez pie ki”.
W sa li re pre zen ta cyj nej im. St. Ma ła -
chow skie go ra tu sza roz sta wio no plan sze
z wi ze run ka mi są dec kich ube ków i es -
be ków. Nie mo żna po wie dzieć, że to nie
zro bi ło wra że nia na uczest ni kach kon fe -
ren cji, po mi mo iż ta wy sta wa już raz go -
ści ła w Są czu w ma ju 2007 ro ku. 

– O, te go znam! – wy krzyk nął sta ro -
sta Jan Go lon ka, wska zu jąc na je den
z por tre tów. – A ten chy ba pra co wał póź -
niej w… – po raz dru gi sta ro sta sta nął jak
wry ty.

W Marcinkowicach o oporze
sądeczan wobec władzy
ludowej

– Prze wod ni czą cy dwóch wo je wódz -
kich struk tur Fron tu Jed no ści Na ro do wej
zo sta li w stycz niu 1982 ro ku in ter no wa ni
za współ pra cę z „So li dar no ścią” – ten
ma ło zna ny fakt ujaw nił Pa weł Sko rut, hi -
sto ryk IPN, pod czas dru gie go dnia kon fe -
ren cji pt. „Są dec ka dro ga do ko mu ni zmu”.
W nie dzie lę 9 ma ja uczest ni cy sym po -
zjum prze nie śli się do Ze spo łu Szkół im.
Wł. Or ka na w Mar cin ko wi cach.

– Naj więk szy opór na Są dec czyź nie
wy wo ła ły pró by ko lek ty wi za cji wsi, kie -

Zyg munt Ber dy chow ski

Ko mu nizm był ob cy kul tu rze, tra dy cji i men -
tal no ści Po la ków, przy na le żnych do krę gu ła -
ciń skie go, sil nych wia rą ka to lic ką. W 1945
ro ku Po la cy spo tka li się oko w oko z sys te -
mem zu peł nie im ob cym, któ ry zde cy do wa -
nie od rzu ci li, co na nie wie le się jed nak zda ło.
Ko mu nizm za pa no wał na zie miach pol skich
na po nad dwa po ko le nia.

Zmarnowaliśmy wiele
szans, nie udało się
zbudować bezpiecznego
i sprawiedliwego państwa,
nie ma wolności słowa,
państwo polskie nie
potrafiło zapewnić
bezpieczeństwa nawet
swojemu prezydentowi.
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dy na wet lu dzie sprzy ja ją cy z po cząt ku
wła dzy lu do wej, za czę li ucie kać na wi -
dok se kre ta rza par tii – mó wił dr Mi chał
Win kler z IPN, któ ry wy gło sił wy kład
za ty tu ło wa ny Opór spo łecz ny w Pol sce
w la tach 1944-1956. Wieś sto so wa ła
bier ny opór wo bec obo wiąz ko wych do -
staw, a mło dzież uni ka ła słu żby w Lu -
do wym Woj sku Pol skim. Lu dzie
ak tyw ni, je że li już mu sie li się gdzieś za -
pi sać – wy bie ra li SD i ZSL.

Na stęp ny wy kład Ma te usza Szpyt my
z kra kow skie go IPN po świę co ny był wła -
śnie ge ne zie i dzia łal no ści Zjed no czo ne -
go Stron nic twa Lu do we go, par tii
sa te lic kiej PZPR, któ ra na ko niec PRL
wy wi nę ła ko mu ni stom „nie zły nu mer”.
Cho dzi oczy wi ście o rząd Ta de usza Ma -
zo wiec kie go z udzia łem lu do wców. Hi -
sto ryk z Kra ko wa wy ja śnił fe no men
prze dziw nej me ta mor fo zy czo ło wych,

za słu żo nych w wal ce z oku pan tem hi tle -
row skim są dec kich lu do wców, któ rzy
po li kwi da cji mi ko łaj czy kow skie go PSL,
bar dzo ła two prze szli na żołd ko mu ni -
stów, an ga żu jąc się w bu do wę ZSL.
– Roz wią za nie za gad ki tkwi w ar chi wum
IPN. Tych lu dzi szan ta żem i bi ciem zła -
ma no na śledz twie, zo sta li współ pra cow -
ni ka mi UB i do koń ca ży cia po słusz nie
wy ko ny wa li po le ce nia swo ich mo co daw -
ców – wy ja śniał dr Win kler. Kra kow ski
hi sto ryk mó wił po nad to, że w okre sach
prze si leń po li tycz nych do gło su w ZSL
do cho dzi li „po rząd ni lu dzie”, wier ni tra -
dy cji ru chu lu do we go, ale po do krę ce niu
śru by, gdy sys tem wra cał „do pio nu”, ta -
kie oso by usu wa no ze Stron nic twa. Tak
się sta ło np. z Wła dy sła wem Po toń cem,
zna nym lu do wcem z Po de gro dzia, któ ry
wy pły nął w 1956 ro ku, ale póź niej zo stał
od su nię ty na bocz ny tor. Wła dy sław Po -
to niec to ostat ni praw dzi wy lu do wiec
na Są dec czyź nie. 

W cie ka wej dys ku sji na te mat po staw
są de czan wo bec „wła dzy lu do wej”,
wzię li udział: Ta de usz Gi za ze Związ -
ku Re pre sjo no wa nych Żoł nie rzy Gór ni -
ków (syn gen. Jó ze fa Gi zy, a oj ciec
Je rze go Gi zy, au to ra No wo są dec kiej Li -
sty Ka tyń skiej), An to ni Że la sko, za słu -
żo ny dzia łacz „S” RI z Brze znej
i Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej Po -
mo cy, ak tyw ny już pierw sze go dnia
kon fe ren cji wi ce mar sza łek Le szek
Zegz da oraz ks. pra łat Jó zef Ba bicz,
pro boszcz Mar cin ko wic, któ ry ja ko kle -
ryk zo stał po wo ła ny do spe cjal nej jed -
nost ki woj sko wej, gdzie pró bo wa no
alum nom wy bić Bo ga z ser ca. 

– Od słu ży łem woj sko w tak zwa nej
kom pa nii kle ryc kiej w Bar to szy cach,
na pół no cy Pol ski, tam gdzie wcze śniej
był ksiądz Je rzy Po pie łusz ko. Z mo je go
rocz ni ka nie wie lu kle ry ków zła ma no,
więk szość z nas wró ci ła do se mi na rium
– wspo mi nał ks. Jó zef. 

Jesz cze Da wid Go lik z IPN, czę sty
uczest nik są dec kich kon fe ren cji o cza -
sach po wo jen nych, mó wił o spo so bach
zjed ny wa nia so bie mło dzie ży przez ko -
mu ni stów. Ar se nał środ ków obej mo wał
nie tyl ko tzw. or ga ni za cje mło dzie żo we,
ale przede wszyst kim szan ta że i groź by,
tak so bie ko mu ni ści zjed ny wa li „li de -
rów” mło dzie żo wych. 

Kon fe ren cję za koń czył dwu głos Mar -
ci na Ka sprzyc kie go i dra Fi li pa Mu sia -
ła, obaj z IPN, na te mat są dec kiej
bez pie ki: struk tu ry i lu dzi. Ka sprzyc ki
jest au to rem ksią żki, pre zen to wa nej
w kwiet niu w sa dec kim ra tu szu na ten
te mat, w któ rej za warł not ki bio gra ficz -
ne bez piecz niac kich kadr. 

Do daj my, że po kło siem dwu dnio we -
go, ma jo we go sym po zjum bę dzie po -
kon fe ren cyj na pu bli ka cja z peł nym
za pi sem wy kła dów i dys ku sji pa ne lo -
wych. Ksią żkę wy da Fun da cja Są dec ka. 

(HSZ)

Są dec kie spo tka nia z hi sto rią

„Są dec kie spo tka nia z hi sto rią” – to cy klicz -
ne kon fe ren cje po świę co ne naj now szej hi -
sto rii Pol ski, or ga ni zo wa ne przez Fun da cję
Są dec ką. Pierw sze by ło sym po zjum w Ni -
sko wej pt. Ks. pro fe sor Bo le sław Ku mor
na tle epo ki, zor ga ni zo wa ne w grud niu 2007
r. w 5. rocz ni cę śmier ci wy bit ne go hi sto ry ka
Ko ścio ła, wy wo dzą ce go się z Ni sko wej.
W dniach 27-28 mar ca 2008 r. w No wym
Są czu i Mar cin ko wi cach od by ła się kon fe -
ren cja pt. Są dec cy żoł nie rze i ge ne ra ło wie
w słu żbie nie pod le głej Rzecz po spo li tej
z udzia łem m.in. śp. pre zy den ta Ry szar da
Ka czo row skie go i śp. gen. Fran cisz ka Gą go -
ra. Po kło siem tych spo tkań by ły pu bli ka cje
z peł nym za pi sem wy kła dów i dys ku sji pa -
ne lo wych, w przy pad ku kon fe ren cji mar cin -
ko wic kiej wy da nej pod egi dą In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej.

Tych ludzi szantażem
i biciem złamano
na śledztwie, zostali
współpracownikami UB
i do końca życia posłusznie
wykonywali polecenia
swoich.
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W przy pad ku Na rwi ku, por -
tu po ło żo ne go ok. 300 km
za krę giem po lar nym, je -
dy ne go nor we skie go mia -

sta, ja kie ma „bliź nia ka” w Pol sce,
po czą tek przy jaź ni da ła woj na i wspól -
nie prze la na krew „za wol ność na szą
i wa szą”. 

W No wym Są czu ży wa by ła tra dy cja
wal czą cej w ma ju i czerw cu 1940 r.
w re jo nie Na rwi ku Sa mo dziel nej Bry -
ga dy Strzel ców Pod ha lań skich, wcho -
dzą cej w skład so jusz ni cze go kor pu su
eks pe dy cyj ne go. W tej Bry ga dzie wal -
czy li ta kże żoł nie rze z Są dec czy zny, słu -

żą cy przed woj ną w sław nym 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich. Krót ki epi zod
słu żby wśród no wo są dec kich pod ha lań -
czy ków za li czył ja ko mło dy ofi cer do -
wód ca pol skiej bry ga dy gen. Zyg munt
Szysz ko -Bo husz. Na zwi ska po le głych
są de czan (np. 31-let nie go Jó ze fa Po rę -
by, któ ry zgi nął w bo ju 28 ma ja 1940)
od naj du je my na kwa te rach wo jen nych
na cmen ta rzach w Nar vi ku i Hakvik.

Nie bez przy czy ny za tem ob cho dy
przy pa da ją cej obec nie 70. rocz ni cy bi -
twy o Na rwik od bę dą się 5 czerw ca
w No wym Są czu. Wcze śniej, 28 ma ja
w uro czy sto ściach w Na rwi ku z udzia -

łem władz pań stwo wych Pol ski i Nor we -
gii, wzię ła udział de le ga cja z No we go
Są cza na cze le z wi ce pre zy den tem Je -
rzym Gwi żdżem.

W fa zie wstęp nej przy go to wań do ob -
ję cia pa tro na tu nad ob cho da mi są de cza -
nie po pro si li: pre zy den ta Le cha
Ka czyń skie go i kró la Nor we gii Ha ral -
da V. Dwór kró lew ski w Oslo otrzy mał
za pro sze nie do No we go Są cza. Zgo dę
na ob ję cie pa tro na tu Lech Ka czyń ski
wy ra ził pi sem nie… w przed dzień tra ge -
dii smo leń skiej. W or ga ni za cję uczcze -
nia rocz ni cy za an ga żo wa ni by li ta kże
szef Szta bu Ge ne ral ne go gen. Fran ci -
szek Gą gor i kie row nik Urzę du ds.
Kom ba tan tów Ja nusz Krup ski (obaj zgi -
nę li w sa mo lo cie pre zy denc kim). Ka ta -
stro fa lot ni cza si łą rze czy wpły nę ła
na mo dy fi ka cję sce na riu sza ob cho dów,
unie mo żli wia jąc przy jazd nor we skie go
mo nar chy nad Du na jec i Ka mie ni cę.

W wie lo let nie part ner stwo No we go
Są cza i Na rwi ku wpi su je się przy go to -
wa ny w 2010 r. pro jekt hi sto rycz no -kul -
tu ral ny upa mięt nia ją cy wspól ne
dzie dzic two hi sto rycz ne pol sko -nor we -

Wi ta my Na rwik w No wym Są czu

Part ner znad fior dów

Ró żne są ge ne zy ofi cjal ne go part ner stwa No we go Są cza
z mia sta mi w Eu ro pie. W przy pad ku Sta rej Lu bow li i Pre szo -
wa na Sło wa cji jest to bli skość kul tu ro wa po gra ni cza, wę gier -
skie go Ki skun ha las – oży wio ne kon tak ty za spra wą
se zo no wej pra cy se tek na szych ro da ków w tam tej szej fa bry ce
wi na („szam pa niar ni”), nie miec kie go Schwer te i ukra iń skie -
go Stry ja – oso bi ste ini cja ty wy li de rów sa mo rzą do wych, izra -
el skiej Na ta nii – sen ty men ty są dec kiej dia spo ry ży dow skiej.
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skie, zwią za ne z wo jen ny mi zma ga nia -
mi pod Na rwi kiem 70 lat te mu. Uro czy -
ste ob cho dy w Na rwi ku (28 ma ja)
i No wym Są czu (5 czerw ca) po łą czo no
z ple ne ro wym wi do wi skiem hi sto rycz -
nym, wy sta wą fo to gra ficz ną pt. Prze -
szłość i przy szłość, kon fe ren cją dla
mło de go po ko le nia pt. Hi sto ria dwóch
miast – hi sto rycz na bi twa, wi zy ta mi stu -
dyj ny mi mło dzie ży i kom ba tan tów,
opra co wa niem i edy cją wy daw nic twa
No wy Sącz – Na rwik: opo wieść o dwóch
mia stach – hi sto ria i współ cze sność.

Z te go za da nia, w ści słej współ pra cy,
do brze wy wią za ły się urzę dy obu miast,
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu,
Mu zeum Woj ny (Krig smin nen mu seum)
w Na rwi ku, Fun da cja Vin ter fe stu ka
w Na rwi ku. Cykl im prez zo sta nie sfi -
nan so wa ny z po zy ska ne go przez No wy
Sącz gran tu w wy so ko ści 565 tys. zł,
z Fun du szu Wy mia ny Kul tu ral nej dzie -
lo ne go przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go w ra mach
Me cha ni zmu Fi nan so we go EOG oraz
Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we -
go. Do tej kwo ty 63,5 tys. do kła da mia -
sto No wy Sącz.

– War to do dać, że jest to pierw szy
grant z Nor we skie go Me cha ni zmu Fi -
nan so we go dla No we go Są cza, a zor ga -
ni zo wa ne wspól nie ob cho dy na rwic kie
są ko lej nym wa żnym kro kiem wzbo ga ca -
ją cym re la cje po mię dzy No wym Są czem
a Na rwi kiem, po mię dzy Pol ską a Nor -
we gią. Re ali za cja pro jek tu da je mo żli -
wość czer pa nia z kul tu ry, hi sto rii
i do rob ku ar ty stycz ne go obu miast part -
ner skich. Mło dzież i do ro śli ma ją oka zję
wza jem nie po zna wać bo ga te tra dy cje
i współ cze sny do ro bek obu miast – mó -
wi pre zy dent No we go Są cza Ry szard
No wak.

***
W wal kach pod Na rwi kiem po le -

gło 97 pod ha lań czy ków i 59 ma ry na rzy
nisz czy cie la ORP Grom, za to pio ne go

bar dzo bli sko brze gu fior du Rom ba ken 4
ma ja.

– Mój oj ciec, na ocz ny świa dek te go
wy da rze nia, ile kroć spo ty kał się z ko le -
ga mi kom ba tan ta mi z 1940 ro ku opo -
wia dał o Gro mie. To by ło jed no
z naj sil niej szych je go prze żyć wo jen -
nych. Wi dział z brze gu mo ment zbom -
bar do wa nia okrę tu z sa mo lo tów, to by ło
ra no po ósmej, tra fio ny w śród o krę cie
Grom za to nął w cią gu 3 mi nut. Więk -
szość roz bit ków ura to wa ły ku try bry tyj -
skie, część do pły nę ła do brze gu wpław,
na si ry ba cy spie szy li na po moc pol skim
ma ry na rzom – mó wi Rolf An dre as Mar -
kus sen z ze spo łu co un try Groms Plass
z Na rwi ku.

Pol ski okręt zna li wszy scy w Na rwi -
ku. Gdy spy tasz dziś o na zwę któ re goś
z an giel skich czy fran cu skich pan cer ni -
ków lub nisz czy cie li, mo że być kło pot
z od po wie dzią. O Gro mie wie ka żde
dziec ko, zwłasz cza o epi zo dzie ze strze -
le nia cel ną ar ty le ryj ską sal wą nie miec -
kiej fla gi ze swa sty ką wy wie szo nej
przez Niem ców na gó ru ją cym nad Na -
rwi kiem szczy cie Fa ger nes fjel let – Chu -
de go No sa (1272 m), gdzie dziś wzno si
się wie ża sta cji prze kaź ni ko wej,
a przy do brej po go dzie wi docz ny jest ta -
jem ni czy ar chi pe lag Lo fo tów, let nią zaś
po rą rów nież słoń ce o… pół no cy. 

