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REKLAMA Nowy minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński 

urodził się 8 listopada 1954 r., co w Nowym Sączu jest 
datą znaczącą, bo to dzień lokacji miasta, świętowany 
jako urodziny Nowego Sącza. Dla Czerwińskiego miało to 
szczególne znaczenie, kiedy był prezydentem miasta, czyli 
w latach 1994-2001. To drugi minister Skarbu rodem z 
Nowego Sącza. Przez 8 miesięcy w 2000 r. funkcję tę pełnił 
Andrzej Chronowski w gabinecie Jerzego Buzka. L str. 3
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Rodzinny spływ 
W ubiegłym roku 160 osób z 
Polski, Słowacji i Czech wzięło 

udział w Międzynarodowym 
Kajakowym Rodzinnym Spływie 
Przyjaźni rzeką Poprad. Na tego-
roczny można się jeszcze zapisać. 

Dla uczestników spływu, który po-
trwa od 30 czerwca do 5 lipca or-

ganizatorzy przygotowali moc 
atrakcji. - W Starej Lubovni, 

gdzie rozpoczyna się spływ, zapla-
nowaliśmy dzień turystyki pie-
szej, w  Circu - mecz piłki noż-
ne, w Żegiestowie – Neptunalia 
i zabawę przy ognisku – wylicza 
Stanisław Ślęzag, który organi-

zuje już 46. edycję imprezy. 

Najstarszy uczestnik ubiegło-
rocznego spływu miał 70 lat, 

najmłodszy 1,5 roku. 

Więcej na www.sacz.in
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Sekret, który mógł odmienić bieg historii
Młodziutka Elżbieta Tudor zdoby-
wa upragniony tron, ale nie wolno 
jej jeszcze odetchnąć z ulgą. Pro-
testancka królowa ma wielu wro-
gów. Za każdym filarem może kryć 
się skrytobójca, a każdy łyk wina 
może zawierać truciznę. Na doda-
tek w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach znika najwierniejsza dama 
dworu Elżbiety, lady Parry.

Brendan Prescott, zaufany szpieg 
w służbie królowej, otrzymuje od 
władczyni sekretną misję: musi za 
wszelką cenę odnaleźć lady Parry. 
Jednak podczas poszukiwań uświa-
damia sobie, że oto trafił na trop 
tajemnicy tak niewiarygodnej, że 
gdyby wyszła na jaw, z pewnością 
przyniosłaby zgubę potężnej kró-
lewskiej dynastii...

***
C.W. Gortner jest autorem po-

czytnych powieści historycznych i 
miłośnikiem historii. Zbierając ma-
teriały do swoich książek, odbył 
liczne podróże, uczył się dworskich 

tańców i zamieszkał na pewien czas 
w hiszpańskim zamku. Jego powie-
ści przetłumaczono na kilkanaście 
języków.

C.W.Gortner, Potomek Tudorów. 
Sekret, który mógł zniszczyć potężną 
dynstię WYD. ZNAK
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Young Voice podbija serca 
esperantystów
Sądecki zespół wystąpił z własnym 
programem artystycznym podczas  
święta miasta Herzberg am Harz 
– Esperanto Stadt, gdzie semina-
rium kulturoznawczym zakończo-
no dwuletni program GRUNDTVIG, 
realizowany przez Centrum Edukacji 
Międzykulturowej - sądeckie stowa-
rzyszenie skupiające esperantystów.  

- W tym końcowym semina-
rium oprócz Polaków uczestniczyli 
także Niemcy, Holendrzy i Węgrzy, 
lecz nasz udział był najbardziej za-
uważalny – z powodu liczebności 
grupy (25 osób) oraz kolorowego, 

rozśpiewanego zespołu 15-latków, 
którzy wystąpili tutaj aż trzykrot-
nie, z repertuarem esperanckim 
i polskim, w różnych dopasowa-
nych do sytuacji strojach, budu-
jąc inny nastrój każdego wieczoru: 
od romantycznego poprzez pop do 
folkloru. No i nasza młodzież była 
atrakcją miejskiej parady, a później 
miejskiej prasy. Ich zdjęcia znalazły 
się w gazetach i na stronach inter-
netowych różnych lokalnych me-
diów – relacjonuje Halina Komar, 
prezes CEM.
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Młodzież z Nowego Sącza była atrakcją parady w Niemczech.
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WARTO WIEDZIEĆ. Jadowite, chronione, 
dla alergików śmiertelnie groźne. Co zro-
bić, gdy ukąsi nas żmija zygzakowata? 

- W pobliżu boiska w Krynicy są 
żmije! – takie wezwanie usłyszeli ostat-
nio sądeccy strażacy. To pierwsza taka 
interwencja w tym roku. Mimo że ra-
townicy reagują na tego typu telefo-
ny, to zazwyczaj niewiele są w sta-
nie zrobić.

- Zwykle, gdy przyjeżdżamy, żmij 
już nie ma, bo odpełzły w swoją stro-
nę.  W razie gdyby jednak gad dalej był 
na miejscu, współpracujemy w tym 
zakresie z przyrodnikiem – informu-
je Paweł Motyka, zastępca komendan-
ta PSP w Nowym Sączu. Jak dodaje, w 
przypadku Krynicy skończyło się na 
przyjeździe na miejsce i oględzinach te-
renu. Po wężu nie było już śladu.

Żmija zygzakowata to jedyny, na-
turalnie występujący jadowity wąż w 
Polsce. Jest objęta ochroną gatunkową. 
Lubi nasłonecznione tereny. Wygrze-
wa się na kamieniach czy skoszonych 

łąkach. Sama z siebie nie atakuje. Może 
ukąsić, gdy czuje zagrożenie. Na przy-
kład wtedy, gdy przez nieuwagę na nią 
nadepniemy. Po ukąszeniu na skórze 
zostają dwa ślady po zębach jadowych. 
Niepozorne punkciki dają jednak o so-
bie znać później - po kilkunastu minu-
tach miejsce ukąszenia zaczyna boleć. 
Kolejną reakcją na jad mogą być dusz-
ności czy zawroty głowy.

 - W przypadku ukąszenia przez 
żmiję należy przede wszystkim zacho-
wać spokój i jak najszybciej dostać się 
do szpitala, gdzie zostanie podana su-
rowica. Ta pozwoli szybciej zwalczyć 
toksynę zawartą w jadzie. Z naszego 
doświadczenia wynika jednak, że do 
ukąszenia dochodzi rzadko - mówi 
Krzysztof Olejnik z Sądeckiego Pogo-
towia Ratunkowego.

Do czasu zapewnienia opieki me-
dycznej nie należy się gwałtownie po-
ruszać. Wysiłek fizyczny  przyspiesza 
rozprzestrzenianie się jadu po organi-
zmie. Nie wszyscy reagują na jad żmii 
jednakowo. - Wszystko zależy od tego, 

czy dana osoba jest uczulona. Jeśli tak, 
to może dojść do reakcji alergicznej, 
która jest bardzo niebezpieczna i może 
niestety skończyć się tragicznie. Dru-
gą kwestią jest to, w jaką okolice ciała 
jest wstrzyknięty jad. Inaczej sytuacja 
wygląda, jeśli jest to mięsień, a inna, 
bardziej pechowa sytuacja jest wte-
dy, gdy ta toksyna dostaje się bezpo-
średnio do naczyń  krwionośnych. Jest 
wtedy większe pole rażenia.  Jad roz-
chodzi się szybciej i wywołuje bardziej 
gwałtowną reakcję - dodaje ratownik.  

Bardziej narażone na działanie jadu 
są też dzieci, ze względu na niską wagę 
ciała. Ukąszenie żmii jest też niebez-
pieczne dla osób znajdujących się pod 
wpływem alkoholu. W tym roku żmij 
jest wyjątkowo dużo. Spotykają je 
amatorzy wypraw leśnych, ale moż-
na się na nie natknąć także w okoli-
cach gospodarstw.

Wybierając się do lasu, warto więc 
zadbać o odpowiedni ubiór. Przed 
ukąszeniem mogą nas ochronić dłu-
gie spodnie i buty.  Trzeba też patrzeć 
pod nogi. I to przez całe lato – żmija 
zapada w zimowy sen dopiero w paź-
dzierniku. (KP)

DTS CZYTELNIKÓW. Kobieta wyciąga od 
ofiar ich adresy, potem podaje się za są-
siadkę i „pożycza” pieniądze a to na leki, 
a to na pampersy dla chorego dziec-
ka leżącego w szpitalu. Poszkodowani to 
starsze osoby. Policja podobnie działają-
cą oszustkę zatrzymała ostatnio w 2012 
roku i teraz też namawia do składania 
doniesień. 

Pani Aleksandra ma 87 lat, ale jest 
w pełni samodzielną, energiczną oso-
bą. Wiele lat przepracowała społecz-
nie, była ławniczką. Zawsze uważała 
się za ostrożną, znającą ludzi i świat. 
Do dziś nie potrafi odpowiedzieć so-
bie na pytanie, jak mogła się dać tak 
oszukać. Do zdarzenia doszło w po-
łudnie. Było bardzo ciepło. Pani Alek-
sandra wracała do domu przy ul. Su-
charskiego ze sklepu przy ul. Lwow-
skiej. Niosła ciężkie torby. Nie czuła się 
zbyt dobrze. Nagle zaczepiła ją kobie-
ta. Zaoferowała, że pomoże jej odnieść 

zakupy, bo mieszka klatkę obok. Star-
sza pani nie skojarzyła rzekomej są-
siadki, ale ta z uśmiechem wyjaśni-
ła jej, że musi ją znać, bo przecież ona 
pracuje w przychodni. 

- Powiedziała, że pracuje na re-
cepcji. Akurat następnego dnia mia-
łam iść po receptę, więc uznałam, że 
mogę z nią porozmawiać – relacjo-
nuje poszkodowana.

Wymieniły kilka uwag o służbie 
zdrowia. „Sąsiadka” narzekała na 
pensje i zaczęła się skarżyć, że jej ro-
dzinie jest bardzo ciężko, bo jej có-
reczka jest bardzo poważnie chora, 
akurat leży w szpitalu, mąż pracuje 
całymi dniami na wyjazdach, a i tak 
trudno im związać koniec z końcem. 
Pani Ola, czuła na dziecięcą krzyw-
dę zaczęła podpytywać o szczegó-
ły. I tak od słowa do słowa, stanęło 
na tym, że młodsza kobieta wyżaliła 
się, że musi dziecku kupić pamper-
sy do szpitala, a męża akurat nie ma, 

a ona została już bez grosza. W pew-
nej chwili zagadnęła staruszkę, czy ta 
by jej nie pożyczyła 50 zł, a ona odda 
natychmiast, jak mąż wróci z pracy, 
czyli po godzinie 16.

 - Wyciągnęłam portfel, pomyśla-
łam, że jak trzeba pomóc, to pomo-
gę. W środku miałam dwa banknoty 
po 50 złotych, jeden jej dałam, a ona, 
jak tylko zauważyła drugi, to na-
tychmiast poprosiła i o ten - i sama 
mi go wyjęła. Cały czas zapewnia-
ła, że po 16. u mnie będzie i wszyst-
ko odda. Zamarłam, nie wiem, co 
mi się stało, zdrętwiałam. Patrzy-
łam, jak ona odchodzi. Czułam, że 
mnie oszukała, ale nie potrafiłam nic 
zrobić. Zauważyłam jeszcze tylko, że 
skręca w inną stronę niż powinna. 

Mimo najgorszych przeczuć, star-
sza pani cały czas czekała, aż wybije 
umówiona godzina. Liczyła, że ko-
bieta przyjdzie i odda pieniądze. Tak 
się jednak nie stało. Jakiś czas później 
pani Aleksandra usłyszała od swo-
jej znajomej podobną historię. Panią 

Elżbietę oszustka zagadnęła na osie-
dlu w pobliżu galerii Trzy Korony.

- To musi być bardzo inteligentna 
kobieta, bo bardzo umiejętnie wycią-
gnęła ode mnie wiele informacji, by 
zaraz je tak przedstawić, jakby rze-
czywiście mnie znała – wyjaśnia po-
szkodowana, która na zakończenie 
usłyszała rzewną historię o dziecku, 
które czeka na przeszczep. Ją naiwność 
kosztowała jedynie 10 zł. Ale na tym nie 
koniec. W Dzień Zmarłych, na cmen-
tarzu, pani Elżbieta widziała z mężem, 
jak naciągaczka rozmawia ze starszym 
mężczyzną, a ten wręcza oszustce 50 zł.

- To na pewno była ona. Zanim po-
deszłam, zdążyła odejść. Machnęłam 
ręką, bo w końcu w święta nie wy-
pada krzyczeć, a już na pewno nie na 
cmentarzu – wspomina. Jednak życie 
pisze najdziwniejsze scenariusze. Kil-
ka tygodniu później, na Rynku Maśla-
nym, oszustka po raz kolejny zaczepi-
ła... panią Elę. - Od razu jej powiedzia-
łam, że jeszcze mi poprzednich dzie-
sięciu złotych nie oddała...

Panie długo się zastawiały, co zro-
bić. Syn pani Aleksandry usiłował na-
wet skontaktować się bezpośrednio z 
dzielnicowym, w końcu postanowiły 
sprawę nagłośnić. Nie liczą na odzy-
skanie pieniędzy, ale chciałyby ostrzec 
innych. Oszustka to młoda kobieta w 
wieku od 30 do 35 lat, niewysoka, dość 
drobna, ma proste włosy do ramion 
farbowane na rudawobrązowy kolor. 
Jej znak szczególny to bardzo znisz-
czone, nierówne zęby.

Z informacji, które podała Anna 
Walczewska z sądeckiej policja, wy-
nika, że Wydział Kryminalny w 2012 r. 
prowadził kilka postępowań o po-
dobnym charakterze. Udało się ustalić 
sprawcę, którym okazała się 32-letnia 
mieszkanka powiatu nowosądeckie-
go. Sprawą zajmowała się Prokuratu-
ra Rejonowa, a potem Sąd. W tym roku 
zdarzeń o charakterze opisanym przez 
nasze Czytelniczki nie zgłaszano, ale 
funkcjonariusze apelują do osób, któ-
re mogły paść ofiarą oszustów, o kon-
takt z policją. EWA STACHURA 

REKLAMA

REKLAMA

Auto-Complex Spółka z o.o.

Autoryzowany Serwis Opel

Nowy Sącz - Wielogłowy 188

tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

WARTO WIEDZIEĆ

Uwaga na żmije. Jest ich coraz więcej

Młoda kobieta naciąga staruszki. Bierze je na litość...
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EDUKACJA. „- Korzenie nauki są 
gorzkie, ale owoce – słodkie. Tą 
myślą, którą jedni przypisują 
Kantowi, a inni Arystotelesowi wi-
ceprezydent Jerzy Gwiżdż przywitał 
uczestników III Gali Uczniów Szcze-
gólnie Uzdolnionych” - rozpoczyna 
się tekst zamieszczony tuż po im-
prezie na oficjalnej stronie interne-
towej Nowego Sącza. Słodyczy nie 
zaznali jednak uczniowie szkół nie-
publicznych w mieście. Choć na 
swoim koncie mają równie wyso-
kie osiągnięcia, na galę nie zosta-
li zaproszeni. 

- O tym, że jest taka uroczy-
stość, dowiedziałam się od ko-
leżanki z „osiemnastki”, z któ-
rą znam się między innymi z 
olimpiady. Powiedziałam jej na 
pożegnanie: „Do zobaczenia na 
gali”, ale niestety... Po prostu 
jest mi smutno, że choć mamy 
takie same osiągnięcia, moich 
prezydent nie zauważył – mówi 
w rozmowie z nami Aleksandra 
Woźniak,  uczennica Katolickiej 
Niepublicznej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w No-
wym Sączu, laureatka Konkursu 
Humanistycznego.

*** 
W KNOSM, jak również Ka-

tolickiej Szkole Podstawowej, 
prowadzonych przez Katolic-
kie Stowarzyszenie Oświatowe 
w Nowym Sączu w tym roku było 
trzech laureatów, którzy mogli-
by się znaleźć w gronie wyróż-
nionych podczas gali - poza Olą: 
Emilia Sułkowska i Krzysztof 
Czerwiński. Ich rodzice, poin-
formowani przez dyrektora szko-
ły Zbigniewa Małka, że żadna in-
formacja o imprezie nie wpłynę-
ła również do placówki, z żalem 
napisali do prezydenta Nowego 
Sącza Ryszarda Nowaka: „Nasze 
dzieci, oprócz tego, że reprezen-
towały swoje szkoły, reprezen-
towały także Miasto Nowy Sącz, 
i jako ich prawowici mieszkańcy 

zasługują na sprawiedliwe i rów-
ne traktowanie – czytamy w pi-
śmie. - Zarówno uczniowie szkół 
publicznych, jak i niepublicznych 
musieli spełniać te same wyma-
gania konkursowe, a wysiłek nas 
rodziców oraz nauczycieli w ich 
przygotowanie z pewnością nie 
był mniejszy niż nauczycieli w 
szkołach publicznych”. 

Rodzice nazywają takie zacho-
wanie wprost: - To jawny prze-
jaw dyskryminacji i wielka nie-
sprawiedliwość. 

***
Oburzenia nie kryją również 

dyrektorzy pozostałych szkół nie-
publicznych w Nowym Sączu.

- Chciałbym myśleć, że brak 
zaproszenia, to przeoczenie ze 
strony Urzędu Miasta, niestety 
doświadczenie podpowiada mi, 
że znów zostaliśmy wykluczeni. 
Spodziewam się, że tłumaczenie 
władz będzie takie jak zawsze 
– miasto nie jest organem pro-
wadzącym szkoły niepubliczne – 
mówi Bogusław Kołcz, dyrektor 
Zespołu Szkół Akademickich w 
Nowym Sączu, przyznając, że od 
nas dowiaduje się na temat gali, 
która odbyła się 2 czerwca. Z ZSA 
mogło w niej uczestniczyć dwóch 
finalistów z konkursów z języka 
angielskiego i chemii.

Beata Załubska, dyrektor Ze-
społu Szkół Społecznych „Splot” 
w Nowym Sączu, również nie 
otrzymała żadnej informacji na 
temat gali. Przypomina za to po-
dobną sytuację sprzed dwóch 
lat, gdzie miasto nie uwzględ-
niło szkół niepublicznych w Tar-
gach Szkół Ponadgimnazjalnych. 
- Dopiero po naszej interwencji, 
dosłownie na dwa dni przed im-
prezą otrzymaliśmy zaproszenie. 
Jestem w stanie pogodzić się, że 
nasi nauczyciele nie są nagra-
dzani przez miasto. Ale dzieci? 
Podobno wszystkie są nasze... - 
mówi Załubska, dodając, że wie-
lokrotnie pytała w kuratorium, 

dlaczego szkoły niepubliczne są 
traktowane po macoszemu. - W 
pojedynkę trudno coś zdziałać, 
chyba pora zjednoczyć siły – za-
powiada. 

Niewątpliwie rekordzistą, je-
śli chodzi o liczbę finalistów i 
laureatów olimpiad przedmio-
towych, w Nowym Sączu jest 
Jezuickie Centrum Edukacji. W 
tym roku szkolnym może po-
chwalić się 15 tak  wyróżniający-
mi się  uczniami.

- Cieszymy się z sukcesów 
uczniów sądeckich szkół, szko-
da jednak, że władze Nowego 
Sącza nie informują o sukcesach 
uczniów szkół niepublicznych – 
mówi dyrektor JCE o. Radosław 
Robak SJ.

On też nie ukrywa żalu, bo ma 
poczucie, że jego szkoła wychodzi 
naprzeciw miastu, a mimo to w 
jego ocenie jest dyskryminowana. 

- Udostępniamy na przykład 
nasze boiska sportowe różnym 
miejskim placówkom – szkołom, 
policjantom, urzędnikom. A mia-
sto nie stać na gest, by nas za-
prosić na galę...

***
Rodzice KNOSM I Stopnia w li-

ście do prezydenta podnoszą jesz-
cze jedną kwestię: „[...] W za-
wiązku z zaistniałą sytuacją ży-
wimy wielkie obawy, że w ten 
sam niesprawiedliwy sposób zo-
staną potraktowane nasze dzieci, 
w związku z decyzją Władz Mia-
sta o przyznanie stypendium na-
ukowego dla zdolnych uczniów, 
których średnia ocen z zajęć edu-
kacyjnych wyniosła co najmniej 
5,4”. 

***
Prezydent Nowego Sącza 

Ryszard Nowak dziwi się takiej re-
akcji szkół niepublicznych i skar-
gę rodziców uważa za bezzasad-
ną. Jego zdaniem, które przekaza-
ła nam rzecznik prasowa Małgo-
rzata Grybel, to dyrektorzy szkół 
niepublicznych powinni zgłosić 
do niego chęć współorganizo-
wania gali. Zgodnie z przepisa-
mi, na które się powołuje, miasto 
prowadzi tylko szkoły publiczne i 
nie powinno ingerować w decy-

zje organów prowadzących szko-
ły niepubliczne.

- Galę zorganizowano już po 
raz trzeci. […] To niedopatrzenie 
ze strony dyrektorów placówek 
niepublicznych – odpowiada. 

Stypendia, podobnie jak Gala 
Uczniów Szczególnie Uzdol-
nionych dedykowane są tylko 
uczniom szkół publicznych, nie-
mniej prezydent nie widzi proble-
mu, aby szkoły niepubliczne za-
angażowały się w przedsięwzięcia 
organizowane przez niego zgod-
nie z określonymi warunkami.

