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Poszli jak w dym
Chłopaki z osiedla uratowali mężczyznę z płonącego mieszkania
J STR. ?

Zdobędę ratusz 
w pierwszej 

turze
- zapowiada prezydent 

Nowego Sącza Ryszard Nowak. 
Jego głównym rywalem znowu 

 będzie Piotr Lachowicz z PO.
J STR. 12–14
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STRAŻNIK TRAFI ZA KRATY
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał 
strażnika miejskiego Jerzego G. winnym 
znęcania się psychicznie i fi zycznie nad 
żoną i skazał go na dwa lata i osiem miesięcy 
więzienia bez możliwości zawieszenia.
J STR. 6

ŚMIERĆ Z WŁASNEJ RĘKI ZBIERA ŻNIWO
Statystyki są przerażające. Tylko 
w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy 
próbowało sobie odebrać życie 51 osób 
w naszym regionie.
J STR. 7

PIOTR ŚWIERCZEWSKI OPOWIADA: 
- Na pewno fajnie jest kończyć karierę 
tam gdzie się ją zaczynało. Jak miałem 
jednak przejść do Sandecji, kiedy nikt 
mi tego nie proponował?
J STR. 22

ROZDAJEMY KARNETY
„Dobry Tygodnik Sądecki” przygotował 
dla Czytelników 10 miesięcznych karnetów 
do najlepszego centrum Fitness w Nowym 
Sączu. Aby otrzymać karnet należy przyjść 
do naszej redakcji z tym numerem DTS  
i odpowiedzieć na proste pytanie. Zapraszamy! 
Przypominamy też o „Dniach otwartych” 
15 - 16 października w Top Fitness.
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LUDZIE .  Krzysztof Wnęk (33 l.), 
choć formalnie jest prezesem Za-
rządu Parku Technologicznego 
Miasteczko Multimedialne, sym-
bolicznie ma stać się raczej przy-
kładem udanego powrotu w ro-
dzinne strony. 

To ma być wyraźny sygnałem dla 
młodych ludzi z Sądecczyzny roz-
proszonych po świecie – wra-
cajcie, tutaj też można zrobić coś 
sensownego. Wnęk po 10 latach 
życia w Warszawie porzucił pracę 
w korporacjach i namówiony przez 
Krzysztofa Pawłowskiego wrócił 
do Nowego Sącza organizować Park 
Technologiczny Miasteczko Mul-
timedialne. We wtorek wmuro-
wano tam kamień węgielny (str. 
6). Wnęk ma w swoim długim CV 
wpisaną pracę dla centrali wiel-
kich banków i firm doradczych. 
Na razie to atrakcyjne CV schował 
do szuflady.

– Tutaj się wychowałem i chcia-
łem dać taką szansę moim dzieciom 
– wyznaje pochodzący z Muszyny 
Krzysztof Wnęk. – Przecież miesz-
kamy w najlepszym do życia miej-
scu! W 15 minut mogę być w pra-
cy, w 30 minut dojechać na narty. 
To niesamowite.

Prezes Miasteczka Multimedial-
nego podkreśla, że nie przyjechał 
do Nowego Sącza dla pieniędzy. 

Gdyby to one były główną mo-
tywacją w jego pracy, zostałby 
w Warszawie. Kiedy opuszczał sto-
licę znajomi żartowali, że w No-
wym Sączu będzie miał przynaj-
mniej trochę spokoju w pracy. 
Okazało się, że jest odwrotnie. To, 
co gdzie indziej określa się jako 
„urwanie głowy w robocie”, Wnęk 
nazywa raczej „dynamiką”. Cho-
dzi głównie o to, by nie narzekać 
na tempo i ilość pracy, ale czer-
pać satysfakcję z osiągnięć – jed-
ne napędzają na kolejne sukcesy. 
A wielkim sukcesem jest rozpoczę-
cie budowy Parku Technologiczne-
go, bowiem powstanie przedsię-
wzięcia jeszcze niedawno nie było 
sprawą taką oczywistą.

– Nie jestem autorem tego pro-
jektu, ale bardzo chciałbym żeby się 
zmaterializował – mówi Krzysztof 
Wnęk. Ulokowanie w MM firm 
zajmujących się nowoczesnymi 
technologiami informatycznymi 
(w tym licznych projektów są-
deckich) ma sprawić, że emigra-
cja młodych ludzi w poszukiwa-
niu pracy do większych miast i za 
granicę, przestanie być dominują-
cą tendencją. Być może za kilka lat 
modne stanie się – jak w przypad-
ku Wnęka – przyjeżdżanie do No-
wego Sącza do lepszej i ambitniej-
szej pracy.

(MOL)

Z drugiej strony

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Dlaczego 
tak wielu 
woli umrzeć?

N 
iemal wszy-
scy pasjonują 
się wyborami 
samorządo-
wymi. I słusz-
nie. To ważny 

temat, dotyczy spraw dzieją-
cych się najbliższej nas i z pew-
nością trzeba o tym rozma-
wiać. Mam jednak wrażenie, 
że w szumie informacji docho-
dzących z personalnej giełdy 
przedwyborczej, giną czasami 
problemy, o których kandyda-
ci wszystkich szczebli powinni 
koniecznie głośno dyskutować. 
Kilka stron dalej tego nume-
ru piszemy o fali samobójstw 
na niespotykaną dotychczas 
w naszym regionie skalę. Do-
tykamy tam zjawiska, które na 
naszych oczach staje się bardzo 
ważnym problemem społecz-
nym. No właśnie – dzieje się tu 
i teraz, ale czy zauważamy ska-
lę tego dramatu? Panowie kan-
dydaci – programy wyborcze to 
nie tylko nowe chodniki, lepsze 
drogi i bardziej przyjazne urzę-
dy. Program wyborczy to rów-
nież ludzie, którzy coraz czę-
ściej (patrz statystyki!) czują się 
między nami wykluczeni, nie-
potrzebni, żyjący z problemami 
nie do udźwignięcia. W kam-
panii wyborczej pięknie wy-
glądać będą tabelki z milionami 
euro pozyskanymi ze środków 
unijnych. To bardzo fajnie, że 
dzięki temu żyje się nam lepiej 
i wygodniej. Dlaczego jednak 
tak wielu wśród nas nie chce 
się żyć wcale? Komu zostawia-
my ten problem? Psychologo-
wi, księdzu, opiece społecznej? 
Bez wskazywania palcem, ale 
mamy po sąsiedzku takie gmi-
ny, gdzie samobójcze próby są 
już niemal codziennością. Czy 
to nie jest ważny temat kam-
panii wyborczej? Znamienne 
słowa mówią też młodzi ludzie 
z sądeckiego osiedla, którzy 
uratowali człowieka z poża-
ru. Oni nie chcą być bohate-
rami. Marzą raczej o miejscu 
innym niż klatka schodowa, 
gdzie mogliby się spotkać i po-
być razem, zanim zasilą staty-
styki tych, którzy już poczuli 
się wykluczeni.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Tabliczka ciągle wisi
Prawie wszystkim znana jest taka 
świecka tradycja odkręcania przez 
kończących kadencję posłów tablicz-
ki ze swoim nazwiskiem z zajmowa-
nego przez ich ciało ustawodawcze 
fotela sejmowego. Postąpił tak za-
pewne i poseł ówczesnej Ligi Polskich 
Rodzin z naszego okręgu, reaktywo-
wany ostatnio do aktywności poli-
tyczno–medialnej Edward Ciągło. Aby 
jednak ilość tabliczek w przestrzeni 
publicznej upamiętniających ten wie-
kopomny czas i wydarzenie nie ule-
gła zmianie, do dnia dzisiejszego na 
budynku przy ul. Narutowicza dum-
nie przyciąga wzrok szyld informują-
cy o działającym w tym miejscu biu-
rze poselskim posła partii, o której 
istnieniu mało kto już pamięta, a któ-
rej to sam zainteresowany wyparł się 
już dzień po upływie skróconej i nie-
sławnej kadencji Sejmu. Przypomi-
namy, że od zdarzeń tych minęło już 
trzy lata. A w mediach tyle mówi się 
o jakichś nieusuniętych z parkanów 
i słupów plakatów wyborczych z cza-
sów odległych kampanii. (MK)

SMS

Tęsknię za Sączem
Krzysztof Daukszewicz, satyryk, felieto-
nista, poeta i kompozytor, wyznał nie-
dawno w III Programie Polskiego Radia, że 
w Nowym Sączu to się kiedyś imprezo-
wało! – Owszem, przyjeżdżałem do No-
wego Sącza jeszcze w czasach, kiedy 
funkcjonował kabaret Lachy – wspomi-
na Daukszewicz. – Byłem zaprzyjaźniony 
z Andrzejem Górszczykiem. Pisał świet-
ne piosenki. Nowy Sącz słynął z zespo-
łów kabaretowych na wysokim poziomie. 
Mieli całe mnóstwo pomysłów na Kaba-
retony. Często mnie na nie zapraszali. Pa-
miętam, że każdego roku spędzałem tu co 
najmniej dwa tygodnie. To były niezapo-
mniane chwile. Fantastycznie się bawiłem 
w Nowym Sączu. Świetne były też warsz-
taty dla młodzieży. Odbywały się w Myśl-
cu niedaleko Starego Sącza. Przejeżdża-
li tam m.in. Adam Kreczmar, Jonasz Kofta. 
To było bardzo fajne miejsce. Pamiętam 
chyba wszystkie imprezy – to była ba-
jeczka! Atmosfera szalenie mi odpowia-
dała. Koledzy momentami śmiali się ze 
mnie, że sam nie wiem, czy jestem z Ma-
zur czy z Nowego Sącza. A do tego kocha-
łem się w waszych dziewczynach. Później 
przyszedł stan wojenny i decyzją Komitetu 
Wojewódzkiego w Nowym Sączu, kabare-
ty zostały rozwiązane. Napisałem wtedy 
piosenkę „Zadupie”, którą zaśpiewałem 
na jakimś Kabaretonie w Zakopanem. Za-
dedykowałem ją nowosądeckim władzom. 
No i miałem szlaban na występy. Później 
kontakty z Nowym Sączem jakoś się roz-
myły i urwały. Do dziś bardzo tego żałuję 
i ciągle tęsknię. (CYG)

SMS Chciałem dać szansę 
swoim dzieciom
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MARIA REUTER

Sąsiedzi mówią o nich „blokersi” 
i traktują ich jak konieczne zło. Gdy 
widzą ich siedzących po zmroku pod 
blokiem, wzywają policję. Nikt nie 
spodziewał się, że w razie potrzeby 
będą potrafili wykazać się taką odwa-
gą. Wykazali się. Ani przez moment 
nie wahali się wejść do płonącego 
mieszkania, w którym był człowiek.

– To, co zrobili ci chłopcy, za-
sługuje na wszelką pochwałę. 
Śmiało można nazwać ich boha-

terami, bo gdyby nie oni, nie wia-
domo, jakby się to wszystko skoń-
czyło. Nasi dowódcy do dzisiaj są 
pod wrażeniem – mówi Paweł Mo-
tyka z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w No-
wym Sączu.

Pożar w mieszkaniu Jacka G. przy 
ulicy Malczewskiego wybuchł póź-
nym wieczorem 7 października. 
O tej porze niewiele osób przecha-
dza się po osiedlu. Na szczęście w sa-
mochodzie zaparkowanym pod blo-
kiem siedzieli Tomek Krerowicz (20 
l.), Kuba Lizoń (19 l.), Mateusz Si-
wek (18 l.) oraz bracia Mariusz i Łu-
kasz Wójs (17 i 19 l.). Słuchali muzyki 
i rozmawiali o tym, co zwykle – sa-
mochodach, dziewczynach, pra-
cy i szkole.

– W pewnej chwili zobaczyliśmy, 
że z jednego okna w tym mieszkaniu 
idzie dym, a w drugim mrugają pło-
mienie. To wyglądało bardzo groź-
nie – opowiada Mateusz, który zna 
właściciela mieszkania, nauczycie-
la wychowania fizycznego Jacka G.

Bez chwili zastanowienia cała 
piątka wyskoczyła z samochodu i po-
biegła do klatki, w której znajdowa-
ło się mieszkanie. Po drodze tele-
fonowali po straż pożarną i policję. 
Wiedzieli, że liczy się każda sekunda.

– Nikt z sąsiadów nawet nie za-
uważył, że coś się dzieje. Dopiero 
jak zaczęliśmy walić w drzwi, ludzie 
zaczęli wyglądać na klatkę schodo-
wą. Niektórzy myśleli, że robimy ja-
kąś rozróbę – w głosie Mateusza sły-
chać żal.

Młodzi ludzie mieli świadomość, 
że gdy otworzą drzwi, mogą na nich 
buchnąć płomienie.

– Wiedzieliśmy, że to może być 
niebezpieczne, ale wtedy nie my-
śleliśmy o sobie. W mieszkaniu mógł 
być człowiek i trzeba go było ratować 
– mówi Tomek.

Na szczęście drzwi nie były za-
mknięte na zamek. Gdy je otworzy-
li, w oczy uderzył ich gryzący dym.

– Po mieszkaniu biegał pan Ja-
cek. Miał na sobie tylko bokserki. 
Był czarny od dymu, ze stóp, twarzy 
i rąk schodziły mu już całe płaty skó-
ry – opowiada Mateusz.

Jacek G., najprawdopodobniej 
w szoku, próbował ugasić pożar. Za-
czął krzyczeć, żeby chłopcy mu po-
mogli, póki jeszcze można cokolwiek 
uratować.

– Wiedzieliśmy, że sami tego nie 
ugasimy. Mógł tu ktoś zginąć. Pan Ja-
cek nas nie słuchał, więc wzięliśmy 
go „za chabety” i wyprowadziliśmy 
stamtąd – mówi Tomek.

W końcu przyjechały służby ra-
tunkowe. Jacek G. został odwiezio-
ny do szpitala z ciężkimi poparze-
niami. W tym czasie strażacy gasili 
pożar. Można powiedzieć – w ostat-
niej chwili – bo ogień zaczął zajmować 
już styropianową elewację. Niewiele 

brakowało, żeby rozprzestrzenił się 
na resztę bloku.

W tym czasie chłopcy stali z boku 
i patrzyli. Zagadnięci przez jednego 
z gapiów, powiedzieli, czego przed 
chwilą dokonali. Wtedy odwagi po-
gratulowali im strażacy i prezes ad-
ministrującego budynkiem Sądec-
kiego Budownictwa Społecznego, 
Andrzej Kita.

– To było miłe, ale naprawdę nie 
ma czego gratulować. Przecież nie 
było innej możliwości, musieliśmy 
zareagować i ratować człowie-
ka, chociaż wiele osób, które tutaj 
mieszkają, nigdy by nie powiedzia-
ło, że potrafimy się tak zachować. 

Raczej by się po nas najgorszego spo-
dziewali – tłumaczy Kuba.

Młodzi ludzie nie mają wątpliwo-
ści, że chociaż wśród rówieśników są 
lubiani i mają respekt, jako „ziom-
ki z osiedla” są bardzo źle postrzega-
ni przez starsze osoby z sąsiedztwa.

– Nie lubią nas, bo mają nas za 
blokersów i chuliganów. Często jak 
sobie po prostu siedzimy bod blo-
kiem i nic złego nie robimy, nasy-
łają na nas policję. Nawet do klatki 
nie możemy wejść, żeby się zagrzać, 
bo od razu komuś to nie pasuje – żali 
się Mateusz.

– Denerwują się, ale nikt nie po-
myśli, gdzie mamy siedzieć. W po-
bliżu nie ma żadnego boiska ani 
świetlicy. A nie pójdziemy przecież 
do jakiejś knajpy na piwo, bo chce-
my sobie tylko porozmawiać – mówi 
Tomek.

Chłopcom marzy się taka „miej-
scówka”, dzięki której mogliby się 
spotykać nikomu nie wadząc.

– Fajnie byłoby, jakby po tym 
wszystkim, ktoś pomyślał, żeby ta-
kie miejsce przygotować na osie-
dlu… – zamyśla się Mateusz. – Nie 
chodzi nam o nagrodę, tylko żeby 
mieć się gdzie podziać. Bo chyba 
pokazaliśmy, że nie jesteśmy tacy 
źli – dodaje.

Temat tygodnia

Poszli jak w dym
Chłopaki z osiedla uratowali mężczyznę z płonącego mieszkania

Dopiero jak zaczęliśmy 
walić w drzwi, ludzie 
zaczęli wyglądać na 
klatkę schodową. 
Niektórzy myśleli, że 
robimy jakąś rozróbę.

– Po mieszkaniu biegał 
pan Jacek. Miał na 
sobie tylko bokserki. 
Był czarny od dymu, 
ze stóp, twarzy i rąk 
schodziły mu już całe 
płaty skóry 

– opowiada Mateusz.

W żółtej bluzie – Tomek, w bluzie turkusowej i szarych spodniach – Mateusz, w bluzie granatowej – Kuba FOT. MARIA REUTER
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N 
owy Sącz, 10 
października 
2010. Wiel-
kimi kroka-
mi zbliżają się 
wyczekiwa-

ne przez kibiców, a zwłasz-
cza przez uczestników finały. 
Za drużynami 4 lata przy-
gotowań: pracy nad techni-
ką, taktyką, doborem skła-
du, zgraniem i budowaniem 
banku informacji. Zanim ze-
społy wyjdą na boisko trwa-
ją gorączkowe przygotowa-
nia, zwłaszcza w czołowych 
klubach. Póki co, wszyscy 
skupiają się praktycznie wy-
łącznie na sobie, odpuszcza-
jąc dumanie o konkurencji. 
Tkwią pewnie w błogim prze-
konaniu, że wynik zrobi się 
sam, kiedy będą odpowiednio 
do niego przygotowani. A jak 
nie, to może przeciwnik wbije 
sobie sam jeszcze więcej goli 
samobójczych. 

Trwa więc w najlepsze ruch 
na tzw. rynku transferowym, 
czyli przechwytywanie co 
ciekawszych zawodników do 
swojej ekipy. Głównym łow-
czym jest tu zwłaszcza klub 
jednego z faworytów rozgry-
wek, ze słynnym przed laty 
kopaczem Beckenbauerem na 
ławce trenerskiej. W związ-
ku z tym, że przywiązanie do 
barw klubowych jest dziś ja-
kimś reliktem zamierzchłej 
przeszłości, również i sami 
zawodnicy wystawiają się na 
listę transferową, oczeku-
jąc jedynie jak najwyższych 
obecnych (kontrakt, miejsce 
w składzie) i przyszłych (ja-
kaś premia, lewy etacik) ko-
rzyści. Przy czym żaden z tak 
wystawiających się grajków 
nie gwarantuje żadnemu z za-
trudniających ich klubów lo-
jalności w trakcie trwania ko-
lejnego sezonu. Są to bowiem 
gracze uznający, iż dla nich 
okienko transferowe trwa bez 
przerwy. Przy okazji wierni 

od lat klubowym barwom, 
czekający na swoją zasłużo-
ną szansę zawodnicy, ponow-
nie idą w odstawkę i kolej-
ny sezon przychodzi im grać 
w rezerwach. Dobrzy są je-
dynie na sparingi i mecze bez 
stawki, a przede wszystkim, 
by wyczyścić korki kapitano-
wi drużyny, albo umyć plecy 
pod prysznicem najlepszemu 
strzelcowi. Ale zagrać w me-
czu o stawkę, to już nie! Za-
stępują ich kupieni w ostat-
niej chwili krótkoterminowi 
stranieri, często mający szczyt 
formy dawno za sobą, któ-
rzy niekoniecznie przyciągną 
na trybuny tłumy kibiców, 
a zespołowi dadzą niezbędne 
w tabeli punkty.

Beckenbauer wie jednak, 
co robi. Jego głównym zmar-
twieniem pozostaje bowiem 
kombinowanie przy takim do-
borze zawodników, a zwłasz-
cza wskazania takiego lidera 
drużyny, który nie spowo-

duje przyćmienia jego daw-
nej boiskowej sławy, a tak-
że nie zagrozi obecnej pozycji. 
Wszystko to sprytnie jest jed-
nak ukrywane przed konku-
rencją i dziennikarzami, a na 
zewnątrz wygląda gładko 
i bezkonfliktowo.

Uwagę kibiców i komen-
tatorów skupia za to wca-
le nie ukrywany konflikt 
w ekipie obrońców tytu-
łu. Lider drużyny i najwięk-
sza lokalna gwiazda w jed-
nej osobie zapowiedział, iż 
marzy wprawdzie o zdoby-
ciu pucharu dla swych uko-
chanych barw, ale jakby co, 
to on ma na boku swój własny 

klub i zgłosił go już do rozgry-
wek. Bierze więc kilku naj-
lepszych grajków i sam wygoli 
imprezę na cacy. Trener – ge-
nialny strateg Mourinho, któ-
ry sam nigdy dobrym piłka-
rzem nie był, wykombinował 
by postawić na miernego, ale 
wiernego lewego pomocni-
ka. Szybko jednak okazało się, 
że jego oddanie jest odwrot-
nie proporcjonalne do bo-
iskowej charyzmy, a w trak-
cie gry plączą mu się nie tylko 
nogi. Wtedy do akcji wkro-
czył sam boss klubu. Uznał, 
że na stratę lidera to on sobie 
nie może pozwolić i albo tre-
ner się z nim przeprosi, albo 
zamienia garnitur na krót-
kie gacie i sam wbiega na bo-
isko. Coach nie w ciemię bity. 
Niby grozi 4–letnią dyskwali-
fikacją niezdyscyplinowane-
go podopiecznego, niby stra-
szy swoją pozycją, ale przecież 
wie, że najlepsza nawet myśl 
trenerska podparta dyplo-

mami renomowanych aka-
demii i marka najmocniej-
szego nawet klubu to trochę 
mało, kiedy pomagierzy na 
boisku kiepscy. A dodatkowo 
gra się na stadionie przeciw-
nika. Ryzyko, że dawni pod-
opieczni zleją go z finale, albo 
– o zgrozo – odpadnie jeszcze 
w eliminacjach, daje solidnie 
do myślenia.

W związku z dynamicz-
nym, a czasem też drama-
tycznym rozwojem wydarzeń, 
o sytuacji w poszczególnych 
ekipach przed finałami bę-
dziemy Państwa informować 
na bieżąco.

Wasz sprawozdawca

N 
ormalni ludzie 
nie czytają żad-
nych strategii. 
Wiedzą, że zwy-
kle po dwóch 
trzech latach sta-

ją się nieaktualne, że im więcej było 
w nich gadaniny o nowoczesno-
ści tym szybciej się zestarzeją. Stąd 
też sądecka strategia rozwoju 2020 
ma wiele wspólnego z rządową per-
spektywą „Polska 2030” i dziesiąt-
kami podobnych dokumentów pi-
sanych w duchu „doganiania” 
uciekającego świata. 

Za dziesięć lat – zdaniem Wyso-
kich Czynników – Nowy Sącz ma 
być „bramą do Beskidu Sądeckie-
go”, choć ten cel udało się zrealizo-
wać jakoś już Wacławowi II ponad 
700 lat temu. Ma być także „eu-
ropejskim miastem wiedzy, sa-
morządności i wszechstronnego 
rozwoju, konkurencyjnej i innowa-
cyjnej gospodarki, opartej na przed-
siębiorczości”… Uff, a to dopiero 
połowa wizji. Wizji, która w mojej 
nawykłej do akademickich sformu-
łowań głowie, nie chciała się zmie-
ścić nawet w zacytowanej części.