17 ma ja no wo są dec ka gru pa stu dyj -
na hi sto rycz no -re por ter ska uczest ni czy -

Na rwik

Mia sto (za krę giem po lar nym), o urze ka ją co
pięk nej po lar nej przy ro dzie, z bia ły mi no ca -
mi od ma ja do wrze śnia, za ło żo ne w 1902 r.,
jest wa żnym nie za ma rza ją cym w zi mie por -
tem prze ła dun ko wym, słu żą cym do wy wo zu
ru dy że la za z pół noc nej Szwe cji. Roz wój za -
wdzię cza cie płe mu prą do wi atlan tyc kie mu
Golf stro mo wi. Pierw szy mi miesz kań ca mi
Na rwi ku by li bu dow ni czo wie (z gru py et -
nicz nej Ral la rów, czy li Twar dych Lu dzi, za -
trud nie ni przez fir mę LKAB) li nii ko le jo wej
Ofo to ban pro wa dzą cej do ko palń w Ki ru nie
za gra ni cą szwedz ką. Pra ca, do ja kiej zo sta li
zmu sze ni, sta no wi ła mor der czy wy si łek – co
ro ku w mar cu przez ca ły ty dzień ob cho dzo ne
jest świę to de dy ko wa ne pa mię ci ro bot ni -
ków, któ rzy ni czym pio nie rzy na ame ry kań -
skim Dzi kim Za cho dzie za lud ni li nie do stęp ne
do tej po ry pust ko wie.
Na rwik zo stał strasz li wie oka le czo ny pod -
czas II woj ny świa to wej. Po woj nie mia sto
zo sta ło w ca ło ści od bu do wa ne. Przy głów -
nym pla cu, przy ul. Kongens, w 1964 r. po -
wsta ło Mu zeum Woj ny pro wa dzo ne przez
Czer wo ny Krzyż. Per fek cyj nie zor ga ni zo wa -
na wy sta wa do ku men tu je nie miec kie bom -
bar do wa nia oraz mor skie i po wietrz ne
bi twy, w któ rych obok Nor we gów wal czy li
żoł nie rze państw so jusz ni czych. W por cie
mo żna zo ba czyć du że stat ki, na któ re za po -
mo cą kom pu te ro wo ste ro wa nych taśm ła do -
wa na jest do star cza na ko le ją z ko palń ru da
że la za (rocz nie eks por tu je się ok. 300 mln
ton). Atrak cją tu ry stycz ną jest try ska ją cy
dwu krot nie w cią gu dnia gej zer i ko lej ka
gon do lo wa stok gó ry Fa ger nes fjel let.
Bur mistrz Na rwi ku: Ka ren Mar ga re the Ku va as.

Niespodziewane spotkanie z familią Mikołajczyków
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ła w Na rwi ku w świę cie na ro do wym
Nor we gii upa mięt nia ją cym przy ję cie
w 1814 r. – po 400-let nim okre sie rzą -
dów duń skich – wła snej kon sty tu cji
i mia ła oka zję obej rzeć po sta wio ne nie -
daw no w klu czo wych punk tach wi do ko -
wych po mni ki z cy klu „Pa no ra ma
Woj ny” oraz po pły nąć na miej sce, gdzie
na głę bo ko ści 110 me trów spo czy wa
wrak pol skie go nisz czy cie la. Je go mor -
ską mo gi łę mo żna zo ba czyć w Mu zeum
Wo jen nym na przej mu ją cym fil mie, zre -

ali zo wa nym przez płe two nur ków, któ -
rzy spe ne tro wa li le żą cy na dnie okręt.

***
W czerw cu 1957 r. od by ła się w No -

wym Są czu pod nio sła uro czy stość
prze ka za nia zie mi z miejsc walk par -
ty zanc kich Są dec czy zny i Pod ha la de -
le ga cji Woj ska Pol skie go, któ ra

za wio zła ją na po kła dzie jach tów Zew
Mo rza i Ma riusz Za ru ski do Nor we gii.

Czte ry urny za wie ra ją ce zie mię z po -
wia tów no wo są dec kie go, no wo tar skie -
go, li ma now skie go i my śle nic kie go
zsy pa no do jed nej urny w alei za słu żo -
nych na Sta rym Cmen ta rzu w No wym
Są czu, a na stęp nie za wie zio no do Na -
rwi ku, gdzie zło żo no na cmen ta rzu po -
le głych w 1940 r. żoł nie rzy z Bry ga dy
Pod ha lań skiej. 

W dro dze po wrot nej de le ga cja pol ska
przy wio zła zie mię z cmen ta rza w Na -
rwi ku do No we go Są cza, gdzie 31 sierp -
nia i 1 wrze śnia od by ła się uro czy stość
prze ka za nia jej w są siedz two Pie ty Są -
dec kiej.

Po now nie no wą urnę z zie mią po bra -
ną z miejsc mar ty ro lo gii na Są dec czyź -
nie – uświę co nych krwią ofiar II woj ny

świa to wej – za wio zła w 2006 r. są dec ka
mło dzież z I LO im. Ja na Dłu go sza.

Pod czas ma jo wych roz mów w Na -
rwi ku, dy rek tor Mu zeum Wo jen ne go
Ulf Eirik Tor gen sen, wie dział do sko na -
le, że Po la cy wal czy li pod Na rwi kiem,
nie py ta jąc o po li tycz ne gwa ran cje, ukła -
dy, czy woj sko we alian se. Mie li świa do -
mość, że wal czą o wspól ną spra wę. Jak
na pi sał w ty tu le ksią żki o kam pa nii nor -
we skiej uczest nik tych walk, Ksa we ry
Pru szyń ski: do wol nej Pol ski dro ga wio -
dła przez Na rwik.

– Dla te go ro zu miem, jak bli ski ka żde -
mu Po la ko wi jest Na rwik… – za uwa ża
Ulf Eirik Tor gen sen, po ka zu jąc w mu -
zeum bez cen ne dla nas pa miąt ki: czap -
ki pol skich strzel ców, ele men ty
uzbro je nia, po sta wio ną na miej scu po -
chów ku drew nia ną ta blicz kę z wy pa lo -
nym na niej wi ze run kiem Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej, krzyż, orzeł wy cię ty
z bla sza ne go pu deł ka po żoł nier skich
her bat ni kach oraz na pis „1940. Pol skim
żoł nie rzom po le głym w wal kach na An -
ke nens. To wa rzy sze bro ni.”

***
Wza jem ne kon tak ty na wią zał

w 1964 r. prze wod ni czą cy Pre zy dium
Miej skiej Ra dy Na ro do wej (ów cze sny
od po wied nik bur mi strza) Ja nusz Piecz -
kow ski i je go za stęp ca Mie czy sław Za -
jąc, póź niej szy dy rek tor
no wo są dec kie go od dzia łu Na ro do we go
Ban ku Pol skie go. No wy Sącz od wie -
dza li wte dy bur mistrz Na rwi ku Mar thin -
sen i po tem je go na stęp ca, Ar ne Kri stian

Nie bez przyczyny zatem
obchody przypadającej
obecnie 70. rocznicy bitwy
o Narwik odbędą się 5
czerwca w Nowym Sączu.

Bi twa o Na rwik

W cza sie in wa zji na Nor we gię w 1940 r. woj ska nie miec kie po sta wi ły so bie za cel prze ję cie kon -
tro li nad stra te gicz nym por tem. Mia sto i po bli skie te re ny by ły miej scem walk pro wa dzo nych po -
cząt ko wo przez woj ska nor we skie, a po tem alianc ki kor pus eks pe dy cyj ny z woj ska mi
nie miec ki mi od 9 kwiet nia do 8 czerw ca 1940 r. Od po ło wy kwiet nia w re jo nie Na rwi ku, na pół -
wy spie An ke nens, po dru giej stro nie Be is fjor du, okry ła się chwa łą w mor der czym, gór skim bo ju
Sa mo dziel na Bry ga da Strzel ców Pod ha lań skich pod do wódz twem gen. Zyg mun ta Szysz ko -Bo -
hu sza. W wal kach z 27 na 28 ma ja mia sto zo sta ło od bi te z rąk Niem ców, jed nak na sku tek po gar -
sza ją cej się sy tu acji na fron cie we Fran cji i w Bel gii, w dniach 4-8 czerw ca ewa ku owa no woj ska
alianc kie. W wal kach mor skich w re jo nie Na rwi ku wzię ły udział pol skie nisz czy cie le: Grom, Bu rza
i Bły ska wi ca. W kam pa nii ja ko trans por tow ce uczest ni czy ły trzy pol skie stat ki pa sa żer skie: So bie -
ski, Ba to ry i Chro bry (za to nął po po ża rze w no cy z 14 na 15 ma ja 1940 pod Bo do, zbom bar do wa -
ny przez lot nic two nie miec kie). W fior dach wo kół Na rwi ku tkwi do dziś kil ka na ście wra ków
nie miec kich i alianc kich okrę tów wo jen nych.
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Me ed by. Ja nusz Piecz kow ski prze by wał
w Na rwi ku dwu krot nie.

W na stęp nych la tach Na rwik od wie -
dzi ły ze spo ły re gio nal ne (m.in. chór
Sche rzo, Są de czo ki) i twór cy. Kwi tła
wy mia na kul tu ral na, or ga ni zo wa no wy -
sta wy. Dwu krot nie przy je żdżał do No -
we go Są cza ze spół Groms Plass,
w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry „So -
kół” okla ski wa no chór żeń ski San gvir -
ke la get.

Pod ko niec lat 80. or kie stra no wo są -
dec kich Za kła dów Na praw czych Ta bo -
ru Ko le jo we go pod ba tu tą ka pel mi strza
Ze no na Dra biń skie go wy gra ła kon kurs
ko le jo wych or kiestr dę tych, w któ rych
uczest ni czy ły ze spo ły ze Szwe cji, Da -
nii, Fin lan dii, Nor we gii, a ta kże Nie -
miec i Au strii. „Dę cia ki” z Na rwi ku
przy by li nad Du na jec i Ka mie ni cę z re -

wi zy tą, wy stę po wa li w prze glą dzie
Echo Trom bi ty i wy po czy wa li w ośrod -
ku ZNTK w Cie nia wie. Ko le ja rze
w Na rwi ku by li i są do mi nu ją cą gru pą
spo łecz ną, za li cza ną do miej sco we go
es ta bli sh men tu.

Jed nej z ulic w No wym Są czu nada -
no w la tach 80. na zwę: Bo ha te rów Na -
rwi ku (po cząt ko wo rad ni Miej skiej
Ra dy Na ro do wej po peł ni li błąd hi sto -
rycz ny, wpi su jąc do uchwa ły na zwę:
Obroń ców Na rwi ku i do pie ro rad ny
Krzysz tof Ku liś, ar ty sta ma larz, zwró cił
przy tom nie uwa gę, że w kon kret nej, ma -
jo wej bi twie pod Na rwi kiem obroń ca mi
by li oku pan ci Niem cy, a nie Po la cy).

***
Od no wie nie kon tak tów na prze ło mie

lat 80. i 90. to za słu ga miesz ka ją cej
od po nad 30 lat w Na rwi ku Po lki,
Elżbie ty Borgsö, ro dem z Wło cław ka,
stra żnicz ki pa mię ci wo jen nych do ko nań
Po la ków w kam pa nii nor we skiej, od zna -
czo nej Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru
Za słu gi Rze czy po spo li tej Pol ski za or -
ga ni zo wa nie wy sy łek da rów do Pol ski
i opie kę nad miej sca mi pa mię ci w Na -
rwi ku. Jej dom w są siedz twie uli cy Ib -
se na jest otwar ty dla Po la ków, go ści li
w nim za rów no wa żni ofi cje le, jak i mu -
ra rze -emi gran ci po szu ku ją cy po mo cy
w zna le zie niu pra cy lub kwa te ry. Elżbie -
ta (ja ko tłu macz ka i prze wod nik) opro -
wa dza ła po pol skich śla dach w Na rwi ku
pre zy den ta Le cha Wa łę sę i kró la Ha ral -
da V, a na stęp nie kar dy na ła Jó ze fa
Glem pa i Bar ba rę Wa cho wicz.

Pa nią Borgsö wspie ra skrom na miej -
sco wa Po lo nia: księ ża mi sjo na rze Świę -
tej Ro dzi ny (MSF) Ma rek Mi chal ski
z Har stad, Ma rek Cheł mi niak z Bo -
do i pro boszcz w Na rwi ku Jan Tet zlaff
(wszy scy pra cu ją cy dla 2400 ka to li ków
z 40 na ro do wo ści w die ce zji z sie dzi bą
w Trom so, zaj mu ją cej nie mal pół Nor -
we gii), a ta kże wy kła dow cy wy ższej
szko ły za wo do wej w Na rwi ku Jo lan ta
i Wal de mar Suł kow scy, po cho dzą ca
z pod kra kow skiej Wi śnio wej Ber na det -
ta Ma jer ska, Zbi gniew Kol man
z Ustrzyk Dol nych. 

No wy Sącz ma w Na rwi ku ser decz -
nych przy ja ciół. O pie lę gno wa nie żoł -
nier skich mo gił i utrwa la nie pa mię ci
o wspól nej hi sto rii i pol skim czy nie

Chłop cy z Pla cu Gro mu

Nad brze giem fior du, gdzie za to nął ORP Grom, w 1979 r. sta nę ło dzie ło prof. Boh da na Chmie lew -
skie go z War sza wy: trzy to no wy spi żo wy ma ry narz -ar ty le rzy sta trzy ma ją cy po cisk sym bo licz nie
skie ro wa ny w gó rę, na któ rej 70 lat te mu po wie wa ła fla ga ze swa sty ką.
Dra ma tycz ne dzie je po mni ka przy bli ży li nam w Na rwi ku mu zy cy ze spo łu Groms Plass („Plac Gro -
mu”). Skąd ta ka na zwa? Człon ko wie ze spo łu spo ty ka li się na pró bach w ga ra żu po ło żo nym
przy Pla cu Gro mu i od tej na zwy po sta no wi li na zwać ze spół. W paź dzier ni ku 2000 r. dwóch ba -
wią cych się chłop ców uszko dzi ło po mnik, a mia sto nie mia ło od ra zu fun du szy na je go na pra wę.
Uszko dzo ny po mnik tra fił do piw ni cy, a Plac Gro mu świe cił pust ką. Ze spół Groms Plass po sta no -
wił ze brać fun du sze na re kon struk cję po mni ka i na pi sał na tę kam pa nię pio sen kę „Kri ge ren
Grom” (Wo jow nik Grom), któ ra wzru szy ła i po rwa ła pu blicz ność. Osta tecz nie po mnik od bu do wa -
no i po now nie od sło nię to w ma ju 2002 r., a wieść o ze spo le do tar ła do No we go Są cza i Kra ko wa,
skąd na de szło za pro sze nie na Fe sti wal „Shan ties”.
Ta nie zwy kła hi sto ria o nie ba nal nym pa trio ty zmie, bra ter stwie i czło wie czeń stwie ro bi pio ru nu -
ją ce wra że nie, zwłasz cza na mło dzie ży. Jed ną ze zwro tek Wi kin go wie z Na rwi ku śpie wa ją po pol -
sku (tekst prze tłu ma czy ła dr Jo lan ta Suł kow ska):

W piw ni cy legł – po kry ty ku rzem
Wa lecz ny ol brzym – bro czą cy krwią.
Sa mot ny, zo stał z in nej epo ki,
Przy po mi na jąc woj ny smak.
Gdy ma ły chło piec chciał mu do rów nać,
Grom nie wy trzy mał i ru nął w dół.
Jest ta ki plac – na gi i pu sty
Gdzie za wsze stał wo jow nik Grom.

Groms Plass to gru pa mu zy ków ama to rów, na uczy cie li i jed ne go ra tow ni ka me dycz ne go, któ rzy
ko cha ją grać i śpie wać ory gi nal ne utwo ry opo wia da ją ce o lu dziach, miej scach, wy da rze niach
i le gen dach ze swo ich stron, utrzy ma ne głów nie w kli ma cie fol ko wych bal lad nor we skich.
Ze spół two rzą: Knut Erik Hau gen, Ørjan Pleym, Bjorn Fre drik Fram nes, Øyste in Gra vrok i Rolf An -
dre as Mar kus sen.

Prze chod niu stań – ro zej rzyj się
Te raz go brak – czy nie zna czył nic?
Grom z Bły ska wi cą, sio stry dwie,
Gna ły do bo ju uwol nić Cię
Jest ta ki plac – na gi i pu sty...
W piw ni cy legł – po kry ty ku rzem
Wa lecz ny ol brzym – bro czą cy krwią.
Jest ta ki plac – na gi i pu sty...

ORP Grom

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 80



CZERWIEC 2010 Sądeczanin 81

v www.sadeczanin.info

zbroj nym dba pa ni To ra Er me ga ard
Lars sen. Nie zwy kle cie pło o Po la kach
mó wi try ska ją cy zdro wiem i ży wot no -
ścią 92-let ni Ivan Van je, ka pral nor we -
skiej pie cho ty, współ pra cu ją cy pod czas
dzia łań wo jen nych w 1940 r. z pod ha -
lań czy ka mi.

No wą ja ko ścią, do pi sa ną już
w XXI w. jest współ pra ca z nor we ski mi
part ne ra mi no wo są dec kich pla có wek
oświa to wych: Ze spo łu Szkół nr 1 im.
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (głów nie
ga stro no mi ków, na uczy cie li i uczniów)
i Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do -
wej. Są de cza nie dość licz nie uczest ni -
czy li w ob cho dach 100-le cia Na rwi ku
w 2002 r. Z tej oka zji do Na rwi ku po -
pły nął z są dec ki mi że gla rza mi jacht peł -
no mor ski Du na jec.

