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R E K L A M A

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

Centrala 
Paszyn 478, 

33-326 Nowy Sącz, 

tel/fax 18 440 20 14

(ogrodzenia)

NAJLEPSZE 
CENY 

W MAŁOPOLSCE

ul. Jamnicka 3, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax 18 441 60 67, kom. 606 138 133

instalmet.limanowa@neostrada.pl

R E K L A M A

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

Kobos
Autoryzowany Dealer

Sprawdź, co oferuje Toyota
  L str. 10 

Poseł Arkadiusz Mularczyk nawołuje do dymisji 
przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza. 

Część radnych już przygotowała wniosek 
o usunięcie Jerzego Wituszyńskiego. 

ROZMOWA z przewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza L str. 4, 
ROZMOWA z prezydentem Nowego Sącza L str. 5, komentarz L str. 8

Od dwóch lat sądeczanie 
nie mogą doprosić się o załatanie 

dziur w moście nad Łubinką
L str. 3

Owoc Łącki 
przejmuje rynek 

L str. 6 

Media 
gminy 

Chełmiec
L str. 2

Nowy Sącz 

tonie 
w brudach 

L str. 7

Józef Korwin 

żołnierz 
września 

L str. 9
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Pstryknij sobie przystanek
Dwie szalenie ważne wiadomości o mały włos nie umknęły naszej uwa-
dze. Obydwie dotyczą komunikacji miejskiej w Nowym Sącz, choć jak mawiał 
dr Rafał Matyja, tego, co działa w Nowym Sączu, nie można nazwać komuni-
kacją miejską. Najważniejsza informacja jest taka, iż kierownictwo MPK co-
raz poważniej rozważa budowę szaletu przy dworcu głównym. Plany tej epo-
kowej inwestycji niestety nie doczekały się własnej konferencji prasowej, ale 
dociekliwe media wyniuchały ów szalet z czujnością godną gończego psa. 
Podbudowane tym sukcesem MPK ogłosiło konkurs fotograficzny na najlep-
sze zdjęcie dotyczące komunikacji, zaznaczając wyraźnie, że na fotce wca-
le nie musi być widać autobusu. I słusznie. Największe szanse mają zdjęcia, 
na których widać np. dworcowy szalet, rozkład jazdy autobusów, albo elek-
troniczną tablicę informującą, że autobus nadjedzie za 20 minut. Oczywi-
ście największe szanse na główną nagrodę mają te prace, na których widać 
jak najkrótszy czas oczekiwania. Artystyczna głębia takiej pracy fotograficz-
nej polegać będzie na tym, że autobusu jeszcze nie widać, ale na przystanku 
już wyczuwalny jest jego duch. Tym sposobem fotograficzny konkurs komu-
nikacyjny przypomina historię ze starego kawału o konkursie malarskim „Le-
nin w górach”, gdzie główną nagrodę zgarnął obraz bez Lenina. Dumny autor, 
podobnie jak sądeckie MPK, pytany – a gdzie jest Lenin? – odpowiadał: jak 
to gdzie? W górach! A autobusy w zajezdni! (KCH)
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OGŁOSZENIA DROBNE

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY – produkcja, montaż. Tel. 696–027–993.

BRYKIET DRZEWNY – producent, c.o., kominki. Tel. 503–313–788.

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.

KUPIĘ stary motocykl, stan obojętny. Tel. 507 187 349.

Bez upoważnienia 
Właściciel sklepu Golsport przy 
ul. Żywieckiej podaje niezgodne 
z prawdą szczegóły zajścia z dnia 
06.07.2013 r. dotyczące osoby 
sprzedawcy (mojej). Okoliczno-
ści mojego przebywania w sklepie 
w tym dniu znają organy ścigania. 
Nie upoważniłem właściciela sklepu 

do informowania opinii publicznej 
o całym zajściu. 

Opis wydarzenia w artykule „Przy 
Żywieckiej działa mafia…?” z dnia 
29.08.2013r. w żadnym szczególe 
nie pochodzi od mojej osoby, a jest 
stwierdzeniem właściciela sklepu, 
którego podczas zajścia nie było. 

Sprzedawca (imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji) 

Z  L ISTÓW DO REDAKCJ I…

50…
…interwencji  odnotowa-
li w sezonie wakacyjnym ra-
townicy krynickiego GOPR. 
To blisko 20 procent wię-
cej niż w tym samym okresie 
poprzedniego roku. Pomocy 
udzielali blisko 60 turystom. 
Wyjazdy dotyczyły między 
innymi poszukiwań zaginio-
nych. W przypadku dwóch 
osób na ratunek było już za 
późno – wybrali góry, by po-
pełnić samobójstwo. – Brak 
znajomości terenu, odpo-
wiedniego ubioru i przece-
nianie swoich możliwości. 
To najczęstsze błędy tury-
stów wypoczywających w Be-
skidzie Sądeckim i Niskim 
– mówi Grzegorz Sus, ratow-
nik krynickiej grupy GOPR. 
Nie zabrakło również wyjaz-
dów do kontuzjowanych tu-
rystów. – Dosyć trudną akcją 
było dotarcie w okolicę Ma-
kowicy do osoby, która miała 
poważny uraz podudzia. Nasze 
działania musiało wesprzeć 
Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe – dodaje Grzegorz Sus.

(MC)

LICZBA TYGODNIA

Media gminy Chełmiec
Dlaczego mieszkańcy Nowego Sącza od lat masowo wyprowadza-
ją się do Chełmca? Bo tam wszystko jest lepsze – odpowiadają zło-
śliwi i wskazują na przyjezdnych zza Dunajca wykupujących ziemię 
w Chełmcu i budujących domy. Ci sami złośliwi dodają, że jak tak da-
lej pójdzie, to niebawem Chełmiec będzie liczył więcej mieszkańców niż 
Nowy Sącz i po przyłączeniu tego drugiego do pierwszego powstanie 
wreszcie 100–tysięczne miasto. Jeśli więc wiceprezydent Jerzy Gwiżdż 
nadal poszukuje zaginionych 50 tysięcy mieszkańców Nowego Sącza 
(przypomnijmy, że manko ludnościowe wyszło na jaw przy okazji skła-
dania deklaracji śmieciowych), to z pewnością dużą część ich znajdzie, 
wybierając się za rzekę. Z tym jednak może być problem, bowiem wi-
ceprezydent Gwiżdż od czasu, kiedy latem wolontariusze Radia Kra-
ków wręczyli mu na moście butelkę wody mineralnej, woli z mostu nie 
korzystać i czeka na wybudowanie nowego. A Chełmiec nawet bez go-
spodarskich wizyt sądeckich włodarzy kwitnie w najlepsze. Teraz głów-
ny akcent stawiając na media i nie chodzi tu wcale o wodę, światło 
i gaz. Chodzi o mass media! Po gminnej gazetce przyszedł czas na cheł-
mieckie radio internetowe. Kiedy więc w Chełmcu zabiorą się jeszcze 
za robienie lokalnej telewizji, ostatni sądeczanie czmychną za Duna-
jec i z pilotem w ręku będą oglądać relacje z wymarłego miasta. Już dziś 
podobne betonowe pustynie można oglądać w internecie. (KCH)

SMS

„Abecadło sądeckie”
– najchętniej czytana książka 2013 r. 
w regionie, teraz również na płycie.

Pierwszy sądecki audiobook 
– lektura obowiązkowa nie tylko 
na jesienne wieczory! Nie masz 

czasu czytać? Posłuchaj!
Uwaga – płyta w prezencie 

przy zakupie książki w księgarni 
„Alfabet”, przy ul. Jagiellońskiej 

w Nowym Sączu.
Czyta Sławomir Wrona.



35 września 2013   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob.pl

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt „Przeciwdzia anie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest  przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 

– zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki, 
Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 „Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

zarządzanie nieruchomo-
ściami z wykorzystaniem 
profesjonalnego programu

rozliczanie lokali przez internet

codzienny nadzór nad nieru-
chomością

przystępne ceny

bezpłatne porady dla wspól-
not mieszkaniowych

dojazd do klienta

Nowy Sącz, Chełmiec, 

ul. Biała 42

tel. 691 311914

www.nieruchomosci-locus.pl

INTERWENCJA DTS.  Od dwóch lat 
sądeczanie korzystający z mostu nad 
Łubinką na ul. Zdrojowej alarmują o gi-
gantycznej dziurze w chodniku. Dziurze 
na tyle głębokiej, że dorosły wpadając 
w nią bez problemu wybije sobie zęby, 
a małe dziecko zapadnie się do kolan. 
Wraz z mieszkańcami o skuteczne za-
łatanie ubytków interpeluje u prezy-
denta Nowego Sącza radny Grzegorz 
Fecko. Nadaremnie. Miasto tłumaczy 
się… brakiem pieniędzy.

Ostatnią interpelację w tej sprawie 
radny Fecko wystosował 1 sierp-
nia, przypominając prezydento-
wi, że czyni to nie po raz pierwszy. 
Po wcześniejszych apelach miasto 
ograniczyło swoje działania do posta-
wienia zabezpieczeń i zakazu przej-
ścia. – W tej chwili ich tam nie ma 
– zauważa Fecko i przypomina wła-
dzom, że oglądający dziury w moście 
przedstawiciele Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego i Ochrony Ludno-
ści jasno stwierdzili, że trzeba sprawę 
natychmiast załatwić. Minęły kolej-
ne miesiące i drgnęły jedynie kolejne 
instalacje w moście, bo roboty przy 
jego naprawie niestety nie. 

„Obecny stan techniczny jest taki, 
pomijając już fakt, iż w tym momen-
cie jest tam bardzo niebezpiecznie 
dla pieszych i rowerzystów. W kon-
strukcji technicznej do łączeń ele-
mentów przepływa woda (zgodnie 
z opinią WZK), przez co most co-
raz bardziej niszczeje i zachowuje się 
tak jak skała na wolnej przestrzeni, 
czyli po prostu eroduje. Nie wiem, 
czy miasto Nowy Sącz stać na to, 
żeby stracić kolejną przeprawę, tym 
bardziej, że nie jest łatwo i dobrze 
z mostami w Nowym Sączu. Mosty 
są słabą stroną komunikacyjną na-
szego miasta. Wnioskuję i apeluję, 
aby coś z tą sprawą zrobić tym bar-
dziej, że jest tam bezpośredni dojazd 
do miejsc targowych, do potężnej 
bazy z tirami, a także jest to alter-
natywa dla kierowców, kiedy ulica 
Tarnowska jest zakorkowana” – pi-
sze Grzegorz Fecko w interpelacji 
do prezydenta z 1 sierpnia. 

Po tygodniu otrzymuje odpo-
wiedź: „MZD w Nowym Sączu jest 

na etapie szacowania kosztów nie-
zbędnych do poniesienia w celu wy-
konania robót”.