Nie wiem nawet czy ma to być 
ten Sącz, który znamy na co dzień, 
tyle że z lepszym PR, czy też Sącz 
całkiem nowy. Do obecnego niepo-
dobny, „miasto przyjazne i nowo-
czesne, zapewniające wysoki po-
ziom i jakość życia”. Z którego nie 
uciekają młodzi, w którym wielu 
mieszka z wyboru, a nie z koniecz-
ności. I to wszystko ma się stać już 
w roku 2020, za dziesięć lat… Czyli 
dokładnie tyle, od ilu tu mieszkam. 
Trudno uwierzyć. 

Nic zatem dziwnego, iż normal-
ni ludzie nie czytają strategii. Ale ich 
poglądy są często ważną przesłanką 

polityki. Najciekawszym elemen-
tem wspomnianego tu dokumen-
tu jest opinia mieszkańców mia-
sta określająca dwa główne cele 
– zwiększenie liczby miejsc pra-
cy i poprawę dostępności komuni-
kacyjnej Sącza. Podobnie brzmi ich 
odpowiedź na pytanie o najważniej-
sze szanse Nowego Sącza – przy-
ciąganie inwestycji i rozwój układu 
komunikacyjnego. 

Te dwa cele strategiczne nie ukła-
dają się w wizję, ale są początkiem 
wyborczej ankiety. Warto skoncen-
trować się na nich tak, by wybor-
czej debaty nie zamuliły dziesiąt-
ki spraw ważnych, ale nie mających 
decydującego wpływu na być albo 
nie być Miasta. A sprawę należy sta-
wiać ostro. 19 procent mieszkańców 
pytanych o największe zagrożenia 
obawia się paraliżu komunikacyjne-
go, a aż 16 – marginalizacji Nowego 
Sącza. Dziesięć lat to dużo – tak dla 
optymistów (urzędowych i sponta-
nicznych), jak i dla pesymistów. Za 
10 lat Sącz może być dowodem na to, 
że dynamiczny rozwój może mieć 
miejsce poza siecią metropolii, albo 
przykładem degradacji do poziomu 
zwykłego miasta powiatowego. 

Ta dekada, o której traktuje stra-
tegia rozwoju będzie rozstrzygająca. 
Gra toczy się o dużą stawkę. Kraków 
nie straci pozycji regionalnej metro-
polii, Limanowa i Gorlice nie staną 
się centrami subregionów. Los No-
wego Sącza jest niepewny. Struktu-
ra administracyjna kraju nie prze-
widziała specjalnego miejsca dla 
miast takich jak nasze. Znaleźliśmy 
się w strefie pośredniej – możemy 
dużo wygrać i sporo przegrać. 

Nie rozstrzygnie tego żadna 
kampania wyborcza. Ale będzie ona 
okazją, by kwestię przyszłości Mia-
sta postawić jako punkt kluczowy 
i nie dać zepchnąć debaty w sferę 
osobistych wycieczek i partyjnych 
porachunków. Koalicja na rzecz Są-
decczyzny musi bowiem od pierw-
szych dni grudnia zacząć działać 
w nowy sposób, ponad podziałami 
i urazami. Tak, by wybory roku 2018 
czy 2022 nie przebiegały pod zna-
kiem pytania „kto był winien de-
gradacji Nowego Sącza?”.

Opinie

Przedstartowa 
gorączka
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Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Za dziesięć lat…

Lider drużyny i największa lokalna 
gwiazda w jednej osobie zapowiedział, 
iż marzy wprawdzie o zdobyciu pucharu 
dla swych ukochanych barw, ale jakby 
co, to on ma na boku swój własny klub 
i zgłosił go już do rozgrywek. Bierze 
więc kilku najlepszych grajków i sam 
wygoli imprezę na cacy. 
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K 
ocham pomniki. 
Są dla mnie czymś 
ożywczym w kra-
jobrazie każde-
go miasta, są hi-
storyczną pamięcią 

i estetycznym dodatkiem, jeśli oczy-
wiście epatują prawdziwym pięk-
nem. Kiedy ostatnio pojawiła się 
w Nowym Sączu idea uhonorowania 
w ten sposób zasług marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego ucieszyło mnie to 
niepomiernie i nieco przestraszyło, 
ponieważ Królewski Gród wyraź-
nie nie ma do pomników szczęścia. 
Mickiewicz na Plantach autorstwa 
prof. Bandury do arcydzieł nie nale-
ży i gdzie mu tam to klasycznej pro-
stoty przedwojennej wersji. Ilekroć 
na niego patrzę, przypomina mi się 
scena z prehistorycznego serialu pt. 
„Colombo”. W jednym z odcinków 
tytułowy bohater w poszukiwa-
niu zabójcy odwiedza muzeum sztu-
ki nowoczesnej. Z wyraźnym zain-
teresowaniem kontempluje jedno 
z dzieł, po czym, cmokając, wraża 
się o nim z zachwytem. Reakcja ku-
ratora wystawy jest porażająca: To 
wentylator, proszę pana! Dzieło pro-
fesora Bandury prowokuje nieste-
ty podobne reakcje. Nie żeby od razu 
wentylator, ale na pewno coś rów-
nie abstrakcyjnego. Podwójnego pe-
cha ma pomnik Papieża na sądeckim 
rynku: bo i lokalizacja niefortun-
na i artystyczna jakość pozosta-
wia wiele do życzenia. To nie tyl-
ko moja opinia, lecz także (a może 
przede wszystkim) znawców przed-
miotu. Kilka „papieskich” pomni-
ków prof. Dźwigaja widziałem i jeśli 
coś mnie w nich uderzyło to jedy-
nie to, że są takie same. Pisałem nie-
dawno temu o spektaklu „Ślep-
cy”. Było to wydarzenie artystycznie 
piękne, mądre i obyczajowo odważ-
ne, a na wszystko spozierał może 
nieco skonfundowany Papież. I jak 
tu nie mówić o nieroztropności de-
cydentów, którzy zawyrokowali, że 
koniecznie musi być On świadkiem 
wszystkich zdarzeń, i tych prawdzi-
wie artystycznych, poważnych, mą-
drych, i tych z gatunku lekkich, in-
telektualnie niezobowiązujących, 

spod znaku podkasanej muzy. Pe-
cha miał też marszałek Sejmu Stani-
sław Małachowski, którego popier-
sie miało przydać splendoru miastu, 
ale nie przydało. O urodzie pierw-
szej wersji biustu marszałka lepiej 
nie mówić (piękna katastrofa), dru-
ga jest wprawdzie bardziej udała, ale 
na kolana nie rzuca. Największą za-
gadką jest wszakże pomniczek siu-
siającego Rycerzyka pod zamkiem. 
Nie wiem, kto jest inicjatorem tegoż, 
ale musi on skrywać przed świa-
tem wiedzę, która nie jest dana na-
wet historykom. Bo kim u licha był 
dzielny karzełek w zbroi, którego 
odwaga przejawia się ostentacyjnym 
wypróżnianiem pęcherza na oczach 
rozbawionej gawiedzi? Jeśli intencją 
pomysłodawców było jedynie przy-
kuć uwagę, to cel został osiągnięty. 
Przykuwa. Nie chcę marudzić, ale 
pomniki stawia się zawsze z jakie-
goś powodu. No więc, gdzie ten po-
wód? O ile wiem, Wołodyjowski to 
nie jest, bo w zbroi, a innej posta-
ci historycznej o takich gabarytach 
nie przypominam sobie. Oczywiście, 
nie ma co płakać nad rozlanym mle-
kiem, stało się, rycerzyk stoi i trzeba 
po prostu znaleźć rozwiązanie, które 
owemu nikczemnej postury mężo-
wi nadałoby jakąś osobowość, uza-
sadniło jego obecność na skarpie pod 
zamkiem. Powodowany instynktem 
obywatelskim śpieszę więc pomóc 
włodarzom miasta, podpowiadając 
pomysł, który – mam nadzieję – za-
chwyci i zainspiruje. Cóż więc trze-
ba zrobić? Należy rozpisać konkurs 
na legendę związaną z karzełkiem 
(pardon: rycerzykiem), uaktyw-
nić wszystkie środowiska twórcze 
(zwłaszcza młodzież), sprowoko-
wać ferment jakiego świat nie wi-
dział, nagłośnić w mediach, po czym 
wyłonić zwycięzcę, wręczyć mu ta-
lon na samochód i sprawa załatwio-
na. Ileż to pomysłów, ile emocji nas 
czeka, a samo miasto będzie miało 
szansę wzbogacić się o legendy, któ-
rych wszak za wiele nie mamy. Jeśli 
trafi się jakaś propozycja wyjątko-
wej urody, sam chętnie coś ufun-
duję. Żarty żartami, ale sprawa jest 
poważna. Szkoda, ze za szlachetną 
intencją (bo tej inicjatorom pomni-
ków nie odbieram!), nie zawsze idzie 
roztropność. Na przyszłość war-
to wszelkie propozycje dyskutować 
a nawet twórczo się pokłócić. O do-
bry pomnik naprawdę nie jest łatwo. 
I nie dajmy się zwieść opinii wielkie-
go Xawerego Dunikowskiego, który 
– zapytany jak tworzy – odpowie-
dział: To proste! Biorę kamień i od-
rąbuję niepotrzebne! 

R 
ozmawiałem ostatnio z kil-
koma znajomymi na temat 
zagęszczającej się w No-
wym Sączu atmosfery 
przedwyborczej. Zagęsz-
czenie według nich na tym 

polega, że wszyscy startujący w wyborach 
uśmiechają się do kamer, wygłaszają pełne 
miłości oświadczenia dla prasy i oficjalnie 
szanują innych kandydatów, ale za kulisa-
mi prowadzą coraz brudniejsze gierki. Gdy 
moich interlokutorów mocniej przycisną-
łem, okazało się, że tak naprawdę nie wie-
dzą czy gierki są brudne, ani czy w ogó-
le ktoś jakieś gierki uprawia. Niemniej 
– i z tym wszyscy się zgodzili – mało kto 
dziś wierzy politykom i ich wyciągniętym 
na zgodę dłoniom, więc widząc takie gesty 
ludzie zaczynają się doszukiwać ukrytych 
podtekstów.

Zapytałem: czy gdyby któryś z kandy-
datów do – na przykład – fotela prezy-
denckiego w Nowym Sączu, przestał zwra-
cać uwagę na korzyści PR–owe, a zamiast 
tego wygarnął prosto z mostu, co sądzi 
o tym lub o tamtym, to mógłby wygrać? 
Czy jednak publika uznałaby go za niesym-
patycznego i zagłosowała na kogoś bar-
dziej przymilnego? Ku mojemu zdumieniu, 
zamiast uzyskać odpowiedź na tak posta-
wione pytanie, usłyszałem – ni z gruszki, 
ni z pietruszki – tuzin innych pytań w sty-
lu: ale czy to źle, że wzrósł poziom kultu-
ry przedwyborczej debaty? Czy wierzącym 
– a wiadomo, że u nas przy takich okazjach 
nawet ateiści są wierzący – w ogóle wol-
no się kłócić? Czy nie powinniśmy dawać 
przykładu miłości bliźniego? Czy chrześci-
janom przystoi agresywne zachowanie?

Przede wszystkim nie widzę żadnego 
powodu, o czym tu już dwa tygodnie temu 
wspominałem, dla którego bycie osobą 
wierzącą miałoby też oznaczać bycie osobą 
miłą. Sam Pan Jezus potrafił być jednocze-
śnie sympatyczny, na przykład dla dzie-
ci, które błogosławił, oraz surowy i szorstki 
wobec apostołów, którzy mu w tym prze-
szkadzali. Po drugie, dlaczego niby otwarta 
konfrontacja – nawet i między wierzący-
mi – miałaby być czymś nagannym? Dzie-
je Apostolskie, zapis genialnego działania 
Boga w tak zwanym Kościele pierwot-
nym, to także wielka kronika otwartych 
starć, dzięki którym klarowało się kato-
lickie nauczanie. Które wdowy ważniej-
sze: hellenistów czy Hebrajczyków? Kto ma 

się zajmować zarządzaniem, a kto przepo-
wiadaniem? Czy pogan po przyjęciu wiary 
w Jezusa obrzezać czy nie obrzezać? Mięso 
ze świni jeść czy nie?

Poza tymi konkretnymi zagadnienia-
mi znajdziemy w Dziejach także opowie-
ści o otwartych starciach, które... nie wia-
domo czemu miały służyć! Pod koniec 15 
rozdziału znajdujemy na przykład wyja-
śnienie dlaczego rozpadł się ewangelizacyj-
ny „dream–team”: Paweł & Barnaba. Otóż 
Paweł nie lubił kolegi o imieniu Jan (ksy-
wa: Marek, późniejszy ewangelista), bo się 
na nim kiedyś zawiódł, a tymczasem Bar-
naba chciał go wziąć mimo wszystko na 
ich kolejną misję. I co? „Doszło do ostre-
go starcia, tak że się rozdzielili: Barna-
ba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Pa-
weł dobrał sobie za towarzysza Sylasa” (Dz 
15,39n). I co – zapytam raz jeszcze? Pogo-
dzili się chłopaki? Nic na to nie wskazu-
je. Pismo nie wspomina już więcej o Barna-
bie. Wcięło go na tym Cyprze. Czy Łukasz, 
autor Dziejów, się tym zgorszył? Nie, bo 
otwarcie o tej akcji pisze. A po co pisze? No, 
może właśnie po to, żebyśmy i my zamiast 
się gorszyć agresywną formą takiego za-
chowania, docenili wreszcie uczciwą i mę-
ską grę w otwarte karty.

Można zgrzeszyć nieuprzejmością, lecz 
często cięższym grzechem jest właśnie by-
cie uprzejmym. Pan Jezus nigdy nie uczył: 
starajcie się, by wszyscy was lubili. Nato-
miast kładł uczniom na serce: „Niech wa-
sza mowa będzie tak–tak, nie–nie; a co 
nadto jest, od złego pochodzi” (Mt 5,37). 
Wyrażaj więc jasno swoje zdanie. Gdy trze-
ba, okaż gniew. Słuchaj też tego, co mówią 
do ciebie inni. Czy w ten sposób wygrasz 
wybory? Tego nie wiem. Wiem jednak, że 
zachowasz twarz i zyskasz u ludzi szacu-
nek, który przetrwa niejedną kadencję.

Grzech 
uprzejmości

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Exegi 
monumentum 

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Zapytałem: czy gdyby 
któryś z kandydatów do 
– na przykład – fotela 
prezydenckiego w Nowym 
Sączu, przestał zwracać 
uwagę na korzyści PR–owe, 
a zamiast tego wygarnął 
prosto z mostu, co sądzi 
o tym lub o tamtym, to 
mógłby wygrać?
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Informacje

Zwracam się z serdeczną prośbą do 
wszystkich, którzy posiadają jakie-
kolwiek informacje, dokumenty lub 
zdjęcia dotyczące zachowanych na 
Sądecczyźnie fortyfikacji polowych, 
będących pozostałościami II Wojny 
Światowej.

Sądecczyzna z dolinami Dunaj-
ca, Kamienicy Gorczańskiej, Popra-
du i Kamienicy Nawojowskiej, ze 
względu na położenie geograficzne 

była rejonem intensywnych prac 
fortyfikacyjnych, prowadzo-
nych przez Wojsko Polskie w lip-
cu i sierpniu 1939 roku oraz przez 
wojska niemieckie począwszy od 
lata 1944 roku. Widocznym świa-
dectwem prowadzonych prac są za-
chowane do dzisiejszego dnia rowy 
strzeleckie i przeciwpancerne, sta-
nowiska artylerii oraz kilkadziesiąt 
schronów betonowych. 

Informacje które mam nadzie-
ję uzyskać posłużą do opracowania 
przewodnika opisującego zachowa-
ne fortyfikacje, które mogłyby stać 
się kolejną atrakcją turystyczną na-
szego regionu. Tych z Państwa, któ-
rzy chcieliby podzielić się ze mną 
posiadanymi informacjami proszę 
o kontakt na adres: 
barteklippa@interia.pl. 
Bartłomiej Lippa

Szanowni Czytelnicy 
Dobrego Tygodnika Sądeckiego!

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał 
strażnika miejskiego Jerzego G. win-
nym znęcania się psychicznie i fizycznie 
nad swoją żoną i skazał go na dwa lata 
i osiem miesięcy więzienia bez możli-
wości zawieszenia.

– Mariola G. miała bardzo poważny 
problem z alkoholem, ale to nie alko-
holizm, lecz zachowanie oskarżonego 
doprowadziło ją do samobójczej śmier-
ci – uzasadniał wyrok sędzia Grzegorz 
Król wyliczając, że kobieta była przez 
Jerzego G. bita, kopana, wyzywana, za-
straszana i zmuszana do picia alkoholu.

Sędzia uznał także za niewiarygod-
ne przypuszczenia, że kobieta popełniła 

samobójstwo pod wpływem stresu, na 
jaki – według strażnika miejskiego 
– miała być narażona w pracy.

– Była typową ofiarą przemocy, 
która nie potrafi się z niej szybko i jed-
noznacznie wyrwać. Dlatego tkwi-
ła w niej, a gdy już próbowała ucie-
kać, szybko wracała – mówił o Marioli 
G. sędzia.

Jerzy G. był także oskarżony o zmu-
szanie swojego syna i jego dziew-
czyny do składania korzystnych dla 
niego zeznań grożąc im m.in. pobi-
ciem. Od tych zarzutów został jednak 
uniewinniony. Sędzia tłumaczył, że 
syn Jerzego G. i jego dziewczyna byli 

niekonsekwentni w swoich zeznaniach 
i zmieniali je w zależności od pojawia-
jących się okoliczności.

Wyrok w sprawie Jerzego G. jest nie-
prawomocny. Nie wiadomo jednak, czy 
skazany będzie się od niego odwoływał. 
Także oskarżyciele posiłkowi, rodzice 
Marioli G., na razie nie planują składa-
nia apelacji.

– Dla nas najważniejsze było, aby 
został uznany winnym. Wysokość 
kary nie ma dla nas znaczenia, bo 
i tak nam córki nie wróci – mówi-
ła po ogłoszeniu wyroku pani Maria, 
matka Marioli.

MARIA REUTER

NOWY SĄCZ
Radni nie zdecydowali, czy w hotelu Orbis 
zostanie uruchomione kasyno. Po burz-
liwej dyskusji, projekt uchwały odesłano 
do komisji. O zgodę na prowadzenie ka-
syna starają się dwie firmy – Zjednoczone 
Przedsiębiorstwa Rozrywkowe i Fortuna.

NOWY SĄCZ
Na terenach dawnego stadionu Star-
tu przy ul. Kościuszki wmurowano akt 
erekcyjny pod budowę Instytutu Kultu-
ry Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej. Na tej uczelni ponad dwa ty-
siące osób na jedenastu kierunkach roz-
poczęło naukę w nowym roku akade-
mickim. W ich imieniu przysięgę złożyli 
studenci pierwszych lat, którzy zdobyli 
najwięcej punktów podczas rekrutacji. 

NOWY SĄCZ
Na ok. 800 tys. zł wstępnie oszacowa-
no straty po pożarze hali magazyno-
wej przy ul. Jana Pawła II. Jak informuje 
straż pożarna spłonęło głównie drzewo 
oraz elementy z tworzyw sztucznych.

ŁABOWA
Groźny pożar strawił częściowo we 
wtorek piętrowy salon meblowy. W ak-
cji gaśniczej brało udział 20 jednostek 
straży pożarnej.

NOWY SĄCZ
Policja i prokuratura badają przyczyny 
śmierci 65–letniego mężczyzny, które-
go ciało znaleziono w niedzielę w Par-
ku Strzeleckim. Liczne obrażenia głowy 
stwierdzone u zmarłego dozorcy tam-
tejszego amfiteatru – zdaniem policji 
– wskazują na zabójstwo.

MSZANA DOLNA
Kolejny przypadek wścieklizny stwier-
dzono na tym terenie u lisa. Chore oka-
zało się zwierzę zastrzelone wcześniej 
przez myśliwego.

STRÓŻE
Jerzy Kowalik nie jest już trenerem pił-
karzy I–ligowego Kolejarza. Zarząd klu-
bu przyjął jego dymisję. Przed tygodniem 
publikowaliśmy rozmowę z trenerem 
Kowalikiem, w której krytykował on 
m.in. bazę treningową w Stróżach.

GORLICKIE
55 rodzin poszkodowanych przez 
czerwcową powódź otrzymało pomoc 
w ramach akcji „Szlachetna paczka dla 
powodzian”.

NOWY SĄCZ
Sąd Rejonowy zdecydował o umiesz-
czeniu 33–letniego Daniela D. 

w zamkniętym zakładzie psychiatrycz-
nym. W marcu zamordował on swo-
ją 3–letnią córkę. Biegli lekarze orzekli, 
że w chwili dokonywania zabójstwa był 
niepoczytalny. Mężczyzna zadał jej kil-
kanaście ciosów nożem, po czym pró-
bował popełnić samobójstwo.

NOWY SĄCZ

Przy ul. Myśliwskiej w dzielnicy Zbełcze 
wmurowano akt erekcyjny pod budo-
wę Parku Technologicznego Miasteczko 
Multimedialne. Otwarcie parku zaplano-
wano na wrzesień 2012 r. Wszyscy goście 
uroczystości zgodnie uznali, że to histo-
ryczna chwila dla Nowego Sącza, która 
pozwoli miastu wrócić do grupy najak-
tywniejszych gospodarczo miast w Pol-
sce, jak to miało miejsce 20 lat temu.

Strażnik trafi za kraty
KATARZYNA ZIELIŃSKA 
– aktorka, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Curie–Skłodowskiej w Starym Sączu:

– Lata szkolne wspominam bar-
dzo dobrze dzięki temu, że za-
wsze trafiałam na świetnych 
nauczycieli. Najlepiej jednak pa-
miętam tych, którzy dali mi ja-

kąś mądrość życiową, z której korzystam do 
dzisiaj. Pierwszym takim pedagogiem był dla 
mnie pan Stanisław Dąbrowski. Najpierw uczył 
mnie w szkole podstawowej muzyki, a póź-
niej, przez kilkanaście lat, uczył mnie gry na 
pianinie. Miał bardzo duży wpływ na to, co te-
raz robię, bo dzięki niemu potrafię patrzeć na 
wszystko przez pryzmat muzyki. Doskonale też 
pamiętam profesorki z mojego liceum. Wszyst-
kie zawsze świetnie wyglądały. Podziwiałam 
je za styl i klasę. Szczególnie profesor Domań-
ską. Ona też przekazała mi ogromną wiedzę 
o świecie. Uczyła polskiego, ale robiła to zupeł-
nie inaczej niż wszyscy. U niej nie było zakuwa-
nia. Ona opowiadała, a my słuchaliśmy. Dzięki 
temu, do dzisiaj bardzo dużo wiem o literaturze 
i kulturze i mogę korzystać z tej wiedzy biorąc 
udział w programie „Kocham Cię Polsko”. Pa-
miętam też panią profesor Nowak. Uczyła che-
mii. Ja się chemii zawsze strasznie bałam, ale na 
profesorkę patrzyłam z podziwem, bo każdego 
dnia – czy zima czy lato, czy słońce czy deszcz 
– przyjeżdżała do szkoły na rowerze. To na-
prawdę robiło wrażenie!