W czerw cu 2003 r. no wą umo wę
part ner ską pod pi sa li w No wym Są czu
pre zy dent Jó zef An to ni Wik tor i bur -
mistrz Olav Si gurd Al stad. 14-oso bo wej
de le ga cji z Nor we gii to wa rzy szy li wte -
dy am ba sa dor Kró le stwa Nor we gii
w Pol sce Sten Lund bo oraz at taché woj -
sko wy Odd P. Pe der sen. Po sy pa ły się
wi zy ty fa chow ców i przed się bior ców. 

Nor we go wie, jak pod kre śla li w na -
rwic kim ra tu szu bur mistrz Ka ren Mar -
ga re the Ku va as i jej za stęp ca To re
Ny sa ter są za in te re so wa ni wspól ny mi
pro jek ta mi w za kre sie ener gii ciepl nej,
ochro ny prze ciw po wo dzio wej, edu ka -
cji w śred nich szko łach za wo do wych,
no wo cze sne go za go spo da ro wa nia od -
pa dów i za opa trze nie w wo dę. Wła dze
No we go Są cza ma ją na dzie ję, że dzię -
ki Nor we skie mu Me cha ni zmo wi Fi -
nan so we mu uda się po zy skać
po za bu dże to we pie nią dze na wa żne in -
we sty cje.

Po la cy i Nor we go wie sta ją się so bie
co raz bli żsi, choć na sze hi sto rycz ne do -
świad cze nia w cza sach no wo żyt nych są
zu peł nie in ne. Mo żna tu wspo mnieć, że
Wi kin go wie przed wie ka mi ce ni li Po la -
ków, a król Olav Tryg gva son oże nił się
na wet z pol ską księ żnicz ką Świę to sła wą
(cór ką Miesz ka I), któ ra ja ko Sy gry da
zo sta ła kró lo wą Nor ma nów. To by ło
oko ło ro ku 1000. Dziś co raz wię cej pol -
skich oby wa te li przy je żdża do Nor we gii
na wa ka cje lub do pra cy (pie lę gniar ki,
mu ra rze, ma ry na rze).

– Mi mo ba rier ję zy ko wych i kul tu ro -
wych (Pol ska jest kra jem ka to lic kim,
a Nor we gia lu te rań skim) nie ró żnią się
aż tak bar dzo. Ja ko Eu ro pej czy cy dzie -
li my te sa me war to ści i aspi ra cje i chce -
my osią gnąć te sa me ce le – twier dzą
zgod nie by li am ba sa do ro wie Sten Lund -
bo i prof. Ry szard Czar ny.

***
Sto sun ki mię dzy No wym Są czem

a Na rwi kiem sta ły się mo de lo wym przy -
kła dem współ pra cy miast part ner skich
w Eu ro pie, zwłasz cza w za kre sie kul tu -
ry, edu ka cji, wy mia ny mło dzie żo wej.

Współ pra ca part ne rów – No we go Są -
cza i Na rwi ku – to nie tyl ko ofi cjal ne de -
le ga cje i po ro zu mie nia. To przede
wszyst kim spo tka nia wie lu miesz kań ców.
Mi mo spo rej od le gło ści (3 tys. km w li nii
pro stej) i wy so kich cen nor we ski re gion
Nor dland (w skład któ re go wcho dzi ko -
mu na Na rwik) sta je się ce lem wy praw tu -
ry stycz nych są de czan, o czym świad czy
na sze nie spo dzie wa ne spo tka nie nad fior -
dem Rom ba ken z Ja nem i Bo gu sła wą Mi -
ko łaj czy ka mi (zna nym le ka rzem or to pe dą
i je go żo ną, sze fo wą nad zo ru bu dow la ne -
go) i ich ro dzi ną. Świat jest ma ły...

JE RZY LE ŚNIAK

Jest jed na rzecz, któ rej mo żna Nor we gom szcze gól nie po zaz dro ścić. To
cha rak ter ob cho dów świę ta na ro do we go, któ rych by li śmy świad ka -
mi 17 ma ja. Za miast woj sko wych de fi lad, uli ca mi mia sta ma sze ro wa ły
przy dźwię kach or kiestr ko lo ro we pa ra dy (coś jak by u nas pod czas
daw ne go 1 ma ja) wszyst kich po ko leń, od dzie ci z trans pa ren ta mi i fla -
ga mi, po wie ko wych lu dzi od święt nie ubra nych w tra dy cyj ne, bo ga to
zdo bio ne stro je (bu nad), któ re w Nor we gii są praw dzi wym po wo dem
do du my i za ra zem ozna ką sta tu su spo łecz ne go, po nie waż ich ce -

na prze kra cza nie rzad ko kil ka na ście ty się cy zło tych. U nas stro je lu do -
we no si się już tyl ko w ze spo łach folk lo ry stycz nych…
Za miast zna nej z in nych państw uro czy stej pom py – at mos fe ra ra do -
ści, na któ rą na kła da ją się jesz cze ory gi nal ne za ba wy te go rocz nych
ma tu rzy stów (tzw. Rus sen), coś w ro dza ju ju we na liów. To naj ra do -
śniej szy dzień w ro ku dla nor we skiej mło dzie ży, wień czo ny kon kur sa -
mi i roz mo wa mi przy sto łach za sta wio nych sma ko ły ka mi w szko łach,
ka wiar niach i do mach pa ra fial nych.

Pa ra da ra do ści

Chłop cy z Pla cu Gro mu
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Dro dzy Przy ja cie le z Nar wi ku!
Ser decz nie wi ta my w kró lew skim mie ście w No wym Są czu.
Na sze li czą ce po nad 700 lat mia sto łą czą z Nar wi kiem wie lo let nie wię zy przy -

jaź ni i kon tak tów.
Za po cząt ko wa ła je II woj na świa to wa: w kwiet niu, ma ju i czerw cu 1940 ro ku

w re jo nie Na rwi ku wal czy ła Sa mo dziel na Bry ga da Strzel ców Pod ha lań skich,
w skład któ rej wcho dzi li żoł nie rze z na sze go re gio nu.

Już w 1957 ro ku urna z pro cha mi bo ha te rów spod narwi ku zo sta ła przy wie zio -
na do Mau zo leum Bo ha te rów Zie mi Są dec kiej w No wym Są czu.

Jed na z ulic w No wym Są czu no si na zwę: Bo ha te rów Na rwi ku. 
Z bie giem lat związ ki za ini cjo wa ne naj pierw przez przed sta wi cie li władz owo -

co wa ły wy mia ną mło dzie ży, ro dzin, śro do wisk twór czych i bra nżo wych. 
Są de cza nie i miesz kań cy Narwi ku na wią za li to wa rzy skie kon tak ty, chcą się

spo ty kać, roz ma wiać o ży ciu i ludz kich pro ble mach, po zna wać wza jem nie swo je
oby cza je, wy po czy wać i ba wić się wspól nie.

Te raz, 5 czerw ca 2010 ro ku w No wym Są czu, ra zem uczci my bo ha te rów kam -
pa nii nor we skiej i bi twy o Narwik w 1940 ro ku.

70 lat te mu w pół noc nej Nor we gii zgi nę li Wa si i na si ro da cy.
Wspo mi na my nor we skich obroń ców Narwi ku, pol skich ma ry na rzy z nisz czy -

cie la Grom i żoł nie rzy Sa mo dziel nej Bry ga dy Strzel ców Pod ha lań skich, na szych
bry tyj skich i fran cu skich so jusz ni ków.

Pol scy żoł nie rze mie li wte dy świa do mość, że wal cząc w tak od le głym od na -
sze go kra ju Na rwi ku, wal czą o wspól ną spra wę – o wspól ne zwy cię stwo.

Ja ko są de cza nie i ja ko Po la cy wdzięcz ni je ste śmy miesz kań com Na rwi ku
za kul ty wo wa nie i tro skę o miej sca pa mię ci na ro do wej, ta kże tych do ty czą cych
pol skich żoł nie rzy, bo wiem śla dów pol sko ści w Na rwi ku jest du żo. 

Na sze ser ca są wdzięcz ne za sta ra nia, któ re do pro wa dzi ły do po wsta nia w Na -
rwi ku Mu zeum Wo jen ne go, upa mięt nia ją ce go wal ki, ja kie to czy li alian ci, w tym
i Po la cy, z Niem ca mi.

Dzię ku je my za udo ku men to wa nie ich bo ha ter skich czy nów i tra gicz nej śmier ci. 
5 czerw ca wspól nie zło ży my hołd pa mię ci bo ha ter skich żoł nie rzy, któ rzy od -

da li swo je ży cie, aby na sze dni – Po la ków i Nor we gów upły wać mo gły w po ko ju.
Współ pra ca part ner ska No we go Są cza i Narwi ku to nie tyl ko ofi cjal ne de le ga -

cje i po ro zu mie nia. To przede wszyst kim spo tka nia miesz kań ców, spo tka nia
otwar tych i god nych za ufa nia przy ja ciół. W ostat nich la tach płasz czy zna part ner -
skiej współ pra cy sta ła się bar dzo sze ro ka i obej mu je co raz to no we dzie dzi ny ży -
cia. Jest wręcz mo de lo wym przy kła dem prze ni ka nia kul tur i tra dy cji obu miast
i na ro dów we współ cze snej Eu ro pie. 

Te wszyst kie wza jem ne kon tak ty po zo sta ją w na szej pa mię ci ja ko wzór owoc -
nej współ pra cy na ce cho wa nej życz li wo ścią i przy ja zną at mos fe rą.

Ufam, że bę dą one kon ty nu owa ne przez na stęp ne la ta dla do bra miesz kań ców
na szych miast: Narwi ku i No we go Są cza.

Ma my wza jem nie so bie co raz wię cej do za pro po no wa nia.

Ży czy my de le ga cji z Narwi ku wie lu mi łych wra żeń z po by tu w No wym Są czu.
Czuj cie się u nas – jak u sie bie w do mu!

Ryszard Nowak
Prezydent Nowego Sącza 

Czer wiec, An no Do mi ni 2010

Wsparcie udzielone przez Islandię,
Liechtenstein oraz Norwegię
poprzez dofinansowanie ze
środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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Kjære Venner fra Narvik!
Velkommen til den kongelige byen Nowy Sacz. 
Vår over 700 år gamle by og Narvik er knyttet sammen gjennom mangeårig

kontakt og vennskap. 
Det begynte under andre verdenskrig. I april, mai og juni 1940 kjempet

Podhalebrigaden i Narvik-området. I sine rekker hadde brigaden soldater fra vår
region. 

Allerede i 1957 ble en urne med aske av legemene til soldatene som falt
i Narvik brakt til „Mausoleum av Heltene av Nowy Sacz-regionen” i Nowy Sacz. 

En av gatene i Nowy Sacz ble kalt „Helter av Narvik”. 
Kontakter, først skapt av representanter fra myndighetene, har i løpet av årene

utviklet seg til utvekslinger mellom unge mennesker, familier, kunstnere og ulike
faglige foreninger. 

Innbyggere av Nowy Sacz og Narvik har etablert sosiale kontakter. De ønsker å
møtes, snakke om livet og dets problemer, og bli kjent med hverandres vaner. De
ønsker også å ha det hyggelig sammen. 

I dag, den 5. juni 2010, skal vi i felleskap her i Nowy Sacz hedre den norske
fronten og heltene som deltok i slaget om Narvik i 1940. 

For 70 år siden i Nord-Norge falt både deres og våre landsmenn. 
Vi minnes nordmennene – forsvarerne av Narvik. Vi minnes også polske

sjøfolk fra jageren Grom, soldater fra Podhalebrigaden og våre britiske og franske
allierte. 

De polske soldatene var klare over at kampene i Narvik, så langt borte fra vårt
hjemland, hadde vært viktige for en felles sak – for en felles seier. 

Som Nowy Sacz borgere og polakker er vi takknemlige overfor innbyggerne av
Narvik for deres omtanke. Dere tar vare på våre nasjonale minnesmerker og andre
steder med polske spor, som det er mange av i Narvik.

Vi er svært takknemlige for det arbeidet som førte til etableringen av
Krigsminnemuseet i Narvik. Det er et sted hvor man kan minnes om kampene
som de allierte, inkludert polakker, utkjempet mot tyskerne. På museet kan man
finne dokumentasjon for deres heltemodige gjerninger og tragiske død. Dette
takker vi for. 

Den 5. Juni skal vi sammen hedre minnet om de heltemodige soldatene som
ofret livene sine for at våre dager – dagene til polakkene og nordmennene – kunne
leves i fred. 

Partnerskap mellom Nowy Sacz og Narvik betyr ikke bare offisielle
delegasjoner og avtaler. Det er først og fremst et møte mellom pålitelige og åpne
venner. De siste årene har arenaen for dette samarbeidet blitt bredere og bredere,
og omfatter stadig nye områder. Det er et eksempel på en positiv gjensidig
påvirkning av kulturer og tradisjoner i det nåværende Europa. 

Alle disse gjensidige kontaktene ser vi på som et eksempel for fruktbart samarbeid
og vennlighet. Jeg håper at disse kontaktene vil opprettholdes også i framtiden. Dette
til fordel for innbyggerne av begge byene våre; Narvik og Nowy Sacz.

Fra begge sider har vi hverandre mer og mer å by på. 

Vi ønsker dere, delegasjonen fra Narvik, mange hyggelige stunder og gode
inntrykk under oppholdet deres i Nowy Sacz. 

Må dere føle dere som hjemme! 

Ryszard Nowak 
Ordfører Nowy Sacz

Juni, Anno Domini 2010

Supported by a grant form
Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial
Mechanism and the Norwegian
Financial Mechanism.
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O tym, jak wiel kim i przy dat -
nym przed się wzię ciem by ła
bu do wa za po ry wod nej
w Ro żno wie, prze ko nu je my
się, ile kroć Są dec czyź nie za -
gra ża po wódź, tak jak to by ło
przed pa ru na sto ma dnia mi. 

B u do wę za po ry wod nej w Ro -
żno wie na le ży za li czyć do naj -
więk szych przed się wzięć
go spo dar czych w dzie jach re -

gio nu. Wy da rze nie to od bi ło się gło śnym
echem. Pi sa ła o nim za rów no lo kal na,
jak i ogól no pol ska pra sa okre su mię dzy -
wo jen ne go. Wie le uwa gi ro żnow skiej in -
we sty cji po świę ci li ucze ni, któ rzy
roz wa ża li spe cja li stycz ne za gad nie nia
na kar tach na uko wych cza so pism, jak
np. „Ce ment”, „Cza so pi smo Tech nicz -

ne”, „Prze gląd Me cha nicz ny”, „Prze gląd
Tech nicz ny”, „Go spo dar ka Wod na”.
Rów no cze śnie z bu do wą za po ry pla no -
wa no wznieść wiel ką elek trow nię.

Przed II woj ną świa to wą elek trow nia
mia ła wspo móc roz wój Cen tral ne go
Okrę gu Prze my sło we go (za pla no wa no
wy bu do wać li nie prze sy ła ją ce ener gię
do C.O.P. o na pię ciu wie lu kV; ro żnow -
ska za po ra mia ła ode grać wa żną ro lę
w uprze my sło wie niu kra ju). Obok zna -
cze nia ener ge tycz ne go za po ra w Ro żno -
wie mia ła za za da nie zmniej szyć fa lę
po wo dzio wą Du naj ca do roz mia rów
nie szko dli wych. Znaw ca pro ble ma ty ki
– Sta ni sław Ja rzą bek oce niał, iż zbior -
nik ro żnow ski po zwo li: „1) zmniej szyć
fa lę po wo dzio wą Du naj ca i Wi sły, 2)
wy zy skać si łę wod ną do ce lów elek try -
fi ka cyj nych, 3) po pra wić wa run ki że glu -
gi na Du naj cu i Wi śle środ ko wej
(skra ca jąc prze rwy w że glu dze pod czas
trwa nia ni skich sta nów pra wie o 50%”

(Bu do wa zbior ni ka i za kła du wod no -
-elek trycz ne go w Ro żno wie, War sza -
wa 1938). Ca łość prac za mie rza no
za koń czyć w 1940 r.

W związ ku z bu do wą za po ry i zbior ni -
ka od by ło się sze reg kon fe ren cji, pod czas
któ rych de ba to wa no m.in. nad tech nicz ną
stro ną re ali za cji prac. Re fe ra ty wy gła sza li
przed sta wi cie le Fun du szu Pra cy, Mi ni ster -
stwa Ko mu ni ka cji, kra kow skie go Urzę du
Wo je wódz kie go. Usta lo no, że przy bu do -
wie zbior ni ka i za po ry pra co wać bę -
dzie 1500 ro bot ni ków na trzy zmia ny,
a Mi ni ster stwo Ko mu ni ka cji po wie rzy ło
ją fir mie Za po ry i Ro bo ty Hy drau licz ne
To wa rzy stwo Pol sko -Fran cu skie Sp. z o. o..
Przed się bior stwo to pro wa dzi ło bu do wę

przy współ pra cy Kie row nic twa Bu do wy
Zbior ni ka, ja ko or ga nu mi ni stra ko mu ni -
ka cji i kra kow skie go Urzę du Wo je wódz -
kie go. Do prac po sta no wio no skie ro wać
bez ro bot nych z po wia tu no wo są dec kie -
go oraz z in nych te re nów wo je wódz twa
kra kow skie go o du żym bez ro bo ciu. Kie -
row ni cy bu do wy za miesz ka li w Ro żno -
wie, gdzie wznie sio no dla nich spe cjal ne
dom ki.

