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TAKIEJ PŁYTY JESZCZE NIE BYŁO
Młodzi sądeccy muzycy grają stare patriotyczne kawałki. 
I to jak grają! Niedługo już wszyscy będziecie je nucili. 
„Dobry Tygodnik Sądecki” z płytą w kioskach 
już od środy 10 listopada. Cena gazety bez zmian!

INFORMACJE

Wścieklizna zaatakowała 
człowieka
Chłopiec był sparaliżowany, miał halucynacje, ślinotok. Jego 
życie wisiało na włosku. Lekarze bezradnie rozkładali ręce. 
DTS dotarł do chłopca zarażonego wścieklizną. To pierw-
szy taki przypadek w regionie. Nawet Inspekcja Sanitarna nie 
miała informacji o tym zarażeniu.  

J STR. 7

SPORT

Chciałem 
grać
- To nie była moja decyzja. W pewnym 
sensie została ona wymuszona przez 
okoliczności. Ja chciałem dalej grać – 
opowiada były już piłkarz Sandecji To-
masz Bania. 

J STR. 23

A miał być drugim 
po Krakowie miastem 
w województwie 
małopolskim z kasynem 
z prawdziwego zdarzenia. 
J STR. 3

Kandydaci widziani z profilu
Wyborco. Zanim oddasz głos na swojego kandydata, zapoznaj się z… jego zdjęciami. Nie każdy ma program 
wyborczy, ale wielu posiada swój profil na portalach społecznościowych. Tylko u nas zdjęcia kandydatów jakich 
nie znajdziecie na ich plakatach i ulotkach, a które czasami mówią o nich więcej, niż cały program partii.   J STR. 12–13

ZACZĘŁO SIĘ OD WITKACEGO
Nowy Sącz na dwa tygodnie w roku staje się stolicą polskiego teatru. J STR. 19

NOWY SĄCZ NIE BĘDZIE 
LAS VEGAS
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Z drugiej strony

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Komentarze 
z plakatu

P 
ewien mój zna-
jomy opowiadał 
jak to się zbu-
dził zlany zim-
nym potem, bo-
wiem śniło mu 

się, że kandyduje na radnego, 
a może nawet na samego wój-
ta. Na szczęście – dla znajo-
mego, nie dla gminy – wszyst-
ko okazało się tylko złym snem 
i rano mógł się udać do swoich 
codziennych zajęć, a nie kan-
dydować. Co było takiego złego 
w tym śnie? Otóż koledze wy-
dawało się, że jako ważny kan-
dydat znalazł się na wyborczym 
plakacie, który wyklejono na 
jakimś płocie. Wieczorem obok 
płotu przechodził lekko wla-
ny elektorat i najpierw wsa-
dził mu długopis do oka, a po-
tem tym samym długopisem 
wykaligrafował na czole sło-
wo, w którym Polacy najczę-
ściej robią błąd ortograficzny 
już w pierwszej literze wyra-
zu. Znajomy i tak miał szczę-
ście, bo innym kandydatom 
na tym samym płocie namalo-
wano na czołach… No właśnie, 
chyba nawet nie wypada pisać 
co namalowano. Kto jest cie-
kaw, niech się po prostu przej-
dzie po Nowym Sączu, a dowie 
się tego już przy pierwszym słu-
pie. Nie lepiej było po powrocie 
do domu, kiedy znajomy przy-
padkiem kliknął na interneto-
we komentarze pod swoją kan-
dydaturą. Już tylko z pobieżnej 
lektury wpisów dowiedział się 
o sobie więcej niż mógłby sobie 
wyobrazić w najbardziej nawet 
zuchwałych marzeniach. Kiedy 
jednak zaczął czytać, co elekto-
rat sądzi o jego matce, wyłączył 
komputer i wyruszył, by wyco-
fać swoją kandydaturę. Nie zdą-
żył. Kiedy ubierał lewego buta, 
bezpiecznie się obudził. On 
miał szczęście, ale o czym my-
ślą kandydaci czytający na swo-
ich plakatach komentarze, po 
których co bardziej wrażliwi lu-
dzie strzelają sobie w łeb? Naj-
ciekawsze, że plakatowe i in-
ternetowe komentarze wydają 
się jedynym akcentem wybor-
czej debaty. Bo skoro kandydaci 
milczą jak zaklęci, to elektorat 
bierze sprawy – czy raczej dłu-
gopisy – w swoje ręce.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Pomilczeć na sesji
Lech Wałęsa nie będzie Honorowym Obywa-
telem Nowego Sącza – zadecydowali miej-
scy radni głosami klubu PiS. I słusznie – Nowy 
Sącz ma swoje zasady i żadne imperialistycz-
ne siły nie będą nam dyktować, kto ma do-
stać ten zaszczytny tytuł. Być może pierw-
szy przewodniczący Solidarności jest atrakcją 
dla jakichś tam Amerykanów albo innych Ja-
pończyków, może nawet dostał Nagrodę No-
bla za przewracanie systemu, ale w Nowym 
Sączu nie robi to specjalnego wrażenia. Nasza 
Rada wie jak ma działać, a jak mówi: „Wałę-
sie stanowcze NIE!”, to mówi jedynie słusznie. 
Kiedyś władza ludowa namawiała podob-
nym językiem, by marginalizować postać Wa-
łęsy i tego należy się trzymać. No, ale przecież 
to było w czasach, kiedy dumni sądeczanie 
z wdzięczności nosili Lecha Wałęsę na rękach 
po krakowskim rynku. Widziała to cała Polska 
m.in. na zdjęciach, które przeszły do legen-
dy. Dla odświeżenia krótkiej sądeckiej pamięci 
można w ratuszowej sali obrad zorganizować 
wystawę fotograficzną zamiast sesji. Obejrze-
nie jej przez radnych byłoby objęte partyjną 
dyscypliną klubową. Zamiast dyskusji, zwie-
dzanie w absolutnym milczeniu bez limitu 
czasu. Bo o czym tu jeszcze dyskutować? (KCH)

SMS

STYL ŻYC IA.  Kasia Zielińska, pocho-
dząca ze Starego Sącza aktorka filmo-
wa i teatralna, znana przede wszystkim 
z serialu „Barwy Szczęścia”, ma nowe-
go chłopaka. Coraz częściej widywani są 
razem na galach, przyjęciach, w cen-
trach handlowych i restauracjach. 
Ostatnio pojawiły się nawet pogłoski, że 
planują zaręczyny.

Wybranek serca aktorki to absol-
went Uniwersytetu Harvarda i ce-
niony w branży analityk finansowy 
Wojciech Domański. Jak się okazu-
je, to znajomy jeszcze z czasów gdy 
mieszkała w rodzinnym miastecz-
ku. Podobno któregoś dnia spotkali 
się przypadkiem w Warszawie. I choć 
początkowo dość niechętnie poka-
zywał się w świetle jupiterów, te-
raz zdaje się czuć w tym klimacie jak 
ryba w wodzie.

Natomiast Kasia, która od lat 
była singlem, wprost promienieje 
i – prawdopodobnie właśnie z tego 
szczęścia – kupiła sobie sportową tor-
bę Louisa Vouittona wartą bagatela… 
ponad 7 tys. zł! Model, z którym po-
kazała się na otwarciu warszawskie-
go salonu TK Maxx, to Cheche Bo-
hemian z ostatniej wiosenno–letniej 
kolekcji Louisa Vouittona. Wykonany 
jest z jasnego materiału wyszywane-
go logo firmy i wykończonego skó-
rzanymi dodatkami.

Ukochany postanowił podtrzymać 
sentyment Kasi do markowych tore-
bek i podarował jej kolejną z logo Lo-
uis Vouitton, tyle że zaprojektowaną 
specjalnie dla niej i zdobioną jej wła-
snymi inicjałami.  (TASS)

Nowy chłopak, nowa torebka

FOT. MAT. PRASOWE LOUIS VUITTON
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Temat tygodnia

TAKIEJ PŁYTY JESZCZE NIE BYŁO
Zespół „Korzeń z Kraju Melchizedeka” i jego muzyczni 
przyjaciele przeniosą Was w klimat jakiego dotychczas 
nie znaliście. Płyty „Piosenki naszych żołnierzy” 
szukaj z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” od 10 listopada.

A miał być drugim po Krakowie mia-
stem w województwie z kasynem 
z prawdziwego zdarzenia. Po czte-
recha miesiącach dyskusji, ana-
liz i przemyśleń Rada Miasta zdecy-
dowała nie przydzielać koncesji na 
otwarcie jaskini hazardu w budynku 
Hotelu „Beskid”. 

O koncesję starały się dwie spółki 
– Fortuna i Zjednoczone Przedsię-
biorstwa Rozrywkowe. Ta druga od 
kilkunastu lat prowadzi na parte-
rze Hotelu „Beskid” salon gier. Tam 
właśnie miało powstać prawdziwe 
kasyno – między innymi z profe-
sjonalnymi krupierami oraz selek-
cją i ewidencją gości.

Lokal miał być częścią Centrum 
Hotelowo – Konferencyjno – Roz-
rywkowego, jakim ma stać się hotel. 
Jako jedno z zaledwie pięciu kasyn 
w województwie (cztery są w Kra-
kowie) przyciągnąć miało majęt-
nych turystów z południa Małopol-
ski oraz Słowaków.

Radni kilkakrotnie – zarówno 
w komisjach jak i w czasie sesji 
– podejmowali dyskusje na temat 
przydzielenia koncesji. Najwię-
cej kontrowersji budziło miejsce, 
w którym kasyno miałoby powstać, 
czyli w bliskim sąsiedztwie kościół-
ka kolejowego, Szkoły Podstawowej 
nr 8 oraz„Pekinu” – osiedla nie cie-
szącego się w mieście najlepszą sła-
wą. Dlatego radni zasięgali w tej 
kwestii opinii policji, straży miej-
skiej, proboszcza parafii, dyrekto-
rów szkół i psychoterapeutów le-
czących uzależnienia. 

Ostatecznie, w ubiegły czwartek 
za przyznaniem koncesji głosowało 
tylko pięciu z dwudziestu radnych. 
Prezydent miasta Ryszard Nowak 
twierdzi jednak, że decyzja zosta-
ła powzięta przedwcześnie, a po-
przedzająca ją dyskusja była zbyt 
pobieżna i źle przygotowana. Pod-
kreśla jednak, że szanuje wynik 
głosowania.

(MR)

Przepisy
Według nowych polskich przepisów, 
istniejące salony gier mogą dzia-
łać jeszcze tylko do czasu aż wyga-
śnie im koncesja. W praktyce ozna-
cza to, że w 2012 r. albo przestaną 
istnieć, albo przekształcą się w ka-
syna. Tu jednak pojawia się haczyk 

– w całym województwie małopol-
skim, ze względu na jego wielkość 
– może być nie więcej niż pięć ka-
syn. Cztery działają już w Krakowie. 
Piąte ciągle ma szanse powstać w in-
nym małopolskim mieście.

Hazardzista czyli chory
Od ubiegłego roku w sądeckim Ma-
łopolskim Ośrodku Profilaktyki i Te-
rapii Uzależnień prowadzona jest 
terapia dla osób uzależnionych od 
hazardu. W pierwszych miesiącach 
uczestniczyło w niej 12 osób. W tym 
roku z pomocy Ośrodka korzysta już 
26 nałogowych hazardzistów, z cze-
go 14 pochodzi z Nowego Sącza.

– Przyrost liczby osób uzależ-
nionych od hazardu jakie zgłaszają 
się do nas jest znaczny, szczegól-
nie w porównaniu z liczbą uzależ-
nionych od alkoholu. Hazardzistów 
z roku na rok przybywa o 5–6 proc. 
– mówi Iwona Bodziony, dyrektor 
Małopolskiego Ośrodka Profilakty-
ki i Terapii Uzależnień. – Ciągle jed-
nak na leczenie decyduje się zale-
dwie ułamek procenta tych, którzy 
są uzależnieni od hazardu. I naj-
częściej pierwsza po pomoc zgła-
sza się rodzina, a nie sam chory.

Hazard powoduje wzrost 
przestępczości
Marek Szczepański, komendant po-
sterunku policji w Mszanie Dolnej, 
już dwa lata temu wypowiedział 
wojnę jednorękim bandytom, które 
wyrastały jak grzyby po deszczu na 
podległym mu terenie. Jako pierw-
szy głośno powiedział, jak tragicz-
ne w skutkach może być uzależ-
nienie od hazardu i jak wiele szkód 
wyrządzać może w życiu lokalnych 
społeczności. 

– Wraz ze wzrostem liczby au-
tomatów wzrastała liczba prze-
stępstw – mówi dzisiaj. – Hazar-
dziści spieniężali majątki rodzinne 
i okradali swoich szefów. Wielu 
dokonywało też kradzieży i wła-
mań tylko po to, żeby zdobyć co-
kolwiek, co mogliby sprzedać – nie 
ważne czy była to siekiera, łopa-
ta, piła mechaniczna czy pilarka. 
W końcu z kilkuset automatów 
zostało w naszej gminie zaledwie 
kilkanaście. Od tej pory nie zda-
rza się, żeby pieniądze z kradzie-
ży trafiały do automatów. Widać 
tutaj pewną zależność.

Nowy Sącz nie będzie małopolskim Las Vegas
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Z DRINKIEM DO AUTOMATU

Czesław Baraniecki, dyrektor 
Sądeckiego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej:
– Nowy Sącz nie jest wolny od róż-
nego rodzaju zagrożeń, w tym także 
hazardu. Jeśli stwarza się sprzyjające 
warunki to liczba uzależnionych na-
turalnie rośnie – i odwrotnie. Obec-
nie nieustannie dostajemy sygnały 
od rodzin uzależnionych, najczę-
ściej, gdy żony lub dzieci zauważają, 
że ich bliska osoba popadła w długi, 
ma ogromne zobowiązania finan-
sowe. To wraz ze stresem i napię-
ciem hazardzisty rujnuje codzienne 
funkcjonowanie jego i jego rodziny. 
Tym bardziej, że często dochodzi do 
tego także uzależnienie od alkoholu. 
W końcu często do automatu zasiada 
się z piwem lub drinkiem.

KASYNO – ELEMENT ROZRYWKI

Krzysztof Pawłowski, 
prezydent WSB–NLU, ekspert 
w dziedzinie marketingu:
– Miasto straci na tym, że nie bę-
dzie mieć kasyna. Mam tu na myśli 

wpływy z podatków i pieniądze, 
które gracze, także ze Słowacji, zo-
stawialiby także w hotelach, re-
stauracjach i sklepach. Nowy Sącz 
potrzebuje szerokiej, zróżnicowanej 
oferty rozrywki dla turystów, a ka-
syno mogło być jej bardzo ważnym 
elementem.

KASYNO POMOGŁOBY MIASTU

Artur Czernecki (PiS), 
przewodniczący Rady 
Miasta Nowego Sącza:
– Kasyno to uporządkowanie hazar-
du. Tam młodzież nie ma dostępu, są 
specjalne standardy – dla rozważ-
nych i rozsądnych ludzi nie stano-
wią żadnego zagrożenia. Wiem, że 
gdy wygasną koncesje salonów gier, 
hazard zniknie z miasta, ale głosując 
miałem na uwadze, że kasyno po-
mogłoby miastu się rozwijać. Prze-
cież będą tu przyjeżdżać do Mia-
steczka Multimedialnego biznesmani 
z całego świata i musimy dać im od-
powiednią rozrywkę. A takie kasyno 
może też przyciągnąć biznesmenów, 
którzy przyjadą tu po raz pierw-
szy specjalnie, żeby zagrać w ruletkę 

i zakochają się w dziewiczych te-
renach Sądecczyzny. W efekcie ze-
chcieliby tutaj coś tworzyć, zamiast 
ciągle inwestować w Krakowie.

OTOCZKA WOKÓŁ MIEJSCA

Robert Sobol (PO), 
radny Nowego Sącza:
– W ciągu ostatnich czterech lat 
głosami radnych PiS w Nowym Są-
czu wzrosła liczba sklepów mono-
polowych, pojawiły się dopalacze 
i klub go–go. Nie wyobrażam sobie, 
żeby do tego wszystkiego pojawi-
ło się jeszcze kasyno, tym bardziej, 
że miałoby działać tuz obok kościo-
ła i szkoły. Co prawda, przy obec-
nych przepisach, kasyno jest w pe-
wien sposób bezpieczne, ale wokół 
niego tworzy się cała otoczka. Mam 
na myśli różnych ludzi z grubymi 
portfelami, którzy raczej nie byli-
by chcącymi inwestować na Sądec-
czyźnie inwestorami. Ich obecność 
tutaj mogłaby nam wręcz zaszko-
dzić. Bo nie wierzę, że dzięki wygra-
niu w Nowym Sączu w ruletkę, ktoś 
postawi tutaj hutę szkła lub fabry-
kę czekolady.

Opinie
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Za 
górami, 
za lasami, 
w pewnej 
powszech-
nie zna-
nej kotlin-

ce, zorganizowano Turniej Miast. 
Zaproszono wielu kasztelanów i or-
dynatów z dalszej i bliższej oko-
licy. Każdy zachwalał swoje wło-
ści, reklamował się od jak najlepszej 
strony. Wychodzili po kolei włoda-
rze z bliższej, a nawet dalszej okoli-
cy i przekrzykiwali się jeden przez 
drugiego: „My mamy bezpośred-
nie połączenie z autostradą, nowy 

Aquapark, korty tenisowe, pole gol-
fowe, obszerne parkingi, zbudowa-
liśmy obwodnicę, mamy piękny te-
atr, filharmonię, osiedlowe boiska 
ze sztuczną nawierzchnią i oświe-
tleniem, teraz budujemy halę wi-
dowiskową i przystań żeglarską, 
zbudowaliśmy wielopoziomowe 
ronda, stworzyliśmy trzy nowe par-
ki, mamy nowoczesne place za-
baw, fundujemy stypendia zdolnym 
uczniom i studentom, tworzymy 
własną kadrę akademicką i tworzy-
my środowisko studenckie, budu-
jemy nowe muzeum…”. W końcu 
ta wyliczanka zamieniła się w jeden 
wielki harmider. Gdy wrzawa nieco 
ucichła z kąta wychylił się kasztelan 
Kamienistej Rzeki. Próbował ukryć 
zmieszanie, puszczał do zebra-
nych nieśmiałe uśmiechy, wyszedł 
na środek i niepewnym głosem za-
czął zachwalać swój gród: „yyy, no 
więc, yy, my też mamy obwodnicę 
(yy, to znaczy w planie), wybudo-
waliśmy… (a, to nie my, tylko mar-
szałek), wybudowaliśmy… (a, to też 

nie my), wybudowa… (a, to już poza 
granicami), ale mamy naturalny tor 
kajakowy (aha, on już nie istnieje), 
ale wylaliśmy w cholerę nowego as-
faltu (yes, yes, yes, nareszcie jakiś 
sukces!), pomalowaliśmy to i owo, 
organizujemy… (kurcze, to też nie 
my), ale naszą największą zasłu-
ga jest piękna przyroda, zdrowy kli-
mat i sympatyczni ludzie, ehm, jed-
nym słowem lista naszych atrakcji 
i przedsięwzięć jest długa, bo pi-
sana największą czcionką jaka jest 
w komputerze”.

Teraz to pozostali uczestnicy tur-
nieju pochowali się po kątach i lek-
ko zmieszani posyłali sobie nie-
śmiałe uśmieszki. Żeby wybrnąć 
z tej niezręcznej ciszy przewodni-
czący turniejowej komisji postano-
wił szybciutko odczytać wyniki. Li-
sta nagrodzonych była długa, ale 
nas interesuje wynik kasztelana Ka-
mienistej Rzeki. Jurorzy nagrodzili 
go uroczystym przybiciem „piątki” 
otwartą dłonią i chińskim ciastecz-
kiem z dobrą wróżbą.

