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Hołdy sądeckie złożono prof. Feliksowi Kirykowi na zakończenie jego benefi su 
przygotowanego przez kabaret Ergo w Miejskim Ośrodku Kultury.  J STR. 13

Dokładnie na miesiąc przed wyborami, 21 października, Ry-
szard Nowak zapowiedział na łamach DTS: „Zdobędę ratusz 
w pierwszej turze…”. Konkurenci twierdzili co prawda, że pew-
ność siebie może być zgubna dla prezydenta, ale identyczny 
rezultat wynikał z analizy przeprowadzonej przez naszego ko-
mentatora dr. Rafała Matyję. Dobre humory dopisywały niemal 
wszystkim w wyborczą noc, a rano… wszyscy zgodnie uzna-
li, że są zwycięzcami. No może poza sądecką lewicą, która nie 
zdobyła mandatu na żadnym szczeblu. Nawet lider KWW „Na-
sze Miasto” Wiesław Kądziołka przekonywał, że czują się zwy-
cięzcami. Co prawda moralnymi tylko, bo do rady nie wprowa-
dzili nikogo, ale to też jakieś zwycięstwo.

Choć sądecka PO czuje się zwycięzcą, z takim poczuciem 
nie zamyka wyborów jej kandydat na prezydenta – Piotr Lacho-
wicz. W zgodnej ocenie nie tylko komentatorów, ale i partyjnych 
kolegów, nie zrobił on wiele – albo nie zrobił nic – by skutecz-
nie przeciwstawić się Ryszardowi Nowakowi. PO jest natomiast 

dumna ze swoich wyników – od miasta poczynając, przez po-
wiat, na województwie kończąc. W sejmiku pomnożyła manda-
ty – obok Leszka Zegzdy wprowadzając również Zygmunta Ber-
dychowskiego. Szczególnie Zegzda miał powody do satysfakcji, 
bo nie tylko podwoił ilość swoich głosów sprzed czterech lat, ale 
również udowodnił regionalnym liderom partii, że nie mieli wy-
czucia, wystawiając go tylko z drugiego miejsca na liście.

Zwycięstwo ogłosił też PiS i to na wszystkich trzech fron-
tach: w mieście, powiecie i województwie. To podobnie jak 
przed czterema laty, kiedy ilości głosów i zdobytych mandatów 
nie udało się przełożyć na realną władzę. Chodzi o powiat i za-
rząd województwa, bo władzy w Nowym Sączu już nikt PiS–owi 
nie odbierze. No chyba, że Ryszard Nowak pójdzie ślada-
mi części kolegów i przystąpi do stowarzyszenia „Polska jest 
najważniejsza”. Rekordzista regionu w ilości zdobytych gło-
sów, Andrzej Romanek, zdaniem posła Arkadiusza Mularczyka, 
to ciągle główny kandydat na marszałka. Choć PiS w regionie 

zdobył cztery mandaty i przy dwóch PO może czuć się absolut-
nym zwycięzcą, to z arytmetyki Państwowej Komisji Wyborczej 
wkroczył w arytmetykę polityczną. To od partyjnych uzgodnień 
będzie zależało, kto zasiądzie w Zarządzie Województwa.

Zwycięzcami generalnie może się czuć większość dotych-
czasowych gospodarzy miast i gmin w regionie. Ktoś zażarto-
wał, że tegoroczne wyniki wyborów samorządowych wyglądają 
jak te sprzed czterech lat odbite na kserokopiarce. Przytłacza-
jąca większość wójtów i burmistrzów zapewniła sobie kolej-
ną kadencję już w pierwszej turze, a kto jeszcze tego nie zrobił, 
ma szansę w dogrywce 5 grudnia. Potwierdziła się zatem opi-
nia, że tylko wyjątkowy nieudacznik nie zapewniłby sobie re-
elekcji przy tak obfitym wsparciu unijnych środków przez mi-
nione cztery lata. W kilku gminach nie było nawet chętnych, by 
próbować konkurować z dotychczasowymi gospodarzami.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wyniki, komentarze, rozmowy – str. 4–11
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Z drugiej strony

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Wójt 
syn 
wójta

Z 
wyborami samo-
rządowymi jest po-
dobnie jak z piłkar-
skim Mundialem. 
Obydwie impre-

zy odbywają się co cztery lata, 
a w przypadku tej drugiej ma-
wia się, że kilka drużyn co 
prawda świetnie grało, ale na 
koniec mistrzem i tak zostają 
Niemcy. W wyborach identycz-
nie – publiczność tygodniami 
emocjonuje się kto jaką druży-
nę wystawi, kto będzie gwiaz-
dą w składzie, jaki wariant tak-
tyczny zastosują, czym zaskoczą 
przeciwnika, kto będzie czar-
nym koniem, czy będą brutalnie 
faulować i zapowiedzą miaż-
dżące zwycięstwo już w pierw-
szej połowie. Wszystko to oka-
zuje się medialną pianą mającą 
zamydlić oczy przeciwnika, bo 
dalej jest już jak w tym powie-
dzonku o Mundialu i niemiec-
kiej reprezentacji: mecz się oka-
zuje nudny jak zawsze, a po 
jakimś przypadkowym kiksie 
nie potrzeba już nawet dogryw-
ki. Jedyna różnica pomiędzy 
piłką kopaną a wyborami sa-
morządowymi jest taka, że wy-
ników tych drugich nie można 
obstawiać u bukmachera. Dla-
czego? Bo prawie zawsze wy-
grywają gospodarze. Mało tego 
– są takie miasta i gminy, gdzie 
trzeba odgwizdać walkower, bo 
nikt nie chce się z gospodarzem 
zmierzyć. Za cztery lata bę-
dzie jeszcze gorzej. No bo skoro 
urzędującego wójta, burmistrza 
czy prezydenta w zasadzie nie 
sposób pokonać, to chętnych 
będzie jeszcze mniej. W ta-
kiej sytuacji nasuwa się rozwią-
zanie, jakie zaproponował już 
– niby żartem – jeden z ponow-
nie wybranych szefów gmin: 
„Ja jeszcze powalczę o dwie ka-
dencje, potem moje dzieci będę 
już na tyle dorosłe, by przejąć 
władzę”. Świetny pomysł! I na-
wet jeśli nie całkiem mądry, to 
z pewnością znacznie tańszy niż 
obecnie stosowane demokra-
tyczne wybory.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Prorok we własnym 
mieście
Największym showmanem kampanii samorzą-
dowej bezapelacyjnie uznać należy Jana Bud-
nika – kandydata na radnego z listy Prawicy 
Rzeczpospolitej. Budnik, w przeszłości już m.in. 
rajca miejski i wójt Korzennej, przez lata pu-
blicznej działalności budował swój wizerunek 
raczej jako człowieka poważnego i bogobojnego 
(jest szafarzem Najświętszego Sakramentu) niż 
twórcy ulicznych happeningów spełniającego 
się w kolejnych szalonych akcjach. Tymczasem 
Jan Budnik zaskoczył wszystkich, a najbardziej 
chyba samego siebie, angażując się w najbar-
dziej spektakularne przedstawienia uliczne tej 
kampanii. Najpierw wystąpił w wielkim dmu-
chanym pontonie zacumowanym na trawniku 
w okolicach zakorkowanego mostu heleńskie-
go, próbując zwrócić uwagę ludzkości, iż nie-
bawem właśnie ponton będzie jedynym sposo-
bem przeprawy przez Dunajec w tym miejscu. 
Zaraz potem Budnik w towarzystwie partyj-
nego kolegi dokonali symbolicznego założenia 
pampersa sikającemu rycerzykowi pod sądec-
kim zamkiem. Niestety, śmiałe akcje artystycz-
ne kandydata nie spotkały się z należytym za-
interesowaniem ani zrozumieniem. Stojących 
w korku kierowców nie specjalnie rozbawił 
ponton jako symbol jedynej możliwej przepra-
wy przez Dunajec w najbliższej przyszłości, a za 
pampersa oberwało się pomysłodawcom sporo 
niewybrednych komentarzy. Za śmiałe pomy-
sły kandydatowi należą się jednak dodatkowe 
punkty, nawet jeśli skończył kampanię z po-
czuciem, że nie łatwo jest być prorokiem we 
własnym mieście. (KCH)
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NIEDYSKRECJE.  Dorota Gaw-
ryluk, urodzona w Limanowej 
38–letnia dziennikarka i pre-
zenterka telewizji Polsat, zosta-
ła ulubienicą tabloidów i plotkar-
skich portali internetowych. 

Od sierpnia media z uwagą śle-
dzą jej ciążę i szczegółowo in-
formują o jej przebiegu oraz o… 
kilogramach, które przybywa-
ją przyszłej młodej mamie. Je-
śli tylko nie pojawią się żadne 
komplikacje, do samego koń-
ca będzie można zobaczyć je 
także na ekranie telewizora. 
Gawryluk chce pracować aż do 
rozwiązania.

Drugie dziecko popular-
nej prezenterki ma przyjść na 
świat z końcem grudnia. Gaw-
ryluk deklarowała publicznie, 
że do tego momentu nie chce 
znać jego płci, tłumacząc, że 
najważniejsze jest, żeby ma-
leństwo było zdrowe. Dlate-
go w ekskluzywnych butikach 
dziecięcych buszuje w poszu-
kiwaniu ubranek „unisex”, 
choć zdarza się, że kupuje wer-
sje śpioszków, bucików i cza-
peczek w dwóch wersjach – ró-
żowej i błękitnej.

Zapewniła też, że jej mąż Je-
rzy na pewno nie będzie przy 
porodzie, ponieważ nigdy nie 
była zwolenniczką porodów ro-
dzinnych. Natomiast wspólnie 

zastanawiają się już nad imie-
niem dla dziecka. Media nie 
szczędzą przy tym uszczypli-
wych komentarzy, przypomi-
nając, że jej niemal dorosły już 
syn ma na imię Nikon. Szcze-
gólnie złośliwi sugerowali, że 
gdy wiadomość o ciąży pre-
zenterki poszła w eter, szefowie 
polskich oddziałów producen-
tów sprzętu fotograficznego, 
zachodzili w głowę, jak skło-
nić ją, by tym razem wybrała 
ich markę. Gawryluk tłumaczy 
jednak, że Nikon nie otrzymał 
imienia na cześć producenta 
aparatów fotograficznych, lecz 
aby upamiętnić jego pradziad-
ka, który jako Białorusin także 
nosił takie imię.

Pani Dorota zapewnia, że 
maleństwo, które ma przyjść 
na świat w grudniu, dostanie 
polskie imię, ponieważ teraz 
przyszła pora na kultywowa-
nie tradycji polskiej części ro-
dziny. Tymczasem plotkarskie 
media skomentowały to krót-
ko: „Gawryluk nie skrzywdzi 
znowu dziecka imieniem”.

17–letni Nikon natomiast 
jest podobno bardzo niezado-
wolony, że będzie mieć ro-
dzeństwo. Dlatego wykorzy-
stuje te ostatnie chwile, kiedy 
ma mamę tylko dla siebie i ra-
zem z nią kupuje nawet szkol-
ne zeszyty. (TASS)

Ciąża w świetle jupiterów

Elektorat klnie w korku
Sensacją minionego tygodnia była infor-
macja, iż z powodu rozpoczęcia remon-
tu mostu heleńskiego korki na obydwu 
brzegach Dunajca wydłużyły się po ho-
ryzont. Sensacji w tym wydarzeniu trud-
no się jednak dopatrywać, bowiem od nie-
pamiętnych czasów było wiadomym, że 
najdrobniejsze utrudnienie w tym rejonie 
sparaliżuje Nowy Sącz w kilku miejscach. 
Nie wiadomo zatem dlaczego to oczywi-
ste zjawisko komunikacyjne wywołało aż 
takie poruszenie, skoro należało się go od 
dawna spodziewać. Co ciekawe, żadnej 
sensacji nie wzbudził termin rozpoczęcia 
remontu mostu – na kilka dni przed wy-
borami. I to była prawdziwa sensacja. Naj-
wyraźniej jacyś stratedzy w jakimś sztabie 
wyborczym uznali, by planowanego ter-
minu remontu nie zmieniać, bo do elekto-
ratu zostanie wysłany wyraźny sygnał, że 
władza pracuje. Miało być dobrze, a wyszło 
tak sobie. Elektorat stał bowiem w wiel-
kim korku i klął siarczyście zamiast władzę 
chwalić. Nie jest tylko wiadome, z której 
strony Dunajca ci najbardziej wściekli kie-
rowcy byli uprawnieni do głosowania i kto 
za ten korek zapłacił mandatem? (KCH)

SMS
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Gorący temat

MARIA REUTER

15 listopada, godzina 15.20. 
Jazowsko.
Do Punktu Obsługi Łąckiego Ban-
ku Spółdzielczego wchodzi zama-
skowany mężczyzna. Jego twarz 
zakrywa kominiarka. Z broni hu-
kowej lub gazowej oddaje strzał 
w powietrze i żąda od pracownicy 
placówki wydania pieniędzy. Ta, 
obawiając się o swoje zdrowie i ży-
cie, wydaje wszystkie pieniądze 
z kasy – łącznie 20 tys. zł. Męż-
czyzna pakuje gotówkę do rekla-
mówki i szybko wychodzi z ban-
ku. Na zewnątrz czeka na niego 
ciemny samochód, którym odda-
la się w nieznanym kierunku. Na 
miejsce natychmiast zostaje skie-
rowana grupa operacyjno–docho-
dzeniowa z Komendy Miejskiej 
Policji w Nowym Sączu. Technicy 
kryminalistyki zabezpieczają śla-
dy. Do działań włączony zostaje 
także pies. Niestety, nie podejmu-
je tropu. Sprawca pozostaje nie-
znany do dziś.

19 listopada, godzina 14:45. 
Stary Sącz. 

W Punkcie Obsługi Klien-
ta Banku Spółdzielczego zostaje 
tylko jedna pracownica. Moment 
wykorzystuje szczupły, wysoki 
mężczyzna chowający twarz pod 
kominiarką. Wchodzi do placów-
ki i grożąc pracownicy banku no-
żem, żąda wydania gotówki. Wy-
straszona kobieta daje mu kilka 
tysięcy złotych. Napastnik ucieka. 
Na miejsce przyjeżdża grupa ope-
racyjno–dochodzeniowa sądeckiej 
policji. Podejmowane są wszelkie 
rutynowe czynności. Funkcjona-
riusze analizują również nagrania 
z monitoringu miejskiego. Praw-
dopodobnie w ten sposób docie-
rają do 19–latka mieszkającego 
na starosądeckim osiedlu. Młody 
człowiek zostaje zatrzymany do 
wyjaśnienia, czy ma on związek 
ze sprawą.

To dopiero drugi i trzeci napad 
na bank w tym roku. Wydawa-
ło się już nawet, że moda na taki 
sposób wzbogacania się minęła 
po tym, jak rok temu siały na Są-
decczyźnie postrach śmiałe szajki.
– W 2009 roku mieliśmy do czy-
nienia z dwunastoma rozbojami na 
placówki bankowe, stacje benzy-
nowe i sklepy. Jedenaście z nich 
zostało wykrytych, a ich sprawcy 
zostali zatrzymani – mówi Elżbie-
ta Gargas–Michalik, rzeczniczka 
prasowa Komendy Miejskiej Poli-
cji w Nowym Sączu.

A wszystko zaczęło się od „Ban-
kiera”, zamaskowanego mężczy-
zny, który jesienią i zimą 2008 
r. napadł na placówki bankowe 
przy ulicach Nawojowskiej, Tar-
nowskiej i Krakowskiej w Nowym 

Sączu. W tej sprawie przełomem 
miały okazać się zeznania Jacka 
D., pracownika fizycznego, któ-
ry szczegółowo opowiedział po-
licji o swoich dwóch kumplach 
z pracy.

Według ustaleń Prokuratury 
Okręgowej w Nowym Sączu Piotr 
P. i Krzysztof K. poznali się kil-
ka lat temu w Technikum Kolejo-
wym. W wakacje 2008 r. praco-
wali na budowie w Żyrardowie. 
Niemal co wieczór, razem z ko-
legami, urządzali w hotelowym 
pokoju ostro zakrapiane impre-
zy. W czasie jednej z nich Piotr 
P. zapragnął pochwalić się kum-
plom, że ma pistolet i kominiarkę. 

Z dumą opowiadał, że wykorzy-
sta je, aby obrabować bank. Wte-
dy prawdopodobnie nikt mu nie 
wierzył i tylko Krzysztof P. wie-
dział, że to nie są żarty.

Realizacja długo przygotowy-
wanego planu napadu na pla-
cówkę banku spółdzielczego 
przy ulicy Nawojowskiej okaza-
ła się prosta jak bułka z masłem. 
Krzysztof P. zaplanował nawet 
najdrobniejsze szczegóły. I datę, 
8 września.

W białych rękawiczkach i ko-
miniarce, uzbrojony w pistolet, 
Krzysztof P. wszedł do placówki 
mówiąc, niczym bohater gang-
sterskiego filmu: „To jest napad! 

Rączki w górę!”. Przestraszeni 
pracownicy bez oporu zaczęli pa-
kować do przygotowanej przez 
niego reklamówki tysiące złotych. 
Dopiero przypadkowy klient spło-
szył Krzysztofa P. Uciekł zabiera-
jąc niemal 38,5 tys. zł.

To rozochociło jego oraz Pio-
tra P. Już w październiku, wra-
cając z kolegami z pracy, głośno 
rozprawiali na temat kolejnych 
rabunków.

– Ten bank będzie nasz – mówił 
do Piotra P. Krzysztof P., gdy mijali 
placówkę przy ulicy Tarnowskiej. 
– Tym z McDonalda się nie udało, 
bo ubierali kominiarki pod kame-
rami, ale nam się na pewno uda.

Tym razem robotę miał wyko-
nać Piotr P. Do placówki przy ul 
Tarnowskiej wszedł 22 paździer-
nika po godzinie 8 rano. Przesko-
czył ladę i szybko wyjaśnił kasjer-
ce o co mu chodzi przykładając jej 
pistolet do biodra. Wyszedł bogat-
szy o 33 tys. zł.

Spodobało mu się tak bardzo, 
że niespełna dwa tygodnie później 
wpadł z bronią do punktu obsługi 
klienta lokalnego banku przy uli-
cy Krakowskiej. Pomyślał nawet 
o odpowiednim przebraniu – stro-
ju pracownika budowlanego. Tym 
razem jednak łup był znacznie 
mniejszy – ledwie 7 tys. zł.

Ani Krzysztof P. ani Piotr P. 
w czasie przesłuchań nie przy-
znawali się do winy, choć raz po 
raz udowadniano im, że zeznają 

nieprawdę. Dopiero Jacek D., 
ich kolega z pracy, rozpoznał 
każdego z nich na nagraniach 
z monitoringu. Także pracow-
nicy banków twierdzili, że roz-
poznają napastników w sylwet-
kach mężczyzn.

Jednak na sali sądowej sprawa 
zaczęła zbaczać w nieco innym 
kierunku. Okazało się bowiem, że 
Jacek D. jest osobą lekko upośle-
dzoną, skłonną do zmyślania hi-
storii i ma już na koncie fałszywe 
zeznania przeciwko Krzysztofowi 
P. i Piotrowi P. Natomiast świad-
kowie nie są już tak pewni, czy 
zasiadający na ławie oskarżonych 
rzeczywiście przypominają oso-
by, które napadały wtedy na ban-
ki – rosłych osiłków.

Na ostatniej rozprawie pojawi-
ła się kobieta, która twierdzi, że 
widziała „Bankiera”, gdy uciekał 
z łupem z placówki banku przy 
ulicy Nawojowskiej. Owszem, był 
dobrze zbudowany i wyglądał na 
silnego mężczyznę. Jednak gdy 
tylko wsiadł do samochodu, ścią-
gnął jedną, drugą i trzecią kurtkę, 
a gdy został w podkoszulku, wy-
glądał raczej jak chucherko.

Czy więc rzeczywiście Piotr P. 
i Krzysztof P. to „Bankier”? A może 
właściwy człowiek po dwóch la-
tach pławienia się w skradzionych 
dziesiątkach tysięcy złotych, wy-
dał wszystko i postanowił znowu 
szybko się wzbogacić? Na to pyta-
nie odpowie sąd. 

To jest napad! Rączki w górę!

Napastnik umykając w pośpiechu często gubi część łupu   FOT. MATERIAŁY OPERACYJNE POLICJI

NAGRODA ZA POMOC W USTALENIU SPRAWCY ROZBOJU

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wyznaczył nagro-
dę w wysokości 3 tys. zł dla osoby, która pomoże w ustaleniu, 
kto dokonał napadu na placówkę banku w Jazowsku. Przypomi-
namy, że świadkowie i inne osoby posiadające informacje na ten 
temat, mogą – także anonimowo – zadzwonić pod nr alarmo-
wy 997 lub na 18 442 46 67, 18 442 46 71. Może ktoś w ostat-
nim okresie czasu, w rejonie banku zauważył osobę podejrzanie 
zachowującą się, która np. obserwowała punkt kasowy, robi-
ła zdjęcia, przyglądała się osobom wchodzącym i wychodzącym 
z placówki, przesiadywała w blisko zaparkowanym samochodzie. 
Każda informacja jest cenna i może przyczynić się do zatrzyma-
nia sprawcy rozboju. Komendant sądeckiej policji wystąpił już do 
prokuratora rejonowego w Nowym Sączu, z wnioskiem o wyraże-
nie zgody na publikację wizerunku osoby, która może mieć zwią-
zek z tym zdarzeniem, a który to wizerunek został zabezpieczony 
na zapisie z monitoringu banku.

