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TAKIEJ PŁYTY JESZCZE NIE BYŁO
Młodzi sądeccy muzycy grają stare patriotyczne kawałki. 
I to jak grają! Niedługo już wszyscy będziecie je nucili. 
Nie wierzysz? Sprawdź – płyta „Piosenki naszych żołnierzy” 
w prezencie z okazji Święta Niepodległości. J STR. 13

INFORMACJE

Bili i kopali, bo nie 
wiedzieli, że może umrzeć
Maciej P., starszy mężczyzna, który pracował 
jako ratownik na basenie, pił sobie piwo. Zezło-
ścił się słysząc jak siedzący przy sąsiednim sto-
liku Lucjan M. przeklina i awanturuje. Podszedł 
więc i uderzył go w uszy. „Uspokój się!”, miał do 
niego powiedzieć. To rozzłościło Lucjana, który 
zaczął zadawać Maciejowi P. pierwsze ciosy

J STR. 6

SPRAWY I LUDZIE

Święta spędzą w nowych, 
bezpiecznych domach
W ciągu kilkudziesięciu godzin stracili dorobki ca-
łego życia. Gdy patrzyli, jak budynki walą się, jak-
by były zbudowane z klocków, nie wierzyli, że jesz-
cze kiedyś jakieś miejsce nazwą domem. Dzisiaj 
wiara rośnie w nich z każdym dniem. W Kłodnem 
powstaje dziesięć domów dla tych, którzy straci-
li wszystko. 

J STR. 17

Trzy miesiące mieszkała w zegarze

Berta przez ten czas nieustannie 
słuchała tykania urządzenia, 

przesuwania się śrubek. To były 
dla niej trudne wspomnienia. Nigdy 
później nie kupiła zegara do domu.

Producent i reżyser fi lmu „Zegar” 
Piotr Biedroń opowiada DTS o swoim 

dziele tuż przed premierą.  J STR. 19

Nie ma harcerza, który byłby bezrobotny dłużej niż pół roku. Byli harcerze 
mają własne, świetnie prosperujące fi rmy, albo pracują na wysokich 
stanowiskach i bardzo dobrze sobie radzą. Dzisiaj harcerstwo to nie 
bieganie po lesie w krótkich spodenkach. Pierwsza Nowosądecka 
Drużyna Wędrownicza „Czarna Jedynka” 
obchodzi 99. urodzony.  J STR. 15

WYBORY SAMORZĄDOWE

DTS już wybrał
Nie czekając na 21 listopada DTS 
już wybrał swoją Radę Miasta 
Nowego Sącza. Nic nie szkodzi, 
jeśli ta prawdziwa będzie wy-
glądać inaczej. Nasze głosowa-
nie to tylko zabawa mająca po-
kazać, jaki skład dawałby szanse 
na sprawną pracę. 

J STR. 14

SPORT

Spowiedź Koguta
W jaki sposób klub piłkarski z nie-
wielkiej wioski wywalczył I ligę? 
Ile płaci piłkarzom i skąd bierze na 
to pieniądze? Jak polityk ze Stróż 
walczy z piosenkarką Dodą i ko-
rupcją w futbolu. Nie tylko o tym 
w wywiadzie z senatorem Stani-
sławem Kogutem. 

J STR. 22–23
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Z drugiej strony

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Rola życia 
Roli

W
  zasadzie 
chciałem dzi-
siaj o czymś 
innym na-
pisać, bez-

piecznie omijając sprawy wy-
borcze szerokim łukiem, ale 
nie do końca mi się to uda-
ło. No właśnie, zawsze jest ja-
kieś „ale”. Chciałem, ale po-
ruszył mnie list Jarosława Roli 
– kandydata na miejskiego rad-
nego w Nowym Sączu z listy 
PiS (drukujemy list na stronie 
6). Kandydat Rola nie jest spo-
krewniony ze mną rodzinnie, 
ani ideowo, rozmawiałem z nim 
kilka razy w życiu, gdybym jed-
nak miał powiedzieć, kto w tej 
kampanii zachowuje się jak 
prawdziwy facet, to wskazał-
bym właśnie na niego. Tym co 
teraz napisałem poszerzyłem 
grono ludzi podpadniętych, ale 
co mi tam. Nie pierwszy i nie 
ostatni raz podpadam. Pierw-
szym podpadniętym w swoich 
kręgach polityczno–towarzy-
skich jest oczywiście Rola, a ja 
wyrażając się o nim z pewnym 
uznaniem prawdopodobnie 
chwały sobie nie przysparzam. 
Trudno. Jarosław Rola sprawia 
wrażenie jedynego kandyda-
ta, który odważył się publicznie 
o czymkolwiek podyskutować, 
wyrazić głośno swoje zdanie, 
czy może nawet walnąć pięścią 
w stół. Na dodatek wygarnął 
z grubej rury własnemu środo-
wisku, że wystawiając na listach 
wyborczych szefów spółek ko-
munalnych, próbuje tworzyć 
niejasne układy i sieć zależno-
ści. Ten gest odwagi sprawi, że 
teraz koledzy mogą przypiąć 
Roli łatkę oszołoma, którego le-
piej wykluczyć ze swego gro-
na i omijać z daleka, bo w imię 
jakichś ideałów i przejrzystości 
życia publicznego gotów zrobić 
raban na całe miasto. A przecież 
kampania wyborcza miała być 
cicha, senna i spokojna. Po co 
się Rola rwie do dyskusji i mąci 
wodę? To on nie wie, że najak-
tywniejsi zawsze dostają po ła-
pach? A swoją drogą byłoby to 
ciekawe doświadczenie zoba-
czyć jak w Radzie Miasta Jaro-
sław Rola mówi prawdę nawet 
swoim klubowym kolegom.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Maksymalna 
kampania
Na naszej liście przebojów 
najdziwniejszych haseł wy-
borczych tegorocznej kam-
panii pierwsze miejsce od kil-
ku dni okupuje plakat Marty 
Mordarskiej. Kandydatka do 
sejmiku wojewódzkiego na-
wołuje do oddania na nią gło-
su słowami: „Maksymalnie 
dla Regionu”. Choć nie bar-
dzo wiadomo, co to kon-
kretnie może oznaczać, ha-
sło bardzo nam się podoba. 
Już w samym słowie „maksy-
malnie” ukrytych jest maksy-
malnie wiele treści. Politolo-
dzy zwracają również uwagę, 
że użycie słowa „maksymal-
nie” maksymalnie zwięk-
sza szansę na maksymal-
ną ilość głosów. I nawet jeśli 
samo hasło maksymalnie nic 
nie znaczy, a może nawet jest 
maksymalnie puste, to nam 
się w tej chwili maksymal-
nie podoba. No chyba, że ktoś 
jeszcze zdąży wymyślić coś 
lepszego.

(KCH)

Chichot 
historii
W polityce nie ma podob-
no rzeczy niemożliwych, więc 
nie powinniśmy się specjalnie 
dziwić. Być może jeszcze nie 
wszyscy zapomnieli, że pod-
czas wyborów samorządo-
wych w 2002 r. zastosowano 
słynny manewr „na sobowtó-
ra”. Aby popsuć nieco szy-
ki ubiegającej się o prezyden-
turę Bożenie Jawor (KO Mała 
Ojczyzna) konkurencja sku-
piona wokół Jerzego Gwiżdża 
wystawiła dwie inne kandy-
datki o takim samym imieniu 
i nazwisku – jedną z KW Do-
bra Rada, drugą z KWW Twoje 
Miasto. To co osiem lat temu 
miało być elementem wybor-
czej gry wojennej i destruk-
cji w szeregach przeciwnika, 
dzisiaj ma działać odwrotnie. 
Znowu mamy dwie kandydat-
ki Bożeny Jawor, a nawet oby-
dwie startują z KWW Ryszar-
da Nowaka. Co się zmieniło? 
W zasadzie nic, albo wszyst-
ko. To co kiedyś miało dzie-
lić i przeszkadzać, dzisiaj łączy 
i pomaga. Kiedyś panie miały 
się zwalczyć i odbierać głosy, 
dzisiaj sobie głosy napędzają. 
Proste? Jak cała polityka.

(KCH)

SMS

KRONIKA TOWARZYSKA.  Ponad 
dziesięć lat temu zniknął z życia 
publicznego. Zaszył się w Mosz-
czenicy Niżnej k. Starego Sącza 
i robił to, co lubi najbardziej – go-
spodarował na swojej farmie. Wi-
zytówki właściciela zarządzające-
go zakładami mięsnymi i posła na 
Sejm wylądowały na dnie szuflady. 
Od Nowego Sącza po Warszawę fu-
rorę robi od kilku lat aktualna wi-
zytówka: Stanisław Pasoń – chłop.

Pasoń właśnie świętował swo-
je 50. urodziny, a z życzeniami 
i prezentami zjawiło się w Mosz-
czenicy grubo ponad 100 gości. 
Wyłącznie męskie grono, bowiem 
zapowiadały się męskie rozmo-
wy. Bywalcy sądeckich salonów 
komentowali, że takiej imprezy 
urodzinowej jeszcze nie widzie-
li. Trudno nawet wymieniać go-
ści, bo reprezentowane były chy-
ba wszystkie środowiska – od 
przedsiębiorców z pierwszej setki 
najbogatszych, przez polityków 
znanych z telewizyjnych ekra-
nów. Żartowano, że urodziny by-
łego posła i przedsiębiorcy stały 
się – zupełnie przypadkiem oczy-
wiście – najliczniejszym wiecem 
kandydatów w zbliżających się 
wyborach. Samych tylko preten-
dentów do fotela prezydenta No-
wego Sącza było trzech. Oczywi-
ście agitacji przedwyborczej nikt 

wśród konkurentów nie prowa-
dził, ale nie można wykluczyć, że 
efektem hucznej biesiadny mogą 
być w przyszłości zaskakujące 
koalicje polityczne i biznesowe 
kontrakty.

Jubilat dwoił się i troił, by 
niemal z każdym zamienić kilka 
zdań. Na rozmowach się kończy-
ło, bowiem Pasoń od dziesięciu 
lat jest całkowitym abstynentem, 
co w tych okolicznościach aku-
rat w niczym mu nie pomaga-
ło. Na szczęście bohater wieczo-
ru okazał się żywym przykładem 

modnego kiedyś hasła: „dobrze 
się bawię bez alkoholu”. A zaba-
wa u Stanisława Pasonia była bar-
dzo udana, skoro ostatni goście 
opuszczali Moszczenicę bladym 
listopadowym świtem. Wtajem-
niczeni w kuluarach komento-
wali, że spotkanie w takim gronie 
to pierwsza poważna zapowiedź 
powrotu Pasonia do polityki. 
Nieoficjalnie mówiono, że już 
w przyszłorocznych wyborach 
parlamentarnych będzie kandy-
datem PSL do Sejmu.

(MICZ)

Stu na pięćdziesiątce

Jednym z urodzinowych prezentów była tabliczka z nazwą ulicy 
jubilata. Na razie jednak to tylko plany   FOT. (SPOS)



310 listopada 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

MARIA REUTER

Najbliżsi sąsiedzi prezydenta miasta 
mają w życiu pod górkę. Z ratuszo-
wych gabinetów można im zaglądać 
do okien. No może z wyjątkiem zimy, 
kiedy w słabo ogrzewanych mieszka-
niach zamarzają szyby. Kolejni prezy-
denci nie odwiedzają jednak kamieni-
cy na rogu Wąskiej i Piotra Skargi żeby 
zobaczyć jak ciężkie jest życie w sa-
mym centrum dużego miasta. Miesz-
kańcy tego domu też stracili zainte-
resowanie lokatorami ratusza. Z całej 
kamienicy do wyborów pójdzie tylko 
pani Marzena. Dlaczego? Żeby dzie-
ciom było kiedyś lepiej.

Nikogo nie obchodzi, 
że jest nam zimno
Chyba już nikt nie pamięta, że bra-
ma prowadząca do ciemnej, cuchną-
cej stęchlizną i gotowaną kapustą sie-
ni, kiedyś się zamykała. Nikt też nie 
potrafi sobie wyobrazić, jak podwó-
rze mogło wyglądać w latach swojej 
świetności. Dziś każdy widzi tu tyl-
ko szary tynk, odpadający z brud-
nych ścian, zaniedbane klatki scho-
dowe i przeciekające rynny. Teresa 
Kaspar, która urodziła się w tej ka-
mienicy 54 lata temu, też nie pamię-
ta jak tu było dawniej. 

Jej mąż również spędził w tym 
domu całe życie, a teraz w jednopo-
kojowym mieszkaniu, wychowują 
nastoletnią córkę. Nie jest lekko. Żyją 
z jednej pensji, bo pani Teresa od lat 
nie może znaleźć pracy, choć chęci 
jej nie brakuje.

– Nie mam wykształcenia, ale 
mogłabym sprzątać – przekonuje. 
– Tylko kto mnie zatrudni? Przecież 
nawet do sprzątania biorą teraz lu-
dzi po studiach. Chodziłam na kurs 
z urzędu pracy, żeby dostać dotację 
i swoją firmę sprzątającą założyć. 
Ale na to, żeby dali pieniądze, trze-
ba mieć poręczycieli, którzy 2 tys. zł 
zarabiają. A skąd ja takich poręczy-
cieli wezmę? Przecież tu nikt tyle nie 
ma. Ludzie za kilkaset złotych robią 
– bezradnie rozkłada ręce.

Z niepokojem myśli, że powoli 
zbliża się zima. Po raz kolejny będzie 
ciężka, bo stary piec nie jest w stanie 
ogrzać nawet tak małego mieszkania. 
A sama nie może i pewnie nigdy nie 
będzie mogła sfinansować kosztow-
nej naprawy.

– Dwa razy już pisałam o przerób-
kę pieca. I nic. Nikt nawet nie przy-
szedł na niego popatrzyć. A nam jest 
zimno. I pewnie będzie zimno w tym 
i w następnym roku, bo to nikogo nie 
obchodzi – mówi z rezygnacją.

Nie wierzy, że jest sens głosować 
w wyborach samorządowych. Bo, 

czy jakiekolwiek władze miasta po-
chylą się nad jej sytuacją?

Gdy brakuje, pożycza się 
pieniądze od ludzi
Dzieciaki, które tu mieszkają nie mają 
gdzie kopać piłki ani wyprowadzić la-
lek na spacer. Podwórko nie zachęca 
do dziecięcych zabaw. Wokół także 
nie ma miejsc, w których można by 
beztrosko poszaleć. Dawniej można 
było iść na huśtawki koło zamku, ale 
dziś ten placyk zabaw jest zniszczo-
ny. Poza tym, to niebezpieczne miej-
sce dla maluchów.

Czteroletnia Karolinka spędza 
więc całe dnie w domu. Najbardziej 
nie lubi, gdy zbliża się jesień, bo wte-
dy w szparach drzwi i okien zaczyna 
szaleć wiatr i marzną jej rączki. Kie-
dy nadejdą mrozy, będzie się mo-
gła bawić tylko w jedynym pokoju 
w mieszkaniu, w którym stoi piec. 
Tam będzie jej najcieplej, bo rodzice 
zabiją okno gwoździami, a szpary za-
tkają starymi szmatami.

– Ja nie chcę zimy – mówi z dzie-
cięcą naiwnością.

Jej mama, Marzena Hasior, o zi-
mie myśli z jeszcze większym niepo-
kojem, bo to na niej spoczywa obo-
wiązek ogrzania maleńkiej kuchni 
i dwóch pokoi. 

– Najgorzej jest w kuchni, bo 
drzwi wejściowe są tak nieszczel-
ne, że wystarczy kilka godzin mro-
zu i klamka zamarza. Jak się puknie 
wtedy w szybę, to pęka. Rano wsta-
ję dużo wcześniej przed wyjściem 
dzieci do szkoły, bo żeby mogły zjeść 
śniadanie i napić się herbaty, mu-
szę godzinę grzać kuchenką gazową 
– opowiada.

Nie stać jej, żeby drzwi i okna wy-
mienić na własny koszt. Od czterna-
stu lat jest zarejestrowana jako bez-
robotna. Do dziś nie otrzymała ani 
jednej propozycji pracy. Jej mąż także 
nie może się nigdzie zahaczyć i tylko 
najstarsza córka jeszcze do niedaw-
na pracowała.

– Miała robotę w sklepie na stacji 
benzynowej. Ale pewnego dnia przy-
szedł właściciel i powiedział, że za-
myka interes. A córka została z ni-
czym – mówi pani Marzena.

Na utrzymanie ośmioosobowej 
rodziny ma więc 1300 zł miesięcz-
nie. Za to musi zapłacić rachunki, 
ubrać dzieciaki i nakarmić wszyst-
kich domowników.

– Jakoś sobie radę dawać trzeba. 
Jak brakuje to się pożycza od ludzi, 

potem się oddaje i znowu trzeba po-
życzać, bo znowu brakuje – opisu-
je mechanizm finansowy domowe-
go budżetu.