KS. ANDRZEJ JEŻ
− biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, 
doktor nauk teologicznych:

– Dopiero po latach człowiek zdaje 
sobie sprawę, jaki ogromny wpływ 
na nasze życie mają nauczycie-
le. Szczególnie ci, zajmujący się na-
szą wczesną edukacją. Oni nie tylko 

przekazują nam wiedzę, ale – co ważne – wycho-
wują nas. Bardzo miło wspominam panią Irenę 
Biedroń, która zajmowała się nauczaniem począt-
kowym. Odegrała szczególną rolę w moim życiu. 
Patrząc na nią, dało się zauważyć, że była trochę 
jak matka. Starała się nam pokazać to, co w ży-
ciu jest najważniejsze. Otworzyła nam oczy na 
świat – nauczyła czytać i pisać. Dzięki temu mie-
liśmy szansę więcej się dowiedzieć i zrozumieć. 
W następnych latach szkoły podstawowej, spo-
tkałem kolejną wspaniałą osobę. Pani Zofia Szu-
milas była moją wychowawczynią. Uczyła pol-
skiego. Niesamowicie zwracała uwagę na przekaz 
wiedzy, starała się wpoić nam system warto-
ści ogólnoludzkich. Pokazywała nam, jak ważne 
są wartości chrześcijańskie. Zapamiętałem ją jako 
osobę bardzo spostrzegawczą. Potrafiła uchwy-
cić w każdym z nas indywidualne zainteresowa-
nia i zdolności. Pozwalała nam, a nawet zachęcała 
do rozwoju naszych talentów. To było o tyle nie-
samowite, że nasza klasa była liczną grupą, skła-
dającą się z bardzo różnych charakterów. Bar-
dzo cenię sobie to, że nigdy nie odczuwałem presji 
i przymusu w działaniu moich nauczycieli. Byli 
bardzo dobrymi pedagogami. Potrafili współ-
pracować z uczniem i poświęcali mu dużo czasu, 
także poza zajęciami szkolnymi. Cała sztuka pole-
gała na tym, że bez nacisku, konsekwentnie osią-
gali swoje cele edukacyjne. 

JÓZEF OLEKSY
– były premier:

– Bardzo dobrze pamiętam kil-
ku nauczycieli z okresu szko-
ły podstawowej, kiedy mieszka-
łem w Nowym Sączu. Małżeństwo 
państwa Ługaczów uczyło mnie 

Mój belfer

      Z LISTÓW DO REDAKCJI

7 dni w regionie

FO
T.

 R
TK



714 października 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Informacje

matematyki, chemii i historii, jednak szczegól-
nie imponował mi ksiądz Wygnaj, który zna-
komicie znał język migowy i specjalizował się 
w nauczaniu oraz posłudze dla ludzi głucho-
niemych. Zafascynowała mnie ta sprawa i pro-
blemy z jakimi się stykał. Bardzo trudno jest 
przekazać idee religijne i cały system wartości 
osobom o ograniczonych możliwościach kon-
taktu ze światem zewnętrznym. Najbardziej za-
stanawiający był dla mnie sposób, w jaki ksiądz 
Wygnaj spowiadał, bo nie mógł tego prze-
cież robić w konfesjonale. Moją szkołą średnią 
było niższe seminarium duchowne w Tarno-
wie. Skończyłem tam trzy klasy, ale na tydzień 
przed rozpoczęciem roku szkolnego, w któ-
rym miałem zdawać maturę, rozwiązano szko-
łę. Po wielu upokorzeniach (nie przyjęto mnie 
do liceum nr I im Długosza w Nowym Sączu ani 
do liceów w Starym Sączu i Limanowej) maturę 
zdałem ostatecznie w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. 
W obydwu szkołach spotkałem wielu wspania-
łych nauczycieli.

ALICJA DERKOWSKA
– doktor nauk matematycznych, 
prezes Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego: 

– Szkołę podstawową zaczynałam 
w późnych latach czterdziestych 
w Łodzi. Chodziłam do zupełnie 
zwykłej szkoły i mieliśmy zupełnie 
zwykłych nauczycieli. To byli do-

brzy ludzie z dużą wiedzą. Ale dopiero w liceum 
odkryłam, co chcę robić w życiu, a to za sprawą 
mojej ukochanej wychowawczyni. Danuta Ada-
mus była młodą matematyczką. Bardzo skromną, 
niepozorną, ale stanowczą i sprawiedliwą osobą. 
Bardzo lubiłam matematykę. Rozwiązywanie za-
dań nie sprawiało mi problemów. Moja przyja-
ciółka, z którą siedziałam w ławce uważała, że jest 
humanistką i nie da rady nauczyć się matematyki. 
Starałam się jej pomóc przed klasówką. Ale Bogna 
w trakcie sprawdzianu wpadała w totalną pani-
kę i wszystko zapominała. Prosiła mnie o pomoc. 
Siedziałyśmy w jednej ławce, więc pozwalałam jej 
odpisywać. Wtedy się uważało, że ten, kto umie 
powinien pomóc temu, kto nie umie. Pomaga-
łam jej, aż do pewnego dnia. Pamiętam go do-
skonale. Ten dzień wpłynął mocno na moje życie. 
Ukochana wychowawczyni, rozdając klasów-
ki, powiedziała do mnie: „Bogna od ciebie ściąga-
ła i ty jej na to pozwoliłaś. Nie spodziewałam się 
tego po tobie”. To był moment, w którym strasz-
nie się poczułam. To mnie bardzo zabolało. Zale-
żało mi na szacunku pani Adamus. Było mi wstyd. 
Postanowiłam więcej tego nie robić – nie dawać 
ściągać. Przyszłam do klasy i publicznie oświad-
czyłam, że nikomu, nigdy nie będę pomagać na 
klasówce. I tak się stało – przez całe cztery lata 
nie dałam nikomu odpisać na sprawdzianie.  Mia-
łam też wspaniałą nauczycielkę łaciny. Kazi-
miera Nowakowska była prawdziwą damą. Kie-
dy przychodziła na lekcje niosła filiżankę kawy 
na spodeczku, pod pachą dziennik, a przez rękę 
miała przewieszoną czystą ściereczkę, którą roz-
kładała na krześle i dopiero na tym siadała. Uczyła 
nas czytania tekstów łacińskich ze zrozumieniem, 
mów Cycerona, poezji Owidiusza. Pisałyśmy do 
siebie kartki z wakacji po łacinie. To była niesa-
mowita kobieta. 

ZBIGNIEW KAZIMIERZ WRONA
– poeta:

– Ona, pani profesor Jadwi-
ga Kowalczyk, nasza wycho-
wawczyni, nauczycielka języka 
polskiego w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Władysława 

Mój belfer

WAŻNY PROBLEM. W miniony weekend 
kolejny mieszkaniec gminy Korzenna chciał 
odebrać sobie życie. Na szczęście policjan-
ci przekonali go, że nie warto i mężczyzna 
zrezygnował ze skoku z balkonu. Wcześniej, 
w ciągu dwóch tygodni, tylko w gminie Ko-
rzenna samobójstwo popełniły trzy osoby. 
W tym czasie odebrali sobie życie również 
21–latek z Brzeznej, 30. i 28–letnia kobie-
ty z Nowego Sącza, ksiądz, który pracował 
niegdyś w Bobowej i Łącku oraz49–letni 
policjant z Piwnicznej.

Statystyki są przerażające. Z roku na rok 
liczba samobójstw i nieudanych prób sa-
mobójczych rośnie. Tylko w ciągu ostat-
nich dziewięciu miesięcy próbowało so-
bie odebrać życie 51 osób w naszym 
regionie. 37 z nich nie udało się urato-
wać. Co najmniej połowa osób, które de-
cydują się odebrać sobie życie, jest zdro-
wa psychicznie.

– Wśród sytuacji, które popycha-
ją zdrowych psychicznie ludzi do tak 
dramatycznego kroku należy wymienić 
przede wszystkim bezrobocie, uzależ-
nienia, przemoc w rodzinie, brak opieki, 
pogorszenie się sytuacji finansowej – wy-
licza socjolog i socjoterapeuta Krzysztof 
Szymbara.

Wzrost liczby samobójstw nie ozna-
cza jednak, że żyje się nam gorzej lub że 
dotyka nas więcej nieszczęść. Przyczyna 
tkwi raczej w spadku naszej odporności 
psychicznej.

– Szczególnie młodzi ludzie nie są na-
uczeni przeżywać porażek, bo coraz czę-
ściej rodzice chronią ich przed wszelki-
mi niepowodzeniami. Przez to wyrastają 
oni na ludzi słabych, niesamowicie wraż-
liwych i nieodpornych na stres – wyja-
śnia Krzysztof Szymbara.

Im osoba jest słabsza i mniej odporna 
psychicznie, tym szybciej życiowe nie-
powodzenia prowadzą do depresji, po-
czucia beznadziejności i utraty nadziei. 

– Bez niej wiele osób nie potrafi dalej 
żyć, planować, a codzienna egzystencja 
staje się dla nich zbyt trudna do udźwi-
gnięcia – mówi dominikanin o. Andrzej 
Chlewicki z Jamnej.

Niestety, w sytuacji beznadziejnej, 
samobójstwo wydaje się coraz częściej 
najlepszą formą ucieczki, a nawet jedy-
nym możliwym rozwiązaniem – i to bez 
względu na to, ile te osoby mają lat, jakiej 
są płci i na jakim poziomie żyją.

– Charakterystyczne, że prawie 
wszystkie zamachy samobójcze męż-
czyzn, kończą się zgonem. Natomiast 
wiele kobiet jedynie usiłuje odebrać so-
bie życie. To ich wołanie o pomoc, taki 
desperacki krzyk rozpaczy – mówi Ma-
rek Szczepański, negocjator policyjny.

Zdecydowana większość osób precy-
zyjnie planuje zamach na własne życie, 
choć bywa i tak, że decyzja o ostatecznym 
kroku pojawia się nagle i niespodziewa-
nie. Do dzisiaj policjanci w Mszanie Dolnej 
wspominają pracownika piekarni, który 
wyszedł rano z pracy z siatka pełną bułek 
na śniadanie dla rodziny. Do domu jednak 
nie trafił – powiesił się w bramie po przej-
ściu zaledwie kilku metrów.

Najczęściej jednak pogrążona w de-
presji osoba wysyła wyraźne sygnały, że 
myśli o samobójstwie. Niejednokrotnie 
mówi wprost: „zabiję się”, „skończę ze 
sobą”, „nic nie ma sensu”, „nie mam po 
co żyć”. Niestety, lubimy bagatelizować 
takie komunikaty.

– A przecież skoro ktoś tak mówi, 
to znaczy, że rzeczywiście o tym myśli 
– twierdzi Marek Szczepański.

Wiele osób przed śmiercią porządkuje 
swoje życie. Odwiedza dawno niewidzia-
nych krewnych i przyjaciół, segreguje 
dokumenty, zamyka sprawy w urzędach. 
W powiecie limanowskim przed kilko-
ma miesiącami targnął się na swoje ży-
cie mężczyzna, który nauczył wcześniej 
swojego 5–letniego syna posługiwać się 
kartą bankomatową. Tym samym chciał 
zabezpieczyć mu materialną przyszłość.

Bywa też odwrotnie. Pogrążona w de-
presji osoba przestaje interesować się tym, 
co wokół się dzieje. Nie chce jeść, pić, nie 
wychodzi z domu, zapomina o higienie 
osobistej. Nie chce z nikim rozmawiać.

– Nie możemy się na to godzić. Za 
wszelką cenę trzeba przy kimś takim być, 

rozmawiać z nim – podkreśla psychiatra 
Anna Szczepanik–Dziadowicz. 

Nie jest to jednak łatwe. Trzeba wyka-
zać się wielką cierpliwością i rozsądkiem.

– Problemów drugiej osoby zapew-
ne nie rozwiążemy, ale możemy wyka-
zać się empatią, współczuciem. Trzeba 
więc przede wszystkim uważnie słuchać 
i pozwolić tej osobie poczuć, że to ona jest 
w rozmowie najważniejsza. Nie należy 
w takiej sytuacji używać komunikatów 
„ja”, skupiając się raczej na komunika-
tach „ty” – podkreśla Marek Szczepański.

To na najbliższych ciąży odpowie-
dzialność za zapewnienie pogrążonej 
w depresji osobie profesjonalnej pomocy.

– Nie ma co liczyć, że ktoś, kto my-
śli o samobójstwie sam się do nas zgło-
si, bo jest zbyt zagubiony. Dlatego rodzi-
na i przyjaciele powinni sami przyjść do 
psychologa. Ten najlepiej wie, co w ta-
kiej sytuacji zrobić – podkreśla Czesław 
Baraniecki, dyrektor Sądeckiego Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej.

MARIA REUTER

Śmierć z własnej ręki 
zbiera żniwo

Powiat nowosądecki Powiat gorlicki Powiat limanowski

Wszystkie zamachy 
samobójcze

Zamachy samobójcze 
zakończone zgonem

Wszystkie zamachy 
samobójcze

Zamachy samobójcze 
zakończone zgonem

Wszystkie zamachy 
samobójcze

Zamachy samobójcze 
zakończone zgonem

I, II i III 
kwartał 2010 21 16 11 10 19 11

Tutaj znajdziesz bezpłatną 
pomoc i zrozumienie
Sądecki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, ul. Śniadeckich 10a, 
tel. 0–18 442 03 52
Poradnia Specjalistyczna 
i Telefon Zaufania „Arka”, 
Plac Kolegiacki 1, tel. 0–18 547 49 70
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Przerażające statystyki

Źródło: Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej w Krakowie
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Orkana w Limanowej jest mi bardzo bliska, 
choć obecna już w świecie przyszłym. Uczy-
ła nas szacunku i wdzięczności, dobroci i god-
ności, uczyła sztuki życia. Poświęcała nam 
bardzo wiele czasu. Chodziliśmy razem na wy-
cieczki i ogniska. Chciała nam przekazać to, 
że radio i telewizja nie zastąpią śpiewu skow-
ronka, a ranek najpiękniej budzi się nad Miej-
ską Górą. Uczyła patriotyzmu. Wszczepiała 
miłość do Ojczyzny dużej i małej. Chyba wszy-
scy w klasie należeliśmy do kółka teatralnego, 
które prowadziła pani profesor. Organizowa-
ła wieczorki poezji poświęcone poetom pol-
skim. Bardzo często była odpowiedzialna za 
przygotowanie akademii z okazji narodowych 
rocznic i świąt. Dobrze pamiętam półmrok, 
zapach tamtych świec i cichą melodię mazur-
ków Chopina. Jak wiele mądrości trzeba było 
mieć w sobie, aby w tamtych czasach przeka-
zać całą prawdę o wartościach, o rzeczach naj-
ważniejszych, aby używając niewielu słów, po-
wiedzieć wszystko. Uczyła znaczenia i wartości 
poszczególnych słów, nie tylko tych wypowia-
danych w wierszach, ale i tych wypowiadanych 
w życiu codziennym. Uczyła, aby wypowiada-
ne słowa nigdy nie były jak zdziczałe wino. Aby 
były łagodne i stanowcze, jednoznaczne i pro-
ste. Dawała wiele cennych wskazówek na przy-
szłość, jak choćby tę, że aby dobrze przeżyć ży-
cie, trzeba się dobrze rozumieć.

ANDRZEJ KULIG
– pochodzący z Limanowej 
profesor Politechniki Warszawskiej:

– Początki mojej edukacji to li-
manowska „jedynka”. W latach 
1962–1970 uczęszczałem do Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Marii Ko-
nopnickiej w Limanowej. Moją 

wychowawczynią w klasie IV i V była Aleksan-
dra Maria Kozłecka. To między innymi Jej za-
wdzięczam dobrą znajomość podstaw matema-
tyki i chyba Ona jest też główną „sprawczynią” 
moich tęsknot do gór wysokich. Dzięki Niej 
w 1966 r. wyjechaliśmy na kilka dni do Za-
kopanego i zamieszkaliśmy w schronisku na 
Hali Ornak. Pierwszy raz zobaczyłem wów-
czas Tary Wysokie i Zachodnie. Byłem oczaro-
wany. W roku 1970 trafiłem do Technikum Ra-
chunkowości Rolnej w Marcinkowicach. Języka 
polskiego, ale też historii regionu i przywiąza-
nia do Małej Ojczyzny, uczył nas Profesor Jó-
zef Gościej – współtwórca i kustosz Szkolnego 
Muzeum Historycznego w Zespole Szkół Rolni-
czych w Marcinkowicach. W tej edukacji, para-
frazując Juliusza Słowackiego, nie chodziło tyl-
ko o to, aby język giętki powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa. Po stokroć ważniejsze było 
to, aby ta głowa faktycznie myślała. Od blisko 
25 lat utrzymuję stały kontakt koresponden-
cyjny z profesorem Józefem Gościejem. Każdy 
Jego list jest dla mnie źródłem informacji o wy-
darzeniach z Marcinkowic, dokonaniach absol-
wentów szkoły oraz kwitnących jaśminach i tu-
lipanowcu amerykańskim w kolorach jesieni. 
Bardzo rzadko można spotkać nauczyciela, któ-
ry z takim zaangażowaniem śledzi losy swoich 
uczniów. Po latach, zza wymagającego belfra, 
w stosunku do którego czuliśmy duży respekt, 
wyłonił się społecznik, pasjonat oraz ciekawy 
i życzliwy człowiek. Miałem ogromne szczę-
ście oraz dużą przyjemność spotkać na drodze 
swojej edukacji kilku wspaniałych nauczycieli 
i wychowawców. To oni dali mi skrzydła. Dla-
tego o nich pamiętam, szczególnie podczas gór-
skich wypraw oraz w dniu, gdy rozbrzmiewają 
słowa pieśni: „Gaudeamus igitur, iuvenes dum 
sumus”.

Mój belfer

Informacje

– Kiepskie opinie o współczesnej młodzie-
ży nie psują Panu nauczycielskiego święta? 
Częściej mówi się o dopalaczach i agresji, niż 
o naukowych sukcesach.

– Pan i ja też chodziliśmy do szko-
ły i wtedy też słyszało się tę samo śpiew-
kę: „kiedyś młodzież była lepsza, a teraz 
się popsuła”. Na moje pokolenie narzeka-
no chyba bardziej i nie sądzę, by to obec-
ne było w jakikolwiek sposób gorsze. I nie 
zmienią tego drastyczne przykłady nega-
tywnych zachowań, bo zawsze można było 
takie znaleźć. Jestem natomiast przekona-
ny, że duży odsetek dzisiejszej młodzie-
ży to bardzo wartościowi ludzie, otwarci 
na świat, aktywni, pozytywnie nastawie-
ni do życia. I nie mówię tego jako urzędnik 
zamknięty w gabinecie, ale jako praktyk.
– Czyli wszystko jest świetnie?

– Inaczej – nie należy lekceważyć za-
grożeń i zamiatać pod dywan, bo to jest 
droga donikąd. Trzeba jednak w ocenach 
zachować umiar. Jestem przekonany, że 
pozytywy przeważają. Dam taki przy-
kład: niebawem odbędzie się kolejna edy-
cja marszałkowskiego programu „Mieć 
wyobraźnię miłosierdzia”. Rzecz spro-
wadza się do wolontariatu, gdzie ucznio-
wie gimnazjów i nieco starsi pomagają 
np. w domach opieki społecznej. Kiedy 
przychodzi czas podsumowań, to wielka 
sala „Sokoła” jest wypełniona po brzegi. 
Oni pomagają ludziom pokrzywdzonym 
przez los nie dla cennych nagród, albo 
z namowy nauczyciela, ale z przekona-
nia, że to jest dobre.
– Może to jednak przypadki marginalne?

– Marginesem są przypadki negatyw-
ne i patologiczne. Może właśnie dlatego, 
że są taką rzadkością, tak głośno się o nich 
mówi. Nic w tym złego, w końcu to media 
powinny wyłapywać pierwsze sygnały, że 
dzieje się coś niedobrego. Jakiś czas temu 
któraś z ogólnopolskich telewizji nagło-
śniła sprawę pobicia dziewczynki w jednej 
ze szkół powiatu limanowskiego. Spraw-
dziliśmy to dokładnie, bo z programu wy-
łaniał się jakiś dramatyczny obraz tej szko-
ły. Nie było w tym wiele prawdy, ale takie 
wyjaśnienie już nikogo nie interesowało. 
Opinia poszła w świat.
– A jeśli gimnazjalistka atakuje koleżan-
kę nożem?

– To jest sytuacja nie do przyjęcia 
oczywiście. Trzeba jednak pamiętać, że to 
przypadek skrajny, a agresywna dziew-
czynka miała poważne problemy psycho-
logiczne. Przy takiej okazji pytamy, gdzie 
byli dorośli – ci w domu, i ci w szkole. 
To bardzo drastyczne wydarzenie, ale 
to nie jest codzienność w naszych szko-
łach. Kiedyś policja robiła badania dia-
gnostyczne w sądeckim Gimnazjum nr 

5. Wynikało z nich, że na dużych osie-
dlach szkoła jest dla dzieci oazą bezpie-
czeństwa i pewności. Dopiero pomiędzy 
blokami może być różnie z tym bezpie-
czeństwem. Na pewno uogólnieniem jest 
mówienie, że wszędzie jest źle.
– A uogólnieniem jest opinia, że statystycz-
ny nauczyciel jest sfrustrowany, wypalony, 
źle opłacany?

– Powiem tak: często pada pytanie 
o tzw. etos nauczyciela. Zawsze kojarzy 
mi się to z „Siłaczką”. I jeśli ktoś myśli, że 
tzw. etos ma polegać na poświęceniu na-
uczyciela i rezygnacji z prywatnego ży-
cia, to przecież nikt nie oczekuje od nie-
go takich postaw. Czego oczekujemy od 
nauczycieli w szkole, do której posyłamy 
własne dziecko? Żeby byli profesjonali-
stami! Jak w każdym zawodzie. Żeby lubili 
swój zawód, bo wówczas będą lubić dzieci, 
a bez tego trudno sobie wyobrazić dobrego 
nauczyciela. Inaczej męczy siebie i innych.
– Złośliwi mówią, że ten zawód nie ma dziś 
żadnego społecznego prestiżu.

– Nieprawda! To widać zresztą w róż-
nego rodzaju badaniach. Oczywiście jeśli 
ktoś chce być dobrym nauczycielem, to 
taki człowiek się mocno spala. Podobnie jak 
aktor na scenie. To jest przecież w jakimś 
sensie eksploatowanie swojego wnętrza. 
Jeśli spotka się z obojętnością dzieci i mło-
dzieży, to musi to jakoś odreagować. Jeśli 
to zrobi w pokoju nauczycielskim to nic się 
nie dzieje. Dla mnie ważne jest jak on się 
zachowa, kiedy wejdzie do klasy i zamknie 
za sobą drzwi. Prestiżu, nawet finansowe-
go, szczególnie w małych środowiskach, 
nauczycielowi chyba też nie brakuje.
– Jednak coraz mniej młodych ludzi przy-
chodzi do zawodu.

– Zdarzają się nowi ludzie w szkole, 
ale to faktycznie bardzo wąski strumyk. 
Przede wszystkim dlatego, że maleje licz-
ba dzieci, godzin i etatów w szkołach. Poza 
tym polscy nauczyciele otrzymali kiedyś 
„kartę nauczyciela” gwarantującą im 18–
godzinowe pensum. Jednak większość na-
uczycieli chciałby pracować w większym 
wymiarze i dostawać więcej pieniędzy. 
Dzieje się tak wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe. Wrócę jednak do najważniejszej 
myśli – od nauczyciela oczekuję w pierw-
szej kolejności, że będzie profesjonalistą.

