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Klęski żywiołowe uczą nas pokory wobec sił natury 
Tam, gdzie się da, trzeba osuwiska stabilizować, ale z niektórymi terenami
trzeba się będzie pożegnać. Każdy, kto w takim miejscu mieszka, mu się
liczyć, że może mu pewnego dnia dom rozpaść się jak domek z kart
– mówi starosta Jan Golonka w rozmowie z Piotrem Gryźlakiem.

Mieć świętego Kolegę
To była moja najpiękniejsza podróż do Warszawy! I chyba też
najpiękniejsza uroczystość od dziesiątków  lat! Spotkało mnie niesłychane
szczęście – byłem na uroczystości beatyfikacji mojego Kolegi z wojska,
księdza Jerzego Popiełuszki  – pisze ks. Jan Zając.
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Na te mat 
pa na Ce le sty na
Henryk Szewczyk

4 Sądeczanin LIPIEC 2010 v www.sadeczanin.info

FO
T.

 J
ER

ZY
 C

EB
U

LA

T e mat jest ta ki, że trze ba po ma -
gać bliź nie mu – tyl ko ty le
zdo łał wy krztu sić z sie bie Ce -
le styn Że li szew ski, kie dy sta -

ro sta Jan Go lon ka, pod czas uro czy stej
se sji Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go
ude ko ro wał go od zna cze niem „Za słu -
żo ny dla Zie mi Są dec kiej”, a po tem
wrę czył czek opie wa ją cy na pew ną
kwo tę pie nię dzy. (Żad na for tu na, li czy
się gest). Miesz kań ca Li bran to wej
okla ski wa ło 15 in nych lau re atów od -
zna cze nia, kla ska li raj cy po wia to wi,
kla ska li urzęd ni cy sta ro stwa, kla ska li
dzien ni ka rze. Wszy scy chcie li uści snąć
dłoń 52-let nie go mę żczy zny w ja snym
gar ni tu rze i z czer wo ny mi pla ma mi
na twa rzy. Pan Ce le styn wy glą dał
na wy stra szo ne go ca łą sy tu acją, a prze -
cież od wa gi mu nie bra ku je. Wi dać by -
ło, że nie przy wykł do ta kich ce re mo nii
i że te ho no ry spa dły na nie go jak grom
z ja sne go nie ba. 

O Ce le sty nie Że li szew skim usły -
sza ła ca ła Pol ska w ma ju te go ro ku,
gdy wy cią gnął z pło ną ce go sa mo cho -
du dwój kę mło dych są de czan. Au to
ude rzy ło w ba rier kę, prze ko zioł ko wa -
ło i wpa dło do ro wu. Wie le osób usły -
sza ło huk i po bie gło zo ba czyć, co się
sta ło, ale to on rzu cił się ra to wać
uwię zio nych w sa mo cho dzie kie row -
cę i pa sa żer kę. Naj pierw uwol nił
dziew czy nę, a kie dy od piął pa sy chło -
pa ko wi – sa mo chód wy buchł. Pło mie -
nie ude rzy ły w pa na Ce le sty na. Gdy

za pa li ło się na nim ubra nie, sta rał się
uga sić ogień wo dą z ro wu. Po biegł
do do mu po po moc do pie ro, gdy mło -
dzi lu dzie by li już bez piecz ni. Są sie -
dzi na je go wi dok by li prze ra że ni,
od cho dzi ła już skó ra, pa li ły się wło sy.
Pa sa że ro wie od nie śli mniej sze ob ra -
że nia: dziew czy na po tłu cze nia i otar -
cia, kie row ca miał po pa rzo ną rę kę
i frag ment twa rzy. 

Ce le styn Że li szew ski z po pa rzo ny -
mi dro ga mi od de cho wy mi tra fił
do Cen trum Le cze nia Opa rzeń w Sie -
mia no wi cach Ślą skich, gdzie przez
trzy do by le ka rze wal czy li o je go ży -
cie. Za apli ko wa li pa cjen to wi in ha la cje
czy stym tle nem w ko mo rze hi per ba -
rycz nej. Są de cza nin wró cił do do mu
pod ko niec czerw ca, na twa rzy i rę -
kach zo sta ły bli zny, cze ka go dłu ga re -
ha bi li ta cja. 

Pan Ce le styn jest skrom nym pra -
cow ni kiem są dec kie go za kła du ga zow -
ni cze go, lu bia ny w pra cy i przez
są sia dów za uczyn ność i do broć. W Li -
bran to wej nikt o nim złe go sło wa nie
po wie, ma opi nię zło tej rącz ki. O swo -
im wy czy nie nie chce roz ma wiać z me -
dia mi, uwa ża, że nic wiel kie go nie
zro bił. Za pa na Ce le sty na wy po wia da
się żo na i cór ka, dum ne z mę ża i ta ty. 

Li bran to wej mo żna po gra tu lo wać
Ce le sty na Że li szew skie go. Jak czło -
wiek do wia du je się ta kich hi sto rii, to
się lżej ro bi na du szy, a świat wy da je
się pięk niej szy.

KOSYM SPOJRZENIEM
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Kandydaci na prezydenta:
urzędnik, żołnierz
i przedsiębiorca

We dług za po wie dzi po sła An drze ja Czer -
wiń skie go, 15 lip ca roz pocz ną się pra wy bo -
ry, któ re wy ło nią kan dy da ta Plat for my
Oby wa tel skiej na pre zy den ta No we go Są -
cza. Po trwa ją one do 15 wrze śnia. W szran -
ki pra wy bor cze sta ją: Piotr La cho wicz (szef
klu bu rad nych w Ra dzie Mia sta, b. se kre -
tarz mia sta, obec nie se kre tarz gmi ny w Po -
de gro dziu, Grze gorz Do bosz (ppłk, szef
Woj sko wej Ko men dy Uzu peł nień, b. prze -
wod ni czą cy Ra dy Mia sta) i dr Zdzi sław Zą -
ber (pry wat ny przed się bior ca i pro jek tant
m.in. elek trow ni wia tro wej w Ry trze, zgło -
szo ny przez wi ce mar szał ka Lesz ka Zegz -
dę). Nie jest jesz cze roz strzy gnię ta
tech nicz na stro na gło so wa nia: czy we zmą
w nim udział tyl ko człon ko wie PO, sym pa -
ty cy czy też wszy scy miesz kań cy mia sta.

Maturzyści z Liceum
Akademickiego najlepsi
w Małopolsce

Aka de mic kie Li ceum im. Bo le sła wa Chro -
bre go w No wym Są czu uzy ska ło naj wy ższy
wy nik w Ma ło pol sce z ję zy ka pol skie go
na eg za mi nie doj rza ło ści (śred nia w kra ju
– 57,24 pkt., śred nia w Li ceum Aka de mic -
kim – 75,71 pkt.), wy prze dza jąc re no mo wa -

ne pla ców ki kra kow skie. 24 ma tu rzy stów tej
szko ły znacz nie prze kro czy ło śred nie wy -
ni ki kra jo we ze wszyst kich zda wa nych
przed mio tów. 

Ob wod ni ca za chod nia 
No we go Są cza co raz bli żej

Sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka i wi -
ce sta ro sta Mie czy sław Kieł ba sa pod pi sa li
wnio sek o do fi nan so wa nie in we sty cji pt.
„Bu do wa za chod niej ob wod ni cy No we go
Są cza – po łą cze nie miej sco wo ści Brze zna
z dro gą kra jo wą nr 28”. Przy go to wa ny ma -
te riał, któ ry mu si przejść oce nę for mal ną
i me ry to rycz ną, li czy kil ka set stron.

– Wszyst ko idzie zgod nie z pla nem – mó -
wi J. Go lon ka. – 30 wrze śnia po win na za -
koń czyć się oce na pro jek tu. Ma my na dzie ję,
że bę dzie ona po zy tyw na i w paź dzier ni ku
bę dzie my mo gli ogło sić prze targ na pro jekt
tech nicz ny i re ali za cję w tak zwa nym sys te -
mie „Za pro jek tuj i wy bu duj”. Dro ga ma być
go to wa w 2012 r. Za zwy czaj, przy go to wa -
nie tak skom pli ko wa ne go wnio sku trwa oko -
ło trzech lat. My śmy to zro bi li w rok. 

Koszt ca ło ści przed się wzię cia wy nie sie
po nad 49 mln zł. Po wiat no wo są dec ki
wnio sku je o do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 39,2 mln zł (80 proc. war to ści, wła sny
wkład – 9,8 mln zł, w tym fun du sze wo je -
wódz twa ma ło pol skie go – 7,35 mln zł).

Świę ci nie prze mi ja ją
Set ki piel grzy mów uczest ni czy ło w nie -

dzie lę, 20 czerw ca, w Sta rym Są czu w uro -
czy sto ściach re li gij nych zor ga ni zo wa nych
z oka zji 11. rocz ni cy wi zy ty Ja na Paw ła II.
Wier nych nie od stra szył ulew ny deszcz.
Uro czy stą mszę od pra wił me tro po li ta lwow -
ski abp Mie czy sław Mo krzyc ki, kie dyś bli ski

współ pra cow nik pol skie go Pa pie ża. W ce -
le brze uczest ni czy li rów nież or dy na riusz die -
ce zji tar now skiej bp Wik tor Skworc oraz
bi sku pi po moc ni czy: An drzej Jeż i Wie sław
Le cho wicz. Na za koń cze nie uro czy sto ści 36
neo pre zbi te rów zo sta ło po sła nych do pra -
cy w pa ra fiach. Bp W. Skworc wrę czył ta -
kże me da le „Dei Re gno Se rvi re” kil ku
ro dzi nom. Otrzy ma li je m.in.: Ewa i Ro man
Has slin ge ro wie (par. św. Mał go rza ty w No -
wym Są czu), Gra ży na i Ja nusz Wój ci ko wie
(par. św. Elżbie ty w Sta rym Są czu), Mar ta
i Jó zef Ple ban ko wie (par. Prze mie nie nia
Pań skie go w Ko szy cach Wiel kich) oraz Ka -
ta rzy na i Alek san der Ple ban ko wie (par. Mat -
ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy w Wo li
Rzę dziń skiej). Na spe cjal nych dy plo mach
na pi sa no: „W uzna niu za sług w dzie le bu -
do wa nia Kró le stwa Bo że go w Die ce zji Tar -
now skiej”. Po mszy od był się tra dy cyj ny
fe styn ro dzin ny, któ ry prze bie gał pod ha -
słem: „Ro dzi na sil na mi ło ścią”, kwe sto wa -
no na rzecz po wo dzian. 

Powódź za powodzią 
Czerwcowa powódź w naszym regionie okazała się
w skutkach tragiczniejsza od majowej. Na Sądecczyźnie
ruszyło się kilkadziesiąt osuwisk, ludzie potracili domy,
straty w infrastrukturze idą w grube miliony. 

DRUGIEMU TEJ WIOSNY ATAKOWI ŻYWIOŁU
POŚWIĘCAMY SPECJALNY RAPORT – STR. 17-39

Są de cza nie mu rem za Ka czyń skim 
Gdyby Sądeczanie decydowali o wyborze prezydenta
RP, to Jarosław Kaczyński byłby już gospodarzem Pałacu
Prezydenckiego w Warszawie. W naszym regionie
kandydat PiS zmiażdżył rywali. 
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI WYŚCIGU PREZYDENCKIEGO

NA ZIEMI SĄDECKIEJ –STR. 11-16
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Po gra nicz ni cy do li kwi da cji?
W obro nie za gro żo ne go li kwi da cją Kar -

pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No -
wym Są czu (1100 miejsc pra cy, or kie stra
re pre zen ta cyj na SG), co po stu lu je spe cjal -
ny ze spół ds. re struk tu ry za cji SG na po łu -
dniu Pol ski, są żni ste re zo lu cje pod ję ła
Ra da Mia sta No we go Są cza oraz Ra da Po -
wia tu No wo są dec kie go. Oświad cze nia wy -
da li też pre zy dent Ry szard No wak i se na tor
Sta ni sław Ko gut. Po mię dzy I a II tu rą wy -
bo rów pre zy denc kich do szło na tle tej spra -
wy do ostre go star cia mię dzy po słem
Ar ka diu szem Mu lar czy kiem (PiS), któ ry na -
gło śnił za gro że nia dla KOSG, a po słem
An drze jem Czer wiń skim (PO), utrzy mu ją -
cym, że los są dec kich po gra nicz ni ków nie
jest prze są dzo ny.

Szes nast ka wspa nia łych
Sta ro sta Jan Go lon ka wy ró żnił 16 osób

od zna ką ho no ro wą „Za słu żo ny dla Zie mi
Są dec kiej”, przy zna wa ną przez Ra dę Po -
wia tu No wo są dec kie go. Wśród od zna czo -
nych są księ ża, wiej scy spo łecz ni cy,
sa mo rzą dow cy, pe da go dzy, lu dzie na uki,
kul tu ry i sztu ki. Łą czą ich nie tu zin ko we
osią gnię cia na rzecz śro do wisk, w któ rych

pra cu ją i mi łość do zie mi oj czy stej. Po sta -
cią nr 1 uro czy sto ści był Ce le styn Że li szew -
ski, bo ha ter ski li bran to wia nin, któ ry w ma ju
br. wy cią gnął dwo je mło dych są de czan
z pło ną ce go sa mo cho du, sam ule ga jąc po -
pa rze niom. Oto li sta od zna czo nych: An -
drzej Dłu gosz, An drzej Wro na, An to ni
Mal czak, Ce le styn Że li szew ski, Ju lian Sem -
czy szak, Ka zi mierz Twar dow ski, ks. Bo gu -
sław Za wi ślak, ks. pra łat Jó zef Gło wa, ks.
pra łat Jó zef Kmak, ks. Sta ni sław Ru cha ła,
Ma ria So sin, prof. Sta ni sław Mo ry to, Sta ni -
sław Zy ga dło, Zdzi sła wa Za cło na i Adam
Zie mia nin.

Na gro da dla „Strzel ca” 
Pre zy dent No we go Są cza Ry szard No -

wak uho no ro wał spe cjal ną na gro dą Zwią -
zek Strze lec ki „Strze lec”. Wy ró żnie nie
ode bra ła ko men dant Ga brie la Szczer kow -
ska. Wła dze mia sta do ce ni ły dzia ła nie or -
ga ni za cji, któ ra sku pia bli sko 120
na sto lat ków. – Zaw sze mo że my na nich li -
czyć, jak za na ci śnię ciem cza ro dziej skie go
gu zi ka zja wia ją się tam, gdzie są po trzeb ni
– mó wi ła wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor. Są -
dec cy Strzel cy by li m.in. w de le ga cji w War -
sza wie, od da jąc hołd zmar łym
w ka ta stro fie lot ni czej w Smo leń sku; dzień
i noc po ma ga li w wal ce z po wo dzią, na ra -
ża jąc na szwank swo je zdro wie, uświet nia -
ją uro czy sto ści pań stwo we i re li gij ne
w mie ście. 

Po nad 9 mln zł dla są dec kich
szkół za wo do wych

Na mo cy po ro zu mie nie za war te go po mię -
dzy wła dza mi wo je wódz twa ma ło pol skie -
go, a sa mo rzą da mi No we go Są cza oraz
po wia tów: no wo są dec kie go, li ma now skie -

go i gor lic kie go w ra mach pro gra mu „Mo -
der ni za cja Kształ ce nia Za wo do we go w Ma -
ło pol sce” do są dec kich szkół za wo do wych
tra fi ok. 9 mln zł. Ma ono słu żyć po pra wie
sy tu acji ab sol wen tów szkół za wo do wych
na ryn ku pra cy po przez uczest nic two w kur -
sach, szko le niach i in nych za ję ciach
wzmac nia ją cych ich kom pe ten cje ogól ne.
Pla no wa ne jest ta kże do po sa że nie szkół
w sprzęt tech nicz ny i dy dak tycz ny.

Re mont ul. Kró lo wej Ja dwi gi
pa ra li żu je mia sto

Roz po czął się re mont ul. Kró lo wej Ja dwi -
gi, jed nej z naj wa żniej szych ar te rii No we go
Są cza. Tak jak się spo dzie wa no, na tych -
miast ta część mia sta zo sta ła spa ra li żo wa -
na. Kie row cy szu ka ją ob jaz dów
po za ofi cjal nie wy zna czo ny mi. Cał ko wi ty
koszt in we sty cji wy nie sie pra wie 21 mln zł.
Do fi nan so wa nie z UE to po nad 17 mln zł.

Za pla no wa no trzy eta py in we sty -
cji: I – od Ron da So li dar no ści do ul. Klasz -
tor nej, pra ce po trwa ją od lip ca do wrze śnia
br.; II – od ul. Klasz tor nej do ul. Wi śnio wiec -
kie go (po ukoń cze niu I eta pu) przez 7 mie -
się cy, czy li od paź dzier ni ka
do kwiet nia 2011 r.; III – od ul. Wi śnio wiec -
kie go do ul. Na wo jow skiej (po ukoń cze -
niu II eta pu) przez 2 mie sią ce, od ma ja
do koń ca czerw ca 2011 r.

Nie ma gdzie po pły wać
Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo -

gicz na w No wym Są czu prze strze ga
przed ko rzy sta niem z ką pie li w rze kach, po -
to kach i je zio rach na Są dec czyź nie. Wo dy
na dal są za nie czysz czo ne po ostat nich po -
wo dziach i plu ska nie się w nich mo że pro -
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wa dzić do wie lu groź nych cho rób. – W ta -
kiej wo dzie po po wo dzi ma my ogrom ną ga -
mę bak te rii, gron kow ce, pa cior kow ce,
sal mo nel lę i ca łą ta bli cę Men de le je wa. Dla -
te go na wet nie na le ży myć czy płu kać
w niej rąk, bo mo żna na ba wić się groź nych
cho rób – tłu ma czy dy rek tor Sta ni sław Mo -
raw ski i za chę ca do ko rzy sta nia z ba se nów
od kry tych na przy kład w Kry ni cy, Mu szy nie
i No wym Są czu.

Od su nię ty dro gą kon kur su 
Du że po ru sze nie w gmi nie Ko rzen na wy -

wo ła ły wy ni ki kon kur sów na dy rek to rów
szkół w Ko rzen nej i Ko niu szo wej. Pod czas
se sji Ra dy Gmi ny, rad ny An drzej Zię ci -
na wy ra ził wiel kie roz cza ro wa nie z po wo -
du „od su nię cia dro gą kon kur su” Ka zi mie rza
Gar gu li ze sta no wi ska dy rek to ra Ze spo łu
Szkół w Ko niu szo wej, wspo mniał ta kże
o sze fie gim na zjum w Ko rzen nej Mar ku Su -
sie. – By li to wie lo let ni, do świad cze ni i bar -
dzo do brzy pra cow ni cy, dla cze go więc nie
po zo sta li na swo ich sta no wi skach? Nikt nie
kwe stio nu je kom pe ten cji no wych dy rek to -
rów, jed nak po zo stał żal, że tak świet ni lu -
dzie nie zo sta li po now nie wy bra ni
na sta no wi ska – mó wił rad ny. Wójt Le szek
Skow ron przy po mniał, że dwa la ta te mu
za po wie dział, iż dy rek to ro wie bę dą wy ła -
nia ni w dro dze kon kur su. Je go zda niem,
wy bra no kan dy da tów, któ rzy przed sta wi li
lep szą wi zję roz wo ju pla có wek.

Sta ni sław Szu dek po raz trze ci 
Sta ni sław Szu dek (50 lat) zo stał no wym

dy rek to rem De le ga tu ry Ku ra to rium Oświa -
ty w No wym Są czu. Za stą pił Edwar da
Ścian ka, któ ry wy bie ra się na za słu żo ną
eme ry tu rę. S. Szu dek w prze szło ści już

dwu krot nie peł nił tę funk cję. Hi sto ryk z wy -
kształ ce nia (Aka de mia Pe da go gicz -
na w Kra ko wie), na uczy ciel hi sto rii;
od 1993 r. wi zy ta tor w no wo są dec kim, a na -
stęp nie Ma ło pol skim Ku ra to rium Oświa ty.
Od stycz nia 2000 r. do kwiet nia 2004 r. był
dy rek to rem De le ga tu ry Ku ra to rium Oświa -
ty w No wym Są czu; na stęp nie star szym wi -
zy ta to rem (2004-2006). Na sta no wi sko
dy rek to ra De le ga tu ry KO po wró cił na nie -
speł na dwa la ta w 2006 r. 

Sej mik pra sy są dec kiej 
W Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu

od by ło się Fo rum Pra sy Są dec kiej zor ga ni -
zo wa ne przez Al ma nach Mu szy ny, Ci vi tas
Chri stia na (wy daw ca „Al ma na chu Są dec kie -
go”), Mu zeum Okrę go we i PTH. W pro gra mie
kon fe ren cji zna la zły się wy kła dy oraz dys ku -
sje pa ne lo we (m.in. z udzia łem re dak to rów
na czel nych roz ma itych ty tu łów oraz ple ja dy
pro fe so rów z Kra ko wa) na te mat kon dy cji
i przy szło ści pra sy lo kal nej na Są dec czyź nie.
Wy kład in au gu ra cyj ny pt. „Za rys pro ble ma -
ty ki re gio nal nej w uję ciu hi sto rycz nym” wy -
gło sił prof. Fe liks Ki ryk. Kon fe ren cji
to wa rzy szy ła wy sta wa „Pra sa są dec ka”,
opra co wa na przez Mar tę Tre it, za stęp cę kie -
row ni ka dzia łu in for ma cyj no -bi blio gra ficz ne -
go Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej. Wśród

pre zen to wa nych ty tu łów mo żna by ło zo ba -
czyć nu mer 1 pierw szej ga ze ty są dec kiej
(„Szkol nic two Lu do we” z 1891r.), nie za bra -
kło też „Są de cza ni na”. Pod czas kon fe ren cji
do rocz ną Na gro dę im. Szczę sne go Mo raw -
skie go za naj lep szą pu bli ka cję re gio nal ną,
utrwa la ją cą pa mięć hi sto rycz ną, przy zna wa -
ną przez „Al ma nach Mu szyny” i PTH, ode -
brał Je rzy Gi za, au tor wy da nej w ub.r.
No wo są dec kiej Li sty Ka tyń skiej.

Szejkini Kuwejtu
na Sądecczyźnie

W otwar ciu te go rocz nej XIII Let niej Zin te -
gro wa nej Spar ta kia dy Dzie ci i Mło dzie ży
Nie peł no spraw nej w Stró żach, z udzia łem
po nad 700 osób z ca łej Ma ło pol ski, uczest -
ni czył gość spe cjal ny: szej ki ni Ku wej tu Fa ri -
ha Al -Ah mad Al -Ja ber Al -Sa bah, sio stra
emi ra Ku wej tu. Zwie dzi ła ona ta kże Kry ni cę.

No wi pro bosz czo wie
W sierp niu kil ka są dec kich pa ra fii otrzy ma

no wych pro bosz czów lub ad mi ni stra to rów.
Oto za de kre to wa na przez or dy na riu sza tar -
now skie go bpa Wik to ra Skor ca ko ściel -
na ka drów ka:

No wy Sącz – Bie go ni ce, pa ra fia św. Waw -
rzyń ca: ks. Piotr Li sow ski (ur. w 1967 r.
w Buf fa lo w USA, wi ka riusz z Tar no wa
– Mo ścic, za stą pi dłu go let nie go pro bosz -

cza ks. pra ła ta Jó ze fa Atła sa); Ka mian na,
ks. Grze gorz So wa; Kró lów ka: ks. Jó zef Ja -
nus; Kry ni ca, pa ra fia św. An to nie go: ks. Jan
Wnęk (by ły dłu go let ni dy rek tor Cen trum
For ma cji Mi syj nej w War sza wie); Kry ni ca,
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pa ra fia NSPJ: ks. Da riusz Ju dy ma z Bo bo -
wej; Mu szy na, pa ra fia św. Jó ze fa: ks. Pa -
weł Sta bach; Na wo jo wa: ks. Hen ryk
Ma dziar; Pa szyn: ks. Je rzy Bul sa (za stą pi
mi ło śni ka sztu ki, ks. Sta ni sła wa Ja na sa,
ku sto sza mu zeum im. ks. Edwar da Nit ki);
Ro pa: ks. Sta ni sław Po ręb ski (ro dem z Po -
de gro dzia); Sien na: ks. An drzej Dźwi gaj;
Że gie stów: ks. Sła wo mir Gu lik; Że gie stów -
-Zdrój: ks. Ire ne usz Ne znal.

Zło te Go dy w ra tu szu
Zło te go dy w są dec kim ra tu szu ob cho dzi -

li: Ma ria i Bro ni sław Ban dy ko wie, Ma ria
i Hen ryk Bo dzio ny, Ma ria i Adam Bu kow co -
wie, Ma ria i Hen ryk Dy ja ko wie, Kry sty -
na i An to ni Fec ko wie, Sta ni sła wa i Jan
Gór ko wie, Kry sty na i Jó zef Krucz ko wie, Da -
nu ta i Mie czy sław Ma la rzo wie, Mi cha li -
na i Jan Skocz nio wie, Mi cha li na i Sta ni sław
Świ gu to wie, Ja ni na i Jó zef Wań czy ko wie
oraz Te re sa i Zdzi sław Za ją co wie.

No wy ko ściół w Sta rym Są czu
Pną się w gó rę mu ry no we go ko ścio ła

w Sta rym Są czu, w osie dlu Sło necz nym
przy ul. Po de grodz kiej. Świą ty nia bę dzie
cen trum naj młod szej pa ra fii (pw. Mi ło sier -
dzia Bo że go) w gro dzie św. Kin gi, ery go wa -
nej 25 stycz nia 2009 r. Roz strzy gnię ty
spo śród 7 pro jek tów kon kurs na kon cep cję
no we go ko ścio ła wy grał ar chi tekt Ma rek
Ja sie wicz z No we go Są cza. Na ra zie pa ra -
fia nie ko rzy sta ją z pro wi zo rycz nej ka pli cy,
urzą dzo nej wy sił kiem firm Zdzi sła wa
Szew czy ka, Ja na i Cze sła wa Wa sta gów,
Ta de usza Pie trza ka, za rzą du żwi row ni
i Cze sła wa Ba sty. Po kry cie da chu wy ko nał
Eu ge niusz Suł kow ski, in sta la cję elek trycz -
ną ¬– Cze sław Es sen, pra ce sto lar skie

– Wła dy sław Pa ty now ski. Wnę trze wy po -
sa żył Zyg munt We ber z Most ków. 

Ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go jest da rem
sta ro są de cza ni na ks. An to nie go Ko ter li,
obec ne go pro bosz cza w No wym Są czu
– Za wa dzie. Pierw sze w dzie jach pa ra fii
pry mi cje dia ko na To ma sza Koź bia ła mia ły
miej sce przed ro kiem (31 ma ja 2009 r.). Bu -
do wa wła ści we go ko ścio ła ru szy ła w 2007
r. Ka mień wę giel ny wmu ro wa no w kwiet -
niu 2009 r. In we sty cję nad zo ru je Woj ciech
So kal z No we go Są cza, kie row ni kiem ro bót
jest tech nik bu dow la ny Ta de usz Mar czyk ze
Sta re go Są cza, maj strem bu do wy Pa weł
Cy gan z Bar cic.

Pro bosz czem pa ra fii jest ks. Ja nusz Ry -
ba, lat 47, ro dem z Za gó rzan. W 1988 r.
z rąk ks. ab pa Je rze go Able wi cza przy jął
świę ce nia ka płań skie. Pra co wał ja ko wi ka -
riusz w pa ra fiach w Wie trzy cho wi cach,
Brze sku, Cię żko wi cach, Dę bi cy i do 2005
w pa ra fii św. Elżbie ty w Sta rym Są czu,
gdzie zo stał skie ro wa ny z po le ce niem bu -
do wy no we go ko ścio ła. 

Po że gna nia
4 czerw ca w Lu bli -

nie w wie ku 64 lat
zmarł ks. dr hab. Jó -
zef Tu rek, pro fe sor
Ka to lic kie go Uni wer -
sy te tu Lu bel skie go,
ka płan po cho dzą cy

z Na sza co wic ko ło Po de gro dzia, z wie lo -
dziet nej ro dzi ny (li czą cej 10 bra ci i 7 sióstr)
Sta ni sła wa i Ste fa nii z do mu Ku row skiej.
Ro dzi ce za dba li o so lid ne wy kształ ce nie
i do bre wy cho wa nie dzie ci; oj ciec, peł nią -
cy przez dłu gie la ta funk cję soł ty sa wsi, do -
żył sę dzi we go wie ku 94 lat. Ks. Jó zef Tu rek
uro dził się 18 wrze śnia 1946 r. Do szko ły
pod sta wo wej uczęsz czał naj pierw w ro -
dzin nych Na sza co wi cach, a póź niej w Po -
de gro dziu. Li ceum Ogól no kształ cą ce im.
Ja na Dłu go sza – ukoń czył w No wym Są -
czu, gdzie w 1964 r. zło żył świa dec two doj -
rza ło ści. Do Wy ższe go Se mi na rium
Du chow ne go w Ho sia num w Olsz ty nie
wstą pił bez po śred nio po ma tu rze. Pod czas
stu diów se mi na ryj nych od był za sad ni czą
słu żbę woj sko wą w Szcze ci nie. Świę ce nia
przy jął w 1971 r. w Olsz ty nie. W 1978 obro -
nił dok to rat, w 1996 r. ha bi li to wał się.
Od 2008 r. był pro dzie ka nem Wy dzia łu Fi -

lo zo fii KUL. W 1993 r. zo stał wy ró żnio ny
przez Ja na Paw ła II god no ścią Ka pe la -
na Je go Świą to bli wo ści. 

***
21 czerw ca w wie -

ku 62 lat zmarł
Edward Sa wic ki, ma -
te ma tyk, któ ry przez
po nad czte ry de ka dy
pra co wał z dzieć mi
i mło dzie żą, by ły dy -
rek tor Szko ły Pod sta -

wo wej nr 7 im. Obroń ców Po ko ju w No wym
Są czu. Uro dził się w No wym Są czu 15 lu -
te go 1948 r. Był ab sol wen tem wy dzia łu
ma te ma ty ki Wy ższej Szko ły Pe da go gicz -
nej w Kra ko wie. Pra co wał m.in. w Ze spo le
Szkół Sa mo cho do wych i w I Li ceum Ogól -
no kształ cą cym im. Ja na Dłu go sza. W ro -
ku 1976 zo stał dy rek to rem SP i peł nił tę
funk cję do przej ścia na eme ry tu rę w 2007.
W tym cza sie mu ry bu dyn ku przy ul. Gro ta -
-Ro wec kie go opu ści ły set ki mło dych lu dzi.
Był harc mi strzem, in struk to rem ZHP, or ga -
ni za to rem i ko men dan tem wie lu obo zów.
Był też rad nym miej skim. Do ostat nie go
dnia ży cia peł nił funk cję wi ce pre ze sa To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci. 

***
W no cy z 27 na 28

czerw ca br. zmarł Je -
rzy Wik tor, po lo ni sta,
na uczy ciel i wy cho -
waw ca, dzia łacz har -
cer ski. Miał 67 lat.
Je rzy Wik tor uro dził
się 1 ma ja 1943 r.
w No wym Są czu

w ro dzi nie ko le jar skiej. Był ab sol wen tem Li -
ceum Pe da go gicz ne go w Sta rym Są czu
(1963) i Wy ższej Szko ły Pe da go gicz nej
w Kra ko wie (1971). Od 1963 r. pra co wał
w szko łach w No wym Są czu, Gry bo wie
i Po de gro dziu. Peł nił funk cję za stęp cy Ze -
spo łu Szkół Bu dow la nych w No wym Są czu
(1971-1976) i dy rek to ra Ze spo łu Szkół Za -
wo do wych w Gry bo wie (1976-1978).
W 1985 r. zo stał dy rek to rem Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Ma rii Skło dow skiej -Cu -
rie w Sta rym Są czu. Kie ro wał tą pla ców ką
do przej ścia na eme ry tu rę w 2002 r. Wy bu -
do wał przy szko le in ter nat, li kwi du jąc tym
sa mym wie lo let nią tu łacz kę uczniów
po stan cjach na te re nie Sta re go Są cza.
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N a po cząt ku XXI w. gen. F. Gą -
gor był sze fem pol skiej mi sji
woj sko wej w Kwa te rze
Głów nej NA TO, gdzie m.in.

ser decz nie przyj mo wał kra ja nów z Są -
dec czy zny. Te raz jak by po wró cił
do miej sca swej daw nej słu żby. Od sło -
nię cia por tre tu do ko na ła wdo wa Lu cy -
na Gą gor wraz z cór ką Ka sią, mi ni strem
obro ny na ro do wej Bog da nem Kli chem
oraz prze wod ni czą cym Ko mi te tu Woj -
sko we go NA TO, ad mi ra łem Giam pa olo
Di Pa olą.

– 10 kwiet nia po grą żył w szo ku i bó lu
ca ły nasz na ród – po wie dział mi ni ster
Klich. Wspo mi na jąc ge ne ra ła, do dał:
– Mó wi się, że nie ma lu dzi nie za stą pio -
nych, ale to nie praw da. Bar dzo trud no,
wręcz nie mo żli we jest go za stą pić.

Mi ni ster pod kre ślił za słu gi gen. Gą -
go ra dla mo der ni za cji Woj ska Pol skie go.
– Dla te go je ste śmy bar dzo dum ni, że je -
go wi ze ru nek zna lazł się tu taj, w sie dzi -
bie NA TO, że bę dzie przy po mi nał
wszyst kim, jak ogrom ny dy stans po ko na -
ła na sza ar mia w cią gu za le d wie dwóch

de kad i jak wiel ki po ten cjał drze mie w jej
ka drach – po wie dział mi ni ster.

Ad mi rał Di Pa ola bar dzo cie pło
wspo mi nał współ pra cę z ge ne ra łem
Fran cisz kiem Gą go rem. Mó wił o nim
ja ko swo im to wa rzy szu i oso bi stym
przy ja cie lu od 15 lat.

– Był wiel kim wspar ciem So ju szu i si -
łą na pę do wą Ko mi te tu Woj sko we go. Był
od da ny trans for ma cji So ju szu. Zaw sze
bę dę go pa mię tał za uśmiech i cha ry zmę

wiel kie go pol skie go żoł nie rza – po wie -
dział Di Pa ola. – Wszy scy Po la cy i wszy -
scy pol scy woj sko wi ma ją słusz ne
po wo dy do du my z nie go.

Lu cy na Gą gor nie kry ła wzru sze nia:
– Dzię ku ję za ten uni kal ny gest, by uczcić
pa mięć o mo im mę żu. Od mo men tu ka ta -
stro fy czu ję wiel kie wspar cie od przy ja -
ciół i ko le gów, z któ ry mi mój mąż
współ pra co wał. Mo ja ro dzi na i ja je ste -
śmy wdzięcz ni za so li dar ność i cie płe sło -
wa prze sła ne do mnie i oso bi ście
prze ka za ne. Ma to dla mnie wiel kie zna -
cze nie – po wie dzia ła.

Na uro czy sto ści, któ ra mia ła skrom -
ny, ale pod nio sły cha rak ter, i w któ rej
wzię ło udział kil ka dzie siąt osób, obec ni
by li przed sta wi cie le ró żnych or ga nów
NA TO, a ta kże kil ku mi ni strów obro ny
kra jów so jusz ni czych, w tym z USA
– Ro bert Ga tes.

Ge ne rał Gą gor był w 2007 r. kon ku -
ren tem ad mi ra ła Di Pa oli w ry wa li za cji
o prze wod ni cze nie Ko mi te to wi Woj sko -
we mu NA TO. W gło so wa niu, w gro -
nie 26 sze fów szta bów – człon ków
Ko mi te tu, Fran ci szek Gą gor otrzy mał
wów czas za le d wie je den głos mniej
od Wło cha.

(LEŚ)

Generał Gągor
powrócił do Kwatery
Głównej NATO
Portret zmarłego tragicznie w katastrofie smoleńskiej
generała Franciszka Gągora (rodem z podsądeckiej
Koniuszowej, absolwenta I LO im. J. Długosza w Nowym
Sączu) odsłonięto w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli
dwa miesiące po wypadku.

Wizerunek generała
Gągora w siedzibie NATO
będzie przypominał
wszystkim, jak ogromny
dystans pokonała nasza
armia w ciągu zaledwie
dwóch dekad i jak wielki
potencjał drzemie w jej
kadrach.

Na uro czy sto ści, któ ra mia ła skrom ny, ale pod nio sły cha rak ter, i w któ rej
wzię ło udział kil ka dzie siąt osób, obec ni by li przed sta wi cie le ró żnych or ga -
nów NA TO, a ta kże kil ku mi ni strów obro ny kra jów so jusz ni czych FOT. PAP-EPA
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Za czę li śmy 
od dzia ła nia 
30 czerw ca 2000 ro ku do za ło ży cie li Sto -
wa rzy sze nia Sur sum Cor da tra fił list z Są du
Re jo no we go in for mu ją cy o za re je stro wa -
niu or ga ni za cji. Dziś to jed na z naj prę żniej
dzia ła ją cych na Są dec czyź nie in sty tu cji po -
za rzą do wych. Mar cin Ka łu żny, pre zes Sur -
sum Cor da:

Wraz z przy ja ciół mi i zna jo my mi, z któ -
ry mi póź niej za ło ży li śmy Sto wa rzy sze nie,
nie za czy na li śmy od po my słu na nie, ale
od dzia ła nia. W 1994 r. pod ję li śmy współ -
pra cę z Mło dzie żo wym Ośrod kiem Wy -
cho waw czym w Msza nie Dol nej. Wów czas
ta pla ców ka by ła po stra chem lo kal nej spo -
łecz no ści, dziś wszy scy chcą z nią współ -
dzia łać. Po sze ściu la tach po sta no wi li śmy
sfor ma li zo wać gru pę. Za głów ny cel ob ra -
li śmy stwo rze nie ośrod ka re so cja li za cyj -
ne go. Po za ideą, kon kret ną wi zją, jak ono
po win no funk cjo no wać, nie mie li śmy nic,
żad nych fun du szy. Na miast kę po my słu
uda ło się zre ali zo wać do pie ro po kil ku la -
tach. Po wsta ła Cha ta, a swo je miej sce
zna la zło w niej już po nad 20 mło dych
osób, któ re usa mo dziel nia ły się tam
po wyj ściu z za kła du kar ne go. Fe no me nal -
nym dzia ła niem Sur sum Cor da oka za ło się
na to miast stwo rze nie Mło dzie żo we go
Cen trum Wo lon ta ria tu i roz po czę cie pro -
jek tu Star szy Brat, Star sza Sio stra. W ubie -
głym ro ku mie li śmy 783 wo lon ta riu szy,
w tym – 571. W su mie, przez te kil ka lat
dzia łal no ści prze wi nę ło się przez sto wa -
rzy sze nie prze szło 3 ty sią ce ochot ni ków,
któ rzy prze pra co wa li na rzecz in nych po -
nad 60 tys. go dzin. (GA JA)

Czu ję się 
za szczy co ny 
Po cho dzą cy z Tro pia ks. bp Wła dy sław Bo -
bow ski otrzy mał „Tar czę Her bo wą Za słu żo -
ny dla mia sta No we go Są cza”.
W uro czy stości oprócz władz mia sta i rad -
nych wzię li udział są dec cy księ ża, któ rzy
wie le lat z bi sku pem – se nio rem die ce zji
tar now skiej współ pra co wa li.

Czu ję się za że no wa ny, po nie waż wła ści -
wie nie wi dzę ja kie goś po wo du, aże by ho -
no ro wać mnie ta kim od zna cze niem.
Wszyst ko, co speł nia łem, by ło zwy czaj nym
wy peł nia niem swo ich za dań, wy ni ka ją cych
z ka płań skie go po wo ła nia. Ro bi łem to tak,
jak mnie stać by ło, nie w ja kiś nad zwy czaj -
ny spo sób, ale bar dzo zwy czaj ny. Wi dzę, że
tu taj chy ba ta zwy czaj ność zo sta ła w ja kiś
szcze gól ny spo sób do strze żo na i tak wy ró -
żnio na. Przyj mu ję te pięk ne sło wa, któ re
przed chwi lą pa dły pod mo im ad re sem,
z pew nym nie po ko jem. Bo jak czy ta my
w Pi śmie Świę tym: Otrzy ma łeś swo ją na -
gro dę. To jest bar dzo, bar dzo nie bez piecz -
ne stwier dze nie. Czy li do sta łeś już na gro dę
na tej zie mi, więc je śli się za bar dzo nią
przej miesz i po czu jesz za nad to wa żny
i dum ny, to two ja na gro da bę dzie za gro żo -
na. Mó wię to tak na wy rost. W ka żdym ra -
zie czu ję się bar dzo za szczy co ny. Ale je śli
coś do bre go uda ło mi się w ży ciu zro bić, to
nie jest to tyl ko mo ja za słu ga. Tak wie le za -
wdzię cza my na szym ro dzi com, tak wie le
za wdzię cza my na szym na uczy cie lom i wy -
cho waw com, i wie lu, wie lu in nym lu dziom,
któ rzy kształ tu ją na szą oso bo wość, ubo ga -
ca ją nas swo im czło wie czeń stwem i wia rą,
a czę sto ta kże świę to ścią. (PG)

Ob ni ża się po ziom
wie dzy uczniów 
W czerw cu wie le szkół w No wym Są czu zo -
sta ło ofla go wa nych. Pro te stem „So li dar no -
ści” na uczy ciel skiej kie ro wa ła Ma ria
Zie liń ska -Go rzu la, prze wod ni czą ca Mię dzy -
za kła do wej Ko mi sji Pra cow ni ków Oświa ty
i Wy cho wa nia „S” w No wym Są czu: 

Część or ga nów pro wa dzą cych pla ców -
ki oświa to we stoi na sta no wi sku, że ca łe
nie szczę ście ich bu dże tów, nie wiel kie sub -
wen cje, ja kie ma ją na oświa tę, to wi -
na Kar ty Na uczy cie la. To mnie zdu mie wa!
Wszel kie opra co wa nia UNE SCO mó wią,
że je śli oświa ta ma przy zwo icie funk cjo -
no wać, to na kła dy bu dże to we na nią po -
win ny wy no sić 5 pro cent pro duk tu
kra jo we go brut to, tym cza sem w Pol sce
wy no szą one 3 pro cent, a na wet mniej.
Po wo dem bra ków pie nię dzy na oświa tę
nie jest więc KN, ale zwy czaj ne nie do fi -
nan so wa nie. Nasz pro test nie wy ni ka tyl -
ko z fak tu, że dą ży się do ode bra nia
na uczy cie lom Kar ty, ale przede wszyst kim
z ogól nej tro ski o po ziom oświa ty, któ ry
z ro ku na rok się ob ni ża. Je śli ktoś ma
dzie ci w szko le, to jest w sta nie za uwa żyć,
że zmniej sza się licz bę go dzin hi sto rii,
licz bę lek tur, któ rych czy ta nie ogra ni cza
się tyl ko do frag men tów, itp. Je śli zo sta -
nie wpro wa dzo ny po mysł, by ucznio wie
w szko le śred niej sa mi de cy do wa li, ja kich
przed mio tów chcą się uczyć, bę dzie to
mia ło po wa żne kon se kwen cje za rów no
dla nich, jak i na uczy cie li. Nie tyl ko ob ni -
ży się po ziom wie dzy uczniów, ale mo że to
prze kre ślić ta kże ich dal szą na ukę na wy -
ma rzo nych stu diach. (GA JA)

Marcin Kałużny FOT. LEŚ Bp Wła dy sław Bo bow ski FOT. PG Ma ria Zie liń ska -Go rzu la FOT. GAJA

OPINIE
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W po wie cie no wo są dec kim
był to praw dzi wy no -
kaut, za pierw szym ra -
zem Ka czyń ski po ko nał

Ko mo row skie go sto sun kiem 65,11
proc. do 20,65 proc., w do gryw -
ce: 74,09 proc. do 25,09 proc. Wy ni ki
pre ze sa Pra wa i Spra wie dli wo ści
w gmi nie Ło so si na Dol na i gmi nie
Gry bów w obu tu rach na le żą do re kor -
do wych w kra ju. 

W No wym Są czu Ka czyń ski zde cy -
do wa nie po ko nał Ko mo row skie go,
choć nie by ło to mia żdżą ce zwy cię -
stwo. W I tu rze: 46,93 proc. do 36,09
proc., w II tu rze ró żni ca by ła więk -
sza: 56,24 proc do 43,76, co ozna cza,
że są dec cy sym pa ty cy Grze go rza Na -
pie ral skie go nie po szli do gło so wa nia,
a je śli się po fa ty go wa li, to ra czej po -
par li Ka czyń skie go. Naj lep szy wy nik
mar sza łek osią gnął w Kry ni cy -Zdro ju,
gdzie w II tu rze dzie li ło go od pre ze sa
PiS za le d wie 6 punk tów pro cen to -
wych. 

W I tu rze po zo sta li kan dy da ci ze
staw ki 10 pre ten den tów do urzę du pre -
zy denc kie go zu peł nie się nie li czy li.

Zwra ca je dy nie uwa gę wy nik Wal de -
ma ra Paw la ka w tra dy cyj nych ba stio -
nach lu do wców, gmi nach: Gró dek n.
Du naj cem -4,32 proc. i Ko rzen -
na – 4,29 proc. Ro bi też wra że nie 3,04
proc. Ja nu sza Kor wi na -Mik ke go
w No wym Są czu oraz 2,75 proc. Mar -
ka Jur ka w Ry trze. Grze gorz Na pie ral -
ski wy padł na Są dec czyź nie bla do,
wy nik dwu cy fro wy – 10,54 proc. osią -
gnął tyl ko w Kry ni cy -Zdro ju, a prze -
wa żnie do sta wał o po ło wę mniej, al bo
jesz ce go rzej, niż w ca łym kra ju. 

Na Są dec czyź nie fre kwen cja wy -
bor cza w obu tu rach by ła wy ższa
od śred niej ma ło pol skiej i śred niej kra -
jo wej. 20 czerw ca przy urnach sta wi ło
się pra wie 60 proc. upraw nio nych
do gło so wa nia miesz kań ców po wia tu
no wo są dec kie go, 4 lip ca – 62,74 proc.
W No wym Są czu od po wied nio
– 61,74 proc i 62,91 proc. 

Naj wy ższą fre kwen cję od no to wa no
tam, gdzie Ja ro sław Ka czyń ski świę cił
naj więk sze trium fy. W II tu rze gło so -
wa ło 67,94 proc. wy bor ców gm. Gry -
bów, a w gm. Ło so si na Dol na – 66,26
proc. (HSZ)

Sądeczanie
murem
za Kaczyńskim
Poniedziałek, 5 lipca nie był dla większości sądeczan
radosny. Z komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej
dowiedzieli się, że ich faworyt przegrał wybory
prezydenckie z Bronisławem Komorowskim. Na pociechę
pozostał fakt, że na Sądecczyźnie Jarosław Kaczyński
w imponującym stylu wygrał z marszałkiem Sejmu w obu
turach wyborów.

Opi nie na go rą co 

Zdzi sław Zą ber, dr na uk tech nicz nych 
W PiS wi dać by ło ol brzy mią
mo bi li za cję. Ka czyń ski miał
do brą kam pa nię z punk tu
wi dze nia so cjo tech ni ki, ja sno
i pre cy zyj nie for mu ło wał
swo je po glą dy, wzbu dzał
sza cu nek, któ ry ja ko ry wa lo -

wi też na le ży mu od dać, tak jak w spor to wej
wal ce. Wy ni ki wy bo rów przy wra ca ją Pol sce
nor mal ność, przy bli ża ją nas do eu ro pej skich
stan dar dów. To nie był wy bór mię dzy złem
a do brem, jak gło si li za cie kli szta bow cy
z obu stron. To był wy bór mię dzy od mien -
ny mi kon cep cja mi przy szłej Pol ski. Oka zu je
się, że de mo kra cja dzia ła. Lu dzie opo wie -
dzie li się za Ko mo row skim, cie szę się. Ale
gdy by by ło od wrot nie, świat by się nie za -
wa lił, nie by ło by upad ku pań stwa czy na -
dej ścia dyk ta tu ry. Zwy cię ży ła więc
nor mal ność, tak jak w Eu ro pie, gdzie wy bo -
ry wy gry wa się sto sun ko wo nie wiel kim pro -
cen tem gło sów. I jesz cze jed na uwa ga: to
by ła chy ba pierw sza kam pa nia, gdy ry wa le
nie mó wi li o so bie, że są prze ciw ni ka mi,
lecz – kon ku ren ta mi. (LEŚ)

Ma rek Kwiat kow ski, dy rek tor Ma ło pol -
skie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go
w Kar ło wi cach, rad ny po wia to wy 

Po rów nu jąc z sy tu acją, któ ra
by ła w son da żach mie siąc,
dwa wcze śniej, koń co wy wy -
nik Ja ro sła wa Ka czyń skie go
jest bar dzo do bry. Nasz kan -
dy dat nie wy grał, ale osią -
gnął świet ny re zul tat. Za rok,

pod czas wy bo rów par la men tar nych mo że
się wszyst ko od mie nić. Wy nik Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go jest pierw szym zwia stu nem ta -
kiej wła śnie zmia ny. Zwy cię stwo Bro ni sła wa
Ko mo row skie go nie jest klę ska dla Pol ski, bo
klę ski być nie mo że, ale szko da, że aku rat nie
bę dzie po dzia łu wła dzy. Rząd i pre zy dent
wy wo dzić się bę dą z jed ne go par tii – PO.
Zdro wiej dla de mo kra cji by ło by, gdy by był
po dział: rząd – PO, pre zy dent – PiS. Gło so -
wa łem na Ja ro sła wa Ka czyń skie go, po nie -
waż on ma sil ną oso bo wość. Kie dy na wet
mó wił coś, co mi nie od po wia da ło, to wie -
dzia łem, że to co obie cy wał, to zro bi. (PG)

WYBORY PREZYDENCKIE
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N ie jest za sko cze niem, że
na Są dec czyź nie Ja ro sław
Ka czyń ski roz gro mił Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go,

a w kra ju by ło ina czej. Cie ka wost ką
jest za to, że w na szych stro nach w I tu -
rze wy bo rów pre zy denc kich kan dy dat
SLD nie osią gnął dwu cy fro we go wy ni -
ku, a w jed nej gmi nie są dec kiej wręcz
Ma rek Ju rek był czwar ty. Ta cy je ste -
śmy, dla jed nych Ciem no gród, dla in -
nych – tu jest Pol ska wła śnie! 

Są de cza nie w ka żdych wy bo rach
po 1989 r. by li bar dziej na pra wo
od miesz kań ców naj bar dziej pra wi co -
wych re gio nów. Po sta wy po li tycz ne to
funk cja hi sto rii, re li gii, tra dy cji, wy cho -
wa nia, wy kształ ce nia, ba, na wet geo gra -
fii, co wszyst ko ra zem skła da się na to
coś, cze go nie wi dać, a co na zy wa się ge -
nius lo ci (duch miej sca). Są de cza nie są
bo go boj ni i moc no za ko rze nie ni w swo -
jej ma łej oj czyź nie, któ rej nie za mie ni li -
by na wet na wy spy raj skie. Hoł du ją
pro stym, kon ser wa tyw nym war to ściom.
Ko ściół i ro dzi nę ma ją na pierw szym
miej scu, a po śród wszyst kich przy mio tów
czło wie ka, naj bar dziej ce nią znoj ną pra -
cę, bo ka żdy jest ko wa lem swe go lo su. 

Są de cza nie są od por ni na pro pa gan -
dę, ra czej uwie rzą pro bosz czo wi niż te -
le wi zji. Zna mien ne, że naj lep szy re zul tat
Ja ro sław Ka czyń ski uzy skał w na szym
re gio nie w gmi nie Ło so si na Dol na, któ -
rej część na le ży do de ka na tu uja no wic -
kie go oraz w gmi nie Gry bów – de ka nat
gry bow ski. Oba de ka na ty przo du ją
w Pol sce pod wzglę dem prak tyk re li gij -
nych. Na Są dec czyź nie fre kwen cja
w wy bo rach pre zy denc kich by ła zna czą -
co wy ższa od śred niej kra jo wej, co też
nie dzi wi, gdyż tu lu dzie czu ją się oby -
wa te la mi, a nie kon su men ta mi i po czu -
wa ją się do od po wie dzial no ści
za pań stwo. To spa dek jesz cze z cza sów
au striac kich, gdy two rzy ła się tkan ka
spo łecz na Są dec czy zny. 

Są de cza nie uzna li, że pre zes PiS,
cho ciaż ka wa ler, bez pra wa jaz dy, ni -

ski i gru by, bar dziej niż Bro ni sław Ko -
mo row ski – po mi mo swych wą sów sar -
mac kich, szla chec kie go her bu, strzel by
my śliw skiej i pię cior ga dzie ci – jest no -
śni kiem kon ser wa tyw nych war to ści. Że
z Ja ro sła wem Ka czyń skim Pol ska bę -
dzie bez piecz niej sza, spra wie dliw sza,
lep sza. W tych od czu ciach miesz kań cy
zie mi są dec kiej dra ma tycz nie roz mi nę li
się z więk szo ścią współ ro da ków. 

Po tra ge dii smo leń skiej ina czej pa -
trzy my na po li ty ków. Nie wi dzi my
w nich dar mo zja dów, któ rych na le ży
wy słać na Księ życ, lecz przy wód ców
wspól no ty na ro do wej, bez ja kich pań -
stwo nie mo że ist nieć. Choć Bro ni sław
Ko mo row ski nie był kan dy da tem zna -
ko mi tej więk szo ści są de czan, to na le ży
mu się cześć i sza cu nek, gdyż po de mo -
kra tycz nie wy gra nych wy bo rach uosa -
bia ma je stat Rzecz po spo li tej. 

Trze ba wie rzyć, że na stęp ca śp. Le -
cha Ka czyń skie go bę dzie dzia łał zgod -
nie z ha słem wy bor czym, pod któ rym
pod pi sał się wspól nie ze swo im kon ku -
ren tem pod czas pa mięt nej de ba ty te le -
wi zyj nej: „Zgo da bu du je, bo Pol ska
jest naj wa żniej sza”. 

HEN RYK SZEW CZYK

Bez nie spo dzian ki Opi nie na go rą co 

Andrzej Szkaradek, przywódca
sądeckiej Solidarności 

Ka czyń ski prze grał, bo bar -
dzo moc no się zmo bi li zo wał
elek to rat Unii Wol no ści i esel -
dow ski. Nie oszu kuj my się,
zmon to wa li sze ro ką ko ali cję
an ty lu stra cyj ną i an ty de ko -
mu ni za cyj ną i stra szy li spo łe -

czeń stwo Ka czyń skim. A ja ką woj nę
wy wo ła li o wy po wiedź Ka czyń skie go o Gier -
ku, a za po mnie li, że przed pierw szą tu rą wy -
bo rów Ko mo row skie go po parł Urban
i Ja ru zel ski. Sko ro ta kie są wy ni ki wy bo rów,
to wi docz nie Po la cy na ta kie go pre zy den ta
za słu ży li. Ży czył bym so bie, że by po tych wy -
bo rach PiS był bar dzo moc ną opo zy cją, dą żą -
cą do wy gra nia wy bo rów par la men tar nych,
pod wa run kiem, że bę dą szu kać elek to ra tu
środ ka, bo do te go cza su politycy PiS te go
nie ro bi li. A bez „środ ka” żad na par tia wy bo -
rów nie wy gra. Na le ży się do brze przy go to -
wać do wy bo rów par la men tar nych
i punk to wać ten rząd. Plat for ma ma peł nię
wła dzy, już jej nikt nie bę dzie prze szka dzał
w rzą dze niu. Po zo sta je py ta nie kie dy, wcze -
śniej, czy póź niej tę wła dzę stra cą. (HSZ) 

Ka ta rzy na Suł kow ska, soł tys Wy skit nej
(gm. Gry bów) 

Za gło so wa łam na Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go. Te go
kan dy da ta wy bra łam, bo
zmar ły pre zy dent Lech Ka -
czyń ski nie był „mo im” pre zy -
den tem. Nie po do ba ła mi się
po li ty ka, pro wa dzo na przez

PiS. Bro ni sław Ko mo row ski, pod czas tej
kam pa nii był po pro stu so bą, mi mo tych
drob nych wpa dek, któ re zło śli wie na gło śnio -
no. Ja ro sław Ka czyń ski mnie roz cza ro wał.
W tej kam pa nii nie był prze ko ny wu ją cy. Gło -
su jąc na Bro ni sła wa Ko mo row skie go, wy bra -
łam sta bi li za cję. Bar dziej mnie do sie bie
prze ko nał. Na to miast Ja ro sław Ka czyń ski,
w tym, co mó wił w kam pa nii był – mo im zda -
niem – nie wia ry god ny. Kam pa nia
przed pierw szą tu rą by ła we dług mnie spo koj -
na. Do pie ro w ostat nich dwóch ty go dniach
da ło się jed nak za uwa żyć nie po trzeb ną ner -
wów kę przed fi ni szem. (MIGA)

WYBORY PREZYDENCKIE
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Euforia w sztabie
sądeckiej Platformy

Eu fo ria, en tu zja stycz ne okrzy ki,
grom kie „Sto lat”, łzy wzru sze nia
w oczach Elżbie ty Re ichert -Ką dzioł ko -
wej i żo ny po sła An drze ja Czer wiń skie -
go to wa rzy szy ły w szta bie Plat for my
Oby wa tel skiej w No wym Są czu (w klu -
bie spor to wym Start) – prze ka za nej
w nie dzie lę, 4 lip ca, tuż po godz. 20
w te le wi zji – zwy cię skiej pro gno zy dla
Bro ni sła wa Ko mo row skie go. 

Lu dzie pa da li so bie w ra mio na, gło śno
ko men to wa li ró żni ce po mię dzy ry wa la -
mi, kon fron to wa li pierw sze mel dun ki
od mę żów za ufa nia z po szcze gól nych ko -
mi sji ob wo do wych na te re nie mia sta.
Nie licz ni na ma wia li do ostu dze nia emo -
cji i po cze ka nia na ofi cjal ne wy ni ki, ale
ich głos nikł we wrza wie ra do ści.

W świe tli cy Star tu zgro ma dzi ło się
kil ka dzie siąt osób: m.in. rad ni miej scy
(Piotr La cho wicz, Grze gorz Do bosz, Jó -
zef Gryź lak, Ro bert So bol) i po wia to wi
(Krzysz tof Cy coń, Je rzy Gór ka), an ty -
kwa riusz Adam Orze chow ski, b. rad ni
Jó zef Hoj nor i Krzysz tof Szka ra dek, no -
wy (obok G. Do bo sza i P. La cho wi cza)
kan dy dat na kan dy da ta w wy bo rach pre -
zy denc kich w No wym Są czu dr Zdzi -
sław Zą ber, dzia ła cze osie dlo wi,
przed się bior cy. Przy był też bur mistrz
Sta re go Są cza Ma rian Cy coń. Ka nap ki

i lamp ki czer wo ne go wi na ser wo wa ła
mło dzież szta bo wa. W ro li go spo dy ni
wy stą pi ła sze fo wa biu ra po sel skie go
Bo że na Bor kow ska.

Pro mie niał li der An drzej Czer wiń ski,
któ ry oso bi ście przy tasz czył wła sny te -
le wi zor do sa li klu bo wej. W krót kim
prze mó wie niu po dzię ko wał ko le żan kom
i ko le gom za wiel ką pra cę w kam pa nii
wy bor czej.

Po seł Czer wiń ski za po wie dział ogło -
sze nie w nie da le kiej przy szło ści pra wy -
bo rów w ce lu wy ło nie nia kan dy da ta PO
na sta no wi sko pre zy den ta No we go Są cza.
O opi nię zo sta ną po pro sze ni wszy scy
miesz kań cy mia sta, a nie jak po cząt ko wo
są dzo no tyl ko człon ko wie PO.