Niemal co wieczór, 
razem z kolegami, 
urządzali w hotelowym 
pokoju ostro 
zakrapiane imprezy. 
W czasie jednej z nich 
Piotr P. zapragnął 
pochwalić się 
kumplom, że ma 
pistolet i kominiarkę. 
Z dumą opowiadał, 
że wykorzysta je, aby 
obrabować bank
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D 
ziś, oczywiście, kilka 
wniosków i refleksji po 
niedzielnych wyborach 
samorządowych.

Po pierwsze. Dosyć 
już ciągłego narzekania 

na naszą niedojrzałość i nieumiejętność 
korzystania z demokracji poprzez „ni-
ską” frekwencję wyborczą. Pora na po-
godzenie się z faktem, że znaczna część 
społeczeństwa korzysta z wolności po-
przez nieinteresowanie się życiem po-
litycznym. Tak, jak nie wszyscy czeka-
ją na niedzielę ze względu na „Taniec 
z gwiazdami”, a status bigosu jako po-
trawy narodowej nie oznacza 100 pro-
cent uwielbienia Polaków dla tego dania.

Po drugie. O wynikach wyborów, jak 
i całej pozostałej rzeczywistości wokół 
nas nie decydują media. Sympatie i an-
typatie, promowanie ulubieńców, bądź 
zmasowane ataki poszczególnych żur-
nalistów oraz redakcji nie przesądzają 
o preferencjach i decyzjach wyborców. 
Pomijam tu nawet sytuację w Nowym 
Sączu, gdzie urzędujący gospodarz mia-
sta nie był ulubionym kandydatem 
większości lokalnych mediów. Prawie 
wszystkie z nich jako swoisty policzek 
musiały jednak przyjąć wyniki wyborów 
w Chełmcu, gdzie w I turze mieszkań-
cy postawili na człowieka, nad którym 
dziennikarze prawie wyłącznie się pa-
stwili. Wniosek więc, iż trzeba spokoj-
nie robić swoje, a wszelkie przeciwności 
i antagonistów mieć tam, gdzie Bernard 
Stawiarski sprawy i osoby takie zwykł 
miewać.

Po trzecie. Wszystkie mądre głowy 
mają chyba błędne pojęcie o faktycznych 
problemach i potrzebach mieszkańców 
stolicy regionu. Rozdmuchane przez 
kandydatów i komentatorów do gra-
nic wytrzymałości problemy z komuni-
kacją lokalną, przeprawami mostowymi 
i obwodnicami, okazały się przy urnach 
być dla wyborców funta kłaków nie-
warte. Ryszard Nowak nie tylko nie zo-
stał z tego powodu wycięty na prawym 
brzegu Dunajca, ale wśród mieszkańców 
Heleny dostał 60–procentowe popar-
cie, na widok którego większości opa-
dła szczęka. Jak kopara. Albo zwodzony 
most. Chyba, że lewobrzeżni sądeczanie 
postawili już na tym temacie krzyżyk. 

W tym jednak przypadku, krzyżyk na 
karcie do głosowania.

Po czwarte. Rozczarowani muszą się 
czuć ci, którzy sądzili, iż główne kryte-
rium decyzji wyborczych sądeczan stano-
wić będą szyldy partyjne. W całym regio-
nie klęski ponosili ci kandydaci na wójtów 
i burmistrzów, którzy startowali z partyj-
nej rekomendacji. Działo się tak głównie 
wtedy, gdy znaczek ten stanowił jedyny 
argument w wyborczej walce. Prawdo-
podobnie również w Nowym Sączu stary–
nowy prezydent poradziłby sobie bez PiS, 
a może nawet wbrew partyjnemu wspar-
ciu. Nie tylko rozmiar jego zwycięstwa 
i wyniki wyborów do rady miasta tezę 
taką usprawiedliwiają.

Po piąte. Wyniki pokazały nam, że nie 
wygrywa się wyborów lokalnych tak-
że samą kampanią. Żadne programy, slo-
gany, billboardy, spoty i inne puste słowa 
oraz gesty nie zastąpią czterech lat pracy 
i jej efektów. Niezależnie od obiektywnej 
oceny ostatniej kadencji, od wielu pew-
nie zmarnowanych szans i nie rozwiąza-
nych problemów, od niezwykle sprzyja-
jących okoliczności zewnętrznych (deszcz 
unijnych pieniędzy), ocena dotychczaso-
wych władz lokalnych wypadła tak do-
brze również z kolejnego powodu. Brak 
realnej, dobrej, wiarygodnej alternatywy. 
Oczywiście, można dać przykład mnogo-
ści ofert personalnych w Krynicy czy dłu-
goletnich wójtów Kamionki Wielkiej albo 
Łącka zmagających się w drugich turach. 
Ale najważniejsza walka w regionie, o są-
decki ratusz, była dla Nowaka lekka, ła-
twa i przyjemna również z powodu sła-
bości rywali. Kazimierz Sas ma za wąskie 
wsparcie środowiskowe, a ponadto nigdy 
nie dał się poznać jako prawdziwy gospo-
darz, lecz wyłącznie jako rzetelny polityk. 
Piotr Lachowicz pokazał zaś, jak można 
zmarnować ogromną szansę. Tę w posta-
ci kapitału początkowego, jaki stanowiło 
poparcie społeczne sprzed czterech lat na 
poziomie zwycięzcy wyborów. A jeszcze 
bardziej tę w postaci kadencji w radzie, 
w czasie której nie zaprezentował żadnego 
programu pozytywnego dla miasta, żad-
nych rozwiązań, propozycji, alternatyw, 
projektów. A dysponując potencjałem 
osobistym oraz zapleczem personalnym 
i politycznym miał ku temu wyjątkowo 
sprzyjające okoliczności. Szczególnie na 
tle milczącej i nijakiej większości rajców.

Mam tylko nadzieję, że lokalni lide-
rzy mile połechtani poparciem społecz-
nym, z perspektywą kolejnych czterech 
lat koniunktury inwestycyjnej finanso-
wanej ze środków unijnych, nie spoczną 
na laurach. Nie zajmą się wyłącznie tym, 
co przychodzi łatwo i szybko. Spojrzą sze-
rzej niż widok z okna gabinetu i dalej niż 
kolejna kadencja. Czego sobie, im i nam 
wszystkim życzę.

M 
amy w naszej pa-
rafii, przy ko-
ściółku kole-
jowym, dwóch 
świetnych orga-
nistów. Panów 

Wolaków: ojca i syna. Kto na Zyg-
muntowską do kościoła pierwszy raz 
w niedzielę przychodzi – a nie jest 
to akurat msza dziecięca czy mło-
dzieżowa, bo tam grają zespoły – ten 
nadziwić się nie może, że się w Są-
czu takie perły uchowały. Odwiedzi-
li mnie kiedyś znajomi, prawie wszy-
scy renomowani muzycy, w tym 
jeden wykładowca z krakowskiego 
konserwatorium, drugi instrumenta-
lista, solista Capelli Cracoviensis. Po-
szli na sumę. Później ich pytam, co 
sądzą o organistach? Odpowiedź była 
jedna: „Zjawiskowi!” A zachwyt ich 
był autentyczny.

Młodszy z dwóch panów, o któ-
rych tu mowa – Tomasz Wolak – dał 
się też poznać jako oddany fan ze-
społu Skaldowie. Historię ich twór-
czości zna tak doskonale, że sami 
bracia Zielińscy dzwonią do niego 
czasami, żeby zapytać, na której pły-
cie pojawił się ten czy ów mniej zna-
ny publiczności utwór, albo jak tam 
w zamierzchłej, koncertowej aran-
żacji wyglądała, powiedzmy, par-
tia skrzypiec. Poważnie! Wiem to 
z pierwszej ręki. Zresztą tej zażyło-
ści między krakowskimi muzykami 
a naszym organistą nie trzeba jakoś 
specjalnie udowadniać. Pan Tomek 
Wolak nie tylko pomaga Skaldom 
jako konsultant, ale już wielokrot-
nie występował z nimi na estradzie: 
akompaniował i śpiewał.

Piszę o tym z dwóch powodów. Po 
pierwsze, musiałem wyjechać na po-
nad tydzień z Nowego Sącza i przega-
piłem, niestety, poniedziałkowy kon-
cert Tomka, w którym towarzyszyło 
mu grono artystów z naszego mia-
sta, ale też jeden z moich ulubionych 
perkusistów, sam pan Jan Budziaszek 
ze Skaldów. Opowiadają mi dziś lu-
dzie, którzy w tym wydarzeniu wzię-
li udział, że naprawdę było warto. Za-
częło się od standardów, piosenek 
dobrze znanych i chwytających za 
serce przebojów, jednak w pewnym 

momencie klimat mocno się zmie-
nił. Muzycy przenieśli publiczność… 
w świat progresywnego rocka lat sie-
demdziesiątych. Jeszcze mocniej-
szym zaskoczeniem było to, że gwiaz-
da wieczoru, Tomek Wolak, przez 
wielu kojarzony przede wszystkim 
ze śpiewem i klawiszowym akompa-
niamentem, okazał się rasowym in-
strumentalistą. Jego improwizacje na 
Hammondzie niczym się ponoć nie 
różniły – w sensie jakości i klasy – od 
psychodelicznych „solówek” znanych 
choćby z twórczości kultowego ze-
społu King Crimson. Stąd moja dzi-
siejsza konkluzja numer jeden: jeżeli 
znasz kogoś z talentem, nawet się nie 
staraj zaszufladkować go do jakiejś 
kategorii. Wcześniej czy później od-
kryjesz, że ten ktoś posiada znacznie 
większy potencjał, niż ci się zdawało 
lub niż ci się wydawało możliwe.

Po drugie. Wciąż spotykam w No-
wym Sączu osoby – i to często także 
z tych, jak mówią, „wysoko posta-
wionych” – które zdradzają wyraź-
ny kompleks regionalnej niższo-
ści. W ich słowach oraz postawach 
ewidentnie czuć, że bycie z pro-
wincjonalnej Galicji traktują raczej 
jak ciążące na nich piętno, niż po-
wód do dumy. Wzdychają do Kra-
kowa, wzdychają do Warszawy (tego 
to już kompletnie nie pojmuję!), 
a z jawnym lekceważeniem odno-
szą się do wszystkiego, co tutejsze. 
Dosyć! Sącz ma skarb w swoich lu-
dziach, w swoich tradycjach, w swo-
jej gwarze, w swojej historii, a nawet 
w swojej… zaściankowości! Czego 
niektórzy w Nowym Sączu się wsty-
dzą, tego wielu z innych części Pol-
ski nam zazdrości. Słyszę czasem na-
rzekanie: a bo my to tylko dobrzy 
w religii jesteśmy. To oczywiście nie-
prawda, ale nawet gdyby tak było: 
co z tego? Znam ludzi, którzy kiedy 
mogą przyjeżdżają do nas aż z Kra-
kowa, żeby tylko wziąć udział w po-
rządnej, sądeckiej mszy – oczywi-
ście na Zygmuntowskiej – w nabitym 
ludźmi kościele, z konkretnie wygło-
szonym kazaniem i organistą, któ-
ry jak śpiewa, to aż serce rośnie. No, 
tak – powiadają inni – ale już kina 
czy restauracji porządnej to tutaj nie 
uświadczy. A ja na to odpowiadam, 
że znam również i takich, co potrafią 
i ze stolicy, i z Gdańska przyjechać, 
żeby tylko w naszej „Ratuszowej” 
spróbować przepysznych gołąbków 
z pomidorowym sosem. Tak. Pie-
rogów i kapuśniorki też. Ale przede 
wszystkim gołąbków, bo takich ni-
gdzie indziej we wszechświecie nie 
dostaniesz. Założymy się?

Założymy się?

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Co z tego 
wynika
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J 
eżeli ktoś będzie się 
upierał, że w wyborach 
lokalnych chodzi – ina-
czej niż w parlamen-
tarnych – o konkret-
ne sprawy i konkretne 

różnice programów, to jest albo 
kompletnie naiwny albo kom-
pletnie bezczelny. W tych wy-
borach kandydaci nie różnili się 
programowo niczym. Nawet ci, 
którzy „walczyli” o fotel prezy-
denta miasta. Zwycięstwo w tych 
wyborach polegało na czymś zu-
pełnie innym. 

Spór o program dla Sądecczy-
zny toczyć się musi zatem na zu-
pełnie innym niż wyborcze fo-
rum. Co więcej – mam wrażenie, 
że z udziałem zupełnie innych 
aktorów. Zwłaszcza wówczas, 
gdy sądecka rada znowu bę-
dzie zachowywać się tak, jakby 
przedmiotem jej troski był Zwią-
zek Osiedli, a nie miasto średniej 
wielkości, którego los rozstrzy-
gnie się w najbliższej dekadzie. 
Dobry obyczaj nakazuje wpraw-
dzie, aby powstrzymać kryty-
kę i zaczynającej kadencję ra-
dzie dać szansę wykazania się, 
ale w tym wypadku bardziej na 
miejscu będzie zasada ograniczo-
nego zaufania.

Tym razem to rada powin-
na udowodnić mieszkańcom, 
że potrafi zachować się ina-
czej niż w poprzedniej kadencji. 
W jej gestii jest takie zaprojek-
towanie swych prac, by prze-
chodzić od ogółu do szczegó-
łu, by nie pogrążać się wyłącznie 

w dyskusjach formalnych i per-
sonalnych uszczypliwościach. 
W jej gestii jest zapraszanie poli-
tyków, od których zależy los No-
wego Sącza – posłów i radnych 
sejmikowych, członków zarządu 
województwa i wymuszanie na 
nich działań, podnoszących real-
ną pozycję miasta w regionie. 

Jeżeli Rada nie podejmie ta-
kiego wysiłku, ciężar odpowie-
dzialności spocznie na tych nie-
wybieranych elitach miasta, na 
ludziach, którzy na różny sposób 
są zainteresowani rozwojem No-
wego Sącza, prowadząc tu od lat 
przedsiębiorstwa i tworząc miej-
sca pracy, kierując placówka-
mi kultury i szkołami, lekarzach, 
adwokatach, działaczach stowa-
rzyszeń i związków, na kompe-
tentnych i rozumiejących sytu-
ację miasta urzędnikach. Nowy 
Sącz taką elitę posiada, ale ze 
zrozumiałych skądinąd przy-
czyn, stroni ona od polityki 
miejskiej.

Jest rzeczą mediów i ważnych 
instytucji publicznych, żeby lu-
dzi tych zaprosić nie tylko do 
debaty, ale i do wysiłku na rzecz 
podniesienia roli miasta – dziś 
nie tylko w sferze „przemysło-
wo–gospodarczej”, ale także 
kulturowej, symbolicznej, aka-
demickiej. Przykład Wrocławia 
pokazuje na synergię wizerunku 
i rzeczywistego rozwoju ekono-
micznego. I choć Sącz ma znacz-
nie mniej zasobów, to o tym, jak 
będzie postrzegany, jak szybko 
będzie się rozwijać, zadecyduje 
przede wszystkim rozum i wola 
polityczna najbardziej aktywnej 
części mieszkańców. 

Program dla Nowego Są-
cza trzeba napisać po wyborach. 
Ulotki, plakaty i hasła należy 
czym prędzej oddać do muzeum. 
Radę poddać wnikliwej obser-
wacji i robić swoje, choćby pod 
prąd legitymizującym lenistwo 
i bylejakość wynikom wyborów.

Ulotki, plakaty 
i hasła 
do muzeum

J 
eszcze trochę a Nowy Sącz sta-
nie się prawdziwą kulturalną po-
tęgą. Kto wie, może już nią jest? 
Jeśli ktoś uważa, że właśnie ude-
rzam w ton sarkastyczno–iro-
niczny, to jest w błędzie. Mówię 

serio. Ledwie zdążyłem ochłonąć po wi-
zycie w odnowionym Miejskim Ośrodku 
Kultury (robi wrażenie), ledwie wróciłem 
z otwarcia Miasteczka Galicyjskiego (wra-
żenie j.w.) a już musiałem pędzić na uro-
czystość chrztu Galerii BWA Sokół. Praw-
dziwy zawrót głowy. Serce roście, patrząc 
na te czasy – powiedziałby klasyk, a ja za 
nim chętnie to powtórzę. Moja radość nie-
koniecznie musi być udziałem reszty sąde-
czan. Pamiętam jak przed laty na łamach 
lokalnej prasy niektórzy „zatroskani” oby-
watele królewskiego grodu klęli w żywy 
kamień, że buduje się pałace („Sokół”) za-
miast za te pieniądze wymienić choćby 
okna w paru szkołach. Siermiężna demago-
gia, świadcząca o niekompetencji narzeka-
jących, bo pieniądze nie były miejskie, jeno 
wojewódzkie i na dodatek miały konkret-
ne przeznaczenie. Tak to już jest, że jak się 
nie ma argumentów, to się jedzie po uczu-
ciach. Była w tym i niewiedza, i jakby za-
zdrość, choć dalibóg, nie wiem o co. Biorąc 
pod uwagę stan kultury osobistej przecięt-
nego Polaka – Szaraka (jak mawiał Stani-
sław Tym) i jego zdolność do recepcji kultu-
ry – takich przybytków sztuki nigdy dość. 
Rzecz jasna inną kwestią jest wybudowa-
nie Galerii czy Miasteczka, inną wypełnie-
nie ich konkretną treścią, atrakcyjną ofertą. 
Pomysły, jak wiadomo, nie rodzą się w gło-
wach urzędników, ale pasjonatów, entuzja-
stów i ideowców. Skupić ludzi wokół pięk-
nej idei, tchnąć ducha, zwłaszcza w nowe 
miejsce, to rzecz naprawdę niełatwa. Zdaje 
się, że tę świadomość mają i sami zaintere-
sowani, czyli dyrektorzy tych instytucji, bo 
temat pojawiał się zarówno podczas otwar-
cia Miasteczka jak i Galerii. Najmniej boję 
się o przyszłość Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry, bo ma i ducha i tradycję, o nową Gale-
rię „Na bursztynowym szlaku” już trochę 
tak, choć – jak się domyślam – grzać będzie 
w piecu dawna załoga MBWA, czyli ludzie 
do tego świetnie przygotowani. Jeśli cze-
goś się boję to, że ewentualny następca dy-
rektora Krzysztofa Kulisia może nie mieć 
tej pasji i tej charyzmy co on. Odpukuję 
więc natychmiast. Najgorzej ma Miasteczko 

Galicyjskie, któremu życzliwie kibicuję, ale 
lekko nie będzie. Zazwyczaj gdy rodzi się 
jakaś nowa instytucja tego typu można się 
obawiać, że spaskudzą ją ludzie, którzy my-
ślą jedynie od 7 do 15 i ledwie zegar wybije 
„wsiadanego” natychmiast zamykają obiekt 
na cztery spusty, a maruderów traktu-
ją z całą urzędniczą surowością. Tam gdzie 
nie ma tradycji, pomysły łatwo utopić 
w urzędniczym formalizmie. Żeby nie było 
wątpliwości: ja nie twierdzę, że tak jest, ja 
jedynie wyrażam troskę na zaś. Przestrzeń 
do zagospodarowania w Miasteczku jest 
imponująca. Czegóż tam nie będzie można 
robić: koncerty wielkie i kameralne, spo-
tkania, prezentacje, widowiska, pokazy, 
itd. Co z tych szans zostanie wykorzystane, 
czas pokaże. Zresztą nie wiem, czy wszyst-
kie wspomniane wyżej instytucje będą 

miały dostatecznie dużo ludzi, żeby podo-
łać trudnej roli, bo z tego co słyszę, na kul-
turę idą ciężkie czasy (czytaj: budżetowe 
cięcia). Paradoksalnie może to nam jednak 
wyjść na dobre, bo kiedy zabraknie pie-
niędzy na towar z importu (zespoły z ze-
wnątrz kosztują słono!) trzeba będzie czę-
ściej i chętniej sięgać po oferty rodzimego 
chowu. Będzie taniej i niekoniecznie go-
rzej. Kiedy wymienione instytucje otworzą 
się bardziej na takie myślenie, jestem pew-
ny, że inicjatywa oddolna nie da na siebie 
długo czekać. Ja sam gotów jestem zgło-
sić wyprzedzającą inicjatywę, by końcem 
czerwca zorganizować na przykład plene-
rowy koncert, „Noc Kupały” – śpiewają-
co, z fajerwerkami i obyczajami wziętymi 
wprost z tradycji pogańskiej. Ech, działo-
by się! Nie wiem tylko co na to mój sąsiad 
– publicysta z rubryki po lewej, ks. Fabian 
Błaszkiewicz. Zresztą nie tylko on. Roze-
rotyzowane klimaty (kto to słowo powtó-
rzy?) niekoniecznie spotkałyby się z entu-
zjazmem. Chociaż… 
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Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Troski 
kulturalne

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Zazwyczaj gdy rodzi się 
jakaś nowa instytucja tego 
typu można się obawiać, 
że spaskudzą ją ludzie, 
którzy myślą jedynie od 7 
do 15 i ledwie zegar wybije 
„wsiadanego” natychmiast 
zamykają obiekt na cztery 
spusty, a maruderów 
traktują z całą urzędniczą 
surowością.
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Wybory samorządowe

Znamy już personalne rezultaty wy-
borów. Grę o Nowy Sącz i cały region 
podejmą w większości przypadków 
ci sami – co przez ostatnie czte-
ry lata – politycy. Czy to oznacza, że 
musi być tak samo?