Dziś Grzegorz Mirek, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg, podaje, 
że szacowany koszt to ok. 1,2 mln zł. 
W rozmowie z nami wyjaśnia, że do-
raźne łatanie chodnika nie przyniesie 
rezultatów, bo przejeżdżające tam-
tędy ciężarówki, biorąc zakręt najeż-
dżają na niego i ponownie robią dziu-
ry. Istnieje możliwość postawienia 
zakazu przejazdu ciężkich pojazdów, 
ale to może spowodować paraliż ko-
munikacyjny. – Zresztą, po pierwsze 
nie ma co liczyć, że kierowcy będą go 
przestrzegać – proszę zobaczyć, jak 
taki znak jest respektowany na mo-
ście helleńskim – po drugie, do części 
posesji nie mogłyby dojechać choćby 
ciężarówki firm odpowiedzialnych za 
wywóz śmieci – zauważa Grzegorz 
Mirek i porównuje sytuację na mo-
ście nad Łubinką do tej, jaka dotyczy-
ła przeprawy na ul. Barskiej. 

– Aby problem zniknął, trzeba 
gruntownie zmodernizować most, 
a na to potrzebne są pieniądze – do-
daje Mirek. Zapewnia, że most znaj-
dzie się na liście robót, jakie przedsta-
wi MZD władzom przy planowaniu 
budżetu miasta na 2014 r. Ale czy po-
nadmilionowa inwestycja zostanie 
w nim ujęta, tego już pewny nie jest. 
– Problemów z dziurami w miej-
skich drogach jest znacznie więcej 
– stwierdza.  (KG)

Kto wpadnie w tę dziurę?

NASZ KOMENTARZ

Dyrektor Grzegorz Mirek zasadni-
czo się myli, twierdząc, że aby za-
łatać dziurę w chodniku potrzeba 
remontować cały most. To niepo-
rozumienie! Dziura, w którą mogą 
wpadać piesi, znajduje się na pro-
stym odcinku chodnika i z całą pew-
nością nie zawracają w tym miej-
scu żadne ciężarówki, bo niechybnie 
wpadłyby do rzeki. Tak więc na zała-
tanie dziury w moście nie trzeba mi-
liona złotych, a przy odrobinie dobrej 
woli może okazać się, że wystarczy 
niewiele więcej, niż trzeba wydać 
na załatanie dziury w zębie. (MOL)

R E K L A M A

A TO C IEKAWE.  Gdy miała sześć 
lat, babcia nauczyła ją grać w oczko. 
Brydż – jak mówi Renata Dance-
wicz – był naturalną konsekwen-
cją jej zamiłowania do kart. Aktorka 
– uważana za jedną z najpiękniej-
szych w Polsce – należąca do Pol-
skiego Związku Brydża Sportowego, 
21 września weźmie udział w turnie-
ju Utopi w Tęgoborzy.

Brydż to jedna z jej pasji. Z nią 
i drugim hobby wiąże nawet swo-
ją przyszłość. – Tak właśnie wi-
dzę swoją starość – podróżującą 
po turniejach – przyznała w jed-
nym z wywiadów Dancewicz. Kie-
dy wraz z przyjaciółmi połknęła 
bakcyla, potrafili bite trzy dni nie 
odchodzić od stołu. Podobno ich 
rekord to 38 godzin zabawy kar-
tami non stop. W Tęgoborzy ra-
czej tyle czasu na rozgrywki nie 
będzie, niemniej niejeden z pa-
nów szykuje się, by choć kilka mi-
nut spędzić przy jednym stole z tą, 
która doprowadziła do łez puł-
kownika Kwiatkowskiego.
 (PIK)

Dancewicz 
odkryje 
karty 
w Tęgoborzy 
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Chcesz mieć szybki 
i wygodny dostęp do 

„Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę z naszej strony 
internetowej lub zarejestruj się, 

by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl

R E K L A M A

WARTO WIEDZ IEĆ

Wyjazd na Węgry
Zarząd Osiedla Barskie oraz Sto-
warzyszenie "Sądeczanie Razem” 
organizują coroczny wyjazd re-
habilitacyjny na Węgry do Egeru 
i Miszkolca. Wyjazd 11 września 
o godz. 4.00 rano spod sklepu Cen-
trum przy ul. Broniewskiego. Infor-
macje i zgłoszenia pod nr tel.506 133 
960 lub 788 284 004. Ilość miejsc 
ograniczona.
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ROZMOWA  z JERZYM 
WITUSZYŃSKIM, 
przewodniczącym Rady 
Miasta Nowego Sącza

– Jak nastrój?
– Dobry.

– Dobry?
– Dobry.

– Nawet jeśli przytoczę Panu najśwież-
sze tytuły gazet i z portalu internetowe-
go. „Syn polityka już zarabia na Trzech 
Koronach. Tata ma u niego etat” pisze 
sądeczanin.info…

– Dla mnie jest to najwięk-
sze zaskoczenie, że jeden z najbar-
dziej znanych portali i dziennikarz 
tego portalu pan Bogumił Storch 
w ten sposób przygotował ten arty-
kuł [...].Kiedy ukazał się tekst, za-
dzwoniłem do pana doktora z Fun-
dacji Batorego.
– Mówimy o doktorze Grzegorzu Ma-
kowskim cytowanym we wspomnia-
nym artkule?

– Tak. Ku mojemu zaskoczeniu 
pan doktor powiedział, że „nie za-
chował się ostrożnie”, że dzienni-
karz, który prosił go o komentarz 
w mojej sprawie, nierzetelnie przed-
stawił stan faktyczny całej sytuacji. 
– To słowa doktora?

– Tak. Przekazał mi jeszcze infor-
mację, że zadzwonił do niego redak-
tor „Gazety Krakowskiej” Wojciech 
Chmura i zupełnie inaczej przed-
stawił mu rzeczywistość niż zrobił 
to pan Storch. Czy to jest nierzetel-
ność dziennikarska, czy to jest za-
niedbanie, czy to jest – co mnie naj-
bardziej martwi, jeśli chodzi o ten 
portal – jakieś działanie przeciwko 
Prawu i Sprawiedliwości? W mojej 
rozmowie z dziennikarzem Stor-
chem byłem przerażony, jaki on ma 
stosunek do PiS i po części do mnie 
osobiście. Nie wiem, czy to są jego 
poglądy, czy to są poglądy całego 
portalu, czy przez kogoś jest odpo-
wiednio nastawiony, ale jedna spra-
wa jest najważniejsza […] pan Ma-
kowski został wprowadzony w błąd.
– Usystematyzujmy. Część radnych, jak 
cytuje portal, zarzuca Panu, że najpierw 
głosował Pan za sprzedażą działki, a te-
raz świadkowie podają, że widują Pana 
na placu budowy…

– Kiedy prezydent przedsta-
wił Radzie Miasta projekt uchwały 
sprzedaży działki, rzeczą natural-
ną jest, że mój syn nie miał żadnych 
kontaktów z firmą, która jest inwe-
storem budowy Galerii „Trzy Ko-
rony” . Nie było przecież jeszcze 
przetargu.
– Poseł Solidarnej Polski Arkadiusz Mu-
larczyk wystosował list otwarty, w któ-
rym cytuje słowa doktora Makowskiego, 
że Pańska praca w firmie syna to zabieg 
czysto kosmetyczny.

– Skąd takie stwierdzenie? Otóż 
pan redaktor Storch powiedział 
doktorowi – jak mi pan Makow-
ski relacjonuje –że ja specjalnie, tuż 
przed przetargiem, przekazałem 
firmę synowi. Jest to nieprawda. 
Doktor był bardzo zdziwiony, kiedy 
dziennikarz „Gazety Krakowskiej”, 

poinformował go, że od kilkunastu 
lat nie jestem szefem tej firmy. 
– Dlaczego?

– Dlatego, że nie mam 
na to czasu. […] Pracuję w ra-
tuszu, działam samorządowo, 
społecznie.
– Oponenci mówią, że to tylko 
przykrywka. 

– No tak. Może być 
to przykrywka… […] 
– Wszystko zaczęło się od wpi-
su na jednym z portali społecz-
nościowych: „Firma Wituszyński 
S.C. za grube pieniądze obsługuje 
geodezyjnie budowę Galerii Trzy Koro-
ny. […] To właśnie inwestor wyperswa-
dował prezydentowi miasta Ryszardowi 
Nowakowi, aby ten wybudował rondo 
przy prywatnej Galerii za miejskie drob-
ne kilka milionów złotych i inwestor 
wytłumaczył Radzie Miasta pod prze-
wodnictwem Jerzego Wituszyńskie-
go, że jego galeria powinna być o wie-
le wyższa niż pierwotnie zakładano, 
z czym Rada zgodziła się bez szemrania 
i przeprowadziła niezbędne procedury, 
już w trakcie budowy galerii, w niespo-
tykanym ekspresowym tempie.” Moc-
ne zarzuty.

– Czy to są mocne zarzuty? […] 
Podjąłem decyzję, że jakichkol-
wiek spraw, które trafią ze stro-
ny pana prezydenta na posiedzenie 
Rady Miasta – na przykład projekt 
uchwały dotyczący między innymi 
zmiany w planie zagospodarowa-
nia – nie mogę procedować. Inaczej 
mówiąc, nie mogę być na sali, kiedy 
będzie debata i nie mogę być na sali, 
kiedy będzie głosowanie. To kwestie 
czystko etyczne. […] 
– Nie ma Pan sobie nic do zarzucenia?

– Oczywiście, że nie. Gdybym był 
w komisji infrastruktury i opiniował 
ten projekt uchwały, gdybym był 
na posiedzeniu Rady Miasta, głoso-
wał za zmianą planu zagospodaro-
wania przestrzennego, to mogłoby 
paść podejrzenie, że jestem osobi-
ście w to zaangażowany. 
– Konkurencja polityczna powiedziała, 
że nawet fakt, iż opuścił Pan salę obrad, 
nie zmienia ogólnej wymowy, że wy-
nik głosowania był wcześniej przedys-
kutowany na posiedzeniu klubu rad-
nych PiS i Ryszarda Nowaka, że to tylko 
formalność. 

– Rada Miasta podejmuje suwe-
renne decyzje. Nie mogę brać udzia-
łu w tego typu debacie i głosowaniu. 
I tak też się zachowałem. Dodam, 
że nie jestem członkiem komisji in-
frastruktury, która opiniowała ten 
projekt. […] Wycofałem się z pra-
cy w tej komisji, choć oczywiście 
byłbym bardzo przydatny z uwagi 
na moje doświadczenie.
– Konkurent polityczny, radny Ar-
tur Czernecki w cytowanym artyku-
le mówi, że nawet jeśli nie naruszono 
tu prawa, to naruszono dobre obycza-
je: „To zwyczajnie nie fair w stosunku 
do innych mieszkańców i przedsiębior-
ców. Facet najpierw głosuje ze sprze-
dażą działki w centrum miasta, potem 
jego partyjny kolega, czyli prezydent 
Nowak podpisuje umowę o jej sprzeda-
ży konkretnej firmie, po czym ta firma 

robi interesy z firmą, gdzie ten człowiek 
pracuje i to z firmą jego syna”…

 – To są działania tylko i wyłącz-
nie polityczne. Nie mają nic wspól-
nego z dobrymi czy etycznymi za-
chowaniami, o których wcześniej 
mówiłem. Wiadomo, że pan Artur 
Czernecki został wyrzucony z PiS. 
Może mieć żal do Prawa i Sprawie-
dliwości i do mnie osobiście, stąd 
takie jego komentarze. […] Kiedy 
była przyjmowana ustawa o ogra-
niczeniu działalności radnych i pra-
cowników samorządu, widniał tam 
zapis, że oświadczenia o niepodpi-
sywaniu umów z prezydentem mia-
sta powinny dotyczyć nie tylko rad-
nych i urzędników, ale również ich 
rodzin – rodziców i dzieci. Trybu-
nał Konstytucyjny, do którego tra-
fiła ta ustawa, podjął decyzję, że nie 
można ograniczać – bo to niezgod-
ne z Konstytucją – praw do dzia-
łalności, do pracy rodziny radnego 
czy rodziny urzędnika. Chcąc być 
bardzo ostrożnym, prosiłem syna, 
by – choć może – nie występo-
wał w przetargach, które organizu-
je Nowy Sącz. 
– Sądeckie środowisko geodezyjne nie 
lubi Pana?