Z dumą pokazuje łazienkę, któ-
ra pojawiła się w ich domu cztery 
lata temu.

– Po urodzeniu najmłodszej cór-
ki dostałam becikowe i zapomogi, 
to sobie zrobiłam wreszcie łazienkę. 
Taką, na jaką było mnie stać. Ale te-
raz nie mam ani grosza, żeby zapła-
cić za nowe drzwi i okna – żali się. 
Długo pisała więc pisma i chodziła 
prosić urzędników. Bezskutecznie.

– Kilka razy byli tu nawet oglą-
dać mieszkanie, ale powiedzieli, 
że drzwi mam piękne, zabytkowe, 
a okna to sobie sama muszę wy-
mienić, jeśli chcę, bo przecież dwa 
lata temu były malowane i dobre są 
– opowiada.

Pani Marzena wierzy, że wicepre-
zydent Jerzy Gwiżdż dysponuje osob-
nym budżetem, w którym na pewno 
znajdą się środki na poprawę warun-
ków życia jej rodziny.

– Umówiłam się do niego na wi-
zytę, chociaż to łatwe nie było. Mu-
siałam sekretarce się długo tłu-
maczyć, po co chcę się widzieć 
z prezydentem. On na pewno mnie 
wysłucha i pomoże. Przecież to do-
bry, uczciwy człowiek. Już kie-
dyś do niego chodziłam. Zawsze 
umiał wysłuchać – podkreśla pani 
Marzena.

Jest prawdopodobnie ostatnią oso-
bą w całej kamienicy, która 21 listo-
pada pójdzie głosować.

– Śmieją się ze mnie, że tylko tra-
cę czas idąc do wyborów. Ale ja wie-
rzę, że to ma sens, bo mi już pewnie 
nie, ale może moim dzieciom będzie 
kiedyś dzięki temu lepiej – mówi.

Temat tygodnia

R E K L A M A

Najciemniej pod latarnią, 
najbiedniej pod ratuszem

– Śmieją się ze mnie, że tylko tracę czas idąc 
do wyborów – rozkłada ręce Marzena Hasior

– Nie mam wykształcenia, ale mogłabym sprzątać 
– przekonuje Teresa Kaspar

Kiedy nadejdą mrozy, 
będzie się mogła 
bawić tylko w jedynym 
pokoju w mieszkaniu, 
w którym stoi 
piec. Tam będzie 
jej najcieplej, bo 
rodzice zabiją okno 
gwoździami, a szpary 
zatkają starymi 
szmatami
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N 
ie brakuje w kam-
panii wyborczej 
kandydatów apo-
litycznych, samo-
rządowców a nie 
polityków, osób de-

klarujących dystans, jeżeli nie obrzy-
dzenie do polityki. Rozumiem te 
emocje u zwykłych obywateli, czy-
telników prasy i telewidzów. Nie ro-

zumiem – u kandydatów, którzy 
dążą do sprawowania władzy. Ideę 
„władzy bez polityki” testowaliśmy 
– co ciekawie opisywała wielekroć 
Jadwiga Staniszkis – przez cały okres 
PRL. Oparta na założeniu jednolito-
ści interesów obywała się bez demo-
kracji i opozycji, bez konfliktów na 
scenie politycznej, bez otwartej ry-
walizacji sprzecznych stanowisk. 
Ale kandydatów motywuje do ta-
kiego pisania nie tęsknota za daw-
nymi porządkami. Raczej swego ro-
dzaju – nieuświadamiane czasem 
– zakłamanie. 

„Z dala od polityki…” – deklaru-
je jeden z głównych kandydatów do 
władz województwa. Trudno uwie-
rzyć, by dało się być z dala od polity-
ki w przeciętnej radzie miasta. A co 
dopiero w Sejmiku Wojewódzkim 

– gronie, które wpływa na podział 
olbrzymich środków. Gdzie roz-
strzyga się pierwszeństwo jednych 
miast przed drugimi, a rządy oparte 
są na ściśle partyjnej koalicji. Polity-
ka jest w obecnym systemie władzy 
równie nieuchronna, jak pieniądz 
w gospodarce, a informacja w środ-
kach przekazu. Może być ściśle per-
sonalna, w której istnieje podział na 
„ludzi wójta” i tych obcych, może 
być partyjna, gdy o wszystkim decy-
duje etykietka przy nazwisku. Biz-
nesmen, który mówi, że w istocie 
gardzi pieniędzmi jest równie nie-
wiarygodny jak dziennikarz, które-
go nie obchodzą fakty. Jak polityk 
– choćby najbardziej lokalny – który 
wpisuje sobie, jak to było w modzie 
w czasach PRL „działacz społeczny”. 

Żeby było jasne – rozumiem emo-

cje, z których rodzi się obrzydzenie 
polityką. We wznowionej niedaw-
no książce o Dostojewskim, Ryszard 
Przybylski przywołuje zdanie jedne-
go z wybitnych krytyków rosyjskich, 
dla którego ówczesna sytuacja była 
„galimatiasem niewartym splunię-
cia”. Dobrze powiedziane i okropnie 
aktualne. Pasuje jak ulał. Tyle tylko, 
że nie na receptę jaką powinni mieć 
kandydaci w wyborach. Możecie nas 
– Panie i Panowie – przekonywać, 
że polityka w Waszych rękach bę-
dzie lepsza, bardziej zorientowana na 
istotne dla nas cele. Możecie twier-
dzić, że będzie mniej zacietrzewiona 
i partyjna. Możecie nawet – choć nie 
radzę – obiecywać mosty, drogi i po-
wszechną szczęśliwość. Ale nie za-
czynajcie od słów, że polityki upra-
wiać nie będziecie.

Tu 
i ówdzie sły-
szy się narzeka-
nia na niecie-
kawą kampanię 
wyborczą. A już 
zwłaszcza na to, 

że tak mało mówi się o programach wy-
borczych. A w szczególności na to, że tak 
mało mówią o tym sami kandydaci. A takie 
debaty prezydenckie w Nowym Sączu, to 
już w ogóle skandal. Pretendenci nie kłó-
cą się o swój pomysł na miasto, nie prze-
ścigają się w ofertach dotyczących bliż-
szej i dalszej szczęśliwości. A kandydaci na 
burmistrzów, czy wójtów zalewają nas ba-
nałami na temat przyszłości naszych ma-
łych ojczyzn, koncentrując się na swoich 
życiorysach.

A ja uważam, że nic się złego nie dzie-
je, a nawet dzieje się bardzo dobrze  (koń-
czę już z tymi „a”). Jaki ma bowiem sens 
skupianie naszej – wyborców uwagi na ste-
ku głupstw i bajek? Po co nam fantasmago-
rie o autostradzie, albo plany zaszczepiania 
jakiś idei na gruncie lokalnym? Chcąc być 
rzetelnymi w swoich zamierzeniach przy-
szli lokalni liderzy winni myśleć i planować 
realnie oraz uczciwie. Kierować się rozsąd-
kiem i dniem codziennym mieszkańców, 
a nie ideologią. Planować rozwój w oparciu 
o znajomość możliwości i ograniczeń.

Jak słusznie zauważył jeden z kandy-
datów na włodarza królewskiego grodu, 
program rozwoju miasta został już okre-
ślony pewnymi obowiązującymi doku-
mentami. Prezydentowi pozostaje go tyl-
ko skutecznie realizować. Dlatego wszyscy 
chętni do ratusza powtarzają komuna-
ły o obwodnicach, które uzupełniane są je-
dynie drobnymi konkretami. I bardzo do-
brze! Śmiem bowiem twierdzić, że odsetek 
ludzi, którzy dokonują wyboru kandydata 
na podstawie jego programu wynosi kilka 
procent. Zwłaszcza w wyborach samorzą-
dowych, gdzie powszechna jest osobista 

znajomość startujących. Gdy nam jej bra-
kuje, możemy wesprzeć się ogólnie do-
stępnymi źródłami informacji, takimi jak 
imieniny u cioci, targowisko, a w ostatecz-
ności fora internetowe.

Dlatego mniej ważne staje się pytanie co 
zamierza dany kandydat osiągnąć, ale jak to 
zrobi. W szczególności, jaką daje gwaran-
cje, iż zrobi to dobrze i skutecznie! Składa 
się na taką ocenę wiele kryteriów. W prze-
ciwieństwie do wyborów prezydenta kraju, 
czy nawet parlamentarnych system wyzna-
wanych wartości ideowych i politycznych 
ma marginalne znaczenie, z pominięciem 
tych oczywistych, uniwersalnych, koniecz-
nych do stosowania przez każdego. Wie-
rzę też, może naiwnie, że ilość mieszkań-
ców podejmujących decyzję o losach swego 
miasta czy gminy według sympatii partyj-
nych jest znikoma. Oczywiście, pomijam tu 
tych, którzy zagłosują na kogokolwiek, byle 
nie wygrał „ten wstrętny: komuch–faszy-
sta–liberał” (niepotrzebne skreślić). Na tym 
szczeblu wyborów najważniejszą zdaje się 
być ocena dotychczasowej drogi życiowej 
pretendenta. Kim jest, co w życiu zrobił? 
Którymi cechami wymaganymi od lidera 
się charakteryzuje, jak zachowuje się w sy-
tuacjach ekstremalnych, czy umie słuchać 
i współpracować, zachowując zdolność do 
podejmowania trudnych decyzji? A wresz-
cie, jak spisywał się na dotychczas „powie-
rzanych mu odcinkach”? Mniej ważna sta-
je się umiejętność wnikliwego patrzenia 
innym na ręce. Wręcz przeciwnie, istot-
ne jest, by umieć działać efektywnie i spo-
kojnie, mimo mnogości śledzących każdy 
krok. Fundamentalna jest odporność kan-
dydata na stres, na naciski społeczne i poli-
tyczne, jego stopień samodzielności i umie-
jętności chłodnego myślenia. I jak w tym 
całym tyglu potrafi utrzymać dobre relacje 
z mieszkańcami, innymi urzędami, radą.

To wszystko składa się na odpowiedź, 
jaka jest ocena liderowania lokalnej spo-
łeczności przez dotychczasowych włoda-
rzy, a jaka szansa, że ich konkurenci le-
piej spełniać będą te niełatwe zadania. 
W większości bowiem miast i gmin wybie-
rać w istocie będziemy nie pomiędzy pro-
gramami, ale między kontynuacją, a zmia-
ną. Dopiero wówczas okaże się kogo jest 
więcej. Krzyczących głośno krytyków 
i poprawiaczy, czy cichszych i mniej ak-
tywnych, lecz w sumie zadowolonych 
mieszkańców.

Kłamstwo 
założycielskie
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Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Nie co, 
tylko jak

„Z dala od polityki…” – deklaruje jeden 
z głównych kandydatów do władz województwa. 
Trudno uwierzyć, by dało się być z dala od 
polityki w przeciętnej radzie miasta. A co dopiero 
w Sejmiku Wojewódzkim – gronie, które wpływa 
na podział olbrzymich środków. Gdzie rozstrzyga 
się pierwszeństwo jednych miast przed drugimi, 
a rządy oparte są na ściśle partyjnej koalicji.
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O 
dwiedziłem War-
szawę. Z mło-
dzieżą. Niespe-
cjalny to wyczyn, 
ale zaowocował 
paroma reflek-

sjami natury historiozoficznej, do-
tyczącymi także naszego miasta albo 
szerzej – regionu. Wędrówka po sto-
licy zawsze budziła we mnie miesza-
ne uczucia, przede wszystkim z po-
wodu jej wątpliwej urody. Być może 
ten i ów się żachnie, że wystygł we 
mnie patriotyzm i że powinienem 
mówić o niej w tonacji co najmniej 
panegirycznej, ale nic nie poradzę, że 
jakiś zmysł estetyczny mam, a przy-
padkowy eklektyzm zachwytu we 
mnie nie wzbudza. Wojna obeszła się 
z Warszawą potwornie, obracając ja 
w perzynę, zaś PRL – choć ją odbu-
dował – zabił elementarny smak. Są 
oczywiście fragmenty miasta piękne: 
i te historyczne, i te nowoczesne, ale 
roztapia się to wszystko w urbani-
stycznym bałaganie i socrealistycz-
nej szarzyźnie. Parę efektownych 
wieżowców oceny tej nie zmieni. 
Przygnębiające wrażenie robi Rynek 
i niektóre przylegające doń ulicz-
ki. To co ma być wizytówka mia-
sta – po prostu irytuje zaniedbaniem. 
Być może robi się tu niewiele, bo ści-
słe centrum czeka jakaś totalna re-
witalizacja. Jeśli tak, to rzeczywiście 
trzeba poczekać. To tyle refleksji es-
tetycznych, wróćmy do mojej wę-
drówki po mieście stołecznym. No 
więc dreptam sobie (dla miłośników 
głosek przedniojęzykowo–dziąsło-
wych: drepczę!) ulicami i uliczkami, 
po muzeach i po placach, słucham 
przewodników i z każdym ich zda-
niem nabieram coraz większej pew-
ności, że w założeniu Warszawy ma-
czali palce sądeczanie. Co kwestia 
– to „sądecki ślad”: a to marszałek 
Sejmu Wielkiego – Stanisław Mała-
chowski (starosta sądecki), a to Wie-
niawa Długoszowski (absolwent I LO 
i mieszkaniec Bobowej), a to Bole-
sław Pieracki (przedwojenny mini-
ster spraw wewnętrznych), a to mi-
nister Józef Beck (Limanowa), itp., 
itd. O premierze Józefie Oleksym 

nie było okazji rozmawiać, bo jako 
żyjący „fragment historii” do ta-
kich dysput jeszcze się nie nadaje. 
Dla równowagi przewodnicy wspo-
minali także o mrocznych posta-
ciach naszej historii, w tym o gene-
rale Zygmuncie Berlingu (absolwent 
dzisiejszej „ósemki”), o Janku Kra-
sickim (z Limanowej) i o jeszcze paru 
innych figurach podobnego auto-
ramentu, w ogóle nieświadomi, że 
mówią o sądeczanach. Na moje dys-
kretne podpowiedzi, że to nasi kra-
janie, szanowni przewodnicy uwa-
gi te ignorowali, a nawet się dziwili, 
bo w głowach im się nie mieściło, 
że ważne postacie historii (zarów-
no wielcy bohaterowie jak i posta-
cie słusznie zapomniane) mogą po-
chodzić spoza Warszawy. Ot, pycha! 
Najbardziej zdruzgotała mnie re-
akcja na fakt, że jedna z najwięk-
szych aktorek polskiego teatru, Zo-
fia Rysiówna, miała życzenie być 
pochowana na cmentarzu Komu-
nalnym w Nowym Sączu. Zdziwie-
nie przewodnika miało miejsce na 
Cmentarzu Powązkowskim, a więc 
w miejscu – według niego – jedy-
nie godnym, żeby właśnie tu spo-
czywały doczesne szczątki wielkich 
tego świata. Pomyślałem sobie wów-
czas, że mimo zmieniającej się rze-
czywistości, mimo globalnej wioski, 
w której podobno żyjemy, protek-
cjonalne traktowanie przez warsza-
wiaków mieszkańców innych części 
kraju jest wiecznie żywe. Jak Le-
nin. Chcę wierzyć, że mój przypa-
dek był incydentalny, a przewod-
nicy (było ich dwóch) – nietypowi. 
Nowy Sącz jest miastem niedużym, 
ale kompleksów naprawdę nie mu-
simy mieć. W żadnej dziedzinie. Je-
śli trafią się jacyś megalomańsko na-
strojeni nie – sądeczanie, wówczas to 
gardłujących o rzekomych przewa-
gach Warszawy, Gdańska czy Pozna-
nia trzeba albo zignorować, albo dać 
stanowczy odpór. Jak? Najlepiej za-
prosić do Nowego Sącza, pokazać, 
że miasto się rozwija, staje się co-
raz bardziej kolorowe i że – w prze-
ciwieństwie do stolicy – można się 
w nim jeszcze poruszać samocho-
dem. Że co, że przesadziłem z tym 
ostatnim? Wystarczy się przejechać 
po stolicy, na przykład sprzed Pałacu 
Kultury do Muzeum Powstania War-
szawskiego – choć to blisko – a do-
świadczymy takich atrakcji, że jazda 
po Sączu wyda się przy tym rozko-
szą. Doceńmy nasz matecznik. To 
tak na wypadek, gdyby komuś przy-
szło do głowy zatęsknić za wielkim 
światem.