(LEŚ)

Smutek
i niedowierzenie
w sądeckim PiS 

Pierw sze wstęp ne wy ni ki II tu ry wy -
bo rów pre zy denc kich po da ne przez te -
le wi zję pu blicz ną za OBOP w biu rze
po sła Ar ka diusz Mu lar czy ka przy ję to ze
smut kiem i nie uf no ścią. Do koń ca wie -
rzo no w zwy cię stwo Ja ro sła wa Ka czyń -
skie go. Kie dy na ekra nie po ka za ły się
słup ki wska zu ją ce na triumf Bro ni sła wa
Ko mo row skie go twa rze ska mie nia ły,
a gło wy opa dły w dół. 

Przy wód ca są dec kiej „S” An drzej
Szka ra dek miał łzy w oczach, sztucz ny

en tu zjazm dla ta kie go re zul ta tu pró bo -
wał wy wo łać rad ny Ar tur Czer nec ki,
tłu ma cząc, że ró żni ca mię dzy Ko mo -
row skim a Ka czyń skim jest nie wiel ka
i ta ki wy nik pre ze sa PiS to je go wiel kie
zwy cię stwo, zwa żyw szy z ja kiej po zy -
cji star to wał w tym wy ści gu. 

Wie czór wy bor czy w są dec kim szta -
bie Ja ro sła wa Ka czyń skie go zgro ma dził
ok. 30 osób. Do strze gli śmy kil ku rad -
nych miej skich z klu bu PiS: oprócz A.
Czer nec kie go przy szli Bar ba ra Ju ro -
wicz, Je rzy Wi tu szyń ski i Ja nusz Kwiat -
kow ski. Wpadł zdy sza ny rek tor
WSB -NLU dr An drzej Bul zak. Zja wi ło
się kil ku chło pa ków z mło dzie żów ki
PiS, nie za wio dła sta ra gwar dia so li dar -
no ścio wa, na po ste run ku był dy rek tor
biu ra Piotr Ko cań da i dru gi rad ny po -
wia to wy Ma rek Kwiat kow ski. Ale tło -
ku nie by ło, gdyż dzi siaj PiS nie jest
par tią wła dzy i po sad nie roz da je. 

Pod nie obec ność po sła Ar ka diu sza
Mu lar czy ka, któ ry wie czór wy bor czy
prze ży wał w War sza wie, przy bo ku Ja -
ro sła wa, ho no ry go spo da rza peł ni ła je -
go ma łżon ka Iwo na wraz z dru gą Iwo ną
(No gą), asy stent ką po sła. Pa nie przy go -
to wa ły fu rę ka na pek, któ re nie wia do mo
kto spa ła szo wał, gdyż to wa rzy stwo
szyb ko ro ze szło się do do mu. Na po cie -
chę są dec kim sym pa ty kom Ja ro sła wa
Ka czyń skie go po zo sta ły nie zna ne jesz -
cze wy ni ki wy bo rów na Są dec czyź nie.
Słusz nie wie rzo no, że w ma tecz ni ku PiS
Ka czyń ski zmia żdżył ry wa la. (HSZ)

FOT. PG

Wstęp ne wy ni -
ki II tu ry wy bo rów,
po da ne przez te -
le wi zję pu blicz ną
za OBOP, przy ję to
w są dec kim szta -
bie PiS ze smut -
kiem i nie uf no ścią 
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Powiat Nowosądecki
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 1694 1,84
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 59995 65,11
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 19024 20,65
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1674 1,82
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 879 0,95
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 71 0,08
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 6196 6,72
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 852 0,92
9 PAWLAK Waldemar 1681 1,82
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 75 0,08

Frekwencja: 59,65%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 72733 74,09
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 25437 25,91

Frekwencja: 62,74%

Nowy Sącz, m.
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 639 1,55
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 19287 46,93
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 14831 36,09
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1251 3,04
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 186 0,45
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 42 0,10
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 3969 9,66
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 555 1,35
9 PAWLAK Waldemar 303 0,74
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 36 0,09

Frekwencja: 61,74%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 23023 55,37
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 18555 44,63

Frekwencja: 62,91%

Chełmiec
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 255 2,18
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 7628 65,28
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 2322 19,87
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 247 2,11
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 81 0,69
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 11 0,09
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 827 7,08
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 121 1,04
9 PAWLAK Waldemar 184 1,57
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 9 0,08

Frekwencja: 61,60%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 9091 75,86
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 2893 24,14

Frekwencja: 63,43%

Gródek nad Dunajcem
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 60 1,62
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2418 65,28
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 679 18,33
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 54 1,46
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 33 0,89
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 3 0,08
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 262 7,07
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 31 0,84
9 PAWLAK Waldemar 160 4,32
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 4 0,11

Frekwencja: 55,22%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3165 74,26
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1097 25,74

Frekwencja: 60,45%

Grybów, gm.
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 161 1,47
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 8246 75,43
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1461 13,36
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 181 1,66
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 124 1,13
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 5 0,05
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 527 4,82
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 65 0,59
9 PAWLAK Waldemar 156 1,43
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 6 0,05

Frekwencja: 63,80%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 9777 83,25
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1967 16,75

Frekwencja: 67,94%

Grybów, m.
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 46 1,48
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1968 63,48
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 686 22,13
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 79 2,55
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 16 0,52
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 2 0,06
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 235 7,58
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 26 0,84
9 PAWLAK Waldemar 38 1,23
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 4 0,13

Frekwencja: 63,45%
II tura                                                      liczba gł.    %

1, KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2281 71,35
2, KOMOROWSKI Bronisław Maria 916 28,65

Frekwencja: 65,16%

Kamionka Wielka
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 97 2,27
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2891 67,80
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 737 17,28
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 57 1,34
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 28 0,66
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 4 0,09
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 320 7,50
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 43 1,01
9 PAWLAK Waldemar 80 1,88
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 7 0,16

Frekwencja: 62,05%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3447 78,02
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 971 21,98

Frekwencja: 64,02%

Korzenna
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 92 1,53
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 4356 72,23
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 772 12,80
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 66 1,09
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 80 1,33
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 1 0,02
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 376 6,23
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 26 0,43
9 PAWLAK Waldemar 259 4,29
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 3 0,05

Frekwencja: 60,34%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 5214 83,45
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1027 16,46

Frekwencja: 61,83%

Krynica-Zdrój
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 124 1,42
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3846 43,99
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 3226 36,90
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 230 2,63
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 74 0,85
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 16 0,18
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 921 10,54
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 132 1,51
9 PAWLAK Waldemar 162 1,85
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 11 0,13

Frekwencja: 58,83%
II tura                                                      liczba gł.    %

1, KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 5180 53,05
2, KOMOROWSKI Bronisław Maria 4585 46,95

Frekwencja: 62,69%

WYBORY PREZYDENCKIE
Jak głosowaliśmy – wyniki szczegółowe
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Łabowa
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 32 1,50
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1482 69,68
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 350 16,46
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 33 1,55
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 29 1,36
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 5 0,24
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 154 7,24
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 11 0,52
9 PAWLAK Waldemar 31 1,46
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 0 0,00

Frekwencja: 54,87%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1807 78,63
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 491 21,37

Frekwencja: 59,04%

Łącko
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 131 2,01
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 4418 67,95
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1206 18,55
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 82 1,26
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 86 1,32
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 7 0,11
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 382 5,88
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 57 0,88
9 PAWLAK Waldemar 130 2,00
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 3 0,05

Frekwencja: 56,76%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 5267 76,76
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1595 23,24

Frekwencja: 59,76%

Łososina Dolna
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 91 1,88
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3677 75,99
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 664 13,72
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 61 1,26
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 47 0,97
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 2 0,04
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 199 4,11
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 27 0,56
9 PAWLAK Waldemar 70 1,45
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 1 0,02

Frekwencja: 63,77%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 4240 82,12
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 923 17,88

Frekwencja: 66,26%

Muszyna
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 102 2,01
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2539 49,93
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1672 32,88
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 125 2,46
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 51 1,00
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 5 0,10
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 452 8,89
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 69 1,36
9 PAWLAK Waldemar 65 1,28
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 5 0,10

Frekwencja: 56,13%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3334 60,56
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 2171 39,44

Frekwencja: 59,26%

Nawojowa
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 49 1,47
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2392 71,98
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 562 16,91
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 49 1,47
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 19 0,57
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 1 0,03
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 183 5,51
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 25 0,75
9 PAWLAK Waldemar 42 1,26
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 1 0,03

Frekwencja: 57,55%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2884 79,27
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 754 20,73

Frekwencja: 62,91%

Piwniczna-Zdrój
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 106 2,32
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 2819 61,62
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1125 24,59
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 91 1,99
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 35 0,77
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 1 0,02
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 303 6,62
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 48 1,05
9 PAWLAK Waldemar 41 0,90
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 6 0,13

Frekwencja: 54,71%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3505 69,38
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1547 30,62

Frekwencja: 59,13%

Podegrodzie
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 102 1,93
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3627 68,80
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 884 16,77
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 93 1,76
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 82 1,56
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 4 0,08
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 311 5,90
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 56 1,06
9 PAWLAK Waldemar 110 2,09
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 3 0,06

Frekwencja: 60,15%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 4347 79,50
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 1121 20,50

Frekwencja: 62,89%

Rytro
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 45 2,75
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1033 63,14
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 384 23,47
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 37 2,26
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 6 0,37
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 1 0,06
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 92 5,62
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 18 1,10
9 PAWLAK Waldemar 20 1,22
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 0 0,00

Frekwencja: 55,73%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 1280 72,81
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 478 27,19

Frekwencja: 59,06%

Stary Sącz
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 201 1,95
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 6655 64,46
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 2294 22,22
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 189 1,83
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 88 0,85
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 3 0,03
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 652 6,32
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 97 0,94
9 PAWLAK Waldemar 133 1,29
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 12 0,12

Frekwencja: 59,93%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 7914 73,18
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 2901 26,82

Frekwencja: 62,50%
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Ma ło pol ska
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 20419 1,37
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 682548 45,78
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 527089 35,35
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 44523 2,99
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 12821 0,86
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 1589 0,11
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 156454 10,49
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 21517 1,44
9 PAWLAK Waldemar 22000 1,48
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 2057 0,14

Frekwencja: 57,46%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 858839 56,12
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 671446 43,88

Frekwencja: 58,91%

Po wiat Li ma now ski
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JU REK Ma rek 1082 1,99

2 KAC ZYŃ SKI Ja ro sław Alek san der 36414 66,92
3 KO MO ROW SKI Bro ni sław Ma ria 10168 18,69
4 KOR WIN -MIK KE Ja nusz Ry szard 840 1,54
5 LEP PER An drzej Zbi gniew 524 0,96
6 MO RA WIEC KI Kor nel An drzej 46 0,08
7 NA PIE RAL SKI Grze gorz Ber nard 3758 6,91
8 OLE CHOW SKI An drzej Ma rian 499 0,92
9 PAW LAK Wal de mar 1030 1,89
10ZIĘ TEK Bo gu sław Zbi gniew 54 0,10

Frekwencja: 58,14%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 43369 75,86
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 13801 24,14

Frekwencja: 60,52%

Po wiat Gor lic ki
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 631 1,39
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 23760 52,41
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 12731 28,08
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 946 2,09
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 708 1,56
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 51 0,11
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 5134 11,33
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 465 1,03

9 PAWLAK Waldemar 824 1,82
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 82 0,18

Frekwencja: 52,87%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 30459 63,52
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 17491 36,48

Frekwencja: 55,67%

Po wiat No wo tar ski 
I tura                                                        liczba gł.    %

1 JUREK Marek 1060 1,40
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 42372 56,09
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 22749 30,11
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1636 2,17
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 825 1,09
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 66 0,09
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 5026 6,65
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 821 1,09
9 PAWLAK Waldemar 904 1,20
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 87 0,12

Frekwencja: 52,68%
II tura                                                      liczba gł.    %

1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 51538 64,13
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 28826 35,87

Frekwencja: 54,80%

R E K L A M A

Jak głosowała Małopolska
i sąsiednie powiaty

WYBORY PREZYDENCKIE
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Sądecczyzna nie zdążyła się jeszcze otrząsnąć po przejściu powodzi w drugiej połowie
maja, a zaatakowała ją kolejna wielka fala. Drugi – na początku czerwca – atak
powodziowo-osuwiskowych kataklizmów był o wiele tragiczniejszy w skutkach niż
szkody wyrządzone wezbraniem wód i podtopieniami dwa, trzy tygodnie wcześniej,
o czym „Sądeczanin” donosił w specjalnym raporcie w poprzednim numerze.

Po wo dzio wo -osu wi sko wa apo ka lip sa

Dru gi atak

RAPORT – POWÓDŹ 2010

FOT. JEC
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W naj czar niej szym śnie nie
spo dzie wa li śmy się, że
ko lej ny ra port też bę dzie
do ty czył za bój czej nisz -

czy ciel skiej si ły ży wio łu, któ ra w znacz -
nym stop niu zdez or ga ni zo wa ła ży cie
ty siąc om miesz kań ców, przy nio sła wie lo -
mi lio no we stra ty i w istot ny, ne ga tyw ny
spo sób wpły nę ła na go spo dar kę re gio nu. 

W ma ju na Są dec czyź nie spa dła re -
kor do wa ilość desz czu – aż 264,7 mm. To
wię cej niż do tych cza so wy re kord z ro -
ku 1987, gdy w ana lo gicz nym mie sią cu
od no to wa no łącz nie 153,3 mm opa dów
(śred nia dla ma ja z ostat nich kil ku dzie -
się ciu lat wy no si 79,1 mm). W czerw cu
tych opa dów by ło już mniej, na to miast
o wie le sil niej sza by ła ich de wa sta cyj -
na in ten syw ność. Wo dy dość szyb ko
opa dły, ale wte dy ru szy ła się zie mia.

Naj bar dziej ucier pia ły gmi ny Gry -
bów, Gró dek nad Du naj cem, Ka mion ka
Wiel ka, Piw nicz na, Ry tro, Sta ry Sącz,
miej sco wo ści Mu szy na Fol wark, Kąc lo -
wa i nie szczę sne Kłod ne, któ re – jak
w apo ka lip sie – prak tycz nie za pa dło się
pod zie mię. Oso bi sto ści, któ re od wie dzi -
ły Kłod ne (kan dy dat na pre zy den ta Ja ro -
sław Ka czyń ski, bp Wik tor Skworc,
mi ni ster Je rzy Mil ler), by ły wstrzą śnię te

kra jo bra zem po ka ta stro fie, jak po trzę -
sie niu zie mi lub woj nie. Tam tej sze osu -
wi sko, we dług geo lo gów się ga ją ce 100
hek ta rów, po su wa ło się z pręd ko ścią
ok. 1 me tra na go dzi nę. Pół ty sią ca
miesz kań ców zo sta ło zmu szo nych
do ewa ku acji, ty sią ce spę dza ło bez sen ne
no ce, a po tem grzę zło w bło cie i mu le,

Turystyka nie powinna ucierpieć

„Na te re nie Mia sta i Gmi ny Uzdro wi sko wej
Mu szy na funk cjo nu ją bez ja kich kol wiek za -
kłó ceń wszyst kie obiek ty tu ry stycz ne, a do -
jazd do nich jest mo żli wy. Ze wzglę du na to,
że skut ka mi po wo dzi do tknię te zo sta ły tyl ko
dziel ni ce miesz kal ne, zu peł nie nie zwią za ne
z tu ry sty ką i po ło żo ne po za te re na mi uzdro -
wi sko wy mi i tu ry stycz ny mi, Uzdro wi ska Mu -
szy na, Złoc kie i Że gie stów funk cjo nu ją bez
za kłó ceń i do stęp ne są wszyst kie miej sca
i atrak cje tu ry stycz ne. Ta kże w dziel ni cach
miesz ka nio wych do tknię tych po wo dzią ni -
gdzie nie wy stę pu ją za le ga nia wo dy cha rak -
te ry stycz ne dla te re nów ni zin nych i nie ma
żad ne go za gro że nia epi de mio lo gicz ne go,
bo wiem gmi na w cią gu trzech dni upo ra ła
się ze sprzą ta niem.”

KŁODNE

FO
T.

 J
EC

FO
T.

 J
EC

POWÓDŹ 2010
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a o po wro cie do nor mal no ści nie mo żna
bę dzie mó wić przez wie le ty go dni. Jed -
nym z ewa ku owa nych był wi ce mar sza -
łek Ma ło pol ski, Le szek Zegz da, któ ry
na dwie no ce prze niósł się ze swo je go
miesz ka nia przy szko le na Fal ko wej
do ko le gi, Mar ka Su ro wia ka.

Sym bo lem dzie ła znisz cze nia, sze ro -
ko re la cjo no wa nym w te le wi zji, by ło za -
wa le nie się mo stu ko le jo we go
na Po pra dzie mię dzy No wym a Sta rym
Są czem. Nie kur su ją po cią gi mię dzy na -
ro do we, któ re prze kra cza ły gra ni cę pol -
sko -sło wac ką przez Mu szy nę i sta cję
Pla vec po sło wac kiej stro nie. W tym
przy pad ku trud no na wet w przy bli że niu
po wie dzieć, kie dy li nia ko le jo wa mo że
być po now nie otwar ta. Na ra zie nie za -
pa dła de cy zja, w ja kim try bie ten obiekt
zo sta nie od bu do wa ny i kto to zro bi.

Do tkli wy cios otrzy ma ła bra nża ho -
te lo wo -tu ry stycz na, z któ rej utrzy mu je
się nasz re gion. Zau wa żal ny jest mniej -

szy ruch w uzdro wi skach, np. w Kry ni -
cy i Piw nicz nej, gdzie w ośrod kach wy -
po czyn ko wych nie po ja wi ły się „zie lo ne
szko ły” i uczest ni cy od wo ła nych tur nu -
sów szko le nio wych. Przez pe wien czas
za mknię ta by ła „pę tla po pradz ka” (dro -
ga wo je wódz ka nr 971) z uwa gi na blo -
ka dę osu wi sko wą mię dzy Wier chom lą
a Łom ni cą. Nie wi dać też, jak przed ro -
kiem, gro ma dy tu ry stów, któ rzy z No -
we go Są cza po dą ża li zwy kle
nad Je zio ro Ro żnow skie (dro ga przez
Zby szy ce i Wo lę Ku row ską jest nie czyn -
na, a wi do ki na jej przy wró ce nie są ra -
czej kiep skie). Od wo ła no dzie siąt ki
im prez, w tym ostat ni mecz li go wy San -
de cji, ple ne ro we ora to rium na są dec kim
ryn ku z oka zji 70. rocz ni cy bi twy o Na -
rwik oraz wiel ki Fe sti wal Bie go wy Fo -
rum Eko no micz ne go, w któ rym
wcze śniej za po wie dzia ło udział set ki
uczest ni ków.

Nie po ma ga ją ape le i wy ja śnie nia, że
po wódź za ata ko wa ła je dy nie punk to wo
i ge ne ral nie obiek ty i szla ki tu ry stycz ne
funk cjo nu ją nor mal nie. Bur mistrz Jan
Gol ba ma na wet pre ten sje do me diów
o wy ol brzy mia nie za gro żeń, któ re mia -
ły cha rak ter krót ko trwa ły i już daw no
zo sta ły usu nię te.

***
Skut ki po wsta łych strat i ist nie ją cych

do dziś za gro żeń są po wa żne. W po wie -
cie no wo są dec kim da ło znać o so bie po -
nad 400 osu wisk. W ma ju osu wi ska
uszko dzi ły 34 bu dyn ki, a pod czas
czerw co wej po wo dzi ilość ta wzro sła
do 89. Pod ko niec czerw ca pod zna kiem
za py ta nia stoi ży wot po nad 230 bu dyn -
ków. Od 16 ma ja do po ło wy czerw ca
zie mia osu nę ła się w 438 miej scach.
Ewa ku acją ob ję to ok. 600 osób.

Wstęp ne stra ty (war tość znisz czo -
nych dróg, nad brze ży i bu dyn ków
na Są dec czyź nie) osza co wa no na po -
nad 300 mln zł. Z wo dą po pły nę ło 60 ki -
lo me trów dróg po wia to wych i kil ka
wa żnych mo stów (m.in. w Mu szy nie
i na tra sie z Piąt ko wej do Myst ko wa).
Że by je od bu do wać po trze ba 80 mln zł.
To ol brzy mie pie nią dze i już wi dać, że
usu wa nie znisz czeń i od bu do wa po trwa -
ją la ta mi.

Opty mi stycz nie w tych nie szczę -
ściach brzmią sło wa soł ty s Ły czan ki
z gmi ny Ło so si na Dol na, Sta ni sła wy
Kmie cik, któ ra wraz z do mem stra ci ła
rów nież po nad trzy hek ta ry grun tów, ale
uda ło się jej ura to wać pa sie kę:

– Sko ro pszczo ły na dal pro du ku ją
miód, nie mo że być źle. Ta kie jest ży cie.

Po lak (To kar czyk) po tra fi!

Zma ga nia z po wo dzią ma ją swo ich ci chych
bo ha te rów: sze ro ką rze sze bez i mien nych
stra ża ków, funk cjo na riu szy i ochot ni ków. Po -
dwój ne go zna cze nia na bra ła po moc są siedz -
ka i sa mo rzą do wa. Po wo dzia nie w trud nej
sy tu acji ra dzi li so bie jak mo gli. Rad ny
Krzysz tof Cy coń wy na jął ob jaz do wą cię ża -
rów kę, któ ra zbie ra ła da ry (żyw ność, wo dę
i środ ki czy sto ści) dla po wo dzian. Kon cert
cha ry ta tyw ny dla sta ro są de czan zor ga ni zo -
wa ła kra jan ka Ola Mau rer z ko le ga mi z kra -
kow skiej Piw ni cy pod Ba ra na mi. Roz krę ci ła
się ak cja „Szla chet na Pacz ka”, mo bi lne biu ro
(na kół kach) uru cho mi ło PZU. Trzy mi lio ny
zło tych ze bra li pod czas skła dek w ko ścio łach
wier ni die ce zji tar now skiej.
Miesz kań cy osie dla Fol wark w Mu szy nie
w związ ku z tym, że lo kal ny most dro go wy
zo stał uszko dzo ny przez po wódź, a dro ga ko -
le jo wa na dłu gim od cin ku jest nie czyn na,
do ko mu ni ka cji uży wa ją szy no -ma lu cha. Fia -
ta 126p prze ro bił Adam To kar czyk, pre zes Za -
rzą du Miej sko -Gmin ne go Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Mu szy nie i... Zdjął mu opo ny i do -
spa wał po dwój ne fel gi. Jeź dzi jak nor mal ny
sa mo chód. Za pa la się i wrzu ca bie gi. Miesz -
kań cy do wo żą nim to wa ry, wy wo żą śmie ci
z za la ne go przez Po prad osie dla.

RA PORT PRZY GO TO WA LI: ZYG MUNT BER DY CHOW SKI, KA TA RZY NA GAJ DOSZ, PIOTR GRYŹ LAK, JE RZY LE ŚNIAK, IGA MI CHA LEC, MA RIA REU TER
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N a za jutrz po świę cie Bo że go
Cia ła, w pią tek 4 czerw ca,
ok. godz. 17.15 za wa lił się
most ko le jo wy mię dzy No -

wym a Sta rym Są czem, nie da le ko ul.
Elek tro do wej w Bie go ni cach. Fa la po -
wo dzio wa na Po pra dzie ze rwa ła dwa
przę sła mo stu. Jed no osia dło na dnie,
a dru gie po pły nę ło z nur tem rze ki na od -
le głość ok. 400 me trów. 

Tym sa mym prze rwa ny zo stał
na wie le mie się cy ruch po cią gów
na słyn nej, hi sto rycz nej li nii po wsta łej
za pa no wa nia ce sa rza Fran cisz ka Jó ze -

fa, mię dzy No wym Są czem a Mu szy ną
i Kry ni cą, i da lej w kie run ku na Ko szy -
ce, Bu da peszt i Bał ka ny. Kur su ją ce tę -
dy po cią gi to wa ro we skie ro wa no
na przej ścia gra nicz ne w Zwar do niu
i w Ze brzy do wi cach.

Zdję cia zni ka ją ce go w to pie li mo stu,
wy ko na ne przez przy pad ko wych ob ser -
wa to rów i umiesz czo ne na por ta lu
TVN24, obie gły w prze ka zie te le wi zyj -
nym całą Pol skę i sta no wi ły głów ny
news z re la cji wal ki z po wo dzią. Je go
ża ło sne szcząt ki, szar pa ne nur tem rze ki,
ro bi ły przy gnę bia ją ce wra że nie. Dwóch

mę żczyzn, któ rzy wpa dli przy ka ta stro -
fie do rze ki, zdą ży ło wy do stać się
na brzeg.

***
Trzy przę sło wy most w Bie go ni cach

zo stał od da ny do eks plo ata cji w 1876 r.
wraz z otwar ciem li nii ko le jo wej tar -
now sko -le lu chow skiej nr 96.
Miał 153 m dłu go ści. Przy czół ki i fi la ry
by ły dzie łem in ży nie rów wło skich, kon -
struk cję z kra tow ni ca mi wy ko na no
w kra kow skim za kła dzie Lu dwi ka Zie -
le niew skie go. 

Most prze trwał do koń ca II woj ny
świa to wej, kie dy to zo stał wy sa dzo ny
przez wy co fu ją cych się Niem ców. Cie -
ka we, że oparł się wiel kiej po wo dzi
w 1934 r. (w prze ci wień stwie do znisz -
czo ne go mo stu na Ka mie ni cy w Jam ni -
cy, przed No wym Są czem).

Był dwu krot nie od bu do wy wa ny: pro -
wi zo rycz nie w 1945 r., na sta le w 1948 r.,
a na stęp nie w 1958 r. po wiel kiej ów cze -
snej po wo dzi na Są dec czyź nie. Fi la ry
by ły też pod my wa ne w 1973 r. (ruch był
wte dy prze rwa ny na mie siąc). Tym ra -
zem, wo bec cał ko wi tej ru iny, obiekt mu -
si być zbu do wa ny od no wa. Sta ro sta
no wo są dec ki wy stą pił w tej spra wie
do władz pań stwo wych.

To piel Po pra du
po chło nę ła 
most ko le jo wy
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Postulaty
wójtów
i burmistrzów

S ze fo wie no wo są dec kich sa mo -
rzą dów nie ukry wa ją pro ble mów
wy ni ka ją cych z ko niecz no ści za -
cho wa nia pro ce dur, któ re czę sto

nie przy sta ją do nad zwy czaj nych sy tu acji
i unie mo żli wia ją wręcz od bu do wę po po -
wo dziach. 

Zgła sza ją spo ro uwag do pro jek tu
usta wy o zmia nie usta wy o szcze gól -
nych za sa dach od bu do wy, re mon tów
i roz bió rek obiek tów bu dow la nych
znisz czo nych lub uszko dzo nych w wy -
ni ku dzia ła nia ży wio łów. 

Oto nie któ re z nich:
– Ko niecz na jest zmia na de fi ni cji

„od bu do wy” – we dług obec nie obo wią -
zu ją cych re gu la cji, od bu do wa po win -
na na stą pić w tym sa mym miej scu,
a obiekt ma po sia dać ta kie sa me pa ra -
me try jak ten znisz czo ny. 

– Ko niecz ne jest roz strzy gnię cie za -
sad od bu do wy obiek tów in fra struk tu ral -
nych w sy tu acji, gdy rze ka zmie ni ła
swój bieg i nie jest mo żli wa od bu do wa
obiek tów mo sto wych oraz dróg w po -
przed nim miej scu.

– Ko niecz ne jest praw ne stwo rze nie
mo żli wo ści od bu do wy in fra struk tu ry
dro go wej w pa ra me trach do ce lo wych,
czy li w wy ższym stan dar dzie niż ist nie -
ją cy przed ata kiem ży wio łu.

– Ko niecz ne jest ta kże umo żli wie -
nie wy ko ny wa nia prze praw mo sto -
wych na pod sta wie uprosz czo nych
pro ce dur bu dow la nych na zgło sze nie,
a nie sto so wa nie de cy zji o po zwo le niu
na bu do wę. 

– Ko niecz ne jest praw ne stwo rze nie
mo żli wo ści od bu do wy kor pu su dro gi
wraz z za bez pie cze niem li nii brze go wej.
Od bu do wa kor pu su dro gi bez mo żli wo -
ści wzmoc nie nia li nii brze go wej rze ki,
czę sto nie sta no wi od po wied nie go za -
bez pie cze nia przed ko lej ny mi znisz cze -
nia mi.

C hoć nie zo sta ła na ru szo -
na sta ty ka i struk tu ra mo stu,
to i tak od cię ci od świa ta zo -
sta li miesz kań cy przy siół -

ków Fa ci miech (tu do ewa ku acji oso by
wy ma ga ją cej na tych mia sto wej dia li zy
ne rek przy sła no he li kop ter), Za Wo dą,
Łą ki, Brzo zo wi ca w Bar ci cach oraz
Ży cza no wa na gra ni cy z Ry trem, a ta -
kże sa mej Wo li Kro gu lec kiej. Po wie -
lu go spo dar stwach mo żna by ło pły wać
pon to na mi, wo da do sta ła się do wnę -
trza do mostw, na po dwór kach po wsta -
ły ol brzy mie roz le wi ska.

Ży wioł sza lał w Po po wi cach, Most -
kach, Goł ko wi cach, My śl cu, Sta rym
Są czu, szcze gól nie wo kół ul. Wę gier -

skiej i na Ka mień cu, gdzie wy bi ja ją ca
ka na li za cja za le wa ła do my, obej ścia
i użyt ki rol ne. Uszko dzo ny ga zo ciąg
po zba wił ca łą gmi nę ga zu, odłą czo no
prąd i wo do cią gi. Zer wa ne zo sta ły
most ki do jaz do we i prze pu sty, za mu lo -
na ka na li za cja bu rzo wa i ro wy od wad -
nia ją ce.

Uak tyw ni ły się osu wi ska m.in.
na Miej skiej Gó rze w Sta rym Są czu,
w Bar ci cach, Po po wi cach, Most kach,
Przy siet ni cy, Mosz cze ni cy i Skru dzi -
nie. Te raz jest ich w su mie 25,
w tym 15 no wych.

Po czerw co wej na wał ni cy znisz cze -
nia li czo ne są w dzie siąt ki mi lio nów
zło tych, głów nie na dro gach, np. ze

STA RY SĄCZ. W czerw cu wez bra ny Po prad uszko -
dził no wy most (wy bu do wa ny w 2000 r.), łą czą cy 
Bar ci ce z Wo lą Kro gu lec ką. Mię dzy brze giem a kon -
struk cją po ka za ła się du ża, 9-me tro wa wy rwa.

Wytrzymał 10 lat

BARCICE
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Sta re go Są cza do Po po wic, Sta ry Sącz
– Po po wi ce, z Bar cic – Na Kli ny
i Na Wy rąb. Ro ze bra ne mu szą być na -
ru szo ne w po sa dach do my i zabu do wa -
nia go spo dar cze. 

Ma ria na Cy co nia re flek sje 
po po wo dzio we

Od wie lu lat, ja ko bur mistrz Sta re go
Są cza, zma gam się w okre sie wio sen no -
-let nim z po wo dzia mi. Raz w tej wal ce
od no szę suk ce sy, raz po ra żki. W 2000 r.
cie szy li śmy się z od da nia do użyt ku no -
we go mo stu na Po pra dzie, łą czą cego
Bar ci ce z Wo la Kro gu lec ką. Pięk ny
obiekt, po 10 la tach, zo stał po wa żnie na -
ru szo ny.

Jak wi dać, na ży wioł na tu ry nie ma
sil nych. Wo dy z nie ba nikt nie po wstrzy -
ma. Przed ogniem mo żna uciec,
przed wo dą – nie. 

Wi ną za cy klicz ne od lat po tę go wa -
nie się szkód po wo dzio wych obar czam
pół na pół: nie upo rząd ko wa ną go spo dar -
kę wod ną i par ty zanc ką, nie roz trop ną
dzia łal ność lu dzi.

Czę sto wy star czy go spo dar skie po -
dej ście: wy czysz cze nie prze pu stów
i fos, udro żnie nie ka na łów. Wez bra nie
czy wy la nie po to ków nie mu si być wte -
dy tak groź ne. Nie słu ży bez pie czeń stwu
be to no wa nie po dwó rek i za gra dza nie
na tu ral nych cie ków wod nych.

Głów na od po wie dzial ność za prze -
ciw dzia ła nie po wo dzi spo czy wa jed nak
na słu żbach pań stwo wych. Tym cza sem

go spo darz rzek, czy li Re gio nal na Dy -
rek cja Dróg Wod nych jest cał ko wi cie
ubez wła sno wol nio na, bo nie ma pie nię -
dzy, choć by na bu do wę pro gów dla wy -
ha mo wy wa nia pę dzą cej wo dy. Tyl ko
w br. nurt Po pra du za brał w gmi nie Sta -
ry Sącz 6 hek ta rów po bo cza rze ki.

Bar dzo kosz tow na jest sta bi li za cja
osu wisk. Lu dzie i słu żby bu dow la ne po -
win ny 10 ra zy za sta no wić się, za nim po -
dej mą de cy zje o lo ka li za cji i bu do wie
do mu czy obiek tu go spo dar cze go w nie -
pew nym te re nie.

Po stu lu ję pil ną ko niecz ność wpro wa -
dze nia ta kich zmian pra wnych, któ re
umo żli wią szyb kie oczysz cze nie te re nu
mię dzy wa ła z krza ków i drzew ta mu ją -
cych od pływ wo dy.

Mo ja gmi na nie raz ko rzy sta ła z fun -
du szy prze zna czo nych na usu wa nie
szkód po wo dzio wych i osu wi sko wych. 

Twier dzę jed nak, że sy tu acja po win -
na być od wró co na. 

W ostat nich la tach nie ma łe środ ki
prze ka zu je się na usu wa nie szkód, a zbyt
ma łe na in we sty cje ma ją ce po pra wić za -
bez pie cze nie prze ciw po wo dzio we.
Tym cza sem tam, gdzie prze pro wa dzo no
ta kie in we sty cje, wa ły opar ły się na po -
ro wi wo dy. 

Ape lu ję za tem o prze ka zy wa nie
więk szych środ ków na in we sty cje, któ -
re przede wszyst kim za po bie ga ją ta kim
zda rze niom jak ma jo wa i czerw co wa
po wódź, a nie tyl ko usu wać skut ki dzia -
łań ży wio łu. 

My, sa mo rzą dow cy, z re gu ły do brze
wie my, ja kie są za gro że nia na na szym
te re nie: gdzie wy le je wo dy, ja kie re jo ny
zo sta ną pod to pio ne, gdzie mo że ru szyć
się gó ra.

Nie ma my jed nak sił i środ ków, aby
za po biec spo dzie wa nym nie szczę ściom.
Sa mi nie zbu du je my ba rier prze ciw ru -
mo wi sko wych. Nie po zwa la nam na to
obo wią zu ją ce pra wo i… brak pie nię dzy.

Re gu la cja cie ków wod nych le ży
w kom pe ten cji słu żb pań stwo wych. Nie
mo że my więc za brać się za po głę bia nie
ko ryt, bu do wę za pór, sta bi li za cję brze -
gów, pra ce re mon to we w ko ry tach
rzecz nych itd. Sy gna li zu je my i na tym
się koń czy.

Skut ki po wo dzi da się mi ni ma li zo -
wać, je że li ad mi ni stra cja rzą do wa na se -

RYTRO

MUSZYNA – FOLWARK
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rio zaj mie się two rze niem po lde rów oraz
od twa rza niem na tu ral nych te re nów za -
le wo wych.

Je że li bę dą bu do wa ne i mo der ni zo -
wa ne wa ły prze ciw po wo dzio we wraz
z dro ga mi do jaz do wy mi.

Je że li bu do wa ne i mo der ni zo wa ne
bę dą ma łe zbior ni ki re ten cyj ne i stop nie
wod ne w ra mach tzw. „ma łej re ten cji”.

Du że zna cze nie w za po bie ga niu po -
wo dziom i osu wi skom ma za drze wie nie
i za le sie nie. Skut ki osu wa ją cych się skał
i zie mi bę dą ła god niej sze, gdy po wstrzy -
ma ją je umoc nie nia po ro śnię te la sem.
Wy cin ki la sów, pry wat nych i pań stwo -
wych, nie słu żą ochro nie prze ciw po wo -
dzio wej.

Mo że te raz po li ty cy, zwłasz cza
na szcze blu rzą do wym, zmą drze ję i za -
bio rą się za praw ne ure gu lo wa nie ca łe -
go kom plek su spraw zwią za nych
z go spo dar ką hy dro tech nicz ną, go spo -
dar ką grun ta mi i nie ru cho mo ścia mi. 

Upro ść my pro ce du ry (mi ni mum
biu ro kra cji), zwiększ my na kła dy fi nan -
so we.

Bądź my w koń cu mą drzy przed szko -
dą, a nie po niej.

Pomoc finansowa

Środ ki prze ka za ne z MSWiA na usu wa nie
skut ków po wo dzi w gmi nie Sta ry Sącz (w zł):
2006 – 765 487
2007 – 1 304 046
2008 – 3 643 445
2009 – 2 126 214
2010 – 800 000

Stra ty w in fra struk tu rze ko mu nal nej spo wo -
do wa ne ulew ny mi desz cza mi (w zł):
2006 – 994 450
2007 – rok bez po wo dzi
2008 – 6 961 000
2009 – 6 735 780
2010 – 374 000*

Sta bi li za cja osu wisk (w zł)
My ślec – 1 673 717 
My ślec Za gó rze – 540 000
Most ki – 420 000 zł

*kwo ta bez uwzględ nie nia szkód po nie sio nych
w dru giej po ło wie ma ja i na po cząt ku czerw ca

GRY BÓW – MIA STO 
Po ło wę rocz ne go bu dże tu – czy li

bli sko 6 mln zł stra cił Gry bów pod czas
po wo dzi.

Naj więk sze stra ty ży wioł wy rzą dził
w in fra struk tu rze dro go wej (bli sko 3,4
mln zł), mo stach (1,8 mln zł.), kład -
kach (ok. 370 tys. zł). 

Naj bar dziej ucier pia ła dol na część
mia sta – dziel ni ce i osie dla po ło żo ne
w bez po śred nim są siedz twie Bia łej
Tar now skiej. Osie dla dom ków jed no -
ro dzin nych i Be ma na dru gim brze gu
rze ki oraz du że osie dle Bia ła Wy żna.
Wo da po za le wa ła stud nie, szam ba, po -
zry wa ła li nie te le fo nicz ne, ener ge tycz -
ne. Dłu go był pro blem
z do dzwo nie niem się w te re jo ny mia -
sta. Po po wo dzi w Gry bo wie uak tyw -
ni ły się rów nież osu wi ska. Jed no
nie bez piecz nie pły nę ło z gór ne go Gry -

bo wa w kie run ku zruj no wa nej ul. To -
po lo wej. Dru gie uak tyw ni ło się w po -
bli żu Li ceum Ogól no kształ cą ce go,
choć sa mej szko le nie za gra ża ło. Ko -
lej ne na ul. Na sto ku. 

Bilans po klęsce

FOT. LEŚ
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GRY BÓW – GMI NA
Gmi na Gry bów stra ty po wo dzio we

w ma jo wej i czerw co wej po wo dzi osza -
co wa ła na po nad 16,8 mln zł. Naj więk -
sze są w dro gach (po nad 7,5 mln zł),
mo stach (po nad 6,4 mln zł), kład kach
(po nad 1,1 mln zł). 

W wy ni ku klę ski ży wio ło wej po -
szko do wa nych zo sta ło 146 ro dzin.
Więk szość z kil ku dzie się ciu ewa ku owa -

nych miesz kań ców gmi ny po wró ci ła już
do swo ich do mów. Nie ma miej sco wo -
ści, któ ra nie ucier pia ła by w wy ni ku ży -
wio łu. Po cząw szy od Flo ryn ki przez
Bin cza ro wą, Bia łą Ni żną, Stró że, Gró -
dek, na Kąc lo wej koń cząc. W tej ostat -
niej ze rwa ne zo sta ły dro ga i most.
Od świa ta od cię te zo sta ło osie dle.
Znisz cze nia w Kąc lo wej oglą dał m.in.
prze by wa ją cy na Są dec czyź nie i Li ma -
nowsz czyź nie kan dy dat na pre zy den ta
Ja ro sław Ka czyń ski i był wstrzą śnię ty
ich roz mia rem. Pod czas je go wi zy ty
miesz kań cy py ta li, dla cze go po moc jest
tak opie sza ła? Ogrom ne znisz cze nia
wy rzą dzi ły lo kal ne po to ki, m.in. Kru -
żlo wian ka w Kru żlo wej, Cho do ro wej.
Stra ty są w Gród ku. Na po gra ni czu Bia -
łej Ni żnej i Stróż za la nych zo sta ło kil ka -
dzie siąt do mów. W gmi nie uak tyw ni ło
się 48 osu wisk. 

PIW NICZ NA -ZDRÓJ
Piw ni cza nie po rów nu ją ostat nią po -

wódź do tej z 1958 r. Stra ty sza cu ją
na po nad 6,4 mln zł. Naj więk sze są
w dro gach – 2,6 mln zł. 

Znisz czo nych zo sta ło ich po -
nad 28 km. Po wódź uszko dzi ła też 10 km
ka na li za cji sa ni tar nej (po nad 1,5 mln zł),
obiek ty i urzą dze nia sie ci wo do cią go wej
(90 tys. zł), sa mą sieć wo do cią go wą (86
tys. zł), oczysz czal nię ście ków (150 tys.
zł), 23 mo sty (775 tys. zł), po to ki i ro wy
od wad nia ją ce (247 tys. zł), obiek ty spor -
to we, ko mu nal ne, szko ły.

Usu wa nie skut ków po wo dzi po trwa
wie le mie się cy, o ile nie lat – mó wi bur -
mistrz Edward Bo ga czyk. 

– To był po top. Na dom su nę ła z hu -
kiem ścia na spię trzo nej wo dy – opo wia -
da An na Gar gu la, któ rą stra ża cy mu sie li
ewa ku ować z do mu pon to nem. – Z ca -
łym im pe tem ude rzy ła w ogro dze nie,
wdzie ra jąc się na po se sję. Jej si ła by ła
tak wiel ka, że zdo ła ła wy ła mać me ta lo -
we ele men ty ogro dze nia i mu rek. Ogro -
du nie ma, dom na par te rze za la ny
do po ło wy okien. Do brze, że mój mąż te -
go kosz ma ru nie do żył. Je stem eme ryt ką
i nie wiem, jak ja to wszyst ko od bu du ję. 

Ucier pia ła też Łom ni ca. Bu dy nek go -
spo dar czy Jó ze fa Pie ko szow skie go za -
wisł nad kil ku me tro wym ja rem, tam,

BARCICE

PIWNICZNA-ZDRÓJ
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gdzie kie dyś by ła dro ga. Po wódź zruj -
no wa ła ta kże Wier chom lę. Po tok Wier -
chom lan ka za brał most, od ci na jąc
od świa ta sie dem dzie siąt osób – miesz -
kań ców osie dla Ba ra niac ki Po tok. 

Z ka ta kli zmem wal czy li też miesz -
kań cy Ma je rza i przy siół ka Za gro dy. 

Po po wo dzi nie bez piecz nie za czę ła
też pę kać dro ga do gra ni cy sło wac kiej.
Trze ba ją by ło wy łą czyć z ru chu. Uak -
tyw ni ły się tam dwa no we osu wi ska.
Dro gą do przej ścia gra nicz ne go na Sło -
wa cję mo gą już prze je chać sa mo cho dy,
ale tyl ko do 2,5 to ny. 

GRÓ DEK NAD DU NAJ CEM
W gmi nie Gró dek nad Du naj cem

stra ty wy rzą dzo ne przez po wódź ma jo -
wą i czerw co wą wy nio sły łącz nie po -
nad 9 mln zł. Kwo ta ta po zwo li
na na pra wę dróg gmin nych, wo do cią -
gów, mo stów i prze pu stów. Cią gle jed -
nak ak tyw ne są osu wi ska na oko ło 200
hek ta rów po wierzch ni gmi ny. Do pie ro
po do kład nych ba da niach geo lo dzy bę -
dą mo gli okre ślić, czy te re ny te mo żna
jesz cze ura to wać.

– Tu taj lu dzie jesz cze dłu go nie bę dą
mo gli spać spo koj nie – mó wi wójt Ste -
fan Wo lak. – To, ile wy nio są stra ty w go -
spo dar stwach do mo wych spo wo do wa ne
przez osu wi ska, cią gle jest nie zwy kle
trud ne do osza co wa nia – do da je.

Naj bar dziej dra ma tycz nie sy tu acja wy -
glą da ła w Tro piu, gdzie do je zio ra zje chał
ka wa łek dro gi pro wa dzą cej do ko ścio ła
i ka wa łek mu ru, ogra dza ją ce go świą ty nię,
oraz w Ku ro wie. Tam w cią gu ty go dnia
prze stał ist nieć frag ment dro gi wo je wódz -
kiej. Już te raz ist nie ją po wa żne oba wy, że
ni gdy nie uda się jej od bu do wać, bo zbo -
cze, na któ rej frag ment ten się znaj do wał,
zo sta ło cał ko wi cie znisz czo ne.

ŁO SO SI NA DOL NA 
Za la nia, pod to pie nia i osu wi ska spo -

wo do wa ły ogrom ne stra ty na te re nie
gmi ny Ło so si na Dol na za rów no w ma -
ju, jak i na po cząt ku czerw ca. Stra ża cy
jesz cze dłu go po opad nię ciu sta nu rzek
i po to ków pom po wa li wo dę z piw nic,
ta kże ze szkół i in nych bu dyn ków uży -
tecz no ści pu blicz nej oraz pry wat nych
do mów. W su mie po nad 15,5 mln zł po -
chło ną na pra wy dróg, a 1,1 mln zł mo -
stów. To ogrom ne su my, a prze cież
i tu taj nie uwzględ nio no jesz cze 400
hek ta rów cią gle ak tyw nych osu wisk.
Rąb ko wa, Ta ba szo wa i Ły czan ka to
miej sco wo ści, w któ rych stra ty w go -
spo dar stwach do mo wych są naj więk sze.

KA MION KA WIEL KA
Po ana li zie do ko na nej przez Ma ło pol -

ski Urząd Wo je wódz ki gmi na Ka mion ka
Wiel ka otrzy ma do kład nie 9 938 800 zł
na li kwi da cję szkód po obu wiel kich wo -
dach. Jed na trze cia tej su my zo sta nie
prze zna czo na na na pra wę mo stów, a po -
nad 5 mln na dro gi.

– W tej chwi li nie ma my na szczę ście
in for ma cji o ak tyw nych osu wi skach
w gmi nie, ale cze ka my na przy by cie eks -
per tów z Pań stwo we go In sty tu tu Geo lo -
gicz ne go. Oni do pie ro oce nią
znisz cze nia spo wo do wa ne osu wi ska mi
– tłu ma czy wójt Ka zi mierz Sio dlarz.

Nad zór bu dow la ny wy klu czył już
jed nak z uży cia do kład nie 14 bu dyn ków
w ca łej gmi nie. Czy bę dzie ich wię cej,
za le ży od opi nii geo lo gów. 

IGA MI CHA LEC, (MR)
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R o dzi na Cem pów do no we go,
trzy pię tro we go do mu przy uli -
cy Zdro jo wej 162 prze pro wa -
dzi ła się w 1992 r. Miesz ka ło

tam sie dem osób. Alek san dra wraz
z mę żem Je rzym, czwór ką dzie ci i mat -
ką Ro za lią. 

Nie ma ra dy na si ły na tu ry 
– Oko ło 3. nad ra nem po Bo żym Cie -

le usły sze li śmy nie sa mo wi ty huk. Ogar -
nę ła nas pa ni ka i strach. Za pół go dzi ny
po now nie zie mia za czę ła się osu wać,
wy szli śmy na dwór, a tam z miej sca

wszyst ko za czę ło się ob sy py wać. O go -
dzi nie 9. wszę dzie sły sze li śmy krzy ki, że
mu si my ucie kać, bo dom mo że za raz ru -
nąć. Przy je cha ły trzy jed nost ki stra ży
po żar nej. Za czę li wy szar py wać z do mu
me ble i wszyst ko, co mo gło się przy dać
– kon ty nu uje pa ni Alek san dra.

– To jest nie do uwie rze nia, że w jed -
nej chwi li stra ci li śmy ca ły do ro bek ży -
cia – do da je jej mąż. – Nie ma my
wstę pu do wła sne go do mu, jest dla nas
za gro że niem. Obok znaj du je się nie sa -
mo wi ta prze paść. Za sy pa nie jej, trzy -
krot nie prze wy ższy ło by kosz ty bu do wy.

Nie ma ra dy na si ły na tu ry, wcze śniej
w tym miej scu nor mal nie jeź dzi li śmy sa -
mo cho da mi czy trak to ra mi, a te raz nasz
dom mo że się cał ko wi cie za paść. Naj -
gor sze, że to jest coś, na co pra co wa li -
śmy la ta mi. Wia do mo, że ka żdy chce
mieć coś wła sne go, coś, na co oszczę -
dza przez po ło wę swo je go ży cia. Tyl ko
kto przy pusz cza, że po tem mo że się to
tak skoń czyć? 

Ten dom stwa rza za gro że nie!
Po wia to wy in spek tor nad zo ru bu -

dow la ne go, Bo gu sła wa Mi ko łaj czyk,

– Czło wiek ma wszyst ko, a w jed nej chwi li nie ma nic – opo wia da ze
łza mi w oczach Alek san dra Cem pa, któ rej dom la da chwi la mo że ru nąć

w wiel ką prze paść, spo wo do wa ną przez osu wi sko

Nie mamy wstępu 
do własnego domu
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4 czerw ca wy da ła de cy zję o wy łą cze -
niu bu dyn ku z użyt ko wa nia, po nie waż
gro zi za wa le niem. De cy zji zo stał nada -
ny ry gor na tych mia sto wej wy ko nal no -
ści. In spek tor ds. geo lo gii Wy dzia łu
Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mia sta
No we go Są cza, Ma rek Po stro żny, po -
dał w uza sad nie niu de cy zji, że osu wi -
sko, któ re się uak tyw ni ło, jest w fa zie
roz wo jo wej. Kra wędź je go cza szy roz -
wi ja się w kie run ku bu dyn ku miesz -
kal ne go, stwa rza jąc bez po śred nie
za gro że nie sta bil no ści grun tu pod bu -
dyn kiem.

– Na trzy mie sią ce do sta li śmy miesz -
ka nie za stęp cze przy uli cy Dłu go sza
w No wym Są czu, ale ja tam spa łam tyl -
ko dwie no ce. Po dwór ko do miesz ka nia
oku pu ją wiecz nie są czą cy pi wo lu dzie
i wszę dzie śmier dzi. Miesz ka nie jest
w po rząd ku, ale to wej ście do nie go jest
prze ra ża ją ce. Bo ję się tam wcho dzić
– mówi drżą cym gło sem Alek san dra
Cem pa. – Dzie ci też bar dzo to prze ży ły.
Pła ka ły i py ta ły „gdzie my te raz bę dzie -
my miesz kać, ma mo?” Żad ne z nich nie
miesz ka na Dłu go sza. U sio stry mę ża
jest ma ma i dwóch sy nów, u dru giej sio -
stry na to miast cór ka.

Wiem, że to mo je po dwór ko 
Dom ro dzi ny Cem pów „po trze bu je”

jesz cze 50 cm, aby się cał kiem za paść.
Ro dzi na jest prze ra żo na. Nie opo dal
znaj du je się sta ry dom ro dzi ny, któ ry
mie li zbu rzyć, ale zo sta wi li na wszel kie -
go ro dza ju sprzę ty go spo dar cze. Tam
wła śnie te raz prze by wa Alek san dra
wraz z mę żem i jed nym sy nem. Dom
ten jest znacz nie mniej szy i wy ma ga
grun tow ne go re mon tu, któ ry po chło nie
mnó stwo pie nię dzy. Bra ku je tam też wo -
dy, prą du i ga zu. Trze ba rów nież za dbać

o za bez pie cze nie ko mi na. Dom nie był
uży wa ny pra wie 20 lat! 

– Bar dzo chcie li by śmy ten bu dy nek
od re mon to wać i tu za miesz kać. Do sta li -
śmy z opie ki spo łecz nej 6 ty się cy i wy ko -
rzy stu je my je na po trzeb ne ma te ria ły
do re mon tu. Du żą po moc otrzy ma li śmy
też od są sia dów i pa ni Elżbie ty Cho wa -
niec, któ ra nie po zwa la nam się pod dać. 

Elżbie ta Cho wa niec za ję ła się na wet
roz pro wa dze niem ulo tek z proś bą o po -
moc dla ro dzi ny Cem pów. 

– Ma my na dzie ję, że to się wszyst ko
ja koś uło ży. Nie tra ci my na dziei, cho ciaż
chwi la mi jest na praw dę cię żko – zno wu
łzy na pły wa ją pa ni Alek san drze
do oczu. – Cór ka jest na sta żu, za ra bia
nie wie le, a i tak chce po móc. To jest na -
praw dę wzru sza ją ce. Te raz, przy re mon -
cie sta re go do mu po ma ga nam szwa gier,
sio strze niec i naj star szy syn. Tak bar dzo
chcia ła bym tu za miesz kać. Tu taj na wet
ina czej się wy cho dzi na po dwór ko!
Wiem, że to mo je po dwór ko.

AN NA MI KA

Ka żdy mo że po móc Alek san drze,
Je rze mu, Mo ni ce (22 l.), Sław ko wi
(21 l.), Mar ci no wi (18 l.), Ka mi lo wi
(14 l.) i 75–let niej Ro za lii

Straty

W wy ni ku pierw szej fa li po wo dzio wej (16-
18 ma ja) zgło szo nych zo sta ło 285 go spo -
darstw po szko do wa nych i 62 za la ne
stud nie. 128 ro dzin zo sta ło za kwa li fi ko wa -
nych do wy pła ty za sił ków ce lo wych na łącz -
ną kwo tę 123100 zł. Na to miast 7 ro dzi nom
przy zna no po 6000 zł w wy ni ku wy łą cze nia
bu dyn ku z użyt ko wa nia bądź ka ta stro fy bu -
dow la nej. 
Po dru giej fa li po wo dzio wej (3-4 czerw ca)
do sza co wa nia strat in dy wi du al ni miesz kań -
cy zgło si li 622 go spo dar stwa i 223 stud nie.
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Pan, czło wiek wy cho wa ny nad Du -
naj cem, prze żył już wie le po wo dzi,
ta kże ja ko sta ro sta. Czy tę klę skę,
któ ra na wie dzi ła w ostat nich ty go -
dniach Są dec czy znę, mo żna po -
rów nać do tych ka ta strof, któ re
pa mię ta my z ostat nich kil ku na stu
lat?

– Tę po wódź mo żna po rów nać tyl ko
do po wo dzi z ro ku 1997 i mo że – czę -
ścio wo – z 2001. Na to miast ska la pro -
ble mów, ja kie po so bie po zo sta wi ła
te raz, zwłasz cza je śli cho dzi o uak tyw -
nie nie się te re nów osu wi sko wych, któ re
do tąd za ta kie nie by ły uwa ża ne, jest
zde cy do wa nie naj więk sza! Tu nie mam
żad nych wąt pli wo ści, ta kiej sy tu acji
u nas nie by ło. Nie zda rzy ło się, by śmy
tak wie lu lu dzi mu sie li ewa ku ować,
w tej chwi li jest to po nad 700 osób. Kil -
ka set bu dyn ków jest znisz czo nych,
uszko dzo nych lub za gro żo nych osu nię -
ciem się i co dzien nie ich przy by wa.
Mam świa do mość, że jesz cze przy by -
wać bę dzie, po nie waż do pie ro te raz „bu -
dzą” się te te re ny, zie mia pra cu je,
na stę pu ją na tu ral ne tąp nię cia. Je że li po -
wierzch nia za la nych te re nów na Są dec -
czyź nie by ła po rów ny wal na z ty mi,
któ re wo da po kry ła w ro ku 1997, to
ilość osu wisk – prze kra cza znacz nie
licz by za no to wa ne wte dy. Je śli cho dzi
o po ziom wód, to od wie lu lat dziel ni ca
Fol wark w Mu szy nie jest ta kim wskaź -
ni kiem sta nu kry tycz ne go.
Tam aku rat kil ka ty go dni te mu
roz po czę to bu do wę wa łów prze -
ciw po wo dzio wych!

– Tak, ale – nie ste ty – nie uda ło się ich
wy bu do wać przed po wo dzią. To jest du -
ża in we sty cja. Pra ce trze ba bę dzie za czy -
nać od no wa. W tym ro ku re kor do wy

stan wo dy za no to wa no na Bia łej w oko -
li cach Gry bo wa. Du na jec tym ra zem nie
zro bił nam wiel kich krzywd. Jed nak obie
za po ry do brze się spra wi ły, do brze
współ pra co wa ły, je śli cho dzi o prze pusz -
cza nie fa li po wo dzio wej. Na na szym te -
re nie ta rze ka nie do pro wa dzi ła
do wiel kich znisz czeń. Da lej, po ni żej Je -
zio ra Ro żnow skie go, po łą czo ne wo dy

Po pra du i Du naj ca oraz in nych rze czek
w ni zin nych te re nach bli sko już uj ścia
do Wi sły spo wo do wa ły ogrom ne stra ty.
Tak się sta ło, bo to by ła re kor do wa ilość
wo dy: po nad 2 tys. m sześc. na se kun dę
w szczy to wym okre sie spusz cza no z za -
po ry w Ro żno wie, a do pływ wy no sił 2,3
tys. To jest na praw dę re kord.
Du na jec nie na roz ra biał, ale za to
moc no so bie po fol go wał Po prad,
znisz cze nia w je go do li nie są
ogrom ne!

– W wa szym por ta lu [sa de cza nin. in -
fo] prze to czy ła się ostra dys ku sja, czy to
Sło wa cy nam spu ści li wię cej wo dy. Z ca -
łą mo cą pod kre ślam, że na Sło wa cji nie
ma żad nej za po ry na Po pra dzie, za tem
na si po bra tym cy nie mo gli nam ni cze go
spusz czać. Po prad osią gnął tak wy so ki
stan wo dy wsku tek dłu gich i gwał tow -
nych opa dów desz czu, za rów no po pol -

Klę ski ży wio ło we uczą nas
po ko ry wo bec sił na tu ry
Ze sta ro stą no wo są dec kim JA NEM GO LON KĄ roz ma wia Piotr Gryź lak

Trzeba wprowadzić
bezwzględny zakaz
budowy na tych terenach,
które były zalane w tym
roku i w latach
poprzednich, tam gdzie
ruszyły osuwiska.
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skiej stro nie, jak i po sło wac kiej. Oni też
mie li po wódź. Je śli ktoś wra cał do do mu
z po łu dnia Eu ro py, to wie, że tam ta kże
wie le dróg by ło nie prze jezd nych, spo ro
szkód i znisz czeń za no to wa no. Na si stra -
ża cy z Łąc ka ra to wa li swo ich dru hów
z No wej Lu bow ni, to jest gmi na za przy -
jaź nio na z Łąc kiem. Kie dy póź niej mi
po ka zy wa li zdję cia tam zro bio ne, to ni -
czym się one nie ró żni ły od tych, wy ko -
na nych u nas w Mu szy nie, Piw nicz nej,
Ry trze lub Bar ci cach.
Po dniach wal ki z ży wio łem, te raz
ma my okres do raź ne go usu wa nia
szkód, ale też czas re flek sji: czy
mo żna by ło unik nąć tych skut ków
wiel kiej wo dy i ru chów zie mi?