– Lubi. 
– W anonimowym komentarzach poja-
wiają się głosy, że inni geodeci i tak nie 
mają szans niczego wygrać, bo wszyst-
ko zgarnia Wituszyński. 

– Zgodnie z obowiązującym pra-
wem, będę żądał od portalu poda-
nia poprzez IP, nazwisk tych, któ-
rzy tego typu wpisy zamieszczają. 
Jak w każdym środowisku mogą 
być również ludzie zawistni. Dzi-
siaj bycie na rynku geodezyjnym 
nie jest tak bardzo trudne. Geodeci 
na szczęście mają pracę. To są więc 
zupełnie skrajne wypowiedzi. 
– Firma Pańskiego syna wygrywa-
ła przetargi na zlecenia w mieście czy 
powiecie?

– Nie, bo syn w nich nie startuje. 
[…] Czasami mówi, że moje działa-
nia polityczne i samorządowe utrud-
niają mu prowadzenie biznesu. Nie 
może startować, a przecież zarów-
no miasto, jak powiat nowosądecki 
to duzi inwestorzy, gdzie przetargi 
opiewają na spore pieniądze. 
– A na ile opiewają Trzy Korony?

– To jest objęte tajemnicą 
handlową.

– Nieoficjalnie mówi się o trzech milio-
nach złotych.

– Słyszałem o tym i nawet 
wiem, kto takie kwoty poda-

je. Oczywiście to suma wzię-
ta z sufitu. Zupełnie niereal-
na. […]
– Powieliłem pytanie, które 
zadaje panu w liście otwartym 
poseł Arkadiusz Mularczyk. Po-
seł apeluje do pana o transpa-

rentność : „Jakie wynagrodze-
nie otrzymała firma pana syna, 

oraz pan jako osoba w niej za-
trudniona w związku z inwestycją 

Galeria Trzy Korony?” Posłowi Pan też 
nie odpowie?

– Ubolewam bardzo, ponieważ 
pan poseł Mulrczyk jest prawnikiem 
i osobą inteligentną, i powinien zda-
wać sobie sprawę, że moje działa-
nia i zachowanie w Radzie Miasta 
w żadnym wypadku nie kolidowa-
ło z tym, co robi mój syn. Powinien 
też zdawać sobie sprawę, że syn nie 
może ujawniać tego typu informacji. 
Wiem, że padały też wnioski, że po-
winienem zrezygnować z pełnie-
nia funkcji przewodniczącego Rady, 
a nawet radnego.
– A jeśli padnie taki wniosek na najbliż-
szej sesji?

– Może paść. To będzie działa-
nie czysto polityczne. Poseł Mular-
czyk nie sprawdził informacji za-
wartych w artykule. […] A doktor 
został zmanipulowany, żeby przed-
stawić tę opinię, jako zarzut. 
– Jeszcze jedno pytanie od posła Mular-
czyka z listu otwartego: „Jaka była Pań-
ska rola i udział w podejmowanych de-
cyzjach przez władze Urzędu Miasta, 
dotyczących terenu, na którym realizo-
wana jest inwestycja Trzy Korony?”.

– Mogę powiedzieć tylko tyle: Nic 
na ten temat z nikim nie rozmawia-
łem. Do dziś nie znam właścicieli ga-
lerii. […] Wszystkie projekty uchwał 
dotyczące akurat tego terenu były 
przez pana prezydenta wnoszone 
na posiedzenia Rady Miasta.[…] 
– I nie rozmawiał Pan, jak pyta dalej po-
seł Mularczyk, z urzędnikami i władzami 
miasta o ustaleniach i decyzjach doty-
czących tej inwestycji?

– Zupełnie, bo ich po prostu nie 
znałem. 
– Mularczyk zachęca Pana do hono-
rowej rezygnacji z przewodniczenia 
w Radzie. 

– Dziwi, że tak wytrawny polityk 
jak pan Mularczyk, który ma wąt-
pliwości co do sondaży, co do rze-
telności niektórych mediów, teraz 
na podstawie nierzetelności dzien-
nikarskiej formułuje takie opinie 
[…]. Zachował się jak klasyczny po-
lityk, walczący w tym momencie 
z przedstawicielem PiS.
 – Jest pan autorytetem, jak pisze Mu-
larczyk, dla pozostałych członków Rady 
Miasta i mieszkańców?

– Tak. Z bardzo prostej przyczy-
ny – dochowałem wszelkiej sta-
ranności, żeby nie być podejrze-
wanym o jakąkolwiek stronniczość 
przy pracy i podejmowaniu decy-
zji dotyczącej akurat tej sprawy, ale 
też innych, które syn realizował. […] 

Każdy polityk czy nawet samorzą-
dowiec powinien mieć twardą skórę. 
Pytania o to, czy jestem ochrzczo-
ny, czy groźby w stylu: „zobaczysz, 
jak wyjdziemy przed ratusz”, po-
winienem oczywiście piętnować, 
ale też uznaję, jako swego rodzaju 
folklor. Natomiast najgorszą rzeczą 
jest wchodzenie w sprawy rodzin-
ne i podważenia dobrego imienia 
i to na podstawie nierzetelności 
dziennikarskiej. […] Pan redaktor 
Storch ma swoich szefów, nie wiem, 
jak im to przedstawił. 
– Nazwie to Pan zleceniem 
politycznym?

– Nie jestem pewien. Jestem dość 
delikatnym politykiem, nie uży-
wam ostrych sformułowań. Na po-
siedzeniach Rady Miasta widzimy, 
jak bardzo bliskie wiążą relacje pana 
Storcha z dwoma radnymi, z tym, 
że najbardziej wiążą go relacje z Ar-
turem Czerneckim. Widzę, jak rad-
ny przekazuje mu różne dokumenty.
– Przecież każdy dziennikarz musi mieć 
swojego informatora.

– Być może, ale rzetelność dzien-
nikarza, rzetelność portalu, powin-
na być oparta na bezstronności.
– I nie powinien portal napisać, że fir-
ma Pańskiego syna obsługuje najwięk-
szą inwestycję w mieście?!

– Kiedy ja rozmawiam z panem 
redaktorem Storchem i słyszę, jak 
złe jest Prawo i Sprawiedliwość, 
[…] jak powinno doprowadzić się 
tę władzę do tego, by odeszła, wi-
dzę, że ten dziennikarz jest bar-
dzo w to zaangażowany. Proszę 
porównać, jak sytuację opisał pan 
Storch, a jak „Gazeta Krakowska”. 
Tu bym nie używał sformułowania 
„na zamówienie polityczne”, ale 
„nierzetelność”. 
– Nie wolałby Pan zrezygnować z bycia 
radnym i zająć się pracą w firmie syna?

– Proszę sobie wyobrazić, że to mi 
proponował dziennikarz portalu. 
Żebym zrezygnował z polityki.
– Zaproponował czy zapytał, czy roz-
waża Pan taki wariant?

– Zaproponował. Uważa, że powi-
nienem wyjść z polityki i zrezygno-
wać z mandatu radnego. Stąd mam 
bardzo już teraz duże wątpliwości, 
czy portal sądeczanin.info jest porta-
lem niezależnym. […]Czy ja nie mam 
tego dość? Kiedy przez pięć kadencji 
z kolegami przygotowywałem listy 
w wyborach samorządowych, kiedy 
miałem w uszach słowa mieszkań-
ców i redaktorów, jak kiepska jest 
Rada, jak z kadencji na kadencję jest 
coraz gorsza, mówiłem do lekarzy, 
architektów, ekonomistów, prawni-
ków, przedsiębiorców: „Kandydujcie 
do Rady, jesteście miastu potrzebni”. 
Usłyszałem to, o co Pan teraz pyta: 
„Po co nam to? Jeżeli na posiedzeniu 
Rady Miasta mamy być tak atako-
wani, tak agresywnie odczuwać nie-
chęć do siebie, to nam się po prostu 
nie chce” […].
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wykorzystano fragmenty rozmowy 
przeprowadzonej dla Regionalnej 

Telewizji Kablowej.

Dochowałem wszelkiej staranności, żeby nie być 
podejrzewanym o stronniczość
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R E K L A M A

ROZMOWA  z RYSZARDEM 
NOWAKIEM, prezydentem 
Nowego Sącza

– Wiemy już, że będzie wniosek o odwo-
łanie przewodniczącego Rady Miasta Je-
rzego Wituszyńskiego z funkcji. Myśli Pan, 
że zostanie odwołany?

– Myślę, że nie. Nie jest to po-
wód do odwołania. W ogóle nie wi-
dzę sprawy. 
– Jerzy Wituszyński zachował się 
nieetycznie?

– Nie jestem etykiem i nie mam za-
miaru wypowiadać się w sprawach 
etycznych. 
– Ale ma Pan na pewno swoją ocenę 
sytuacji?

– Może mam.
– Jesteśmy ciekawi.

– Nie będę tego komentował. Wiem, 
że wszystko odbyło się zgodnie z pra-
wem. Co do tego nie ma żadnych za-
strzeżeń. Natomiast, jak w każdym 
pewnie środowisku, pieniądze są tym 
elementem, które budzą kontrower-
sje. Zwłaszcza, kiedy większości ich 
brakuje. Oprócz tego każdy pretekst 
jest dobry, żeby rozpętać polityczną 
wojenkę i na niej próbować coś ugrać. 
Co do oceny, niech sobie panowie Wi-
tuszyńscy rozstrzygną we własnym su-
mieniu, czy działali etycznie czy też nie. 
– Od strony prawnej nikt nie zgłasza wąt-
pliwości. Tylko czy ten styk działalności 
politycznej i biznesu nie został naruszony?

– Nie wiem, o co tu kogo oskarżać. 
Jest to firma prywatna i podpisała kon-
trakt z prywatną firmą. Nic mi do tego.
– Wśród tych zarzutów pojawił się taki, 
że to inwestor Trzech Koron przekonał 
przez Jerzego Wituszyńskiego i prezyden-
ta miasta, żeby sprzedać teren pod gale-
rię, a potem zmienić plan zagospodaro-
wania przestrzennego…

– Pan oczywiście żartuje.
– Cytuję doniesienia prasowe.

– Ja takich nie widziałem. Pro-
szę podać źródło, chętnie spotkam się 
w sądzie.

[…]
– Nie ma sprawy pana Wituszyńskiego?