Z 
ostałem, jako autor, zaproszony 
w ubiegłą sobotę na Targi Książki do 
Krakowa. Miałem podpisywać mój 
podręcznik modlitwy osobistej, za-
tytułowany „Przyczajony Chrystus, 
ukryty Bóg”. Zdziwiło mnie jak wie-

lu czytelników przyszło, by się ze mną spotkać i po-
prosić o autograf. Jeszcze bardziej zdziwił mnie jednak 
fakt, że zostałem tam odnaleziony także jako… muzyk. 
I bynajmniej nie przez fanów, ale niedoszłych wy-
dawców! Okazało się, że ludzie ci, choć kiedyś parali 
się fonografią, dziś przerzucili się na rynek drukarski, 
a teraz dostali moralnego szwung la – lub psychicznej 
potrzeby, jak kto woli – by mnie odnaleźć oraz wyja-
śnić dlaczegóż to w poprzedniej profesji potraktowa-
li mnie odmownie.

Nie chodzi o odmowne traktowanie w całej karie-
rze muzycznej, bo po pierwsze, nie była ona zbyt dłu-
ga, a po drugie, miała charakter głównie amatorski, 
ale poszło o konkretny epizod z czasu ostatniego, czy-
li płytę „Piosenki naszych żołnierzy”, którą nagrałem 
wraz ze współbratem Barankiem i zaprzyjaźnionymi 
muzykami, pod szyldem formacji Korzeń z Kraju Mel-
chizedeka. Tak. Chodzi o album z piosenkami patrio-
tycznymi dołączony do tego numeru „Dobrego Tygo-
dnika Sądeckiego”. Nie, nie został on przygotowany 
specjalnie dla DTS–u, ale chwała temu pismu, że się na 
ten ruch zdecydowało. Otóż weszliśmy do studia, na-
graliśmy ten materiał i przygotowali „mastera”, czy-
li ostateczną wersję do publikacji, już ponad dwa lata 
temu. Od tamtej jednak pory wszyscy wydawcy, któ-
rym prezentowaliśmy ten album, po wstępnych za-
chwytach i bardzo dobrych opiniach, ostatecznie wy-
cofywali się z produkcji. „To genialny pomysł, żeby 
zagrać wojskowe pieśni w stylu reggae i dancehall!” 
– słyszeliśmy od ludzi z branży. „Wspaniale, że udało 
się wam do tego wciągnąć młodzież!” – słyszeliśmy od 
dziennikarzy. „Porwaliście się z motyką na słońce i się 
wam udało, bo to wszystko naprawdę dobrze brzmi 
i buja!” – słyszeliśmy od muzycznych recenzentów. 
Niestety – słyszeliśmy jednak od firm wydawniczych 
– nie możemy tego opublikować.

Bo? Tu się wydłużała kolejka coraz bardziej zdu-
miewających wymówek. Dziś w Polsce nikogo nie in-
teresuje już patriotyzm – twierdzili jedni. Być może 
w ludziach jest jeszcze jakiś patriotyzm – odparowy-
wali drudzy – ale tego się już nie da sprzedać. Patrio-
tyzm? – pytali sarkastycznie jeszcze inni i zaraz odpo-
wiadali sami sobie z pełną bezczelnością: „Nasza firma 
nie po to działa na polskim rynku, żeby tu wam pa-
triotyzm krzewić. To by było sprzeczne z naszym in-
teresem”. Nie wymienię tutaj nazw tych wszystkich 
firm i instytucji, bo po prostu szkoda gadać i robić im 
w ten sposób niezamierzoną reklamę. Jednak wszyst-
kim Czytelnikom, którzy byliby tym zainteresowani, 

powiem osobiście, bo to przecież żadna tajemnica 
i niejeden, gdy usłyszy brzmienie takiej czy innej, do-
brze znanej rynkowej marki, wcale się nie zdziwi. 

Ja się natomiast zdziwiłem niepomiernie – że wró-
cę do wątku, od którego rozpocząłem ten felieton 
– gdy podczas Targów Książki rozpocząłem rozmo-
wę z eleganckim jegomościem, który również oka-
zał się być niedoszłym wydawcą naszej płyty. W trak-
cie całkiem interesującej konwersacji odkryłem, że 
mam oto do czynienia z człowiekiem żywo zaintere-
sowanym sprawami Polski oraz krzewieniem miłości 
do Ojczyzny. Co się więc stało – zapytałem – że nic nie 
wyszło z naszej współpracy? Odpowiedział mi, że już 
podczas pierwszego przesłuchania tego albumu za-
uważył, iż w jednym miejscu nieco zmieniliśmy ory-
ginalny tekst, a ten nowy, przez nas napisany, zda-
wał się być nieprzychylny… Stanom Zjednoczonym. 
I to go zniechęciło! Aż zaniemówiłem z wrażenia. Po 
chwili zacząłem tłumaczyć, że tekst nie był antyame-
rykański, bo nie o Amerykanów szło, ale o nasze, pol-
skie wysługiwanie się im i wielu innym bez wyraźne-
go powodu ani interesu narodowego. Powiedziałem, 
że szlag mnie trafia, gdy słyszę, że nasi żołnierze w Ira-
ku, Afganistanie czy Czadzie (bo i tam mamy swoje 
wojsko!) są wystawiani na pośmiewisko i giną bezsen-
sownie, ponieważ dostarcza się im przestarzały sprzęt; 
ponieważ nie ma rzekomo pieniędzy na dozbrojenie 
wsparcia powietrznego; ponieważ ktoś w kraju pod-
pisał kretyńską umowę na szwankujące GPSy; po-
nieważ mamy swój honor; ponieważ „za naszą y wa-
szą wolność” walczymy i dlatego niczego z USA nie 
będziemy negocjować; ponieważ „zastaw się, a po-
staw się”… A w tym samym czasie Turcja czy Jemen 
dostają na swoje armie ciężkie miliony dolarów za 
samo tylko udostępnienie na chwilę lotniska przela-
tującej eskadrze amerykańskich myśliwców. Dlatego 
więc – perorowałem – powstała ta płyta. By przypo-
mnieć starym i młodym o szacunku do oręża polskie-
go, o szacunku do polskiego munduru. By pochwalić 
żołnierzy, wrzuconych często „w historię nieuniknio-
ną”, za ich odwagę i bohaterstwo, ale też by pogrozić 
paluchem politykom, którzy sobie krwią tych bohate-
rów wycierają gęby. Którzy najpierw ich posyłają nie 
wiadomo po co na obcą ziemię, a później ściągają na 
pokazowe procesy, żeby z nich zrobić zabójców cy-
wili… Mój niedoszły wydawca kiwał ze zrozumieniem 
głową, a na końcu powiedział: „Z wszystkim tym się 
zgadzam. Ale nie atakujcie Amerykanów, nie kpijcie 
z nich, bo każdy patriota wie, że Polska ich potrzebu-
je. Nagrajcie płytę, w której wyśmiejecie tylko polskie 
wady, to się do was przyłączę”.

Po tej historii, kiedy słyszę teraz w naszym kra-
ju debaty rozmaite, związane z 11 listopada, naprawdę 
nie mam pojęcia, co kto ma na myśli, gdy mówi pa-
triotyzm. Wiem tylko, że w „Dobrym Tygodniku Są-
deckim” nikt nie wypowiedział tego słowa, ale zapa-
dła szybka decyzja, a potem ludzie podkasali rękawy, 
żeby „Piosenki naszych żołnierzy” dotarły do kogo się 
tylko da w naszym regionie. Bo tu ludziom nie trze-
ba tłumaczyć co znaczy biało–czerwona flaga i orzełek 
w koronie przypięty do rogatywki. Tu z nikim się nie 
trzeba wykłócać o honor polskiego żołnierza. Dlate-
go – chociaż stąd nie jestem – sercem coraz mocniej-
sze zapuszczam korzenie w sądeckiej ziemi i mam wo-
bec Nowego Sącza coraz większy dług wdzięczności. 
I dobrze mi z tym.

„Piosenki…” 
z pierwszej ręki

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Protekcjonalnie 
po warszawsku

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty
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Informacje

Adam Józef ORZECHOWSKI
Lista nr 4, poz.12 ostatnia
Nasz kandydat na radnego

NOWY SĄCZ ponad wszystko !
X Budowa mostów na Dunajcu
X Budowa obwodnic
X Obniżka cen wody, ścieków, CO

X  PRZYWRÓCENIE 
UŚWIĘCONEGO 
PONAD 100-LETNIĄ 
TRADYCJĄ PATRONA 
SZKOŁY – URSZULKI 
KOCHANOWSKIEJ

POD PARAGRAFEM. Na wokan-
dę Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 
ponownie trafiła głośna sprawa po-
bicia ze skutkiem śmiertelnym gorli-
czanina Macieja P. Od wyroku odwo-
łali się skazani w grudniu ubiegłego 
roku na karę pozbawienia wolności 
Lucjan M. i Grzegorz B.

Do pobicia doszło 15 grudnia 2008 
r. w gorlickim barze nazywanym 
przez klientów „U Kopka”. Maciej 
P., starszy mężczyzna, który od lat 
pracował jako ratownik na basenie, 
przyszedł tam na piwo. Siedząc przy 

jednym ze stolików zezłościł się sły-
sząc jak Lucjan M. przeklina i awan-
turuje się. Podszedł więc i uderzył go 
w uszy. „Uspokój się!”, miał do nie-
go powiedzieć. To rozzłościło Lucja-
na, który zaczął zadawać Maciejo-
wi P. kolejne ciosy. Gdy ten upadł, 
oprawca zadzwonił po swojego ko-
legę Grzegorza B. Potem przez po-
nad pół godziny, na oczach klientów 
wypełniających bar, razem katowa-
li bezbronnego Macieja P. 

– Zatłukę cię! Dostaniesz taki 
wpier…, że popamiętasz! Nie wyj-
dziesz stąd! – mieli krzyczeć, gdy 

Maciej P. bezsilnie powtarzał: „Prze-
praszam” osłaniając rękami roz-
rusznik, który wszczepiono mu rok 
wcześniej.

Pobity i upokorzony mężczyzna 
nie chciał policji zgłaszać tego, co się 
stało. Może było mu wstyd, a może 
zwyczajnie bał się Lucjana M. i Grze-
gorza B., którzy w Gorlicach są zna-
nymi postaciami tzw. „półświatka”. 
Początkowo o zdarzeniu nie chciał 
opowiedzieć nawet żonie i córkom. 
Że został pobity, przyznał się dopie-
ro, gdy jego stan był krytyczny – wy-
miotował, tracił świadomość, a ból 

nie pozwalał mu się ruszyć. Wtedy 
też trafił do szpitala, gdzie 19 grud-
nia zmarł. Jak ustalili biegli sądowi, 
powodem śmierci były liczne krwia-
ki i obrzęk mózgu oraz inne obrażenia 
powstałe w wyniku bicia, kopania, 
uderzania głową o podłogę i ścianę.

Lucjan M. został skazany przez 
sąd na 6 lat więzienia, a Grzegorz B. 
– na 7. Jednak dziś twierdzą, że pod-
czas procesu doszło do wielu niepra-
widłowości, a niektórzy świadkowie 
byli „podstawieni” i tak naprawdę 
pamiętnego grudniowego popołu-
dnia nie było ich „U Kopka’.

– Mój adwokat nie kazał mi ze-
znawać, czego żałuję – pisał w jed-
nym z listów zza więziennych krat 
Lucjan M. – Miałem tyle pytań do 
rzekomych świadków, ale on mó-
wił „później, później”, a później to 
sprawa się zakończyła i te fałszywe 
zeznania i wiele innych spraw nie 
zostało wyjaśnionych.

Skazani tłumaczą też, że nie mie-
li pojęcia o chorym sercu Macieja P. 
i lekach zwiększających krzepliwość 
krwi, które przyjmował. Twierdzą, że 
to dlatego ciosy, jakie zadawali były 
tak dotkliwe. MARIA REUTER

(Za)Radni dyrektorzy
Fakt, że na liście Komitetu Wybor-
czego Ryszarda Nowaka – ale nie tyl-
ko na tej – znajdują się menadżero-
wie miejskich spółek i podmiotów 
gospodarczych, podpowiada, by 
sparafrazować miejskie hasło: „bar-
dzo niedobrze wróży”. Po pierw-
sze osoby te stają w sytuacji klasycz-
nego konfliktu interesów i łączenia 
funkcji, czego zabrania ustawa o sa-
morządzie i wykonywaniu man-
datu radnego. Retorycznym, by nie 
rzez zabawnie naiwnym, wyda-
je się pytanie czy owi dyrektorzy 
z menadżerskimi pensjami zrzek-
ną się swoich lukratywnych apa-
naży zaczynających się od 5000 zł 
w wzwyż, na rzecz cieniutkiej, die-
tetycznej pensyjki radnego w wy-
miarze 1200 – 1500 zł miesięcznie? 
Toż to, jakby rzekł jeden z senato-
rów, nie starczyłoby nawet na mar-
niutki garniturek, a co z resztą? Po co 
więc kandydują? Chciałoby się wie-
rzyć, że nie tylko dla przyciągnięcia 
głosów, które później przekażą ja-
kiejś innej, przypadkowej i bynaj-
mniej cieszącej się poparciem osobie. 
A gdyby nawet zrezygnowali z do-
tychczasowej posady i poszli w inne 
„fuchy”, to czy np. jako byli dyrek-
torzy wodociągów, czy składowi-
ska odpadów zagłosują za obniże-
niem czy podwyższeniem stawek 
na rzeczoną obsługę komunalną? Co 
weźmie w nich górę: sentyment do 
firmy i dbałość o jej finansową kon-
dycję czy troska o portfele miesz-
kańców? I komu będą wierni? Swe-
mu niedawnemu zwierzchnikowi, 
który z wdziękiem oznajmił, że kan-
dydują z poczucia miłości do nie-
go (miejmy nadzieję, że nie wymu-
szonej) czy też dotrzymają wierności 
wyborcom? To pewnie też pytania 
retoryczne, a ponieważ nikt z są-
deczan nie jest gościem z kosmosu, 
więc sam powinien sobie szczerze 
na nie odpowiedzieć. Pomijam taką 
błahostkę, że współcześni dyrekto-
rzy raczej na nadmiar wolnego czasu 
nie narzekają, a ilość obowiązków, 
jakim muszą sprostać wykazuje na 
ogół tendencję wzrostową. Stanow-
czo sprzeciwiam się, by komitety 

Bili i kopali, bo nie wiedzieli, że może umrzeć

      Z LISTÓW DO REDAKCJI

wyborcze, niezależnie od tego, kto je 
tworzy, łączyły tylko nici wzajem-
nych powiązań służbowych, rodzin-
nych, towarzyskich i Bóg jeden wie 
jakich jeszcze. To przykład wypa-
czania ducha republikanizmu i za-
stępowania go procesem feudalizacji 
państwa, opartego na rozdawnic-
twie lennych włości, synekur oraz 
tworzeniem rozbudowanego sys-
temu osobistych zależności senio-
ra od suwerena, wasala od seniora 
itd. W efekcie często okazuje się, że 
„załatwienie” czegokolwiek oznacza 
konieczność znalezienia tzw. „doj-
ścia” do odpowiedniego człowieka, 
bo pan „X” będzie podczepiony pod 
pana „Y”, pan „B” będzie holowa-
ny przez pana „Z”, ten zaś podwie-
si się pod pana „D”. Zamiast społe-
czeństwa obywatelskiego powstają 
wówczas jakieś bananowe republi-
ki o fasadowej demokracji, choć wy-
bierane w autentycznie wolnych 
wyborach. Dla opisania tego zjawi-
ska Amerykanie ukuli nawet poję-
cie określane mianem „totalitary-
zmu demokratycznego”, a wszystko 
w imię gwarancji spokoju i zadowo-
lenia! Precz ze zmartwieniami. Sło-
wem propaganda (zwana dziś pu-
blic relations, czyli pi–arem) zastąpi 

nam rzeczywistość, tak jak w III 
Rzeszy armaty zastąpiły masło, a na-
ród niemiecki był szczęśliwy jak ni-
gdy wcześniej… Do czasu. 

Dlatego Rada Miasta jak żaden 
inny twór powinna mieć charak-
ter wyłącznie obywatelski, a lu-
dzie, którzy w niej zasiądą powinni 
być wolni od wszelkich powiązań 
i koneksji osobistych, zawodowych 

czy towarzyskich. Nie gry, gier-
ki, układziki i koterie, ale szczerzy 
i oddani ludziom patrioci powin-
ni tworzyć struktury i obraz sa-
morządów. Zausznicy, popleczni-
cy i klakierzy są dobrzy na krótką 
metę i jak pokazuje historia, tak-
że ta nasza lokalna, nader niestali 
w uczuciach i lojalności.