W
 ielki po-
dział na 
Polskę li-
beral-
ną i Polskę 
solidar-

ną jest z pewnością przesadzo-
ny. Na pewno nie stanie się zarze-
wiem nie tylko wojny domowej, 
ale nawet większego społeczne-
go konfliktu. Na co dzień funkcjo-
nuje w symbolicznych potyczkach 
polityków i komentatorów. Ale bi-
twy Polski liberalnej z solidarną 
zdarzają się także poza polem wy-
borczym i medialnym. Jedna z ta-
kich małych bitew toczy się pod 
moim osiedlowym śmietnikiem.

Polska liberalna zajeżdża swo-
imi wypasionymi autami rankiem 
lub o zmierzchu, wyciąga z bagażni-
ków worki śmieci i podrzuca miesz-
kańcom spółdzielczych mieszkań 
swoje „co nieco”. Proceder wywo-
łał sprzeciw władz spółdzielni, któ-
re zamontowały krzykliwie żółtą ta-
bliczkę informującą, że „obiekt jest 
monitorowany”. Ale przestraszy-
ło to tylko nielicznych, bo przecież 
żadna spółdzielnia nie wytoczy kie-
rowcy mercedesa czy audi procesu 
o podrzucanie śmieci. 

A ludzie są już w zasadzie przy-
zwyczajeni do tego, że bogatsi oby-
watele mogą więcej, więc zapew-
ne także mogą nie płacić za swoje 
śmieci. „Oszczędnością, nie pra-
cą ludzie się bogacą” – twierdzi 
mój uczony kolega z Krakowa. Wi-
dać zatem, że mieszkańcy spółdziel-
ni to ci, którzy nie znaleźli wcześniej 
sposobów „oszczędzania” kosztem 
innych i mają to co mają. Na wła-
sną prośbę. 

A polski liberalizm rozpy-
cha się łokciami, stanowiąc dok-
trynę obrony silniejszych przed 

słabszymi, domagając się bezkarno-
ści dla członków elit, podnosząc po-
datki dla ubogich (VAT) i hojną ręką 
powiększając szeregi administra-
cji. Że nie jest podobny do swoje-
go zachodniego wzoru? Nigdy nie 
był. Różni oświeceni przez krakow-
sko–warszawski salon mądrale od 
dawna używają liberalizmu przede 
wszystkim jako sposobu upokarza-
nia „moherowej” ludności, która 
nie dojrzała a to do demokracji, a to 
do wolnego rynku, a wreszcie dziś 
– do europejskich standardów. I nie 
potrafią wytłumaczyć jak do euro-
pejskich standardów ma się dziu-
rawa droga, rozpadający się system 
transportu kolejowego czy publicz-
na służba zdrowia. 

Standardy polskiego liberalizmu 
zwalniają elity z odpowiedzialno-
ści za rządzenie, zwalniają silnych 
z obowiązku respektowania prawa, 
zwalniają ze zwykłej przyzwoitości. 
Pod osiedlowym śmietnikiem Pol-
ska liberalna drwi sobie z tej solidar-
nej. Drwi sobie na łamach mediów, 
drwi w szkole – ale uwielbia życie 
na cudzy koszt. 

Z 
askoczył mnie, 
a nawet lekko za-
szokował kole-
ga z IV, a nawet V 
kolumny – Kuba 
Bulzak. Ten o po-

kolenie młodszy ode mnie felie-
tonista popełnił bowiem w ze-
szłotygodniowym wydaniu DTS 
zabawny tekst, w którym sta-
wia lekko do pionu poniektó-
rych młodych, ambitnych kan-
dydatów do samorządowych 
godności. Wypuszczając z nich 
nadmiar powietrza, którym na-
dęli się w przedwyborczej go-
rączce, zaskakuje swoistym bra-
kiem solidarności pokoleniowej. 
Idzie przy tym wyraźnie pod 
prąd oczekiwaniom znaczącej 
części komentatorów i publi-
cystów, także tych ogólnopol-
skich, którzy wyraźnie wyma-
gają od elektoratu zachowania 
zgodnego z ich oczekiwania-
mi. W tym przypadku (bo każdy 
jest inny, ale oczekiwanie rów-
nie kategoryczne i nie znoszą-
ce dyskusji) chodzi o tzw. po-
stawienie na młodych. Myśl 
przednia, a idea warta poparcia. 
Bez dwóch zdań. Świeża krew, 
nowe spojrzenie, brak rutyny 
i skażonego umysłu. To wszyst-
ko warte jest oddania głosu. Py-
tania są tylko dwa. Po pierw-
sze, co na to sami wyborcy? 
Czy rzeczywiście stawiają od-
wagę i dynamizm młodości po-
nad rozwagę i doświadczenie? 
Czy znany i kontrowersyjny na-
wet kandydat, jest na starcie 
gorszy od tego młodego, z czy-
stą kartą? Czy wreszcie artyku-
łowane przed wyborami, tra-
dycyjne narzekania na starych 
i nadzieje pokładane w mło-
dych tym razem znajdą swoje 
odzwierciedlenie w samym ak-
cie głosowania? W statystycz-
nych zestawienia dotyczących 
list kandydatów oraz w artyku-
łach i komentarzach przedwy-
borczych wyborca jest w róż-
ny, czasem zawoalowany sposób 
zachęcany do zainteresowania 
się debiutantami, domniema-
nymi przyszłymi liderami lokal-
nej społeczności. W miejscowej 

praktyce prym w stawianiu na 
dwudziestoparolatków wiedzie 
u nas poseł PiS – Arkadiusz Mu-
larczyk. Być może w ten sposób 
spłaca dług sprzed kilkunastu 
lat, kiedy zapukał do kilku gabi-
netów, w tym i do mojego, pro-
sząc o wsparcie w rozpoczęciu 
samorządowej kariery. Wsparcie 
otrzymał, a swoją szansę wyko-
rzystał. Ale startował też z od-
powiedniej listy. Kiedy kilka 
lat później tworzyłem inny, nie 
opatrzony odpowiednim szyl-
dem komitet wyborczy, zapro-
ponowaliśmy wyborcom kilku-
nastu ludzi w podobnym wieku 
i o zbliżonym potencjale. Więk-
szość z nich to prawdziwe dia-
menty. Przepadli co do jednego, 
a prawie wszyscy zostali trwa-
le straceni dla samorządu. Pi-
szę o tym, bo sam jestem przy-
kładem na podobną, acz udaną 
ścieżkę działalności publicznej. 
W 1990 r., wraz z szeregiem mo-
ich rówieśników, de facto prze-
jęliśmy sądecki ratusz. Wszyscy 
przed trzydziestką. Ale byliśmy 
beneficjentami rewolucji, po-
równywalnej do tej po II woj-
nie. W obu wypadkach trzeba 
się było znaleźć w odpowiedniej 
drużynie. Różnica była taka, że 
w pierwszym przypadku wy-
starczała legitymacja i „chęć 
szczera”, my zaś musieliśmy się 
wykazać trochę lepszymi pa-
pierami. I tu pojawia się pyta-
nie drugie. Czy młodzi warci są 
dziś, AD 2010 naszego poparcia 
tylko dlatego, że są młodymi? 
Czy ważniejsze są jednak ich 
przymioty, dokonania, pomysły 
dla lokalnej społeczności? Za-
pewne niektórzy z dzisiejszych, 
młodych kandydatów mają się 
czym pochwalić. Jeden z nich 
kierował taką liczbą organiza-
cji i nie tylko, iż chyba wyłącz-
nie z braku miejsca nie dopisał 
kierowania rowerkiem otrzy-
manym na I komunię. Inny ma 
takie kwalifikacje, kontakty 
i poglądy, że może rządzić do-
wolną gminą poznaną na tu-
rystycznym szlaku. Kolejny 
dysponuje odpowiednim wy-
kształceniem, ale nade wszyst-
ko widocznym na wyborczym 
plakacie poparciem odpowied-
niego autorytetu. 

Dajmy więc młodym szan-
se, ale z rozsądkiem i każdora-
zowo z refleksją. Atrybut wie-
ku nie jest bowiem sam z siebie 
wystarczającym powodem do 
otrzymania naszego zaufania. 
Tak, jak nie jest nim sam partyj-
ny szyld, aparycja, czy płeć.

Opinie

Liberalizm przy 
osiedlowym śmietniku

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

To idzie młodość

Jakub M. Bulzak
Pije Kuba do Jakuba

Bajka o Turnieju Miast
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P 
oczątek listopada na-
straja melancholij-
nie. Nie tylko dlate-
go, że jesień, krótki 
dzień i dżdżysto na 
sercu, ale dlatego, 

że wspominamy. W tym roku mi-
nęła dwudziesta rocznica śmierci 
moich rodziców. Odeszli w ciągu 
dwóch tygodni. Ojciec 25 grud-
nia, mama 8 stycznia. Scena-
riusz okrutny i niesprawiedliwy. 
Wszystko to za wcześnie. Jesień 
jest nieubłagana: i ta w przyro-
dzie, i ta w naszym życiu. Spierać 
się z nią nie można, co najwyżej 
pogodzić z nieuchronnością, ale 
jest to ponad nasze siły. Chyba że 
jest się zadeklarowanym stoikiem. 
Jeżeli coś o jesieni da się powie-
dzieć bardziej optymistycznego to 
tylko to, że na chwilę (1 listopada) 
przywraca naszą pamięć o tych, 
którzy są już po drugiej stronie. 
Jest ona zdarzeniem chwilowym, 
bo najczęściej trwa nie dłużej niż 
wizyta na cmentarzu przy grobach 
najbliższych. Kiedy uczestniczymy 
w jakimś pogrzebie, zwykliśmy 
deklarować, że ten, kto odcho-
dzi, pozostanie w nas na zawsze. 
Niestety, słowo „jesień” dotyczy 
i pamięci, bo więdnie zadziwiają-
co szybko. Są i tacy, w których ta 
pora roku wywołuje egzaltacje es-
tetyczne, że niby jesień jest polska 
i złota. Z temperamentem raso-
wego kontestatora pozwolę sobie 
jednak zauważyć, że i babie lato, 
i mieniący się kolorami schyłek 
roku to widok coraz rzadszy. Za-
miast tego pogodowy magiel. Coś 
się dziwnego porobiło w naturze, 
a na dodatek nieprzewidywalne-
go, że tylko czekać, kiedy w lip-
cu sypnie śniegiem, a w stycz-
niu zanurzymy członki w Bałtyku. 
Ostatnio w celach poznawczych 
odwiedzam nasze piękne góry 
i stwierdzam z ubolewaniem, że 
to czego jeszcze nie zdążyliśmy 
zepsuć, dorżniemy już wkrótce, 
bez litości. Zamiast śpiewu pta-
ków i dostojnie szumiących bu-
ków (bo idę na Cyrlę), przeraźliwy 

charkot, ogłuszający huk motocy-
kli jakichś rajdowców crossowych 
hasających po lesie jakby im ode-
brano rozum. Więc szlag mnie tra-
fia, że nawet w górach nie mogę 
cieszyć się życiem, bo mi te góry 
najzwyczajniej rozjeżdżono. Zda-
rza się czasem, że tragedia roz-
deptywania świata przeradza się 
w tragifarsę. Taki właśnie incy-
dent o charakterze turystyczno 
– groteskowym przeżyłem parę lat 
temu. Początkiem września wra-
całem z Cyrli (znowu!) z jakiejś 
urodzinowej imprezy, a że był już 
wieczór, powrót można było za-
liczyć do sportów ekstremalnych. 
Mniej więcej w połowie drogi do 
Rytra, pośród gęstwiny drzew, za-
majaczyło poruszające się jed-
no światło, potem drugie. Z każdą 
chwilą blask intensywniał. Zrobiło 
się nieprzyjemnie. Kto chadza po 
lesie o tej porze domyśla się, jak 
bardzo nieprzyjemnie. Do cywili-
zacji daleko, wyobraźnia hula, a ja 
pośród nocy tylko z żoną i kolegą 
Markiem S. I oto w takich okolicz-
nościach przyrody, oprócz świateł 
pojawił się dźwięk. Samochodów. 
Samochody w nocy, w drodze na 
Cyrlę, to widok nie tyle strasz-
ny co irracjonalny. Kiedy już, rzę-
żąc, dojechały do nas, zobaczy-
liśmy scenę godną Mrożka: dwie 
białe limuzyny upstrzone dużymi, 
ślubnymi obrączkami a w środ-
ku wystraszeni nowożeńcy. Jeden 
ze świadków wyskoczył na ścież-
kę i dramatycznym głosem zapytał 
nas o jakąś restaurację czy karcz-
mę, zapewne miejsce weseliska. 
Co im przyszło do głowy wjechać 
w las, nie wiem, ale stan ich we-
wnętrznego rozdygotania świad-
czył o tym, że stało się coś albo 
bardzo strasznego, albo wyjątko-
wo śmiesznego. Nie wiem jak za-
wrócili, nie wiem czy się odnaleź-
li, ale to surrealistyczne spotkanie 
II stopnia zapamiętam do końca 
życia. Albo i dłużej. Z tych kilku 
opowieści (wspomnień) rodzi się 
mało budujący wniosek, że jeste-
śmy specjalistami od rozjeżdżania: 
rozjeżdżamy pamięć, rozjeżdżamy 
ostatnie enklawy spokoju (jesz-
cze nie wiecznego) i coraz bardziej 
roztapiamy się w poczuciu bez-
radności. O ile jednak z pamięcią 
musimy sobie radzić sami, o tyle 
w kwestii rozjeżdżania gór mogli-
by nas wesprzeć myśliwi. Jeśli do-
brze rozumiem, ich misja polega 
na wyczyszczeniu lasu ze szkodni-
ków. No to „darz bór!” 

J 
eśli ktoś pochodzi z Polski 
i jest w dodatku katolikiem 
– a takich osób na Sądecczyź-
nie pełno – musi przeżywać 
początek listopada ze szcze-
gólnym pietyzmem, zwłasz-

cza owych jedenaście dni od uroczy-
stości Wszystkich Świętych aż po Dzień 
Niepodległości. Taka osoba wspomi-
na bowiem wówczas „wielkie mnóstwo 
świadków”, jak by powiedział autor Li-
stu do Hebrajczyków. Tych, którzy wal-
czyli z honorem za Ojczyznę i tych, co 
oddali swoje życie Chrystusowi. Choć to 
często jedni i ci sami.

Pamięta się o nich na różne sposo-
by, zwykle jednak sztampowo. Każe 
się dzieciom śpiewać piosenki, których 
sensu jeszcze długo nie pojmą. Zmu-
sza się młodzież do recytowania wier-
szy, ale w taki sposób, że nikomu nie 
chce się ich słuchać. Wygłasza się ka-
zania podczas okolicznościowych mszy 
albo poprawne politycznie przemówie-
nia na tle narodowej flagi. „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” zaczyna w ramach tych drę-
twych obchodów brzmieć bardziej jak 
„bardzo chora ojcowizna”…

Tymczasem patriota czci pamięć 
przodków inaczej. Przede wszyst-
kim wychwala z przekonaniem ich czy-
ny w obecności przyjaciół i obcych. Wy-
chwala, bo je zna. Pali znicze na ich 
grobach, by pokazać światu jak ważna 
jest pamięć, lecz także w dowód tej pa-
mięci przekazuje nabytą od nich mą-
drość swoim młodym uczniom, bo wie, 
że tylko w ten sposób – nauczając in-
nych – sam będzie mógł się czegoś no-
wego nauczyć.

Patriota, który wierzy w świętych ob-
cowanie, wzywa pomocy tych, co go po-
przedzili, a teraz zasiadają na tronach 
chwały w Niebie. Wzywa ich w harmi-
drze wojny: by wyprosili mu u Pana ła-
skę miłosiernego miecza. Chce bowiem 

swoich wrogów przenosić na sąd szyb-
ką śmiercią. Wzywa, gdy panuje pokój: 
prosząc o łaskę gorliwości w treningu, 
ponieważ ma świadomość, że wojna du-
chowa zawsze czai się tuż za horyzontem 
sumienia. Wzywa wreszcie w złudnej ci-
szy poprzedzającej bitwę, a modlitwa 
jego jest wówczas bardzo prosta:

Bracia! – mówi. – Których znałem 
i nie znałem, ale którzyście mi byli za-
wsze tak samo bliscy w swojej świętości 
i odwadze. Połóżcie teraz na mnie swo-
je ręce i proście, by Duch Święty napeł-
nił moje serce, jak napełnił Najświęt-
sze Serce naszego Pana w Ogrójcu. Bym 
miał radość w umieraniu, a po śmierci 
życie, do którego tak tęsknię.

Może sobie pozwolić na taką buń-
czuczność w modlitwie, bo to właśnie 
dzięki tym, do których woła, ma wypi-
sane na sercu słowa Syracha: „Nie bój 
się wyroku śmierci, pamiętaj o tych, co 
przed tobą byli i będą po tobie. Taki jest 
wyrok wydany przez Pana na wszelkie 
ciało: i po co odrzucać to, co się podo-
ba Najwyższemu?” (Syr 41,3–4). Nie jest 
mu też obce wyznanie wodza Aupumu-
ta, Mohikanina: „Kiedy przyjdzie czas, 
by umrzeć, nie bądź jak ci, których ser-
ca wypełnia strach przed śmiercią. Gdy 
przychodzi na nich pora, płaczą i modlą 
się o jeszcze trochę czasu, obiecując, że 
teraz będą żyć w inny sposób. Ty zaśpie-
waj swoją pieśń śmierci i umrzyj jak bo-
hater powracający do domu”.

Patriota kocha życie i jest Bogu 
wdzięczny za każdy moment spędzony 
na tej ziemi, bo rozumie, że tutaj może 
się nauczyć wszystkiego, co będzie mu 
potrzebne po zmartwychwstaniu: mi-
łości, pasji, twórczości, zapału, radości, 
obdarowywania… Ale też dlatego wła-
śnie tęskni całym sercem za tą chwilą, 
gdy z tej ojczyzny Pan wezwie go do Oj-
czyzny Niebieskiej. Gdy jego doczesne 
szczątki polegną na polu chwały, a on 
sam wsiądzie na przygotowanego mu 
przez aniołów rumaka, chwyci miecz za 
klingę, jak krzyż, uniesie go wysoko nad 
głową i ruszy na spotkanie z Królem. Po 
obiecaną nagrodę.

Jeśli nie tak chcesz przeżyć początek 
listopada, jeśli nie o takiej chwale, nie 
o takiej przeszłości i przyszłości chcesz 
sobie przypomnieć, to w co naprawdę 
wierzysz?

Kto Ty jesteś? 
Jaki znak Twój?
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Rozjeżdżanie 
pamięci

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty
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Informacje

R E K L A M A

BIZNES.  Załatwić kilkaset tysięcy 
to dla nich nie problem. Robią to od 
lat, ale każdy tysiąc robi się inaczej. 
Nie wolno popaść w rutynę, bo ona 
może zgubić. Pierwsze tysiące po-
jawiły się już na studiach. Nie cho-
dzi oczywiście o tysiące złotych albo 
euro. Chodzi o tysiące klientów, 
których zdobywają dla firm.

Zaczęło się na drugim roku studiów 
w akademiku w Nowym Sącz. Mi-
chał wpadł na pomysł założenia fir-
my, która pomaga budować wize-
runek i pozytywne emocje. Plan, 
jaki zrodził się w głowie 20–lat-
ka, padł na podatny grunt. Pierw-
szymi klientami były małe lokalne 
przedsiębiorstwa. Później stopnio-
wo, coraz większe firmy, które ope-
rowały coraz większymi budżetami. 
Już w pierwszym roku działalności 
trzeba było zmienić siedzibę. Aka-
demik okazał się za ciasny na reali-
zację licznych pomysłów Michała. 
Wynajął biuro i już w składzie 5–
osobowym zaczęli działać na więk-
szą skalę. 