13–latka z nożem 
to margines
ROZMOWA ze STANISŁAWEM SZUDKIEM , dyrektorem 
nowosądeckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W jakim to języku?
Poniżej przedstawiamy fragment pro-
gramu wyborczego kandydatki na 
prezydenta Krynicy-Zdrój. W całości 
można się z nim zapoznać na stronie 
Katarzyny Zygmunt. 
Curabitur in lacus leo, quis vestibu-
lum quam. Nunc posuere sodales do-
lor ac sollicitudin. Vivamus pulvinar 
feugiat risus eget hendrerit. Cras sit 
amet dolor et nunc blandit suscipit. 
Nunc ut est sit amet ante mollis pre-
tium. Morbi sit amet lorem nisi, id di-
gnissim nisl. Ut sed magna purus, non 
porta quam... 
W jakim to języku? Prawda, że już na 
pierwszy rzut oka wygląda jak mowa 
wyborcza kandydata na cesarza Rzymu. 
Jeśli ktoś rozumie, prosimy o przesłanie 
tłumaczenia do redakcji DTS. (CYG)
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KS. KAMIL WRÓBEL
–j wikariusz w Łabowej:

– Wielu przeżyłem w swoim życiu 
nauczycieli. Począwszy od ośmiu lat 
nauki w szkole podstawowej (dzięki 
Bogu nie zostałem „złapany” przez 
reformę), równocześnie osiem lat 

szkoły muzycznej, następnie przez 4 lata liceum i 6 
lat studiów. Wszystkich jednak wspominam z nie-
małym sentymentem. Bez wątpienia jednak mu-
szę przyznać, że moi profesorowie licealni, uczący 
w limanowskim „Ekonomie” wysuwają się zna-
cząco na prowadzenie. Miałem szczęście bowiem 
być uczony przez tzw. starą kadrę, co jak pokazu-
je doświadczenie i czas było rzeczą doskonałą. Po-
trafili oni zawsze zmotywować człowieka odpo-
wiednio do pracy, nie tylko stawiając negatywną 
ocenę. Mieli szczególny dar i umiejętność rozbu-
dzania w sercu młodego licealisty, także w moim, 
zdrowych ambicji, prowadzących do prawdziwego 
zdrowego współzawodnictwa.  Czas limanowskie-
go liceum był również czasem stałego poszerzania 
zainteresowań oraz utrwalania tych, które już po-
siadałem. Służyło temu chociażby angażowanie się 
w pracę zespołu muzycznego Consonas działają-
cego w ZS nr 1. Zespół był prowadzony przez Pana 
Leszka Mordarskiego – człowieka z prawdziwą pa-
sją, którą bez wątpienia była muzyka w każdej po-
staci. Taki człowiek naprawdę potrafił zachęcić 
do wytrwałego ćwiczenia oraz pokazywał swoim 
przykładem, że tylko ciężka praca może doprowa-
dzić do sukcesu.  (JOMB, SS, CYG, MR)

Mój belfer

R E K L A M A

USŁYSZANE  |  ROMAN KLUSKA w Regionalnej Telewizji Kablowej:

 

RAZEM 
DLA NASZEGO ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI:
• wywóz odpadów komunalnych;
• wywóz odpadów segregowanych;
• Wywóz gruzu (wynajem kontenerów);

MEDYCZNYMI I NIEBEZPIECZNYMI:
• odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych;
• odbiór i utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV, AGD);
• odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i (czyściwo, 

filtry, azbest, zużyte świetlówki, akumulatory, przepracowane oleje i inne); 

ZIELEŃ:
• zakładanie oraz pielęgnacja zieleni i ogrodów;
• wycinka drzew;
• koszenie trawników;

OCZYSZCZANIE:
• letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i przystanków.

SITA Nowy Sącz Spółka z o.o.
ul. Lwowska 135   33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 441 52 85, 18 441 19 83
e-mail: sita.nowysacz@sitapolska.com.pl
www.sitanowysacz.pl

R E K L A M A

Informacje

O pieniądzach
– (…) Zobaczmy ile ludzi na świecie – zo-
stawmy to jak je zdobyli – posiada duże 
pieniądze, ale czy oni są osobami szczę-
śliwymi? Gdybyśmy popatrzyli na różne 
patologie współczesnego świata, to za-
uważymy, że równie często występu-
ją one u ludzi bogatych, jak i tych, którzy 
pieniędzy nie mają. Dlatego, przynajmniej 
ja tak uważam, pieniądze nie są gwaran-
tem szczęścia i życiowego sukcesu (…)

O produkcji serów
– (…) Wytwarzanie serów jest dla mnie nie 
tyle sposobem na życie, co wyzwaniem 
chyba bardziej wymagającym niż stwo-
rzenie mojego poprzedniego dzieła biz-
nesowego. To co robię obecnie, jest we 
współczesnej rzeczywistości ogromnym 
pionierstwem, bowiem dzisiaj – nazwij-
my to – w sposób normalny nikt już serów 
nie robi. Dziś musi być szybko, dużo i ta-
nio, niezależnie od efektu. Stworzyć na-
prawdę dobry produkt jest trudno, bo daw-
ni fachowcy już odeszli. Nie ma też parku 
maszynowego, który pozwoliłby bez sztu-
czek chemicznych zrobić naprawdę do-
bry ser (…) Czy chcę robić lepsze sery niż 
Francuzi, którzy ponoć robią najlepsze sery 
na świecie? Mogę tu tylko powtórzyć opi-
nię pewnego Belga, jednego z najwięk-
szych ekspertów serowarstwa, który po-
wiedział mi: takiego mleka, jakie udało się 

panu stworzyć w swojej mleczarni, prak-
tycznie już nie ma w Europie (…) Myślę, że 
świat kiedyś się zachłyśnie tym nowocze-
snym pożywieniem. Mam nadzieję, że ro-
bię coś, co kiedyś będzie bardzo potrzebne 
i poszukiwane.

O wyborach samorządowych
(…) Mogę powiedzieć krótko – nie wystar-
tuję w żadnych wyborach. A na co powin-
ni szczególnie zwrócić uwagę kandydaci, by 
zmieniało się oblicze naszego regionu? My-
ślę, że jest taka sama reguła dla Nowego 
Sącza i każdego innego miejsca na świecie. 
Jakakolwiek wartość nie powstaje z mó-
wienia, debatowania czy też z przepisów. 
Wartość powstaje z pracy. Dlatego do wy-
borów muszą iść ludzie, którzy rozumieją, 
że na Sądecczyźnie łatwiej będzie się reali-
zować i osiągać sukces poprzez pracę, a nie 
inną metodą. Tworząc z Sądecczyzny miej-
sce, gdzie są dobre warunki do różnego ro-
dzaju przedsiębiorczości sprawimy, że wy-
twarzane dobra przyniosą pieniądze. Nigdy 
odwrotnie. Nie wolno zaczynać od obietnic. 
Najpierw musimy coś wytworzyć, potem 
wpłyną podatki jako efekt tego wytwo-
ru, a dopiero potem będziemy zaspokajać 
potrzeby (…) Zawsze głosuję w wyborach. 
Obojętność mści się na tych, którzy nie po-
szli głosować. Dlatego trzeba wybierać. 
Wybierać mądrze, niekoniecznie tych, któ-
rzy najwięcej mówią i obiecują (…).

Urzędnik na etacie
Przy coraz ostrzejszej kryty-
ce i powszechnym narzekaniu na 
mnożenie urzędniczych etatów 
warto przypomnieć, ilu urzęd-
ników obsługiwało kiedyś naj-
większe miasta naszego regionu. 
W 1867 r., kiedy pierwszym bur-
mistrzem Nowego Sącza został 
Julian Gutowski na jego wnio-
sek rada miejska ustaliła stan 
etatowy tutejszego magistratu. 
Uchwalono, że będzie w nim za-
trudnionych 14 urzędników miej-
skich: dwóch sekretarzy, czte-
rech kancelistów, lekarz, kasjer, 
rachmistrz, kontroler, budow-
niczy, rewizor, zarządca i woź-
ny. Zamierzchłe czasy? Nieko-
niecznie. Jeszcze w 1933 r. statut 
magistratu w Limanowej prze-
widywał zatrudnienie ledwie 
dziewięciu osób na następu-
jących stanowiskach: sekre-
tarz, kancelista, strażnik gminny, 
stróż nocny, rachmistrz, kasjer, 
lekarz miejski, pielęgniarka oraz 
akuszerka. Niewielu? Nie szko-
dzi, ale urząd działał sprawnie jak 
szwajcarski zegarek.

(KCH)
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JOLANTA BUGAJSKA

– Przed ponad rokiem urodziłaś có-
reczkę, jak to wydarzenie zmieniło 
Twoje życie?

– Razem z Irkiem bardzo chcie-
liśmy mieć córeczkę i oto 1 wrze-
śnia, z pewnymi komplikacjami, 
ale na szczęście zdrowa, urodzi-
ła się Maja. Moje życie zmieniło 
się totalnie, ale może nie aż tak, 
by wywróciło się do góry noga-
mi. Ono się wypełniło i dopełniło. 
Oczywiście jestem zmęczona, nie-
dospana, bo Maja budzi mnie co 
noc po kilka razy, ale jej uśmiech, 
możliwość obserwowanie kolej-
nych etapów jej rozwoju, to wy-
pełnia wszystko i zmienia ciężkie 
chwile w radość. Jestem bardzo 
szczęśliwa.
– Maja wypełniła Twoje życie, a czy 
zmieniła Ciebie?

– Myślę, że bardzo. Stałam się 
bardziej cierpliwa, spokojniejsza 
i dużo bardziej radosna.
– Martyna Wojciechowska, jako 
świeżo upieczona mama, stwierdzi-
ła w jednym z wywiadów, że po uro-
dzeniu dziecka definitywnie kończy 
się etap życia kojarzący się z wolno-
ścią. Też tak uważasz?

– Nie nazwałabym tego stratą 
wolności, ja zyskałam coś nowego. 
Patrzę na to w ten sposób, że swoje 
już przeszłam, można powiedzieć, 
że „wyszumiałam się”, a teraz na-
stąpił nowy etap w moim życiu. 
– Udaje Ci się pogodzić bycie mamą 
z pracą?

– Tak, jeszcze tak. Sama jestem 
tym zdziwiona. Ale to chyba dzię-
ki temu, że Maja ma dobrą energię. 
Już w ciąży mnie zmieniła, dała mi 
mnóstwo sił w trudnych momen-
tach. Z perspektywy czasu aż się 
dziwię, jak ja mogłam to wszyst-
ko przejść. Teraz też daje mi siły 
i mobilizuje do różnych działań. 
Wielką pomocą służy mi też ma-
musia i siostrzenica Nina, która 
studiuje w Częstochowie.
– Jak radziłaś sobie z pieluchami, 
karmieniem…?

– Byłam bardzo świadomą mat-
ką, kupiłam wcześniej literaturę, 
odpowiednio się przygotowując. 
W praktyce okazuje się, że Majka 

jest zupełnie inna niż podręczni-
kowe dzieci. Uczę się jej cały czas, 
uczę się jej sygnałów. Muszę się 
przyznać, że przez pierwszy mie-
siąc chciałam być bardzo dobrą 
matką Polką i stosowałam pie-
luchy tetrowe. To był najwięk-
szy błąd. Mimo że bardzo często 
je zmieniałam, prałam, dziecko 
było odparzone. Potem zaczęłam 
stosować pieluchy jednorazowe 
i teraz jest rewelacyjnie – nie ma 
żadnych problemów. Wstawanie 
do małej w nocy stało się koniecz-
nością, nieważne czy jestem zmę-
czona, czy coś mnie boli, o tym 

się nie myśli – trzeba i koniec. 
Największe zmagania przeszłam 
jednak z karmieniem piersią. 
Miałam z tym bardzo duże pro-
blemy. Większość kobiet mówiło, 
że karmienie to czysta przyjem-
ność i oczywiście wygoda. Mnie 
karmienie sprawiało ból. Dopie-
ro po trzech miesiącach poczu-
łam, że to naprawdę coś pięknego. 
A w czwartym miesiącu straciłam 
pokarm, bo za dużo stresów prze-
chodziłam w pracy.
– Jaka jest Maja?

– Gdy po cesarskim cięciu wy-
ciągnęli Maję z brzucha, to żartu-
ję, że był to cały tatuś: małe, po-
marszczone, czarne, owłosione, 
opuchnięte, nieładne (śmiech). 
Teraz jest śliczną blondyneczką, 
łączącą w sobie cechy nas oboj-
ga. Gdy moje dwie siostrzenice 
były malutkie, pomagałam w ich 
wychowaniu. One były jednak 
bardzo spokojne, a moja córcia 
jest owszem bardzo pogodna, ale 
też bardzo charakterna, bardzo 

wymagająca, solidnym głośnym 
płaczem potrafi pokazać, jeśli coś 
jej się nie podoba.
– Po kimś to ma…

– Ja ponoć byłam dzieckiem 
bardzo grzecznym i spokojnym, 
Irek podobnie. Potem się wyro-
biliśmy, oboje jesteśmy aktorami, 
a u Majeczki najwyraźniej geny 
wcześniej się uaktywniły.
– Był taki moment, w którym poczu-
łaś: „tak, naprawdę jestem mamą”?

– Ciągle dziwnie się z tym czu-
ję. Ciągle jest to dla mnie niesa-
mowity cud – jestem matką, a to 
jest moja córcia. To był cud, gdy 
pojawił się ten mały stworek. Za-
glądałam do łóżeczka i obserwo-
wałam jak śpi, rusza rączkami, 
robi minki. Jestem z niej bardzo 
dumna!
– Macierzyństwo jest dopełnieniem 
kobiecości?

– Myślę, że tak. Zawsze wie-
działam, że tego chcę. Gdy mó-
wię o Majeczce, mam od razu iskry 
w oczach. Gdy nie widzę jej przez 
pół dnia, strasznie tęsknię.
– Ale macierzyństwo nie jest tylko 
kolorową bajką.

– Nikt nie mówił, że będzie 
łatwo. Większość kobiet może 
tego głośno nie powie, ale ciężkie 
chwile też są. Miałam depresję po-
porodową. Wydawało mi się, że je-
stem złą matką, że źle ją karmię, że 
nie będę mieć tyle sił, że nie speł-
niam dobrze obowiązku matki. 
Więc początek nie był kolorowy, 
ale z czasem było coraz lepiej. My-
ślę, że to jest moja bajka rodzinna. 
Moje marzenie się spełnia, nikt nie 
powiedział, że będzie miało jedną 
barwę, musi mieć ich wiele. Jest 
pięknie mimo wszystko.

Kobieta

Macierzyństwo 
 jest dopełnieniem
ROZMOWA  z aktorką TERESĄ DZ IELSKĄ , Kają z „Barw szczęścia”

- Nikt nie mówił, 
że będzie łatwo. 
Większość kobiet 
może tego głośno 
nie powie, ale ciężkie 
chwile też są.

Na zdjęciach Teresa Dzielska i jej córka Maja
FOT. ARCHIWUM TERESY DZIELSKIEJ

Teresa Dzielska

Aktorka urodzona w Limanowej. 
Jest absolwentką PWST w Krako-
wie. Od 2002 aktorka Teatru 
im. A. Mickiewicza w Często-
chowie. Obecnie można ją zoba-
czyć w roli Kai (wcześniej Eweliny) 
w serialu „Barwy szczęścia”. Pry-
watnie związana z aktorem Irene-
uszem Czopem.
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Ludzie

MARIA REUTER

TOMEK ROZMUS przyjechał do No-
wego Sącza z Mielca jedenaście lat 
temu, żeby studiować marketing 
i zarządzanie na WSB–NLU. Nie przy-
puszczał wówczas, że zostanie w tym 
mieście na dłużej. Szybko jednak 
okazało się, że to idealne miejsce na 
założenie własnego biznesu i odno-
szenie sukcesów. Wielu sukcesów, bo 
brak perspektyw na zdobycie kolej-
nego celu to stan, którego Tomek na-
wet nie potrafi sobie wyobrazić.

– Na trzecim roku studiów zało-
żyliśmy z kolegami „Warsztaty e–
biznesu” – opowiada Tomek. – To 
były takie zajęcia, na których opra-
cowywaliśmy najlepsze pomysły na 
zrobienie dobrego interesu. To na 
„Warsztatach” zrodził się pomysł na 
handel unikatowymi towarami – cy-
garami, alkoholami i pamiątkami. 
Trzeba było tylko te towary znaleźć.

Zbyt długo i daleko nie musiał szu-
kać. Tomek spotkał w Warszawie mi-
sjonarza, który po pięciu latach wrócił 
do kraju z Burkina Faso. Okazało się, 
że zakonnik sprowadzał stamtąd afry-
kańskie rękodzieło i sprzedawał je na 
kiermaszach po niedzielnych mszach.

– Zaproponowaliśmy mu, że zor-
ganizujemy u nas wystawę tych 
przedmiotów, on pomysłowi przy-
klasnął. W sumie afrykańskie in-
strumenty muzyczne, rzeźby, figur-
ki, malowidła i biżuterię można było 
oglądać w Nowym Sączu i Krako-
wie kilkakrotnie – wspomina Tomek.

Władzom WSB–NLU tak bardzo 
spodobała się inicjatywa grupy stu-
dentów, że bez większych wątpliwo-
ści udzieliły im 50 tys. zł pożyczki na 
pierwszą wyprawę do Afryki po uni-
katowe towary. Dzięki temu zastrzy-
kowi gotówki w lipcu 2003 r. znaleź-
li się w Ghanie.

– Zaczęło się niewesoło – wspo-
mina T. Rozmus. – Na lotnisku oka-
zało się, że zgubiono nasze walizki 
i przez tydzień mieliśmy ze sobą tyl-
ko to, co zabraliśmy do bagażu pod-
ręcznego. Później przekonaliśmy się, 
że nie tak łatwo jest znaleźć sam to-
war. Kilka dni chodziliśmy bezrad-
nie od bazaru do bazaru.

I tym razem z pomocą przyszli mi-
sjonarze. Wskazali, gdzie można kupić 
rękodzieło „w hurcie” i pomogli po-
rozumieć się z tubylcami. 

Udało się więc napełnić ogromny 
kontener mnóstwem figurek, naszyj-
ników, wisiorków i rzeźb. Za resztę 
pieniędzy, Tomek dopchał kontener 
afrykańskimi bębenkami, tak zwa-
nymi djembe.

– Mieliśmy ich około 160. Po po-
wrocie do Polski okazało się, że 
to był strzał w dziesiątkę. Djem-
be rozeszły się jak świeże bułecz-
ki, bo u nas były zupełnie niedo-
stępne i rastamani sami musieli 
je sobie dłubać w drewnie – śmie-
je się dzisiaj.

Mogli więc spokojnie spłacać po-
życzkę od WSB. Wystarczyło nawet 
na wyprawę Tomka do Turcji.

– W Ghanie zauważyłem, że Afry-
kanie fascynują się kulturą Europy 
i USA. Pojechałem więc do Turcji po 
koszulki, które pomogłyby im to za-
manifestować. Kupiłem ich ogrom-
ne ilości i podczas drugiej wypra-
wy do Afryki, wszystko sprzedałem 
– tłumaczy.

Jednak tym razem Tomek przy-
wiózł z Afryki już tylko instrumen-
ty muzyczne. 

– Przebranżowiliśmy się ze sklepu 
z rękodziełem na hurtownię afrykań-
skim instrumentów. Szło tak dobrze, 
że wypełniliśmy chyba wszystkie 
sklepy muzyczne w Polsce i do koń-
ca 2005 roku zdobyliśmy monopol 
– mówi z dumą Tomek.

– Wracałem z trzeciej wyprawy 
do Afryki z dwoma walizkami wy-
pchanymi skórami. Celnicy poczuli 
ich wstrętny zapach i przy wszyst-
kich pasażerach wyciągnęli całą za-
wartość mojego bagażu. Oczywiście 
skóry zarekwirowali, ale zanim je 
odzyskałem, miałem już nowy po-
mysł – opowiada.

To był pomysł, który sobie... 
wysiedział. 

Jego znajoma, Agnieszka Wój-
cik, dostała pufę od przyjaciół z An-
glii. Któregoś popołudnia w 2006 r., 
gdy Tomek odwiedzał Agniesz-
kę i wygodnie usadowiony na pu-
fie popijał kawę, pomyślał: „To jest 
tak wygodne, że i w Polsce ktoś po-
winien to zacząć produkować!”.
Pierwsza pufa zaprojektowana przez 
Tomka i Agnieszkę nie była jednak po-
dobna do tej przywiezionej z Anglii.

– Uszyliśmy ją w garażu Agniesz-
ki z materiału niezbyt dobrej jako-
ści. Nie mieliśmy granulatu, żeby 

ją wypełnić, więc napchałem do 
niej waty meblarskiej. W efek-
cie ta pufa nie była nawet wy-
godna, dlatego zdziwiłem się, gdy 
błyskawicznie udało mi się ją sprze-
dać na Allegro aż za 125 zł. I jesz-
cze dostałem pozytywny komen-
tarz – uśmiecha się dziś Tomek.
Trzeba było iść za ciosem. W gara-
żu Agnieszki powstała firma Eco-
puf. Pufy, już ze skóry ekologicz-
nej i granulatu, szyła profesjonalna 
krawcowa.

Tomek zajmował się sprzedażą, 
a Agnieszka projektowała, ogarnia-
ła administrację i nadzorowała pro-
dukcję. W ciągu dwóch lat udało im 
się pokonać jedynego na polskim ryn-
ku konkurenta, Ecopuf przekształcić 
w Polską Grupę Meblową i wejść ze 
swoim produktem na rynki zachodnie.
Rozwój firmy pozwolił im na zmianę 
siedziby i zatrudnienie niemal trzy-
dziestu osób.

– To była świetna szkoła biznesu 
i życia, Agnieszka bardzo dużo mnie 
nauczyła, ale gdy biznes się tak roz-
kręcił, ja poczułem się zrealizowany 
i postanowiłem stworzyć coś swo-
jego wykorzystując potencjał, któ-
ry posiada Sądecczyzna – tłuma-
czy Tomek.

Nie spotkał się jednak z entuzja-
zmem i zainteresowaniem, jakiego się 
spodziewał. Musiał wysłuchiwać cię-
tych uwag i komentarzy.

– Okazało się, że ten projekt wy-
magał najpierw zbudowania pew-
nej świadomości klientów i ogro-
mu pracy. Ale warto było – kwituje 
Tomek.

Dzisiaj o jego serwisie można po-
wiedzieć, że rozkręcił się na dobre. 
W siedzibie w Starym Sączu zatrud-
nionych jest pięć młodych, ambitnych 
osób, które z pasją pracują nad jego 
dalszym rozwojem. A Tomek?

– Jeszcze jest kilka rzeczy to zro-
bienia i poprawienia przy reklama.
pl, ale myślę już o kolejnych, więk-
szych projektach – mówi tajemniczo.

Jest jednak pewien, że nie wyjedzie 
z Nowego Sącza.

– To idealne miejsce na stworze-
nie biznesu o zasięgu globalnym. 
Przecież to tutaj jest tak wielu świet-
nie wykształconych specjalistów, bez 
których żaden poważny interes by 
nie ruszył. Także koszty działalności 
gospodarczej są tu niższe niż w in-
nych miastach. No i właśnie tu mam 
moich przyjaciół, którzy od początku 
mnie wspierają w realizowaniu mo-
ich pomysłów – tłumaczy.

Odwaga do 
odjechanych 

pomysłów

Krzysztof Pawłowski, 
prezydent WSB–NLU:
– Pamiętam, że gdy wyda-
wałem decyzję na udzielenie 
Tomkowi i jego kolegom po-
życzki, bardzo się bałem, bo 
ich pomysł był zupełnie sza-
lony. Ale pomyślałem sobie 
wtedy, że finansowe wspar-
cie ich pomysłu, to taki test 
dla szkoły. Przecież chcieli-
śmy udowodnić, że kształtu-
jemy w studentach odwagę 
do realizowania najbar-
dziej odjechanych pomy-
słów, a ich plan należał wła-
śnie do takich – wymagał 
iście ułańskiej fantazji, żeby 
go wymyślić i zrealizować. 
Teraz widzę, że to była do-
bra decyzja i cieszy mnie, że 
Tomek wykorzystał szansę, 
jaką otrzymał od uczelni.