– Nie ma. Chcę jeszcze jedną rzecz 
wyjaśnić. Kiedy poruszano kwestie 
sprzedaży działki, nikt nie wiedział, 
kto ją kupi, kto z kim podpisze kon-
trakt, kto będzie ją obsługiwał. […] 
Odbyły się trzy przetargi, toczyły się 
negocjacje. Ani pan Wituszyński, ani 

nikt z radnych w tym nie uczestniczył. 
To są zwykłe bzdury.
– Polityka?

– I to najniższego lotu. Po tym, 
co i kto mówi, łatwo się domyślić, jaki 
ma w tym cel. Im większe zamiesza-
nie, tym lepiej. Może chęć zaistnienia. 
Za rok przecież wybory. Niektóre śro-
dowiska są w dosyć trudnej sytuacji, 
szukają odskoczni, swoich pięciu mi-
nut. Żenujące.
– Mam przed sobą list otwarty posła Ar-
kadiusza Mularczyka, w którym nawołu-
je pana Wituszyńskiego do dymisji. To jest 
ta polityka?

– Niech pan skonfrontuje obu pa-
nów, bo ja nie mam zamiaru tego 
komentować. 
– Gdyby Pan był radnym, głosował-
by za odwołaniem przewodniczącego 
Wituszyńskiego?

– Nie. Głosowałbym przeciw. Nie 
ma argumentów ku temu, by odwo-
ływać go z funkcji przewodniczące-
go, z racji tego, że w żadnym stopniu 
nie działał bezprawnie. […] Pan Witu-
szyński twardą ręką prowadzi obrady, 
nie jest to w smak niektórym, przy-
zwyczajonym do „hulaj dusza piekła 
nie ma” […].
– Wspomniał Pan, że rozpoczyna się rok 
wyborczy. Takich sytuacji do jesieni 2014 
roku możemy spodziewać się więcej?

– Nie sądzę. Natomiast nie ma wąt-
pliwości co do tego, że każdy pretekst 
będzie dobry, by zaistnieć, by zwołać 
konferencję prasową. […]
– Skoro już jesteśmy przy Trzech Koro-
nach. Sądeczanie zaczynają się niepokoić. 
Rondo pod budowaną galerią miało być 
otwarte 23 sierpnia…

– Też się niepokoję i nie ukrywam 
swojego niezadowolenia, że rondo 
jeszcze nie jest czynne. Jestem drugi 
dzień w pracy po urlopie. Jak spraw-
dziłem, niestety ze względu na to, 
że nie dostarczono opraw do lamp, 
nie mogę tego ronda uruchomić. 
Chodzi o bezpieczeństwo. […] Mam 
zapewnienie, że w tym tygodniu 
oprawy będą. 
– Zostańmy przy inwestycjach drogo-
wych. Przed wakacjami głośno zapowia-
dana była budowa obwodnicy północnej. 
Jakieś nowe informacje w tej sprawie?

– Wszystko odbywa się zgod-
nie z harmonogramem. […] Może już 
w przyszłym tygodniu ogłosimy prze-
targ na budowę. 
– Kiedy zostanie wbita pierwsza łopata?

– Po rozstrzygnięciu i uprawomoc-
nieniu się przetargu.
– Jeszcze jesienią tego roku?

– Tak.
– 2014 – rok wyborczy. Nowy Sącz będzie 
miastem w budowie?

– Ja wiem? Dla mnie najważniejsze 
jest, by ruszyć z obwodnicą północną 
[…]. Czekamy też na uruchomienie no-
wych środków finansowych na okres 
2014–2020 […].
– Miasto składało już jakieś wnioski 
do Urzędu Marszałkowskiego na ten nowy 
okres finansowania?

– Apetyty w całej Małopolsce 
są dziesięciokrotnie większe niż moż-
liwości. Składaliśmy wnioski, składa-
my i będziemy składać. W różnych ob-
szarach. Ten okres finansowy jest inny 
niż poprzedni.
– Czym się różni?

– Priorytety są inaczej rozłożone. 
Będzie zdecydowanie mniej pieniędzy 
na infrastrukturę. […]
– Miasto Nowy Sącz chce wypuścić obli-
gacje na 64 mln zł…

– Część z tych obligacji będziemy 
chcieli przeznaczyć na spłatę kredytu, 
część na inwestycje. Jak wiemy, w tym 
nowym okresie rozliczeniowym pie-
niądze są potrzebne na udział własny. 
– Skąd taka suma?

– Obliczyliśmy, że tyle jest nam po-
trzebne. 12 mln zł ma być przeznaczone 
na spłatę zadłużenia, a 52 na inwestycje.
– Każdy może kupić te obligacje?

– Nie. Przeznaczone są generalnie 
dla banków.
– Wypuszczenie obligacji to test wiary-
godności miasta?

– To nie test. Miasta, które emitu-
ją obligacje, mają z góry zapewniony 
ich wykup.
– Piłkarze Sandecji słabo grają w tym 
sezonie…

– Nie jestem zadowolony. […]Mam 
nadzieję, że to się wszystko dobrze po-
układa. Nastąpiła zmiana trenera, wy-
miana kilku zawodników. No cóż, bywa 
lepiej, bywa gorzej. 

– Nie przyjdzie taki moment, że prezy-
dent się zdenerwuje i powie: „Źle za-
inwestowaliśmy. Radźcie sobie sami. 
W 2014 roku miasto nie da wam więcej 
pieniędzy”? 

– Mam nadzieję, że do tego nie doj-
dzie, że Sandecja sobie poradzi w tym 
sezonie, a ten kończy się w czerwcu. Je-
żeli będzie źle, wnioski wyciągnę. 
– Jaka będzie jesień dla prezydenta?

– Pracowita. Niedługo piękne wy-
darzenie kulturalne Jesienny Festiwal 
Teatralny.
– Mam na myśli wkraczanie w rok wy-
borczy… W głowie Ryszarda Nowaka jest 
już decyzja, że będzie kandydował w 2014 
roku? 

– Mam przeszło rok na podjęcie tej 
decyzji. Nie będę tego zdradzał. 
– Nie wierzę, że Pan tej decyzji już nie 
podjął.

– Nie podjąłem jeszcze. Obserwuję 
scenę polityczną, patrzę, co się dzieje 
wokół, szukam konkurentów. 
– Jak Pan obserwuje scenę polityczną, 
to oprócz ataku na Jerzego Wituszyńskie-
go, co ciekawego Pan dostrzega?

– No właśnie nic ciekawego i to jest 
w tym wszystkim najgorsze.
– Co jest najgorsze, jeśli miałby Pan 
kandydować?

– Nie sądzi Pan chyba, że jestem 
człowiekiem, który byłby zadowolo-
ny, że nie ma konkurenta i nie ma z kim 
walczyć. To wbrew mojej naturze. 
Chciałbym mieć poważnego konku-
renta i żeby ewentualna moja przegra-
na była z człowiekiem, który zasługuje 
na bycie prezydentem. […]
– Arkadiusz Mularczyk to byłby godny 
konkurent?

– Nie. […] Jeżeli byłby konkurentem 
to tylko w wyniku tego, że nie znajdu-
je już miejsca gdzie indziej. To znaczy, 
że jest to człowiek przegrany na tych 
płaszczyznach, na których chciał za-
istnieć. […]
– A jego niezły wynik wyborczy w wy-
borach parlamentarnych – oczywiście 
wówczas jeszcze pod szyldem PiS – nie 
przełożyłby się na wynik w wyborach 
samorządowych?

– Nie wiem. Przekonamy się, 
gdy będzie startował i podda się tej 
weryfikacji. 

– Szukam godnego kontrkandydata… […] 
Z Platformy Obywatelskiej Zygmunt Ber-
dychowski na przykład?

– Nie sądzę. Chociaż trzeba by było 
pytać Zygmunta Berdychowskiego, 
wówczas się do tego odniosę. 
– A kogo by Pan widział z PO?

– To nie jest koncert życzeń. Platfor-
ma będzie musiała podjąć decyzję. […] 
Różne nazwiska słyszałem do tej pory. 
Może zorganizują prawybory w ra-
mach struktur, może znowu się okaże, 
że w jedną noc przybędzie 500 człon-
ków, którzy będą decydować, kto bę-
dzie ich kandydatem.
– Złośliwie wbija Pan szpilki.

– Wbijam, bo to jest tworzenie swe-
go rodzaju zasłony, że wszystko odby-
wa się zgodnie z zasadami demokracji, 
a tu się okazuje, że ta demokracja jest 
bardzo łatwo sterowalna. 
– Nie wierzy Pan w demokrację 
w Platformie?

– Nigdy nie wierzyłem. Od pierw-
szych prawyborów, które odbywa-
ły się w Parku Strzeleckim, gdzie zgi-
nęła urna. 
– W PiS łatwiej wyłania się kandydata?

– Takich prawyborów w PiS nie 
ma. Każdy ma prawo zgłosić swoją 
kandydaturę i ona jest oceniana przez 
struktury od najniższych – miejskich 
– po centralne. 
– Jeśli Pan by nie startował, to kogo 
ze swego środowiska wskazałby jako 
kandydata?

– Jak podejmę decyzję, będę na ten 
temat dyskutował. 
– Kandydat niezależny – młody zdolny 
– ma szanse?

– […] Nie da się wyciągnąć króli-
ka z kapelusza. Trzeba funkcjonować 
przez jakiś czas, dać się poznać, ocenić.
– Wygląda na to, że nie ma z kim Pan 
konkurować. Piotr Lachowicz dwukrotnie 
z Panem przegrał. Kazimierz Sas też bez 
powodzenia…

– Pojawiają się nowe nazwiska: Le-
szek Zegzda, Józef Hojnor, Arkadiusz 
Mularczyk. 
– Kogo z nich obawiałby się Pan 
najbardziej?

– Oczywiste jest, że muszę powie-
dzieć, iż nie obawiam się nikogo. Star-
tując, zakłada się wygraną. […]

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wykorzystano fragmenty wywiadu 
przeprowadzonego dla Regionalnej 

Telewizji Kablowej

Startując, zakłada się wygraną
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GOSPODARKA.  Kiedy w 2003 r. ze-
brała się grupa kilkunastu sadow-
ników, by wspólnie pracować, znaj-
dować zbyt dla swoich owoców, ich 
marzeniem było posiadanie własnych 
magazynów i sortowni. Gdy trzy lata 
później wybudowali magazyn na 2 
tysiące ton jabłek i sortownię o prze-
pustowości 3 tysięcy ton na godzinę, 
myśleli że to szczyt ich marzeń. Dziś 
Sądecka Grupa Producentów Owo-
ców i Warzyw „Owoc Łącki” zrzesza 
74 gospodarstwa sadownicze, posia-
da komory chłodnicze mogące po-
mieścić osiem tysięcy ton owoców 
i cały czas się rozwija. 

O najnowszym 
przedsięwzięciu Grupy 
ROZMAWIAMY  z jej 
prezesem BOLESŁAWEM 
ZAJĄCEM. 

– W czwartek (29 sierpnia) uroczy-
ście otwarto zakład przetwórstwa 
owoców w Olszanie. Jak Grupie uda-
ło się wypełnić lukę, jaka pojawi-
ła się na rynku po likwidacji Zakładu 

Przetwórstwa Owocowo Warzywne-
go Expol?