Do ekipy Michała Dąbrowskiego 
dołączył Andrzej Rabsztyn. Spotka-
li się w Warszawie. Zupełnie przy-
padkiem. Już po kilku słowach wie-
dzieli, że odbierają na tych samych 
falach.

– Od początku towarzyszyła nam 
pasja – chcieliśmy robić biznes w tej 
branży – opowiadają. 

Są niepoprawnymi optymistami, 
ciekawymi świata, lubiącymi po-
znawać nowych ludzi i nowe miej-
sca. Stanęli w szranki z największy-
mi firmami zajmującymi się budową 
wizerunku. I już pukają do pierw-
szej ligi w swojej branży. Razem 
w 2006 r. stworzyli spółkę Hyper-
crew, która rozwija się błyskawicz-
nie. Ich siłą i potęga jest Internet. 
Centrum dowodzenia znajduje się 

w Nowym Sączu. To jak sami mó-
wią – przez sentyment do miasta 
nie chcą zmieniać siedziby centra-
li firmy, choć w Nowym Sączu ani 
w regionie nie obsługują żadnych 
firm. W ubiegłym roku otworzyli 
dwa oddziały w Warszawie i Wro-
cławiu. Zatrudniają około 40 osób.

Przełom nastąpił, kiedy za udział 
w projekcie wprowadzenia na ry-
nek nowego operatora komórko-
wego, zostali nagrodzeni prestiżo-
wą Effie. To jeden z najważniejszych 
na świecie konkursów marketin-
gowych. W Polsce organizowany 
od 1999 r. Serwis, jaki stworzyli 
dla operatora GSM, w ciągu dwóch 
miesięcy odwiedziło 270 tys. osób. 

– Kampania okazała się du-
żym sukcesem, ale już mamy 
w planach poprawę tego wyniku 
– zapowiadają. 

Ich najnowszy pomysł ma na 
imię 10 milionów. Tak, tyle osób 

chcą zachęcić do oddawania 1 
procenta podatku. Już w listopa-
dzie ma ruszyć portal dla fundacji 
i stowarzyszeń.

– Zdobywanie środków przez In-
ternet to dla nich ogromna szansa 
– mówią z przekonaniem. – Chce-
my pokazać jak ten jeden pro-
cent rośnie i jakie daje możliwości. 
A przecież tego procenta nie wyj-
muje się z własnej kieszeni! 

Na swoim koncie mają też serwis 
dla firmy zajmującej się komplek-
sowymi usługami pogrzebowymi.

– Sprzedać można wszystko 
– mówią. – Trzeba tylko wiedzieć 
jak… Pracujemy nad wieloma no-
wymi pomysłami – opowiadają 
tajemniczo. Zdradzają jedynie, że 
chcą przekroczyć próg pierwszej ligi 
i wejść na giełdę. 

– To będzie następny krok do 
umocnienia naszej pozycji.

(LIB)

O K N A  –  D R Z W I 
MARKET GORZKOWSKA 15,  tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

Nowy Sącz  ul.Kolejowa 16 tel. 18 443 69 98
 ul.Ciećkiewicza 7, tel. 18 449 08 60
Krynica ul. Kościuszki 56, tel. 18 471 31 13
Gorlice ul. Bardiowska 5, tel. 18 353 52 61
 ul. Michalusa 26, tel. 18 545 00 45
Bobowa Centrum Handlowe  tel.18 354 61 20
Limanowa ul. Zygmunta Augusta 12, tel. 18 337 01 57
 ul. Piłsudskiego 7, tel. 337 26 55

R E K L A M A

Zdobyć 270 tysięcy 
w dwa miesiące

W przerwie poszukiwań kolejnych tysięcy klientów najlepiej 
zagrać piłkarzyki   FOT. LIB

Sas na sprzedaż
Małego psikusa zrobiono przed wyborami kandydatowi na prezydenta No-
wego Sącza. Najpewniej jakiś dowcipniś albo cichy sympatyk Kazimierza 
Sasa, zarezerwował domenę www.kazimierzsas.pl. Co się znajduje na tej 
stronie? Mężczyzna w żółtych bokserkach w czerwone groszki, który stoi 
na wadze, najwyraźniej niezadowolony z ilości swoich kilogramów. Chcąc 
dowiedzieć się czegoś o kandydacie na prezydenta i wpisując w wyszu-
kiwarce hasło Kazimierz Sas, jako pierwsza wyskakuje właśnie ta strona. 
Domena jest na sprzedaż, ale najwyraźniej Kazimierz Sas nie jest zainte-
resowany kupnem. (LIB)

Przewodniczący w sieci
Artur Czernecki, przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza staje się lo-
kalną gwiazdą Internetu. Na czterech krótkich filmikach dostępnych na 
stronie youtube.com opowiada o wyprawie do – jak to określa – „miasta 
Norwegia”, w którą udał się w maju jako członek oficjalnej delegacji. Wraz 
z towarzyszącą mu grupą sądeczan uczestniczył tam w obchodach 70–
lecia bitwy o Narwik. Po powrocie opowiedział o swoich wrażeniach pod-
czas sesji Rady Miasta. „Było trochę tych startów i lądowań. Oczywiście, 
to niesie strach, ale czego się nie robi jak się jest delegatem miasta” – za-
czyna swoją opowieść. Później mówi o licznych „ciekawych zjawiskach”, 
takich jak obiad za 130 zł, czy dzień polarny – w których uczestniczył 
z prawdziwym poświęceniem. Tłumaczy też, dlaczego nasi urzędnicy mają 
lepsze warunki pracy niż urzędnicy w Norwegii: „Zatrudniają tych urzęd-
ników bardzo dużo. W jednym pokoju nawet po jedenastu ich tam siedzi, 
ale po to, żeby właśnie nie było bezrobocia”. Jak się dowiedzieliśmy, dzię-
ki rosnącej popularności filmików z pamiętnej sesji, do przewodniczącego 
Czerneckiego przylgnął pseudonim „sądecki Kononowicz”, a pewna ogól-
nopolska telewizja komercyjna chce przygotować reportaż na temat od-
ważnego samorządowca.  (TASS)

SMS
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TAKIEJ PŁYTY JESZCZE NIE BYŁO
Znany sądecki zakonnik rapujący słynne wojenne piosenki? 
Przecież tego nie można przegapić! Muzyczny rarytas 
na długie jesienne wieczory dostaniesz w prezencie 
z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim”.

WAŻNY PROBLEM. Chłopiec był 
sparaliżowany, miał halucynacje, śli-
notok. Jego życie wisiało na włosku. 
Lekarze bezradnie rozkładali ręce. 

„Dobry Tygodnik Sądecki” dotarł 
do chłopca zarażonego wściekli-
zną. To pierwszy taki przypadek 
w regionie. Nawet Inspekcja Sa-
nitarna nie miała informacji o tym 
zarażeniu.

– Społeczeństwo jest nieświa-
dome jak groźna jest ta choro-
ba – mówi z przerażeniem pani 
Agnieszka. – Syn bawił się z psem 

u dziadków, zwierzę nawet go nie 
ugryzło! 

Rodzina spędzała wakacje 
w Bobowej, w powiecie gorlickim, 
skąd pochodzi mama chłopca. Za-
nim jednak dowiedzieli się o za-
rażeniu, zupełnie spokojni wyje-
chali do Holandii, gdzie mieszkają 
na stałe. 

Niedługo później pies zdechł. Od 
razu w głowie matki chłopca za-
paliła się czerwona lampka. Z wa-
kacyjnego pobytu w Polsce dobrze 
zapamiętała wielokrotnie powta-
rzane informacje o zagrożeniu 

wścieklizną, zakazy i ostrzeżenia. 
Po zbadaniu padłego zwierzęcia po-
twierdziło się najgorsze – pies miał 
wściekliznę.

– Jak tylko się dowiedzieliśmy 
– zaszczepiliśmy chłopców na 
miejscu w Holandii – relacjonu-
je kobieta. 

Z psem bawił się także jej dru-
gi syn. Chłopcy dostawali zastrzy-
ki w przedramię. Wydawało się, że 
wszystko dobrze się skończy. Na-
gle, stan jednego z nich gwałtow-
nie się pogorszył. Lekarze rozkła-
dali bezradnie ręce.

– Możemy tylko czekać i poda-
wać szczepionkę – mówili. 

Dla matki zabrzmiało to jak wy-
rok. Nic nie mogła zrobić. 

– To była tragedia, syn w każ-
dej chwili mógł umrzeć. Lekarze 
nie byli w stanie mu pomóc. Tak 
niewiele się wie o tej chorobie. I to 
jest przerażające, bo przecież jest 
tak groźna. 

Jak się nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy chłopiec miał pierwsze ob-
jawy występujące przy wściekliź-
nie. Począwszy od wymiotów, 
ślinotoku, po halucynacje, aż po 

paraliż. Pani Agnieszka krótko 
ucina:

– Nie będę mówić o szczegółach. 
To dla mnie zbyt nieprzyjemne.

Chłopiec doszedł do siebie. Dziś 
czuje się dobrze. Ale gdyby szcze-
pionka została podana zbyt późno 
– konsekwencje zabawy z psem, 
mogły być tragiczne w skutkach. 
Lekarze jasno mówią – przypad-
ki wyleczenia człowieka po wy-
stąpieniu objawów wścieklizny 
zdarzały się w historii medycyny 
sporadycznie. 

(CYG)

AKCJA SPOŁECZNA.  21 114,63 zł 
i 512 euro zebrali kwestujący na 
sądeckich cmentarzach w niedzie-
lę 31 października i w poniedziałek 
1 listopada. To rekord w dziesię-
cioletniej historii akcji ph. „Ratuj-
my sądeckie nekropolie”. Tym ra-
zem pieniądze zbierano na trzech 
cmentarzach: komunalnym, go-
łąbkowickim i heleńskim. 

Jak zgodnie podkreślali kwe-
starze z sądeckich stowarzyszeń 
uczestniczących w akcji, dopi-
sała nie tylko pogoda, ale przede 
wszystkim sądeczanie, hojnie 
wspierający społeczną inicjaty-
wę. Efekt zbiórki jest imponu-
jący, bowiem udało się pobić re-
kord z 2008 r., kiedy zebrano 16 
200 zł.

– Kwesta wrosła już w pej-
zaż dnia Wszystkich Świętych 
w Nowym Sączu – powiedzie-
li nam Bożena Jawor, zastęp-
ca prezydenta miasta i pre-
zes KIK oraz Piotr Tengowski ze 
Związku Sądeczan. – Jest wiele 
osób, które czekają na kwestę, 
mają swoje wybrane stanowi-
ska, a nawet ulubionych kwe-
starzy, którym wrzucają datki. 
Sądeczanie kolekcjonują kartki 
rozdawane na pamiątkę kwesty, 
a w tym roku z zaciekawieniem 
oglądali folder przedstawiający 

podsumowanie wcześniejszych 
dziewięciu kwest.

Przypomnijmy, że w ramach 
dotychczasowych kwest zebrano 
92 tys. zł, co pozwoliło odnowić 
42 zabytkowe nagrobki. W akcji 

bierze udział osiem działających 
w Nowym Sączu stowarzyszeń 
– Civitas Christiana, Fundacja im. 
dra Jerzego Masiora, Klub Inte-
ligencji Katolickiej, Polskie To-
warzystwo Historyczne, Polskie 

Towarzystwo Turystyczno Kra-
joznawcze, Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie „Beskid”, Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
i Związek Sądeczan.

JAKUB M. BULZAK

Owce i wilki
Kiedy publiczność liczy na 
niego, Stanisław Kogut nigdy 
nie zawodzi i mówi to, co ze-
brani chcą usłyszeć. Podob-
nie było podczas sobotniej 
konwencji PiS inaugurują-
cej kampanię samorządo-
wą. Senator ze Stróż zna się 
na politycznym pijarze jak 
mało kto i dobrze wie, że 
aby wystąpienie zostało za-
pamiętane, z mównicy mu-
szą polecieć drzazgi albo 
przynajmniej unosić się lek-
ki dym. Tak też było i tym ra-
zem, bowiem Stanisław Ko-
gut odważnie zdemaskował 
lokalnych przeciwników po-
litycznych ujawniając, że 
kandydaci PO do okolicz-
nych samorządów to wil-
ki w owczej skórze. Powiało 
grozą, bo strach sobie na-
wet wyobrazić co się stanie, 
kiedy tacy przebierańcy zo-
staną wybrani. Zasiądzie so-
bie potem taka sympatycz-
na owieczka w jakiejś radzie, 
aż tu nagle w najmniej spo-
dziewanym momencie wy-
skoczy ze środka wilk i po-
żre przewodniczącego rady! 
I co wówczas? Nic, wybory 
uzupełniające.

(KCH)

SMS

Wścieklizna zaatakowała człowieka

Rekord na jubileusz

Kwestujący za wrzucony datek wręczali folder   FOT. JAKUB M. BULZAK
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Szanowni Państwo!
Kilka dni temu dowiedziałam się 

o promocji książki „Gen. Józef Giza 
1887–1965 Virtute et armis”, której 
autorzy – Jerzy Giza i Tomasz Pod-
górski, wnukowie sądeckiego ge-
nerała, z wielkim uczuciem przy-
bliżają postać tego bohaterskiego 
żołnierza. Nie mogę zapomnieć, iż 
kilka miesięcy temu, w tym samym 
Domu Gotyckim, miałam zaszczyt 
osobiście uczestniczyć w promo-
cji książki o moim Dziadku, gen. Jó-
zefie Ustroniu – autorstwa dr. Zyg-
munta Kubraka z Lubaczowa. Tym 
razem odległość nie pozwala mi na 
obecność, więc ośmieliłam się tyl-
ko przesłać tych kilka słów na ręce 
pana prof. Jana Ruchały z Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, zwią-
zanego pokrewieństwem z gen. Jó-
zefem Gizą.

Cieszę się, iż podtrzymywa-
na jest pamięć o sądeckich bohate-
rach, o czym świadczą chociażby 
te dwie piękne publikacje. Pragnę 
wyrazić gratulacje dla autorów tej 

tak ważnej pozycji dotyczącej są-
deczanina, którego życie wplecio-
ne jest w historię Polski. Pragnę też, 
w imieniu rodziny Kustroniów, po-
dziękować panu prof. Jerzemu Gizie 
za utworzenie Towarzystwa im gen. 
Józefa Kustronia i za działalność na 
rzecz pamięci o moim Dziadku. 

Postać gen. Józefa Gizy ma wiele 
wspólnych cech z postacią gen. Ku-
stronia. Obaj wychowali się w No-
wym Sączu w skromnych i patrio-
tycznych rodzinach. Kształcili się 
w I CK Gimnazjum im. Jana Długo-
sza, gdzie wrzały organizacje nie-
podległościowe, mieli podobne ide-
ały i całym życiem służyli Ojczyźnie 
jako żołnierze trzech wojen. Ich losy 
splotły się nawet w Bielsku, gdzie 
w latach 1935–38, jak wspomina 
Pani Maria Giza–Podgórska, cór-
ka gen. Gizy, Ojciec „zyskał peł-
ny pułkownikowski stopień i gdzie 
podlegał bezpośrednio płk. Józe-
fowi Kustroniowi, z którym ra-
zem uczęszczał do sądeckiego gim-
nazjum”. Oboje, jako dowódcy, 

troszczyli się o wykształcenie żoł-
nierzy, byli wrażliwymi działacza-
mi społecznymi i kulturalnymi.

II wojna światowa była jednak dla 
gen. Gizy dużo dłuższa niż dla mo-
jego dziadka, poległego 16 września 
1939 r. Ileż trudów, bitew na wie-
lu frontach, gdzie przelewali krew 
polscy żołnierze, sądeccy żołnierze, 
ile cierpienia, choroba, potem życie 
i śmierć na obczyźnie, choć serce na 
zawsze zostało w Polsce. Cześć Jego 
pamięci! I dzięki dla wszystkich, 
którzy o tym pamiętają.

Ewa Kustroń–Ramos 
Mérida, Wenezuela, 7.10. 2010

Szanowni Panowie Kandydaci 
na Prezydenta Nowego Sącza!

Piszę krótko, bo wiem, że czas 
gorący – wszak zbliżają się wybo-
ry. Już tylko kilkanaście dni do fi-
nału. Trzeba załatwić mnogość 
spraw: odebrać kolorowe ulot-
ki z drukarni, zarezerwować bil-
bordy (wciąż nielegalne, choć tak 

dbamy o estetyzację), wydruko-
wać banery ze swoim portretem, 
załatwić plakatowanie, brać udział 
w otwarciach nowych obiektów 
wybudowanych ze środków unij-
nych. No i cały czas baczyć czy ko-
szula wyprasowana, czy coś się nie 
podwinęło, czy krawat dobrze do-
brany... Wiem, że to bardzo an-
gażuje. Tak zwany „wizerunek” 
jest przecież ważny. Wielu wybor-
ców zapewne zwróci uwagę na to, 
jak kandydat wyszedł na zdjęciu. 
Ale proszę sobie wyobrazić, że też 
są wyborcy, którzy chcieliby zagło-
sować nie tylko według „wizerun-
ku” czy sympatii politycznej, któ-
ra akurat na poziomie samorządu 
lokalnego nie powinna mieć żad-
nego znaczenia. Ci wyborcy chcą 
mieć dobrego gospodarza – z wi-
zją, pomysłem, konkretnym, re-
alnym planem działania. To za-
zwyczaj umieszcza się w swoim 
programie wyborczym. Mam trzy-
dzieści kilka lat. Uczyłem się kilka-
naście lat, posługuję się internetem, 

umiem czytać. Chcę być świado-
mym wyborcą. Zacząłem szukać 
informacji na Wasz temat w sie-
ci. I co? I prawie nic. Prawie, bo tyl-
ko jeden na pięciu coś tam napisał. 
Tylko nie ma tego z czym porów-
nać. A wybory to wybór. Dlate-
go proszę Panów bardzo uprzej-
mie: udostępnijcie swoje programy 
wyborcze. Za darmo można to zro-
bić w internecie, choćby za po-
średnictwem darmowego portalu 
www.mamprawowiedziec.pl. Sza-
nujcie swoich wyborców. Wybor-
ca to nie tylko maszynka do głoso-
wania patrząca na zdjęcia, która tak 
jak Wy wszyscy – chce odkorkować 
Sącz i „dać szansę młodym”, bo to 
banał. Władza to nie przywilej, to 
przede wszystkim zobowiązanie. 
Tylko czy to ktoś jeszcze rozumie? 
A może w innych miejscach Sądec-
czyzny jest inaczej? Za dużo ocze-
kuję? Nie wiem. Ja głosuję w No-
wym Sączu. Ale kogo wybrać?

(nie)świadomy wyborca
 Nazwisko i adres do wiadomości redakcji

LUDZ IE .  Bartek Orzeł (17 l.) uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego w No-
wym Sączu został redaktorem na-
czelnym Magazynu Młodzieży Sądec-
kiej MMS – premierowego numeru 
będącego rezultatem zakończonych 
warsztatów dziennikarskich w ra-
mach projektu „Rozwiń skrzydła po 
sądecku” realizowanego przez Urząd 
Miasta w Nowym Sączu.