- My też nie widzimy takie-
go problemu. Tylko miło by nam 
było, gdyby ratusz informował 
nas o takich przedsięwzięciach. 
Może i gala odbyła się po raz 
trzeci, ale czasem zwyczajnie 
brakuje czasu na śledzenie każ-
dych działań miasta, w których 
nasi uczniowie mogliby uczest-
niczyć. Myślę, że bez problemu 
nasz organ prowadzący party-
cypowałyby w kosztach zaku-
pu nagród na galę czy ufundo-
wał stypendia swoim uczniom. 
Mam wrażenie jednak, że mia-
sto traktuje nas jako konkuren-
cję, a nie partnera, który też 
działa na rzecz sądeczan – mówi 
Zbigniew Małek, dyrektor KSP w 
Nowym Sączu.

KATARZYNA GAJDOSZ

REKLAMA

DREWNO OPAŁOWE – KOMINKOWE – sprzedam 

tel. 506 655 015

Stary motocykl, stan obojętny - kupię. 504 220 492

POKRYCIA DACHOWE, rynny, obróbki. Tel. 784 014 419.

KRAWCOWĄ z doświadczeniem 

przyjmę, N.Sącz. Tel. 506 324 352

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, metalowych nóżkach, 

kolor dąb szary, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach z szufladami,

kolor dąb szary, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, tel.721 066 993.

SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, tel.721 066 993.

SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary, tel. 721 066 993

WYNAJMĘ DOM 160m2, 10km od Nowego Sącza w stronę 

Kamionki Wielkiej. Cena 1100zł +media. Kontakt 

0041 792 947 657.

Sprzedam IVECO DAILY 35C do przewozu zwierząt.

Tel.883 993 179

OGŁOSZENIA DROBNE

Wszystkie dzieci są nasze?

Gala Uczniów Szczególnie Uzdolnionych, zorganizowana 2 czerwca, dedykowana była tylko uczniom szkół publicznych
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- Zawsze miałem więcej plusów 
niż minusów. Nie chcę wyjść na 
zadufanego w sobie, ale w polityce 
warto poczekać. Nie warto też to-
czyć wewnętrznych wojen. Krótko-
trwałe zwycięstwa niewiele są war-
te. Było grono ludzi, nie tylko na Są-
decczyźnie, ale przede wszystkim 
w Krakowie, które uważało […] że 
mogą Platformę przekazać w inne 
ręce. […] Myśmy zabiegali o Sądec-
czyznę. Powinniśmy mieć reprezen-
tanta Sądecczyzny w zarządzie wo-
jewództwa…

***
Ja nie wracam do rzeczy, któ-

re już robiłem. Sam się zastana-
wiam, co powinienem jeszcze w ży-
ciu robić, ponieważ statystycznie, co 
dziesięć lat zmieniałem swoje miej-
sce i dobrze na tym wychodziłem. 
To, co chciałbym zamknąć w tej ka-
dencji w parlamencie jest docenia-
ne w kraju. Robimy, pewną rewo-
lucję energetyczną. Sami sądecza-
nie mogą sprawdzić, że już za gaz 
mniej płacą i ceny energii elektrycz-
nej będą spadać – to nie przypadek. 
Poświęciłem na to trochę czasu i to 
powinienem dokończyć, a nie zry-
wać się i wracać do Nowego Sącza.

***
- Pewność siebie czasem zabi-

ja ludzi. Niestety zabija też czasem 
rozwój Nowego Sącza. […] Odno-
szę wrażenie, że władza ratuszowa 
doszła do wniosku, że swoją funk-
cję ma powierzoną do emerytury 
czy nawet i do śmierci. Mogą zde-
rzyć się jak ze ścianą z oczekiwa-
niem społecznym. […]

***
- A jeśli Pan pozwoli, to zwrócił-

bym się teraz do telewidzów: jeśli 
ktoś miałby poważną kandydaturę, 
osobę, która sprawiałaby wrażenie, 
że będzie dobrym kandydatem na 
prezydenta Nowego Sącza, to proszę 
zgłaszać, bo rozważymy każde dobre 
rozwiązanie. Nie będziemy bazować 
wyłącznie na członkach Platformy.

***
- Powiem szczerze, że miałem 

zamiar kupić sobie tablet, może nie 
byłby to sprzęt Apple, niemniej to 
bardzo dla mnie przydatne urządze-
nie. Kiedy jednak się dowiedziałem, 

że Kancelaria Sejmu ma zamiar je 
zakupić, wstrzymałem się. Na koszt 
podatników? Tak naprawdę każdy 
poseł żyje na koszt podatników, to 
jest koszt demokracji. W moim od-
czuciu w siermiężnych workach też 
nie możemy chodzić, gdy elektroni-
ka idzie z takim postępem.

***
- Tak, jest taki niepisany zwy-

czaj, by zabierać sejmowe tabliczki 
na pamiątkę. Mnie było łatwiej, bo 
mam zawsze przy sobie taki mały 
scyzoryk i moim scyzorykiem od-
kręcono wiele tabliczek w ostatnim 
dniu zakończonej właśnie kadencji. 
Teraz mam trochę zniszczone ostrze.

***
Nie powiem, że nie wierzę w son-

daże, bo to statystyka, czyli nauka 
ścisła, a gra liczbami to bardzo kon-
kretna rzecz. Uważam, że nie nale-
ży sondaży lekceważyć, ale trzeba 
je wyprzedzać. Kiedy otrzymałem w 
2001 roku pełnomocnictwa do zakła-
dania Platformy na naszym terenie, 
nie patrzyłem na notowania. Gdy-
bym się nimi wówczas przejął, to 
powinienem dać sobie spokój z poli-
tyką. Zebrałem jednak na liście gru-
pę osób, której wynik wyborczy dał 
Platformie ponad dwudziestopro-
centowe poparcie w naszym okrę-
gu, czyli zdecydowanie wyższe niż 
partia zdobyła w Polsce.

***
- Nie mam pewności, że mnie 

wybiorą. Po prostu będę prosił o 
głosy, bo mam nadzieję, że się nie 
zmieniłem przez te lata i nie odbiło 
mi pod sufitem. Ale jeśli usłyszę od 
kogoś, że nie jestem już tym samym 
człowiekiem, co dawniej, to będę się 
musiał poważnie zastanowić nad 
sobą. Ale zapytał pan, co mógłbym 
robić poza polityką? Otóż wielo-
krotnie zmieniałem swoje miejsce 
w społeczeństwie – pracowałem w 
firmie państwowej, założyłem pry-
watne przedsiębiorstwo, potem by-
łem prezydentem miasta…

***
- Na literaturę piękną niestety 

brakuje mi czasu, ale fachową czy-
tam. To, czym się zajmuję, wymaga, 
bym poszerzał swoją wiedzę na ten 
temat. Niedawno dostałem od syna 
świetną książkę o psychologii spo-
łecznej, bestseller amerykańskie-
go profesora. Świetnie się to czy-
ta i ma jeszcze taką zaletę, że moż-
na tę książkę otworzyć w dowolnym 
miejscu, a nie czytać kartka po kart-
ce.  Czytam też na temat zarządze-
nia, organizacji pracy, komunikacji 
społecznej – to są rzeczy, które po-
winny być obowiązkowe dla osób 
chcących reprezentować pewien po-
ziom. Myślę więc, że moje doświad-
czenie zawodowe i społeczne mo-
głoby się przydać wielu ludziom 
i gdybym zrezygnował z polityki, 
znalazłbym sobie w życiu zajęcie.

WYBRAŁ (MOL) 
(WSZYSTKIE CYTATY POCHODZĄ Z 

WYWIADÓW UDZIELONYCH PRZEZ A. 
CZERWIŃSKIEGO W OSTATNICH LATACH 
REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ W 

NOWYM SĄCZU)

POLITYKA. Nowy minister Skarbu Pań-
stwa Andrzej Czerwiński urodził się 8 li-
stopada 1954 r., co w Nowym Sączu jest 
datą znaczącą, bo to dzień lokacji mia-
sta, świętowany jako urodziny Nowe-
go Sącza. Dla Czerwińskiego miało to 
szczególne znaczenie, kiedy był prezy-
dentem miasta, czyli w latach 1994-
2001. To drugi minister Skarbu rodem 
z Nowego Sącza. Przez 8 miesięcy w 
2000 r. funkcję tę pełnił Andrzej 
Chronowski w gabinecie Jerzego Buzka.

Andrzej Czerwiński - politycznie 
kojarzony z liberałami Donalda Tuska 
– należał do Kongresu Liberalno De-
mokratycznego, Unii Demokratycz-
nej, Unii Wolności i wreszcie do Plat-
formy Obywatelskiej. Dzięki KLD i 
piłce nożnej zaliczany był do osób bli-
sko związanych z Donaldem Tuskiem. 
Do niedawna Czerwiński regularnie 
grywał z byłym już premierem w piłkę 
w czwartkowe wieczory. Piłka nożna 
i polityka to zresztą dwa najważniejsze 
motywy pojawiające się w życiu Czer-
wińskiego. Dla znajomych Acze, zresz-
tą w sądeckim środowisku od czasów 
prezydentury nikt inaczej o nim nie 
powie. Dzisiaj można powiedzieć, że 
zdecydowanie dalej zaszedł w polityce, 
bo w futbolu karierę zakończył na III-
ligowych występach w Sandecji i ka-
pitańskiej opasce w reprezentacji pol-
skiego parlamentu. Na co dzień prowa-
dzi się bardzo higienicznie. Biega kilka 
razy w tygodniu, z alkoholu pija wy-
łącznie czerwone wino, z papierosem 
nikt go nigdy nie widział.

- To specjalista w dziedzinie 
energetyki i gospodarki – tak pre-
mier Ewa Kopacz zarekomendowała 
w poniedziałek (15 czerwca) Andrzeja 
Czerwińskiego podczas konferen-
cji prezentującej nowych ministrów. 
Czerwiński zastąpił na stanowisku mi-
nistra Skarbu Państwa Włodzimierza 
Karpińskiego. Andrzej Czerwiński 
jest posłem PO od 2001 r. W tej ka-
dencji Sejmu pełni funkcję wiceprze-
wodniczącego Komisji Gospodarki 
oraz przewodniczącego Parlamentar-
nego Zespołu ds. Energetyki. Obecnie 
jest szefem Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw energetyki i surowców energe-
tycznych.

Czerwiński nie tylko w sądec-
kim środowisku ma opinię bardzo 
pracowitego i wyważonego w opi-
niach. Jak sam podkreśla „nie lata do 

dziennikarzy”, co w medialnym slan-
gu oznacza, że nie daje mediom cyn-
ków mogących zaszkodzić konkuren-
tom. Wyjątkowo skryty jak na polity-
ka.  Współpracownicy z sądeckiego 
biura parlamentarnego nowego mi-
nistra zarzekają się, że w poniedziałek 
do południa nic nie wiedzieli o nomi-
nacji. Poseł dostał telefon z Warszawy, 
wsiadł w samochód i pojechał – jak się 
później okazało, po ministerialną tekę.

Znajomi podkreślają, że dzisiejsza 
nominacja to m.in. efekt pracy Czer-
wińskiego nad ustawą o Gazoporcie. 
Rząd będzie tej jesieni potrzebował 
sukcesów, a jednym z pilnych zadań 
Czerwińskiego będzie dopilnowanie, 
by przed wyborami premier Kopacz 
uroczyście otworzyła Gazoport, stra-
tegiczną dla polskiej energetyki in-
westycję.

Ministerialna nominacja to w po-
litycznej karierze Andrzeja Czerwiń-
skiego nowe rozdanie. Kilka miesię-
cy temu w wywiadzie dla Regional-
nej Telewizji Kablowej zasugerował, 
że obecna kadencja w Sejmie może 
być jego ostatnią. Wielokrotnie dawał 
do zrozumienia, że nie będzie się po-
nownie ubiegał o mandat. Dwa lata 
temu powiedział w Regionalnej Tele-
wizji Kablowej:

„(…) - Dał Pan teraz sygnał, że kończy Pan 
karierę parlamentarną?

- Powiedziałem tylko, że się za-
stanawiam. Każdy człowiek musi 
mieć przed sobą jakieś wyzwanie. 
To trochę tak, jak mówią o Robercie 
Lewandowskim i Bayernie. Bayern 
zdobył w tym roku wszystko, co mógł. 
Co teraz zrobić, żeby jeszcze raz zmo-
tywować drużynę do takiego wysiłku?
- I jakby Pan był Lewandowskim to by Pan 
nie poszedł do Bayernu?

- Na pewno mocno bym się zasta-
nawiał. Tam na pewno trzeba zmie-
nić ludzi, bo ci sami gracze nie będą 
zmotywowani. Nie ma nic gorszego 
niż wpadnięcie w rutynę. Jeśli ktoś 
siedzi jedną, drugą kadencję w tym 
samym fotelu i tylko myśli, kogo by 
skasować, to na tym każda organi-
zacja traci.
- Jak się domyślam, z Bayernu jednak nie 
ma Pan propozycji?

- Ale proszę zobaczyć, że Bayern 
zmienia też świetnego trenera i to jest 
kolejny przykład, że ludzie powinni 
zmieniać co jakiś czas miejsce, choć 
są dobrymi fachowcami.
- No więc do Bayernu Pan nie idzie, ale 
planuje Pan jakieś zmiany w swoim życiu?

- Zawsze planowałem zmiany. W 
wielu krajach jest to powszechnie 
przyjęte, że człowiek kilka razy w 
życiu zmienia swoją profesję, ale np. 
w Japonii pracuje do emerytury w 
pierwszym miejscu pracy. Są różne 
modele, ale ja wybieram ten pierwszy.
- Zgaduję – pójdzie Pan w biznes i zarzą-
dzanie?

- Za dużo pan myśli, co ja będę 
myślał.
- Bo to jest ciekawe, Panie pośle.

- Mam przed sobą jeszcze dwa i 
pół roku pracy. Chciałbym z podnie-
sioną głową stanąć przed wyborca-
mi, że nie zmarnowałem czterech lat 
i mandatu, jaki mi powierzyli (...)”

Jesienią 2013 r. pojawiły się nie-
oficjalne informacja, iż Czerwiński 
może zostać wiceministrem gospo-
darki. Sam zainteresowany chłodził 
wówczas nastroje, chociaż od kulu-
arowych przecieków nie odżegnywał 
się definitywnie. Ministerialną karie-
rę wróżono mu zatem latami, ale za-
powiedzi ziściły się dopiero w ponie-
działek 15 czerwca, kiedy premier Ewa 
Kopacz ogłosiła, kto zastąpi odwoła-
nych w ubiegłym tygodniu ministrów.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Drugi sądeczanin ministrem Skarbu CYTATY

- Zawsze planowałem zmiany. W 
wielu krajach jest to powszechnie 
przyjęte, że człowiek kilka razy w 
życiu zmienia swoją profesję, ale np. 
w Japonii pracuje do emerytury w 
pierwszym miejscu pracy. Są różne 
modele, ale ja wybieram ten pierwszy 
– mówił dwa lata temu w rozmowie 
dla RTK Andrzej Czerwiński.
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Znad Dunajca nad Sekwanę
LUDZ IE .  We wrześniu br. w kate-
drze Notre Dame ze stanowiskiem 
rektora Polskiej Misji Katolickiej w 
Paryżu pożegna się uroczyście ks. 
infułat Stanisław Jeż, rodem z No-
wego Sącza, nieprzerwanie od 30 
lat kontynuator tego, co zaczęli na 
„paryskim bruku” m.in. Adam 
Mickiewicz, książę Adam Czartoryski, 
Julian Ursyn Niemcewicz i ks. 
Aleksander Jełowicki. Strażnik po-
powstańczej tradycji, depozyta-
riusz dorobku Wielkiej Emigracji, 
wieszczów, tułaczy i ważnej cząstki 
dziejów polskiego narodu, opiekun 
współczesnych emigrantów, w tym 
także znad Dunajca i Kamienicy.

Kilkanaście dni temu ks. Sta-
nisław serdecznie przyjął grupę 
młodzieży Akademickiego Gim-
nazjum i Liceum im. Króla Bole-
sława Chrobrego z Nowego Sącza, 
która pod opieką prof. Bogusława 
Kołcza podążała szlakami polskiej 
kultury i literatury nad Sekwaną. 
Ksiądz-krajan w zaadaptowanej 
na restaurację podziemnej kryp-
cie poczęstował uczniów sutym 
obiadem i oprowadził po kościele 
pw. Wniebowzięcia NPM przy rue 
Saint Honore 263 bis (w pobliżu 
placu Concorde) – duchowej sto-
licy wychodźstwa, w której już za 
czasów Chopina i Norwida obcho-
dzono narodowe rocznice. 

Następnie wprowadził do bez-
cennego skarbca kultury polskiej, 
czyli do powstałej w 1838 r. Bi-
blioteki Polskiej przy quai d’Or-
léans na Wyspie św. Ludwika, 
gdzie młodzi sądeczanie mieli 
wyjątkową okazję dotknąć for-
tepianu Chopina i biurka, przy 
którym powstał „Pan Tadeusz”, 
zadumać się przy dziełach sztu-
ki znanych do tej pory jedynie z 
podręczników (np. przy Matej-
kowskim Stańczyku czy portre-
tach pędzla Stanisława Wyspiań-
skiego i Olgi Boznańskiej), po-
chylić się nad relikwiami wywo-
łującymi skurcz serca: rękopisa-
mi wieszczów (np. III cz. „Dzia-
dów”), listami królewskimi, za-
pisami nutowymi np. Moniuszki i 
dokumentami pierwszej wagi, np. 
aktem detronizacji cara Mikołaja I 
jako króla Polski z 1831 r. (po-
szukiwanym usilnie przez stule-
cia przez ochranę, NKWD i KGB).

Żegnając się z uczniami szko-
ły Chrobrego ks. Stanisław przy-
toczył napis z pomnika pod 
Verdun: Celui qui se moque du 
passé – n'est pas digne du futur 
(Ten, kto sobie kpi z przeszłości – 
nie jest godzien przyszłości).

*
Ks. Stanisław urodził się 22 

czerwca 1945 r. na sądeckich Wól-
kach przy ul. Strzeleckiej. Rodzi-
ce – Zofia (z domu Jarząb) i Jó-
zef – wychowali ośmioro dzieci, 
w tym pięciu synów. Ojciec pra-
cował jako krawiec, mama zaj-
mowała się wychowaniem dzie-
ci i pomagała prowadzić stragan 
z odzieżą. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej kontynuował naukę 
w Małym Seminarium w Tarnowie, 
gdzie jego kolegami byli m.in. póź-
niejszy premier i marszałek Sejmu 
RP Józef Oleksy i b. ambasador w 
Berlinie prof. Józef Olszyński (z 
Jasiennej). W 1963 r., czyli w apo-
geum walki gomułkowszczyzny z 
Kościołem, władze brutalnie roz-
wiązały szkołę. Olszyński i Oleksy 
tuż przed maturą znaleźli się na 
„zielonej trawce”, nie chcieli ich 
przyjąć do innych szkół, udało im 
się po dużych perturbacjach zdać 
egzamin dojrzałości w Liceum im. 
K. Brodzińskiego w Tarnowie. Sta-
nisław kontynuował edukację du-
chową, wyświęcony przez bisku-
pa Jerzego Ablewicza w 1969 r., 
po krótkim wikariacie w Pleśnej 
i studiach na KUL (gdzie obronił 
pracę magisterską pn. „Typolo-
gia religijności w parafii podmiej-
skiej Paszyn”), trafił w 1971 r. z 50 
dolarami w kieszeni na misję do 
Afryki, nad równik do Konga po-
zostającego pod dominacją ZSRR, 
w rejon ciężkiego klimatu nawet 
dla zdrowego człowieka, w miej-
sce głodu, gdzie nawet maniok i 
woda były przedmiotami luksusu.

Młody ksiądz przestawił się 
szybko z europejskiego myśle-
nia sylogizmami na wyobraże-
nia mieszkańców serca Afryki, na 
których najsilniej oddziaływają 
obrazy i przypowieści, dziwne ge-
sty i dźwięki. Tańczył, bo tak na-
kazywała tamtejsza tradycja, przy 
ołtarzu. Pracując fizycznie, zjed-
nywał tubylców. Piekł chleb, do-
prowadził wodę, zakładał apteki 
(jedyną w promieniu 150 km), z 
siostrami zakonnymi organizował 

kursy higieny i opieki nad nie-
mowlętami, uczył szycia i hafto-
wania, nauczył się dwóch języ-
ków afrykańskich). Pere Stanislas, 
oskarżony o neokolonializm i 
działalność na rzecz CIA, przeżył 
w Afryce niejedne tarapaty. To 
była twarda szkoła kapłańskiego 
posłannictwa. 

Ciężka choroba (malaria) zmu-
siła go w 1979 r. do wyjazdu do 
Francji, gdzie podjął pracę w or-
ganizacji „Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie” (AED). Został kazno-
dzieją i wykładowcą, przemie-
rzał ojczyznę Joanny d'Arc i Na-
poleona wzdłuż i wszerz, odwie-
dził setki szkół, wspólnot reli-
gijnych, parafii. Dzięki niemu w 
każdej diecezji wokół Paryża jest 
polski kapłan. Wreszcie, obejmu-
jąc (1986) – na wniosek prymasa 
Polski Józefa Glempa, z mianowa-
nia Konferencji Biskupów Francji 
i kardynała Jeana Marie Lustigera 
– stanowisko trzynastego z kolei 
rektora Misji Katolickiej w Pary-
żu, rzucił się w wir pracy dusz-
pasterskiej z rzeszą emigracji so-
lidarnościowej i tej zarobkowej, 
z przełomu XX i XXI wieku. Dał 
się poznać jako kapłan z chary-
zmą, głosiciel niezwykłych ka-
zań, przyciągający ludzi prostych 
i inteligencję. 