Jarosław Rola

R E K L A M A

R E K L A M A

Stanowczo sprzeciwiam 
się, by komitety 
wyborcze, niezależnie 
od tego, kto je 
tworzy, łączyły tylko 
nici wzajemnych 
powiązań służbowych, 
rodzinnych, 
towarzyskich i Bóg 
jeden wie jakich jeszcze
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA

LISTA NR 17
Elżbieta CHOWANIEC
 Okręg Nr 1 poz.3

Mieczysław GWIŻDŻ 
 Okręg Nr 2 poz.4

Józef BOCHEŃSKI 
 Okręg Nr 2 poz.3

Ryszard NOWAK
 Kandydat na Prezydenta

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
RYSZARDA NOWAKA

LISTA NR 17
Elżbieta ŻYTKOWICZ

Okręg Nr 2 
poz. 8

RAZEM ZROBIMY JESZCZE WIĘCEJ DLA m. NOWEGO SĄCZA

Lat 31, mężatka, Inżynier, 
absolwentka Politechniki Krakowskiej
Wydział Mechaniczny, 
kierunek : Specjalizacja-systemy 
i urzadzenia transportowe
Praca zawodowa: fi rma zajmująca sie 
obrotem nieruchomościami
Hobby: podróże,literatura,fi lm,sport, muzyka

MOJ PROGRAM: 

• Miasto przyjazne dzieciom i młodzieży
•  Budowa placów zabaw, 

miejsc spotkań dla młodzieży 
gdzie młodzi mogliby aktywnie spędzać
czas i rozwijać swoje zainteresowania

• Pomoc dzieciom z biednych rodzin

WSZYSTKO DLA NOWEGO SĄCZA

Nawet do dwóch tysięcy złotych bę-
dzie grozić restauratorowi, któ-
ry nie zamieści w lokalu informa-
cji o zakazie palenia. 15 listopada 
wchodzi w życie nowelizacja usta-
wy o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. 

Za złamanie zakazu palenia w miejscu 
publicznym zapłaci także niepokorny 
palacz. Kara to nawet 500 zł. Jak wy-
licza ustawa, nie będzie można palić: 
na terenie zakładów opieki zdrowot-
nej, uczelni, szkół, obiektów kultury, 
w zakładach pracy, w lokalach gastro-
nomiczno–rozrywkowych, na przy-
stankach, placach zabaw, w parkach. 
Póki co zakaz nie obowiązuje w na-
szych własnych domach.

– Zakaz palenia w lokalach ga-
stronomicznych może doprowadzić 
do zmniejszenia obrotów – martwi się 
Robert Wielochowski z nowosądeckiej 
Carpe Diem. – Dla mnie to jest kom-
pletna bzdura, wręcz dyskryminacja 
palących. Mogę śmiało powiedzieć, 
że do naszego lokalu przychodzi wię-
cej palących niż niepalących.

Niektórzy z nowosądeckich restau-
ratorów od nas dowiedzieli się o zmia-
nach w ustawie.

– Oj, będzie to dla nas problem, 
ale musimy sobie z im poradzić. Pra-
wo jest prawem – mówi Elżbieta 

Bazielich, współwłaścicielka restau-
racji Ratuszowa. 

Restauracje i puby mogą wydzie-
lić miejsca dla niepalących i palarnie. 
Warunek jest jeden – te ostatnie mu-
szą być szczelnie odizolowane od po-
zostałych pomieszczeń. Co z lokalami, 
w których nie ma miejsca na przygoto-
wanie takiej wydzielonej powierzchni? 
Właścicielom pozostaje wprowadzić 
całkowity zakaz palenia. Nie radzimy 
umieszczać popielniczek na zewnątrz 
restauracji – tam klient beztrosko wy-
puszczający dymek, może zostać za-
trzymany przez straż miejską za pale-
nie w miejscu publicznym.

Internauci już przerzucają się po-
mysłami jak obejść uciążliwy zakaz. 
Jednym z nich jest założenie klubu 
palacza. Wystarczy zapłacić za wstęp 
i można zaciągać się dymem do woli. 
Ustawa nic nie mówi o zakazie pale-
nia w takim miejscu. Pomysł spraw-
dził się u naszych zachodnich sąsia-
dów po tym, jak tam wprowadzono 
zaostrzoną ustawę. 

Inni widzą sprawę inaczej – trze-
ba cieszyć się zakazem. Rzucisz pale-
nie, będziesz zdrowszy – pisze jeden 
z internautów. 

Zakaz obowiązuje już w 25 krajach 
Unii Europejskiej. Niedługo, chcąc 
swobodnie zapalić papierosa na uli-
cy, trzeba będzie jechać na inny kon-
tynent. (CYG)

WAŻNE.  Już 15 listopada o godzinie 19 
rozpocznie się remont mostu heleńskie-
go. Ale tragedii chyba nie będzie. Pod-
czas naprawy, most będzie otwarty całą 
dobę. Od godziny 6 do 18 kierowcy poja-
dą w obydwu kierunkach.  Od godziny 19 
do 5 ruch będzie odbywał się wahadło-
wo, jednym pasem. Dodatkowo zostanie 
zamontowana sygnalizacja świetlna.  

Mostem ani w dzień ani w nocy nie będą 
mogły jeździć samochody o masie po-
wyżej 3,5 tony. Dla nich mają zostać 
przygotowane specjalne objazdy. 

– Jeszcze nie wiemy, gdzie będzie 
przebiegać ta trasa, ma to ustalić wyko-
nawca robót – tłumaczy Grzegorz Mi-
rek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
w Nowym Sączu.

Bez utrudnień przez most przejadą 
pojazdy komunikacji miejskiej, a tak-
że busy i autobusy komunikacji zbio-
rowej. Remont ma zakończyć się jesz-
cze przed świętami. W optymistycznej 
wersji wszyscy bez ograniczeń będą 
mogli wjechać do centrum miasta już 
15 grudnia. 

(LIB)

Pierwsze trzy kwartały tego roku 
to rekordowe opady i rekordo-
we temperatury. O tym, czy je-
steśmy w stanie przewidzieć, 
czym jeszcze pogoda zdąży nas 
w tym roku zaskoczyć z RYSZAR-
DEM CIEŚLĄ, kierownikiem Stacji 
Hydrologiczno–Meteorologicznej 
w Nowym Sączu, rozmawia Ma-
ria Reuter.

– Czy tej jesieni także padły już pogo-
dowe rekordy?

– Jak do tej pory mamy do czy-
nienia z typową, złotą polską jesie-
nią, choć ten listopad jest wyjąt-
kowo ciepły. Innymi laty przecież 
bywało, że już na Wszystkich 
Świętych leżał śnieg, a w ostat-
nich dniach temperatura docho-
dziła nawet do 20 stopni. Być może 
natura odrabia w ten sposób za ten 
parszywy czas, kiedy nieustan-
nie padało.
– Możemy więc zakładać, że już się 
„wypadało” i w listopadzie nie będzie 

pluchy, a w grudniu spadnie niewie-
le śniegu?

– Średnio w ciągu roku spada 
w Nowym Sączu 720 mm deszczu. 
Dotychczasowy rekord to 1060 
mm, który w tym roku został po-
bity już we wrześniu. Natomiast 
w październiku spadło zaledwie 
kilkanaście milimetrów deszczu. 
Być może więc faktycznie się wy-
padało, ale nie możemy tego za-
kładać z całą pewnością, ponieważ 
przyroda jest zbyt nieprzewidy-
walna i nie potrafimy zrozumieć 
tych wszystkich zjawisk, które 
w niej zachodzą.
– A najbliższy miesiąc? Czy można już 
prognozować, jaka będzie pogoda?

– Z pełną odpowiedzialnością 
na pewno nie można określić, jaka 
pogoda będzie w aż tak odległym 
czasie, bo składa się na to zbyt 
wiele stałych i zmiennych czyn-
ników. Im dalej w przyszłość pró-
bujemy prognozować, tym mniej-
sze jest prawdopodobieństwo, że 

taka prognoza się sprawdzi. Sto 
procent pewności mamy tyl-
ko określając, co dzieje się teraz, 
a już prognoza pięciodniowa, choć 
oparta na dokładnych analizach 
i modelach, to tylko 70 procent 
prawdopodobieństwa.
– Ale przecież często media podają 
prognozy długoterminowe…

– Takie prognozy oparte są na 
statystykach i dlatego sprawdza-
ją się tylko w połowie. To tak jak-
by rzucać monetą, czy koniec li-
stopada będzie deszczowy albo czy 
będziemy mieć już śnieg.
– Jakie więc będą te najbliższe dni?

– Najprawdopodobniej po-
goda niewiele się zmieni. Ciągle 
mamy szanse cieszyć się jeszcze 
piękną jesienią. Ale może być też 
tak, że pewnego poranka obudzi-
my się, a za oknem będzie śnieg, 
więc zimowe kurtki i buty trze-
ba mieć w pogotowiu. A codzien-
nie przed wyjściem z domu dobrze 
jest sprawdzić temperaturę.

Palacze macie problem Albo będzie złota polska jesień, 
albo wczesna sroga zima

Powyżej 3,5 tony przez most nie pojedzie
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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
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Daj znać ciotce w Czechach. Zadzwoń 
do babiczki w Chrzanowie. Daj cynk 
koledze z wojska. Wyślij maile chłopakom 
w Londynie. Teraz możesz mieć 

„Dobry Tygodnik Sądecki” bez wychodzenia do kiosku. 
Elektroniczna wersja gazety do nabycia pod: 
www.dts24.pl

NOWY SĄCZ.  Nowe technologie szan-
są rozwoju Sądecczyzny. Pod taki hasłem 
odbyła się konferencja z udziałem wice-
ministra gospodarki Rafała Baniaka. Wice-
minister pochwalił pomysł budowy Mia-
steczka Multimedialnego. Określił je jako 
cenną inicjatywę. Mówił także o szansach 
na wsparcie dla przedsiębiorców, któ-
rzy ucierpieli w tegorocznej powodzi. Wy-
mienił kwotę 50 tys. zł, o którą mogą sta-
rać się poszkodowani. W konferencji wzięli 
udział poseł Andrzej Czerwiński (PO), wi-
cemarszałek Leszek Zegzda oraz Piotr La-
chowicz (PO) radny i kandydat na prezy-
denta miasta.

MUSZYNA.  Marszałek Marek Nawara za-
prezentował kandydatów startujących 
w wyborach do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z listy wyborczej „Wspól-
nota Małopolska”. – To ludzie spraw-
dzeni i kompetentni, zaprawieni w dzia-
łalności samorządowej – chwalił swoją 
drużynę Nawara. Wspólnota wystawiła 74 

kandydatów we wszystkich 6 okręgach 
wyborczych w województwie. W naszym 
okręgu liście lideruje dotychczasowy radny 
wojewódzki Stanisław Dębski z Limanowej.

NOWY SĄCZ.  Za dwa złote trafią do 
sądu. Dwóch 15–latków i 14–latek napa-
dło na 12–latka. Zażądali od niego pienię-
dzy. Ten miał przy sobie 2 zł, więc zabrali je 
i uciekli. Nie zdążyli jednak nawet podzie-
lić się łupem, bowiem niedługo potem za-
trzymała ich policja. Za kradzież odpowie-
dzą przed sądem dla nieletnich.

NOWY SĄCZ.  Wspólna akcja nowosą-
deckiej policji i straży granicznej doprowa-
dziła do zatrzymania trzech osób podej-
rzanych o nielegalną produkcję alkoholu. 
Jednej osobie już postawiono zarzuty. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 800 
sztuk sfałszowanych znaków akcyzowych, 
200 butelek z alkoholem, a także aromaty 
spożywcze. Zatrzymani mają od 24 do 26 
lat. Grozi im do trzech lat więzienia. 

NOWY SĄCZ. W Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Nowy Sączu odbył się finał akcji 
„Bezpieczna Droga do Szkoły na Sądec-
czyźnie 2010”. Akcja zakończyła się wy-
stępem dzieci ze szkół podstawowych, 
podczas którego najmłodsi prezentowali 
jak bezpiecznie korzystać z drogi. Prze-
prowadzono eksperyment trzeźwości. 
Nauczyciele w specjalnych alko–goglach 
musieli pokonać krótki odcinek dro-
gi. Osoby biorące udział w teście mo-
gły przekonać się na „trzeźwo” jak po-
strzegana jest droga przez nietrzeźwego 
kierującego.

NOWY SĄCZ.  Nastolatek podrobił legi-
tymację szkolną i posługiwał się tym do-
kumentem. Sfałszował w nim datę uro-
dzenia. Kiedy został zatrzymany przez 
policjantów przekonywał ich, że ma 18 
lat. Jednak jak się okazało, po sprawdze-
niu w policyjnych bazach danych, chłopiec 
miał zaledwie 16 lat. Sprawa sfałszowania 
dokumentu trafi do sądu.

Szykuje się „rewolucja śmieciowa”. 
Ministerstwo Środowiska przygotowa-
ło projekt ustawy, w którym obowią-
zek gospodarowania odpadami komu-
nalnymi spada na gminy. Do tej pory to 
mieszkańcy podpisywali indywidualne 
umowy z firmami wywożącymi śmieci. 
Prawdopodobnie już od 2011 r. – w ich 
imieniu – będą to robić samorządy.

Gmina zapewni odbiór i transport 
odpadów. Mieszkańcy będą płacić za 
śmieci tak jak dziś za wodę czy ście-
ki. Zadania odbierania i zagospoda-
rowania odpadów, samorządy będą 
zlecać firmom, które zostaną wyło-
nione w przetargach. Będzie jedna, 
stała stawka, za którą mieszkańcy 
będą oddawać wszystkie śmieci, ja-
kie wytwarzają. Każdy będzie miał 
obowiązek płacić. Ministerstwo Śro-
dowiska liczy, że dzięki tym zmia-
nom znikną z polskiego krajobrazu 
dzikie wysypiska. Czy wzrosną ceny 
za usługi? O tym zdecyduje przetarg 
przeprowadzony przez gminy. Tam, 
gdzie samorządy już zarządzają od-
padami – stawki utrzymują się na 
dotychczasowym poziomie. Tak-
że niektóre miasta – jak Limano-
wa, Gorlice – zdecydowały się na 
zmianę polityki odpadami. Kilka lat 
temu w referendum, zapytały o zgo-
dę swoich mieszkańców. 

– Jeżeli ktoś jest z Limanowej to 
musi obowiązkowo płacić za śmie-
ci – mówi Zbigniew Król z MZGK 
w Limanowej. 

Gorlice, co roku organizu-
ją przetarg na wywóz odpadów 
komunalnych.

– Rewolucji nie będzie, jesteśmy 
przygotowani na wprowadzenie 
nowych przepisów. Już zawieramy 
umowy z mieszkańcami – tłuma-
czy Teresa Wrona z Urzędu Miasta 
w Gorlicach.

Firmy zajmujące się wywozem 
śmieci także przygotowują się do 
wprowadzenia nowych rozwiązań.

– Obecnie Nowy Sącz wywozi na 
wysypisko około 22 tysięcy ton od-
padów komunalnych. Jeżeli zacznie-
my je przetwarzać ta liczba może 
spaść do 5 tysięcy ton. Wprowadza-
ne przez ministerstwo zmiany zmu-
szają nas do inwestycji w nowe tech-
nologie i urządzenia. W przeciwnym 
razie wypadniemy z rynku – mówi 
Zbigniew Skrzypiec, dyrektor firmy 
Sita w Nowym Sączu. 

Od 15 listopada rusza w Nowym 
Sączu segregacja odpadów. To jeden 
z elementów projektu w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego „Zorganizowanie sys-
temu selektywnej zbiórki odpadów, 
w tym odpadów niebezpiecznych na 
terenie miasta Nowego Sącza”. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej. Jego wartość 
to 4 mln zł.

Polska musi dostosować swoją 
politykę gospodarowania odpada-
mi do unijnych zasad. Selektyw-
na zbiórka, urządzenia do przetwa-
rzania śmieci, budowa spalarni – to 
zmiany jakie czekają nas w najbliż-
szej przyszłości. W przeciwnym ra-
zie – grożą nam kary idące w setki 
tysięcy euro dziennie. 

(CYG)

Gminna kontrola 
nad śmieciami

7 dni w regionie
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Kampania wyborcza to nie 
tylko spotkania z elektoratem, 
plakaty, hasła, ulotki i debaty. 
To także udowadnianie 
rzekomej małości przeciwników, 
wątpliwe etycznie posunięcia 
i tłumaczenie się z własnych 
nieprzemyślanych decyzji.

Kampania wyborcza także 
podczas sesji?
W ubiegłym tygodniu Ludomir 
Krawiński, pełnomocnik wybor-
czy KWW Ryszarda Nowaka, zło-
żył w Sądzie Okręgowym w Nowym 
Sączu wniosek w trybie wyborczym. 
Był on skierowany przeciwko Piotro-
wi Lachowiczowi, kandydatowi na 
prezydenta miasta z ramienia Plat-
formy Obywatelskiej. Domagał się 
przeprosin. Twierdzi, że Lachowicz 
chciał go zdyskredytować interpe-
lacją, którą złożył pod koniec paź-
dziernika w czasie sesji Rady Miasta. 
Według Krawińskiego była to próba 
obniżenia szans Ryszarda Nowaka 
w nadchodzących wyborach. 