– Unik nąć się na pew no nie da, ale
mo żna by ło je zmniej szyć. Dla te go za -
chę cam wszyst kich, by śmy nie za po -
mnie li o po wo dzi po pierw szych
cie płych dniach, ta kich jak ten.
Po pierw sze: in fra struk tu rę na le ży od -
bu do wy wać kom plek so wo. Tam, gdzie
w ostat nich la tach by ły dro gi od bu do wa -
ne so lid nie, wzmoc nio ne, tych szkód jest
mniej. We źmy choć by tzw. ob wod ni cę
Ju stu, z Tę go bo rza przez Świd nik, Wro -
no wi ce do Ło so si ny. To jest no wy trakt,

na któ rym prak tycz nie nie by ło szkód.
Roz ma wia łem z miesz kań ca mi tych
miej sco wo ści, któ rzy mó wi li, że gdy by
ta dro ga nie zo sta ła ostat nio zmo der ni -
zo wa na, gdy by po tok nie zo stał ure gu -
lo wa ny, gdy by brze gi nie zo sta ły
wzmoc nio ne, to ona dziś by ła by nie -
prze jezd na. Po dru gie: na praw dę w ca -
łej Są dec czyź nie mu si my się
przy go to wać do wy zna cze nia te re nów
pod bu dow nic two miesz ka nio we dla
tych lu dzi, któ rzy na ra zie ży ją na te re -

nach za gro żo nych. Oczy wi ście, to jest
bar dzo skom pli ko wa ne, nie prze nie sie -
my osób z tych te re nów, ale nie po peł -
niaj my tych sa mych błę dów
w przy szło ści. Uwa żam, że jak naj wię -
cej grun tów w gmi nach po win no się

uzbro ić i prze ka zy wać miesz kań com,
na wet sto su jąc za mia ny nie ru cho mo ści,
sto su jąc ja kieś pre fe ren cyj ne za sa dy, że -
by za chę cić lu dzi do bu do wa nia się
w bez piecz nych miej scach. I trze ba
wpro wa dzić bez względ ny za kaz bu do -
wy na tych te re nach, któ re by ły za la ne
w tym ro ku i w la tach po przed nich, tam
gdzie ru szy ły osu wi ska. Po trze cie: ko -
niecz nie trze ba zro bić od wod nie nia tzw.
te re nów de pre syj nych, gdzie wo dy opa -
do we nie ma ją do kąd od pły nąć, bo wiem
są po ło żo ne w niec kach. W nie któ rych
miej sco wo ściach straż prze pom po wy -
wa ła wo dę z jed ne go sta wu do dru gie go
i nic to nie da wa ło, bo nie by ło gdzie od -
pro wa dzić nad mia ru wo dy. Tak np. by -
ło w Bar ci cach – stra ża cy przez dwa dni
nie mie li gdzie wy pom po wać wo dy, bo
nie by ło jej gdzie skie ro wać. A prze le -
wa nie z jed nej dziu ry do dru giej nie ma
sen su. Dla te go le piej jest za in we sto wać
w ro wy od wod nia ją ce i wo da sa ma spły -
nie gra wi ta cyj nie, a nie po tem pom po -
wać przez ko lej ne do by i po no sić
gi gan tycz ne kosz ty.
Czy jest mo żli wość, że by ad mi ni -
stra cyj nie za ka zać bu do wa nia się
na ja kichś te re nach? Wia do mo, że
lu dzie szyb ko za po mną o nie daw -
nej po wo dzi i zno wu bę dą chcie li
sta wiać do my „na swo im”, w miej -
scach np. za le wo wych al bo osu wi -
sko wych.

– Z tym nie ma pro ble mu przy two -
rze niu no wych pla nów za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go. Tam mo żna okre ślić
pre cy zyj nie, gdzie wol no, a gdzie nie

wol no bu do wać! Ale trze ba wziąć
pod uwa gę fakt, że wszę dzie ma my sy -
tu ację za sta ną. U nas ra czej nie ma no -
wych te re nów de pre syj nych,
za le wo wych czy osu wi sko wych, któ re
prze zna cza się pod bu dow nic two, jak to

Tam, gdzie się da, trzeba osuwiska stabilizować, ale
z niektórymi terenami – z tym się musimy pogodzić
– trzeba się będzie pożegnać. I każdy, kto w takim
miejscu mieszka, musi się liczyć, że może mu pewnego
dnia zjechać dom czy stodoła o kilka metrów niżej
i rozpaść się jak domek z kart.
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np. zro bio no we Wro cła wiu. My mu si -
my wy brać zło ty śro dek. Sta rać się już
nie bu do wać w ta kim miej scu, gdzie si -
ły na tu ry da ły nam znać, że tam jest nie -
bez piecz nie. Mo żna np. w ta kich
te re nach pod no sić no we bu dyn ki o kil -
ka dzie siąt cen ty me trów i bu do wać bez
piw nic. To też jest ja kiś spo sób. Za kaz
ad mi ni stra cyj ny za wsze dzia ła w dwie
stro ny: dzia ła pro fi lak tycz nie, to fakt, ale
też wpły wa ne ga tyw nie na tych, któ rzy
już od wie lu lat miesz ka ją na tych te re -
nach. Bo w ta kiej sy tu acji wła ści ciel nie
mo że się roz wi jać, nie mo że nic zro bić
w ta kim do mu, nie do sta nie bo wiem po -
zwo le nia na bu do wę czy mo der ni za cją
obiek tu. Tu trze ba roz sąd ne go po dej ścię
do spra wy. Tam, gdzie się da, trze ba
osu wi ska sta bi li zo wać, ale z nie któ ry mi
te re na mi – z tym się mu si my po go dzić
– trze ba się bę dzie po że gnać. I ka żdy,
kto w ta kim miej scu miesz ka, mu si się
li czyć, że mo że mu pew ne go dnia zje -

chać dom czy sto do ła o kil ka me trów ni -
żej i roz paść się jak do mek z kart.
Trwa li za nie po wo dzio wych ran
i li cze nie strat. Ma cie już ja kieś da -
ne na ten te mat?

– Sza co wa nie trwa. Stra ty i ewen tu -
al ne kosz ty od bu do wy znisz czo nej in -
fra struk tu ry to są dwie ró żne spra wy.
Je że li bę dzie my od bu do wy wać tyl ko
stra ty, to z po wro tem od bu du je my dziu -
ra wą dro gę. Most, któ ry po pły nął z wo -

dą, bę dzie zno wu ta ki sam i spo tka go
los po przed ni ka. Przy ję cie ta kie go za ło -
że nia jest bez sen su. Trze ba od bu do wy -
wać z my ślą o trwa ło ści dro gi, mo stu
czy in ne go obiek tu. I wte dy kosz ty no -
wych in we sty cji są dwu - a mo że na wet
trzy krot nie wy ższe. Jest więc ogrom -
na ró żni ca mię dzy su cho wy li czo ny mi
stra ta mi, a kosz ta mi od bu do wy.
Przy oka zji po raz ko lej ny wy cho dzi
spra wa upo rząd ko wa nia za rząd ców cie -
ków wod nych.
No wła śnie, w Pol skę po szła strasz -
na wia do mość, że Jan Go lon ka
chce li kwi do wać Re gio nal ny Za -
rząd Go spo dar ki Wod nej w Kra ko -
wie, po pu lar nie na zy wa ny RZGW!

– To nie jest tak. Nie cho dzi o li kwi -
da cję RZGW, on peł ni prze cież bar dzo
wa żną funk cję. To jest urząd ad mi ni stra -
cji pań stwo wej, któ ry z za sa dy po wi nien
spra wo wać nad zór, kon tro lę, zaj mo wać
się pla no wa niem. Na to miast rzecz

Zostałem nazwany
obrazoburcą, bo
powiedziałem, że trzeba
zlikwidować RZGW. To był
jednak pewien skrót
myślowy.
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w tym, by kom pe ten cje wy ko naw cze,
in we sty cyj ne, na któ re ta in sty tu cja nie
ma pie nię dzy, prze ka zać ko muś in ne mu.
Ko muś? Czy li ko mu?

– To wca le nie mu szą być sa mo rzą dy
po wia to we czy gmin ne lub wo je wódz -
kie. Mo że to być in na in sty tu cja, któ ra
się zaj mie in we sty cja mi. Cho dzi o to,
że by ona by ła jed na i że by ona od po wia -
da ła za bie żą ce utrzy ma nie np. wa łów
prze ciw po wo dzio wych, że by bu do wa ła
no we umoc nie nia itd. I jesz cze jed -
na spra wa, kie dy mó wi my o od bu do wie
cze goś po znisz cze niach po wo dzio -
wych, to trze ba to ro bić kom plek so wo.
Dziś jest ta ka wręcz pa ra no icz na sy tu -
acja. Oto ja ko po wiat do Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji
do Biu ra Usu wa nia Skut ków Klęsk Ży -
wio ło wych skła da my wnio sek i pi sze -
my: koszt od bu do wy dro gi
i za bez pie cze nie tej dro gi ja kimś tam
tech nicz nym spo so bem od stro ny rze ki,
z jed nej stro ny po bo cza jezd ni, ale z dru -
giej – ko ry ta wo dy. No to nam wte dy to
z wnio sku wy kre śla ją, bo to nie jest na -
sze za da nie. Ale za chwi lę ta wo da za -
bie ra dro gę i wte dy jest to na sze za da nie.
To jest ab surd! Dy rek cja RZGW nie ma
pie nię dzy na wy ko ny wa nie za bez pie -
czeń, umoc nień, więc twier dzi, że to też
nie jest jej za da nie, i tym sa mym w bu -
dże cie pań stwa są dwie ró żne in ter pre -
ta cje. My za tem wal czy my tyl ko o to,
że by śmy mo gli od bu do wy wać kom -
plek so wo: jed no i dru gie. Przy po mnę
tyl ko, jak w Przy do ni cy wy bu do wa li -
śmy dro gę po po przed niej po wo dzi.
W nie dzie lę ksiądz pro boszcz ją po świę -
cił, a w po nie dzia łek przy szła wiel ka
wo da i zruj no wa ła no wiut ki trakt, któ ry
kosz to wał cię żkie pie nią dze. Bo po tok
w tym sa mym cza sie nie zo stał za bez -
pie czo ny. To jest wy rzu ca nie zło tó wek
w bło to, a wła ści wie w wo dę. I jesz cze
jed na spra wa: trze ba po zwo lić gmi nom
w więk szym stop niu po zy ski wać żwir,
ma te riał i ka mie nie, do bu do wy umoc -
nień, oczy wi ście pod nad zo rem np.
RZGW. Tak jak dzi siaj ni cze go nie bu -
du je in spek cja ochro ny śro do wi ska, tyl -
ko pil nu je, że by wszyst ko by ło zgod ne
z prze pi sa mi, tak po dob nie ma dzia łać
RZGW, któ ry wi nien się prze kształ cić
w in spek cję wod ną, któ ra bę dzie pil no -

wać, że by wszyst ko dzia ła ło zgod nie
z prze pi sa mi. To jest po mysł pro sty
i przej rzy sty. A tak, to ma my np. od wie -
lu lat pro blem, że by zna leźć wła ści cie la
śmie ci, któ re po po wo dzi spły wa ją
do Je zio ra Ro żnow skie go. To czy się
spór mię dzy gmi ną, RZGW i Ze spo łem
Elek trow ni Wod nych. I spra wa jest nie
do roz wią za nia od dzie się cio le ci. Pra wo
jest roz ma icie in ter pre to wa ne, wszyst ko
za le ży od te go, ja ki wy so ki jest po ziom
wo dy. Osta tecz nie sprzą ta zwy kle gmi -
na, ale po wiat się do te go też do kła da.
Ja zo sta łem więc na zwa ny ob ra zo bur cą,
bo po wie dzia łem, że trze ba zli kwi do wać
RZGW. To był jed nak pe wien skrót my -
ślo wy, któ ry tu taj roz wi jam.
Jak wiel kie są sza cun ko we szko dy
w po wie cie no wo są dec kim?

– W sa mej in fra struk tu rze po wia tu to
po nad 80 mln zł, a we wszyst kich na -
szych gmi nach zbie rze się za pew ne kil -
ka set mln zł. Tu mó wi my głów nie
o dro gach lo kal nych, mo stach, prze pu -
stach, chod ni kach, ale nie mó wi my
na ra zie o osu wi skach. To jest zu peł nie
od ręb na spra wa. Na ra zie nie wie my,
któ re bę dzie my pró bo wa li sta bi li zo wać,
a któ re trze ba bę dzie zo sta wić, bo ich za -
bez pie cze nie by ło by nie opła cal ne ze
wzglę du na ogrom ne kosz ty. W ta kich
sy tu acjach le piej jest lu dzi prze sie dlić.
Zresz tą roz ma wia łem z wie lo ma oso ba -
mi, któ re po tra ci ły te raz do my. Dla nich
jest to tak wiel ki wstrząs psy chicz ny, że
na wet nie chcą tam wra cać. Wo da przyj -
dzie, za le je, a po tem opad nie, al bo prze -
pły nie i mo żna sprzą tać. To oczy wi ście
też jest cię żkie do świad cze nie. Ale jak
wczuć się w stan psy chicz ny czło wie ka,
któ ry ob ser wu je, jak mu dom sys te ma -
tycz nie się ob su wa z zie mią, co cza sa mi
trwa na wet kil ka dni, by w koń cu ru nąć.
W ta kiej sy tu acji już nic nie mo żna zro -
bić, tyl ko pa trzeć i cze kać. Pro sze ni
o wy ja śnie nia geo lo go wie, tyl ko za py ta -
ją, czy wie cie, ile mi lio nów ton zie mi
i skał jest tu taj na tej osu wi sko wej gó rze?
Cze go nas uczą ta kie trud ne do -
świad cze nia? Bo prze cież trze ba
z tej lek cji ja kieś wnio ski wy cią -
gnąć!

– Ko niecz ne jest przy go to wa nie
i uchwa le nie jed nej uni wer sal nej usta wy
o in we sty cjach ce lu pu blicz ne go. Nie

cho dzi o to, by śmy dziś coś tam przy go -
to wa li dla dróg, a ju tro dla bu dow li wod -
nych. Nie, trze ba okre ślić, co jest
in we sty cją ce lu pu blicz ne go i ta ką usta -
wę sto so wać do wszyst kie go. Bo dziś
ma my od bu do wę dróg, mo stów, ale też
li nii ko le jo wych, sie ci ener ge tycz nych
i wszę dzie na po ty ka my na pro ble my.
Zła mał się słup elek trycz ny, zna lazł się
w środ ku Po pra du, a tu już wcho dzi ob -
szar Na tu ra 2000 i in ne ob ostrze nia.
Sko ro nie ma spe cu sta wy, to my to w ra -
mach za rzą dza nia kry zy so we go sta ra my
się przy wró cić do sta nu pier wot ne go,
że by za pew nić lu dziom ener gię. Ale
za ja kiś czas to się skoń czy i wte dy wej -
dzie my w no we pro ce du ry i bę dzie my
la ta mi uzy ski wać po zwo le nie na bu do -
wę. Dla te go po trzeb na jest jed na, uni -
wer sal na spe cjal na usta wa, któ rą mo żna
by sto so wać w ta kich trud nych sy tu -
acjach. W tej usta wie trze ba okre ślić,
któ re in we sty cje słu żą ogó ło wi spo łe -
czeń stwa i tym spo so bem ogra ni cza ją
wła sność in dy wi du al ną dla do bra pu -
blicz ne go.
Jak Pan oce nia funk cjo no wa nie
szta bów kry zy so wych: gmin nych,
po wia to we go, miej skie go, wo je -
wódz kie go?

– Ma my pew ne uwa gi, zbie rze my je
i pod su mu je my. Po pierw sze – za an ga -
żo wa nie w pra cę by ło ogrom ne. Krę go -
słu pem wszyst kich dzia łań są stra że
po żar ne.
Był by kło pot bez stra ża ków?

– Nie by ło by kło po tów, bo nie miał -
by kto ra to wać lu dzi! Trze ba pa mię tać,

że stra ża ków za wo do wych w ak cji to
mo że by ło 200, ale ochot ni ków – po -
nad 2 ty sią ce. 99 jed no stek OSP ma my
w kra jo wym sys te mie ra tow ni czo -ga śni -
czym. I te OSP zna ko mi cie się spraw -
dza ją. Te raz bę dzie my im mu sie li

Proszeni o wyjaśnienia
geologowie, tylko
zapytają, czy wiecie, ile
milionów ton ziemi i skał
jest tutaj na tej
osuwiskowej górze?
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po móc w od bu do wie sprzę tu, któ ry był
bar dzo moc no eks plo ato wa ny pod czas
ak cji po wo dzio wych. My śmy stra że
wcze śniej wy po sa ży li, stwo rzy li śmy
mo bil ny ma ga zyn obro ny cy wil nej
i prze ciw po ża ro wej, urzą dze nia zaś
prze ka za li śmy do po szcze gól nych stra -

ży. W jed nost kach sprzęt był kon ser wo -
wa ny, utrzy my wa ny w peł nej go to wo ści,
i to zda ło eg za min. Te set ki pomp, któ -
re pra co wa ły, szcze gól nie tych szla mo -
wych, o wy so kiej wy daj no ści,
agre ga tów prą do twór czych, pi la rek itd.,
to wszyst ko się świet nie spraw dzi ło
w ak cji ra tun ko wej. Ma my świa do mość,
że wie le urzą dzeń trze ba bę dzie od ku -
pić, bo już się nie na da ją do pra cy. Li -
czy my na środ ki ze wnętrz ne, np.
na Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska, z bu dże tu mar szał ka, że by nas
wsparł w tym przed się wzię ciu, że by
zno wu wspo móc stra ża ków, któ rzy mu -
szą być go to wi na wy pa dek ko lej nych
klęsk ży wio ło wych. Oby one nie na de -
szły pręd ko.
Za tem bra wa dla stra ża ków! Ale
jed nak nie tyl ko?

– Trze ba po wie dzieć też o in nych słu -
żbach, któ re pra co wa ły nie zwy kle ofiar -
nie: bar dzo do bra by ła i jest współ pra ca
z po li cją, stra żą gra nicz ną, świet na by ła
łącz ność, ko or dy na cja i wy mia na in for -
ma cji. Dla te go pra gnę go rą co po dzię ko -

wać wszyst kim lu dziom, któ rzy pod czas
po wo dzi na Są dec czyź nie pra co wa li
w dzień i noc, nie zwy kle ofiar nie nie śli
po moc po szko do wa nym, spie szy li na ra -
tu nek, ofia ro wa li swo ją są siedz ką po -
moc, ta kże wie lu przed się bior com,
któ rzy ta kże da wa li wspar cie. Są de cza -
nie raz jesz cze udo wod ni li, że mo żna
na nich po le gać w trud nych sy tu acjach.
Naj więk szy pro blem to most ko le -
jo wy w Sta rym Są czu?

– To wa żna spra wa, choć naj więk -
szym pro ble mem jest most na Po pra dzie
w Mu szy nie. On zo stał pod my ty, do te -
go tro chę roz je chał go cię żki sprzęt ra -
tow ni czy, któ ry przez nie go mu siał
prze je chać. Dla te go on te raz nie na da je
się w ogó le do ru chu. Tam w pierw szej
ko lej no ści trze ba przy wró cić prze jazd
dla miesz kań ców. Co do mo stu ko le jo -
we go – spra wa jest trud na. Ten most za -
pew niał po łą cze nie z Eu ro pą
Po łu dnio wą. Dwa są tyl ko ta kie miej sca,
jed no to Zwar doń, ale to już jest po łą cze -
nie nie ze Sło wa cją, ale Cze cha mi,
i Pust ków na wscho dzie, lecz tam tra sa
jest tak ob cią żo na, że ru chu z Są dec czy -
zny tam się nie da prze rzu cić. Pro wa dzo -
ne by ły roz mo wy z przed sta wi cie la mi
wojsk in ży nie ryj nych, z PKP, z re pre zen -
tan ta mi wo je wo dy ma ło pol skie go i sta -
ro stwa. Trze ba usta lić tryb
po stę po wa nia: czy bę dzie to do ce lo wa
od bu do wa mo stu, czy naj pierw po sta wi -
my pro wi zo rycz ny most, a póź niej no wa
in we sty cja bę dzie już re ali zo wa na w nor -
mal nym try bie przez PKP. Jest też po wa -
żny pro blem w Ła zach Brzyń skich
w gmi nie Łąc ko. Tam dro gi już nie da się
na pra wić. Ko niecz na jest bu do wa mo stu
na Du naj cu. Być mo że zo sta nie za an ga -
żo wa ne woj sko, któ re – przy po mnij my
– w ro ku 1998 wy bu do wa ło no wy most
w Ja zow sku. To są naj wa żniej sze przed -
się wzię cia, któ re po tej po wo dzi mu szą
być zre ali zo wa ne.
Są też in ne pro ble my trud ne
do roz wią za nia…

– Choć by dro ga wo je wódz ka z No -
we go Są cza do Gród ka nad Du naj cem,
gdzie na dzie się ciu ki lo me trach jest chy -
ba osiem osu wisk, w tym jed no w Ku -
ro wie wręcz tra gicz ne. Tam na ra zie nie
ma po my słu, co zro bić, bo wiem te ren
się ob su nął o kil ka dzie siąt me trów, a ob -

jaz du w tym miej scu nie da się wy ty -
czyć. Roz ma wia my na ten te mat z Za -
rzą dem Dróg Wo je wódz kich. Trze ba
wspól nie usiąść i za sta no wić się
nad tym, czy nie nad szedł czas na wy -
ty cze nie in nej dro gi, in ną tra są. Mo im
zda niem nie ma sen su wy da wać ko lej -
nych mi lio nów na na pra wę trak tu, któ ry
zno wu za ja kiś czas po je dzie. Po do -
świad cze niach kil ku po wo dzi w ostat -
nich la tach, wszy scy doj rze li śmy
do te go, że by z wiel kim sza cun kiem
i re spek tem od no sić się do sił na tu ry
i przy ro dy. Trze ba rze tel nie do ta kich in -
we sty cji pod cho dzić. Nie da się wszyst -
kie go za bu do wać, za be to no wać,
za as fal to wać i tech nicz nie umoc nić.
Wy star czy kil ka go dzin, dzień i na gle
wszyst ko się roz sy pu je jak bu dow la
z kloc ków le go. I nic wte dy na to nie
mo żna po ra dzić.
Ma cie w po wie cie mnó stwo za pla -
no wa nych na ten rok in we sty cji.
Czy nie boi się Pan, że z czę ści trze -
ba bę dzie zre zy gno wać, bo pie nią -
dze zo sta ną prze zna czo ne
na ła ta nie dziur, re mon ty i usu wa -
nie skut ków po wo dzi oraz osu -
wisk?

– Na ra zie wszyst kie środ ki, któ re
mie li śmy na in we sty cje, prze su nę li śmy
na bie żą ce za da nia, że by za pew nić prze -

jezd ność dróg. Po pod su mo wa niu strat,
li czy my też na środ ki ze wnętrz ne, m.in.
z bu dże tu pań stwa na usu wa nie skut ków
klęsk ży wio ło wych. Oczy wi ście, plan
in we sty cyj ny mu si być zmie nio ny. Nie
ma in nej mo żli wo ści.
Czy to nie za kłó ci np. przy go to -
wań do bu do wy ob wod ni cy za -
chod niej No we go Są cza?

– Nie, ta kich obaw nie ma. Tam zo -
sta ły przy dzie lo ne środ ki z Unii Eu ro -
pej skiej i nie mo żna so bie ich do wol nie
wy ko rzy sty wać. Z ok. 50 mln zł – ty le

Potrzebna jest jedna,
uniwersalna specjalna
ustawa, którą można by
stosować w trudnych
sytuacjach. 

FO
T.

 J
EC

POWÓDŹ 2010

SADECZANIN lipiec 2010_SADECZANIN  06-07-2010  01:12  Strona 32



LIPIEC 2010 Sądeczanin 33

v www.sadeczanin.info

ma kosz to wać ta tra sa – 39 mln zł to są
unij ne fun du sze. Ob wod ni ca jest bar dzo
po trzeb na. My w ter mi nie po win ni śmy
zdą żyć, czy li w paź dzier ni ku, po tym jak
fir ma Klo to ida przy go tu je osta tecz ną
kon cep cję, ogło si my prze targ na wy ko -
na nie tej dro gi. Je stem prze ko na ny, że
w ro ku 2012 bę dzie ona go to wa. Jest tyl -
ko pro blem, że do te go cza su nie bę dzie
ra czej ob wod ni cy pół noc nej mia sta, bo -
wiem de cy zja śro do wi sko wa zo sta ła
uchy lo na. Za czy na li śmy w tym sa mym
cza sie i tym sa mym miej scu…
…na ryn ku w Sta rym Są czu w ro -
ku 2001!

– Tak jest. My śmy w tym cza sie ra -
zem z wo je wódz twem, gmi na mi Sta ry
Sącz i Po de gro dzie zro bi li ob wod ni cę
sta ro są dec ką, te raz jest re ali zo wa na ob -
wod ni ca Po de gro dzia i trwa ją przy go to -
wa nia do ob wod ni cy za chod niej, któ rej
to po wiat no wo są dec ki jest in we sto rem.
Je stem prze ko na ny, że w po ło wie 2012
bę dzie ona go to wa.

Warto wiedzieć

Na ok. 82 mln zł osza co wa no stra ty w in fra -
struk tu rze po wia to wej, po wo do wa ne przez
ostat nią po wódź. Naj bar dziej zo sta ły znisz -
czo ne dro gi (po nad 72 mln zł) i mo sty (prze -
szło 7 mln zł).
Spo ro bę dzie ta kże kosz to wa ła na pra wa
prze pu stów (stra ty 1,4 mln zł) i sie ci ka na li -
za cji desz czo wej (260 tys. zł).
Od 2 do 9 czerw ca ewa ku owa no na Są dec -
czyź nie 468 osób. Naj wię cej za gro żo nych by -
ło w gmi nie Gry bów, Mu szy nie, mie ście
Gry bo wie i Chełm cu. W tym cza sie uak tyw -
ni ło się 340 osu wisk. Do li cza jąc do nich te,
któ re po wsta ły pod czas po wo dzi w ma ju,
licz ba ta wzro sła do 484.
W Mu szy nie zie mia za gro zi ła 64 bu dyn kom
miesz kal nym i go spo dar czym, w Gród ku
nad Du naj cem – 59, w Ka mion ce Wiel kiej
– 35, a w Sta rym Są czu – 34. W po zo sta łych
gmi nach rów nież by ło za gro żo nych po kil ka -
na ście do mów, na to miast w su mie, 98 bu -
dyn ków zo sta ło uszko dzo nych.
Wo da za la ła 74 km kw. po wierzch ni po wia -
tu, a licz ba miesz kań ców z te re nów za la nych
to 5 662 oso by. W dzia ła niach ra tow ni czych
bra ło udział 12,5 ty sią ca stra ża ków.

Po po wo dziach ma jo wej i czerw -
co wej, ja kie zruj no wa ły Są dec -
czy znę, ru szy ły osu wi ska
na nie spo ty ka ną do tych czas ska -
lę. Dla cze go zie mia je dzie w dół? 

– Są dec czy zna le ży na te re nie Kar -
pat, a on ce chu je się pew ną spe cy fi ką,
je śli cho dzi o bu do wę geo lo gicz ną. To
flisz z utwo ra mi osa do wy mi, pia skow -
cem i łup kiem, i sil nie eks po no wa ną
zró żni co wa ną bu do wą mor fo lo gicz ną.
Te ele men ty są sta łe, jed nak w za le żno -
ści od po zo sta łych czyn ni ków mo gą
uru cho mić się ru chy zie mi i mas skal -
nych, któ re w okre ślo nych sy tu acjach
prze miesz cza ją się zgod nie z si ła mi
cię żko ści w dół. Z ta ki mi Są dec czy zna
mia ła do czy nie nia w 1913 r., po tem
w 1933 i 1948. Póź niej przez wie le lat
mie li śmy okres względ ne go spo ko ju.
To uśpi ło czuj ność miesz kań ców.
Ugrun to wa ło się prze ko na nie, że je śli

przez ty le lat nic się nie dzia ło, to i te -
raz nie po win no. Za bu do wy wa ne by ły
sto ki wznie sień oraz zbo cza do lin.
Do spe cy ficz nej bu do wy geo lo gicz nej
oraz mor fo lo gicz nej re gio nu na le ży też
do ło żyć tek to ni kę (usko ki) oraz – jak

już wspo mnia łem – zwar tą za bu do wę,
za któ rą szły: uzbro je nia te re nu, bu do -
wa sie ci wo do cią go wych i ka na li za cyj -
nych oraz dróg. A to nie jest bez
zna cze nia. Trze ba pa mię tać też o tym,

Przyrody nie 
da się oszukać

Rozmowa z RYSZARDEM BIELEM, geologiem
powiatowym w Nowym Sączu

Do uaktywniania się
osuwisk przyczynia się też
bezmyślność ludzi, którzy
zasypują doliny wód
górskich, szybko
reagujących na opady. 
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że w nie tak da le kiej hi sto rii na stą pi ło
ob ni że nie dna Du naj ca i Po pra du
– głów nych cie ków re gio nu, a to po wo -
do wa ło ero zję wstecz ną in nych, w gó rę
od Du naj ca. Na stą pi ło po głę bia nie się
do lin i zmie ni ły się ką ty na chy le nia zbo -
czy. Do uak tyw nia nia się osu wisk przy -
czy nia się też bez myśl ność lu dzi, któ rzy
za sy pu ją do li ny wód gór skich, szyb ko
re agu ją cych na opa dy. Przy prze cięt nych
rocz nych opa dach – po dej rze wam, nic
by się nie sta ło. Te raz mie li śmy jed nak
do czy nie nia z bar dzo in ten syw ny mi,
dłu go trwa ły mi, któ re wy peł ni ły ma sy
skal ne, co spo wo do wa ło prze miesz cze -
nie tych utwo rów. Dłu ga i ostra zi ma
rów nież nie by ła sprzy mie rzeń cem. Wo -
da nie mia ła kie dy od pa ro wać.
Czy bu do wa geo lo gicz na Są dec -
czy zny sprzy ja po wsta wa niu osu -
wisk?

– Znaw cy te ma tu uwa ża ją, że w Kar -
pa tach za cho dzi 95 proc. zja wisk osu wi -
sko wych, ja kie ob ser wo wa ne są
w Pol sce. Na Są dec czyź nie do mi nu ją
utwo ry fli szo we (z du żym udzia łem
warstw łup ko wych i łup ko wo -pia skow -
co wych) przy kry te war stwą zwie trze li ny. 

Ukształ to wa nie te re nu, je go bu do wa
mor fo lo gicz na i dzia łal ność czło wie ka

wy jąt ko wo sprzy ja ich po wsta wa niu.
Przy ro dy nie da się oszu kać, ani lek ce -
wa żyć. Ona po tra fi ze mścić się z na -
wiąz ką.
Ile osu wisk uak tyw ni ło się w ostat -
nich ty go dniach na Są dec czyź nie?

– Na 12 czerw ca zgło szo nych by -
ło 362 osu wi ska (w tym 75 za gra ża ją -
cych bu dyn kom miesz kal nym, 63

– in fra struk tu rze tech nicz nej, ko mu nal -
nej i dro go wej, 27-dro gom po wia to -
wym). Na tych mia sto wej ewa ku acji
wy ma ga ło 17 bu dyn ków. Ta licz ba bę -
dzie nie ste ty ro snąć.
A ile jest wszyst kich czyn nych osu -
wisk w re gio nie?

– Na to py ta nie mógł bym od po wie -
dzieć po za koń cze niu tzw. dru gie go eta -
pu SO PO.
Co to ta kie go?

– To sys tem osło ny prze ciw o su wi -
sko wej, któ re go pierw szy etap był re ali -

zo wa ny po po wo dzi w 1997 i 2001 r.
przez od dział kar pac ki Pań stwo we go In -
sty tu tu Geo lo gicz ne go. Nad tym pro gra -
mem pra co wa no do 2009 r., po to, by
mo żna by ło w przy szło ści prze ciw dzia -
łać tym ka ta stro fom. Wte dy li kwi do wa -
ne by ły szko dy za ist nia łe pod czas
tam tych po wo dzi. Pro gram bar dzo an -
ga żo wał geo lo gów z do świad cze niem,
zna ją cych bu do wę Kar pat. Ru szy ła dru -
ga część pro gra mu, któ ra ma być fi nan -
so wa na z Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska. W jej ra mach ma -
ją być zin wen ta ry zo wa ne wszyst kie osu -
wi ska i te re ny za gro żo ne osu wa niem się
zie mi i przed sta wio ne na ma pach w ska -
li 1: 10 000, a dla osu wisk czyn nych wy -
ko na ne kar ty re je stra cyj ne osu wi ska.
Dla sa mo rzą dów lo kal nych oraz or ga -
nów ad mi ni stra cji geo lo gicz nej by ła by
to do ku men ta cja, w opar ciu o któ rą mo -
gli by prze ciw dzia łać za go spo da ro wa niu
te re nów, za gro żo nych osu wa niem się
zie mi.
Któ re gmi ny na Są dec czyź nie zo -
sta ły naj bar dziej po szko do wa ne
przez osu wi ska? 

– Na Są dec czyź nie ma my pięć gmin,
któ re zo sta ły uwzględ nio ne, ja ko szcze -
gól nie po szko do wa ne przez osu wi ska:
Gró dek n/Du naj cem, Cheł miec, Ka -
mion ka Wiel ka, Łąc ko i Ło so si na Dol -
na. Lu dziom eks mi to wa nym z tych
te re nów trze ba za pew nić bez piecz ne
miej sca, by tam mo gli od bu do wać swo -
je ży cie. Do za opi nio wa nia otrzy ma łem
wła śnie pro jekt usta wy, dzię ki któ rej,
na pod sta wie za rzą dze nia wój ta, oso by
te bę dą się mo gły od bu do wy wać na spe -
cjal nych za sa dach, w opar ciu o szyb sze
pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne. Na pod sta -
wie tej usta wy mo żna by ło by też wy klu -
czać te re ny, na któ rych nie po win no być
re ali zo wa ne bu dow nic two, mi mo że zo -
sta ły one prze zna czo ne pod ta kie ce le
i znaj du ją się w pla nie za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go mia sta czy gmi ny.
W Gród ku n/Du naj cem zda je się
sy tu acja jest naj gor sza?

– Wi dzia łem znisz cze nia i mo im zda -
niem rze czy wi ście tak jest. W tej gmi -
nie wy stę pu je spe cy ficz na bu do wa
geo lo gicz na, o któ rej mó wi łem, sprzy -
ja ją ca te go ty pu zja wi skom. W Ka mion -
ce Wiel kiej ten pro blem też się bar dzo

Przyrody nie da się
oszukać, ani lekceważyć.
Ona potrafi zemścić się
z nawiązką.
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moc no za ry so wał. Tam prze bu dzi ły się
sta re osu wi ska. Po wa żna sy tu acja jest ta -
kże w gmi nie Cheł miec.
Po ja kim cza sie od po wo dzi mo że
ru szyć zie mia?

– Opad, któ ry in fil tru je gó ro twór,
prze miesz cza się w dół szcze li na mi
do stre fy dre na żu i roz kła da się w cza -
sie. Gó ro twór re agu je nie tak jak cie ki
– bły ska wicz nie, ale z du żym
opóź nie niem. Kie dy ru szy? Nie wia do -
mo. Jest to uza le żnio ne od wie lu czyn -
ni ków: stre fy spę kań, za fał do wań,
li to lo gii, ak tyw no ści czło wie ka na tym
te re nie, nie dro żno ści ka na łów, fos. 
To nie ko niec uak tyw nia nia się
osu wisk?

– Nie ste ty. Skut ki mo gą być dłu go -
trwa łe. Za bu rzo ne zo sta ło krą że nie wód
pod ziem nych. Jesz cze te raz w szcze li -
nach, roz ła mach grun tu gro ma dzi się wo -
da, któ ra tak szyb ko się nie od są czy. Są to,
w przy pad ku dal szych in ten syw nych opa -
dów, do dat ko we pu łap ki. Pew ne na stęp -
stwa uak tyw nie nia się osu wisk bę dzie my
da lej ob ser wo wać, zwłasz cza po zi mie
i wio śnie. Je stem o tym prze ko na ny. 

Dla cze go obec nie uak tyw nia się
ty le osu wisk? Daw niej ich chy ba
ty le nie by ło?

– Wy da je mi się, że w prze szło ści nie
by ło ich mniej, jak się uwa ża. Daw niej
lu dzie ra czej nie przej mo wa li się ta ki mi
zja wi ska mi. W ka żdym ra zie nie prze -
kła da ły się one na nisz cze nie obiek tów

na tak du żą ska lę. Bu dyn ki drew nia ne
nie ob cią ża ły zbyt nio zbo czy, jak współ -
cze sne – mu ro wa ne, wie lo kon dy gna cyj -
ne. Daw niej wię cej by ło la sów, co
sprzy ja ło re ten cji wo dy, któ ra nie prze -
miesz cza ła się w głąb gó ro two ru. Nie
by ło roz bu do wa nej in fra struk tu ry. Te raz
ob ser wu je my stop nio we za bu do wy wa -
nie sto ków, wznie sień, w gra ni cach
dział ki wła ści cie la. Jest on bo wiem za in -
te re so wa ny ta kim usy tu owa niem bu dyn -

ku, któ ry mu od po wia da. Pod ci na się
więc stok. Po tem po ja wia się są siad, któ -
ry bu du je się wy żej i też in te re su je go
tyl ko wła sny ogró dek, a nie to, co się bę -
dzie dzia ło na ca łym sto ku. Two rzy się
więc bu do wa ta ra so wa. Ka żdy pod bie ra
i nad sy pu je, nie przej mu jąc się zbyt nio
wła ści wym od pro wa dze niem wód opa -
do wych z da chów i tych z od wad nia nia
fun da men tów od stro ny zbo cza. 
Ile osób, wy sie dlo nych z za gro żo -
nych do mów, bę dzie mo gło
do nich wró cić, a ile stoi przed per -
spek ty wą prze sie dle nia się w in ne,
bez piecz niej sze miej sce, i za czy na -
nia ży cia od no wa?

– Nie chciał bym przy ta czać kon kret -
nych liczb. Po cze kaj my, aż za koń czy się
in wen ta ry za cja te re nów osu wi sko wych,
aż bę dzie wia do mo, ile zo sta nie przy go -
to wa nych tzw. kart osu wi sko wych, któ -
re opra co wu je się dla bu dyn ków
znisz czo nych czy za gro żo nych, i ile zo -
sta nie spo rzą dzo nych opi nii geo lo gicz -
nych, uza sad nia ją cych, czy bu dy nek
na le ży opu ścić, czy mo żna w nim
miesz kać cza so wo. Kie dy bę dą one go -
to we, mo żna uru cho mić kon kret ne środ -
ki. Jest przy rze cze nie wo je wo dy
ma ło pol skie go, że te kar ty dla tych pię -
ciu gmin bę dą re fun do wa ne od 3 do 6
tys. zł.
Ja kie są kosz ty za bez pie cze nia
prze miesz cza ją ce go się osu wi ska?

– Za bez pie cze nie su ną ce go osu wi ska
jest bar dzo dro gie. Mu szą być zro bio ne
od po wied nie ba da nia, po tem osu wi ska
trze ba sta bi li zo wać. Wy ma ga to pa lo wa -
nia, od wod nie nia te re nu. Na to idą dzie -
siąt ki mi lio nów zło tych. Czy ta kie
osu wi sko nie ru szy? Te go nie da się za -
gwa ran to wać. Nie wszyst ko da się wy -
li czyć. Przy ro da też nie jed no krot nie jest
nie prze wi dy wal na. 
Gdzie w ostat nich ty go dniach uak -
tyw ni ło się naj więk sze po wierzch -
nio wo osu wi sko?

– Mo im zda niem to osu wi sko w gmi -
nie Łąc ko, przy dro dze na Brzy nę. Po do -
kład nych oglę dzi nach te re nu oka za ło się,
że roz war stwia się w ró żnych kie run kach
i zmie rza do za sy pa nia do li ny na dłu go -
ści, co naj mniej 200 me trów. Drze wa,
któ re tam ro sły, zo sta ły już usu nię te. Je -
śli mo je spo strze że nia się po twier dzą, to

W przeszłości osuwisk nie
było mniej. Dawniej ludzie
raczej nie przejmowali się
takimi zjawiskami. 
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Ja kich sta nów emo cjo nal nych
mo gą do świad czać lu dzie, któ -
rym po wódź znisz czy ła do my,
upra wy, a w wie lu przy pad kach
za bra ła ca ły do ro bek ży cia?

– Od sta nów lę ko wych, po bez rad -
ność, złość, bez sil ność, roz pacz, de pre -
sję, utra tę sen su ży cia. Trze ba mieć
świa do mość, że część z tych osób zo -
sta ła bez da chu nad gło wą nie jed no -
krot nie w bar dzo dra ma tycz nych
oko licz no ściach. „Stra ci li śmy wszyst -
ko”, „Nie ma my, po co żyć?” – mó wią
nie któ rzy z nich. Ka żde mu z tych sta -
nów to wa rzy szy oba wa o przy szłość
wła sną i swo ich naj bli ższych. Po wo -
dzia nie py ta ją: Jak da lej żyć? – bo
w wie lu przy pad kach do tych cza so wy
styl ży cia, któ ry wie dli, pla ny, ja kie
snu li, le gły w gru zach.
Mo żna za tem mó wić o syn dro mie
po po wo dzio wym? Czy ta ki ter -
min funk cjo nu je w psy cho lo gii?

– Nie spo tka łam się z ta kim okre śle -
niem w ro zu mie niu dia gno zy me dycz -
nej. Mo że my na to miast na zy wać ró żne
rze czy, w mia rę, jak je ste śmy świad ka -
mi ta kich czy in nych wy da rzeń, i two -
rzyć wła sny ję zyk, któ ry pró bu je je
opi sać. W psy cho lo gii oraz me dy cy nie
wy stę pu je ter min – ze spół stre su po -
ura zo we go. Jest dia gno zo wa ny u ofiar
ró żne go ro dza ju ka ta kli zmów: po wo -
dzi, po ża rów, hu ra ga nów, u osób, któ -
re do zna ły prze mo cy, bądź by ły jej
świad ka mi, u więź niów obo zów kon -
cen tra cyj nych, a ta kże u tych, któ rzy
prze szli in ne trau ma tycz ne prze ży cia.
Ja kie są pierw sze symp to my ze -
spo łu stre su po ura zo we go?

– Do te go za gad nie nia na le ży pod -
cho dzić in dy wi du al nie, bo ka żdy czło -
wiek jest in ny. Ktoś po pad nie
w de pre sję, u ko goś in ne go po ja wią się
sta ny lę ko we, a jesz cze in ny bę dzie po -
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mo że zje chać jed na trze cia gó ry. Je śli tak
sta ło by się, to skut ki mo gą być nie prze -
wi dy wal ne. Mo że zmie nić się zu peł nie
ko ry to cie ku pły ną ce go w po bli żu.
Czy w dół je cha ły osu wi ska, któ re
by ły już sta bi li zo wa ne?

– Wy da je mi się, że wy trzy ma ły, cho -
ciaż być mo że coś dzia ło się w in fra -
struk tu rze dro go wej. Je śli te ren zo stał
od po wied nio za bez pie czo ny, nie po win -
no się dziać nic nie po ko ją ce go. Tam,
gdzie już wcze śniej zie mia się osu wa ła,
tam na stą pi ła pew na rów no wa ga.
Ja kie kro ki na le ża ło by pod jąć, aby
grun ty nie osu wa ły się?

– Trze ba so bie ja sno po wie dzieć, że
osu wi ska je cha ły, ja dą i bę dą je chać. Mu -
si my na uczyć się z ta ki mi zja wi ska mi żyć
i od po wied nio się za bez pie czać przed ich
skut ka mi. Mam na dzie ję, że gdy za koń -

czy się II etap SO PO, bę dzie my mie li zin -
wen ta ry zo wa ne wszyst kie czyn ne
i uśpio ne osu wi ska, a ta kże te re ny ni mi
za gro żo ne. Bar dzo po moc ne by ły by ma -
py spo rzą dza ne w ra mach wspo mnia ne go
pro gra mu. W opar ciu o nie mo żna by ło -
by prze ciw dzia łać za bu do wie zbo czy, do -
lin i sto ków. Ka żdy plan miej sco wy
mu siał by uwzględ niać te do ku men ty.
Na te re nach za gro żo nych osu wi ska mi na -
le ża ło by zmie nić po dej ście do ich za go -
spo da ro wa nia np. po przez ich za le sia nie.
Więc jak się bez piecz nie bu do wać
w na szym re gio nie?

– Bu duj my w stre fach bez piecz nych
na te re nach o mniej szym na chy le niu,
tam, gdzie zo sta ło wy ko na ne roz po zna -
nie bu do wy geo lo gicz nej nie tyl ko w ob -
rę bie po sia da nej dział ki bu dow la nej. Nie
ma uproś. Bu du jąc się w Kar pa tach,
trze ba ba dać ca łe zbo cze czy stok.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

Na Sądecczyźnie mamy
pięć gmin, które zostały
uwzględnione, jako
szczególnie poszkodowane
przez osuwiska: Gródek
n/Dunajcem, Chełmiec,
Kamionka Wielka, Łącko
i Łososina Dolna. 

Jak da lej żyć?
Rozmowa z MARIĄ WAWSZCZAK, 

psychologiem klinicznym i psychoterapeutą
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

i Przychodni Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego w Nowym Sączu

Maria Wawszczak FOT. MIGA
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bu dzo ny, nadak tyw ny, peł ny nie po ko ju,
za bie ga ją cy o to, by jak naj le piej uchro -
nić swój ma ją tek przed za la niem. Pod -
czas po wo dzi lu dzie naj pierw
mo bi li zu ją si ły na wal kę z wo dą, kon -
cen tru ją się na spo so bach ra dze nia so bie
z za gro że niem. Do pie ro, gdy wo da
opad nie, gdy wy da je im się, że są bez -
piecz ni, że wszyst ko, co złe, po za ni mi,
da je o so bie znać fa la po wra ca ją cych le -
ków, ne ga tyw nych wspo mnień. Za czy -
na się etap bez rad no ści, py ta nia: Co, by
by ło, gdy by?
Kto jest bar dziej po dat ny na nie go? 

– Oso by, któ re nie ma ją spre cy zo wa -
ne go ce lu w ży ciu i hie rar chii war to ści,
ma ją ce skłon no ści do po pa da nia w pa ni -
kę, gdy wy stą pią tak eks tre mal ne wa run -
ki. Kon cen tru ją się wte dy za zwy czaj
tyl ko na so bie i swo ją po sta wą – ego cen -
trycz ną chcą po ka zać: „Zo bacz cie, jak ja
cier pię i co prze ży wam”. Nie szu ka ją
wyj ścia z sy tu acji, roz wią za nia pro ble -
mu. Nie chcę tu taj ge ne ra li zo wać pro ble -
mu, bo ka żdy czło wiek, któ ry mu si
zmie rzyć się z sy tu acją kry zy so wą, a nie -
kie dy dra ma tycz ną, pod cho dzi do niej in -
dy wi du al nie. Z ca łym do bro dziej stwem
in wen ta rza. W za le żno ści od te go, jak
prze bie ga ło je go do tych cza so we ży cie,
jak so bie ra dził z sy tu acja mi eks tre mal -
ny mi, pro ble ma mi i kry zy sa mi, to tak za -
cho wa się w sy tu acji nad zwy czaj nej. Je śli
ktoś przez ca łe ży cie prze sad nie dbał
o swo je zdro wie, to w sy tu acji trau my
jesz cze bar dziej bę dzie drżał o nie. Na to -
miast oso by czu ją ce się do brze w oto cze -
niu, w któ rym miesz ka ją, są głę bo ko
w nim za ko twi czo ne, ma ją szczę śli wą ro -
dzi nę, przy ja ciół, do bre re la cje w miej -
scu pra cy, z są sia da mi, le piej po tra fią
so bie ra dzić pod czas ka ta kli zmu. 
Bar dziej na ra żo ne na stres po po -
wo dzio wy są chy ba dzie ci, któ re
chło ną jak gąb ka trau ma tycz ne
emo cje?

– Trud no po wie dzieć. Re ak cja dziec -
ka za le ży od te go, jak na sy tu acje eks -
tre mal ne re agu ją je go ro dzi ce, od te go,
co wi dzą w naj bli ższym oto cze niu.
Dzie ci za pa mię tu ją ne ga tyw ne prze ży -
cia w for mie bar dziej wra że nio wej. Cza -
sem nie zda ją so bie na wet spra wy
z po wa gi sy tu acji. Po wódź trak tu ją pa -
ra dok sal nie, ja ko przy go dę.

Czym mo że ob ja wiać się u dziec ka
stres po po wo dzio wy?

– Na przy kład za bu rze nia mi snu,
noc nym mo cze niem. Ner wi ca mo że na -
śla do wać ka żdą cho ro bę. U naj młod -
szych do gło su do cho dzą ob ja wy
so ma tycz ne. Mo gą się też bać przed roz -
sta niem z ro dzi cem, za pew nia ją cym mu

bez pie czeń stwo, czy przed opusz cze -
niem ro dzin ne go do mu. 
Jak po win ni po stę po wać ro dzi ce–
po wo dzia nie, aby ich dzie ci prze -
szły przez ten trud ny czas
sto sun ko wo spo koj nie?

– Dziec ko mu si mieć po czu cie bez -
pie czeń stwa, a za pew nić je mo gą mu
naj bli żsi. W tym trud nym cza sie ro dzi -
ce mu szą swo im po cie chom oka zać
szcze gól ną cier pli wość. 
Jak naj młod si mo gą od re ago wać

trau mę?

– Dzie ci od re ago wu ją ją naj czę ściej
pod czas za baw np. w po wódź, w woj nę.
Przez od gry wa nie ról, jak gdy by wy rzu -
ca ją z psy chi ki na gro ma dzo ne ne ga tyw -
ne do świad cze nia. Psy cho lo go wie
pra cu ją cy z dzieć mi skła nia ją je, by na -
ry so wa ły, co prze ży ły. Trau ma tycz ne
prze ży cia od re ago wu ją też w snach. Ne -
ga tyw ne emo cje rów nież słab ną, je śli
o nich opo wia da się pierw szej, dru giej,
set nej oso bie.

Podczas powodzi ludzie
najpierw mobilizują siły
na walkę z wodą, dopiero
gdy ona opadnie, gdy
wydaje im się, że są
bezpieczni, daje o sobie
znać fala leków.

WIERCHOMLA

KŁODNE
FOT. SŁAWOMIR SIKORA
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A do ro śli?
– Po dob nie, jak dzie ci – w snach,

choć ła twiej wy ra ża ją je sło wa mi.
Wie le sa mo rzą dów gmin, któ re
omi nę ła po wódź, za pra sza naj -
młod szych do sie bie na wa ka cyj ny
wy po czy nek czy zie lo ne szko ły...

– I o to cho dzi, bo w ten spo sób dzie -
ci mo gą sto sun ko wo szyb ko roz ła do wać
stres.
U czę ści lu dzi po wódź za miast roz -
pa czy i zwąt pie nia wy zwo li ła zu -
peł nie od wrot ną po sta wę – „Nie
pod dam się”. Wy zwo li ła pęd
do dzia ła nia...

– Ta kie zja wi sko też jest zna ne
w psy cho lo gii, ja ko tzw. pa ra dok sal ny
efekt stre su. W mo men cie, gdy czło wiek
jest bom bar do wa ny wszyst kim tym, co
nio są ze so bą groź ne sy tu acje, po tra fi się
mak sy mal nie zmo bi li zo wać. Mo że
prze no sić gó ry. Po pew nym cza sie mo -
że nie ste ty dać o so bie znać de pre sja.
Jest to ce na, ja ką przy cho dzi mu za pła -
cić za prze sad ną ak tyw ność. Bar dzo
czę sto jest tak, że oso ba, któ ra wcze śniej
spraw dzi ła się w sy tu acjach stre so wych,
jest za to sza no wa na, ma więk sze po czu -

cie wła snej war to ści. To ją pod bu do wu -
je i na pę dza do dzia ła nia. Wcze śniej
prze ży te ka ta kli zmy uczą lu dzi in ne go
po dej ścia do tych zja wisk w przy szło ści.
Z jed nej stro ny jest lęk, co bę dzie tym
ra zem, z dru giej wie dzą już, jak się ra -
to wać.
Po ja kim cza sie po wo dzia nie od re -
ago wu ją trau mę?

– Nie ma na to re gu ły. Po ty go dniu,
dwóch, kil ku na stu mie sią cach. Zna ne są
na wet przy pad ki, że do pie ro po la tach.
Pró bu ją zmie rzyć się z pro ble mem, ro -
bią wszyst ko, by od bu do wać swo je ży -

cie. Przy cho dzi jed nak ta ki mo ment, że
uświa da mia ją so bie, iż to, co chciał zbu -
do wać na no wo, nie po wio dło się.
U po wo dzian nie jed no krot nie
przez dłu gie la ta utrzy mu je się
strach przed wo dą czy gwał tow -
niej szą ule wą...

– Rze czy wi ście w wie lu wy pad kach
tak by wa. Z upły wem cza su te lę ki mo gą
się wy ci szyć, choć nie jest to oczy wi ście
re gu łą, bo ka żdy przy pa dek jest in dy wi -
du al ny. Strach nie mo że jed nak zdo mi no -
wać ca łe go ży cia. Im czło wiek ma
bo gat szą oso bo wość, im ma wię cej ce lów,
któ re chce re ali zo wać w ży ciu, tym le piej.
Co zro bić, by skut ki tra gicz nych
przejść wy wo ła nych ka ta kli zmem
by ły dla czło wie ka naj ła god niej sze?

– Po trzeb na jest so li dar ność spo łecz -
na i za pew nie nie po wo dzia nom po czu -
cia, że z pro ble ma mi, z ja ki mi mu szą
zmie rzyć się, nie zo sta li sa mi. Trze ba
stwo rzyć im wa run ki, aby mo gli wy rzu -
cić z sie bie to, co prze ży li, by po dzie li li
się z in ny mi swo im bo le snym do świad -
cze niem. Na dal po ku tu je w na szym spo -
łe czeń stwie prze ko na nie, że naj le piej
jest wy przeć trau ma tycz ne do świad cze -
nia ze świa do mo ści, i za po mnieć. Nic
bar dziej błęd ne go. Na le ży o nich mó -
wić. Je śli nie prze ana li zu je się te go, co
się prze ży ło, nie wy cią gnie wnio sków,
jak da lej żyć i jak się przed ka ta kli zma -
mi chro nić, to kosz mar bę dzie tkwić
w pod świa do mo ści czło wie ka. Na gro -
ma dze nie ne ga tyw nych prze żyć mo żna
po rów nać do bom by z opóź nio nym za -
pło nem. Dla te go po trzeb na jest po moc
psy cho lo gicz na, psy cho te ra peu tycz na.
Gdzie jej szu kać?

– W po rad niach, ośrod kach, któ re ją
świad czą, choć zda ję so bie spra wę, że
jest ich nie wie le. W ta kich sy tu acjach
kry zy so wych, jak po wódź, za pew nia ją
ją rów nież cha ry ta tyw nie fun da cje czy
ró żne go ro dza ju or ga ni za cje spo łecz ne.
Bar dzo czę sto, gdy do cho dzi do ta kich
ka ta kli zmów, psy cho lo go wie–wo lon ta -
riu sze po ja wia ją się w miej scach, gdzie
ich po moc jest nie zbęd na. Po wo dzia nie,
je śli czu ją się na si łach, sa mi mo gą zgło -
sić się rów nież do spe cja li stów.
Gdzie po wo dzia nin z Są dec czy zny

mo że szu kać po mo cy psy cho lo -
gicz nej?

Dzieci odreagowują traumę
najczęściej podczas zabaw
np. w powódź, w wojnę.

KŁODNE

MOST NA POPRADZIE
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POWÓDŹ 2010
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– Je śli jest to oso ba nie peł no let nia,
mo że zgło sić się do na szej Po rad ni Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz nej w No wym
Są czu. Do ro śli mo gą szu kać jej w Po -
rad ni Zdro wia Psy chicz ne go czy
w Ośrod ku In ter wen cji Kry zy so wej.
Cza sa mi ta ką po moc or ga ni zu ją też
ośrod ki przy ko ściel ne. 
Na czym ona po le ga?

– Na sze wspar cie opie ra się na roz -
mo wie, na uświa do mie niu ko muś, kto
ze tknął się z ży wio łem, hie rar chii wa -
żno ści spraw. Nie dzi wi nas, że po cząt -
ko wo u po wo dzian na gro ma dzo nych
jest du żo ne ga tyw nych emo cji, po staw
rosz cze nio wych. Nie jed no krot nie oso -
ba do świad czo na ka ta kli zmem kie ru je
agre sję i złość na te go, kto pró bu je jej
po móc. Psy cho lo go wie mu szą te emo -
cje przy jąć na kla tę. Czło wiek w eks tre -
mal nych wa run kach ma pra wo
za cho wy wać się nie ko niecz nie w kon -
wen cjo nal ny spo sób.
Jak dłu go trwa ta ka te ra pia psy -
cho lo gicz na?

– Je śli ktoś zo stał za kwa li fi ko wa ny
do psy cho te ra pii krót ko ter mi no wej, mu -
si od być nie wię cej niż 25 spo tkań. Mi -

mo to trwa ona kil ka mie się cy.
W przy pad ku te ra pii dłu go ter mi no wej
jest ona znacz nie dłu ższa. 
Oso by nio są ce po moc w ta kich
chwi lach: ra tow ni cy, sa mo rzą dow -
cy, pra cow ni cy so cjal ni, te ra peu ci
„bio rą na kla tę” cu dze, ne ga tyw ne
emo cje i lę ki. Ale ich wy trzy ma łość
psy chicz na też ma swo je gra ni ce... 

– Zwłasz cza, gdy mu szą zmie rzyć się
z nie do sta tecz ną sku tecz no ścią po dej -
mo wa nych dzia łań. Mam tu na my śli sy -
tu ację, gdy w wy ni ku po wo dzi czy
in ne go ży wio łu ktoś tra ci ży cie.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

Nadal pokutuje
przekonanie, że najlepiej
jest wyprzeć traumatyczne
doświadczenia ze
świadomości, i zapomnieć.
Nic bardziej błędnego.
Należy o nich mówić.

N a tu ra po raz ko lej ny po sta -
wi ła nam trud ne wa run ki.
Noc z 3 na 4 czerw ca przej -
dzie do po wo dzio wej hi sto -

rii Są dec czy zny. Wo da la ła się
z cię żkie go nie ba, a na sze rze ki co raz
bar dziej wzbie ra ły. Oko ło godz. 22.,
sto jąc na ta ra sie mo je go do mu w Wil -
czy skach, wie dzia łem, że to nie mo że
się do brze skoń czyć. 

Mó wił mi o tym zło wro gi szum rze -
ki mo je go dzie ciń stwa, czy li Bia łej
Du na jec kiej, zwa nej ta kże Tar now ską.
Kto nie sły szał z od da li przej mu ją ce -
go, głu che go hu ku fal, wzbie ra ją cej
gór skiej rze ki, ten ni gdy nie zro zu mie,
ja kie stra chy przy cho dzą wte dy czło -
wie ko wi do gło wy. A kto nie wi dział,
jak ta ka rze ka wzbie ra w oka mgnie niu
i po tra fi po rwać nie ostro żne go ga pia,
ten po wi nien uwie rzyć mi na sło wo, że
wte dy na praw dę nie ma żar tów i le piej
ucie kać.

To nie by ła pierw sza po wódź w mo -
im ży ciu i nie pierw szy raz przy szło mi
ra to wać do by tek, a po tem wy wo zić
szlam i muł z piw nic oraz bu dyn ków
go spo dar skich. Pa mię tam po wo dzie
w 1968, 1973, a ta kże w 2003 r. – mó -
wię tyl ko o tych naj do tkliw szych
w skut kach. Jed nak ja ko pszcze la rzo -
wi ser ce mi się kra ja ło, gdy tym ra zem
ob ser wo wa łem ule pły ną ce z nur tem
rze ki. I dla te go za miast słów fe lie to nu
pro po nu ję Czy tel ni kom „Są de cza ni na”
krót ki fo to re por taż, au tor stwa mo je go

sy na Ka je ta na Ry sie wi cza, o tym, jak
ra to wa no jed ną z naj pięk niej szych pol -
skich pa siek (któ rej wła ści cie la mi są
An na i Ja nusz Kasz te le wi czo wie ze
Stróż k/ Gry bo wa) w ten zło wiesz czy
dzień 4 czerw ca 2010 r.

Zdjęcia de dy ku ję wszyst kim pol skim
pszcze la rzom, któ rzy pró bo wa li w ostat -
niej chwi li ra to wać swo je pszczo ły!