Je sie nią 1934 r. roz po czę to w Ro żno -
wie pra ce wstęp ne. Do miej sco wo ści tej
przy by ło kil ku in ży nie rów, któ rzy do ko -
na li prób nych wier ceń, ma ją cych na ce -
lu zba da nie mią ższo ści skał

Po cząt ki bu do wy za po ry wod nej
i elek trow ni w Ro żno wie

Stanisław Jarząbek oceniał,
iż zbiornik rożnowski
pozwoli: „1) zmniejszyć falę
powodziową Dunajca
i Wisły, 2) wyzyskać siłę
wodną do celów
elektryfikacyjnych, 3)
poprawić warunki żeglugi
na Dunajcu i Wiśle
środkowej.

Betonowanie zakładu wodno-elektrycznego (w górnej kondygnacji)

HISTORIA

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 84



CZERWIEC 2010 Sądeczanin 85

i wy trzy ma ło ści lo kal nych pia skow ców.
W to ku dal szych prac ob li czo no ob ję -
tość prze pły wów Du naj ca, ce lem usta -
le nia zdol no ści pro duk cyj nej przy szłej
elek trow ni. Za in sta lo wa no od po wied nio
urzą dzo ne la bo ra to rium, w któ rym prze -
pro wa dza no ba da nia nad be to nem. Skie -
ro wa ne one by ły w kie run ku usta le nia:
a) wy trzy ma ło ści, b) nie prze pusz czal no -
ści wy ko ny wa ne go be to nu. Aby te za -
gad nie nia roz wią zać, na le ża ło:

a) wy szu kać od po wied nie żwi ro wi sko,
b) usta lić naj wła ściw sze uziar nie nie
kru szy wa,
c) usta lić od po wied ni do bór ce men tów
i je go do zo wa nie,
d) okre ślić wła ści wą ilość wo dy,
e) zba dać zdat ność wo dy

(H. Her bich, Za po ra i za kład wod no -elek trycz ny
na Du naj cu w Ro żno wie, „Prze gląd Me cha nicz ny”,

t. IV, 1938, s. 539 i n.).
Eks plo ato wa no żwi ro wi sko znaj du ją -

ce się w od le gło ści 2 km od Ro żno wa,
nad Du naj cem, we wsi Sit ków ka. Ja ko
za pa so we uzna no żwi ro wi sko w Za łę żu
nad Du naj cem. Pod czas bu do wy, oko -
licz ne sto ki gór, na któ rych za po ra się
wspie ra, zo sta ły wzmoc nio ne za strzy ka -
mi 10.000 ton ce men tu. „Głos Pod ha la”
prze ka zy wał czy tel ni kom szcze gó ło we
in for ma cje na te mat po stę pów przy bu -
do wie za po ry. W pu bli ko wa nych ar ty ku -
łach zna la zły się ta kie wia do mo ści:
„Za po ra w Ro żno wie na Du naj cu, bu do -
wa na z be to nu, wy ma gać bę dzie przy -
go to wa nia ogó łem po nad 300 ty się cy
me trów sze ścien nych te go ma te ria łu.
Do te go ce lu bę dzie słu ży ła in sta la cja
me cha nicz na wy po sa żo na w naj bar dziej

no wo cze sne urzą dze nia do sor to wa nia,
kru sze nia, płu ka nia, do zo wa nia żwi ru,
pia sku i wo dy, au to ma tycz ne go od wa ża -
nia wła ści wej ilo ści ce men tu i wresz cie
mie sza nie ce men tu. Żwir do wy twa rza -
nia be to nu do wo żo ny bę dzie spe cjal ną
ko lej ką z miej sco wych żwi ro wisk w do -
li nie rze ki, ce ment z kra jo wych ce men -
tow ni. Go to wy be ton bę dzie do star cza ny
z fa bry ki be to nu na miej scu be to no wa -
nia ta śmo wy mi trans por te ra mi za wie -
szo ny mi na li nie dłu go ści 600 me trów
prze rzu co nej w po przek do li ny rze ki po -
nad miej sce za po ry i od wie szo nej
w środ ku na 80 me trów wy so kim że la -
znym fi la rze… Po za mon to wa niu naj -
więk szej w Eu ro pie me cha nicz nej
fa bry ki be to nu, kosz tem 2 mi lio nów zło -
tych, bu do wa fun da men tów pod gi gan -
tycz ną za po rę wod ną na Du naj cu
w Ro żno wie szyb ko po stę pu je na przód.
Dzien na por cja ce men tu na wy ko na nie
be to nu wy no si 12 wa go nów… Wy kop,
w któ rym uło żo ne zo sta ły fun da men ty,
ma 20 me trów głę bo ko ści. Roz bi ja nie
skał w wy ko pie, na któ rych opie rać się
bę dzie za po ra, roz bi ja no przy po mo cy
sprę żo ne go po wie trza i dy na mi tu”.

Nie wszy scy z za do wo le niem przy ję li
de cy zję o bu do wie ro żnow skiej za po ry.
Prze ciw ni tej in we sty cji by li miej sco wi
chło pi (z Ku ro wa i Ro żno wa), któ rych
grun ty zo sta ły wy własz czo ne. Są dec ka
pra sa prze ka zy wał, że wy własz cze nie to
jest uspra wie dli wio ne in te re sem ogól no -
pań stwo wym i dla te go ko niecz ne, ale
z dru giej stro ny „nie mo żna do pu ścić
do te go, aby przy wy własz cze niu, ak cie
bądź co bądź dla wszyst kich go spo da rzy

przy krym, nie tyl ko, że zo sta ną oni wy -
sie dle ni z tak pięk nych oko lic i bę dą mu -
sie li szu kać no wych sie dzib, ale ta kże
przy zwy cza jać się do no wych wa run -
ków ży cio wych, aże by lu dzie ci zo sta li
przy tej spo sob no ści wy ko rzy sta ni i po -
krzyw dze ni”. W sierp niu 1936 r. Okrę -
go we To wa rzy stwo Rol ni cze w No wym
Są czu urzą dzi ło w Zby szy cach ze bra nie
pod prze wod nic twem pre ze sa Nar cy -
za Po tocz ka, na któ rym wy słu cha no
skarg i za ża leń chło pów. Po sta no wio no
wów czas wy słać do władz pań stwo wych
me mo riał do ty czą cy kwe stii zwią za nych
z wy własz cze niem, prze sie dle niem itp. 

W chwi li wy bu chu II woj ny świa to -
wej wy ko na ne by ło 80% prac przy bu -
do wie za po ry. Na sku tek spię trze nia
wo dy po wsta ło Je zio ro Ro żnow skie,
któ re ma dłu gość 20 km. Po sia da po -

wierzch nię po nad 17 km2 i ob ję tość 228
mi lio nów me trów sze ścien nych wo dy.

(F. Rapf, Je zio ro ro żnow skie, „Wier chy”,
R. XIX: 1949, s. 59 – 60).

JAN WNĘK

Nie wszyscy
z zadowoleniem przyjęli
decyzję o budowie
rożnowskiej zapory.
Przeciwni tej inwestycji
byli miejscowi chłopi
(z Kurowa i Rożnowa),
których grunty zostały
wywłaszczone. 

Rożnów – Prezydent RP Ignacy Mościcki w towarzystwie wicepremiera
inż. Eugeniusz Kwiatkowskiego

Montaż rur spustowych od strony
górnej wody

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 85



86 Sądeczanin CZERWIEC 2010 v www.sadeczanin.info

Przez ostat nie ty go dnie San de cja
za cho wy wa ła nie po wta rzal ną
szan sę awan su do pił kar skiej eks -
tra kla sy…

– Przez kil ka ko le jek mie li śmy iden -
tycz ną ilość punk tów co Gór nik Za brze,
zaj mu jąc wspól nie z le gen dar nym w pol -
skim fut bo lu klu bem dru gie, pre mio wa -
ne awan sem miej sce w ta be li. Na fi ni szu
roz gry wek za bra kło nie co sił i... szczę -
ścia. Trze ba by ło wy grać w ma ju me cze
z War tą i Do lca nem, to wów czas prze -
gra ny w desz czu po je dy nek z Wi dze wem
w No wym Są czu nie miał by tak klu czo -
we go zna cze nia. Sam gram w pił kę w li -
gach ama tor skich od wie lu lat i do brze
wiem, że po dłu giej se rii zwy cięstw,
przy cho dzą słab sze dni. Bez wzglę du
jed nak na osta tecz ny wy nik, ma my
do czy nie nia z naj lep szym se zo nem
w stu let niej hi sto rii klu bu. Przy po mnę, że
San de cja jest be nia min kiem I li gi
(przed ro kiem o tej po rze gra ła prze cież
w II li dze) i jej ce lem by ło utrzy ma nie się
na za ple czu eks tra kla sy, a nie od ra zu
awans. Uwa żam, że w prze kro ju ca łe go
se zo nu San de cja oka za ła się re we la cją
roz gry wek, da ła się po znać z ofen syw nej,
cie ka wej gry na are nie ogól no pol skiej,
zna ko mi cie pro mo wa ła No wy Sącz. Pod -
pi su ję się pod ostat ni mi ko men ta rza mi
ki bi ców: dum ni ze zwy cię stwa, wier ni
po po ra żce! Wszy scy, któ rzy za an ga żo -
wa li się w pra cę na rzecz klub, mo gą od -
czu wać sa tys fak cję. Czy jesz cze
przed ro kiem ktoś po my ślał by, że San de -

cja bę dzie wy gry wać z Gór ni kiem Za -
brze, ŁKS i Po go nią? Że na sta dion
przy ul. Ki liń skie go przy cho dzić bę -
dzie 6–7 tys. ki bi ców (wię cej się nie po -
mie ści)? Że me cze są de czan bę dę
trans mi to wa ne na ży wo w te le wi zji ogól -
no pol skiej, a na zwi ska na szych pił ka rzy

– Fröhli cha, Ga węc kie go, Bę ben ka,
Alek san dra – bę dą od mie nia ne przez ró -
żne przy pad ki w po zy tyw nym kon tek ście
na czo łów kach ser wi sów spor to wych.
Za łó żmy za tem, że mógł zi ścić się
pięk ny sen i są de cza nie zna leź li się
od no we go se zo nu w to wa rzy stwie
ta kich po ten ta tów jak Wi sła, Lech,
Le gia… Ro dzi się ol brzy mi pro blem,
choć by ta ki, że na le żą cy do mia sta
sta dion nie speł nia wy mo gów li cen -
cyj nych dla eks tra kla sy. 

Sztucz ne oświe tle nie, pod grze wa na mu ra wa, 
roz bu do wa ne try bu ny i… po now ny szturm do eks tra kla sy

Na San de cji jak 
w Li dze Mi strzów

ROZ MO WA Z Jó ze fem Kan to rem, dy rek to rem Wy dzia łu 
Kul tu ry i Spor tu Urzę du Mia sta w No wym Są czu

Uwa żam, że w prze kro ju
ca łe go se zo nu San de cja
oka za ła się re we la cją roz -
gry wek, da ła się po znać
z ofen syw nej, cie ka wej gry
na are nie ogól no pol skiej,
zna ko mi cie pro mo wa ła No -
wy Sącz. Pod pi su ję się
pod ostat ni mi ko men ta rza -
mi ki bi ców: dum ni ze zwy -
cię stwa, wier ni po po ra żce!

Józef Kantor FOT. LEŚ

SPORT
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– Roz ma wia li śmy o tym wie lo krot -
nie. Mie li śmy wa run ko we za pew nie nie
ze stro ny PZPN, aby po ewen tu al nym
awan sie do eks tra kla sy me cze by ły roz -
gry wa ne na sta dio nie San de cji. Li czy li -
śmy tu na tzw. tym cza so wą li cen cję
i od po wied nio dłu ższy czas na pod nie -
sie nie stan dar du obiek tu. I choć ma rze -
nia o eks tra kla sie od kła da my
na przy szły se zon, to do ro bo ty za bra li -
śmy się już wcze śniej.
Ta ka in we sty cja wy ma ga spo rych
na kła dów fi nan so wych.

– Wie my o tym nie od dziś. Na za jutrz
po awan sie do I li gi, czy li w czerw -
cu 2009 r., pre zy dent Ry szard No wak
po le cił opra co wać do ku men ta cję na bu -
do wę sztucz ne go oświe tle nia. Dziś je -
ste śmy przy go to wa ni do mon ta żu
in sta la cji, ma my sto sow ne po zwo le nia
(z da tą 30 kwiet nia). Po wsta je pro fe sjo -
nal ny mo ni to ring obiek tu, do bie gły koń -
ca pra ce przy mo der ni za cji szat ni
na sta dio nie, któ ra te raz speł niać bę dzie
wy mo gi dla eks tra kla sy. To są już war -
to ści do da ne, bez wzglę du na to, w ja -
kiej li dze bę dzie my grać. Nie bę dzie
pro ble mu z trans mi sja mi te le wi zyj ny mi
o wie czor nej po rze, tak jak w koń ców -
ce me czu z Wi dze wem, kie dy na bo isku
pa no wa ła już sza rów ka.
Jak No wy Sącz za ak cen tu je stu le -
cie uko cha ne go klu bu?

– Naj lep szym pre zen tem jest szy ko -
wa na mo der ni za cja obiek tu. Na to miast
pro gram ob cho dów spor to wych jest już
w za sa dzie skon kre ty zo wa ny. Ju bi le usz
roz po czął się w tych dniach: pod ko niec
ma ja siat kar ki STS San de cja go ści ły
w No wym Są czu ze spół gwiazd li gi
i kra kow ską Wi słę. Pił ka rze w ra mach
ju bi le uszu za gra ją w lip cu w No wym
Są czu z Ru chem Cho rzów. Za pla no wa -
li śmy se rię im prez to wa rzy szą cych, ta -
kże kul tu ral nych. Dru ży ny mło dzie żo we
pro wa dzo ne przez bra ci Krzysz to fa i To -
ma sza Szcze pań skich za pro si ły na tur -
niej ró wie śni ków z an giel skie go
Bir ming ham. Ko lej ny tur niej mię dzy na -
ro do wy od bę dzie się w sierp niu.
Rzecz naj wa żniej sza: wzmoc nie nie
fi nan so we klu bu…

– W 2009 r. bu dżet klu bu się gał 4 mln
zł, w tym udział mia sta wy no sił 1,8 mln
zł. Resz tę klub po zy ski wał ze sprze da -

ży bi le tów i re klam. Zna czą cym wspar -
ciem jest też fakt, że to mia sto utrzy mu -
je sta dion, obiek ty klu bo we, dba
o re mon ty, ob słu gę. Czy ni my sta ra nia
o po sze rze nie me ce na tu fi nan so we go
firm Fa kro i Wi śniow ski. Lo ga tych firm
mo żna by ło za uwa żyć pod czas trans mi -
sji te le wi zyj nych na ko szul kach za wod -
ni ków. Plan na no wy se zon jest am bit ny:
bu dżet rzę du 5 mln zł. Czy to du żo, czy
ma ło? Sza cu je my, że na grę w eks tra kla -
sie, nie li cząc wy dat ków na za kup za -
wod ni ków, po trze ba rocz nie mi ni mum 8
mln zł. Jak wi dać, trze ba udo sko na lić
mar ke ting, za rzą dza nie klu bo wą ma chi -
ną, w per spek ty wie prze kształ cić sto wa -
rzy sze nie w spor to wą spół kę ak cyj ną.
To jed no z wiel kich wy zwań dla dy rek -
to ra klu bu Ja no Fröhli cha. Wa żnym
part ne rem jest i bę dzie w bu do wa niu so -
lid nych pod staw klu bu pan Ka zi mierz
Du da. My śląc o no wym se zo nie, my śli -
my też o wzmoc nie niach ka dro wych,
od ata ku po obro nę.
Osob ną kwe stią są pen sje i pre mie
dla pił ka rzy, któ rzy prze cież nie
gra ją za dar mo…

– To nie są ja kieś wy gó ro wa ne su my,
po bu dza ją ce wy obraź nię kon trak ty na le -
żą w pol skich li gach do rzad ko ści. Wła -
ści cie lem, choć to mo że nie naj lep sze
sło wo, za wod ni ków jest sto wa rzy sze nie
dzia ła ją ce w opar ciu o pra wo o sto wa -
rzy sze niach, a nie mia sto, tym bar dziej
urząd. Ka żdy pił karz ma pod pi sa ny
z pre ze sem klu bu An drze jem Dan kiem
i je go za stęp cą Wie sła wem Le śnia kiem

in dy wi du al ny kon -
trakt. Mie sięcz nie za ra -
bia w gra ni cach 2,5–6 tys. zł.
Do te go do cho dzą pre mie za wy gra ne
me cze: 16 tys. zł za zwy cię stwo, 9 tys. zł

za re mis – do po dzia łu na ca łą dru ży nę.
Oto ca ła ta jem ni ca pił kar skich apa na ży.
Kwe stia już nie ak tu al na: czy by ły
przy go to wa ne pre mie za awans
do eks tra kla sy?