Ryszard Nowak wygrał wybory bez 
większego wysiłku. Jego kontr-
kandydaci nie zdobyli się nawet na 
zdecydowaną – jeśli nie liczyć kilku 
tabloidalnych wyskoków – kam-
panię. O tym, jak złym pomysłem 
była kandydatura Piotra Lachowi-
cza niech świadczy dystans mię-
dzy liczbą głosów oddaną na niego 
w wyborach prezydenckich (8176), 
a wynikiem listy PO do rady miasta 
(9668) i sejmiku (12646 w Nowym 
Sączu). Porażka na własne życzenie 
nie jest tylko problemem Platformy 
– może dać zwycięzcom nadmierne 
poczucie pewności siebie i sprzyjać 
polityce jeszcze mniej ambitnej niż 
w poprzedniej kadencji.

Warto jednak dodać, że w nowo 
wybranej radzie miasta Lachowicz 

może być jednym z jaśniejszych 
punktów. Jej skład nie daje szans 
na poważną zmianę jakościową 
w stosunku do poprzedniej ka-
dencji. Zwłaszcza, że przewaga 
klubów „prezydenckich” jest zde-
cydowanie ilościowa, nie mery-
toryczna. Trudno dziś wskazać 
kandydata na przewodniczące-
go rady, który mógłby poprowa-
dzić ją w wyraźnie lepszym stylu 
niż miało to miejsce w poprzedniej 
kadencji. Zwłaszcza, że najlepsze 
wyniki w wyborach rady zdoby-
li kandydaci opozycji – Grzegorz 
Dobosz, Józef Hojnor i Piotr La-
chowicz oraz dwoje kandydatów 
na wiceprezydenta – Jerzy Gwiżdż 
i Bożena Jawor.

Najbardziej imponującym z są-
deckich wyników jest 6888 Leszka 
Zegzdy w samym mieście i ponad 17 
tys. w całym regionie. Jest to o tyle 
istotne, że krakowskie władze PO 
zepchnęły go z niezrozumiałych 
powodów na drugie miejsce listy. 
Jeżeli celem było „wzmocnienie 

listy” i sięgnięcie po trzeci man-
dat – to manewr się nie udał. Je-
żeli autorzy chcieli tylko utrzeć 
nosa zbyt ambitnemu polityko-
wi, to sami ponieśli spektakular-
ną porażkę.

Mocnym sądeckim punktem 
w Sejmiku Wojewódzkim będzie 
także Andrzej Romanek z PiS (ponad 
25 tys. głosów), choć jego kandyda-
turę na urząd marszałka utopił wy-
nik Prawa i Sprawiedliwości w skali 
całego województwa. Czy ta czwór-
ka będzie w stanie stworzyć jakieś 
formy gry drużynowej? Wszak re-
prezentuje nie tylko wrogie sobie 
na scenie ogólnopolskiej partie, ale 
także skłócone lokalnie odłamy we-
wnątrz tych partii. A do podjęcia re-
alnej gry trzeba będzie przekonać 
jeszcze bezpartyjnych starostów, 
dość samodzielnych radnych sejmi-
kowych i… co może najtrudniejsze 
sądeckich posłów. Gra o przyszłość 
zamienić się może w sądecką Mis-
sion Impossible.

RAFAŁ MATYJA

Rozmowa z wybranym po 
raz drugi na prezydenta 
Nowego Sącza RYSZARDEM 
NOWAKIEM.

– Jest Pan zaskoczony tak spektaku-
larnym zwycięstwem?

– Nie, od początku zakładałem, że 
wygram w pierwszej turze. Niektó-
rzy twierdzili, że to bufonada, a ja 
cały czas podkreślałem, że to chłodna 
kalkulacja i jak widać miałem rację. 
Choć może trochę zaskoczyła mnie 
skala zwycięstwa, bo rzeczywiście 
60 procent to bardzo dobry wynik.
– Po ogłoszeniu wyniku wyborów do 
Rady Miasta powiedział Pan, że odniósł 
podwójny sukces.

– Tak, bo nie tylko ja wygrałem 
w pierwszej turze, ale też wspiera-
jący mnie komitet czyli Komitet Wy-
borczy Wyborców Ryszarda Nowa-
ka zdobył największa liczbę głosów. 
Większą niż Platforma Obywatelska 
czy Prawo i Sprawiedliwość. Cieszy 
mnie też, że zespół który stworzyłem, 
został tak wysoko oceniony. Moi za-
stępcy startując na radnych w swo-
ich okręgach również zostali bardzo 
dobrze ocenieni.
– Więc ten zespół się nie zmieni?

– Nie widzę najmniejszych po-
wodów, żeby go zmieniać.

– Jak dzisiaj ocenia Pan kampanię swo-
ją i swojego głównego konkurenta, czyli 
kandydata Platformy Obywatelskiej?

– Moja kampania była gotowa 
dużo wcześniej. Każdy jej element był 
dokładnie przemyślany. Miała przy-
pomnieć sądeczanom to, co zostało 
zrobione przez te cztery lata i tym sa-
mym przekonać do następnych czte-
rech lat czyli do słynnej kontynuacji. 
A kampanii mojego konkurenta nie 
chcę oceniać, bo nie interesowałem 
się tym, co robił. Aczkolwiek, mia-
łem podejrzenia, że będą stosowane 
metody, których ja osobiście nie lubię 
i rzeczywiście otarliśmy się o pew-
nego rodzaju insynuacje nie mające 
żadnego potwierdzenia w faktach. 
Zauważyłem, że w ostatnich dniach 
przyjechało do Nowego Sącza więcej 
ministrów i wiceministrów niż przez 
całe minione cztery lata.
– Sądzi Pan, że nowa Rada Miasta bę-
dzie pracować inaczej? Możliwe jest 
porozumienie z radnymi PO?

– Mam nadzieję, że polityka nie 
będzie brała góry i uda nam się sku-
pić na merytorycznym działaniu dla 
miasta i jego mieszkańców. Rad-
ni powinni się wreszcie nauczyć, że 
Nowy Sącz to nie miejsce, w którym 
można uprawiać dużą politykę, bo 
ludzie tutaj tego zwyczajnie nie lubią.

Rozmawiała (MR)

Rozmowa z PIOTREM 
LACHOWICZEM, 
kandydatem PO 
na prezydenta.

– Jak Pan ocenia swój występ w wy-
borach prezydenckich?

– Liczyłem na wejście do dru-
giej tury, chociaż przypuszczałem, 
że w pierwszej większość głosów 
dostanie Ryszard Nowak. Dlate-
go, że atutem każdego urzędują-
cego prezydenta, wójta, burmistrza 
jest nadwyżka rzędu 20–25 procent 
głosów. Poza tym urzędujący pre-
zydent ma więcej możliwości do 
kontaktu z dziennikarzami i kreacji 

swojej osoby. Odniosłem porażkę, 
bo do drugiej tury nie doszło. Przed 
czterema laty mój wynik wyborczy 
był dużo lepszy. Wtedy kilkanaście 
głosów zadecydowało.
– Z czego wynika ta porażka? Lu-
dzie lepiej Pana znają niż cztery lata 
temu, choćby poprzez pracę w Ra-
dzie Miasta.

– Przez cztery lata skupiałem 
się na pracy radnego. Nie zaj-
mowałem się kreacją swojej oso-
by. Nie chodziłem do mediów. 
Udzielałem wywiadów tylko 
wtedy, gdy ktoś mnie o to prosił.
– Gdzie został popełniony błąd? Pań-
ski wynik – wbrew zapowiedziom 
– jest raczej słaby.

– Na pewno w sensie walki 
medialnej ta kampania ruszy-
ła dość późno. Nie dysponowa-
łem dużymi możliwościami do 
prowadzenia – jak to się mówi 
– rozbuchanej kampanii. Nie wy-
syłałem esemesów, nie występo-
wałem w Onecie. Moich plakatów 
i ulotek było na pewno dużo mniej 
niż konkurenta.
– Do trzech razy sztuka?

– Nie. Chociaż jest takie 
powiedzenie: nigdy nie mów 
nigdy. Natomiast na dzień 
dzisiejszy nie przewiduję ko-
lejnego startu w wyborach 
prezydenckich.

Rozmawiała (CYG)

Gra o region Niektórzy mówili, 
że to bufonada

Nigdy nie mów nigdy
W sztabie PO najważniejsi goście skupili się przed telewizorem   FOT. MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Rozmowa z LESZKIEM 
ZEGZDĄ, radnym Sejmiku 
Wojewódzkiego, byłym 
wicemarszałkiem.

– Czy plan, który sobie założyliście zo-
stał zrealizowany?

– Plan został wykonany i to z nad-
wyżką. Ponad dwukrotnie zwiększyłem 
poparcie dla swojej osoby i nie ukrywam, 
że mam z tego powodu dużą satysfakcję.
– Udało się Panu pokonać kolegę z li-
sty, Zygmunta Berdychowskiego.

– Uważam, że rywalizacja to jest 
coś naturalnego. Po to się startuje i po 
to ludzie walczą o głosy, żeby wy-
grać. Od początku nie kryłem swo-
jego zdania w tej kwestii – uważałem, 

że cztery lata mojej pracy uprawnia-
ły mnie do tego, żeby być numerem 
jeden do sejmiku. Ale Zygmunt Ber-
dychowski wniósł posag – 13 tysięcy 
głosów to nie jest zły wynik. Po wie-
lu latach nieobecności w życiu samo-
rządowym – to jest rezultat, którego 
nie musi się wstydzić. Ale miał kon-
kurenta, który pracował ciężko przez 
cztery lata na swoją pozycję.
– Z kim będzie koalicja wojewódzka?

– Prowadzimy rozmowy nie tylko 
w Krakowie, ale i w Warszawie. Ta ko-
alicja będzie niezwykle istotna. Zwy-
ciężyliśmy w bastionie Prawa i Spra-
wiedliwości. PiS został pobity. To duży 
sukces. Mamy nadzieję, że do skutku 
dojdzie naturalna koalicja PO z PSL.

Rozmawiała (CYG)

Zwyciężyliśmy 
w bastionie PiS

Ryszard 
Nowak 
oczekuje 
na kolejne 
wyniki 
z komisji   
FOT. MARIA 

REUTER



725 listopada 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Wybory samorządowe

Nie wszyscy w Nowym Sączu spa-
li spokojnie w nocy z soboty na 
niedzielę. Wielu partyjnych dzia-
łaczy i kandydatów do późnych go-
dzin nasłuchiwało wieści z komi-
sji sumując głosy. Niektórzy wprost 
ze sztabów udali się w poniedziałek 
rano do pracy.

Wszyscy ludzie prezydenta
– Nadal zakładam zwycięstwo 

w pierwszej turze. Jestem optymi-
stą – przekonywał Ryszard Nowak 
w sztabie Prawa i Sprawiedliwości. 
Kandydaci do rad nie byli już tak 
pewni swego. Nerwowo spogląda-
li na sondażowe wyniki. Poseł Ar-
kadiusz Mularczyk niecierpliwił się 
widząc, że w wielu miastach i re-
gionach to PO triumfuje.

– To są tylko bardzo wstępne 
sondaże – pocieszał siebie i zgro-
madzonych w jego biurze. Mu-
larczyk nie krył, że wyniki wy-
borów w mieście nie są dla niego 
najważniejsze.

– Jako przewodniczący mało-
polskich struktur partii czekam na 
wyniki z całego regionu i nie sku-
piam się na samym Nowym Sączu 
– mówił.

Z tym większą satysfakcją Ry-
szard Nowak przyjął pierwsze in-
formacje, że może zebrać ok. 60 
proc. głosów.

– Miałem rację – mówił z dumą.
Miał też do odwiedzenia dru-

gi sztab wyborczy, niby zaprzy-
jaźniony z PiS, ale jednak trochę 
konkurencyjny – Komitet Wybor-
czy Wyborców Ryszarda Nowaka. 
Tam pierwsze sondaże sprawdza-
no w Internecie. Emocji było spo-
ro, a od dymu papierosów zrobi-
ło się ciemno. Szef sztabu Ludomir 
Krawiński, starał się podtrzymywać 
wszystkich na duchu.

– My już wiemy, że wygraliśmy. 
Wyniki to tylko formalność – mó-
wił z uśmiechem.

Ale dopiero pojawienie się 
R. Nowaka nastroiło wszystkich 
pozytywnie.

– W więzieniu przegrałem, 
ale tam zawsze głosują na PO 
– żartował.

Platforma gra o sejmik
Piotr Lachowicz, kandydat PO 

na prezydenta pojawił się w szta-
bie tuż przed godz. 22. Oczekiwanie 
przed telewizorem zakończyło się 

oklaskami i okrzykami radości z po-
wodu dobrego wyniku Hanny Gron-
kiewicz–Waltz i Stanisława Kracika.

– To dobrze wróży – mówił z ra-
dością poseł Andrzej Czerwiński.

Lachowicz śledząc wyniki kole-
gów z Krakowa i Warszawy mówił 
z przekonaniem, że w Nowym Są-
czu walka też będzie wyrównana.

Nie była, otrzymał tylko 25 proc. 
głosów, a Andrzej Czerwiński prze-
konywał, że PO najbardziej zależy 
na podwojeniu liczby radnych do 
sejmiku wojewódzkiego:

– To, co jest najważniejsze dla 
Sądecczyzny będzie się działo 
w Krakowie. Na tym koncentro-
wały się nasze działania.

Emocje w sztabie opadły nieco 
na wieść, że PO wygrała wybory 
w większości sejmików wojewódz-
kich i dużych miastach.

Optymizm prysł po północy
Dobry w skali kraju, fatalny 

w Nowym Sączu okazał się wy-
nik lewicy. Ani jeden kandydat 
KWW Kazimierza Sasa nie wszedł 
do Rady Miasta. Jeszcze w niedzie-
lę przed północą w sztabie panował 
optymizm i zadowolenie z krajo-
wego wyniku SLD. Nastrój zepsu-
ła wiadomość o kłopotach Jac-
ka Majchrowskiego w Krakowie. 
To był pierwszy niepokojący sy-
gnał. Potem było już tylko gorzej. 
Sas w walce o prezydenturę dostał 
niespełna 10 procent głosów, choć 
wieczorem pełen optymizmu po-
wtarzał: – Wchodzę do drugiej tury!

Wyborcy nie dali szansy
Najbardziej rodzinna atmosfe-

ra panowała w KWW „Nasze Mia-
sto”. Rozmowy i żarty przy suto 
zastawionym stole. I tylko ubie-
gający się o fotel prezydenta Wie-
sław Kądziołka nerwowo spoglądał 
na telewizor. Zdawał się pogodzo-
ny z przegraną.

– Wystartowałem w ostatniej 
chwili i moja kampania była dość 
uboga – tłumaczył. – Ale jestem 
moralnym zwycięzcą tych wybo-
rów, bo pomysły, które przedsta-
wiłem będą przypominane i wy-
borcy nie pozwolą zwycięzcy 
o nich zapomnieć.

– Liczymy, że się uda – prze-
konywali jeszcze przed północą 
kandydaci do Rady Miasta. – Nasz 
program będziemy wcielać w ży-
cie niezależnie od wyników. Jeśli 
wyborcy nie dadzą nam szansy, 
będziemy patrzyć władzy na ręce 
i pracować poza ratuszem – za-
powiadała drużyna Wiesława Ką-
dziołki. Kilka godzin później sta-
ło się jasne, że wyborcy nie dali 
im szansy.

(CYG, BRU, RM, TASS)

Rozmowa z posłem 
ARKADIUSZEM 
MULARCZYKIEM, szefem 
małopolskich struktur 
Prawa i Sprawiedliwości.

– Znamy już wyniki, wiemy kto wy-
grał, a kto poniósł klęskę. Ale nawet 
ci, którym się nie powiodło nazywa-
ją siebie zwycięzcami. A jak to jest 
z PiS? Wasz kandydat na prezydenta 
wygrał w pierwszej turze, macie spo-
ro mandatów w Radzie Miasta. Czuje-
cie się więc zwycięzcami?

– Poparcie, jakie uzyskał 
w Nowym Sączu Ryszard No-
wak, świadczy o zaufaniu do na-
szej partii oraz jest pochwałą jego 

dotychczasowych rządów. Mamy 
więc wspólny udział w tym suk-
cesie. W Radzie Miasta osiągnęli-
śmy bardzo dobry wynik, choć nie 
udało nam się zdobyć większości. 
Ale gdy nasi radni utworzą koalicję 
z radnymi z Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Ryszarda Nowaka, 
sytuacja diametralnie się zmieni.
– A Rada Powiatu? I tutaj nie udało się 
wam uzyskać większości.

– Ale wprowadziliśmy do niej 
trzynastu naszych kandydatów. 
Dla mnie to także dowód na za-
ufanie do PiS, a także do mnie i do 
tych, którzy ubiegali się o manda-
ty. A o tym, że nie udało nam się 
uzyskać bezwzględnej większości 
zadecydowały naprawdę drobne 

błędy kuchni politycznej. Byliśmy 
bardzo blisko.
– Ale w wyborach do Sejmiku Woje-
wódzkiego to Platforma Obywatel-
ska przoduje. Oni mają siedemna-
ście mandatów, a wy o jeden mniej. 
Tego już chyba nie można nazwać 
sukcesem.

– Niezupełnie. Osiągnęliśmy taki 
wynik mimo, że to PO miała na li-
stach bardzo mocne nazwiska. Poza 
tym jesteśmy dalej w grze i w naj-
bliższych dniach przystąpimy do 
rozmów i negocjacji. Sporo może się 
więc jeszcze zmienić. PO na pewno 
nie jest i nie będzie w stanie odbić 
nam tego naszego lokalnego ma-
tecznika PiS jakim jest Sądecczyzna.

Rozmawiała (MR)

Rozmowa z Andrzejem 
Romankiem z PiS, 
radnym Sejmiku 
Województwa 
Małopolskiego.

– Spodziewał się Pan najlepszego re-
zultatu w Małopolsce?

– Chciałem podziękować 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w tych wyborach, bo to oznacza, 
że sprawy lokalne leżą im na sercu. 
Mieliśmy bardzo mocną listę i spo-
dziewałem się dobrego wyniku, ale 
nie aż tak dobrego! Jestem bardzo 
usatysfakcjonowany. Nie spodzie-
wałem się, że przy tak mocnej li-
ście, dostanę tyle głosów.

– W sejmiku zostaliście pokonani przez 
PO jednym mandatem.

– Ale w Nowym Sączu pokonali-
śmy PO trzema. Widać, że nasza siła 
w regionie sądeckim, limanowskim 
i gorlickim jest duża. Jesteśmy mocni 
dzięki pracy naszych koleżanek i ko-
legów. Do ludzi trzeba dotrzeć z cie-
kawą propozycją i taką im daliśmy.
– Z kim chcecie wejść w koalicję, bo 
mandaty rozkładają się: PO – 17, PiS 
– 16, PSL – 4 i SLD – 2?

– Nie chcę zdradzać kulisów. Za 
jakiś czas okaże się, jak będzie wy-
glądała koalicja. Ale rozmowy już 
prowadzimy i myślę, że doprowa-
dzą one do dobrego rezultatu – Pra-
wo i Sprawiedliwość będzie spra-
wowało władzę w Małopolsce.
– A Pan będzie marszałkiem?

– Zobaczymy.
Rozmawiała (LIB)

Sztaby wyborcze 
w niedzielną noc

Nasza siła w regionie Nie pozwolimy odbić naszego 
matecznika

W sztabie PiS wszystkim dopisywały dobre humory   FOT. MARIA REUTER
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Wybory samorządowe – wyniki

Wyniki wyborów 
na burmistrzów miast

BIECZ
Mika Mariusz Józef  3036 (47,90 proc.)
Niemiec Urszula Zofia  3302 (52,10 proc.)

BOBOWA
Ligęza Wacław Jan  2315 (64 proc.)
Nalepka Jerzy Andrzej  1302 (36 proc.)

GORLICE
Abram Józef Marian  1443 (13,38 proc.)
Fryczek Zygmunt  1351 (12,53 proc.)
Kochan Witold Zygmunt  3548 (32,90 proc.) 
– II tura
Kukla Rafał Tomasz  2101 (19,48 proc.)
Wójtowicz Jadwiga Teresa  2340 (21,70 proc.) 
– II tura

GRYBÓW
Gliński Jarosław  959 (35,68 proc.)
Piechnik Piotr   1729 (64,32 proc.)

KRYNICA-ZDRÓJ
Bodziony Emil  2459 (33,06 proc.) 
– II tura
Boligłowa Jan Stanisław  486 (6,53 proc.)
Cycoń Krzysztof Władysław  369 (4,96 proc.)
Król Józef  154 (2,07 proc.)
Reśko Dariusz Józef  2089 (28,09 proc.) 
– II tura
Ryba Piotr Grzegorz  1036 (13,93 proc.)
Zygmunt Katarzyna Ewa   844 (11,35 proc.)