– Dostałem ulotkę na ulicy i postano-
wiłem skorzystać z możliwości wzię-
cia udziału w projekcie – opowiada 
o swoich początkach Bartek. – Zosta-
łem przyjęty i tak oto rozpoczęła się 

moja przygoda z dziennikarstwem. 
Razem z Joanną Jaśkowiak, Katarzy-
ną Klimczak, Krystyną Kocańdą, Pa-
trykiem Majewskim, Michałem Mar-
czykiem, Mergimem Olszaneckim, 
Kacprem Płanetą i Jakubem Wojna-
rowskim stworzyliśmy małą redak-
cję, a MMS jest efektem naszej wielo-
miesięcznej pracy – dodaje. Przyszli 
młodzi dziennikarze tematy do maga-
zynu zbierali poprzez częstą wymianę 
zdań w swoim gronie: – Każdy przy-
nosił swoje teksty oraz dzielił się po-
mysłami i razem z Leszkiem Langerem, 
który pełnił funkcję opiekuna koła 
dziennikarskiego, dyskutowaliśmy na 

ich temat oraz nanosiliśmy poprawki. 
Już na początku mieliśmy ustalone ile 
artykułów powstanie. W ostateczno-
ści wszystkie napisane przez nas tek-
sty poszły do druku.

Promocja bezpłatnego Magazynu 
Młodzieży Sądeckiej MMS odbyła się 
28 października w Pałacu Młodzieży. 
Został on wydrukowany w nakładzie 
10 tys. egzemplarzy i trafi do wszyst-
kich szkół i organizacji, które zajmują 
się współpracą z młodzieżą na terenie 
miasta. „Rozwiń skrzydła po sądec-
ku” to projekt skierowany do mło-
dzieży w wieku 15 – 19 lat.

KINGA STUDZIŃSKA

      Z LISTÓW DO REDAKCJI

Dostał ulotkę, został 
naczelnym
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TAKIEJ PŁYTY JESZCZE NIE BYŁO
Muzyka dla dziadka i wnuka. Dostarcza wzruszeń, 
refleksji i sporą porcję adrealiny. Nogi same będą się rwały 
do tańca. Do słuchania nie tylko w Święto Niepodległości. 
Do zdobycia od 10 listopada.

PIWNICZNA-ZDRÓJ.  Do aresz-
tu trafiło dwóch mieszkańców 
tej miejscowości, którzy napadli 
na kwestującego na cmentarzu. 
Złodzieje zabrali puszkę, w któ-
rej było niewiele ponad 250 zło-
tych. Zatrzymani mają 
19 i 20 lat.

NOWY SĄCZ.  Zakończo-
no pierwszy etap budowy ho-
spicjum w Nowym Sączu. Bu-
dynek stoi w surowym stanie. 
Wkrótce zostaną zamontowa-
ne okna. Ekipa budowlana roz-
pocznie prace wewnątrz obiek-
tu. Czasu zostało niewiele, bo już 
latem przyszłego roku plano-
wane jest otwarcie placówki.  - 
To historyczna chwila, bo jest to 
pierwsze stacjonarne hospicjum 
w regionie - mówi ksiądz Józef 

Wojnicki, kapelan Szpitala Spe-
cjalistycznego w Nowym Sączu. 
Przedsięwzięcie ma kosztować 
prawie 4 mln zł. W Większości 
będzie finansowane ze środków 
unijnych.

NOWY SĄCZ.  Kodeksem kar-
nym groził Arkadiusz Mular-
czyk działaczom PO podczas 
konferencji zorganizowanej na 
palcu budowy siedziby Pań-
stwowej Straży Pożarnej w No-
wym Sączu. Zdaniem posła PiS, 
całą winę za przerwanie inwe-
stycji przy ulicy Witosa pono-
si Platforma Obywatelska. Koszt 
przedsięwzięcia miał wynieść 24 
mln zł. Na budowę już wydano 
8 mln. W 2010 r. województwo 
nie przeznaczyło jednak żad-
nych środków na ten cel.

GORL ICE.  15-latka, która mia-
ła we krwi ponad 5 promili al-
koholu, mogła trzeźwieć na-
wet 50 godzin. Zdaniem lekarzy 
dziewczyna wypiła około litra 
alkoholu. Nieprzytomna trafi-
ła do gorlickiego szpitala. Zda-
niem dyrektor Małopolskiego 
Ośrodka Profilaktyki i Tera-
pii Uzależnień Iwony Bodziony, 
dziewczynka ma szczęście, że 
żyje.  - Taka dawka alkoholu jest 
śmiertelna nawet dla dorosłego 
człowieka.

Krótko
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POD PARAGRAFEM.  O niegospo-
darność jest oskarżonych czterech 
członków byłego zarządu gorlickiej 
Rafinerii Naftowej „Glimar”. Przed 
Sądem Okręgowym w Nowym Są-
czu ruszył proces Zbigniewa M., 
Witolda K., Edwarda K. i Grzegorza 
S. Mężczyznom grozi do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Akt oskarżenia liczy 228 stron. 
Prokurator zarzuca w nim byłym 
członkom zarządu „Glimaru”, że 
od roku 1998 aż do 2002 podej-
mowali inwestycje, przez które 
rafineria straciła ponad 135 mln 
zł i w efekcie – w 2005 r. – upa-
dła. Pracę straciło wtedy oko-
ło 400 osób.

Największe straty „Glimar” 
poniósł w wyniku niedoszaco-
wania przez zarząd kosztów bu-
dowy kompleksu wodorowego 
„Hydrokompleks”. Według pro-
kuratury w inwestycji „utopio-
no” bezpowrotnie niemal 87 mln 
zł. Kolejne 33 mln zł przepa-
dły w budowie gorzelni, gdzie 
miały być produkowane kompo-
nenty do biopaliw. Resztę sumy 

zainwestowano w moderniza-
cję i przebudowę ośrodka wypo-
czynkowo–sanatoryjnego „Che-
mik” w Wysowej. 

Ponadto, Witold K., Edward K. 
i Grzegorz S. odpowiadają przed 
sądem za ponad 7,5–miliono-
we straty poniesione przez „Gli-
mar” w wyniku niekorzystnych 
dla gorlickiej rafinerii umów na 
dostawy spirytusu. Jak wynika 
z zeznań byłych pracowników, 
kontrahentami były firmy i spół-
ki zarządzane przez rodzinę Wi-
tolda K.

– Mimo to, sam ustalał 
ceny na dostarczany spirytus, 
udzielał wyłączność na jego 
dostawy i zgodził się na nie-
korzystne dla rafinerii zapi-
sy w umowie – zeznawał jeden 
z byłych pracowników.

Jak wynika z zapisów prze-
słuchań świadków, zdarzały się 
też sytuacje, że członkowie za-
rządu przyznawali sobie wyna-
grodzenia bez konsultacji z Radą 
Nadzorczą, czy sprzedawali swo-
je prywatne samochody, któ-
re później wykupywał dla nich 

„Glimar”. Podczas gdy oni do-
puszczali się kolejnych niego-
spodarności, zyski rafinerii sys-
tematycznie malały przy ciągłym 
wzroście zadłużenia.

– Zarząd składając sprawoz-
danie finansowe, podkreślał, że 
trudności są chwilowe i jest trend 
zwyżkowy, który pozwoli rafine-
rii osiągnąć w końcu odpowied-
nie zyski. Jednak za każdym razem 
zarząd podkreślał też, że sytu-
acja na rynku jest coraz trudniej-
sza – mówili w czasie przesłuchań 
w prokuraturze świadkowie.

Mimo dowodów zebranych 
i opisanych w ponad 100 to-
mach akt żaden z oskarżonych 
nie przyznaje się do winy. Męż-
czyźni na pierwszej rozprawie nie 
chcieli także składać wyjaśnień.

– Spółka bez inwestycji Hydro-
kompleksu upadłaby, a z tą in-
westycją działałaby dalej – po-
wiedział jedynie Zbigniew M. 
– W chwili mojego odejścia sprze-
daż kształtowała się na poziomie 
100 mln zł, a działalność spółki 
nie przynosiła strat – dodał.

 MARIA REUTER

Przeinwestowali 
135 mln
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Wybory samorządowe

W wyborczym wyścigu w zasadzie wszystko ja-
sne. Oprócz wyników oczywiście. Na te pocze-
kamy jeszcze blisko trzy tygodnie. Dzisiaj jednak 
możemy zaobserwować pewne przedwybor-
cze zjawiska.

Wśród startujących przeważają starzy znajo-
mi. Albo wieloletni gospodarze miast i gmin, 
albo ich dyżurni kontrkandydaci, budzący się 
do aktywności co cztery lata, by potem spo-
kojnie zapaść w letarg. Pojawiają się też kan-
dydaci nieco zaskakujący, którym jakiś we-
wnętrzny głos kazał spróbować swoich sił 
w wyborach. Najlepszym przykładem jest tu 
niedawny jeszcze szef samorządu studenckie-
go w sądeckiej PWSZ – Jacek Łukasik, dzisiaj 
kandydat na burmistrza Piwnicznej, a prywat-
nie… syn wieloletniego działacza SLD.

Opinia, iż wybory samorządowe nie są po-
litycznymi, sprawdza się na naszym terenie 
połowicznie. Owszem Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej wystawił w regionie tylko jednego 
kandydata na burmistrza pod partyjnym szyl-
dem, ale za to Prawo i Sprawiedliwość wysy-
ła w bój aż szesnastu swoich ludzi z partyjnym 
logo. Odmienną taktykę przyjęło Polskie Stron-
nictwo Ludowe – tylko dwóch kandydatów na 
wójtów i burmistrzów. Nie oznacza to wcale, 
że ludowcy będą pasywni w tych wyborach. 
Wręcz przeciwnie po raz pierwszy wystawi-
li kandydata na prezydenta, ale nawet w No-
wym Sączu trudno się wyborcom zorientować, 
że Wiesław Kądziołka to aktywny działacz lu-
dowy. Podobnie w innych miejscach. PSL wy-
raźnie uznał, że na tym szczeblu łatwiej zdobyć 
władzę posługując się bezpartyjnym szyldem, 

zieloną koniczynkę zostawiając na wybory 
parlamentarne. Ostrożność bierze się również 
m.in. ze słabych ostatnio notowań partii i prze-
konania, iż lepiej się teraz z szyldem po terenie 
nie obnosić. PiS przeciwnie. Bazując na bar-
dzo dobrych wynikach wyborów prezydenc-
kich i parlamentarnych tutaj, wierzy w magię 
samej nazwy partii, która w naszym regionie 
może otworzyć kandydatowi drzwi do zwycię-
stwa, nawet jeśli wcześniej nie był on postacią 
znaną. Dlatego PiS wystawia w regionie niemal 
trzy razy więcej kandydatów niż trzy pozosta-
łe partie razem wzięte.

Najczęściej jednak przyszli wójtowie i bur-
mistrzowie startują z komitetów, w których na-
zwach dominują rzeczowniki. Poloniści dodaliby 
– rzeczowniki abstrakcyjne. Przykłady? Oto one: 
aktywność, nowoczesność, przyszłość, prawda, 

rozwój, lepsze jutro, praca, zgoda, rodzina, spra-
wiedliwość, zmiany, jedność, kompetencje, 
uczciwość, gospodarność, odpowiedzialność, 
inicjatywa, godność, prawda, współpraca. Lista 
imponująca, gdyby jeszcze po wyborach udało 
się wprowadzić w życie wszystkie te cechy, są-
deckie samorządy byłyby prawdopodobnie naj-
szczęśliwszym miejscem na ziemi.

Tłoku do stanowisk jednak nie ma. Najwy-
raźniej widać to w powiecie gorlickim, gdzie 
w aż trzech gminach obecni wójtowie nie mają 
kontrkandydatów, a tam gdzie mają, to za-
zwyczaj tylko jednego. Najtłoczniej – oprócz 
takich miast jak Krynica–Zdrój, Gorlice, Li-
manowa i Nowy Sącz – jest w Laskowej i Ła-
bowej, gdzie kandyduje po pięciu chętnych, 
choć w tej drugiej gminie nie ma np. zapowia-
danego Jana Budnika. (MICZ)

Wszyscy kandydaci w regionie

KANDYDACI 
NA PREZYDENTA 
NOWEGO SĄCZA:

Kądziołka Wiesław Stanisław 
KWW NASZE MIASTO 
NOWY SĄCZ

Lachowicz Piotr Michał 
KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP

Nowak Ryszard Aleksander 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nowak Tadeusz Józef 
KW PRAWICA 
RZECZYPOSPOLITEJ

Sas Kazimierz 
KWW KAZIMIERZA SASA

KANDYDACI NA 
BURMISTRZÓW MIAST

BIECZ
Gazda Władysław Andrzej 
KWW WŁADYSŁAWA GAZDY

Mika Mariusz Józef 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Niemiec Urszula Zofia 
KWW URSZULI NIEMIEC

BOBOWA
Ligęza Wacław Jan 
KWW „PRZYSZŁOŚĆ”

Nalepka Jerzy Andrzej 
KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

GORLICE
Abram Józef Marian 
KWW MAŁOPOLSKI RUCH 
SAMORZĄDOWY ZIEMI 
GORLICKIEJ

Fryczek Zygmunt 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Kochan Witold Zygmunt 
KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP

Kukla Rafał Tomasz 
KW SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ

Wójtowicz Jadwiga Teresa 
KW STOWARZYSZENIE 
„POROZUMIENIE GORLICKIE”

GRYBÓW
Gliński Jarosław 
KWW WSPIERANIA 
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
„POROZUMIENIE GRYBOWSKIE”

Piechnik Piotr 
KWW GRYBÓW 
– MAŁA OJCZYZNA

KRYNICA–ZDRÓJ
Bodziony Emil 
KWW KRYNICKI RUCH 
SAMORZĄDOWY

Boligłowa Jan Stanisław 
KWW „GMINA 
KRYNICA–WSPÓLNA 
SPRAWA”

Cycoń Krzysztof Władysław 
KWW KRYNICZANIE RAZEM

Król Józef 
KWW „NOWOCZESNE 
UZDROWISKO”

Reśko Dariusz Józef  
KWW KRYNICKA AKCJA 
SAMORZĄDOWA

Ryba Piotr Grzegorz  
KWW CZAS NA ROZWÓJ GMINY 
KRYNICA–ZDRÓJ

Zygmunt Katarzyna Ewa  
KWW KATARZYNY ZYGMUNT

LIMANOWA
Bieda Władysław Józef  
KWW LIMANOWSKA 
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Biedroń Grzegorz Janusz  
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Kowalczyk Józef  
KWW WSPÓLNY POWIAT

Kulma Ryszard Jan  
KWW „O LEPSZE JUTRO”

Wójtowicz Marian  KW 
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

MSZANA DOLNA
Bierowiec Józef  
KWW „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”

Filipiak Tadeusz 
KWW DLA MSZANY

MUSZYNA
Golba Jan Józef  
KWW MUSZYŃSKA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA

PIWNICZNA–ZDRÓJ
Bogaczyk Edward Józef  
KWW EDWARDA BOGACZYKA

Łukasik Jacek Władysław 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Puchalski Andrzej Wojciech  
KWW TAK DLA PRAWDY I ROZWOJU

STARY SĄCZ
Ciągło Edward  
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Cycoń Marian Adam  
KWW GMINNE POROZUMIENIE 
WYBORCZE W STARYM SĄCZU

KANDYDACI 
NA WÓJTÓW GMIN

POWIAT NOWOSĄDECKI

CHEŁMIEC
Kwiatkowski Marek Stanisław  
KWW SPRAWIEDLIWOŚĆ, 
PRACA, 
RODZINA

Poręba Stanisław Marek  
KWW POROZUMIENIE 
PONAD PODZIAŁAMI

Stawiarski Bernard Adam  
KWW ZGODA ŁĄCZY
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Żak Urszula Agata  
KWW CZAS NA ZMIANY 
CHEŁMIEC

GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tobiasz Józef 
KWW JÓZEFA TOBIASZA

Wolak Stefan Bronisław 
KWW WSPÓLNA GMINA

GRYBÓW
Krok Piotr  
KWW POROZUMIENIE 
SAMORZĄDOWE GMINY GRYBÓW

Wojtas Piotr Robert 
KWW NASZA GMINA GRYBÓW

KAMIONKA WIELKA
Jeleń Czesław Marian  
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Potoniec Antoni Henryk  
KWW WSPÓLNOTA GMINY 
KAMIONKA WIELKA

Siedlarz Kazimierz Roman  
KWW SAMORZĄDNA JEDNOŚĆ 
WIEJSKA

KORZENNA
Olszyński Waldemar Paweł  
KWW MOJA GMINA KORZENNA

Skowron Leszek Michał  
KWW TWÓJ SAMORZĄD TWOJA 
DECYZJA

ŁABOWA
Izworski Piotr Marcin 
KWW KOMPETENCJE 
I UCZCIWOŚĆ

Janczak Marek Józef 
KWW MAŁA OJCZYZNA

Juś Paweł 
KWW TERAZ ŁABOWA

Klimczak Eugeniusz  
KWW GOSPODARNA GMINA

Mąka Julian 
KWW JULIANA MĄKI

ŁĄCKO
Klag Janusz Rafał  
KWW WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO

Kwit Jacek Adam  
KWW ŁĄCKA INICJATYWA 
SAMORZĄDOWA

Młynarczyk Franciszek Jan  
KWW ŁĄCKI RUCH 
SAMORZĄDOWY

ŁOSOSINA DOLNA
Golonka Stanisław  
KWW SOLIDARNIE DLA 
PRZYSZŁOŚCI GMINY

NAWOJOWA
Kiełbasa Stanisław Marian 
KWW GMINNA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA

PODEGRODZIE
Gromala Małgorzata Danuta  
KWW MAŁGORZATY GROMALA

Łatka Stanisław  
KWW BUDŻET 
i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sudo Grzegorz Mieczysław  
KWW STAWIAMY NA ROZWÓJ

Uszko Marek Krzysztof  
KW USZKO 
MAREK KRZYSZTOF

RYTRO
Tokarczyk Robert Andrzej  
KWW RYTERSKI KOMITET 
WYBORCZY

Wnętrzak Władysław Michał  
KWW SPOŁECZNY KOMITET 
WYBORCZY W RYTRZE

POWIAT LIMANOWSKI

DOBRA
Cierniak Józefa  
KWW PRZYJAZNA GMINA

Smoleń Zbigniew Jerzy  
KWW „ZRÓBMY WIĘCEJ”

Szyrszeń Jacek Bartłomiej  
KWW DLA NASZEJ GMINY

Węgrzyn Benedykt Michał  
KWW INICJATYWA

JODŁOWNIK 
Nieczarowski Stanisław 
KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Stawarz Paweł Włodzimierz  
NIEZALEŻNY KWW PAWŁA 
STAWARZA

KAMIENICA
Gorczowski Stanisław  
KWW DZIAŁAJMY RAZEM

Sadowski Władysław Jan  
KWW STRAŻACY GMINY 
KAMIENICA

LASKOWA
Bukowiec Zofia  
KWW „SZANSA DLA GMINY 
LASKOWA”

Michura Paweł Piotr  
KWW PRZYWRÓĆMY GODNOŚĆ 
GMINIE

Niebylska Stanisława  
KWW WSPÓŁPRACA

Stach Piotr  
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Stankiewicz Mieczysław 
KWW JAWORZ

LIMANOWA
Pazdan Władysław  
KWW „SAMORZĄDOWE 
PRZYMIERZE – RAZEM”

Włodarczyk Wojciech Stanisław  
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ŁUKOWICA
Jasiński Kazimierz Mieczysław  
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Rzadkosz Czesława  
KW OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA W ŁUKOWICY

Sikoń Jan  
KWW SOLIDARNI i PRAWI

MSZANA DOLNA
Filipiak Ewa  
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Pajdzik Józef Stanisław  
KWW „RAZEM DLA GMINY 
MSZANA DOLNA”
Patalita Tadeusz  
KWW ZRÓBMY 
TO RAZEM

Żaba Bolesław  
KWW – „GMINA PRAWDY 
I ROZWOJU”

NIEDŹWIEDŹ
Potaczek Janusz Piotr  
KWW „GORCZAŃSKA 
ZGODA”

Rusnak Rafał  
KW PRAWO I
 SPRAWIEDLIWOŚĆ

SŁOPNICE
Sołtys Adam 
 KWW „NASZE SŁOPNICE”

TYMBARK
Kałużny Janusz 
KWW „ZGODNA GMINA”

Nowak Lech Zbigniew 
KWW „NASZA GMINA”

Nowak Robert Marek  
KWW „ZGODA WSPÓŁPRACA 
ROZWÓJ”

Sawicki Marek  
KWW WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA GMINY 
TYMBARK

POWIAT GORLICKI

GORLICE
Guzik Ryszard  
KWW FORUM 
NIEZALEŻNYCH 
GMINY GORLICE

ŁUŻNA
Kotowicz Krzysztof  
KWW DEMOKRACJA 
I POROZUMIENIE
Krok Kazimierz  
KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE

LIPINKI
Rakoczy Czesław  
KWW NASZA GMINA 
W LIPINKACH

Waląg Mirosław Jan 
KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

MOSZCZENICA
Maczuga Andrzej Jan  
KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wałęga Jerzy Sylwester  
KWW GMINY MOSZCZENICA 
SAMORZĄD 2014

ROPA
Morańda Jan  
KWW MAŁOPOLSKI RUCH 
SAMORZĄDOWY ZIEMI 
GORLICKIEJ

SĘKOWA
Ludwin Marek  
KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Małuch Małgorzata Krystyna  
KWW MAŁOPOLSKI RUCH 
SAMORZĄDOWY 
ZIEMI GORLICKIEJ

UŚCIE GORLICKIE
Rydzanicz Dymitr 
KWW MAŁOPOLSKI RUCH 
SAMORZĄDOWY 
ZIEMI GORLICKIEJ

R E K L A M A

Kandydujesz w tegorocznych 
wyborach samorządowych?