– Właściciel Ekspolu dwa lata 
temu poinformował nas o swoich 
planach likwidacji zakładu. Zwró-
cił się z zapytaniem, czy jako Grupa 
jesteśmy w stanie przejąć tę część 
rynku. Wówczas nie byliśmy. 
To wiązało się z ogromnymi kosz-
tami. Pan Bóg chyba nad nami czu-
wa. Akurat pojawił się odpowied-
ni dla nas program unijny i udało 
nam się pozyskać 50 procent do-
finansowania na to przedsięwzię-
cie. Na resztę zaciągnęliśmy kredyt.
– Zakład zapewni stabilność finanso-
wą Grupie?

– Wybudowaliśmy nowocze-
sną linię do produkcji koncentra-
tów. To obecnie najbezpieczniejszy 
kierunek produkcji – są niezbędne 
do wytwarzania soków, jogurtów. 
Uważam, że produkcja żywności 
nie może być nieopłacalna. A Pol-
ska ponadto jest liderem jeśli cho-
dzi o koncentraty. Rynek zbytu jest 

ogromny, współpracujemy z firma-
mi z całego świata.
– Tak ogromny zakład da równie wiel-
kie zatrudnienie?

– Zatrudniamy około 30 osób. 
Nadrzędnym jednak znaczeniem 
zakładu jest to, że daje on możli-
wość zbycia owoców produkowa-
nych przez tutejszych sadowni-
ków. A to wielokrotność naszych 
etatów. 
– Jaka jest zdolność produkcyjna 
zakładu?

– 400 ton na dobę jabłek i 200 
ton na dobę owoców miękkich.
– To zaspokaja potrzeby sądeckich 
sadowników?

– Jesteśmy w stanie przyjąć 
owoce od wszystkich sadowników 
w regionie i będzie miejsce na przy-
jęcie jeszcze innych – z zewnątrz. 
Nasza Grupa, jak pokazuje 10–letnia 
historia, jest rozwojowa, więc mam 
nadzieję, że wydajność zakładu zo-
stanie zwiększona. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

R E K L A M A

Zapewnienie zbytu sadownikom 
to więcej niż etaty 

Pięć lat temu, Grupa „Owoc Łącki” 
wspólnie z Sądecką Grupą Produ-
centów Owoców i Warzyw OLSAD 
Sp. z o.o. połączyła siły, tworząc 
Zrzeszenie Sądeckich Sadowników 
„Jabłko Sądeckie” Sp. z o.o. Liczy 
ono 122 gospodarstwa sadowni-
cze o powierzchni ok. 750 ha i po-
tencjale produkcyjnym na około 
16 tys. ton owoców, co daje spo-
re możliwości zaprezentowania się 
na większych rynkach krajowych 
i europejskich.

R E K L A M A

Debaty Kaneńskie 
Co dziś znaczy wierzyć w Kościół? – na to pytanie spróbują 
znaleźć odpowiedź uczestnicy pierwszej debaty (16 września, 
o godz. 18 w Kaplicy Przemienienia Pańskiego przy ul. Du-
cha Świętego 2), realizowanej przez Katolickie Centrum Edu-
kacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu w ramach projektu 
„Debaty Kaneńskie”. Udział w dyskusji wezmą ks. bp. An-
drzej Jeż – ordynariusz diecezji tarnowskiej; ks. bp. Grzegorz 
Ryś – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, delegat 
KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz Marcin Przeciszewski – re-
daktor naczelny KAI. Debatę poprzedzi uroczysta msza świę-
ta o godz. 17 w bazylice św. Małgorzaty. DTS sprawuje patro-
nat medialny nad projektem. 
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LUDZKIE  H ISTORIE .  Tydzień temu, 
w czwartek, Emilka Klimczak po-
myślnie przeszła operację w niemiec-
kiej klinice u profesora Edwarda Mal-
ca. Jej chore serce udało się uratować 
dzięki pieniądzom – 150 tys. zł – jakie 
zebrano podczas akcji Stowarzysze-
nia Sursum Corda w Nowym Sączu, 
w którą włączyli się i nasi Czytelnicy. 

Iwona i Artur, rodzice 6–letniej 
dziewczynki byli pewni, że oddając jej 
kruche życie w ręce profesora Edwar-
da Malca dokonali dobrego wybo-
ru. Nie pomylili się. To chirurg, który 
prócz umiejętności perfekcyjnego na-
prawiania chorych dziecięcych serc 
ma jeszcze jeden talent: podtrzymy-
wania przy życiu nadziei, że wszyst-
ko będzie dobrze. Nawet wtedy, gdy 
inni lekarze próbują tę nadzieję pod-
dać eutanazji. Tak było z Emilką. Dla-
tego zawieźli ją do profesora do Nie-
miec. Operacja zaplanowana na piątek 
odbyła się dzień wcześniej. 

– Nie informowaliśmy nikogo 
o tym, co się dzieje. Chcieliśmy 
oszczędzić najbliższym niepoko-
ju i wierzyliśmy, że za kilka godzin 
będziemy mogli przekazać wieść, 
że wszystko się udało. Po niespeł-
na 9 godzinach Emilka wyjecha-
ła na oddział intensywnej terapii. 
20 minut później poinformowa-
no nas, że wszystko poszło zgodnie 
z planem, że załoga na czele z pro-
fesorem i panią doktor Katarzyną 

Januszewską naprawiła więcej niż 
było w planach – opowiadają rodzi-
ce Emilki. 

Noc minęła bardzo spokojnie. 
Niestety po kilku godzinach, kie-
dy Emilka nie budziła się i liczne 
próby kontaktu z nią nie przyno-
siły efektów, zrobiło się nerwowo. 
W południe Emilka przebudziła się 
na chwilkę, ku ogromnej radości 
mamy podjęła próbę samodziel-
nego oddychania i znów zapadła 
w głęboki sen. 

– Przestała reagować na bodź-
ce. Lekarze byli bardzo zaniepoko-
jeni. Wykluczali po kolei wszyst-
kie przypuszczenia. Na szczęście 

te najgorsze również – wspo-
mina dramatyczne chwile Iwona 
Klimczak. 

„Przed chwilą poprosiła o wodę. 
Udało się jej przełknąć cale 10 mili-
litrów. Nasza dzielna Emi! Teraz już 
będzie wszystko dobrze. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy wspierali 
Emilkę modlitwą. Myślę, że dzięki 
temu przetrwała ten najgorszy czas. 
Tak długa i poważna ingerencja w jej 
organizm bardzo ją wycieńczyła. 
Obiecaliśmy sobie, że będziemy sil-
ni i nigdy się nie poddamy. Pozdra-
wiamy ciepło” – napisali niedawno 
rodzice Emilki w e–mailu do Sursum 
Corda i do Was wszystkich. (SC) 

INTERWENCJA DTS.  Zapuszczo-
ne działki i przepełnione kosze na od-
pady segregowane to krajobraz nasze-
go miasta. Zużyte pampersy, pełny wór, 
leżą już od kilku miesięcy tuż za płotem 
warsztatów samochodówki, kilkana-
ście działek zmieniło się w dzikie wysy-
piska śmieci, na których szczury mnożą 
się na potęgę. Czy w naszym mieście nie 
ma służb porządkowych?

– Przed wprowadzeniem ustawy 
śmieciowej nigdy się nie zdarzało, 
żeby śmieci tak się wysypywały z ko-
szy do segregacji jak teraz. W plastiku 
dosłownie kipi – alarmuje mieszkan-
ka budynku przy ul. Gorzkowskiej. 

Mieszkańcy prywatnych posesji też 
kręcą głowami. – Człowiek się poła-
pać w tym nie może. Ostatnio śmie-
ci wystawiliśmy rano, a wieczorem 
musieliśmy je z powrotem wciągać 
do garażu. Przejechali po nie dopiero 
następnego dnia wieczorem – twierdzi 
kobieta z domku z tego samego osiedla. 

– Wystarczy popatrzeć na wor-
ki z odpadami biologicznymi, które 
w upale czekały na odbiór do późnych 
godzin wieczornych. Smród, brud, 
kiła i mogiła. Ktoś tu się przejechał 
z kalkulacją. Liczyli, że będą mieli 
zarobek na 80 tysiącach ludzi, ale im 
się 50 tysięcy zawieruszyło – ironizu-
je kolejny niezadowolony sądeczanin. 

Chodnik wzdłuż płotu warsztatów 
samochodowych. Od około trzech 
miesięcy, ciągle w tym samym miej-
scu leżą zużyte pampersy. Począt-
kowo były spakowane w czarnym 
worku, teraz worek jest zniszczony, 
a jego zawartość po tygodniach upa-
łów strach sobie wyobrazić. Do tego 
krążące nad śmieciami muchy. 

Działka w rogu ulic Gwardyjskiej 
i Kosynierów. Gruzowisko, wysypi-
sko w jednym. Teraz na szczęście za-
rośnięte po pas. Chodnik wiodący 
od cmentarza do szpitala – po prawej 
chaszcze aż miło. 

Błąd w kalkulacji?
– Problemy, które Pani porusza 

są dla mnie nie do końca zrozumia-
łe. Zwłaszcza temat zalegania odpa-
dów do następnego dni – zastrzega 
na wstępie w rozmowie z DTS Zbi-
gniew Kowal*, szef firmy Sita, która 
wchodzi w skład konsorcjum sprzą-
tającego Nowy Sącz. Dalej wyjaśnia, 
że Konsorcjum Sita, Nova i Empol 
realizuje usługę zbierania odpadów 
z terenu miasta zarówno zamiesz-
kałych, jak i z terenów na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, zgod-
nie z uzgodnionym harmonogramem. 

– Harmonogram jest przestrze-
gany, a zgłaszane do nas przypadki 

braku odbioru są najczęściej spowo-
dowane brakiem dostępu do pojem-
nika. Wszystkie samochody od-
bierające odpady są wyposażone 
w systemy gps i łatwo możemy od-
tworzyć trasę przejazdu oraz fakt 
pobytu na danej posesji – zastrzega 
i nie wspominając nawet o uwagach 
o złe skalkulowanie kosztów wywozu, 
ucina dalszą rozmowę, jednoznacz-
nie wskazując winnego: – Jak wyni-
ka z uchwalonego przez Radę Miasta 
Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Nowe-
go Sącza, właściciel nieruchomości 
wyposaża ją w taką ilość pojemni-
ków, która jest niezbędna dla ilości 
wytworzonych odpadów. Skoro więc 
pojemniki są przepełnione, to zna-
czy, że ich ilość źle została dobrana 
w stosunku do ilości wytwarzanej. 
Zgodnie z harmonogramem w za-
budowie wielorodzinnej odpady se-
gregowane są odbierane raz w tygo-
dniu i nie ma tutaj kwestii związanej 
ze źle skalkulowanymi mocami prze-
robowymi, bo wszystkie spółki będą-
ce w konsorcjum funkcjonują na tym 
terenie od wielu lat. 