LIMANOWA
Bieda Władysław Józef   2121 (35 proc.) 
– II tura
Biedroń Grzegorz Janusz   1648 (27,19 proc.) 
– II tura
Kowalczyk Józef   266 (4,39 proc.)
Kulma Ryszard Jan   913 (15,07 proc.)
Wójtowicz Marian   1112 (18,35 proc.)

MSZANA DOLNA
Bierowiec Józef   1265 (39,43 proc.)
Filipiak Tadeusz   1943 (60,57 proc.)

MUSZYNA
Golba Jan Józef   4441 (94,37 proc.)

PIWNICZNA-ZDRÓJ
Bogaczyk Edward Józef   2350 (64,45 proc.)
Łukasik Jacek Władysław   821 (22,52 proc.)
Puchalski Andrzej Wojciech   475 (13,03 proc.)

STARY SĄCZ
Ciągło Edward   1726 (19,27 proc.)
Cycoń Marian Adam   7233 (80,73 proc.)

Wybory na wójtów gmin

POWIAT NOWOSĄDECKI

CHEŁMIEC
Kwiatkowski Marek Stanisław   3297 (28,21 proc.)
Poręba Stanisław Marek   1472 (12,59 proc.)
Stawiarski Bernard Adam   5953 (50,93 proc.)
Żak Urszula Agata   966 (8,26 proc.) 

GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tobiasz Józef   2027 (57,13 proc.)
Wolak Stefan Bronisław   1510 (42,69 proc.)

GRYBÓW
Krok Piotr   6678 (69,60 proc.)
Wojtas Piotr Robert   2917 (30,40 proc.)

KAMIONKA WIELKA
Jeleń Czesław Marian   949 (28,40 proc.)
Potoniec Antoni Henryk   1255 (32,79 proc.) 
– II tura
Siedlarz Kazimierz Roman   1623 (42,41 proc.) 
– II tura

KORZENNA
Olszyński Waldemar Paweł   2287 (35,20 proc.)
Skowron Leszek Michał   4211 (64,80 proc.)

ŁABOWA
Izworski Piotr Marcin   597 (25,02 proc.)
Janczak Marek Józef   1242 (52,05 proc.)
Juś Paweł   413 (17,31 proc.)
Klimczak Eugeniusz   99 (4,15 proc.)
Mąka Julian   35 (1,47 proc.)

ŁĄCKO
Klag Janusz Rafał   2844 (44,53 proc.) 
– II tura
Kwit Jacek Adam   1453 (22,75 proc.)
Młynarczyk Franciszek Jan   2090 (32,72 proc.) 
– II tura

ŁOSOSINA DOLNA
Golonka Stanisław   2431 (69,18 proc.)

NAWOJOWA
Kiełbasa Stanisław Marian   2150 (87,29 proc.)

PODEGRODZIE
Gromala Małgorzata Danuta   2500 (45,41 proc.) 
– II tura
Łatka Stanisław   2315 (42,05 proc.) 
– II tura
Sudo Grzegorz Mieczysław   340 (6,18 proc.)
Uszko Marek Krzysztof   351 (6,37 proc.)

RYTRO
Tokarczyk Robert Andrzej   898 (48,02 proc.)
Wnętrzak Władysław Michał   972 (51,98 proc.)

POWIAT LIMANOWSKI

DOBRA
Cierniak Józefa   355 (9,12 proc.)
Smoleń Zbigniew Jerzy   851 (21,87 proc.) 
– II tura
Szyrszeń Jacek Bartłomiej   831 (21,36 proc.)
Węgrzyn Benedykt Michał   1854 (47,65 proc.) 
– II tura

JODŁOWNIK 
Nieczarowski Stanisław   950 (27 proc.)
Stawarz Paweł Włodzimierz   2568 (73 proc.)

KAMIENICA
Gorczowski Stanisław   1229 (37,84 proc.)
Sadowski Władysław Jan   2019 (62,16 proc.)

LASKOWA
Bukowiec Zofia   455 (12,82 proc.)
Michura Paweł Piotr   341 (9,61 proc.)
Niebylska Stanisława   1725 (48,61 proc.) 
– II tura
Stach Piotr  749 (21,10 proc.) 
– II tura
Stankiewicz Mieczysław   279 (7,86 proc.)

LIMANOWA
Pazdan Władysław  6106 (65,06 proc.)

Włodarczyk Wojciech Stanisław 
  3279 (34,94 proc.)

ŁUKOWICA
Jasiński Kazimierz Mieczysław 
  528 (12,67 proc.)
Rzadkosz Czesława  3236 (77,68 proc.)
Sikoń Jan  402 (9,65 proc.)

MSZANA DOLNA
Filipiak Ewa   919 (14,56 proc.)
Pajdzik Józef Stanisław   486 (7,70 proc.)
Patalita Tadeusz  2643 (41,87 proc.) 
– II tura
Żaba Bolesław   2264 (35,87 proc.) 
– II tura

NIEDŹWIEDŹ
Potaczek Janusz Piotr   1632 (71,27 proc.)
Rusnak Rafał   658 (28,73 proc.)

SŁOPNICE
Sołtys Adam   2202 (93,58 proc.)

TYMBARK
Kałużny Janusz  316 (10,02 proc.)
Nowak Lech Zbigniew   1888 (59,88 proc.)
Nowak Robert Marek   565 (17,92 proc.)
Sawicki Marek   384 (12,18 proc.)

POWIAT GORLICKI

GORLICE
Guzik Ryszard   4380 (86,42 proc.)

LIPINKI
Rakoczy Czesław   2132 (72,49 proc.)
Waląg Mirosław Jan   809 (27,51 proc.)

ŁUŻNA
Kotowicz Krzysztof  1053 (32,96 proc.)
Krok Kazimierz   2142 (67,04 proc.)

MOSZCZENICA
Maczuga Andrzej Jan   318 (18,71 proc.)
Wałęga Jerzy Sylwester   1382 (81,29 proc.)

ROPA
Morańda Jan   1545 (80,59 proc.)

SĘKOWA
Ludwin Marek  595 (28,14 proc.)
Małuch Małgorzata Krystyna 
  1522 (71,86 proc.)

UŚCIE GORLICKIE
Rydzanicz Dymitr   2096 (81,88 proc.)

Wyniki wybory do Sejmiku 
Województwa Małopolskiego

OKRĘG NR 6

LISTA NR 1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ 
LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Badura Paweł  4659
Knapik Jan Leopold  2082
Cempa–Pulit Grażyna  666
Magdziarz Tomasz Marian  473
Jasnosz Michał Wilhelm  821
Jaworska Katarzyna  888
Górski Stanisław – 802

Iwanczewska Lidia Zofia  369
Latała–Zięba Lucyna Janina  369
Weydlich Roman Kazimierz  202
Tokarz Tadeusz Jan  556
Olszewski Tomasz  621

LISTA NR 2 KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Nowogórska Urszula Teresa  9020
Kądziołka Michał Bartosz  1678
Kłapsa Czesław  1270
Kruczek Tadeusz Andrzej  866
Maurer Krzysztof Jan  876
Wansacz Elżbieta  546
Huzior Piotr  630
Szczotka Tomasz Franciszek  516
Szafarz Waldemar Michał  189
Kulpa Marian  914
Stokłosa Jolanta Stanisława  552
Zoń Andrzej  629

LISTA NR 3 KOMITET WYBORCZY 
POLSKA PARTIA PRACY – SIERPIEŃ 80

Krok Kazimierz  1328
Szabla Krzysztof Jan  258
Szostak Paweł Krzysztof  145
Kafel Barbara Anastazja  197
Kozioł Danuta  339
Turek Józef Ryszard  326

LISTA NR 4 KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Berdychowski Zygmunt 
Władysław  13642
Zegzda Leszek  17013
Patalita Tadeusz  6468
Fugiel Janusz  3886
Borczyk Wiesława  1361
Golba Jan  4863
Oleś Marek Stanisław  1654
Marek Mieczysław Marian  1111 
Wąsowska–Schirmer Halina Maria  1159
Kmiecik Tomasz  546
Więcek Aleksander  1031
Zygmunt Paweł  1149

LISTA NR 5 KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Romanek Andrzej Stanisław  25357
Biedroń Grzegorz Janusz  10280
Śliwa Paweł  11097
Bulzak Andrzej Franciszek  8009
Mordarska Marta  5112
Poręba–Pietrzak Marzena Maria  1675
Ryba Piotr Grzegorz  2435
Durlak Antoni Maria  2455
Staroń Anna  1441
Śledź Wiesław Jan  3067
Zając Gabriela Apolonia  2020
Szarek Stanisław Antoni  3853

LISTA NR 6 KOALICYJNY KOMITET 
WYBORCZY LEWICA

Karus Tadeusz Piotr  671
Półchłopek Aleksander Andrzej  288
Smoter Grzegorz  283
Balakowicz Stanisława Józefa  168
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Chenczke Stefan Ludomir  178
Roman Józef  253
Kościółek Paulina Arleta – 291
Górski Bogdan Marcin  223
Wróbel Kazimierz  195
Ciołka Małgorzata Janina  92
Rodziewicz Michał Grzegorz  23
Matras Wioleta Józefa  149

LISTA NR 7 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA 
KORWIN–MIKKE

Paciej Andrzej Stefan  1084
Jamro Anna Elżbieta  392
Wenecki Piotr  294
Bojan Andrzej Jan  237
Zając Antoni Władysław  645
Sułkowski Piotr Emilian  308
Lelito Krzysztof  317
Klag Krzysztof Józef  260
Krzeszowski Kamil Lucjan  183

LISTA NR 9 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW SPRAWIEDLIWY KRAKÓW

Przedzimirski Kamil Szymon  199
Hanusiak Maria  159
Duchoń Magdalena Joanna  122
Orzechowska Patrycja Klaudia  175
Jastrzębski Piotr Marek  91
Orzechowski Jacek Roman  123
Przedzimirska Elżbieta  55
Sikorska Joanna Maria  234

LISTA NR 10 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW „WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA 
MARKA NAWARY” 

Dębski Stanisław Jan  3031
Klimek Rafał Stanisław  818
Bogdan Witold  312
Michura Grażyna  790
Puchała Jan  3565
Gliński Jarosław  915
Kempski Krzysztof  140
Gruszczyk Andrzej Wojciech  368
Rafalski Dariusz Adam  87
Sadowy Jan  238
Gbur Andrzej Krzysztof  125
Waligóra Tadeusz  780

LISTA NR 11 KOMITET WYBORCZY 
PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 

Nowak Tadeusz Józef  1099
Wąchała Małgorzata Agnieszka  398
Kliński Stefan Paweł  298
Brokos Lucyna Małgorzata  228
Prusak Dariusz Jerzy  190
Prostko Wiesław Ryszard 543
Chomiczewski Stanisław  67
Domagała–Koncewicz Alicja  231
Korpyta Edward  76

LISTA NR 14 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA

Ottomańska Danuta  306
Sznajder Stanisław  168
Syroka Katarzyna  132
Gibek Janusz  80

Noworyta Robert  45
Sikoń Jan  416

Wyniki wyborów 
do Rady Miasta Nowego Sącza

OKRĘG NR 1

LISTA NR 4 KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Lachowicz Piotr Michał  1195
Fecko Grzegorz Józef  332
Filas Lesław Jan  279
Oleksy Marian  40
Bulanda Władysław Antoni  56
Citak Andrzej Józef  53
Franczak Artur Stanisław  8
Ociepka Zbigniew  30
Popiela Bartłomiej  39
Rydwański Jerzy  12
Surowiak Małgorzata Alicja  154
Orzechowski Adam Józef  128

LISTA NR 5 KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wituszyński Jerzy Janusz  682
Kwiatkowski Janusz Marian  455
Kaczmarczyk Józef Bronisław  149
Leśniak Andrzej  179
Kotlarz Janusz Jacek  210
Fałowski Kazimierz Szczepan  113
Poręba Jacek Bogusław  56
Kołat Hanna Grażyna  84
Kulig Grażyna Aniela  49
Smaga Marek Henryk  29
Ruchała Jan Michał  20
Cisoń Tomasz Dariusz  112

LISTA NR 15 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW NASZE MIASTO NOWY SĄCZ

Potoczek Tadeusz Jan  174
Dobrowolska Dorota Łucja  34
Dudczyk-Banasiewicz Maria Elżbieta  20
Malczak Stanisław  21
Kapturkiewicz Tomasz Jan  40
Legutko Wojciech Kazimierz  30
Stobierski Witold Krzysztof  11
Wysoczańska Barbara Ewa  5
Szarek Grażyna Anna  20

LISTA NR 16 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KAZIMIERZA SASA

Kaim Stanisław Marcin  261
Pieczkowska Józefa Filomena  141
Zelek Stanisław  91
Sławecka Leokadia Julia  29
Ślęzak Stanisław  45
Czaja Teresa Maria  23
Kiełbas Jarosław Waldemar  23
Reszkiewicz Jan  24
Dunst Radosław Adam  44

LISTA NR 17 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA

Gwiżdż Jerzy Lesław 909
Kałużny Bogumiła Teresa  234

Chowaniec Elżbieta  478
Łukacz Agata Maria  115
Sułkowski Tadeusz  80
Piątkowska Renata Ewa  180
Legutko Piotr  80
Sowiński Norbert Maciej  39
Gawłowski Przemysław Krzysztof  283
Cisoń Leopold Andrzej  87
Leśniak Tomasz Krzysztof  34
Jawor Bożena  211

LISTA NR 18 KOMITET WYBORCZY 
PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ

Smoleń Mariusz Paweł  47
Zając Barbara Ewa  6
Makulak Henryk  4
Samoder Ewa Halina  4
Zmuda Kazimierz Józef  2
Łaszczewska Kinga Maria  8

OKRĘG NR 2

LISTA NR 4 KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Hojnor Józef Krzysztof  1080
Basta Tomasz Piotr  411
Fyda Mieczysław  84
Słowik Michał Andrzej  287
Faliński Leszek  17
Komurkiewicz Janusz Marek  80
Obrzut Michał  92
Völker Andrzej Tadeusz  77
Żak Roman Stanisław  48
Łukasik Piotr Ryszard  107

LISTA NR 5 KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Czernecki Artur Julian  751
Krzak Teresa Zofia  440
Stępień Lucjan Jerzy  69
Pach Teresa  54
Bednarek Urszula Ewa  77
Stanek Marek Jerzy  44
Rutkowski Sebastian Dawid  65
Słomczyński Marek Maciej  56
Dominik Magdalena Anna  48
Pawlik Janusz Stanisław  66

LISTA NR 16 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KAZIMIERZA SASA

Farun Marian Mikołaj  338
Zubrzycka Marta Maria  112
Piątkowski Janusz Edward  93
Matusik Bożena  32
Chudy Józef  43
Bednarek Maria  25
Leśniak Alicja Teresa  24
Żuchowicz Anna Maria  40
Mróz Zofia Maria  42

LISTA NR 17 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA

Najduch Henryk Franciszek  395
Rączkowski Antoni Józef  596
Bocheński Józef Leszek  270
Gwiżdż Mieczysław Jan  628
Ślusarek Robert Andrzej  80
Adamek Janusz Józef  222

Golonka Wanda  45
Żytkowicz Elżbieta Maria  56
Gogoc Dariusz Adam  56
Gacek Marcin Józef  41

LISTA NR 18 KOMITET WYBORCZY 
PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ

Baliczek Tomasz Marek  58
Fałowska Małgorzata Barbara  25
Basta Ryszard Zygmunt  11
Majoch Waldemar  9
Zmuda Elżbieta Klaudia  14

OKRĘG NR 3

LISTA NR 4 KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Dobosz Grzegorz Władysław  1259
Ząber Zdzisław  131
Gajdosz Tadeusz Władysław  250
Gryźlak Józef  639
Dąbrowska Edyta Anna  99
Fałowski Grzegorz Andrzej  31
Kałyniuk Roman  65
Kruczek Jerzy  60
Leszczyński Bogdan  32
Piasecka Ewa  117
Podgórska Stefania Anna  33
Sokołowski Jan  13
Wójs Dominika Maria  42
Zając Marek Krzysztof  81

LISTA NR 5 KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Jurowicz Barbara Stanisława  767
Wicher Patryk Tomasz  384
Jacenik Wojciech  76
Śnieżek Kazimierz Henryk  62
Rączka Iwona Małgorzata  119
Bodziony Andrzej Grzegorz  117
Strachanowski Tomasz Marek  45
Buda Marek Mikołaj  90
Śledź Adam Władysław  111
Jasiński Grzegorz Michał  77
Kędra Zbigniew Stanisław  25
Ziaja Paweł Jan  55
Rolka Marian Bolesław  131
Bocheński Adrian Adam  101

LISTA NR 15 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW NASZE MIASTO NOWY SĄCZ

Drożdż Miłosz Konrad  147
Jankisz Marian Jan  58
Węgrzyn Marzena Izabela  14
Chyla-Machowicz Agnieszka Katarzyna  11
Krok Antoni Wojciech  35
Preis Maciej Andrzej  60
Szarek Włodzimierz Krzysztof  35
Olchawa Rafał Zbigniew  11
Kądziołka Krzysztof Antoni  39
Budzyn Paweł Jan  14
Zieliński Robert Krzysztof  5
Zychowicz Damian Marcin  55

LISTA NR 16 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KAZIMIERZA SASA

Kiemystowicz Bożena Józefa  309
Morański Leon Bolesław  101
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Poparda Grażyna Emilia  41
Smoleń Stanisław Andrzej  43
Karwala Alina Jadwiga  15
Marczyk Marcin Stanisław  10
Budzyński Bogusław Bronisław  64
Majocha Dagmara Joanna  13
Zelis Marek  27
Nikołajczuk Teresa Stanisława  45
Serafin Dariusz Wojciech  17
Kosecki Piotr Maciej  48
Piotrowska Danuta  36

LISTA NR 17 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA

Chomoncik Stefan  499
Witkowska Krystyna  249
Głuc Krzysztof Michał  162
Kulpa Tadeusz Mieczysław  410
Jurkiewicz Barbara  282
Kołcz Bogusław  155
Chruślicki Janusz Andrzej  141
Cebulewicz Lucyna  73
Błażowska Alicja Maria  29
Galara Jerzy Rafał  242
Biel Anna Teresa  49
Wolanin Dorota Rozalia  48
Zaczkiewicz Zenon Jan  46
Brongiel Rafał Stanisław  220

LISTA NR 18 KOMITET WYBORCZY 
PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ

Gadzina Bogumił  41
Janisz Mariusz  8
Chudy Wojciech Stanisław  7
Pajor Krzysztof  15
Köhli-Gadzina Joanna Marzena  7
Duda Piotr Jan  5
Zmuda Krzysztof Sebastian  6

OKRĘG NR 4

LISTA NR 4 KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Wiktor Józef Antoni  675
Opiło Jan Kazimierz  438
Cabała Teresa Stanisława  329
Kaczwiński Mieczysław Janusz  263
Dziadowicz Mieczysław  80
Kowalik Marian Andrzej  82
Najduch Robert Zbigniew  38
Polak Barbara Maria  197
Smoleń Robert Tadeusz  47
Zarazka Andrzej Władysław  58

LISTA NR 5 KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Żyłka Krzysztof Kazimierz  602
Rola Jarosław Michał  226
Basiaga Jerzy Krzysztof  172
Iwaniec Jarosław Marian  58
Ptaszyński Jerzy Józef  64
Klimek Elżbieta  117
Bąk Roman Marek  146
Kulis Andrzej Jan  32
Kowal Andrzej  234
Ziobro Maria  81

LISTA NR 15 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW NASZE MIASTO NOWY SĄCZ

Kądziołka Wiesław Stanisław  280
Budnik Jan Kazimierz  89
Hudzik Bożena Dorota  7

Majca Stanisław Wojciech  28
Leśniak Krzysztof  96
Dudkiewicz Adriana Iwona  12
Berezowski Maciej Henryk  10
Słaby Mirosław  9
Unold Józef Alfred  31

LISTA NR 16 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KAZIMIERZA SASA

Sas Kazimierz  687
Dziedzic Krystyna Małgorzata  31
Kozłowski Lech Bogdan  20
Sroka Cecylia  60
Jurczak Jerzy Antoni  20
Hebda Michał Janusz  29
Najduch Leszek Bogusław  11
Rajca Jędrzej Bogusz  10
Sus Zbigniew  41
Żuchowicz Maria Izabela  18

LISTA NR 17 KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA

Jawor Bożena  918
Piętka Jacenty  200
Mądry Grzegorz Zbigniew  225
Legutko Konstanty Andrzej  239
Motyka Stanisław  141
Majoch Zbigniew  83
Nowak Grażyna Teresa  92
Dyrek Krzysztof  125
Ciuła Józef  47
Kita Andrzej Kazimierz  142

LISTA NR 18 KOMITET WYBORCZY 
PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ

Samoder Krzysztof Tomasz  13
Fiedor Wiesław  5
Szczepańska Magdalena Izabela  11
Woźniak Marek Stanisław  2
Kruczek Sebastian Piotr  3
Duda Adrian Maciej  6

R E K L A M A

Wybory samorządowe – wyniki

POCZET OJCÓW 
MIASTA NOWEGO SĄCZA

Burmistrzowie:

Julian Gutowski 1867–70, Onufry Prus 
Trembecki 1870, Johan Johanides 1870–
72, Walenty Brzeski 1872–73, Ignacy Pło-
chocki 1874–77, Włodzimierz Olszewski 
1878–87, Karol Slavik 1888–94, Lucjan 
Lipiński 1895–1900, Władysław Barbacki 
1900–18, Wiktor Oleksy 1918–25, Roman 
Sichrawa 1925–34 i 1938–40, Stanisław 
Nowakowski 1934–38.