Zorganizował Dom Pielgrzy-
ma „Bellevue” im. Maksymilia-
na Kolbe w Lourdes, z trzyhek-
tarowym ogrodem, „polską am-
basadę” w Pirenejach. Z biegiem 
lat odbudowywał zrujnowane ko-
ścioły, wzmocnił Polskie Towa-
rzystwo Historyczno-Literackie, 
wspierał polskie szkoły, wydawał 

książki o „polskim Paryżu” (no-
tabene drukowane w renomo-
wanej sądeckiej oficynie Goldruk 
Wojciecha Golachowskiego), nadał 
nowego ducha polskim narodo-
wym pielgrzymkom na cmentarz 
Champeaux w Montmorency (sły-
nący z grobów bohaterów powstań 
listopadowego i styczniowego oraz 
miejsc pochówku Mickiewicza i 
Norwida), tworzył ośrodki kato-
lickie i nowe parafie, co w kra-
ju wyraźnie zlaicyzowanym nie 
było zadaniem łatwym. Pierw-
szym proboszczem parafii Saint 
Charles de Monceau był budowni-
czy kościoła MBN w os. Milenium 
w Nowym Sączu ks. Stanisława Je-
mioło, zmarły w 2009 r.

Ks. Stanisław zyskał uznanie 
wiernych i władz, bywał przyjmo-
wany przez mera Paryża, a następ-
nie prezydenta Republiki Jacquesa 
Chiraca. „Ewangelizował” Kor-
sykę, uruchamiając tam Dom św. 
Jacka. Organizował ważne wyda-
rzenia kulturalne i religijne, kie-
rując 70 ośrodkami duszpasterski-
mi i 12 instytucjami kościelnymi, 
w których posługę sprawuje po-
nad trzystu kapłanów i zakonnic. 
Działał na rzecz obrony polskiego 
stanu posiadania, ratując m.in. od 

wyburzenia Dom św. Kazimierza, 
który był przytułkiem w ostatnich 
latach życia Norwida, a współcze-
śnie – prowadzony przez polskie 
siostry szarytki – pełni kluczową 
rolę charytatywno-opiekuńczą. 

Lista naprawdę imponująca, jak 
na dzieło jednego rektora. Polska 
Misja Katolicka w laickiej Francji 
stała się najważniejszym głosem 
środowiska polonijnego i polskie-
go. W lutym 2011 r. podczas obcho-
dów 175. rocznicy istnienia Polskiej 
Misji Katolickiej ks. Stanisław
Jeż odebrał Złotą Tarczę Herbo-
wą „Zasłużony dla Miasta Nowe-
go Sącza”. 

Mimo ukończenia 70 lat ks. Sta-
nisław nie przechodzi na emerytu-
rę. Czeka go nowe wyzwanie: ko-
ordynacja działalności polskich 
misji katolickich w Europie, od 
Uralu po Atlantyk. Jedno się pew-
nie nie zmieni: częste odwiedziny 
w rodzinnym mieście i kolejna re-
wizyta w szkole Chrobrego.

JERZY LEŚNIAK
FOTORELACJA Z PODRÓŻY SZKOŁY 
CHROBREGO SĄDECKO-POLSKIMI 

ŚLADAMI PRZEZ TRZY STOLICE – 
PRAGĘ, PARYŻ I BRUKSELĘ – NA 

STRONIE: WWW.SACZ.IN

REKLAMA

Ks. Stanisław Jeż przyjął grupę młodzieży Akademickiego Gimnazjum i Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego z Nowego Sącza, która pod opieką prof. 
Bogusława Kołcza podążała szlakami polskiej kultury i literatury nad Sekwaną.
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MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

Wymówkoza nas zabija

LUDZ IE  I  PASJE.  Ktoś z słucha-
czy rzuca na zaczepkę: - Truskawki w 
czekoladzie. On natychmiast podej-
muje temat i zaczyna rapować: 

- Wiecie o co chodzi, już buja mi 
się głowa,
Bo jest dzisiaj z nami fontanna 
czekoladowa.
Dokładnie tak, tam. To nie będą 
zmiany.
Możesz sobie tam zamoczyć banany. 
Wiesz o co chodzi. To jest taka gadka.
Albo sobie możesz zamoczyć jabłka. 
Wiesz o co chodzi. Banał trochę gadki.
Ale możesz sobie zamoczyć też 
truskawki.
Byle nie pośladki...

Freestyle, czyli wymyślanie na 
poczekaniu tekstu, opisującego 
miejsce, sytuację, w której się znaj-
dujemy, rozluźnia atmosferę. Roz-
luźnia przede wszystkim prelegen-
ta, bo to kocha robić najbardziej. I 
właśnie dlatego od freestylu raper 
Arkadio, czyli Arkadiusz Zbozień 
rozpoczyna każde swoje spotkanie.  
Tego dnia jest szczególnie stremo-
wany, bo ma mówić przed swoimi, 
czyli sądeczanami.

- Choć robiłem to setki razy, to 
mówić o sobie w mieście, w któ-
rym się wychowałem, jest ciężko 
– przyznaje.

Do tej pory zapraszany do szkół, 
ośrodków terapeutycznych, wspól-
not i domów poprawczych popro-
wadził setki spotkań w Polsce i za 
granicą na temat rozwijania swo-
ich pasji i talentów. Pokłosiem jego 
działań była płyta muzyczna „Rób to 
co kochasz” z gościnnym udziałem 
m.in. Darka Malejonka, Wigora z 

Mor W.A, czy Frenchmana, i pierw-
sza książka: „Rób to co kochasz. 
Jak wejść na drogę życia pasją”. W 
Nowym Sączu, w Brainville, gdzie 
siedzibę ma wytwórnia jego bra-
ta Kamila Zboźnia RTCK [skrót od 
„Rób to co kochasz”], z którą Arka-
dio na co dzień współpracuje, pro-
mował tydzień temu audiobooka, 
otwierającego drugi etap rozpoczę-
tej dwa lata temu akcji. Jej częścią 
są również krótkie etiudy filmowe, 
prezentujące historie ludzi, którzy 
zmierzyli się z ideą RTCK. Tytułem 
II etapu akcji jest zdanie, które koń-
czy opowieść każdego z bohaterów 
„a wszystko zaczęło się od...”. 

***
Andrzej Tokarz na przykład pra-

cował w sklepie z częściami elek-
trycznymi. Wracał do domu na tyle 
zmęczony, że brakowało mu mo-
tywacji, by uprawiać sporty, któ-
re tak kocha. Dziś cieszy się swoim 
nowym zajęciem i wysokimi miej-
scami zdobywanymi podczas ma-
ratonów biegowych. 

Bogdan „Kryzys” Krzak nato-
miast uważał, że stabilność finan-
sowa zapewni mu spokój i pozwo-
li utrzymać rodzinę, spłacić kredyt 
hipoteczny... Lata spędził w kor-
poracji. W końcu zapisał się na kurs 
terapii osób uzależnionych, z który-
mi od zawsze chciał pracować. Teraz 
może im pomagać. I choć zarabia 
mniej, w końcu czuje się spełniony. 

Ich życie zmieniło się, gdy po-
stanowili sprawdzić na sobie ideę 
„Rób to co kochasz”, którą zainicjo-
wał Arkadio. On z kolei zanim zo-
stał raperem, prowadzącym warsz-
taty motywacyjne, montażystą 

dźwięku, a ponadto szczęśliwym 
mężem i ojcem, był osobą, któremu 
bliżej było do poprawczaka niż ko-
ścioła. W wieku 9 lat sięgnął po pa-
pierosa, gdy miał 12 - doszła mari-
huana, później, by mieć na narko-
tyki, zaczął nimi handlować. 

- Byłem złym człowiekiem, wy-
rachowanym. Okradałem rodzi-
ców, brata. Potrafiłem nawet obej-
mować czule dziewczynę, by kole-
ga w tym czasie mógł wyciągnąć 
jej komórkę z kieszeni – opowia-
da Arkadio.

Chwile opamiętanie przyszły w 
wieku 17 lat, gdy na jego drodze 
stanął... Bóg. Czytelnicy „Dobre-
go Tygodnika Sądeckiego” mieli już 
okazję poznać historię przemiany 

sądeckiego rapera (tych, którzy 
chcą o niej jeszcze raz przeczytać 
odsyłam do sacz.in). Przez kolej-
ne lata Arkadio stale podąża dro-
gą RTCK. Ideę realizując na każdej 
płaszczyźnie życia. Nie tylko zawo-
dowej. Przyznaje, że to nie jest ła-
twa droga. Wymaga poświęcenia, 
walki ze swoimi słabościami i... wy-
mówkozą. 

- Tak nazywam chorobę, która 
każdą pozytywną myśl, chęć dzia-
łania, neguje słowem „ale”. Pro-
ste wymówki nas zbijają – mówi 
Arkadio, po więcej odsyłając do 
swojej książki i audiobooka.

KATARZYNA GAJDOSZ
WIĘCEJ NA SACZ.IN 

X Arkadiusz Zbozień, Arkadio - 

ur. w 1990 r. w Nowym Sączu, 

studiował dziennikarstwo w Kra-

kowie; obecnie  kształci się na 

Akademii Ignatianum na kierun-

ku etyka i coaching;  napisał po-

nad 200 utworów, nagrywał 

z raperami z całej Polski, bie-

rze udział w bitwach freestylo-

wych, zajął drugie miejsce w "Bi-

twie o Harlem" w 2010 r. w War-

szawie. Na swoim koncie ma kil-

ka płyt i książkę "Rób to co ko-

chasz. Jak wejść na drogę życia 

pasją". Książka i płyty dostępna 

są w sklepie www.rtck.pl.
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Bogdan „Kryzys” Krzak lata pracował w korporacji, dziś pomaga osobom uzależnionym od narkotyków. Zarabia mniej, 
ale robi to, co kocha.

Czym jest piękno kobiety 

RTCK organizuje szkolenia i konfe-

rencje, które są inspiracją do dzia-

łania. W poniedziałek, 15 czerw-

ca odbyło się spotkanie tylko dla 

mężczyzn  "Projekt: ELIASZA" o 

męskiej sile i pięknie", które pro-

wadził o. Adam Szustak, natomiast 

2 lipca RTCK zaprasza do Brainville 

kobiety na konferencję  "Projekt: 

ESTERA. Czym jest piękno kobiety". 

Zapisy na stronie www.rtck.pl. 

WARTO WIEDZIEĆ
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Bohaterem wielu filmów doku-
mentalnych był Władysław Hasior 
(1928–1999), bodaj największy ar-
tysta rodem z Nowego Sącza, od-
notowywany we wszystkich lek-
sykonach współczesnej kultury eu-
ropejskiej, często obecny także w 
programach telewizyjnych (m.in. 
w popularnym „Sam na sam”) i 
wyświetlanej przed seansami w 
kinach Polskiej Kronice Filmowej. 

Autorem większości filmów 
jest Grzegorz Dubowski (1934–
1996), dziennikarz, scenarzy-
sta, krytyk, redaktor telewizyj-
nego „Pegaza”, współpracują-
cy ze znaną witkacolożką Anną 
Micińską (1939–2001). Hasior 
miał też okazję wystąpić w filmie 
fabularnym pt. „Tumor Witkacego” 
(1985), obok m.in. Krzysztofa 
C h a m c a ,  A n ny  S e n i u k , 
Jerzego Bińczyckiego i Janusza 
Zakrzeńskiego. Pełnił rów-
nież rolę konsultanta plastycz-
nego i realizatora ekspona-
tów rzeźbiarskich przy „Wezwa-
niu” (1971) Wojciecha Solarza. 

Był osobowością magnetyczną, o 
popularności gwiazd ekranu i es-
trady, przyciągając m.in. z ka-
merę znanego reżysera Jerzego 
Passendorfera (1923–2003), 
twórcę m.in. serialu „Janosik” z 
Markiem Perepeczką czy kome-
dii muzycznej „Mocne uderzenie”. 
Filmy o Władysławie Hasiorze po-
zwalają nie tylko bliżej poznać ar-
tystę i jego dzieła, liczne prezenta-
cje kompozycji rzeźbiarskich i in-
stalacje projektów w górskich ple-
nerach. Są także przyczynkiem do 
debaty o sztuce w ogóle. Władysław 
Hasior, niczym twórca i straż-
nik snów przypominający pionie-
ra kina niemego Georgesa Mélièsa 
(zob. film „Hugo i jego wynalazek” 

w reż. Martina Scorsese), próbo-
wał zrozumieć żywioły. Wpisu-
jąc ogień, wodę i twory przyro-
dy w swoje zadziwiające i niepo-
wtarzalne kompozycje, przybli-
żał je ludziom. Szokując i zachwy-
cając, wzbudzając skrajne emocje 
i oceny, zmuszał do pytań o isto-
tę sztuki, swobodę wyboru języka 
artystycznego. 

Jeden z najwybitniejszych sy-
nów ziemi sądeckiej, kojarzony 
jest, nawet przez profesjonalnych 
znawców jego sztuki i biografów, 
głównie z Zakopanem, gdzie miał 
swój dom, gdzie uczył się pod kie-
runkiem Antoniego Kenara i po-
tem pracował jako nauczyciel, 
częstował „góralską herbatą” we 

własnym muzeum, gdzie wresz-
cie na Pęksowym Brzyzku spoczę-
ły jego prochy.

Warto jednak pamiętać o są-
deckich korzeniach Mistrza, mło-
dzieńczych latach nad Żeglarką na 
Wólkach, zamieszaniu się w har-
cerstwo, nauce w szkole przemy-
słowej w Warsztatach Kolejowych 
(podczas okupacji niemieckiej). Z 
Nowym Sączem – w którym czę-
sto bywał, miał przyjaciół, admira-
torów swojej sztuki – związanych 
jest wiele barwnych, kto wie czy 
nie najważniejszych zdarzeń ży-
cia. Ten młodzieńczy okres „burzy 
i naporów”, w którym formował 
się przyszły wizjoner nowoczesnej 
sztuki, dziesiątki nieznanych do tej 
pory epizodów z prywatnego życia 
artysty, odsłania wyjątkowa, lecz 
nieco już zapomniana książka Ireny 
Styczyńskiej i Antoniego Kroha 
pt. „Sądecki rodowód Władysława 
Hasiora” (2002), publikująca m.in. 
dziesiątki listów, jakie młody ar-
tysta pisał do swojej opiekunki, 
sądeczanki, „Maniusi” – Marii ze 
Styczyńskich Butscherowej-
Długopolskiej.

Przypomnijmy także, że za pod-
powiedzią sądeckiego architekta 
Zenona Remiego (działacza har-
cerskiego), ówczesny rektor ko-
ścioła św. Kazimierza, popularnej 
Kaplicy Szkolnej w Nowym Sączu, 
ks. Józef Gucwa, późniejszy biskup 
tarnowski, zamówił u młodego 
Hasiora stacje Drogi Krzyżo-
wej, zdobiącą do dziś „perełkę” 
(jak mawia ks. prałat Stanisław 
Czachor) świątyń sądeckich. 

W 1971 r. Hasior otrzymał na-
grodę ministra kultury i sztuki 
za projekt pomnika „Rozstrze-
lanym zakładnikom”, który miał 
stanąć w Nowym Sączu, na Gó-
rze Zabełeckiej. Kompozycja pło-
nących krzyży nie doczekała się 
jednak realizacji, bo władza lu-
dowa dopatrzyła się w niej na-
wiązania do legendy „Ognia”. Za-
miast w rodzinnym mieście przy-
szło Hasiorowi postawić ten po-
mnik jako „Płonącą Golgotę” w... 

Montevideo. Prawdziwy bene-
fis przeżył Hasior w rodzinnym 
Nowym Sączu dopiero na 700-le-
cie miasta, w 1992, prezentując w 
kulminacyjnym dniu uroczysto-
ści na rynku swoje słynne Płoną-
ce Sztandary.

Dopiero wtedy sądeczanie 
przypomnieli sobie, że Hasior był 
jednym z nich – rodakiem. I po-
żałowali, że nie udało się speł-
nić jego marzenia, by na sądec-
kiej ziemi stanął pomnik jego au-
torstwa.

Z kilku kontaktów z Nim za-
pamiętałem, że był człowiekiem 
wielkiej skromności, niezwykle 
życzliwym innym. Nie miał w so-
bie nic z chmurnego twórcy, epa-
tującego nieustannie powtarza-
nym „ja, artysta”. Nie poetyzo-
wał, nie uwznioślał. Nigdy nie ro-
bił niczego tylko po to, by draż-
nić gusty, zwracać na siebie uwa-
gę, skandalizować. Był w sztuce, 
jak i w życiu, nonkonformistą, 
skupionym na dziele i jego prze-
słaniu, poszukującym za wszelką 
cenę autentyzmu i prawdy.

JERZY LEŚNIAK

Filmoteka sądecka (16)

w

X„Polska rzeźba współczesna” 
(1963), 30 min., real. Konstanty Gordon, 
WFO; „Rozmowa” (1964), reż. i scen. 
Maria Kwiatkowska, przedstawia 
artystyczne credo Hasiora, WFD; 
„Władysław Hasior” (1968), 37 min., 
real. G. Dubowski, scen. Anna 
Micińska, TVP; „Wernisaz wśród jabło-
ni” (1973), 12 min., real. G. Dubowski; 
„Żywioły Władysława Hasiora” 
(1976), 17 min., real. G. Dubowski, 
scen. Anna Micińska, Poltel; „Homo 
Hasior – rzeźbiarz polski” (1977), reż. 
Jarmo Jääskeläinen; „Hasior” (1982), 
43 min., barwny, reż. i scen. Jerzy 
Passendorfer, Poltel/ Westdeutscher 
Rundfunk; „Pracownia Władysława 
Hasiora” (1984), scen. i reż. Jerzy 
Biały, Poltel; „Alarm ekologiczny” 
(1992), 30 min., real. G. Dubowski,
 TVP; „Pejzaże Władysława Hasiora” 
(1995), 31 min., scen. i reż. G. Dubowski, 
TVP; „Nie buduję już pomników” 
(1998), 30 min., real. Urszula 
Latuszewska-Dubowska, Paweł 
Sosnowski, TVP; „Będzie wciąż ogrom-
niał” (2000), 25 min., real. Lucyna 
Smolińska, Mieczysław Sroka.
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Chcemy wypełnić lukę na sądeckim rynku
Rozmowa z Dariuszem 
Domagalskim i Radosławem 
Ostrowskim, partnerami z 
kancelarii prawnej Axelo.

- Weszli Panowie na sądecki rynek z 
mocnym przytupem, a w środowisku 
rozeszła się informacja, że dwaj mło-
dzi i zdolni z Rzeszowa przewrócą rynek 
usług prawnych w Nowym Sączu.

DOMAGALSKI: - No właśnie 
wręcz przeciwnie! Weszliśmy cicho 
i skromnie, bo nie mamy w natu-
rze sztucznego pompowania balo-
nu oczekiwań. To nie nasz styl, bro-
nimy się bowiem swoją pracą i do-
robkiem. A tak w ogóle to ściśle mó-
wiąc my pochodzimy i mieszkamy 
w miejscowościach, z których bliżej 
do Nowego Sącza niż do Rzeszowa.

OSTROWSKI: - A jeśli nawet ro-
zeszła się w sądeckim środowisku 
opinia, że na lokalnym rynku poja-
wiła się nowa jakość, to tylko nam 
może być miło z tego powodu.

- A pojawiła się nowa jakość?
OSTROWSKI: - Bez komentarza. 

Po owocach ich poznacie.
DOMAGALSKI: - No dobrze, 

pewna nowość się jednak pojawiła. 
Wzorcem do naśladowania jest dla 
nas rynek usług prawnych na Za-
chodzie. Zagraniczni przedsiębior-
cy, którzy wchodzą na polski ry-
nek, zaczynają od tego, że zapew-
niają sobie na miejscu obsługę praw-
ną, np. zatrudniają działające na na-
szym rynku oddziały zagranicznych 
kancelarii. Dzięki temu w relacjach z 
polskim kooperantem od razu uzy-
skują przewagę. Tym prostym spo-
sobem w starciu z polskim przedsię-
biorcą, który tego wsparcia nie ma, 
od początku są w uprzywilejowa-
nej sytuacji.
- Ale chyba nie jest tak, że polscy 
przedsiębiorcy są pozbawieni obsłu-
gi prawnej.

DOMAGALSKI : - Dobra obsługa 
prawna jest dostępna tylko w du-
żych miastach i głównie w Warsza-
wie. Z tego powodu dostęp do niej 
jest utrudniony. Barierą jest odle-
głość i cena.
- To może po prostu specjalistyczna 
obsługa prawna nie jest przedsiębior-
cy niezbędna?

OSTROWSKI: - Jest  potrzebna i 
to z wielu powodów. Dzisiejsze realia 
ekonomiczne i prawne są bowiem 
coraz bardziej skomplikowane, a 
człowiek zajęty zarabianiem pie-
niędzy – w końcu do tego sprowa-
dza się robienie biznesu – nie może 
wiedzieć wszystkiego w każdej dzie-
dzinie. Zabezpieczenie prawne po-
winien otrzymać od kogoś, kto się 
w tym specjalizuje. Najlepiej od do-
brej kancelarii.
- Po czym poznamy dobrą kancelarię?