MA CIEJ RY SIE WICZ

Pszczoły i ludzie (13)

Powódź w pasiekach
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In ży nier Ta de usz Suł kow ski 
na gro dzo ny Zło tym Du ka tem

18 czerw ca w Kra ko wie Zło te go Du -
ka ta 2010 w ka te go rii me ne dżer fir my
ode brał pre zes (dy rek tor) fir my EKO -
WOD SA z No we go Są cza inż. Ta de usz
Suł kow ski. Na gro da ho no ru je po my sło -
wość, in wen cje, a zwłasz cza umie jęt -
ność dzie le nia się suk ce sa mi
z oto cze niem i jest wy ra zem do ce nie nia
wy sił ku i tru du wło żo ne go przez me na -
dże ra w bu do wa nie po zy cji fir my.

EKO WOD w bie żą cym ro ku ob cho -
dzi 65–le cie dzia łal no ści. Fir ma ta wy -
ko nu je naj wa żniej sze obiek ty go spo dar ki
wod nej na Są dec czyź nie i Pod ha lu, jak
rów nież skła do wisk od pa dów ko mu nal -
nych i sta bi li za cje osu wisk. 

Obec nie re ali zu je wa żne in we sty cje
tj.: przy źró deł ku św. Kin gi w Sta rym
Są czu, obiek ty hy dro tech nicz ne
przy ob wod ni cy Po de gro dzia. 

Jej pre zes jest wła ści cie lem ty tu łu In -
ży nie ra Eu ro pej skie go (1999) oraz rze -
czo znaw cą bu dow la nym w spe cjal no ści

kon struk cyj no -in ży nie ryj nej i hy dro -
tech nicz nej.

Przed się bior stwo EKO WOD po wsta -
ło 17 paź dzier ni ka 1994 ro ku w wy ni ku
prze kształ ce nia się pań stwo we go Przed -
się bior stwa Bu dow nic twa Wod ne go
i Me lio ra cji, dzia ła ją ce go od 1945 r.
w spół kę ak cyj ną. Przed mio tem dzia łal -
no ści spół ki jest m.in.: bu do wa obiek -
tów in ży nie rii wod nej i sa ni tar nej,
bu dow nic two ogól ne i in ży nie ria lą do -
wa, spe cja li stycz ne pra ce bu dow la ne,
bu do wa dróg, obiek tów dro go wych, bu -
do wa ka na li za cji, wo do cią gów, ujęć
wód, oczysz czal ni ście ków, skła do wisk
od pa dów, li kwi da cja osu wisk. 

Ko lej ny prze targ na ła zien ki 
po ni ższej ce nie

O dwa dzie ścia pro cent bur mistrz
Piw nicz nej–Zdro ju ob ni żył ce nę wy wo -
ław czą, za któ rą chce sprze dać nie do -
koń czo ne ła zien ki na Za wo dziu. 970 tys.
zł, któ re po ten cjal ny na byw ca miał
do tej po ry za nie za pła cić, oka za ło się

kwo tą za po ro wą. Ta su ma sku tecz nie
od stra szy ła chęt nych.

Pierw szy prze targ na sprze daż ła zie -
nek nie od był się, bo nie wpły nę ła żad -
na ofer ta. La da dzień zo sta nie roz pi sa ny
dru gi. Gmi na od 2003 r. usi łu je sprze -
dać trzy dział ki (o po wierzch ni 0,36 ha)
wraz z trze ma pa wi lo na mi w sta nie su -
ro wym za mknię tym. Wów czas Ra da
Mia sta i Gmi ny wy da ła na to zgo dę.
Od te go cza su ła zien ki już kil ka krot nie
szły pod mło tek, ale wszyst kie pró by
szu ka nia na byw cy, koń czy ły się nie po -
wo dze niem. Bur mistrz Edward Bo ga -
czyk ma na dzie ję, że mo że tym ra zem
znaj dzie się oso ba, któ ra wy ło ży pie nią -
dze i za in we stu je w nie wy koń czo ne
od lat trzy pa wi lo ny w par ku zdro jo -
wym. Nie daw no zwró cił się do piw ni -
czań skich rad nych z pro po zy cją
ob ni że nia ce ny wyj ścio wej na sprze daż
ła zie nek o 40 proc. Ra da, ma jąc świa do -
mość, że osta tecz ną de cy zję po dej mie
go spo darz mia sta i gmi ny, za pro po no -
wa ła, aby ob ni żyć ce nę o 20 proc., a po -
tem ją ne go cjo wać.

– Ob ni ża my ce nę o dwa dzie ścia pro -
cent – mó wi Edward Bo ga czyk. – Zo ba -
czy my, ja ki bę dzie efekt. Je śli nie znaj dą
się chęt ni, nic na si łę, mo że uda się
w przy szłym ro ku. Je stem prze ko na ny,
że, gdy za cznie dzia łać wy ciąg na Ki -
carz, to po ten cjal ni in we sto rzy ina czej
spoj rzą na mo żli wo ści, ja kie da je Piw -
nicz na. Te ren i pa wi lo ny, znaj du ją ce się
opo dal funk cjo nu ją cej sta cji, bę dą mieć
zu peł nie in ną war tość.

Czy rze czy wi ście po wsta ją ca atrak cja
tu ry stycz na na Ki ca rzu zachęci in we sto -
rów do kup na ła zie nek? Za in te re so wa -
nych odstarsza nie tyl ko dość
wy gó ro wa na ce na, ale i to, że trzy nie -
do koń czo ne pa wi lo ny trze ba zu peł nie
prze bu do wać. W bu dyn kach są ma łe,
nie funk cjo nal ne po ko je. Nie któ rzy uwa -
ża ją, że tyl ko grunt, na któ rym sto ją, ma
ja kąś war tość. Kon tra hent, któ ry zde cy -
du je się na być ła zien ki, mu si mieć też
świa do mość, że in we sty cję, je śli cho dzi
o wszyst kie nie zbęd ne po zwo le nia, trze -
ba bę dzie za czy nać od no wa. Pierw sze
po zwo le nie na bu do wę zo sta ło wy da ne
przed kil ku na sto ma la ty, w związ ku
z tym po trzeb ne bę dzie no we i ko lej ny
pro jekt. In we stor mu si ta kże pa mię tać

Gospodarcze
lustro regionu

In we sty cje re ali zo wa ne przez no wo są dec ki Eko wod w ostat nich mie sią cach

GOSPODARKA
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o tym, że bu dyn ki mu szą mieć prze zna -
cze nie zwią za ne z usłu ga mi sa na to ryj ny -
mi. Piw ni czań skie ła zien ki znaj du ją się
bo wiem w ści słej stre fie uzdro wi sko wej.

Krzep ka stu lat ka
Spół dziel nia Ogrod ni cza „Zie mia Są -

dec ka” ma pra wie stu let nie tra dy cje.
Ostat nio jej przed sta wi cie le pod su mo -
wa li rok 2009. Spra woz da nie pod czas
wal ne go ze bra nia przed sta wił pre zes Za -
rzą du Wła dy sław War dę ga.

Ta zna na nie tyl ko w na szym re gio -
nie fir ma zaj mu je się m.in. sku pem pło -
dów ogrod ni czych, sprze da żą hur to wą
oraz de ta licz ną owo ców, wa rzyw i środ -
ków ochro ny ro ślin, za opa trze niem

w środ ki do pro duk cji rol nej, a ta kże
dzia ła nia mi o cha rak te rze na uko wo -ba -
daw czym. Spół dziel nia w ro ku 2009 za -
trud nia ła ok. 150 osób. Za rzą dza
sie cią 26 pla có wek, któ rych ob ro ty prze -
kro czy ły 37 mln zł, z cze go osią gnię to
zysk net to po nad 400 tys. zł.

„Zie mia Są dec ka” sku pi ła po -
nad 11,5 ty sią ca ton owo ców i wa rzyw,
naj wię cej – ja błek prze my sło wych
(3700 ton) i kon sump cyj nych (1044
ton), ale ta kże po kil ka set ton owo ców
mięk kich, ka pu sty, ogór ków, po mi do -
rów i ziem nia ków.

– Mi mo ol brzy miej kon ku ren cji
na ryn ku de ta licz nym, szcze gól nie sie ci
skle pów wiel ko po wierzch nio wych, od lat
ma my licz ne gro no od bior ców za rów no
de ta licz nych, jak i za kła dów prze twór -
czych – mó wił pod czas ze bra nia pre zes
Wła dy sław War dę ga.

– Wy so kie wy ni ki sku pu osią gnę li śmy
dzię ki do brej ce nie, ope ra tyw no ści słu -
żb i wy pró bo wa nym kon tak tom z kon tra -
hen ta mi. Kła dzie my rów nież na cisk
na cią głe pod no sze nie kwa li fi ka cji na -
szych pra cow ni ków. W 2009 ro ku od by -
ło się 16 szko leń, w któ rych udział
wzię ło bli sko 900 osób.

Jed nym z go ści „wal ne go” był wi ce -
sta ro sta no wo są dec ki Mie czy sław Kieł -
ba sa, któ ry pod kre ślił zna cze nie, ja kie
sa dow nic two i ogrod nic two od gry wa
w na szym po wie cie. Od wie ków Są dec -
czy zna sa dow nic twem sta ła, a i dziś ta
ga łąź dzia łal no ści jest źró dłem do cho -
dów spo rej czę ści miesz kań ców.

– W rol nic twie czę sto się zda rza, że
osią gnię te zy ski nie są współ mier ne
do po nie sio nych na kła dów – po wie dział
Mie czy sław Kieł ba sa. – Gra tu lu ję osią -
gnię tych wy ni ków i ży czę, aby mi mo ol -
brzy mich strat wy wo ła nych ka ta kli zma mi,
ja kie ostat nio na wie dzi ły Są dec czy znę,
wy ni ki bie żą ce go ro ku by ły rów nie wy so -
kie – do dał sta ro sta. 

Spół dziel cy pod ję li uchwa ły m.in.
w spra wie przy ję cia spra woz da nia
z dzia łal no ści Za rzą du Spół dziel ni
i Ra dy Nad zor czej, spra woz da nia fi -
nan so we go i pro po zy cji po dzia łu zy sku
oraz zby cia czę ści skład ni ków ma jąt ko -
wych. Wy bra li człon ków Ra dy Nad zor -
czej na ko lej ną ka den cję 2010–2014
i de le ga ta na Zjazd De le ga tów Związ -

ku Re wi zyj ne go Spół dziel ni Ogrod ni -
czo–Pszcze lar skich w War sza wie.

Mar ko wa „Kry ni czan ka”
Pre zes Za rzą du Uzdro wi ska Kry ni ca–

Że gie stów SA Ja ro sław A. Han dzel ode -
brał cer ty fi kat „Do bra Mar ka 2010”.
Wy ró żnie nie zo sta ło przy zna ne przez re -
dak cję „Fo rum Biz ne su” za wo dę mi ne -
ral ną „Kry ni czan ka”, za naj wy ższą
ja kość, za ufa nie kon su men tów i re no mo -
wa ną po zy cję na ryn ku.

– Klu czem do suk ce su jest do bra mar -
ka pro duk tu – ko men tu je Ja ro sław A.
Han dzel. – O ist nie niu i po wo dze niu spół -
ki de cy du je jej zdol ność do cią głe go za -
spo ka ja nia wy ma gań i po trzeb swo ich
klien tów. Uzdro wi sko Kry ni ca -Że gie stów
dba o ja kość pro duk tów roz le wa nych
od po nad 200 lat, ta kich wód jak „Jan”,
„Zu ber”, „Sło twin ka” i „Kry ni czan ka”,
po cho dzą cych z czy stych eko lo gicz nie
źró deł i od wier tów, wód o nie po wta rzal -
nym dla in nych uzdro wisk skła dzie mi ne -
ral nym. Na sza fir ma pro wa dzi ta kże
dzia łal ność lecz ni czą i wy po czyn ko wą.
Sa tys fak cję klien ta mo żna zmie rzyć za po -
mo cą ba dań mar ke tin go wych, co też
uczy ni ła re dak cja „Fo rum Biz ne su”
w „Dzien ni ku – Ga ze cie Praw nej”, prze -
pro wa dza jąc ba da nia i ana li zy ryn ku
pod wzglę dem obec no ści, war to ści, roz -
po zna wal no ści i si ły po szcze gól nych ma -
rek obec nych na pol skim ryn ku.

Przed mio tem ana liz by ła naj wy ższa
ja kość pro duk tów lub usług, ja kie re pre -
zen tu ją po szcze gól ne mar ki, za ufa nie
kon su men tów i po zy cja na ryn ku. Z ba -
dań prze pro wa dzo nych na zle ce nie „Fo -
rum Biz ne su” wy ni ka, że Uzdro wi sko
Kry ni ca -Że gie stów SA, nie tyl ko cie szy
się za ufa niem swo ich klien tów, ale rów -
nież – po mi mo spo wol nie nia go spo dar -
cze go – roz wi ja się i do sko na li swo je
pro duk ty i usłu gi. Po pod su mo wa niu
ocen i opi nii zgro ma dzo nych przez ga -
ze tę, UKŻ otrzy ma ło ty tuł „Do bra Mar -
ka 2010”, a tym sa mym cer ty fi kat i znak
gra ficz ny do ozna ko wa nia pro duk tów
w ce lach re kla mo wo–mar ke tin go wych.
Spe cjal ny dy plom pod pi sa li re dak tor na -
czel na „Fo rum Biz ne su” An na Bisz ko -
wiec ka oraz dy rek tor dzia łu ba dań
i ana liz „Me dia Press” Ja cek Ko zioł.

(PG), (MI GA), (LEŚ)

Pre zes spół dziel ni „Zie mia Są dec ka”,
Wła dy sław War dę ga FOT. B.SZYMAŃSKA

Pre zes PPU Ja ro sław Han dzel
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P ań stwo mło dzi prze wa żnie da -
tę ślu bu ma ją już uzgod nio ną
z księ dzem, więc pierw szym
kro kiem jest zna le zie nie od po -

wied niej sa li na we se le. Po zi mo wych
po ża rach do mów we sel nych w Cie nia -
wie i Ry trze ofer ta nie co się za wę zi ła,
ale na dal jest bo ga ta, tym bar dziej, że
wciąż po wsta ją no we miej sca. Wy naj -
mu je się je w za le żno ści od wiel ko ści
we se la, bo po miesz cze nia ma ją ró żną
po jem ność. Ale na wet gdy sa le są nie co
za ma łe, ist nie je mo żli wość do sztu ko -
wa nia po wierzch ni we sel nej przy po mo -
cy na mio tów roz pi na nych na wol nym
po wie trzu. I to na wet nie za le żnie od po -
ry ro ku, bo do stęp ne są już na mio ty
pod ło go we, kli ma ty zo wa ne i ogrze wa -
ne. Przy po mo cy ta kich na mio tów mo -
żna się już ta kże unie za le żnić od lo ka lu
i urzą dzić ce re mo nię pra wie w do wol -
nym miej scu, wy bra nym z uwa gi na je -
go uro dę: w par ku przy re pre zen ta cyj nej
re zy den cji, w gó rach, nad je zio rem… 

Naj więk sze we se le or ga ni zo wa ne do -
tąd przez Bo że nę Ga ga tek ob li czo ne by -
ło na 220 osób, a więc nie by ło ja kieś
spe cjal nie re kor do we, na to miast stan -
dar do we gro ma dzi set kę go ści, a ty le
po mie ści ka żdy lo kal, któ ry w No wym
Są czu lub oko li cy wcho dzi w grę.

Ar ty ści we sel ni
Na stęp nym po su nię ciem jest za pew -

nie nie ob słu gi ślu bu i we se la. Jak trze ba,
to or ga ni zu je się ta kże ca te ring, ale prze -

wa żnie jest on już w ofer cie wy bra ne go
uprzed nio lo ka lu, wy star czy z pań stwem
mło dym i ich ro dzi ca mi uzgod nić me nu.
W skład ob słu gi po nad to wcho dzą ka -
me rzy sta, fo to graf i or kie stra.

Po ka zu je się fil my i zdję cia we sel ne
z kil ku firm, nie mó wiąc, kto jest ich au -
to rem, a klien ci sa mi wy bie ra ją, przez
ko go chcą być fil mo wa ni i fo to gra fo wa -
ni. Je śli cho dzi o wi deo, to prze wa żnie
wy bór pa da na fir mę Pa du la z Ry tra,
a w dru gim przy pad ku pre fe ro wa ny jest
zna ny są dec ki ar ty sta Piotr Droź dzik,
któ ry w wol nych chwi lach od uwiecz -
nia nia cer kwi pstry ka ta kże ślu by. Ja ko
je den z nie licz nych ma zgo dę na fo to -
gra fo wa nie w skan se nie i tam czę sto od -
by wa się se sja fo to gra ficz na.

Go rzej jest z or kie strą, bo te naj lep -
sze ma ją ter mi ny za re zer wo wa ne cza -
sem na 2 la ta do przo du. Do dys po zy cji

są np. ze spo ły Ama dor ro i East End, ale
po nie waż gra ją mu zy kę tra dy cyj ną,
a prze cież czas pły nie i ślu by bio rą oso -
by uro dzo ne co raz póź niej, pre fe ru ją ce
już nie co in ną mu zy kę, zda rza się co raz
czę ściej, że pań stwo mło dzi wy bie ra ją
di dże jów, nie mó wiąc już o tym, że je -
den di dżej wy pa da ta niej od kil ku oso -
bo wej ka pe li. Naj więk szą po pu lar no ścią
cie szą się DJ Sig ma i DJ Mar shall z Mo -
gil na.

Jak wszyst ko z grub sza jest do gra ne,
nad cho dzi po ra na pro duk cję za pro szeń.
Bo że na Ga ga tek wy ko nu je je sa ma. Pro -
jek ty gra ficz ne ma w kom pu te rze, wy -

Bożenie Gagatek można – jak Jennifer Lopez 
w filmie „Powiedz, tak” – zlecić zorganizowanie ślubu i wesela. 

Ale rozwieść się trzeba już samemu...

Od za pro szeń do ślu bów
Pod fir mą Be Gie De sign Bo że na Ga ga tek wy pra wia ślu by
i we se la oraz wszel kie in ne uro czy sto ści: ko mu nie, imie ni ny,
do wol ne przy ję cia… Wy star czy przyjść i po dać ter min,
i o resz tę nie trze ba się już mar twić. Po wie rze nie or ga ni za cji
hucz ne go we se la ze wszyst ki mi szy ka na mi kosz tu je 8-9 tys. zł.

Naj lep sze or kie stry ma ją
ter mi ny za re zer wo wa ne
cza sem na dwa la ta
do przo du.

Bo że na Ga ga tek

GOSPODARKA
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star czy zde cy do wać się, jak ma ją być
ozdo bio ne, bo wła ści ciel ka Be Gie De -
sign ma zdol no ści ma nu al ne i za wsze
mo że przy brać je w ręcz nie wy ko na ne
kwiat ki czy wstą żki, a na wet zro bić za -
pro sze nia przy po mi na ją ce zwo je sta rych
per ga mi nów opa trzo ne pie czę cia mi la -
ko wy mi. Nie któ rzy za ma wia ją ta kże
ozdob ne po dzię ko wa nia dla ro dzi ców
al bo al bu my ze zdję cia mi w drew nia -
nych, gra we ro wa nych okład kach o po -
kaź nych wy mia rach 30x30 cm. Też
wy ko ny wa ne są wła sno ręcz nie.

Bie siad ni cy okrą głe go sto łu
Kie dy nie uchron nie zbli ża się ten

dzień, trze ba ude ko ro wać dom pan ny
mło dej, sa mo chód i sa lę we sel ną. Bo że -
na Ga ga tek dys po nu je roz ma ity mi de ko -

ra cja mi. Je śli we se le ma od być się w re -
mi zie, to po trze ba wię cej ozdób, że by
za kryć zgrzeb ne za zwy czaj wnę trza,
a je śli w re stau ra cji, to z na tu ry jest to
miej sce es te tycz ne, więc czę sto wy star -
czą po krow ce na krze sła, ob ru sy i bu kie -
ty kwia tów na sto ły. Trend jest ta ki, że
od cho dzi się już od ozda bia nia sal ba lo -
ni ka mi, choć Be Gie De sign ma w ofer -
cie pro fe sjo nal ne „oba lo ni ko wa nie”
i w tym ce lu po sia da ma szy nę do na -
dmu chi wa nia jed no cze śnie czte rech ba -
lo nów, któ re mo gą zo stać ufor mo wa ne
w roz ma ite kształ ty: ser ca, rur ki itd. 

Na to miast hi tem są wła śnie po krow -
ce na krze sła. Do dys po zy cji jest ty siąc
sztuk, sta le są wy po ży cza ne i wę dru ją
po kra ju, jak dłu gi i sze ro ki. Wciąż trze -
ba je pa ko wać, nada wać przez fir my ku -
rier skie i od bie rać z po wro tem, od da wać
do pral ni Ma gie ra w Chełm cu i tak
w kół ko. Za ka żdym ra zem nie źle się ta
fi li gra no wa ko bie ta nad źwi ga! Wy ko na -
ne są z lśnią cej tka ni ny w ty pie sztucz -
ne go je dwa biu (na ka żdy prze zna cza
się 2,5 m ma te ria łu) i wy glą da ją nad -
zwy czaj ele ganc ko. W ofer cie są trzy
kom ple ty: bia łe, ecru i naj now szy na by -
tek – cze ko la do we. Po krow ce są
na krze sła, któ ry mi fir ma Be Gie De sign
też dys po nu je, ale ostat nim krzy kiem

mo dy są nie daw no do star czo ne, du że,
ob li czo ne na 10-12 osób, okrą głe sto ły!
Ta kie jak na przy ję ciach w Bia łym Do -
mu!

Je śli cho dzi o bu kie ty, to jak jest du -
żo cza su, to Bo że na Ga ga tek sa ma je
kom po nu je, ale gdy wol ny czas sta je się
to wa rem de fi cy to wym, to za ma wia go -
to we w kwia ciar ni Ogród u Ja gi przy ul.
Mal czew skie go.

Brzę czą ce pusz ki
W dniu ze ro or ga ni za tor ka we sel mu -

si szcze gól nie za dbać o pan nę mło dą, bo
roz trzę sio na sa ma się prze cież nie uma -
lu je. Dla te go na le ży uprzed nio umó wić
ko sme tycz kę, ma ni kiu rzyst kę i fry zjer kę. 

Obiek tem de ko ra cji oprócz pan ny
mło dej, do mu pan ny mło dej i sa li we -

sel nej jest ta kże po jazd, któ rym pa ra
mło da pod ró żu je w tym dniu. Mo żli wo -
ści jest spo ro: mo że to być po wóz lub

Odchodzi się już
od ozdabiania sal
balonikami, natomiast
hitem są pokrowce
na krzesła.
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do ro żka, ka brio let re tro (bia ła war sza -
wa, fiat z 1954 r., mer ce des) lub no wo -
cze sna li mu zy na o im po nu ją cej
dłu go ści. Jak by ktoś się uparł, to zi mą
mo żna za ła twić sa nie. 

Po jazd de ko ru je się głów nie kwia ta -
mi, bo ustę pu je już mo da na umiesz cza -

nie la lek, choć zda rza się jesz cze cza sem
wle cze nie brzę czą cych pu szek za au tem.
Za ni ka ją też tra dy cje lu do wych we sel,

pod czas któ rych ka pe la wy ko nu je przy -
śpiew ki pod do mem pan ny mło dej. Tak
sa mo na sa mych we se lach re zy gnu je się
już z tzw. od gry wek.

Fon tan na z szam pa nem
Bo że na Ga ga tek do star cza ta kże

na ślu by i we se la tzw. do dat ko we atrak -
cje. Pierw szy ta niec mo że od być się

w płat kach róż, w bań kach my dla nych
lub opa rach dy mu. W pierw szym przy -
pad ku pa ra mło da ob sy py wa na jest kwie -
ciem, w dru gim plą sa przy ma szy nie,
któ ra pusz cza bań ki w ilo ściach prze my -
sło wych, a w trze cim przy wy twor ni cy
dy mu. Pierw sze mu tań co wi mo że to wa -

rzy szyć ta kże freu dow ski efekt spe cjal ny:
pęk nię cie du że go ba lo nu, z któ re go wy -
sy pu ją się rze sze ma łych… Tak sa mo
mo że być, gdy pań stwo mło dzi wy cho -
dzą z ko ścio ła: cze ka na nich oka za ły pre -
zent, a kie dy zbli ża ją się, on pę ka
i w nie bo ula tu ją ba lo ni ki z he lem.

Na spe cjal ne ży cze nie mo żna też za -
mó wić wy pusz cze nie z tej oka zji bia -
łych go łę bi. Aku rat o bia łe jest trud no,
bo na ryn ku do stęp ne są prze wa żnie mo -
de le o in nej ko lo ry sty ce, ale jak się czło -
wiek uprze, to znaj dą się i nie po ka la nie
śnie żno bia łe. Od pocz to wych ró żnią się
tym, że są in te li gent ne ina czej: nie na -
da ją się do wie lo krot ne go użyt ku, bo nie
wra ca ją do gniaz da. Mo żna by ło by je ła -
pać po ce re mo nii, ale kto by so bie gło -
wę za wra cał… Pew nie i dla nich we se la
koń czą się ucztą. Z tym, że to one są
na niej da niem, bo pew nie do ko nu ją ży -
wo ta w pasz czach ko tów… 

Do dat ko wo mo żna za pew nić anio ły
na szczu dłach, któ re ob sy pią pa rę mło -

dą płat ka mi kwia tów, ma gi ka -ilu zjo ni -
stę lub klau na, któ ry bę dzie roz śmie szał,
bo prze cież we se le – jak sa ma na zwa
wska zu je – jest w ży ciu no wo żeń ców,
dla któ rych nie odwo łal nie koń czy się
czas bez tro skiej swo bo dy, ob rzę dem je -
śli na wet nie smut nym, to na pew no me -
lan cho lij nym. In ny mi spraw dzo ny mi
spo so ba mi roz wia nia re flek syj ne go na -
stro ju, ja ki za zwy czaj pa nu je na we se -
lach, by wa ją po ka zy fa jer wer ków lub
po ka zy te atru ognia (żon gler ka po chod -
nia mi), któ re ta kże mo żna ob sta lo wać. 

Już w do mu we sel nym mo żna za in -
sta lo wać fon tan nę z cze ko la dą lub szam -
pa nem. Wo kół tej pierw szej gro ma dzi
się owo ce, któ re go ście na bi ja ją na pa -
tycz ki, ma cza ją w cze ko la dzie i wci na -
ją, a wo kół tej dru giej wy star czą
kie lisz ki. Ten sam re kwi zyt przy da je się
wo kół rzeź by z lo du, ob le wa nej zmro -
żo ną wód ką.

Na po ja mi z fon tan ny i lo do wej rzeź -
by ra czą się go ście we sel ni. A po nie waż
ich głów nym prze zna cze niem jest wkład
w to, że by kosz ty we se la się zwró ci ły,
na le ży o nich spe cjal nie za dbać. Do za -
dań or ga ni za tor ki we sel na le ży za pew -
nie nie im trans por tu przy naj mniej
z ko ścio ła do do mu we sel ne go, a przy -
jezd nym ta kże noc le gów. Ro dzi ce mo -
gą na ten czas po wie rzyć dzie ci
wy na ję tej opie kun ce. Gdy tyl ko we sel -
ni cy za sią dą przy sto łach, znaj du ją na ta -
le rzy kach bi le ty z po dzię ko wa niem
za przy by cie i cze ko lad ki, ma ją ce wpra -
wić ich w do bry na strój. A przy wyj ściu
od bie ra ją pu deł ka z cia stem, je śli ktoś
jesz cze po tra fi je utrzy mać w nie pew -
nych dło niach…

Ni sza ryn ko wa
Oczy wi ście oprócz kom plek so wej

usłu gi zja wia ją się ta kże pa ry, któ re za -
ma wia ją tyl ko nie któ re ele men ty. Bra -
ku je im np. już tyl ko za pro szeń lub
ka me rzy sty. Bo że na Ga ga tek wte dy też
nie od ma wia, bo od te go się prze cież
wszyst ko za czę ło…

Po cho dzi z Cie nia wy, z wy kształ ce -
nia jest gra fi kiem kom pu te ro wym
i twór cą re klam po Kra kow skiej Pro fe -
sjo nal nej Szko le Biz ne su oraz ab sol -
went ką stu diów re kla mo wych
w Wy ższej Szko le Za rzą dza nia i Ję zy -

Oprócz kom plek so wej usłu -
gi zja wia ją się ta kże pa ry,
któ re za ma wia ją tyl ko nie -
któ re ele men ty. Bo że -
na Ga ga tek wte dy też nie
od ma wia, bo od te go się
wszyst ko za czę ło…

GOSPODARKA
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ków Ob cych w Ka to wi cach. Rok by ła
na sta żu w opra co wu ją cej stro ny in ter -
ne to we fir mie IAP w Sta rym Są czu,
a po tem 4,5 ro ku pra co wa ła w fa bry ce
okien Da ko, gdzie zaj mo wa ła sta no wi -
sko gra fi ka w dzia le mar ke tin gu, przy -
kła da jąc rę kę do kam pa nii
re kla mo wych oraz pro jek tu jąc fir mo -
wą wi try nę in ter ne to wą.

Za ło żo na w 2007 r. fir ma Be Gie De -
sign mia ła kon cen tro wać się na wy twa -
rza niu ozdob nych za pro szeń we sel nych
i scra bo okin gu, czy li two rze niu ory gi -
nal nie upięk szo nych al bu mów na zdję -
cia, ja kie wła ści ciel ka ro bi ła wcze śniej
dla zna jo mych z pra cy. Ale jak już lu -
dzie skła da li za mó wie nia na za pro sze -
nia ślub ne, to przy oka zji py ta li się
o kwia ty, de ko ra cje, sa le we sel ne. Bo -
że na Ga ga tek po cząt ko wo do ra dza ła,
ale z cza sem po sta no wi ła od po wie -
dzieć na za po trze bo wa nie ryn ko we
i wy peł nić tę ni szę. Tym bar dziej, że
aku rat jej sio stra Do mi ni ka pod ję ła
pra cę w po dob nej fir mie – kra kow skiej
Yes, I Do (ta ki ory gi nal nie ty tuł no sił
wspo mnia ny na po cząt ku film z Jen ni -
fer Lo pez). I tak krok po kro ku Bo że -
na roz sze rza ła ofer tę, aż sta ła się
pierw szą w No wym Są czu pro fe sjo nal -
ną or ga ni za tor ką uro czy sto ści we sel -
nych i in nych. 

Nie zde cy do wa na pan na mło da
Prze wa żnie o zor ga ni zo wa nie

wszyst kie go zwra ca ją się pań stwo mło -

dzi z za gra ni cy. Nie cu dzo ziem cy, lecz
Po la cy, któ rzy miesz ka ją na ob czyź nie
lub pra cu ją: naj czę ściej z Nie miec
i An glii. Prze wa ża układ, że pan -
na mło da jest Po lką i wy cho dzi za cu -
dzo ziem ca. Uzgod nie nia od by wa ją się
wte dy dro gą ma ilo wą.

Nie daw no zda rzy ła się nie zde cy do -
wa na pan na mło da. Naj pierw za mó wi -
ła de ko ra cję na ślub, po tem po kłó ci ła
się z na rze czo nym i wszyst ko od wo ła -
ła, by po pa ru ty go dniach znów ją
przy pi li ło i ję ła do ma gać się za ła twie -
nia ce re mo nii na tzw. gwałt…

Naj ory gi nal niej sze ży cze nie, z ja -
kim Bo że na Ga ga tek mia ła do czy nie -
nia do tej po ry, do ty czy ło
zor ga ni zo wa nia ślu bu i we se la w sty lu
gó ral skim. Po mysł był, że by od by ło się
na zam ku w Nie dzi cy, ale urzęd nik
Urzę du Sta nu Cy wil ne go oświad czył,
że wy jaz do wych usług nie świad czy,
więc kon cep cja upa dła. Nie mniej jed -
nak ce re mo nia od by ła się w gó rach,
do kąd trze ba by ło ja koś do star czyć
z Kra ko wa im po nu ją cy tort we sel ny:

trzy pię tro wy o wa dze 10 kg. Wie zio ny
był z du szą na ra mie niu, bo sam je den
kosz to wał 1000 zł.

Jak fi nan si ści we se la wy ra żą ta kie
ży cze nie, Bo że na Ga ga tek mo że nim
ta kże oso bi ście dy ry go wać w ro li ko -
or dy na tor ki. I choć sce na riusz ma tyl -
ko w gło wie, to po tra fi spra wić, że by
wszyst ko gra ło jak w ze gar ku. A jej
wła sne we se le od by ło się w 2004 r.
w są dec kim ho te lu Or bis -Be skid i wte -
dy wszyst ko trze ba by ło jesz cze za ła -
twiać sa me mu!

IRE NE USZ PAW LIK

Niedawno zdarzyła się
niezdecydowana panna
młoda. Najpierw
zamówiła dekorację
na ślub, potem pokłóciła
się z narzeczonym
i wszystko odwołała, 
by po paru tygodniach
znów ją przypiliło.

PROMOCJA ŚLUBNA
d Bukiet ślubny
d Bukiet dla świadka
d Przypinki
d Biżuteria kwiatowa
d Podziękowania dla rodziców
d Dekoracje: domu, auta, ogrodu, kościoła, sali

FACHOWA POMOC W DOBORZE KWIATÓW
I PRZYBRANIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ

WSPÓŁPRACUJEMY z dobrymi hotelami, domami weselnymi, 
restauracjami w ciekawych zakątkach „Ziemi Sądeckiej” i nie tylko

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA IMPREZ OD A DO Z

Ogród Jagi
ul. Malczewskiego 6, tel. 18 444 40 97

pn.-sob. 9.00-19.00
niedz. 10.00-15.00
www.ogrodjagi.pl 

Więcej niż kwiaciarnia…

ul. Romanowskiego 4a, Nowy Sącz
tel. 18 443-71-10, 18 443-71-45, 

fax 18 442-36-00
e-mail: kontakt@hotelpanoramanowysacz.pl

www.hotelpanoramanowysacz.pl
Oferujemy Państwu eleganckie i komfortowe 

pokoje i luksusowy apartament.
Wszystkie pokoje z łazienkami, lodówką, TV sat, 
radiem oraz bezpłatnym dostępem do internetu

Trzy klimatyzowane sale bankietowo-konferencyjno
-szkoleniowe na 30,50 i 80 osób. 

CAFE Bar i Restauracja IMPRESJA 
serwuje szeroki wybór dań i deserów.

Monitorowany parking strzeżony. Akceptujemy karty płatnicze
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B li sko po ło wa na jem ców Ga le rii
San de cja do ma ga się od wła -
ści cie la pod ję cia wspól nych
roz mów w ce lu re ne go cja cji

umów, któ rym nie są w sta nie spro -
stać. 18 czerw ca wy sto so wa li pi smo,
pod któ rym pod pi sa ło się w ich imie niu
trzech han dlow ców, w tym Krzysz tof
Lach. Wy stę pu ją przede wszyst kim

o zmia ny staw ki naj mu. Do ma ga ją się:
„nie mniej jak -50 % lub przy ję cia staw -
ki pro cen to wej od ob ro tu”.

– Mie sięcz nie po no szę stra ty rzę du
kil ku na stu ty się cy zło tych. Ma jąc dwa
skle py w San de cji, już mu sia łem zwol nić
czte rech pra cow ni ków. 20 lat pro wa dzę
tę dzia łal ność go spo dar czą, po za ga le rią
mam jesz cze jed ną fir mę, ale ona nie jest

w sta nie udźwi gnąć cię ża ru tych strat.
Jak tak da lej pój dzie, bę dzie trze ba za -
mknąć bok sy i cze kać na ko mor ni ka
– mó wił nam w pią tek, 25 czerw ca,
Krzysz tof Lach, wła ści ciel fir my La pi no,
za po wia da jąc pro test na jem ców w po -
nie dzia łek. W so bo tę mu siał już jed nak
wy nieść ze swo ich bok sów w CH dru -
kar ki fi skal ne, bo wła ści ciel wy po wie -
dział mu umo wę naj mu w try bie
na tych mia sto wym, za: „na ru sze nie po -
sta no wień umo wy naj mu po przez bu rze -
nie ła du i spo ko ju cen trum han dlo we go,
jak rów nież na sku tek upo rczy we go dzia -
ła nia na nie ko rzyść wy naj mu ją ce go”
– cy tu je Lach. W kon se kwen cji pra cę
stra ci li wszy scy je go pra cow ni cy.

***
Pro test od był się więc w at mos fe rze

stra chu i przy brał ła god ną for mę. Na wi -

Pro test na jem ców Ga le rii San de cja w No wym Są czu 

Las wystraszonych twarzy
– Ci ludzie, to las zastraszonych twarzy, za którymi ukryte są
dramaty. Byłem wśród nich osiem miesięcy i widziałem, z jaką
radością i zapałem wchodzili do Galerii. Dzisiaj harują po 12
godzin dziennie po to, by spłacać nie swoje kredyty – mówi
Krzysztof Lach, były już najemca Galerii Sandecja. 
Jej właściciel – Euro Mall Polska XV Sp. z o.o.
– wypowiedział mu umowę na dwa dni przed planowanym
protestem najemców Centrum Handlowego przy Węgierskiej.

FO
T.

 J
EC

GOSPODARKA

SADECZANIN lipiec 2010_SADECZANIN  06-07-2010  01:12  Strona 46



LIPIEC 2010 Sądeczanin 47

v www.sadeczanin.info

try nach nie któ rych skle pów za wi sły pla -
ka ty z ha sła mi: „Sprze ci wia my się nie -
ra cjo nal nym wy dat kom”, „Ak cja
pro te sta cyj na na jem ców”. Han dlow cy
spo tka li się z dzien ni ka rza mi, za po śred -
nic twem któ rych chcą tra fić do wła ści -
cie li. Na wstę pie jed nak za zna czy li, że
nie po da dzą swo ich na zwisk: – Ko le ga,
któ ry po wie dział za du żo, mu siał wy -
nieść już stąd swo je rze czy – mó wi li. Nie
wy co fu ją swo ich próśb. Po za ob ni żką
czyn szów, do ma ga ją się: mo żli wo ści
opusz cze nia cen trum han dlo we go jak
naj mniej szym kosz tem w przy pad ku

nie po wo dze nia sa me go cen trum lub
skle pu; „okre śle nia mar gi ne su mo żli -
wych zmian tzw. opłat wspól nych” oraz
zmia ny mar gi ne su po li ty ki mar ke tin go -
wej. Ża lą się, że przy cho dzi im pła cić
ko lej ne ty sią ce zło tych rów nież po za -
koń cze niu ro ku i nie wie dzą za co.
Krzysz tof Lach przy zna je, że w umo wie
naj mu jest prze wi dzia ne roz li cza nie
przez fir mę kosz tów opła ty wspól nej
po ro ku. Je śli mie sięcz ne skład ki nie po -
kry wa ją wszyst kich tych opłat, naj mu ją -
cy ma pra wo ty mi kosz ta mi ob cią żyć
na jem ców.

– W mo men cie pod pi sy wa nia umo wy,
opła ty wspól ne by ły prze wi dy wa ne
na ja kąś okre ślo ną kwo tę, któ rą pła ci my
re gu lar nie co mie siąc. Mo żna się po my -
lić o in fla cję, o kosz ty zwią za ne z ener -
gię elek trycz ną, któ re mo gą wzro snąć
na wet o 10 proc., ale z roz li czeń, ja kie
do sta li śmy za dwa mie sią ce wy ni ka, że
są wy ższe o 50 proc. w sto sun ku
do opłat, któ re po no si my – mó wił
przed pro te stem Lach.

***
– Ja dąc do ga le rii, nie wi dzę żad nych

in for ma cji, że ta kie cen trum han dlo we
się tu znaj du je – pod no si li z ko lei pod -
czas pro te stu na jem cy.

– Ko mu ni ka cja tu jest tak fa tal na, że
ma ło kto nas od wie dza. Nie ma my klien -
tów, a kie dy pod pi sy wa li śmy umo wy,
prze ko ny wa no nas, że znaj dzie my tu zbyt
– do da je in na wła ści ciel ka.

Pro te stu ją cy pod kre śla li, że bar dzo
chęt nie, na wet gdy by to wią za ło się ze
stra tą dla nich, opu ści li by cen trum.
Umo wy – jak do da ją – są jed nak tak
skon stru owa ne, że tyl ko wła ści ciel mo -
że wy po wie dzieć na jem. Mo że to rów -
nież na stą pić za po ro zu mie niem stron.

Ry szard No wak, 
pre zy dent No we go Są cza:

Mo gę je dy nie ubo le wać nad tym, że ta ka sy -
tu acja do tknę ła są dec kich kup ców z chwi lą
kie dy roz po czy na ją swo ją dzia łal ność. Li czę,
że są w sta nie wy ne go cjo wać ko rzyst ne wa -
run ki umów z wła ści cie lem. Oso bi ście uwa -
żam, że for ma roz wią za nia pro ble mu, ja ką
przy ję li, by ła prze sad na. Bo w su mie ja ki
pro test? Prze ciw ko cze mu? Sko ro wa run ki
umo wy są ja sne. Kup cy świa do mie je pod pi -
sy wa li i mu szą być rów nież świa do mi kon se -
kwen cji. Mo gli po ro zu mieć się mię dzy so bą
i sa mi spró bo wać pod jąć ne go cja cje z wła ści -
cie lem. Wy bra li ta ką dro gę i te raz zo sta ną
po cią gnię ci do od po wie dzial no ści. Ja z ni mi
nie mo gę pro wa dzić ne go cja cji, bo i z ja kiej
stro ny? Nie znam szcze gó łów pro te stu, nie
znam też szcze gó łów umów, bo owia ne są
ta jem ni cą han dlo wą, więc ab so lut nie nie za -
mie rzam w tym uczest ni czyć. Acz kol wiek,
jesz cze raz pod kre ślam, jest mi przy kro, że
ta ka sy tu acja ma miej sce.

Kie dy w paź dzier ni ku od da wa no Ga le rię San de cja, nikt nie przy pusz czał, że
spra wy na bio rą ta kie go ob ro tu, a ra czej, że ob ro tu kup cy nie bę dą mie li.
Pierw szy ta ki obiekt w No wym Są czu, o po wierzch ni 38 tys. m kw., 17 tys. m
kw. po wierzch ni han dlo wej, 700 miejsc par kin go wych, bu do wał TK De ve -
lop ment, naj więk sza fir ma de ve lo per ska w Da ni, dzia ła ją ca od 1961 r. Pol ski
od dział fir my – TK Pol ska Ope ra tions SA – roz wi ja dzia łal ność od 1994 r.
– wy bu do wał m.in. 6 cen trów han dlo wych, a ta kże sie dzi by firm Phi lips
i Mi cro soft. Pod czas otwar cia wstę gę prze ci nał m.in. pre zy dent Ry szard No -
wak. Je dy ne, cze go wów czas się oba wia no, to na tę że nia ru chu na ul. Wę -
gier skiej. Jak du że ono by ło, tak po zo sta je. W Ga le rii San de cja na to miast,
choć Eu ro Mall prze ko nu je, że w cią gu kil ku ostat nich mie się cy od wie dzi ło
ją 1,5 mln osób, klien ci nie sto ją w„kor kach” do kas FOT. PG

SADECZANIN lipiec 2010_SADECZANIN  06-07-2010  01:12  Strona 47



48 Sądeczanin LIPIEC 2010 v www.sadeczanin.info

– Tyl ko że z na mi się nie roz ma wia
– mó wi li. – Do pie ro na gło śnie nie tej ak -
cji w me diach da ło efek ty.

Za pro po no wa no mi nie wiel kie ob ni -
że nie czyn szu na okres dwóch mie się cy
– mó wi ano ni mo wo je den z na jem ców.
– To wszyst ko, a mo że aż ty le, bo od lu -

te go nie by ło od ze wu na mo je pi sma
do pre ze sa.

***
Pod czas pro te stu na jem cy nie

omiesz ka li pod nieść spra wy Krzysz to fa
La cha. Chcą mu po móc, mó wią o utwo -
rze niu sto wa rzy sze nia, któ re mia ło by
w przy szło ści chro nić kup ców. 

– Je stem wdzięcz ny tym, któ rzy chcą
się za mną wsta wić – mó wił Lach. Po -
nie waż nie był już na jem com, nie zja wił
się na pro te ście. – Nie dzi wię się ko le -
gom, że nie po da ją już do me diów na -
zwisk. Na mnie do ko na no tzw.
po ka zów ki. Tyl ko że ja nie wy stę po wa -
łem wy łącz nie w swo im imie niu. Ci lu -
dzie, to las za stra szo nych twa rzy,
za któ ry mi ukry te są dra ma ty. By łem
wśród nich osiem mie się cy i wi dzia łem,
z ja ką ra do ścią i za pa łem wcho dzi li
do Ga le rii. Ile po świę ci li nie tyl ko pie -
nię dzy, ale wła sne go cza su i cię żkiej
pra cy. Dzi siaj ha ru ją po 12 go dzin

dzien nie po to, by spła cać nie swo je kre -
dy ty. I umie ra ją eko no micz nie w imię ta -
jem ni cy han dlo wej, po ci chu, naj le piej
bez roz gło su. 

Lach, mi mo wszyst ko ma na dzie ję, że
z wła ści cie lem Ga le rii uda się mu roz stać
– jak mó wi – po dżen tel meń sku, za po -

ro zu mie niem stron. W prze ciw nym ra zie
fir ma Eu ro Mall mo że żą dać od nie go od -
szko do wa nia „za utra tę przy cho dów z ty -
tu łu czyn szu oraz tak zwa nych opłat
wspól nych”. – Do tej po ry pła ci łem
czynsz, te raz to bę dzie się na zy wać od -
szko do wa nie – mó wi przed się bior ca. 

***
W Eu ro Mall o ko men tarz do pro te -

stu ode sła no nas do rzecz ni ka pra so we -
go Se ba stia na Wło dar skie go: – Strajk
jest dzia ła niem nie zgod nym z za pi sa mi,
ja kie ist nie ją w umo wach z na jem ca mi
do ty czą cy mi ła du i po rząd ku na te re nie
CH. 17 osób, któ re pod jęto dziś pro test,
zo sta nie po in for mo wa nych o bez praw -
no ści swo ich kro ków. 

Na te mat te go, czy fir ma przy wró ci
umo wę pa nu Krzysz to fo wi La cho wi
bądź zmie ni za pis tre ści wy po wie dze -
nia, Wło dar ski nie chciał się wy po wia -
dać. – Nie bę dę te go ko men to wać. Nie
za mie rza my chy ba te go zmie nić – mó wi.

– Pro szę za uwa żyć, że te go ty pu dzia ła -
nia go dzą w in te re sy in nych na jem ców.

Od no sząc się do ocze ki wań pro te stu -
ją cych mó wi z ko lei: – Uto pij ne jest żą -
da nie ob ni że nia czyn szu o 50 pro cent.
Mó wi się, że na jem cy są uza le żnie ni
od za pi sów umów, a wy naj mu ją cy nie
prze ja wia chę ci współ pra cy. Tym cza sem
wy naj mu ją cy też jest uza le żnio ny
od umów z ban ka mi, któ re fi nan su ją tę in -
we sty cję, i one od no szą się do czyn szów.
Mo że my szu kać li nii po ro zu mie nia
z przed się bior ca mi, ale tyl ko na ście żce
in dy wi du al nej, bo wią żą nas in dy wi du al -
ne umo wy. Wszel kie ak cje gru po we utrud -
nia ją tyl ko pra cę cen trum han dlo we go. 

Je go zda niem też na jem cy nie otrzy -
mu ją żad nych do dat ko wych fak tur, któ -
re są bez po kry cia, a ak cje mar ke tin go we
sprzy ja ją roz wo jo wi Ga le rii San de cja.

***
Pro te stu ją cych kup ców wspie ra są -

dec ki rad ny Grze gorz Do bosz, któ ry był
z ni mi pod czas pro te stu. Uwa ża, że jest
mo żli we pod ję cie gru po we go po ro zu -
mie nia. Zwra ca się do pre zy den ta Ry -
szar da No wa ka, by zmie nił zda nie
i usiadł do wspól nych roz mów z na jem -
ca mi i wła ści cie lem ga le rii.

– Pa nie pre zy den cie, z dzia łal no ści
są dec kich przed się bior ców mia sto ma
do chód z ty tu łu po dat ków – mó wi Do -
bosz. – Nie mo żna po zwo lić na utra tę
pra cy przez ty le osób. To pro blem nie
tyl ko 40 przed się bior ców pod pi sa nych
pod pro te stem, ale se tek in nych, któ rych
ci na jem cy CH za trud nia ją. Uwa żam, że
wspól ne roz mo wy mo gą od nieść suk ces.

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

Ta jem ni ca han dlo wa

Na jem cy Ga le rii San de cja nie mo gą po dać
kwot czyn szu, ja kie co mie siąc przy cho dzi im
pła cić. Obo wią zu je ich ta jem ni ca han dlo wa.
Nie ofi cjal nie mó wi się o 30 eu ro za metr kwa -
dra to wy po wierzch ni bok su. Rów nież nam
nie ofi cjal nie uda ło się usta lić, że mie sięcz nie
je den przed się bior ca ma do za pła ce nia bli -
sko 10 tys. zł mie sięcz nie, wli cza jąc w to
czynsz, opła ty tzw. wspól ne i mar ke tin go wą.
Ka żda umo wa jest jed nak in dy wi du al na.
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– Od po cząt ku ist nie nia na sza Spół dziel nia wy zna je za sa -
dę: klient nasz pan – pod kre śla pre zes Za rzą du Ali cja Pla ta.
– Na szy mi part ne ra mi są nie tyl ko rol ni cy. Co raz licz niej szą
gru pę sta no wią dział kow cy i wła ści cie le ogród ków przy do mo -
wych. Cią gle roz wi ja my na sza ba zę przy ul. Zie lo nej. Ma my
dziś sie dem pa wi lo nów sprze da ży, kil ka ma ga zy nów, du żą
prze strzeń han dlo wą z do god nym do jaz dem. Ofe ru je my przy -
ja zne za ku py łącz nie z do sta wą do do mu. Współ pra cu je my
z wie lo ma fir ma mi. Szcze gól nie sta wia my na przed się bior stwa
z pol skim ka pi ta łem, któ rych RHSP jest przed sta wi cie lem.
Uczest ni czy my w wy sta wach i im pre zach rol ni czych, pre zen -
tu jąc bo ga tą ofer tę, o czym mo żna prze ko nać się od wie dza jąc
eks po zy cje pod czas trwa nia: Dni Kwit ną cej Ja bło ni w Łąc ku,
Wy sta wy Pol skie go By dła Czer wo ne go w Szczy rzy cu i Re gie -
to wie oraz w cza sie ju bi le uszo wej XX Agro pro mo cji w Na wo -
jo wej. Za pra szam wszyst kich za in te re so wa nych
do od wie dze nia tej miej sco wo ści w dniach od 4 do 5 wrze -
śnia. W bie żą cym ro ku pod czas 20 edy cji „Agro pro mo cji”,
naj więk szej wy sta wy bra nży rol ni czej w Ma ło pol sce, RHSP
bę dzie ob cho dzić ju bi le usz 20-le cia. Swo ją ofer tę pre zen tu je
w 4 ka te go riach: ma szy ny rol ni cze i czę ści za mien ne, środ ki
ży wie nia zwie rząt, sprzęt ogrod ni czy i tech nicz ny, na sio -
na oraz sa dzon ki wa rzyw i kwia tów. Ofer ta na sza za wsze
wzbu dza uzna nie wśród zwie dza ją cych, a w kon kur sach Spół -
dziel nia zdo by wa licz ne na gro dy i wy ró żnie nia. Zaw sze jest to
oka zja do bez po śred nie go spo tka nia, wy mia ny do świad czeń
z obec ny mi i przy szły mi klien ta mi, ho dow ca mi by dła, trzo dy
chlew nej i owiec. We współ pra cy z pro du cen ta mi środ ków ży -

wie nia zwie rząt po wsta ją pro duk ty, uwzględ nia ją ce po trze by
lo kal ne go ryn ku. Spół dziel nia jest wy łącz nym ich dys try bu to -
rem. Sto so wa nie tych pro duk tów za pew nia ho dow com do bre
efek ty pro duk cyj no – eko no micz ne. Tak po wsta ły kon cen tra ty
dla by dła po pra wia ją ce wy daj ność mlecz ną krów i wskaź nik
roz ro du. W ofer cie znaj du ją się rów nież spe cja li stycz ne mie -
szan ki dla owiec i ja gniąt, do dat ki mi ne ral no – wi ta mi no we
dla cho wu przy za gro do we go i sze reg in nych spe cja li stycz nych
pre mik sów far mer skich w za kre sie ży wie nia trzo dy.

W 2010 r. Spół dziel nia bra ła udział w I Pod ha lań skiej Wy -
sta wie By dła Pol skie go Czer wo ne go w Ma ru szy nie, pod czas
któ rej zor ga ni zo wa ny zo stał po kaz zbio ru zie lon ki na sia no -
ki szon kę.

– Co ro ku wio sną or ga ni zu je my DNI OTWAR TE – do da je
pre zes Ali cja Pla ta – Wte dy też pre zen tu je my ca łą na szą ofer tę
han dlo wą: sprzęt ogrod ni czy i rol ni czy, środ ki ży wie nia zwie -
rząt, na wo zy, ma te ria ły siew ne, ma szy ny i czę ści rol ni cze. W tej
bra nży się spe cja li zu je my. Na miej scu są kom pe tent ni lu dzie,
przed sta wi cie le współ pra cu ją cych z na mi firm, któ rzy słu żą do -
radz twem, po ma ga ją w do bo rze sprzę tu i roz wie wa ją wąt pli -
wo ści. Od po cząt ku w tej są dec kiej fir mie obo wią zu je za sa da:
Klient nasz pan. Tak by ło, tak jest i tak bę dzie w przy szło ści.

JU BI LEUSZ. 20-LE CIE RHSP

Klient nasz Pan, 
czy li spół dziel nia z tra dy cja mi
Po nad pół wie ku funk cjo nu je na ryn ku Rol ni czo – Han dlo wa Spół dziel nia Pra cy. Dzia ła na te re nie po wia tów:
no wo są dec kie go, li ma now skie go, gor lic kie go, no wo tar skie go i ta trzań skie go. Spe cja li zu je się w za opa trze -
niu w środ ki słu żą ce do pro duk cji rol nej, cią gni ki, ma szy ny, sprzęt rol ni czy, urzą dze nia wy po sa że nia bu dyn -
ków in wen tar skich oraz na rzę dzia i czę ści za mien ne. Świad czy bez płat ny ser wis ży wie nio wy dla zwie rząt,
wy ko nu je na pra wy cią gni ków i ma szyn. Za trud nia oko ło 50 osób. Są to lu dzie, któ rzy do sko na le ro zu mie ją
pro ble my ka żde go klien ta i zna ją spe cy fi kę pra cy w rol nic twie. Spół dziel nia jest so lid nym pra co daw cą
i part ne rem han dlo wym wie lu re no mo wa nych przed się biorstw.

Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy
ul. Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 443-75-99, 443-85-90, 443-74-00
fax. 18 443-72-42

www.rhsp.pl

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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K a żde go ro ku z ca łą pew no ścią
za my ka się wszę dzie znacz nie
wię cej li nii niż się ich otwie ra.
W Pol sce w ogó le nie otwie ra

się no wych, lecz tyl ko za my ka. Bu do wa
in fra struk tu ry ko le jo wej jest bo wiem
ma ka brycz nie kosz tow na, a jej utrzy ma -
nie w ru chu sta je się sztyw nym i wy jąt -
ko wo do le gli wym ob cią że niem
bu dże to wym. 

To wszyst ko spra wia, że w po rów na -
niu z dro ga mi to ry są in we sty cją nie ren -
tow ną. Tym bar dziej, że ruch oso bo wy
oraz przede wszyst kim wiel kość wy mia -

ny han dlo wej z pań stwa mi le żą cy mi
na po łu dnie od Pol ski ra czej nie uza sad -
nia ją ce lo wo ści re ali za cji te go pro jek tu.
Np. w ubie głym ro ku po ka za li śmy
w „Są de cza ni nie”, iż współ pra ca go spo -
dar cza na sze go kra ju ze Sło wa cją jest
w isto cie fik cją.

Od nie daw nej ka ta stro fy mo stu ko le -
jo we go na Po pra dzie po mię dzy No wym
a Sta rym Są czem z pew nych krę gów do -
cie ra ją sy gna ły o nie odzow no ści na tych -
mia sto wej od bu do wy tej prze pra wy.
Mo ty wu je się to rze ko mym „stra te gicz -
nym” zna cze niem te go po łą cze nia. Tym -

cza sem praw da jest ta ka, że li nia ta ma
dla Pol ski zna cze nie pod rzęd ne, bo jak
wska zu ją dzie je na sze go kra ju – stra te -
gicz ne tra sy bie gły u nas za wsze wzdłuż
osi wschód – za chód. Je śli ta li nia ma dla
ko goś stra te gicz ne zna cze nie, to na pew -
no nie dla Pol ski, lecz ra czej dla Sło wa -
cji! I dla te go nie spo dzie wał bym się
ry chłej od bu do wy rze czo ne go mo stu…

Bo wiem w ży wot nym in te re sie PKP
le ży li kwi da cja nie ren tow nych li nii. Co
ja pi szę – w ży wot nym in te re sie? To jest
dla PKP wręcz kwe stia prze trwa nia,
spra wa ży cia lub śmier ci! I być mo że
PKP sko rzy sta ją z pre tek stu, że by ze
wzglę dów oszczęd no ścio wych skró cić
swo ją kosz tow ną sieć o na stęp ne kil ka -
dzie siąt ki lo me trów, a przy oka zji

zmniej szyć fun dusz oso bo wy o pa rę -
dzie siąt eta tów.

Niech za ilu stra cję prze sła nek pro wa -
dzą cych do ta kich wnio sków po słu żą
ob ser wa cje z trzech wy cie czek szla kiem
sta cji ko le jo wych na Są dec czyź nie.

Pod róż I: No wy Sącz – Ptasz ko wa
Tą tra są prze je żdża 10 par po cią gów

oso bo wych na do bę, w tym pa rę po -

Przyczynek do dyskusji o celowości budowy
linii kolejowej przez Piekiełko

Stała na stacji
lokomotywa...
Wciąż sły szy się o mi ra żu po łą cze nia ko le jo we go No we go
Są cza z Kra ko wem na skró ty przez Pie kieł ko. Mu sia ło by ono
po wstać kosz tem mi liar dów zło tych i cał kiem od pod staw
(wy dat ki sku tecz nie zwie lo krot nił by ma low ni czy, ale trud ny
pod wzglę dem ukształ to wa nia te ren, przez któ ry na le ży prze -
pro wa dzić tę tra sę!), tym cza sem nie mal na ca łym świe cie ko -
lej znaj du je się w od wro cie.

Każdego roku zamyka się
wszędzie znacznie więcej
linii kolejowych niż się ich
otwiera. W Polsce w ogóle
nie otwiera się nowych,
lecz tylko zamyka.

Chomranice Nowy Sącz – Chełmiec Marcinkowice

GOSPODARKA
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spiesz nych, któ re nie za trzy mu ją się
wszę dzie. Na bu dyn ku sta cyj nym
w Jam ni cy, ow szem, wi dać na pis „Sta -
cja ko le jo wa na tu ry stycz nym szla ku ko -
le jo wym przez Kar pa ty”, ale po mi mo
dwu krot ne go po wtó rze nia sło wa „ko le -
jo wy” w jed nym zda niu – ba ra czek obi -
ty ciem nym drew nem z ko le ją nie ma
już nic wspól ne go. Od po nad 20 lat peł -
ni in ne ro le: naj pierw był w nim ciu cho -
land, po tem kiosk Ru chu, a od ok. 15 lat
znaj du je się sklep spo żyw czy.