Tomasz Rozmus podczas jednego z pierwszych wyjazdów do Afryki  FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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WITOLD KOZŁOWSKI 
(współtwórca struktur PiS na 
Sądecczyźnie, jedna z najbardziej 
zasłużonych dla partii postaci 
i najbardziej przez partię 
zlekceważona)

ANDRZEJ SZKARADEK 
(jeden z naturalnych liderów listy 
PiS, związkowiec bardzo lojalny 
wobec partii J. Kaczyńskiego, 
potraktowany niepoważnie)

Wybory samorządowe

Marszałek województwa i staro-
sta powiatowy to dwa bardzo waż-
ne urzędy, których nie wybieramy 
jeszcze w powszechnych wyborach. 
Ten pierwszy jest dla nas wszyst-
kich – bez względu na to, w której 
części regionu mieszkamy – znacz-
nie ważniejszy. Wybór marszał-
ka przez Sejmik, to wybór koncep-
cji rozwoju województwa, ale także 
uwertura do niemniej istotnego po-
działu miejsc w zarządzie. 

Jeżeli przyjrzymy się składowi za-
rządów województwa w kolejnych 
kadencjach, zobaczymy, że poza 
ostatnią kadencją władz woje-
wódzkich ani Nowy Sącz ani cały 
– obejmujący także Gorlice i Li-
manową – region nie był repre-
zentowany we władzach woje-
wództwa. Jedyny naprawdę długi 
przypadek to kadencja Leszka Ze-
gzdy. Na osłodę można jeszcze 
dopisać fakt, iż marszałek woje-
wództwa II kadencji Janusz Sepioł 
urodził się w Gorlicach. 

Sądecczyzna miała natomiast 
pewne sukcesy w kształtowaniu 

władz Sejmiku – w latach 2005–
2006 na jego czele stał Witold 
Kozłowski (PiS, KNS), a wice-
przewodniczącymi w II kadencji 
byli także Stanisław Kogut (KNS) 
i Leszek Zegzda (KN). W chwili 
obecnej obok Zegzdy w istotnych 
punktach Sejmiku spotykamy je-
dynie Witolda Kozłowskiego oraz 
– niedawno wybraną szefową sej-
miku – Urszulę Nowogórską z PSL. 

Powstaje zatem problem, jak 
zachować się w sytuacji, gdy nie 
mamy wpływu na wybór marszał-
ka, a tym bardziej na to, czy wśród 
jego współpracowników znajdą 
się ludzie znający i rozumiejący 
potrzeby regionu. Pierwszy krok 
– to możliwie silna reprezenta-
cja regionu w Sejmiku. Istnie-
je pewność, iż władze sejmikowe 
tworzone będą przez PiS (spo-
re szanse na samodzielną więk-
szość w Sejmiku) lub PO. Zatem od 
kwalifikacji i politycznej siły osób 
reprezentujących te partie na Są-
deczyźnie zależeć będzie szansa na 
udział polityków regionu we wła-
dzach województwa. 

Po drugie – politycy i media 
lokalne mogą wymuszać swego 
rodzaju parytet dla wszystkich 
subregionów – przynajmniej dla 
tarnowskiego i nowosądeckiego 
we wszystkich władzach kole-
gialnych województwa, podob-
nie zresztą jak w komisjach sej-
mikowych. Zasada ta będzie tym 
łatwiejsza w egzekwowaniu, jeże-
li kompetencje przedstawicieli re-
gionu będą odpowiednio wysokie. 

Po trzecie wreszcie – warto 
tę kwestię stawiać jako istotny 
problem kampanii. Każdy staro-
sta i wójt wie bowiem doskonale, 
jak ważne są dziś dobre formalne 
i nieformalne kontakty z człon-
kami samorządu wojewódzkiego, 
znajomość mechanizmów funk-
cjonowania urzędu marszałkow-
skiego. Pomysł na reprezenta-
cję w Krakowie muszą mieć dziś 
zarówno główne partie, jak też 
najważniejsi kandydaci na pre-
zydenta i burmistrzów, preten-
denci do stanowisk we władzach 
powiatów.

RAFAŁ MATYJA

Sądeckie asy 
do zarządu 
województwa

ANDRZEJ ROMANEK 
(w przeszłości krótko wicemarszałek 
z ramienia PiS, główny opozycjonista 
obecnych władz województwa)

LESZEK ZEGZDA 
(aktualny wicemarszałek z PO, 
najbardziej doświadczony 
obecnie sądecki samorządowiec)

ZYGMUNT BERDYCHOWSKI 
(lider listy PO, twórca Forum 
Ekonomicznego, potencjalny 
kandydat na marszałka)

Gdyby za podstawę prognoz wyników wyborów woje-
wódzkich wziąć wyniki wyborów sejmowych z 2007 r., 
europejskich z 2009 i pierwszej tury wyborów pre-
zydenckich z 2010, to wyniki czterech głównych par-
tii w poszczególnych okręgach dawałyby przewagę PiS. 
We wszystkich przypadkach mogłoby ono tworzyć sa-
modzielnie zarząd województwa. Jednak przewaga tej 
partii nad pozostałymi jest niewielka i wystarczy ko-
rekta poparcia w dowolnie wybranym okręgu, by PiS 
stracił większość. Przy takim jak przedstawiony niżej 
składzie sejmiku zdolność koalicyjna Prawa i Sprawie-
dliwości jest niewielka, a zatem ostateczne rozstrzy-
gnięcie może być niezwykle emocjonujące. 

Wybory PiS PO SLD (LiD) PSL

2007 20 17 1 1
2009 20 18 1 0
2010 21 15 3 0

Skład Sejmiku 2006: 
PiS – 16 mandatów; 

PO – 13; 
PSL – 4; 
LPR – 4; 
LiD – 2.

Sejmik według wyborów 2007, 2009, 2010…

Sejmik według wyników wyborów 2007, 2009, 2010... 

PiS – 2 
PO – 2 
SLD – 1

PiS – 4 
PO – 3 PiS – 4 

PO – 2 

PiS – 4-5
PO – 2-3
PSL – 0-1 

PiS – 3 
PO – 2-3
SLD – 0-1

PiS – 3 
PO – 4-5 
SLD – 0-1

Kadencja Koalicja Marszałek Wicemarszałkowie 
z regionu

I
1998–2002

AWS Marek Nawara  Brak

II
2002–2006

PO–PiS–LPR Janusz Sepioł Brak

III
2006–2010

PiS–PSL–LPR 
(–III.2007)
WM–PO–PSL
(III.2007–)

Marek Nawara 
(KRA)

Andrzej Romanek 
(do 8/3/2007)
Leszek Zegzda 
(od 8/3/2007)

Wielcy 
nieobecni

Miejsca w zarządzie województwa 
to kluczowy atut Sądecczyzny 
w najbliższej kadencji

Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że tylko w powiecie nowosądeckim 
nastąpiła wyraźna przewaga 
kandydatów jednej partii – pierwsze 
cztery miejsca przypadły PiS. Dopiero 
piąte liderowi listy PO Zegździe. 
Był to zapewne kluczowy argument 
uzasadniający zaproszenie na listę 
Zygmunta Berdychowskiego, 
dawnego posła PL i AWS.

”
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Wybory samorządowe

W poprzednich wyborach najsil-
niejszymi lokomotywami w wyści-
gu do Sejmiku Wojewódzkiego byli 
obecni radni – Andrzej Romanek 
(16879 głosów), Witold Kozłow-
ski (15297), Leszek Zegzda (8415) 
i Grzegorz Biedroń (7083). Ponad 
pięć tysięcy głosów zdobyli jeszcze 
Andrzej Szkaradek (6766) i Paweł 
Śliwa z PiS (5816), Tadeusz Patali-
ta (7171) i Krzysztof Wroński z PO 
(6135) oraz Józef A. Wiktor z LiD 
(5968), ale nie zdobyli mandatu. 
Udało się to natomiast dzięki ko-
rzystnym wynikom partii i bloków 
wyborczych – Urszuli Nowogórskiej 
(4392) i Stanisławowi Dębskiemu 
z LPR (4698 głosów).

Co ciekawe, zwycięzcami w po-
szczególnych powiatach nigdy nie 
byli kandydaci z pierwszego miej-
sca. Krzysztof Wroński, który zdo-
był najlepszy wynik w powiecie 
gorlickim był na trzecim miejscu li-
sty PO, Tadeusz Patalita (lider z li-
manowskiego) – jedno oczko wyżej. 
Zwycięzca rywalizacji w Nowym 

Sączu i powiecie nowosądeckim 
Andrzej Romanek był PiS–owskim 
numerem 2. 

W pierwszej piątce liderów 
w poszczególnych powiatach na-
zwiska powtarzają się niezwykle 
rzadko: liderowi listy PiS Kozłow-
skiemu udało się przebić w powie-
cie gorlickim, a Zegzda, Szkara-
dek, Romanek i Kozłowski zdobyli 
– co znacznie łatwiejsze miejsca 
w pierwszej piątce powiatu i mia-
sta Nowy Sącz. Wyborcy szóstego 
okręgu sejmikowego głosują zatem 
przede wszystkim na kandydatów 
lokalnych, lekceważąc partyjne 
„jedynki”. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
tylko w powiecie nowosądeckim 
nastąpiła wyraźna przewaga kan-
dydatów jednej partii – pierwsze 
cztery miejsca przypadły PiS. Do-
piero piąte liderowi listy PO Zegź-
dzie. Był to zapewne kluczowy ar-
gument uzasadniający zaproszenie 
na listę Zygmunta Berdychowskie-
go, dawnego posła PL i AWS. 
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Rozmowa z URSZULĄ 
NOWOGÓRSKĄ, 
przewodniczącą 
Sejmiku Małopolskiego 

– Niektórzy twierdzą, że jest Pani 
czarnym koniem zbliżających się 
wyborów.

– Taka opinia to dla mnie duże 
zaskoczenie, ale też wielki kom-
plement. Polityką zajmuję się na 
poważnie dopiero od czterech lat, 
ale przyznaję, że naprawdę dużo 
serca włożyłam w sprawowanie 
mandatu radnej wojewódzkiej, 
a od maja przewodniczącej sej-
miku. Bardzo dużo środków spły-
nęło na rozwój ziem – sądeckiej, 
gorlickiej, limanowskiej. Jeśli to 
zostanie docenione i okaże się, że 
niczym koń wyścigowy popędzę 
do przodu, zostawiając innych za 
sobą, to będzie to dla mnie ukoro-
nowaniem moich wysiłków. Wy-
bory traktuję, jako weryfikację 
moich działań.
– Taką weryfikacją był już chy-
ba sobotni kongres i pierw-
sze miejsce na liście PSL w okręgu 
sądecko–limanowsko–gorlickim?

– Rzeczywiście, była to w pew-
nym stopniu weryfikacja moich 
działań. Tym bardziej, że mamy 
w PSL mocnych kandydatów, 
w tym autorytety naukowe. Cie-
szę się, że w tym gronie to wła-
śnie mnie obdarzono zaufaniem. 
To lider kierunkuje działania, to 
on ciągnie listę, więc to dla mnie 
wielki zaszczyt, ale i ogromne 
wyzwanie.
– Podobno jest Pani przymierza-
na nawet do stanowiska przyszłego 
marszałka województwa?

– To już bardzo odważne do-
mysły. Nikt na ten temat nie roz-
mawiał. Jeżeli jednak w różnych 
kręgach takie opinie krążą, to jest 
to dla mnie pozytywny impuls do 
jeszcze większej aktywności.
– Ale swego czasu niespodzianką było 
też to, że została Pani przewodniczą-
cą sejmiku.

– Nie jest tajemnicą, że w wo-
jewództwie małopolskim jesteśmy 
w koalicji rządzącej z PO i Wspól-
notą Małopolską. Nie kryliśmy, 
że jako PSL chcielibyśmy utrzy-
mać funkcję przewodniczącego 
sejmiku. W głosowaniu Wspólno-
ta opowiedziała się przeciwko mo-
jemu wyborowi. To było nieprze-
widywalne działanie koalicjanta. 
Właściwie jeden głos zadecydo-
wał o tym, że zostałam przewod-
niczącą. Wniosek? Bardzo twardo 
stąpam po ziemi, ale wiem, że los 
różne niespodzianki szykuje.
– Ma Pani świadomość, że spoczy-
wa na Pani ogromna odpowiedzial-
ność. Od Pani w dużej mierze zależy, 
czy nasz region będzie miał swo-
jego reprezentanta we władzach 
wojewódzkich.

– Zdaję sobie z tej odpowie-
dzialności sprawę. Wiadomo jed-
nak, że demokracja rządzi się swo-
imi prawami, a czynnik ludzki jest 
nieprzewidywalny. Dla mnie to 
ogromne wyzwanie, ale i obcią-
żenie psychiczne, żeby dać z siebie 
wszystko i nie zawieść tych, któ-
rzy mi zaufają.
– Kobiece ramiona udźwigną ten 
ciężar?

– Na pewno. Jest przecież przy-
słowie: „Gdzie diabeł nie może, 
tam babę pośle”.
– Najtrudniejsze jednak będzie prze-
konać wyborców, że kobieta, młoda, 
energiczna i aktywna, ale jednak ko-
bieta, może być dobrym politykiem?

– Przez cztery lata pracy w sej-
miku zmieniłam swoje myślenie na 
temat postrzegania kobiet przez 
polityków z dłuższym stażem po-
litycznym. Wydawało mi się, że 
młodzi politycy, nie tylko kobiety, 
są traktowani z lekkim pobłaża-
niem. To jednak nieprawda. Wie-
lu życzliwych ludzi, choćby poseł 
Bronisław Dutka czy wicemarsza-
łek Leszek Zegzda, na początku 
podpowiedzieli mi, jaki kierunek 
obrać, aby być skutecznym. To mi 
pomogło iść do przodu. Myślę, że 

moje efektywne działania zaprze-
czają poglądowi, że młoda kobieta 
nie ma szans w polityce.
– Czy o tym rozmawiała Pani z Jolan-
tą Kwaśniewską w czasie koncertu 
mozartowskiego?

– Spotkanie z panią prezy-
dentową było niesamowitym 
doświadczeniem. Okazała się 
niezwykle ciepłą, życzliwą i elo-
kwentną kobietą. A rozmawiały-
śmy o wielu sprawach, zwłasz-
cza o sytuacji powodziowej, która 
wtedy panowała w Małopolsce 
i sposobach zapobiegania takim 
tragediom na przyszłość.
– Ma Pani już hasło wyborcze?

– Dla mnie hasło wyborcze to 
właściwie kilka słów: rozwój re-
gionu najważniejszy.
– Co się pod tym kryje?

– W ostatnich latach udało się 
pozyskać naprawdę dużo środ-
ków dla naszego regionu. Przykła-
dowo z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego do 
powiatu nowosądeckiego wpły-
nęły ponad 122 mln zł, do gorlic-
kiego – prawie 98 mln, a do li-
manowskiego – 75 mln. Cieszę 
się, bo dzięki temu serce naszego 
regionu zaczęło bić. Chciałabym 
dalej podążać w tym kierunku, 
zabiegając o wpływ jak najwięk-
szych środków do naszego okrę-
gu. Najważniejsza jest moderni-
zacja dróg, bo to jest warunkiem, 
żeby ktoś chciał tutaj przyjechać 
i zainwestować. 
– Jak Pani ocenia swoje szanse 
w tych wyborach? Wygra czarny koń, 
czyli – jak siebie Pani kiedyś określi-
ła – „kobieca delikatność połączona 
z męskim kręgosłupem”?

– Bardzo bym chciała, żeby tak 
było.
– A jaka będzie pozycja PSL?

– Myślę, że wysoka. Notowania 
idą nam w górę, więc przewiduję, 
że przekroczymy co najmniej 12 
procent w województwie.

Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA

UWAGA:  Czarny koń wyborów samorządowych!

Gdzie diabeł nie może
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Urszula Nowogórska

Ma 32 lata, jest jedną z naj-
młodszych radnych, a od maja 
– przewodniczącą Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego. Z wy-
kształcenia pielęgniarka, obecnie 
studiuje politologię na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie. Pracuje w Urzędzie Gminy 
Limanowa w Wydziale Inwesty-
cji i Zamówień Publicznych. Od 
2001 r. działa w PSL, jest m.in. 
prezesem Forum Młodych Lu-
dowców Powiatu Limanowskie-
go. Mężatka, ma dwoje dzieci, 
mieszka w Świdniku.
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Wybory samorządowe

PIOTR LACHOWICZ będzie kan-
dydatem Platformy Obywatelskiej 
na prezydenta Nowego Sącza. We 
wtorek poseł Andrzej Czerwiński 
i przewodniczący komisji wyborczej 
Krzysztof Szkaradek ogłosili oficjal-
ne wyniki prawyborów, w których 
mieszkańcy miasta zdecydowali, 
kto ma reprezentować partię w wy-
ścigu do prezydenckiego fotela.

– Wynik wyborów sprzed czte-
rech lat był bardzo wyrównany. 
Pomiędzy mną i Ryszardem No-
wakiem była różnica zaledwie kil-
ku głosów. Jestem przekonany, 
że tym razem wygramy te wybo-
ry – zapewniał we wtorek Piotr 
Lachowicz.

Grzegorz Dobosz i Zdzi-
sław Ząber – rywale Lachowi-
cza, pogratulowali mu zwycięstwa 

i zapewnili o swoim poparciu. Za-
powiedzieli też, że będą kandydo-
wać do Rady Miasta.

Karty do głosowania rozesła-
ne zostały do 3133 sądeczan, przy 
czym tylko 52 proc. zaproszonych 
faktycznie skorzystało z możli-
wości wytypowania kandydata 
na prezydenta miasta. 883 osoby 
postawiły krzyżyk przy nazwisku 
Piotra Lachowicza, 662 zagłoso-
wało na Grzegorza Dobosza i 142 
na Zdzisława Ząbera. 

Andrzej Czerwiński:
– Postawiliśmy na demokra-

cję. Nie ma posła ani marszałka, 
który by sam decydował, gdzie 
kto ma kandydować. Urucho-
miliśmy procedurę, którą dziś 
z sukcesem zamknęliśmy. Poka-
zaliśmy pewien styl i klasę. I tak 

będzie zawsze. Jestem też prze-
konany, że prezydentura Piotr-
ka da miastu nowego ducha. On 
pokaże, że to miasto ma nie tyl-
ko małe atrakcyjki pod zam-
kiem czy na innych placykach, 
ale ma też mosty i drogi wyma-
gające remontów, miejsca, któ-
re powinny być odkorkowane 
i place, na których ludzie chcą 
odetchnąć.

Grzegorz Dobosz:
– Bardzo się cieszę z wyni-

ku wyborów. Wygrał najlepszy, 
bo przecież Piotrek już czte-
ry lata temu osiągnął wspaniały 
wynik i wierzę, że teraz wybo-
ry wygra, a tym samym od-
niesiemy sukces na całej linii. 
Ja sam, jako osoba prywatna, 
ale też jako kandydat do Rady 

Miasta, będę namawiał każde-
go, żeby właśnie na Piotrka od-
dał swój głos. 

Piotr Lachowicz:
– Cztery lata temu uzyskałem 

bardzo dobry wynik, jako oso-
ba stosunkowo mało znana. Ale 
w ciągu ostatnich czterech lat, 
działając w radzie, dałem się po-
znać mieszkańcom Nowego Są-
cza. Sądzę, iż pokazałem, że dążę 
do tego, żeby koncentrować się 
na raz wyznaczonych celach. 
Dzięki temu to, co już dawno po-
winno było być zrealizowane, 
rzeczywiście może być zrobione. 
Nie chcę jednak w kampanii wy-
tykać błędów czy pomyłek prezy-
dentowi Ryszardowi Nowakowi. 
Nie chcę, żeby ta kampania była 
kampanią negatywną. (MR)

EGZEKUCJA.  Takim słowem część 
działaczy sądeckiego PiS komento-
wała to, co wydarzyło się na partyj-
nych listach wyborczych. Choć do 
rejestracji konkretnych nazwisk po-
zostało jeszcze trochę czasu, już 
wiadomo, że ewentualny brak par-
tyjnego szyldu przy nazwisku kan-
dydata na prezydenta Ryszarda No-
waka, chyba nie byłby największą 
niespodzianką. 

Nowak rekomendację partii osta-
tecznie dostał, ale zdecydowanie 
większą sensacją będzie brak Wi-
tolda Kozłowskiego wśród kandy-
datów do Sejmiku Małopolskiego. 
A wiele na to wskazuje, że tak wła-
śnie będzie. Kozłowski to współ-
twórca powiatowych struktur Pra-
wa i Sprawiedliwości, a w ostatnich 
wyborach skuteczny lider listy ze 
świetnym wynikiem. Tym razem 
nie znajdzie się na niej nawet na 
ostatnim miejscu. Wiceprzewod-
niczący Sejmiku polityczny afront 
przyjął z godnością, co świadczy 
głównie o tym, że spodziewał się 
takiej decyzji regionalnych władz 
partii. Jego chłodne stosunki z po-
słem Arkadiuszem Mularczykiem 
nie były wszak tajemnicą. Kozłow-
ski kuszony był również miejscem 
na innych listach, ale – choć for-
malnie jako sekretarz powiatu nie 
może być członkiem partii – z żad-
nej oferty raczej już nie skorzysta. 
„Trzeba mieć jakieś zasady” – uci-
na twardo spekulacje na temat swo-
jej wyborczej przeprowadzki Witold 
Kozłowski. Trudno jednak uwie-
rzyć, że sytuacja nie jest dla niego 

przykra i nawet zapewnienia, iż 
dwanaście lat dojazdów do Krako-
wa może każdego zmęczyć, chyba 
sprawy nie załatwiają.

Politycznego finału roku obcho-
dów 30–lecia Solidarności do uda-
nych nie zaliczy również Andrzej 
Szkaradek, zepchnięty przez kon-

struktorów listy PiS na tyle nisko, 
by skutecznie zniechęcić go do star-
towania. To akurat dziwna decyzja 
ze względów strategicznych, bo-
wiem ostatnie miesiące to czas jego 
świetnych notowań na fali związ-
kowego jubileuszu. Szkaradek jed-
nak swojej wyjątkowej tego roku 
popularności nie przekuje na man-
dat. Część komentarzy mówi jed-
nak, że spotkało go tylko to samo, 
co niedawno sam zrobił z częścią 
byłych kolegów związkowców, 

odmawiając im prawa do świę-
towania z powodu domniemanej 
współpracy z SB.