DOMAGALSKI: - Chciałem po-
wtórzyć za Radkiem, że po owocach, 
ale to już zostało powiedziane. Wy-
chodzimy z założenia, że w dobrej 
kancelarii powinno obowiązywać 
indywidualne podejście do klienta. 
Nie da się zapewnić obsługi prawnej 
na dobrym poziomie, jeśli nie pozna 

się biznesu, w obsłudze którego ma 
się pomagać. Po drugie – według nas 
nie można rozdzielać obsługi praw-
nej od podatkowej. Traktujemy pra-
wo podatkowe, jako podstawową 
dziedzinę obsługi prawnej w bizne-
sie, gdyż to jest zakres ściśle zwią-
zany z finansami, a te są jak wia-
domo czynnikiem podstawowym 
dla przedsiębiorców.  Naszym zda-
niem,  wsparcie prawne dla klien-
ta bez uwzględnienia aspektów po-
datkowych może być dla niego cał-
kowicie nieprzydatne. 

OSTROWSKI: - Jako przykład 
można wskazać zaopiniowanie 
transgranicznej umowy licencyjnej 
bez wskazania, że klient ma pobrać 
podatek u źródła, bowiem narazi go 
to na konsekwencje fiskalne. To jest 
rola prawnika. Rozdzielanie tego na 
doradztwo prawne i podatkowe jest 
sztuczne, nie jest dobrym pomy-
słem. Z drugiej strony doradztwo 
podatkowe wykonywane przez nie-
prawników, także może być dysku-
syjne, gdyż przecież wszystko opar-
te jest aktach prawnych. My oferu-
jemy obsługę kompleksową.
- Sądecki rynek prawny nie oferował 
dotychczas takich usług?

OSTROWSKI: - My na pewno 
widzimy tutaj lukę na rynku, bo-
wiem duże kancelarie działają w du-
żych miastach i one są w stanie za-
pewnić serwis na wysokim pozio-
mie, zazwyczaj oczywiście za wy-
sokie honorarium. Na drugim bie-
gunie są prawnicy zajmujący się do-
radzaniem przedsiębiorcom, którzy 
np. ze względów finansowych nie są 
w stanie wyjść poza lokalne środo-
wisko. Pracują indywidualnie, pro-
wadzą jednoosobowe kancelarie, co 
powoduje, że nie są w stanie robić 
dużych i poważnych tematów, ta-
kich jak przejęcia spółek, restruktu-
ryzacje grup kapitałowych. I tu wi-
dzimy miejsce dla nas. Chcielibyśmy 
zapewniać bardzo wysoki poziom 
usług, porównywalny do standar-
dów wyznaczanych np. przez kan-
celarie stowarzyszone z  tzw. wielką 
czwórką  firm doradczych. Z drugiej 
strony chcemy działać nie „obok” ale 
„z” klientem tzn. jako część jego ze-
społu i zamiast „opiniować” staramy 
się realnie pomagać.  Generalnie sta-
ramy się zaprezentować nowe po-
dejście do klienta.

DOMAGALSKI: - Chcemy dzia-
łać lokalnie, budować zespół praw-
ników, pochodzących stąd. Chcemy 

dać młodym ludziom szansę cieka-
wej pracy, zawodowego rozwoju, 
zarabiania pieniędzy na miejscu, bez 
konieczności wyjeżdżania do War-
szawy, Krakowa albo gdziekolwiek. 
Oczywiście nie stworzymy fabryki, 
która będzie zatrudniała stu praw-
ników i tworzy oddziały na całym 
świecie, bo nie taki mamy cel. Na-
szym priorytetem jest uzupełnie-
nie luki na rynku, zaproponowanie 
usług na wysokim poziomie, za roz-
sądną cenę i z wykorzystaniem miej-
scowych zasobów.
- Dlaczego wybraliście Panowie Nowy 
Sącz, a nie na przykład Tarnów?

DOMAGALSKI: - Po pierwsze jest 
to kwestia emocji, a po drugie biz-
nesu. W kategoriach emocjonal-
nych, jakkolwiek dziwnkie by to nie 
brzmiało, to jakoś zawsze bliżej nam 
było do tematów sądeckich, także 
duża część naszego zespołu pochodzi 
z tych okolic, a w stosunku do Tar-
nowa takich emocji nie odczuwa-
my. W aspekcie biznesowym   na-
szym zdaniem Nowy Sącz ma nie-
porównywalny potencjał bizneso-
wy. Nie będę tu wspominał o wiel-
kich i znanych na całym świecie fir-
mach, ale to również wiele mniej-
szych przedsiębiorstw. Nowy Sącz 
jest wreszcie zagłębiem firm trans-
portowych, a ta branża jest moc-
no przeregulowana i przedsiębior-
cy transportowi niewątpliwie po-
trzebują wsparcia prawnego.
- Chcecie Panowie powiedzieć, że do 
dzisiaj go nie mieli?

OSTROWSKI: - Często pewnie 
mieli to wsparcie na zasadzie, o ja-
kiej wspominaliśmy. Było ono sła-
bo dostępne, daleko i drogie, albo 
było to wsparcie małych, indywi-
dualnych kancelarii, które właśnie 
z tych względów mają ograniczone 
możliwości.
- Nie cenimy takich małych kancelarii?

OSTROWSKI: - Bardzo cenimy! 
Proszę nas źle nie zrozumieć! Jednak 
filozofia naszego działania jest taka, 
że my staramy się być częścią obsłu-
giwanego biznesu naszych klientów. 
Mówiąc inaczej próbujemy  wnieść 
do firmy klienta wartość dodaną. 
W tym celu przeprowadzamy au-
dyty, identyfikujemy ryzyko, prze-
cież wsparcie prawnicze nie pole-
ga tylko na gaszeniu pożarów, ale 
przede wszystkim na profilaktyce. 
Tak więc po przeprowadzeniu au-
dytu możemy zdiagnozować, gdzie 
u danego klienta są punkty zapalne 

i możemy się wspólnie zastanowić, 
jak ryzyko prowadzonej działal-
ności zminimalizować. Robimy to 
między innymi przez wprowadza-
nie procedur, wewnętrznych doku-
mentów. Siłą rzeczy tzw. Małe kan-
celarie pomimo nierzadko bardzo 
wysokiego poziomu merytorycz-
nego osób je prowadzących, nie są 
w stanie fizycznie nadążyć za roz-
wojem biznesowym swoim Klien-
tów, gdyż nikt nie może znać się 
bardzo dobrze na kilku specjaliza-
cjach z zakresu prawa gospodarcze-
go, to tak jakby twierdzić, że lekarz 
rodzinny jest jednocześnie specja-
listą w trzech innych kategoriach. 
My chcemy uniknąć efektu „fabryki 
prawnej” ale aby nadążać za klien-
tami oraz wyprzedzać ich wyma-
gania pewna skala nie tylko ilości 
osób, ale także bazy doświadczeń 
jest po prostu niezbędna.

DOMAGALSKI: - I co  niezwy-
kle ważne, staramy się wychodzić 
z roli wyłącznie prawników. Chce-
my działać szerzej. Wiadomo, że 
jednym z głównych problemów na-
szych przedsiębiorców jest utrud-
niony dostęp do kapitału. Mając 
pewną bazę klientów, wśród któ-
rych jedni mają za dużo gotówki, 
a innym jej brakuje, naturalnym 
działaniem jest kojarzenie biznesu. 
Poza tym współpracujemy z kilko-
ma funduszami inwestycyjnymi, 
które gotowi jesteśmy rekomendo-
wać obsługiwanym firmom w zależ-
ności od potrzeb. Powiedzieliśmy – 
chcemy być częścią biznesu naszych 
klientów i to się ma tym klientom 
opłacać. Jesteśmy nakierowani na 
wsparcie praktyczne, rozwiązanie 
problemu, zabezpieczenie tyłów, a 
nie na wymądrzanie się.

OSTROWSKI: - Jesteśmy kance-
larią podkarpacką , ale obsługuje-
my klientów działających również 
w Małopolsce, dlatego uruchomili-
śmy oddział w Krakowie, a teraz w 
Nowym Sączu. Nowy Sącz, i szerzej 
ziemia sądecka, to jest terra inco-
gnita na rynku usług prawniczych.

- Chcecie Panowie powiedzieć, 
że nikt przed wami nie wpadł na 
to, że właśnie tutaj jest potencjalny 
klient o sporym potencjale?

OSTROWSKI: - No więc nawet 
jeśli ktoś na to wpadł, to bał się za-
ryzykować, a my się nie boimy. 
Duże firmy z pewnością mają praw-
ne wsparcie, zachodzi tylko pyta-
nie, czy dla sądeckiego przedsię-
biorcy jest komfortowe, że ma ob-
sługę z Krakowa czy Warszawy. My 
uważama, że skoro firmy lokalne 
nie mają kompleksów żeby rozwijać 
się globalnie, to nasza branża tak-
że musi nadążać żeby nie było po-
trzeby sprowadzania obsługi spo-
za regionu. 

DOMAGALSKI: - Warto podkre-
ślić, że zespół Axelo tworzą praw-
nicy młodzi i bardzo młodzi. Tylko 
jedna osoba ma więcej niż 40 lat, a 
mimo to większość załogi posiada 
ponad kilkunastoletnie doświad-
czenie zawodowe.
- A czy to nie jest tak, że klient kance-
larii, jak pasażer samolotu, lubi kiedy 
pilot ma już siwe włosy, bo ma wtedy 

pewność, że jego życie jest w dobrych 
rękach?

DOMAGALSKI: - Naszą pracą 
staramy się udowodnić, że życie na-
szych klientów jest w dobrych rę-
kach. Jeśli ktoś posiada inne wy-
obrażenie o branży prawniczej, to 
odpowiadamy – młody wiek na-
szego zespołu to zdecydowanie za-
leta, bo mamy świeże spojrzenie na 
wiele tematów, a jednocześnie po 
kilkanaście lat doświadczenia we 
współpracy z biznesem. Analizo-
wanie metryki prawnika jest pew-
ną kalką z przeszłości. Dzisiaj już tak 
nie jest. Obecnie ludzie robiący po-
ważne biznesy potrafią też rozpo-
znać, czy ten, który do nich mówi, 
ma im coś mądrego do zaoferowa-
nia, czy jest to tylko lanie wody.

OSTROWSKI: - Chyba najistot-
niejsze jest to, co zrobiliśmy w prze-
szłości i co proponujemy klientowi 
dzisiaj, niż to, czy mamy lat 50 albo 
60. Kilkanaście lat obsługi biznesu 
po przełomie 1989 r. to jest jednak 
nasz wielki kapitał. To frapujące, jak 
polski biznes w tym okresie mocno 
poszedł do przodu, powstały for-
tuny i ciekawe przedsiębiorstwa, 
natomiast rynek usług doradczych 
i wspomagających zdecydowanie 
za tym nie nadążył. Wytworzyła się 
pustka, którą wypełniły zagranicz-
ne firmy doradcze i kancelarie.

DOMAGALSKI: - My staramy 
się udowodnić, że nie trzeba być 
częścią zagranicznej korporacji, by 
proponować w Polsce usługi praw-
no-podatkowe na dobrym pozio-
mie. Osobną wartością otwarcia od-
działu Axelo w Nowym Sączu jest 
fakt, że ta część naszego zespołu 
rekrutuje się stąd. To ponad dwa-
dzieścia osób.
- Panuje takie przekonanie, że na do-
brą kancelarię prawną stać tylko naj-
większych przedsiębiorców.

DOMAGALSKI: - To jest nie-
prawda. Pomagamy również ma-
łym spółkom i wierzymy, że one 
z czasem staną się duże, a brak 
wsparcia może być przeszkodą 
w rozwoju. Potrafimy zapewnić 
kompleksową obsługę najwięk-
szym przedsiębiorcom, ale w 
żadnym wypadku nie zamykamy 
drzwi dla małych. Jesteśmy bar-
dzo elastyczni przy ustalaniu za-
sad współpracy.

OSTROWSKI: - Nasz oddział 
uruchomiliśmy w Miasteczku 
Multimedialnym, bo uważamy, że 
to świetna lokalizacja, nowocze-
sny obiekt, wybudowany z pewną 
perspektywą. Pomimo tego, iż ma 
krótką i burzliwą historię, to wie-
rzymy, iż projekt ten rozwinie się. 
Myślimy, że część naszych klien-
tów znajdzie się tam, a rozpoczy-
nającym działalność start-upom, 
chętnie pomożemy.

DOMAGALSKI: - Chcemy tro-
chę wsiąknąć w sądecką społecz-
ność. Prowadzimy również dzia-
łalność pro publico bono, a szcze-
gólnie bliskie są nam inicjatywy 
sportowe i edukacyjne. Będziemy 
też zapewniać w kancelarii staże 
studenckie, słowem cieszymy się, 
że jesteśmy już w Nowym Sączu.
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Obywatel opieprzał i myśmy to przyjmowali
JUBILEUSZ. 25 lat temu, 12 czerw-
ca 1990, ukonstytuowały się pierwsze 
samorządowe sądeckie władze. Roz-
mawiamy z JERZYM GWIŻDŻEM, który 
wówczas został wybrany prezydentem 
Nowego Sącza, dziś wiceprezydentem, 
oraz LESZKIEM ZEGZDĄ, radnym pierw-
szej kadencji Rady Miasta, później wice-
prezydentem, a obecnie członkiem Za-
rządu Województwa Małopolskiego.  

- Dokładnie dziś, kiedy rozmawiamy, 12 
czerwca, mija 25 lat od ukonstytuowania 
się pierwszych sądeckich władz samorzą-
dowych...

Jerzy Gwiżdż: - To ważna data. 
Wówczas zaczęliśmy poważną służbę 
publiczną, która trwa i mam nadzie-
ję jeszcze trochę potrwa. Bo i ja, i pan 
Leszek, jak widać, czujemy się cał-
kiem dobrze.
- Ale gdy dziś wstaliście, pomyśleliście, że 
25 lat samorządu za Wami? Co w takich 
chwilach przychodzi na myśl?

Leszek Zegzda: - Kombatanci... 
(śmiech).  Dla mnie w ogóle wejście 
do ratusza było czymś niezwykłym. 
Wcześniej odwiedziłem go  tylko raz, 
w 1982 roku, gdy brałem ślub cywilny. 
Myśmy wtedy byli trochę tacy chłop-
cy w krótkich spodenkach. Naszą je-
dyną cechą charakterystyczną było, że 
nie jesteśmy związani z poprzednim 
systemem. I to pewnie zdecydowało 
o tym, że wówczas się tam znaleźli-
śmy. Prezydent miał wówczas 36 lat...

JG: I było 36 radnych. Taki zbieg 
okoliczności...

LZ: Ja miałem 32 lata, a niektórzy 
koledzy radni nawet mniej: Piotr Paw-
nik, Ludek Krawiński, Maciej Kurp.
- Jakie uczucia wtedy Panom towarzy-
szyły? Strach, niepewność?

JG: - Byliśmy młodzi, ale też po-
ważni i odpowiedzialni za misję, któ-
ra została nam powierzona. To nie byli 
jednak chłopcy, którym dano pen-
sję, sekretarkę i samochód służbowy.

LZ: - Wtedy nie było samochodów 
służbowych...

JG: - No tak, nie było... Przystąpili-
śmy od razu do ciężkiej pracy. Zdawa-
liśmy sobie sprawę, że przechodzimy 
z ustroju do ustroju. To była nowość, 
którą budowaliśmy bez żadnych do-
świadczeń. Teraz patrzę na Polskę, jak 
ona się zmieniła, i mogę powiedzieć, 
że naprawdę się udało. 
- Od czego zacząć, kiedy nie ma 
wzorców?

LZ: - Mocniejszy akcent postawił-
bym na to doświadczenie niepodle-
głej Polski. Myśmy naprawdę wierzy-
li w misję. Nie pytaliśmy za co, ile to 
kosztuje? Nie było nawet takich pytań.

JG: - Pamiętam miesiąc, kiedy ciu-
łaliśmy pieniądze, żeby zapłacić za 
sprawy publiczne, i zrezygnowali-
śmy z naszych diet radnych. To po-
czucie misji w samorządzie było i jest 
niezwykle ważne. Nie da się praco-
wać, mając na uwadze mamonę. Trze-
ba włożyć serce, widzieć drugiego 
człowieka. Ludzie, z którymi ja mia-
łem okazję pracować, powiem, że się 
nam udali. 

LZ: – [...] Jeśli ktoś sprawdza się 25 
lat w życiu publicznym, to znaczy, że 
jest coś wart. Pierwszą kadencję na-
zwałbym jak w „Panu Tadeuszu” - 
„Kochajmy się”... […] Wszystko roz-
grywało się pod hasłem: „Razem”,  
„Idziemy do przodu”. Pierwszymi 
oznakami polskiej wiosny był odno-
wiony ratusz, centrum miasta, wspól-
ne świętowanie 700-lecia. A później 
przyszły kolejne kadencje już pełne 
polityki...

JG: - Ale to jest normalne.
LZ: - Też tak myślę.
JG: - […] Mieliśmy też inne rzeczy 

do załatwienia. Musieliśmy przejmo-
wać budynki, między innymi po Ko-
mitecie Wojewódzkim, po partii, gdzie 
powstała do dziś funkcjonująca przy-
chodnia. Zmienialiśmy nazwy ulic. To 
były rzeczy ważne z punktu widzenia 
ideologicznego. 
- Czemu się Panowie nie kłócili?

JG: - Bo nie mieliśmy czasu... 
(śmiech). [...]

LZ: - Pod koniec kadencji różni-
ce między nami były oczywiste i one 
wyrażała się później w drugiej, trze-
ciej kadencji.

JG: - Samorząd generalnie się 
upartyjnił, jak wiele innych rzeczy...

LZ: - Ale bilans jest na plus.
JG: - Zdecydowanie

- Gdzie jest ten entuzjazm sprzed 25 lat?
JG: - To nie jest przypisane ogóło-

wi, to zależy od ludzi. Są entuzjaści, 
którzy pracują w samorządzie od 25  
lat i robią, co mogą, żeby było dobrze. 
Ale są też tacy - jak to w życiu bywa – 
którzy idą na posadę.

LZ: - Panom takim jak Jerzy 
Gwiżdż i Leszek Zegzda już nie wy-
pada śmiesznie podskakiwać i krzy-
czeć, że jest w nas entuzjazm. Raczej 

doświadczenie, życzliwość do świa-
ta. Chęć zrobienia czegoś sensowne-
go, pozostawienia czegoś po sobie. 
Podczas zmian systemu, wyzwole-
nia Polski był czas na huraentuzjazm, 
a później czas na pracę, rozeznanie, 
mądrość. 

JG: - Wszystko zaczyna się w gło-
wie. Jeśli się poważnie myśli, to rodzą 
się w nas uczucia, a uczucia prowa-
dzą do roboty, a robota do rezultatów. 
Staraliśmy się postępować według tej 
logiki i myślę, że większość samorzą-
dów w niej trwa. Gdy popatrzeć na to, 
co było 25 lat temu, a jest teraz – to jak 
niebo i ziemia. 
- Mówi Pan o Nowym Sączu? 

JG: - Mówię generalnie. Sącz nie 
jest przecież oderwany od reszty 
kraju. 
- A Polacy, sądeczanie, tak myślą? Nie 
ma dzisiaj karnawału, tańców na ulicach. 
Świętowania samorządności...

LZ: - I tańczą i nie tańczą. Nie moż-
na samorządu odrywać od wolnej Pol-
ski. Ludzie na dole sami rządzą, ale 
dziś też mają inne oczekiwania. En-
tuzjazm z naszych młodych lat, dla 
młodego pokolenia jest dziś absolut-
nie historyczny. Dziś jedyną skalą po-
równawczą jest to, jak życie wygląda 
w Niemczech, Szwecji. Dla młodych 
tak zwana wolna Polska - w sensie jej 
odkrywania - jest daleka, bo oni w tej 
wolnej Polsce się urodzili i w niej żyją. 
Dla nich to oczywistość, więc skąd 
mamy wyzwalać entuzjazm. A star-
si panowie po prostu bardziej godnie 
świętują 25-lecie. […]
- A czemu dziś młodzi nie garną się do 
samorządu? Często też się podkreśla, że 
w tej pierwszej Radzie Miasta byli ludzie 
na poziomie: lekarze, prawnicy, przedsię-
biorcy. A dziś?

JG: - 31 osób miało wykształce-
nie wyższe. Wtedy tylko młodzi mo-
gli zmieniać ustrój.

LZ: - Starszym się podobało w 
tamtym systemie.

JG: Dziś młodzi chcą trochę inaczej 
żyć. Wybierają władzę, jaką chcą. Ta 
władza ma im wyremontować ulice, 
zapewnić dobrą służbę zdrowia itp. 
itd., bo za to płacą podatki. Ale też 
chcą uczestniczyć w życiu samorzą-
du. Gdyby nie było młodych, to nie 
mielibyśmy dziś młodego prezyden-
ta Polski.

LZ: - […] Nasze pokolenie dość 
wcześnie przejęło władzę i dzierży ją 
już 25 lat. Choć czasem zmieniają się 

zadania, które wykonujemy. […] To 
pokolenie jest na tyle dominujące i sil-
ne, że przebicie się młodych ludzi do 
służby publicznej nie jest takie łatwe.

JG: - Bo nasze pokolenie nie jest 
jeszcze takie stare. […] Człowiek 50- 
60-letni jest pełen doświadczeń.  
- Czy to jest właśnie to, co niektórzy na-
zywają zabetonowaniem sceny politycz-
nej, samorządowej.

LZ: - Ale przepraszam, jakim za-
betonowaniem. Przecież w ostatnich 
wyborach samorządowych nastąpi-
ły przedziwne, różne zmiany. Kto by 
się domyślił tych, jakie dokonały się 
na przykład w Gorlicach, Wadowicach 
czy Słupsku. Co to znaczy, że zabe-
tonowane, jeśli ludzie z doświadcze-
niem 25-letnim przegrywają z trzy-
dziestolatkami.  
- O czym to świadczy?