Skle po wa mó wi, że utra pie nie jest
z cu dzo ziem ca mi, któ rzy, wi dząc na zwę
„No wy Sącz – Jam ni ca”, za uwa ża ją tyl -
ko dwa pierw sze sło wa i wy sia da ją, do -
py tu jąc się naj czę ściej o Wy ższą Szko łę
Biz ne su. Trze ba im wzy wać tak sów ki,
bo za wsze ma ją to nę ba ga żu, a prze wa -
żnie za my kać sklep, wsia dać w pry wat -
ny sa mo chód i oso bi ście od wo zić ich
do No we go Są cza, bo jak tu wy tłu ma -
czyć szcze gó ły np. Ja poń czy ko wi? WSB
chy ba po win na wy asy gno wać dla skle -
po wej ja kiś ry czałt…

W Ka mion ce Wiel kiej od ok. 10 lat
też nie ma już ka sy ani po cze kal ni. Ucho -
wa ło się jesz cze tyl ko biu ro dy żur ne go
ru chu, któ ry ste ru je se ma fo ra mi i opusz -
cza szla ba ny na ro gat kach. W przed wo -
jen nym bu dyn ku na pię trze znaj du ją się
po nad to miesz ka nia, w któ rych ży ją ko -
le ja rze lub ich po tom ko wie, a z bo ku
sklep z ma te ria ła mi bu dow la ny mi.

W Mszal ni cy rów nież zo sta ło tyl ko
miej sce dla dy żur ne go ru chu. Naj pierw
za mknię to tu ka sę, ale po zo sta wio no po -
cze kal nię, te raz na wet i ona jest już nie -
czyn na, po dob nie jak ubi ka cje.

Tyl ko w Ptasz ko wej jest jesz cze ka sa,
ale nie skom pu te ry zo wa na. Mo żna za -
tem ku pić bi let tyl ko na tzw. prze wo zy
re gio nal ne. Aby za opa trzyć się w bi le ty
na dal sze tra sy, na le ży udać się do Gry -

bo wa. W Ptasz ko wej wy pi su je je (nie
ma już cha rak te ry stycz nych tek tu rek,
kar to ni ki wy ry wa się z pa pie ro we go
blocz ka) dy żur ny ru chu i wszyst ko
wska zu je na to, że nie mu si czy nić te go
prze sad nie czę sto… Ka sa, jak i po cze -
kal nia czyn ne są w go dzi nach od 4. ra -
no do 21. Zresz tą sta cja w Gry bo wie też
jest nie czyn na w no cy. O tej po rze
na naj bli ższe do stęp ne ka sy mo żna na -
tknąć się do pie ro w No wym Są czu.

Pod różII: No wy Sącz –Chom ra ni ce
Okna bu dyn ku z na pi sem No wy Sącz

– Cheł miec za bi te są na głu cho de ska mi.
W Mar cin ko wi cach dro ga do sta cji

jest jesz cze bru ko wa na, a pe ro ny już za -
ro śnię te chwa sta mi. Po cze kal nia oczy -

wi ście za mknię ta, nie mó wiąc o ka sie
bi le to wej. Tyl ko w oknie tkwi jesz cze
wy bla kła kart ka, in for mu ją ca o roz kła -
dzie jaz dy 4 par po cią gów oso bo wych
na do bę. Ale i to nie ak tu al ne, bo ża den
oso bo wy już tę dy nie jeź dzi… Na pię -
trze jed no miesz ka nie za ję te, a dru gie
chy ba opusz czo ne, bo nie ma fi ra nek.

Sta cja w Klę cza nach też za mknię ta
na czte ry spu sty, po dob nie w Chom ra ni -
cach. Ko bie ta z po bli skie go do mu mó wi, że
oso bo we nie je żdżą tę dy od 5 lat, cza sem
prze to czy się tyl ko to wa ro wy. A i to chy ba
nie za czę sto, bo to ry są za rdze wia łe.

Pod róż III: No wy Sącz – Bar ci ce
W No wym Są czu – Bie go ni cach już

z 5 lat nie dzia ła ją ani ka sa, ani po cze -
kal nia. Tak jak wie le in nych bu dyn ków
sta cyj nych oprócz po miesz cze nia dla
dy żur ne go ru chu i ten za cho wał już tyl -
ko funk cję miesz kal ną. Zresz tą m.in.
w tym ce lu zo stał kie dyś w ogó le po sta -

Utrapienie jest
z cudzoziemcami, którzy,
widząc nazwę „Nowy Sącz
– Jamnica”, zauważają
tylko dwa pierwsze słowa
i wysiadają, dopytując się
najczęściej o Wyższą Szkołę
Biznesu. Trzeba im wzywać
taksówki, bo zawsze mają
tonę bagażu.

Barcice ZDJĘCIA: IRP

Klęczany

Stary Sącz
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wio ny – miał być ro dza jem blo ku dla
ko le ja rzy. Jed na z na po tka nych ko biet
mó wi, że od kąd pra cu je na ko lei już
od po nad 30 lat, to pa mię ta, że ten bu -
dy nek już był. Miesz ka ją ce tam ro dzi ny
usta wia ją grill na pe ro nie i pie ką kieł ba -
ski. Wo kół su szą się ubra nia po roz wie -
sza ne na sznu rach. Sta cja
przy po mi na więc obóz cy gań ski.

Do ka ta stro fy po bli skie go mo stu ko le -
jo we go prze je żdża ło tę dy z 10 po cią gów
oso bo wych dzien nie. Kie dyś na wet mię -
dzy na ro do we, ale od ro ku i one ta kże nie.
Skład do Bu da pesz tu miał za cząć kur so -
wać tę dy la tem, ale nie do cze kał…

W Sta rym Są czu znaj du je się po rząd -
ny dwo rzec, ale też za mknię ty na ma -
syw ne kłód ki i to wca le nie z po wo du
za wa le nia się mo stu ko le jo we go. Z tej
aku rat przy czy ny to te raz na wet biu ro
dy żur ne go ru chu wy glą da na opusz czo -
ne sta no wi sko pra cy. Przy wej ściu na pe -
ro ny wi si jesz cze au to mat te le fo nicz ny,
ale sy gnał w słu chaw ce nie roz le ga się
od daw na. Bocz ne po miesz cze nie
z osob nym wej ściem wy ko rzy sta ne jest
na sklep z po kry cia mi da cho wy mi.

W ma łym dom ku dró żni ka w Bar ci -
cach miesz ka ro dzi na ko le jar ska. PKP
za po wia da ją, że uru cho mią po łą cze nie
po mię dzy Kry ni cą -Zdrój i Mu szy ną
a Sta rym Są czem… 

Wi zy ty na 11 sta cjach (jak wy glą -
da 12., czy li za nie dba ny dwo rzec w No -
wym Są czu, ka żdy wi dzi…) przy wio dły
nas do smut ne go spo strze że nia. Gdy by
wszyst kie te bu dyn ki da ło się prze nieść
w jed no miej sce, po wstał by tam skan sen
przy po mi na ją cy wy mar łe mia stecz ko

z Dzi kie go Za cho du, po któ rym hu la je -
dy nie wiatr i wi ru ją śmie ci. W pra wie
wszyst kich od wie dzo nych przez nas
miej scach roz le pio no ogło sze nia Od dzia -
łu Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi
PKP w Kra ko wie, za chę ca ją ce do wy naj -
mo wa nia za bu do wań ko le jo wych, ale
chęt nych prze wa żnie nie ma, i sta cje, ten

wspól ny do ro bek po ko leń wznie sio ny
kosz tem wy rze czeń – nisz cze ją… 

Bu do wa li nii ko le jo wej z Kra ko wa
do No we go Są cza przez Pie kieł ko wy -
trzy mu je kry ty kę tyl ko w po rów na niu
z po my słem wzno sze nia sta dio nów
na Eu ro 2012, na któ re też wy wa li my
ład nych pa rę mi liar dów zło tych, że by
sta ły się obiek ta mi jed no ra zo we go użyt -
ku, a po tem nie ustan nie bę dzie my do -
kła dać ogrom ne su my na ich
utrzy ma nie. Od nich to na pew no tra sa
przez Pie kieł ko by ła by po ży tecz niej sza.
Ale wy łącz nie od nich! 

IRE NE USZ PAW LIK

W prawie wszystkich
odwiedzonych przez nas
miejscach rozlepiono
ogłoszenia Oddziału
Gospodarowania
Nieruchomościami PKP
w Krakowie, zachęcające
do wynajmowania
zabudowań kolejowych,
ale chętnych przeważnie
nie ma.

Nowy Sącz – Biegonice

Kamionka Wielka

Jamnica ZDJĘCIA: IRP

Mszalnica Ptaszkowa

GOSPODARKA
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N a spo tka nie za pro sił wie lu
go ści pre zy dent Ry szard No -
wak, któ re go wspo mo gli
m.in. sta rzy i spraw dze ni

dzia ła cze „So li dar no ści”, z An drze jem
Szka rad kiem na cze le. Wpro wa dze niem
do kon fe ren cji był wy kład pt. „Co nam
da ła re for ma sa mo rzą do wa i pierw sze
wol ne sa mo rzą dy – wol ność sa mo rzą do -
wa 1990?”. Wy gło sił go prof. Mi ro sław
Stec – je den ze współ au to rów re for my
ustro jo wej sa mo rzą du te ry to rial ne go,

któ ra zo sta ła przy go to wa na na prze ło -
mie ro ku 1989 i 90.

– Ma my za strze że nia do wie lu pol -
skich re form, m.in. słu żby zdro wia i edu -
ka cji, ale ja nie znam ni ko go, kto
ne go wał by po wo dze nie re for my sa mo -
rzą do wej – pod kre ślił w wy stą pie niu
pan pro fe sor. Na uko wiec po wie dział też,
że wy bra ni wów czas rad ni to by ły opo -
ki, na któ rych zbu do wa no pol ską sa mo -
rząd ność, ja kiej za zdrosz czą nam
w wie lu kra jach eu ro pej skich. Za tem

w ra tu szo wej sa li za sia dło wie le są dec -
kich „opok”. Nie któ re oso by spo tka ły
się po wie lu la tach nie wi dze nia. 

Za sad ni czą czę ścią kon fe ren cji by ła
roz mo wa na te mat wy bo rów z 27 ma -

ja 1990 r. w No wym Są czu. Przy jed -
nym sto le za sie dli świad ko wie
i kre ato rzy wy da rzeń sprzed dwóch de -
kad: Bo że na Ja wor, Je rzy Gwi żdż, Lu -
do mir Kra wiń ski, An drzej Szka ra dek
i Je rzy Ra siń ski. Ca ła piąt ka zgod nie

Dwie de ka dy 
praw dzi wej de mo kra cji
– Wy bo ry w ro ku 1990 by ły opo ką, na któ rej zbu do wa ny zo -
stał w Pol sce no wy ustrój sa mo rzą do wy – mó wił prof. Mi ro -
sław Stec, pod czas kon fe ren cji pod su mo wu ją cej 20 lat Pol ski
sa mo rząd nej. W sa li im. Sta ni sła wa Ma ła chow skie go w ra tu -
szu za sia dło wie lu raj ców No we go Są cza, któ rzy peł ni li te
funk cje w pierw szej ka den cji i w ko lej nych. Na początku radni

pracowali społecznie, nikt
nie wchodził do rady, żeby
sobie podreperować
domowy budżet.

FOT. LEŚ

SAMORZĄD
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pod kre śla ła, że nie by ło by pierw szych
wol nych wy bo rów sa mo rzą do wych wio -
sną 1990 r., gdy by nie wcze śniej sze
o rok (czę ścio wo wol ne a czę ścio wo
kon trak to we) wy bo ry par la men tar ne,
któ re uwa ża ne są za po czą tek zmian
ustro jo wych (po li tycz nych i go spo dar -
czych) w Pol sce.

Uczest ni cy de ba ty dłu go opo wia da li
o two rze niu się w No wym Są czu Ko mi -
te tu Oby wa tel skie go, któ re go prze wod -
ni czą cym zo stał Je rzy Ra siń ski.

Przy zna li, że przy ukła da niu list, zo stał
utwo rzo ny ze spół, któ ry we ry fi ko wał
kan dy da tów. Na pra wy bo ry, któ re
w kwiet niu 1990 r. od by ły się w Do mu
Kul tu ry Ko le ja rza, przy go to wa no ze -
staw na zwisk „nad kre ską” (ta kich, któ -
re w opi nii tej ko mi sji by ły pre fe ro wa ne)

i „pod kre ską”, czy li re zer wo wych.
W taj nym gło so wa niu oka za ło się, że
kil ka osób (m. in. Lu do mir Kra wiń ski,
Ma ciej Kurp i Bo że na Ja wor), prze sko -
czy ło „nad kre skę”, a póź niej w wy bo -
rach uzy ska ło wy so kie po par cie
i zo sta ło rad ny mi.

Po raz pierw szy ujaw nio no, że o ile
z gó ry wia do mo by ło, iż pre zy den tem
ma zo stać Je rzy Gwi żdż (zde cy do wa nie
wy grał pra wy bo ry w Ko mi te cie Oby wa -
tel skim), o ty le nikt nie chciał wziąć
na swo je bar ki obo wiąz ków prze wod ni -
czą ce go Ra dy Miej skiej. Osta tecz nie zo -
stał nim Lu do mir Kra wiń ski, któ ry
przy znał się, że wręcz si łą przy mu sili go
An drze j Szka rad ek i Je rzy Gwi żdż. Spo -
ro mó wio no o tym, jak wi ce pre zy den ta -
mi zo sta li Piotr Paw nik, Ma rian Cy coń
(by ły pre zy dent mia sta) i Le szek Zegz -
da. Przy po mnia no też, że w pierw szej
ka den cji sa mo rzą do wej uda ło się w No -
wym Są czu do ko nać m.in. ma łej pry wa -
ty za cji han dlu, re struk tu ry za cji
MPG KiM i upo ra no się z pro ble mem
bu do wy oczysz czal ni ście ków. Uczest -
ni cy dys ku sji pod kre śli li, że wte dy rad -
ni pra co wa li spo łecz nie, nikt nie
wcho dził do Ra dy, że by so bie pod re pe -
ro wać do mo wy bu dżet.

– W tam tej ra dzie ta kże spie ra li śmy
się o ró żne spra wy, ale to by ły spo ry
o spo so by roz wią zy wa nia pro ble mów
wa żnych dla No we go Są cza, a nie
utarcz ki per so nal ne, to by ły dys ku sje
kul tu ral nych lu dzi – po wie dział je den
z dys ku tan tów.

Wspo mnia no też wie lu rad nych,
o któ rych dzi siaj już ma ło kto pa mię ta,
m.in. śp. Hen ry ka Fe ren ca, Woj cie cha
Mer klej na, jed ne go z naj bar dziej dy na -
micz nych raj ców w I ka den cji, dr. Wie -
sła wa Cze lad kę, An drze ja Ku li ga,
Ada ma Le śnia ka, Wła dy sła wa Mi kul ca,
Mar ka Pa pe rza, Hen ry ka Paw łow skie -
go, Mar ci na Rze miń skie go, An nę Bo -
cheń ską, Woj cie cha Lip pę, Zbi gnie wa
Ko wa la, Krzysz to fa Nie wia rę i Sta ni sła -
wa Dłu go pol skie go. Pa da ły też na zwi -
ska m.in. Zo fii Piecz kow skiej,
Mag da le ny Kroh, Bar ba ry God frey ow
i in nych. Nie któ re z tych osób przy by ły
na spo tka nie do ra tu sza.

Do daj my, że w po wszech nej opi nii
są de czan, tam ta Ra da z lat 1990–94 by -
ła naj lep szą w cią gu mi nio nych 20 lat.

Pre zy dent Ry szard No wak wrę czył
oko licz no ścio we sta tu et ki dla są de czan
za an ga żo wa nych w bu do wa nie de mo -
kra tycz nych struk tur sa mo rzą do wych.
Te wy ró żnie nia zo sta ły przy zna ne na stę -
pu ją cym są de cza nom: Mag da le nie
Kroh, Ja dwi dze Ku siak, Te re sie Mar ci -
szew skiej, Zo fii Piecz kow skiej, Gra ży -
nie Święs, Ga brie lo wi Der kow skie mu,
Je rze mu Gwi żdżo wi, An drze jo wi Has -
slin ge ro wi, Ro ma no wi Has slin ge ro wi,
Eu ge niu szo wi Je le nio wi, Pio tro wi Ka -
ła ma rzo wi, Lu do mi ro wi Kra wiń skie mu,
Ma cie jo wi Kur po wi, Woj cie cho wi Mi -
chal ce wi czo wi, Hen ry ko wi Naj du cho -
wi, Ta de uszo wi Nit ce, Hen ry ko wi
Paw łow skie mu, Sta ni sła wo wi Pa żu sze,
Je rze mu Ra siń skie mu, Jac ko wi Ro gow -

Ma my za strze że nia do wie -
lu pol skich re form, m.in.
słu żby zdro wia i edu ka cji,
ale ja nie znam ni ko go, kto
ne go wał by po wo dze nie re -
for my sa mo rzą do wej

PROF. MI RO SŁAW STEC

Pierwsza sesja po wyborach demokratycznych w 1990 r. FOT. JEC

An na Bo cheń ska oka zu je le gi ty ma -
cję rad nej nr 1 FOT. LEŚ

SAMORZĄD
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skie mu, Hen ry ko wi Szew czy ko wi, An -
drze jo wi Szka rad ko wi, Krzysz to fo wi
Wa la sko wi, Lesz ko wi Zegz dzie, Woj -
cie cho wi Mer klej no wi. 

Nie wszyst kie z tych osób przy by ły
do ra tu sza.

***
Dwu dzie sto le cie od ro dzo nej sa mo -

rząd no ści za ak cen to wa no ta kże pod czas
uro czy stej se sji z udzia łem bi sku pa
Wik to ra Skwor ca 25 ma ja, rów nież
w są dec kim ra tu szu.

– Pierw sza ra da wy bra na 27 ma -
ja 1990 ro ku by ła naj lep szą z do tych cza -
so wych w mi nio nym 20-le ciu, w lu dziach

był za pał i en tu zjazm do zmie nia nia rze -
czy wi sto ści. Był to czas, kie dy na sze ma -
rze nia za czę ły się re ali zo wać i to, co
wy da wa ło się nie mo żli we, sta ło się mo -
żli we. Wszy scy ma my po wo dy do du my,
bo na sze mia sto już zu peł nie ina czej wy -
glą da niż 20 lat te mu – po wie dzia ła Zo -
fia Piecz kow ska (w 1990 r. peł ni ła
funk cję de le ga ta peł no moc ni ka rzą du
ds. re for my sa mo rzą du te ry to rial ne go
i w ca łym ów cze snym wo je wódz twie
no wo są dec kim oraz pro wa dzi ła szko le -
nia dla kan dy da tów na rad nych).

Za sto łem pre zy dial nym w sa li im.
Sta ni sła wa Ma ła chow skie go za sie dli

obok prze wod ni czą ce go RM Ar tu ra
Czer nec kie go, prze wod ni czą cy rad mi -
nio nych ka den cji: Je rzy Wi tu szyń ski,
Ja cek Chro now ski, Grze gorz Do bosz
i Piotr La cho wicz. Za bra kło Ma cie ja
Kur pa, Lu do mi ra Kra wiń skie go i Pio tra
Paw ni ka. 

Do ra tu sza oprócz pre zy den ta Ry szar -
da No wa ka przy by li je go po przed ni cy:
Je rzy Gwi żdż (ta kże wi ce pre zy -
dent 2006-2010), An drzej Czer wiń ski
i Jó zef A. Wik tor. ( pre zy dent). Mi nu tą
ci szy uczczo no pa mięć zmar łych już raj -
ców są dec kich ostat nich dwóch de kad:
Sta ni sła wa Sza fra na, Hen ry ka Fe ren ca,
Ta de usza Pa jo ra, Ka zi mie rza Ko wal skie -
go i Ka zi mie rza Ca ba ka. Go ść mi spe -

cjal ny mi są dec kich sa mo rzą dow ców by li
bp Wik tor Skworc i mar sza łek Ma ło pol -
ski Ma rek Na wa ra. 

Na sa li mo żna by ło zo ba czyć wie lu raj -
ców po przed nich ka den cji, w tym na -
uczy ciel kę An nę Bo cheń ską, któ ra
z du mą pre zen to wa ła le gi ty ma cję rad -
nej I ka den cji (1990-1994) z nu me rem 1.

(PG), (LEŚ)

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”

Pierwsza rada wybrana
27 maja 1990 roku 
była najlepszą
z dotychczasowych
w minionym 20-leciu,
w ludziach był zapał
i entuzjazm do zmieniania
rzeczywistości

ZOFIA PIECZKOWSKA

Andrzej Szkaradek i Wojciech Lippa FOT. LEŚ
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Ma Pan w ży cio ry sie bo ga te do -
świad cze nia sa mo rzą do we i pu -
blicz ne, rzą dził Pan w Piw nicz nej,
No wym i Sta rym Są czu. Za sia dał
Pan w Sej mie i ra dzie po wia tu.
Któ re z tych miejsc jest Pa nu naj -
bli ższe?

– Zaw sze to, gdzie ak tu al nie pra cu ję.
Pra ca to mo je ży cie, an ga żu ję się bez
resz ty. To tak jak z dzieć mi, mo żna ich
mieć kil ka i ko chać ka żde jed na ko wo…
To, co ro bię, trak tu ję se rio, nic na po kaz.
To mo je po wo ła nie. Dzia łam w sa mo -

rzą dzie nie dla pen sji, nie dla za szczy -
tów. Po wie rzo ny mi man dat trak tu ję jak
słu żbę, któ ra ma wzbo ga cać wszyst kich,
umo żli wia jąc roz wój i po mno że nie do -
bra wspól ne go. Sta ry Sącz, ca ła gmi -
na jest dla mnie jak oj co wi zna,
Co spra wia Pa nu naj więk szą sa tys -
fak cję?

– Win do wa nie na szych ma łych oj -
czyzn z mar gi ne su i za co fa nia. Czyż nie
jest istot nym sko kiem cy wi li za cyj nym
wy bu do wa nie dróg do jaz do wych do od -
le głych przy siół ków, za miesz ka łych

z dzia da pra dzia da przez lu dzi do tej po -
ry prak tycz nie od cię tych od świa ta? Do -
bra dro ga, czy sta wo da, most czy mo stek,
al bo za bez pie czo ne osu wi sko są dla lu -
dzi wa żniej sze niż kry ty ba sen czy sa la
kon cer to wa. Ta kie są re alia są dec kich
wsi. Cza sa mi sły szę: Pa nie bur mi strzu,
daj pan spo kój z tą kul tu rą, śpie wa nia po -
słu cha my w te le wi zji, dla nas li czy się
kon kret: as falt, ka nał, wo do ciąg...
I co Pan wte dy od po wia da?

– Że wa żne jest jed no i dru gie. Tak
jak w ogro dzie: po trzeb ne są grząd ki

Pod opie ką księ żnej Kin gi

Mo ja oj co wi zna
Z bur mi strzem Starego Sącza MA RIA NEM CY CO NIEM roz ma wia Je rzy Le śniak

Burmistrz Marian Cycoń z primatorem Lewoczy Miroslavem Vilkovskim FOT. LEŚ

SAMORZĄD
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z ziem nia ka mi, ka pu stą, ale też z kwia -
ta mi. Tak, tak, do kwia tów mam sła -
bość, stąd tak du żą wa gę przywiązuję
do es te ty za cji na sze go mia stecz ka, do -
nic kwia to wych, zie le ni. Nie ża łu ję na to
pie nię dzy. Nie by ło w Sta rym Są czu
par ku miej skie go, te raz jest. Czło wiek
to nie tyl ko cia ło, ale i du sza: pięk ne
i przy jem ne oto cze nie ma wpływ na ja -
kość na sze go ży cia. Kto ko cha kwia ty,
ten ko cha lu dzi… Więk szość ko ja rzy
mnie z pra cą na rzecz in fra struk tu ry ko -
mu nal nej i tech nicz nej, a prze cież, przy -
po mnę mo że nie skrom nie, za mo ich
ka den cji po wstał ze spół Mło dzi Sta ro są -
de cza nie, or kie stra dę ta w Bar ci cach, ro -
bią ce fu ro rę w re gio nie ta bo ur ma jor ki,
sa mo rzą do wa szko ła mu zycz na. Za ini -
cjo wa li śmy mię dzy na ro do wy ple ner
ma lar ski. Ka len darz kul tu ral ny na Są -
dec czyź nie otwie ra ją kon cer ty no wo -

rocz ne w Sta rym Są czu, w sierp niu
na Dni Sta re go Są cza zje żdża ją gwiaz -
dy (w tym ro ku Go lec Or che stra), zbie -
ra lau ry i po chwa ły Lo kal na Gru pa
Dzia ła nia pod prze wod nic twem Jac ka
Lel ka, pro mu ją nasz do ro bek wy daw -
nic twa np. al bum zna ne go ar ty sty fo to -
gra fi ka Ada ma Bu ja ka Gród św. Kin gi.
Po sze rza my for mu łę ma ją ce go już wie -
lo let nią tra dy cję Fe sti wa lu Mu zy ki
Daw nej, im pre zy z „wy ższej pół ki”,
na któ rą spe cjal nie przy je żdża ją mu zy -
cy i me lo ma ni z kra ju i za gra ni cy.
Zmia ny cy wi li za cyj ne za pew nia ją
jed nak du że in we sty cje…

– To praw da. Wiel ka ka na li za cja
w ra mach pro gra mu obej mu ją ce go czte -
ry gmi ny (No wy i Sta ry Sącz, Na wo jo -
wą i Ka mion kę Wiel ką) za pew ni wie lu
ty siąc om miesz kań ców do stęp do wo dy
i w peł ni eko lo gicz ne od pro wa dza nie
ście ków. Z 250 mln zł (64 mln eu ro),
ok. 19 proc. (47 mln zł) zo sta nie za in -

we sto wa nych w na szej gmi nie. Wy mie -
nio ne zo sta ną przed wo jen ne ka na li za cje,
po wsta ną no we. Ro bo ty idą już peł ną
pa rą w Ła zach, Bar ci cach, Cy ga no wi -
cach i Sta rym Są czu (od ul. Elek tro do -
wej w No wym Są czu do na szej
żwi row ni i w osie dlu przy ul. Ja na Paw -
ła II), otwie ra ją mo żli wość po sze rze nia
sie ci po dru giej stro nie Po pra du, np.
w kie run ku Przy siet ni cy. Lu dzie bę dą
mo gli wresz cie ru szyć z bu do wą do mów
jed no ro dzin nych, go spo darstw, firm.
Prysz nic z cie płą wo dą czy dom bez są -
siedz twa szam ba to w mie ście zu peł nie
na tu ral na wy go da, w na szych, gór skich
wio skach – wciąż ma rze nie, ale już te -
raz re al ne do zisz cze nia. Wa żne jest też
zwięk sze nie zdol no ści pro duk cji wo dy
na uję ciu w Sta rym Są czu.
Pa smo suk ce sów, czy są ja kieś po -
tknię cia i za nie cha nia…

– Pew nie i są, choć wy ni ka ją ce
z przy czyn obiek tyw nych. Ma my opóź -
nie nia w re gu la cji wła sno ścio wej grun -
tów, co unie mo żli wia opra co wa nie
kom plet nych pla nów prze strzen ne go za -
go spo da ro wa nia, wa run ku ko niecz ne go
wszel kie go roz wo ju. Ale tu po trzeb ne są
na kła dy fi nan so we pań stwa. Za le ża ło mi
też na zlo ka li zo wa niu sie dzi by In sty tu -
tu Kul tu ry Fi zycz nej Pań stwo wej Wy -
ższej Szko ły Za wo do wej na te re nach
po by łym KRAM -ie w My śl cu. Nie wy -
pa li ło.
No i nie zbu do wał Pan ra tu sza,
któ ry sta nął w… No wym Są czu,
w Mia stecz ku Ga li cyj skim.

– Ten ra tusz nie nada wał się do po -
sta wie nia na na szym ryn ku, za bu rzył by
ser ce mia sta. Je że li już, to wi dział bym
no wy ra tusz w Sta rym Są czu na pla cu
ryn ku ma śla ne go. Ale po trze by lo ka lo -
we urzęd ni ków nie są pierw szo pla no we,
obec na sie dzi ba Urzę du Mia sta mu si im
wy star czyć.
A ja ka z in we sty cji ostat nich lat
by ła dla Pa na prio ry te to wa?

– Obok tych du żych, re no wa cji sta ro -
są dec kie go ryn ku, bu do wy mo stu św.
Kin gi, bli ska mi jest re no wa cja klasz to -
ru sio strzy czek. Wy cho wa łem się nie da -
le ko klasz to ru, ja ko dziec ko za bie ra no
mnie tu na od pu sty. To wspa nia ła pe reł -
ka pol skiej hi sto rii i kul tu ry, na sze cen -
ne dzie dzic two. Gdy bym mógł, to

prze zna czył bym mi lio ny na re stau ra cje
mu rów i wnętrz, ale wia do mo, mo żli wo -
ści fi nan so we sa mo rzą du są zbyt skrom -
ne wo bec po trzeb. Klasz tor jest, jak
Wa wel, skar bem na ro do wym i stąd na -
sze usil ne sta ra nia o ścią gnię cie jak naj -
więk szej ilo ści pie nię dzy dla re mon tów
i kon ser wa cji. To na sza wspól na spra wa:
Po la ków i sta ro są de czan.
Z czym sta ro są de cza nie po win ni
ko ja rzyć Ma ria na Cy co nia?

– Z ro da kiem, po rząd nym i pra co wi -
tym chło pem. A mo że z ta kim fa ce tem,
któ ry ma skrom ną ce gieł kę w po pra wie
stan dar du ich ży cia. Przy jem nie sły szeć
ta kie np. opi nie: daw niej nie by ło mo stu
na Du naj cu – te raz jest, nie by ło mo stów
do przy siół ków w Przy siet ni cy, Mosz -
cze ni cy i dwóch w Ga bo niu – te raz są,
nie by ło par ku miej skie go – te raz jest,
daw niej nie by ło ty lu im prez kul tu ral -
nych – te raz są. Ja za mło dych lat go ni -
łem za pił ką na pa stwi sku, te raz ka żde
gim na zjum w gmi nie ma peł no wy mia -
ro we sa le spor to we.
Po znaj my za tem Pań ską re cep tę
na rzą dze nie…

– Być wśród lu dzi. Czer pać z ich mą -
dro ści i głu po ty. Roz ma wiać z ka żdym,

Człowiek to nie tylko ciało,
ale i dusza: piękne
i przyjemne otoczenie ma
wpływ na jakość naszego
życia. Kto kocha kwiaty,
ten kocha ludzi… 
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z pro fe so rem po li tech ni ki i z pół a nal fa -
be tą, z księ dzem i by łym se kre ta rzem
par tii, z pra wa i z le wa. Nie sie dzieć
za biur kiem, by wać w te re nie, na ze bra -
niach wiej skich i stra żac kich. Mó wić
pro sto w oczy na wet nie przy jem ne rze -
czy. Py tać jak Ken ne dy: co zro bi łeś dla
swo jej gmi ny, so łec twa, a nie co oni dla
cie bie. Po znać ka żdy prze pust i ka żdy
stru myk. Gdy wra cam wie czo rem

do do mu bu ty mam po kry te ku rzem
i bło tem…
Le gen dar na jest Pań ska sku tecz -
ność w po zy ski wa niu środ ków po -
za bu dże to wych. Jak się to ro bi?

– Sły sza łem ta kie opo wie ści, że Cy -
coń jeź dzi po mi ni ster stwach z kieł ba są
i śli wo wi cą i w ten spo sób za ła twia do -
ta cje. Ja każ to bzdu ra, to nie PRL! Kto

dziś pi je śli wo wi cę i ła ko mi się na pę to
kieł ba sy?! Je dy ną praw dą jest to, że
trze ba pil no wać zło żo nych wnio sków
i pro jek tów, nie wy star czy wy słać je
pocz tą i cze kać na po zy tyw ny wer dykt
jak na… man nę z nie ba. Za ka żdym te -
ma tem trze ba cho dzić, do upa dłe go, jak
cię od pra wią z kwit kiem, wra caj za go -
dzi nę, jak nie drzwia mi, to oknem...
Ow szem, z ra cji wie lo let nie go dzia ła -
nia pu blicz ne go mam spo ro kon tak tów
oso bi stych, znam by łych i obec nych de -
cy den tów, mo że mi ła twiej, ale pro szę
za uwa żyć, że dziś w in sty tu cjach dzie -
lą cych fun du sze unij ne czy re sor to we
pra cu ją mło dzi lu dzie, dla któ rych Cy -
coń ze Sta re go Są cza jest jed nym z se -
tek „wie śnia ków”. Tyl ko w Ma ło pol sce
jest ok. 180 wój tów i bur mi strzów, pe -
ten tów w ko lej ce do za si la nia fi nan so -
we go. A za tem naj wa żniej sze jest mieć
w rę ku prze my śla ny i do brze przy go to -
wa ny pro jekt za da nia, a ta kiej ro bo ty
nie da się wy ko nać z dnia na dzień, to
mie sią ce ana liz, stu diów, wy li czeń. Tak
by ło z ara nża cją źró deł ka i oto cze nia
ka pli cy św. Kin gi, mo der ni za cji „So ko -
ła”, czy wcze śniej z re wi ta li za cją ryn -
ku. Bez środ ków ze wnętrz nych, bez
in we sty cji nie ma mo wy o po stę pie.
W la tach 2002–2006 łącz nie na kła dy
in we sty cyj ne wy nio sły 26 mln zł,
w tym ze środ ków ze wnętrz nych po zy -
ska no 18 mln zł, po nad to in sty tu cje ze -

wnętrz ne za in we sto wa ły na na szym te -
re nie bli sko 14 mln zł. W na stęp nej ka -
den cji, te raz się koń czą cej,
w la tach 2006–2010 do dat ko wo spły nę -
ło z ró żnych źró deł do Sta re go Są cza
bli sko 20 mln zł (16 za dań i pro jek tów),
naj wię cej na prze bu do wę „So ko ła” (6,7
mln zł). Re kor do wy pod tym wzglę dem
jest rok 2010, ze wzglę du na pro jek ty,
któ re otrzy ma ły do fi nan so wa nie z Unii
Eu ro pej skiej. W su mie w te go rocz nym
bu dże cie bli sko 30 mln zł z ok. 77 mln
zł wy dat ków bu dże to wych gmi ny prze -
zna czo ne jest na kon kret ne za da nia, co
świad czy o nie spo ty ka nym wcze śniej
roz ma chu in we sty cyj nym. Gmi na jest
w do brej kon dy cji, w cią gu 4 lat zre du -
ko wa ła za dłu że nie z 4,1 mln zł do 2 mln
zł. Ale nie tyl ko fi nan se się li czą. Mo -
im ma rze niem jest wpi sa nie Sta re go Są -
cza bądź klasz to ru kla ry sek na li stę
świa to we go dzie dzic twa kul tu ro we go
UNE SCO. To nie zwy kle eks klu zyw ne
to wa rzy stwo, w Pol sce na li ście są je dy -
nie Kra ków, To ruń, Za mość, za mek
w Mal bor ku, Kal wa ria Ze brzy dow ska,
drew nia ne ko ścio ły.
To da le ko się żne za da nie. A pla ny
na naj bli ższą ka den cję?

– Park wod ny wo kół sta wów, za go -
spo da ro wa nie tu ry stycz no -re kre acyj ne
Gó ry Miej skiej, ciąg dal szy ka na li za cji
w kie run ku Goł ko wic, Ga bo nia, Mosz -
cze ni cy i Przy siet ni cy, za bez pie cze nia

Prysznic z ciepłą wodą 
czy dom bez sąsiedztwa
szamba to w mieście
zupełnie
naturalna wygoda,
w naszych, górskich
wioskach – wciąż
marzenie, ale już teraz
realne do ziszczenia.
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po wo dzio we, dro gi i jesz cze raz dro gi.
No i lot ni sko…
Po wra ca ją cy te mat, ale bar dziej
chy ba wi zja, ma rze nie, niż re al ny
cel…

– Nie od stę pu ję i nie od stą pię od dal -
szych sta rań o bu do wę lot ni ska w Sta rym
Są czu. Za pew niam: lo kal ne lot ni sko to

nie mrzon ki, lecz jak naj bar dziej kon kret.
Ta ka ma ła Sło wa cja ma 35 lot nisk lo kal -
nych i bu du je ko lej ne.
Ja kie za tem bę dą naj bli ższe kro ki?

– Po trzeb ne jest stu dium za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go, prze nie sie nie
in fra struk tu ry wo do cią go wej i ujęć wod -
nych z Ka mień ca w re jon Most ków,
uwzględ nie nie in we sty cji w stra te gii
wo je wódz twa ma ło pol skie go i ab sorp -
cji środ ków unij nych. In we sto rem po wi -
nien zo stać zwią zek ko mu nal ny,
z udzia łem sa mo rzą du wo je wódz kie go
i po wia to we go, Ma ło pol skiej Agen cji
Roz wo ju Re gio nal ne go i Por tu Lot ni -
cze go w Ba li cach, o czym roz ma wia łem
z je go dy rek to rem Ja nem Pa mu łą.
Do te go do szedł by in we stor pry wat ny.
Wte dy przy stą pi my do wy ku pu i przy -
go to wa nia te re nów. Wi dzia łem ma łe
i śred nie lot ni ska we Fran cji na wet
przy mniej szych mia stecz kach od Sta re -
go Są cza. Nie wiel ki pas, kil ka bu dyn -
ków, a obok… bo ein gi i air bu sy. Dla
Są dec czy zny to na praw dę pro po zy cja
o ka pi tal nym zna cze niu. Ta kie lot ni sko
ozna cza roz wój ca łe go na sze go tu ry -
stycz no -uzdro wi sko we go re gio nu, to
otwar cie się na go ści z za gra ni cy, ze
Wscho du i Za cho du, któ rych na ra zie
od stra sza fa tal na ko mu ni ka cja, ko niecz -
ność wie lo go dzin ne go pod ró żo wa nia
sa mo cho da mi lub au to ka ra mi. Swe go
cza su roz ma wia łem na ten te mat z po -
cho dzą cym ze Sta re go Są cza puł kow ni -
kiem pi lo tem Ma cie jem Ka my kiem,
któ ry spę dził w po wie trzu kil ka ty się cy
go dzin, ma po nad 40-let ni staż w lot nic -
twie woj sko wym i pa trzy na te ren
na Ka mień cu za rów no ja ko sta ro są de -
cza nin i ja ko lot nik.

I co Pan usły szał?
– Że miej sce, o któ rym mó wi my,

wy jąt ko wo na da je się na lot ni sko, ma
za le d wie pięć dzie siąt dni (w ro ku)
z mgłą (a jak za bój cza jest mgła po -
świad cza tra ge dia pod Smo leń skiem)
i to tyl ko na pły wa ją cą z fron tem at mos -
fe rycz nym. Że usy tu owa nie pa sa star -
to we go jest ide al ne, gdy cho dzi
o kie run ki wia tru. Że jest tu bar dzo do -
bry mi kro kli mat sprzy ja ją cy star tom
i lą do wa niom. Nie wiem, czy do cze -
kam te go, czy nie. Ale bę dzie cie pi sać
w kro ni kach, że dzię ki upo ro wi Cy co -
nia Są dec czy zna wcze śniej czy póź niej
do cze ka ła się lot ni ska dla ma łych
i śred nich sa mo lo tów...

Marian Cycoń

Ur. w 1940 r. w Bar ci cach nad Po pra dem, pe -
da gog z wy kształ ce nia (ab sol went Wy ższej
Szko ły Pe da go gicz nej, obec nie Uni wer sy te tu
w Gdań sku). Sa mo rzą do wiec z po wo ła nia,
z bo ga tym do świad cze niem w słu żbie pu -
blicz nej. Bur mistrz Sta re go Są cza w la -
tach 1995–1998 i po now nie od 2002 r. By ły
pre zy dent i wi ce pre zy dent No we go Są cza
(1988–1995). By ły na czel nik mia sta i gmi ny
Piw nicz na (1979–1988). Po seł na Sejm RP
(1997–2001). Au tor wie lu wa żnych przed -
się wzięć in we sty cyj nych na Są dec czyź nie.
Bu dow ni czy mo stów, dróg, wo do cią gów
i ka na li za cji. Ini cja tor re wi ta li za cji gro du św.
Kin gi i klasz to ru kla ry sek w Sta rym Są czu.

Gdy wracam wieczorem
do domu buty mam
pokryte kurzem i błotem...

FO
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 L
EŚ

FOT. SŁAWOMIR SIKORA
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L o sem pa ni An ny i jej dzie ci,
miesz ka ją cych w Gród ku k.
Gry bo wa, za in te re so wał się se -
na tor Sta ni sław Ko gut. Je go

Fun da cja Po mo cy Oso bom Nie peł no -
spraw nym utwo rzy ła spe cjal ne kon to,
na któ re ka żdy, kto chce wes przeć ro dzi -
nę Wit ków, mo że wpła cać pie nią dze.
Choć pa ni An na wdzięcz na jest za ka -
żdą po moc, z po ko rą mó wi, że są bar -
dziej po trze bu ją cy od nich. Ona
za ka su je rę ka wy i idzie, a to kro wę wy -
do ić, a to w po lu wszyst ko opo rzą dzić,
w do mu przy ta kiej gro mad ce też za -
wsze jest co ro bić. Tyl ko że te raz mu si
pra co wać ze zdwo jo ną si łą, bo za bra kło
przy niej naj bli żej oso by, z któ rą dzie li -
ła smut ki i ra do ści. 

***
– Kie dy na wa len tyn ki na rze czo ny

cór ki przy niósł jej bu kiet kwia tów, za -
żar to wa łam do mę ża: Kie dy ja się ta kie -
go do cze kam. Od po wie dział mi, że zro bi
mi pięk ny pre zent na ósme go mar ca
– opo wia da An na Wi tek.

Nie zro bił. W przed dzień Dnia Ko -
biet zmarł. Śmierć mę ża spa dła na nią,
jak grom z ja sne go nie ba. Od szedł bo -
wiem na gle, choć wcze śniej nie uska rżał
się na nic. Ostat nio mo że na ból gło wy. 

– 22 la ta by li śmy ma łżeń stwem. Ty lu
pi ja ków i złych cho dzi po świe cie, a Bóg
do bre go mu siał za brać – nie mo że po -
wstrzy mać łez. 

Prze ciw ko nie spra wie dli wo ści lo su,
bun to wa ły się i dzie ci. Naj młod sze, 4-
let nia Jul ka, do tej po ry nie mo że po go -
dzić się z utra tą ta ty. 

– Ostat nio, gdy by ły śmy w ko ście le,
strasz nie roz ra bia ła. Nie mo głam jej

uspo ko ić – opo wia da pa ni An na.
– W koń cu po wie dzia łam, bądź grzecz -
na, Bóg na cie bie pa trzy. I usły sza łam:
Nie lu bię Bo ga, bo za brał mi ta tu sia.

***
U Wit ków ni gdy się nie prze le wa ło.

Kie dy cie szy li się, że uda ło się zro bić re -
mont do mu, mu sie li go opu ścić, bo spra -
wy spad ko we nie zo sta ły ure gu lo wa ne.
Do tej po ry trze ba do cho dzić ich w są -
dzie. Sześć lat te mu prze pro wa dzi li się
do do mu te ścio wej pa ni An ny. Ale ten
wy ma ga ka pi tal ne go re mon tu i do po sa -

że nia: bra ku je me bli, by po cho wać ubra -
nia; ścia ny daw no nie wi dzia ły far by.
Ostat nie ule wy po ka za ły też, że bez od -
wod nie nia dom przy ko lej nych desz czach
znów bę dzie stać w wo dzie. Trze ba rów -
nież go ocie plić, bo po zi mie w ka żdym
za ka mar ku czai się pleśń i grzyb. Na to
jed nak po trze ba pie nię dzy, a wie lo dziet -
na ro dzi na ży je z dnia na dzień z te go, co
sa ma wy pra cu je na 3,5 ha, i z czte rech
krów, któ rych mle ko co dzien nie za no szą
do sku pu. Dzie ci na szczę ście otrzy ma ły
ja kieś ren ty po oj cu, któ ry był ubez pie -
czo ny w KRUS.

– Mąż był bar dzo pra co wi ty. Kie dy
koń czy ły się ro bo ty w po lu, szedł ma lo -

Wdo wa z je de na ścior
Emil (20 lat), Brygida (19l.), Marcelina (18 l.), Natalia (17 l.), Aneta (15 l.), Mariusz
(14 l.), Kinga (12l.), Krystian (10 l.), Joanna (8 l.), Urszula (6 l.) i Julia (4 l.) – wylicza
jednym tchem swoje dzieci Anna Witek. Choć w domu nie widać dobrobytu, mówi, 
że ma 11 największych skarbów.

Kiedy w kościele
napomniałam córkę: bądź
grzeczna, Bóg na ciebie
patrzy, usłyszałam od niej:
Nie lubię Boga, bo zabrał
mi tatusia.

Anna Witek FOT. GAJA
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wać miesz ka nia. Cie szył się, że na kwie -
cień ma ty le zle ceń, bo lu dzie przed ko -
mu nia mi chcą do my od świe żyć. Gry wał
też na sak so fo nie, więc go i do or kiestr
we sel nych bra li – opo wia da pa ni An na.
– Nie mar twi li śmy się, że dzie ciom ksią -
żek nie bę dzie my mie li za co ku pić. 

***
Mąż pa ni Ani pil no wał, aby cór ki

i sy no wie się uczy li. Obo je zresz tą po -

wta rza li, że do bre wy kształ ce nie jest
wa żne. Mo gło bra ko wać na in ne rze czy
(pral kę au to ma tycz ną na przy kład ku pi li
na ra ty do pie ro w grud niu ub. r., a do tej
po ry, przez kil ka na ście lat ubra nia tak
licz nej ro dzi ny An na Wi tek pra ła czę -
ścio wo we fra ni, czę ścio wo ręcz nie), ale
o wy praw kę do szko ły dba li. 

– Nie chcę, by mó wio no, że dzie ci tyl -
ko do pra cy zmu szam na go spo dar ce, że
uczyć się nie da ję. Wszy scy wie my, ja kie
to dziś wa żne. 

Pa ni Ania przy zna je jed nak, że świa -
dectw z pa skiem nie przy nie śli. Ale sy -
no wie i cór ki ma ją też świa do mość, że
ma ma sa ma nie jest w sta nie udźwi gnąć
cię ża ru go spo dar stwa. Choć im się to
nie uśmie cha ło, w ro ku szkol ny, kie dy
wra ca li po lek cjach z Gry bo wa czy Bia -
łej Ni żnej, je dli obiad i szli po ma gać
w po lu. Naj star szy z sy nów miał mo żli -
wość wy je cha nia za gra ni cę, ale też zo -
stał, by pra co wać przy do mu. – Choć by
nie wiem, ile chę ci i sił ma ma w so bie
mia ła, sa ma so bie nie po ra dzi – mó wi
Emil. Kie dy rok te mu wy je chał do se zo -
no wej pra cy w Au strii, za za ro bio ne pie -
nią dze uda ło mu się ku pić uży wa ny
sa mo chód. Gdy by go nie miał, Wi tko -
wie w wa ka cje by li by – jak mó wią – od -
cię ci od świa ta. W ro ku szkol nym przez
Gró dek jeź dzi pry wat ny prze woź nik
– dzie ci ma ją się jak do stać do gim na -

zjum czy szkół śred nich – w wa ka cje nie
ma żad ne go au to bu su. A do naj bli ższe -
go Gry bo wa – 8 km… 

***
By od cią żyć ma mę i ro dzeń stwo rów -

nież Mar ce li na pod ję ła se zo no wą pra cę.
Wy je cha ła nad mo rze ja ko po moc
do kuch ni na ko lo niach. W tym ro ku
mia ła wyjść za mąż. Z uwa gi na ża ło bę,
we se le pew nie od bę dzie się za rok. Ko -
niecz nie przy tra dy cyj nych przy gryw -
kach or kie stry, bo ta ka by ła wo la ta ty. 

– Strasz nie się ob ru szył, kie dy sio stra
na rze czo ne go wtrą ci ła pod czas oma wia -
nia z mło dy mi we se la, że dziś to się di dże -
ja za ma wia, a nie or kie strę – opo wia da
pa ni An na. – Te raz to na pew no Mar ce li -
na za mó wi ze spół, by speł nić ży cze nie ta -
ty, któ ry sam grał na sak so fo nie.

In stru ment nie rdze wie je. Smy kał kę
do gry odzie dzi czy ła Ane ta. By po słać
ją na lek cje mu zy ki, pa ni An na nie ma
pie nię dzy. Mi mo to Ane ta po wta rza ma -
mie: – Nie wy rzu caj i ni ko mu nie od da -
waj sak so fo nu ta ty, ja go bę dę mieć
przy so bie. Po pro szę w szko le, to mo że
ktoś mnie pod szko li w grze. 

Za umie jęt ność ra dze nia so bie w ró -
żnych sy tu acjach i wy trwa łość Wit kom
na le ży się świa dec two z czer wo nym pa -
skiem. KA TA RZY NA GAJ DOSZ

or giem dzie ci

Warto wie dzieć

Oso bom pra gną cym udzie lić po mo cy wie lo -
dziet nej ro dzi nie Wit ków po da je my nu mer
ra chun ku ban ko we go:
Fun da cja Po mo cy Oso bom Nie peł no spraw -
nym, 33-331 Stró że 413, ING BANK
43 1050 1722 1000 0012 0317 9021 
z do pi skiem: dla An ny Wi tek

Pralkę automatyczną
Witowie kupili na raty
dopiero w grudniu ub.r.,
a do tej pory, przez
kilkanaście lat ubrania tak
licznej rodziny pani
Anna prała częściowo we
frani, częściowo ręcznie.
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S a la gim na stycz na I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w No wym
Są czu zgro ma dzi ła spo rą gru pę
zdol nej mło dzie ży i ich ro dzi -

ców. Zja wi li się ta kże przed sta wi cie le
in sty tu cji, któ re wspie ra ją Fun dusz.

– Lu dzie wy bit ni roz ma wia ją o pro -
ble mach, lu dzie prze cięt ni o fak tach,
a bier ni o in nych. Ży czę wam, by śmy
mo gli roz ma wiać tyl ko o pro ble mach

– zwró cił się do uczniów Jó zef Broń -
ski ze Sta ro stwa Po wia to we go w No -
wym Są czu.

Obec ny na uro czy sto ści Wła dy sław
Ścia nek, dy rek tor De le ga tu ry Ku ra to -
rium Oświa ty w No wym Są czu, do dał
na to miast: – Ludz ką rze czą jest po dą żać
za ma rze nia mi. 

Po dą ża jąc za ma rze nia mi, sty pen dy -
ści od po wied nio też wy ko rzy sta li lub

wy ko rzy sta ją otrzy ma ne pie nią dze
(o czym sze rzej w son dzie). Kin ga Fec -
ko prze zna czy je na kurs ry sun ku, bo
ma rzą jej się stu dia na ar chi tek tu rze kra -
jo bra zu, Ma rek Po łom ski ku pił już no -
ży ki do kar win gu i in ne przed mio ty
do go to wa nia, bo z ga stro no mią wią że
swo ją przy szłość.

– Sty pen dia dzi siaj to coś wię cej – jak
słusz nie za uwa ży ła pa ni Bar ba ra Wiatr
[peł no moc nik wój ta gmi ny Gor li ce ds.
oświa ty – przyp. red.] – niż 120
czy 150 zł otrzy my wa ne co mie siąc. To
wy raz pew ne go uzna nia. Uczeń mo że
czuć się dum ny, że je go pra ca jest do -
strze ga na. Chce my pro mo wać tych, któ -
rzy ro bią znacz nie wię cej niż ich
ró wie śni cy – mó wił Zyg munt Ber dy -
chow ski, po my sło daw ca sty pen dium.

We wstę pie do wy daw nic twa, któ re
pod su mo wu je 18 lat pra cy Fun du szu
Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków,
do da je: „Ideą Fun du szu od po cząt ku by -
ło wspie ra nie na uki zdol nej mło dzie ży
z ubo gich ro dzin wiej skich. [...] Nie ma
więk szej krzyw dy wy rzą dzo nej mło de -
mu czło wie ko wi z am bi cja mi i aspi ra -
cja mi, jak za mknąć mu dro gę do wie dzy
i wy kształ ce nia”. 

Wspo mi na, że sam po cho dzi z wie lo -
dziet nej i ra czej ubo giej ro dzi ny chłop -
skiej, a dzię ki lu dziom, któ rych spo tkał
na swo jej dro dze, uda ło mu się ukoń -
czyć szko łę i pójść na stu dia praw ni cze

Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków – 1992-2010

Po dą ża jąc za ma rze nia mi
– Sty pen dia dzi siaj to coś wię cej niż tyl ko pie nią dze. To wy raz
pew ne go uzna nia – mó wił Zyg munt Ber dy chow ski pod czas
co rocz ne go pod su mo wa nia Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra -
ci Po tocz ków. Spo śród 131 sty pen dy stów w po wie cie no wo są -
dec kim, pre zes Fun da cji Są dec kiej wy ró żnił 10 naj lep szych.

Warto wiedzieć

Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków
od 1992 przy znał 4554 sty pen dia, wy da jąc
na to 2 648 400 zł. – Mo że my być dum ni
z te go, że nie za le żnie od ko niunk tu ry, nasz
Fun dusz, za cho wał swą cią głość od 1992 r.
Pod tym wzglę dem pew nie je ste śmy je dy ną
ta ką in sty tu cją w ca łym wo je wódz twie
– stwier dził Zyg munt Ber dy chow ski.
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KIN GA FEC KO, UCZEN NI CA III LO W NO WYM SĄC ZU: 
– Sty pen dium, któ re otrzy ma łam za do bre wy ni ki w na uce i w spo rcie – bo
gram w UKS Olim pia/Są de cza nin – to dla mnie spo ry za strzyk go tów ki. Po nie -
waż mam za miar stu dio wać ar chi tek tu rę kra jo bra zu, mu szę zdać eg za min z ry -
sun ku. Sty pen dium wy ko rzy stam więc na kurs ry sun ku.
MA REK PO ŁOM SKI, UCZEŃ TECH NI KUM GA STRO NO MICZ NE GO W N. SĄC ZU:
– Sty pen dium bar dzo po mo gło mi w roz wi ja niu za in te re so wań i – co rów nież
wa żne – od cią ży ło fi nan so wo mo ich ro dzi ców. Ostat nio ku pi łem so bie za sty -
pen dium np. no ży ki do kar win gu i in ne przy rzą dy do go to wa nia. Otrzy mu jąc to
sty pen dium za do bre wy ni ki w na uce (po przed niej śred niej nie pa mię tam, ale

w tym ro ku to 5,01), czu łem się wy ró żnio ny i do ce nio ny. 
AGNIESZ KA LE ŚNIAK, UCZEN NI CA III LO W N. SĄC ZU: 
– Ka żdy grosz się przy da je, a dla mnie istot ne jest, że ktoś do ce nił to, co ro bię.
Nie tyl ko osią gam do bre wy ni ki w na uce, ale i w spo rcie – gram w UKS Olim -
pia/Są de cza nin. Sty pen dium prze zna czy łam na swo je drob ne wy dat ki i po mo ce
na uko we – ma te ria ły do ma tu ry, któ ra przede mną. 
MAR CE LI NA BA STA, UCZEN NI CA GIM NAZ JUM NR 5: 
– To sty pen dium jest ogrom ną po mo cą dla uczniów, któ rzy po cho dzą z bied niej -
szych ro dzin. Po ma ga kształ cić się w kie run ku, któ ry sa mi mo gą obrać. Za otrzy -
ma ne pie nią dze mo głam ku pić ksią żki, więk szą su mę wy ko rzy stam na pew no
na wa ka cje. A sty pen dium przy zna no mi nie tyl ko za do bre wy ni ki w na uce, ale

rów nież w spo rcie. Dru ży na, w któ rej gram – UKS Olim pia/Są de cza nin – do sta ła się do I li gi.
SIE RŻANT SZTA BO WY, AN NA PAW ŁOW SKA, UCZEN NI CA KLA SY PO LI CYJ NEJ
W ZE SPO LE SZKÓŁ W MAR CIN KO WI CACH:
– Sty pen dium po zwo li ło mi na roz wi nię cie mo ich za in te re so wań, po mo gło ta kże
bez prze szkód do je żdżać do szko ły – bo mie sięcz nie na bi let mu szę wy dać 110 zł.
Mo ja na uka w kla sie po li cyj ne tro chę kosz tu je. To cią głe wy jaz dy na szko le nia, kon -

kur sy do Kra ko wa czy ostat ni do Pi ły. Po za tym, że do brze się uczę, uczest ni czę ta kże w za wo dach
spor to wych – my ślę, że mia ło to wpływ na de cy zję o przy zna niu wła śnie mnie sty pen dium.

AGNIESZ KA WI TOW SKA, UCZEN NI CA I LO W NO WYM SĄC ZU: 
– Po raz dru gi je stem sty pen dyst ką Fun du szu im. Bra ci Po tocz ków. Wcze śniej
po bie ra łam je ja ko gim na zja list ka. Du żą część pie nię dzy prze zna czy łam na za -
kup ksią żek. Tro chę po chło nę ły też bi le ty do szko ły – bo do No we go Są cza do je -
żdża łam z Ry tra. Wy ko rzy sta łam sty pen dium rów nież na wy ciecz kę do te atru

i wyj ścia do ki na – czy li re ali zo wa nie mo ich pa sji. Te raz bę dę sta ra ła się do stać na stu dia me -
dycz ne i pla nu ję ubie gać się o sty pen dium po mo sto we, być mo że bę dzie mi przy słu gi wa ło, bo
zo sta łam fi na list ką eta pu cen tral ne go olim pia dy wie dzy eko lo gicz nej. In deks na bio lo gię na UJ
już mam w kie sze ni. Not. (GA JA)

Sty pen dy ści Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków mó wią,
czym dla nich jest to wy ró żnie nie i jak spo żyt ko wa li sty pen dium

Barbara Wiatr, pełnomocnik
wójta gminy Gorlice 
ds. oświaty:

Gmi na Gor li ce od 2003 ro ku współ -
pra co wa ła naj pierw z Są dec ką Fun da -
cją Roz wo ju Wsi i Rol nic twa, a obec nie
z Fun da cją Są dec ką w dzie le współ fi -
nan so wa nia sty pen diów na uko wych dla
uczniów. Na sze dzia ła nia po łą czy ła
wspól na tro ska o wszech stron ny roz wój
mło dzie ży szcze gól nie uzdol nio nej

o ni skim sta tu sie ma te rial nym. Dzię ki
wspar ciu fi nan so we mu mło dzi lu dzie
otrzy mu ją ogrom ną szan sę na wła sny
roz wój, po głę bie nie wie dzy, na dą ża nie
za tym, co ich pa sjo nu je, na bu dze nie
i roz wi ja nie wła snych ta len tów. Pra gnę
zwró cić uwa gę rów nież na fakt, że sty -
pen dia przy zna je Ka pi tu ła Fun du szu
Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków
uczniom, któ rzy za słu gu ją rów nież
na uzna nie i sza cu nek ze wzglę du

do Kra ko wa. W 1992 r., ja ko po seł RP,
za kła da jąc Fun dusz Sty pen dial ny
przy Są dec kiej Fun da cji Roz wo ju Wsi
i Rol nic twa, chciał: „spła cić dług za cią -
gnię ty wo bec tych, któ rzy wspar li [je go]
edu ka cję”.

O tym, że zdol nej mło dzie ży nie bra -
ku je, prze ko na li pod czas uro czy sto ści
roz da nia dy plo mów ucznio wie I LO
w No wym Są czu i Gim na zjum nr 5
w No wym Są czu, da jąc po kaz tań ca
i śpie wa jąc.