– Zdobędę ratusz w pierwszej 
turze… Jeśli dostanę rekomendację 
PiS – zapowiedział kilka dni temu 
w Regionalnej Telewizji Kablowej 
Ryszard Nowak i… rekomendację 
niedawno dostał. Teraz pozosta-
je mu tylko zrealizować zapowiedź 
i zdobyć ponad 50 proc. poparcia 
w pierwszej turze. Sprawa oczy-
wiście prosta nie będzie, bo cztery 
lata temu wygrał z Piotrem Lacho-
wiczem minimalnie. Pewność No-
waka bierze się prawdopodobnie 
ze znajomości wyników sondaży 
przeprowadzonych jakiś czas temu 
w Nowym Sączu na zlecenie partii. 
Nieoficjalnie wiadomo, że obecny 
prezydent miał w nich miażdżącą 
przewagę nad… Andrzejem Czer-
wińskim. Czerwiński oczywiście 
w wyborach nie startuje, ale kie-
dy robiono sondaż, nikt jeszcze nie 
wiedział kto będzie kandydatem 
PO, więc we wszystkich badanych 
miastach podkładano nazwiska li-
derów tej partii. Osobnym tema-
tem jest czas oczekiwania Ryszar-
da Nowaka na oficjalną pieczęć PiS 
pod swoją kandydaturą. Trwało to 
na tyle długo, że kandydat zdążył 
zmontować własne listy wyborcze 
do Rady Miasta i zarejestrować wła-
sny komitet. Władze partii radziły 
w tym czasie co z nim zrobić. Osta-
tecznie poparły, ale ile było w tym 
spontaniczności, a ile politycznej 
kalkulacji, wiedzą tylko sami za-
interesowani. Prezydent Nowak 
z posłem Mularczykiem wystąpili 

w jednym szeregu – a był to szereg 
pierwszy – podczas wmurowania 
kamienia węgielnego w Miasteczku 
Multimedialnym, ale nikt nie miał 
wątpliwości, że robią tam raczej za 
małżeństwo z rozsądku.

Niespodzianką innego kalibru 
było oświadczenie liderującego li-
ście PO do Sejmiku Wojewódzkie-
go Zygmunta Berdychowskiego. 
Pojawienie się twórcy Forum Eko-
nomicznego na pierwszym miejscu, 
powszechnie komentowano jako 
porażkę rzekomo tracącego par-
tyjne wpływy posła Andrzeja Czer-
wińskiego, bowiem obaj panowie 

mieli za sobą nie przepadać. Tym-
czasem sam Berdychowski w wy-
wiadzie dla Regionalnej Telewizji 
Kablowej wyznał, że jego start to 
głównie efekt zabiegów Czerwiń-
skiego, a ich nieporozumienia pod-
czas prawyborów sprzed 10 lat to 
już historia. Berdychowski zapew-
nił też, że nie aspiruje do władz wo-
jewództwa i marszałkiem nie chce 
zostać, ale zrobi wszystko, by przy 
dobrym wyniku, we władzach tych 
znalazł się obecny wicemarszałek 
Leszek Zegzda kandydujący z miej-
sca drugiego.

 (MOL)

Lachowicz – reaktywacja

Wybory samorządowe – analiza

Trzeba mieć jakieś zasady

Najbardziej pożądany kandydat
Józef Antoni Wiktor – cztery lata temu o tej porze ciągle jeszcze prezydent 
Nowego Sącza, po skończonej kadencji udał się na polityczną emeryturę. 
Nie na długo. Były wojewoda okazuje się czarnym koniem kampanii do Rady 
Miasta Nowego Sącza. Niewybrednie atakowany w końcówce swojej prezy-
dentury zostaje zaproszony przez niedawnych krytyków z PO na swoją listę. 
Wiktor zaś odmawia startu SLD, choć to z lewicą był przez lata kojarzony.

Najpewniejsi kandydaci
Jan Golba w Muszynie i Stanisław Golonka w Łososinie Dolnej nie mają na 
razie przeciwników. Nie ma co tu komentować. Skoro wcześniej ciężko pra-
cowali, to istnieje spora szansa, że listopadowe wybory spędzą na wyjątko-
wym luzie.

Kandydat godny podziwu
Piotr Wojtas – ubiegający się o stanowisko wójta gminy Grybów. Jedy-
ny kandydat na wózku inwalidzkim. Oczywiście z tego powodu głosy odda-
ne na niego nie będą liczone podwójnie. Szalenie ważny jest tu jednak przy-
kład aktywności, jaki kandydat daje innym niepełnosprawnym, często nie 
decydującym się choćby na wyjście z domu. Poruszanie się na wózku nie 
jest proste, ale nie oznacza wykluczenia – zdaje się mówić Wojtas, skutecz-
ny fachowiec w pozyskiwaniu środków unijnych.

Wiceprzewodniczący 
Sejmiku polityczny 
afront przyjął 
z godnością, 
co świadczy głównie 
o tym, że spodziewał 
się takiej decyzji 
regionalnych 
władz partii.

Piotr Lachowicz
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Wybory samorządowe

Trzydzieści lat dzieli najstarsze-
go od najmłodszego kandydata na 
prezydenta Krynicy. Wśród wal-
czących o fotel prezydenta jest ko-
bieta i sześciu mężczyzn: Katarzy-
na Zygmunt (Komitet Wyborczy 
Wyborców Katarzyny Zygmunt), 
Emil Bodziony (KWW Krynic-
ki Ruch Samorządowy), Jan Bo-
ligłowa (KWW Gmina Krynica 
Wspólna Sprawa), Krzysztof Cy-
coń (KWW Kryniczanie Razem), 
Józef Król (KWW Nowoczesne 
Uzdrowisko), Piotr Ryba (KWW 
Czas na Rozwój Gminy Krynica–
Zdrój) i Dariusz Reśko (KWW Kry-
nicka Akcja Samorządowa). Już 
doszło między nimi do pierwsze-
go starcia. W debacie zorganizo-
wanej przez Radio Kraków wzię-
ło udział sześć osób. Z powodu 
choroby nie było Dariusza Reśki, 
byłego wiceburmistrza, dziekana 
w WSB–NLU. 

Sala Balowa Starego Domu 
Zdrojowego była wypełniona nie-
mal po brzegi, a publiczność ży-
wiołowo reagowała na wypowie-
dzi kandydatów. Najwięcej braw 
otrzymała najmłodsza kandydat-
ka Katarzyna Zygmunt.

– Jestem osobą przedsiębior-
czą i pełną energii, nie boję się sta-
wianych barier – prezentowała się 
w czasie debaty. Każdy z uczestni-
ków miał możliwość, co najmniej 
dwa razy, zabrać głos. Kandydat-
ka okazała się jednak najbardziej 
aktywną uczestniczką spotkania. 
To jej głos najmocniej przebijał się 
wśród pozostałych. Najważniej-
szym punktem w programie 32–
latki jest promocja miasta poprzez 
wzbogaconą ofertę kulturalną. 
Zygmunt przekonywała, że jeśli 
zostanie burmistrzem – zorgani-
zuje letni koncert z gwiazdami. 

Podała nawet koszt przedsięwzię-
cia – 65 tys. zł. To tyle, ile wy-
dał, na świeżo przygotowany plan 
promocji miasta, obecny prezy-
dent. Emil Bodziony musiał od-
pierać zarzuty, które padały z ust 
konkurentów. Najcięższe to te do-
tyczące słabej promocji miasta.

– Krynica z dnia na dzień tra-
ci świeżość i dynamikę – oburzał 
się Józef Król, dyrektor sanato-
rium „Damis”. Radny powiatowy 
Krzysztof Cycoń wyliczał:

– Strategia promocji opraco-
wana dopiero miesiąc temu – po 
dwóch kadencjach urzędowa-
nia prezydenta, nie ma centrum 
kongresowego. Krynica musia-
ła walczyć, żeby nie stracić or-
ganizacji Forum Ekonomiczne-
go. Urzędującemu prezydentowi 
dostało się także za brak obwod-
nicy, nowych miejsc parkingo-
wych i wysokie bezrobocie. Bo-
dziony odpierał zarzuty i chwalił 
się sukcesami. Wspomniał umowę 
podpisaną z Polskim Radiem we 
wrześniu tego roku, dzięki której 
„Krynica na 10 lat stanie się górską 
stolicą radia”. Mówił o wykorzy-
staniu środków unijnych, budo-
wie szkół i największej inwestycji 
wodno–kanalizacyjnej w regionie. 
Obiecał także, że powstanie ob-
wodnica miasta: – Jej budowa jest 
zawarta w strategii na lata 2014–
2020 – deklarował Bodziony.

Jan Boligłowa, były przewod-
niczący Rady Miasta zachęcał do 
głosowania na rodowitego kry-
niczanina, bo jego zdaniem tylko 
taki człowiek najlepiej rozumie 
potrzeby miasta. W jego progra-
mie znajdują się punkty dotyczą-
ce rozwoju bazy uzdrowiskowej, 
ochrona wód mineralnych, a tak-
że promocja Krynicy jako letniego 
centrum wypoczynkowego.

– Posiadam duże doświadcze-
nie życiowe, zarządzałem stuoso-
bowym zespołem ludzkim, umiem 
podejmować szybkie decyzje – za-
chęcał do głosowania na swoją 
kandydaturę.

Dla młodego prawnika Piotra 
Ryby najważniejsze są rozwój i in-
westycje, przede wszystkim w let-
nie zaplecze uzdrowiskowo–re-
kreacyjne miasta. Jest jednak 
zdecydowanym przeciwnikiem bu-
dowy apartamentowców w cen-
trum Krynicy. Ryba jasno określił 
cechy, jakie powinny charaktery-
zować burmistrza. – To skutecz-
ność, słowność i solidność – mówił. 

Dyskusja trwała blisko godzi-
nę i u większości kandydatów po-
wtarzały się podobne pomysł: in-
westycje w letnią promocję miasta, 
rozwój turystyki, budowa par-
kingów, podejmowanie nowych 
przedsięwzięć po konsultacjach 
społecznych – to punkty, o któ-
rych w dyskusji mówiła większość.

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Pierwsza prawdziwa debata

Na stronie

Dwójka najmłodszych kandy-
datów posiada swoje strony 
internetowe na których mowa 
o ich programach wyborczych. 
Ze strony Katarzyny Zygmunt 
dowiadujemy się m.in., że jest 
matką trójki dzieci, ma męża 
byłego sportowca i wiele suk-
cesów zawodowych na kon-
cie. Z kolei Piotr Ryba ma żonę 
i trójkę dzieci. Strona zawiera 
(oprócz wymienionych w de-
bacie) takie punkty jak: zwięk-
szenie liczby mieszkań, remont 
ulic, organizacja gal bokser-
skich i targów turystycznych, 
a także segregację odpadów. 
Swoją stronę ma także Dariusz 
Reśko – żonaty, trójka dzieci. 
Na jego stronie nie ma jednak 
zakładki – program.
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Informacje

Działania ośmiu specjalnie przy-
gotowanych funkcjonariuszy już 
w pierwszych miesiącach przynio-
sły efekty – wzrosła liczba zatrzy-
manych, przy których znalezio-
no nielegalne substancje, a kolejni 
dilerzy trafiają za kratki. O to, czy 
planowana przez rząd liberalizacja 
ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii pomoże policji w „oczysz-
czaniu” miasta, z funkcjonariuszem 
operacyjnym (imię i nazwisko do 
wiadomości redakcji) oraz rzecz-
nikiem prasowym KMP w Nowym 
Sączu Elżbietą Gargas–Michalik roz-
mawia Maria Reuter.

MR: Czym są dzisiaj narkotyki dla 
młodych ludzi?

FO: Narkotyki stają się „trendy”, 
tak jak kiedyś papierosy czy alko-
hol. Jeśli ktoś nie zapali sobie trawki 
czy squna, to uważa się, że jest poza 
resztą grupy, że zamyka się na nowe 
doznania.

MR: Można powiedzieć, że Są-
decczyzna jest szczególnie do-
tknięta problemem przestępczości 
narkotykowej?

EGM: Widać, że – tak jak w całej 
Polsce i na świecie – problem nar-
kotykowy narasta. To wynika z co-
raz większego dostępu do narkoty-
ków, przede wszystkim w szkołach. 
Wiemy, że nie ma na terenie Nowe-
go Sącza i powiatu szkoły, w której 
tego problemu by nie było. Niepo-
kojące jest to, iż zdarzają się przy-
padki gdzie nauczyciele i dyrek-
torzy nie informują nas, że w ich 
placówce są narkotyki. A mają taki 
obowiązek. Stąd apel o każdora-
zowy kontakt z policją w przy-
padku jakichkolwiek zdarzeń 
kryminalnych, jakie dzieją się na 
terenie szkoły. Nie da się rozwiązać 
problemu na własną rękę.

MR: Z czego ten brak przepływu 
informacji może wynikać?

FO: Dyrektorzy i nauczyciele boją 
się o renomę szkoły. Myślą, że je-
śli się wyda, to placówka może na 
tym stracić. Takie myślenie jest 
błędne, bo jeżeli ludzie wiedzą, że 

w takiej szkole nie toleruje się żad-
nych przestępstw, także narkoty-
kowych, będą czuli się spokojniej-
si o swoje dzieci, będą wiedzieli, że 
nic im się tam nie stanie.

MR: A jaka jest rola rodzi-
ców w walce z problemem 
narkotykowym?

EGM: Ogromna. To oni jako 
pierwsi najczęściej zauważają jak 
zmienia się ich dziecko. Widzą, że 
kieszonkowe mu nie wystarcza, 
że zachodzą zmiany w jego wy-
glądzie. Niestety, najczęściej nic 
z tym nie robią, nie szukają pomo-
cy, chociaż mogą przyjść nawet do 
nas i po prostu zapytać, jak pomóc 
swojemu dziecku. Nie rozumieją, 
że problem sam nie zniknie i nie 
można się bać pytać i starać się go 
rozwiązać.

FO: Takich rodziców, którzy od 
początku roku przyszli do nas szu-
kając pomocy, bo ich dziecko ma 
problem narkotykowy, możemy 
policzyć na palcach jednej ręki.

MR: Czy liberalizacja ustawy 
narkotykowej może zmienić te 
postawy?

FO: Jeśli pójdzie bardziej w kie-
runku leczenia, a nie karania, to 
może zmobilizować rodziców i na-
uczycieli do podejmowania działań. 

MR: Możemy więc powiedzieć, 
że liberalizacja ułatwi wam wal-
kę z przestępczością narkotykową?

FO: W Polsce już była kiedyś taka 
liberalizacja pozwalająca na posiada-
nie narkotyków na własny użytek ze 
względu na niską szkodliwość spo-
łeczną. Wtedy było zbyt wiele nieja-
sności i ustawa się nie sprawdziła. Bo 

skoro „na własny użytek”, to znaczy 
ile? Gram? Dwa gramy?

Jeden z polskich sądów jako zni-
komą ilość zakwalifikował 20 gra-
mów, a to jest około osiemdziesiąt 
działek. Niestety, pojęcia „na wła-
sny użytek” i „znikoma ilość” nie 
były w Polsce nigdy sprecyzowane.

MR: To znaczy, że liberalizacja 
przepisów narkotykowych da moż-
liwość – na przykład – swobodnego 
poruszania się przez miasto z wor-
kiem marihuany?

FO: W żadnym wypadku. Nar-
kotyki dalej będą środkiem zabro-
nionym i to prokuratura będzie 
decydować, jakie konsekwencje 
powinny być wyciągane za ich po-
siadanie. Na pewno taka osoba bę-
dzie musiała ponieść karę, tylko 
będzie pewna procedura, która po-
zwoli określić, czy to faktycznie jest 
na własny użytek, czy też mamy do 
czynienia z kimś chorym. 

MR: Często zarzuca się obecnym 
przepisom, że z osoby chorej, uza-
leżnionej robi się bandytę.

FO: Nie spotkałem się nigdy z oso-
bą, która miała przy sobie narkotyki 
i tłumaczyłaby, że jest uzależniona, 
że uczestniczy na przykład w tera-
pii lub korzysta z innej pomocy. Nie 
dotarliśmy też do takich informacji 
w toku prowadzonych działań.

MR: A co z pogłoskami, że 
zmniejszyła się liczba osób, które 
zgłaszają się do poradni czy przy-
chodni, żeby udzielić im pomocy 
albo wziąć strzykawkę, bo policja 
się nimi interesuje?

FO: Nie chodzimy po ośrodkach 
i przychodniach, nie zbieramy tam 
też żadnych informacji. Takie osoby 
mogą czuć się bezpiecznie i korzy-
stać z oferowanej im tam pomocy.

MR: Co więc liberalizacja ozna-
czałaby dla was?

FO: Może faktycznie trochę po-
może w naszych działaniach, ale na 
pewno nałoży na nas więcej pracy 
i nowe obowiązki.

EGM: Policja jest władzą wykonaw-
czą i mamy obowiązek dbać o prze-
strzeganie przepisów, które są wpro-
wadzane przez władzę ustawodawczą.

R E K L A M A

Nie ma szkoły bez problemu narkotyków
Z POLICJ I .  Początkiem tego roku przy Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
został utworzony referat narkotykowy. 

Niepokojące jest to, iż 
zdarzają się przypadki 
gdzie nauczyciele 
i dyrektorzy nie 
informują nas, że w ich 
placówce są narkotyki. 
A mają taki obowiązek.

Przestępstwa narkotykowe 
na terenie Nowego Sącza i powiatu

Zatrzymani, przy których 
znaleziono narkotyki:

Styczeń–sierpień 2009 – 56
Styczeń–sierpień 2010 – 107

Tymczasowo aresztowani, 
podejrzani o handel narkotykami

Styczeń–sierpień 2009 – 0
Styczeń–sierpień 2010 – 29

Elżbieta Gargas-Michalik FOT. ARCHIWUM
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15 października

Nowy Sącz:  godz. 19.30, ba-
zylika św. Małgorzaty, kon-
cert w rocznicę pontyfikatu Jana 
Pawła II w ramach XX Między-
narodowego Festiwalu Mło-
dych Laureatów Konkursów 
Muzycznych;
 
Krynica – Zdrój :  godz. 16, Pi-
jalnia Główna, sala koncertowa, 
koncert Arisa Vinci w programie 
„Moja Grecjo”; 

Limanowa:  godz. 17, Muzeum 
Regionalne Ziemi Limanowskiej, 
wernisaż wystawy „40 twórców 
na 40–lecie Muzeum”, w progra-
mie m.in. wykład Alojzego Cabały 
pt. „Muzea regionalne i ich doro-
bek w dokumentacji przeszłości 
i czasów współczesnych na przy-
kładzie Muzeum Regionalnego 
Ziemi Limanowskiej”.

16 października

Nowy Sącz:  godz. 15, Stadion 
im. ojca Władysława Augustynka, 
mecz Sandecja Nowy Sącz – Gór-
nik Łęczna; 

Krynica – Zdrój :  godz. 15.30, 
Pijalnia Główna, sala koncer-
towa, występ zespołu tańca 
art. „Miniatury; godz. 16, Sta-
ry Dom Zdrojowy, sala balo-
wa, konkurs laureatów kon-
kursów muzycznych org. 
przez Instytut Promocji i Upo-
wszechniania Muzyki „Silesia” 
z Katowic.

17 października

Nowy Sącz:  godz. 18, Miej-
ski Ośrodek Kultury, Kon-
cert Papieski „Trebunie – Tut-
ki” w hołdzie Ojcu Świętemu 
– „Niebiańskie nuty Wielkiego 
Pasterza”,.

18 października

Nowy Sącz:  godz. 17.30, 20.30, 
Miejski Ośrodek Kultury, „Gą-
ska” Nikołaja Kolady – Teatru 
„Capitol” z Warszawy, reży-
seria Grzegorz Chrapkiewicz, 
występują m.in.: Katarzyna Fi-
gura, Anna Gornostaj, Cezary 
Morawski, w ramach JFT; godz. 
16, Filia SBP na osiedlu Wólki, 
„Głośne czytanie”;

Gorl ice:  godz. 15, Ruska Bursa 
(ul. Sienkiewicza 28) – otwar-
cie Izby Pamięci Iwana Rusec-
ki i XVIII Łemkowska Twórcza 
Jesień.

19 października

Nowy Sącz:  godz. 10, 18, Miej-
ski Ośrodek Kultury, „Zemsta” 
Aleksandra Fredry w wykonaniu 
Teatru Robotniczego im. Barbac-
kiego z Nowego Sącza, reżyseria 
Maciej Kujawski, w ramach JFT;

Krynica – Zdrój :  godz. 19, Pi-
jalnia Główna, sala koncertowa, 
koncert „Brunetki, Blondynki” 
– arie i pieśni z repertuaru Jana 
Kiepury; 

20 października

Nowy Sącz:  godz. 10, 12, Miej-
ski Ośrodek Kultury, „O!!!Czer-
wony Kapturek” Macieja Ton-
dery – Teatr Lalek „Rabcio” 
z Rabki Zdroju, występują 
m.in.: Cezary Skrocki, Agniesz-
ka Kwiatkowska, w ramach JFT; 
godz. 16, Filia SBP, osiedle Mille-
nium, „Głośne czytanie”;

Krynica – Zdrój :  godz. 19, Pi-
jalnia Główna, sala koncerto-
wa, „Żyję aby śpiewać” – kon-
cert w wyk. Armanda Perykietko 
(bas, baryton); 

Wystawy stałe:

Gorl ice:  Galeria „Dwory Kar-
wacjanów i Gładyszów”, wy-
stawa malarstwa Ruth Miem-
czyk, Anny Jańskiej–Maciuch 
(sala im. Ks. Bronisława Świey-
kows kiego) oraz Jarosława San-
kowskiego (sala im. M.in. Wło-
dzimierza Kunza); Dom Polsko 
– Słowacki im. Dusana Jurko-
vica, „Chiny. Państwo od środ-
ka” – wystawa autorstwa Hen-
ryka Plato; 

Krynica:  godz. 11–19, co-
dziennie, Galeria Sztuki „Sie-
dlisko”, sala wystawiennicza, 
wystawa malarstwa Józefa 
Franczaka; godz. 10–13, 14–17, 
do 15 października – Muzeum 
Nikifora, Wystawa Ikon w ra-
mach II Międzynarodowych 
Warsztatów Ikonopisów No-
wica 2010; 

Nowy Sącz:  Galeria Dawna Sy-
nagoga, Wystawa Sztuki Cer-
kiewnej ilustrująca dorobek 
kultury łemkowskiej, m.in. nie-
prezentowane dotąd zabytki; 
wt. – nd., Galeria Marii Ritter, 
Handel winem – wystawa foto-
graficzna ilustrująca dzieje wy-
twórstwa i handlu winem na 
Sądecczyźnie i Spiszu; Dom Go-
tycki, Immunitety Królewskie 
dla Miast Spiskich i Sadeckich; 
pn. – pt., Sądecki Park Etnogra-
ficzny, Miasteczko Galicyjskie, 
Jak powstaje skansen – wystawa 
prezentująca historię Sądeckie-
go Parku Etnograficznego; Gale-
ria SOKÓŁ, Aus Gallovitz – wer-
nisaż wystawy grafiki Violi Tycz; 
Galeria TPSP, wystawa malowa-
nych kompozycji z kamieni au-
torstwa Stefana Kołodzieja; do 
19 października – Mała Galeria, 
XVIII Mały Festiwal Form Arty-
stycznych, wystawa malarstwa 
Lecha Twardowskiego; godz. 
8–15, pn. – pt., Zabytkowe piw-
nice SBP, wystawa książek i cza-
sopism o Lwowie pt. „Co du-
sza zapragni, co oku zubaczy, co 
uchu usłyszy”;
 (KS)

Karnet kulturalny

R E K L A M A
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– Opowiedz, jak w 1986 r. obalałeś 
ustrój socjalistyczny.

– Byłem młodym człowiekiem, 
robiłem różne głupie rzeczy. Mię-
dzy innymi bawiłem się z kolega-
mi w pirotechnikę, ale bez zamiaru 
wysadzania czegokolwiek w powie-
trze. Pewnego wieczoru, w domu 
taka mieszanka pirotechniczna mi 
wybuchła. Na szczęście, nikomu, 
oprócz mnie, nic się nie stało. Usze-
dłem z życiem, ale straciłem pra-
wą rękę i poparzyłem twarz. W Li-
manowej była z tego wielka afera. 
Zaczęły się dwa dochodzenia, jed-
no prowadzone przez Milicję, dru-
gie przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Byłem podejrzany o terroryzm. Na 
szczęście dochodzenie szybko się 
skończyło. Jednak przylgnęła do 
mnie łatka opozycjonisty, ludzie 
na mój widok mówili: „o, idzie ten 
z podziemia”.
– Konsekwencją tego był późniejszy 
wyjazd do Stanów?