Zaprezentuj się wyborcom 
w Dobrym Tygodniku Sądeckim

KONTAKT: 
tel.18 544 64 41,  544 64 40,  509 589 972, 

e-mail; i.legutko@dts24.pl
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Kandydaci widziani z profilu
Wyborco. Zanim oddasz głos na swojego kandydata do jakiejkolwiek rady, zapoznaj się z… jego zdjęciami. Prze-
cież nie każdy kandydat ma jakiś program wyborczy, albo nawet cokolwiek do powiedzenia, ale za to wielu po-
siada własny profil na portalach społecznościowych. Pogrzebaliśmy troszkę w internetowych zasobach i oto co 
wyłowiliśmy z sieci. Dzięki dociekliwości naszych reporterek możemy zaprezentować Państwu zdjęcia kandy-
datów jakich nie znajdziecie na ich wyborczych plakatach i ulotkach, a które czasami mówią o nich znacznie 
więcej, niż cały program partii.
Dzisiaj mówi się, że jeśli nie masz swojego profilu na Facebooku lub chociaż na Naszej–Klasie, to tak jakbyś nie 
istniał. Natomiast spece od marketingu politycznego twierdzą, że każdy kandydat – czy to na prezydenta czy 
choćby tylko na gminnego radnego, musi koniecznie włączyć te portale społecznościowe do swojej kampa-
nii wyborczej. To dzięki nim najskuteczniej może dotrzeć do elektoratu. Do nas w każdym razie kandydaci sku-
tecznie dotarli! Podzieliliśmy ich nawet na kilka kategorii.

Czesław Niemen śpiewał o takich sytuacjach: 

„Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi 

w szkle”. Tutaj konkretnie kolorowa słodycz 

w dużych ilościach stoi przed Dariuszem Go-

gocem kandydatem na sądeckiego radnego 

z KWW Ryszarda Nowaka. Sam kandydat na-

zywa to niewinnie „wieczorną chwilą relaksu”. 

Od samych kolorów może się zakręcić w gło-

wie, więc chyba już bezpieczniej pykać fajkę 

wodną z Mirosławem Słabym. (źródło: nk.pl)

Nie od dziś wiadomo, że mowa ciała jest nie-jednokrotnie dużo ważniejsza niż wypowiada-ne słowa. Należałoby tylko się zastanowić, czy ten gest sądeckiego kickboksera Jędrzeja Rajcy – ubiegającego się o mandat z KWW Kazimie-rza Sasa – skierowany jest do kontrkandydatów czy raczej do wyborców? Odpowiedź poznamy niebawem. (źródło: facebook.com)

Michał Diduch startujący w Gorlicach 

z listy Platformy Obywatelskej, picie 

piwa na plaży przy szalejącym za ple-

cami sztormie opisuje jako „zajefaj-

ne uczucie”. Ale też zdradza na swoim 

profilu, że wymyślne drinki podawane 

w nadmorskich pubach przyprawiają go 

o jeszcze ciekawsze doznania. Planuje 

nawet „przetransferowanie” ich do Gor-

lic. Nie wiemy tylko, czy serwowanie 

drinków elektoratowi to oficjalny ele-

ment jego programu wyborczego czy tyl-

ko takie niewinne hobby. (źródło: nk.pl)

Wie o tym także gorliczanin Wojciech Pa-

trzyk (KW Platforma Obywatelska), bo nie-

mal na każdym zdjęciu w profilu widzimy go 

z którąś z jego pociech. Słuszną linię ma jego 

partia. (źródło: nk.pl)

A ci, którzy potomstwa jeszcze się nie docze-

kali, stawiają na zdjęcia ślubne. Taką taktykę 

obrał również sądeczanin Robert Najduch (KW 

Platforma Obywatelska). Jeśli dobrze rozumie-

my przedwyborczy pomysł kandydata, to jed-

nym z jego atutów ma być ujawnienie swoje-

go dobrego męskiego gustu. (źródło: nk.pl)

Że jest to fajka wodna, widać gołym okiem. Ale co Mirosław Słaby, kan-dydat do Rady Miasta Nowego Są-cza startujący z KWW Nasze Miasto, w tej fajce palił, możemy się jedynie domyślać. Na wszelki jednak wypa-dek udajmy, że jesteśmy mało domyśl-ni. (źródło: facebook.com) partia. (źródło:

Piotr Frączek (KW Platforma Obywatelska RP, Limanowa) jest tak bardzo zakochany w swojej maleńkiej córeczce, że chwali się niemal każda spędzoną wspólnie chwilą. Chwali się nawet kiedy się tym zmęczy i zaśnie. (źródło: nk.pl)

Gdzie skutecznie można się pochwalić, 
jak się udała impreza, z kim (i co) się 
piło, z kim tańczyło, albo co się paliło? 
Oczywiście w sieci, dzięki czemu cały 
świat się o tym dowie. My również się 
dowiedzieliśmy.

Nie zamieszczają zdjęć drogich samocho-
dów, nie chwalą się zaliczonymi impreza-
mi, ani nie eksponują swojego ciała. Sta-
wiają na rodzinę. Dobrze wiedzą, że zdjęcie 
z dzieckiem budzi w odbiorcach pozytyw-
ne emocje.
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Jeden ze znajomych pielęgniarki Anety 

Głowiak (KW Prawo i Sprawiedliwość, 

Gorlice) tak skomentował to zdjęcie: 

„Szkoda, że nie można zagwizdać, ale 

mimo wszystko fiu, fiu!”. A jej koleżan-

ka dodała: „oo mój boziu jaki striptiz!”. 

Ciekawe co na to elektorat – spróbuje 

zagwizdać? (źródło: nk.pl)

Z pewną taką nieśmiałością… Anna Żuchowicz (KWW Kazimierza Sasa, Nowy Sącz), zapragnęła – chyba przypadkiem – pokazać odrobinę swojego wdzięku. Tyle w kampanii, nie wiemy jednak, co się wydarzy po ewentualnym sukcesie wyborczym? (źródło: nk.pl)
Ten króliczek Playboya to Piotr Boczoń, kan-

dydat na radnego w Gorlicach z KW Plat-

formy Obywatelskiej. To jego pomysł, żeby 

się dobrze sprzedać, bo – jak sam twierdzi 

– „kontrowersja sprzedaje się najlepiej”. To 

prawda – elektorat obojga płci z pewnością 

już się ustawił w kolejce przed lokalami wy-

borczymi! (źródło: nk.pl)

Adrian Duda (KW Prawica Rzeczypospolitej) ma 

18 lat i jest najmłodszym pretendentem do Rady 

Miasta Nowego Sącza. Roboczo nazwaliśmy 

taki pomysł na wyborczą promocję „kampanią 

na Tarzana”. Opalone muskuły mają zapewne 

pomóc przedzierać się przez polityczną dżunglę 

i zyskiwać uznanie żeńskiej części elektora-

tu. Jest w tym widoczna prawicowa linia partii 

i – w przeciwieństwie do liberalnego króliczka 

– żadnych kontrowersji. (źródło: nk.pl)

Piotr Stach (KW Prawo i Sprawiedliwość, 

gmina Laskowa) doskonale wie, że wystar-

czy wrzucić na swój profil fotkę z jakąś Bar-

dzo Ważną Osobą i już wszyscy wiedzą, 

że należysz do elity politycznej tego kraju. 

Sprawdziliśmy – Jacek Kurski nie chwali się 

w Internecie, iż pstryknął sobie zdjęcie z Pio-

trem Stachem. (źródło: nk.pl)

To zdecydowanie nieudana próba pozowanie 

na twardziela. Goście profilu byli tutaj bezlito-

śni dla Bartosza Czamary (kandydata KW Plat-

forma Obywatelska) zamieszczając na jego 

profilu mocno niewybredne komentarze w sty-

lu: „Odgryzłby Panu dłoń i by się Pan łokciem 

podcierał”. Hm, kandydatowi pozostaje mieć 

tylko nadzieję, że limit złośliwości elektoratu 

na tym się wyczerpał. (źródło: nk.pl)

Takie zdjęcie na pewno nie pomoże Piotrowi 

Mące z Limanowej (KW Platforma Obywatel-

ska) zdobyć głosy miłośników zwierząt. Nie 

szkodzi, widocznie kandydat celuje w inny 

elektorat.

Jerzy Wałęga, wójt gminy Moszczenica (KWW „Samorząd 2014”) z satysfakcją pozuje przed tajnym bunkrem Adolfa Hitlera. Oczywi-ście elektoratowi pozostaje mieć nadzieję, że to tylko niewinna pamiątka z wakacji…

Agnieszka Brągiel (na zdjęciu po lewej) star-

tuje w Gorlicach z listy KW SLD. Wiele wska-

zuje na to, że pani Agnieszka chciałaby wpro-

wadzić do pracy Rady Miasta jakieś elementy 

harcerskiej zbiórki, np. podchody albo gawę-

dę przy ognisku. Czuwaj!

„…taka jestem” – pisze o sobie na swoim profi-lu Katarzyna Grochowska z gorlickiego KW So-juszu Lewicy Demokratycznej. I chyba nic wię-cej dodawać nie trzeba. Kandydatka – zgodnie z prezentowaną linią partyjną – wyeksponowa-ła mocniej lewy profil. (źródło: nk.pl)

Grzegorz Mądry (KWW Ryszarda Nowaka) co rusz zamieszcza na swoim Facebookowym pro-filu kolejne zdjęcia w szybkich samochodach. To bardzo klasyczna forma lansu, zwykle sto-sowana przez mężczyzn w celu podbudowa-nia własnego ego. Pochwalamy. Czasami może jednak warto spróbować zastosować bardziej tradycyjne metody budowania swojej kariery politycznej – np. zabierając głos na sesji rady miasta. (źródło: facebook.com)

Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki (KW Prawo i Sprawiedliwość) na jednych zdjęciach jawi nam się jako motocy-
klista w skórzanych spodniach, na innych jako szybujący w chmurach romantyk, albo jako że-glarz i odkrywca nowych lądów właśnie. Gdyby 

doszukiwać się w tym zdjęciu poetyckich meta-
for w jakich lubuje się jego bohater, to należa-łoby je odczytać jako spełnienie marzenia: oto dzierżę ster władzy. I słusznie, tylko te szorty, Wysoka Rado! (źródło: nk.pl)

…na Naszej–Klasie i Facebooku udowadniają, 
że będą ozdobą sal obrad i gabinetów róż-
nych szczebli. Sprawdźmy.

Jak sama nazwa wskazuje na portalach 
społecznościowych dzielą się tym, co 
jest ich największą pasją. Zwykle są to 
góry lub zagraniczne wycieczki. Są też 
tacy, którzy mają nieco bardziej orygi-
nalne zainteresowania.

Tu liczy się efekt, a nie stan faktyczny. 
Nie jest ważne więc, czy fura, za której 
kierownicą siedzisz, jest twoja. Liczy 
się ile ma koni. A może spotkałeś przy-
padkiem celebrytę? Koniecznie strzel-
cie sobie fotkę, bo to jeden z najlep-
szych sposobów na efektowny lans.
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Wybory samorządowe

Jest to ciekawe tym bardziej, że po poprzednich wyborach 
w części powiatów Małopolski rozpoczął się okres rządów 
partyjnych koalicji, nierzadko z udziałem dwóch głów-
nych – i na szczeblu centralnym wadzących się – ugru-
powań. Jednak Sądecczyzna pozostała impregnowana 
na wpływy partii w powiatach. Czy nadchodzące wybo-
ry przyniosą zmianę tej sytuacji? Gdy obserwujemy czo-
łówki list powiatowych, widzimy wyraźnie utrzyma-
nie się na czołowych miejscach lokomotyw wyborczych 
sprzed czterech lat. 

Powiat gorlicki: koalicja wokół MRS?
W gorlickim dwaj główni rywale – PiS i Małopolski Ruch 
Społeczny (MRS) – stracili dwie lokomotywy, gdy Barbara 
Bartuś i Witold Kochan zdobyli w 2007 r. mandaty posel-
skie. MRS może jednak poszczycić się liderami w trzech 
z pięciu okręgów powiatu gorlickiego. W obecnych wy-
borach utrzymają pierwsze miejsca Marek Bugno (gmina 
Gorlice), Mirosław Wędrychowicz (Biecz), Karol Górski 
(Uście–Ropa) i Adam Urbanek (Bobowa–Moszczenica).

Przed czterema laty MRS wygrał z PiS w trzech okrę-
gach – najwyżej w Bieczu. PiS zwyciężył tylko w Gorli-
cach, zaś w okręgu obejmującym Lipinki, Ropę, Sękową 
i Uście zwycięzcą okazał się PSL. W północnej części po-
wiatu (Bobowa, Łużna, Moszczenica) najsilniejsze okaza-
ło się Forum Samorządowe Ziemi Gorlickiej. Dwaj radni 
tego ostatniego ugrupowania poprowadzą listy Platformy. 
PO sama jest jednak zbyt słaba, by móc rozdawać karty 
– jej wpływ będzie zależał od losów MRS. Wiele wskazu-
je na to, że wspólnie z PSL będzie on w stanie utrzymać 
większość w radzie.

Najsilniejsi kandydaci w wyborach 2006 r. 
– powiat gorlicki

22,62 proc. Mirosław Wędrychowicz, 
MRS Biecz

19,21 proc. Marek Bugno, MRS Gorlice gmina

13,75 proc. Kazimierz Sterkowicz, LiD Gorlice miasto

13,20 proc. Adam Urbanek, MRS Bobowa, Łużna, 
Moszczenica

12,83 proc. Witold Kochan, MRS Gorlice miasto

11,91 proc. Karol Tenerowicz, PSL
Lipinki, Ropa, 
Sękowa, 
Uście Gorlickie

10,23 proc. Marek Górski, MRS Lipinki, Ropa, Sękowa, 
Uście

8,51 proc. Marek Wałęga, PiS Gorlice gm.

7,76 proc. Zofi a Kamińska, MRS Biecz

7,76 proc. Jan Wójcik, LiD Biecz

7,59 proc. Stanisław Kaszyk, PSL Bobowa, Łużna, 
Moszczenica

Powiat limanowski: koalicja lokalna?
Większość jaką zdobyły w radzie powiatu limanowskie-
go poprzedniej kadencji ugrupowania lokalne nie była 
przewagą czysto arytmetyczną. Głosowało na nie ponad 
62 proc. wyborców tego powiatu. PiS zdobył 21 proc., 
a prawie 12 proc. – nieistniejąca dziś lista LPR. Tym razem 

jednak pole wyboru nieznacznie się zmienia: dwóm listom 
lokalnym (Działajmy Wspólnie i Samorządowe Przymie-
rze – Razem), towarzyszyć będą dwie listy partyjne: PO 
i PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na wynik 
znacznie lepszy niż przed czterema laty. Czy wystarczy to 
do zwycięstwa nad DW i SPR? Dobre pytanie. Zwłaszcza, 
że na listach PiS zabraknie – podobnie jak w gorlickim 
– lidera listy PiS w gminie Limanowa Wiesława Janczy-
ka, obecnie posła tej partii. Oprócz tego zmieni się bardzo 
niewiele. Najbardziej popularni kandydaci sprzed czte-
rech lat wystartują z tych samych co wówczas list: Ma-
rek Czeczótka (Limanowa) i Bolesław Żaba (gm. Mszana 
Dolna), Jan Puchała (Dobra, Jodłownik, Tymbark) i Jan 
Więcek (Kamienica, Łukowica, Słopnice) z DW. Franci-
szek Dziedzina (Mszana miasto, Niedźwiedź) z SPR. Czy 
liderzy list PiS będą im w stanie stawić czoła – przekona-
my się 21 listopada. 

Najsilniejsi kandydaci w wyborach 2006 r. 
– powiat limanowski

17,50 proc. Bolesław Żaba, DW
Mszana Dolna 
Gmina

15,65 proc. Jan Puchała, DW
Dobra, Jodłownik, 
Tymbark

13,31 proc. Wiesław Janczyk, PiS
Laskowa, Limanowa 
gm.

9,99 proc. Jan Więcek, DW
Kamienica, Łukowica, 
Słopnice

9,60 proc. Marek Czeczótka, DW Limanowa m.

9,58 proc.
Stanisław Nieczarowski, 
PiS

Dobra, Jodłownik, 
Tymbark

9,03 proc. Franciszek Dziedzina, SPR
Mszana Dolna m, 
Niedźwiedź

8,63 proc. Ryszard Kaim, DW
Kamienica, Łukowica, 
Słopnice

8,61 proc. Stanisław Potaczek, DW
Mszana Dolna m, 
Niedźwiedź

8,50 proc. Marek Mąkowski, DW
Mszana Dolna m, 
Niedźwiedź

Powiat nowosądecki: walka o wszystko
Stabilność list w powiecie limanowskim może zawstydzać 
radnych z okolic Nowego Sącza. W miejscu, w którym prze-
waga polityczna PiS jest największa, partia ta wcale nie bę-
dzie miała łatwego orzecha do zgryzienia. Trudno przewi-
dzieć jaką część wyborców przeciągną za sobą kandydaci, 
którzy przed czterema laty kandydowali – jak Emil Bodzio-
ny czy Jan Gomółka – z listy PiS, a dziś otwierają listę SRS. 
Być może część wyborców głosowała nie tylko na osobę, ale 
także na partię i nie zmieni swoich preferencji tylko dla-
tego, że radni zmienili w trakcie kadencji barwy klubowe. 