10 wy ró żnio nych 
W ro ku szkol nym 2009/2010 sty pen -

dia po bie ra ło 140 uczniów, w tym 9
z pow. gor lic kie go. Spo śród sty pen dy -
stów z Są dec czy zny wy ró żnio no 10,
któ rzy uzy ska li naj wy ższe wy ni ki w na -
uce. Są to: Agniesz ka Wi tow ska, Mar -
ce li na Ba sta, Mo ni ka Bo dzio ny,
Ju sty na Król, Ja dwi ga Je liń ska, To masz
Gar gas, Klau dia No wak, Ewe li na Po rę -
ba, Jo lan ta Ku czaj i Ma rek Po łom ski.
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na swo ją po sta wę ko le żeń ską, za an ga żo -
wa nie w ży cie swo jej szko ły, któ rzy znaj -
du ją czas nie tyl ko dla sie bie, ale i dla
in nych. Któ rzy są wzo ro wy mi ucznia mi,
uzy sku ją cy mi wy so kie wy ni ki w na uce
i po tra fią pięk nie łą czyć obo wiąz ki szko -
le z roz wi ja niem swo ich za in te re so wań.
Sty pen dium to coś wię cej niż wspar cie
fi nan so we, to na gro da za ich pięk ną po -
sta wę w ży ciu, to bu dze nie wia ry we
wła sne si ły i utrwa la nie prze ko na nia, że
rze tel na pra ca po łą czo na z ta len tem
i uzdol nie nia mi da je efek ty i jest za uwa -
ża na i do ce nia na przez do ro słych. Że
war to być czło wie kiem od po wie dzial -
nym i kon se kwent nym w re ali za cji pod -
ję tych za dań i roz wi ja niu wła snej
oso bo wo ści.

Ewa Janur, koordynator
Funduszu Stypendialnego 
im. Braci Potoczków:

Fun dusz Sty pen dial ny ist nie nie
od osiem na stu lat, je go ce lem jest wy -
rów ny wa nie szans edu ka cyj nych zdol -
nej, ak tyw nej, ale go rzej sy tu owa nej
mło dzie ży z by łe go wo je wódz twa no -

wo są dec kie go. Ad re sa ta mi te go pro -
gra mu są ucznio wie szkół gim na zjal -
nych  i po nad gim na zjal nych. Sty pen dia
przy zna wa ne są na pod sta wie ści śle
okre ślo nych kry te riów za war tych w re -
gu la mi nie. Wy bo ru sty pen dy stów do -
ko nu je Ka pi tu ła Fun du szu
Sty pen dial ne go, bio rąc pod uwa gę na -
stę pu ją ce kry te ria: wy ni ki w na uce, sy -
tu ację ma te rial ną, szcze gól ne
osią gnię cia w na uce, spo rcie, dzia łal -
ność w or ga ni za cjach po za rzą do wych,
wo lon ta riat. Wa run kiem ubie ga nia się
o sty pen dium jest zło że nie w biu rze
Fun da cji pra wi dło wo wy peł nio ne go
wnio sku, w ter mi nie do 30 wrze śnia
ka żde go ro ku, wraz z za łącz ni ka mi:
kse rem świa dec twa za ostat ni rok
szkol ny, do ku men ta mi okre śla ją cy mi
wy so kość do cho du na oso bę w ro dzi -
nie. For mu larz wnio sku do stęp ny jest
w biu rze Fun da cji przy ul. Gło wac kie -
go 34a w No wym Są czu lub na stro nie
in ter ne to wej www.sa de cza nin.in fo.
Sty pen dium przy zna wa ne jest na okres
jed ne go ro ku szkol ne go, tj. 10 mie się -
cy w wy so ko ści 120 zł dla uczniów

szkół gim na zjal nych i 150 zł dla
uczniów szkół po nad gim na zjal nych. 

W bie żą cym ro ku szkol nym sty pen -
dia otrzy ma ło 140 osób na war tość
ok. 190 tys. zł. Przy zna nie ta kiej du żej
licz by sty pen diów nie by ło by mo żli we,
gdy by nie współ pra ca z sa mo rzą da mi
gmin ny mi, któ re par ty cy po wa ły w pro -
gra mie sty pen dial nym. Na tym po lu
od lat współ pra cu je my z sa mo rzą da mi
Sta re go Są cza, Ry tra, Ło so si ny Dol nej,
Gor lic, a ta kże kil ko ma są dec ki mi szko -
ła mi: z Ze spo łem Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 1 im. J. Dłu go sza, Ze spo łem
Szkół w Mar cin ko wi cach, Gim na zjum
nr 5 w No wym Są czu, Ze spo łem Szkół
nr 6, Ze spo łem Szkół Rol ni czych CKP
w Na wo jo wej.

Sty pen dia są czę sto je dy ną szan są dla
mło dych lu dzi, któ rzy – wbrew trud no -
ściom i ogra ni cze niom – chcą kon ty nu -
ować edu ka cję i pod jąć stu dia.

Fundusz Stypendialny 
im. Braci Potoczków w liczbach

1. 1992/1993 62 33.000,00
2. 1993/1994 105 52.000,00
3. 1994/1995 160 96.000,00
4. 1995/1996 190 133.000,00
5. 1996/1997 170 119.000,00
6. 1997/1998 187 149.000,00
7. 1998/1999 215 172.00,00
8. 1999/2000 322 257.000,00
9. 2000/2001 340 272.000,00
10. 2001/2002 324 259.200,00
11. 2002/2003 328 123.600,00
12. 2003/2004 162 77.000,00
13. 2004/2005 184 163.600,00
14. 2005/2006 124 132.400,00
15. 2006/2007 135 139.800,00
16. 2007/2008 122 127.400,00
17. 2008/2009 142 151.600,00
18. 2009/2010 140 190.800,00

lp. rok szkolny liczba wartość
stypend.

Razem 4.554 2.648.400,00

Uwa gi: W la tach 1992-2009 sty pen dia na -
uko we otrzy my wa ło 3412 uczniów a so cjal -
ne 1142, w su mie 4.554 osób.
Udzie lo no 128 po ży czek stu denc kich o łącz -
nej war tości 345.600,00 zł.FO
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– To jest miej sce, gdzie ka żdy bę dzie
mógł przy sta nąć, za trzy mać się, by
zgod nie ze sło wa mi Ja na Paw ła Wiel kie -
go, wy po wie dzia ny mi pod czas mszy
na sta ro są dec kich bło niach, dą żyć
do świę to ści – mó wi ks. bi skup Wik tor
Skworc. – Opo ka to ta kie miej sce jak
port, gdzie mo żna za ko twi czyć. Cie szę
się ogrom nie, że od da li śmy do użyt ku tak
pięk ny obiekt.

– Na zwa „Opo ka” wzię ła się stąd, że
ka mień wę giel ny sta no wi też frag ment
gła zu z gro bu św. Pio tra – do da je dy rek -
tor DCP ks. Ta de usz Saj dak. – Od da je -
my do użyt ku Dom Piel grzy ma, któ ry ma
słu żyć wszyst kim. Mi mo że do pie ro ru -
szy li śmy, już ma my na li piec za re zer wo -

wa ne pra wie wszyst kie miej sca. „Opo -
ka” jest otwar ta dla ka żde go.

– To jest coś cu dow ne go, wspa nia łe
miej sce – mó wi li nam 29 czerw ca br.
uczest ni cy piel grzym ki ro we ro wej
z Rze szo wa. – Jest się gdzie za trzy mać
i za du mać. War to tu przy je chać.

***
Die ce zjal ne Cen trum Piel grzy mo wa -

nia im. Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu
po wsta ło na pa miąt kę wi zy ty Oj ca
Świę te go i ka no ni za cji bł. Kin gi 16
czerw ca 1999 r.

21 czerw ca pod czas uro czy stej mszy
na sta ro są dec kich bło niach bi skup tar -
now ski ks. Wik tor Skworc po wie dział:
– Na sza rocz ni co wa ce le bra cja od by -

wa się przy oł ta rzu pa pie skim. A obok
po wa szej le wej stro nie ma my Die ce -
zjal ne Cen trum Piel grzy mo wa nia im.
Ja na Paw ła II. Niech to cen trum słu ży
spo tka niom z Ja nem Paw łem Wiel kim,
z je go oso bą i dzie łem, z nie zwy kłym
pon ty fi ka tem, któ ry po zo sta wił trwa ły
ślad w dzie jach Pol ski, tar now skiej
i są dec kiej zie mi, któ ry po zo sta wił
ślad w dzie jach świa ta i ca łej ludz kiej
ro dzi ny.

Wte dy w nie dzie lę DCP zwie dzi ło
wie lu go ści, bi sku pi, ka pła ni i przed sta -
wi cie le sa mo rzą dów. Mszę ce le bro wał
me tro po li ta lwow ski ar cy bi skup Mie -
czy sław Mo krzyc ki, któ ry był bli skim
współ pra cow ni kiem Ja na Paw ła II.

Pod czas mszy du chow ny po wie dział
m.in.:

– Świę ci nie prze mi ja ją, świę ci ży ją
świę ty mi i pra gną świę to ści (…) Ko cha -
ni bra cia i sio stry w Chry stu sie. W dniu,
w któ rym wspo mi na my pa mięt ną wi zy tę
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II w Sta rym
Są czu, po łą czo ną z ka no ni za cją św. Kin -
gi, w dniu świę ta ro dzin die ce zji tar now -
skiej, nie mo głem roz po cząć od in nych
słów niż te, któ re wy po wie dział w tym
miej scu przed z gó rą pół wie kiem kar -
dy nał Ka rol Woj ty ła i któ re tu taj rów nież
po wtó rzył je de na ście lat te mu Jan Pa -
weł II – pa pież. Od wo łu ję się do nich,
po nie waż za wie ra się w nich praw da
wa żna dla ka żde go z nas: świę ci nie
prze mi ja ją! Prze cież je śli dzie je się coś

STARY SĄCZ. Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania im. Jana Pawła II otwarte

Ty je steś Opo ką!
Ponad 8 lat trwała budowa Domu Pielgrzyma „Opoka”, który
jest częścią Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.
Jana Pawła II. W dniu św. Piotra i Pawła biskup tarnowski
Wiktor Skworc poświęcił obiekt.

Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania

„Opo ka” ofe ru je 72 miej sca noc le go we w po -
ko jach jed no -, dwu - i trzy oso bo wych, trzy
sa le se mi na ryj ne i re kre acyj ną oraz ka wiar -
nię. Mo żna bę dzie sko rzy stać z gril la, par kin -
gu i hot spo tu (bez prze wo do wy do stęp
do in ter ne tu).
Noc leg dla jed nej oso by kosz tu je 50 zł, dla
grup do 20 osób – 45, po nad 20 – 40 zł.
Obiad zje my za 18 zł, za stan dar do we ca ło -
dzien ne wy ży wie nie za pła ci my 36 zł. Opła ty
za usłu gi kon fe ren cyj ne mo żna ne go cjo wać.
In ne ce ny: ogni sko, miej sce, drew no
– 100 zł, kieł ba sa z gril la – 6 zł (od 40 osób),
szasz ły ki – 8 zł, her ba ta – 1 zł, ka wa – 2 zł.
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w ży ciu czło wie ka, to wła śnie to, co nie
prze mi ja, co trwa wiecz nie.

Ka zno dzie ja stwier dził też, że lu -
dzie XXI wie ku po win ni się uczyć
od św. Kin gi, że mia rą wiel ko ści czło -
wie ka jest od da nie się Bo gu i zdol ność
do ofia ry.

Me tro po li ta lwow ski do dał: – Wie -
dzio ny świa tłem Bo żym, na tchnie niem
sa me go Du cha Świę te go, Pa weł Apo stoł
na pi sał wy mow ne sło wa w swo im
pierw szym li ście do Ko ryn tian: Mi łość
ni gdy nie usta je, naj więk sza jest mi łość.
Sta raj cie się ją po siąść, troszcz cie się
o da ry du cho we. A św. Jan Apo stoł
w swo im pierw szym li ście pi sze: Bóg jest
mi ło ścią! 

Te sło wa moc no wy brzmia ły na sta -
ro są dec kich bło niach, tych sa mych,

na któ rych 16 czerw ca 1999 r. 700 tys.
wier nych by ło świad ka mi ka no ni za cji
Kin gi, Pa ni Zie mi Są dec kiej. Na tych sa -
mych, gdzie po zo stał je dy ny w Pol sce
oł tarz pa pie ski, któ ry przez ca ły rok od -
wie dza ją ty sią ce tu ry stów z kra ju i za -
gra ni cy. Na tych bło niach, gdzie
po wsta ło Die ce zjal ne Cen trum Piel grzy -
mo wa nia im. Ja na Paw ła II.

***
Dy rek tor cen trum ks. Ta de usz Saj dak

po twier dza, że no wa in sty tu cja roz po -
czę ła już ofi cjal ną dzia łal ność. Do tej
po ry czyn ne by ło bo ga te w zbio ry mu -
zeum po świę co ne Ja no wi Paw ło -
wi II i – oczy wi ście – tęt ni ży ciem
oł tarz, któ ry jest od wie dza ny przez set -
ki tu ry stów prze je żdża ją cych przez Sta -
ry Sącz. W tym miej scu też od lat
od by wa się wie le uro czy sto ści re li gij -
nych, od pra wia ne są msze, roz po czy na -
ją się też im pre zy tu ry stycz ne i spor to we
(raj dy i bie gi).

Dom Piel grzy ma, wcho dzi w skład
DCP.

– Od po nad mie sią ca tu taj miesz kam
– mó wi ks. Ta de usz Saj dak. – Prze nio -
słem się z ma łe go do mu ko ło klasz to ru.
Ta pla ców ka ma wy po sa że nie w stan -
dar dzie ho te lu trzy gwiazd ko we go. Bę -
dzie my w niej or ga ni zo wać spo tka nia
re li gij ne i ar ty stycz ne, wy sta wy, kon cer -
ty, kon fe ren cje, szko le nia, ka me ral ne im -
pre zy oko licz no ścio we, przy ję cia
ko mu nij ne, na wet ban kie ty. Bę dzie my
pro po no wa li wy ciecz ki au to ka ro we

i gór skie z prze wod ni kiem oraz pi lo tem.
Wie rzę, że na sze „gniaz do” bę dzie tęt -
ni ło ży ciem.

PIOTR GRYŹ LAK, JE RZY CE BU LA

Propozycje wycieczek

Po wtór ka z geo gra fii (Szla kiem Pa pie skim)
1. Dzwon ków ka: Szczaw ni ca – Be re śnik
– przeł. Przy słop – Dzwon ków ka 963 m n.p.m.
– Ja wo rzyn ka – Tyl ma no wa Rze ki (5 godz.).
2. Prze hy ba: Ry tro – Prze hy ba – Sta ry Są cza
(6 godz.).
1. Do gór skie go oł ta rza pa pie skie go: Tyl ma -
no wa Rze ki – Tyl ma now ska Kal wa ria – Pa -
ster ski Wierch – oł tarz pa pie ski
na Lu ba niu 1211 m n.p.m. – Mar sza łek
– Ko pia Gór ka – Kro ścien ko (7 godz.).
2. Do gór skie go oł ta rza pa pie skie go: Obi dza
– oł tarz pa pie ski na Ja wo rzyn ce 836 m n.p.m.
– Tyl ma no wa (4 godz.).
* Gdzie har to wa ła się świę tość
1. Gro ta św. Kin gi: Kro ścien ko – Trzy Ko ro -
ny 982 m n.p.m., Za mek Pie niń skim i Gro ta św.
Kin gi, So ko li ca, Ka plicz ka św. Kin gi nad Du naj -
cem – Kro ścien ko lub Szczaw ni ca (6 godz.).
2. Ka mień św. Kin gi: Ga boń – Ka mień św.
Kin gi – Prze hy ba – Przy siet ni ca (3,5 godz.)

***
Die ce zjal ne Cen trum Piel grzy mo wa nia im.
Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu, Dom Piel grzy -
ma „Opo ka”, ul. Pa pie ska 10, www.cen -
trum.sta ry.sacz.pl, e -ma il: dcp3@iap.pl,
tel. 18 – 446-14-39, kom. 784-401-803.
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L icz ną gru pę sta no wi li człon ko -
wie chó ru im. ks. J. Po pie łusz ki
z Mar cin ko wic. Wła śnie tam
dzia ła Sto wa rzy sze nie „Pa ra -

fiak”, któ re zor ga ni zo wa ło dwa au to ka -
ry na piel grzym kę, a jej ini cja to rem był
pre zes An drzej Pisz czek. Wraz z piel -
grzy ma mi po je cha li ka pła ni: ks. prał. Jó -
zef Ba bicz, ks. prał. To masz Ma chał
z Mosz cze ni cy k. Gor lic i sio stra Em ma -
nu ela Król z Cho me ini. Z wia do mych
przy czyn swój udział w wy jeź dzie od -
wo ła li na to miast miesz kań cy Kłod ne go. 

***
Na uro czy sto ści be aty fi ka cyj ne ka pe -

la na So li dar no ści są de cza nie wy ru szy li
już w no cy z piąt ku na so bo tę. Piel grzy -
mi szlak wiódł przez Czę sto cho wę. Ra -

no o godz. 6. pąt ni cy po od sło nię ciu cu -
dow ne go ob ra zu wzię li udział we mszy
św. Po zwie dze niu Ja snej Gó ry i od pra -
wie niu Dro gi Krzy żo wej na wa łach, au -
to ka ry uda ły się do miej sca
noc le go we go. Jed ni po je cha li do Nie po -
ka la no wa, dru dzy do Le wi czy na k.
Grój ca, gdzie znaj du je się Sank tu arium
Ma ryj ne, Pa ni Zie mi Gró jec kiej. 

Na za jutrz punk tem zbor nym wszyst -
kich uczest ni ków był grób ks. Je rze go
na Żo li bo rzu. Póź niej uda li się na Plac
Pił sud skie go, gdzie ocze ki wa no
na ogło sze nie bło go sła wio nym mę czen -
ni ka za wia rę – ks. Je rze go. Kon ce le brze
prze wod ni czył wy słan nik pa pie ski abp
An ge lo Ama to. W ho mi lii ar cy bi skup
przy po mniał po stać bło go sła wio ne go

i pod kre ślił, że ks. Je rzy był au ten tycz -
nym świad kiem Chry stu sa, rzecz ni kiem
i obroń cą spra wie dli wo ści, do bra, praw -
dy, wol no ści i mi ło ści. W uro czy sto ści
wzię li udział kar dy na ło wie, bi sku pi, ka -
pła ni, ta kże przed sta wi cie le władz. Naj -

80-oso bo wa gru pa z pa ra fii Mar cin ko wi ce, Trze trze wi na, No wy Sącz
– św. He le na (Cheł miec), Piąt ko wa i Wie lo gło wy uczest ni czy ła w sto li cy

w uro czy sto ści be aty fi ka cyj nej ks. Je rze go Po pie łusz ki

Są de cza nie na be aty fi ka cji
ks. Je rze go

Zmia na pa tro na

Imię ks. Je rze go no si szko ła w Za beł czu. Jej
de le ga cja rów nież by ła na be aty fi ka cji swo -
je go pa tro na. Obec nie trwa ją dzia ła nia
na rzecz zmia ny pa tro na Ze spo łu Szkół
w Świ niar sku (gm. Cheł miec). Ste fa na Że -
rom skie go ma za stą pić bł. ks. Je rzy Po pie -
łusz ko.

FOT. AP
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bar dziej okla ski wa nym uczest ni kiem
by ła ma ma ks. Je rze go, Ma rian na Po -
pie łusz ko. Owa cja przy po mi na ła tę ze
spo tkań z Ja nem Paw łem II.

Gru pa spod Są cza zna la zła miej sca
w sek to rze III, na skra ju Ogro du Sa -
skie go. Pod drze wa mi mo żna by ło za -
ży wać cie nia, a za po śred nic twem
te le bi mów mieć bli ski kon takt z oł ta -
rzem. Po za koń czo nej mszy św. wy ru -
szy ła pro ce sja z re li kwia mi
bło go sła wio ne go ka pła na do świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej. Jed nak ze wzglę du
na du żą od le głość (ok. 12 km) i zró żni -
co wa ny wiek uczest ni ków, na si piel -
grzy mi wy bra li in ny plan. Po szli

pod Pa łac Pre zy denc ki, by od dać hołd
ofia rom ka ta stro fy z 10 kwiet nia, na -
stęp nie zwie dzi li ko ściół se mi na ryj ny,
do któ re go uczęsz czał alumn Je rzy Po -
pie łusz ko.

Po krót kim od po czyn ku i spa ce rze
ul. Kra kow skie go Przed mie ścia, gru pa
po je cha ła do Mu zeum Po wsta nia War -
szaw skie go. To był ostat ni punkt piel -
grzym ki. W nie dzie lę przed pół no cą,
w pa trio tycz nych na stro jach wszy scy
szczę śli wie po wró ci li do swo ich do -
mów.

War to do dać, że or ga ni za cję piel -
grzym ki fi nan so wo wspar ła Fun da cja
Są dec ka. (AP)

By li śmy u ma my przy szłe go świę te go 

Szcze gól nym miej scem kul tu ks. Je rze go od wie lu lat jest pa ra fia Mar cin ko wi ce. Tam po wstał
pierw szy na Są dec czyź nie po mnik ku czci ka pe la na So li dar no ści – drze wo li po we w kształ cie
li te ry V, na nim kru cy fiks i ob raz mę czen ni ka. Umiesz czo no też ta bli cę z na pi sem: „Le piej za -
pa lić ma łą świecz kę, niż prze kli nać ciem no ści”. Ini cja to rem po mni ka był ks. Jó zef Ba bicz, obec -
nie pro boszcz w Mar cin ko wi cach. W 2000 r. w miej sce po mni ka od da no do użyt ku Dom
Pa ra fial ny – Cen trum Kul tu ry im. ks. Je rze go. Ośro dek ten sku pia dzia łal ność sto wa rzy szeń,
chó ru, or kie stry, ze spo łów mło dzie żo wych i in nych grup. Na po świę ce nie Do mu, któ re go ka -
mień wę giel ny po świe cił Jan Pa weł II, przy je cha ła ma ma bo ha ter skie go ka pła na, pa ni Ma -
rian na. Zwie dzi ła wów czas Kal wa rię Mar cin ko wic ką, mo dli ła się przy Ka pli cy Bo że go Ser ca
nad Smol ni kiem i od wie dzi ła ro dzi ny Piszcz ków i Świ der skich. Trzy la ta te mu z ko lei piel -
grzym ka z Mar cin ko wic w dro dze do Wil na zło ży ła re wi zy tę w do mu ro dzin nym ks. Je rze go.
Ma ma księ dza bez tru du roz po zna ła po sied miu la tach ks. J. Ba bi cza i An drze ja Piszcz ka. Na -
prze ciw do mu pań stwa Po pie łusz ków znaj du je się ka plicz ka. Pa ni Ma rian na za pro si ła wszyst -
kich na mo dli twę.- Mie li śmy świa do mość, że je ste śmy u ma my przy szłe go świę te go – mó wi
An drzej Pisz czek, prze wod nik piel grzym ki. – Trud no by ło ukryć wzru sze nie.

Mieć
świętego
Kolegę
T o by ła mo ja naj pięk niej sza pod -

róż do War sza wy! I chy ba też
naj pięk niej sza uro czy stość
od dzie siąt ków lat! Spo tka ło

mnie nie sły cha ne szczę ście – by łem
na uro czy sto ści be aty fi ka cji mo je go Ko -
le gi z woj ska, księ dza Je rze go Po pie -
łusz ki, Ka pła na i Mę czen ni ka. Mieć
ko le gę w nie bie, mo dlić się do nie go...
i wspo mi nać wspól ne prze by wa nie
w woj sku – te go się nie da opi sać.

Był rok 1966...
...Ty siąc le cie Chrztu Pol ski – w ca -

łym kra ju od by wa ły się wiel kie uro czy -
sto ści. Na stą pi ło wiel kie oży wie nie
re li gij ne i pa trio tycz ne. Pod ko niec ro -
ku, je sie nią – za bra no do woj ska ok. 250
kle ry ków z 36 se mi na riów die ce zjal -
nych i za kon nych. To pierw szy ta ki wiel -
ki po bór, wcze śniej też się zda rza ły, ale
nie na ta ką ska lę. Kan dy da ci do ka płań -
stwa na mo cy od po wied nich po ro zu -
mień mię dzy pań stwem i Ko ścio łem
by li po wszech nie zwal nia ni z te go obo -
wiąz ku. W 1966 r. nie mie li śmy wąt pli -
wo ści, że na stą pił no wy etap wal ki
so cja li stycz ne go pań stwa z Ko ścio łem,
że te mu mia ła słu żyć po ży tecz na skąd -
inąd in sty tu cja obo wiąz ko wej słu żby
woj sko wej. Sta ła się nam po dwój -
na krzyw da. Po pierw sze: dwa la ta stra -
ty – ty le bo wiem wte dy trwa ło woj sko.
Po dru gie – w tym woj sku nie by ło
na do brą spra wę... praw dzi we go woj ska!

Bar to szy ce – mia stecz ko na dru gim
koń cu Pol ski, nie da le ko ro syj skiej gra -
ni cy – by ły miej scem na szej spe cjal nej
jed nost ki. Po dob ne po wsta ły pra wie
rów no cze śnie w Szcze ci nie i Brze gu
nad Od rą. Przez kil ka na ście lat
(do 1980 r.) za bie ra no do nich kle ry ków
dla „wy peł nie nia za szczyt ne go obo -
wiąz ku słu żby woj sko wej”. Przez ta ką
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słu żbę prze szło po nad 2,5 ty sią ca kle ry -
ków. W sa mych Bar to szy cach ok. 1200,
i tu taj ry gor był naj więk szy. Zresz tą ca -
ły czas trwał ten nie by wa ły eks pe ry -
ment, skru pu lat nie opra co wa ny i cią gle
ulep sza ny: w ja ki spo sób zła mać tych
mło dych lu dzi, aby już nie wró ci li
na dro gę do ka płań stwa. By ły prze ró żne
przy nę ty – mo żli wość prze nie sie nia
na in ne stu dia, sta no wi ska w woj sku,
cie ka we za trud nie nie, wy jaz dy... Za mo -
ich cza sów nikt nie po szedł na to. By ły
– dla opor nych, a więc z cza sem dla
wszyst kich – groź by, prze kleń stwa, pró -
by kom pro mi ta cji. W re zul ta cie żoł nier -
ska do la w spe cjal nej jed no st ce, w któ rej
mun dur, re gu la min, prze ró żne ćwi cze -

nia i za ję cia, ale ta kże ko sza ry, ta jem ni -
ca woj sko wa, ogra ni czo ne prze pust ki
i ca ło do bo wy ry gor by ły wy god nym na -
rzę dziem w rę ku do bra nej i prze szko lo -
nej ka dry. Or ga ni zo wa no nam ta kże
lek cje „szko le nia po li tycz ne go” – chcia -
no je na wet pro wa dzić na po zio mie uni -
wer sy tec kim, gdy śmy „po ra dzi li so bie”
z gar ni zo no wy mi in struk to ra mi wci ska -
ją cy mi nam po swo je mu so cja li stycz ne
wi zje świa ta. „Nie do ce ni li śmy” jed nak
wy kła dow ców spro wa dzo nych spe cjal -
nie z War sza wy (z Głów ne go Za rzą du
Po li tycz ne go LWP) i nie wi dząc na sze -
go za in te re so wa nia – wy pro wa dza no
nas na cię żkie ćwi cze nia w po le. Z tych
ró żnych „przed mio tów” by ły po tem
okre so we eg za mi ny i oce ny oraz tro chę
prze pu stek. Ca ły czas trwa ła woj na psy -
cho lo gicz na, po le ga ją ca na pró bach po -
ró żnie nia nas mię dzy so bą, np.
przy oka zji przy zna wa nia prze pu stek,
urlo pów, awan sów... Sło wem: fa wo ry zo -
wa nie jed nych, a „do cie ra nie” dru -
gich. I to przez ca łe dwa la ta!

W ta kich wa run kach kształ to wa ła się
po sta wa, tak zde cy do wa na i przej rzy sta,
a rów no cze śnie nie zwy kle ludz ka i ko -
le żeń ska, któ rą re pre zen to wał po tem bo -
ha ter ski ks. Je rzy Po pie łusz ko. Po sta wę
tę do bit nie okre śla ty tuł fil mu o no wym
pol skim bło go sła wio nym: Po pie łusz ko
– wol ność jest w nas.

Wspo mnę jesz cze koń co wy „akord”
na szej ka dry: w upra gnio ny dzień wyj -
ścia do cy wi la za fun do wa no nam od -
wie zie nie cię ża rów ka mi na sta cję PKP,
od le głą kil ka na ście mi nut dro gi pie szo.
Ka żda z na szych trzech kom pa nii od je -
żdża ła osob no: ra no, w po łu dnie i wie -
czór – tuż przed pod sta wie niem
po cią gu. Nie mo gli śmy już wstą pić
na pa ra fię, nie da ło się po je chać ra zem
z ko le ga mi z in nych kom pa nii. Do pie ro
na pe ro nie wrę czo no nam ksią żecz ki
woj sko we i bi le ty na pod róż. Do wód ca
na szej kom pa nii wy ja śniał to za tro ska -
niem o na szą wy go dę i bez pie czeń stwo
oraz o... opi nię, „że by cza sem ktoś z was
pi ja ny nie wra cał z woj ska”!

By ło, mi nę ło – przy da ło się! Bo gu
niech bę dą dzię ki!

Te raz mam wspa nia łych ko le gów
po ca łej Pol sce, po świe cie – i Bło go sła -
wio ne go Je rze go w nie bie! 

Na je go be aty fi ka cji spo tka li śmy się
w dość du żej licz bie – ok. 80. Z nie któ -
ry mi zo ba czy łem się po raz pierw szy
od 42 lat. Je sie nią pla nu je my po je chać
z dzięk czy nie niem do Bar to szyc i na Żo -
li borz w War sza wie, do re li kwii świę te -
go Ko le gi!

Ciesz my się wszy scy z no we go świę -
te go – Ro da ka!

KS. JAN ZA JĄC

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!

Ks. Jan Za jąc

Ks. Jan Za jąc jest dy rek to rem Mło dzie żo we -
go Ośrod ka Re ko lek cyj no -Re kre acyj ne go,
schro ni ska gór skie go Ka to lic kie go Sto wa -
rzy sze nia Mło dzie ży na Śnie żni cy (Be skid
Wy spo wy) w Ka si nie Wiel kiej, gm. Msza -
na Dol na; mia nu je się ka pe la nem le śnym.
Po cho dzi z Rab ki, w pierw szej po ło wie
lat 90. ub. wie ku pra co wał na Ukra inie
w ob wo dzie łuc kim. Mi ło śnik gór, upra wia
nar ciar stwo bie go we, wiel ki ki bic Ju sty ny
Ko wal czyk. 
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Po mnik wiel kie go na ukow ca
stwo rzył Zdzi sław Tohl, dy rek -
tor Mu zeum Dwo ru Kar wa cja -
nów i Gła dy szów. Od sło nię cia

Ła wecz ki w Mu zeum–Skan se nie Wsi Po -
gó rzań skiej w Szym bar ku, do kład nie
w set ną rocz ni cę uro dzin te go wiel kie go
na ukow ca – 27 ma ja – do ko na ły je go cór -
ki. Na stęp ne go dnia Kry sty na Re in fuss -
-Ja nusz z hu mo rem opo wia da ła pod czas
se mi na rium w Mu zeum Et no gra ficz nym
Kra ko wie o swym oj cu oraz do mu stwo -
rzo nym przez Ro ma na i Zo fię Cie ślę -Re -
in fus so wą, któ ra dzie li ła pa sję mę ża.

Aka de mia na uk w sa lo nie
Wszy scy w ich kra kow skim do mu

pa sjo no wa li się et no gra fią i nie mo gło
być ina czej, sko ro pro fe sor w miesz ka -
niu przy uli cy Kar me lic kiej pro wa dził
Pra cow nię Do ku men ta cji Pol skiej Sztu -
ki Lu do wej. Ma te ria ły gro ma dził
w swym pięć dzie się cio me tro wym sa lo -
nie. Na szczę ście ca łe miesz ka nie mia -
ło 120 me trów, więc ro dzi na mia ła się
gdzie po dziać i przyj mo wać go ści.

Z cza sem je go do mo wa pla ców ka
sta ła się pla ców ką Pol skiej Aka de mii
Na uk. Od 1949 r. aż do eme ry tu ry,
na któ rą prze szedł w 1980 r., Re in fuss
kie ro wał pra cow nią w In sty tu cie Sztu ki
PAN. Pod ko niec ży cia prze ka zał
do Mu zeum Et no gra ficz ne go w Kra ko -
wie ko lek cję osiem dzie się ciu ty się cy
zdjęć i stu ty się cy in nych po zy cji.

Był z tym mu zeum zwią za ny, bo trzy
la ta przed II woj ną świa to wą – choć
zgod nie z ro dzin ną tra dy cją ukoń czył
pra wo na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim
– dy rek tor Se we ryn Udzie la za pro po no -
wał mu ob ję cie asy sten tu ry w tej pla -
ców ce. Mło dy praw nik ocho czo
pro po zy cję pod chwy cił – zre zy gno wał
z apli ka cji u no ta riu sza i roz po czął stu -
dia et no gra ficz ne pod kie run kiem Ka zi -

mie rza Do bro wol skie go. Pod czas
oku pa cji hi tle row skiej or ga ni zo wał pod -
ziem ne se mi na ria et no gra ficz ne i opie -
ko wał się zbio ra mi mu zeum, pra cu jąc
ja ko do zor ca. Po woj nie znów zo stał ku -
sto szem, a po tem – wi ce dy rek to rem pla -
ców ki. Et no gra ficz ną ka rie rę ro bił
bły ska wicz nie – stu dia ukoń czył
w 1945 r., rok póź niej obro nił dok to rat
na te mat Łem ko wie ja ko gru pa et no gra -
ficz na, w 1953 r. opu bli ko wał pra cę ha -
bi li ta cyj ną Pol skie dru ki lu do we
na płót nie, a w ro ku 1955 był już pro fe -
so rem nad zwy czaj nym.

Pra co wał na uni wer sy te tach w Lu bli -
nie i Wro cła wiu, wy kła dał na UJ i kra -

kow skiej ASP. Był wy ma ga ją cy, ale stu -
den ci ce ni li go za barw ny spo sób by cia
i ob ra zo we prze ka zy wa nie wie dzy. Zor -
ga ni zo wa ne w je go set ne uro dzi ny se mi -
na rium w mu zeum Kra ko wie,
za ty tu ło wa ne po pro stu Re in fus so wie,
przy cią gnę ło go ści ich do mu, uczniów
pro fe so ra i et no gra fów. Dzie li li się re -
flek sja mi, co po wie dzia ły im ba da nia
pro fe so ra.

Do bry duch skan se nu
Pa mięć wiel kie go et no gra fa szcze -

gól nie chcia ło uczcić mu zeum w Szym -
bar ku, któ re za wdzię cza mu swo je
po wsta nie. To prof. Re in fuss był ini cja -
to rem i współ au to rem kon cep cji mu -
zeum. Nad zo ro wał też je go bu do wę ja ko
kon sul tant me ry to rycz ny. Chciał, by po -
wsta ła in sty tu cja pre zen tu ją ca Po gó rzan.
Tę szcze gól ną kul tu rę po gra ni cza, dłu -
go nie do ce nia ną, bo ży ją cą mię dzy dwo -
ma cie ka wy mi są sia da mi
– Kra ko wia ka mi Wschod ni mi i Łem ka -
mi. Pro fe so ro wi zaś za le ża ło na pro mo -
cji i kul tu ry łem kow skiej, i Po gó rzan
gor lic kich.

Uro czy stość od sło nię cia po mni ka
w Szym bar ku i kon fe ren cja na uko wa
„Pro fe sor Ro man Re in fuss – ba dacz hi -
sto rii i kul tu ry lu do wej” od by ły się
pod pa tro na tem ho no ro wym mar szał ka
wo je wódz twa ma ło pol skie go Mar ka
Na wa ry. A człon ki nie Ko ła Go spo dyń
Wiej skich w Szym bar ku go ści ły uczest -
ni ków im pre zy re gio nal ny mi po tra wa -
mi. Ty mi, któ re ty le ra zy kosz to wał
i opi sy wał słyn ny et no graf.

„Ma on nie zwy kle cen ne wła ści wo -
ści lecz ni cze i odżyw cze, w tym bar dzo
sil ne dzia ła nie an ty bio tycz ne, wy so ką
za war tość mi kro - i ma kro ele men tów,
en zy mów, kwa sów or ga nicz nych i ami -
no kwa sów, w sto sun ku do mio dów nek -
ta ro wych. Prze wa żnie za wie ra też mniej
wo dy niż mio dy nek ta ro we. Pro dukt ten,
ze wzglę du na swą du żą war tość dla
zdro wia czło wie ka i uni wer sal ne za sto -
so wa nie, na zy wa ny jest czę sto mio dem
kró lew skim al bo pa pie skim. Rze czy wi -
ście ma ło pol ski miód spa dzio wy był po -
cząw szy od 1978 ro ku co rocz nie
ofia ro wa ny Oj cu Świę te mu Ja no wi
Paw ło wi II przez pszcze la rzy ma ło pol -
skich piel grzy mu ją cych do Rzy mu”

Stu le cie uro dzin Ro ma na Re in fus sa

Wielbiciel
Beskidu Niskiego
W muzeum w Szymbarku stanęła Ławeczka
Romana Reinfussa – etnografa, badacza kultury materialnej
i duchowej wsi, który opisał wiele stroi, potraw, rękodzieł,
zwyczajów czy legend, ratując od zapomnienia historię
i kulturę ludową w Polsce.

Był wymagający, ale
studenci cenili go
za barwny sposób bycia
i obrazowe przekazywanie
wiedzy.

KULTURA

SADECZANIN lipiec 2010_SADECZANIN  06-07-2010  01:13  Strona 70



LIPIEC 2010 Sądeczanin 71

v www.sadeczanin.info

– dzie lił się swo imi spo strze że nia mi
na te mat wy two rów ma ło pol skich
pszcze la rzy.

Ra tow nik za ni ka ją cych kul tur
Ro man Re in fuss uro dził się w 1910 r.

w Prze wor sku, ale dzie ciń stwo i mło -
dość spę dził m.in. w Gor li cach, skąd po -
cho dzi ła je go mat ka, oraz w Tar no wie.
To dla te go ja ko na uko wiec uko chał
szcze gól nie kul tu rę Łem ków i et no gra -
fię Kar pat.

Fa scy no wał go Be skid Ni ski, któ ry
po zna wał pod czas dłu gich wę dró wek.

Ba dał Boj ków, Ru si nów Szlach tow -
skich, czę ścio wo Hu cu łów i ró żne gru -
py gó ra li oraz ich re la cje
z miesz kań ca mi ni zin. Je go pra ce sta ły
się wręcz bez cen ne po ak cjach prze sie -
dleń czych Łem ków i Boj ków.

„Wę dru jąc ście żka mi Be ski du Ni -
skie go czy są sia du ją ce go z nim od za -
cho du Be ski du Kry nic kie go znaj du je my
bar dzo nie wie le śla dów łem kow skiej
prze szło ści. Cza sem zda rzy się wspa nia -
ła w swym kształ cie cer kiew ka, osie ro -
co na cha łu pa, cza sem ka plicz ka bez
świąt ka i ob ra zu, al bo za ro śnię ty cmen -
tarz z ka mien ny mi krzy ża mi. Na wet kra -
jo braz nie jest ten sam co daw niej, bo las
za wład nął po la mi i ście żki grzbie to we
za mie ni ły się w mrocz ne tu ne le” – pi sał
w swej ostat niej ksią żce Śla da mi Łem -
ków w 1990 r.

Do pie ro Re in fuss w po ło wie ze szłe -
go wie ku wy ty czył uzna wa ną do dziś
gra ni cę la chow sko -gó ral ską na Są dec -
czyź nie. Zaj mo wał się rów nież kul tu rą
Pod ha la, Pod la sia, oko lic Ra dom ska,
Rze szowsz czy zny i Lu belsz czy zny. An -
ga żo wał się w bu do wę skan se nów w Sa -
no ku i Lu bli nie. Pi sał pra ce m.in.
na te mat garn car stwa, skrzyń i ka fli ma -
lo wa nych, szo pek kra kow skich, haf ciar -
stwa, me blar stwa, rzeźb i ko wal stwa.
Je go do ro bek na uko wy jest ogrom ny
– po nad trzy sta pu bli ka cji.

Kie dy od da wał się ja kie muś te ma to -
wi, moc no zgłę biał pro blem. Na przy -
kład gdy za in te re so wał się ko wal stwem
lu do wym, zgłę biał fa cho wą li te ra tu rę
na te mat me ta lur gii w ogó le. Aby ra to -
wać ko wal stwo lu do we, za ini cjo wał
włą cze nie tej dzie dzi ny do kon kur sów
sztu ki lu do wej i po sze rze nie krę gu od -
bior ców wy ro bów ko wal skich o miesz -
kań ców miast. To Re in fuss na ma wiał
ko wa li, by wy szli po za tra dy cyj ne wy -
bo ry lu do we i za czę li wy ku wać
świecz ni ki, kin kie ty czy ze sta wy ko -
min ko we.

Był ty ta nem pra cy i był bar dzo dro -
bia zgo wy. Prze ko na ła się o tym An -
na Ko niecz na, któ ra po cho dzi
z Że gie sto wa ko ło Kry ni cy -Zdro ju, ale
od 1968 r. miesz ka w Bu ko wi nie Ta -
trzań skiej i two rzy spin ki gó ral skie oraz
pa sy z ró żnych re gio nów Pol ski: Pod ha -
la, Rze szo wa, Bił go ra ja, Kra ko wa, Żyw -

ca, No we go Są cza. Jej pra ce znaj du ją się
w ga le riach na ca łym świe cie, zo sta ła
uho no ro wa na za „wy bit ne osią gnię cia
w upo wszech nia niu kul tu ry na te re nie
wo je wódz twa no wo są dec kie go” i kil ka -
krot nie bra ła udział w Bien na le Współ -
cze snej Twór czo ści Lu do wej w No wym
Są czu, zdo by wa jąc głów ne na gro dy.
A mi mo to ze swych umie jęt no ści mu -
sia ła się tłu ma czyć Re in fus so wi. Pod -
czas jed ne go z Bien na le

zdo by ła I miej sce za opa sek gó ral ski,
jed nak Re in fuss miał wąt pli wo ści, czy
wy ko na ła go sa mo dziel nie. Przy je chał
na wet do Bu ko wi ny i po pro sił, by wy -
ko na ła przy nim mo się żną klam rę – naj -
trud niej szą część opa ska. Mu siał
na wła sne oczy zo ba czyć ją przy pra cy
i na ko niec po gra tu lo wał zręcz no ści.

Ro man Re in fuss czę sto był za pra sza -
ny ja ko ju ror na kon kur sy sztu ki lu do -
wej i za zwy czaj pryn cy pial nie bro nił
tra dy cji. Tak, jak w przy pad ku kon kur -
sów szop ki kra kow skiej – bar dzo pil no -
wał za sa dy sy me trii i tra dy cyj nej for my.

Wi ce mar sza łek Ma ło pol ski Le szek
Zegz da był pro pa ga to rem utwo rze nia
Na gro dy Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
im. Ro ma na Re in fus sa za wy bit ne osią -
gnię cia w dzie dzi nie za cho wa nia lo kal -
nej to żsa mo ści kul tu ro wej
w Ma ło pol sce.

Pro fe sor był współ twór cą Sto wa rzy -
sze nia Twór ców Lu do wych, Ho no ro -
wym Oby wa te lem Za ko pa ne go,
ka wa le rem Or de ru Od ro dze nia Pol ski,
od zna czo nym Krzy żem Ofi cer skim.
Zmarł w wie ku 88 lat w Krzy wacz ce.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Reinfuss w połowie
zeszłego wieku wytyczył
uznawaną do dziś granicę
lachowsko-góralską
na Sądecczyźnie. Zajmował
się również kulturą
Podhala, Podlasia, okolic
Radomska,
Rzeszowszczyzny
i Lubelszczyzny.
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Po ezja i pro za o Są dec czyź nie
W są dec kiej ofi cy nie Gol druk uka za -

ła się ksią żka za miesz ka łej od lat w Kra -
ko wie są de czan ki (swe go cza su by ła
po lo nist ką w II LO im. Ma rii Ko nop nic -
kiej w No wym Są czu), dr Ja ni ny Kwiek -
-Osiow skiej pt. Zie mio mo ja są dec ka
– an to lo gia po ezji i pro zy do ty czą cej No -
we go Są cza i Są dec czy zny. Ko lej ne wy -
da nie te go dzie ła zo sta ło uzu peł nio ne
o utwo ry po wsta łe w ostat nich kil ku na -
stu la tach. Pu bli ka cję przy go to wał
do dru ku, wraz z not ka mi bio gra ficz ny -
mi au to rów i opra wą gra ficz ną, Sła wo -
mir Si ko ra.

O No wym Są czu i oko li cach pi sa no
pro zą i wier szem nie mal od sa me go po -
cząt ku za ło że nia gro du. Któż te go nie
czy nił? Nie mal wszy scy wiel cy: Wa -
cław Po toc ki, Se we ryn Gosz czyń ski
i Mie czy sław Ro ma now ski, Adam
Asnyk i Ste fan Że rom ski, Ju lian Tu wim,
Kon stan ty Il de fons Gał czyń ski i Ar tur
Mię dzy rzec ki, dwie Zo fie – Kos sak -
-Szczuc ka i Zo fia Nał kow ska, dwóch Jó -
ze fów – Szuj ski i Pił sud ski, Jan Wik tor
i Ksa we ry Pru szyń ski, Ma ria Kow nac -
ka i An drzej Bur sa, Ar tur Mię dzy rzec ki
i Ta de usz No wak, Lu dwik Je rzy Kern
i Ja lu Ku rek, Wła dy sła wa Lu ba sio wa
i Je rzy Ha ra sy mo wicz, Ja nusz Rosz ko,
Le szek Her de gen i Sta ni sław Sta nuch,
Emil Wę grzyn i Je rzy Ma sior, Hen ryk

Cy ga nik i Wie sław Ko larz, Ma rek i Ta -
de usz Ba sia go wie, An drzej Górsz czyk
i stu jesz cze in nych.

Do są dec kich ko rze ni od wo łu ją się
czę sto lu mi na rze kra kow skiej hu ma ni -
sty ki: prof. Bo le sław Fa ron (Uni wer sy -
tet Pe da go gicz ny), prof. Ta de usz
Alek san der i Ju lian Dy biec (obaj UJ).
Wcze śniej wy sła wia li mia sto Szczę sny
Mo raw ski i ks. Jan Sy gań ski, Ta de usz
Gie wont -Szcze ci na i Piotr Krzy kal ski,
Edward Smaj dor i An to ni Si tek.

Wszy scy ci au to rzy i ich utwo ry
– zró żni co wa ne skąd inąd – od no ta tek
kro ni kar skich po ar ty stycz ną pro zę i po -
ezję, two rzą coś w ro dza ju po ema tu czy
pie śni o No wym Są czu. 

An to lo gia jest zna ko mi tą po mo cą dy -
dak tycz ną dla na uczy cie li i mło dzie ży
szkol nej do na uki li te ra tu ry, ję zy ka pol -
skie go, hi sto rii, sze ro ko po ję tej kul tu ry.
Wpi su je się w pro gram edu ka cji re gio -
nal nej, po zna wa nia ro dzi mych, ma łych
oj czyzn, kształ to wa nia i utrwa la nia lo -
kal ne go pa trio ty zmu. 

Nowy „Almanach Sądecki”:
nieznane historie, 
unikalne zdjęcia

Naj now szy „Al ma nach Są dec ki”,
ozna czo ny nu me rem 70/71, przy no si
kil ka na ście pio nier skich ma te ria łów
z bli ższej i dal szej hi sto rii re gio nu.

Do przy pa da ją cej w br. 75. rocz ni cy
śmier ci Jó ze fa Pił sud skie go na wią zu je
tekst Jó ze fa Go ście ja o po by cie Ko men -
dan ta w Mar cin ko wi cach, uzu peł nio ny
uni kal nym fo to re por ta żem z po grze bu
Mar szał ka 15 ma ja w War sza wie i Kra -
ko wie, a ta kże zdję cia mi Le gio nów Pol -
skich i wy da ną w 1939 r. wi do ków ką
dla ko ne se rów upa mięt nia ją cą 25-le cie
czy nu le gio no we go.

Są dec kie epi zo dy mar szał ków nie -
pod le głej Pol ski – ho no ro wych oby wa -
te li No we go Są cza (Pił sud skie go
i Ry dza -Śmi głe go) przy bli ża dr To masz
Pod gór ski, są de cza nin, opie ra jąc się
na za cho wa nych ma te ria łach swe go
dziad ka, gen. Jó ze fa Gi zy.

Naj star sze in wen ta rze ko ścio ła pa ra -
fial ne go w Bie go ni cach z XVI -XVII w.
prze stu dio wał do głęb nie dr Prze my sław
Stan ko, a Le szek Mi gra ła przed sta wia
obóz w Mu szyn ce na tle dzia łań kon fe -
de ra tów bar skich na Są dec czyź nie.

Nie tyl ko kro ni kar ską war tość ma
opra co wa nie Sta ni sła wa Ko ru sie wi cza
o za po mnia nych żoł nier zach – zmar łych
w la tach 1919-1921 i po cho wa nych
na cmen ta rzu ko mu nal nym w No wym
Są czu. Spe cja li zu ją cy się w ostat nich la -
tach w ba da niu okre su PRL hi sto ryk
z Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go, dr Jan
Wnęk (ro dem z Kicz ni k. Łąc ka)
na pod sta wie do ku men tów z IPN ana li -
zu je ob cho dy Ty siąc le cia Pań stwa Pol -
skie go na Są dec czyź nie.

Z bo ga te go ar chi wum po zo sta wio ne -
go przez śp. Ire nę Sty czyń ską, ho no ro -
we go oby wa te la No we go Są cza,
wy daw ca wy cią gnął syl wet kę Sta ni sła -

Kto czy ta, nie błą dzi

Sądeckie epizody
marszałków niepodległej
Polski – honorowych
obywateli Nowego Sącza
przybliża dr Tomasz
Podgórski, sądeczanin,
opierając się
na zachowanych
materiałach swego
dziadka, gen. Józefa Gizy.

KULTURA
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wa Elia sza Ra dzi kow skie go. O nie zna -
nych do tej po ry szer sze mu ogó ło wi fak -
tach z dzie jów pszcze lar stwa
na Są dec czyź nie pi sze Se ba stian Szcze -
pa niak, a ca łość wień czy stu dium re pre -
zen ta cyj nych por tre tów có rek sta ro sty
są dec kie go i spi skie go Se ba stia na Lu bo -
mir skie go (pió ra znaw czy ni te ma tu Ma -
rii Mar ci now skiej z Mu zeum
Okrę go we go).

Pal ce li zać: owo co we wa ria cje
na są dec ką nu tę

Prze wod nik ku li nar ny po re gio nie
pt. Ma ło pol ska – pal ce li zać Elżbie ty
Tom czyk -Micz ki to lek tu ra obo wiąz -
ko wa nie tyl ko dla go spo dyń do mo -
wych (zna my do my, gdzie ro lę
ku cha rzy, zwłasz cza przy po wa żniej -
szych przy ję ciach, z po wo dze niem wy -
peł nia ją mę żczyź ni).

Są de cza nom szcze gól nie bli ski po wi -
nien być roz dział Owo co we wa ria cje
na są dec ką nu tę, wy po sa żo ny w prze pi -
sy nie tyl ko na le wek z Łąc ka i Ła zów
Brzyń skich, ale ca łej kuch ni re gio nal nej
opar tej na śliw kach, przy rzą dza nych
na set ki spo so bów, za pie ka nych w mię -
sie, w wa rzy wach, go to wa nych w zu -
pach i so sach, pie czo nych w cia stach,
po da wa nych w de se rach i przy staw kach.

Cze góż tu nie ma?! Spe cja ły bart ni -
ka z czer wo nej ka pu sty, fry kas są dec ki,
kacz ka na dzie wa na po łąc ku, pe klo wa -
ne cu do z so sem (schab ze śliw ka mi
i oscyp kiem), pla cek La chów na po wi -
dłach sech neń skich, pie ro gi z su szo ny -
mi śliw ka mi (słod kie lub sło ne) czy
po lew ka są dec ka. 

Grun wald w Łąc ku i Ro bin son
na An ty po dach

War to ścio we tek sty po miesz czo no
w naj now szym nu me rze (12) „Al ma na -
chu Łąc kie go”.

Wy daw nic two otwie ra opis ob cho -
dów 500. rocz ni cy bi twy pod Grun wal -
dem w Łąc ku i oko li cy, opar ty
o przy to cze nie ar chi wal ne go tek stu An -
to nie go Ku rzei Z ro dzin nych stron Zyn -
dra ma z Masz ko wic z 1910 r. 

Wra że nie ro bią uni ka to we zdję cia
ban de rii kon nych i „lu du Masz ko wic
na gro dzi sku”, a ta kże bo ga ty za pis ju -
bi le uszu grun waldz kie go z udzia łem
zna nych po sta ci z tam tych cza sów, m.in.
zna ne go w Łąc ku dok to ra Hen ry ka
Chwa li bo ga i pro bosz cza ks. Ja na Pia -
sko we go, pre kur so ra za kła da nia sa dów
owo co wych w tym re gio nie.

Naj now szy „Al ma nach” łą czy cza sy
pra daw ne ze współ cze sno ścią. Oto Ad rian
Po par da ba da cza sy roz kwi tu i za ni ku sta -
ro żyt nej osa dy w Masz ko wi cach z epo ki
kul tu ry łu życ kiej na Są dec czyź nie. 

W więk szo ści jed nak pu bli ko wa ne
ma te ria ły do ty czą dzie jów naj now szych
m.in. ochot ni cze go ru chu stra żac kie go
w Łąc ku i Czerń cu oraz hi sto rii Łąc kie -
go Ban ku Spół dziel cze go. Spo ro jest też
te ma tów oświa to wych np. zwią za nych
ze szko łą św. Kin gi w Łąc ku. 

Są też cie ka wost ki: ory gi nal na hi sto -
ria sztan da ru NSZZ So li dar ność RI
w Łąc ku czy też lo sy Łąc kie go Ro bin -
so na, czy li Sta ni sła wa Tur ka, któ ry
w ostat nich mie sią cach na mo to ro we rze
Yama ha V 80 prze mie rzył Au stra lię
i Wy spy Pa cy fi ku.

Stanisław Wąchała kochał
ziemię łącką

Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Łąc ku
wy dał wier sze, pie śni i gad ki lu do we
Sta ni sła wa Wą cha ły (1931-2003), mi ło -
śni ka zie mi łąc kiej, współ or ga ni za to ra
pierw szych Świąt Kwit ną cej Ja bło ni,
przez 25 lat kie row ni ka szkol ne go ze -
spo łu re gio nal ne go Ma łe Łąc ko, au to ra
ok. 300 me lo dii lu do wych. 

Sta ni sław Wą cha ła był rów nież dłu -
go let nim człon kiem Or kie stry Dę tej im.
Ta de usza Mo ry ty, od jej za ło że nia
w 1947 r., kształ cąc do dat ko wo przez
pra wie 20 lat w ogni sku mu zycz nym
mło dych trę ba czy i fle ci stów.

Wy da ny to mik od twa rza je go twór -
czość, któ ra jest ta kże pro pa go wa -
na przez ze spo ły re gio nal ne z te re nu
zie mi łąc kiej do dziś.

Kra jan Sta ni sła wa Wą cha ły, prof.
Sta ni sław Mo ry to, rek tor Uni wer sy te -
tu Mu zycz ne go im. Fry de ry ka Cho pi -
na w War sza wie, wy bit ny kom po zy tor
i or ga ni sta, znał au to ra od dzie ciń -
stwa:

– Sta szek cha dzał wła sny mi ście żka -
mi, i w ży ciu, i w po ezji, je go przy -
śpiew ki, pie śni, wier sze i pi sa ne
w gwa rze pro zą „god ki” są tym sa -
mym, czym jest mi łość, przy jaźń, ra -
dość, pięk no, czu łość, ży cie, smu tek,
cier pie nie i śmierć. Te go fak tu nie są
w sta nie zmie nić żad ne prze mia ny. Je -
go wier sze po wsta wa ły nie z my ślą
o ka rie rze, nie dla po kla sku, ale z po -
trze by ser ca. To barw ny zbiór: re flek -
sji nad co dzien no ścią i po rząd kiem
spraw ludz kich, to zbiór głę bo kich
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prze my śleń do ty czą cych ży cia i za -
chwy tów nad pięk nem. Mo żna go po -
rów nać do bu kie tu po lnych kwia tów.
Bu kie tu, w któ rym nie ma dwóch ta kich
sa mych kwia tów, tak jak nie ma dwóch
ta kich sa mych wier szy…

Nie po spo li ta Ma ło pol ska, 
nie ba nal na Są dec czy zna

Po cze sne miej sce zaj mu je Są dec -
czy zna w wy da nym przez Urząd Mar -
szał kow ski dzie le pt. Ma ło pol ska.
Czas ludz ki. Zre da go wa ny z roz ma -
chem al bum (232 stro ny) pre zen tu je
nie zna ne, mniej zna ne bądź nie do ce -
nia ne ele men ty bo gac twa kul tu ro we -
go wo je wódz twa ma ło pol skie go. 

Spo ro w nim zdjęć Pio tra Droź dzi ka,
ar ty sty fo to gra fi ka z Mu zeum Okrę go -
we go, spe cja li zu ją ce go się w re je stra cji
kli ma tów kul tu ry i oby cza jów po gra ni -
cza, miejsc ma gicz nych i cie ka wych zja -
wisk, nie ba nal nych lu dzi gór i po ło nin,
by przy wo łać choć by Łem ków spod
Kry ni cy i gó ra li z Łąc ka.

„Ileż w tym ży wo cie po czu cia war to -
ści tra dy cji. Ileż prze świad cze nia o nie -
po wta rzal no ści wspól nej prze strze ni.
Ileż na wy ków, przy zwy cza jeń, mo dy,
szy ku, au to kre acji. Ileż pa to su obok po -
spo li to ści” – pi sze w sło wie wstęp nym
wi ce mar sza łek Le szek Zegz da.

Re dak to rem pro wa dzą cym ksią żkę
by ła Ka ta rzy na Bik.

Otrzy ma li śmy cen ną pu bli ka cję, któ -
ra – w od ró żnie niu od po pu lar nych prze -
wod ni ków – od sła nia nam
nie do strze gal ne na pierw szy rzut oka
pięk no na sze go re gio nu.

Ju bi le uszo wy al bum TPSP
Uka zał się ilu stro wa ny fol der ju bi le -

uszo wy 30-le cia wy staw po kon kur so -
wych To wa rzy stwa Przy ja ciół Sztuk
Pięk nych w No wym Są czu pt. Two rzy -
my... Prze gląd 2009. Fol der to zbyt
skrom nie po wie dzia ne, to po pro stu al -
bum: 150 stron, po nad 100 bio gra mów
twór ców, re pro duk cje dzieł, pro za i po -

ezja, set ki fo to gra fii Jac ka Wa lu sia, Ju -
liu sza Ja roń czy ka i po cho dzą cych
z ar chi wów wła snych au to rów.

TPSP dzia ła w No wym Są czu już 54
la ta. Cy klicz ne eks po zy cje wpi sa ły się
na do bre w kra jo braz ży cia kul tu ral ne -
go No we go Są cza i Są dec czy zny. Wy -
sta wy zbio ro we i in dy wi du al ne,
re tro spek tyw ne czy po kon kur so we
umo żli wia ją są de cza nom bli ski kon takt
ze sztu ką ro dzi mych ar ty stów oraz ideą
dzie le nia się i do strze ga nia bo gac twa
kul tu ral ne go.

Wy daw nic two zre da go wa li Wła dy -
sław Frą czek (prze wod ni czą cy), Bo że -
na Dy sz kie wicz, Bar ba ra Ko śció łek,
Bar ba ra Ruc ka, An na Ma li now ska, Da -
nu ta Wie licz ko -Ka cik, Mo ni ka Mej De -
ker, Bo gu sław Jusz kie wicz i Ta de usz
Zen gel. 

Kon sul ta cję me ry to rycz ną za pew nił
Le szek Mi gra ła, a edy cję wspar ły fi nan -
so wo dwa sa mo rzą dy: wo je wódz ki i po -
wia to wy.