Kandydat na prezydenta jako 
radny zapytywał, czy prawdą jest, 
że Sądecka Agencja Rozwoju Regio-
nalnego, w której miasto ma więk-
szość udziałów, udzieliła zamówie-
nia publicznego krakowskiej firmie, 
której właściciele mieli być spo-
krewnieni z żoną Ludomira Kra-
wińskiego, prezesa SARR.

Sąd uznał, że owszem, inter-
pelacja była elementem kampa-
nii wyborczej i że Piotr Lachowicz 
wykorzystał możliwość uderzenia 
w przeciwnika, jaką daje mu man-
dat radnego. Wniosek jednak od-
dalił tłumacząc, że pozwy w try-
bie wyborczym mogą składać tylko 
kandydaci na radnych i prezyden-
tów miast, a nie – jak było w tym 
przypadku – jedynie pełnomocni-
cy wyborczy komitetów.

Ludomir Krawiński nie daje jed-
nak za wygraną. Zapowiada, że bę-
dzie dochodzić swoich praw przed 
sądem cywilnym. Pozew chce zło-
żyć jeszcze przed 21 listopada.

Kto za to zapłaci?
Po tygodniach wątpliwości i niedo-
powiedzeń Ryszard Nowak został ofi-
cjalnym kandydatem Prawa i Spra-
wiedliwości na prezydenta Nowego 
Sącza. Wcześniej jednak zarejestro-
wał swój własny komitet. Efekt? Naj-
pierw na ulicach pojawiły się bilbordy 
bez nazwy komitetu wspierającego 
obecnego prezydenta. Potem, setki 
(a może nawet tysiące) sądeczan do-
stały e–maile reklamowe ze zdjęciem 
Ryszarda Nowaka z prośbą o oddanie 
na niego głosu i informacją, że roze-
słanie ich zostało zamówione przez 
KWW Ryszarda Nowaka. Ordynacja 
wyborcza mówi natomiast jasno, że 
materiały reklamowe danego kan-
dydata może finansować tylko jeden 
komitet. Ryszard Nowak tymczasem 
problemu jakby nie dostrzegł i tłu-
maczył, że to nie zamawiający jest 
ważny, lecz ten kto płaci, a za rekla-
mę rozesłaną drogą elektroniczną na 
pewno zapłaci PiS. 

Współpracowali, ale nie donosili?
Burmistrz Starego Sącza Marian Cy-
coń, wicestarosta nowosądecki Mie-
czysław Kiełbasa, wójt Nawojowej 
Stanisław Kiełbasa, wójt Łącka Fran-
ciszek Młynarczyk i wójt Łukowicy 
Czesława Rzadkosz pracowali w or-
ganach bezpieczeństwa PRL. Gdy 
ta informacja obiegła Sądecczyznę, 
Franciszek Młynarczyk postanowił 
wyjaśnić nieporozumienie. Jak się 
okazuje, działalność ta nie polega-
ła na współpracy z SB ani na dono-
szeniu i wynikała z pełnionych przez 
nie wtedy funkcji w samorządach. 
Jako tacy, musieli współpracować 

z Urzędem Wojewódzkim, w którym 
znajdował się wydział do spraw wy-
zwań ściśle współpracujący w tam-
tych czasach z gminami. Co z tego 
wynika dla wyborców? Na razie 
trudno powiedzieć – dla jednych to 
urzędowe sformułowanie, bez zna-
czenia dla przeszłości i przyszłości 
kandydatów, dla innych gruba afe-
ra. Bez względu na wszystko, smro-
dek pozostał.

Zdradliwy numerek?
Emocje zaczęły się zanim jeszcze 
na dobre ruszyła kampania. Plat-
forma Obywatelska swojego kan-
dydata na prezydenta Nowego Są-
cza wyłoniła w prawyborach. Ci, 
którzy chcieli oddać w nich głos, 

otrzymali pocztą karty do głoso-
wania, a specjalnie powołana ko-
misja miała dopilnować, żeby były 
one tajne. Tym większe zdziwienie 
wzbudził więc fakt, że karty były 
numerowane. Oburzeni wyborcy 
obawiali się więc, że członkowie 
komisji łatwo będą mogły ustalić na 
kogo dana osoba oddała swój głos. 

Z odsieczą ruszył poseł Andrzej 
Czerwiński dając słowo, że karty 
ponumerowano tylko po to żeby 
uniknąć fałszowania ich i zapew-
niając, że osobiście dopilnuje pra-
widłowego przebiegu prawyborów.

Liczy się pomysł?
Bilbordy, banery i plakaty to cią-
gle najbardziej popularny sposób 

dotarcia do wyborców i zapewne 
dlatego kandydaci zachodzą w gło-
wę, gdzie powiesić swoją rekla-
mę, żeby nie utonęła w morzu po-
zostałych. Najbardziej pomysłowi 
na tym polu okazali się być Leszek 
Zegzda i Zygmunt Berdychowski 
– oboje kandydują do sejmiku wo-
jewódzkiego z ramienia PO. Ba-
ner pierwszego z nich znalazł się 
na ogrodzeniu gimnazjum w Ła-
bowej. Co prawda, ordynacja wy-
borcza zabrania prowadzenia agita-
cji wyborczej na terenie budynków 
administracji publicznej, a tym bar-
dziej szkół, jednak w tym wypadku 
zgodę na powieszenie banera wydał 
wójt gminy.

Zygmunt Berdychowski stawia 
na nieco szersze grono odbiorców. 
Jeszcze przed 1 listopada jego rekla-
my zawisły vis a vis cmentarza przy 
ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. 
Na ten temat ordynacja wyborcza 
nie mówi nic.

(Nie)czysta gra?
Gdy jedni wieszają banery, drudzy 
je niszczą. Tak stało się z banerami 
kandydata na prezydenta Nowego 
Sącza Wiesława Kądziołki (KWW 
Nasze Miasto), które powieszono 
przy ulicy Węgierskiej. Nieustale-
ni – jak zawsze – sprawcy pocięli je 
nożem, a potem mieli rzekomo gro-
zić właścicielce jednej z posesji, na 
których reklamy były umieszczone.

Do podobnych incydentów do-
szło w gminie Korzenna, gdzie 
zniszczono banery kandydata na 
wójta Waldemara Olszyńskiego (KW 
Moja Gmina Korzenna). W Siedlcach 
doszło nawet do kradzieży jednego 
z nich. W odpowiedzi obaj kandyda-
ci zaapelowali do swoich kontrkan-
dydatów i ich zwolenników o czystą 
grę i wzajemny szacunek.

(TASS)

Wybory samorządowe

R E K L A M A

Kontrowersyjna kampania, czyli… 
wszystkie chwyty dozwolone? 

Kandydat na prezydenta Piotr Lachowicz przed sądem   FOT. (TASS)
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NAPRAWY  POWYPADKOWE CARLAK
Nowy Sącz, 
ul. Węgierska 235 

tel.  18/444 48 88, 
18/540 44 64

www.carlak.pl;
e-mail: biuro@carlak.pl

SAF BPW TRAILOR  ·  FRUEHAUF ROR  ·  KASSBOHRER busy

Duży wybór łańcuchów przeciwśnieżnych 
na koła do ciężarowek i busów

Nowy Sacz, ul. Grunwaldzka 7b
tel.18 442 37 66,  18 547 43 00

SKLEP MOTORYZACYJNY
Scania  ·  Volvo  ·  Mercedes  ·  Daf
Man  ·  Iveco  ·  Renault

opony
felgi stalowe i alu

oleje
akumulatory

 bagażniki 
samochodowe

Nowy Sącz ul. Piramowicza 1A
tel. 18 442 03 48

Nowy Sacz ul. Ogrodowa 1A
tel. 18 443 40 06
Nowy Sacz ul Ogrodowa 1A

WULKANIZACJA
samochody osobowe, 
dostawcze, motocykle, 
skutery, quady

Nowy Sącz, ul. J. Wolskiej 2
tel. 694 404 400
www.truckpartner.pl 
pon. – pt. 8.00 - 17.00, sob. 8.00 – 14.00

Serwis samochodów osobowych
Sprzedaż–serwis 
quadów i skuterów
MYJNIA

OPONY ZIMOWE 
wszystkie marki i rozmiary

FELGI ALU i STALOWE 12-22" 

REGENERACJA felg 
stalowych i aluminiowych

PROSTOWANIE felg

Śruby, nakrętki
i inne akcesoria

www.old-car.pl

OLD-CAR

ul.Krajewskiego 27

ul.Nawojowska 61

tel. 443 77 25, 602 682 850

PSO PARTNER-SERWIS
PEŁNY SERWIS OPON I FELG

części zamienne i akcesoria 
do samochodów osobowych i ciężarowych

NOWY SĄCZ 
ul. Węgierska 147
Telefon 018 414 14 80, 
 414 14 88, 
 449 68 88
Faks 018 414 14 81
pn. – pt. 8.00 – 18.00
sob. 8.00 – 13.00

K I E R OWC O ! 
Przygotuj swój samochód na zimo-
we dni. Nowością, która może pomóc 
kierowcom w zmaganiach z niski-
mi temperaturami, jest podgrzewany 
płyn do spryskiwaczy. Podgrzewacz 
włącza się w momencie uruchomie-
nia silnika i jest w stanie usunąć war-
stwę zamarzniętego śniegu i lodu 
o grubości nawet 5 mm w ciągu 2 
minut. Pamiętajmy – odśnieżamy nie 
tylko szyby, ale cały samochód. Do-
bra widoczność to sprawa kluczo-
wa. Nie zapominajmy, że w czasie 
zimy wydłuża się droga hamowania. 
Nawet jeśli jezdnia wygląda na su-
chą i odśnieżoną – trzeba zachować 
szczególną ostrożność. 

Dobry Tygodnik Sądecki radzi jak 
bezpiecznie dojechać do celu. 

Pełna likwidacja szkód komunikacyjnych z każdej firmy ubezpieczeniowej, rozliczenia bezgotówkowe, na czas naprawy użyczamy 
samochód zastępczy, pomoc drogowa 24h, zapewniamy bezpłatny transport uszkodzonego samochodu do naszego warsztatu.

POMOC DROGOWA
602 586 936

samochody  osobowe,  dostawcze
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HISTORIA.  Był mroźny i wietrz-
ny dzień. Godziny popołudnio-
we. Mimo niesprzyjającej aury na-
strój był gorący i podniosły. Józef 
Piłsudski wjechał do Nowego Sącza 
od strony Heleny. Dumnie i z ka-
miennym wyrazem twarzy jechał 
na swojej Kasztance. Obok podą-
żał Kazimierz Sosnkowski na białym 
rumaku. Rozległy się okrzyki:

– Niech żyje wojsko polskie! Niech 
żyją Legiony! Wiwat Piłsudski!

Legioniści wkroczyli do mia-
sta po zwycięskiej bitwie pod Li-
manową i Marcinkowicami. Tego 
grudniowego dnia 1914 r. tłu-
my ludzi oczekiwały na Komen-
danta. Stali kilka godzin, żeby go 
zobaczyć. W końcu około godz. 
17 pojawił się na Rynku. Sąde-
czanie płacząc z radości rzuca-
li żołnierzom pod nogi gałązki. 
Piłsudskiego powitali wicebur-
mistrz Wiktor Oleksy i mecenas 
Roman Sichrawa, którzy wręczy-
li mu klucze do miasta.

W końcu żołnierze i ich Ko-
mendant udali się na zasłużony 
odpoczynek. Jednak zanim do-
wódca położył się spać, sprawdził 
gdzie i w jakich warunkach roz-
lokowano jego wojskowych. Był 
troskliwym wodzem, dbającym 
o swoich podwładnych. Darzył ich 
wielkim szacunkiem i wdzięczno-
ścią, oni odpłacali mu posłuszeń-
stwem i wiernością. Dopiero po za-
kończonym obchodzie, skorzystał 
z wanny, ściął brodę, ogolił się i od-
począł w mieszkaniu burmistrza 
Władysława Barbackiego przy ulicy 
Dunajewskiego 12. Burmistrz wraz 
z rodziną ewakuował się do Austrii. 
Na czas nieobecności, jego domem 
zajmowała się rodzina Iwańskich. 
Komendant i jego żołnierze ota-
czani byli troską i życzliwością ze 
strony mieszkańców. Oficerowie 
mieszkali w domach inteligencji, 
urządzano na ich cześć przyjęcia 
i kameralne koncerty. Na ulicy spo-
tykali się z dowodami wdzięczno-
ści i entuzjazmem społeczeństwa.

Po kilkudniowym pobycie 
w Nowym Sączu, Piłsudski pojechał 

do Łowczówka, gdzie wziął udział 
w głośnej bitwie. 26 grudnia wrócił 
do miasta, żeby odwiedzić rannych 
legionistów w szpitalu prowadzo-
nym przez sądeczanki.

Żołnierze byli pod dobrą opie-
ką. Z chęcią i poświęceniem zaj-
mowały się nimi Wiktoria i Maria 
Wusatowskie. Obie – matka i cór-
ka – zasłużyły na wyróżnienie. Słu-
żyły rannym legionistom, były ini-
cjatorkami kursów samarytańskich 
i pielęgniarskich. Maria wraz z sio-
strami niepokalankami i felicjan-
kami szyła i reperowała bieliznę 
dla wojska. Matka i córka założy-
ły w 1915 r. w Nowym Sączu Ligę 
Kobiet, która utworzyła fundusz na 
cele narodowe. Maria objęła sekcję 
odzieżową, działała w gospodzie dla 
legionistów, pełniła dyżury w her-
baciarni na dworcu kolejowym, 
urządzała kwesty.

Również Helena Dudzińska ode-
grała czołową rolę w organizacjach 
kobiecych, udzielała się w szpitali-
ku. Skompletowała trzysta apteczek 
polowych dla żołnierzy. W domu 
doktorostwa Dudzińskich, jak 
w wielu innych mieszkaniach są-
deckich, goszczono legionistów. 
Ich córka zakochała się w jednym 
z nich. Związek zaprowadził pannę 
Dudzińską do ołtarza. 

Józef Piłsudski mocno zapisał się 
na nowosądeckich kartach historii. 
Już w wolnej Polsce toczył się zacię-
ty bój o łóżko, w którym spał prze-
bywając w mieście. Stowarzysze-
nia i muzea walczyły, żeby mieć je 
w swoich zbiorach. Nie zgodziła się 
na to rodzina Barbackich, dla której 
to była najcenniejsza z pamiątek. 
Już jako Marszałek Polski w 1921 r. 
przyjechał do Nowego Sącza, żeby 
odebrać dyplom honorowego oby-
watela miasta, przyznany mu jesz-
cze w 1916 r. Wielokrotnie przejeż-
dżał przez Nowy Sącz, w drodze do 
Krynicy, gdzie lubił odpoczywać 
wraz z córkami Wandą i Jadwigą. 
Ostatni raz był w Nowym Sączu 30 
stycznia 1928 r. Wizytował 1 Pułk 
Strzelców Podhalańskich. Popro-
wadził też osobiście „grę wojenną” 
dla oficerów armii polskiej.  (CYG)

Imię i nazwisko: Tomasz Brzeski.
Data i miejsce urodzenia: 12.05.1972 
r. w Rytrze.
Klub: Visegradmaraton Rytro.
Dyscyplina: nordic walking, narciar-
stwo wysokogórskie.
Stan cywilny: żonaty, trzy córki.
Wykształcenie: Wyższe – Akademia 
Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Przebieg kariery: szkoła średnia – MKS 
Beskid Nowy Sącz – sekcja lekkiej atle-
tyki – koronna dyscyplina biegi dłu-
gie 3000 i 5000 m – moim trenerem 
był Józef Klimek, któremu zawdzię-
czam całą karierę sportową. W czasie 
studiów na AWF byłem w reprezentacji 
uczelni, zdobywając mistrzostwo kra-
ju na dystansie 3000 m. Moim marze-
niem było przebiegnięcie maratonu. Po 
krótkim czasie zrobiłem czas 2.37.05 
na maratonie w Budapeszcie. Jedno-
cześnie spróbowałem sił w biegach 
górskich, gdzie w latach 2006–2010 
kwalifikowałem się jako reprezen-
tant Polski na mistrzostwach świa-
ta i Europy. W 2007 r. po latach startów 
w górach postanowiłem sprawdzić się 
w jeszcze cięższej i bardziej wymaga-
jącej dyscyplinie jaką jest narciarstwo 
wysokogórskie, czyli skialpinizm. Rok 
później zostałem zdobywcą Pucha-
ru Polski w tej dyscyplinie co dało mi 
prawo startu w mistrzostwach świa-
ta. Startowałem w prestiżowych zawo-
dach Pierra Menta (Francja) i Patrol de 
Glacier (Szwajcaria). 
Ulubiona obok uprawianej dyscypli-
na: nordic walking jest moją nową 
pasją. W tym sezonie zdobyłem Mi-
strzostwo Polski na 5 i 10 km w Złoto-
ryi co dało mi prawo startu w Mistrzo-
stwach Świata w Austrii. Zdobyłem 
tam srebrny medal w półmaratonie 

(21,1km) oraz złoty medal w Hilu 
(marsz tylko pod górę). Ostatnim 
moim startem w tym roku był występ 
na zaproszenie mistrza świata z Au-
strii na 21,1 km Niemca Michaela Eppa 
w Otwartych Mistrzostwach Niemiec, 
gdzie zajęłem II miejsce.
Film, który zapamiętałam: „Kariera 
Nikodema Dyzmy”.
Najchętniej jadam: rosół 
z makaronem.
Z przyjemnością pijam: czerwone wino.
W wolnych chwilach lubię: spać.