Efekty „polityki transferowej” wskazują dziś raczej na 
SRS starosty Jana Golonki. Rosnące zaufanie dla partyj-
nego szyldu PiS – może jednak doprowadzić do wyrów-
nania strat. W 2006 r. w siódemce liderów w poszczegól-
nych okręgach po trzech należało do PiS i SRS, jeden – do 
zblokowanego z PiS – Sądeckiego Porozumienia Samo-
rządowego. Dziś ci sami ludzie wystartują z listy SRS (5), 
PiS (1) i PO (1). Siła przyciągania listy zbudowanej przez 
starostę okazała się bardzo duża. Jak ocenią to wyborcy? 
Szanse na zwycięstwo wydają się względnie wyrówna-
ne. Jednak ostateczna rozgrywka odbędzie się zapewne 
jak w poprzedniej kadencji – na sali obrad Rady Powia-
tu. Arytmetyce partyjnej i głosom wyborców przeciwsta-
wiona zostanie maszyna oparta na indywidualnych inte-
resach i sympatiach poszczególnych radnych. 

Najsilniejsi kandydaci w wyborach 2006 r. 
– powiat nowosądecki

19,62 proc. Marek Kwiatkowski, PiS Chełmiec

13,13 proc. Jan Dziedzina, SRS Łącko, 
Podegrodzie

11,70 proc. Jan Gomółka, PiS Stary Sącz

11,45 proc. Wiesław Basta, SPS Gródek, Korzenna, 
Łososina

10,93 proc. Emil Bodziony, PiS Krynica, Muszyna, 
Piwniczna, Rytro

10,25 proc. Jan Golonka, SRS Łącko, 
Podegrodzie

10,08 proc. Zygmunt Paruch, PiS Gródek, Korzenna, 
Łososina

10,02 proc. Ryszard Poradowski, 
SRS

Kamionka, Łabowa, 
Nawojowa

9,88 proc. Józef Broński Grybów 
miasto i gmina

9,66 proc. Mieczysław Kiełbasa, 
SRS

Gródek, Korzenna, 
Łososina

9,10 proc. Józef Zygmunt, 
SRS Chełmiec

Mimo dużej mobilizacji sądeckiego „obozu władzy”, 
który liście PiS przeciwstawił praktycznie trzy listy wy-
borcze – to właśnie w tym powiecie, ze względu na nad-
zwyczajną skłonność transferową radnych, może dojść do 
zmian i niespodzianek. Nie jest wykluczone, że także po 
wyborach 2010 Sądecczyzna pozostanie bastionem ugru-
powań lokalnych. A źródeł takiej sytuacji szukać będzie-
my tyleż w zaufaniu do elit samorządowych, jak i w dia-
gnozie stanu obu dużych partii. RAFAŁ MATYJA

Zagadka sądeckich powiatów
W trzech powiatach Sądecczyzny teoretycznie mógłby rządzić PiS. W ostatnich wyborach 
parlamentarnych zdobył tu od 45 proc. (w gorlickim), przez 54 (w limanowskim), aż po 59 proc. 
(w nowosądeckim). Teoretycznie mógłby – ale w praktyce nie rządzi w żadnym z powiatów. 
W Limanowej u władzy pozostawała koalicja komitetów lokalnych, w dwóch pozostałych powiatach 
– dominacji komitetów lokalnych towarzyszyły wpływy PO i PSL. 

Sądecczyzna pozostała impregnowana 
na wpływy partii w powiatach. 
Czy nadchodzące wybory przyniosą 
zmianę tej sytuacji?  Gdy obserwujemy 
czołówki list powiatowych, widzimy 
wyraźnie utrzymanie się na czołowych 
miejscach lokomotyw wyborczych 
sprzed czterech lat.
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Sprawy i ludzie

– Jak się Pan znalazł we Wspólnocie? 
Kiedyś prowadził pan inne życie.

– Normalne życie. Przeżyłem 
różne tragedie. Żona trzy razy po-
roniła. Byliśmy ze sobą 8 lat. Nie 
mogliśmy się porozumieć. Ja nie 
mogłem sobie poradzić z tym, że 
nie mamy dzieci. Mocno odbiło się 
to na mojej psychice. Żona nie słu-
chała, kiedy mówiłem, żeby regu-
larnie chodziła do lekarza. Rozwie-
dliśmy się. Miałem drugą żonę. Ale 
wpadłem jak z deszczu pod ryn-
nę. Nie wiedziałem, że jest chora 
psychicznie. Miała schizofrenię. 
Zataiła przede mną chorobę. Do-
wiedziałem się, bo brała leki. By-
łem u lekarza, pytałem o stan żony, 
ale ten nie chciał mi powiedzieć 
całej prawdy. Mówił, że najlep-
szym lekarstwem jestem ja. Cho-
roba zaczęła się nasilać. Żona stała 
się agresywna, nie myślała o życiu. 
Mieszkaliśmy z moimi rodzicami. 
To moja mama robiła zakupy, goto-
wała, sprzątała. Żona nie wykazy-
wała chęci do pomocy. Dopóki ro-
dzice żyli, to jeszcze się trzymałem. 
Ale później zacząłem tonąć, ucie-
kałem w alkohol. 
– Po śmierci rodziców?

– Najbardziej po śmierci taty, bo 
nie dość, że ojca straciłem to jeszcze 
dobrego przyjaciela. Ze wszystkim 
do taty szedłem i żaliłem się, kiedy 
miałem problem. Człowiek potrze-
buje takiej spowiedzi. Nie takiej jak 
w kościele, że się grzechy wyznaje.
– Jak facet z facetem.

– Tak. Mężczyzna mężczyznę 
zrozumie. Po śmierci taty uciecz-
ki w alkohol się nasiliły. Pogubiłem 
się w życiu. Straciłem przyjaciół, 
kolegów, znajomych. Mam siostrę 
i szwagra, którzy mnie podtrzy-
mywali na duchu. Ale oni też mie-
li swoje problemy. Nie mogli być na 
każde moje zawołanie. Jeszcze jak 
mama żyła, poszedłem na terapię 
do szpitala Babińskiego. Popularnie 
mówi się o nim Kobierzyn. 
– To był pierwszy odwyk?

– Tak. Kolega z pracy poszedł 
i przestał pić. Uświadomiłem so-
bie, że nie jestem jeszcze dla życia 
stracony. Mam taką maksymę, że 
„Zawsze jest za wcześnie umierać”. 
Nawet śmierć mamy przeżyłem bez 
alkoholu. A później spotykało mnie 
coraz więcej małych dramatów. To 
wszystko zaczęło się nasilać. Naj-
bardziej doskwierała mi samotność. 
Przestałem chodzić na AA, spoty-
kać się z terapeutami. Pogubiłem 
się znowu z tym wszystkim. Mia-
łem odtrucia w szpitalu.
– Jak się pan wtedy czuł, jak ludzie na 
pana reagowali?

– Z początku jakaś pomoc była. 
Później znajomi się ode mnie 

odwrócili. Reagowali na mnie 
z agresją. A to jeszcze bardziej 
mnie dobijało. Alkoholizm to cho-
roba psychiczna. Alkoholikiem 
jest się dożywotnio. Trzeźwieją-
cym, bo teraz nie piję. Dwa lata 
nie piję. Cieszę się, że żyję. Wte-
dy zawaliłem sobie dużo spraw. 
Sprzedaliśmy z siostrą mieszka-
nie. Część poszła na długi, a za 
resztę siostra kupiła drugie, ma-
lutkie mieszkanie w Wieliczce. 
Zamieszkałem tam. Pracowałem 
dorywczo, niewiele zarabiałem. 
Cały czas wybierałem złe towa-
rzystwo. Tam gdzie pili, tam mnie 
przyciągało. Siostra straciła pracę. 

Wcześniej ile mogła to mi poma-
gała. I zaczęło się – nikt nie chciał 
mnie utrzymywać. Ja ich rozu-
miem. Dług za mieszkanie rósł. 
A ja piłem coraz bardziej. I tak 
znalazłem się na ulicy. Spałem 
w pustostanach, czasem gdzieś 
u kolegów. Imałem się jakiejś do-
rywczej pracy. To są dni, które 
ciężko się wspomina. Tak napraw-
dę to niewiele z nich pamiętam. 
Człowiek był zamroczony alkoho-
lem. Poza tym bezdomny nie ko-
jarzy się dobrze. Ludzie oceniali 
mnie powierzchownie. Po pro-
stu – człowiek, który nie poradził 
sobie w życiu. Do bezdomnego 

przylegają te najgorsze określenia 
– złodziej, oszust. To było przykre. 
Cztery lata trwał ten stan. W koń-
cu przyszedł moment, kiedy za-
cząłem inaczej myśleć i postano-
wiłem skończyć z alkoholem. 
– Co pana skłoniło do tego, żeby wziąć 
się za siebie?

– Paru kolegów umarło i zaczą-
łem się zastanawiać – może jeszcze 
za wcześnie odchodzić z tego świa-
ta. Może dokonam czegoś w życiu? 
Pomogła mi pewna kobieta, wycią-
gnęła do mnie rękę. Zainteresowała 
się moją historią. Usiadła do kom-
putera i w Internecie szukała jak 
można mi pomóc. Znalazła Wspól-
notę Emaus. I tak tutaj trafiłem.
– Jest pan zadowolony, że właśnie tu-
taj się znalazł?

– Tu jest taka przystań. Mam do-
brych kolegów, którzy mnie wspie-
rają. Dyrekcja jest życzliwa. Jeże-
li mam problem – pomagają mi go 
rozwiązać. Tu jest jak w rodzinie. Są 
drobne kłótnie. Jest nas we wspól-
nocie ponad 20 mężczyzn. Każdy 
z jakimiś tragediami, przeżycia-
mi. Ale nigdy się na nich nie zawio-
dłem. Kiedy poproszę o pomoc – to 
zawsze ją dostaję. 
– O czym pan marzy?

– Chciałbym wyruszyć w góry, 
pochodzić jak dawniej. Bardzo to 
kiedyś lubiłem. Chodziliśmy ra-
zem z przyjaciółmi. Gorce, Ta-
try, Beskid Wyspowy, Jaworzyna. 
Chciałbym być znowu na moim 
ukochanym Lubaniu, odwiedzić 
Tylmanową – tam jeździłem jak 
byłem mały.
– Miał pan szczęśliwe dzieciństwo?

– Bardzo szczęśliwe. Nie przele-
wało się, ale miałem wspaniałych 
rodziców. Marzę, żeby to wszyst-
ko się wróciło. Ten spokój, ta cisza. 
Dziś na pewno wiem, że ucieczka 
w alkohol nie daje nic. Chciałbym 
cofnąć czas i pokierować inaczej 
swoim życiem.
Rozmawiała MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Jak zostałem bezdomnym
Pierwsza żona trzy razy poroniła, druga miała schizofrenię. Uciekłem w alkohol.

Stanisław Fira (54 l.) 

Urodził się w Krakowie, w No-
wej Hucie. Mieszkał na osiedlu Te-
atralnym, a później na Złotego 
Wieku. Skończył Technikum Hut-
niczo–Mechaniczne. Zdawał na 
studia. Nie dostał się. Jego marze-
niem była praca w leśnictwie. Po-
szedł jednak za głosem rozsądku 
i zaczął pracę w Hucie im. Lenina. 
Dziś należy do Wspólnoty Emaus 
w Nowym Sączu, która poma-
ga osobom doświadczonym przez 
los. Tam zapracowuje na swoje 
utrzymanie.

Pogubiłem się w życiu. 
Straciłem przyjaciół, 
kolegów, znajomych. 
Mam siostrę 
i szwagra, którzy mnie 
podtrzymywali na 
duchu. Ale oni też mieli 
swoje problemy.
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Sprawy i ludzie

JOLANTA BUGAJSKA

W tym domu ciągle słychać 
śmiech. Piątka dzieci przeko-
marza się i opowiada o tym, 
jak spędza wolny czas.– Najfajniej 
jest jak jest cała rodzina – szcze-
biocze Karolina. Niby nic nadzwy-
czajnego, typowa familijna sielanka. 
Ale Karolinka, Natalka i Rafał dopie-
ro od trzech lat przekonują się, czym 
jest prawdziwy dom. Uczą się tego od 

Agnieszki i Sławomira Danielów z La-
skowej oraz ich córek Kamili i Oliwii. 
Wspólnie tworzą wyjątkową rodzi-
nę zastępczą.

Przed laty rodzina Danielów 
uwielbiała oglądać telenowelę do-
kumentalną „Kochaj mnie”. Córki 
ze łzami w oczach śledziły losy dzie-
ci z domów dziecka. Starsza Kamila 
czasem pytała, czy nie mogliby takie-
go dziecka wziąć. Agnieszka i Sławo-
mir decyzję podjęli w styczniu 2007 r. 
Postanowili zostać rodziną zastępczą.

– To było takie podziękowanie 
za coś. Trochę w życiu przeszliśmy. 
Było trochę osób na naszej drodze, 
które bezinteresownie nam pomo-
gły – wspomina pan Sławek.

– Ciężko właściwie powiedzieć, 
dlaczego. To było takie naturalne 
– tłumaczy jego żona.

Już w kwietniu, tydzień przed 
Wielkanocą, pojawiło się pierwsze 
dziecko – Konrad. Chłopczyk był pół-
sierotą, jego tata wyjeżdżał do sa-
natorium i nie było gdzie umieścić 
chłopca. Pochodził ze Żmiącej, więc 
w Laskowej były idealne warunki, by 
przez trzy tygodnie, nie tracąc nauki 
w szkole, miał dobrą opiekę.

Dwa miesiące później dostali pro-
pozycję zajęcia się rodzeństwem z ro-
dziny patologicznej. Nie zastanawia-
li się długo. Dla nich oczywiste było 
także, że nie pozwolą na rozdziele-
nie rodzeństwa i zabiorą całą trójkę.

– Gdy mieli je do nas zabierać, by-
łam w ich domu rodzinnym w Msza-
nie Dolnej – wspomina pani Agniesz-
ka. – Nie wyobrażałam sobie, że 
takie budynki mogą w ogóle istnieć. 
To była stara chałupa połatana kar-
tonami i dyktą. Do tego pozakleja-
ny dach. Nie byłam w środku, ale 
widziałam klepisko na korytarzu. 

Warunki były tragiczne – bez wody, 
prądu, ubikacji. W domu królował 
alkohol i dzieci nieraz w nocy, jak 
czasami wspominają, musiały ucie-
kać i spać choćby pod drzewem. 
Rozstanie z matką nie było drama-
tycznie. Nie było płaczu, a później tę-
sknoty za dawnym miejscem.

Karolinka, Natalka i Rafał zamiesz-
kali w pięknym domu w Laskowej. 
Dostali własny pokój, a na zewnątrz 
nowy wujek przygotował im boisko 
do gry w piłkę. Pierwsze tygodnie nie 
były łatwe. Na początku dzieci mia-
ły chorobę sierocą, bujały się, trud-
no nawiązywały kontakt. Wcześniej 
brakowało im zwykłego przytulenia, 
miłości, były więc nieufne, zamknięte 
w sobie. Przy pierwszym posiłku oka-
zało się, że nie wiedziały do czego słu-
ży nóż i widelec. Na talerz nakładały 
wszystko, co było na stole, nawet jak 
nie mogły już jeść. Potem wyszło na 
jaw, że chomikują żywność pod po-
duszką czy w plecakach. Nie znały 
zasad higieny, nie wiedziały choćby 
do czego służy szczoteczka do zębów. 
Miały ogromne problemy w szkole. 
Karolinka, chociaż ukończyła pierw-
szą klasę, potrafiła rozróżnić tylko trzy 
literki. Dla rodziców zastępczych za-
częła się codzienna ciężka praca wy-
magająca cierpliwości i miłości.

Dziś trudno wyobrazić sobie, że te 
dzieci mogły tak funkcjonować przed 
trzema laty. W domu rozbrzmiewa 
radosny gwar, zadbane roześmia-
ne pociechy swobodnie opowiada-
ją o sobie.

Rafał ma 16 lat, jest melancholi-
kiem, lubi trochę filozofować, choć 
z jego „mądrości” czasem zaśmiewa 

się cała rodzina. Gra w klubie w piłkę, 
jest ministrantem, należy do grupy 
młodzieżowej. Ciocia i wujek chwalą 
go za pracowitość, pomoc i schlud-
ność. Trzynastoletnia Natalia cho-
dzi do pierwszej klasy gimnazjum. 
Opiekunowie charakteryzują ją jako 
bardzo opiekuńczą, obowiązkową, 
miłą, uśmiechniętą i pracowitą, choć 
ciężko idzie jej nauka. Karolina ma 11 
lat i potrafi nieraz zaskakiwać. Gra-
nie w piłkę nożną w pięknej sukien-
ce to dla niej nie jest problem. Ale też 
wzrusza ciocię, gdy za czytanie bez 
przygotowania dostanie plus czwór-
kę, choć jeszcze nie tak dawno prze-
czytanie jednego wyrazu zajmowało 
jej dwie godziny.

Razem z Kamilą i Oliwią, nazywaną 
pieszczotliwie Olusią, stanowią zgrane 
rodzeństwo. Wspólnie się uczą, bawią, 
grają, jeżdżą na rowerach, a jak trze-
ba… solidarnie kryją sprawcę drob-
nych przewinień. Dziewczynki mają 
teraz jeden ogromny pokój, w którym 
każda urządziła swój kącik. Wszyscy 

mają swoje obowiązki domowe. Naj-
bardziej lubią jednak wspólne wie-
czory, gdy całą rodziną grają w kar-
ty albo scrabble.

Pan Sławek i pani Agnieszka przy-
znają, że bywa wzruszająco, bo dzie-
ci spontanicznie potrafią okazać swo-
je przywiązanie i wdzięczność. Po 
pierwszym roku, gdy wszyscy zdali 
do następnej klasy, przyszli do cioci 
z kwiatami, żeby podziękować za po-
moc w nauce. A laurki pod poduszką 
to była codzienność.

– Najważniejsze, że w domu jest 
wesoło. Nie ma też nic wspanialsze-
go, jak widzi się rezultaty tej naszej 
rodzicielskiej opieki – uśmiechają się.

– Zwyczajnie chodzi o to, że wolę 
gotować dla siedmiorga niż dla 
czwórki – żartuje pan Sławek. Ale 
dzieci podchwytują temat i chwalą 
jego kuchnię.

– Wujek świetnie gotuje, poza tym 
we wszystkim nam pomaga. A cio-
cia jest wesoła, pomaga nam w za-
daniach i tylko czasami się złości, 
ale wtedy naprawdę ma się o co de-
nerwować – wyznają ze wzruszają-
cą szczerością. 

Dzieci mówią „ciocia” i „wujek, 
bo tak umówili się zaraz na początku. 
Państwo Daniel są prawnymi opieku-
nami, ale dzieci mają prawdziwych 
rodziców, więc oni nie chcą na siłę 
zajmować ich miejsca.

– Czy kochamy te dzieci? Oczy-
wiście! Nie rozróżniamy czy to są 
„te” czy „nasze”. Wszystkie ko-
chamy tak samo. Naprawdę mamy 
fajne dzieci! Marzymy, żeby za kil-
ka lat dzieci przyjechały do nas 
i żeby się okazało, że było war-
to. Mamy nadzieję, że tak wła-
śnie będzie.

Rodzina (nie)zastąpiona

Rodziny zastępcze w naszym regionie (dane z września)

ilość dzieci 
pod opieką 
rodzin za-
stępczych

rodziny 
zastępcze
spokrew-
nione

rodziny 
zastępcze 
niespokrew-
nione

zawodowe 
rodziny 
zastępcze

o cha-
rakterze 
pogotowia 
rodzinnego

powiat nowo-
sądecki 159 W sumie 103 3 1

powiat 
limanowski 123 64 17 1 0

powiat 
gorlicki 114 76 4 2 1

Dane uzyskane w PCPR w Nowym Sączu, Limanowej i Gorlicach.
Rodziny zastępcze spokrewnione – opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują w nich człon-
kowie rodziny dziecka np. dziadkowie, wujostwo lub rodzeństwo. 
Rodziny niespokrewnione – rodziny, które z punktu widzenia prawa, są obce dla dziecka.
Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem – osoby obce w stosunku 
do dziecka, które przeszły odpowiednie szkolenie i otrzymały kwalifikację (mogą być to ro-
dziny zawodowe wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego – do 
tych ostatnich dzieci trafiają na pobyt okresowy, maksymalnie roczny, do czasu unormowa-
nia ich sytuacji życiowej).