– By ły. W grę wcho dzi ła su ma 400
tys. zł, pro por cjo nal nie do po dzia łu mię -
dzy ok. 25 za wod ni ków i tre ne rów. Pie -
nią dze te mia ły po cho dzić m.in.
z za są dzo nej przez FI FA San de cji kwo -
ty ok. 60 tys. eu ro z ty tu łu ekwi wa len tu
za wy kształ ce nie Da wi da Jan czy ka, któ -
ry z No we go Są cza prze szedł do Le gii
War sza wa, a na stęp nie CSKA Mo skwa
i klu bów bel gij skich.
Ja kich zmian przy ul. Ki liń skie go
mo że my się spo dzie wać w naj bli -
ższych dniach?

– To bę dzie rze czy wi ście no wość: wo -
kół sta dio nu sta ną bo wiem czte ry 45-me -
tro we masz ty. Ko niecz ne od wier ty
geo lo gicz ne wy pa dły po myśl nie, bu do wa
i in sta la cja sztucz ne go oświe tle nia po -

Szacujemy, że na grę
w ekstraklasie, nie licząc
wydatków na zakup
zawodników, potrzeba
rocznie minimum 8 mln zł.
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trwa dwa -trzy mie sią ce. Ko rzy sta my
z udo stęp nio ne go nie od płat nie pro jek tu
Ry szar da Ogo rzel skie go z no wo są dec kiej
pra cow ni Elek tro pro jekt, z któ rym ści śle
współ pra cu je ar chi tekt Wi told Król.
Dwu ko mo ro wa sta cja trans for ma to ro wa
znaj dzie miej sce w re jo nie szpi tal ne go
bu dyn ku od dzia łu no wo rod ków, skąd in -
sta la cje spe cjal nym „kre tem” zo sta ną do -

pro wa dzo ne bez ko li zyj nie pod zie mią,
pod uli cą Ki liń skie go do obiek tów San -
de cji. Sta cja po słu ży też póź niej do pod -
grze wa nia pły ty bo iska. Za masz ty
oświe tle nio we od po wie dzial ni są An to ni
Ki ciak i Mi ro sław Fiuk. Trze ba bę dzie
pre cy zyj nie usta wić ka żdy ze 176 re flek -
to rów, do sto so wać na tę że nie oświe tle nia
(np. do zwy kłych me czów – 556 lu xów,
do trans mi sji te le wi zyj nych dla po trzeb
ka mer – 1600 lu xów). W tym ce lu w bu -
dyn ku klu bo wym po wsta je ste row nia,

z no wo cze snym sys te mem awa ryj nym,
aby za pew nić oświe tle nie na wet w ra zie
prze rwy do sta wy prą du elek trycz ne go
z sie ci pu blicz nej.
Trud no uwie rzyć: bę dzie na sta -
dio nie San de cji ja sno jak w Ma dry -
cie pod czas fi na łu Li gi Mi strzów?

– Urzą dze nia oświe tle nio we są pro -
duk cji re no mo wa nej fir my Phi lips, ten
sys tem nie ró żni się od użyt ko wa nych
na sta dio nie Re alu. In ny jest, oczy wi -
ście, sta dion, ale i tu my śli my per spek -
ty wicz nie, przy go to wu jąc się ta kże
do roz bu do wy try bun w ce lu zwięk sze -
nia ilo ści miejsc dla ki bi ców, po ło że niu
pod grze wa nej mu ra wy, roz bu do wy bu -
dyn ku klu bo we go.
Kto za pła ci za ten eu ro pej ski stan -
dard?

– Mia sto. In we sty cję sza cu je my
na ok. 2,2 mln zł, co w ska li bu dże tu
No we go Są cza nie jest wy dat kiem za po -
ro wym. Cie szę się, że moi prze ło że ni,
pre zy dent Ry szard No wak, je go za stęp -
cy, są au ten tycz ny mi sym pa ty ka mi spor -
tu i San de cji. Sport i emo cje z nim
zwią za ne są wa żną czę ścią na sze go ży -
cia, a prze cież wia do mo, że w zdro wym
cie le go ści zdro wy duch, co nie da się
prze li czyć na kon kret ne zło tów ki. Ostat -
nie la ta udo wod ni ły, że stać nas na wie -
le. Mo im ma rze niem jest to, aby sta dion
im. Oj ca Wła dy sła wa Au gu styn ka był

jed nym z pięk niej szych w Pol sce po łu -
dnio wej, a na si pił ka rze cie szy li się
w kra ju jesz cze więk szą sym pa tią. Za -
pew niam, że wła dze No we go Są cza do -
ło żą wszel kich sta rań, by San de cja
– spor to wa wi zy tów ka na sze go Kró lew -
skie go gro du wciąż przy spa rza ła mu
splen do ru. Już wie my, że pro gi eks tra -
kla sy nie są ta kie wy so kie. Bę dzie my je
sztur mo wać po now nie od sierp nia. Sko -
ro wy gry wa li śmy już z Gór ni kiem Za -
brze, to cze mu nie te raz z Od rą
Wo dzi sław i Pia stem Gli wi ce?

Rozmawiał JERZY LEŚNIAK

Jó zef Kan tor

Ur. 1960 w No wym Są czu, mgr pra wa (UJ),
od 1980 w Urzę dzie Mia sta No we go Są cza,
od 1994 – dy rek tor Wy dzia łu Kul tu ry i Spo -
ru, zwią za ny na do bre i złe z San de cją (był
m.in. wi ce pre ze sem klu bu na prze ło -
mie XX i XXI w.), or ga ni za tor wie lu im prez
kul tu ral nych i spor to wych w mie ście i re gio -
nie m.in. mi strzostw Eu ro py w ka ja kar stwie
gór skim w No wym Są czu – Wietrz ni cach,
ga li gwiazd pol skiej siat ków ki i pił ki ręcz nej.
Ka pi tan ama tor skiej eki py Ra tu sza, któ ra
zdo by ła ty tuł mi strza (2009) i wi ce mi strza
(2010) Pol ski w pił ce no żnej dru żyn pra cow -
ni ków sa mo rzą do wych.

Pił karz mie sięcz nie za ra bia
w gra ni cach 2,5–6 tys. zł.
Do te go do cho dzą pre mie
za wy gra ne me cze: 16 tys.
zł za zwy cię stwo, 9 tys. zł
za re mis – do po dzia łu
na ca łą dru ży nę.

Wicemistrzowie Polski, 2010 (kapitan Józef Kantor)

SPORT
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S po tka nie z li de rem ta be li I li gi
oka za ło się praw dzi wym ku -
błem zim nej wo dy, wy la nej
na roz pa lo ne gło wy, ro ją ce

o eks tra kla sie w No wym Są czu. 
Po nie waż staw ka me czu z Wi dze -

wem by ła ogrom na, ape tyt bar dzo wy -
ostrzo ny, to re por ter „Są de cza ni na” udał
się na tzw. młyn, czy li sek tor F w le wym
ro gu try bun od stro ny Ka mie ni cy, zaj -
mo wa ny przez sza li kow ców. Bo jak już
prze ży wać hi sto rycz ne zwy cię stwo
„San de cji”, to w gro nie naj wier niej -
szych, naj le piej zor ga ni zo wa nych ki bi -

ców. Tak to so bie wy my śli łem, choć gdy
po tem ocie ra łem za łza wio ne oczy – tro -
chę ża ło wa łem swo jej de cy zji. 

Cho ciaż nie mia łem sza li ka San de cji
na szyi ani na wet czar no -bia łe go po la -
ru, to ja koś uda ło mi się wci snąć na try -
bu nę sek to ra „F”. Nikt mnie nie
le gi ty mo wał ani nie eg za mi no wał
z wier no ści dla San de cji. Wy star czy ło,
że pa rę ra zy, jak moi współ to wa rzy sze
ki bi co wa nia, wy dar łem się peł nym gło -
sem, za nu ci łem pod no sem re fren śpie -
wa nych pio se nek, na urą ga łem sę dzie mu,
gdy mu się to na le ża ło, za klą łem siar -

czy ście w chwi lach nie po wo dzeń pił ka -
rzy San de cji, a tych nie bra ko wa ło, i już
by łem uzna ny za swo je go. Ro zej rza łem
się po są sia dach i mi mo iż tro chę ży ję
na świe cie, to wca le nie by łem naj star -
szy w tym naj bar dziej za pal nym sek to -
rze, choć oczy wi ście prze wa ża ła
mło dzież z ga tun ku „kap tu row ców”.
Uczci wie po wiem, że z nie któ ry mi
z nich nie chciał bym się spo tkać wie czo -
rem w ciem nej uli cy. Pi ja nych nie wie -
dzia łem, a na ćpa ni, w sen sie żar li wo ści
do pin gu by li wszy scy, ja rów nież. 

Na „mły nie” są tyl ko miej sca sto ją ce,
nikt by tu zresz tą nie usie dział, ta ka pa -
nu je at mos fe ra. Sza li kow cy San de cji ani
na chwi lę nie usta wa li w do pin gu. Przy -
śpiew ki pod da wa li wo dzi re je przez tu -
bę, od wró ce ni ple ca mi do mu ra wy,
za tem oni me czu nie oglą da li, praw dzi -
wi ide ow cy. In wen cji im nie bra ko wa ło.
Na wet się nie do my śla łem, ile zna nych,
bie siad nych me lo dii we szło do re per tu -

aru ki bi ców. Był też bę ben, wy bi ja ją cy
rytm. „Dru ga stro na – śpie wa z na mi!”
– to był czę sto po wta rza ny apel do try -
bu ny z na prze ciw ka i na praw dę ro bi
wra że nia, jak obie stro ny na zmia nę
skan du ją te sa me ha sła. Bra wo! 

Nie ste ty, po mi ja jąc prze bieg te go
smut ne go spo tka nia, kie dy z ka żdą mi -
nu tą by ło go rzej, sie lan ka na „mły nie”

Re por ter „Są de cza ni na” w oku cy klo nu 

Nic się nie sta ło! 
To był mecz do jed nej bram ki i rów nie do brze mógł się
za koń czyć dwu cy fro wym wy ni kiem. Na past ni cy Wi dze -
wa z za dzi wia ją cą ła two ścią ogry wa li de fen sy wę San de cji
i trze ba się cie szyć, że skoń czy ło się tyl ko na po ra żce 1-6.

Chociaż nie miałem szalika
Sandecji na szyi ani nawet
czarno-białego polaru, to
jakoś udało mi się wcisnąć
na trybunę sektora „F”. Nikt
mnie nie legitymował ani
nie egzaminował
z wierności dla Sandecji. 
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nie trwa ła dłu go. W 31. mi nu cie me czu,
przy sta nie 0-2, ochro nia rze pró bo wa li
ze rwać trans pa rent ki bi ców San de cji,
na któ rym, jak się póź niej do wie dzia -
łem, wy ma lo wa li po zdro wie nia dla
„scy zo ry ków”, czy li pen sjo na riu szy po -
nu re go gma chu przy ul. Pi jar skiej 1
w No wym Są czu. Mecz był trans mi to -
wa ny przez te le wi zję re gio nal ną i ko le -
dzy mo ich sza li kow ców pod ce lą mie li
szan sę go obej rzeć. Ta kiej znie wa gi nie
mo żna by ło pu ścić pła zem. Po wiem
szcze rze: ja też by łem obu rzo ny ak cją
ochro nia rzy. Bły ska wicz nie gru pa roz -
wście czo nych wy rost ków wy ła ma ła 4
ram ki ogro dze nia (słab sze niż ogro dze -
nie u mo je go są sia da, co jest dziw ne)
i ru szy ła na mu ra wę. Ochro nia rze kontr -
ata ko wa li przy uży ciu pa łek i ga zu łza -
wią ce go. Wte dy na stą pił w tył zwrot
i ca łe to wa rzy stwo, kasz ląc i prze cie ra -
jąc oczy wy lą do wa ło w ro wie od stro ny
wzbu rzo nej te go dnia Ka mie ni cy, bo
wła śnie za czy na ła się po wódź. Ja też.
Ale jak tyl ko po wie trze się oczy ści ło,
wró ci li śmy na try bu nę. Źli, dy szą cy ze -
mstą. Tym cza sem sę dzia prze rwał mecz
i wy da wa ło się, że za chwi lę doj dzie
do to tal nej bi twy. Na szczę ście zwy cię -
żył roz są dek. – To pro wo ka cja, wra caj -
cie na try bu nę! – po le ci li przy wód cy
sza li kow ców har cow ni kom, ata ku ją cym
ochro nia rzy, jak ta ra nem, wy ła ma ną
ram ką ogro dze nia. O po skro mie nie ner -
wów pro si li ki bi ców ta kże re zer wo wi
pił ka rze San de cji, któ rzy przy bie gli
z dru giej stro ny try bun. Je den z nich
krzy czał, że ochro nia rze przy je cha li
z Kra ko wa, że to „wy jąt ko we s…” i nie
mo żna dać się spro wo ko wać, gdyż to
gro zi po wa żny mi ka ra mi fi nan so wy mi
dla klu bu. 

Po prze rwie San de cja strze li ła wresz -
cie go la, zro bi ło się 1-3 i na dzie ja wstą -
pi ła w ser ca ki bi ców ko le ja rzy, w mo je
rów nież, bo sek tor go ści z Ło dzi opu sto -
szał po pierw szej po ło wie. Kie dy pił ka -
rze Wi dze wa zdo by li czwar te go go la,
szczę ka mi opa dła, a sza li kow cy, ku mo -
je mu zdu mie niu, za czę li skan do wać:
„Nic się nie sta ło”. Po szó stej bram ce dla
Wi dze wa śpie wa li, że wy nik się nie li -
czy i bez wzglę du na wszyst ko ko cha ją
San de cję (ze wzglę dów oby cza jo wych
przy śpiew ka nie na da je się do cy to wa -

nia). Ta ka lo jal ność i wier ność mu si
wzbu dzać sza cu nek. 

Po tem jesz cze kil ka na ście świec
dym nych po le cia ło z „mły na” w stro nę
szpa le ru po rząd ko wych. Tym ra zem to
ochro nia rze nie da li się spro wo ko wać.
Po ostat nim gwizd ku sę dzie go, po mi mo
– jak by nie pa trzeć – kom pro mi tu ją ce -
go wy ni ku me czu, sza li kow cy bi li swo -
im pu pi lom bra wo. Ja też kla ska łem, ile
sił w dło niach, cho ciaż – Bo giem
a praw dą – nie by ło za co! Umo ru sa ni
pił ka rze San de cji, w tym sym pa tycz ny
Se ne gal czyk, do któ re go upodob ni li się
po kwa dran sie po zo sta li za wod ni cy,
pod bie gli do „ki bo li” i dzię ko wa li im
za go rą cy do ping. Po pro stu, nie za wsze
się uda je. Na po że gna nie dziel ni fut bo -
li ści i mę żni sza li kow cy przy bi ja li so bie
„piąt kę”. Ład ny ob ra zek, zu peł nie nie -
ko re spon du ją cy z wcze śniej szą bi twą
z ochro nia rza mi. 

*** 
– In ter we nio wa li śmy na wy raź ne po -

le ce nie de le ga ta PZPN, któ ry za gro ził
prze rwa niem me czu, je że li trans pa rent
nie znik nie z try bu ny – wy ja śniał „Są de -
cza ni no wi” na dru gi dzień Lu cjan Kan -
tor z Agen cji Ochro ny Osób i Mie nia
Vip Security System w Łąc ku. Na me -
czu z Wi dze wem pan Lu cjan do wo dził

set ką do brze zbu do wa nych mło dych mę -
żczyzn w czar nych uni for mach, za przy -
łbi ca mi, uzbro jo nych w dłu gie pał ki
i gaz łza wią cy, z któ rych, jak już wspo -
mnie li śmy, zro bi li uży tek. Czy po zdro -
wie nia, prze sła ne pod ce lę w tak
nie kon wen cjo nal ny spo sób, to był dy na -
mit, któ ry mógł roz sa dzić mu ry są dec -
kie go kry mi na łu, czy tym bie da kom już
nic się nie na le ży? Po rząd ku na sta dio -
nie pil nu je fir ma ochro niar ska, wy na ję -
ta przez klub, po za sta dio nem wła dzę
ma ją po li cjan ci, któ rych te go dnia by ło
wy jąt ko wo du żo. Po pro stu mro wie. 

– Mo żna dys ku to wać, czy re ak cja
przed sta wi cie la PZPN by ła wła ści wa,
czy nie le piej by ło dro gą per swa zji
z przy wód ca mi ki bi ców roz wią zać pro -
blem, tym bar dziej, że by ło już bli sko
do prze rwy – za sta na wia się Lu cjan
Kan tor. Fir ma z Łąc ka ob sta wia na wet
me cze eks tra kla sy, rów nież na Sta dio nie
Ślą skim w Cho rzo wie, gdzie tem pe ra tu -
ra na try bu nach by wa jesz cze wy ższa,
czę sto wi szą trans pa ren ty jaw nie ra si -
stow skie, a rzad ko się zda rza, by de le gat
PZPN był tak sta now czy, jak ten dżen -
tel men, któ ry 16 ma ja przy je chał do No -
we go Są cza. Oka zu je się, że
przed se zo nem klu by ma ją obo wią zek
zgło sić do za twier dze nia przez PZPN
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treść wy wie sza nych na sta dio nie trans -
pa ren tów. Ha sła: „Scy zo ry ki, trzy maj cie
się!” nie ma w wy ka zie trans pa ren tów
za pro po no wa nych przez KKS San de cję
No wy Sącz. Dla te go klub po nie sie ka rę
fi nan so wą za wtar gnię cie ki bi ców
na mu ra wę i za świe ce dym ne. Jed -
na świe ca rzu co na bę dzie kosz to wać
San de cję 200 zł ka ry, na ło żo nej przez
PZPN – A tych świec na li czy li śmy
po me czu dzie więt na ście – pod su mo wu -
je Lu cjan Kan tor.