Muzyka, której słucham: U2, Bruce 
Springsteen.
Ideał sportowca: lekkoatleta, wielo-
krotny reprezentant Polski na długich 
dystansach – Piotr Gładki.
Sportowy sukces: występ w barwach 
narodowych w trzech dyscyplinach 
sportowych – biegi górskie, skialpi-
nizm oraz nordic walking.
Największa porażka: dla mnie żaden 
ukończony start nie jest porażką.
Moje marzenia: przebiec maraton 
mając 100 lat. (MAK)

Nie oddali łóżka 
Piłsudskiego

Na zdjęciu Józef Piłsudski z komendą I Brygady Legionów, Nowy 
Sącz 1914. Od lewej: Kazimierz Sosnkowski, Tadeusz Kasprzycki, 
Józef Piłsudski, Edward Rydz–Śmigły, Stanisław Zosik–Tessaro, 
Tadeusz Piskor.   FOT. ARCHIWUM

Z prywatnego życia sportowca

Informacje

owca

Material fi nansowany ze środków KW Platformy Obywatlskiej PO
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PŁYTA W PREZENCIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

VOCAL:
Baranek
Justyna Jędrusik
Edyta Pruszyńska
Katarzyna Ruchała
Michał Jędrusik
DJ Fabbs

Maciej Ligiera – klawisze
Kamil Wierchomski – bass
Michał Jędrusik – gitara prowadząca
Sebastian Majewski – gitara solo
Wojciech Górka – perkusja

GOŚCINNIE UDZIAŁ WZIĘLI:
Muzycy zespołu SHARPI
Wojciech Klimczak
Tomasz Jarosz
Maciej Wawrzyniak
Wojciech Kuzak
Bartłomiej „Wacek” Wawrzyniak

Zrealizowano w Studiu Pozytywnym
Realizacja Bartłomiej „Wacek” Wawrzyniak
Mixy Bartłomiej „Wacek” Wawrzyniak + DJ Fabbs
Produkcja DJ Fabbs

Jezuici ostro grają żołnierskie piosenki
Żołnierskie piosenki w rytmach reg-
gae, punk i hip–hopu. To nie są plany, 
a projekt już zrealizowany przez za-
paleńców z Towarzystwa Jezusowe-
go. Płyta nosi tytuł „Piosenki naszych 
żołnierzy”. Oddajemy ją w Państwa 
ręce. Znajdziecie ją wklejoną poni-
żej na tej stronie gazety. To prawdzi-
wa uciecha dla słuchacza wrażliwego 
na muzykę i słowa.

Sześć lat temu spotkało się trzech 
nawróconych facetów. Każdy z nich 
z bagażem różnych doświadczeń ży-
ciowych. Połączyła ich muzyka. DJ 
Fabbs (o. Fabian Błaszkiewicz, słyn-
ny kaznodzieja z sądeckiego kościoła 
kolejowego i felietonista DTS) o zain-
teresowaniach rytmami reggae, ja-
majskimi i hip–hopem. Baranek, czy-
li Marcin Baran – o ładnym, chociaż 
mało anielskim głosie, z zamiłowa-
niem do ciężkiego grania. Kojot Pu-
stynny (Wojtek Kowalski), były pun-
kowiec – trzeci z braci jezuitów.

– Uznaliśmy, że to jest abstrak-
cyjne, surrealistyczne spotkanie. Ale 
stworzyliśmy koncept artystyczny, 
który nie miał w zamiarze wydawać 
żadnej płyty – wspomina DJ Fabbs, 
czyli ojciec Fabian.

Na swoim koncie mają dwa krąż-
ki. Nazwali się „Korzeń z kraju Mel-
chizedeka”. Kojot zdecydował, że 

w nazwie zespołu musi być „korzeń”. 
Miało to oznaczać powrót do tego, 
co pierwotne. DJ Fabbs upierał się, 
że nazwa musi zawierać skojarzenie 
z pokojem, światem bez wojen i kłót-
ni. Melchizedek to starożytny król 
sprawiedliwości i pokoju. 

Zagrali dwa koncerty. Spotyka-
li się z doskoku, nie planowali kolej-
nych przedsięwzięć. Pierwsza płyta 
„Radikala” została jednak zauważo-
na. Także przez recenzentów. 

– Powaliło mnie to na łopatki 
i rozwaliło kompletnie. Dwóch ko-
lesi – Baranek i DJ Fabbs – wykroiło 

płytę hip–hopową na tak wysokim 
poziomie, że szczęka mi opadła – pi-
sze Grzegorz Wacław z magazynu 
muzycznego Ruah.pl.

Dostali zlecenie na kolejną płytę. 
– Zgodziłem się ją nagrać, ale 

jako projekt edukacyjny z młodzieżą. 
Mamy w Nowym Sączu wielu uzdol-
nionych młodych ludzi, zawodow-
ców – wspomina o. Fabian. 

Dwa lata temu wzięli się do pracy 
nad piosenkami żołnierskimi. I tak 
powstała punkowa „Pierwsza Ka-
drowa”, reggae „Wojenko, wojenko” 
i hip–hopowa „Pierwsza Brygada”.

W projekcie wzięli udział ucznio-
wie gimnazjum i liceum. – Robili to za 
darmo, dla idei, zafascynowani po-
mysłem – wspomina DJ Fabbs.

Płytę nagrali w dwa tygodnie 
w Studiu Pozytywnym Wacława 
Wawrzyniaka. Kolejny miesiąc trwało 
zebranie wszystkiego w całość. Na ra-
zie krążka nie udało się wydać, cho-
ciaż zainteresowanie wyraziło kilka 
wytwórni. W obiegu funkcjonowała 
dotychczas mała porcja – nazwijmy to 
– kolekcjonerskich egzemplarzy. Nie-
mal wszystkie umieszczone na płycie 
utwory, to kanon polskiej piosenki 

wojskowej, pewnie wszystkim znane 
i słyszane setki razy. Ale uwaga – nie 
w takim awangardowym wykona-
niu i nie w takiej śmiałej aranżacji. Nie 
bez znaczenia jest również edukacyj-
ny charakter płyty. Chodzi o eduka-
cję patriotyczną – pokazanie młodym 
ludziom innej formy celebrowania 
Święta Niepodległości, niekoniecz-
nie tylko uroczystej akademii z prze-
mówieniem. Starszych słuchaczy taka 
formuła śpiewania klasycznych pieśni 
patriotycznych bulwersować nie po-
winna, wszak ich XXI–wieczna inter-
pretacja też potrafi wzruszyć.

Płyta opowiada nie tylko o boha-
terskich żołnierzach spod Grunwal-
du, Olszynki Grochowskiej, Monte 
Cassino, ale i tych z Iraku oraz Afga-
nistanu. W kilku tradycyjnych pio-
senkach został zmieniony tekst, na 
przykład zamiast „dadzą mi konika” 
jest dziś „dadzą mi myśliwce F16”. 
Zresztą o czym tu więcej można opo-
wiadać – tej muzyki po prostu trze-
ba posłuchać.

– Płyta powstała, żeby przybli-
żyć chwałę oręża polskiego, nie 
tylko niegdysiejszą, ale i dzisiej-
szą. Jestem dumny z naszych żoł-
nierzy na misjach zagranicznych 
tak samo jak z tych spod Grunwal-
du – mówi DJ Fabbs.  (CYG)

Na zdjęciu DJ Fabbs i Baranek   FOT. ARCHIWUM
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Wybory samorządowe

R E K L A M A

Państwo wybierzecie Radę Miasta No-
wego Sącza 21 listopada. My zrobi-
liśmy to już wcześniej. Zakładając 
50–procentową frekwencję połowa 
zespołu „Dobrego Tygodnika Sądec-
kiego” chwyciła za karty do głosowa-
nia i skreśliła swoich kandydatów. Ale 
nie skreśliła definitywnie. Wręcz prze-
ciwnie – krzyżyk przy nazwisku ozna-
czał, że tą właśnie osobę widzieliby-
śmy w radzie. Co nam z tego wyszło?

Nie chcemy powiedzieć, że wyszła 
nam idealna Rada Miasta, bo taka 
pewnie nie istnieje. Jednak z dużą 
dozą pewności możemy powie-
dzieć, że wyszedł nam skład dają-
cy dużą szansę na solidną, w miarę 
zgodną i ciekawą pracę przez naj-
bliższe cztery lata. Nasze głosowa-
nie nie ma ambicji stawania się ścią-
gą wyborczą. Nic z tych rzeczy. Po 
prostu jesteśmy niereprezentatyw-
ną (bo za małą i bardziej niż prze-
ciętna zainteresowaną) grupą elek-
toratu. Można powiedzieć, że sami 
na sobie dokonaliśmy sondażu czy 
też przedwyborczej próby, ale trak-
tujmy to raczej jako zabawę. Je-
śli wyniki głosowania całego mia-
sta nie będą się zgadzały z naszymi, 
to się wcale nie zmartwimy. My po 
prostu życzymy Nowemu Sączo-
wi (i sobie też) dobrych radnych. 
Sprawdźmy zatem jak wyglądała-
by Rada Miasta według DTS.

OKRĘG 1 (5 MANDATÓW)
Piotr Lachowicz (PO)
Kazimierz Fałowski (PiS)
Jerzy Wituszyński (PiS)
Bogumiła Kałużny (KWW R. Nowaka)
Stanisław Kaim (KWW K. Sasa)
Wątpliwości nie było w zasadzie 
tylko przy pierwszym nazwisku. 
Kandydat na prezydenta w naszych 
wyborach mandat radnego zdobył 
zdecydowaną większość głosów, nie 
budząc wśród redakcyjnego elekto-
ratu żadnych kontrowersji. Pozosta-
łe osoby to również postacie znane 
z wcześniejszej działalności samo-
rządowej i – poza Kazimierzem Fa-
łowskim – zasiadające już w radzie. 
W tym okręgu o mandat otarł się 
również obecny wiceprezydent Je-
rzy Gwiżdż i w zasadzie mógłby się 
w tej piątce również znaleźć, ale we-
dług obliczeń naszej komisji wybor-
czej zabrakło mu ułamków procenta.

OKRĘG 2 (6 MANDATÓW)
Józef Hojnor (PO)
Janusz Komurkiewicz (PO)
Henryk Najduch (KWW Nowaka)
Robert Ślusarek (KWW Nowaka)
Mieczysław Gwiżdż (KWW Nowaka)
Teresa Pach (PiS)

Bardzo ciekawy okręg! Pierwsza 
czwórka weszła do rady w zasadzie 
bez głosu sprzeciwu, czyli mówiąc 
językiem sportowym z kompletem 
punktów. Dwa pozostałe mandaty 
balansowały gdzieś na granicy po-
parcia, choć kilku kolejnych kan-
dydatów deptało im po piętach. 
Zwraca uwagę bezdyskusyjny po-
wrót do rady Józefa Hojnora po kil-
kumiesięcznej przerwie spowodo-
wanej wygaśnięciem mandatu. Po 
jeszcze dłuższej przerwie wracają 
Henryk Najduch oraz Mieczysław 
Gwiżdż, choć plakat tego pierw-
szego z poprzedniej kampanii wy-
borczej był jeszcze niedawno wi-
dziany na ul. Lwowskiej. Nowymi 
twarzami – choć przecież dobrze 
znanymi w Nowym Sączu – są Ja-
nusz Komurkiewicz i Robert Ślusa-
rek. Teresa Pach również powinna 
być wyborcom dobrze znana, bo-
wiem kandydowała w różnych kon-
stelacjach wiele razy – dotychczas 
bez powodzenia.

OKRĘG 3 (7 MANDATÓW)
Zdzisław Ząber (PO)
Krzysztof Głuc (KWW Nowaka)
Bożena Kiemystowicz (KWW Sasa)

Bogusław Kołcz (KWW Nowaka)
Tadeusz Kulpa (KWW Nowaka)
Barbara Jurowicz (PiS)
Grzegorz Dobosz (PO)
Największy okręg i największe 
emocje głosujących. Zgodnie i dużą 
przewagą wybrana została tylko 
pierwsza trójka, a w szczególności 
Zdzisław Ząber, czyli jeszcze nie-
dawno jeden z pretendentów do 
kandydowania na prezydenta miasta 
w prawyborach PO. Wybór dalszej 
czwórki wzbudził ogromne emo-
cje, a nawet ostre głosy sprzeciwu 
przy niektórych nazwiskach. Skoro 
jednak jedną z zasad demokratycz-
nych wyborów jest ich tajność, nie 
możemy zdradzać, jak tu elektorat 
rozkładał swoje sympatie. Powie-
my tak – rozrzut był tu spory i wyni-
ki prawdziwych wyborów mogą być 
w tym okręgu zaskakujące.

OKRĘG 4 (5 MANDATÓW)
Bożena Jawor (KWW Nowaka)
Kazimierz Sas (KWW Sasa)
Jan Opiło (PO)
Krzysztof Dyrek (KWW Nowaka)
Józef Antoni Wiktor (PO)
Jeszcze większe emocje niż w po-
przednim okręgu, a przy niektórych 

nazwiskach wręcz zgłoszone wo-
tum separatum. Tylko pierwsza trójka 
wybrana zgodnie i z dużą przewagą. 
Uzupełnia ją mało znany szerszej pu-
bliczności Krzysztof Dyrek, ale naj-
większe kontrowersje wzbudził J.A. 
Wiktor, którego część elektoratu – po 
zmianie przez niego barw klubowych 
– nie widzi już w tym towarzystwie. 
Podobnie oceniona została próba po-
wrotu do polityki Jana Budnika, który 
co prawda u nas mandatu nie dostał, 
ale był blisko premiującego wyniku. 
O jeden z mandatów otarł się również 
– w przeciwieństwie do wspomnia-
nej dwójki – zupełnie niekontrower-
syjny Mieczysław Kaczwiński, który 
był bliski, by ich pogodzić.

Podsumowując. Najwięcej man-
datów zdobył KWW Ryszarda No-
waka – 9, dalej PO – 7, PiS – 4, KWW 
Kazimierza Sasa – 3, a KW Prawica 
Rzeczpospolitej i KWW Nasze Miasto 
Nowy Sącz – bez mandatu. Tylko pięć 
kobiet znalazło się w radzie, ale aż 14 
osób nie zasiadało w niej w poprzed-
niej kadencji. Uwaga – podniosła się 
średnia wieku radnych! W nowej ra-
dzie nie ma nikogo poniżej 40 lat.

Tyle szybkich wniosków z na-
szych wyborów. To oczywiście tyl-
ko zabawa. Istotne będą wyłącznie 
wyniki Państwa głosowania.

Za zgodność 
Komisja Wyborcza DTS

To mógłby być niezły skład
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Jubileusz

To najstarsza drużyna harcerska 
w Nowym Sączu i jedna z pierw-
szych, jakie na początku XX wieku 
powstały w Polsce. I choć lata płyną, 
świat pędzi coraz szybciej, a główny-
mi rozrywkami młodzieży są dziś gry 
play station i testowanie kolejnych 
używek, z roku na rok coraz więcej 
młodych ludzi ubiera mundur. 

Z JAKUBEM DAROWSKIM, 
obecnym drużynowym 
„Czarnej Jedynki” i Tomaszem 
Karwalą, jej byłym drużynowym 
a obecnie członkiem, 
rozmawia Maria Reuter.

– Dlaczego warto być harcerzem?
TK: – Najlepsze jest chyba to, 

że można zapomnieć o pośpiechu, 
wyścigu szczurów. Harcerstwo daje 
też szansę, żeby poznać świetnych 
ludzi z całej Polski i razem napraw-
dę dobrze się bawić na wypadach 
w góry i harcerskich imprezach.
– Imprezach? Brzmi mało harcersko.

TK: – Najczęściej to gry tereno-
we oparte na konkretnej fabule. Na 
przykład w Krakowie każdej wio-
sny odbywa się Akcja Koppe. Wcie-
lamy się wtedy w role żołnierzy AK 
i harcerzy Szarych Szeregów. Ści-
gani przez Niemców musimy prze-
prowadzić „zamach” na jednego 
z nich i wykonać mnóstwo innych 
zadań takich jak wykradanie ładun-
ków wybuchowych, albo uzbraja-
nie torów.