Prezydenci (w różnych 
okresach nazywani 
m.in. naczelnikami miasta):

Roman Sichrawa 1938–39, Józef Ko-
nieczny 194546, Józef Wilczyński 1946–
48, Józef Nodzyński 1949–50, Franci-
szek Gunia 1950–54, Władysław Jabłoński 
1954–56, Janusz Pieczkowski 1956–75, 
Wiesław Oleksy 1975–81, Bolesław Ba-
siński 1981–84, Zdzisław Pawlus 1984–
88, Marian Cycoń 1988–90, Jerzy Gwiżdż 
1990–94, Andrzej Czerwiński 1994–2001, 
Ludomir Krawiński 2001–02, Józef An-
toni Wiktor 2002–2006, Ryszard Nowak 
2006–2010 i od 2010.

Rozmowa 
z KAZIMIERZEM 
SASEM, kandydatem 
na prezydenta 

– Czy to koniec Pańskiej poli-
tycznej kariery?

– Nie. Zaprzeczam, że-
bym chciał odejść z polity-
ki. Chociaż muszę przyznać 
to moja wina, że nie skom-
pletowałem mocnej listy do 
Rady Miasta. Powiem wprost 
– to była słaba lista. Poza tym, 
w Nowym Sączu w dalszym 
ciągu dominują szyldy par-
tyjne. Mój komitet był bez-
partyjny, chociaż popierany 
przez SLD i SDPL. Może to też 
jest przyczyną słabego wy-
niku. Wyborcy mogli uznać, 
że to jest ucieczka od szyldu. 

Nasz wynik zatrzasnął drzwi 
do Rady Miasta przede mną 
i moimi kandydatami.
– Przewidywaliście, że z wa-
szej listy do Rady Miasta trafią 
trzy osoby. Nie macie ani jedne-
go radnego.

– To jest zaskoczenie. Przez 
cztery lata działałem w ra-
dzie. Wydawało się, że Sojusz 
Lewicy Demokratycznej za-
czyna być bardziej akcepto-
wany w środowisku sądec-
kim. Wyrokowaliśmy, że te 
trzy mandaty będą. Okazało 
się, że nasze rachuby się nie 
sprawdziły.
– Jakie są wnioski?

– Trzeba szukać nowe-
go pola działania, nowych 
twarzy. Musimy się po-
starać w ciągu najbliższe-
go roku przed kampanią 

parlamentarną, w więk-
szym stopniu zdobyć popar-
cie wyborców.
– Jakie są Pańskie plany?

– Będę robił szczegółową 
analizę wyników w poszcze-
gólnych okręgach. Spotkam 
się ze wszystkimi kandyda-
tami. Wyjaśnimy sobie pew-
ne rzeczy. Na pewno nie wy-
cofuję się z polityki. Przecież 
jestem szefem małopolskie-
go SLD. Za tydzień jadę do 
Warszawy na podsumowanie 
kampanii. Zobaczymy, jakie 
będą opinie moich kolegów 
i koleżanek. Muszę zweryfi-
kować swoje działania, które 
są nieskuteczne na ten mo-
ment. Czeka nas dużo cięż-
kiej pracy. 

Rozmawiała (MC)

Wynik zatrzasnął 
nam drzwi
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Uwaga akcja

Zarejestrował się, 
ma brata bliźniaka

Nie czuje się bohaterem. To, że jego 
twarz pojawiła się na plakatach, zwy-
czajnie go peszy. Niekomfortową dla 
siebie sytuację przyjmuje jednak z po-
korą, bo wierzy, że jego przykład 
może zachęcić innych do… podaro-
wania komuś życia. Tomek Hebda 22 
września został dawcą komórek ma-
cierzystych dla chorego ze Szwecji. 
Stał się pierwszym dawcą wśród 825 
osób, które w ubiegłym roku zareje-
strowały się w czasie Sądeckiego Dnia 
Dawcy Szpiku.

– Byłem wówczas studentem 
PWSZ w Nowym Sączu, decyzję 
o wzięciu udziału w akcji i zareje-
strowaniu się w bazie potencjalnych 
dawców podjąłem spontanicznie. Na 
wiosnę otrzymałem oficjalne pismo 
z potwierdzeniem zgłoszenia i swój 
numer dawcy. A w połowie lipca do-
stałem jeden z najważniejszych te-
lefonów w swoim życiu – ktoś po-
trzebował komórek macierzystych, 
wykazano bardzo dużą zgodność 

komórek tkankowych z moimi 
– wspomina.

Po dwóch miesiącach i serii badań 
został dawcą. Pobranie komórek ma-
cierzystych miało miejsce w klinice 
w Dreźnie. Wcześniej przez pięć dni 
przyjmował substancję powodującą 
namnażanie komórek. Siedział wy-
godnie w fotelu, oglądał film, a resz-
ta wyglądała jak przy pobieraniu krwi 
– pobierana z żyły krew przechodzi-
ła przez separator komórkowy i od-
filtrowana wracała do drugiej żyły. 
Trwało to cztery godziny. Potem jego 
komórki macierzyste zostały wysła-
ne kurierem do Szwecji.

– Są dwie metody pobierania ko-
mórek do transplantacji – tłumaczy 
Tomasz Oćwieja Koordynator ds. 
Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS 
Polska, inicjator ubiegłorocznej ak-
cji w Nowym Sączu. – Najprościej 
mówiąc, jedna to oddanie komó-
rek krwiotwórczych z krwi obwo-
dowej, jak miało to miejsce w przy-
padku Tomka. Druga to pobieranie 
szpiku kostnego z talerza biodro-
wego za pomocą specjalnych igieł, 
oczywiście w znieczuleniu. Obec-
nie najczęściej stosowana jest ta 
pierwsza metoda, bardziej przyja-
zna dawcy.

– Nie bolało i nie odczuwałem żad-
nych skutków ubocznych – zapewnia 
Tomek Hebda. – Za to być może ura-
towało to komuś życie i mam teraz 
gdzieś w Szwecji „brata bliźniaka”.

Aby tak jak Tomek stać się po-
tencjalnym dawcą wystarczy zare-
jestrować się w bazie. Taka rejestra-
cja będzie bezpłatnie prowadzona 
w najbliższy piątek i sobotę w WSB–
NLU w Nowym Sączu w czasie dru-
giej edycji Sądeckiego Dnia Dawcy 
Szpiku – „Studenci w walce przeciw 
białaczce”. Trzeba mieć ukończone 18 
lat, posiadać przy sobie dowód oso-
bisty z numerem PESEL, nie można 

ważyć mniej niż 50 kg lub mieć nad-
wagę (BMI powyżej 40). Rejestracja 
będzie polegać na wypełnieniu for-
mularza z danymi osobowymi, krót-
kim wywiadzie zdrowotnym i po-
braniu próbki krwi – dokładnie 4 ml. 
Wykonanie jednego badania kosztu-
je 250 zł, tu oczywiście osoby reje-
strujące się robią to bezpłatnie, dla-
tego mile widziane są także datki od 
każdego, kto finansowo może wes-
przeć akcję.

Tomasz Hebda jest już absolwen-
tem PWSZ w Nowym Sączu, miesz-
ka w Kaninie, aktualnie pracuje od-
poczywając od studiowania. Na razie 
nie wie, czy przeszczep się udał. Na 
taką wiadomość, zgodnie z proce-
durami, musi czekać jeszcze mie-
siąc. Jeśli wszystko poszło dobrze to 
za dwa lata za pośrednictwem Fun-
dacji DKMS Baza Danych Komórek 
Macierzystych Polska będzie mógł 
próbować nawiązać kontakt z bior-
cą i poznać „brata bliźniaka”.

– Oddanie kilku mililitrów krwi 
nie boli. Nie ma się czego obawiać. 
Mała decyzja a można mieć zasługi 
gdzieś tam w górze – mówi, zachę-
cając do rejestracji.

(JOMB)

Pierwszy sądecki dawca szpiku kostnego

Ubiegłoroczny Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
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W Nowym Sączu poczuliśmy powiew 
luksusu. Sądeczanie mogą delekto-
wać się oryginalnymi winami z ca-
łego świata. Dom Kawy i Wina na ul. 
Zdrojowej 39 w Nowym Sączu, pod 
patronatem medialnym najtaniejw-
miescie.pl, zaprasza w każdy piątek 
do degustacji win i innych alkoholi 
prosto ze swojej bogatej piwnicy.

Na licznych degustacjach pojawia-
ją się osobistości sądeckiego świa-
ta nauki, biznesu i polityki. Często 
również podczas degustacji gosz-
czeni są właściciele winnic z róż-
nych części Europy. Przybliżają nam 
wiedzę z zakresu produkcji wina, 
pozwalają zasmakować ich wła-
snych wyrobów. Oprócz szerokiego 

wyboru win oferowane są również 
alkohole mocne, wśród których 
znajduje się m.in. szlachetne whisky 
typu Single Malt. Powszechnie wia-
domo, iż wino i ser tworzą niezwy-
kłe zestawienie, pozwalające wydo-
być smak wina, dlatego Dom Kawy 
i Wina pomyślał o klientach wpro-
wadzając do asortymentu również 
sery pleśniowe. Ponadto dla smako-
szy kaw polecam 100–procentową 
arabikę oraz kawy smakowe, wśród 
których bezkonkurencyjną pozo-
staje „Pocałunek nocą”. Wkrótce 
bogaty asortyment alkoholi i kaw 
zostanie powiększony o kolekcję 40 
gatunków herbat z najdalszych za-
kątków świata.

Pasjonaci z Domu Kawy i Wina 
już dziś ogłosili, że do końca li-
stopada, trwa obniżka cen nawet 
o 20 procent na wina i whisky.

Przypominam, że najbliż-
sza degustacja piątek 26 listo-
pada od godz. 20 – „Piątek z wi-
nem”, podczas, którego będziemy 
smakowali węgierskie tokaje. 
Zapraszam.

W tym tygodniu na naszym 
portalu można było złapać 
następujące okazje:

Fiat Croma – samochód demon-
stracyjny 1.9 150 KM dynamic 
z pełnym wyposażeniem – 79 
000 zł – Moto Sowa, Nowy Sącz, 
Wielopole 140.
Drink – Kolorowy Zawrót głowy 
– wódka, martini bianco, sok po-
marańczowy, curacao blue, gre-
nadine – Restauracja, Music Bar 
Louis, Nowy Sącz, Wazów 8.

Polecał: MARCIN KUTERMAK PORTAL 
najtaniejwmiescie.pl

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

Dobry 
pomysł!

TWOJA 
REKLAMA

w „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41 
18 544 64 40

R E K L A M A

Pierwsza w Polsce 
lokalna porównywarka 
cenowa powstała 
w Nowy Sączu

A gdyby tak w poszukiwaniu no-
wego telewizora lub desek pod-
łogowych nie trzeba było prze-
mieszczać się po zakorkowanym 
mieście? I gdyby każdy właściciel 
sklepu – nawet tego małego, scho-
wanego gdzieś w bocznej uliczce, 
mógł sprzedawać swoje produkty 
przez Internet? I wreszcie, gdyby 
tak można było zamówić w sieci 
usługę – bez wiszenia na telefonie 
i wertowania ksiązki telefonicz-
nej? To wszystko jest wykonalne 
i to za jednym zamachem, odkąd 
ruszył serwis internetowy najta-
niejwmiescie.pl, czyli sądecka po-
równywarka cen. To pierwsze takie 
lokalne przedsięwzięcie w Polsce.

– Popularność zakupów przez 
Internet nieustannie rośnie – mówi 
Marcin Kutermak, koordynator 
serwisu najtaniejwmiescie.pl. 
– Tyle tylko że, dzieje się to ze 
szkodą dla rozwoju lokalnej przed-
siębiorczości, bo pieniądze wędru-
ją do innych regionów kraju. Tym-
czasem tutejszych przedsiębiorców 
często nie stać na reklamę, która 
pozwoliłaby im się przebić i do-
trzeć do klientów. Stąd pomysł, 
aby stworzyć w sieci miejsce, któ-
re pozwoliłoby takim przedsię-
biorcom się promować, a klientom 
– szybko i łatwo do nich dotrzeć 
– tłumaczy.

Na wejściu, czyli przy rejestra-
cji, każdy właściciel sklepu czy 
usługodawca dostaje w prezencie 

własną wirtualną wizytówkę, 
w której może zamieścić wszel-
kie dane, ofertę, a nawet gale-
rię zdjęć. Ma także możliwość za-
prezentowania swoich produktów 
oraz usług i dawania na nie raba-
tów, które mogą być wykorzystane 
przez internautów odwiedzających 
najtaniejwmiescie.pl. Dodatkowo, 
każdy kto chce być jeszcze bardziej 
widocznym, może promować się 
na banerach reklamowych porta-
lu, zamieszczać na swój temat ar-
tykuły sponsorowane i informa-
cje o promocjach oraz nowinkach.

Tym sposobem klienci oszczę-
dzają czas i pieniądze. Wpisując 
w wyszukiwarkę słowo kluczowe, 
np. „telewizor” oraz wybierając 
interesujące nas parametry (jak typ 
matrycy, przekątna itp.) i katego-
rie, zawężamy obszar poszukiwań 
produktu lub usługi. A wyświe-
tlające się nam oferty zawierają 
zdjęcie, skrócony opis i dane skle-
pu lub punktu usługowego. Dzię-
ki temu bez wychodzenia z domu 
można spenetrować rynek lokal-
nych firm. Co ważne, najtaniejw-
miescie.pl daje możliwość porów-
nania cen i wyszukania najlepszych 
okazji tygodnia.

– W ciągu niemal sześciu mie-
sięcy działalności serwisu, zareje-
strowało się w nim 15 procent są-
deckich przedsiębiorców, którzy 
zamieścili w swoich wizytówkach 
ponad półtora tysiąca produktów. 
W październiku pobiliśmy nasz 
rekord i odnotowaliśmy na stro-
nie aż 18 tysięcy unikalnych od-
wiedzin. Dlatego planujemy roz-
szerzyć naszą działalność na cały 
kraj. Wówczas funkcjonalność por-
talu najtaniejwmiescie.pl zwiększy 
się – zapowiada Marcin Kutermak.

 (BRU)

Złap okazję 
w swoim mieście!

Nie stój w korku 
– wyszukaj, 
porównaj i wybierz!

Informacje
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Hołdy iście sądeckie złożono prof. Fe-
liksowi Kirykowi na zakończenie jego 
benefisu w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry. Kabaret Ergo nawiązał w ten spo-
sób do tajemniczego tytułu benefisu 
„Hołdy (nie)pruskie”, a tym samym 
do epoki, w której profesor się spe-
cjalizuje, czyli do średniowiecza. Ta-
kich nawiązań nie zabrakło przez cały 
wieczór, tak w rozmowach prowa-
dzonych z profesorem na scenie, jak 
i w licznych dedykowanych mu pio-
senkach, wierszach i skeczach.

- Jestem całym sercem wmiesza-
ny w kontekst rozmaitych spraw 
nowosądeckich – mówił w czasie 
benefisu prof. Kiryk. – A czy Nowy 
Sącz mnie akceptuje? W jakimś 
sensie są tego dowody, a nadto 
mam poczucie, że jestem tutaj po-
trzebny. Poczucie to wynika z fak-
tu, że w oczach ludzi i czasem w ich 
słowach widzę akceptację.

Kabaret Ergo przygotował dla pro-
fesora Kiryka wyjątkowy wieczór. Na 
widowni wśród zwykłych śmiertel-
ników, zasiedli rycerze, giermkowie, 
szlachta i damy dworu. Do kielichów 
płynął miód, a kwartet smyczko-
wy raz po raz przygrywał biesiadny 
„Kurdesz”. Leszek Bolanowski, li-
der kabaretu, wypytywał profesora 

o najbardziej intrygujące zagadnie-
nia średniowiecza. Ten zaś ze spoko-
jem i humorem tłumaczył, że Wan-
da nie mogła chcieć Niemca, bo nie 
było wtedy Wspólnoty Europejskiej, 
że Bolesław Wstydliwy był rzeczy-
wiście nieśmiały, a w dodatku cier-
piał na impotencję oraz że Jan III So-
bieski nie w Nowym, lecz w Starym 
Sączu spotkał się ze swoją ukochaną 
Marysieńką. (TASS)

Zobacz galerię zdjęć z benefisu prof. 
Feliksa Kiryka na www.dts24.pl.

190 osób z całej Małopolski wzięło 
udział w III Nowosądeckim Prze-
glądzie Poezji, Pieśni i Piosenki Pa-
triotycznej „Pod Skrzydłami Orła”, 
który odbył się w Miejskim Ośrod-
ku Kultury. Konkurs był tym bar-
dziej szczególny, że jego uczestni-
cy to osoby niepełnosprawne, na 
co dzień borykające się z rozma-
itymi dysfunkcjami i trudnościami 
jakie niesie ze sobą życie w świecie 
tak nieprzystosowanym do ich po-
trzeb jak nasz.

- Przygotowania do przeglądu 
i sam występ były dla nich spo-
rym wysiłkiem. Ale dały im tak-
że ogromną satysfakcję, bo mogli 
pokazać się publicznie jako pełno-
prawni obywatele, podczas gdy na 
co dzień są raczej wykluczeni z ży-
cia społecznego. Dało się zauważyć, 
że nie walczyli o nagrody, tylko cie-
szyli się tym, że mogą wystąpić na 
scenie przed publicznością – tłuma-
czy Anna Szczepanik-Dziadowicz 

dyrektorka Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Nowym Sączu, 
który wraz ze Stowarzyszeniem 
„Jesteśmy…” zorganizował ten wy-
jątkowy przegląd. 

Jury pod przewodnictwem 
Barbary Porzucek szczególnie 

zachwyciło się występem ekipy ze 
Środowiskowego Domu Pomocy 
w Brzesku, przyznając jej zarów-
no nagrodę główną jak i Grand Prix 
przeglądu w postaci przepięknej 
statuetki orła.

(BRU)

LUDZ IE .  „Oczy są ślepe. Trzeba szu-
kać sercem” - mówi bohater książki 
Antoine’a de Saint-Exupery. W ustach 
17-letniego Wojtka – chłopca o deli-
katnej urodzie i ciepłym spojrzeniu, 
kwestie Małego Księcia ze spekta-
klu Agencji Artystycznej Pegaz brzmią 
szczególnie wymownie. „Dokładnie 
tak wyobrażałam sobie Małego Księ-
cia” – pisze jedna z recenzentek mu-
sicalu, w którym zagrał Wojciech Da-
niel z Laskowej. Trudno się z nią nie 
zgodzić.

Zaczęło się banalnie. Do Wojtka za-
dzwonił jego nauczyciel śpiewu 
z informacją, że w szkole wisi ogło-
szenie o poszukiwaniach młodego, 
dobrze śpiewającego chłopca do roli 
w spektaklu. 17-latek dostał kon-
takt, umówił się na przesłuchanie 
i został zaangażowany do roli Ma-
łego Księcia. To był pierwszy krok 
do prawdziwej przygody z teatrem.

- Na początku agencja trochę 
się obawiała, czy ja sobie dam radę 
z pogodzeniem szkoły ze spektakla-
mi. Ale przecież dla chcącego nic 
trudnego – mówi Wojtek.

Obecnie jest uczniem trze-
ciej klasy o profilu humanistycz-
nym w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Limanowej. Raz w miesiącu 
znika ze szkoły na tydzień. Wte-
dy cała grupa wyjeżdża ze spekta-
klem do Łodzi, Warszawy, Wrocła-
wia, Bydgoszczy.

- Najtrudniej było z próbami, 
zwłaszcza przed premierą i przed 
wznowieniem spektaklu. Po lek-
cjach jechałem busem do Krakowa, 

miałem 5-6 godzin morderczych 
prób, znów busem wracałem do 
domu, kładłem się spać o północy, 
po czym wstawałem o czwartej nad 
ranem i odrabiałem lekcje do szko-
ły, a po zajęciach znów jechałem na 
próbę – wspomina.

Sama rola nie sprawia mu 
żadnych trudności. Świet-
nie czuje się jako Mały Książę.
- Reżyser stwierdził, że mam nie 
grać, ale po prostu być – wyjaśnia.
Na scenie w pewien sposób jest 
więc sobą. Śpiew też nie był wy-
zwaniem przekraczającym jego 
możliwości, bo śpiewa odkąd 

pamięta - w kościele, na akade-
miach w szkole. Przed rokiem 
w wakacje zaczął profesjonalną 
przygodę z muzyką – zaczął brać 
prywatne lekcje w szkole wokalno-
aktorskiej w Krakowie.

- Nie chodzi tylko o to, żeby za-
śpiewać, ale aby włożyć w to tro-
chę życia, wiedzieć, po co się to 
robi i sprawiać innym radość – de-
finiuje istotę swej roli.