***
Po 3 dniach od me czu po li cja za trzy -

ma ła czte rech ki bi ców San de cji pod za -
rzu tem zbio ro we go za kłó ce nia po rząd ku
pu blicz ne go. – 16 ma ja na sta dio nie
przy ul. Ki liń skie go w No wym Są czu pod -
czas me czu pił kar skie go po mię dzy dru ży -
na mi San de cja No wy Sącz i Wi dzew
Łódz, do szło do zbio ro we go za kłó ce nia
po rząd ku pu blicz ne go – in for mo wa ła
post. Ju sty na Ba sia ga z KMP. – Gru pa
za ma sko wa nych pseu do ki bi ców prze ła -
ma ła ogro dze nie. Wtar gnę ła na mu ra wę
bo iska i rzu ca ła przed mio ta mi mo gą cy -
mi sta no wić za gro że nie dla zdro wia i ży -
cia osób tam prze by wa ją cych.

Rze czy wi ście tak by ło, ale czy to nie
za ostro, prze cież ni ko mu nic się nie sta -
ło, a nie wie le bra ko wa ło, że sam bym
wbiegł na mu ra wę, bo za targ z ochro nia -
rza mi o fe ral ny trans pa rent nie wy wo ła li
„ki bo le”, to mo gę za świad czyć na wet
w są dzie. 

Za trzy ma ni ki bi ce, na zwa ni w po li -
cyj nym ko mu ni ka cie pseu do ki bi ca mi,
są miesz kań ca mi No we go Są cza, w wie -
ku: 19, 20 i 27 lat i nic wię cej o nich nie
wie my. W myśl art. 60 ust. 1 i 4 Usta wy
o bez pie czeń stwie im prez ma so wych
mło dym mę żczy znom gro zi ka ra po zba -
wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5,
czy li ist nie je ry zy ko, że zno wu bę dzie
w uży ciu trans pa rent z po zdro wie nia mi
dla „scy zo ry ków” i tak wko ło Ma cie ju.
Na wnio sek Ko men dy Miej skiej Po li cji
pro ku ra tor re jo no wy za sto so wał wo bec
tych osób „śro dek za po bie gaw czy w po -
sta ci do zo ru po li cji, po rę cze nia ma jąt -
ko we go oraz za ka zu opusz cza nia kra ju”.
Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa dzi
Ko men da Miej ska Po li cji pod nad zo rem
pro ku ra tu ry. 

HEN RYK SZEW CZYK

Z Tom kiem, uczniem tech ni -
kum, spo tka łem się tuż
przed me czem, nie opo dal sta -
dio nu. Kie dy zbli żał się

do mnie roz po zna łem go od ra zu, był
bo wiem ubra ny jak praw dzi wy ki bic
– miał na so bie obo wiąz ko wą ko szul -
kę i sza lik San de cji. Mój roz mów ca
na „mły nie” za sia da od nie daw na, lecz
zdą żył już się wdro żyć w at mos fe rę
sza leń cze go do pin gu. 

– San de cji ki bi co wa łem już wcze śniej,
ale do pie ro kie dy we szła do pierw szej li -
gi za czą łem sia dać na „mły nie” – opo -
wia da To mek. – To jest świet na spra wa,
ka żdy czu je tam więź, jak w ro dzi nie.
Gdy by by ła ja kaś za dy ma, to na pew no
je den by za dru gim sko czył.

Czy ki bi ce pla nu ją roz ró by w sto sun -
ku do fa nów kon kret nych ry wa li? To -
mek lek ko się uśmiech nął. Za strzegł, że
nie wol no mi po da wać w ar ty ku le je go

na zwi ska i po chwi li wa ha nia od po wie -
dział: – Wiesz jak to jest, to się nie pla -
nu je. Ale na pew no jak by przy je cha ła
do Są cza Sta lów ka (Stal Rze szów
– przyp. red.) al bo Wi seł ka, to jak by nas
pro wo ko wa li, to by śmy na nich sko czy li.

Na „młynie” dominują fanatycy, 
choć nie brakuje też normalnych kibiców

Z San de cją
na do bre i na złe

„Czy jest dobrze, czy źle,
ja i tak kocham cię,

w moim sercu zawsze 
jest nasz sądeki KKS!”. 
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Ki bic San de cji ni cze go się nie boi, to oni
nas się ma ją bać. Tak jak śpie wa Al ca traz.

Tu taj To mek przy to czył kil ka wer sów
nie ofi cjal ne go hym nu San de cji, stwo -
rzo ne go przez hip -ho po wą gru pę Al ca -
traz. Od zwier cie dla on fa na tycz ne
na stro je naj wier niej szych ki bi ców, któ -
rzy dla swo jej dru ży ny są w sta nie od -
dać wie le. Czy zdro wie też?

– A jak byś wal czył za Pol skę, to byś
my ślał o zdro wiu? – za pie klił się chło -
pak. – Tu taj się nie my śli, na „mły nie”
jest ta ki ki pisz, ta ka at mos fe ra, kie dy
czło wiek śpie wa, że to jest po pro stu nie
do opi sa nia. Czło wie ku, za siądź z na mi,
przyj mie my cię jak bra ta.

Kie dy od par łem, że nie znam do kład -
nie wszyst kich przy śpie wek, któ re są dla
ki bo li jak Oj cze nasz, To mek po wie -
dział, że wszyst kie go się na uczę i za czął
zdzie rać gar dło w rytm pie śni: „Czy jest
do brze, czy źle, ja i tak ko cham cię,
w mo im ser cu za wsze jest nasz są de ki

KKS!”. Od ra zu wy ja śnił też, że mi mo
iż klub od daw na na zy wa się MKS San -
de cja No wy Sącz, to skrót „KKS” (Ko -
le jo wy Klub Spor to wy), wy wo dzą cy się
od naj daw niej szych dzie jów klu bu, gdy
grał jesz cze na sta rym sta dio nie przy al.
Wol no ści, jest dla ka żde go praw dzi we -
go ki bi ca świę to ścią. 

Póź niej, w rytm ko lej nych przy śpie wek
po szli śmy ra zem w stro nę sta dio nu. Wi -
dzia łem dzie siąt ki ki bi ców, któ rzy
z uśmie chem na ustach, zna jąc si łę San de -
cji, ku po wa li bi le ty w ka sie. Na mecz nie
po sze dłem, gdyż spie szy łem się na spo -
tka nie z na stęp nym ki bi cem, któ ry też nie -
ste ty nie mógł na nim być, lecz na wet
da le ko od sta dio nu sły chać by ło chó ral ne
śpie wy „San de cja, San de cja... KKS!”.

***
Ma te usz pro wa dzi ma łą fir mę usłu go -

wą. Od pro gu go spo darz uspra wie dli wiał
swo ją ab sen cję na me czu. – Mia łem tam
być – tłu ma czył – ale nie ste ty mój wspól -
nik za cho ro wał i mu szę przy pil no wać in -
te re su. Na stęp nym ra zem to on tu be dzie
sie dział, a ja pój dę się od stre so wać.

Cie ka we, dla cze go do ping na zy wa
od stre so wa niem?

– To jest tak, że czło wiek ca ły mi dnia -
mi sie dzi w do mu czy biu rze, nie ma cza -
su gdzieś wyjść. Uwierz mi, że kie dy

przy cho dzi czas me czu, to ja je stem pod -
eks cy to wa ny, pę dzę na sta dion, sia dam
na try bu nach i do pin gu ję. Cho ciaż try -
bu ny nie są wiel kie, to czu je się tę at -
mos fe rę. Tu taj się zu peł nie ina czej
od dy cha. Już nie te si ły, co kie dyś, że by
drzeć się przez 90 mi nut, jak ci z „mły -
na”, ale co nie co jesz cze za śpie wam.

Czy żby mój roz mów ca nie za sia dał
na try bu nie „F”?

– Ow szem sia dam, ale nie za wsze.
Wiesz, tam sia da ją, a wła ści wie sto ją
przez więk szość me czu sa mi fa na ty cy.
Cza sem strach do nich po dejść, ni gdy
nie wia do mo, co w nich wstą pi. W ta kim
roz sza la łym tłu mie w lu dziach bu dzą się
ró żne in stynk ty. Choć rze czy wi ście
w trak cie me czu są tam jed no ścią. Ale
po me czu już nie ko niecz nie.

Ma te usz, ta kże za strze ga jąc so bie ano -
ni mo wość, opo wie dział hi sto rię jed ne go
ki bi ca, któ ry ra zem ze wszyst ki mi zdzie -
rał gar dło na „mły nie”. Po me czu, nie wia -
do mo z ja kich po wo dów, już da le ko

od sta dio nu do pa dło go kil ku ki bo li i zma -
sa kro wa li tak, że wy lą do wał w szpi ta lu.

– Na szczę ścia prze żył – cią gnął swo -
ją opo wieść go spo darz. – Nie wiem, co
kie ro wa ło ty mi kre ty na mi. Mo że by li na -
ćpa ni? Cho dzi ły po gło ski, że swój wy -
bryk uspra wie dli wia li tym, że chło pak
nie ki bi co wał do sta tecz nie gło śno. To ja -
kiś ab surd! Praw da jest ta ka, że był z in -
ne go osie dla niż oni. W ka żdym ra zie
wiedz, że w cza sie me czu to są świet ni
ki bi ce, ale po za nim nie któ rzy, pod kre -
ślam – nie któ rzy z nich, to zwy kłe ban -
dzio ry. To fa na ty cy.

Ma te usz po rów nał ich na wet do arab -
skich ter ro ry stów, pod kła da ją cych mi ny
na tar go wi skach. Nie któ rzy ki bo le po -
dob nie są za śle pie ni w swo jej nie na wi ści
do po li cji czy ki bi ców dru żyn prze ciw -
nych. – Wie dząc, że ki bi ce przy jezd nych
z wro gie go klu bu po ja wią się na me czu,
to cór ki na sta dion bym nie za brał – koń -
czy mój roz mów ca. (SF) 

Mateusz opowiedział
historię jednego kibica,
który razem ze wszystkimi
zdzierał gardło na „młynie”.
Po meczu, nie wiadomo
z jakich powodów, już
daleko od stadionu
dopadło go kilku kiboli
i zmasakrowali tak, że
wylądował w szpitalu. 
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Pszczoły
bardzo chętnie
oblatują
kwiaty
mniszka dla
niezwykle
wartościowego
pyłku, którego
mogą
przynieść
do uli nawet
i 260 kg z 1 ha
plantacji
mniszkowej. 

J e stem pe wien, że do sko na le zna cie ten
kwiat. Pod ko niec kwiet nia i w ma ju
wszyst kie łą ki Są dec czy zny usia ne są tą
żół ciut ką nie wiel ką ro ślin ką, któ ra, gdy

prze kwit nie, swój kwia to stan za mie nia w wiot -
kie, sza re, po dob ne do pu chu na sio na. Wiatr, ale
ta kże prze cież dzie cia ki, mo gą od tej chwi li z ra -
do ścią po świę cić się za ba wie w dmu chaw ce -la -
taw ce i jak by mi mo cho dem roz sie wać mni szek
na ca ły bo ży świat. 

Bo ta ni cy na zy wa ją go wła ści wie mnisz kiem
po spo li tym (łac. Ta ra xa cum of fi ci na le
F.H.Wigg.), ale skąd inąd wia do mo, że je go ko -
rzeń po sia da wła ści wo ści lecz ni cze, to i za słu żył
so bie na mia no le kar skie go. Znam kil ku mi ło śni -
ków mnisz ka, go to wych za ten nie zwy kły kwiat
du szę dia błu sprze dać. Po tra fią na wet wy ra biać
wi no z je go mło dych ko szycz ków kwia to wych.
Gdy by sma ko sze mio du z Azji, Afry ki, Ame ry ki
lub Au stra lii po sma ko wa li są dec kie go, z mnisz -
ka le kar skie go, nie chyb nie po rzu ci li by mio dy la -
wen do we, po ma rań czo we, sło necz ni ko we, tu pe lo
i ja kie tam jesz cze na na szej ku li ziem skiej wy -
stę pu ją, i wszy scy pszcze la rze świa ta mu sie li by
przy wę dro wać ze swo imi pszczo ła mi na łą ki Li -

ma no wej, Sta re go i No we go Są cza, Ka mion ki,
Li bran to wej, a ta kże mo ich Wil czysk, bo ni gdzie
na świe cie nie ma ty le mnisz ka le kar skie go, co
tu taj. Bi lio ny, a da lej za ko lej nym pa gór kiem jesz -
cze try lio ny kwia tów! 

Pszczo ły bar dzo chęt nie ob la tu ją kwia ty mnisz -
ka. I o dzi wo nie za wsze dla je go nek ta ru, ale
przede wszyst kim dla nie zwy kle war to ścio we go
pył ku, któ re go mo gą przy nieść do uli na wet
i 260 kg z 1 ha plan ta cji mnisz ko wej. Do praw dy
na tu ra po tra fi być na praw dę hoj na. Na to miast
miód z mnisz ka le kar skie go po sia da nie po wta -
rzal ną bar wę (tak żół tą jak w na tu rze ko lor je go
kwia to sta nu), a ta kże smak i aro mat. I bar dzo
szyb ko kry sta li zu je; na wet w 24 go dzi ny po od -
wi ro wa niu z pla strów. Wsze la ko z mnisz kiem le -
kar skim pszcze la rze, nie tyl ko są dec cy, ma ją je den
pro blem. Po go da (im, pszczo łom i mnisz kom)
mu si sprzy jać. Krót ko mó wiąc, po win no być cie -
pło w tzw. lot ny dzień, a więc wte dy, kie dy
pszczo ły pra gną le cieć na mnisz ko wy po ży tek.
Mni szek nie lu bi chło du, desz czu i za chmu rzo ne -
go nie ba. Zwi ja wte dy swój kwia to stan w oka
mgnie niu i ty le pszczo łom z je go nek ta ru, a nam
pszcze la rzom z mio du. Wszy scy mu si my obejść
się sma kiem. Nie ste ty zie mię są dec ką nie za wsze
w okre sie kwit nie nia mnisz ka na wie dza ją cie płe
dni i czy sty la zur nie ba. Czę ściej do ku cza ją nam
zim ne no ce (i jesz cze zim niej si ogrod ni cy, o Zo ś -
ce nie wspo mi na jąc) oraz ca ło dzien ne ule wy, któ -
re od wra ca ją na szą i pszcze la rzy uwa gę od te go
wy jąt ko we go mio du, a ka żą nam spo glą dać, czy
Du na jec, Bia ła lub Ka mie ni ca, przy pad kiem nie
wy stę pu ją ze swo ich brze gów. 

Ra zu pew ne go, za miast wi ro wać miód mnisz -
ko wy, w po pło chu (z po wo du po wo dzi), wy wo -
zi łem swo ją pa sie kę z do li ny Bia łej Du naj co wej,
gdzieś w wy ższe te re ny do Woj na ro wej czy Kru -
żlo wej, bo „sub stan cja” pa siecz na (tzn. ule i za -
miesz ku ją ce je ro dzi ny pszcze le) by ła
naj wa żniej sza, a miód pew ne go dnia (tak uzna -
łem) i tak bę dzie się lał drzwia mi i okna mi.

Mni szek le kar ski stał się le gen dą Są dec czy -
zny. Dla cze go? Bo nie za wsze ma my oka zję od -
wi ro wać czy sty miód (od mia no wy) z je go
nek ta ru. Jak bę dzie w tym ro ku? Zno wu by ło
chłod no, zno wu pa da ło… Tu i ów dzie po wo dzie!
Czy naj wspa nial szy, wcze sno wio sen ny są dec ki
miód po zo sta nie tyl ko mi ra żem, fa ta mor ga ną
na pu sty ni i zja wi skiem nie osią gal nym…? Mu -
si my uzbro ić się w cier pli wość! A je śli nie na -
tknie cie się w pa sie kach są dec kich na tę od mia nę
w tym ro ku, pro szę cze kaj cie aż przyj dzie wresz -
cie uro dzaj. Nie po ża łu je cie!

MA CIEJ RY SIE WICZ

Pszczoły i ludzie (12)

Gdy mniszek
lekarski nektatuje
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Gmi na Kry ni ca -Zdrój jest dru gim be ne fi cjen tem
z te re nu po wia tu no wo są dec kie go, któ ry ko rzy sta
ze środ ków fi nan so wa nych z Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko w za kre sie go spo dar ki wod no -ście ko wej.

W dniu 26 paź dzier ni ka 2009 r. w sie dzi bie Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Kra ko wie zo sta ła
pod pi sa na umo wa o do fi nan so wa nie nr PO -
IiŚ. 01.01.00-00-062/08 pn. „Pro gram wod no -ście -
ko wy Gmi ny Kry ni ca -Zdrój”, o nie ba ga tel nej
su mie 78 509 632 PLN z cze go 44 294 811 PLN sta -
no wi przy zna na do ta cja ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej. Umo wa jest zwień cze niem roz po czę tych
w 2004 r. sta rań o do fi nan so wa nie pro jek tu pn. „Pro -
gram wod no -ście ko wy Gmi ny Kry ni ca -Zdrój”. Be ne fi cjen tem tych wiel kich środ -
ków jest Gmi na Kry ni ca -Zdrój, na cze le któ rej stoi bur mistrz Emil Bo dzio ny.
Re ali za to rem pro jek tu jest Za kład Wo do cią gów i Ka na li za cji w Kry ni cy -Zdro ju
(ZWiK), bę dą cy jed nost ką bu dże to wą gmi ny. W struk tu rze or ga ni za cyj nej ZWiK
zo sta ła po wo ła na Jed nost ka Re ali zu ją ca Pro jekt (JRP). Peł no moc ni kiem ds. Re ali -
za cji Pro jek tu i jed no cze śnie dy rek to rem ZWiK jest Pa weł Ma ślan ka, zwią za ny
z Pro jek tem już od fa zy po my słu i pro jek to wa nia. 