JD: – Sami organizujemy Nocny 
Bieg Mikołajkowy. To impreza, któ-
ra odbywa się co roku i przyjeżdżają 
na nią harcerze z całej Małopolski. 
Ma formę gry terenowej, którą koń-
czy spotkanie ze Świętym Mikoła-
jem rozdającym prezenty. Ostat-
nia odbywała się w Nowym Sączu, 
a tym razem chcemy zorganizować 
ją w Stróżach.
– Utożsamiacie się ze stereotypem 
harcerza, który przeprowadza starsze 

panie przez ulicę i biega po lesie 
w krótkich spodenkach?

JD: – Odkąd sygnalizacja świetlna 
jest niemal przy każdym ruchliwym 
przejściu dla pieszych, starsze pa-
nie nie potrzebują naszej pomocy. 
A bieganie w krótkich spodenkach 
po lesie, nie jest zbyt mądrym po-
mysłem, bo można sobie poharatać 
nogi. Zdecydowanie wolimy biegać 
w długich. A tak na poważnie, ten 
stereotyp nadal krąży między ludź-
mi, ale już jest mocno nieaktualny.

TK: – Dzisiejsi harcerze trochę róż-
nią się od tych sprzed kilkudziesięciu 
lat, ale to nie znaczy, że nie poma-
gamy innym ludziom. Od trzech lat 
współpracujemy z Urzędem Miasta 
przy organizacji imprez masowych, 
włączamy się też w akcje charyta-
tywne. A wszystkie inicjatywy, które 
organizujemy i w które się angażuje-
my, są po to, żeby ułatwić i uprzy-
jemnić życie sądeczan. To jest trochę 
jak iskierka dobra, którą każdy, nie-
ważne czy jest harcerzem, powinien 

przekazywać drugiej osobie z nadzie-
ją, że ona także przekaże ją innym.
– A co wy z tego macie?

TK: – Doskonalimy nasze umie-
jętności i kształtujemy charaktery. 
A poza tym uatrakcyjniamy nasze 
CV, z którym kiedyś wyruszymy na 
poszukiwanie wymarzonej pracy. 
Bo ilu naszych rówieśników może 
się pochwalić na przykład tym, że 
zorganizowało trzydniową impre-
zę dla około stu osób?
– I faktycznie robi to wrażenie na 
pracodawcach?

JD:– Sądzę, że tak, ale duże zna-
czenie ma też to, czego uczymy się 

jako harcerze i jakimi stajemy się 
ludźmi. Dzięki temu jest nam później 
dużo łatwiej w życiu. Z resztą, mówi 
się, że nie ma harcerza, który byłby 
bezrobotny dłużej niż pół roku. I gdy 
patrzymy na starszych kolegów, wi-
dzimy potwierdzenie tej reguły. Mają 
własne, świetnie prosperujące firmy, 
albo pracują na wysokich stanowi-
skach i bardzo dobrze sobie radzą, nie 
tylko w życiu zawodowym.

TK: – Oj, tak! W „Czarnej Jedyn-
ce” poznało się już wiele par, które 
dziś są małżeństwami, mają dzieci 
i im także zaszczepiają harcerskie-
go bakcyla.

– Jakie macie plany na najbliższą 
przyszłość?

JD: – Po ponad dwudziestu la-
tach przerwy chcemy reaktywować 
szczep „Czarna Jedynka”. To związek 
kilku drużyn, od zuchów począwszy, 
a na harcerzach starszych kończąc. 
To daje pewien logiczny ciąg, możli-
wość dorastania w tej samej tradycji 
i wśród tych samych ludzi. Czynimy 
już pierwsze kroki w tym kierunku 
– w najbliższych dniach ruszy gro-
mada zuchowa przy filii Szkoły Pod-
stawowej nr 2 na Wólkach. 
– W takim razie życzę Wam samych 
sukcesów.

Harcerzom jest w życiu łatwiej
11 listopada I Nowosądecka Drużyna Wędrownicza „Czarna Jedynka” obchodzi swoje 99. urodziny

Dzięki temu jest nam 
później dużo łatwiej 
w życiu. Z resztą, mówi 
się, że nie ma harcerza, 
który byłby bezrobotny 
dłużej niż pół roku. I gdy 
patrzymy na starszych 
kolegów, widzimy 
potwierdzenie tej reguły. 
Mają własne, świetnie 
prosperujące fi rmy, albo 
pracują na wysokich 
stanowiskach i bardzo 
dobrze sobie radzą
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Sprawy i ludzie

MARIA REUTER

Patrzyła cała Polska
Na wspomnienie tamtej nocy 
w oczach Leszka Dutki pojawia-
ją się łzy.

– Około godziny drugiej usły-
szeliśmy, jak pęka dom. Wybiegli-
śmy na zewnątrz w piżamach tak, 
jak staliśmy. Chcieliśmy się schro-
nić u moich teściów, ale ledwo we-
szliśmy do ich domu, a okazało się, 
że on też pęka… Wtedy zrozumie-
liśmy, że osuwa się ziemia – opo-
wiada pan Leszek.

Po omacku próbowali jeszcze 
wynieść choć trochę rzeczy z domu. 
A potem patrzyli, jak ze wszyst-
kim co w nim zostawili, zamienia 
się w stertę gruzu i śmieci. Razem 
z nimi oglądała to cała Polska, bo 
jedna ze stacji na żywo transmito-
wała, jak osuwisko stopniowo nisz-
czy budynek. Tylko sami Dutkowie 
wiedzieli, jak wiele stracili.

Apokalipsa
W sumie osuwisko zniszczyło domy 
piętnastu rodzin, a kilkadziesiąt 
kolejnych całymi tygodniami żyło 
w strachu, czy ich także nie obu-
dzi w nocy trzask pękających ścian. 
W niewielkim Kłodnem, gdzie ży-
cie toczyło się leniwie i spokoj-
nie, ludzie powtarzali jak mantrę: 
„Apokalipsa!”.

Nie można porównywać ska-
li dramatu, jaki przeżyli ci, którzy 
stracili wszystko. Ale można przy-
pomnieć historie powtarzane przez 
media, jak ta o młodym małżeń-
stwie, które mieszkało jeszcze z ro-
dzicami, ale w sąsiedztwie czekał na 
wprowadzenie się ich nowy dom. 
Żaden z budynków nie przetrwał.

Można też wspomnieć krążą-
cą do dziś pogłoskę, że jedna z ro-
dzin trzymała w piwnicy schowa-
ne w słoikach kilkadziesiąt tysięcy 
złotych na „czarną godzinę”. Gdy 
ta „czarna godzina” nadeszła, piw-
nica, a z nią oszczędności całe-
go życia, znalazły się u podnóża 
zbocza. Podobno cała rodzina kil-
ka tygodni przeszukiwała gruzy, 
aż udało się jej odzyskać niemal 
całą kwotę.

Prawdziwy dar
Pan Leszek od czerwca razem 
z żoną, dziećmi i teściami mieszka 

w budynku użyczonym przez do-
brych ludzi. Ale chcą już być u sie-
bie. Dlatego pan Leszek codziennie 
przyjeżdża do Męciny doglądać bu-
dowy nowych domów – dla siebie 
i dla teściów. Wybrali działkę poza 
Kłodnem, bo chcieli mieszkać bli-
sko krewnych.

– To jest niesamowite. Ten dom 
to prawdziwy dar. Budowa idzie 
błyskawicznie i już nie możemy 
się doczekać, kiedy się wpro-
wadzimy. Chcemy spędzić tutaj 
święta – opowiada, a jego oczy 
znowu się szklą. Tym razem ze 
szczęścia.

Nowy dom państwa Dutków 
ma już dach pokryty błyszczą-
cą dachówką, ściany i okna, za 
którymi rozpościerają się piękne 

widoki. Każdy wybrał już so-
bie pokój i planuje jak go urzą-
dzić. Pan Leszek i jego żona będą 
mieć przestronną, jasną sypialnię 
na parterze, a na piętrze w czte-
rech pokojach zamieszkają dzie-
ci. W domu widać już też gdzie 
będzie salon, kuchnia, kotłow-
nia i duża łazienka. I choć me-
traż nie będzie tak wielki jak 
w domu, który stracili kilka mie-
sięcy temu, to pan Leszek tryska 
radością, gdy pokazuje wnętrza 
pełne uwijających się jak mrów-
ki robotników.

– Pewnie są tacy, którzy narze-
kają, bo chcieliby dostać jeszcze 
więcej. Ale takim ludziom zawsze 
będzie mało, bo nie potrafią cieszyć 
się tym, co mają. A my przecież do-
staliśmy naprawdę dużo – uśmiecha 
się Leszek Dutka.

Święta spędzą w nowych, 
bezpiecznych domach
W ciągu kilkudziesięciu godzin stracili dorobki całego życia. Gdy patrzyli, jak budynki walą się, jakby były 
zbudowane z klocków, nie wierzyli, że jeszcze kiedyś jakieś miejsce nazwą domem. Dzisiaj wiara rośnie 
w nich z każdym dniem. W Kłodnem powstaje dziesięć domów dla tych, którzy stracili wszystko.

k W niewielkim Kłodnem, gdzie 
życie toczyło się leniwie 
i spokojnie, ludzie powtarzali 
jak mantrę: „Apokalipsa!

i – Ten dom to prawdziwy dar. 
Budowa idzie błyskawicznie 
i już nie możemy się 
doczekać, kiedy się 
wprowadzimy – opowiada 
Leszek Dutka.
ZDJĘCIA: MARIA REUTER

10 mln zł
tyle rząd przeznaczył na pomoc 
dla rodzin z Kłodnego. Za tę sumę 
mają oni otrzymać nowe domy na 
wykupionych dla nich przez gmi-
nę gruntach. Dziesięć rodzin zde-
cydowało, że chce, aby stanęły one 
w Kłodnem, a pięć kolejnych po-
stanowiło osiąść w innych miej-
scowościach. Wszystkie budynki 
stawiane są systemem kanadyj-
skim, tzn. oparte są na drewnia-
nych konstrukcjach, dzięki czemu 
budowa trwa stosunkowo krótko. 
Według zapowiedzi, rodziny z Kłod-
nego będą mogły wprowadzić się 
do nich jeszcze przed Świętami Bo-
żego Narodzenia. Postawiony zo-
stanie też kontener (kryty dachów-
ką!). Zamieszka w nim mężczyzna, 
który mieszkał przy rodzinie w bu-
dynku gospodarczym.

Rodziny z Kłodnego otrzymają 
pieniądze na podstawowe wypo-
sażenie domów za pośrednictwem 
Limanowskiej Akcji Charytatyw-
nej. Ona też nadal przyjmuje dary 
oraz pieniądze w ramach pomocy 
dla tych osób. Szczegóły dostępne 
są na stronie 
www.lach.limanowa.eu
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Czym oprócz egzaminowania 
zajmuje się Małopolski Ośrodek 
Ruchu Drogowego?

Józef Polaczek: Egzaminowanie na 
wszystkie kategorie prawa jazdy to 
statutowa działalność Ośrodka, ale 
oprócz tego mamy poradnię psy-
chologiczną oraz prowadzimy szko-
lenia. Przede wszystkim są to szko-
lenia dla kierowców zawodowych, 
taksówkarzy, osób, które otrzyma-
ły punkty karne oraz kursy pierw-
szej pomocy. Oczywiście zajmujemy 
się także szkoleniem dla kandy-
datów na instruktorów nauki jaz-
dy i egzaminatorów. Ostatnio prze-
jęliśmy też od policji organizowanie 
i prowadzenie kursów dla kierują-
cych ruchem, najczęściej są to dro-
gowcy. Oczywiście cały czas stara-
my się też poszerzać tę ofertę, choć 
– co warto podkreślić – funkcjonują 
w Polsce ośrodki ruchu drogowego, 
które zajmują się wyłącznie działal-
nością statutową.

Co więc sądecki MORD 
na tym zyskuje?
Stać nas choćby na wymianę całego 
taboru. Tylko w tamtym roku kupili-
śmy nowe samochody osobowe, cię-
żarowe, ciągniki siodłowe, autobus… 
A wielu ośrodków na to zwyczajnie 
nie stać.

Statystyki pokazują, że z roku 
na rok wzrasta liczba osób 
egzaminowanych przez sądecki 
MORD…

To dzięki naszej pracy nad skróce-
niem terminów oczekiwania na eg-
zamin. Staramy się też, żeby egza-
minatorzy, czyli wizytówka ośrodka, 
byli wyrozumiali, cierpliwi, obiek-
tywni i życzliwi – choć nie pobłaż-
liwi. To bardzo ważne, bo przecież 
przychodzą do nas ludzie podener-
wowani, w stresie, którym nawet 
jeśli się im nie powiedzie, należy się 
dokładne wytłumaczenie, dlacze-
go nie zdali i co powinni byli zro-
bić inaczej.

Ile z tych osób zdaje egzamin?
Obecnie to około 40% egzamino-
wanych. To dowód na to, że zda-
ją ci, którzy przychodzą przygotowa-
ni, a ci którzy mają braki, żeby zdać 
muszą się douczyć. Sam staram się 
też wyczulać samych instruktorów, 
żeby wiedzieli, gdzie ich kursanci 

popełniają najwięcej błędów i co na-
leży zmienić w sposobie uczenia ich, 
żeby było efektywniejsze.

Więcej chętnych na zdobycie 
prawa jazdy oznacza w praktyce 
tłumy „elek” poruszających 
się po mieście i jeszcze więcej 
niezadowolonych kierowców. 
Czy MORD może wprowadzić 
regulacje, które ułatwią tym 
kierowcom życie?
My nie odpowiadamy za ośrod-
ki szkolenia kierowców. Nad ich dzia-
łalnością czuwać powinni prezyden-
ci miast i starości. A my zajmujemy 
się egzaminowaniem i na pewno nie 
możemy ograniczyć liczby egzami-
nowanych, bo wtedy wydłużyłby się 
czas oczekiwania na egzamin, któ-
ry teraz wynosi maksymalnie mie-
siąc. Co prawda, czyni to nas bardziej 

konkurencyjnymi w stosunku do in-
nych ośrodków i przyciąga na egza-
miny ludzi z Krakowa i Śląska, ale jest 
ważne także dla mieszkańców sądec-
czyzny. Szczególnie jeśli przypomni-
my, że jeszcze kilka lat temu terminy 
były nawet trzymiesięczne. 

A obserwując sytuację na 
sądeckich ulicach, ma pan jakieś 
pomysły, czy też sugestie dla 
samorządowców?

Kiedyś proponowałem, żeby utwo-
rzyć filię MORD w Nowym Targu, ale 
niestety obecne przepisy tego zabra-
niają. W takim wypadku należałoby 
ustalić pory poza godzinami szczytu, 
w których „elki” mogłyby jeździć po 
mieście. Sądzę, że dobrze byłoby też 
rozważyć zamknięcie pewnych ob-
szarów miasta dla kursantów. Sami 
kierowcy także powinni być nieco 
bardziej wyrozumiali, bo przecież oni 
także kiedyś się uczyli.

MORD z przyjazną twarzą

JÓZEF POLACZEK od trzech lat jest dyrektorem Małopolskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 

MORD funkcjonuje od 1998 roku. Mieści się w nowoczesnym, 
specjalnie przystosowanym budynku przy ulicy 29 
Listopada. Dysponuje pracownią psychologiczną, dwoma 
salami wykładowymi, pracownią pomocy przedmedycznej, 
klimatyzowaną salą komputerową oraz bufetem.
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HISTORIA

Już dziś (10 listopada) o godzinie 
19. w kinie Sokół w Nowym Sączu 
można obejrzeć premierową pro-
jekcję filmu „Zegar”. To szczególny 
materiał, pokazujący historię mia-
sta z perspektywy nowosądeckie-
go zegara. 110 lat widziane z wie-
ży ratuszowej. Opowieść wzbogaca 
materiał nagrany w czasie okupacji 
przez żołnierza Wehrmachtu.

- Skąd wziął się pomysł na tego typu 
produkcję?