To co robi, podoba się widowni, 
spektakl zbiera bardzo dobre re-
cenzje. Sam najbardziej lubi scenę 
pożegnania z pilotem. Po jednym 
z przedstawień jakaś pani podeszła 
do niego i przyznała, że przy tym 
fragmencie sztuki się popłakała.

Teraz występuje jeszcze ze sta-
rym spektaklem, ale już na styczeń 
jest przewidywana premiera nowej 
sztuki – mitologii w wersji musica-
lowej. Będzie w niej grał tylko do 
marca, bo później skupi się już wy-
łącznie na maturze. Jest zdecydo-
wany, co chce robić w przyszłości.
- Wiążę swoją przyszłość ze śpie-
wem. Na pewno będę wokalistą, 
a czy będę aktorem, to się oka-
że – mówi Wojtek Daniel. Myśli 
o PWST w Krakowie albo o stu-
dium Musicalowym w Gdyni, czy 
też o profilu wokalnym na Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku.

Teraz zbiera doświadczenia, pra-
cuje w profesjonalnej ekipie. Ma za 
sobą debiut, który na pewno będzie 
zapamiętany. Zgrał przecież naj-
krótszy życiorys w historii świa-
ta i stworzył postać chłopca, który 
żyje w każdym z nas. (JOMB)

Lekcje odrabiał 
nad ranem

Strona o gazetach
Lokalna prasa wydawana przez orga-
nizacje pozarządowe na Sądecczyźnie 
ma swoją stronę internetową (www.
sadeczanie.net). Właśnie została uru-
chomiona z inicjatywy Stowarzy-
szenia Przyjaciół Almanachu Muszy-
ny. Powstanie strony jest pokłosiem 
lipcowego Forum Prasy Sądeckiej. 
Jak zapewniają pomysłodawcy ma 
ona stanowić wirtualną płaszczy-
znę wymiany informacji i kontaktów 

między osobami zaangażowany-
mi w redagowanie prasy lokalnej na 
Sądecczyźnie. W pierwszej odsło-
nie strony można znaleźć informacje 
o poszczególnych tytułach prasy są-
deckiej wydawanej przez organizacje 
pozarządowe, zarówno dotyczących 
ich aktualnościach, jak i dorobku. 
Ważnymi elementami w menu stro-
ny będą działy: dydaktyczny oraz 
dotyczący historii prasy lokalnej 
w regionie. (KCH)
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Jestem tutaj 
potrzebny

Prof. dr hab. Feliks Kiryk urodził się 
w 1933 r. w Bukowsku k. Sanoka. 
Jako historyk-mediewista zasły-
nął setkami publikacji naukowych 
na temat średniowiecza i kilku-
nastoma książkami, w tym tak-
że przygotowaną pod jego redakcją 
trzytomową monografią „Dzie-
je miasta Nowego Sącza”. W 1993 
r. został rektorem Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej (dziś Uniwersy-
tetu Pedagogicznego) w Krakowie, 
a dwadzieścia lat temu – przewod-
niczącym komitetu redakcyjne-
go „Rocznika Sądeckiego”. Obecnie 
jest także wiceprezesem Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa 
Historycznego.
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Ceny stali i wyrobów stalowych wy-
muszają ograniczenie nakładów na 
wytworzenie i eksploatacje kon-
strukcji, dlatego problem antykoro-
zji jest jedną z ważniejszych kwestii 
dla gospodarki większości krajów. 
To powoduje, że zabezpieczenie 
przed korozją stanowi tak bardzo 
ważny element procesów inwesty-
cyjnych na całym świecie.

W ostatnich latach obserwuje się 
rosnącą tendencje zabezpiecza-
nia antykorozyjnego stali, zwłaszcza 
przez ocynkowanie ogniowe. Wynika 
to z faktu że powłoka cynkowa wy-
dłuża kilkakrotnie żywotność kon-
strukcji stalowej. 

Ochrona przed korozją jest 
w praktyce traktowana raczej margi-
nalnie znacznie częściej ogranicza się 
do stosowania najpopularniejszych 
powłok malarskich. Na szczęście 
w ciągu kilku ostatnich lat sytuacja 
ta zaczyna się zmieniać na korzyść. 
Coraz więcej inwestorów przekonu-
je się że ze względów ekonomicz-
nych systemy powłokowe wytworzo-
ne z udziałem cynku, są najlepszym 
sposobem ochrony antykorozyjnej 
stali przed korozją atmosferyczną.

Trwałość na lata
Ogniowa powłoka cynkowa, uzy-

skiwana w procesie zanurzenia 
uprzednio chemicznie oczyszczonej 
konstrukcji w kąpieli ciekłego cyn-
ku, chroni stal przed korozją przez 
dziesiątki lat bez konieczności na-
praw, przy zachowaniu praktycznie 
niezmiennego wyglądu zewnętrzne-
go. Powłoka cynkowa charakteryzuje 
się od kilku do kilkunastu razy więk-
szą odpornością korozyjną od stali 
nieocynkowanej. Antykorozyjne wła-
ściwości powłok cynkowych polega-
ją na tym, że cynk tworzy niezwykle 
odporne i trudno rozpuszczalne po-
wierzchnie kryjące. Tworzą się one 
w czasie bezpośredniego kontaktu 
z powietrzem i wodą. Pierwszy będzie 
korodował cynk, a produkty jego ko-
rozji będą spowalniać dalszą korozje 
elementów powierzchni metalowych. 
W przypadku przerwania szczelności 
powłoki cynkowej, będzie ona w dal-
szym stopniu chronić materiał pier-
wotny przed atakami korozji. Połą-
czenie właściwości powłoki cynkowej 
oraz powłoki lakierowej w systemie 
DUPLEX w znacznym stopniu pozwa-
la na wydłużenie okresu eksploata-
cji wyrobów ze stali. Dzięki dodat-
kowym powierzchniom lakierowym 
na powierzchni stali następuje rady-
kalne zmniejszenie szybkości degra-
dacji powłok cynkowych w korozyj-
nym środowisku. Samo cynkowanie 
ogniowe zabezpiecza podłoże ze sta-
li na średnio 33 lata, powłoka lakie-
rowa gwarantuje ochronę na 17 lat, 
zastosowanie kompleksowego syste-
mu jakim jest DUPLEX wydłuża okres 

użytkowania konstrukcji do 70 lat bez 
konserwacji. 

Oszczędnie i ekologicznie
W wyniku niszczenia korozyjne-

go Unia Europejska traci rocznie ok. 
3% PKB, w Polsce są to straty rzę-
du 8–10% PKB, czyli ok. 34 mld do-
larów rocznie. W przypadku obniże-
nia kosztów korozji do poziomu Unii 
oszczędności w polskiej gospodar-
ce wyniosły by ponad 21 mld dolarów 
rocznie, co jest równe z utrzymaniem 
polskiej armii przez prawie trzy lata. 

Wprowadzenie nowych unijnych 
standardów, wpływa na coraz więk-
szą świadomość korozyjną inwesto-
rów i projektantów konstrukcji.

Decydujące znaczenie przy wy-
borze cynkowania odgrywa ekono-
miczność i elastyczność tego roz-
wiązania w porównaniu do innych 
oferowanych na rynku zabezpieczeń 
antykorozyjnych. Wieloletnia trwa-
łość powłoki antykorozyjnej bez po-
trzeby renowacji to średnio 30–50 lat 
co przynosi oszczędności rzędu 30% 
w stosunku do innych systemów an-
tykorozyjnych przy zachowaniu ład-
nego wyglądu powłoki przez wiele lat. 
Co najważniejsze wykonanie zabez-
pieczenia antykorozyjnego zanurze-
niową technika cynkowania ognio-
wego jest efektywna ekonomicznie 
zarówno na etapie wytwarzania jak 
i eksploatacji. 

Stosowanie konstrukcji stalo-
wych ocynkowanych ogniowo zapo-
biega szybkiemu zużywaniu materia-
łu i utracie jego właściwości nośnych, 
co w znacznym stopniu przyczy-
nia się do ochrony zasobów środo-
wiska naturalnego. Nie bez znaczenia 
jest też zużycie energii elektrycz-
nej w trakcie produkcji stali. Dzię-
ki wydłużeniu jej żywotności można 
w znacznym stopniu ograniczyć zu-
życie energii elektrycznej, rozwiązu-
jąc tym samym kolejny globalny pro-
blem. Ocynkowana stal podlega także 
recyklingowi, nie zaśmieca środowi-
ska i nie stanowi dla niego obciążenia

Estetyka i trwałość
Powłoki malarskie – często bar-

dzo estetyczne, okazują się w prak-
tyce bardzo kosztowne. Mimo że 
w procesie wytworzenia powłoki ma-
lowanie jest rozwiązaniem najtańszym 
to w trakcie eksploatacji zwiększa 
znacznie koszt tej metody w wyniku 
konieczności częstej renowacji ma-
lowanych powierzchni. Nadto nie po-
siadają odpowiednio wysokiej odpor-
ności na uszkodzenia mechaniczne, 
w przypadku niedokładnego przygo-
towania podłoża pojawiają się ogniska 
rdzy, a powłoka zaczyna się łuszczyć 
i odpadać. Natłuszczanie powierzch-
ni olejami lub smarami ze względów 
praktycznych i krótkiego czasu trwa-
łości, ma ograniczoną możliwość za-
stosowania. Inaczej jest w przypadku 
powłoki cynkowej, która jest od-
porna na ścieranie, wysokie i niskie 

temperatury oraz promieniowanie UV, 
a dzięki swym właściwościom mini-
malizuje możliwość uszkodzeń. Natu-
ralne matowienie początkowo błysz-
czącej powłoki cynkowej uszlachetnia 
wygląd konstrukcji.

Dodatkowe walory estetycz-
ne można uzyskać w wyniku połą-
czenia cynkowania ogniowego z ma-
lowaniem proszkowym w systemie 
DUPLEX. 

Sprawdzone w każdych 
warunkach

Podczas eksploatacji w warunkach 
korozyjnych, jakie występują w at-
mosferze miejskiej i przemysłowej, 
średnio zanieczyszczonej dwutlen-
kiem siarki, obszarach przybrzeżnych 
o małym nasoleniu oraz wewnątrz 
pomieszczeń dużej wilgotności, rocz-
ny ubytek grubości warstwy cyn-
ku wynosi 0,7–2,1 μm, w przypad-
ku stali niskowęglowej jest to strata 
od 25–50 μm. Dzięki właściwościom, 
które w tak dużym stopniu minimali-
zują zużycie konstrukcji, stal ocynko-
wana ogniowo sprawdza się w prze-
myśle budowlanym samochodowym 
w stoczniach ale także w warunkach 
domowych.

Wieloletnia trwałość powłok bez 
konieczności renowacji oraz nie-
zmienny atrakcyjny wygląd po-
wodują, że cynkowanie ogniowe 
jest bezkonkurencyjnym warian-
tem ochrony antykorozyjnej., stano-
wiąc jednocześnie ciekawy element 
architektoniczny. 

CYNKOWANIE OGNIOWE

KOROZJA

MALOWANIE PROSZKOWE

OCYNK

Ocynkownia WIŚNIOWSKI 
posiada jedną z większych 

wanien, która pozwala 
ocynkować konstrukcje 

o wymiarach 
7400x1400x2500 mm.

Firmy oraz Klienci indywidualni za-
interesowani usługami Ocynkow-
ni WIŚNIOWSKI mogą kontaktować 
się bezpośrednio z Biurem Obsługi 
Klienta od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7 do 16. Elementy 
do cynkowania można dostarczać 
w dni robocze 24h na dobę.
tel. 18 44 77 333

CYNKOWANIE CZY MALOWANIE – PORÓWNAJ I ZDECYDUJ

CYNKUJESZ = OSZCZĘDZASZ

SPRAWDZONE W POLSKICH WARUNKACH

www.wisniowski.pl
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Film

Animacja to dziedzina sztuki filmo-
wej przeżywająca prawdziwy rozkwit. 
Hity kasowe: „Król Lew”, „Pocahon-
tas”, „Shrek”, „Epoka Lodowcowa” 
czy „Gdzie jest Nemo” spowodowały, 
że wytwórnie filmowe powróciły do 
tego gatunku. 

Poszerzyła się też jego formuła, 
dzięki doskonałym technikom zbli-
żając animację do filmu aktorskie-
go. Prekursorem animacji był pol-
ski artysta Władysław Starewicz, 
który w 1910 r. w Kownie zrealizo-
wał pierwszy na świecie animowa-
ny film lalkowy pod tytułem „Pięk-
na Lukanida”. W latach 50. XX w. 
narodziła się Polska Szkoła Anima-
cji, do której należał m.in. Witold 
Giersz, a potwierdzeniem jej sil-
nej pozycji był Oscar w 1983 r. dla 
Zbigniewa Rybczyńskiego za „Tan-
go”. Animowana sztuka filmowa 
jest wielką szansą dla Nowego Są-
cza. W ramach Miasteczka Multi-
medialnego realizowane mają być 
projekty animacyjne dla filmu i gier 
komputerowych. Adepci anima-
cji już kształcą się w Wyższej Szko-
le Biznesu w stworzonej specjalnie 
w tym celu szkole Drimagine.

O kondycji, szansach i zagro-
żeniach polskiego filmu animo-
wanego rozmawiamy  z Witoldem 
Gierszem, jednym z twórców tzw. 
Polskiej Szkoły Animacji.
– Co jest najważniejszą rzeczą dla re-
żysera filmów animowanych?

– Dla mnie osobiście, ale my-
ślę, że również dla moich kolegów, 
najważniejszy jest oczywiście widz. 
To dla niego tworzymy filmy i to 
o jego uwagę zabiegamy. Jeśli film 
jest dobrze przyjęty przez publicz-
ność, w przypadku filmów animo-
wanych, często przez publiczność 
dziecięcą, to dla mnie jest to sukces, 
bez względu na opnie krytyków. 
A tak na marginesie, nie wierzę 
w deklaracje niektórych twórców, 
którzy oświadczają, że dla nich nie 
jest szczególnie ważna publiczność, 
gdyż oni swoje filmy tworzą żeby 
przekazać własne odczucia i opinie.
– Jak wygląda sytuacja polskiej ani-
macji na świecie?

– Obok niewątpliwych sukce-
sów, jak wyróżnienia dla twórczo-
ści Tomasza Bagińskiego oraz Oscara 
dla filmu „Piotruś i Wilk” wypro-
dukowanego w łódzkim Se–Ma–
Forze, mamy dorobek tzw. Polskiej 
Szkoły Animacji, który wciąż bu-
dzi zaciekawienie na świecie. To co 
obecnie obserwuję, to pewne zmę-
czenie młodego widza produkcjami 

z Hollywood. Paradoksalnie, wśród 
widzów w chwili obecnej tradycyj-
na animacja budzi nieco więcej za-
interesowania, jest traktowania jako 
coś nowego. Ostatnio brałem udział 
w przeglądzie filmów animowanych 
w Egipcie, gdzie nasze filmy zostały 
przyjęte tam bardzo dobrze, a wy-
świetlane były obok takich produkcji 
jak „Shrek” czy „Gdzie jest Nemo”.
– Czy uważa Pan, że nowe techni-
ki produkcji filmów z wykorzystaniem 
komputera mogą zagrozić twórcom 
takim jak Pan, którzy animują w spo-
sób klasyczny?

– Osobiście nie boję się konku-
rencji i nowych technologii anima-
cji. Klasyczne metody animacji wciąż 
znajdują zastosowanie i są wykorzy-
stywane. Tym bardziej, że praca spe-
cjalistów od animacji komputerowej 

jest bardzo kosztowana, podobnie jak 
sprzęt. Nieraz okazuje się, że wyko-
rzystanie najnowszych technologii 
daje minimalne oszczędności albo nie 
daje ich wcale.
– Czy film animowany może stać się 
szansą dla polskich twórców?

– Absolutnie tak, mamy wielu 
zdolnych młodych ludzi odnoszą-
cych sukcesy w tej dziedzinie, nie 
mówię tutaj tylko o „Katedrze”, 
ale o wielu innych znakomitych 
specjalistach.
– Czy filmy animowane można tworzyć 
w mniejszych miejscowościach, takich 
jak Nowy Sącz?

– Jak najbardziej. Sam zaczy-
nałem swoją przygodę z animacją 
w Bielsku Białej – niewielkim mie-
ście porównywalnym pod różnymi 
względami do Nowego Sącza. Film 

animowany ma się w Bielsku wciąż 
świetnie, więc nie widzę powodu, 
dla którego nie można by tego suk-
cesu powtórzyć w Nowym Sączu.
– Dlaczego mniejsze miasta mają 
przewagę w produkcji filmów 
animowanych?

– Przede wszystkim cho-
dzi koszty i przychylność władz. 
Sprawa kosztów jest dość oczywi-
sta, prawie wszystkie są niższe niż 
w metropoliach. Jeśli chodzi o na-
stawienie władz, to dużo łatwiej 
znaleźć ich poparcie w mniejszych 
miejscowościach, które dzięki 
temu zyskują na znaczeniu. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku 
nowych projektów. Załóżmy, że 
w tej chwili ktoś chciałby założyć 
wytwórnię filmów dokumental-
nych w Warszawie. Władze miasta 

mogłyby nie wesprzeć takiej ini-
cjatywy, gdyż w Warszawie jest już 
taka wytwórnia. Ponadto w War-
szawie inwestują w wiele cieka-
wych projektów wielkie światowe 
koncerny, więc trudniej jest zdo-
być przychylność władz dla mniej-
szych inicjatyw. 

Rozmawiał STANISŁAW STAWIARSKI

Nowy Sącz będzie centrum 
polskiej animacji?
ROZMOWA z WITOLDEM GIERSZEM

W pierwszej dwudziestce najbar-
dziej kasowych filmów wszech-
czasów znalazły się trzy produkcje 
animowane: Toy Story 3 na pozy-
cji 5. (1 054 112 427 dolarów do-
chodu), Shrek 2 na miejscu 14. 
(919 838 758 dolarów dochodu) 
i Epoka Lodowcowa 3 na 18. miej-
scu (886 686 817) .

Stary kowboj 1975 r.

Baśnie i bajki Polskie, „O Bartku doktorze” 2003 r.
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Obyczaje

KINGA STUDZIŃSKA

Zdawałoby się, że przesądy, gusła, 
zabobony to dawno miniona prze-
szłość, jednak są wśród nas ludzie, 
którzy nigdy nie witają się przez 
próg, nie wstają z łóżka lewą nogą, 
szerokim łukiem omijają czarnego 
kota, łapią się za guzik na widok 
kominiarza, unikają przechodze-
nia pod drabiną czy przysiada-
ją chwilę na krześle, kiedy muszą 
zawrócić po coś do domu. Czy je-
steśmy przesądni, czy wierzymy 
w horoskopy i andrzejkowe wróż-
by, które będą się w najbliższych 
dniach często pojawiać.

Ks. Jan Siedlarz – proboszcz 
parafii pw. św. Kazimierza 
w Nowym Sączu:
– Nie byłem i nie jestem przesąd-
ny. W życiu mi się nie zdarzyło 
złapać za guzik widząc kominia-
rza. Stosunek Kościoła katolic-
kiego do bałwochwalstwa jest ne-
gatywny i został jasno określony 
już w Dekalogu. Moim zdaniem 
ludzie zabobonni nie do końca 
wierzą w Boga oraz zaprzecza-
ją pierwszemu przykazaniu: „Nie 
będziesz miał bogów cudzych 
przede mną”. Ludzie wierzący 
w przepowiednie sami sprowa-
dzają na siebie nieszczęścia, żyją 
cały czas w przekonaniu, że jak 
wyjdą z domu to coś się im sta-
nie, a to przecież utrudnia ży-
cie. My księża liczymy się z wy-
stępowaniem wiary w gusła oraz 
z przypadkami mieszania elemen-
tów magii i religii, a także inter-
pretacji niektórych wierzeń reli-
gii katolickiej, np. kult świętych, 
kult obrazów. Naszym zadaniem 
jest reagować na te przejawy my-
ślenia magicznego, które sytuują 
się bardzo blisko wiary religijnej. 

Maria Marcinowska – historyk 
sztuki w Muzeum Okręgowym 
w Nowym Sączu:
– Przesąd czy zabobon – według 
mnie – to znak kulturowy powta-
rzany bezwiednie, a wiara w nie, 
to utarte zachowania, automa-
tyczne gesty, odruchy wynikają-
ce z przyjętych stereotypów. Pa-
miętam jak pewnego poranka parę 
miesięcy temu, podczas służbo-
wego wyjazdu do Poznania, czar-
ny kot przebiegł nam drogę. Kie-
rowca nagle się zatrzymał i nie 
pojechał dalej. Poczekał aż inny 
samochód nie przeciął drogi. Nie 
potępiam takiego zachowania, bo 
przecież są ludzie, którzy wierzą 
w tego rodzaju rzeczy. Dla nie-
których, na przykład czarny kot 
czy stłuczone lustro jest symbolem 

nieszczęścia. Ja nie zakładam cze-
goś z góry, ani nie szukam prze-
powiadania przyszłości w zna-
kach. Niemniej jednak uważam, 
że wiara w przesądy powoli za-
nika, gdyż postęp nauki i wiedzy 
powoduje, że coraz więcej zabo-
bonów odkłada się na bok, a nie-
które zjawiska stara się racjonal-
nie wyjaśnić. 