LZ: Że jednak zmiany następują. 
Obserwujemy mechanizmy demo-
kratyczne. [...]
- Dziś młodzi wybierają nowe władze, a 
później siadają na forach internetowych i 
recenzują. Tego nie było 25 lat temu.

JG: - Nie było komputerów, ale to 
nie znaczy, że nie było krytyki. Była 
zarówno ta konstruktywna, jak i ta 
ordynarna, chamska. Jeśli ktoś cham-
sko krytykuje i nie podaje swojego 
nazwiska, to dla mnie jest zwykłym 
tchórzem. Nikt mnie nie przekona, że 
to jest uczciwe.
- A jak 25 lat temu wyglądała krytyka? 
Spotykało się obywatela na Jagiellońskiej i 
mówił Panom prosto w twarz, co myśli?

JG:- Tak, obywatel nawet opieprzał 
i myśmy to przyjmowali. Ale trzeba 
powiedzieć jedną rzecz, władza musi 
być konsekwentna w działaniach. Jeśli 
coś powie, to musi się to starać zreali-
zować, a korygować szczegóły.

- Wśród wielu niewątpliwych 
sukcesów samorządu nie było po-
rażek? Czego nie udało się przez te 
25 lat...

LZ: - [...] W samorządach, nie 
tylko w Nowym Sączu, nie udało 
się bardzo zdynamizować i stwo-
rzyć przestrzeni gospodarczych, nie 
udało się rozwiązać problemów ko-
munikacyjnych, nie udało się stwo-
rzyć bardziej aktywnego ruchu oby-
watelskiego. Ale równocześnie, mó-
wiąc o tym, co się nie udało, powiem, 
że w tych samych dziedzinach bar-
dzo wiele osiągnęliśmy. Udało się w 
sprawach komunikacyjnych, udało 
się w rozwoju gospodarczym, nawet 

w tych drogach się udało – daleko 
niewystarczająco, ale się udało. [...] 
Uważam, biorąc pod uwagę 25-let-
nie doświadczenie, że dziś polity-
ka samorządowa nie jest nastawio-
na na patrzenie na swoje małe ojczy-
zny do przodu, co będzie za 20, 25 lat.  
To, co nasi ojcowie gromadzili, my 
dziś sprzedajemy. Dawniej samo-
rząd myślał perspektywicznie – żeby 
znaleźć miejsce pod rozwój, eduka-
cję, bazę sportową. Gromadził.  Cze-
go my w ostatnim czasie nie robimy 
i to jest błąd.

JG: - Zasadnicze błędy w polityce 
nie wynikają z czynów, tylko z zanie-
chania działania. Często powtarzam, 
już nie pamiętam za kim, że nie po-
winienem się zadowalać tym, co zro-
biłem. Każde nasze działanie powin-
no być lepsze od poprzedniego i każ-
dy cel, który sobie wytyczamy, powi-
nien być bogatszy od poprzedniego. 
Oczywiście oczekiwania ludzi są ta-
kie, żeby to stało się już dziś. Bo lu-
dzie z natury są niecierpliwi. A żyją 
w wolnej Polsce, to dodatkowo chcą, 
żeby już teraz było jak w Norwegii, 
Niemczech czy Szwecji. Młodzi nie 
mają obowiązku pamiętać – jeśli nie 
chcą się uczyć oczywiście – jak było 
25 lat temu, jaki był punkt nasze-
go startu do współczesności, nowej 
rzeczywistości. Jeśli coś się nie uda-
ło, to może wynika to z nadmierne-
go oczekiwania. Nie można było w 
danym czasie zrobić wszystkiego, co 
by się chciało...
- Panowie będziecie się teraz spotykać 
częściej niż co 25 lat i tylko od święta?

JG: - My się spotykamy.
- Często się jednak mówi, że komuni-
kacja między Urzędem Marszałkowskim 
w Krakowie a sądeckim ratuszem bywa 
różna. Dziś nastąpi przełamanie...

JG: - 25 lat temu nie mieliśmy 
komputerów, a pierwszy faks dosta-
liśmy po dwóch latach urzędowania. 
Nie było więc innych środków łącz-
ności, jak bezpośredni. Trzeba było 
wsiąść w autobus, pojechać do Kra-
kowa i gadać. A dziś? Wystarczy tele-
fon komórkowy.  Choć być może tych 
rozmów powinno być więcej […].

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ 
OPRAC. (KG)

ŹRÓDŁO: REGIONALNA TELEWIZJA KABLOWA 
WIĘCEJ NA TEMAT HISTORII 25-LECIA 

SĄDECKIEGO SAMORZĄDU NA 
WWW.SACZ.IN

Od lewej: Jerzy Gwiżdż, Jadwiga Kusiak, Piotr Pawnik, Marian Cycoń

1990 – ślubuje Leszek Zegzda
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Tajemniczy sektor trzeci
Czym, Twoim zdaniem, zajmują się organizacje po-
zarządowe? Jeśli odpowiesz, że zbieraniem pieniędzy, 
myślisz tak samo, jak większość Polaków. Czy masz 
rację? Przeczytaj i dowiedz się, czy trzeci sektor wpły-
wa również na Twoje życie.

Każdy z nas słyszał z pewnością określenia: or-
ganizacja pozarządowa, NGO, trzeci sektor. Jed-
nak czy każdy wie, co one dokładnie oznaczają? 
Jakie działania się za nimi kryją? Może będziecie 
zaskoczeni, ale nasza wiedza na temat organizacji 
pozarządowych jest niewielka i – niestety – opar-
ta na stereotypach. Pokazało to dobitnie badanie 
pt. „Wizerunek organizacji pozarządowych”, któ-
re w ubiegłym roku przeprowadziło Stowarzysze-
nie Klon/Jawor. Stowarzyszenie gromadzi i udo-
stępnia wiedzę o organizacjach pozarządowych w 
Polsce oraz aktywności społecznej naszego społe-
czeństwa, a przeprowadzając wspomniane bada-
nie, chciało się dowiedzieć, co ludzie myślą o trze-
cim sektorze.  Czy ufamy stowarzyszeniom i fun-
dacjom? Co myślimy o ich działaniach, innowacyj-
ności i uczciwości? Czy w ogóle mamy jakieś skoja-
rzenia z hasłem „organizacje pozarządowe”? Od-
powiedzi mogą zaskoczyć.

Okazuje się, że aż 40 proc. badanych* nie miało 
żadnych skojarzeń z hasłem „organizacja pozarzą-
dowa”! Aż 79 proc. z tych, którzy organizacje poza-
rządowe kojarzą, uważa, że zajmują się one przede 
wszystkim pomaganiem potrzebującym. 77 proc. 
twierdzi, że organizacje pozarządowe zajmują się 
głównie zbieraniem pieniędzy, a 70 proc. – że ich główny cel to opieka nad zwierzętami i ochro-
na środowiska. Ponad połowa (56 proc.) pytanych uważa też, że trzeci sektor utrzymuje się przede 
wszystkim ze środków pochodzących ze zbiórek oraz z odpisu 1 proc. podatku. 

Jeżeli przytoczone powyżej wyniki zestawimy z faktami, okazuje się, że obserwacje i przekona-
nia badanych Polaków rozmijają się z rzeczywistością. Działalność pomocowa i charytatywna, naj-
silniej kojarzona z organizacjami (79 proc. badanych), to obszar, którym w rzeczywistości zajmu-
je się zaledwie 6 proc. stowarzyszeń i fundacji! Ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami, to ob-
szar aktywności zaledwie 2 proc. polskich organizacji (70 proc badanych). Co więcej, tylko 7 proc. 
budżetu całego sektora pozarządowego pochodzi ze zbiórek oraz z odpisu 1 proc. podatku (wbrew 
powszechnej – 56 proc. – opinii). 

Skoro tak niewiele wiemy o organizacjach pozarządowych, dowiedzmy się, co naprawdę kryje 
się za tajemniczym sektorem trzecim. 

Pojęcia na dobry początek
Zacznijmy od określenia „trzeci sektor”. Jest to nazwa, której używa się wobec ogółu organiza-

cji pozarządowych. Określenie to wywodzi się z teorii podziału aktywności społeczno-gospodar-
czej państwa na trzy główne sektory. Sektor pierwszy tworzą instytucje państwowe. Sektor drugi 
to podmioty działające dla zysku, czyli biznes. Sektor trzeci to wszystkie organizacje, które ani nie 
stanowią elementu struktury państwa, ani nie są nastawione na zysk (działają non-profit). 

Jak już pisaliśmy, wobec podmiotów tworzących trzeci sektor używa się nazwy „organizacje po-
zarządowe”, co podkreśla ich niezależność od instytucji państwowych/rządowych. Często używa 
się również skrótu NGO’s, który jest niczym innym, jak przeniesieniem z języka angielskiego (non-
govermental organizations = organizacje pozarządowe). 

Ale czemu organizacje powstają? Bo ludzie mają swoje potrzeby i aspiracje, które może zaspoko-
ić właśnie organizacja pozarządowa. Niektórzy twierdzą nawet, że trzeci sektor jest skuteczniejszy 
od państwa i biznesu. Co ważne – organizacje powstają w wyniku inicjatyw obywatelskich. Lecz 
choć podobnie, jak w biznesie, zakładane są na wniosek założycieli, to działają w interesie publicz-
nym, a nie prywatnym, mają swój społeczny cel. 

Mówiąc najprościej – NGO’sy tworzą ludzie dla ludzi. Są to zazwyczaj osoby, które lubią po-
magać innym, nie boją się nowych wyzwań i chcą realizować swoje pomysły oraz zdobywać cen-
ne w dzisiejszych czasach doświadczenia. Co więcej – widzą potrzeby swojego otoczenia i działa-
ją po to, by je zaspokajać. 

Nie tylko stowarzyszenia i fundacje
Jakie znacie rodzaje organizacji pozarządowych? Większość z nas wymieni stowarzyszenia i fun-

dacje. Odpowiedź nie jest błędna, ale nie jest też wyczerpująca. Obiegowo przez organizacje pozarzą-
dowe rozumie się stowarzyszenia i fundacje, ale trzeci sektor obejmuje również organizacje społeczne 
(takie jak komitety rodzicielskie, koła łowieckie, pracownicze kasy pożyczkowe czy komitety spo-
łeczne), kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego. 

Tak rozumiany trzeci sektor liczył w 2011 r. ponad 100 tys. podmiotów, jak pokazały bada-
nia przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor **. Większość z podmiotów, bo aż 72 tys., 

stanowiły stowarzyszenia. Na drugim miejscu znalazły się Ochotnicze Straże Pożarne, które rów-
nież mają formę stowarzyszeń i działało ich w 2011 r. 16 tys. Ostatnie miejsce na podium, z liczbą 11 
tys., przypadło fundacjom.

Patrząc na powyższe dane, łatwo policzyć, że stowarzyszenia (wyłączając OSP) i fundacje, sta-
nowią lwią część polskiego trzeciego sektora (83 tys. wg danych z 2011 r.). Oczywiście nie wszyst-
kie są aktywne, ale szacuje się, że działa nawet 80 proc. z nich. Badania Stowarzyszenia Klon/Ja-
wor pokazały również, że w całym kraju rocznie rejestruje się średnio ok. 4 tys. nowych stowarzy-
szeń i niemal tysiąc nowych fundacji. Ale czym się zajmują?

Nie tylko pomoc i zbieranie pieniędzy
Jak już pisaliśmy na wstępie, nasze wyobrażenia o organizacjach pozarządowych często rozmija-

ją się z rzeczywistością, zwłaszcza jeśli chodzi o zakres ich działalności. Bierze się to przede wszyst-
kim stąd, że większość informacji o trzecim sektorze dociera do nas za pośrednictwem mediów. 
Te zaś najczęściej piszą o stowarzyszeniach czy fundacjach w kontekście zbierania pieniędzy i nie-
sienia pomocy. 

Kto z nas nie słyszał o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – fundacji znanej przede wszyst-
kim z corocznego Finału, podczas którego zbierane są pieniądze głównie na ochronę zdrowia naj-
młodszych? Kto nie natknął się na telewizyjne reklamy zachęcające do przekazania pieniędzy np. na 
rehabilitację niepełnosprawnych dzieci? W końcu – kto nie słyszał o możliwości odpisu 1 proc. po-
datku na rzecz organizacji pozarządowych i nie widział zachęcających do tego spotów czy plakatów?

Wbrew pozorom i medialnym przekazom, organizacje pozarządowe nie zajmują się głównie 
pomaganiem i zbieraniem pieniędzy. Najważniejszą dziedziną działań polskich NGO’sów  jest… 
sport, turystyka, rekreacja i hobby! Zajmuje się tym ponad połowa (55 proc.) rodzimych orga-
nizacji pozarządowych. Aż 42 proc. NGO’sów w swoich statutach wylicza działania z zakresu 
edukacji i wychowania, 33 proc. – kulturę i sztukę, 16 proc. - usługi socjalne i pomoc społeczną 
(dla 6 proc. jest to podstawowe pole działalności), 16 proc. – rozwój lokalny, a 15 proc. – ochro-
nę zdrowia. Co ważne – ponad połowa stowarzyszeń i fundacji (55 proc.) zajmuje się więcej niż 
jedną, główną dziedziną działania. Większość z nich (87 proc.) działa z myślą o indywidualnych 
osobach (np. osoby niepełnosprawne, seniorzy), ponad połowa (55 proc.) organizuje wydarze-
nia takiej jak targi, koncerty, festyny czy zawody, jedna trzecia współpracuje z innymi organi-
zacjami lub wspiera je niefinansowo, a jedna czwarta pomaga materialnie osobom indywidual-
nym, organizacjom lub instytucjom.

Na koniec jeszcze jedna informacja wyciągnięta z analiz Stowarzyszenia Klon/Jawor*: w zeszłym 
roku aż 42 proc. badanych Polaków stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zetknęło się z 
działaniami organizacji pozarządowych. Czy po przeczytaniu tego artykułu, odpowiecie tak samo? 

* Dane pochodzą z badania „Wizerunek organizacji pozarządowych” realizowanego w listopa-
dzie 2014 roku w ramach projektu Badania-Wiedza-Rozwój III sektora, finansowanego ze środ-
ków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

**Dane pochodzą z badania „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych” przepro-
wadzonego w 2012 r. przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Trzeci sektor to też dobra zabawa
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DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKI

12 Edukator – wkładka o aktywności społecznej

Kalejdoskop NGO

Dobro wokół nas
Sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja, kultura, sztu-
ka, usługi socjalne, działalność charytatywna, rozwój lokal-
ny, ochrona zdrowia… - organizacje pozarządowe chcą po-
prawiać polską rzeczywistość na wielu polach. Czy im się to 
udaje? Sądeckie przykłady pokazują, że TAK!

Na ternie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego 
zarejestrowanych jest kilkaset organizacji pozarządo-
wych. Niektóre działają bardziej, inne mniej aktywnie. 
Trudno byłoby zaprezentować wszystkie, dlatego w tym 
i następnych numerach „Edukatora” opisujemy te, które 
odznaczają się wyjątkową aktywnością, skupiają na wy-
jątkowych celach i – co najważniejsze - są skuteczne w 
ich realizacji. W części pierwszej – cztery historie, czte-
ry różne obszary działań, ale to sama, pozytywna puen-
ta: dobro i pozytywna energia są wokół nas.

Akcja renowacja
Jest tak, jak w show telewizyjnym, choć może ka-

mer i flashów mniej. Rodzina w trudnej sytuacji finan-
sowej i lokalowej, często wielka tragedia w tle. Pomoc-
ną dłoń wyciąga nowosądecka Fundacja Renovo, powo-
łana w 2013 r. po to, by wspierać osoby mieszkające w 
skrajnym ubóstwie lub pokrzywdzone przez los. Poma-
gają, dając „nowy” dom. 

Fundacja remontuje mieszkania, wspiera materialnie i 
rzeczowo zniszczone gospodarstwa domowe, jak również 
kupuje niezbędne wyposażenie. Jej ostatni „projekt” to 
budowa nowego domu dla samotnej matki, mieszkają-
cej z czterema córkami w starej, walącej się chałupie w 
Bereście (Krynica-Zdrój). Fundacja może pomóc dzięki 
hojności darczyńców – m.in. sądeckich firm - oraz pra-
cy wolontariuszy.

Kolej na… kolej!
„Stoi na stacji lokomotywa…” – chciałoby się recyto-

wać wiersz Juliana Tuwima, kiedy na stację PKP w No-
wym Sączu wjeżdża prawdziwy parowóz ciągnący za-
bytkowe wagony pasażerskie. Za chwilę buchnie para 
i nietypowy skład wyruszy w podróż do Chabówki, w 
ramach akcji „Kolej na majówkę! Parowozem przez Ga-
licyjską Kolej Transwersalną”. Na trasie przejazdu pik-
niki, koncerty, degustacje, loterie, konkursy i upomin-
ki, a po dotarciu do celu - zwiedzanie Skansenu Tabo-
ru Kolejowego w Chabówce. W pociągu również „pociąg 
do historii”, czyli członkowie grup rekonstrukcyjnych 
w strojach z różnych epok, oraz „pociąg do muzyki” – 
prawdziwy grajkowie niczym z Titanica…

Za przyciągającą tłumy majówką, organizowaną od 
2011 r. stoi Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei – grupa pasjonatów działająca od 2007 roku. Jego 
członkowie biorą czynny udział w  konsultacjach polity-
ki transportowej, przekazują swoje uwagi np. do rozkła-
dów jazdy i starają się inicjować zmiany na korzyść pasa-
żerów. Prowadzą forum dyskusyjne, śledzą i komentu-
ją wydarzenia ze świata kolei, a na co dzień opiekują się 
Izbą Tradycji Kolejarzy Węzła Sądeckiego, zlokalizowa-
ną na dworcu PKP w Nowym Sączu. Prowadzą też sek-
cję modelarską, a w sezonie letnim działają jako wolon-
tariusze w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.

Nie tylko łóżko i ciepła strawa
Cztery kąty dla bezdomnych – tak w dużym skrócie 

można nazwać Dom Brata Alberta, prowadzony przez 
Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Al-
berta. W budynku przy ul. Szwedzkiej schronienie może 

znaleźć każdy, pod warunkiem, że jest trzeźwy. Zapew-
nione ma tam łóżko, ubranie, kąpiel i trzy posiłki dzien-
nie. Ale nie tylko.

Towarzystwo, działające od 1988 r., za cel postawiło 
sobie pomoc osobom bezdomnym oraz rodzinom ubo-
gim – przede wszystkim z regionu Małopolski, ale rów-
nież przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 
bezdomnych, ich aktywizację zawodową i społeczną. 
Ostatni cel realizowany jest przez prowadzenie Wspól-
not Emaus. Jej członkowie są dzisiaj stałymi domowni-
kami Domu Brata Alberta (niegdyś osobami bezdomny-
mi) i wkładają moc wysiłku i pracy, żeby zdobyć pienią-
dze na swoje utrzymanie i móc pomagać innym osobom 
bez dachu nad głową. Jednym z ich działań jest zbiórka 
publiczna używanych przedmiotów, które są następnie 
naprawiane i sprzedawane.

Pomagają godnie odejść
Służenie wszystkim nieuleczalnie chorym osobom w 

godnym i spokojnym odejściu oraz pomoc dla rodzin w 
przeżyciu trudnego doświadczenia, jakim jest cierpienie 
i śmierć najbliższych – takie są główne cele członków i 
wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądec-
kie Hospicjum”, które działa od 1999 r.  Przez pierwsze 
13 lat istnienia Towarzystwo niosło pomoc w ramach 
hospicjum domowego. Wolontariusze – lekarze, pielę-
gniarki, księża oraz wolontariusze socjalni – odwiedza-
li nieuleczalnie chorych w ich domach. W 2008 r. roz-
poczęto starania, by w Nowym Sączu powstało hospi-
cjum stacjonarne.

Działkę przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu poda-
rowało miasto. W dwa lata wyrósł na niej okazały budy-
nek, który kosztował ok. 4 mln zł. Większość (2,8 mln) 
sfinansowano z funduszy unijnych, 500 tys. pochodzi-
ło z charytatywnego plebiscytu Ziarnko Gorczycy, mi-
lion stanowiły środki zgromadzone przez Towarzystwo. 
Istotny wkład zapewniły też fundusze z 1 proc. podatku 
przekazanego przez sądeczan.

To jednak nie koniec historii – obecnie trwają prace 
przy rozbudowie obiektu, bo uruchomione w 2012 r. ho-
spicjum dysponuje tylko 21 miejscami i wszystkie one, 
od momentu rozpoczęcia działalności, są zajęte. Warto 
też wspomnieć, że przy Towarzystwie nadal funkcjonu-
je stacjonarne hospicjum domowe.
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Załoga i przyjaciele Stowarzyszenia Miłośników Kolei

Stowarzyszenie Miłośników Kolei organizuje dla mieszkańców ciekawe imprezy podczas których można przejechać się np. 
pociągiem retro do Chabówki
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Przeżyć życie z celem
Są różne powody, dla których ludzie anga-
żują się w wolontariat. Jedni po prostu lu-
bią pomagać, drudzy twierdzą, że warto. Bo 
choć wolontariat to praca za darmo, zapłatą 
są satysfakcja, wiedza, cenne doświadcze-
nia i umiejętności oraz… szczery uśmiech. 