– To już były inne czasy, wyje-
chałem w 1995 r. Skończyłem stu-
dia jako młody i zdolny fizyk ją-
drowy bez pracy. Ponieważ jednak 
interesowałem się komputerami, 
na kilka lat trafiłem do Optimu-
sa. W tym czasie mój kolega dostał 
pracę w Stanach jako informatyk. 
Za jego pośrednictwem pojechałem 
tam na rozmowę i dostałem pro-
pozycję pracy. W ten sposób wy-
jechałem do USA z żoną i wówczas 
dwójką dzieci, z zamiarem zobacze-
nia jak wygląda tamten świat. I tak 
zostaliśmy.
– Z zamiarem powrotu?

– Życie robi różne niespodzian-
ki. Nie trzeba się przed nimi bro-
nić, tylko patrzeć jak można to wy-
korzystać, więc nie mówię, że nie.
– Pierwszy aparat Ami66 dostałeś jako 
sześciolatek, później na Pierwszą Ko-
munię – radziecką Smienę. Tak zaczy-
nałeś przygodę z fotografią.

– Fotografia stała się pasją mo-
jego życia. Trudno wychować się 
w Limanowej i nie chodzić po gó-
rach. Zawsze byłem ciekawy świa-
ta i chciałem wiedzieć, co jest po 
drugiej stronie górki? A równo-
cześnie próbowałem pokazać to 
na fotografii. Fotografia jest spo-
sobem, żeby uchwycić chwilę. 
Coś, co się właśnie dzieje i za mo-
ment minie. Wydaje się, ze góry 
będą stały wiecznie. Może będą, 

ale dla ciebie nie będą takie same. 
Zdjęcie to nie tylko to, co widać, 
ale też to co jest w tobie, to jak ty 
postrzegasz rzeczywistość. To fi-
zyka i metafizyka.
– Niepełnosprawność nie przeszkadza 
Ci w fotografowaniu?

– Przeszkadza, bo żaden produ-
cent nie robi aparatów zorientowa-
nych w lewą stronę, ale nie jest to 
przeszkoda nie do pokonania. Nie 
przywiązuję do tego wagi.
– Które zdjęcie przysporzyło Ci najwię-
cej trudności?

– Jest takie jedno, którym wszy-
scy się zachwycają – kaktus z księ-
życem. Ono nie jest jeszcze takie jak 
bym chciał. Mógłbym opowiedzieć, 
że szedłem nocą przez pustynię, ko-
joty wyły i nagle zza chmur wyłonił 
się księżyc...
– Nie było tak romantycznie?

– Cóż... Ten księżyc w takiej fa-
zie znajduje się w tym miejscu jeden 
dzień w ciągu miesiąca przez oko-
ło trzy minuty. Od ponad pół roku 
poluję na te momenty.

– Współcześni fotograficy by sobie 
z tym poradzili – retusz, odpowiednia 
obróbka komputerowa...

– Tylko powstaje pytanie, czy to 
cię bawi? Oczywiście to też może 
być forma wyżycia się artystyczne-
go. Ale za tym idzie cała filozofia. Już 
od czasów Kanta ludzie zastanawiają 
się, co na podstawie spostrzeżeń mo-
żemy powiedzieć o rzeczach. Czy-
li jak to co widzimy, ma się do tego, 
co istnieje naprawdę. Każda fotogra-
fia jakoś oszukuje, choćby dlatego, że 
z trójwymiarowego, przestrzennego 
świata robi płaski, dwuwymiarowy 
obraz. Czasem zdjęcie wydaje się ład-
niejsze niż rzeczywistość. Ale bywa 
i tak, że idziesz z kimś bliskim zoba-
czyć wschód słońca, jest tak pięk-
nie, że nie da się tego opisać, a wy-
chodzi zdjęcie ze złotą kulą i czarnym 
tłem. I to jest dopiero oszustwo! Żeby 
pokazać rzeczywistość, jak jest na-
prawdę, jak ty to czujesz, musisz się 
napracować. 
– W jednej z wypowiedzi twierdzisz, 
że fotografia cyfrowa to już nie jest to 
samo.

– Moment, kiedy w ciemni ob-
raz wyłania się na papierze, to jest 
magia. To się zawsze pamięta jak 
pierwszy pocałunek. Wraz z foto-
grafią cyfrową te czary odeszły.
– Ale robisz zdjęcia cyfrówką?

– Tak, choć jeszcze niedawno 
robiłem analogowe zdjęcia i sam 
je wywoływałem. Klasyczna foto-
grafia była bardziej wymagająca od 
strony technicznej. Tam, jak popeł-
niło się błąd, dostawało się białą czy 
czarną kliszę. Kiedyś zanim się zro-
biło zdjęcie trzeba było pomyśleć. 
Teraz każdy możne „trzaskać zdję-
cia”. Magia minęła.

Rozmawiała: (JOMB)

Co jest po drugiej 
stronie górki?
ROZMOWA z JACK IEM JOŃCEM  – z zamiłowania fotografikiem i podróżnikiem, 
z wykształcenia fizykiem jądrowym.

– Pewnego wieczoru taka mieszanka 
pirotechniczna mi wybuchła. Na 
szczęście nikomu, oprócz mnie, nic 
się nie stało. Uszedłem z życiem, ale 
straciłem prawą rękę i poparzyłem 
twarz. W Limanowej była z tego wielka 
afera. Zaczęły się dwa dochodzenia, 
jedno prowadzone przez Milicję, drugie 
przez Służbę Bezpieczeństwa.

Jacek Joniec

Ur. 3 września 1967 r. w Limano-
wej. Od 1995 r. mieszka w USA. 
Jego pasją są podróże i fotografia 
oraz historia XX wieku. W Limano-
wej bywa średnio co półtora roku. 
Odwiedził większoś stanów USA. 
W najbliższym czasie wybiera się 
m.in. w Appalachy. Prowadzi gale-
rię internetową: http://picasaweb.
google.com/jjoniec. Pisuje bloga: 
http://jjoniec.blogspot.com
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JERZY IZOBAR

Piwniczańscy Dagnanowie wywo-
dzą się w prostej linii od Stanisława 
Dagnana, tarnowskiego właścicie-
la młyna. Jego syn Bolesław prze-
niósł się do Piwnicznej po pierwszej 
wojnie i założył swój młyn, tar-
tak i kilka innych przedsiębiorstw, 
a wujek Bolesława – Jan był w tym 
czasie piwniczańskim proboszczem. 
Bolesław był bardzo rzutkim czło-
wiekiem i w krótkim czasie nadał 
Piwnicznej przemysłowy charak-
ter, zatrudniając w swoich fabry-
kach wielu mieszkańców uzdrowi-
skowej miejscowości.

W styczniu 1995 r., obok cmenta-
rza komunalnego w Piwnicznej za-
parkowały trzy eleganckie samo-
chody. Była pełnia zimy i odwiedziny 
cmentarza należały raczej do rzadko-
ści. Z samochodów wyszli trzej ubra-
ni na czarno starsi mężczyźni i nie 
rozglądając się weszli pomiędzy gro-
by. Spotkali się wszyscy przy jednej 
mogile i nawiązali między sobą roz-
mowę. Po kilku zdaniach nacisnęli 
mocniej kapelusze na głowy i zain-
tonowali w języku hebrajskim smut-
ną pieśń. Potem podjechali pod dom 
rodziny Dagnanów.

Szlak kurierski przez Tarnów 
– Piwniczną na Słowację powstał 
pod koniec 1939 r. Początkowo prze-
wodnicy przeprowadzali polskich 
oficerów, udających się na zachód, 
najczęściej do Francji, a po kilku 
miesiącach z inicjatywy organiza-
cji „Żegota” i Armii Krajowej prze-
prowadzano także ludność żydow-
ską. Młyny w Tarnowie i Piwnicznej 
były doskonałymi kryjówkami dla 
oczekujących na przerzut. Skalę tej 

niebezpiecznej działalności najlepiej 
obrazuje relacja Michała Łomnickie-
go, jednego z najbardziej znanych 
przewodników. Łomnicki w swo-
ich wspomnieniach pisze o dwustu 
przeprowadzonych przez siebie Ży-
dach i kilkuset Polakach. 

Adam Bartosz, dyrektor tarnow-
skiego muzeum w artykule „Za-
gadka młynu Dagnana” opisuje od-
krycie wymurowanej na strychu 
skrytki. Zauważono ją w trakcie 
wyburzania budynku. Zamasko-
wane pomieszczenie miało 9 me-
trów kw. i podobno ukrywała się 
w nim żydowska rodzina z Tarno-
wa. Czy oczekujący na wyjazd do 
Piwnicznej korzystali z tej skrytki? 
Czy może była jeszcze inna? Tego nie 
wiemy, ale jest pewne, że młyn tar-
nowskich Dagnanów był punktem 
pośrednim na trasie przerzutowej 
na Węgry. Potwierdzają to relacje 
uratowanych Żydów, którzy do dzi-
siaj odwiedzają Piwniczną oraz opo-
wieści byłych przewodników i ku-
rierów. Wspomniany wcześniej Jan 
Podstawski wspominał swoją mat-
kę Katarzynę, która jeździła do Tar-
nowa po ukrywających się w mły-
nie Dagnana.

Jednym z pierwszych, a może 
pierwszym Żydem, który ukrywany 
przez rodzinę Dagnanów w Tarno-
wie dotarł do Piwnicznej, a potem na 
Węgry, był szwagier Anastazego Da-
gnana zapamiętany przez przewod-
ników jako Fredek. Po zapłaceniu 200 
dolarów został odebrany z piwni-
czańskiego młyna i przeprowadzony 
na Słowację przez braci Reichertów. 
Dalszym przewodnikiem Fredka, aż 
do Budapesztu, był Jan Podstawski, 
jeden z najuczciwszych piwniczań-
skich kurierów.

Któregoś dnia Podstawska przy-
wiozła z Tarnowa wylęknioną młodą 
kobietę i jej trzyletnią córkę. Kobieta 
owa była żoną niemieckiego urzęd-
nika. Ślub wzięli cztery lata przed 
wybuchem wojny, ale po wkrocze-
niu hitlerowców musieli natych-
miast wziąć rozwód i zerwać ze sobą 
wszelkie kontakty. Małżonek, chcąc 
pomóc swojej rodzinie, załatwił im 
przerzucenie na Węgry i w tym celu, 
poprzez znajomość ze Stanisławem 
Dagnanem, wszedł w kontakt z ku-
rierami. Po przybyciu do Piwnicznej, 
kobieta zamieszkała wraz z dziec-
kiem w młynie Bolesława, oczekując 
na przeprowadzenie przez granicę. 
Głód, rozłąka i ciągły strach o życie 
doprowadziły Żydówkę do całkowitej 
utraty samokontroli i obłędu.

W Bobowej do pociągu weszli ss–
mani i zaczęli sprawdzać dokumen-
ty. Gdy zbliżali się do kobiety, ta wy-
jęła z kieszeni cyjanek i otruła córkę, 
a potem siebie. Były mąż, na wieść 
o tym, zastrzelił się w swoim tarnow-
skim mieszkaniu.

Szlaków kurierskich było wie-
le i działali na nich nie tylko uczci-
wi ludzie. Trafiali się też zwykli ban-
dyci, szmalcownicy i zdrajcy. Być 
może dlatego ci uczciwi nie starali 
się w czasach powojennych ujawnić 
swoich historii. Często pozostawa-
li zapominani. Jan Podstawski, za-
przysiężony w Budapeszcie wraz ze 
Stanisławem Marusarzem przez puł-
kownika WP Jasiewicza, służył w AK 

pod pseudonimem „Rąbalski”. Dzia-
łał pod dowództwem Pawła Libra ps. 
„Sprytny”, twórcy pierwszej siatki 
przerzutowej z Piwnicznej. Po wy-
zwoleniu żył bardzo skromnie i niko-
mu nie narzucał się ze swoją chlubną 
przeszłością. 

Najmłodszy przewodnik Michał 
Łomnicki, aresztowany w 1942 r. 
nie wydał nikogo, pomimo okrut-
nych tortur. Wykupiony z rąk gesta-
po przeprowadzał przez granicę ludzi 
do końca wojny. Spisał swoje wspo-
mnienia, a w 1993 r. otrzymał odzna-
czenie Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata, przyznane za ratowanie Ży-
dów, a szczególnie za pomoc udzielo-
ną Henrykowi Zvi Zimmermannowi, 
działaczowi żydowskiego podziemia. 

Losy trzech tajemniczych męż-

czyzn, którzy w styczniu 1995 r. od-
wiedzili cmentarz w Piwnicznej, były 
tak zawikłane, jak tylko mogą być 
losy ludzi wyklętych przez spraw-
ców wojny. Józef K. wpadł w ręce 
gestapo w Budapeszcie podczas mo-
dlitwy w synagodze i został przewie-
ziony do Auschwitz. Przeżył obóz i po 
wyzwoleniu zamieszkał w Argen-
tynie. Anzelm L. na skutek różnych 
okoliczności znalazł się w Jugosławii 
i walczył w partyzantce – po woj-
nie zamieszkał w Australii. Mojżesza 
W. przechowali węgierscy gospoda-
rze – po wojnie znalazł się w Izraelu. 
W 1995 r. odbyli swoją ostatnią po-
dróż do przeszłości, do życia podaro-
wanego im przez rodzinę Dagnanów.

Józef K. Anzelm L. i Mojżesz W. 
przybyli do Piwnicznej, by pokło-
nić się nad grobem człowieka, któ-
ry przed kilkudziesięcioma laty ura-
tował im życie. Tym człowiekiem 
był Bolesław. Wcześniej wzięli udział 
w rocznicowym spotkaniu w byłym 
obozie Auschwitz – Birkenau, gdzie 
stracili rodziców, braci i siostry. Hi-
storia zatoczyła koło i sprowadziła ich 
do Piwnicznej, gdzie przed laty ukry-
ci we młynie, oczekiwali na niepew-
ną przyszłość. Przewiezieni z róż-
nych zakątków Polski, przez etap 
w Tarnowie u Stanisława Dagnana, 
doczekali się na swojego przewod-
nika i bezpiecznie przeszli przez Sło-
wację na Węgry. 

Przez 45 lat po zakończeniu wojny 
historia polskich Żydów była zama-
zywana przez ówczesne władze. Wie-
le faktów odeszło wraz ze świadkami 
wydarzeń, wiele wyparowało z pa-
mięci ludzkiej, a przekaz ustny z po-
kolenia na pokolenie wykoślawia się 
coraz bardziej. Pokolenie Dagnanów 
pozostawiło jednak wiarę w wielkość 
prostych ludzi.

Na początku tego roku ambasa-
da Izraela w Polsce wszczęła proce-
durę przyznania rodzinie Dagnanów 
Medalu Sprawiedliwy Wśród Naro-
dów Świata.

– To piękna i niezwykła historia, 
znana tylko lokalnie – mówi Ewa 
Rudnik, koordynator Departamentu 
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świa-
ta przy ambasadzie Izraela w Polsce. 
– Bardzo zależy nam, by ta historia 
nabrała szerszego wymiaru. Grze-
gorz Oleś, wnuk Bolesława Dagna-
na z Piwnicznej, kompletuje nie-
zbędne dokumenty i materiały dla 
ambasady. – Dziadek nie robił tego 
dla chwały i sławy. Ratował innym 
życie i robił to bez żadnych korzyści 
materialnych

(Autor korzystał z materiałów 
Muzeum w Piwnicznej, 
Towarzystwa Miłośników Piwnicznej:
„Piwniczańscy Żydzi na tle dziejów 
miasta” – W. Wdowiak, A. Talar)

Tam się ukrywam – w młynie Dagnana, 
szepczę z innymi kadisz żałobników…

W młynie Dagnana moi synowie
urządzają polowania na pluskwy… 

/Wioletta Grzegorzewska/

Zagadka młynu Dagnana

Którejś nocy uciekła z kryjówki i wsiadła 
z dzieckiem do pociągu jadącego do Tarnowa. 
Być może chciała jeszcze raz zobaczyć męża, 
albo po prostu nie zdawała już sobie sprawy 
z niebezpieczeństwa.

Młyn Dagnana w Piwnicznej  FOT. ARCHIWUM

Historia
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Ludzie i sprawy

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Wyobraźmy sobie, że…
Bywało, że z rachunkami za tę samą 
wodę chodzili przedstawiciele dwóch 
różnych spółek. A teraz spróbujmy 
sobie wyobrazić spółkę wodno-ka-
nalizacyjną, która ma dwa konku-
rujące ze sobą zarządy. Obydwa ro-
bią sobie na złość, a w dodatku oba 
są wpisane do katastru wodnego. 
Robi się ciekawie. Dodajmy tylko, że 
nie trzeba sobie takiej sytuacji wy-
obrażać, bo mamy z nią do czynienia 
w Pisarzowej, w gminie Limanowa. 

Dwa zarządy
Kadencja zarządu, którego prze-
wodniczącym był Andrzej Górsz-
czyk miała zakończyć się w 2005 r. 
Tak się jednak nie stało, bo jeszcze 
w 2002 r. Walne Zgromadzenie pod-
jęło uchwałę o jej przedłużeniu. Nie 
określono jednak konkretnego ter-
minu, kiedy miałby nastąpić koniec 
kadencji. Stwierdzono, że nowe wła-
dze mogą zostać wybrane przez de-
legatów. Ci z kolei, mieli zostać wy-
bierani spośród wszystkich członków 
Spółki Wodno-Kanalizacyjnej. Było 
to 308 osób (akcjonariuszami spółki 
są właściciele posesji, którzy podpi-
sali umowy z zarządem).

Sprawa zaczęła się kompli-
kować, kiedy starostą limanow-
skim w 2006 r. został Jan Puchała. 
W 2007 r. wezwał Zarząd reprezen-
towany przez Andrzeja Górszczyka, 
do zwołania walnego zgromadze-
nia i przedstawienia sprawozdania 
finansowego ze swojej działalności.

- Ta Spółka nie powinna istnieć 
w takim składzie, bo nie spełnia-
ła wymogów statutowych – uważa 
starosta. - Pan Górszczyk zrobił z sie-
bie samozwańczego prezesa spółki 
i stworzył z niej swój prywatny fol-
wark. Zarząd ma obowiązek złożyć 
sprawozdanie finansowe z działal-
ności spółki raz w roku. W przypad-
ku spółki z Pisarzowej termin ten nie 
został zachowany. Zarząd trzy razy 
był wzywany do podporządkowania 
się zapisom statutu, także tym zwią-
zanym ze zwołaniem walnego zgro-
madzenia. W lipcu 2007 r. udało się 
zgromadzić akcjonariuszy.

- Chcieliśmy złożyć sprawozda-
nie finansowe i wybrać delegatów, 
którzy mieli zdecydować o skła-
dzie nowego zarządu, ale zebranie 
zostało zbojkotowane przez część 
osób biorących udział w spotkaniu. 
W czasie wcześniejszego posiedze-
nia nie udało się z kolei zebrać kwo-
rum. Na zebrania przychodziło około 
50 osób, a to za mało, żeby podejmo-
wać wiążące decyzje – tłumaczy An-
drzej Górszczyk. 

24 września 2007 r. starosta roz-
wiązał zarząd.

– Powołanie Andrzeja Górsz-
czyka to była taka koleżeńska zmo-
wa. W podtekstach czuję, że ktoś 
chciał przy okazji spółki jakieś 

interesy robić - tłumaczy. Po roz-
wiązaniu zarządu, Jan Puchała wy-
znaczył Kazimierza Kolarczyka, 
żeby zwołał walne zgromadzenie. 
To miało wybrać nowy zarząd. Za-
znaczył jednak, że może to nastąpić 
w terminie trzech miesięcy od dnia, 
kiedy decyzja o odwołaniu stanie się 
ostateczna. 

W grudniu 2007 r. udało się ze-
brać kworum, a walne zgromadze-
nie podjęło decyzję o wyborze dele-
gatów i nowych władz. Wydawałoby 
się, że sprawa jest zakończona. Ale 
to dopiero wówczas wszystko za-
częło nabierać rumieńców. Andrzej 
Górszczyk nie zgodził się z decyzją 
starosty, argumentując, że odwo-
łano go bezprawnie, a nowy zarząd 
– jego zdaniem – nie powinien zo-
stać powołany.

- Starosta zaznaczył w decyzji, że 
„nowy” zarząd może powstać, do-
piero po uprawomocnieniu się de-
cyzji o rozwiązaniu „starego”. Ze-
branie z 16 grudnia 2007 r. zostało 
zwołane przez osoby, które nie były 
członkami Spółki, nawet osoba pro-
wadząca obrady nigdy nie widnia-
ła na liście akcjonariuszy - tłuma-
czył. Odwołał się od decyzji starosty 
do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w Nowym Sączu. W lu-
tym 2008 r. dostał odpowiedź: „Za-
skarżoną decyzję należy uchylić 
w całości i sprawę przekazać do 
ponownego rozpatrzenia przez or-
gan I instancji”, czyli przez staro-
stę. Ten dwa miesiące później umo-
rzył postępowanie.

- Trzeba ostrzegać społeczeń-
stwo przed takimi ludźmi jak pan 

Górszczyk. To są ludzie, którzy nie 
powinni piastować żadnych stano-
wisk. On twierdzi, że sam stanowi 
prawo! To już jest chore – oburza się 
Jan Puchała. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze utrzymało decyzję Sta-
rosty. Sprawę umorzono, bo według 
uzasadnienia Andrzej Górszczyk nie 
może być stroną w tym postępowa-
niu. SKO stało na stanowisku, że za-
rząd jest tylko jeden, ten powołany 
w grudniu 2007 r.

- Odwołałem pana Górszczyka 
zgodnie z prawem. Sądy przyznały 
mi rację – przekonuje starosta. 

Nie jest tak jednak do końca. Spra-
wa trafiła do Sądu Administracyjnego 
w Krakowie. Ten nakazał Samorzą-
dowemu Kolegium Odwoławczemu 
jeszcze raz rozpatrzyć problem. Sąd 
uznał po pierwsze – istnieją dwa za-
rządy. Po drugie – uchwała walnego 
zgromadzenia z 2002 r. o przedłuże-
niu kadencji zarządu, reprezentowa-
nego przez Andrzeja Górszczyka, nie 
została formalnie wyeliminowana: 
„Wygaśnięcie kadencji dotychcza-
sowego zarządu jest zatem sporne”. 
Sprawa ponownie trafiła do SKO. Na 
razie decyzji nie ma. Zdaniem „sta-
rego” Zarządu:

- Starosta nie powinien zgadzać 
się na wybór „nowego”, bo do dnia 
dzisiejszego nie jesteśmy rozwią-
zani. Nie miał nawet prawa przy-
jąć uchwały o powstaniu zarządu 
w grudniu 2007 r., ponieważ decy-
zje o rozwiązaniu poprzedniego nie 
są prawomocne. 