Trzeba najpierw pokazać palcem?
W czasie, gdy staraliśmy się skon-

taktować z dyrekcją Zespołu Szkół 
Samochodowych, akurat trwały eg-
zaminy poprawkowe, nadzorowa-
ne m.in. właśnie przez kadrę zarzą-
dzającą. Odesłano nas bezpośrednio 
do warsztatów, a tam w odpowiedzi 
na nasz sygnał usłyszeliśmy, że chod-
nik zapewne przynależy do posesji 
szkoły, ale w szkole nikt pampersów 
nie używa… Ale tuż przed publikacją 
artykułu, ów pasek zieleni posprzą-
tano. Zniknęły też butelki po piwach. 
Cieszy nas skuteczność mediów, ale 
dlaczego tak późno i dlaczego przy 
okazji nie skoszono trawy?

W mieście nie ma pojęcia ziemi ni-
czyjej. Każdy grunt ma swojego wła-
ściciela, a tym samym gospodarza. 
Dlaczego zatem tyle działek leży odło-
giem? W wielu miastach: Rzeszów, 
Gdańsk, Kołobrzeg radni wprowa-
dzili do regulaminów porządkowych 
samorządu zapisy, które nakazu-
ją właścicielom nieruchomości o ich 
utrzymanie w porządku. Straż Miej-
ska może ukarać właściciela posesji 
nie tylko za składowanie rzeczy za-
grażających sąsiadom, ale również za 
niewycięte chaszcze i brud. Czym się 
różnią sądeczanie od mieszkańców 
owych miejscowości? 

EWA STACHURA

*Zbigniew Kowal został w piątek 
odwołany z funkcji prezesa.

R E K L A M A

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

SPRZEDAŻ OPAŁU

33-335 Nawojowa Łęg 566, tel. 18 445 76 94, kom. 501 789 109

Oferujemy:
    • węgiel
       • miał

• koks
   • eko groszek
      • olej opałowy

POŻYCZKA 
DO 1500 ZŁ

Przyjdź i Sprawdź 
NOWY SĄCZ 

ul. Sobieskiego 14A/3
Zadzwoń 525 225 525

PODRĘCZNIKI

UŻYWANE
i NOWE

Nowy Sącz, 
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39

5 %
rabatu  

R E K L A M A

W GALERII TRZY KORONY 
W NOWYM SĄCZU ZATRUDNI:

DYREKTORA, KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW ORAZ PIEKARZY, 
CUKIERNIKÓW, MASARZY-RZEŹNIKÓW

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY W DNIACH:
07.09 (sobota) godz. 9:00-17:00, 21.09 (sobota) godz. 9:00-17:00

ul. Krańcowa 4, Nowy Sącz
mile widziane CV ze zdjęciem  oraz świadectwa pracy

Nowy Sącz tonie 
w brudach

Dzięki Wam serce Emilki bije 
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Europejski Festiwal Pasteli 
– Małopolska, Międzynarodowe 

Biennale Pasteli 
– Nowy Sącz 2013

6 września (piątek)
17 – wernisaż wystawy Marka An-
dały, laureata Grand Prix w roku 
2010 – Muzeum Okręgowe Dom 
Gotycki
18 – wernisaż wystawy pokon-
kursowej VI Międzynarodowego 
Biennale Pasteli, wręczenie nagród 
i wyróżnień – Galeria Sztuki Współ-
czesnej BWA SOKÓŁ (MCK SOKÓ-
Ł,ul. Długosza 3)
Wystawa podsumowująca Między-
narodowy Plener Malarstwa Paste-
lowego i Fotografii, który odbył się 
w maju br. 

7 września (sobota)
17 – otwarcie wystawy "Ślady na pa-
pierze. Arcydzieła pasteli. Wyczółkow-
ski – Wyspiański – Weiss – Witkacy" 
– Galeria Dawna Synagoga Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu 

WARTO ZOBACZYĆ
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1. Mam, niestety, dla 
Państwa dobrą wia-
domość. Nieste-
ty, bo przecież każde 

dziecko wie, że najlepiej sprze-
dają się wiadomości złe. A jesz-
cze lepiej bardzo złe. Jak mawiali 
starzy redaktorzy, nic tak do-
brze nie ożywia pierwszej stro-
ny gazety jak trup. Przykro mi, 
ale trup nie będzie się tu słał gę-
sto. Trupów nie będzie tu wcale. 
Po moim trupie! Zawołajmy ra-
zem: śmierć trupom na pierwszej 
stronie! Mam nowe hasło: nic 
tak dobrze nie ożywia pierwszej 
strony jak świeży owoc! Z sądec-
kich sadów!

Otóż z ogromną przyjem-
nością czytam na stronie 6 
DTS wywiad z prezesem gru-
py producenckiej „Owoc łąc-
ki” – Bolesławem Zającem. Czy-
tam i z każdym zdaniem szczęka 
spada mi niżej i niżej, aż na biur-
ko. Mógłbym takie teksty czy-
tać codziennie do poduszki. 
Zresztą wszyscy powinni je czy-
tać, a wtedy cała Polska spała-
by dużo lepiej. Prezes Zając za-
miast narzekać, biadolić i jęczeć, 
jak to jest powszechnie przyję-
te, opowiada o setkach ton owo-
ców, które przerabia jego grupa, 
a mogłaby przerobić kilkaset ko-
lejnych ton, gdyby tylko w oko-
licy rosło jeszcze jakieś dodat-
kowe wolne jabłko. Po latach 
wysłuchiwania, że jest źle, nie-
dobrze, nic się nie opłaca i nie 
udaje, teraz okazuje się, że opła-
ca się i to bardzo. Ludzie, co za 
wiadomość – naszym też się 
udaje! Przed tygodniem pisali-
śmy o kolejnym wielkim kontr-
akcie firmy Newag, wypuszcza-
jącej nowe pociągi w ilościach 
hurtowych, a teraz mamy suk-
ces w owocach. Jeśli więc trzeba 
będzie, całą gazetę od pierwszej 
do ostatniej strony poświęci-
my takim sukcesom, pamiętając, 
że dzięki nim, komuś wokół nas 
żyje się lepiej. I tej wersji wyda-
rzeń będę się trzymał!

2. Oczywiście tema-
tem tygodnia jest 
sprawa przewodni-
czącego Rady Miasta 

Jerzego Wituszyńskiego i wątpli-
wości, czy nie nadużył wysokiego 
stanowiska i mandatu społeczne-
go zaufania – uff, jak to górno-
lotnie brzmi! – dla kontraktu fir-
my syna przy budowie galerii Trzy 
Korony. Jednak o sprawie Jerzego 
Wituszyńskiego mówi się i pisze 
tak dużo (również w tym nume-
rze DTS, również na tej stronie), 
że może już w tej rubryce nie trze-
ba dokładać ani zdania. No do-
brze, jedno–dwa zdania dołóż-
my, ale takie całkiem niewinne, 
lajtowe. Być może ktoś pamię-
ta, że kiedy wiceprzewodniczą-
cym Rady Miasta był Piotr Paw-
nik, to właśnie Jerzy Wituszyński 
znalazł się w grupie radnych do-
magających się odwołania Pawni-
ka, za konflikt interesów publicz-
nych z prywatnymi. O co poszło? 
Otóż Pawnik jako przewodniczą-
cy rady był jednocześnie prezesem 
Sądeckiego Towarzystwa Teni-
sowego, mikroskopijnej organi-
zacji sportowej. Konflikt polegał 
na tym, że Pawnik i koledzy tłukli 
tymi małymi piłeczkami w Parku 
Strzeleckim, czyli na gruncie na-
leżącym do miasta. Żeby było ja-
sne, Pawnik nie ukrywał faktu 
prezesowania STT, a wręcz obno-
sił się głośno, kiedy urwał gema 
jakiejś rakiecie z pierwszej dzie-
siątki sądeckiego rankingu teni-
sowego. Konflikt interesów był 
oczywiście rażący, bo przewod-
niczący wydeptywał trampkami 
miejski grunt, a w demokratycz-
nym kraju jest to z gruntu nagan-
ne. A gdzie korzyści płynące z pre-
zesowania tenisistom – zapyta ktoś 
dociekliwie? Słuszne pytanie, ale 
odpowiedzi do dzisiaj brak. Paw-
nik wspominał raczej same nieko-
rzyści płynące ze skakania po tłu-
czonej cegle, bo po każdym meczu 
nie można było doczyścić butów, 
a żona nie nadążała z praniem ko-
szulek i skarpetek prezesa, co rów-
nież trudno zaliczyć do rejestru 
korzyści. Biały kolor nie chciał 
puszczać. Koniec końców Pawni-
ka wówczas nie odwołano, ale jeśli 
Jerzy Wituszyński twierdzi dzisiaj, 
że Trzy Korony to akcja polityczna, 
to czym wówczas był ów set za-
grany przeciw Pawnikowi? Cza-
sami warto więc pamiętać o dro-
biazgach w trudnych sytuacjach. 
I to by było na tyle w tej sprawie.

N aonczas król roze-
źlił sięokrutnie, kiedy 
na jego biuro trafiła ko-
lejna skarga, setny już 

donos na rozpasanie sądeckich raj-
ców. Skargi pospólstwa dotyczyły 
nadużyć władzy sądeckiego patry-
cjatu. Nieraz bezwstydnego wyzy-
skiwania stanowisk w celach czysto 
materialnych i samolubnych. Rajcy 
posiadając w swych rękach nie tyl-
ko najwyższą władzę, ale i cały za-
rząd finansów i gospodarstwo mia-
sta, obracali i używali dochodów 
miejskich na korzyść własną lub 
swoich stronników... Takie postę-
powanie samych członków ma-
gistratu, tj. osób stojących u steru 
wywołało jak największe oburzenie 
i sarkanie pospólstwa, a w ślad za 
nim szły rozruchy i bunty przeciw 
najwyższej władzy miejskiej.

Basta! Miał powiedzieć do swo-
ich dworzan król Zygmunt III, 
który uwiadomiony o tych wy-
padkach samowoli i nadużyciach 
rajców miejskich mocno ubole-
wał w liście do Sebastiana Lubo-
mirskiego pisanym w Warszawie 4 
kwietnia 1615 roku.

"Wyznaczamy tedy komisarzy 
królewskich i rozkazujemy im, aby 
obrawszy pewien czas i zawezwaw-
szy do siebie burmistrza, rajców 
i zarządców dochodów rzeczonego 
miasta Nowego Sącza wypytywali 
ich pilnie o dochody miejskie. Niech 
zażądają liczby z wydatków i do-
chodów miejskich i dokładnie roz-
ważą, czy to wszystko co pobierali, 
na pożytek i wygodę miasta, czy też 
na swą prywatę obrócili..."

Jak pisze ks. Jan Sygański w "Hi-
storii Nowego Sącza" powyższe pi-
smo królewskie do rajców sądec-
kich odczytano na ratuszu we środę 
po Zielonych Świątkach 10 czerw-
ca 1615 r. po czym zebrano się nie-
zwłocznie do lustracji dochodów 
miejskich.