Arkadiusz Mularczyk 
– poseł na Sejm: 
– Czy jestem przesądny? W nie-
których sytuacjach może tak. Żar-
tem powiem, że jak zobaczę idą-
cą kobietę z pustym wiadrem to 
wiem, że zdarzy się coś niemiłe-
go. Przede wszystkim jednak wie-
rzę w siłę Opatrzności Boskiej, 
która kieruje naszym życiem oraz 
w sprawczą moc snów. Uważam, 
że niosą nam jakieś podpowiedzi 
oraz obraz pewnych przyszłych 
sytuacji, a ja często miewam takie 
zdarzenia. To, że jestem oswojony 
z przesądami to skutek przeka-
zów ustnych, a także doświad-
czeń zdobytych w dzieciństwie. 
Jednak kieruję swoim życiem 
tak, żeby nie było uzależnione od 
zabobonów. 

Iwona Górska–Cozza – żona 
Paolo Cozzy znanego 
z programu „Europa da się 
lubić”:
– Raczej nie jestem zabobonna. 
Przesądy nie są dla mnie wyrocz-
nią, ani nie determinują mojego 
życia, ale pamiętam jak w dzie-
ciństwie wierzyłam w pechową 
trzynastkę. Aż tu pewnego trzy-
nastego w piątek w liceum do-
stałam piątkę z fizyki. Od tamtego 
momentu bardzo lubię wszyst-
kie trzynastki. Są one dla mnie 
szczęśliwe. Owszem, ludzie wie-
rzą w przesądy. Uważam, że sko-
ro wiara w zabobony pomaga 
ludziom uporać się z ich codzien-
nymi problemami, pozwala im 
czuć się bezpieczniej, to nie jest złe 

i ma sens. Każdy ma prawo wie-
rzyć w co mu się podoba. 

Ewa Błaszczyk 
– psycholog Rodzinnego 
Ośrodka Diagnostyczno 
– Konsultacyjnego w Nowym 
Sączu:
– Nie czuję potrzeby odwoływania 
się do przesądów w życiu codzien-
nym, jednak są one nieodłącznym 
elementem ludzkości i są typowe 
dla różnych kultur. W XXI wie-
ku wciąż istnieją plemiona, któ-
re rytualnym tańcem przywołują 
deszcz, a nawet proszą o zdro-
wie. Jak podają statystyki 65 pro-
cent Polaków wierzy w przesądy, 
a prawie każdy je zna. Zabobony 
istnieją i nikt z nimi nie dyskutu-
je, gdyż są tak mocno zakodowa-
ne w naszej świadomości, że nie 
wymagają wyjaśnień. Jako psy-
cholog zauważyłam, że mają po-
zytywny wpływ na psychikę: re-
dukują poziom lęku, dają poczucie 
kontroli nad sytuacją, wyjaśniają 
zjawiska niepewne, zmniejszają 
poczucie bezradności, pozwalają 
usprawiedliwić życiowe niepowo-
dzenia i porażki przez co zwalniają 
z odpowiedzialności oraz poczu-
cia winy, a także powodują wzrost 
poczucia naszej wartości. Działa 
tutaj zasada samosprawdzalności 
się przepowiedni, bo aby uwierzyć 
w prawdziwość przesądu, wystar-
czy jeden sprawdzony przypadek. 
Czasem jest tak, że trzynastego 
w piątek podświadomie szukamy 
w tym, co robimy nieszczęścia. Je-
żeli wierzymy w przesądy tak na 
wszelki wypadek – bo strzeżo-
nego Pan Bóg strzeże – to nie ma 
w tym nic złego i jesteśmy roz-
grzeszeni . Jednak zabobony nie 
mogą być wyznacznikiem nasze-
go działania i trzeba mieć do nich 
stosunek krytyczny, gdyż podpo-
rządkowanie im każdego kolejne-
go dnia może prowadzić do zacho-
wań patologicznych, a nawet do 
nerwicy natręctw. 

Wróżki mają się dobrze, a zabobony 
usprawiedliwiają nasze porażki

Warto wiedzieć
Zabobonem określa się zachowanie wynikające z tradycji związa-
ne z wiarą w magiczną siłę sprawczą przypadkowych przedmiotów, lu-
dzi, zwierząt, zjawisk, snów, określanych jako znaki przynoszące pecha 
lub szczęście, a także fałszywe i niezgodne z prawdą przekonanie po-
zbawione uzasadnienia. Przesądy wywodzą się z czasów pogańskich, 
a ludzie, przekazując je z pokolenia na pokolenie sprawili, że przetrwa-
ły i funkcjonują w życiu codziennym. Porady wróżki, tarot czy horoskopy 
to współczesna kontynuacja tych wierzeń i nie każdy traktuje je z przy-
mrużeniem oka. Zainteresowanie usługami świadczonymi przez wróżki 
jest coraz to większe, bo niektórzy nie chcą czekać co przyniesie im los 
i wolą wszystko wiedzieć wcześniej. Ostatnio popularne stały się „szko-
ły dla wróżek”, które proponują kursy oraz warsztaty magiczne, a także 
uczą mowy kart i zdradzają tajniki numerologii.

Wiele osób ciągle jeszcze łapie się za guzik na widok kominiarza  
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Andrzejki

Z DJ Sanchezem, czyli 
BARTOSZEM PIETRUCHEM 
rozmawia Maria Reuter

– Czym różni się muzyka, którą sły-
szymy na imprezach klubowych od tej 
z domówek?

– Chyba należy zacząć od róż-
nic między domówką a imprezą 
w klubie. W klubie DJ musi szukać 
„złotego środka”, to znaczy wśród 
różnych klimatów muzycznych po-
winien znaleźć ten właściwy, któ-
ry spodoba się większości najczę-
ściej zupełnie obcych sobie ludzi. 
Na domówce natomiast etap ten jest 
już jak gdyby załatwiony, bo impre-
zy takie organizowane są z reguły 
przez znające się, sprawdzone gru-
py ludzi, które na przykład właśnie 
dlatego są znajomymi, bo łączą ich 
wspólne gusta. Tym samym play-
lista domówki ułożona jest w kli-
macie akceptowanym przez grupę.
– A co jest teraz szczególnie na topie?

– Wystarczy zajrzeć na komer-
cyjne listy przebojów. Prywatnie 
jestem pod wrażeniem dwóch pro-
jektów. Pierwszym z nich jest zespół 
Star Guard Muffin i ich gorący jesz-
cze, bo mający premierę w ostat-
ni piątek, album „Szanuj”, gdzie 
– pomijając dobre teksty i aran-
że oraz świetny mastering – znaj-
dziemy potężną dawkę pozytywne-
go brzmienia, które sam preferuję. 
Drugą pozycją którą polecam jest 
Caro Emerald i jej album „Deleted 
Scenes from the Cutting Room Flo-
or”. Większość osób pewnie zna tyl-
ko hit „A Night Like This” ale według 
mnie cały album idealnie nadaje się 
na przykład właśnie na andrzejkową 
domówkę i – co ważne – zarówno 
do tańca jak i do samego słuchania.
– Czy jakieś kawałki są zdecydowa-
nie passe?

– To, co jest topem, a co jest passe 
uzależnione jest od preferencji mu-
zycznych grupy. Dla jednych pas-
se jest disco polo a dla innych im-
preza bez „Jesteś szalona” to nie 
impreza. Dla mnie osobiście passe 
na obecną chwilę jest już na przy-
kład Yolanda Be Cool „We No Spe-
ak Americano”. Ale to nie dlatego, 
że to kiepski kawałek. Wręcz prze-
ciwnie. To świetny numer i spraw-
ca trendu, który aktualnie króluje na 
parkietach. Swoją drogą, pamiętam 
jak w 2003 roku forsowałem na im-
prezach kawałek „Sing Sing Sing” 
formacji Jazzbit, który klimatem 
był naprawdę bardzo zbliżony do 

„We No Speak Americano”, a we-
dług mnie nawet lepszy. Ale wtedy 
jakoś tak wszyscy byli na to obojęt-
ni. Tutaj właśnie doskonale widać jak 
wielka jest siła mediów, które Yolan-
dę i cały ten klimat wypromowały. 
W niektórych przypadkach promo-
wanie jest jednocześnie uśmierca-
niem dobrej piosenki. Tak to nieste-
ty jest – jak tylko coś się spodoba to 
grane jest to z taką częstotliwością, 
że wręcz nie ma możliwości, by się 
nie znudziło. Wiele dobrych piose-
nek zostało tak już „zajechanych”.
– Można więc przy wyborze kawałków 
kierować się ściśle tym, co słyszymy 
na imprezach w klubach lub w mu-
zycznych stacjach telewizyjnych?

– Można kierować się wszyst-
kim, byle nie ściśle, czyli byle nie 
bez wyjątków. W moich impre-
zach zawsze staram się przekrojowo 
traktować muzykę. Różnorodność 
klimatów sprawia, że jest ciekawiej 
oraz że prawie każdy usłyszy coś dla 
siebie. Moim zdaniem także na do-
mówce takie podejście sprawdzi się 
doskonale. Ogólnie byle nie nudzić, 
byle wesoło, byle pozytywnie.

– O czymś jeszcze trzeba pamię-
tać aranżując muzykę na imprezę 
w domu?

– O sąsiadach! No, chyba że chce-
my, by dzięki decybelom gośćmi 
specjalnymi wieczoru byli policjan-
ci, a impreza stała się droższa o man-
dat za zakłócanie ciszy nocnej.

Domówka czy impreza w klubie?
Najbliższy weekend upłynie pod znakiem zabawy, w końcu andrzejki mamy tylko raz w roku. 
Jedni będą szaleć na imprezach w klubach, a inni przygotują bardziej kameralne spotkania 
ze znajomymi w domowym zaciszu. DTS radzi, do których klubów warto zaglądnąć oraz 
jak przygotować tzw. domówkę (czyli imprezę w domu), żeby wszyscy goście byli zadowoleni.

Gdzie się bawić

Na ten wyjątkowy weekend są-
deckie kluby proponują swoim 
klientom lanie wosku i inne tra-
dycyjne, andrzejkowe wróżby. Na 
pewno nie zabraknie ich w „Pre-
stige Club” (Rynek 10), „Bohemie” 
(Rynek 13) i klubie „Velvet” (pl. 
Dąbrowskiego 2). „Bohema” szy-
kuje też pokaz laserowy, „Velvet” 
– konkursy z nagrodami pienięż-
nymi, a „La Rocca” (ul. Szwedzka 
3) zaprasza na czwartkową pre-
mierę karaoke. A „Guinnes Pub” 
(ul. Hoffmanowej 1) i „Nowa Szafa” 
(ul. Piotra Skargi 17) kuszą nato-
miast zniżkami na drinki i piwo.

JAKUB KAMIENIARZ, sądecki barman: 
– Polskie domówki zaczynają przypominać te z amerykańskich 
filmów o nastolatkach. Powoli przestaje funkcjonować stereotyp, 
że dobra impreza to tam gdzie czysta wódka i piwo. Zamiast tego 
przygotowujemy coś w rodzaju „drink baru” i wybieramy alko-
hol o smaku mandarynki, cytryny, żurawiny albo guarany. Co-
raz śmielej sięgamy też po rum, gin, tequile i – przede wszystkim 
– po likiery. To dzięki nim uzyskujemy doskonały smak i aromat 
drinków. Możemy też delektować się nimi smakując je na lodzie 
lub bez dodatków.

Polecam szczególnie likier melonowy i blue curacao. Bardzo 
łatwo i widowiskowo przyrządzić można z nich pyszne, efektow-
nie wyglądające drinki. Na przykład łącząc je z tradycyjną czy-
stą wódką, sokiem pomarańczowym i grenadyną, którą z powo-
dzeniem możemy zastąpić domowym sokiem malinowym. Innym 
oryginalnym pomysłem jest drink na bazie whisky, ale już coraz 
rzadziej z colą. Ja proponuję połączenie ze spritem i likierem fioł-
kowym. To idealny drink dla pań, o słodkim i niekonwencjonal-
nym zapachu.

Najważniejsze, żeby pamiętać, że chodzi tutaj przede wszyst-
kim o doznania smakowe i aromat, a nie żeby upić się do 
nieprzytomności. 

(MR)
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Pasja

24–latek z Nowego Sącza dwa dni 
temu zrobił licencję kierowcy rajdo-
wego. I nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że Bartek Osta-
łowski nie ma rąk. Cztery lata temu 
stracił je w wypadku drogowym. Je-
chał motocyklem, kiedy z bocz-
nej ulicy wyjechał samochód. Bartek 
chciał wyhamować. Nie zdążył. Ude-
rzył z dużą siłą w barierkę mostu. Rąk 
nie udało się uratować.

Chłopak kocha motoryzację. Od 
lat jego marzeniem było wzięcie 
udziału w prawdziwym rajdzie. 
Nawet po wypadku nie stracił za-
pału do realizacji swojego celu. 
Wziął przykład z ludzi, którzy 
mimo swojej niepełnosprawności, 

kierują samochodami. Zaczął ostro 
ćwiczyć. Nauczył się prowadzić 
samochód używając stóp. Kiedy 
za kółkiem poczuł się pewnie, po-
stanowił, że spróbuje czegoś bar-
dziej ekstremalnego. Dziś trenuje 
jazdę na kontrolowanym poślizgu. 
Postanowił też, że zrealizuje swoje 
największe marzenie – zdobędzie 
licencję kierowcy rajdowego. Nie 
było przelewek ani taryfy ulgo-
wej. Egzaminatorzy skrupulatnie 
oceniali zadania, jakie Bartek mu-
siał wykonać. Jednym z nich było 
opuszczenie samochodu w nieca-
łe 10 sekund. Tę sztukę opanował 
do perfekcji. Opracował system 
– jednym ruchem nogi otwie-
ra drzwi samochodu. Nie gorzej 

radzi sobie z pasami. Egzamina-
torzy bacznym okiem przygląda-
li się jak młody człowiek z Nowe-
go Sącza wykonuje zadania. Wynik 
testu – pozytywny. 

Bartek Ostałowski chce w na-
stępnym sezonie wziąć udział 
w prawdziwym rajdzie. Rodzi-
ce, mimo dramatycznych prze-
żyć sprzed czterech lat, wspie-
rają pomysł syna. I są z niego 
dumni, bo nie poddał się swojej 
niepełnosprawności. 

Bartek pokonał już w życiu wie-
le przeciwności. Ale teraz czeka go 
kolejny krok – zbieranie pieniędzy 
na treningi i udział w zawodach. 
Wierzy, że i tym razem się uda.

  (CYG)FO
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JACEK BUGAJSKI

Dług maleje, ale szanse na awans 
również. Organizacyjnie Nowy 
Sącz przygotowuje się na przyjęcie 
Ekstraklasy. Kolejna runda w I li-
dze była dla Sandecji udana. Kiep-
ska końcówka i niezrozumiałe de-
cyzje trenera pozostawiły pewien 
niesmak. Sytuację osładza jednak 
fakt, że szykowane inwestycje na 
stadionie przy ul. Kilińskiego dają 
spore podstawy do optymizmu.

Stara piłkarska zasada mówi, że 
dla beniaminka najtrudniejszy jest 
drugi sezon po uzyskaniu awan-
su. W przypadku sądeczan to się nie 
sprawdziło. W zeszłym sezonie San-
decja zdobyła 3. miejsce w I lidze i była 
o krok od awansu. W kolejnych roz-
grywkach sądeczanie ponownie po-
twierdzili swoje wysokie aspiracje. 
Ogólną ocenę psuje jedynie końcówka 
rundy. Cztery ostatnie mecze to zale-
dwie dwa punkty i tylko jedna strze-
lona bramka. Chwilowy kryzys na 
zakończenie rundy jesiennej? Atmos-
fera w zespole nieco się pogorszyła. 
Oprócz kiepskich wyników, doszły 
pogłoski o nieporozumieniach mię-
dzy Rafałem Berlińskim, a trenerem 
Dariuszem Wójtowiczem. W koń-
cówce rundy ze składu niespodziewa-
nie wyleciał również jeden z najbar-
dziej błyskotliwych piłkarzy Sandecji 
Petar Borovicanin. Serb był bardzo 
rozgoryczony i nie ukrywał, że nie 
rozumie takiej decyzji trenera. Da-
riusz Wójtowicz nie komentuje poja-
wiających się spekulacji.

– Każdy szkoleniowiec opty-
malnie zestawia skład i chce wy-
grać kolejne spotkanie – mówi Da-
riusz Wójtowicz. – Czasami zmiany 
w zestawieniu drużyny są ko-
nieczne. W meczu z KSZO zawod-
nicy pokazali, że o żadnym kryzy-
sie nie może być mowy. Liga jest 
bardzo wyrównana i każdy może 
wygrać z każdym. 

Trener Wójtowicz uważa, że San-
decja zajmuje adekwatne miejsce do 
prezentowanego poziomu i można 
być zadowolonym z ogólnej posta-
wy zespołu w rundzie. Sądeczanie 
zdobyli o cztery punkty więcej niż 
na zakończenie rundy w poprzed-
nim sezonie. Przy ul. Kilińskiego nie 
zawodzą kibice, żywiołowo dopin-
gują swoich pupili. Na własnym sta-
dionie Sandecja przegrała tylko raz, 
0–1 z Podbeskidziem Bielsko – Biała.

Nieźle spisywała się defensywa, 
która niewątpliwie zrobiła postęp 
w porównaniu do ubiegłego sezo-
nu. Motorem napędowym Sandecji 
jest nadal druga linia, jedna z naj-
lepszych w I lidze. Słowak Rudolf 

Urban z powodzeniem mógłby wy-
stępować na boiskach Ekstraklasy. 
Niestety zawiodła ofensywa, co było 
słabym punktem ekipy Wojtowicza.

Wielkim plusem minionej rundy 
są natomiast sprawy organizacyj-
ne. Jeszcze dwa lata temu zadłuże-
nie Sandecji sięgało około 1,8 mln zł. 
Jednak za prezesury Andrzeja Dan-
ka wiele się zmieniło. Dług spadł o 60 
procent i w tej chwili wynosi około 
700 tys. zł. Prezes klubu jest przeko-
nany, że Sandecja w razie wywalcze-
nia awansu nie będzie miała kłopo-
tów z licencją na grę w Ekstraklasie.

– Sytuacja klubu jest stabilna, 
mimo większych wydatków zwią-
zanych z grą w I lidze – twierdzi 
Andrzej Danek. – Życzyłbym innym 
drużynom na tym poziomie roz-
grywkowym takiej sytuacji finanso-
wej, jaka jest u nas. Wszystko zmie-
rza w dobrym kierunku. Nowy Sącz 
będzie przygotowany na Ekstrakla-
sę, oczywiście jeśli ją wywalczymy.

Prawdziwy przełom szykuje się 
również na obiektach Sandecji przy 
ul. Kilińskiego. W tej chwili daleko 
im do wymogów licencyjnych na 
grę w Ekstraklasie. Jednak jeszcze 
w tym roku rozpocznie się mon-
taż sztucznego oświetlenia, a pla-
ny Urzędu Miasta wobec stadionu są 
bardzo duże. Prezydent Nowego Są-
cza, Ryszard Nowak – zagorzały ki-
bic piłkarski – podkreśla, że insta-
lacja oświetlenia to pierwszy etap 
modernizacji obiektów.

– Kolejnym zadaniem w przy-
szłym roku będzie przygotowanie 
podgrzewanej płyty boiska. Po-
tem modernizowane będą trybu-
ny, myślimy o zadaszeniu. Obiek-
ty Sandecji będą przystosowanie 
do warunków ekstraklasowych 
– mówił na niedawnej konferen-
cji prasowej.

Wiosnę Sandecja po raz pierwszy 
na własnym stadionie będzie roz-
grywać spotkania przy sztucznym 
oświetleniu. Bolączką sądeckiego 
klubu jest ciągle brak odpowied-
niej ilości parkingów w najbliższej 
okolicy stadionu. I to jest akurat 
problem, który będzie stosunkowo 
trudno wyeliminować.

A sportowo? Dziesięć punktów 
straty do Podbeskidzia i jedenaście 
do ŁKS–u na półmetku, skłaniają 
raczej do odłożenia planów walki 
o Ekstraklasę o przynajmniej rok. 
Ewentualne dobre występy piłka-
rzy i perspektywa gry o przysło-
wiową pietruszkę na wiosnę, mogą 
skłonić działaczy do sprzedaży kil-
ku zawodników. Jednak jak pod-
kreśla zarząd klubu główna polityka 
Sandecja do dalsze konsekwentne 
wzmacnianie drużyny.

Sport

Konsekwentnie budują
W końcówce rundy czołówka uciekła. Piąte miejsce i 10 punktów straty do miejsca

Oceny piłkarzy (w skali od 1 do 10)

BRAMKARZE:

Marek Kozioł (15 spotkań, wszystkie 
w podstawowym składzie) – NOTA: 7.