„Zostałam wolontariuszem, bo nie 
chcę, tak po prostu "przeżyć" życia... bez 
celu. Chcę czuć się potrzebna, wiedząc, że 
dzięki mnie ktoś się uśmiecha. A przecież 
uśmiech to najpiękniejsza nagroda” – pi-
sze internautka Kasia na jednym z porta-
li poświęconych wolontariatowi. Paulina 
uważa, że „dzięki pomocy innym może-
my poznawać nowe wartości, stać się lep-
szymi ludźmi i nauczyć się zupełnie ina-
czej patrzeć na świat”, a zdaniem Mari-
ki „ wolontariat, to wspaniałe miejsce do 
„pracy”, nauki oraz nabycia nowych do-
świadczeń. A dzięki temu, że dostarcza mi 
on tyle pozytywnych odczuć, cieszę się 
każdym dniem życia. Polecam każdemu!”.

Wolontariat – z czym to się je?
Coraz więcej młodych ludzi przeko-

nuje się, że wolontariat może być za-
równo przygodą, która zaprocentuje w 
przyszłości, jak i szansą i sposobem na 
życie. Dobrowolna, bezpłatna praca na 
rzecz innych lub całego społeczeństwa 
przynosi bowiem liczne korzyści. Wo-
lontariusz zyskuje satysfakcję, nowych 
przyjaciół i znajomych, często zdoby-
wa też wiedzę, doświadczenia i nowe 
umiejętności. Co za tym idzie, młoda 
osoba angażująca się w wolontariacie 
poprawia swoją pozycję na rynku pra-
cy. Czemu? Bo większość pracodawców 
lepiej punktuje kandydatów na pra-
cowników, którzy 
co prawda dopiero 
co skończyli stu-
dia, ale np. udzie-
lali korepetycji w 
ramach wolonta-
riatu, uczestni-
czyli w akcjach 
charytatywnych, 
czy angażowa-
li się w działania 
na rzecz lokalnej 
społeczności. 

Nie brak też 
p r z y p a d k ó w 
w o l o n t a r i u -
szy, dla któ-
rych bezpłat-
ne pomaganie 
był o  p r e l u -
dium do pra-
cy zawodowej. 
Ich zaangażo-
wanie, pasja, 
doświadcze-
nia i  umie-
jętności zdo-
byte w danej 
o r g a n i z a c j i 
p o z a r z ą d o -
wej sprawi-
ły, że stali się dla niej idealny-
mi pracownikami. Warto też podkre-
ślić, że większość stowarzyszeń i funda-
cji działa na początku w oparciu o wo-
lontariat swoich członków, a dopiero z 
czasem mogą pojawić się możliwości i 
środki na stworzenie etatów. Wówczas 
wolontariat może się stać pracą, a nad-
programowe zajęcie przynoszące satys-
fakcję - sposobem na życie.

Wspomnijmy też, że chociaż wolon-
tariuszom nie można płacić, to można 
się im odwdzięczyć w inny sposób: or-
ganizując obóz integracyjny, za-

pewniając dostęp do 
kursów czy szkoleń. 

Jak zostać wolontariuszem?
Decydując się na rozpoczęcie pracy w 

charakterze wolontariusza, zapewne za-
dajesz sobie pytanie, czy nadajesz się 

do tej roli? 

Czy masz odpo-
wiednie umiejętności? Czy nie jesteś za 
młody? Pytań i wątpliwości możesz mieć 
wiele – odpowiedź jest tylko jedna: wo-
lontariuszem może być każdy, ale nie każ-
dy wolontariat jest odpowiedni dla każde-
go. Ważne jest to, żebyś miał predyspozy-
cje do działań, których podejmiesz się jako 
wolontariusz. Chcesz pracować z dziećmi? 

Nie musisz mieć skończonych studiów pe-
dagogicznych, ale powinieneś być komu-
nikatywny, lubić 

d z i e c i , 
mieć z nimi dobry kontakt i potrafić 

zagospodarować im czas. Praca z dziećmi 
nie jest dla Ciebie? Nie martw się – dzia-
łań, które mogą wykonywać wolonta-
riusze, jest wiele. W ramach wolontaria-
tu możesz np. udzielać bezpłatnych ko-
repetycji, opiekować się chorymi, orga-
nizować imprezy kulturalne, wykonywać 
prace biurowe, wykazać się w dziedzinie, 

w której masz doświad-

czenie. Zanim zaczniesz działać – 
zastanów się, co chciałbyś robić, w czym 
mógłbyś być pomocny i jakie masz ocze-
kiwania. Jeśli jesteś niepełnoletni, mu-
sisz uzyskać pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych na podjęcie takiej 
działalności. 

Gdzie szukać?
Jeżeli jesteś pew-

ny, że chcesz zo-
stać wolontariu-
szem, zbadaj swo-
je lokalne środo-
wisko i sprawdź, 
gdzie Twoja pomoc 
może być potrzeb-
na. W Nowym Są-
czu i powiecie no-
wosądeckim nie 
brak organizacji, 
które chętnie ko-
rzystają z pomo-
cy wolontariu-
szy. Na począ-
tek – zapytaj w 
swojej… szkole. 
Być może Two-
je umiejętności 
przydadzą się w 
organizacji ak-
cji ekologicz-
nej czy im-
prezy sporto-
wej, a może 
Twoja szkoła 
ma podpisa-
ną umowę o 
wolontariacie 

z inną placówką? 
Na przykład w Zespole Szkół Nr 2 im. Sy-

biraków w Nowym Sączu funkcjonuje wo-
lontariat pn. „Niewidzialna Dłoń”. Ucznio-
wie zespołu udzielają korepetycji dzieciom 
ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obroń-
ców Pokoju. Natomiast I Liceum Ogólno-
kształcące, Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa, Stowarzyszenie Młodych i Zespół 
Świetlic Środowiskowych współpracują z 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Wolontariusze poświęcają swój wolny czas 
osobom starszym i niepełnosprawnym, 

samotnym matkom oraz dzieciom i 
młodzieży z rodzin korzystających z 
pomocy MOPS oraz uczestniczących 
w zajęciach na świetlicach środowi-
skowych. Wolontariuszem może zo-
stać każdy, wystarczy „zapukać” do 
MOPS’u.

Całą armię wolontariuszy zrzesza Są-
deckie Centrum Wolontariatu (SCW), 
utworzone w 2002 r. przez Stowarzy-
szenie Sursum Corda oraz działające 
pod jego szyldem kluby wolontariac-
kie. Zrzeszają one gimnazjalistów, lice-
alistów i studentów, ale także osoby do-
rosłe z całej Małopolski. 

Centrum daje zarówno możliwość pra-
cy w charakterze wolontariusza na rzecz 
różnych osób i instytucji, zdobywania 
wiedzy i umiejętności, jak również ofe-
ruje pomoc w realizacji indywidualnych 
pomysłów na wolontariat. Skupieni w 
nim wolontariusze samodzielnie opraco-
wują i realizują autorskie projekty mło-
dzieżowe, co więcej – sami zdobywają na 
nie pieniądze. Zdobywają wiedzę na or-
ganizowanych dla nich kursach i szkole-
niach, zawiązują nowe przyjaźnie i zna-
jomości podczas licznych wyjazdów in-
tegracyjnych.  

Więcej o tym szczególnym centrum do-
wodzenia wolontariatem sądeckiej mło-
dzieży i dorosłych i o wolontariuszach 
Sursum Corda przeczytasz w następnym 
wydaniu. Będzie też konkurs z nagroda-
mi, więc zachowaj ten dodatek, bo wiedza 
w nim zawarta może okazać się niezbędna 
aby złowić nagrodę!:)

Wolontariat jest super

Daj się wciągnąć do wolontariatu 
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Poradnik społecznika, cz. I

Masz przyjaciół czy pieniądze?
Stowarzyszenia i fundacje stanowią najwięk-
szy odsetek organizacji pozarządowych w 
Polsce. Choć formalnie są to dwie różne for-
my prawne, w praktyce ich działalność może 
być zbliżona. Różnicę między stowarzysze-
niem i fundacją można bowiem sprowadzić 
do prostego stwierdzenia: jeśli masz przyja-
ciół – załóż stowarzyszenie, jeśli masz pie-
niądze – załóż fundację.

Chcesz działać na rzecz lokalnej spo-
łeczności, masz pomysły, jak sprawić, by 
ludziom żyło się lepiej? Chcesz zdobywać 
nowe doświadczenia, poszerzać swoje za-
interesowania i pasje? To pierwszy krok do 
tego, by założyć organizację pozarządową. 
Pierwszy krok, i od razu dylemat: stowa-
rzyszenie czy fundacja? 

Działalność organizacji pozarządowych 
w Polsce regulują przepisy prawne (kon-
stytucja, ustawa o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, ustawa Pra-
wo o stowarzyszeniach, ustawa o funda-
cjach). Stowarzyszenia i fundacje, choć 
często mają podobne cele i prowadzą po-
dobne działania, są w rzeczywistości róż-
nymi formami prawnymi. Tak, jak napisa-
liśmy na wstępie, główną różnicę między 
nimi można zawrzeć w stwierdzeniu: jeśli 
masz przyjaciół, załóż stowarzyszenie, je-
śli pieniądze – załóż fundację.

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie jest to grupa osób (przy-

jaciół, członków rodziny, bliższych i dal-
szych znajomych), które mają wspólne 
zainteresowania (np. polskie militaria) 
lub wspólny cel (np. chcą uchronić przed 
zniszczeniem bunkier z okresu II wojny 
światowej). Zrzeszają się, żeby razem roz-
wijać swoje zainteresowania lub osiągnąć 
wyznaczony cel (np. wpisanie bunkra do 
rejestru zabytków, odnowienie go i udo-
stępnienie go dla zwiedzających). 

Stowarzyszenia są organizacjami do-
browolnymi, co oznacza, że każdy może 
je założyć, przystąpić do już istniejącego 
stowarzyszenia lub w każdej chwili z nie-
go wystąpić. Są też organizacjami trwały-
mi - rotacja członków nie oznacza np. ko-
nieczności ponownej rejestracji organiza-
cji lub jej wyrejestrowania, pod warunkiem 
wszakże, że w stowarzyszeniu będzie mi-
nimum 15 osób.

Cele stowarzyszenia muszą być nieza-
robkowe. Nie może ono powstać po to, by 

przynieść korzyści majątkowe jego człon-
kom. Poszczególne osoby przystępują do 
stowarzyszenia nie dla pieniędzy, ale po 
to, by osiągnąć cel społeczny, który został 
zapisany w statucie stowarzyszenia. Sto-
warzyszenie może prowadzić działalność 
gospodarczą, ale dochód powinien służyć 
osiągnięciu celów. 

Fundacja
Fundację, tak jak stowarzyszenie, two-

rzą ludzie, ale o jej powołaniu i celach dzia-
łania decyduje zazwyczaj jedna lub kilka 
osób (fundator lub fundatorzy). Chcą one 
osiągnąć jakiś ważny społecznie lub gospo-
darczo cel (np. podnieść poziom wykształ-
cenia młodzieży w danej miejscowości, 
przyspieszyć rozwój ekonomiczny okre-
ślonego regionu) i przeznaczają na ten cel 
konkretny majątek, np. pieniądze, papiery 
wartościowe, ruchomości, nieruchomości. 

W sensie prawnym fundacja to ten właśnie 
majątek. Dlatego też - fundacja nie może 
istnieć bez majątku.

Sposób powstania
Fundacja powstaje w oparciu o oświad-

czenie woli o ustanowieniu fundacji (akt 
fundacyjny), w którym fundator wskazuje 
jej cel oraz składniki majątkowe przezna-
czone na jego realizację. Prawo nie mówi, 
jak duży ma to być majątek, ale jak już za-
znaczyliśmy – jest on niezbędny, by fun-
dacja w ogóle powstała. Wyczerpanie środ-
ków finansowych i majątku fundacji może 
być jedną z przyczyn jej likwidacji. 

Do założenia stowarzyszenia nie jest 
potrzebny żaden majątek, konieczne jest 
natomiast co najmniej 15 osób. Jeśli licz-
ba członków zmniejszy się poniżej wyma-
ganego minimum, jest to podstawa do li-
kwidacji stowarzyszenia.

Cel działania
Stowarzyszenie – może zostać utworzo-

ne w każdym prawnie dozwolonym celu, 
pod warunkiem, że nie będzie on zarobko-
wy. Co więcej – stowarzyszenie może dzia-
łać wyłącznie na rzecz swoich członków, 
a jego działalność nie musi być społecznie 
użyteczna. Można założyć np. stowarzy-
szenie poszukiwaczy potwora z Loch Ness…

Fundacja – może zostać ustanowio-
na dla realizacji celów społecznie lub go-
spodarczo użytecznych, zgodnych z pod-
stawowymi interesami RP. Jakie to cele? 
Przede wszystkim ochrona zdrowia, roz-
wój gospodarki i nauki, oświata i wycho-
wanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc 
społeczna, ochrona środowiska oraz opie-
ka nad zabytkami. Fundacja nie może dzia-
łać na rzecz fundatora bądź jego rodziny, 
ani w celu realizacji osobistych interesów 

określonej grupy. Cele fundacji muszą mieć 
zawsze ogólnospołeczny horyzont. Jednym 
słowem: poszukiwanie potwora z Loch 
Ness by nie przeszło…

Zarządzanie
Wszystkie najważniejsze decyzje w fun-

dacji podejmuje jej zarząd. Fundator nie ma 
żadnych szczególnych uprawnień, chyba 
że zostały mu one przyznane w statucie. 
W fundacji nie ma też obowiązku powo-
ływania organu kontroli wewnętrznej. Co 
ważne – nie można być członkiem funda-
cji. Można zasiadać w jej władzach, być jej 
pracownikiem lub wolontariuszem.

Stowarzyszenia są natomiast zarządza-
ne w sposób demokratyczny, co ozna-
cza, że najważniejsze decyzje podejmu-
ją wszyscy członkowie, tzw. walne zebra-
nie członków. Zarząd stowarzyszenia wy-
konuje wolę walnego zebrania i odpowia-
da przed nim za swoje działania. Co wię-
cej - zarząd jest kontrolowany przez usta-
nawiany obowiązkowo wewnętrzny organ 
kontrolny, np. komisję rewizyjną.

Nadzór zewnętrzny
Ostatnia z różnic między stowarzysze-

niami i fundacjami dotyczy ich zewnętrz-
nej kontroli. Działalność fundacji nadzoru-
ją ministrowie właściwi ze względu na pro-
wadzoną przez organizację działalność (np. 
fundacja zajmująca się ochroną zdrowia 
podlega kontroli Ministra Zdrowia) oraz 
starostowie właściwi ze względu na siedzi-
bę fundacji. Co więcej – fundacje muszą co 
roku składać „swoim” ministrom sprawoz-
dania ze swojej działalności. Stowarzysze-
nia mają pod tym względem lżej: nadzorują 
je starostowie lub prezydenci miast na pra-
wach powiatu, nie ma też obowiązku skła-
dania corocznych sprawozdań.

 Sądecka Fundacja Tarcza uczy jak założyć organizację pozarządową, która będzie mogła poprowadzić szkołę.
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PORADNIK ADWOKATA

Masz pytanie do adwokata? Zadaj je drogą e-mailową: 
poradyprawne.dts@abkancelaria.com.  

Agnieszka Błażowska udziela bezpłatnych porad 
prawnych na naszych łamach.   

Kobieta w ciąży ma 
prawo podjąć pracę
Pytanie czytelnika:

Od niedawna jestem matką. Bę-
dąc w ciąży, zawarłam umowę o pra-
cę, a teraz Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych odmawia mi wypłaty zasił-
ku macierzyńskiego. Co mogę zrobić? 

Odpowiedź adwokata:
Jeżeli zawarła Pani umowę o pra-

cę, będąc w ciąży i wykonywała Pani 
tę umowę - tzn. wykonywała Pani 
pracę określonego rodzaju na rzecz i 
pod kierownictwem pracodawcy, w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, to powinna Pani od de-
cyzji ZUS się odwołać. Należy pamię-
tać, iż w prawie polskim nie istnie-
je zakaz zatrudniania kobiet w ciąży. 
Co więcej, gdyby taki zakaz istniał – to 
byłby on niekonstytucyjny. To ozna-
cza, iż kobieta w ciąży ma prawo do 
zawarcia stosunku pracy, a Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych nie powi-
nien tego kwestionować. W prakty-
ce zdarza się, iż ZUS uznaje kobiety, 
które zaszły w ciąże niedługo po za-
trudnieniu w nowym miejscu pracy, 
lub zawarły umowę o pracę, będąc w 
ciąży, za osoby, która nie podlegają 

ubezpieczeniu, co w praktyce ozna-
cza, iż kobiety takie nie dostaną z ZUS 
zasiłku. Takie pozbawianie prawa do 
zasiłku jest krzywdzące dla kobiet, 
które podczas ciąży uczciwie wyko-
nywały swoją pracę. Jeśli Pani jest w 
takiej sytuacji, to należy, z zachowa-
niem terminów wskazanych w decy-
zji (30 dni), odwołać się do właściwe-
go Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych za pośrednictwem organu, któ-
ry wydał zaskarżoną decyzję. Również 
orzecznictwo sądowe stoi na stanowi-
sku, iż nie można odmawiać kobietom 
w ciąży prawa do zatrudnienia – tak 
np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lu-
blinie z dnia 29 kwietnia 1999 r., sygn. 
akt III AUa 49/99 – „uznanie, że umo-
wa o pracę zawarta z kobietą w ciąży 
jest pozorna, prowadziłoby do wpro-
wadzenia w praktyce zakazu zawiera-
nia umów o pracę z ciężarnymi. By-
łoby to więc sprzeczne z podstawo-
wą zasadą prawa pracy określoną w 
art.113 k.p., wprowadzającą zakaz ja-
kiejkolwiek dyskryminacji w stosun-
kach pracy”.

AGNIESZKA BŁAŻOWSKA
ADWOKAT

Andrzej Czerwiński doczekał...

Jerzy Wideł
Z kapelusza

O ewentualnej ministerial-
nej posadzie Andrzeja 
Czerwińskiego w ku-

luarach sejmowych mówiło się 
przed czterema laty. Teraz na 
cztery miesiące przed końcem 
kadencji słowa ciałem się stały 
i został ministrem Skarbu Pań-
stwa. Co ma być zwieńczeniem 
jego długiej, bo trwającej ponad 
27 lat  kariery politycznej.

Z jednej strony o Czerwiń-
skim można mówić, że jest 
szczęściarzem, a z drugiej zaś 
niewątpliwie co w życiu osią-
gnął zawdzięcza swojej praco-
witości, upartości. To człowiek 
długodystansowy, nie sprinter 
jak wielu jego młodszych kole-
gów sądeckich posłów.

Hart ducha ćwiczył przy 
własnoręcznie budowanym 
domu, w klubie piłkarskim 
Sandecji. Wcześniej ten po-
chodzący z domu, w którym 

bynajmniej się nie przelewało 
młodzieniec w klasie matural-
nej w Technikum Elektrycznym 
był pilnym i bardzo dobrym 
uczniem. Po maturze mógł wy-
brać dowolne studia i skierował 
swoje kroki na Akademię Górniczo
–Hutniczej. Ukończył wydział 
energetyczny i wrócił do ro-
dzinnego Nowego Sącza. Podjął 
pracę w Zakładzie Energetycz-
nym, a w 1988 r. został radnym 
Miejskiej Rady Narodowej. Póź-
niej po wolnych wyborach też 
był radnym, by w 1994 r. zostać 
prezydentem miasta. Warto też 
pamiętać, że jego podwładnymi 
w zarządzie miasta zostali wy-
brani: Leszek Zegzda, Ryszard 
Nowak, Ludomir Krawiński, 
Piotr Pawnik. To z tamtych cza-
sów pozostała polityczna przy-
jaźń z Leszkiem Zegzdą. Zresztą 
z obecnym prezydentem 
Ryszardem Nowakiem łączy go 
dobra znajomość bez wrogości 
chociaż on jest platformersem, 
a Nowak zagorzałym pisowcem. 
Chociaż z tym też różnie bywa 
u Nowaka.

Wierny towarzysz haratania 
w gałę z Donaldem Tuskiem stał 
się jednym z jego najwierniej-
szych gwardzistów w gwardii 
przybocznej byłego premiera.

Siedem lat prezydentury 
Czerwińskiego 1994-2001 ko-
jarzyć należy z budową oczysz-
czalni ścieków, pływalni, sprze-
daży „dzisiejszego budynku” 
Europy, gdzie miała być hala 
sportowa. To były dobre, tłu-
ste lata sądeckich inwestycji. Na 
tej fali Czerwiński „dopłynął” 
do Sejmu RP. Ale  2002 r. musiał 
uznać porażkę w wyborach pre-
zydenckich z Józefem Antonim 
Wiktorem.

Czerwiński, jak rzadko który 
z lokalnych polityków, nigdy nie 
wadził się z mediami. Nie gnie-
wał się na krytyczne o nim arty-
kuły. Nie był bohaterem skanda-
li. Prowadzi się bardzo porządnie 
– nigdy nie palił, z rzadka wy-
pił lampkę wina. Za to z reguły 
w weekendy można go spotkać, 
jak biega po falkowskich wzgó-
rzach. Dzisiaj ma 61 lat. Ale jego 
polityczne losy są niepewne, bo 
Platforma Obywatelska pikuje na 
złamanie karku zwłaszcza w ma-
teczniku pisowskim.

Czy nawet jedynka na liście 
wyborczej PO mu pomoże, czas 
pokaże. Ale znając jego wspo-
mniany upór i wytrzymałość w 
walce, może odnieść po raz ko-
lejny sukces. Jeśli nawet przegra, 
to sobie w życiu poradzi. 