Lustracja ta przyniosła poraża-
jące wyniki, jakby dzisiaj powie-
dział prezes Jarosław Kaczyński. 
Mimo że prawie cztery wieki temu 
nie było IPN lustratorzy królew-
scy znaleźli aż nadto przykładów 
prywaty, nepotyzmu, zawłaszcza-
nia majątku publicznego, dorabia-
nia się na nim przez sądeckich raj-
ców. W efekcie pracy lustratorów 
stosownie do przewinień panowie 
rajcowie zostali zasądzeni na zapła-
cenie wszystkich zdefraudowanych 
i u siebie zatrzymanych sum pie-
niężnych, na odkupienie z własnej 
kieszeni nieprawnie sprzedanych 
posiadłości lub przez niedbalstwo 
utraconych ruchomych własności 
miejskich itd. itp. Tak więc dzięki 
pracy komisji królewskiej, jak pisze 
Sygański – "pospólstwo w tej wal-
ce z rajcami dożywotnimi na całej 

linii bojowej odniosło najzupełniej-
sze zwycięstwo. Patrycjat miejski, 
który dotychczas dzierżył władzę 
i kierował sprawami i losami miasta 
poniósł najzupełniejszą klęskę tak 
pod względem ekonomicznym, jak 
i politycznym..."

Mamy 2013 rok. Rajca miej-
ski Artur Czernecki, sierota po PiS 
podburza pospólstwo Nowego Są-
cza, by się zbuntowało przeciw-
ko Jerzemu Wituszyńskiemu, prze-
wodniczącemu Rady Miasta, jakoby 
ten w niegodny sposób dorobił się 
na majątku miasta. A on tylko jako 
znany geodeta pracuje w firmie 
syna, która zakontraktowała układ 
finansowy z właścicielem galerii 
Trzy Korony. Kolejna sierota po PiS, 
poseł Solidarnej Polski Arkadiusz 
Mularczyk podżega pospólstwo 
i innych rajców, by sięgneli po gło-
wę Wituszyńskiego, dawnego ko-
legi partyjnego, obecnie szefa miej-
skich struktur PiS.

Króla w kraju nie ma, więc bun-
townicy chcą wywrzeć presję 
na Wituszyńskim, by ten sam "ho-
norowo", jak piszą, zrzekł się nie 
tylko funkcji przewodniczącego, ale 
i stanowisk partyjnych.

Mój Boże! Odezwali się inni mo-
ralizatorzy z Rady Miasta, par-
don, patrycjaty sądeckiego, i hu-
zia na Wituszyńskiego. Mała burza 

w dużej szklance wody! Ba, pic 
na wodę i fotomontaż. Co z tego 
wyniknie? Kuriozalnym i bezpraw-
nym jest żądanie Mularczyka, by 
Wituszyński ujawnił swój zarobek 
w firmie syna za kontrakt z galerią, 
podobnie jak kuriozalne jest jego 
żądanie, by ujawnił z kim w spra-
wie wspomnianego kontraktu roz-
mawiał w magistracie. Nihil novi? 
Pospólstwo (mieszczanie sądeccy) 
doskonale wiedzą, jakie powiązania 
biznesowe, polityczne, gospodarcze 
mają sądeccy rajcy.

Trzy miesiące temu w tym miej-
scu pisałem, że konflikt interesów 
Jerzego Wituszyńskiego nie doty-
czyć będzie w przyszłości jego pra-
cy w firmie geodezyjnej syna, ile 
przewodniczenia Komisji Inwen-
taryzacyjnej Rady Miasta z zada-
niem komunalizacji gminnych nie-
ruchomości. Przewidywałem też, 
że jego koledzy z PiS zadbają o to, 
by stosowne skargi, donosy trafi-
ły na biurko prezesa Kaczyńskie-
go. Niczym podobne, które trafia-
ły do króla Zygmunta III. Komisji 
lustracyjnej anno domini 2013 nie 
będzie, a i też nie widać potrze-
by, by szef rajców sądeckich aku-
rat teraz miał powody do podawa-
nia się do dymisji. Powtóki z historii 
też nie będzie. Bo przede wszystkim 
w III RP, jak na razie, króla nie ma.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Tylko króla brak

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

OPINIE

Czołówka sceny folk i „world music” zawita w weekend do wioski 
festiwalowej przy „barcickiej stodole” nad Popradem. Wystąpią 
m.in. Dikanda, Megitza, Söndörgő i Kroke. Razem 14 koncertów 
pod gołym niebem, 6 warsztatów, posiady i biesiady, degusta-
cje wina tokajskiego, wędrówki po górach i bałkańska dyskoteka 
po sobotnich koncertach do białego rana. Imprezy i wydarzenia 
poranne są bezpłatne. Po godzinie 15.30 obowiązują wejściówki 
całodzienne w cenie 12 zł, do nabycia na miejscu.

Miejski Ośrodek Kultury i Zakład Karny w Nowym Sączu 
zapraszają na wernisaż wystawy pokonkursowej 
I Chrzanowskiego Przeglądu Sztuki Więziennej, 

który odbędzie się 9 września, o godz. 13 w Galerii MOK.

Trup, piłeczka 
tenisowa i 
świeży owoc
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HISTORIA.  Badając historię swoje-
go rodowego nazwiska, Józef Korwin 
z Nowego Sącza zapragnął po wielu la-
tach odtworzyć szlak bojowy swoje-
go ojca, również Józefa (syna Andrzeja 
i Marii z Citaków, urodzonego 11 sierp-
nia 1915 r. w Barcicach), który służył 
w 5. pułku strzelców konnych w Dębicy 
w plutonie łączności. 

Od kilku lat Józef Korwin junior próbu-
je dojść do korzeni swojego nazwiska. 
W tych rejonach jego pochodzenie nie 
jest tak jasne, jak na przykład na Litwie. 
Godzinami potrafi siedzieć na plebanii 
w Barcicach, czytając księgi parafialne 
karta po karcie. W swoich poszukiwa-
niach znalazł wzmiankę w historii para-
fii Lipinki k. Biecza, że w 1437 r. tutejsze 
tereny najechał późniejszy król Węgier 
Maciej Korwin. – Może wówczas któryś 
z Korwinów postanowił tu osiąść? – za-
stanawia się pan Józef. – To szlachec-
kie nazwisko przewędrowało z Włoch 
przez Węgry do Polski – dodaje. 

Powoli odtwarza drzewo genealo-
giczne. Pracując nad historią swoje-
go rodu, zatrzymał się w poszukiwa-
niach, by zbadać życiorys swojego ojca. 
Józef Korwin  senior zmarł, gdy syn 
miał 14 lat. 

– Dzięki niemu znałem historię Pol-
ski, o której nie mówiło się w szko-
le – wspomina Józef Korwin junior. 
– Wiedziałem wiele o piłsudczykach, 
znałem prawdę o Katyniu. Ale to była 
wiedza zakazana. Jako chłopiec chyba 
nie przywiązywałem ogromnej wagi 
do opowieści ojca. Ich echa towarzy-
szyły mi jednak przez całe życie i kie-
dy zacząłem interesować się historią 

mojego nazwiska, zapragnąłem rów-
nież poznać drogę walk mojego ojca. 

Mobilizujący dla niego okazał się ko-
munikat, jaki znalazł na sądeckiej stro-
nie internetowej, że historycy poszu-
kują informacji o żołnierzach z Nowego 
Sącza i okolic, którzy służyli w 5. pułku 
strzelców konnych w Dębicy.

– Rzucił mi się w oczy znaczek, jaki 
na zdjęciu zamieszczonym przy tej in-
formacji miał jeden z żołnierzy. Zaczą-
łem przeglądać archiwalne zdjęcia ro-
dzinne. Znalazłem fotografie taty. Miał 
przypięty ten sam – opowiada Józef 
Korwin junior.

Skontaktował się z historykiem Ed-
mundem Juśko, który z wielką dokład-
nością na podstawie opowieści żołnie-
rzy opisał szlak bojowy, jaki przeszedł 
we wrześniu 1939 r. 5. pułk strzelców 
konnych w Dębicy. Czytając to Józef 

Korwin, przypominał sobie opowieści 
swojego ojca. 

– Wszystko to pokrywało się z tym, 
co mówił tata. Szczególnie zapamięta-
łem historię związaną z jego powro-
tem do domu – snuje opowieść syn: 
– Ojciec brał udział w jednej z ostat-
nich bitew pod Tomaszowem Lubelski. 
Strasznie mocno przeżył wiadomość 
o wkroczeniu 17 września sowietów 
do Polski. Służył w plutonie łączno-
ści, to znaczy, że nie był zwykłym 
szeregowcem, ale żołnierzem dobrze 
wyszkolonym. Gdy podjęto decyzję 
o zaprzestaniu walk, strzelcy otrzy-
mali rozkaz zniszczenia sprzętu, któ-
ry mieli w posiadaniu, by nie dostał się 
on w ręce Niemców. Z relacji taty wy-
nika, że pluton nie wysadził granata-
mi taczanki, na której był sprzęt łącz-
ności. Radiostację i broń zakopano. 

Ojciec mówił, że kiedyś tam pojedzie 
i pokaże mi, w którym miejscu. Nigdy 
jednak to się nie udało. Teraz może 
zajmą się tym historycy…

Najmocniej w pamięci ojca, a może 
mojej, utrwaliła się droga powrot-
na do domu, do Barcic. Po kapitulacji 
wraz z 12 innymi strzelcami tata do-
stał się do niewoli. Podczas rewizji je-
den z żołnierzy upuścił bagnet, który 
później, po przeszukaniach, sprytnie 
schował pod ubranie. Dzięki bagneto-
wi, nocą udało się im uwolnić i uciec. 
W książeczce wojskowej ojca pozosta-
ło zdanie: „wzięty do niewoli, zbiegł”. 
Rozpoczął się okres straszliwej tułacz-
ki. O głodzie i chłodzie przez ponad 
miesiąc ojciec wracał do domu. Ja-
kaś kobieta dała mu ubranie, by przy-
krył mundur i nie rzucał się w oczy. Pił 
wodę ze stawu, czego omal nie prze-
płacił zupełnym odwodnieniem. Do-
stał biegunki. Jedynym ratunkiem były 
ususzone już borówki, jakie udało się 
znaleźć w lesie. Jeśli nie z głodu i braku 

pitnej wody, to życie na każdym kroku 
mógł stracić z rąk Niemców czy wrogo 
nastawionych do Polaków Ukraińców. 

Ojciec powrócił do domu tuż przed 
Wszystkimi Świętymi. Czekała na nie-
go matka. Był jej jedynym żyjącym 
dzieckiem. Dwójka umarła będąc 
dziećmi, mąż zginął zaraz po urodze-
niu Józefa. Miała tylko syna – jedyne-
go Korwina. 

Po powrocie 23–letni strzelec stał 
się głównym celem gestapo, które kil-
kakrotnie po niego przyjeżdżało. Za 
każdym razem udało mu się ukryć. 
Ojciec nigdy się nie chwalił, ale naj-
prawdopodobniej służył w AK, był 
łącznikiem. Służył też w Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dzięki temu pewnie 
łatwiej było ukryć jego konspiracyj-
ne działania. 