Jedyny wychowanek Sande-
cji, który wywalczył sobie miej-
sce w podstawowym składzie. Był 
silnym punktem swojego zespo-
łu. Ma 22 lata, więc wszystko jesz-
cze przed nim. Być może wzo-
rem innych sądeckich bramkarzy 
– w ostatnich latach Artura Sejuda 
i Aleksandra Kłaka – w przyszło-
ści również zagra w Ekstraklasie.
Mariusz Różalski (2 występy; obydwa 
w podstawowym składzie) – NOTA 4.

Niespodziewanie pewny punkt 
Sandecji w ubiegłym sezonie, 
w obecnych rozgrywkach stra-
cił miejsce między słupkami. Już 
w pierwszej kolejce trzykrotnie 
skapitulował w spotkaniu w Go-
rzowie Wielkopolskim (sąde-
czanie przegrali 0–3). Teraz naj-
częściej grywa w czwartoligowy 
rezerwach.

OBROŃCY:

Marcin Makuch (14 występów; 
wszystkie w podstawowym składzie, 
1 gol) – NOTA 7.

Jest jednym z najlepszych pra-
wych obrońców w I lidze. Do-
strzegł do również PZPN, który 
nominował sądeckiego defenso-
ra do pierwszej jedenastki zaple-
cza Ekstraklasy w 2010 r. Niestety 

w spotkaniu z Podbeskidziem do-
znał kontuzji, która wyelimino-
wała go z gry na kilka miesięcy. 
Od momentu awansu Sandecji do 
I ligi Makuch grał w każdym me-
czu w pełnym wymiarze czasu, 
w sumie 48 spotkań z rzędu. Jego 
atutem są ofensywne akcje prawą 
stroną   boiska.
Jano Frohlich (16 występów, wszyst-
kie w podstawowym składzie, 1 gol) 
– NOTA 7.

Słowacki kapitan Sandecji na-
dal jest kluczowym zawodnikiem 
tej drużyny. W zeszłym sezonie 
miał chwile słabości, kiedy po jego 
prostych błędach sądeczanie traci-
li bramki. Wydawało się, że trzeba 
szukać następcy dla 36–letniego 
obrońcy. W tym sezonie nie moż-
na mieć do niego zastrzeżeń. PZPN 
nominował sądeckiego stopera do 
pierwszej jedenastki zaplecza Eks-
traklasy w 2010 r. Frohlich oprócz 
swojej ważnej roli w defensywie, 
jest groźny pod bramką rywa-
li przy stałych fragmentach gry. 
W tym sezonie nie zagrał tylko 
w jednym spotkaniu, pauzując za 
żółtą kartki.
Damian Zbozień (14 występów, 
12 w pierwszym składzie, 1 gol) 
– NOTA 6.

Bez wątpienia zasługuje na mia-
no objawienia sezonu w Sande-
cji. Pochodzi z Łącka, a na swo-
im koncie ma występy w Legii 
Warszawa (Młoda Ekstraklasa). 

W Sandecji jest od roku, ale dopie-
ro w tym sezonie wywalczył sobie 
miejsce w podstawowym składzie. 
Tworzy parę pewnych stoperów 
z Frohlichem. Ma 21 lat i jest jed-
nym z najczęściej obserwowanych 
przez wysłanników innych klu-
bów piłkarzy Sandecji.
Petar Borovicanin (13 występów, 10 
w pierwszym składzie) – NOTA 7.

Serbski lewy obrońca zma-
gał się w tym sezonie z kontuzją. 
Gdy grał był poważnym zagroże-
niem dla rywali. Jego solowe ak-
cje przynosiły sądeckiej druży-
nie sporo korzyści. Brovicanin stał 
się ulubieńcem sądeckiej publicz-
ności. Niespodziewanie pod ko-
niec rundy stracił jednak miej-
sce w pierwszej jedenastce. Być 
może bałkański temperament nie 
spodobał się trenerowi Dariuszo-
wi Wojtowiczowi?
Sebastian Fechner (12 występów, 
wszystkie w pierwszym składzie) 
– NOTA 6.

Uniwersalny obrońca. W de-
fensywie grał na każdej pozy-
cji, zastępując w razie potrzeby 
podstawowych piłkarzy. W efek-
cie na boisku pojawiał się bardzo 
często. Bardzo pożyteczny piłkarz 
dla Sandecji.
Piotr Kulpaka (5 występów, 3 
w pierwszej jedenastce) – NOTA 4.

W Sandecji od roku (przy-
szedł z Polonii Bytom). Wiązano 
z nim spore nadzieje, jednak jak 
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na razie z 26–letniego zawodni-
ka nie było zbyt wielkiego pożyt-
ku. W tym sezonie trener próbo-
wał go m.in. w roli defensywnego 
pomocnika.
Tomasz Midzierski (1 występ przez 
pełne 90 minut) – BEZ OCENY.

Miał wypełnić lukę po odej-
ściu Rafała Jędrszczyka do Kole-
jarza Stróże. Były piłkarz Zawi-
szy Bydgoszcz i Lechii Gdańsk nie 
znalazł uznania w oczach Dariusz 
Wójtowicza.

POMOCNICY:

Vladimir Kukol (14 występów, 
13 w pierwszym składzie, 3 gole) 
– NOTA 7.

Słowacki prawy pomocnik uda-
nie zastąpił na tej pozycji Macie-
ja Bębenka (odszedł do Górni-
ka Zabrze). Jego mankamentem 
jest bardzo nierówna dyspozycja. 
Zdobył 3 ważne gole w zwycię-
skich spotkaniach (z Flotą, Pogo-
nią i GKS–em Katowice). Na swo-
im koncie ma również czerwoną 
kartkę, która przyczyniała się do 
porażki z Niecieczą.
Rudolf Urban (17 występów, wszyst-
kie w podstawowym składzie, 3 gole) 
– NOTA 8.

Najlepszy piłkarz Sandecji. No-
minowany przez PZPN do jede-
nastki 2010 r. w I lidze. Słowacki 
rozgrywający rozpoczyna niemal 
każdą akcję sądeczan. W bezbram-
kowym spotkaniu z Piastem nie 
wykorzystał jedenastki, co było 
jego największa wpadką zakoń-
czonej rundy.

Dariusz Gawęcki (9 występów, 
8 w pierwszym składzie) – NOTA 5.

Jest cieniem piłkarza, który 
w ubiegłym sezonie był jednym 
z najlepszych zawodników w I li-
dze. Wpływ na gorszą dyspozy-
cję miała zapewne kontuzja, która 
wyeliminowała go z gry na 8 spo-
tkań. Brakuje jego goli, bo w ubie-
głym sezonie jako środkowy po-
mocnik zdobył ich aż 11.
Pavel Esimann (17 występów, 15 
w pierwszym składzie) – NOTA 6.

Po lewym pomocniku z Czech 
spodziewano się znacznie wię-
cej. Jego pozyskanie miało być 
największym wzmocnieniem 
przed obecnym sezonem. Atutem 
Eismanna jest niewątpliwie uni-
wersalność. Nie jest jednak tak 
groźny na lewym skrzydle jak Mi-
chał Jonczyk, który jeszcze nie-
dawno błyszczał w Sandecji na 
tej pozycji (odszedł do Górnika 
Zabrze).
Cheikh Tidiane Niane (9 wystę-
pów, 8 w pierwszym składzie, 1 gol) 
– NOTA 5.

Dyspozycja Senegalczyka w da-
nym dniu jest dla trenera Wójtowi-
cza zawsze sporą zagadką. Oprócz 
znakomitych spotkań w roli de-
fensywnego pomocnika zdarzały 
mu się bardzo słabe występy.
Konrad Cebula (13 występów, 8 
w pierwszym składzie, 2 gole) 
– NOTA 5.

Były piłkarz Górnika Zabrze miał 
znakomity początek sezonu. Zdobył 
dwa gole i wydawało się, że będzie 
kluczowym piłkarzem sądeckiej 
drużyny. Niestety druga część rundy 

była znacznie gorsza w jego wyko-
naniu. Gdy po kontuzji do składu 
wrócił Gawęcki, Cebula musiał za-
dowolić się rolą rezerwowego.
Rafał Berliński (8 występów, 7 
w pierwszym składzie) – NOTA 4.

W Ekstraklasie wystąpił w 40 
spotkaniach (Stomil Olsztyn, GKS 
Bełchatów, Zagłębie Sosnowiec), 
ale nie jest tajemnicą, że nie należy 
do ulubieńców trenera Wójtowi-
cza. Na linii szkoleniowiec – Ber-
liński iskrzy od dawna. Dlatego 
przyszłość defensywnego pomoc-
nika w Nowym Sączu stoi pod zna-
kiem zapytania.
Martin Hlousek (5 spotkań, 2 w pod-
stawowym składzie) – NOTA 2.

Największe rozczarowanie. Sło-
wacki pomocnik zgubił gdzieś for-
mę i chyba jego czas w Sandecji po-
woli się kończy.
Paweł Leśniak (7 występów, 2 w pod-
stawowym składzie) – NOTA 2.

Przyszedł z Kolejarza Stróże 
w trakcie sezonu. Sądeccy kibice 
dziwią się, że Leśniak często znaj-
duje uznanie w oczach trenera. Jak 
dotąd nie potwierdził, że zasługuje 
na grę w czołowej drużynie I ligi.
Longinus Ifeanyi Uwakwe (2 wystę-
py, 1 w pierwszym składzie) – BEZ 
OCENY.

Nigeryjczyk nadal jest wielką 
niewiadomą. Czyżby został pozy-
skany tylko do załatania luki w ka-
drze Sandecji?
Bartosz Szeliga (1 występ, nie wystą-
pił w podstawowym składzie) – BEZ 
NOTY.

Młodzieżowy reprezentant 
Polski (17 lat) dopiero w ostatnim 

spotkaniu z KSZO otrzymał szan-
sę gry.

NAPASTNICY:

Arkadiusz Aleksander (14 wystę-
pów, 11 w pierwszym składzie, 6 goli) 
– NOTA 6.

Grał poprawnie, ale chyba ki-
bice oczekiwali nieco więcej. Jed-
nak to właśnie na niego najwięcej 
uwagi zwracają obrońcy przeciw-
nej drużyny.
Piotr Bagnicki (5 występów, 3 w pod-
stawowym składzie) – NOTA 3.

Najlepsze lata ma już za sobą 
(występował m.in. w Craco-
vii, Zagłębiu Sosnowiec i Koro-
nie Kielce). 30–letni piłkarz nie 
rozwiązał problemu z brakiem 
odpowiedniej ilości wartościo-
wych napastników.
Maciej Kowalczyk (9 występów, 2 
w podstawowym składzie) – NOTA 4.

W Ekstraklasie strzelił 13 goli, 
dla Arsenału Kijów 12, a dla San-
decji jeszcze nie trafił. Pewnym 
usprawiedliwieniem jest kontuzja, 
z którą się borykał. W kilku spo-
tkaniach pokazał, że mimo 33 lat 
Sandecja może mieć z niego jesz-
cze pożytek.
Damian Staniszewski (2 występy 
w pierwszej jedenastce) – NOTA 2.

Do Sandecji przyszedł z Flo-
ty. Jak na razie głównie leczy 
kontuzje.
Rafał Zawiślan (13 występów, 3 
w podstawowym składzie, 1 gol) 
– NOTA 4.

Gdy w spotkaniu 10 kolej-
ki z Wartą, zdobył piękną bram-
kę wydawało się, że wychowa-
nek Sandecji może walczyć miejsce 
w podstawowym składzie. Otrzy-
mywał kolejne szanse od trenera, 
ale ich nie wykorzystał.
NIE ZAGRALI: Paweł Zwoliński (trze-
ci bramkarz), Kamil Słaby (obroń-
ca), Fabian Fałowski, Arkadiusz 
Serafin (obaj napastnicy).

Sport

silną drużynę
premiowanego awansem.

TRENER 
DARIUSZ WÓJTOWICZ:
Od półtorej roku pracuje w San-
decji i jest to najlepszy okres 
w historii klubu. Wyniki są naj-
lepszą wizytówką trenera. 
Szkoleniowiec znany jest ner-
wowych reakcji w czasie me-
czów. Jego decyzje personalne 
często budzą wątpliwości, jed-
nak stworzył drużynę prezen-
tującą przez większą część roz-
grywek ciekawy, ofensywny 
i skuteczny futbol.

Imię i nazwisko: Agata Zaweracz.
Data i miejsce urodzenia: 15.01.1991r., 
Krynica Zdrój. 
Klub: AZS–AWF Biała Podlaska.
Dyscyplina: Podnoszenie ciężarów.
Stan cywilny: panna.
Wykształcenie: średnie; student-
ka I roku fizjoterapii na Wydziale Wy-
chowania Fizycznego i Sportu w Bia-
łej Podlaskiej.
Przebieg kariery: LUKS Nowosąde-
czanin Piwniczna–Zdrój, Lechia Sę-
dziszów Małopolski. W 2005 r. roz-
poczęłam uprawianie podnoszenia 
ciężarów, a w 2006 r. zdobyłam 
pierwszy medal – brązowy w rwa-
niu na Mistrzostwach Polski Junio-
rek do lat 17, a w 2007 brąz za pod-
rzut. W 2008 r. wywalczyłam srebro 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży do lat 20 i złoto na Mistrzo-
stwach Polski do lat 17. Kolejne trofea 
to srebro na Mistrzostwach Polski do 
lat 20 w 2009 r., brązowy medal na 
Mistrzostwach Polski Seniorek i Mi-
strzostwo Polski do lat 20 w 2010 r.
Ulubiona obok uprawianej dyscypli-
na: jazda konna. 
Film, który zapamiętałam: „List 
w butelce”.
Najchętniej jadam: pierogi ruskie.
Z przyjemnością pijam: sok 
bananowy.
W wolnych chwilach lubię: jeździć 
konno, pływać, jeździć na rowerze, 
czytać.
Muzyka, której słucham: pop, rock, 
ballady.
Ideał sportowca: Szymon Kołecki.
Sportowy sukces: Mistrzostwo Polski 
Juniorek do lat 17, 20 i brązowy me-
dal na Mistrzostwach Polski Seniorek.
Największa porażka: spalony podrzut 
na Mistrzostwach Polski do lat 17.
Moje marzenia: spełnianie się w pracy 
zawodowej i założenie rodziny.

(MAK)

Z prywatnego z życia 
sportowca
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R E K L A M A

Jedyne takie miejsce w mieście
Klub „Top Fitness” od początku miał być nie tylko miejscem, gdzie kompleksowo 

będzie można zadbać o kondycję i wyrzeźbić sylwetkę, ale też centrum rozrywki na 

wysokim poziomie. Dziś na trzech klimatyzowanych kondygnacjach nowoczesnego 

budynku można korzystać z siłowni, sauny, nowoczesnych sal treningowych i baru 

fitness. Każdy klubowicz ma do dyspozycji bezpłatny parking, bezprzewodowy 

Internet, czyste szatnie i łazienki. Nic dziwnego, że wszyscy czują się tu niemal jak 

u siebie, świetnie się bawią, zawierają klubowe przyjaźnie, a nawet… małżeństwa!

S O N D A
Dlaczego wybrałem 

„Top Fitness”?

Ania (25 l.): Cenię sobie 

profesjonalizm. A tutaj mogę 

liczyć na pomoc, dobre rady 

i życzliwość obsługi i nigdy 

nie jestem skazana tylko 

na siebie. Ale najbardziej  

podoba mi się to poczucie, 

że trenerzy i instruktorzy są 

tutaj właśnie dla mnie. No 

i sauny, które fantastycznie 

relaksują po treningu. Po 

takiej przyjemności nie ma 

mowy o zakwasach!

Tomek (34 l.): Po całym 

dniu napięć i stresów, które 

są stałym elementem mojej 

pracy, tutaj naprawdę mogę 

się zrelaksować. Wystarczy 

godzina takiego pozytywne-

go wysiłku i wychodzę stąd 

jak nowo narodzony.

Barbara (51 l.): Od lat 

marzyłam o tym, żeby 

schudnąć. Katowałam się 

dietami, ale efekty były tylko 

chwilowe. Gdy zaczęłam 

tu przychodzić, wszystko 

zaczęło się zmieniać. Pozna-

łam inne kobiety, takie jak ja 

i zaczęłyśmy się wzajemnie 

motywować. Dziś czuję się 

dużo młodsza, lżejsza i… 

piękniejsza!

Grzegorz (42 l.): Fitness 

klubów powstaje coraz 

więcej ale w Nowym Sączu 

nie udało mi się trafić na 

drugie takie miejsce jak to: 

nowoczesne i eleganckie. 

No i najważniejsze: zawsze 

panuje tu miła atmosfera 

i swobodnie bez skrępowa-

nia można poćwiczyć.

TOP FITNESS ul. Magazynowa 7  33-300 Nowy Sącz. tel.: 18 442-60-41, e-mail: info@topfitness.pl,
Czynne: poniedziałek - piątek  7.00-23.00, sobota - 10.00 - 19.00, niedziela - 10.00-18.00

SIŁOWNIA: Wysiłek może być relaksem
Marzysz o  imponujących muskułach, wyrzeźbionym brzuchu lub 

jędrnych udach i  łydkach? Chcesz odreagować stres na jaki jesteś 

nieustannie narażony w pracy? Nie ma dla Ciebie nic lepszego niż 

regularny trening na siłowni. W „Top Fitness” cały czas będzie czuwał 

nad Tobą trener, który doradzi Ci, jak ćwiczyć. Pokaże Ci jak obsłu-

giwać poszczególne urządzenia i wytłumaczy, nad którymi partiami 

ciała możesz na nich pracować. Mało? Wystarczy, że popatrzysz za 

okno przeszklonej ściany… - tam rozciąga się panorama miasta, która 

pozwala naprawdę odpłynąć i zapomnieć o codziennych sprawach.

KIKLOS: Dla początkujących i dla lubiących nowinki
Chcesz rzeźbić sylwetkę, ale jeszcze nigdy nie byłeś na siłowni? 

Chcesz spróbować aerobiku, ale ostatni raz ćwiczyłeś w szkole na 

lekcjach wf-u? Spróbuj Kiklos – to trening w grupie osób, które jak 

Ty, dopiero zaczynają przygodę z fitnessem. Pod okiem trenera ćwi-

czycie wszystkie większe grupy mięśni na specjalnych pneumatycz-

nych maszynach, które – choć wyglądają zupełnie kosmicznie – są 

tak łatwe w obsłudze, że poradziłoby sobie z nimi nawet dziecko. 

Kiklos to ciągle nowość i niewiele klubów może się pochwalić nim 

w swojej ofercie – skorzystaj więc z szansy jaką daje Ci „Top Fit-

ness” i pokaż innym, że jesteś na czasie!

SPINNING: Szybka jazda bez hamulców 
w rytmie muzyki

Jeśli czujesz, że masz w sobie niespożyte pokłady energii, lubisz mu-

zykę i dobrą zabawę, to znaczy, że Spinning wymyślono właśnie dla 

Ciebie! Razem z ludźmi o podobnych gustach, jak Ty, wsiadacie na 

specjalne stacjonarne rowery kolarskie, wokół zapalają się kolorowe 

światła, a z głośników zaczyna płynąć muzyka. „Ruszamy!” – krzy-

czy wesoło instruktor. On dyktuje tempo i pilnuje, żeby każdy ćwi-

czył na miarę swoich możliwości. Dużo przy tym śmiechu i fanta-

stycznej zabawy. A satysfakcja z pokonanego „dystansu” jest wręcz 

nie do opisania.

AEROBIK: Rusz się tak, jak lubisz!
„Top Fitness” to takie miejsce, gdzie doskonale wiedzą, że każdy 

klient jest inny i  ma inne potrzeby. Dlatego oferta klubu pozwala 

na dobór takiej formy zajęć grupowych, która najlepiej do Ciebie 

pasuje. Możesz więc przebierać w tradycyjnych odmianach aerobi-

ku (TBC, ABS, Body Shape lub Circuit Training) lub wyszukać coś 

bardziej oryginalnego. I  tak, na przykład dla tych, którzy prowadzą 

siedzący tryb życia, mają problemy z kręgosłupem i od czasu do cza-

su coś ich „łupie” w kościach, najlepszą propozycją będą zajęcia Fit 

Ball, Stretching i Zdrowy Kręgosłup. Ale jeśli czujesz, że chcesz się 

troszkę bardziej pozytywnie zmęczyć a przy tym wyrzeźbić mięśnie 

godne gwiazd sportu, spróbuj Magic Bar – to trening urozmaicony 

sztangą o zmiennym obciążeniu. Lubisz tańczyć i marzysz o spaleniu 

wszędobylskich fałdek tłuszczu? Dla Ciebie także „Top Fitness” ma 

coś specjalnego. Social Dance i  Just Choreography to intensywne 

zajęcia taneczne, które mają wyjątkową zaletę – to, czego się na 

nich nauczysz, możesz wykorzystać potem na imprezach! A wtedy 

na parkiecie na pewno  nie będziesz mieć sobie równych.

I jeszcze jedno: wszystkie te zajęcia, gwarantują ci efekty, 

o jakich marzysz, świetną atmosferę, dobrą zabawę 

i fantastycznych znajomych .

Stali i przyszli Klubowicze!
Już 14 grudnia będziecie mogli wziąć udział 

w przygotowanej specjalnie dla Was 

imprezie klubowej. To wyjątkowa okazja 

do wymiany doświadczeń i zawarcia 

nowych przyjaźni. Szczegółów szukajcie 

na stronie www.topfitness.pl