OGŁOSZENIE

VI LO w Zespole Szkó  Nr 3 w Nowym S czu

Sprawd : www.barbacki.pl

GIMNAZJALISTO!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Visegrad Sports Festival-3rd 
edition” realizowanego przez Stowarzyszenie Visegrad Maraton 

Rytro w partnerstwie z Mesto Podolínec ze Słowacji, Základní 
škola Opava z Czech oraz Inárcs Nagyközség Önkormányzata

 z Węgier. W ramach projektu w dniach 20-21.06.2015r. odbędzie 
się trzecia edycja Wyszehradzkiego Festiwalu Sportowego

 w Rytrze. Festiwal będzie imprezą towarzyszącą do Maratonu 
Wyszehradzkiego w ramach którego  zorganizowane zostaną 

następujące konkurencje: 

-ultramaraton górski na dystansie 50 km;
-biegi górskie na dystansie 11 km oraz 30 km;
-sztafeta biegowa na trasie Maratonu Wyszehradzkiego (Podolinec-Rytro)
   dla 12 drużyn;
-rajd turystyczny dla seniorów wg formuły nordic walking.

Dodatkowo w celu promocji sportu jako najlepszego sposobu na spędzanie 
wolnego czasu oraz promocji zdrowego stylu życia zorganizowana zostanie 

konferencja promocyjna.

Szczegóły na stronie www.visegradmaraton.info .
Zapraszamy do udziału !!!

Projekt współfi nansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego

Program III Visegrad Sports Festival 
Miejsce  boisko sportowe pod Hotelem Perła Południa w Rytrze

Sobota  20.06.2015r
08.45 – Otwarcie III Visegrad Sports Festival, powitanie gości, zawodników oraz kibiców.
09.00 – Start II Biegu Wierchami na dystansie „M” – 30 km oraz „L” – 50 km
09.30 – wyjście uczestników Rajdu Nordic Walking  (  10km )
09.40 – pokaz fi tnes  ( Ftness Center )
10.00 – Start II Biegu Wierchami na dystansie „S” – 11 km
10.50 – Przewidywane przybycie pierwszego zawodnika na dystansie „S”        – 11km 
11.20 - Przewidywane przybycie pierwszego zawodnika na dystansie „M” – 30km
12.00 – pokaz fi ness latunga dla dzieci ( Fitness Center )
13.00 – 16.00 Konkursy z nagrodami dla najmłodszych
13.00 – Dekoracja zwycięzców na dystansie „S”
14.00 - Dekoracja zwycięzców na dystansie „M”
15.30 – Dekoracja w konkursach dla najmłodszych 
16.00 – występ teatrzyku dla  dzieci  „Koziołek Matołek” i „Herkules” 
17.00 – występ  Orkiestry Dętej „Podhale” z Piwnicznej Zdroju i  kapeli ze Słowacji
18.00 – Dekoracja zwycięzców na dystansie „L”
20.00 –  zabawa z DJ oraz mini widowisko Nocy Świętojańskiej

Niedziela  21.06.2015r.
09.00 – Start maratonu Podolinec ( Słowacja )
 1.45 – Przewidywane przybycie pierwszego zawodnika X Visegrad Maratonu  
              ( Rytro Hotel Perła Południa
13.00 – Występ zespołu regionalnego Dolina Dunajca
15.00 – Dekoracja zwycięzców X Visegrad Maratonu
16.00 – Pożegnanie uczestników X Visegrad Maratonu

              16.00 Koncert zespołu ze Słowacji
więcej informacji na www.visegradmaraton.info

Mamy nowy portal internetowy. 
Dawne dts24.pl zostało zastąpione przez sacz.in

Sprawdź, polub nas i zostań z nami na zawsze.
Otwieramy przed naszymi Czytelnikami nowe możliwości. Nasz 
portal w nowej odsłonie to – oprócz dobrego dziennikarstwa, 

zdjęć i filmów - szybkość, nowoczesność z wersją mobilną 
włącznie, ogłoszeniami drobnymi, wizytówkami firm i 

komentarzami, które moderują sami Czytelnicy.

Tutaj również – nie czekając na wersję papierową – możesz 
pobrać elektroniczne wydanie “Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 

(a numery archiwalne nadal na dts24.pl).

Zapraszamy!

Zmieniamy się z myślą o Was!
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Największe grzechy grillujących
KUL INARIA.  Czy grillując, moż-
na przygotować posiłek, który jedno-
cześnie będzie smaczny i… zdrowy? O 
tym w rozmowie z RAFAŁEM MROZEM, 
który - jak sam mówi - „zgłębia taj-
niki wpływu diety na zdrowie oraz 
przyczyny powstawania chorób”. Od 
kuchni oczywiście. Jego e-mailowy 
poradnik „S.O.S. w Kuchni” subskry-
buje już 10 tysięcy miłośników dobre-
go i mądrego jedzenia. 

- Jakie są największe grzechy grillu-
jących? 

- Możemy podzielić to zagadnie-
nie na dwie kategorie: grzechy do-
tyczące grillowania od strony wpły-
wu na nasze zdrowie, oraz te, któ-
re mają wpływ na smak potrawy. 
W pierwszej z nich grzech numer 
jeden to łączenie ze sobą tłuszczu i 
węglowodanów. I to tych najgorszej 
jakości, pochodzących z produktów 
mącznych - chleb, ciasta lub zawie-
rających duże ilości cukru - napoje 
gazowane, słodycze - lub jednych i 
drugich w tym samym posiłku na 
przykład podczas grilla, na którym 
będą podawane sałatka grecka z oli-
wą i serem feta, grillowany boczek 
oraz kurze skrzydełka. Zdecydo-
wanie korzystniej, z punktu widze-
nia metabolizmu, jest, kiedy zjada-
my tłuszcze z białkiem lub węglo-
wodany z białkiem. I podziękuje-
my za produkty mączne i słodkie. 

Grzech numer dwa to - przejada-
nie się. W sytuacji, kiedy w powie-
trzu unosi się zapach pieczonych na 
grillu potraw, łatwo zapomnieć, że 
nasz żołądek ma skończoną obję-
tość. Choć w postaci skurczonej ma 
wielkość zaciśniętej pięści, to w cią-
gu 20 minut od sygnałów przeka-
zanych przez mózg potrafi się roz-
ciągnąć dziesięciokrotnie, osiągając 
objętość nawet 3 litrów. Tyle tylko, 
że nie pracuje wówczas optymal-
nie, zwłaszcza, gdy jego zawartość 
stanowią różne substancje. Stąd też 
słuszny pogląd, że należy jeść małe 
porcje "gęstych odżywczo" produk-
tów, zamiast dużych porcji produk-
tów, w których ilość biodostępnych 
składników jest niewielka. Takim 
produktem jest przykładowo ogó-
rek czy cukinia. To właśnie z po-
wodu dużej ilości jedzenia podczas 
grillowania, wielu osobom dokucza 
zgaga, która w konsekwencji może 
prowadzić do refluksu.

Jeśli zaś chodzi o grzechy doty-
czące smaku, to też możemy mó-
wić o dwóch. Pierwszy to girllo-
wanie w zbyt wysokiej tempera-
turze. Podobnie jak w przypad-
ku pieczenia mięsa w piekarniku, 
może to doprowadzić do przypale-
nia z wierzchu, podczas gdy mię-
so w środku jest surowe. Oczywi-
ście, dla niektórych rodzajów mięsa 
jest to zaletą, vide wołowina, ale dla 

większości lepiej jest stosować niż-
szą temperaturę. Jeśli utrzymamy 
dłoń nad żarem przez pięć sekund 
- to temperatura jest w sam raz.

Drugi grzech, to grillowanie 
mięsa kupionego z gotową mary-
natą, której składniki są najczęściej 
solidnie naszpikowane wzmacnia-
czem smaku, solą oraz przeciwu-
tleniaczami, co sprawia, że traci się 
smak mięsa, zyskuje uniwersalny 
smak fast-foodu.

- Co zatem najzdrowiej grillować?
- Warzywa oraz mięso. Najlepiej, 

aby nie były pozbawione tłuszczu, 
dlatego lepiej warzywa skropić oli-
wą, a w przypadku mięsa nie wy-
bierać chudych kawałków, ponie-
waż tłuszcz jest doskonałym "no-
śnikiem" smaku. To z tego powodu 
używa się go w marynatach. A kon-
kretne gatunki mięsa to już kwe-
stia gustu. Wraz z informacjami o 
wprowadzeniu zakazu wędzenia 
dymem, można było odszukać in-
formacje o tym, że grillowanie także 
powoduje powstawanie rakotwór-
czych benzo(a)pirenów. To rze-
czywiście prawda, choć nieobiek-
tywnie przedstawiana. Podobnie, 
jak w kwestii zakazu wędzenia dy-
mem. Te toksyczne wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne 
powstają w wyniku pirolizy tłusz-
czu oraz niepełnego spalania materii 

organicznej - każdej, bez wyjąt-
ku - powstają więc także w sytu-
acji pieczenia w piekarniku, pale-
nia papierosów czy w procesie pa-
lenia kawy, spalania węgla w pie-
cu. Nie ma znaczenia czy na grillu 
znajduje się mięso, warzywa, ryby 
czy ziemniaki - benzo(a)pireny i 
tak będą powstawać, nawet jeśli nie 
będzie w nich tłuszczu. Oczywiście 
najzdrowiej byłoby unikać owych 
benzo(a)pirenów, ale w praktyce 
to nie jest możliwe. Nie trzeba jeść 
pieczonych, wędzonych czy smażo-
nych potraw - wystarczy palić pa-
pierosy albo pospacerować w se-
zonie grzewczym po Nowym Sączu 
czy Krakowie, aby regularnie 
przyjmować niewielkie dawki tych 
związków. Z tego punktu widzenia 

grillowanie nie jest głównym źró-
dłem benzo(a)piernów oddziałują-
cych na człowieka. Poza tym - na-
wet gdyby były - czy oszczędziliby-
śmy sobie z tego powodu przyjem-
ności spotkań ze znajomymi przy 
"pieczystym" w letnie popołudnie?

- Jak grillować? Na ogniu czy w foli? 
Czy zależy to od produktów, które 
chcemy przygotować?

- Znowu wracamy do kwestii: 
zdrowie czy smak? Folia czy popu-
larne tacki wykonane są z alumi-
nium, czyli glinu. Jego cząsteczki 
są bardzo silnie naładowane, czy-
li "reaktywne" i to sprawiło, że jest 
jednym z 20 najpowszechniej spo-
tykanych pierwiastków na Ziemi, 
który nie bierze udziału w żadnym 
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procesie chemicznym zachodzą-
cym w żywych organizmach. Ob-
razowo - kiedy glin zwiąże się z ja-
kimś białkiem, trzyma się go ni-
czym superglue, przez co białko to 
przestaje być "dostępne" dla orga-
nizmu. To między innymi z powo-
du tej właściwości wszystkie alu-
miniowe puszki, w których kupu-
jemy napoje i przetwory są od we-
wnątrz pokryte dodatkową izolu-
jącą warstwą - podobnie jest z ma-
słem, wieloma słodyczami, karto-
nami na mleko i soki. Bardzo trudno 
jest unikać wszystkich źródeł gli-
nu, ale jeśli nie ma takiej koniecz-
ności, lepiej nie stosować folii alu-
miniowej. Czasem nie da się przy-
gotować niektórych potraw grillo-
wanych bez użycia folii. Należy do 

nich choćby  kiszka z cebulą i ma-
jerankiem - wtedy nie ma wyjścia. 
Ale generalnie odpowiednia tem-
peratura pieczenia na żarze, a nie 
na ogniu i trochę tłuszczu sprawią, 
że mięso zachowa soczystość i nie 
będzie wysuszone nawet w trakcie 
dłuższego grillowania.

- Czego grillować nie wolno albo nie 
powinno się?

- Tego, czego nikt nie będzie 
chciał jeść. To kwestia smaku i gu-
stów, bo nawet jeśli przypalone po-
trawy, są niezdrowe, z uwagi na 
zawartość dużej ilości toksyn, to 
wiele osób czeka na takie przypa-
lone kiełbaski czy zbrązowiony na 
ruszcie chleb. I żadne argumenty 
prozdrowotne nie będą miały tutaj 

znaczenia. Z drugiej strony smak 
jest obiektem manipulacji. Żyje-
my w świecie "convenience food" 
- żywności, która jest już częścio-
wo przygotowana do spożycia i ty-
czy się to także grillowania - mamy 
gotowe mięso w marynacie, kiełba-
ski z serem, specjalne sosy do gril-
la, które "uzdatni" się tak, aby ich 
smak był intensywny i "właściwy". 
W efekcie ludzie powoli zapomina-
ją, jak smakuje pieczona wieprzo-
wina czy drób, czy sos jogurtowo-
koperkowy czy masło rozgniecione 
z czosnkiem. A szkoda.

- A jak się ma sprawa z marynatami?
- Do przygotowania marynat 

najlepiej użyć octu jabłkowego czy 
balsamicznego, soku z cytrusów czy 

wytrawnego wina, bazy w postaci 
tłuszczu takiego jak smalec czy oli-
wa. Z przypraw - tymianek, czo-
snek, kolendra, sól i słodka papry-
ka wystarczą - taka kompozycja 
będzie smakować także dzieciom. 
Przepis jest prosty - po łyżeczce 
zmiażdżonych, siekanych przypraw 
i soli mieszamy razem z łyżką octu i 
łyżką tłuszczu - i w tym marynuje-
my mięso, trzymając je w lodówce 
przez 2-3 godziny. Nadmiar przy-
praw można usunąć przed grillo-
waniem. Bardziej charakterystycz-
ne w smaku marynaty można two-
rzyć na bazie łąckiej śliwowicy za-
miast tłuszczu i octu, siekanego im-
biru z miętą, czy świeżego ananasa. 
Zawarta w nim bromelina "nadtra-
wia" białko, zmieniając smak mięsa.

- Zdradzi Pan smakowity sekret z wła-
snej kuchni?

- W ostatniej fazie grillowania, 
na minutę przed zdjęciem mięsa z 
rusztu można wrzucić do żaru kilka 
kulek jałowca - mięso zyska w sma-
ku głęboką, żywiczną nutę.

Na grillu można przygotować 
także... czosnek. Całe, nieobra-
ne główki kładzie się na ruszcie 
co jakiś czas zmieniając ich poło-
żenie. Kiedy są już miękkie, na-
leży je zdjąć, ostudzić i obrać - 
zyskuje słodki smak, gubi gdzieś 
"czosnkowy odór", zachowując 
swój charakter. Po rozgnieceniu 
widelcem świetnie pasuje do po-
midorów i żółtego sera z miodem.

ROZMAWIAŁA EWA STACHURA

KAMIONKA WIELKA

WYROBY REGIONALNE

KAMIONKA WIELKA

WYROBY REGIONALNE

Sklepy fi rmowe:

Nowy Sącz,

ul. Klasztorna 26, 

Kamionka 

Wielka 501
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SZKOŁY Z PASJĄ I KUŹNIE TALENTÓW

Katolicka Szkoła Podstawowa im. 
Ks. Franciszka Blachnickiego i Ka-
tolicka Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I Stopnia, prowadzące 
swoją działalność edukacyjną przy 
parafii Św. Małgorzaty, są szkoła-
mi, które kształcą na najwyższym 
poziomie oraz w szczególny spo-
sób rozwijają pasje i talenty swo-
ich uczniów. Szkoły te kontynuują 
wielowiekową tradycję szkoły pa-
rafialnej utworzonej przy sądeckiej 
kolegiacie przez kardynała Zbignie-
wa Oleśnickiego 
w 1412 r. W okresie średniowie-
cza szkoła ta kształciła wyłącznie 
chłopców: w czytaniu, pisaniu, 
muzyce, śpiewie, rachunkach, gra-
matyce łacińskiej i w poznawaniu 
zasad wiary. Reaktywacja tej szko-
ły odbyła się osiemnaście lat temu w 
1997 r. Popularnie zwany „Katolik” 
i „Muzyk” w swojej ofercie eduka-
cyjnej gwarantują bardzo wysoki 
poziom kształcenia i wychowania. 

Szkoła posiada „Certyfikat jakości 
wychowania” nadany przez Mało-
polskiego Kuratora Oświaty. Jako 
jedyne w Polsce, wspólnie z dwoma 
szkołami podstawowymi z Hiszpanii 
i Belgii, zostały nagrodzone za reali-
zację Programu Golden Five i zdo-
były tytuł „Złotej Szkoły”. Obydwie 
szkoły prowadzone przez Katolickie 
Stowarzyszenie Oświatowe w No-
wym Sączu, w ubiegłym roku zo-
stały wyróżnione w prestiżowym 
konkursie organizowanym przez 
Marszałka województwa małopol-
skiego „Małopolska Szkoła z Pasją”. 

Potwierdzeniem bardzo wysokiego 
poziomu kształcenia jest wysokie 
EWD (edukacyjna wartość doda-
na) oraz wyniki sprawdzianu szó-
stoklasistów. Katolicka Szkoła Pod-
stawowa w tym roku po raz  trzy-
nasty z rzędu uzyskała najwyż-
szy wynik - 9 stanin. Taki sam wy-
nik uzyskali szóstoklasiści Katolic-
kiej Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia. Obydwie szkoły 
należą do grona najlepszych szkół 
w Polsce w kryterium sprawdzia-
nu uczniów klas szóstych. Tego-
roczny sprawdzian CKE w Warsza-
wie przeprowadziła według nowych 
zasad w dwóch częściach - osobno 
część humanistyczno-matematycz-
na i część językowa (j. angielski). 
Również w tym roku, w nowej for-
mule sprawdzianu, obydwie szko-
ły katolickie uzyskały 9 stanin i jed-
nocześnie najwyższy wynik wśród 
sądeckich publicznych i niepublicz-
nych szkół podstawowych. W czte-

rech klasach, które przystąpiły do 
sprawdzianu, trzech uczniów uzy-
skało maksymalną ilość punktów z 
obydwu części tego sprawdzianu.

Dodatkowym powodem do 
dumy Zbigniewa Małka (dyrek-
tora obydwu szkół) są tegorocz-
ne sukcesy indywidualne uczniów. 
Uczennice klas szóstych Aleksandra 
Woźniak i Emilia Sułkowska zo-
stały laureatkami Małopolskie-
go Konkursu Humanistycznego, a 
Krzysztof Czerwiński został lau-
reatem Małopolskiego Konkursu 
Informatycznego. Potwierdzając 

wysoki poziom edukacji informa-
tycznej, Jarosław Komsta zakwa-
lifikował się do etapu finałowe-
go „Międzynarodowego Konkursu 
Programistycznego BALTIE 2015”, 
który odbędzie się w Warszawie - 
Jarek rywalizował z najlepszymi 
informatykami z Czech i Słowacji. 
W poprzednim roku taki sam suk-
ces odniosła uczennica Aleksandra 
Kawa. Duża ilość zajęć sportowych 
procentuje wysokimi wynikami w 
różnych dyscyplinach sportu. Od 
kilku lat nieprzerwanie, uczniowie 
tych szkół stają na podium Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w pływaniu, te-
nisie stołowym, narciarstwie, sza-
chach, wspinaczce, piłce ręcznej, 
unihocu i piłce nożnej (ostatnio 11 
czerwca zespół dziewcząt zdobył 
Mistrzostwo Nowego Sącza).

Według dyrektora Zbigniewa 
Małka - bardzo trudno jest utrzy-
mać przez tak długi okres czasu wy-
niki na najwyższym 9-staninowym 
poziomie. Jest to tym trudniejsze, 
że w badaniach na wejściu ucznio-
wie klas pierwszych uzyskują śred-
nio wynik na poziomie piątego lub 
szóstego Stanina (stąd bardzo wy-
sokie EWD). W szkole uczy się dużo 
uczniów ze specyficznymi potrze-
bami edukacyjnymi. Są wśród nich 
dzieci niepełnosprawne i dzieci dys-
funkcyjne. Sukces dydaktyczny w 
klasie szóstej okupiony jest ciężką i 
mozoloną pracą uczniów i nauczy-
cieli. Pomaga w tym wczesna dia-
gnoza oraz wczesne wspomaganie 
terapeutyczne. 

Duży wpływ na końcowy wynik 
edukacyjny szkoły ma jej innowa-
cyjność. Aktualnie w szkole reali-
zowanych jest 30 innowacji peda-
gogicznych i 6 programów autor-
skich. Nauczyciele wybierają am-
bitne programy nauczania i dosto-
sowane do nich podręczniki – w 
tym roku jako jedna z nielicznych 
szkół w Polsce nie wybrała bardzo 
słabego tzw. „rządowego elemen-
tarza”. Chcąc ułatwić start szkolny 
dzieciom sześcioletnim, uwzględ-
niając specyfikę pracy z nimi, już 
drugi rok funkcjonują w szkole od-
dzielne klasy sześciolatków i sied-
miolatków.

„Katolik” i „Muzyk” w taki 
sam sposób troszczą się o dzie-
ci z trudnościami w nauce jak i o 
dzieci szczególnie uzdolnione tzw. 
„diamenty”. Bogata artystyczno-
sportowa oferta pozwala im od-
kryć i rozwijać swoje życiowe pa-
sje. Jednym z takich przykładów 
jest Patryk Brdej, który pasją do 
tańca zaraził się w szkole podczas 
zajęć prowadzonych przez Szkołę 
Tańca Wir Dance. Patryk w pro-
gramie "You Can Dance" wytań-
czył nagrodę - wyjazd na warsz-
taty do Sewilli, gdzie pracował pod 
okiem największych sław tańca. 
Po powrocie z Sewilli Patryk bę-
dzie walczył o stypendium w pre-
stiżowej szkole tańca Broadway 
Dance Center. Podobnie jak Patryk 
pasję taneczną rozwijają na-
sze absolwentki Olivia Stępień 
i Claudia Gowgiel, które wystą-
piły w telewizyjnym programie 

„GOT TO DANCE” i  razem z kra-
kowskim zespołem JDC wystąpi-
ły w telewizyjnym programie TVN 
„Mam Talent”. 