Do domu wrócił wraz z kolegą 
z Łącka – Sopatą. Po wojnie utrzymy-
wali jeszcze kontakt. Może ktoś z jego 
rodziny żyje, może uda się dzięki temu 
odkryć nowe wątki z wojennego życia 
mojego ojca…

KATARZYNA GAJDOSZ 

Józef Korwin – żołnierz września

JÓZEF KORWIN pochodzi z rodzi-
ny o tradycjach kawaleryjskich. Jego 
pradziadek Wojciech Korwin słu-
żył w 11. pułku dragonów austriac-
kich w latach 60. XIX w. Dziadek An-
drzej Korwin został zmobilizowany 
do kawalerii w 1915r. Zginął wraca-
jąc do domu na przepustkę, po uro-
dzeniu syna. Sądeczanin Józef Korwin 
również przywdział mundur, ale stra-
żacki. Od 1975 r. służył w Komendzie 
Wojewódzkiej PSP w Nowym Sączu. 
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Józef Korwin syn

Józef Korwin (stoi pierwszy od lewej) 
podczas ćwiczeń z koniem „Dereś”
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Mimo że w Polsce kamień 

nie był nigdy tak popularny, 

jak chociażby w  krajach ba-

senu Morza Śródziemnego, 

to jednak jego wykorzystanie 

i obecność w naszym codzien-

nym życiu jest ogromne.

Czasami nie zdajemy so-

bie sprawy z  tego, jak wiele 

funkcji spełnia. Są  kamienie, 

które mają bardzo praktycz-

ne i  niezastąpione zastoso-

wanie, są też kamienie o wa-

lorach estetycznych.

Obecnie kamień w Polsce, 

po  okresie, kiedy próbowa-

no go zastąpić wyrobami „ka-

miennopodobnymi” – z betonu 

–  przeżywa renesans. Przy-

należność Polski do  struktur 

międzynarodowych ułatwia 

dostęp do kamieni z różnych 

zakątków świata.

Kamień to  trwałość, na-

turalność, estetyka, niepo-

wtarzalność. Znakomicie 

łączy się z  drewnem, meta-

lem. W ten sposób znajduje-

my dla niego coraz to szersze  

zastosowanie.

Trwający od  kilkunastu lat 

powrót do stosowania kamie-

nia w coraz to szerszym zakre-

sie – zwłaszcza w budownic-

twie  – nie jest tylko sezonową 

modą, ale trwałym trendem, 

który będzie w sposób prak-

tyczny przekonywał o trafno-

ści wyboru.

Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl 
Tel. 18 44 69 201, 509 469 948

Józef Korwin ojciec
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ul. Tarnowska 130, Nowy Sącz
T +48 18 441 50 50,
nowysacz@toyota–kobos.pl
www.toyota–kobos.pl
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FESTYN 
RODZINNY

Niedziela  z Ojcem Pio
X

15 września 2013 r. 
         godz. 13.00-20.00

STADION SPORTOWY NOWY SĄCZ - ZAWADA

13.00  ROZPOCZĘCIE FESTYNU i LOTERII FANTOWEJ Każdy los wygrywa! 
KONKURS SERC pamięci Marii Zakrzewskiej  

Pyszne jadło, ciasto domowe, lody „KORAL”, owoce z sądeckich sadów

13.30  Występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „DOLINA DUNAJCA” 

  Przez cały czas trwania festynu – zabawy i konkursy dla dzieci  

Aukcja chleba, obrazów, pamiątek z Konga.  

Zaprezentowanie pracy Policji i pokaz sprzętu OSP Biegonice.

15.00  Występ Regionalnego Zespołu  Pieśni i Tańca „STAROSĄDECZANIE” 

16.00  KONKURSY NA NAJMŁODSZEGO I NAJSTARSZEGO UCZESTNIKA  
FESTYNU ORAZ NA NAJLICZNIEJSZĄ RODZINĘ  
(rodzice + dzieci obecni na festynie, wymagany dokument tożsamości) 

17.00  KONCERT „TERCET EGZOTYCZNY”  
- finansowany przez Urząd Miasta Nowy Sącz

18.30  LOSOWANIE NAGRÓD z kuponów konkursowych  

W każdym z konkursów fantastyczne nagrody ! 

 Świetna zabawa przy muzyce  

Kapeli „Ciupaga” z Łącka

 ŚWIETNA ZABAWA BEZ ALKOHOLU I NARKOTYKÓW
ZAPRASZAMY

Wstęp tylko

Wejście dla dzieci do lat 14-tu - BEZPŁATNE

 5 zł
Dojazd autobusem z parkingu parafialnego przy ul. Bulwary Narwiku

Wyjazdy o godzinach: 12,45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45

Zapewniony powrót: od 19.15, ostatni kurs 20.30

5 września, Galeria TPSP, ul. Jagiellońska 48, g.17, wernisaż 
wystawy zbiorowej twórców TPSP „Wrzosowisko”

7 września, Sądeckie Planty, g.19, Narodowe Czytanie Aleksandra Fredry 
pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Fragmenty „Zemsty” czytać będą 
aktorzy Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego.

SPORT.  Ewa Tomczyk jako pierwsza 
w historii sądeczanka stanęła na po-
dium w ojczyźnie karate. Był to rów-
nież jeden z pierwszych medali, jakie 
w ogóle wywalczyli Polacy na legen-
darnej dla wszystkich pasjonatów 
wschodnich sztuk walki japońskiej 
wyspie Okinawa. Reprezentantka No-
wosądeckiego Klubu Okinawa Kara-
te podobnie jak ponad 30 karateków 
z Polski wzięła udział w 4. edycji Pu-
charu Świata. 

Warto dodać, że brązowy krążek 
podopieczna Tomasza Zająca szefa 
sądeckiego klubu, zdobyła w kon-
kurencji kata, która jest uważana za 
esencję karate. Słowo kata oznacza 
w języku japońskim formę, kształt. 
W karate jest to forma walki sym-
bolicznej, wykonywanej bez prze-
ciwników. W karate sportowym 
kata jest konkurencją. Wykonywa-
nie kata ocenia kilku sędziów, przy-
znając noty. Zwraca się uwagę przede 
wszystkim, na następujące elementy: 
zakończenie kata w miejscu rozpo-
częcia, zachowanie linii planu kata, 
poprawność wykonania technik, za-
chowanie ich kolejności i ciągłości, 
rytm, siłę, ekspresję i koncentrację. 

– Bardzo cieszymy się ze świet-
nego występu Ewy, bo to najbar-
dziej prestiżowy turniej na świe-
cie – mówi Tomasz Zając, na co 
dzień lekarz pediatra, a po godzi-
nach instruktor „karate okinaw-
skiego”.  – O krok od podium była 

również nasza instruktorka Danu-
ta Tobiasz, która zajęła 4. miejsce. 
Nie ukrywam, że jest to największe 
osiągnięcie sportowe Nowosądec-
kiego Klubu Okinawa Karate. Ko-
lejny Puchar Świata odbędzie się za 
dwa lata w Pradze. Mamy nadzieję, 
że sukcesy naszych karateków będą 
inspiracją do jeszcze większej pracy 
w doskonaleniu sztuki karate, aby 
w kolejnych mistrzostwach powtó-
rzyć ten wspaniały wynik.

Reprezentacja Polski Karate 
Shorin–Ryu  w Yomitan na Okina-
wie wywalczyła 4 złote, 2 srebrne 
i 3 brązowe medale W tegorocznej 
edycji Pucharu Świata uczestniczy-
ło kilkuset zawodników z wszyst-
kich kontynentów. W klasyfikacji 
medalowej Polska uplasowała się 
na drugim miejscu po Francji, wy-
przedzając Japonię.

–  W skład polskiej ekipy Sho-
rin–Ryu wchodziło 11 osób z Nowe-
go Sącza – opowiada Tomasz Zając. 

– Wzięliśmy udział prócz zawo-
dów w seminariach z mistrzami 
z Okinawy. W kobudo, czyli sztu-
ce walki bronią pokazali się indy-
widualnie nasi młodzi zawodnicy 
Maksymilian Hebda i Kamil Ko-
ściuszko. Tak więc Sądecczyzna 
mocno zaznaczyła swoją obecność 
na Okinawie. (BOG)

O Nowym Sączu usłyszeli na Okinawie

Nowosądecki Klub Okinawa Karate 
zajmuje się propagowaniem Oki-
nawa Shorin Ryu Karate i Okina-
wa Kobudo. Klub zrzeszony jest w 
Polskiej Unii Shorin Ryu Karate Ko-
budo. Nie tylko uczy sztuki wal-
ki w oparciu o źródłowe, tradycyjne 
wzory przekazane przez mistrzów z 
Okinawy, ale co równie ważne no-
woczesnymi metodami oparty-
mi na najlepszej wiedzy medycz-
nej dba o wszechstronny rozwój 
fizyczny swoich uczniów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem: korekt 
wad postawy, właściwej koordy-
nacji ruchowej, ogólnej sprawności 
fizycznej, indywidualizacji ćwiczeń. 
Młodymi adeptami karate opieku-
je się doświadczona kadra instruk-
torską, którą prowadzi Tomasz Za-
jąc, specjalizujący się w sztukach 
walki od 30 lat (5 dan Shorin Ryu, 2 
dan Okinawa Kobudo). W skład ka-
dry instruktorów wchodzą również 
Danuta Tobiasz Podgórska, Mar-
cin Piekarczyk i  Mariusz Tomczyk 
(wszyscy 3 dan).

Ewa Tomczyk podczas Mistrzostw Polski 
Dzieci i Młodzieży Shorin Rytro 2013
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Zmiana funkcji otwierania 

okna za pomocą 

przełącznika 

preSelect

Innowacyjność jest motorem rozwoju firmy FAKRO.O. N Nowwwee prproodukukukttytyty stająjąjąą ss ssięiięę s statatandndnddarararardddedeedemmm m 
na rynku okien dachowych zmieniając przyszłość ww rzezeecczc ywwisstotooośćśćśćś . 
Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect poosisiaada a ddwdwiee ooddd zizielelee ononnneee e e odododod s sssieieieiebibibibiee eeeeee fufufufufufuf nknknknkknn cjcjcjcjcjcjee e ee
otwierania skrzydła. Funkcja uchylna umożlżliwiwiaa p p poododejejścściiee d doo o o ototoototwawawawartrtrtrtegege o okokoknna 
oraz zapewnia nieograniczony widok nnaa zezewwnwnątątrzrz. FuFunkkkcjcjcjcja obbrororootototowawawawa 
przeznaczona jest do mycia zewnętrrzznejejj s ssttronnyy szzybybybbyy.yy.

Opatentowany system okuć gwawaraanntntujee reeaalalaliziii accjęjęjęę
tylko wybranego sposobu ototwwierereraananiai  ooraraz sttabababababili nononoośćśćśćśćść 
zarówno funkcji uchylnnejej j jakk i ii o obbrrototowejejejej...

 rekrutacja trwa tylko do 18 września 2013 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

www.pwsz-ns.edu.pl

15 lat

tel. 18 547 56 02, 18 443 45 45

STUDIA 
LICENCJACKIE

/INŻYNIERSKIE

• EKONOMIA
• FILOLOGIA

• PEDAGOGIKA
• MATEMATYKA

• INFORMATYKA
• MECHATRONIKA

• RATOWNICTWO 
MEDYCZNE

• PIELĘGNIARSTWO

• WYCHOWANIE 
 FIZYCZNE

• EDUKACJA  
ARTYSTYCZNA

• ZARZĄDZANIE  
I INŻYNIERIA  

PRODUKCJI

• FIZJOTERAPIA
• EADMINISTRACJA

STUDIA 
MAGISTERSKIE

• ZARZĄDZANIE  
I INŻYNIERIA  

PRODUKCJI

• EAnowość ! 

2013
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