BIBLIOFIL

XXXVIII tom „Rocz ni ka 
Są dec kie go” i Hi sto ria ap tek

W czerw cu uka zał się XXXVIII tom
„Rocz ni ka Są dec kie go”. Pu bli ka cję wy -
da ną przez pre zy den ta No we go Są cza
i Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rycz ne Od -
dział w No wym Są czu po świę co no
zmar łe mu w ubie głym ro ku księ dzu pra -
ła to wi Wła dy sła wo wi Ta ra sko wi
– człon ko wi Ko mi te tu Re dak cyj ne go

Folder to zbyt skromnie
powiedziane, to po prostu
album: 150 stron,
ponad 100 biogramów
twórców, reprodukcje
dzieł, proza i poezja, setki
fotografii Jacka Walusia,
Juliusza Jarończyka
i pochodzących z archiwów
własnych autorów.
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pi sma, by łe mu wi ka riu szo wi i ka te che -
cie szkół no wo są dec kich, dłu go let nie mu
i za słu żo ne mu pro bosz czo wi pa ra fii
Mar ki Bo skiej Szka plerz nej w Do brej
w Li ma now skiem. 

„Rocz nik” za wie ra 63 tek sty, wśród
któ rych na wy ró żnie nie za słu gu je
opra co wa nie Ol gi Mi riam Przy by ło -
wicz pt.: Ar chi tek tu ra ko ścio ła i klasz -
to ru kla ry sek w Sta rym Są czu, czy
ana li za wy bit nych sfra gi sty ków i he -
ral dy ków Ze no na Pie cha i Woj cie cha
Dre li cha rza za ty tu ło wa na: Pie czę cie
i herb Piw nicz nej, a ta kże roz wa ża nie
Da wi da Go li ka Ta de usz Dy mel
„Srebr ny” – bo ha ter czy kon fi dent,
po świę co ne nie zwy kle kon tro wer syj -
nej po sta ci, ko ja rzo nej w No wym Są -
czu m.in. z wy sa dze niem w 1945 r.
hi sto rycz ne go zam ku sta ro ściń skie go.
Po ru sza ją też tek sty prof. Fe lik sa Ki -
ry ka oraz Sła wo mi ra Wró blew skie go.
Na osob ną wzmian kę za słu gu je kro ni -
kar skie opra co wa nie pt. No wy Sącz
w 2009 ro ku au tor stwa Je rze go Le -
śnia ka, bę dą ce prze glą dem naj wa -
żniej szych miej skich wy da rzeń
sa mo rzą do wych, go spo dar czych, kul -
tu ral nych. Mar ta Tre it na to miast skru -
pu lat nie spo rzą dzi ła bi blio gra fię
Są dec czy zny, uwzględ nia jąc wszyst -
kie war to ściow sze pu bli ka cje po ru sza -
ją ce za gad nie nia są dec kie, ja kie
uka za ły się dru kiem w ro ku ubie głym.

XXXVIII tom „Rocz ni ka Są dec kie -
go” do peł nia 15 bio gra mów zna nych są -
de czan, licz ne re cen zje o cha rak te rze
spra woz daw czym i kry tycz nym oraz
kro ni kar ski za pis Ma rii Kru czek pt.
Dzia łal ność Od dzia łu Pol skie go To wa -
rzy stwa Hi sto rycz ne go w No wym Są czu
w 2009 ro ku. 

Naj now sze mu to mo wi to wa rzy szy
(po dob nie jak to mia ło miej sce w dwóch
po przed nich la tach) wy da nie ksią żki
z se rii Bi blio te ka „Rocz ni ka Są dec kie -
go”, za ty tu ło wa nej Hi sto ria ap tek w po -
wie cie no wo są dec kim do 1951 ro ku,
któ rej au to rem jest Ma ciej Bi lek – far -
ma ceu ta kra kow ski, pa sjo nat dzie jów
ap te kar stwa ma ło pol skie go, zna ny czy -
tel ni ko wi są dec kie mu choć by z pu bli ka -
cji na ten te mat, po miesz czo nych
w „Al ma na chu Mu szy ny”. 

LE SZEK MI GRA ŁA

E ks po zy cję, któ rej przy świe ca -
ła idea in te gra cji ma łych oj -
czyzn przez hi sto rię,
za ty tu ło wa ną „Wól ki vel Wul -

ki”, zor ga ni zo wa ły An na To toń i Edy -
ta Ross -Paz dyk przy współ pra cy
Mu zeum Okrę go we go, Są dec kiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej im. Jó ze fa Szuj -
skie go, Miej skie go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej, Za rzą du Osie dla Wól ki
i Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Be skid”.

Ar chi wal ny mi zdję cia mi po dzie lił
się m.in. 88-let ni Wła dy sław Ża rof fe,
któ re go oj ciec, Wa le rian, był przed stu
la ty za ło ży cie lem To wa rzy stwa Wio -
ślar skie go w No wym Są czu. To wa rzy -
stwo urzą dzi ło (ro bo ta mi kie ro wał
wów czas Woj ciech Wil czyń ski) w re -
jo nie Du naj ca i Par ku Strze lec kie go
tzw. We ne cję, po pu lar ne miej sce re kre -
acji i spor tów wod nych są de czan.
W są siedz twie był pa wi lon re stau ra cyj -

ny (na zy wa ny „karcz mą”), ogród „Jor -
da nów ka” z po mni kiem (po pier siem)
Ada ma Mic kie wi cza i śli zgaw ka.

Wy sta wę otwo rzy ła wi ce pre zy dent
Bo że na Ja wor, a oko licz no ścio wą
prze mo wę o czer pa niu war to ści z ko -
rze ni prze szło ści wy gło sił pro boszcz
pa ra fii św. Ka zi mie rza ks. pra łat dr Jan
Sie dlarz.

Wól ki vel Wul ki
Oryginalną wystawę otwarto w siedzibie ciepłowni
MPEC przy ul. Barbackiego w Nowym Sączu.

Archiwalnymi zdjęciami
podzielił się m.in. 88-letni
Władysław Żaroffe,
którego ojciec, Walerian,
był przed stu laty
założycielem Towarzystwa
Wioślarskiego w Nowym
Sączu.

FOT. LEŚ
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– Je stem dum ny, że to osie dle jest czę -
ścią mo jej pa ra fii – stwier dził pro -
boszcz.

Ta gę sto za bu do wa na dziel ni ca wil lo -
wa mia sta po sia da cie ka wą hi sto rię. Po -
wsta ła na prze ło mie XIX i XX w.
z chwi lą wy bu do wa nia li nii ko le jo wej.
Naj star si miesz kań cy pa mię ta ją czy stą,
bie gną cą wzdłuż to rów „rzecz kę” Że -
glar kę, wy so kiej kla sy źró dła siar cza ne
i… ża bi re chot, któ ry o zmierz chu by ło
sły chać na wet przy wia duk cie na Ka du -
ku. No we Wól ki – seg men to we bu dyn -
ki o sze re go wej za bu do wie,
z ogród ka mi przed fron tem i na ich za -
ple czu – po wsta ły pod ko niec lat 70.
Wól ki sku tecz nie opar ły się bu do wa nym
w in nych dziel ni cach mia sta blo ko wi -
skom, za cho wa ły ni ską za bu do wę. Oca -
la ły też licz ne w tym re jo nie ogród ki
dział ko we.

Na wy sta wie zgro ma dzo no m.in.
przed wo jen ne fo to gra fie do ku men tu ją ce
po cząt ki Za kła du Elek trycz ne go (1912)
i po do bi zny przed sta wi cie li tu tej szych
ro dzin. Do naj bar dziej zna nych ro dów
na Wólkach na le że li: Brze ziń scy, Smo -

tro wie, Ku za ko wie (pa ra li się na du żą
ska lę ogrod nic twem), Ba ra no wie.

Sta łym by wal cem Wó lek był za -
miesz ka ły przy ul. Ku ne gun dy, Sta siu
Ha li niak, le gen dar ny cu dak są dec ki.
Wra że nie ro bią zdję cia do ku men tu ją ce
wiel ką po wódź z 1934 r. (pod wo dą zna -
la zły się do my przy ul. Że glar skiej
i przy sta nek ko le jo wy No wy Sącz

– Mia sto). Ca łość uzu peł nia ją współ cze -
sne wi do ki Wó lek z lo tu pta ka.

W do łą czo nych opi sach wy ja śnio ne
jest po cho dze nie na zwy osie dla. Naj -

praw do po dob niej po cho dzi ona od by -
łych wła ści cie li tu tej szych grun tów
– Wol skich. Z tej ro dzi ny wy wo dzi ła się
m.in. Ja dwi ga Wol ska, ps. Ja ga, har cer -
ka, pod czas woj ny spie szą ca z ra mie nia
ra dy Głów nej Opie kuń czej z po mo cą
uchodź com, sie ro tom i Ży dom, uho no -
ro wa na po śmiert nie ty tu łem „Spra wie -
dli wy wśród na ro dów świa ta”.

Mo żna też po cho dze nia na zwy do pa -
try wać się w okre śle niu ozna cza ją cym
zwol nie nie od da nin na pe wien okres,
do pó ki osad ni cy nie za go spo da ru ją się,
gdyż ta ka by ła wo la go spo da rza te re nu.
Prof. Eu ge niusz Paw łow ski od krył in ną,
rzad ko przy ta cza ną na zwę tej czę ści
mia sta: Ro rat ne, co ozna cza ło, że do -
cho dy z tu tej szych sa dów by ły prze zna -
cza ne na ro ra ty, na bo żeń stwa po ran ne
w ad wen cie.

(LEŚ)

Prof. Eugeniusz Pawłowski
odkrył inną, rzadko
przytaczaną nazwę tej
części miasta: Roratne, 
co oznaczało, że dochody
z tutejszych sadów były
przeznaczane na roraty,
nabożeństwa poranne
w adwencie.

FO
T.

 L
EŚ

FO
T.

 L
EŚ

Stasiu Haliniak FOT. ARCH.
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J e go or ga ni za to ra mi by ły Mu zeum
Okrę go we, Gim na zjum nr 2,
Szko ła Pod sta wo wa nr 21 oraz
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi -

tas Chri stia na” w No wym Są czu. Lau -
re aci i oso by wy ró żnio ne otrzy ma ły
atrak cyj ne na gro dy i dy plo my. Wrę cza li
je wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor oraz dy -
rek tor Ro bert Ślu sa rek.

Do kon kur su zgło si ło się kil ku dzie się -
ciu uczniów ze szkół pod sta wo wych, gim -
na zjal nych i śred nich z Są dec czy zny.
Uczest ni cy w pierw szym eta pie pi sa li test
hi sto rycz ny, a uzy ska ne przez nich wy ni ki
sta ły się prze pust ką do dru gie go – ust ne go.
W ści słym fi na le zna leź li się naj lep si. Kon -
kurs miał bar dzo wy so ki po ziom.

– Chciał bym ser decz nie po dzię ko wać
uczest ni kom za ogrom ny wy si łek, a ta -
kże na uczy cie lom, któ rzy po kie ro wa li ty -
mi mło dy mi ludź mi – mó wił Ro bert
Ślu sa rek, dy rek tor mu zeum. – Kon kur -
sy hi sto rycz ne są wo dą ży cia. Mam na -
dzie ję, że w przy szło ści ci mło dzi
lau re aci za stą pią nas na sta no wi skach

ku sto szy, dy rek to rów, kie ru ją cych pro -
gra ma mi ba daw czy mi i na uko wy mi. To
oni bę dą przy szło ścią mu ze al nic twa są -
dec kie go. Chy ba mo że my opty mi stycz -
nie pa trzeć na roz wój mu ze al nic twa
i kul tu ry w na szym re gio nie.

Pie czę nad kon kur sem spra wu je
od po cząt ku An na Wi deł, kie row nik
dzia łu edu ka cji mu zeum: – Ko mi sja
po wy słu cha niu wszyst kich uczest ni ków
nie mo gła się zde cy do wać, ko mu przy -
znać pierw sze, dru gie i trze cie miej sce.
Tak wy so ką wie dzę re pre zen to wa li. Troj -
gu uczniom przy zna li śmy pierw sze na -
gro dy. Ich wia do mo ści da le ko
wy kra cza ły po za te ma ty kę py ta nia. By -
li śmy pod wiel kim wra że niem ich wie -
dzy, umie jęt no ści ko ja rze nia fak tów
hi sto rycz nych, wy cią ga nia wnio sków.

Współ or ga ni za to ra mi kon kur su by li:
są dec ki od dział Pol skie go To wa rzy stwa
Hi sto rycz ne go, Sta ro stwo Po wia to we
w No wym Są czu, Sto wa rzy sze nie „Dla
Mia sta”, Urząd Mia sta w No wym Są czu
i Zwią zek Są de czan. Fun da to ra mi na -

gród (sprzęt mu zycz ny, apa ra ty fo to gra -
ficz ne, mp3, mp4, ksią żki, al bu my) by -
li: Urząd Mia sta No we go Są cza,
Sto wa rzy sze nie Ci vi tas Chri stia na i Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu.

(MIGA)

Mło dzi 
mi ło śni cy Klio
W Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu pod su mo wa -
no X kon kurs hi sto rycz ny „Zie mia są dec ka – od prze szło ści
do współ cze sno ści”.

Szko ły pod sta wo we
1. Aleksandra Pawlik – Szkoła Podstawowa w Rytrze (I nagroda), 2. Jakub
Ciesielka – Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu (II nagroda),
3. Karolina Majka i Patryk Klatka – Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym
Sączu (III nagroda). Wyróżnienia: Krzysztof Karczewski – Szkoła
Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu, Joanna Osmęda – Szkoła Podstawowa
Podole Górowa, Ewelina Milan – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Sączu.
Gim na zja
Trzy równorzędne pierwsze miejsca: Martyna Gilewicz – Gimnazjum
nr 1 w Nowym Sączu, Leszek Sekuła – Gimnazjum nr 5 w Nowym

Sączu, Jakub Zygmunt – Gimnazjum Akademickie w Nowym Sączu.
Wyróżnienia: Rafał Gadzina – Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu,
Justyna Kulpa – Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu, Mateusz Stelmach
– Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu.
Szko ły po nad gim na zjal ne
1. Do mi ni ka Ka czyń ska – I LO w No wym Są czu, 2. Prze my sław Mą ka
– I LO w No wym Są czu, 3. Alek san der Bie lak – I LO w No wym Są czu.
Wy ró żnie nie: Da mian Klim czak – II LO w No wym Są czu.
Mar ty na Gi le wicz, Le szek Se ku ła, Ja kub Zyg munt i Do mi ni ka Ka czyń ska
otrzy ma li li sty gra tu la cyj ne od pre zy den ta mia sta Ry szar da No wa ka.

Lau re aci kon kur su „Zie mia są dec ka – od prze szło ści do współ cze sno ści”

FOT. MIGA
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Już po raz 18. Ma ło pol skie
Cen trum Kul tu ry „So kół”
za pro si ło pół ty sią ca dzie ci
z ca łe go świa ta, aby wzię ły

udział w je dy nym w swo im ro dza -
ju świę cie – Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Dzie cię cych Ze spo łów
Re gio nal nych „Świę to Dzie ci
Gór”, któ re w tym ro ku po trwa
w dniach 18 – 25 lip ca. 

Do tych cza so we sie dem na ście edy cji Fe sti wa lu go ści ło
dzie cię ce ze spo ły re gio nal ne z 54 kra jów świa ta, co ozna cza,
że ok. 8,5 tys. mło dych lu dzi za sma ko wa ło wiel kiej przy go -
dy, na wią za ło no we przy jaź nie, nio sąc jed no cze śnie ra dość
miesz kań com re gio nu i tu ry stom oraz, co naj wa żniej sze, wy -
peł nia jąc i prze ka zu jąc da lej ideę Fe sti wa lu – „Dzie cię ca przy -
jaźń bu du je po kój świa ta do ro słych”.

Fe sti wal ma uni kal ną for mu łę: sześć ze spo łów za gra nicz nych
two rzy wraz z sze ścio ma ze spo ła mi pol ski mi tzw. pa ry kam rac -
kie. Przez ca ły Fe sti wal dzie ci ra zem miesz ka ją, wy stę pu ją, ba -
wią się, zwie dza ją. Ka żda pa ra ma swój „dzień na ro do wy”,
pod czas któ re go jest „gwiaz dą” kon cer tów, a ze spo ły pre zen tu -
ją zwy cza je, tra dy cje, rę ko dzie ło oraz kuch nie swo ich re gio nów.

Do udzia łu w te go rocz nym Fe sti wa lu or ga ni za to rzy za pro -
si li ze spo ły z: Tur cji, In do ne zji, Ar me nii, In dii, Re pu bli ki Ał -
ta ju oraz Buł ga rii. To wa rzy szyć im bę dą pol skie dzie cię ce
ze spo ły re gio nal ne, re pre zen tu ją ce folk lor: la chow ski, spi ski,
gor czań ski, ży wiec ki i ba bio gór ski.

Nowy Sącz, 18-25 lipca 2010
18 lip ca (nie dzie la) – OTWAR CIE FE STI WA LU
godz. 9.30 – msza fe sti wa lo wa – ba zy li ka św. Mał go rza ty;
godz. 11.00 – spo tka nie kie row ni ków ze spo łów z wła dza mi mia sta
i re gio nu – ra tusz;
godz. 12.00 – wer ni saż wy sta wy Uśmiech nij się – Ga le ria „So kół”;
godz. 12.30 – kon fe ren cja pra so wa – MCK „So kół”, sa la im. Si chra wy; 
godz. 19.00 – ko ro wód ze spo łów: ul. Nad brze żna – Ry nek;
godz. 20.00 – KON CERT IN AU GU RA CYJ NY – Ry nek;
godz. 22.00 – po kaz sztucz nych ogni.
19-24 lip ca – DNI NA RO DO WE
godz. 11.00 – PRE ZEN TA CJA ZE SPO ŁÓW UCZEST NIC ZĄ CYCH W DNIU
NA RO DO WYM – es tra da przed ra tu szem
godz. 19.00 – KON CERT ZE SPO ŁÓW – ul. Nad brze żna 34.
19 lip ca (po nie dzia łek) – DZIEŃ TU REC KO – LA CHOW SKI
AL TU NİZA DE HA FİZE ÖZAL İLK ÖĞRE TİM OKU LU FOLK LOR GRU BU – Tur cja 
PIE CU CHY – Dzie cię co – Mło dzie żo wy Ze spół Folk lo ry stycz ny– Pol ska
20 lip ca (wto rek) – DZIEŃ IN DO NE ZYJ SKO – SPI SKI
AL IKH LAS JU NIOR HIGH SCHO OL – In do ne zja
HO NAJ – Dzie cię cy Ze spół Folk lo ry stycz ny – Pol ska
21 lip ca (śro da) – DZIEŃ AR MEŃ SKO – GORC ZAŃ SKI
SY UNIK – Ar me nia 
MA LI SŁOP NIC ZA NIE– Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
22 lip ca (czwar tek) – DZIEŃ IN DYJ SKO – ŻY WIEC KI
DY NA MIC ACA DE MY OF LI BE RAL ARTS – In die
MA ŁY HA ŚNIK– Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
23 lip ca (pią tek) – DZIEŃ AŁ TAJ SKO – GORC ZAŃ SKI
PE SNO HOR KI – Kraj Ał taj ski 
ZA SAD NIO KI – Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
24 lip ca (so bo ta) – DZIEŃ BUŁ GAR SKO – BA BIO GÓR SKI 
GA BRO VCH CE – Buł ga ria
ZBÓJ NIK – Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
25 lip ca (nie dzie la) – ZA KOŃC ZE NIE FE STI WA LU
godz. 9.30 – msza fe sti wa lo wa – Ba zy li ka Św. Mał go rza ty
godz. 11.00 – po że gna nie mia sta – Ry nek
godz. 12.00 – kon fe ren cja pra so wa – Małopolskie Centrum Kultury
SO KÓŁ – sa la im. Si chra wy
godz. 19.00 – KON CERT FI NA ŁO WY – ul. Nad brze żna 34

Program XVIII Międzynarodowego Festiwalu
Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór

Pod na szym pa tro na tem 

Świę to Dzie ci Gór 
wkra cza w peł no let niość 
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KON CER TY PLE NE RO WE
KRY NI CA -ZDRÓJ
19 lip ca (po nie dzia łek) g. 19.00 
PE SNO HOR KI – Kraj Ał taj ski
ZA SAD NIO KI – Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
20 lip ca (wto rek) g. 19.00
GA BRO VCH CE – Buł ga ria
ZBÓJ NIK – Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
21 lip ca (śro da) g. 19.00
AL TU NİZA DE HA FİZE ÖZAL İLK ÖĞRE TİM OKU LU FOLK LOR GRU BU – Tur cja 
PIE CU CHY – Dzie cię co – Mło dzie żo wy Ze spół Folk lo ry stycz ny – Pol ska
22 lip ca (czwar tek) g. 19.00
SY UNIK – Ar me nia 
MA LI SŁOP NIC ZA NIE– Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
23 lip ca (pią tek) g. 19.00
DY NA MIC ACA DE MY OF LI BE RAL ARTS – In die
MA ŁY HA ŚNIK– Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
24 lip ca (so bo ta) g. 19.00 
AL IKH LAS JU NIOR HIGH SCHO OL – In do ne zja
HO NAJ – Dzie cię cy Ze spół Folk lo ry stycz ny – Pol ska
MUS ZY NA – 23 lip ca (pią tek) g. 18.00
AL TU NİZA DE HA FİZE ÖZAL İLK ÖĞRE TİM OKU LU FOLK LOR GRU BU – Tur cja 
PIE CU CHY – Dzie cię co – Mło dzie żo wy Ze spół Folk lo ry stycz ny – Pol ska
PIW NICZ NA – 24 lip ca (so bo ta) g. 16.00
AL TU NİZA DE HA FİZE ÖZAL İLK ÖĞRE TİM OKU LU FOLK LOR GRU BU – Tur cja 
PIE CU CHY – Dzie cię co – Mło dzie żo wy Ze spół Folk lo ry stycz ny – Pol ska
SZC ZAW NI CA – 24 lip ca (so bo ta) g. 18.00
SY UNIK – Ar me nia 
MA LI SŁOP NIC ZA NIE– Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
KA MIE NI CA – 24 lip ca (so bo ta) g. 18.00
PE SNO HOR KI – Kraj Ał taj ski
ZA SAD NIO KI – Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska
ŁĄC KO – 24 lip ca (so bo ta) g. 19.00
DY NA MIC ACA DE MY OF LI BE RAL ARTS – In die
MA ŁY HA ŚNIK– Dzie cię cy Ze spół Re gio nal ny – Pol ska

R E K L A M A

PENSJONAT I GOSPODA 
NA LEŚNEJ

33-380 Krynica-Zdrój, ul. Leśna 2
tel. 18 477 77 98, 477 77 99

e-mail: gospodakrynica@gmail.com
www.gospoda-krynica.pl

POKOJE – dysponujemy 32 miejscami noclegowymi w nowocześnie 
i komfortowo wyposażonych pokojach i apartamentach

RESTAURACJA – Dania tradycyjne i regionalne. 
Dania z dziczyzny, baraniny, pierogi (duży wybór). 

Danie Szefa Kuchni –kotlet chłopski z borowikami i surówką.

ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
(chrzciny, wesela, komunie) 

Przyjęcia dla grup zorganizowanych

***HOTEL STEFANIA

130
LAT
TRADYCJI

UL. PILSUDSKIEGO 13
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ
TEL. (+48) 18 472 51 10
WWW.HOTELSTEFANIA.PL
RECEPCJA@HOTELSTEFANIA.PL

ul. Zdrojowa 12, Krynica-Zdrój
tel./fax ; 18 471 55 23, kom.784 360 781, GG: 2635260

www.kki.net.pl/~tryumf, www.tryumfy.pl

OFERUJEMY:
Dwa budynki położone w centrum Krynicy,
większość pokoi 2-osobowych i typu studio
(2+2), (2+3) z pełnym węzłem sanitarnym,
tarasami i balkonami,
smaczna domowa kuchnia,urozmaicone 
zaplecze rekreacyjne,TV-sat,kino domowe,
internet HOT-SPOT

Program XVIII Międzynarodowego Festiwalu
Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór
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T e mat ten był już przed mio tem
ba dań pra cow ni ków są dec kie go
mu zeum, w kon tek ście du żej
wy sta wy mo no gra ficz nej, któ rą

w 2002 r. mo żna by ło oglą dać w Ga le rii
Daw na Sy na go ga. Za tę wy sta wę mu -
zeum otrzy ma ło na gro dę mi ni ste rial ną.
W kon fe ren cji udział wzię li hi sto ry cy,
me die wi ści, hi sto ry cy sztu ki, hi sto ry cy
ko ścio ła i pa sjo na ci zaj mu ją cy się dzie -
ja mi mia sta i re gio nu. By ła ona oka zją
do pod su mo wa nia obec ne go są dec kie go
sta nu ba dań nad dzie ja mi te go opac twa
i byt no ści nor ber ta nów (pre mon stra ten -
sów) w na szym mie ście i skon fron to wa -
nia go z naj now szym sta nem wie dzy
na ten te mat kra kow skich ba da czy z Uni -
wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie.
Po dzie li li się nią z uczest ni ka mi kon fe -
ren cji pre le gen ci: prof. dr hab. Je rzy Raj -
man, któ ry swój wy kład po świe cił
ko ścio łom są dec kim, i mło dzi ba da cze:
Ar ka dia Pod gór ska i Sła wo mir Wró -
blew ski. Ar ka dia Pod gór ska sku pi ła się
na Funk cjach i po cząt kach Opac twa
Nor ber tań skie go w No wym Są czu, a jej
ko le ga – Sła wo mir Wró blew ski na Upo -
sa że niu ziem skim pre mon stra ten sów są -

dec kich. Ostat nim z pre le gen tów był są -
de cza nin Ja kub Bul zak, któ ry mó wił
o znaj du ją cym się w ko ście le ob ra zie
Mat ki Bo skiej Po cie sze nia. (MI GA)

Nor ber ta nie

Nor ber ta nie na zy wa ni by li pre mon stra ten -
sa mi. Dzi siaj nie ma ich w ogó le w Pol sce,
a ma te riał hi sto rycz ny na ich te mat jest bar -
dzo roz pro szo ny od Hra dec Kra lo ve, po Kra -
ków, Zwie rzy niec, Im bra mo wi ce. Do No we go
Są cza pre mon stra ten si zo sta li spro wa dze ni
sześć wie ków te mu. W 1409 r. da ro wa no im
ko śció łek wraz ze szpi ta lem. Jak po da je Dłu -
gosz, król Wła dy sław Ja gieł ło, na proś bę
swo je go spo wied ni ka Ja na z Pra gi, nor ber ta -
ni na, pod pi sał 10 kwiet nia te go ro ku do ku -
ment lo ka cyj ny dla kon wen tu nor ber ta nów
są dec kich. Pierw szym opa tem te go klasz to -
ru był wspo mnia ny Jan z Pra gi. Nor ber ta nie
do ko ścio ła do bu do wa li klasz tor. Nad po wie -
rzo nym im ko ścio łem – dzi siaj pw. św. Du -
cha spra wo wa li pie czę po nad 370 lat,
do ro ku 1784, kie dy to no wo są dec kie opac -
two, po dob nie, jak więk szość klasz to rów
i za ko nów mo nar chii habs bur skiej za ce sa rza
Jó ze fa II, zo sta ło ska so wa ne, a ma ją tek prze -
ję ły świec kie wła dze au striac kie. Po przy mu -
so wym odej ściu nor ber ta nów, ko ściół zo stał
za mie nio ny przez Au stria ków na ma ga zyn
woj sko wy, a znaj du ją cy się w ko ście le ob raz
Mat ki Bo skiej Po cie sze nia (jest w świą ty ni
do dzi siaj) za bi ty de ska mi. Klasz tor nor ber -
ta nów, po ka sa cie za ko nu pod ko -
niec XVIII wie ku zo stał prze ję ty przez
je zu itów w ro ku 1831.

Źródło: Przewodnik Klasztor oo. jezuitów Kościół
Ducha św. w Nowym Sączu autorstwa Piotra

Droździka, Roberta Ślusarka i Marka Wcześnego    

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

Nor ber ta nie w No wym Są czu,
600 lat Fun da cji Ja giel loń skiej
To ha sło przy świe ca ło kon fe ren cji na uko wej, któ ra od by ła się w Do mu Go tyc kim
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K im by li ko lo ni ści nie miec cy,
kie dy po ja wi li się w na szym
re gio nie, jak wy glą da ło ich
ży cie na tych te re nach? Od po -

wie dzi na te py ta nia mo żna by ło uzy -
skać pod czas ple ne ro wej im pre zy ph.
„Niem cy Ga li cyj scy na Są dec czyź nie”.

W sek to rze ko lo ni stów nie miec kich
w są dec kim skan se nie, gdzie znaj du ją
się re pli ki nie miec kie go bu dow nic twa,
od two rzo no co dzien ne pra ce ko lo ni -
stów jó ze fiń skich. Chęt ni mo gli skosz -
to wać spe cja łów na dzie wa nych
ka pu stą czy ma są ziem nia cza ną, przy -
wie zio nych ze sło wac kiej Chmel ni cy
(niem. Hob gar ten), gdzie do dziś ży we
są tra dy cje ko lo ni stów nie miec kich.
Mo żna tam jesz cze usły szeć mo wę, bę -
dą cą po łą cze niem ję zy ka nie miec kie -
go i sło wac kie go. Bo trze ba wie dzieć,
że na Sło wa cji ko lo ni za cja nie miec ka
się ga okre su znacz nie wcze śniej sze go
niż na Są dec czyź nie – pa no wa nia ce -
sa rzo wej Ma rii Te re sy. W na szym re -
gio nie ko lo ni ści osie dla li się
w Goł ko wi cach ko ło Sta re go Są cza,
w Sta dłach czy Ju ra szo wej w gmi nie
Po de gro dzie, o czym świad czy cho cia -
żby cha rak te ry stycz na za bu do wa do -

mów. By li obec ni ta kże w No wym Są -
czu i Chełm cu. Ta gru pa opu ści ła nasz
re gion przed 1940 r. 

Im pre zie w skan se nie to wa rzy szy ły
kon cer ty (wy stą pił ze spół folk lo ry -
stycz ny Mar mon z Chmel ni cy i chór
ewan ge lic ki Ju bi la te Deo, czy li Chwal -
cie Bo ga z My sło wic), spek takl Scen ki
z ży cia ga li cyj skich Niem ców w wy ko -
na niu ak to rów Te atru Gry i Lu dzie
oraz wy kła dy. Ks. Da riusz Chwa stek
mó wił o Hi sto rii lu te ra ni zmu na zie -
miach pol skich, a ks. prof. Jó zef Ma -
rec ki wy kład po świe cił Ko lo ni stom
nie miec kim na Są dec czyź nie. 

– Z roz mów, ja kie prze pro wa dzi li -
śmy z ludź mi pa mię ta ją cy mi Niem ców,
bądź sa my mi Niem ca mi, któ rzy z tych
te re nów wy je żdża li ja ko na sto lat ko wi,
wy ni ka, że ich wza jem ne sto sun ki by ły
po praw ne. Po la cy chęt nie chło nę li no -
win ki od Niem ców – mó wi Jo an na Hoł -
da, et no log z Są dec kie go Par ku
Et no gra ficz ne go i ko or dy na tor im pre -
zy, któ rą re ali zo wa no w ra mach mu ze -
al ne go pro jek tu ph. „Jar mark Kul tur”,
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro -
pej ską.

(MI GA)

KA LEN DARIUM 

Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3, 
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, 
ul. B. Wie nia wy -Dłu go szow skie go 83 b
1 czerw ca – 30 wrze śnia 
Wy sta wa po kon kur so wa Skrza ty, wró żki,
kra sno lud ki
23 lip ca – 12 wrze śnia
Wy sta wa Po lo ni ca z Mu zeum Na ro do we -
go we Lwo wie – Gra fi ki z 1. poł. XX w. 

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
15 ma ja -16 sierp nia
Wy sta wa po kon kur so wa fo to gra ficz -
na – Skar by Ma ło pol ski

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 
4 lip ca

Od pust na św. Pio tra i Paw ła w Są dec kim
Par ku Et no gra ficz nym z cy klu „Od wie dzi -
ny u pra dziad ków na wsi”. 
31 lip ca – 1 sierp nia
Zlot sta rych sa mo cho dów re tro w Mia -
stecz ku Ga li cyj skim 

Plac Ko le giac ki, Ry nek, ru iny zam ku
17 lip ca 
Pol ska hu sa ria, ja ko przy kład osią gnięć
sta ro pol skiej sztu ki wo jen nej 
Re kon struk cja wojsk na Pla cu Ko le giac kim
oraz pa rad ny prze jazd na są dec ki Ry nek.

Plac Ko le giac ki, ul. Św. Du cha, oto cze nie
ba zy li ki św. Mał go rza ty 
18 lip ca
Jar mark św. Mał go rza ty
Impreza ma na celu przywrócenie
dawnych tradycji jarmarcznych opartych 
o przywileje królewskie nadane wraz
z założeniem miasta pod koniec XIII w.

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

W gościnie u kolonistów
niemieckich
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Pod ta kim ty tu łem od był się kon -
kurs fo to gra ficz ny, zor ga ni zo -
wa ny przez Ze spół Szkół
Spo łecz nych „Splot” i pa ra fię

NSPJ w No wym Są czu. Ju ry, ob ra du ją -
ce w skła dzie: An drzej Na ści szew ski
(fo to gra fik, wy kła dow ca w PWSZ
w No wym Są czu), Mag da le na Śli wa
(na uczy ciel re li gii w ZSS „Splot”), Mo -
ni ka Dur ma ła (uczen ni ca LO w ZSS
„Splot”, po cząt ku ją cy fo to graf) i Kry -
stian Bo rzęc ki (uczeń ZSS „Splot”,
upra wia fo to gra fię kre atyw ną), 27 ma ja
br. wy da ło swój wer dykt. 

„Na kon kurs wpły nę ło 97 prac 36 au -
to rów, w tym 19 z Fun da cji Po mo cy
Oso bom z Au ty zmem MA DA – czy ta -
my w pro to ko le ko mi sji kon kur so wej.
– Wśród na gro dzo nych prac do mi nu ją
fo to gra fie gim na zja li stów, u któ rych mo -
żna za uwa żyć ol brzy mi po ten cjał twór -
czy. Na de sła ne pra ce uka zy wa ły udział
wie rzą cych w uro czy sto ściach re li gij -
nych, sym bo le re li gij ne, po sta wy lu dzi
wy ra ża ją ce ich wia rę, nie któ re o du żym
ła dun ku emo cjo nal nym”.

I na gro dę otrzy ma ła Na ta lia Ja siń ska,
kl. III Gim na zjum nr 3 w No wym Są czu;
II na gro da – Ju lia Smaj dor, kl. Ib Gim na zjum
nr 1 w No wym Są czu;
III na gro da – Do ro ta Kar bo wiak, VI LO w No -
wym Są czu.
Wy ró żnie nia: Na ta lia Fiut, kl. III Gim na zjum
im. J. Sło wac kie go w Sta rym Są czu i Ma riusz
Mi ku lec z Fun da cji MA DA. 

Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy rze -
czo we (apa rat fo to gra ficz ny i ksią żki). 

Na gro dzo ne pra ce mo żna obej rzeć
na stro nie www.splot.in fo, by ły ta kże
pre zen to wa ne na wy sta wie w ZSS
„Splot”. 

„Są de cza nin” spra wo wał pa tro nat
me dial ny nad kon kur sem. 

(HSZ)

Bądź my świad ka mi mi ło ści 

II na gro da – Ju lia Smaj dor Wy ró żnie nie: Na ta lia Fiut

I na gro da: Na ta lia Ja siń ska

KULTURA
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W pierw szej po ło wie lip -
ca 1934 r. w ca łym kra ju
opa dy wy ka zy wa ły cha -
rak ter bu rzo wy. Nie by ły

one jed nak zbyt in ten syw ne. Na gle
gwał tow nie wzro sły. 16 lip ca, po kil ku
go dzi nach ule wy, kul mi no wa ły sta ny
wód na rze kach, któ re na gle za la ły Są -
dec czy znę. Na kar tach „Gło su Pod ha la”,
w re por ta żu Gdy roz sza la ły się wod ne
ży wio ły, tak re la cjo no wa no prze bieg po -
wo dzi w No wym Są czu:

„Nie dzie la za po wia da ła się ni ja ko.
Sza re chmu ry, roz włó czo ne na nie bo -
skło nie, deszcz przy ci na ją cy z lek ka
oraz sła be prze ja śnie nia, nie wska zy wa -
ły na nic groź ne go. Rap tem o go dzi -
nie 9. wie czór, lu nął deszcz i od tąd bez
prze rwy siekł aż do dzie sią tej ra no.

Świa ta nie by ło wi dać w tu mach
dżdżu. Ryk wzbie ra ją cej rze ki Ka mie -
ni cy, dał za po wiedź cze goś nie ocze ki -
wa ne go. Jak nie ocze ki wa ne go,
świad czy ły o tym póź niej sze tra gicz ne
wy da rze nia.

Rap tem rze ka Ka mie ni ca wznio sła
się po nad ka mien ną opa skę i prze la ła się
w głąb osie dli, po ło żo nych nad brze -
giem. Nim nad je cha ło woj sko, do my już
to nę ły w wo dzie po okna.

Roz pę ta ny ży wioł po czął się roz le wać
z ta ką szyb ko ścią, że ko ło go dzi ny je de -
na stej, do my za nu rzo ne by ły w wo dzie
po da chy. Ol brzy mie fa le wy so ko ści dwu
me trów, po czę ły roz pry ski wać się o ka -
mien ne fi la ry obu mo stów. Po wsta ła pa -
ni ka nie do opi sa nia. Miesz kań cy
Za ka mie ni cy, Rur w sa mym ubra niu po -

Po wódź na Są dec czyź nie – li piec 1934 

Nie dzie la 
za po wia da ła się ni ja ko 
Wo da za kłó ci ła ży cie ty siąc om lu dzi, znisz czy ła plo ny, za mu li ła te re ny upraw ne, spu -
sto szy ła licz ne osie dla przy brze żne, uszko dzi ła wa ły ochron ne, dro gi i to ry ko le jo we. 

HISTORIA
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czę li szu kać schro nie nia na stry chach
przed sza le ją cym ży wio łem.

Plu ton pio nie rów a w pa rę chwil za -
alar mo wa ny pułk Strzel ców pod ha lań -
skich rzu cił się do ra to wa nia ludz kich
ist nień, bo o ra to wa niu mie nia, nie mo gło
być mo wy. Kil ka na ście ło dzi po czę ło
prze wo zić miesz kań ców na nie za gro żo ne
miej sca. Na le ży tu pod kre ślić bo ha ter ski
wy si łek żoł nie rzy, któ rzy za nu rze ni
w wo dzie po szy ję, wy do by wa li to ną cych,
na ra ża jąc się w ka żdej chwi li na śmierć.

Tu taj na le ży wspo mnieć o wy pad ku,
ja ki miał miej sce przy ra to wa niu miesz -
kań ców Rur. Oto łódź wio zą ca trzech
żoł nie rzy, skrę co na krzy żu ją cy mi się
prą da mi, wpa da na głów ny prąd Ka mie -
ni cy i ude rzo na fa lą w bur tę, wy wra ca
się, na kry wa jąc so bą ja dą cych. Dwu żoł -
nie rzy: ofi cer i pod cho rą ży ra tu ją się, zaś
ka płan nad ter mi no wy Klim czak, wy do -
by wa jąc się po pa ru se kun dach na po -
wierzch nię, rwa ny prą dem wpa da
w nur ty wez bra ne go Du naj ca i wal czy
nie zmor do wa nie z fa la mi. Krą żą słu chy,
że Klim czak do pły nął do Mar cin ko wic,
gdzie ucze piw szy się drze wa, prze by wa
do tąd, co jed nak dzie je się z bo ha ter -
skim ka pra lem, o tym nie ma do tych czas
żad nych pew nych in for ma cji.

Wśród do mów roz ry wa nych rwą cym
prą dem, roz gry wa ły się dan tej skie sce ny.
Usa do wie ni na stry chach miesz kań cy, że -
bra li o po moc to strze la jąc z re wol we rów
ce lem zwró ce nia uwa gi na sie bie, to zno -
wu wo ła jąc o po moc tak przej mu ją cym

gło sem, że pa trzą cy na to z obu mo stów
wi dze, ocie ra li łzy z oczu. By ły to łzy
bez sil no ści, gdyż o po mo cy ze stro ny
lud no ści cy wil nej nie by ło mo wy.

Wśród spie nio nych fal rze ki, mo żna
by ło doj rzeć, obok do mo wych sprzę tów,
zwło ki po rwa nych przez rze kę zwie rząt
do mo wych. Strasz ny to był dzień dla Są -
cza, tym strasz niej szy, że po po łu dnie
przy nio sło okrop ny wy lew Du naj ca. Fa -
la Ka mie ni cy po kil ku go dzi nach opa -

dła, pod no sząc się póź niej nie co, lecz
wkrót ce wra ca jąc do mniej nie po ko ją ce -
go po zio mu.

Skut ki fal są strasz ne: że la zny most
ko le jo wy na dro dze N. Sącz – Tar nów,
ob ni żył się o metr. Tu na le ży pod kre ślić
bra wu rę ma szy ni sty, któ ry opró żniw szy
po ciąg z lu dzi, prze je chał przez most
chwie ją cy się, nie chcąc przez opóź nie -
nie przy nieść stra ty PKP.

Kil ka na ście do mów ule gło po ło wicz -
ne mu zbu rze niu. Kil ka, w tym jed na ka -
mie ni ca, ru nę ło w od mę ty, tro je dzie ci
uto nę ło, nie li cząc ogrom nych szkód
w in wen ta rzu. Wia do mo ści o szko dach
wy rzą dzo nych przez wy lew, są jesz cze
ską pe a to wsku tek wy so kie go sta nu wo -
dy, jak rów nież prze rwa nia wszel kiej
sie ci ko mu ni ka cyj nej. Stra ty na pew no
bę dzie się ob li czać w dzie siąt kach mi -
lio nów, stra ty w lu dziach je śli cho dzi
o ca ły ob szar, na pew no w set kach. Nie
mó wi się tu oczy wi ście o wstrzą sach
ner wo wych, czy in nych scho rze niach,
ja kie wy wo ła ła ta klę ska.

Nie mó wi się o nę dzy, ja ka po wsta ła,
gdyż wiel ka ilość pło dów rol ni czych
ule gła grun tow ne mu znisz cze niu. Miej -
my jed nak na dzie ję, że ta tra gicz na na -
ucz ka ka że nam na przy szłość le piej
or ga ni zo wać się w wal ce z wez bra ny mi
ży wio ła mi.

Lud ność cy wil na przy pra cy
Licz ne ode zwy, roz le pio ne na mu rach

Są cza, jak i po czu cie gro zy sy tu acji,
zwer bo wa ły wie lu lu dzi do ak cji ra tun -
ko wej. Przy jezd ni, za mknię ci w sku tek
ze rwa nia mo stów i znisz cze nia dróg
w mie ście, nie śli po moc, po cią ga jąc
za so bą in nych. Wszyst kie zrze sze nia
przy stą pi ły do ener gicz nej po mo cy,
wszyst kie wła dze zmo bi li zo wa ły swe si -
ły. Po szcze gól ne jed nost ki bądź to ofiar -
nym wy ła wia niem to ną cych, bądź to
nie sie niem po mo cy ma te rial nej, bądź to
za cią ga niem w sze re gi Stra ży Po żar ni -
czej, po wo ła nej do ży cia na czas nie bez -
pie czeń stwa, da wa ły do wód od wa gi,
po świę ce nia i współ czu cia dla nie szczę -
śli wych ofiar po wo dzi. Cześć tym, któ -
rzy w ja ki kol wiek spo sób przy czy ni li się
do zmniej sze nia nie szczę ścia”.

No wy Sącz zo stał od cię ty od świa ta.
Sta ro sta Ma ciej Łach wy dał ode zwy za -

Kilkanaście domów uległo
połowicznemu zburzeniu.
Kilka, w tym jedna
kamienica, runęło
w odmęty, troje dzieci
utonęło, nie licząc
ogromnych szkód
w inwentarzu.

HISTORIA
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bra nia ją ce pod no sze nia cen ar ty ku łów
spo żyw czych. We zwał za ra zem lud ność
do nie sie nia ma te rial nej i czyn nej po mo -
cy po szko do wa nym.

Skut ki po wo dzi by ły ogrom ne. Zo sta -
ły znisz czo ne dro gi i mo sty:

1) Droga na odcinku Kurów
– Jakubkowice
2) Most na Kamienicy i Hamerce
we Frycowej 
3) Droga Męcina – Klęczany 
4) Droga Naszacowice – Łącko 
5) Droga państwowa w Przydonicy
6) Droga Krynica – Muszyna.
Skut ki po wo dzi do tkli wie od czu ło

wie le miej sco wo ści. W Dą bro wej znisz -
cze niu ule gła część za bu do wań ob sza ru
dwor skie go i część grun tów. W Wie lo -
gło wach, Wie lo po lu i Za beł czu zo sta ły
za to pio ne przy dro żne do my. W gmi -
nach: Fal ko wa, Piąt ko wa, Go łąb ko wi ce
wo da znisz czy ła za sie wy. W Tro piu wo -
da za bra ła bu dyn ki miesz kal ne i go spo -
dar cze, a w Roz to ce Brze zi ny dom
miesz kal ny, część in wen ta rza ży we go.
Po dob ne znisz cze nia by ły w Ro żno wie,
Ko by le Gród ku, a ta kże Zby szy cach.
W Gry bo wie fa la po wo dzio wa za bra ła

oko ło 800 m sześc. drze wa oraz ze rwa -
ła mo stek na Bia łej. W Bia łej Ni żnej ze -
rwa ny zo stał most na po to ku
Grod ków ka, nad to wo da pod my ła
i znisz czy ła dro gę po wia to wą mię dzy
Gry bo wem a Stró ża mi. W Bia łej Wy -
żnej po wódź uszko dzi ła tar tak Stan dard,
a ta kże ze rwa ła jaz. W Kąc lo wej wo da
za mu li ła dro gę, a ta kże za la ła więk szość
plo nów. We Flo ryn ce i Bin cza ro wej
znisz czo ne zo sta ły dro gi gmin ne,
a w Kru żlo wej i Cho do ro wie dro gi po -
wia to we. Spo re stra ty po czy ni ła po wódź
w Ja zow sku, Bo gu szy, Kró lo wej Ru -
skiej, Jam ni cy, Chrom ra ni cach, Klę cza -
nach, Mar cin ko wi cach.

W pra sie po da wa no roz bie żne da ne
do ty czą ce strat na te re nie po wia tu.
Na po cząt ku wrze śnia 1934 r. zwró co no
się do Ma cie ja Ła cha, aby prze ka zał opi -
nii pu blicz nej spre cy zo wa ne in for ma cje
od no śnie szkód wy rzą dzo nych przez
wo dę. Sta ro sta po dał, iż do tknię tych po -
wo dzią i znisz czo nych zo sta ło po -
nad 120 gmin. Wo da za la ła 7556 ha.
Z in wen ta rza ży we go zgi nę ło: 1 koń, 59
sztuk by dła, 130 sztuk trzo dy chlew -
nej, 2840 sztuk dro biu i kró li ków, 164

pni pszczół. W sa dach i ogro dach znisz -
cze niu ule gło 3954 drze wa owo co we.
Po nad to wo da uszko dzi ła lub za bra -
ła 100 wo zów, 300 płu gów, 300
bron, 120 siecz karń, 200 młyn ków
do zbo ża. Fa la po wo dzio wa znisz czy -
ła 270 bu dyn ków miesz kal nych, 111
sto dół, 120 sta jen, 76 chle wów, 25 spi -
chle rzy, 115 piw nic, 52 bro gów, 3 mły -
ny, fa bry kę me bli, ra fi ne rię, tar tak.
Na dro gach pań stwo wych i wo je wódz -
kich znisz cze niu i uszko dze niu ule -
gło 21 mo stów; na dro gach
po wia to wych wez bra ne wo dy znisz czy -
ły 18 mo stów i 56 km na wierzch ni dróg.
Naj więk sze stra ty od no to wa no na dro -
gach gmin nych. We dług da nych po da -
nych przez sta ro stę Ła cha, wsku tek
po wo dzi, na Są dec czyź nie oko ło 10 ty -
się cy osób po zo sta ło bez środ ków
do ży cia. Część z nich do ży wiał Po wia -
to wy Ko mi tet Po wo dzio wy (dzie lił się
on na sek cje: żyw no ścio wą, rol ną, od -
bu do wy, sa ni tar ną, pra cy i po mo cy dzie -
ciom).

Naj bar dziej bo le sne by ły stra ty w lu -
dziach. Uto nę ło kil ka na ście osób, z cze -
go naj wię cej w Klę cza nach. W tej
miej sco wo ści zgi nę li: Adam Ba ła ban
wraz z żo ną An ną i cór ką Ewą; Piotr
Tur ski i je go żo na Ja dwi ga; Ste fa nia
Gró dek z troj giem dzie ci, Zyg munt Ku -

cia; Wan da Mar la ków na. W Mar cin ko -
wi cach zgi nę li: He le na Ciu ła,
An na Ro la oraz Sta ni sław Mróz. W Ja -
zow sku śmierć po niósł To masz To ma -
siak – ko men dant miej sco we go
Od dzia łu Związ ku Strze lec kie go.
W Kad czy zgi nął Ka zi mierz Kró lic ki,

Usadowieni na strychach
mieszkańcy, żebrali
o pomoc to strzelając
z rewolwerów celem
zwrócenia uwagi na siebie,
to znowu wołając o pomoc
tak przejmującym głosem,
że patrzący na to z obu
mostów widze, ocierali 
łzy z oczu. 
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w Obi dzy uto nę ła Ka ta rzy na Skocz.
Nad to 19 lip ca wy ło wio no w Sta rym Są -
czu zwło ki nie zna nej ko bie ty i chłop ca.

Dzien ni ki są dec kie, a ta kże kra kow -
skie po da wa ły szcze gó ło we wia do mo ści
o stra tach ma te rial nych i ludz kich spo -
wo do wa nych przez po wódź. Au to ra mi
ar ty ku łów na ten te mat by li nie jed no -
krot nie świad ko wie tych tra gicz nych
wy da rzeń. 27 lip ca 1934 r. „Ilu stro wa ny
Ku rier Co dzien ny” (wie lo na kła do wy
dzien nik) za mie ścił list na de sła ny z Łąc -
ka przez Ja na Ros to ckie go, w któ rym
opi sa ne zo sta ły nie szczę ścia, ja kie do -
tknę ły miesz kań ców zie mi łąc kiej
w cza sie po wo dzi:

„Prze pięk na do li na Du naj ca na prze -
strze ni od Szczaw ni cy do Goł ko wic
przed sta wia ob raz strasz ny. Ob ser wu ją -
cy ma wra że nie, że to nie wy nik ka ta -
stro fy po wo dzi, ale ka ta stro fy trzę sie nia
zie mi. W miej scach, gdzie by ły wio ski,
zwłasz cza w do pły wach Du naj ca, znaj -
du ją się obec nie wą wo zy, do ły, za pa dli -
ska. Nie któ re, ca łe, ci che pod kar pac kie

wio ski po zni ka ły z po wierzch ni zie mi,
po zni ka ły ła ny zbóż, po zni ka li lu dzie.

Strasz ne wra że nie ro bi ele men tar -
na klę ska po wo dzi. Wra że nie spe cjal ne.
Pa lą cy się dom wy wo łu je zgiełk, krzyk,
mo dli twy, prze kleń stwa wśród lu dzi.
Huk lip co wej po wo dzi strza skał świa -
do mość bro nią cych swe go mie nia i ży -
cia. Cho dzi li ci cho, nie wie dząc i nie
wi dząc nic.

Łąc ko, pięk na pod kar pac ka mie ści na,
przed sta wia ła w cza sie po wo dzi ja kiś
nie sa mo wi ty wi dok. Lu dzie ci cho ra tu -
ją swój do by tek, a wo dy ry czą i ry czy
ża ło śnie, dłu go, wy pro wa dza ne ze staj -
ni by dło. Nie sa mo wi ty, prze cią gły ryk
by dła…

W wie lu miej sco wo ściach lud ność
na pad nię ta przez wo dę, nie mo gąc się
ra to wać uciecz ką, chro ni ła się na stry -
chach. Kil ka na ście do mów, któ re la da
chwi la ru ną z ludź mi… Okrut ne sce ny.

Ja kiś mę żczy zna prze by wa ją cy
na stry chu z in ny mi, rzu ca się w wo dę,
by ją prze pły nąć – już go póź niej mię -
dzy so bą nie wi dzia no. Uto nął… In ny,
za rząd ca dwo ru, wo li zgi nąć od ku li re -
wol we ro wej, niż w wa lą cym się w wo -

dę do mu. Trzę są ce się jed nak rę ce
wie śniacz ki wstrzy mu ją je go rę kę. Ra -
tu je ich sta ry wy rob nik dwor ski. Wo da
za bra ła mu wszyst ko: dom, by dło, grunt.
„Wszyst ko wo da mi za bra ła, niech i ja
gi nę”. Wsia da w czół no, na ra ża się
na pew ną śmierć, bo to nie zwy czaj -
na wo da, ale strasz na hu ra ga no wa, gór -
ska wo da, rzu ca ją ca wko ło sie bie
ka mie nia mi, drze wem i ra tu je tam tych.
Wy wo zi czte ry ra zy. Opa da ją si ły zu peł -
nie. Wi dzą in ni je go od wa gę, wy rę cza ją
go. Wy ra to wa no wszyst kich.

Wo da w Kro śnień skiem za bra ła i nio -
sła ca ły dom. Do my, drew nia ne w gó -
rach, no we, prze zna czo ne dla let ni ków,
bu du je się z sil ny mi wią za nia mi na wę -
głach. We wszyst kich oknach świe ci ło
się świa tło. Miesz kań cy zdo ła li wcze -
śniej ura to wać się, zo sta ła jed na słu żą ca
i pły nę ła so bie wy god nie Du naj cem. Sil -
ne ude rze nie o most za Kro ścien kiem

spo wo do wa ło czę ścio we znisz cze nie
do mu. Świa tła w po ko ju po ga sły.

Świe ci ło się tyl ko w jed nym. Wi dzia -
no je w Łąc ku, w Ja zow sku, bo lud ność
na tu ral nie kil ka no cy nie spa ła.

Wierz by, któ rych nie na wi dzą miesz -
czu chy, bo ra dzą je ści nać, od da ły wiel -
kie usłu gi tu tej szej lud no ści. Wierz by
ura to wa ły ży cie kil ku na stu lu dziom.
Sie dzie li na nich po kil ka na ście a na wet
kil ka dzie siąt go dzin, cze ka jąc po mo cy,

któ ra na tu ral nie wszę dzie przy szła.
Dość wspo mnieć tro je lu dzi: le ka rza
Kró lic kie go z Łąc ka, je go bra ta i ma łą
dziew czyn kę, któ rym wierz ba udzie li ła
go ści ny na ca łą noc. Le karz co praw da
zgi nął, ale tu wierz ba nie by ła nic win -
na, tyl ko nie zręcz na ak cja ra tun ko wa.

Jak na iro nię te raz za świe ci ło słoń ce
i prze ślicz na po go da na igry wa się z lu -
dzi, któ rym nie po zo sta ło nic. Słoń ce
świe ci, upa ły. Idę nad Du na jec. Oszań -
co wa ny z dwu stron zwa ła mi po zo sta -
wio ne go drze wa z do mów. Te groź ne
wa ły wy no szą miej sca mi kil ka me trów
wy so ko ści. Ko ło nich kro czę w mu le
po wy żej ko lan. Jest łó żko, w któ rym
nie daw no jesz cze spa ło mło de ma łżeń -
stwo. Jest ko le ba dla dzie ci. Ale gdzie te
bied ne dzie ci? Są ob ra zy świę tych, jest
i nie roz bi ta be czuł ka pi wa oko cim skie -
go, są drzwi na czer wo no po ma lo wa ne,
z któ rych ze rwa no za wia sy i klam ki (...)

Przepiękna dolina Dunajca
na przestrzeni
od Szczawnicy do Gołkowic
przedstawia obraz
straszny. Obserwujący ma
wrażenie, że to nie wynik
katastrofy powodzi, ale
katastrofy trzęsienia ziemi. 
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W ran nych go dzi nach bi ją już dzwo -
ny w ko ściół kach pod kar pac kich – to
od by wa ją się po grze by ofiar ka ta stro fy
po wo dzi. Jest ślicz na po go da, ale
na Pod ha lu smut no i ci cho…

Na zwi sko Ka zi mierz Kró lic ki obie gło
dn. 20 bm. w ran nych go dzi nach przez ra -
dio ca łą Pol skę. Pan na Lo la E., na rze czo -
na z War sza wy, tra pio na wi docz nie
zło wro gi mi i ma ją cy mi się nie ste ty speł -
nić prze czu cia mi, za py tu je i pro si przez
ra dio, by po dać o ko cha nym, mło dym le -
ka rzu wia do mość. Wy je chał z War sza wy.
Od wie dził krew nych w Po znań skiem
i na Ślą sku i je chał na dwa dni do Łąc ka
do ocze ku ją cej go mat ki, oj ca, ro dzi ny.
Dwa dni daw no mi nę ły…

Nie bez po wo dów w War sza wie, nie -
po koi się ser ce ko bie ce. Zwło ki je go
pięć dni le żą w iz deb ce dom ku pod kar -
pac kie go… Dr Kró lic ki je chał do do mu
ro dzin ne go z młod szym bra tem,
uczniem gimn., i ma łą dwu na sto let nią
dziew czyn ką, sio strą cio tecz ną. W Sta -
rym Są czu au to bu sy nie chcą ich za brać,
bo wo żą tyl ko go ści, ja dą cych bez po -
śred nio do Szczaw ni cy. Wy naj mu ją gó -
ral ską do ro żkę.

Re la cja bra ta śp. K. Kró lic kie go:
Ostrze ga nas dró żnik: Nie bez piecz nie
je chać. Ale nam się spie szy do do mu,
do ro dzi ców. Zresz tą wo dę w Du naj cu
wi dzia ło się nie raz jesz cze więk szą.

Na gle bał wan wo dy, idą cej sze ro ką ła -
wą, za sta wia nam dro gę, oba la jąc wó -
zek gó ral ski. Wszy scy tro je znaj du je my
się w strasz nym ży wio le czar nej wo dy,
bo do ro żkarz prze ci na no żem po stron -
ki, chwy ta się ogo na ko nia i ra tu je
swo je ży cie.

Po dłu ższej wal ce z wo dą wy do sta li -
śmy się na wierz bę. Sie dzi nas, względ -
nie wi si na ko na rach, tro je. Fa le ry czą.
Ude rza ją o wierz bę drze wem z roz bi tych
do mów.

Jesz cze dzień… Gro ma dzą się lu dzie.
My ślą nad ra tun kiem. Przy no szą dra bi -
ny, łą czą je ze so bą, za rzu ca ją ku nam,
drze wo jed nak i ka mie nie nie sio ne przez
wo dę ła mią je i roz bi ja ją.

Prze rzu ca ją li ny. Za krót kie. O pły -
wa niu nie ma mo wy. Deszcz się po tę ża.
Ro bi się ciem no. Grzmo ty sły chać w da -
li. Wo da się pręd ko pod no si. Nad cho dzi
noc. Lu dzie się ro ze szli. Zo sta wi li nas.
Noc by ła strasz na. Deszcz lał jak z ce -
bra. Wierz ba się trzę sła. Zda wa ło się, że
la da chwi la ru nie.

Już rzu ci li by śmy się z bra tem we wo -
dę, by li śmy zresz tą po pas w niej, by pły -
nąć ku brze go wi, bo czu li śmy, że
na wierz bie śmierć się do nas zbli ża, ale
co ro bić z dziew czyn ką, trze ba cze kać.

Na de szło ocze ki wa ne ra no. Prze pły ną -
łem przy nie ludz kich wy sił kach, by szu kać
ra tun ku dla dziew czyn ki, któ ra nie przy tom -
na spo czy wa ła na rę kach śp. bra ta.

Za czę ła się zwy czaj na ak cja ra tun ko -
wa. Za rzu ca ją li nę. Przy wią zu je się nią
do wierz by i znaj du ją cy się tam przy pad -
kiem ma ry narz, prze pły wa z nią przy po -
mo cy dwu lin na brzeg. Tu ra tu je się
da lej nie przy tom ne dziec ko.