Warunki były tragiczne 
– bez wody, prądu, 
ubikacji. W domu 
królował alkohol i dzieci 
nieraz w nocy musiały 
uciekać i spać choćby 
pod drzewem

Wzrusza ciocię, 
gdy za czytanie bez 
przygotowania dostanie 
plus czwórkę, choć 
jeszcze nie tak dawno 
przeczytanie jednego 
wyrazu zajmowało jej 
dwie godziny

Rodzina Danielów w komplecie FOT. JOMB
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– Jakie dzieci trafiają pod opiekę rodzin 
zastępczych?

– W rodzinach zastępczych 
umieszczane są dzieci pozbawio-
ne całkowicie lub częściowo opieki 
rodzicielskiej oraz zaniedbane tzw. 
„sieroty społeczne”. Sieroty natu-
ralne stanowią niewielki odsetek tej 
grupy. Umieszczenie dziecka w ro-
dzinie zastępczej następuje na pod-
stawie orzeczenia sądu.
– Kto może zostać rodzicem zastępczym?

– Pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej może być powierzone mał-
żonkom lub osobie niepozostającej 
w związku małżeńskim, jeżeli oso-
by te spełniają szereg warunków. 
Na przykład nie są chore na chorobę 
uniemożliwiającą właściwą opiekę 
nad dzieckiem, mają odpowiednie 
warunki mieszkaniowe oraz stałe 
źródło utrzymania, uzyskały po-
zytywną opinię ośrodka pomocy 
społecznej właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania.
– Kto ponosi koszty utrzymania dziecka?

– Koszty utrzymania dzieci w ro-
dzinach zastępczych ponosi samo-
rząd powiatowy. W naszym przy-
padku świadczenia wypłacane są 
miesięcznie przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Limano-
wej, które jest jednostką organiza-
cyjną powiatu. Wysokość pomocy 
dla rodzin zastępczych uzależniona 
jest między innymi od wieku i stanu 
zdrowia dziecka. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami rodzice natu-
ralni również zobowiązani są do po-
noszenia odpłatności za pobyt dzieci 
w rodzinach zastępczych. 
– Jakie jest zapotrzebowanie na rodzi-
ny zastępcze?

– Reforma systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną zakłada li-
kwidację dużych domów dziecka 
i dąży do tworzenia jak najwięk-
szej liczby rodzin zastępczych, w tym 
zawodowych. Zapotrzebowanie jest 
znaczne, najtrudniej pozyskać ro-
dziny zastępcze dla dorastających 
dzieci powyżej 13 roku życia, dzieci 

niedostosowanych społecznie oraz 
niepełnosprawnych. Obecnie Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Limanowej czyni starania o utwo-
rzenie kolejnej, drugiej, rodziny za-
stępczej zawodowej wielodzietnej.

– Są osoby chętne do pełnienia ta-
kiej roli?

– Niedawno dwie kolejne rodzi-
ny zgłosiły gotowość pełnienia takiej 
funkcji – dla młodszych dzieci. Dzię-
ki kampaniom społecznym rodzinna 

opieka zastępcza staje się coraz bar-
dziej popularna, mimo to nadal kan-
dydatów na rodziny zastępcze jest 
mniej niż dzieci potrzebujących takiej 
opieki. Poszukujemy kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
Jeżeli byłyby osoby zainteresowane 
tym tematem, to prosimy o kontakt 
z Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Limanowej. 
– Pani zdaniem bycie rodzicem zastęp-
czym to zawód czy powołanie?

– Opieka nad „cudzymi” dzieć-
mi jest trudniejsza, wymaga jeszcze 
większej, niż w naturalnej rodzi-
nie, cierpliwości, miłości i odpo-
wiedzialności. Rodzice zastępczy 
muszą rekompensować dzieciom 
braki w opiece i wychowaniu, jak 
i zmierzyć się z negatywnym ba-
gażem doświadczeń wyniesionym 
z ich domów rodzinnych. Nie jest 
możliwe prawidłowe wypełnianie 
funkcji rodziny zastępczej traktując 
ją jako zawód.

(JOMB)

Rodzina zastępcza najlepsza po adopcji
ROZMOWA Z HALINĄ SUŁKOWSKĄ  – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
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– Kolejny Jesienny Festiwal Teatralny 
za nami. Jak długo trwają przygoto-
wania do takiego przedsięwzięcia? 

– W zasadzie kończąc jeden fe-
stiwal tak naprawdę zaczynamy 
następny.
– Co to oznacza w praktyce?

– W trakcie trwania festiwa-
lu często rozmawiamy z aktorami 
i ich menagerami o tym, co ewen-
tualnie by mogli nam zapropono-
wać w roku przyszłym, a nawet 
za dwa lata. Praca zasadnicza roz-
poczyna się na wiosnę. Wtedy to 
podpisujemy ostateczne kontrak-
ty z teatrami, agencjami, a nawet 
konkretnymi artystami.
– Co decyduje o doborze repertuaru?

– Bierzemy pod uwagę różno-
rodność tematyczną i różnice wie-
kowe publiczności. Pod koniec lat 
90., kiedy rozpoczynaliśmy pra-
cę nad festiwalem, musieliśmy na 
publiczności przetestować na-
szą konwencję. Stąd w programie 
można znaleźć wszystko. Są sztuki 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W zróżnicowanym gatunkowo re-
pertuarze obecne są klasyczne ko-
medie, farsy, spektakle muzyczne, 
przyjeżdżał też balet czy pantomi-
ma. Publiczności się to spodoba-
ło więc po co zmieniać? Jako oso-
ba odpowiedzialna za działalność 
merytoryczną MOK–u i człowiek, 
który ze sceną związany jest od lat, 
śledzę na bieżąco to, co się dzieje 
w polskim teatrze. Oglądam spek-
takle, czytam recenzje i wybieram 
– moim zdaniem – najciekawsze 
oraz najbardziej atrakcyjne zjawi-
ska. Chodzi o to, żeby co roku do 
Nowego Sącza przyjechała obsa-
da najznakomitszych i wybitnych 
aktorów, ale również tych popu-
larnych, których sądeczanie mogą 
oglądać w telewizji.
– Impreza ma liczne grono miłośni-
ków, wielu z nich chciałoby, aby od-
bywała się częściej…

– Powiem szczerze: nie ma ta-
kiej szansy. Może byśmy nawet 
tego chcieli, ale trzeba zdawać so-
bie sprawę z logistyki i kosztów 
z jakimi wiąże się organizacja fe-
stiwalu. To nie są małe kwoty. 
Ich część pokrywamy korzysta-
jąc z łaskawości sponsorów, któ-
rzy przeznaczają na naszą impre-
zę spore sumy pieniędzy. A trzeba 
pamiętać, że przecież nie jesteśmy 
jedyną instytucją kultury w No-
wym Sączu.
– Sponsorzy to nie jedyne źródło fi-
nansowania festiwalu…

– Oczywiście. Dostajemy rów-
nież dotacje z Urzędu Miasta, a cza-
sami także z Ministerstwa Kultury. 

W tym roku otrzymaliśmy również 
wsparcie od Zarządu Województwa 
Małopolskiego. Reszta pieniędzy to 
dochód ze sprzedaży biletów.
– Ile wynoszą gaże gwiazd występu-
jących na deskach sądeckiego teatru?

– Niestety są to informacje za-
strzeżone w umowach. Nie mo-
żemy zdradzać wysokości hono-
rariów. Ale te wynagrodzenia nie 

są małe. Kwota zależy od statusu 
gwiazdy, narzutów agencji, kosz-
tów bezpośrednich związanych 
z teatrem, kosztami transportu 
itd. Zdarza się jednak spektakl, 
który w swojej obsadzie ma wię-
cej tak zwanych gwiazd, a może 
być tańszy od mniej znanego 
przedstawienia.
– Czy artyści są wybredni?

– Raczej nie, ale zdarzały się ja-
kieś delikatne wymagania, np. ktoś 
musiał mieć apartament w hotelu.
– Jakie atrakcje miłośników teatru 
czekają za rok?

– Jest trochę za wcześnie, by o tym 
mówić, a nawet gdybyśmy wiedzieli, 
to i tak nie zdradzimy. Jest bardzo faj-
ną rzeczą kiedy miłośnik teatru wy-
czekuje na coś, co go czeka.

– Zobaczymy znane nam już teatry?
– Będzie to XV Festiwal, więc 

będziemy chcieli zaprosić teatry, 
które pojawiały się już u nas, a któ-
rych przez ostatnie lata nie wi-
dzieliśmy na festiwalu. Na pew-
no będziemy chcieli zaprosić Teatr 
Witkacego z Zakopanego, od któ-
rego wszystko się zaczęło. Jednak 
jeszcze nie wiem, czy przyjedzie.

Teatr

Zaczęło się od Witkacego
Z JANUSZEM MICHAL IK IEM  – kierownikiem artystycznym Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Nowym Sączu rozmawia Kinga Studzińska.

„O północy przybyłem do Widawy, czyli opis obyczajów III”, Teatr IMIKA z Warszawy, wystąpili m.in. 
Tomasz Karolak, Magdalena Boczarska, Urszula Popiel, Wojciech Bach, Mikołaj Grabowski.

„I tak cię kocham”, Teatr KAMIENICA z Warszawy, wystąpili m.in. Katarzyna Skrzynecka, Jakub 
Przebindowski, Justyna Sieńczyło   ZDJĘCIA: ANDRZEJ RAMS

„O!!! Czerwony Kapturek”! Teatr 
Lalek RABCIO z Rabki–Zdroju

„Miłość i polityka”, Teatr im. 
Mickiewicza w Częstochowie, 
wystąpili m.in. Joanna 
Liszowska, Jerzy Bończak
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4 listopada
N OW Y  S ĄC Z :  godz. 15.30, Od-
dział dla Dzieci SBP, „Z bajką przez 
okrągły roczek” – spotkania z baj-
ką dla przedszkolaków; godz. 17, 
zabytkowe piwnice SBP, „Wspo-
mnienie o Henryku Cyganiku” 
– spotkanie poprowadzą Joan-
na Babiarz i Danuta Sułkowska; 
godz. 17, Akademicka Galeria Sztu-
ki, WSB–NLU, wernisaż wystawy 
malarskiej „Na granicy” Where 
Borders Meet; godz. 18, Mała Gale-
ria, XVIII Mały Festiwal Form Ar-
tystycznych 2010, wernisaż malar-
stwa Jacka Dłużewskiego;
L IMANOWA: godz. 14, Limanowski 
Dom Kultury, I Koncert Festiwalo-
wy XXXVI Festiwalu Limanowskie-
go „Limanowska Słaza”

5 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 16, Oddział dla 
Dzieci SBP, „Leśne duszki” – zaję-
cia literacko – teatralne dla dzieci; 
G O R L I C E :  godz. 18, Dwór Kar-
wacjanów, wykład prof. Jerze-
go Vetulaniego pt. „Wściekłość 
i współczucie”; 

6 listopada
N O W Y  S Ą C Z :  godz. 17, Gale-
ria i MCK SOKÓŁ, ul. Kościuszki, 
uroczyste otwarcie Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA SOKÓŁ; godz. 
17.30, zwiedzanie obiektu Galerii; 
akcja artystyczna Andrzeja Szarka 
– sala I piętra, wystawa fotogra-
mów ukazujących budowę obiektu 
– sala II piętra, film „Galeria BWA 
SOKÓŁ – trzy tradycje” – sala mul-
timedialna; godz. 19.30, MCK SO-
KÓŁ, sala koncertowa im. Lucjana 
Lipińskiego, koncert Jarka Śmie-
tany „Psychedelic – Music of Jimi 
Hendrix” i brytyjskiej wokalistki Z–
Star, rozpoczęcie XVI edycji Sądec-
kiego Festiwalu Muzycznego IUBI-
LAEI CANTUS;

7 listopada
N OW Y  S ĄC Z :  godz. 11–17, Spo-
tkajmy się – dzień otwarty w Ga-
lerii BWA SOKÓŁ; godz. 17, Galeria 
SOKÓŁ, wernisaż wystawy z oka-
zji 100–lecia kina w Nowym Sączu; 
godz. 18, MCK SOKÓŁ, sala im. Li-
pińskiego, Muzyka Filmowa Micha-
ła Lorenza – koncert w wykonaniu 
zespołu Des Orient;
K R Y N I C A – Z D R Ó J:  godz. 18, hala 
lodowa MOSiR, mecz PLH: KS KTH 
Krynica–Zdrój – Podhale Nowy 
Targ; 

8 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 18, MCK SO-
KÓŁ, sala im. Lipińskiego, Jeszcze 
polska muzyka w XX–lecie Pol-
ski samorządowej – koncert z oka-
zji 718.rocznicy lokalizacji Nowego 
Sącza, Maciej Neggrey– prowadze-
nie, Julia Kociuban–fortepian, Mi-
chał Dworzyński–dyrygent; 
K R Y N I C A – Z D R Ó J :  godz. 9, hala 
MOSiR, Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej – drużynowy tenis stołowy 
dziewcząt i chłopców;

9 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 15.30, Oddział 
dla Dzieci SBP, „Kolorowa Biblio-
teka” – zajęcia plastyczno–literac-
kie dla dzieci; godz. 18, MCK SO-
KÓŁ, sala im. Lipińskiego, La Serva 
Padrona–opera komiczna w reży-
serii Moniki Rasiewicz, występu-
ją m.in. Artur Rożek – Uber-
to (baryton), Regina Szlachta 
– II skrzypce, Zuzanna Nasi-
dlak – altówka;

10 listopada
N O W Y  S Ą C Z :  godz. 17, Sądec-
ka Biblioteka Publiczna im. Józe-
fa Szujskiego, „30 lat z aparatem” 
– wernisaż wystawy fotograficz-
nej Michała Piotrowskiego; godz. 
19, Mała Galeria, spektakl „Am-
puć” w wykonaniu Teatru Mume-
rus z Krakowa; 
GORL ICE:  godz. 18, Dwór Karwa-
cjanów, Recital chopinowski, prof. 
Andrzej Pikul – fortepian; 

11 listopada, Święto 
Niepodległości
N OW Y  S ĄC Z :  godz. 19.30, MCK 
SOKÓŁ, Viva Polonia – Jubilate 
Laudate – koncert w wykonaniu 
Dziewczęcego Chóru Katedralnego 
Puellae Orantes z Tarnowa pod dyr. 
ks. Władysława Pachoty; 

WYSTAWY:
NOWY SĄCZ: Restauracja Ratuszo-
wa, Piękno wspólnej krainy cz. 2 
– wystawa fotograficzna Kami-
la Bańkowskiego; Dziecięca Ga-
leria im. Stanisława Szafrana Pa-
łacu Młodzieży, „II Otwarty Salon 
Plastyczny” – kiermasz prac pla-
stycznych dzieci i młodzieży PM, 
śr. – nd., Galeria Dawna Synagoga, 
Wystawa Sztuki Cerkiewnej ilu-
strująca dorobek kultury łemkow-
skiej, m.in. nieprezentowane dotąd 
zabytki; wt. – nd., Galeria Ma-
rii Ritter, Handel winem – wysta-
wa fotograficzna ilustrująca dzie-
je wytwórstwa i handlu winem 

na Sądecczyźnie i Spiszu; Biuro 
Wystaw Artystycznych, „Przegląd 
2010” – wystawa pokonkursowa 
członków TPSP; wt. – nd., Dom 
Gotycki, Malarstwo Agaty Roście-
chy – wystawa prac laureatki Bien-
nale Pasteli 2008; pn. – pt., Sądec-
ki Park Etnograficzny, Miasteczko 
Galicyjskie, Jak powstaje skan-
sen – wystawa prezentująca hi-
storię Sądeckiego Parku Etnogra-
ficznego, Skansenowskie Impresje 
– Dawna wieś i miasto; Mała Gale-
ria, XVIII Mały Festiwal Form Ar-
tystycznych, wystawa malarstwa 
Jacka Dłużewskiego; 
L I M A N O WA :  godz. 9–14 (pon. 
– pt.), 10–13 (sob. – nd.) Muzeum 
Regionalne Ziemi Limanowskiej, 
wystawa „40 twórców na 40–lecie 
Muzeum”; Miejska Galeria Sztuki, 
„Od początku”– wystawa prac ry-
sunku i malarstwa Marty Sobczak 
– Piętoń; 
G O R L I C E:  Muzeum Dwory Kar-
wacjanów i Gładyszów, wystawa 
malarstwa Wiesława Wodnickiego; 
K R Y N I C A  –  Z D R Ó J :  wt. – nd., 
Muzeum Nikifora, Za ścianą świa-
ta – wystawa malarstwa Władysła-
wy Iwańskiej; 

Warto wiedzieć…
*  J A R O S Ł AW  Ś M I E TA N A  – je-
den z najwybitniejszych polskich 
muzyków jazzowych, gitarzysta, 
kompozytor, band leader znany 
w Europie i w wielu krajach świa-
ta. Współpracował z gwiazdami 
jazzowymi największego forma-
tu m.in. Artem Farmerem, Fred-
dim Hubbardem, Eddie Hender-
sonem, Garym Bartzem, Vincem 
Mendozą, Zbigniewem Seifertem. 
Najnowsza płyta artysty : „Psy-
chedelic – Music of Jimi Hendrix” 
poświęcona jest pamięci Jimiego 
Hendrixa;
* IUB ILAE I  CANTUS („Śpiew Ju-
bileuszowy”) – narodził się w li-
stopadzie 1995 roku – miesiącu, 
który dla sądeczan ma znaczenie 

szczególne, gdyż 8 listopada przy-
pada data nadania praw miejskich 
naddunajeckiemu miastu. Festiwal 
ten, to także okazja, aby przypo-
mnieć inne, ważne dla miasta i re-
gionu, ale również dla całego kra-
ju rocznice;
* JERZY VETULANI  – prof. nauk 
przyrodniczych, psychofarma-
kolog, neurobiolog, biochemik, 
członek Polskiej Akademii Nauk 
i Polskiej Akademii Umiejętności, 
pracownik Instytutu Farmakologii 
PAN w Krakowie.