U pod staw pla no wa nia za kre su rze czo we go „Pro gra mu wod no -ście ko we go
Gmi ny Kry ni ca -Zdrój” le ża ły zna ne nie do bo ry sys te mu wod no -ka na li za cyj ne go
w gmi nie oraz zły stan in fra struk tu ry wod no -ka na li za cyj nej. 

Z przy zna nych fun du szy ZWiK wy ko na 15 za dań in we sty cyj nych w ra -
mach VII Kon trak tów.

Kon trakt I, w skład któ re go we szły na stę pu ją ce za da nia in we sty cyj ne:
• „Upo rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej w re jo nie ul. Hal na
w Kry ni cy -Zdro ju”;
• „Bu do wa sie ci ka na li za cyj nej i wo do cią go wej na os. Ce giel nia w Kry ni cy -Zdro ju”;
• „Prze ło że nie sie ci wo do cią go wej w ul. Zdro jo wej i na skrzy żo wa niu ul. Zdro wej i Pił sud skie go w Kry ni cy -Zdro ju”;
•  „Bu do wa sie ci wo do cią go wej w Ty li czu ul. Kon fe de ra tów Bar skich i Mu szyn ce”; zo stał w ca ło ści zre ali zo wa ny i prze -
ka za ny do użyt ko wa nia na po cząt ku 2010 r.
W wy ni ku re ali za cji Kon trak tu I wy bu do wa no sieć wo do cią go wą o łącz nej dłu go ści 5 070 mb, oraz sieć ka na li za cji sa ni -

tar nej o dłu go ści 2 048 mb. Łącz na war tość Kon trak tu I wy nio sła 1 548 729,31 PLN net to (1 889 449,76 PLN brut to).
Od lip ca 2009 r. re ali zo wa ny jest Kon trakt II „Bu do wa sie ci ka na li za cyj nej i wo do cią go wej w Be re ście i Po la nach wraz

z uję ciem wo dy i sta cją uzdat nia nia w Be re ście, oczysz czal nia ście ków w Po la nach”. W wy ni ku in we sty cji zo sta nie wy bu -
do wa na dru ga na te re nie gmi ny Kry ni ca -Zdrój oczysz czal nia ście ków dla miej sco wo ści Po la ny, Be rest wraz z re zer wą dla
miej sco wo ści Pio run ka i Czyr na o prze pu sto wo ści 230 m³/d. 

Gmina Krynica-Zdrój
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój

tel. (18) 472 52 81
faks (18) 472 52 73

www.zwik-krynica.pl
jrpkrynica@o2.pl

SUKCES GMINY KRYNICA-ZDRÓJ SUKCESEM POWIATU…

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Roboty wodno-kanalizacyjne 
na ul. Świdzińskiego w Krynicy-Zdroju

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
w miejscowości Berest
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Tech no lo gia oczysz czal ni ście ków opar ta jest na pro ce sie ni sko ob cią żo ne go
osa du czyn ne go o przed łu żo nym cza sie na po wie trza nia z bio lo gicz nym usu wa -
niem związ ków bio gen nych i wy ko rzy sta niem fil tra cji ście ków na osa dzie czyn -
nym za wie szo nym w stre fie se pa ra cji. W pro ce sach oczysz cza nia wy ró żnia my:
oczysz cza nie me cha nicz ne (wstęp ne na kra cie gę stej) oraz pro ce sy de ni try fi ka -
cji, ni try fi ka cji oraz se dy men ta cji koń co wej. 

Ko lej nym udo god nie niem dla miesz kań ców miej sco wo ści Be rest i Po la ny jest
bu do wa uję cia i sta cji uzdat nia nia wo dy na po to ku Be re ścian ka. Wo da bę dzie
pod da wa na fil tra cji wstęp nej na uję ciu dre na żo wym oraz fil tra cji za sad ni czej
na ci śnie nio wych fil trach kon tak to wych, a na stęp nie de zyn fek cji pro mie nia mi UV
oraz pod chlo ry nem so du.

Po za koń cze niu prac w ra mach Kon trak tu II zo sta nie od da ne do użyt ko wa -
nia 19 700 mb sie ci ka na li za cji sa ni tar nej oraz 15 900 mb dłu go ści sie ci wo do cią -
go wej. Pla no wa ny ter min za koń cze nia prac to li sto pad 2010 r. War tość ro bót
bu dow la nych Kon trak tu II opie wa na kwo tę 7 786 898,13 PLN net to (9 500 015,72
PLN brut to).

Z po cząt kiem II kwar ta łu 2010 r. zo sta -
ły roz po czę te ro bo ty bu dow la ne Kon -
trak tu III „Upo rząd ko wa nie go spo dar ki
wod no -ście ko wej w ob rę bie ul. Zie le -
niew skie go i przy siół ka Ja ku bik, Świ dziń -
skie go, Le śnej, Ty siąc le cia i Ja strzę bia
w Kry ni cy -Zdro ju, bu do wa ko lek to ra sa -
ni tar ne go w Ty li czu ul. Pu ła skie go i Wol -
no ści”. Efek tem ro bót bu dow la nych
Kon trak tu III bę dzie wy ko na nie 6 070 mb
sie ci ka na li za cji sa ni tar nej gra wi ta cyj nej
i ci śnie nio wej, 3 120 mb sie ci ka na li za cji
desz czo wej, 3 750 mb sie ci wo do cią go -
wej, a ta kże bu do wa ko lek to ra sa ni tar ne -
go w Ty li czu o dłu go ści 3 900 mb.
Po nad to zo sta ną wy bu do wa ne dwie pom pow nie wo dy oraz jed na prze pom pow nia ście ków. Wy so kość na kła dów fi nan so -
wych Kon trak tu III za mknie się w kwo cie 9 581 972,05 PLN net to (12 284 579,55 PLN brut to). Pla no wa ny ter min za koń cze nia
prac bu dow la nych prze wi dzia ny jest na ko niec 2011 r.

Dla Kon trak tu IV„Upo rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej w ob rę bie ul. Sło twiń skiej, Par ku Sło twiń skie go i Sta -
rej Dro gi w Kry ni cy -Zdro ju” trwa pro ce du ra wy ło nie nia Wy ko naw cy na re ali za cję ro bót bu dow la nych, w ra mach któ rych
zo sta nie wy bu do wa ne 2 760 mb sie ci ka na li za cji sa ni tar nej gra wi ta cyj nej, 2 410 mb sie ci ka na li za cji desz czo wej, 5 100 mb
sie ci wo do cią go wej oraz dwie pom pow nie i dwa zbior ni ki wo dy. 

W ra mach Kon trak tu V zo sta ną wy mie nio ne głów ne ko lek to ry sa ni tar ne Ø600, Ø300, Ø200 w Kry ni cy -Zdro ju o łącz nej
dłu go ści 5 500 mb. Wraz z koń cem II kwar ta łu na stą pi roz po czę cie ro bót bu dow la nych, któ rych łącz na war tość wy nie -
sie 6 451 346,60 PLN net to (8 270 957,18 PLN brut to).

W ma ju bie żą ce go ro ku zo sta ła pod pi sa na ko lej na umo wa na re ali za cję ro bót bu dow la nych Kon trak tu VII„Upo rząd ko -
wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej w ul. Czar ny Po tok w Kry ni cy -Zdro ju”. Re ali za cja Kon trak tu VII do pro wa dzi do wy bu -
do wa nia 4 200 mb ka na li za cji sa ni tar nej gra wi ta cyj nej, 5 000 mb ka na li za cji desz czo wej oraz 4800 mb sie ci wo do cią go wej.
Łącz na war tość Kon trak tu VII wy no si 8 051 260,37 PLN net to (10 322 128,68 PLN brut to).

Re ali za cja pro jek tu ozna cza dla miesz kań ców gmi ny, pod mio tów go spo dar czych dzia ła ją cych na jej te re nie oraz prze -
by wa ją cych go ści – głów nie ku ra cju szy i tu ry stów znacz ną po pra wę ja ko ści ży cia i funk cjo no wa nia po przez za pew nie nie
od po wied niej in fra struk tu ry tech nicz nej. Przed się wzię cie przy czy ni się do za pew nie nia od po wied niej ilo ści i ja ko ści wo -
dy pit nej, ogra ni czy stra ty wo dy i uno wo cze śni sys tem wo do cią go wy. Roz bu do wa ny i zmo der ni zo wa ny zo sta nie sys tem
ka na li za cji sa ni tar nej, co za pew ni do stęp do in fra struk tu ry no wym od bior com oraz przez eli mi na cję nie szczel no ści po -
pra wi się pa ra me try pra cy oczysz czal ni ście ków. Dla śro do wi ska ozna cza to po pra wę pa ra me trów po przez wy eli mi no wa -
nie bez po śred nich zrzu tów do wo dy i zie mi.

Czyst sze, zdrow sze śro do wi sko to dla na sze go re gio nu praw dzi wy skarb. 
PO IiŚ to bar dzo licz ne in we sty cje in fra struk tu ral ne, zgod nie z ideą zrów no wa żo ne go roz wo ju. Pro gram prze wi du je sze -

reg przed się wzięć chro nią cych śro do wi sko na tu ral ne i przy wra ca ją cych za kłó co ną rów no wa gę w śro do wi sku.

Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Tylicz

Oczyszczalnia ścieków w Polanach
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P rzez 25 mło dych lat miesz ka -
łam w Kry ni cy (jesz cze bez
Zdro ju, bo wte dy to się ro zu -
mia ło sa mo przez się, a oso -

bom nie peł no spraw nym umy sło wo nie
trze ba by ło te go wy ja śniać jak kro wom
na go ściń cu) i ani ra zu nie by łam w Ci -
chym Ką ci ku. Re stau ra cji – ma się ro -
zu mieć. Mi mo iż pró bo wa łam wie le
ra zy! Zaw sze by ło nie czyn ne: a to z po -
wo du nie se zo nu, a to in wen ta ry za cja,
a to re mont, a to, bo w okre ślo ne dni ty -
go dnia za wsze za mknię te, a to z po wo -

du ogól ne go znie chę ce nia wła ści cie li,
któ rzy chy ba przę dli co raz cie niej
i praw do po dob nie bar dziej im się opła -
ca ło za my kać niż otwie rać.

Ni gdy nie mia łam więc oka zji, że by
do ust nie zwe ry fi ko wać le gen dę te go
przed wo jen ne go zda je się miej sca. No
i się wy pro wa dzi łam z Kry ni cy i przez
la ta na wet wo ła mi nic tam nie mo gło
mnie za cią gnąć. Ale te raz do wio zły
mnie rą cze ko nie me cha nicz ne me go ti -
ra. Ot, po pro stu tra fił się kurs z na cze -
pą wo dy mi ne ral nej mar ki…

Był ma jo wy dzień. Krzy żów kę otu la -
ła mgła. Karcz mę, bo już nie re stau ra cję
– Ci chy Ką cik za uwa ży łam w opa rach
do pie ro w ostat niej chwi li. Na ci snę łam
na ha mu lec ze wspo ma ga niem, le d wie
wy ro bi łam się na za krę cie i z pi skiem
opon za je cha łam na par king aż żwir pry -
snął spod kół. Mo je 6-osio we i 18-ko ło -
we ma leń stwo z „Kon wo ju” za ję ło
pra wie ca ły.

Obiekt, któ ry daw niej mur szał i ob -
ra cał się w ru inę, te raz ja śniał we mgle,
ostro od ci na jąc się swo ją nie mal po ma -
rań czo wą bar wą le d wie co oko ro wa ne -
go drew na od ota cza ją ce go go
ciem no zie lo ne go la su świer ko we go.

No wość wo ła ła do mnie: – Wnijdź,
a ja cię na kar mię! W środ ku też ja sno
od oko ro wa nych be lek, de sek i me bli.
Na ścia nach sta re skrzyp ce, ze gar z ja -
kie goś za słu żo ne go urzę du czy dwor -
ca, na sza fie an ta łek słusz nej
wiel ko ści. Sprzę ty roz miesz czo ne
z umia rem, bez na tło ku, któ ry spra wia,
że kon su ment czu je się jak w szo pie
z ru pie cia mi. A za miast wy pcha ne go
ptac twa pod ochro ną, do strze głam bo -
gac two spre pa ro wa nych… ko gu tów,
ku ku ry ku.

Le d wo sia dłam, sto li czek na krył się
cze ka deł kiem. Sma lec ze skwar ka mi zi -
gno ro wa łam, a paj dę chle ba po sma ro -
wa łam twa ro giem z ce bul ką. Ko cham to
je dze nie od dzie ciń stwa i po pła ka łam się
ze wzru sze nia.

Prze gląd me nu do pro wa dził mnie
do wnio sku, że ce ny w Ci chym Ką ci ku
są ra czej kry nic kie (czy taj – dre nu ją ce
port fe le) niż są dec kie. Na pierw sze da -
nie za mó wi łam barszcz z kro kie tem (9
zł). Kro kiet – po ezja! Już chrup ki,
a jesz cze nie wy schnię ty. Farsz z gru bo
mie lo ne go mię sa, a nie z ja kiejś ho mo -
ge ni zo wa nej ma zi, przy po mi na ją cej

Ły żka stra wy (13)

Ba ca znad 
Mo rza Mar twe go

Karcz ma Ci chy Ką cik po mię dzy Krzy żów ką a Kry ni cą -Zdro jem FOT. ŻY ŁY

Ożesz, ty, szefie kuchni
w ząbek czesany! Powinno
się ciebie wybatożyć
do krwi, a potem wytarzać
w soli warzonej, abyś
poczuł jak to smakuje!

ROZMAITOŚCI
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Ran king re stau ra cji są dec kich (se zon 2009/2010) 

1. Bo he ma w No wym Są czu – 7 ły żek
2. Ja dło na Sta rów ce w No wym Są czu – 6 ły żek
3. Pub Cham pion, któ ry w środ ku za mie nia się w bar Cam pus w No wym Są czu – 5,5 ły żki
4-7. Za jazd u Kry sty ny w Ptasz ko wej – 5 ły żek
Ma ry sień ka w Sta rym Są czu – 5 ły żek
Bar Szyb kiej Ob słu gi Po le ca my Kuch nię Do mo wą w No wym Są czu – 5 ły żek
Karcz ma Ci chy Ką cik w Kry ni cy -Zdro ju – 5 ły żek
8-9. Ke bab al Ha sir przy ul. We ster plat te w No wym Są czu – 4 ły żki
Za jazd PTTK Pod Roz to ką w Ry trze – 4 ły żki
10. sma żal nia kur cza ków bez na zwy w Gry bo wie – 1 ły żka
11. Bar Col los sus z Ga le rii San de cja w No wym Są czu – mi nus 6 ły żek.

pasz tet pod la ski z pusz ki. Za to barszcz
od zna czał się nie wy mow ną sło dy czą jak
ra cha tłu kum czy in na chał wa. Po zba -
wio ny był naj mniej sze go na wet ak cen tu
kwa śne go, czosn ko we go czy pie przo we -
go, ale zły prze cież nie był.

Na dru gie za ry zy ko wa łam enig ma -
tycz ny ko tlet Ba ca w trzech ziar nach pa -
nie ro wa ny (16 zł), do któ re go
w za stęp stwie ziem nia ków czy fry tek
wzię łam pie ro gi z ka szą i grzy ba mi le -
śny mi (10 zł). Pie ro gi świet ne, słusz nej
wiel ko ści, o nie za gru bym cie ście, ręcz -
nie le pio ne, z syp ką ka szą gry cza ną
w środ ku. Ob fi cie po sy pa ne drob niut ko
po kro jo ny mi i przy sma żo ny mi bocz kiem
i ce bu lą. Nie bój my się wiel kich słów
– do sko na łość!

Na de ser zo sta wi łam so bie ko tlet pa -
nie ro wa ny w se za mie, sie mie niu lnia -
nym i pest kach sło necz ni ka
(wy łu ska nych uprzed nio – do daj my dla
ści sło ści). Wy glą dał ape tycz nie, tym
bar dziej, że miał roz mia ry nie du że go di -
no zau ra.

Ukro iłam ka wa łe czek, wzię łam
do ust i… I wte dy dr Je kyll za mie nił się
w Mi ster Hy de’a: coś mną za trzę sło, ja -
kaś si ła za czę ła mio tać mną po izbie,
twarz mi bled nie, psu ją mi się zę by
przed nie, dym bu cha z uszu i noz drzy…

Kie dy ock nę łam się z ma li gny, by łam
już w do mu, a obok łó żka po nie wie ra ła
się nie zli czo na ilość pla sti ko wych bu te -
lek wo dy mi ne ral nej mar ki..., któ rą Mi -
ster Hy de zde frau do wał z ti ra.