Komu płacić za wodę
Najciekawszą kwestią w całym za-
mieszaniu jest to, że mieszkańcy nie 
wiedzieli, komu płacić za wodę. Zna-
leźli się tacy, którzy w ogóle za nią 
nie płacili. Rodzina, która chce pozo-
stać anonimowa, opowiada, że było 
wielkie zamieszanie. Jedni i drudzy 
przychodzili zbierać pieniądze. Taka 
sytuacja trwała przez pół roku. Ani 
„stary” ani „nowy” zarząd nie chciał 
odpuścić. Kiedy jeden założył kłód-
ki na zbiorniku – drugi mu je przeci-
nał i zakładał swoje… Sytuacja robi-
ła się niebezpieczna, bo wodę trzeba 
oczyszczać. W końcu – jak twier-
dzi Andrzej Górszczyk – jego zarząd 
przestał bawić się w kotka i myszkę. 
Zrezygnował z szarpaniny. Oddał 
pole manewru drugiemu zarządowi. 
Żeby sprawę jeszcze bardziej skom-
plikować – „nowy” Zarząd nie ma 
ostatnich faktur za wodę, na podsta-
wie, których mógłby dokonać roz-
liczenia mieszkańców. Znajdują się 
one w biurze rachunkowym. To jed-
nak ich nie wyda, bo zarząd nie ure-
gulował płatności z biurem. Jest to 
kwota 5400 zł. Tego zobowiązania 
na razie nie uda się spłacić, bo „sta-
ry” zarząd ma zablokowane konto. 
Do zapłaty zostały także rachunki za 
prąd, telefon, urządzenie do uzdat-
niania wody. Na koncie czeka także 
nagroda dla Andrzeja Górszczyka za 
10-letnią pracę społeczną w spółce. 

Wodne Królestwo w Pisarzowej
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Mieszkańcy nie 
wiedzieli, komu płacić 
za wodę. Znaleźli się 
tacy, którzy w ogóle za 
nią nie płacili. Rodzina, 
która chce pozostać 
anonimowa, opowiada, 
że było wielkie 
zamieszanie. Jedni 
i drudzy przychodzili 
zbierać pieniądze.
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O K N A  –  D R Z W I 
MARKET GORZKOWSKA 15,  tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

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

R E K L A M A

– Śledzi Pan na bieżąco wyniki Sandecji?
– Nie bardzo jestem zorientowa-

ny w aktualnych sprawach klubu. 
Wiem, że Sandecja spisuje się bardzo 
dobrze i podobnie jak w ubiegłym se-
zonie znajduje się w czołówce I ligi. 
Ostatnio na meczu Sandecji byłem, 
gdy grała z Pogonią Szczecin. To było 
na początku tego sezonu.
– Często w publikacjach na Pana te-
mat pojawiają się rozbieżności. Jako 
macierzysty klub 70–krotnego repre-
zentanta Polski podaje się Sandecję lub 
Dunajec Nowy Sącz.

– W Sandecji rozpoczynałem swo-
ją przygodę piłkarską. Jednak to był 
krótki epizod i byłem tam właści-
wie od podawania piłek. Na poważ-
nie zacząłem trenować w Dunaj-
cu. Stąd często przytaczane są różne 
wiadomości.
– Niedawno Sandecja obchodziła 100–
lecie istnienia. Kibice w czasie uroczy-
stości nie spotkali najbardziej znanego 
piłkarza utożsamianego z klubem. Nikt 
nie wysłał zaproszenia?

– Szczerze mówiąc nie pamiętam. 
Mam bardzo dużo zaproszeń na róż-
ne spotkania i uroczystości. Można się 
w tym wszystkim pogubić.
– Z tego wynika, że nie czuje Pan do 
Sandecji zbyt wielkiego sentymentu.

– Z Nowego Sącza wyjechałem 
jako młody chłopak przechodząc 
do GKS–u Katowice. Potem grałem 
w zagranicznych klubach. Kilka lat 
temu wróciłem wprawdzie do kra-
ju, ale występowałem w innych dru-
żynach, daleko od Nowego Sącza. 
Teraz po zakończeniu kariery miesz-
kam w Warszawie. Dlatego w sądec-
kiej piłce nie specjalnie się orientuję. 
Do rodzinnego miasta mam jednak 
duży sentyment. Przyjeżdżam tutaj 
średnio dwa razy w miesiącu. Zimą 
nawet częściej, bo chętnie jeżdżę na 
nartach. W Nowym Sączu mieszkają 

również moi rodzice. Mam też pew-
ne koleżeńskie kontakty. Życie tak się 
potoczyło, że najczęściej mieszkałem 
w innych rejonach Polski.
– Sądeccy kibice liczyli, że Piotr Świer-
czewski karierę zakończy w Nowym Są-
czu. Piłkarze często przecież wraca-
ją do korzeni. A okazja była znakomita. 
Sandecja odnosi największe sukcesy 
w swojej historii grając w czołówce I ligi.

– Na pewno fajnie jest kończyć 
karierę tam, gdzie się ją zaczynało. 
Jak miałem jednak przejść do San-
decji, kiedy nikt mi nie złożył takiej 
propozycji?
– Dzisiaj polityka Sandecji oparta jest 
głównie na pozyskiwaniu zawodni-
ków z innych klubów. Czy to słuszne 
rozwiązanie?

– Polityka klubu weryfikowana 
jest na boisku. Jeśli są zwycięstwa, to 
takie rozwiązanie jest słuszne. Gdy 
pewnego poziomu nie można uzy-
skać w oparciu o wychowanków, to 
należy szukać innego rozwiązania. 
Trzeba oczywiście cały czas pracować 
nad kolejnym narybkiem. Jeśli wy-
chowankowie Sandecji będą w stanie 
grać na odpowiednim poziomie, to na 
pewno znajdą się w składzie.
– Czym Pan się zajmie po zakończeniu 
kariery piłkarskiej?

– W tej chwili nie mam precyzyj-
nych planów. Staram się żyć na luzie. 
Gram sobie w lidze oldbojów i zapi-
sałem się również na kurs trenerski. 
Niczego jednak nie przesądzam, zo-
baczymy jak się życie potoczy. Pra-
ca trenerska to bardzo trudne zaję-
cie. Nie wiem czy się do tego nadaję. 
Mam czas do namysłu, bo nigdzie mi 
się nie śpieszy.
– Czy rok 2012 przejdzie do historii jako 
rok sukcesu naszej kadry narodowej?

– Ciężko jest w tej chwili coś wyro-
kować. Gra reprezentacji nie wygląda 
dobrze. Moim zdaniem jest powód, 

żeby się martwić. Sam byłem za tym, 
aby trenerem kadry został Franciszek 
Smuda. Ale czy dobrze wypełnia swoje 
zadanie? Po decyzjach jakie podejmuje 
zwłaszcza w sprawie powołań można 
mieć pewne wątpliwości. Mogę mówić 
tylko za siebie. Ja budowałbym repre-
zentację inaczej. Smudę będziemy roz-
liczać z wyniku. Wszystko okaże się po 
mistrzostwach Europy.
– Co jest przyczyną rewolucji w Eks-
traklasie? W czołówce Jagiellonia, Ko-
rona czy Lechia Gdańsk. Dotychcza-
sowi potentaci rozczarowują. Rodzi się 
nowy układ sił w polskiej piłce?

– To nie jest nowy układ. O wy-
nikach decyduje głównie zaplecze 
treningowe i pieniądze. Zarówno 

Jagiellonia jaki i Lechia pod tym 
względem robią duże postępy. W Bia-
łymstoku jest fajna atmosfera i świet-
na praca Michała Probierza. Te kluby 
nie mają gorszego potencjału od Le-
gii, Lecha czy Wisły Kraków. Również 
różnice w budżecie nie są jakieś duże. 
Dlatego obecna czołówka Ekstraklasy 
nie jest dla mnie zaskoczeniem. Wy-
daje mi się, że na przykład Legia nie 
ma w swoim składzie klasowych za-
wodników. Można polemizować czy 
zrobiła dobre transfery. Pieniądze to 
nie tylko możliwość pozyskania lep-
szych zawodników. To także skauting 
na szeroką skalę, szkolenie młodzieży 
i odpowiednie warunki do treningów. 
Niestety pod względem piłkarskim 

Europa nam ucieka. Jeśli nie będzie 
zmian, to nadal będziemy przegrywać 
na międzynarodowej arenie.
– Wśród elity polskiej piłki Sandecja 
traktowana jest na poważnie, czy jako 
klub zaściankowy?

– Nowy Sącz to jednak małe mia-
sto. Do tego ten niezbyt ciekawy sta-
dion. Kiedy grałem w zeszłym sezo-
nie w ŁKS–ie, to wizyta w Nowym 
Sączu nie była dla nas jakimś wiel-
kim wydarzeniem. Mimo, że Sande-
cja jest groźną drużyną i była praw-
dziwą rewelacją. W tamtym meczu 
nie mogłem zagrać. Górnik Zabrze czy 
Widzew na pewno bardziej elektry-
zował. Ale w tej chwili w I lidze wy-
stępuje Nieciecza czy Kolejarz Stróże. 
To dopiero jest jakiś wybryk piłkarski. 
Chociaż z drugiej strony te drużyny 
wywalczyły sobie awans ciężką pracą.
– Co słychać u Pana brata? Marek 
Świerczewski to też znany piłkarz, wy-
chowanek sądeckiego klubu.

– Marek mieszka w Wiedniu. 
Prowadzi tam jakąś działalność 
gospodarczą.
– Kto awansuje w tym sezonie 
do Ekstraklasy?

– Na pewno groźny będzie mój 
niedawny klub, ŁKS. Dobrze sobie 
radzi także Podbeskidzie. Faworyta 
upatruję również w Sandecji. Jednak 
wywalczenie Ekstraklasy to jeszcze 
nie wszystko. Gdzie miałaby rozgry-
wać Sandecja swoje mecze? Być może 
w Krakowie. Myślę, że Nowy Sącz po-
winien pomyśleć o budowie nowego 
stadionu. Nie musi być duży. Wystar-
czy na 10 tysięcy widzów. To byłaby 
fajna sprawa. Komfortowe warunki 
dla piłkarzy i kibiców. Na takie obiek-
ty chce się przychodzić. Bo i deszcz 
na głowę nie pada w czasie spotkań 
i ogólnie jest fajna atmosfera. Trzy-
mam kciuki za Sandecję.

Rozmawiał JACEK BUGAJSKI

Nie było propozycji przejścia do Sandecji
ROZMOWA  z 70-krotnym reprezentantem Polski PIOTREM ŚWIERCZEWSKIM . Wychowanek 
sądeckich klubów parę miesięcy temu zakończył bogatą piłkarską karierę. Co będzie robił dalej?

Piotr Świerczewski
Urodził się 8 kwietnia 1972 roku 
w Nowym Sączu. Występował na 
pozycji defensywnego pomocni-
ka. Jako młodzieżowiec grał w San-
decji i Dunajcu Nowy Sącz. W wieku 
17 lat przeszedł do GKS–u Katowice, 
gdzie występował w latach 1989–93. 
W 1992 r. odniósł jeden z najwięk-
szych sukcesów w karierze. Na Igrzy-
skach Olimpijskich w Barcelonie wy-
walczył srebrny medal. W drużynie 
prowadzonej przez Janusza Wójcika 
był czołowym piłkarzem. Podstawo-
wym bramkarzem olimpijskiej reprezentacji był wówczas inny sądeczanin 
Aleksander Kłak. W 1993 r. wyjechał za granicę. Bronił kolejno barw: fran-
cuskiego AS St. Etienne (1993–95), SC Bastia (1995–2001). W 1999 r. na kil-
ka miesięcy przeniósł się do japońskiej drużyny Gamba Osaka), Olimpigue 
Marseille (2001–2003), angielskiego Birmingham City (2003). W 2003 roku 
wrócił do Polski. Grał kolejno: Lech Poznań (2003–2006); jesienią 2004 
w Cracovii, Dyskobolia (2006–2008). Jesienią 2007 r. przeszedł do Koro-
ny Kielce), Polonia Warszawa (2008), ŁKS Łódź (2009 – 2010), a jesienią 
2010 r. przeniósł się do Zagłębia Lubin. W reprezentacji rozegrał 70 spotkań 
(w latach 1992–2003) i strzelił jednego gola. W 2002 r. uczestniczył w Mi-
strzostwach Świata w Korei Południowej i Japonii, gdzie rozegrał dwa spo-
tkania. Po sezonie 2009–2010 oficjalnie zakończył piłkarską karierę.
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Kalendarzyk piłkarski

Z prywatnego życia sportowca

Dobry 
pomysł!

Twoja 
reklama

w „Dobrym Tygodniku 
Sądeckim”

Zadzwoń:    18 544 64 41 
18 544 64 40

R E K L A M A

R E K L A M A

Ewa Szydło, wcześniej znana pod 
panieńskim nazwiskiem Moroń, 
po półtorarocznej przerwie po-
wróciła do sędziowania spotkań 
piłkarskich. Pani Ewa jest jedną 
z trzech kobiet sędziujących me-
cze piłki nożnej w naszym okrę-
gu. Najbardziej znaną arbiter jest 
Katarzyna Wójs z Nowego Sącza, 
która sędziuje międzynarodo-
we i I–ligowe mecze jako asy-
stent. Pierwszoligowe pojedynki 
prowadzi także inna sądeczanka 
– Agnieszka Olesiak.

Jak kobieta trafiła na 
piłkarskie boiska?

– Przygodę z sędziowaniem 
rozpoczęłam dzięki moim bra-
ciom Bogdanowi i Jankowi 
– w wieku 17 lat – wspomina Ewa 
Szydło, która już w szkole pod-
stawowej przejawiała smykałkę 
do sportu. W tamtym okresie za-
kwalifikowała się nawet do mi-
strzostw Polski w biegach prze-
łajowych, na które ostatecznie… 
nie pojechała.

– Biegi przełajowe upra-
wiałam praktycznie od dziec-
ka – opowiada. – Już w podsta-
wówce w Sękowej osiągałam 
dobre wyniki, później było Li-
ceum Ogólnokształcące imie-
niem M. Kromera w Gorlicach 
i wreszcie KS Maraton Sękowa. 
Mimo zakwalifikowania się na 
mistrzostwa kraju, nie uczest-
niczyłam w nich, gdyż błędne 
poinformowano mnie o dacie 

wyjazdu. Przez głupi przypa-
dek być może ominęło mnie coś 
ważnego.

Duży wpływ na sędziowską 
karierę Ewy Szydło miał tak-
że prezes OZPN–u Gorlice Zbi-
gniew Augustyn, który mimo jej 

młodego wieku – miała wówczas 
16 lat – wyraził zgodę na rolę ar-
bitra asystenta. Wówczas to mło-
dziutka mieszkanka Sękowej zo-
stała pierwszą kobietą sędziującą 
mecz piłkarski w byłym woje-
wództwie nowosądeckim.

– W 2001 r. sędziowałam me-
cze I ligi kobiet – opowiada Ewa 
Szydło. – Na linii asystowałam 
nawet podczas spotkań między-
państwowych, między innymi 
mecz Polska – Rosja, który roz-
grywany był w Grybowie. Naj-
milej wspominam jednak pe-
wien mecz w Tymbarku. Będąc 
asystentem uznałam bramkę 
zdobytą przez gości. Ależ było 
przy tym zamieszania i kłótni, 
o to czy piłka przekroczyła linię 
bramkową. Po meczu bramkarz 
jednak okazał się przyzwoitym 
facetem i przyznał, że wpadł 
z futbolówka do bramki. Na-
prawdę zrobiło mi się miło. Ale 
były i takie momenty, jak w Ka-
mienicy podczas A klasowego 
meczu, kiedy mieliśmy proble-
my, by schronić się w szatni już 
po pierwszej połowie. Było, mi-
nęło. Później z przyczyn rodzin-
nych miałam półtoraroczny roz-
brat z sędziowaniem.

Ewa Szydło jest sekretarzem 
oraz referentem obsady sę-
dziów w Kolegium Sędziowskim 
w Gorlicach, a prywatnie podjęła 
studia magisterskie w rzeszow-
skiej WSPiA.

(MAK) 

Imię i nazwisko: Andrzej Łojek.
Data i miejsce urodzenia: 10 kwietnia 
1970 w Nowym Sączu.
Klub: Start Nowy Sącz.
Dyscyplina: piłka nożna.
Stan cywilny: żonaty z Izabelą, córka 
Magdalena.
Wykształcenie: wyższe magister-
skie, absolwent WSP Kraków (geo-
grafia) i AWF Katowice (wychowanie 
fizyczne).
Przebieg kariery: LKS Świniarsko, San-
decja, MultiVita Krynica–Tylicz, Gli-
nik Gorlice, Poprad Muszyna, Dunajec 
Nowy Sącz, Lubań Maniowy i Start.
Ulubiona obok uprawianej dyscyplina: 
lekkoatletyka, żużel.
Film, który zapamietałem: „Miś”.
Najchętniej jadam: tatara.
Z przyjemnością pijam: piwo.

W wolnych chwilach lubię: bawić się 
z córeczką, ale mam mało takich chwil.
Muzyka, której słucham: polskie-
go rocka.
Ideał sportowca: wielu sportowców 
darzę uznaniem, ale nie mam ideałów.
Sportowy sukces: mistrzostwo 
Małopolski juniorów w biegu 
na 200 m i występy w III–ligowej 
wówczas Sandecji.
Największa porażka: brak.
Moje marzenia: zdrowie i szczęście 
najbliższych. (MAK)

I LIGA: Sandecja – Górnik Łęczna s. 15, Kolejarz Stróże – Flota Świnouj-
ście n. 14. III LIGA: Poprad Muszyna – Nida Pińczów s. 15. IV LIGA: Bocheń-
ski KS – Orkan Szczyrzyc s. 15, Dunajec Zakliczyn – Limanovia n. 17, Wo-
lania Wola Rzędzińska – Glinik Gorlice n. 15, Orzeł Balin – Sandecja II s. 15. 
V LIGA: Grybovia – LKS Nowa Jastrząbka s. 15, Helena Nowy Sącz – Olimpia 
Pisarzowa s. 15, Skalnik Kamionka Wielka – Barciczanka Barcice n. 15, Ło-
soś Łososina Dolna – Olimpia Wojnicz n. 15. VI LIGA (NIEDZIELA): Jordan Jor-
danów – Orzeł Wojnarowa 15:30, ULKS Korzenna – Victoria Witowice Dol-
ne 15:30, KS Zakopane – Ogniwo Piwniczna–Zdrój 12, LKS Szaflary – Gród 
Podegrodzie 15:30, LKS Kobylanka – Przełęcz Tylicz 11, Sokół Stary Sącz 
– Poprad Rytro 11, Gorce Kamienica – Zawada Nowy Sącz 15:30, LKS Jo-
dłownik – Dobrzanka Dobra 15. KLASA A NOWY SĄCZ (NIEDZIELA): Budowla-
ni Jazowsko – Zyndram Łącko 15:30, Jedność Nowy Sącz – Zawisza Rożnów 
15:30, Zuber Krynica–Zdrój – LKS Łęka 15:30, Zamczysko Marcinkowice 
– Nawoj Nawojowa 15:30, Dunajec/Start Nowy Sącz – Zabełcze Nowy Sącz 
11, Dąbrovia Wielogłowy – Piątkowa Łęg 11, KPT Nawojowa – Hart Tęgo-
borze 15:30, Librantovia – LKS Świniarsko 11. KLASA A GORLICE–NOWY SĄCZ 
(NIEDZIELA): LKS Uście Gorlickie – LKS Szymbark 11, Nafta Kryg – LKS Bia-
ła Brunary 14, LKS Wójtowa – LKS Łużna 14, KS Bobowa – LKS Ropa 15, 
Victoria Śnietnica – KS Biecz 14, Królovia Królowa Górna – Ogień Sękowa 
11:30, Wicher Mogilno – LKS Zagórzany 11, Polany Berest – Torcida Smere-
kowiec 14:30. KLASA B GORLICE (NIEDZIELA): LKS Bystra – Olimpijczyk Ra-
cławice 14, LKS Kwiatonowice – Sokół Staszkówka 11, Moszczanka Mosz-
czenica – LKS Grudna Kępska 14, LKS Łosie – LKS Kobylanka II 15. KLASA 
B NOWY SĄCZ (NIEDZIELA): LKS Ubiad –Tabaszovia Tabaszowa15:30, Przeta-
kówka Nowy Sącz – Jaworzynka Gołkowice 15:30, Amator Paszyn – Chru-
ślice Nowy Sącz 15:30, Górka Szczereż – Galicja Nowy Sącz15:30, Biegoni-
czanka Nowy Sącz – LKS Cieniawa 15.  (OPR. MAK) 

Kobieta z gwizdkiem
EWA SZYDŁO   – powrót po przerwie
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Skąd wiadomo, co jest modne? 
Gdzie szukać inspiracji? O czym 
warto pamiętać komponując mod-
ny strój? Naszym Czytelniczkom 
doradza projektantka Anna Wrona.

Analiza trendów nie jest ła-
twym zadaniem. Skąd wiemy, co 
jest modne w danym sezonie? Naj-
częściej śledzimy informacje o tren-
dach w czasopismach, na stronach 
internetowych, czy podpatrujemy 
gwiazdy show–biznesu. Niestety 
gwiazdom zdarzają się wpadki mo-
dowe, a gazety często podają infor-
macje z bardzo niewielkim wyprze-
dzeniem. Skąd więc dowiedzieć się 
wcześniej, co będzie modne?

Zainteresowanym polecam prze-
glądanie pokazów mody. Tygo-
dnie mody odbywają się dwa razy 
w roku: w marcu – sezon zimowy, 
we wrześniu – sezon letni, w naj-
większych stolicach mody takich 
jak: Paryż, Mediolan, Londyn czy 
Nowy Jork. Na darmowej stronie 
www.style.com można obejrzeć re-
lacje z pokazów.

Bardziej wytrwałym rekomen-
duję różnego rodzaju blogi o mo-
dzie. Zakładają je osoby, które 
opisują swoje spostrzeżenia po po-
kazach, wypatrują ciekawych oka-
zji w sklepach, robią własne sty-
lizacje z rzeczy, które kupiły. To 
fantastyczne źródło inspiracji! 

Trendy zmieniają się bardzo 
szybko. To, co jest modne dziś, ju-
tro wcale już takie być nie musi, 
ale jest też duża szansa, że powróci 
za kilka sezonów. Czasem z powo-
du ilości informacji z różnych źró-
deł mamy wrażenie, że modne jest 
chyba wszystko… Analizując syste-
matycznie źródła modowe łatwiej 
wyodrębnić detale, które są bar-
dzo trendy i te passe. Aby nie zginąć 
w gąszczu informacji, proponuję 
kilka sprawdzonych i prostych rad:

– pamiętaj: jak cię widzą…. 
To, co nosisz, wyraża Ciebie! Nie 

musisz kupować wszystkiego co 
jest modne. Znajdź swój styl i bądź 
konsekwentna w wyborze. Wy-
raź siebie: bądź elegancka, uwo-
dzicielska, sportowa lub kolorowa 
i zwariowana. 

– to, co jest modne, niekoniecz-
nie musi do Ciebie pasować. Za-
miast wciskać się w panterkową 
sukienkę, lepiej kup panterkowe 
szpilki lub torebkę. Czasem wy-
starczy mały, modny detal – choć-
by panterkowa broszka.

– nie musisz kupować marko-
wych ciuchów za kosmiczne pie-
niądze. Zdecydowanie lepiej wy-
gląda ktoś, kto bawi się  ubiorem 
i łączy tanie ciuszki z markowy-
mi niż chodząca (od stóp po głowę) 
„wielka metka”.

– dodatki są bardzo ważne. Zain-
westuj w kilka klasycznych mode-
li ubrań, np. małą czarną. Możesz je 
nosić bardzo długo, ponieważ zmie-
niając akcesoria, taka „mała czar-
na” zawsze będzie wyglądać inaczej.

Jak być trendy

Anna Wrona

Ur. w Limanowej, absolwent-
ka Szkoły Projektowania w Krako-
wie, finalistka konkursu dla mło-
dych projektantów „Czekoladowy 
Glamour”. Obecnie pracuje w fir-
mie Mohito jako asystentka trend 
researchera.
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