 W ostatnich dniach nasza ab-
solwentka Gabriela Cegielska zdo-
była koronę Miss Maturzystek 
Ziemii Sądeckiej 2015. Gabrysia 
jeszcze w szkole podstawowej ujaw-
niała zainteresowania i pasję do 
mody. Dziś jest profesjonalną mo-
delką prezentującą kolekcje w re-
nomowanych zagranicznych ma-
gazynach mody.                               

Coraz większą popularnością w 
Nowym Sączu cieszy się Katolicka 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I 
Stopnia. Jest to szkoła, w której jedno-
cześnie w jednym miejscu, w jednym 
budynku, uczniowie realizują kształ-
cenie ogólne w zakresie szkoły pod-
stawowej oraz kształcenie muzycz-
ne na poziomie sześcioletniej szko-
ły muzycznej pierwszego stopnia. 
Szkoła posiada uprawnienia nada-
ne przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Jest to jedyna tego 
typu placówka na Sądecczyźnie. W 
dniu 26 czerwca szkołę tą opuszczą 
pierwsi absolwenci, z których 88 proc. 

napisało sprawdzian szóstoklasistów z 
części matematyczno-humanistycz-
nej na 90,9 proc., a z części drugiej tj. 
języka angielskiego na 100 proc. 

Diamentem w zakresie kształce-
nia muzycznego jest Zuzanna Ha-
tlaś, która między innymi zdobyła 2 
miejsce w XVI Konkursie Pianistycz-
nym im. Ignacego Jana Paderewskie-
go. Nagrodę wręczał jej prof. Andrzej 
Jasiński przewodniczący wielu mię-
dzynarodowych konkursów piani-
stycznych – nauczyciel Christiana Zi-
mermana jedynego Polaka zwycięzcy 
Międzynarodowego Konkursu Chopi-
nowskiego. 

 Rekrutacja do klasy pierwszej 
szkoły muzycznej dla sześcio i sied-
miolatków polega na konsultacji i ba-
daniu predyspozycji do nauki gry na 
wybranym instrumencie. Komisja re-
krutacyjna sprawdza u kandydata po-
czucie rytmu, słuch muzyczny i pa-
mięć muzyczną. Absolwenci tej szko-
ły mają możliwość kontynuowania 
nauki w Katolickiej Ogólnokształcą-
cej Szkole Muzycznej II Stopnia, któ-
ra prowadzi kształcenie  na pozio-
mie gimnazjum i liceum ogólno-
kształcącego.

TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO ODDZIAŁU 
PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ DLA 

SZEŚCIOLATKÓW !!!

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Ponad 1600 uczniów pije 
wodę z „poidełka” 

Woda musi zawierać niezbęd-
ne dla naszego zdrowia składni-
ki. Jedne z najważniejszych ma-
kroelementów to wapń i ma-
gnez. Bez nich nasz organizm nie 
mógłby prawidłowo funkcjono-
wać. Są, bowiem odpowiedzial-
ne za budowę kości, zębów, ale 
także mięśni. Niedobór magne-
zu może powodować np. nerwo-
wość albo skurcze. W codzien-
nym życiu często nie zastanawia-
my się, jaki istotny wpływ na na-
sze zdrowie ma bezpieczna i do-
bra woda. Poza tlenem jest ona 
przecież najważniejszą substan-
cją potrzebną nam do życia.

Co w wodzie „piszczy”?
– Zapotrzebowanie na wodę 

dorosłego człowieka wynosi 2-4 
procent masy ciała. U dziecka 
natomiast jest to nawet 15 pro-
cent. Trzeba wiedzieć, że dla pra-
widłowego funkcjonowania or-
ganizm ludzki potrzebuje nie tyl-
ko wody, ale również substancji 
w niej rozpuszczonych – wyja-
śnia Grzegorz Cięciwa, zastęp-
ca kierownika laboratorium w 
Spółce Sądeckie Wodociągi. – 
To wodorowęglany, siarczany, 
chlorki, sód, potas, wapń, czy 
magnez. 

W wodzie kranowej zawar-
te są niezbędne składniki, któ-
re pomagają nam żyć zdrowo, 
uprawiać sport, czy uczyć się. 

Substancje te biorą udział w tra-
wieniu, wymianie wody w na-
szym organizmie oraz utrzy-
maniu prawidłowego ciśnienia 
krwi. 

Skąd bierze się woda w naszych 
kranach?

Jest pobierana z ujęcia brze-
gowego na rzece Dunajec. Stam-
tąd trafia do stacji uzdatnia-
nia wody, gdzie jest poddawa-

na skomplikowanym procesom 
oczyszczania. 

– Ktoś, kto nie widział tego 
obiektu myśli sobie: „A co tam 
takiego może być?”. Ale my wi-
dzieliśmy i jesteśmy pod dużym 
wrażeniem. Jak zobaczyliśmy 
te wszystkie wielkie maszyny 
to oczy zrobiły nam się jak pię-
ciozłotówki! Jak przysłowiowe 
pięć złotych, za które codzien-
nie przez pięćset dni można pić 
wodę z Sądeckich Wodociągów 
– mówi Tomek Jarosz, wokali-
sta zespołu Lachersi. 

Grupa wzięła udział w sesji 
zdjęciowej w Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Starym Sączu pod-
czas, której został nagrany tele-
dysk do utworu „Doliną płynie 
życie”. Teledysk i zdjęcia z se-
sji można obejrzeć na Facebo-
oku Spółki Sądeckie Wodociągi. 

– Mamy nadzieję, że piosen-
ka dotrze do każdego. Będzie 
dla każdego dostępna jak czysta 
woda prosto z rur – dodaje Ma-
ciej Nieć z Lachersów. 

W ramach ekologicznej ini-
cjatywy Spółki Sądeckie Wodo-
ciągi „Akademia Wodnika” Sta-
cję Uzdatniania Wody w Sta-
rym Sączu zwiedzają również 
uczniowie z sądeckich szkół. Do 
tej pory było to 2,5 tys. dzieci. 

Woda zamiast gazowanych 
napojów

Spółka wychodzi naprzeciw 
zmianom, które wprowadza 
ustawa o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia. Przedsiębior-
stwo montuje w szkołach źró-
dełka wody pitnej. Urządzenia 
są wykonane ze stali nierdzew-
nej. Posiadają atest Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Są przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Woda, która płynie w sieci 
Spółki Sądeckie Wodociągi speł-
nia zapisy określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 29 
marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. Jest na bieżąco ba-
dana i monitorowana przez pra-
cowników laboratorium, które 
posiada Certyfikat Akredytacji 

Laboratorium Badawczego. Na 
bieżąco parametry wody publi-
kowane są na stronie interneto-
wej spółki. 

– W szkołach, gdzie montu-
jemy zdroje wody pitnej, robi-
my dodatkowe badania wody. 
Tak, żeby rodzice uczniów mieli 
pewność, że jest ona bezpiecz-
na – zaznacza Grzegorz Cięci-
wa, zastępca kierownika labora-
torium Sądeckich Wodociągów. 

W Nowym Sączu funkcjonu-
je pięć „poidełek” w: Szkole 
Podstawowej nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi, Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych nr 
1, Szkole Podstawowej nr 7 oraz 
na sądeckim rynku i w Centrum 
Handlowym Gołąbkowice. 

O INICJATYWACH SPÓŁKI SĄDEC-
KIE WODOCIĄGI MOŻNA PRZECZYTAĆ 
NA STRONACH SWNS.PL ORAZ AKA-
DEMIAWODNIKA.PL

Dzięki wsparciu środków z 

Unii Europejskiej Spółka 

Sądeckie Wodociągi prowadzi 

projekt pn. „Rozbudowa 

wodociągów i kanalizacji w 

Gminie Nowy Sącz i Stary 

Sącz”, który zapewni dostęp 

do czystej i bezpiecznej wody 

dla 3,5 tys. mieszkańców 

Sądecczyzny. W ramach 

prowadzonych prac zostanie 

wybudowana także kanalizacja, 

dzięki której poprawi 

się jakość życia mieszkańców 

oraz środowiska naturalnego, 

bo ścieki trafią tam, gdzie ich 

miejsce – do oczyszczalni. 

Wartość zadań to 78 mln zł.  

Maciej Nieć podczas otwarcia zdroju wody pitnej w Szkole Podstawowej nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu

Zespół Lachersi podczas sesji zdjęciowej w Stacji Uzdatniania Wody w Starym 
Sączu

Jak wziąć udział w akcji 
„Akademia Wodnika?

Wystarczy napisać na adres 
katarzyna.budzyn@swns.pl
 lub zadzwonić pod numer 

telefonu 18 41 41 253. 
Warsztaty prowadzone 
w szkołach i zwiedzanie 
stacji uzdatniania wody 

oraz oczyszczalni ścieków 
są bezpłatne.
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY

REKLAMA

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 
tel. 014 627 26 32, 
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
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NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

„Sony”, „Cyber-shot” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.  
Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy. 

* Promocja „Kupujesz. Zyskujesz!”obowiązuje w dniach 8.06–28.06.2015 r. na wybrane modele aparatów i kamer.  
Zwrot (wartość „cashback”) na akcesoria do wykorzystania w dniu zakupu. Regulamin dostępny w salonach.

Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

Idealny obraz  
w każdej sytuacji

DSC-HX90 1 899 zł

Kupujesz. Zyskujesz!
Za każde wydane 500 zł, otrzymasz 50 zł  
na akcesoria* 

Rozdzielczość
20.2

Zoom optyczny
3.6x

Obiektyw
F1,8

Ekran LCD
3.0”Zaawansowany aparat  

z dużym przetwornikiem obrazu 

WARTO

Teraz pakujemy więcej na wakacje!

DSC-RX100 1 699 zł

150 zł

na akcesoria
*

CASH 
BACK

Rozdzielczość
18.2 Mpx

Odchylany 180° 
ekran LCD 3.0”

Zoom optyczny
30x

Wysuwany
wizjer OLED

150 zł

na akcesoria
*

CASH 
BACK
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PIŁKA NOŻNA.  Sezon 2014/15 
zgodnie okrzyknięto najsłabszym w 
historii występów Sandecji w I lidze. 
Złożyły się na to szczupła kadra, częste 
zmiany trenerów, ale i głosy docho-
dzące z klubu o mało komfortowej sy-
tuacji finansowej.

 Jeden z kluczowych zawodni-
ków, po sezonie, bez ogródek na ła-
mach lokalnej prasy wypowiadał się, 
że ciągłe zmiany trenerów zakrawały 
na kabaret i te rotacje niespecjalnie 
dobrze świadczą o sytuacji organiza-
cyjnej i sportowej, w jakiej znajdu-
je się Sandecja. Prawdę mówiąc, po 
ostatnim gwizdku meczu kończą-
cym sezon w Olsztynie, gdzie San-
decja zremisowała 2:2, kibice i sami 
piłkarze odetchnęli z ulgą. Niemal 
cały sezon drużyna grała pod pre-
sją i walczyła o utrzymanie. Mimo 
różnych kłopotów, Sandecja potra-
fiła zagrać skutecznie, a czasem na-
wet porywająco. Do nielicznych fak-
tów, jakie fani biało-czarnych będą 
wspominać po tym sezonie, to wy-
sokie zwycięstwo 2:7 nad GKS-em 

Tychy pod wodzą Piotra Stacha, 
czy pewne zwycięstwo na własnym 
terenie z tradycyjnie mocną Arką 
Gdynia. Generalnie w klubie sporo 
się działo. Niekoniecznie na mura-
wie. Za pracę podziękowano wielo-
letniemu piłkarzowi, a potem dyrek-
torowi sportowemu Sandecji Janowi 
Frohlichowi. Jego miejsce zajął Paweł 
Cieślicki przedsiębiorca budowlany, 
prezes czwartoligowej Barciczanki  
i zapalony kibic. Najgłośniejszym 
jego posunięciem, ale i w tym sezo-
nie właściwie chyba jedynym, było 
sprowadzenie wychowanka szkół-
ki Barcelony  Armanda Ella Kena – 
piłkarza tyle nietuzinkowego, co po-
datnego na kontuzje. 

Kameruńczyk, kiedy tylko grał, 
wiele wniósł do drużyny. O pechu 
może mówić Kamil Hempel, któ-
ry przez kontuzję zaliczył tylko dwa 
występy,  w tym jeden w pełnym 
wymiarze. Na pewno nie zawiedli 
starzy wyjadacze jak Dawid Szufryn, 
który okazał się prawdziwym lide-
rem i dobrym duchem drużyny, jak 
Maciej Bębenek, który po sezonie 

niestety przeniósł się do GKS Kato-
wice. Generalnie piłkarzom trzeba 
oddać po tym sezonie należny sza-
cunek, przegrywali czasem nie bę-
dąc drużyną gorszą – trudno o stabi-
lizację formy, nie mówiąc już o dys-
cyplinie i myśli  taktycznej,  mając co 
niemal sześć spotkań nowego trene-
ra. Już po sezonie okazało się dodat-
kowo, że klub zalega z pensjami od 
marca i kwietnia.  

Niemniej warto zauważyć, że był 
to sezon pierwszoligowy, w którym 
bodaj najczęściej na murawę w bia-
ło-czarnych barwach wybiegali ro-
dowici sądeczanie – Dawid Szufryn, 
Sebastian Szczepański, Przemysław 
Szarek, Kamil Słaby, młodziutki 
Szymon Kuźma, wychowanek KS 
Tymbark Wojciech Kalisz, Michał 
Szeliga, Filip Piszczek, Marek 
Kozioł, Dawid Jancarzyk, Fabian 
Fałowski, Adrian Danek. Te 12 na-
zwisk, choć niektórzy ledwie li-
znęli gry na zapleczu ekstrakla-
sy, pozwala patrzeć w przyszłość 
z optymizmem. Dobra Postawa 
Przemysława Szarka zaowocowała 

możliwym angażem w ekstraklaso-
wym Piaście Gliwice. 

Na koniec sezonu więcej pytań, 
niż odpowiedzi. Brak poważnego 
sponsora, pytania o konieczność 
przekształcenia Sandecji w spółkę 
akcyjną, polityka kadrowa – kibice 
mają nadzieję, że nowy sezon będzie 
dla Sandecji łaskawszy i spokojniej-
szy. Zarząd Klubu sfinalizował już 
rozmowy o przedłużeniu współpra-
cy z Marcinem Makuchem i Kamilem 
Słabym. Makuch, który ma już na 
koncie 186 występów w Sandecji 
w I lidze, związał się kontraktem 

do końca tego roku, Słaby nato-
miast podpisał umowę ważną do 30 
czerwca 2017 roku. Nadszedł też czas 
pożegnań. Maciej Bębenek kapitan 
odszedł na własne życzenie i będzie 
bronił bar GKS Katowice. Zrezygno-
wano z usług Rudolfa Urbana, Cheikh 
Tidiane Niane oraz Fabiana 
Fałowskiego. Trener z zarządem 
przeglądają teraz oferty chętnych 
do gry w Sandecji. Kasperczyk przy-
glądnie się też młodzieży wypoży-
czonej do Barciczanki Barcice, bo na 
wielkie zakupy raczej się nie zanosi. 

(BOG)

Górka chce sukcesu w prestiżowej kategorii Superbike
LUDZ IE .  38-latek z Nowego Sącza, 
wicemistrz Polski w kategorii Super-
stock 1000 z sezonu 2013, przesiadł 
się w tym roku do najbardziej presti-
żowej kategorii Superbike, w której 
pierwsze wyścigi na torze w Poznaniu 
kończył na początku maja tuż za po-
dium, dwukrotnie finiszując na czwar-
tej pozycji. 

- Od jakiegoś czasu chciałem 
spróbować swoich sił w najmoc-
niejszej kategorii Superbike. W 
tym roku jest to możliwe dzię-
ki nawiązaniu współpracy z ofi-
cjalnym, czeskim zespołem BMW. 
Po raz pierwszy w swojej karie-
rze startuję w profesjonalnej eki-
pie, która zajmuje się przygoto-
waniem motocykla. Chcę wyko-
rzystać tę sytuację i walczyć o 
jak najlepsze pozycje, zarówno 
w mistrzostwach Polski, jak i w 
Alpe Adria. 

Paweł Górka wystartuje w tym 
roku w pełnym cyklu obu serii, 
WMMP i Alpe Adria, reprezentu-
jąc barwy czołowej czeskiej eki-

py BMW Motorrad Czech Repu-
blic. Nowosądeczanin dosiada do-
skonale znanego sobie motocykla 
BMW S1000RR o mocy ok. dwustu 
koni mechanicznych, a jego ce-
lem jest walka o czołowe lokaty, 
zarówno w kraju, jak i za granicą.

Mistrz Polski w narciarstwie al-
pejskim z 2003 r., swoją motocyklo-
wą karierę rozpoczynał od wyścigów 
Supermoto, w których w 2007 r. za-
jął drugie miejsce w Pucharze Pol-
ski. Kolejnym krokiem była prze-
siadka na motocykl torowy i wywal-
czenie wyścigowego Pucharu Polski 
w roku 2008, a następnie debiut w 
mistrzowskiej kategorii Superstock 
1000, w której ścigał się z sukcesami 
do końca ubiegłego roku.

Po udanym początku sezonu 
Górka wystartował w drugiej run-
dzie Wyścigowych Motocyklowych 
Mistrzostw Polski, która odbyła się 
na węgierskim torze Pannonia-Ring 
razem ze zmaganiami międzynaro-
dowej serii Alpe Adria. Do walki w 
najliczniej obsadzonej kategorii Su-
perbike stanęło aż czterdziestu pię-
ciu zawodników, w tym kilkunastu 
Polaków.

Mimo problemów technicznych 
nowosądeczanin ukończył wyścigi 
odpowiednio na dziesiątym i piątym 
miejscu wśród polskich zawodników, 
sięgając po cenne punkty w klasy-

fikacji WMMP Superbike, w której 
toczy zaciętą walkę o czwarte miej-
sce w tabeli. Górka punktował dwu-
krotnie, choć z powodu problemów 
technicznych w sobotę musiał starto-
wać na seryjnym, rezerwowym mo-
tocyklu, zaś w niedzielę na maszynie 

przeznaczonej do startów w run-
dach WMMP, które nie odbywają się 
wspólnie z Alpe Adria. Mimo pro-
blemów z silnikiem w swojej maszy-
nie numer jeden, Paweł był w stanie 
zrobić spore postępy pod względem 
ustawień zawieszenia i testów ogu-
mienia, budując solidne podstawy 
przed kolejnymi wyścigami.

Trzecia runda międzynarodowej 
serii Alpe Adria odbędzie się za trzy 
tygodnie na torze Rijeka w Chorwa-
cji. Tydzień później, w ostatni week-
end czerwca, na torze w Poznaniu od-
będzie się trzecia runda WMMP.

- To był dla nas wyjątkowo pe-
chowy weekend, ale mimo proble-
mów technicznych byliśmy w sta-
nie ukończyć oba wyścigi i sięgnąć 

po cenne punkty w klasyfikacji mi-
strzostw Polski Superbike - cieszy się 
zawodnik. -  Z powodu awarii silni-
ka w sobotę musiałem wystartować 
na zapasowym, całkowicie seryj-
nym motocyklu i chciałem po prostu 
dojechać do mety, ratując jakiekol-
wiek punkty. W niedzielę dyspono-
wałem swoją maszyną przeznaczoną 
na starty na torze Poznań i jechałem 
średnio o trzy sekundy na okrążeniu 
szybciej, finiszując na piątej pozy-
cji. Wygrałem też mały, wewnętrzny 
pojedynek z dwoma innymi polskimi 
zawodnikami. Z jednej strony jestem 
zadowolony, bo mimo problemów 
pokazaliśmy determinację i opuści-
liśmy Węgry z kolejnymi punktami. Z 
drugiej strony czuję spory niedosyt, 

ponieważ naszym celem jest w tym 
roku walka w czołówce mistrzostw 
Polski. Dopiero rozpoczęliśmy na-
szą wspólną przygodę z zespołem, 
więc cały czas się uczymy. Na Wę-
grzech zrobiliśmy postępy, jeśli cho-
dzi o ustawienia motocykla. Jestem 
przekonany, że ta lekcja i nowe do-
świadczenia pomogą nam podkrę-
cić tempo w kolejnych wyścigach. 
Korzystając z okazji, chciałbym po-
dziękować za wsparcie moim spon-
sorom, a także życzyć szybkiego po-
wrotu do zdrowia i na tor naszemu 
koledze, Januszowi Oskaldowiczo-
wi, który ucierpiał w wypadku pod-
czas wyścigu - dodał na zakończe-
nie zawodnik.

(BOG)

Mistrz Polski w narciarstwie alpejskim z 2003 r., 
swoją motocyklową karierę rozpoczynał od wyścigów 
Supermoto, w których w 2007 r. zajął drugie miejsce 
w Pucharze Polski. Kolejnym krokiem była przesiadka 
na motocykl torowy i wywalczenie wyścigowego 
Pucharu Polski w roku 2008, a następnie debiut w 
mistrzowskiej kategorii Superstock 1000, w której 
ścigał się z sukcesami do końca ubiegłego roku.
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Koniec najsłabszego sezonu w I lidze
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