Ożesz, ty, sze fie kuch ni w zą bek cze -
sa ny! Po win no się cie bie wy ba to żyć
do krwi, a po tem wy ta rzać w so li wa rzo -
nej, abyś po czuł jak to sma ku je! Czy ten
ka wa łek mię sa mu siał być wcze śniej
mo czo ny i ma ry no wa ny w so lan ce, pe -
klo wa ny, na cie ra ny, szpi ko wa ny i fa sze -
ro wa ny so lą? Chło pie, czyś ty z by ka
spadł! Czy Kry ni ca nie po my li ła ci się
z Wie licz ką? Chcesz klien tów za so lić
na śmierć jak Mo rze Mar twe!

Pa mię taj my zaś przede wszyst kim, iż
prze so lo ne mię so zwia stu je, że jest
po pro stu nie świe że, a ku charz ma sku je
so lą je go nad psu ty smak…

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
*W skali 0-10 przyznaję Karczmie Cichy Kącik

notę 5, a mogło być 9, czyli poziom zbliżony
do restauracji Kupieckiej w Nowym Sączu.

Ran king Ły żki
Mi nął już rok od kąd Czy tel ni cy „Są -

de cza ni na” te stu ją re stau ra cje mo imi
usta mi. Zda je cie so bie spra wę, że to
tro chę nie spra wie dli we, że Wy te stu je -
cie, a ja na ra żam żo łą dek! Ale nie bę dę
Wam te go wy po mi nać, bo prze cież nie
tyl ko Ły żka po świę ca się dla spo łe czeń -
stwa. Na przy kład po li ty cy! Ser decz nie

im współ czu ję, bo prze ko nu ję się
na wła snym ukła dzie po kar mo wym i…
ko lej nym, co to zna czy nie ustan nie bie -
sia do wać nie z ła kom stwa, nie z czy ste -
go he do ni zmu, nie dla pu stej roz pu sty,
lecz w imię naj wy ższych ra cji i ce lów
– wy łącz nie dla do bra prze naj święt sze -
go na ro du!

Ileż to wy rze czeń cze ka po li ty ka
i po sła. Że by tyl ko trze ba by ło ban kie -
to wać, to czło wiek ja koś by prze żył,
prze ły ka jąc gorz kie łzy. Ale to się prze -
cież ty je! I ubra nia ro bią się za cia -
sne!!! Trze ba więc po tem od wie dzać
za ło gi za kła dów włó kien ni czych, dzie -
wiar skich, odzie żo wych… Ileż to się
czło wiek na słu cha tam skarg o gło do -
wych pen sjach.

Jak wi dzi cie z te go mo no lo gu -skar -
gi, głę bo ko nie słusz nie po rów na łam się
z po li ty ka mi. Mój znój jest nie po rów -
ny wal ny z ich co dzien nym mę czeń -
stwem i bo ha ter skim po świę ca niem się
dla wy bor ców. A po za tym, mi ra chun -
ków za lan cze w re stau ra cjach nie
zwra ca ją, ga dy.

Ka żde mu ko lej ne mu lo ka lo wi,
w któ rym wy sta wia łam żo łą dek
na szwank, przy zna wa łam no tę w ska li
od 0 do 10 ły żek. Mak sy mal na licz ba
od po wia da po zio mo wi stra wy ser wo -
wa nej przez re stau ra cję Ku piec ką
przy ul. Długosza (wcześniej w Rynku).
Przez ten rok od wie dzi łam 13 knajp, ale
skla sy fi ko wa nych jest 11, bo dwie – no -
wo są dec kie Bu fal lo Ste ak i To ska nia
– zdą ży ły za mknąć po dwo je, niech im
zlew ki i obier ki lek kie bę dą.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA

Każdemu kolejnemu
lokalowi, w którym
wystawiałam żołądek
na szwank, przyznawałam
notę w skali od 0 do 10.

Bohema – najwyżej oceniony
lokal w ubiegłym sezonie FOT. ŁYŻY

SADECZANIN CZERWIEC 2010_SADECZANIN  27-05-2010  12:37  Strona 97



98 Sądeczanin KWIECIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

Dęby Pamięci 
nie zakwitną
w Nowym Sączu?

W 70. rocz ni cę zbrod ni ka tyń skiej
Pre zy dent RP Lech Ka czyń ski wy stą -
pił z ini cja ty wą po sa dze nia w ca łym
kra ju 21 473 Dę bów Pa mię ci, sym bo -
li zu ją cych ka żde go zi den ty fi ko wa ne go
z imie nia i na zwi ska ofi ce ra Woj ska
Pol skie go, Po li cji, KOP i po zo sta łych
słu żb mun du ro wych, poj ma nych do so -
wiec kiej nie wo li w 1939 r., a na stęp nie
w be stial ski spo sób za mor do wa nych
na roz kaz Sta li na wio sną 1940 r. w Ka -
ty niu, Char ko wie, Twe rze, By kow ni,
Miń sku i in nych miej scach kaź ni.
Oprócz ho no ro we go pa tro na tu Pa -
na Pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go,
w ko or dy na cję pro jek tu za an ga żo wa ły
się ta kże: In sty tut Pa mię ci Na ro do wej,
Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka tyń skich,
Mu zeum Po sta nia War szaw skie go
i Na ro do we Cen trum Kul tu ry. Ak cja
za adre so wa na zo sta ła do szkół, in sty -
tu cji, sto wa rzy szeń oraz sa mo rzą dów,
a sa dze nie dę bów po łą czo ne by ło
z opra co wa niem ście żek edu ka cyj no–
wy cho waw czych. Tę chwa leb ną ini cja -
ty wę pod chwy ci ła też spo łecz ność
Gim na zjum nr 2 w No wym Są czu,
a pa ni wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor
za ara nżo wa ła 9 kwiet nia pierw sze
i – jak po ka zał czas – je dy ne spo tka nie
po świę co ne re ali za cji te go po my słu.
W je go trak cie usta lo no, iż opty mal -
nym roz wią za niem bę dzie po sa dze nie
pię ciu dę bów, sym bo li zu ją cych pięć
zbio ro wych miejsc so wiec kie go lu do -
bój stwa. Sło wa po dzię ki na le żą się
w tym miej scu za rów no pa ni dy rek tor
Gim na zjum nr 2 Jo an nie Wi tu szyń -
skiej, jak i jej ma łżon ko wi – rad ne mu
Je rze mu Wi tu szyń skie mu, któ ry ja ko
geo de ta wy ko nał pra cę pla ni stycz ną,
nie zbęd ną do prze pro wa dze nia przed -
się wzię cia. W trak cie spo tka nia w ra -
tu szu uzgod ni li śmy, iż naj lep szym
miej scem do po sa dze nia Dę bów bę -
dzie skwer przy Po mni ku Pod ziem ne -
go Pań stwa Pol skie go, miesz czą cy się
przy al. Ba to re go, vis a vis ko ściół ka
ko le jo we go. A po tem na stał 10 kwie -

cień. Ża ło ba, smu tek, trau ma… Lecz
wie le gmin w Pol sce nie po nie cha ło
roz po czę te go już dzie ła, na da jąc mu
ta kże ten współ cze sny wy miar i sa dząc
jesz cze je den Dąb Pa mię ci, ja ko hołd
dla Pa na Pre zy den ta Le cha Ka czyń -
skie go i wszyst kich ofiar smo leń skiej
ka ta stro fy. Tak po stą pio no w Sta rym
Są czu i Mar cin ko wi cach. 

Nie ste ty w kwiet niu – Mie sią cu Pa -
mię ci Na ro do wej, w No wym Są czu nie
do koń czo no dzie ła, bę dą ce go już wów -
czas te sta men tem Le cha Ka czyń skie go
– Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta. Szko -
da, bo za wie dli wła śnie Ci, któ rzy w ta -
kiej sy tu acji za wieść nie mie li pra wa!
Za wie dli nie tyl ko mło dzież...

W imie niu Są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń -
skiej wzy wam wła dze No we go Są cza
do wy peł nie nia wo li ś.p. Pre zy den ta Le -
cha Ka czyń skie go.

JA RO SŁAW RO LA
Pre zes Sto wa rzy sze nia 

Są dec ka Ro dzi na Ka tyń ska 

Szysz ki dla Ły żki
W po szu ki wa niu do brej stra wy, a ta -

kże wra żeń es te tycz nych Ży wi sła wa Ły -
żka tra fi ła do Za jaz du PTTK
Pod Roz to ką w Ry trze, w któ rym – jak
sa ma opi su je – od by ła „ucztę na śmiet -
ni ku”. Wszyst ko co złe za czę ło się już
na sa mym po cząt ku. Jak re la cjo nu je sa -
ma Ły żka: „już w sie ni zo ba czy łam za -
po mnia ne przez ko goś nar ty.” Te ni by
za po mnia ne, drew nia ne nar ty to nic in -
ne go jak wła sność sze fa obiek tu, któ ry
w mło do ści star to wał na nich w za wo -
dach spor to wych. Są one więc nie tyl ko
for mą ozdo by, ale ma ją ta kże war tość
sen ty men tal ną. Oczy wi ście Ły żka mia ła
pra wo o tym nie wie dzieć, tym bar dziej,
że wpa dła na trop ko lej nych „ru pie ci”.
Oka zał się nim je den z pierw szych pol -
skich od bior ni ków te le wi zyj nych – wie -
lu na szych go ści jest rów nież
zszo ko wa nych je go wi do kiem. Wszyst -
ko to osta tecz nie utwier dzi ło Ły żkę
w su biek tyw nym prze ko na niu, że znaj -
du je się na „śmiet ni ku”. Aby wzmoc nić
ten opis rze czy wi sto ści przy wo ła ła swo -
je trau ma tycz ne wspo mnie nia z in nych
lo ka li, gdzie kurz, rdza i stę chli zna źle
wpły wa ły na jej ape tyt. Ten go dzien po -

dzi wu in te lek tu al ny ma so chizm do pro -
wa dził w koń cu Ły żkę do oce ny wy stro -
ju na sze go lo ka lu: „praw dę mó wiąc,
w gó rach ocze ki wa ła bym wy stro ju ko ja -
rzą ce go się ze szczy ta mi, a nie z ni zi na -
mi in er cji po my sło wej.” To prze wrot ne
stwier dze nie sta je się jesz cze bar dziej
prze wrot ne, je śli wspo mni my o owych
nar tach, któ re chy ba ka żde mu ko ja rzą się
z gór ski mi szczy ta mi. Ły żce bli ższe by -
ły jed nak od nie sie nia do „śmiet ni ka”, co
rów nież mo żna tłu ma czyć in er cją, ale
po znaw czą. „Wy stro ju ko ja rzą ce go się ze
szczy ta mi” Ły żka nie po tra fi ła rów nież
od na leźć w ob ra zach, któ re zdo bią ścia -
ny na sze go lo ka lu. Dzie ła na ma lo wa ne
przez gosz czą cych u nas nie gdyś stu den -
tów Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko -
wie, przed sta wia ją w zde cy do wa nej
więk szo ści ry ter skie gó ry, do któ rych od -
nie sień tak Ły żce bra ko wa ło. Ko lej nym
bra kiem ja kiej kol wiek ory gi nal no ści
zda niem Ły żki jest ha sło „Ko tlet, kisz ka
i pie ro gi – za pra sza my w na sze pro gi”,
któ re to we dług niej nie jest na sze go au -
tor stwa, po nie waż wi dzia ła je już dzie -
siąt ki ra zy. Nie wia do mo tyl ko gdzie
i kie dy.

Oce na na szej kuch ni by ła dla Ły żki
już trud niej szym za da niem. Jak sa ma
przy zna je: „przez ca łą dro gę po wrot ną
i na stęp ny dzień gło wi łam się, jak za -
kwa li fi ko wać te po tra wy.” Osta tecz nie
za kwa li fi ko wa ła je ja ko da nia „po praw -
ne”, „zwy kłe, bez wła ści wo ści”, w któ -
rych czuć by ło „zgrzeb ność, prza śność,
sier mię żność.” Oce nę tą przyj mu je my
z peł nym zro zu mie niem i po ko rą, za de -
cy do wa ły o niej prze cież wy su bli mo wa -
ne gu sta ku li nar ne znaw czy ni pie ro gów
ru skich.

Wy da wać mo gło by się, że nasz lo kal
do star czy Ły żce, choć szczyp tę ory gi -
nal no ści w po sta ci szy szek: „Je dy ne co
Pod Roz to ką by ło ory gi nal ne, to szysz -
ki na pa ra pe cie.” Oka za ły się być jed nak
za du że, jak sa ma wy zna je są one
ogrom ne „jak bron to zau ry.” Owych szy -
szek po sia da my za le d wie dwie sztu ki,
dla po rów na nia ob ra zów jest wię cej niż
tu zin, nie mó wiąc o in nych „ru pie ciach”.
Szysz ki zo sta wia my dla Ły żki, ca łą
resz tę dla na szych Go ści.

Po zdra wia my,
Za jazd PTTK Pod Roz to ką w Ry trze

* DO I OD REDAKCJI
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www.festiwalbiegowy.pl

MaratonyPolskie.PL
NOWY SĄCZ KRYNICA-ZDRÓJ MUSZYNA

POWIAT
NOWOSĄDECKI

WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY PARTNERZY MEDIALNI

BARDEJOV ŁABOWA GRYBÓW

www.festiwalbiegowy.pl

SPORTOWY WEEKEND DLA CAŁEJ RODZINY

PULA NAGRÓD – 200 TYS. ZŁ

4-6 czerwca 2010 roku
KRYNICA-ZDRÓJ, MUSZYNA, 
NOWY SĄCZ, BARDEJOV
l KORAL MARATON
l BIEG 7 DOLIN
l SZTAFETA BZ WBK
l BIEG MUSZYNIANKI – ŻYCIOWA DYCHA
l MINIMARATON DLA DZIECI
l BIEG NA JAWORZYNĘ
l BIEG NA GÓRĘ PARKOWĄ
l BIEG DEPTAKA KRYNICKIEGO

DLA KOBIET

Ceny blach już od 16,70 za m2
(netto)

PROMOCJA CENOWA
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Kontakt: Bo gu sła wa Pie trzak, tel. 513 089 784, Jó zef Cho chla, tel. 513 089 758

WWW.OSIEDLEZIELONYGAJ.EU

Z se ria lu „Bar wy Szczę ścia” 
do osie dla „Zie lo ny Gaj” 
Osiedle „Zielony Gaj” jest obecnie największą
inwestycją deweloperską na terenie Polski
południowej. Tę inwestycję przyjęło się określać
mianem niezwykłej i wyjątkowej, ze względu na
malownicze usytuowanie osiedla między pasmami
Beskidu Sądeckiego a przełomem Dunajca. 

BO GU SŁA WA PIE TRZAK

To no wo po wsta ją ce osie dle do mów jed no ro dzin nych po -
ło żo ne jest w miej sco wo ści Świ niar sko, tuż obok No we go
Są cza, jed nak z da la od ru chli wych ulic. Do ce lo wo sta nie
tu 110 luk su so wych do mów o ró żnej po wierzch ni.

Osie dle „Zie lo ny Gaj” ema nu je spo ko jem i da je po czu -
cie bez pie czeń stwa, któ re jest tak bar dzo po szu ki wa ne w dzi -
siej szym świe cie, ca ły kom pleks jest mo ni to ro wa ny.

Osie dle jest wy jąt ko wo har mo nij ne pod wzglę dem ar chi -
tek to nicz nym, cze mu sprzy ja ją ele ganc kie for my do mów oraz
sta ran nie za pro jek to wa ne te re ny zie lo ne (stąd na zwa osie dla).
Do ce lo wo na te re nie osie dla po wstać ma ją: przy chod nia le -

kar ska, ap te ka, plac za baw dla dzie ci, kort te ni so wy, ga bi net
od no wy bio lo gicz nej oraz kom pleks han dlo wo -usłu go wy. 

Jed nym z ele men tów kam pa nii pro mo cyj nej tej in we sty -
cji by ło za an ga żo wa nie po pu lar nej ak tor ki Ka ta rzy ny Zie -
liń skiej, zna nej m.in. z se ria lu „Ba ry Szczę ścia”, któ ra sta ła
się am ba sa do rem i twa rzą osie dla „Zie lo ny Gaj”. 

Osie dle „Zie lo ny Gaj” to wię cej niż dom… Mo że więc
war to roz wa żyć mo żli wość za ku pu do mu wła śnie w „Zie lo -
nym Ga ju”? 

Ak tu al nie pro wa dzi my roz mo wy z klien ta mi za in te re so -
wa ny mi tą in we sty cją, wkrót ce pod pi sze my pierw sze umo -
wy. Na te re nie osie dla znaj du je się tzw. dom po ka zo wy,
do któ re go od wie dze nia za pra sza my wszyst kich za in te re so -
wa nych. Przy go to wa ny przez in we sto rów „dom po ka zo wy”
ema nu je ele gan cją i cie płem, da je po czu cie speł nia nia i od -
zwier cie dla ma rze nia ka żde go o wła snych czte rech ką tach. 

O osie dlu „Zie lo ny Gaj” prze czy ta cie Pań stwo na stro -
nie in ter ne to wej: www.osie dle zie lo ny gaj.eu, a na si pra cow -
ni cy udzie lą wy czer pu ją cych in for ma cji pod nu me ra mi
te le fo nów (18) 449 03 66 i 443 07 23. In for ma cje na te mat
osie dla „Zie lo ny Gaj” mo żna też uzy skać w od dzia łach
KNC Nie ru cho mo ści. 
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