REPERTUAR KIN:
4 listopada
N OW Y  S ĄC Z :  SOKÓŁ: godz. 16, 
Śluby panieńskie (Polska, komedia 
rom.); godz. 19.15, Chrzest (Pol-
ska, dramat obyczajowy); godz. 17, 
21, Piła 3D (USA, horror); godz. 20, 
Essential Killing (Polska, Norwe-
gia, Węgry, thriller); godz. 18, Te-
tro (Hiszpania, Włochy, dramat); 
godz. 15, Żółwik Sammy 3D (Bel-
gia, animowany, dubbing, b/o.); 
godz. 17.15, 19.45, Tokijska opo-
wieść (sala studyjna, Japonia 1953, 
dramat); KROKUS: godz. 16, Karate 
Kid (Chiny, USA, akcja/familijny); 
godz. 18.30, The Doors. Historia 
nieopowiedziana (USA, dokument); 
godz. 20.15, Wall Street: pieniądz 
nie śpi (USA, dramat); 
K R Y N I C A  –  Z D R Ó J :  JAWORZY-
NA: godz. 15, Avatar (USA, wer-
sja specjalna 3D, napisy); godz. 11, 
13, Shrek Forever 3D (USA, kome-
dia, dubbing); godz. 19, Street Dan-
ce 3D (W. Brytania, muzyczny dra-
mat, napisy); 
GORL ICE:  WIARUS: godz. 17, Ślu-
by panieńskie (Polska, komedia);

5 – 11 listopada
N O W Y  S Ą C Z :  SOKÓŁ: Przegląd 
wspinaczkowy „Wyśniony Eiger” 
– 5–11 listopada, godz. 18, King 
Lines, Sprawa humoru (pt.), Zew 
ciszy (sb.), Czekając na Joe (nd.), 
The sharp end (pon.), The sends 
(wt.), First Ascent: The Series (śr.), 
Progression (czw.); godz. 15 (5–
10.11), godz. 11, 13 (6–7.11), godz. 
11, 13, 15, 17 (11.11), Zakochany 
wilczek 3D (USA, animowany, 

dubbing, b/o.); godz. 16.30, 20 
(5.11), godz. 16.30 (6–9.11), godz. 
15.30 (10–11.11), Śluby panieńskie 
(Polska, komedia romantyczna); 
godz. 19, 21 (5.11), godz. 21 (7, 10, 
11.11), Piła 3D (USA, horror); godz. 
18.15 (5–8.11), godz. 19 (11.11), Ba-
zyl. Człowiek z kulą w głowie 
(Francja, komedia kryminalna); 
godz. 20.15, Zwycięzca (Włochy, 
dramat, sala studyjna); godz. 20 
(6–8.11), godz. 20.30 (9.11), Po-
zwól mi wejść (USA, W. Brytania, 
dramat/fantasy); godz. 18.15 (jedy-
ny seans 9.11), Słodkie jutro – DKF 
KOT (Kanada 1997, dramat); godz. 
17.15, 19, 20.45 (10.11), godz. 17.15, 
18.45, 20.45 (11.11), Śniadanie do 
łóżka (Polska, komedia); KROKUS: 
godz. 18, Aż po grób (USA, dramat/
komedia); godz. 16, 20, RED (USA, 
akcja/komedia);
GORLICE: WIARUS: (w poniedział-
ki kino nieczynne) godz. 17, Śluby 
panieńskie (Polska, komedia); 
K R Y N I C A – Z D R Ó J :  JAWORZYNA: 
godz. 11, 14, 16, Zakochany wil-
czek 3D (USA, animowany, dub-
bing); godz. 18, 20, Piła 3D (USA, 
horror, napisy); 
L IMANOWA: KLAPS: od 7 listopa-
da, godz. 18 (7–8.11), godz. 16.30 
(9–11.11), Karate Kid 3D (USA, 
Chiny, akcja, sportowy); godz. 
20.30 (7–8.11), godz. 19, 21 (9–
11.11), Piła VII 3D (USA, thriller, 
horror, 18l.); 

POLECAMY:
Z A KO C H A N Y W I LC Z E K 3D:  Dwa 
wilczki są swoimi kompletnymi 
przeciwieństwami. Ona należy do 
rasy Alfa – jest zwinna, zdyscypli-
nowana i wychowywana na przy-
szłą przywódczynie stada. On jest 
Omegą – uwielbia zabawę, śmiech 
i radości. Niestety sztywne zasa-
dy wilczego stada nie pozwalają im 
się przyjaźnić ze względu na róż-
niące ich pochodzenie. Pewnego 
dnia oba wilczki zostają schwy-
tane i wywiezione tysiące kilo-
metrów na drugi koniec kraju. Te 
dwie zupełnie inne osobowości 
połączy wspólny cel, czyli podróż 
do domu. 

KINGA STUDZIŃSKA 

Karnet kulturalny

Rekomendacje

Kadr z filmu „Zakochany wilczek”   FOT. ARCH. 

Wystawę „Co dusza zapragni, co oku zubaczy, co uchu usłyszy...” 
w zabytkowych piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej mogliśmy 
oglądać do 29 października   FOTO: ARCH. SBP
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Sport

Li–Ning to nowa sportowa marka na rynku polskim. Powstała w 1990 roku 
a nazwa pochodzi od nazwiska chińskiego lekkoatlety, wielokrotnego 

mistrza olimpijskiego i założyciela firmy – Li Ning. Firma zdobyła uznanie 
za oceanem, a od 2004 roku podbija rynek Europy Zachodniej. 

Główną twarzą Li–Ning jest supergwiazda NBA – Shaquille O’Neal. Ponadto Li–Ning 
sponsoruje narodową reprezentację koszykówki Hiszpanii i Argentyny, narodowa 

reprezentację Chin w badmintonie, amerykańskie Stowarzyszenie Tenisistów 
Stołowych USATT oraz pojedyncze gwiazdy wielu dyscyplin sportu, między innymi:

dostosowane do odpowiednich dyscyplin sportu. Cztery razy w roku marka wypuszcza 
najwyższej jakości kolekcje ubrań, obuwia i akcesoriów. W ofercie znajdują się rzeczy 

do biegania, treningu, fitness–u, koszykówki, piłki nożnej i tenisa ziemnego (ATP). 

Nasza marka to nowa oferta produktowa, jakościowo i cenowo 
niezwykle konkurencyjna dla innych marek sportowych. 

Koszykówka:
Shaquille O’Neal;
Baron Davis;
Jose Calderon;
Chuck Hayes;
Damon Jones;
Pau Gasol;
Evan Turner;

Tenis ziemny:
Ivan Ljubičić;
Alex Bogdanovic;
Ivan Navarro;
Denis Istomin;
Jelena Janković;

Lekkoatletyka: 
Yelena Isinbayeva 
– skok o tyczncze;
Andreas Thorkildsen 
– rzut oszczepem;
Asafa Powell 
– bieg na 100 metrów;

Li–Ning oferuje własne 
systemy i rozwiązania tkanin: 
123 Layer System;
ATDry;
Thinsulate;
Solid System;
BounSe;
CusioN, 

Dobry 
pomysł!

TWOJA 
REKLAMA

w „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41 
18 544 64 40

R E K L A M A

– Kibice liczyli, że jeszcze w tym sezo-
nie będzie Pan groźnym punktem w ata-
ku Sandecji. Skąd więc decyzja o zakoń-
czeniu kariery?

– To nie była tylko moja decyzja. 
W pewnym sensie została ona wymu-
szona przez okoliczności. Ja w każdym 
razie chciałem dalej grać.
– Ktoś za Pana zdecydował o zakończe-
niu kariery?

– Trenowałem i starałem się wró-
cić do dawnej dyspozycji. Liczyłem, że 
znajdę się w składzie Sandecji. Nieste-
ty nie załapałem się do szerokiej kadry 
i tak to się wszystko skończyło.
– A zmiana klubu nie wchodziła 
w rachubę?

– Myślałem o tym, ale ostatecznie 
zrezygnowałem z takiej możliwości. 
Klub wyszedł z inicjatywą i zapropo-
nował mi nową rolę. Zostałem asy-
stentem Dariusza Wójtowicza i pro-
wadzę drużynę rezerw w IV lidze. 
Oferta była ciekawa i uznałem, że 
w sytuacji kiedy nie mogę liczyć na 
grę w pierwszym zespole, jest dla 
mnie korzystna.
– W tym sezonie drużyna prowadzona 
przez Dariusza Wójtowicza miała proble-
my z napastnikami. Nie żałował Pan, że 
nie ma Pana w kadrze.

– No tak, kontuzje spowodowa-
ły pewne luki w linii ataku. Faktycz-
nie pomyślałem sobie wówczas, że 
mógłbym pomóc drużynie. Niestety 
zakończenie kariery nie zależało tyl-
ko ode mnie.
– Gdy ponad rok temu Sandecja wy-
walczyła awans do I ligi był Pan gwiaz-
dą drużyny. W zeszłym sezonie niewiele 
Pan grywał. Czy ma to związek z prze-
jęciem zespołu przez trenera Dariusza 
Wójtowicza?

– Starałem się prezentować jak naj-
lepiej. Trener miał swoją wizję zespołu 

i coraz rzadziej byłem brany pod uwa-
gę przy ustalaniu składu. Grając nie-
wiele nie strzelałem bramek, a prze-
cież z tego byłem rozliczany.
– Teraz czas na karierę trenerską?

– Całe moje dorosłe życie związa-
ne jest z piłką nożną i chciałbym, aby 
tak pozostało. Czy to jako trener, czy 
też pełniąc inne funkcje w klubie. Pro-
wadzę rezerwy Sandecji i w tej chwili 
jesteśmy liderem IV ligi. Na razie jest 
bardzo dobrze. Nie ma presji wyni-
ku. Nikt nie stawiał przed nami celu 
awansu do III ligi. Po zakończeniu 
rundy jesiennej będziemy mogli spre-
cyzować swoje zamierzenia.
– Jak się układa Pana współpraca z tre-
nerem Wójtowiczem?

– Bardzo dobrze. Nie ma między 
nami żadnych nieporozumień. Pro-
fesjonalnie podchodzimy do swoich 
obowiązków.
– Najlepsze lata spędził Pan w Cracovii. 
Dużo Sandecji brakuje do tego klubu?

– Z Cracovią wywalczyłem Ekstra-
klasę. Po wyjściu z III ligi, w ciągu za-
ledwie jednego sezonu zrobiliśmy ko-
lejny awans. W Cracovii najpierw był 
wynik, a potem budowano zaplecze 
organizacyjne. W Sandecji jest trochę 
inaczej. Gramy drugi sezon w I lidze, 
a jednocześnie cały czas klub rozwija 
się organizacyjnie. Cracovia miała jed-
nak mocnego strategicznego sponso-
ra. Szybko odnaleźliśmy swoje miej-
sce w Ekstraklasie grając coraz lepiej. 
Uważam, że Sandecja już w tym sezo-
nie może wywalczyć awans.
– Jak Pan oceni siłę ataku Sandecji?

– Całkiem dobrze się prezentuje. 
W niezłej dyspozycji jest Arkadiusz 
Aleksander. Ostatnio w meczu rezerw 
zagrał Piotr Bagnicki. Pokazał, że ma 
duże możliwości. Jest także bardzo 
groźny Maciej Kowalczyk. W drugiej 

linii atak wspiera Vladimir Kukol, Pa-
vel Eismann czy Rafał Zawiślan.
– Czego najbardziej żałuje Pan w za-
kończonej niedawno przygodzie z pił-
ką nożną?

– Na pewne tego, że tak późno tra-
fiłem do Ekstraklasy. Gdybym zaczął 
kilka lat wcześniej, to kariera mogła-
by się inaczej potoczyć. Z drugiej stro-
ny równie dobrze mogłem nigdy nie 
zagrać na najwyższym szczeblu roz-
grywkowym. Trochę żałuję, że nie mo-
głem grać w takiej Ekstraklasie jaka 
jest obecnie. Na polskich stadionach 
dzieje się coś pięknego. Obserwujemy 
stały postęp. Wreszcie jest liczna pu-
bliczność, świetna oprawa spotkań. 
W takich meczach chce się grać.
– A czy poziom ligowy spada?

– Przede wszystkim liga bardzo się 
wyrównała. Jest znacznie więcej kan-
dydatów do mistrzostwa niż dawniej. 
Być może niektóre drużyny miały nie-
udane transfery. Mniej piłkarzy wy-
jeżdża za granicę. W naszej lidze gra 
coraz więcej cudzoziemców. Polacy 
wracający z zagranicznych krajów, 
szału w polskiej lidze nie robią.
– A Pan miał kiedyś szansę wyjazdu do 
zagranicznego klubu?

– Przed laty miałem fajną pro-
pozycję. Mogłem wyjechać do ligi 
cypryjskiej. Miałem jednak jeszcze 
przez rok ważny kontrakt z Cracovią. 
Klub, który się o mnie starał, nie pła-
cił za transfery tylko poszukiwał wol-
nych piłkarzy, którym wygasły kon-
trakty. Cracovia nie chciała oddawać 
mnie za darmo. Dlatego pozostałem 
w Krakowie. Po roku temat był już 
nieaktualny.
– Najlepszy piłkarz, z którym Pan grał 
w jednej drużynie?

– Myślę, że był nim Piotrek Giza. 
Graliśmy razem w Cracovii. Świetnie 

się z nim współpracowało. Miał zna-
komite prostopadłe podania.
– A najlepszy mecz w Pana karierze?

– Hat–trick w Ekstraklasie. Uzy-
skałem go w spotkaniu z Wisłą Płock.
– Cracovia jest obecnie autsajderem Eks-
traklasy. Nie martwi to Pana?

– Bardzo martwi. Jakiś sentyment 
pozostał do tego klubu, bo w nim roz-
grywałem najlepsze spotkania. Na ra-
zie Cracovia jest najsłabszym zespo-
łem Ekstraklasy. Mam nadzieję, że 
przyjdzie trener, który to wszystko 
poukłada. Dawniej tworzyliśmy zgra-
ną paczkę, co było naszym najwięk-
szym atutem. Teraz tego kolektywu 
brakuje. Przynajmniej tak to wygląda 
z zewnątrz. Niestety obecnie oglądam 
Cracovię już tylko w telewizji. Wstyd 
się przyznać, ale nie byłem jeszcze na 
nowym stadionie mojego dawnego 
klubu. W Nowym Sączu mam spo-
ro obowiązków. Tutaj też mieszkam 
na stałe.
– Najlepszy trener z jakim Pan 
współpracował?

– Bez wątpienia był nim Woj-
ciech Stawowy, z którym spotkałem 
się w Cracovii. Dzięki niemu grałem 
w Ekstraklasie. Jego uwagi taktyczne 
były dla mnie bardo ważne. Zresztą 
korzystam z nich do dzisiaj, przeka-
zując wskazówki piłkarzom, których 
trenuję.
– Czy wśród sądeckiej młodzieży można 
dostrzec utalentowanych piłkarzy, którzy 
będą aspirować do gry w pierwszym ze-
spole Sandecji?

– Praca z młodzieżą daje wyraźne 
efekty. Jest kilku utalentowanych pił-
karzy, których rozwój piłkarski idzie 
w dobrym kierunku. Myślę, że za kil-
ka lat będą stanowić o sile pierwszej 
drużyny.

Rozmawiał JACEK BUGAJSKI

Wymuszony koniec kariery
Wywiad z Piotrem Banią, byłą gwiazdą Ekstraklasy i Sandecji. Dlaczego nie gra już w sądeckim 
klubie i jakie postawiono przed nim nowe zadania.
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Piotr Bania 

Ur. 6 lutego 1973 r. w Krako-
wie. Wychowanek Wawelu Kra-
ków, gdzie grał do 1993 r. Przez 
sześć sezonów występował w Ka-
blu, a w wieku 26 lat trafił do Cra-
covii, gdzie występował do 2007 
r. Po krótkim epizodzie w Wiśle 
Płock, w 2008 r. trafił do Sande-
cji. Na boiskach Ekstraklasy zdo-
był 21 goli. Był rewelacją sezo-
nu 2004/2005 kiedy dla Cracovii 
uzyskał 12 bramek. W tym roku 
zakończył karierę, zostając trene-
rem rezerw Sandecji w IV lidze.
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Sport

Kalendarzyk piłkarskiZ prywatnego życia sportowca

Imię i nazwisko: Mariusz Ziobrowski.
Klub: Przełęcz Tylicz.
Dyscyplina: piłka nożna.
Stan cywilny: żonaty (Agnieszka), sy-
nowie (Dariusz, Patryk, Michał).
Wykształcenie: wyższe, zegarmistrz.
Przebieg kariery: Skalnik Kamion-
ka Wielka, Sandecja (dawna III liga), 
Przełęcz Tylicz.
Ulubiona obok uprawianej dyscypli-
na: lubię ścigać się na gokartach. 
Film, który zapamiętałem: „Piłkar-
ski poker”.
Najchętniej jadam: golonkę.
Z przyjemnością pijam: wino.
W wolnych chwilach lubię: wyjeżdżać 
z rodziną w góry.
Muzyka, której słucham: każdego ro-
dzaju muzyki.
Ideał sportowca: nie ma sportowca 
idealnego.

Sportowy sukces: pierwsze miej-
sce w rzucie piłeczką palantową na 
szczeblu międzyregionalnym i wy-
stępy w III–ligowej Sandecji.
Największa porażka: brak. 
Marzenia: żeby reprezentacja Polski 
na „Euro” była w pierwszej trójce.

(MAK) 

I liga: Łódzki Klub Sportowy – San-
decja, sobota godz. 13:15, Piast 
Gliwice – Kolejarz s. 16. III liga: 
Wierna Małogoszcz – Poprad Mu-
szyna niedziela 13. IV liga: Bocheń-
ski Klub Sportowy – Karpaty Sie-
praw s.13, Hutnik Kraków – Orzeł 
Balin s.13, Limanovia – Przeciszo-
via Przeciszów s. 13, MKS Alwer-
nia – Sandecja II s. 13, LKS Mogila-
ny – Wolania Wola Rzędzińska n.13, 
Dunajec Zakliczyn – Lotnik Kryspi-
nów s.13. Orkan Szczyrzyc – IKS Ol-
kusz s. 13, Lubań Maniowy – Glinik 
Gorlice n. 13. V liga: Helena Nowy 
Sącz – Skalnik Kamionka Wiel-
ka s. 13, Termalica Bruk–Bet II Nie-
ciecza – KS Tymbark n. 12, Tucho-
via – Olimpia Pisarzowa n.12, Orzeł 
Dębno – LKS Nowa Jastrząbka n. 
13, Watra Białka Tatrzańska Piast 

– Czchów n. 13, Olimpia Wojnicz 
– Polan Żabno n.13, Łosoś Łoso-
sina Dolna – Grybovia n. 13, Bar-
ciczanka Barcice – Iskra Tarnów 
n.13. VI liga (mecze w niedzie-
lę o godz. 11.): Zawada Nowy Sącz 
– Jordan Jordanów, Poprad Ry-
tro – Dobrzanka Dobra, Przełęcz 
Tylicz – LKS Jodłownik, Gród Pode-
grodzie – Gorce Kamienica, Ogni-
wo Piwniczna–Zdrój – Sokół Stary 
Sącz, Victoria Witowice Dolne – LKS 
Kobylanka, Orzeł Wojnarowa – LKS 
Szaflary, ULKS Korzenna – KS Za-
kopane. A klasa Nowy Sącz (me-
cze w niedzielę o godz. 13.30.) Hart 
Tęgoborze – Budowlani Jazowsko, 
Piątkowa Łęg – LKS Świniarsko, 
Zabełcze Nowy Sącz – Librantovia, 
Nawoj Nawojowa – KPT Nawojowa, 
LKS Łęka – Dąbrovia Wielogłowy, 

Zawisza Rożnów – Dunajec/Start 
N. Sącz, Zyndram Łącko – Za-
mczysko Marcinkowice, Jedność 
Nowy Sącz – Zuber Krynica–Zdrój. 
A klasa Nowy Sącz/Gorlice (mecze 
w niedzielę): LKS Zagórzany – LKS 
Uście Gorlickie 11, Ogień Sękowa 
– Torcida Smerekowiec 11, KS Biecz 
– Polany Berest 13, LKS Ropa – Wi-
cher Mogilno 11, LKS Łużna – Kró-
lovia Królowa 11, LKS Biała Brunary 
– Victoria Śnietnica 13, LKS Szym-
bark – KS Bobowa 11, Nafta Kryg 
– LKS Wójtowa 13. B klasa Gorli-
ce (mecze w niedzielę): LKS Grud-
na Kępska – Sokół Staszkówka 10, 
Olimpijczyk Racławice– LKS Kwia-
tonowice 14, LKS Łosie – LKS By-
stra 14, LKS Kobylanka – II Mosz-
czanka Moszczenica 14. 

(OPR. MAK) 
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