Te raz ko lej na śp. Kaz ka. Pły nie
z wa liz ką, a za miast jak mu z brze gu

udzie lo no wska zó wek ob wią zać się li ną,
trzy mał ją tyl ko w rę ce. Wi docz nie zda -
wa ło mu się, że więk sze nie bez pie czeń -
stwo nie gro zi. I już był bli sko brze gu
i już wy cią ga no po nie go rę ce i już był
bli sko oca le nia, na któ re ty le go dzin
cze kał, gdy na gle rę ce pu ści ły oby dwie
li ny i znik nął…

Po kil ku do pie ro go dzi nach zna le -
zio no po wie szo ne przez wo dę na in nej
znów tym ra zem wierz bie zwło ki. Po -
wra cał da lej do do mu, ale już ja ko
trup.

Spu sto sze nia do ko na ne przez po -
wódź na Są dec czyź nie w 1934 r. mia ły
da le ko się żne skut ki. Za ha mo wa ły one
roz wój go spo dar czy te go re gio nu. Kil -
ku let nia, wy trwa ła pra ca nad od bu do wą
po zwo li ła na znacz ne prze zwy cię że nie
re zul ta tów tej klę ski. Tra ge dia z lip -
ca 1934 r. da ła im puls do in ten syw nych
dys ku sji nad tym, jak w przy szło ści za -
po biec ka ta stro fal nym w skut kach wez -
bra niom rzek.

JAN WNĘK

R E K L A M A

Dom Wypoczynkowy

„BAŚKA”
ul. Słoneczna 47, Krynica Zdrój

tel. (018) 471 58 88-89, tel./fax. (018) 471 23 90
tel. kom. 605 406 227, tel. kom. 605 406 226

e-mail: baska-krynica@wp.pl
www.beskidsadecki.turist.pl/baska

OFERUJEMY:
60 miejsc noclegowych 
w wygodnych pokojach 2-3 os.
i apartamentach.

ORGANIZUJEMY:
pobyty dla grup zorganizowanych, 
szkoleniowo-wypoczynkowych, 
kolonie, zimowiska, wczasy 
indywidualne, bardzo smaczne 
domowe wyżywienie.

PIASTUN
UL. WIEJSKA 46, 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ

TEL.(18) 471-07-30, KOM.502 254 296
E-MAIL: PIASTUN@PIASTUN.EU, WWW.PIASTUN.EU

POKOJE GOŚCINNE, SALE
KONFERENCYJNE, IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE, 
KONFERENCJE, SZKOLENIA

Po dłuższej walce z wodą
wydostaliśmy się
na wierzbę. Siedzi nas,
względnie wisi
na konarach, troje. Fale
ryczą. Uderzają o wierzbę
drzewem z rozbitych
domów.
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W y kła dy hi sto ry ków Lesz -
ka Mi gra ły i Bjor na Brat -
ba ka by ły głów ną czę ścią
kon fe ren cji hi sto rycz nej

na te mat kam pa nii nor we skiej i udzia łu
w niej pol skich ził zbroj nych, zor ga ni -
zo wa nej w so bo tę w są dec kim ra tu szu.
Go ści z Na rwi ku, part ner skie go mia sta
No we go Są cza, na cze le z wi ce bur mi -
strzem To re Ny sa te rem i gru pą mło dzie -
ży szkol nej, po wi ta ła wi ce pre zy dent
Bo że na Ja wor, a wpro wa dze nia i pod su -
mo wa nia de ba ty do ko nał dy rek tor Mu -
zeum Okrę go we go Ro bert Ślu sa rek.

Ko rzy sta jąc z obec no ści go ści z Na -
rwi ku, po dzię ko wa no im za kul ty wo wa -
nie na szej wspól nej hi sto rii 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. 

W kon fe ren cji bra ły udział pa nie To -
ra Er me ga ard Lars sen i Elżbie ta Borg so
– wspa nia łe i wier ne stra żnicz ki pa mię -
ci wo jen nych do ko nań Po la ków w kam -
pa nii nor we skiej, pie lę gnu ją ce
żoł nier skie mo gi ły i utrwa la ją ce pa mięć
o wspól nej hi sto rii i pol skim czy nie
zbroj nym.

Po zo sta łe czę ści ob cho dów 70. rocz -
ni cy bi twy pod Na rwi kiem (otwar cie
wy sta wy fo to gra ficz no -hi sto rycz nej,
uro czy sto ści pa trio tycz ne pod Pie tą Są -
dec ką oraz ora to rium) zo sta ły z po wo du

sy tu acji po wo dzio wej od wo ła ne i prze -
nie sio ne na in ny, do god niej szy ter min.

Przy by ły z Na rwi ku Bjorn Brat bak,
by ły ofi cer ar mii nor we skiej, czło nek In -
sty tu tu Pol sko -Skan dy naw skie go w Ko -
pen ha dze, au tor ksią żek o lo sach
Po la ków w kra ju fior dów, opo wie dział
o trzech żoł nier zach z Bry ga dy Pod ha -
lań skiej, uho no ro wa nych przez ów cze -
sne go kró la Nor we gii, Ha ako na VII,

Krzy żem Wo jen nym: Ka zi mie rzu Dzie -
dzio chu – naj młod szym żoł nie rzu Bry -
ga dy – oraz Ja nie La sow skim (pod czas
bi twy stra cił wzrok) i Wa sy lu Cyw ka sie,
któ rych wo jen ne lo sy w kam pa nii nor -
we skiej przy po mi na ją sce na riusz sen sa -
cyj ne go fil mu. Mów ca przy bli żył też ich
nie ła twe ży cie po woj nie, na emi gra cji:
Dzie dzioch miesz kał w USA, Cyw kas
w Szko cji, a La sow ski miesz ka do dziś
we Fran cji.

Le szek Mi gra ła, se kre tarz re dak cji
„Rocz ni ka Są dec kie go” na kre ślił przy -
czy ny i prze bieg bi twy o Na rwik na tle
kam pa nii nor we skiej w kwiet niu i ma -
ju 1940 r. 

– Ata ku jąc pań stwa skan dy naw skie,
Niem cy pra gnę li za gwa ran to wać swo je -
mu prze my sło wi wo jen ne mu do sta wy
szwedz kiej ru dy że la za, któ ra w okre sie
zi my by ła wy wo żo na trans por tem mor -
skim wy łącz nie przez nie za ma rza ją cy
port w Na rwi ku. Rów nie wa żnym po wo -
dem agre sji Nie miec na Da nię i Nor we -
gię by ła chęć opa no wa nia wy brze ży
nor we skich, z któ rych Luft waf fe mo gło
do ko ny wać na lo tów na wy brze ża Szko -

Pol sko -nor we ska kon fe ren cja w ra tu szu

Echa bi twy pod Na rwi kiem

Pozostałe części
obchodów 70. rocznicy
bitwy pod Narwikiem
zostały z powodu sytuacji
powodziowej odwołane
i przeniesione na inny,
dogodniejszy termin.

Goście z Narwiku FOT. ELŻBIETA PACH

HISTORIA
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cji, a Krig sma ri ne uzy ski wa ła więk szą
mo żność swo bod ne go wyj ścia w mo rze
i ata ko wa nia że glu gi państw sprzy mie -
rzo nych na Mo rzu Pół noc nym i Atlan ty -
ku – stwier dził są dec ki hi sto ryk. Swo je
wy wo dy pod su mo wał przy to cze niem
oce ny do wód cy wal czą cej pod Na rwi -
kiem sa mo dziel nej Bry ga dy Strzel ców
Pod ha lań skich ge ne ra ła Zyg mun ta
Szysz ko -Bo hu sza:

„Wal czył więc tu taj czło wiek z czło -
wie kiem, od wa ga z od wa gą, za wzię tość
z za wzię to ścią. I Niem cy ule gli. A na si
prze ko na li się, że na wet naj lep szych

z Niem ców mo żna nie tyl ko bić, ale i po -
bić […] Echo tych walk sze ro ko szło
po świe cie, a co naj wa żniej sze, do tar ło
do na sze go kra ju. Ka żde, na wet naj -
mniej sze zwy cię stwo od dzia łów pol skich
jest tam dla nich ra do ścią wiel ką i wiel ką
pod nie tą do wy trwa nia. Jest po nad to naj -
lep szym do wo dem, że my bi je my się, bić
się chce my i bić się bę dzie my”.

Wspo mnia no też o bo ha ter skim nisz -
czy cie lu ORP „Grom”, któ ry 4 ma -
ja 1940 zo stał zbom bar do wa ny i za to nął
w jed nym z fior dów w Na rwi ku. Oka za -
ło się, że pol ski okręt zna ją 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 obec nie
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. 

(LEŚ)

Gdy spytasz dziś o nazwę
któregoś z angielskich czy
francuskich pancerników
lub niszczycieli, może być
kłopot z odpowiedzią.
O „Gromie” wie każde
dziecko.

L ek tu ra sta rych ksią żek te le fo -
nicz nych oka zu je się zna ko -
mi tym źró dłem wie dzy
o ży ciu na szych po przed ni -

ków. „Są de cza nin” w Ar chi wum Pań -
stwo wym w Kra ko wie wy szpe rał trzy
ta kie wy daw nic twa do ty czą ce No we -
go Są cza: spi sy abo nen tów te le fo nicz -
nych z 1938, 1945 i 1946 ro ku,
a w nich zna ne i mniej zna ne na zwi -
ska, ad re sy lu dzi i in sty tu cji, pej zaż
spo łecz no -go spo dar czy.

Pod da na oglę dzi nom przed wo jen -
na ksią żka te le fo nicz na no si ła na zwę:
Spis abo nen tów sie ci te le fo nicz nych
Okrę go wej Dy rek cji Poczt i Te le gra fów
w Kra ko wie. Nu me ry w No wym Są czu
są jed no -, dwu - lub trzy cy fro we. Łącz -
nie ok. 270 abo nen tów. Cza sa mi
pod jed nym nu me rem znaj do wa ło się
kil ka in sty tu cji.

„1” wy krę ca ło się do Są du Okrę go -
we go (ul. Pi jar ska 1), „2” – do Sta ro stwa
Po wia to we go (ul. Ja giel loń ska 33), „3”

Ra ry tas, czy li te le fon

Ha lo, 
No wy Sącz!
W 1938 r. w mie ście by ło 270 abo nen tów 
te le fo nicz nych, w 1945 r. – 70...
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– do Wy dzia łu Po wia to we go (ul.
Szwedz ka 8). Straż po żar ną wzy wa ło się
pod nu me rem 77 (stra ża cy dy żu ro wa li
m.in. na wie ży ra tu szo wej).

Trze ba od ra zu za zna czyć, że po sia -
da nie wła sne go te le fo nu by ło w tam tym
cza sie wy jąt ko wym ra ry ta sem. Mo gły
so bie na to po zwo lić tyl ko in sty tu cje pu -
blicz ne i za mo żniej si oby wa te le. Dla po -
zo sta łych urzą dzo no dwie roz mów ni ce
pu blicz ne w urzę dach pocz to wych:

przy ul. Du na jew skie go i na dwor cu ko -
le jo wym.

W spi sie abo nen tów w No wym Są -
czu do mi nu ją na zwi ska ży dow skich
przed się bior ców, wła ści cie li fa bry czek
i skle pów. Choć Ży dzi sta no wi li jed ną
trze cią miesz kań ców mia sta, to w gro -
nie pry wat nych wła ści cie li te le fo nów
jest ich ok. 60 proc. Ta cy ów cze śni biz -
nes me ni jak Sa mu el Bo ber (skład mą ki
i wik tu ałów, ul. Ka zi mie rza 3), Ar nold
Ho ro witz (młyn przy ul. Młyń skiej),
Naf ta li Engländer (ra fi ne ria spi ry tu su
i fa bry ka li kie rów w Dą brów ce), Cha im
Wolf (kon ce sjo no wa ny prze wóz to wa -
rów sa mo cho dem, ul. Ja giel loń ska 48),
nada wa li ton ży ciu go spo dar cze mu mia -
sta. Czte ro krot nie w spi sie wy stę pu ją
na zwi ska: Gold ber ge rów i Englände -
rów. Znacz ny od se tek lud no ści ży dow -
skiej, cha rak te ry stycz na dla tej gru py

rzut kość go spo dar cza, od ręb ność re li gij -
na wpły wa ły w okre sie mię dzy wo jen -
nym w istot ny spo sób na wi ze ru nek
i ży cie co dzien ne No we go Są cza.

Ży dzi by li też sil nie re pre zen to wa ni
w za wo dach me dycz nych (np. le karz
Mau ry cy Ame isen, ul. Ja giel loń ska 28 czy
den ty sta Stern licht, ul. Ja giel loń ska 38,
przy oka zji ta kże przed sta wi ciel... pi wa
lwow skie go) i praw ni czych (np. przy ul.
Szwedz kiej 3 przyj mo wał klien tów me ce -
nas Mo jżesz Ste in metz, a przy ul. Ja giel -
loń skiej 28 – Hersz Sy rop).

Naj wię cej, bo aż czter na ście nu me -
rów mia ła (co zro zu mia łe) Pocz ta, Te le -
graf, Te le fon. Do nad zo ru
te le tech nicz ne go dzwo ni ło się pod nr 10.
Ma gi strat otrzy mał nu mer 76, a pre zy -
dent (bur mistrz) Ro man Si chra wa i je go
słu żby – nr 30. Je dy nym z urzęd ni ków
wy mie nio nych z na zwi ska był inż. Wa -
len ty Cy ło (od 1913 r. in ży nier miej ski).

Pię cio ma nu me ra mi te le fo nicz ny mi
dys po no wa ły PKP i Warsz ta ty Ko le jo -
we, czte re ma – Po li cja Pań stwo wa: nr 40
– Ko men da Po wia to wa przy ul. Po -
przecz nej 26 (za gad ka: ja ką no si obec -
nie na zwę ta uli ca?). Pod nu me ra mi 101
i 103 od zy wa ło się kie row nic two bu do -
wy za po ry i elek trow ni w Ro żno wie.
Pod nu me ra mi 17 i 25 dy żu ro wa ło Woj -
sko Pol skie: Ko men da Gar ni zo nu i Po -
wia to wa Ko men da Uzu peł nień
(Sien kie wi cza 26). Dwo ma nu me ra mi
dys po no wa ło wię zie nie przy ul. Pi jar -
skiej (na czel nik i war tow nia).

Bo daj naj bar dziej ste le fo ni zo wa ne
by ły ka mie nicz ki wo kół Ryn ku. Przy -
kła do wi abo nen ci: w bu dyn ku nr 30
han del to wa ra mi spo żyw czy mi, de li ka -
te so wy mi i wi na mi pro wa dził Lu cjan
Gór ka (or ga ni za tor spo tkań to wa rzy sko -
-dys ku syj nych), w bu dyn ku nr 26 hur -
tow nię win – Cha im Kraut, w bu dyn ku
nr 24 dom mo dy, bła wa ty je dwa bie
i kon fek cję dam ską – Le ib Sil ber, w bu -
dyn ku nr 22 skład zbo ża, na sion i prze -
two rów mły nar skich – Sa lo mon
Schlűssel (dom był wła sno ścią Ro za lii
Gross bar do wej), w bu dyn ku nr 5 mie -
ści ła się Skład ni ca Kó łek Rol ni czych.

Ka mie ni ca nr 21 by ła wła sno ścią We -
in ber ge rów. By ła tu re stau ra cja Paw łow -
skich, po tem Ka ła ma rzów (pod czas
woj ny punkt kon tak to wy i skrzyn ka

pocz ty pod ziem nej). Ka mie ni ca nr 19
przez wie le lat ko ja rzo na by ła ze skle -
pem że la znym Abra ha ma Lu sti ga.
W ka mie ni cy nr 29, w la tach trzy dzie -
stych na le żą cej do Jó ze fa Her sch thol ta,
na I pię trze roz lo ko wał się Bank Miesz -
czań ski.

W Ryn ku znaj do wa ły się kan ce la rie
ad wo kac kie: m.in. w do mu nr 2 – Sta ni -
sła wa Ćwi kow skie go i Fran cisz ka Dłu -
go pol skie go, w do mu nr 28 – Hen ry ka
Do chnal ka, w do mu nr 30 – Eu ge niu sza
Dzi kow skie go, w do mu nr 31 – Bro ni -
sła wy Fin der.

Mia ły swo je te le fo ny pa ra fie (św.
Mał go rza ty i ewan ge lic ka), szko ły
(I i II Gim na zjum, Gim na zjum Ku piec -
kie, Pry wat ne Gim na zjum im. M. Ko -
nop nic kiej, Gim na zjum Nie po ka la nek
i Szko ła Po wszech na im. A. Mic kie wi -
cza). Mia ły też te le fo ny pie kar nia Czu -
chrów na He le nie, młyn wal co wy
je zu itów przy ul. Pio tra Skar gi, młyn
Mak sy mi lia na Jenk ne ra (ul. Ki liń skie -
go), sklep ko lo nial ny i owo ców po łu -
dnio wych Ste fa na Ga ika
(Ja giel loń ska 31), elek tro mo to ro wa wy -
twór nia wę dlin Wła dy sła wa Sty czyń -
skie go (ul. Ja giel loń ska 3), za kła dy

po grze bo we Mar ci na Twar dow skie go
(ul. Ja giel loń ska 2) i Ja na Olek se go (ul.
Wa ło wa 8).

W spi sie wy szu ka li śmy je dy nie dwa
ho te le: „Im pe rial” (z re stau ra cją i ka -
wiar nią, wła sność Naf ta lie go Altschűlle -
ra, tel. 19) przy ul. Ja giel loń skiej 14

Trzeba od razu zaznaczyć,
że posiadanie własnego
telefonu było w tamtym
czasie wyjątkowym
rarytasem. Mogły sobie na
to pozwolić tylko instytucje
publiczne i zamożniejsi
obywatele. Dla pozostałych
urządzono dwie
rozmównice publiczne w
urzędach pocztowych: przy
ul. Dunajewskiego i na
dworcu kolejowym.

HISTORIA
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i „Po lo nia” przy ul. Na ru to wi cza 6
(obec nie m.in. sie dzi ba re dak cji „Dzien -
ni ka Pol skie go”). Od dział re dak cji „Ilu -
stro wa ne go Ku rie ra Co dzien ne go”
mie ścił się przy ul. Ja giel loń skiej 29, re -
dak to rem był Sta ni sław Körbel, dr praw,
ad wo kat. Biu ro pod ró ży „Or bis” re zy -
do wa ło przy ul. Ja giel loń skiej 17.

Wła sny mi te le fo na mi dys po no wa ły
trzy ap te ki (m.in. Sta ni sła wa Kor dzi ka
„Pod Ko le ją” – ul. Ku ne gun dy 58), 9

ban ków i to wa rzystw kre dy to wych. Ko -
mu nal na Ka sa Oszczęd no ści przy ul. Ja -
giel loń skiej 26 (dzi siaj sie dzi ba PKO
SA) mia ła te le fon nr 5, a Spół dziel nia
Kre dy to wo -Ro bot ni cza przy ul. Ba to re -
go 78 (obec nie sie dzi ba Ban ku Spół -
dziel cze go) – nr 133.

Nu me ry Ban ku Pol skie go przy ul. Ja -
giel loń skiej 56 (obec nie sie dzi ba Kre dyt
Ban ku) pla ców ka dzie li ła z przy le ga ją -
cy mi miesz ka nia mi dy rek to ra i je go za -
stęp cy. Pod nr 100 dzwo ni ło się
do Ka to lic kie go Za kła du Sie rot przy Pl.
Ko le giac kim 2.

Te le fo ny po sia da ła eli ta mia sta m.in.
praw ni cy: Ta de usz Flis (ul. Ja giel loń -
ska 29) i Fe liks Bo row czyk (ul. Ja giel -
loń ska), eme ry to wa ny dy rek tor Ban ku
Pol skie go dr Mak sy mi lian Ge isler (ul.
Ta trzań ska 32), dr Mak sy mi lian Herbst,
gi ne ko log i chi rurg (ul. Ja giel loń ska 5),
przed się bior ca bu dow la ny Jó zef Woj ty -
ga (ul. Ma tej ki 12), dy rek tor szpi ta la po -
wszech ne go dr Sta ni sław Stu chły (ul.
Ja giel loń ska 28), Wła dy sła wa Trem bec -
ka (wła ści ciel ka re stau ra cji przy ul. Ja -
giel loń skiej, po woj nie o na zwie
„Sty lo wa”), le karz Sta ni sław Za ra nek

(ul. Ja giel loń ska 58), le karz ko le jo wy,
po ło żnik Ta de usz Zie liń ski (ul. Ko -
ściusz ki 1). Łącz no ścią ze świa tem
(nr 31) dys po no wa ła w swej ka mie ni cy
przy ul. Du na jew skie go 12 ro dzi na Bar -
bac kich, po tom ko wie sław ne go bur mi -
strza z po cząt ku XX w.

Li nie te le fo nicz ne do cie ra ły też po -
za mia sto m.in. do Sta ni sła wa Mo raw -
skie go, in ży nie ra rol ni ka, wła ści cie la
dwo ru w Mar cin ko wi cach, a ta kże
do ce giel ni i tar ta ku pa ro we go w Za wa -
dzie oraz do pa ła cu hra bie go Ada ma
Stad nic kie go w Na wo jo wej.

***
Woj na nad we rę ży ła sys tem te le ko mu -

ni ka cyj ny mia sta. Ilość abo nen tów
w dniu 30 czerw ca 1945 r. skur czy ła się
do nie speł na sie dem dzie się ciu (by ły nu -
me ry tyl ko dwu cy fro we). Nie mal cał ko -
wi cie ze spi su znik nę ły na zwi ska
ży dow skie. Ho lo caust wy ma zał ten wie -
lo barw ny świat z są dec kie go kra jo bra zu. 

Ze spi su te le fo nów wy zie ra sier mię -
żna rze czy wi stość. Na pal cach jed nej rę -
ki mo żna po li czyć za kła dy pry wat ne
(Er nest Fröhlich i Bo le sław Ser kow ski
– warsz tat ko wal ski, ko ło dziej ski i na -
pra wy ma szyn rol ni czych, ul.
Dłu go sza 33, Jan Gru ber – skład prze -
two rów che micz nych, farb, la kie rów
– ul. Ja giel loń ska 21). Sek tor
go spo dar czy spro wa dzał się prak tycz nie
do spół dziel ni: „Ro bot nik” (ul. Szwedz -
ka 1), „Przy szłość” (ul. Szwedz ka 5),
„Spo łem” (ul. Ja giel loń ska 50 i ul. Zyg -
mun tow ska 15-17), Rol ni czo -Han dlo wa
tzw. Za gon (ul. Ja giel loń ska 18). Cie ka -
wost ką jest „szko ła sa mo cho do wa” Zby -

Linie telefoniczne docierały
też poza miasto m.in. do
Stanisława Morawskiego,
inżyniera rolnika,
właściciela dworu w
Marcinkowicach, a także do
cegielni i tartaku
parowego w Zawadzie oraz
do pałacu hrabiego Adama
Stadnickiego w Nawojowej.
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sła wa i Sta ni sła wa Po pław skich
przy ul. Kra kow skiej 1.

Przy ul. Ja giel loń skiej 31 roz go ści ła
się Pol ska Par tia Ro bot ni cza, przy ul.
Szwedz kiej 9 – Mi li cja Oby wa tel ska (nr
tel. 5). Woj sko so wiec kie (ko men dant
wo jen ny gro du – tel. 2) za ję ło gmach Sta -
ro stwa Po wia to we go, któ re wy pro wa -
dzo no do ho te lu „Im pe rial” (ul.

Ja giel loń ska 14). So wie ci mie li też „wła -
sną” pie kar nię przy ul. Sien kie wi cza. 

Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
„urzę do wał” przy ul. Czar niec kie go (nr
tel. 13). W spi sie wy stę pu je też ukra -
iń ski de le gat ds. ewa ku acji lud no ści
(ul. Ja giel loń ska 28).

Tel. nr 1 za wa ro wał dla sie bie na czel -
nik urzę du Pocz ta Te le graf i Te le fon.

***
Dla po rów na nia w Sta rym Są czu

w 1945 r. by ło tyl ko 12 te le fo nów.
***

W 1946 r. w No wym Są czu po ja -
wia ją się (jak przed woj ną) nu me ry
trzy cy fro we (na dal nie licz ne). Wi dać,
że mia sto bu dzi się do ży cia po oku pa -
cyj nej no cy. Te le fo na mi dys po nu ją
m.in. Fran ci szek Ada mek (re stau ra cja
„Lu bia na”, ul. Ko ściusz ki 20), mgr
Sta ni sław Kor dzik (Dro ge ria „No wa”
i per fu me ria, Pl. Sło wac kie go 4), Ta -
de usz He ben stre it (pie kar nia, ul. Dłu -
go sza 8), Ta de usz Re jow ski (tar tak
i młyn, ul. Klasz tor na 45), Ste fan Śledź
(przed się bior stwo elek tro -tech nicz ne,
ul. Dłu go sza 37), Bro ni sław Lu drow -
ski (pie kar nia, ul. Ta trzań ska 1), Ste fan
Maj cher (za kład la kier ni czo -ma lar ski,
ul. So bie skie go 10).

Przy ul. Tar now skiej za in sta lo wa ło
się przed sta wi ciel stwo bro wa ru Oko -
cim. W Ryn ku w ka mie ni cy nr 16 uru -
cho mio no spół dziel czą pie kar nię
me cha nicz no -pa ro wą „Zgo da”. Na dal
w spi sie wy stę pu je, jak przed woj ną,
ul. Pie rac kie go (obec nie ul. Grodz ka).
Do dat ko wy nu mer te le fo nu otrzy mał
Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go. Do stra ży po żar nej przy ul.
Gry bow skiej 2 dzwo ni ło się wy krę ca -
jąc „9”, a do pre zy den ta i Za rzą du
Miej skie go – „63”.

(LEŚ)

Wojsko sowieckie
(komendant wojenny
grodu – tel. 2) zajęło
gmach Starostwa
Powiatowego, które
wyprowadzono do hotelu
„Imperial” (ul.
Jagiellońska 14). Sowieci
mieli też „własną”
piekarnię przy ul.
Sienkiewicza. 

Ze spół Bank BPS Mu szy -
nian ka/Fa kro w se zo -
nie 2009/2010 nie obro nił
ty tu łu mi strzyń Pol ski. Spon -
so rzy nie kry li roz cza ro wa -
nia… wi ce mi strzy nia mi.

W no wym se zo nie ze spół
z Mu szy ny za gra więc
w „od świe żo nym” skła -
dzie. Po cząt ko wo tre ner

Bog dan Ser wiń ski za mie rzał roz stać się
z sze ścio ma za wod nicz ka mi – ode szło
osiem. Przez dłu ższy czas trwa ły roz mo -
wy z kan dy dat ka mi do gry w Bank BPS
Mu szy nian ka/Fa kro. W klu bie wi ce mi -
strzyń Pol ski wy stą pią dwie re pre zen -
tant ki Ho lan dii: Deb by Stamm oraz
Ca ro li ne We nsink. Po nad to Bog dan Ser -
wiń ski bę dzie miał w skła dzie pra wie
sa me ka dro wicz ki z Pol ski.

– Wiem, że nasz skład był zna ny
od wie lu dni, ale nie mo głem te go ujaw -

Muszyni

HISTORIA
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nić, bo wiem tak ży czy li so bie spon so rzy
– mó wi tre ner ze spo łu Bank BPS Mu -
szy nian ka/Fa kro, Bog dan Ser wiń ski.
– Po raz pierw szy w hi sto rii na pol skich
bo iskach wy stę po wać bę dą Ho len der ki.
No wą przyj mu ją cą zo sta ła eta to wa re -
pre zen tant ka z kra ju tu li pa nów Deb by
Stam. Sa ma za wod nicz ka pod kre śla ła
fakt, że o jej de cy zji za wa ży ło m.in. to,
że siat ków ka w Pol sce jest na wy so kim
po zio mie oraz sta ła się bar dzo po pu lar -
ną dys cy pli ną. Ho len der ka nie po win -
na mieć kło po tów z akli ma ty za cją,
bo wiem obok niej bę dzie wy stę po wać jej
re pre zen ta cyj na ko le żan ka, środ ko wa
Ca ro li ne We nsink.

Do klu bu wró ci ła Jo an na Ka czor,
któ ra przez rok pró bo wa ła swo ich sił we
Wło szech. Bar dzo moc ny bę dzie śro dek
ze spo łu: Agniesz ka Bed na rek -Ka sza
i Ka ta rzy na Gaj gał.

– Po Iza be li Beł cik na ro ze gra niu wy -
stą pi Mi le na Sa du rek i oczy wi ście
Agniesz ka Śru tow ska – do da je tre ner.

– Cie szę się, że Mi le na bę dzie z na mi. To
za wod nicz ka, któ ra wie le lat by ła re pre -
zen tant ką kra ju i pew nie znów się tak
sta nie. Jej po przed nicz ka, Iza be la Beł -
cik, po zo sta wi ła w Mu szy nie po so bie
jak naj lep sze wspo mnie nia. Mam na -
dzie ję, że Mi le na po ka że się z rów nie do -
brej stro ny. Jej zmien nicz ką bę dzie
oczy wi ście Agniesz ka Śru tow ska. Cie szę
się, że na ko lej ny se zon po zo sta nie
w Mu szy nie Ma rio la Ze nik i Ola Ja gie -
ło. No wy mi twa rza mi w ze spo le są Klau -
dia Ka czo row ska i Kin ga Ka sprzak.
Obie na le żą do naj bar dziej uta len to wa -
nych za wod ni czek mło de go po ko le nia.
Mam więc bar dzo cie ka wy ze spół, któ ry
bę dzie wal czyć o naj wy ższe ce le. Zresz -
tą ta kie też są wy ma ga nia spon so rów.

W dru ży nie wi ce mi strzyń Pol ski nie
ma jesz cze jed nej za wod nicz ki.

– Po trze bu ję skrzy dło wej, ale z jej po -
szu ki wa niem już się nie bę dę spie szył
– mó wi Bog dan Ser wiń ski.
– Ogło si li śmy kon kurs. Cho dzi nam

o mło de, roz wo jo we za wod nicz ki. Na to -
miast wciąż nie wiem, kie dy roz pocz nie -
my przy go to wa nia do no we go se zo nu.
Tre ner ka dry ogło sił po wo ła nia po tur -
nie ju w Mon treux. Na ra zie w ka drze
Pol ski i Ho lan dii mam 8 siat ka rek. Jak
przy go to wać dru ży nę do se zo nu? Nie
wiem. Wszyst kie siat kar ki bę dę miał do -
pie ro 20 li sto pa da, a roz gryw ki w Li dze
Mi strzyń ru sza ją 25, a ty dzień póź niej
Li ga Plus Ko biet. Znów bę dę zgry wał ze -
spół w trak cie li gi. (JEC)

Baknk BPS Mu szy nian ka/Fa kro: 

Rozgrywające: Milena Sadurek, Agnieszka
Śrutowska. Przyjmujące: Aleksandra Jagieło,
Debby Stam, Kinga Kasprzak, Klaudia
Kaczorowska. Środkowe: Agnieszka
Bednarek-Kasza, Katarzyna Gajgał, Caroline
Wensink. Atakujące: Joanna Kaczor. Libero:
Mariola Zenik.

nianka silna jak nigdy
FOT. JEC

SPORT
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To, co wy da wa ło się nie wy obra żal ne, sta ło się fak tem.
Ko le jarz Stró że od no we go se zo nu (in au gu ra cja 31 lip -
ca) po raz pierw szy w swych dzie jach wy stąpi w pił -
kar skiej I li dze. Już nie tyl ko stu let nia San de cja bę dzie

re pre zen to wa ła Są dec czy znę na za ple czu eks tra kla sy. 
I -li go we der by Są dec czy zny już pod ko niec wa ka cji!
Ko le ja rze wy wal czy li awans do pie ro w ostat niej ko lej ce

roz gry wek, re mi su jąc ze Star tem Otwock 2-2 (1-0). W tym
naj wa żniej szym me czu w po nad 60-let niej hi sto rii klu bu bra li
udział: Go łę biew ski – Gryź lak, Księ życ, Szu fryn, Ci chy – Sło -
do wy (Szym czyk), Mi chal ski (Wań czyk), Li pec ki, Skrzy pek
(Wa lę ciak) – Mę żyk (Ko lisz), Pio sik.

Zwy cię ski re mis dał Ko le ja rzo wi pre mio wa ne awan -
sem II miej sce w ta be li (za LKS Nie cie cza). Pił ka rze ze Stróż
wy prze dzi li o 1 pkt. Re so vię i o 2 pkt. Oko cim ski Brze sko
i Start Otwock.

„Oj ciec” suk ce su, tre ner Ja ro sław Arasz kie wicz, z przy -
czyn oso bi stych zre zy gno wał po tem z pro wa dze nia dru ży ny,
któ rą po wie rzo no Je rze mu Ko wa li ko wi.

Na ra zie w Stró żach upa ja ją się awan sem. Jed nak pro ble -
my do pie ro się za czy na ją. Trwa bu do wa ze spo łu, któ ry był by
w sta nie wal czyć w I li dze. Ale naj wa żniej sze jest py ta nie,
gdzie Ko le jarz bę dzie grał me cze, sko ro bu do wa sta dio nu
z praw dzi we go zda rze nia znaj du je się na ra zie w po wi ja kach?

Wiel ki fut bol w ma łych Stró żach

Hi sto rycz ny awans

Ter mi narz I li gi

1. kolejka, 31 lipca/1 sierpnia: GKP Gorzów Wielkopolski – Sandecja Nowy Sącz (ten mecz będzie najprawdopodobniej przełożony na inny termin
z uwagi na uroczystości jubileuszowe 100-lecia Sandecji i zaproszenie do Nowego Sącza w tym terminie na spotkanie towarzyskie Ruchu Chorzów),
Kolejarz Stróże – Podbeskidzie Bielsko-Biała; 2. kolejka, 7/8 sierpnia: Sandecja – Flota, Kluczbork – Kolejarz; 3. kolejka, 14/15 sierpnia: Ruch
– Sandecja, Kolejarz – Gorzów Wielkopolski; 4. kolejka, 21/22 sierpnia: Sandecja – Pogoń Szczecin, Ruch Radzionków – Kolejarz Stróże;
5. kolejka, 28/29 sierpnia: Kolejarz Stróże – Sandecja; 6. kolejka, 4/5 września: Sandecja – Dolcan Ząbki, Kolejarz Stróże – Górnik
Polkowice; 7. kolejka, 11/12 września: Górnik Polkowice – Sandecja, Nieciecza – Kolejarz Stróże; 8. kolejka, 18/19 września: Sandecja – Piast
Gliwice, Kolejarz Stróże – Odra Wodzisław Śląski; 9. kolejka, 25/26 września: LKS Nieciecza – Sandecja, GKS Katowice – Kolejarz Stróże;
10. kolejka, 2/3 października: Sandecja – Warta Poznań, Kolejarz Stróże – Łódzki KS; 11. kolejka, 9/10 października: Odra Wodzisław Śląski
– Sandecja, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Kolejarz Stróże; 12. kolejka, 16/17 październikaŁ Sandecja – Górnik Łęczna, Kolejarz Stróże – Flota
Świnoujście; 13. kolejka, 23/24 października: GKS Katowice – Sandecja, Pogoń Szczecin – Kolejarz Stróże; 14. kolejka, 30/31 października:
Sandecja – Podbeskidzie Bielsko-Biała, Kolejarz Stróże – Dolcan Ząbki; 15. kolejka, 6-7 listopada: Łódzki KS – Sandecja, Piast Gliwice – Kolejarz
Stróże; 16. kolejka, 13/14 listopada: Sandecja – MKS Kluczbork, Kolejarz Stróże – Warta Poznań; 17. kolejka, 20/21 listopada: KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski – Sandecja, Górnik Łęczna – Kolejarz Stróże.

Ko le ja rze wy wal czy li awans do pie ro w ostat niej ko lej ce roz gry wek re mi su jąc ze Star tem Otwock 2-2 (1-0) FOT. JEC

SPORT
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W po wszech nej opi nii nie by ło -
by te go suk ce su, gdy by nie naj -
wier niej szy z wier nych ki bi ców,
czy li Pan...

– Ja na bo isku nie gra łem, nie by łem
i nie je stem tre ne rem, ale nie ukry wam,
że od czu wam ogrom ną sa tys fak cję, do -
kła da jąc skrom ną ce gieł kę do awan su.
Na ta ki mo ment cze ka łem wie le lat.
Speł ni ły się mo je i wie lu in nych ma rze -
nia. Je stem z tą dru ży ną i klu bem zwią -
za ny od za wsze. Prze ży wa łem
wszyst kie suk ce sy i po ra żki bar dzo oso -
bi ście. Kto mnie zna, ten wie, jak bar -
dzo an ga żu ję się na me czach
w ki bi co wa nie. Koń ców ka se zo nu by ła
nie sły cha nie emo cjo nu ją ca. Do koń ca
nie by ło wia do mo, kto awan su je. Gdy -
by w me czu w Stró żach wy grał Start
Otwock, to wte dy cie szy li by się go ście.
Ale to my je ste śmy w I li dze. Szko da,
że nie mo głem być wte dy na tym me -
czu, tak prze cież wa żnym. Ale obo -
wiąz ki par la men tar ne za trzy ma ły mnie
w War sza wie.
Ale co da lej? Trze ba bu do wać no -
wy ze spół. 

– Naj wa żniej sza spra wa, to ta ka, że
w Ko le ja rzu zo sta ją wszy scy, oczy wi -
ście, je że li wy ra żą ta ką chęć [w po ło wie
czerw ca Ja ro sław Arasz kie wicz, któ re -
go za stą pił Je rzy Ko wa lik oraz kil ku za -
wod ni ków zmie ni ło bar wy klu bo we
– przyp. JEC]. Nie tak daw no po wie -
dzia łem, że je że li ta dru ży na awan su je,
to ta sa ma bę dzie grać w I li dze. Sta ło
się tro chę ina czej. Nie któ rym nie po do -
ba się w Stró żach, ale i tak im dzię ku ję
za grę i pro wa dze nie ze spo łu.
W Stró żach nie ma bo iska, a prze -
rwa w roz gryw kach nie po trwa
dłu go, tyl ko kil ka ty go dni.

– Aku rat to nie jest pro blem. Pra ce
mo der ni za cyj ne już trwa ją. Przy bę dzie
ok. 1000 no wych krze se łek tuż
za bram ką od stro ny Bia łej. W Kra ko -
wie po wstał pro jekt prze bu do wy obiek -
tu i są dzę, że na roz po czę cie se zo nu
zdą ży my. Je stem już po uzgod nie niach
w PZPN. W tym ro ku nie pla nu je my
mon ta żu oświe tle nia, bo by ło by to bez -
ce lo we. Otrzy ma li śmy li cen cję na grę
w I li dze i spo koj nie przy go to wu je my
się do no we go se zo nu.

Speł ni ły się ma rze nia
Roz mo wa z wi ce pre ze sem Ko le ja rza Stró że, 
se na to rem STA NI SŁA WEM KO GU TEM

Do tych cza so we 
der by Są dec czy zny

San de cja i Ko le jarz Stró że spo tka li
się ośmio krot nie w li go wych der bach
(w III i II li dze). W do tych cza so wych
me czach pa dły na stę pu ją ce wy ni ki: 

w III li dze: se zon 2005/2006: San de -
cja – Ko le jarz 3–0 (bram ki: Mę żyk, Da -
ma sie wicz, Mor dar ski) i 1–2 (Świe rad
– Drąg 2), se zon 2006/2007: Ko le jarz
– San de cja 0–1 (Za wi ślan) i 0–1 (Flo -
rian z kar ne go), se zon 2007/2008:
Ko le jarz – San de cja 1–0 (Du dziń ski)
i 1–1 (Chli pa ła – Je żew ski); 

w II li dze: se zon 2008/2009: Ko le jarz
– San de cja No wy Sącz 2–0 (Chli pa ła,
Drąg) i San de cja – Ko le jarz 3–2 (Za wi -
ślan 2, Ba nia – Ber gier, Piech na); 

No wi za wod ni cy
Awan su jąc do I li gi, Ko le jarz po sta -

rał się o wzmoc nie nia ka dro we. Oto po -
zy ska ni pił ka rze m.in.: Ad rian Ba sta
(lat 22, obroń ca) z Po lo nii By tom, Se ba -
stian Łę to cha (lat 19, po moc nik) ze Sta li
Sta lo wej Wo li, Mar cin Ste fa nik (lat 23,
po moc nik) z San de cji, Ro bert Drąg
(lat 27, po moc nik) z Kar pa tów Kro sno,
Pa weł Ko zub (lat 21, na past nik) z Po pra -
du Mu szy na, Ra fał Ję drsz czyk (lat 32,
obroń ca) z San de cji i gwiaz da naj więk -
sza: Sła wo mir Ol szew ski (lat 37, bram -
karz) z Cra co vii Kra ków, b. gracz
Po go ni Szcze cin i Wi dze wa Łódź, wy -
cho wa nek San de cji. 

Po kon tu zji wra ca do dru ży ny Ja ro -
sław Kan dy fer, b. gracz San de cji.

No wy tre ner
Au to ra awan su do I li gi, Ja ro sła wa

Arasz kie wi cza, za stą pił w czerw cu br.
Je rzy Ko wa lik (ur. 1961), b. za wod nik
kra kow skiej Wi sły i Hut ni ka. W pol skiej
eks tra kla sie ro ze grał 299 spo tkań i zdo -
był 23 go le. Naj więk szy mi suk ce sa mi
w pił ce klu bo wej by ło wi ce mi strzo stwo
Pol ski zdo by te w se zo nie 1980/1981
z Wi słą Kra ków oraz trze cie miej sce
w li dze z Hut ni kiem Kra ków w se zo -
nie 1995/1996. Na po cząt ku swo jej ka -
rie ry, w 1980 ro ku Ko wa lik wraz z ka drą
U -18 wy wal czył wi ce mi strzo stwo Eu ro -
py. Ja ko tre ner pra co wał m.in. w Wi śle
Kra ków, Kmi cie Za bie rzów, Za głę biu
So sno wiec i Po lo nii War sza wa.

Po nad 60 lat
Sześć dzie się cio le cie swej dzia łal -

no ści klub spor to wy Ko le jarz
Stró że ob cho dził przed ro kiem.
Tra dy cja fut bo lu w tej miej sco -

wo ści się ga cza sów przed wo jen nych:
przy miej sco wej ra fi ne rii naf ty w la tach
1928-1935 dzia łał klub „Naf ta”. 

Za da tę po wsta nia Ko le ja rza uwa ża
się po wo ła nie Te re no we go Ko ła Spor -
to we go - 2 sierp nia 1949 ro ku. Ów cze -
sny mi bu dow ni czy mi sta dio nu by ła
gru pa miej sco wych spo łecz ni ków
m.in. Jó zef Mi cha lik, Lu dwik Se ra fin,
Fe liks Kru gul ski i Ro man Ma tu sik.

Nie mal pół wie ku sport w Stró żach
ani mo wał nie za po mnia ny Wło dzi -
mierz Ba sia ga, pił karz i dzia łacz, na -
czel nik Wa go now ni PKP w No wym
Są czu. 

W 2005 r. pił ka rze po dwu me czu z
Gar bar nią Kra ków awan so wa li do III
li gi, w 2007 – po re for mie sys te mu roz -
gry wek – do II li gi (zaj mu jąc ja ko be -
nia mi nek 7. miej sce). 

Ko le jarz AD 2010 sku pia ok. 200
mło dych pił ka rzy. Obec nie pre ze sem
jest Sta ni sław Dy wan (za stą pił An to -
nie go Po rę bę), a nad wszyst kim czu wa
mąż opatrz no ścio wy, se na tor Sta ni sław
Ko gut.

(JEC), (LEŚ)
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J e go ko le ga, Ra do sław Maj dan
otrzy mał ła god niej szy wy rok
– ka rę grzyw ny w wy so ko ści 4,5
tys. zł, na to miast po stę po wa nie

kar ne ws. Ja ro sła wa Chwast ka zo sta ło
wa run ko wo umo rzo ne. 

Pił ka rze oska rże ni by li o na paść
na po li cjan tów i ich znie wa że nie. Pro -
ku ra tor do ma gał się dla Świer czew skie -
go ro ku po zba wie nia wol no ści. Wy rok
jest nie pra wo moc ny. 

To by ła gło śna spra wa: Piotr Świer -
czew ski w lip cu 2008 r. ra zem z Ra do sła -
wem Maj da nem (rów nież b.
re pre zen tan tem Pol ski) i Ja ro sła wem
Chwast kiem, ja ko ów cze śni gra cze Po lo -
nii War sza wa, zo stał za trzy ma ny pod za -
rzu tem na pa ści i znie wa że nia po li cjan tów
pod czas in ter wen cji w spra wie za kłó ce -
nia ci szy noc nej przez gru pę mło dzie ży
na te re nie pen sjo na tu Vil la Sie sta w nad -
mor skim Miel nie. Bę dąc rze ko mo w sta -
nie nie trzeź wym, mie li zmu szać
funk cjo na riu szy prze mo cą do od stą pie -
nia od czyn no ści słu żbo wych. 

Po za trzy ma niu Piotr Świer czew ski
zo stał na za jutrz zwol nio ny z aresz tu
po wpła ce niu 200 tys. zł kau cji. Mi mo
że pił ka rze przed sta wi li na gra nie z mo -
ni to rin gu świad czą ce na ich ko rzyść, za -
sto so wa no wo bec nich do zór po li cyj ny
i za kaz opusz cza nia kra ju. Za wod ni cy
utrzy my wa li, że in ter wen cja po li cji by -
ła bez za sad na, bez praw na i to oni zo sta li
za ata ko wa ni przez funk cjo na riu szy.
Przed sta wi li do wód: zda rze nie za re je -
stro wa ła ka me ra prze my sło wa, a na gra -
nie upo wszech nił w te le wi zji red.
To masz Lis.

Te raz jed nak sąd uznał, że to Świer -
czew ski był pro wo dy rem zaj ścia. 

„W pań stwie pra wa ta kie za cho wa nie
nie mo że mieć miej sca, gdy utrud nia się
in ter wen cję po li cjan tom” – pod kre ślił
sąd. Mó wiąc o na gra niach z zaj ścia z ka -
mer prze my sło wych za zna czył, że po ka -
zu ją one je dy nie część i to koń co wą
wy da rze nia. 

Obroń ca pił ka rzy me ce nas Ka mil So -
śnic ki po ogło sze niu wy ro ku po wie dział
dzien ni ka rzom, że choć wy rok jest ła -
god ny, nie sa tys fak cjo nu je on je go klien -
tów, któ rzy przez ca ły pro ces

pod kre śla li, że są nie win ni. Za po wie -
dział, że bę dzie kon se kwent nie za bie gać
o ich unie win nie nie.

Piotr Świer czew ski, rocz nik 1972,
do nie daw na gracz ŁKS Łódź, wła ści -
ciel ma low ni czych pseu do ni mów: „Na -
po le on”, „Świerszcz”, „Świr”, z za wo du
me cha nik, czę sty bo ha ter pra so wych ta -
blo idów, jest jed nym z naj lep szych pol -
skich fut bo li stów z prze ło mu wie ku.
Me da li sta (srebr ny) olim pij ski z Bar ce -
lo ny (1992), uczest nik nie uda nych dla
pol skiej re pre zen ta cji mi strzostw świa -
ta w Ko rei i Ja po nii (2002). 

Pił karz cha rak ter ny, im pul syw ny, ze
zdol no ścia mi przy wód czy mi, wa lecz ny
(w do słow nym zna cze niu!), za dzior ny,
wręcz agre syw ny i nie ustę pli wy na bo -
isku. Za de biu to wał ja ko dzie się cio la tek
w mło dzi kach San de cji, w pił kar skie ar -
ka na wpro wa dzał go Zbi gniew Dro żdż,
tre ner klu bu (wte dy jesz cze woj sko we -
go) Du na jec. W ro lę pił ka rza za pro gra -
mo wa ny był od naj młod szych lat przez
oj ca, Mi ro sła wa, dzia ła cza by wa łe go
w ów cze snym pił kar skim świat ku. Pięk -
na, eu ro pej ska ka rie ra, jak wi dać z nie -
spe cjal nym hap py en dem.

Kie dyś Pio trek przy znał, że gra jąc we
fran cu skiej Ba stii, ude rzył na bo isku sa -
me go Zi ne di ne Zi da ne'a. 

– Przy wrzu cie z au tu Zi da ne ude rzył
mnie z głów ki i upa dłem, ale sę dzia te -
go nie wi dział. No to wsta łem, i gdy

prze bie ga łem obok Zi da ne'a, „od pa li -
łem mu lu fę” z łok cia. Sę dzia nie za re -
ago wał, ale za uwa ży li to in ni pił ka rze
i zro bi ła się ma ła bi twa. Po tem na pod -
sta wie za pi su wi deo po za wie sza li mnie
i Zi da ne'a na kil ka me czów. Ja już je -
stem ta ki ko gu cik, że nie pła czę w ta kich
sy tu acjach, tyl ko jak ktoś mi zro bi
krzyw dę, to mu od dam. (L)

Sądecki gwiazdor
skazany na pół roku
Piotr Świer czew ski, zna ny pił karz, ro dem z No we go Są cza,
zo stał ska za ny przez sąd re jo no wy w Ko sza li nie na pół ro ku
wię zie nia w za wie sze niu na dwa la ta i 6 tys. zł grzyw ny. 

Mimo że piłkarze
przedstawili nagranie
z monitoringu, świadczące
na ich korzyść,
zastosowano wobec nich
dozór policyjny i zakaz
opuszczania kraju. 

FO
T.

 L
EŚ

SPORT
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W ja dło spi sie re stau ra cji
„Ar ka dia” w No wej Wsi
na tra sie No wy Sącz
– Kry ni ca -Zdrój czy ta my

in wo ka cję sze fa kuch ni: „Wszyst kie po -
tra wy przy go to wy wa ne są spe cjal nie dla
Cie bie, zgod nie z Two im za mó wie niem,
dla te go pro si my o wy ro zu mia łość i cier -
pli wość, a smak na szych po traw wy na -
gro dzi Ci czas ocze ki wa nia”. Jest to
je den z tych nie licz nych przy pad ków,
z ja ki mi tak rzad ko ma my do czy nie nia
w ży ciu, że de kla ra cja mniej wię cej
i w ogól nym za ry sie po kry wa się czę -
ścio wo z rze czy wi sto ścią.

Re stau ra cja znaj du je się w du żym
obiek cie, miesz czą cym po nad to ho tel,
sklep i sta cję ben zy no wą Or len. Po wej -
ściu do czę ści ja dal nej, ben zy ną jed nak
nie za la tu je. Przy ba rze też mo żna nie -
źle za tan ko wać, bo na lu strza nym re ga -
le prę ży się ba te ria fla szek go to wych
do na tych mia sto we go użyt ku.

Oprócz wspo mnia nej na wstę pie in -
wo ka cji, ja dło spis ozdo bio ny jest zło ty -
mi my śla mi na te mat je dze nia. Wśród
in nych znaj du je się ta kie zdan ko: „Ko -
bie ta dwie rze czy zro bi z ni cze go: su -
rów kę i awan tu rę”, któ re po noć
wy po wie dział ame ry kań ski ak tor John
Bar ry mo re, dzia dek zna nej w na szych
cza sach Drew, któ ra ja ko dziec ko de biu -
to wa ła jesz cze w la tach 70. XX wie ku
w „ET” Ste ve na Spiel ber ga, po czym
przed ukoń cze niem 10. ro ku ży cia…
roz pi ła się oraz wpa dła w szpo ny ni ko -
ty ny i nar ko ty ków, by w wie ku pa ru na -
stu lat po ko nać te na ło gi i roz po cząć
praw dzi wą ka rie rę fil mo wą. Z tym, że
mu si my spro sto wać, że w ory gi nal nym
po wie dze niu jej dziad ka za miast su rów -
ki by ła sa łat ka, bo tak jest lo gicz niej…

Kar ta dań w „Ar ka dii” pre zen tu je się
dość ubo go. Re stau ra cja jest ele ganc ka
w wy stro ju (na ścia nach wi szą na wet
ob ra zy – pej zaż i mar twa na tu ra), ale ja -
dło spis nie jest prze zna czo ny dla wy -

ższych sfer, lecz ra czej dla nie wy bred -
nych ti row ców. Ta kie są jed nak kosz ty
przy dro żno ści! Ow szem, w me nu są ta -
kże bar dziej wy ra fi no wa ne da nia, ale
opa trzo ne ostrze że niem, że wy ko ny wa -
ne są na za mó wie nie, czy taj – dla tych,
któ rzy się nie spie szą. A ko mu się nie
spie szy w na szych cza sach?

Da nia na spe cjal ne za mó wie nie no szą
zresz tą lo kal ne na zwy, ale to ście ma, bo -
wiem choć by pla cek po ła bow sku ni czym
nie ró żni się od zna ne go wszyst kim plac -
ka po wę gier sku, któ ry wy stę pu je wszę -
dzie w Pol sce, choć przy kła do wo na ta kich
Wę grzech jest ab so lut nie nie zna ny. To sa -
mo zresz tą mo żna na pi sać o na szej fa sol -
ce po bre toń sku, któ rej na zwa, re cep tu ra
i w ogó le ist nie nie wy wo łu je zdu mie nie
w rze ko mo oj czy stej Bre ta nii. 

Na sza ko mi sja de gu sta cyj na prze te -
sto wa ła za tem pod sta wo wy ze staw po -
traw. Pierw sze go gło da za spo ko ili śmy
barsz czem z pie ro żka mi (6 zł). Tak by -

ło w kar cie – pie ro żki, i to nas oczy wi -
ście sku si ło, bo ka żde pie ro gi wy wo łu ją
u nas śli no tok jak u psa Paw ło wa, choć
ra chu nek opie wał po tem na koł du -

Ły żka stra wy (14)

Har mo nia w „Ar ka dii”

„Ar ka dia” przy sta cji ben zy no wej w No wej Wsi FOT. ŻY ŁY

Restauracja jest elegancka
w wystroju, ale jadłospis
nie jest przeznaczony dla
wyższych sfer, lecz raczej
dla niewybrednych
tirowców.

ROZMAITOŚCI
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ny. I rze czy wi ście nie by ły to praw dzi -
we sma ko wi te koł du ny, za wie ra ją ce
mię so sie ka ne z do miesz ką zio ło wą,
lecz zwy kłe uszka z kle istą za war to ścią
o bli żej nie zi den ty fi ko wa nej tre ści.

Ale uszka za wsze mo żna wy pluć, tak
jak swe go cza su uczy nił to Mi ke Ty son
z uchem Evan de ra Ho ly fiel da, od gry zio -
nym nie spo dzie wa nie pod czas wal ki
o mi strzo stwo świa ta w bok sie wa gi cię -
żkiej. Wa żny jest barszcz. 

Już kie dy kel ner ko -bar man ka zbli ża -
ła się do na sze go sto li ka, w na sze noz -
drza ude rzył ten cu dow ny aro mat świe żo
roz gnie cio ne go czosn ku. A my – jak puł -
kow nik Kil go re z Cza su Apo ka lip sy

Fran ci sa For da Cop po li, któ ry oświad -
czył, że ni cze go tak nie uwiel bia jak za -
pa chu na pal mu o po ran ku – tak my
za ni czym tak nie prze pa da my jak za wo -
nią i sma kiem czosn ku o ka żdej po rze
dnia i wie czo ra. Tym cza sem nor mal nie
w re stau ra cjach ską pi się go klien tom, bo
wia do mo, że oso bom po stron nym ob cu -
ją cym z ty mi, co ra czą się czosn kiem, on
nie ste ty od strę cza ją co cuch nie. Tak przy -
pra wio ny barszcz był jed nak re we la cyj -
ny. Bo spod czosn ku prze bi ja ła ta kże
iście ar ka dyj ska har mo nia sło dy czy,
kwa śno ści i pi kant no ści. Wszyst kie te
sma ki ata ko wa ły jed no cze śnie, ko he rent -
nie i nie ro ze rwal nie, choć ka żdy da ło się
od dziel nie wy pre pa ro wać na kub kach
sma ko wych i upa jać się nim z osob na.

Pró bo wa li śmy jesz cze eska lop ków
z ziem nia ka mi i su rów ka mi (15 zł) oraz
tra dy cyj nie pie ro gów ru skich (6 zł)
i oce nia my je ja ko nie co wię cej niż po -
praw ne, choć naj słab szą stro ną „Ar ka -
dii” wy da ją się aku rat su rów ki, któ re
– wbrew te mu, co twier dzi się w tam tej -
szej kar cie dań, cy tu jąc Joh na Bar ry mo -
re’a – wca le nie tak ła two zro bić
z ni cze go. Do te go po trzeb ne są przede
wszyst kim świe że skład ni ki.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA 
W ran kin gu re stau ra cji „Są de cza ni na” przy zna je my

„Ar ka dii” wy so ką no tę 7 (w ska li od 1 do 10)

Przed ro kiem No wy Sącz do cze kał
się wła snych – no wo są dec kich du ka -
tów, z po do bi zną Sę dzi wo ja, jed nej
z naj sław niej szych po sta ci z wie lo wie -
ko wej hi sto rii mia sta. Mo ne ty sta ły się
atrak cją nu mi zma tycz ną i pa miąt ką
z Kró lew skie go Gro du znad Du naj ca
i Ka mie ni cy. Pod ję ta współ pra ca
z Men ni cą Pol ską SA zna ko mi cie po -
słu ży ła pro mo cji na sze go mia sta.

Tym ra zem ko lej ne no wo są dec kie
du ka ty zwią za ne są z przy pa da ją cym
w br. stu le ciem jed ne go z naj star szych
klu bów spor to wych w Pol sce: MKS
San de cja. 

Emi sja du ka ta upa mięt nia ją ce go hi -
sto rycz ny ju bi le usz San de cji zbie ga się
z jej współ cze sny mi spor to wy mi do ko -
na nia mi. Du kat z San de cją, wy bi ty
przez Men ni cę Pol ską SA, bę dzie zna -
ko mi tym pre zen tem nie tyl ko dla wier -
nych ki bi ców, ale ta kże dla sze ro kiej

rze szy miesz kań ców i sym pa ty ków
mia sta. 

Pre zy dent Ry szard No wak:
– W ostat nich mie sią cach mie li śmy

do czy nie nia z naj lep szym se zo nem
w stu let niej hi sto rii klu bu. San de cja ja -
ko be nia mi nek I li gi wal czy ła do ostat -
niej ko lej ki o awans do eks tra kla sy,
osta tecz nie za ję ła bar dzo do bre trze cie
miej sce (za Wi dze wem Łódź i Gór ni -
kiem Za brze) 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.

Wszy scy, któ rzy za an ga żo wa li się
w pra cę na rzecz klu bu, mo gą te raz od -
czu wać wiel ką sa tys fak cję. Wła dze No -
we go Są cza bę dą wspie rać dzia łal ność
klu bu, któ ry stał się na szą, no wo są dec -
ką mar ką, zna kiem roz po znaw czym
i „am ba sa do rem” mia sta.

(L)

Kobieta dwie rzeczy zrobi
z niczego: surówkę
i awanturę

Spro sto wa nie 

W ma jo wym „Są de cza ni nie” (nr 6/30) 7, w in for ma cji Ob ro dzi ły Zło te Jabł ka błęd nie po da li śmy
na zwi sko Ce li ny Cem py, pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Ła bow skiej. Za in te re so wa ną
i Czy tel ni ków prze pra sza my. RE DAK CJA 

Du kat z San de cją

FOT. GAJA

ROZMAITOŚCI
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SPA od łacińskiego zwrotu „sanus per aquam” – tłumaczy się jako „zdrowy przez wodę”. 

To idealny sposób na zregenerowanie sił zarówno fizycznych, jak i psychicznych, poprawę

zdrowia i kondycji organizmu, zrelaksowanie się po ciężkiej pracy.

Do dyspozycji naszych gości: sauna fińska (sucha), łaźnia rzymska (parowa), natrysk

wrażeń, wiadro bosmana, urządzenie do produkcji śniegolodu do schładzania ciała, 

basenik z zimną wodą do schładzania po zbiegach, podgrzewane leżanki wypoczynkowe.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34

Tel/fax: 18 441-06-67

W lipcu otwarcie 

SPA w MOSiR 
w Nowym Sączu
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