- Pochodzę z Gorlic. Ale jestem 
związany z Nowym Sączem, tam 
miałem rodzinę, którą często odwie-
dzałem. Pomysł na film powstał po 
tym, jak dotarliśmy do starych do-
kumentów związanych z tytułowym 
zegarem. Wstępnie miały powstać 
dwa filmy krótkometrażowe. Hi-
storia Jana Karskiego i jego uciecz-
ka ze szpitala oraz opowieść o Bercie 
Korenman, ukrywającej się w zega-
rze. Pojechaliśmy do Nowego Sącza 
z Grzegorzem Kopciem, który pisał 
scenariusz do tego filmu i odwie-
dziliśmy Jana Dobrzańskiego. Po-
kazał nam album rodzinny, w któ-
rym było 250 archiwalnych zdjęć. 
Robił je jeszcze jego dziadek. Posta-
nowiliśmy wtedy rozszerzyć histo-
rię o ponad 100 lat istnienia zegara. 
Doszły też nowe wątki. Pod zegarem 
Józef Piłsudski zgolił brodę. Wybuchł 
pierwszy strajk „Solidarności”. Pa-
trząc na te zdjęcia Dobrzańskiego 
uświadomiliśmy sobie, że ten zegar 
to jest taka mała historia Polski. 110 
lat oglądane z perspektywy urzą-
dzenia odmierzającego czas. Uda-
ło nam się dotrzeć do innych zdjęć 
związanych między innymi z „So-
lidarnością”. Ważnym materiałem 
był film, który udostępniła nam pani 
Anna Bomba z Muzeum Okręgowe-
go w Nowym Sączu. Archiwalny, 
ośmiomilimetrowy materiał, nakrę-
cony prawdopodobnie przez żołnie-
rza Wehrmachtu podczas okupacji. 
Po raz pierwszy w filmie, pokazany 
jest zamek w Nowym Sączu, jeszcze 
przed wybuchem. 
- O czy jest Pański film?

- Film obejmuje okres 110 lat, od 
momentu, kiedy w 1901 r. na wieży 
został zamontowany zegar. W nim 
ukrywała się Żydówka Berta, któ-
ra uciekła z getta. Pomocy udzielił 
jej czeladnik Dobrzański. Zakocha-
li się w sobie i pobrali. Berta przez 
trzy miesiące mieszkała w zegarze, 

nieustannie słuchając tykania urzą-
dzenia, przesuwania się śrubek. To 
były dla niej trudne wspomnienia. 
Już po ocaleniu, nigdy nie kupi-
ła zegara do domu. To tylko jeden 
z wątków, o których opowiada film. 
- Kim są bohaterowie?

- Jan Dobrzański, Jerzy Leśniak, 
profesor Bogusław Kołcz, Andrzej 
Szkradek i Anna Grygiel wystę-
pująca w filmie pod nazwiskiem 
Kępińska. Pani Anna to chyba je-
dyna osoba, która ocalała z getta 
i żyje w Nowym Sączu. Jest świa-
dectwem całej historii. W samym 
filmie wypowiedzi ludzi to łącz-
nie osiem minut. A wywiady, któ-
re nagraliśmy trwają osiem godzin. 
Jest dużo ciekawych historii i przy 
montażu mieliśmy problem, którą 
wypowiedź zostawić, a którą pomi-
nąć. Nowy Sącz ma potężną i bogatą 
w wydarzenia historię. Każda osoba 
to jest inna opowieść. Byliśmy za-
skoczeni faktami, o których w ogó-
le nie słyszeliśmy. Na przykład, że 
Lech Kaczyński miał biuro posel-
skie na Rynku i jeździł na spotka-
nia swoim maluchem. Zdarza się, że 
nie znamy historii swojego miasta, 
mijamy ulice, budynki i place nie 
wiedząc, co się na nich wydarzy-
ło. Film zawiera zdjęcia, które po-
kazują Rynek 100 lat temu. Stały na 
nim konie, powozy… Ludzie mogą 
nie zdawać sobie sprawy, jaką hi-
storię kryje ich miasto.
- Jak długo trwały zdjęcia?

- Pierwsze zdjęcia zaczęliśmy 
w połowie marca tego roku. To były 
wywiady i wypowiedzi bohaterów 
filmu. Później kręciliśmy dodatko-
we materiały czyli ratusz, żydow-
skie groby, most, wały. Te miejsca, 
o których opowiadali bohaterowie 
naszego filmu.
- Jaki jest koszty takiego 
przedsięwzięcia?

- Produkcję filmu ułatwił nam 
fakt, że mam firmę telewizyjną. 
Tak, więc sprzęt, postprodukcja 
była we własnym zakresie. To była 
własna praca i amortyzacja sprzę-
tu. Dostaliśmy też dofinansowa-
nie z Urzędu Miasta. Średnio koszt 
takiego filmu to około 150 tysię-
cy złotych.

Scenariusz   Marcin Kowalski 
i Grzegorz Kopeć. 

Reżyseria  Piotr Biedroń 
i Grzegorz Biedroń.

Nigdy nie kupiła 
zegara do domu

W samym fi lmie wypowiedzi ludzi to łącznie 
osiem minut. A wywiady, które nagraliśmy 
trwają osiem godzin. Jest dużo ciekawych 
historii i przy montażu mieliśmy problem, 
którą wypowiedź zostawić, a którą pominąć.

Dobry Tygodnik Sądecki rozmawiał 
z producentem i reżyserem filmu 
PIOTREM BIEDRONIEM

Rozmawiała 
MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Na zdjęciach, również na okładce
opiekun zegara Jan Dobrzański
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10 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 10, Pań-
stwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa–aula Instytutu 
Technicznego, „Józef Piłsud-
ski–mąż honorowy obywatel 
Nowego Sącza, cz.II”–konfe-
rencja; godz. 17, Sądecka Bi-
blioteka Publiczna im. Józefa 
Szujskiego, „30 lat z apara-
tem”–wernisaż wystawy fo-
tograficznej Michała Pio-
trowskiego; godz. 19, MCK 
SOKÓŁ, sala im. Lucjana Li-
pińskiego, „Zegar”–premie-
ra filmu o zegarze z wieży ra-
tuszowej w NS; godz. 19, Mała 
Galeria, spektakl „Ampuć” 
w wykonaniu Teatru Mumerus 
z Krakowa; 

GORL ICE:  godz. 18, Dwór 
Karwacjanów, Recital cho-
pinowski, prof. Andrzej 
Pikul–fortepian; 

11 listopada
Święto Niepodległości
NOWY SĄCZ:  godz. 12.15, Są-
decki Rynek, „Śpiewy pa-
triotyczne” z udziałem wo-
kalistów i recytatorów 
z Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry oraz patroli harcerskich 
uczestniczących w II Grze 
Miejskiej „Melduję Niepodle-
głość” im. hm. Ireny Styczyń-
skiej, wspólne śpiewanie pie-
śni legionowych; godz. 16.30, 
sala widowiskowa parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa oo. Jezuitów, Witaj Ju-
trzenko Niepodległość–ósme 
sądeckie śpiewanie patrio-
tyczne; godz. 19.30, Bazyli-
ka św. Małgorzaty, Viva Polo-
nia–Jubilate Laudate–koncert 
w wykonaniu Dziewczęcego 
Chóru Katedralnego Puellae 
Orantes z Tarnowa pod dyr. 
ks. Władysława Pachoty; 

KRYNICA–ZDRÓJ:  godz. 10.40, 
Pijalnia Główna, sala kon-
certowa, Część artystyczna 
w ramach obchodów Święta 
Niepodległości; 

12 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 18, Ma-
łopolskie Centrum Kultu-
ry SOKÓŁ, Tak wiele prze-
szliśmy, tak wiele przed 
nami–spektakl według Pałygi 
i Ratajczaka; 

SZYMBARK:  godz. 16, uroczy-
stość otwarcia wyremonto-
wanego zespołu dworskie-
go z renesansowym kasztelem 
w Szymbarku; 

13 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 18, MCK 
SOKÓŁ, Poems of Chopin–wi-
dowisko muzyczno–baletowe 
z okazji Roku Chopinowskie-
go w ramach XVI Festiwalu IC, 

w programie: Jazz Trio Leszka 
Kułakowskiego, Man Li, Da-
niel Lis, Marek Andrysek, Si-
lesian String, Quartet, Polski 
Teatr Tańca z Poznania; 

16 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 15.30, Od-
dział dla Dzieci SBP, Kolorowa 
Biblioteka–zajęcia plastyczno–
literackie dla dzieci;

WARTO WIEDZIEĆ…
* NARODOWE ŚWIĘTO N IE-
PODLEGŁOŚCI  – polskie świę-
to państwowe, obchodzone co 
roku 11 listopada, dla upamięt-
nienia rocznicy odzyskania 
przez Naród Polski niepodległe-
go bytu państwowego w 1918 
roku po 123 latach od rozbio-
rów dokonanych przez Austrię, 
Prusy i Rosję. Ustanowione 
w ostatnich latach II RP, przy-
wrócone w 1989 r;

* TAK WIELE  PRZESZL I-
ŚMY,  TAK WIELE  PRZED NAMI 
– spektakl ten to wspomnie-
nie z młodości i PRL–u o tym, co 
było groźne i co było piękne. Na 
scenie pojawi się zespół Teatry 
Polskiego z Bielska–Białej, który 
przeniesie widza do czasów ko-
lejek, produktów na kartki i ab-
surdów ówczesnego ustroju;

* POEMS OF CHOPIN  – wi-
dowisko muzyczno–baletowe 

z okazji Roku Chopinow-
skiego, które zakończy tego-
roczną edycję Festiwalu IU-
BILAEI CANTUS, odbywające 
się w MCK SOKÓŁ. Wido-
wisko muzyczno–baletowe, 

składa się z kilkunastu kom-
pozycji uzupełnionych for-
mami tanecznymi, grą światła 
oraz specjalnie przygotowa-
ną multimedialną interpreta-
cją słowa. 

REPERTUAR KIN: 
10 – 11 listopada
NOWY SĄCZ:  SOKÓŁ: Prze-
gląd wspinaczkowy „Wyśniony 
Eiger”: godz. 18, First Ascent: 
The Series (10.11); Progression 
(11.11); godz. 15, 17 (10.11), 
godz. 11, 13, 15. 17 (11.11), Za-
kochany wilczek 3D (USA, 
animowany, dubbing, b/o.); 
godz. 15.30, Śluby panieńskie 
(Polska, komedia romantycz-
na); godz. 21, Piła 3D (USA, 
horror); godz. 19 (11.11), Ba-
zyl. Człowiek z kulą w głowie 
(Francja, komedia kryminal-
na); godz. 20.15, Zwycięz-
ca (Włochy/ Francja, dramat); 
godz. 17.15, 18.45, 20.45, 
Śniadanie do łóżka (Polska, 
komedia); KROKUS: godz. 18, 
Aż po grób (USA, dramat/ko-
media/romans); godz. 16, 20, 
Red (USA, akcja/komedia); 

GORL ICE:  WIARUS: (w ponie-
działki kino nieczynne) godz. 
17, Śluby panieńskie (Polska, 
komedia); 

KRYNICA–ZDRÓJ:  JAWORZY-
NA: godz. 11, 14, 16, Zakocha-
ny wilczek 3D (USA, animo-
wany, dubbing); godz. 18, 20, 
Piła 3D (USA, horror, napisy); 

L IMANOWA: KLAPS: godz. 19, 
21, Piła VII 3D (USA, thriller/
horror); 

12 – 17 listopada
L IMANOWA:  KLAPS: godz. 18, 
20, Śluby panieńskie (Polska, 
komedia romantyczna); 

KINGA STUDZIŃSKA

Karnet kulturalny

Rekomendacje

POLECAMY: 

ŚNIADANIE  DO ŁÓŻKA:  Zdolny, choć pechowy kucharz Piotr, ku swemu zaskoczeniu trafia na 
okładkę poczytnego magazynu i z dnia na dzień zostaje celebrytą. Sesja zdjęciowa przynosi mu 
sławę i miłość. Piotr zakochuje się bez pamięci w ponętnej stylistce Marcie, jednak jego była na-
rzeczona Ewa–szefowa działu mody magazynu i przełożona Marty–jest gotowa na wszystko, aby 
odzyskać względy utalentowanego eks–faceta. Piotra z kolejnych opresji wyciąga jego nieza-
wodny kumpel Konrad – koneser japońskiej kuchni i japońskich kobiet. Czy kulinarny geniusz 
okaże się również wirtuozem sztuki kochania?

„Śniadanie do łóżka” w rolach głównych Tomasz Karolak i Piotr Adamczyk.

Jak ktoś górnolotnie powiedział, otwarta właśnie Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół, zmieniła wiele w krajobrazie 
kulturalnym Nowego Sącza. Galeria jednak dosłownie zmieniła krajobraz miasta, w którego centrum wyrósł nowoczesny 
budynek, jakiego próżno szukać na robionych jeszcze całkiem niedawno fotografiach. Najważniejszą dla sądeczan 
informacją jest jednak ta, że tarasy Galerii są jednym z najlepszych punktów widokowych na okolicę. Z kolei nowoczesna 
sala multimedialna wrasta głęboko w ziemię. Obiekt jest szczególnym połączeniem nowoczesnej architektury i 123–
letniej tradycji Sokoła. Galeria będzie w pierwszej kolejności siedzibą przeniesionego tu z ul. Jagiellońskiej Biura Wystaw 
Artystycznych. Ze względu na niezwykłość tego miejsca powinni je odwiedzić nie tylko miłośnicy pasteli.  (CH)
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ROZMAWIAŁ JACEK BUGAJSKI

– Jaką rolę faktycznie spełnia Pan 
w Kolejarzu Stróże? Czy wszystko zale-
ży od Pana decyzji?

– Nie uważam się za osobę naj-
ważniejszą. Byłem piłkarzem Koleja-
rza, a teraz jestem wiceprezesem do 
spraw sportowych. To mój ulubiony 
klub. Cenię wszystkich, którzy kie-
dyś przyczynili się do powstania Ko-
lejarza. Bo nie można mówić, że to 
jest klub Koguta czy Poręby. Zało-
życiele Włodzimierz Basiaga, pano-
wie Wołowiecki, Ciesielski czy Święs 
wyplantowali po wojnie zrujnowa-
ny teren i rozpoczęli budowę bo-
iska piłkarskiego. Ci ludzie dali pod-
stawy do powstania klubu, który na 
początku używał nazwy Sokół. Wie-
le się od nich nauczyłem, bo jak gra-
łem w piłkę to oni jeszcze żyli. Byli 
wielkimi społecznikami, którzy na-
wet wodę mineralną na mecz kupo-
wali ze swoich pieniędzy. Pamiętam 
jak pan Basiaga robił kanapki dla pił-
karzy. Ja temu klubowi zawdzięczam 
wszystko: upór w dążeniu do celu, 
uczciwość, pracowitość i wiele in-
nych rzeczy. Chociaż nie jestem wy-
chowankiem Kolejarza, bo zaczyna-
łem w LKS Grybovia.
– A kto zwalnia trenerów w Kolejarzu?

– Rozmawiamy o tych sprawach 
na zarządzie klubu, ale owszem mój 
głos jest w tej sprawie niezwykle 
istotny.
– Jak to się stało, że klub z takiej małej 
wioski jak Stróże ma takie przebicie i gra 
w I lidze?

– Pamiętam jak kiedyś przysze-
dłem na stadion. Prezesem był mój 
przyjaciel Antoni Poręba, przed laty 
wyśmienity piłkarz Kolejarza. Powie-
dział mi, że trzeba rozwiązać klub, bo 
ma kłopoty. Ja wówczas w obecności 
kilku innych osób powiedziałem mu: 
Antoś nie można podjąć takiej decy-
zji, ja wchodzę do klubu. I tak się roz-
poczęła moja dynamiczna pomoc. 
To było jakieś 8–10 lat temu. Wcze-
śniej też działałem w klubie, ale od 
tego momentu bardziej się zaanga-
żowałem. Dzięki temu Kolejarz do-
szedł do pierwszej ligi. Jestem dumny 
z działania całego zarządu. Niedaw-
no Antoni Poręba złożył rezygnację 
z prezesury, a jego następcą został 

Bolesław Dywan. Wchodząc do za-
rządu postawiłem stanowcze ultima-
tum. Po pierwsze musi być z prawdzi-
wego zdarzenia sekretariat. Po drugie 
wszystkie operacje finansowe odby-
wają się z konta na konto. Cała doku-
mentacja znajduje się w klubie. Wcze-
śniej Kolejarz też działał fantastycznie, 
ale teraz postawiłem na super działa-
nia. Nawet jak przyjeżdżają kontrole 
z PZPN–u czy innych instytucji to są 
pełni podziwu jak to u nas wszystko 
sprawnie i przejrzyście funkcjonuje. 
Po skończonym sezonie zawodnicy 
otrzymują PIT–y za premię. Co mie-
siąc są płacone podatki od dochodów. 
Ten klub działa cudownie. 
– Czyli już nic nie trzeba poprawić 
w funkcjonowaniu Kolejarza?

– Marzyło mi się jeszcze, aby za-
ostrzyć dyscyplinę piłkarzom. Chcia-
łem aby wszystkie premie dzielone 
przez trenerów dla zawodników szły 
na konta. Jednak przychodzą i proszą, 
że też chcą jakieś pieniądze na kawę 
czy herbatę, żeby nawet ich żony nie 
wiedziały ile dostają. Ustąpiłem, ale 
od przyszłego sezonu będę negocjo-
wał, aby 50 procent premii szło na 
konto, a druga połowa do ręki.
– Najtrudniejsze chwile w prowadzeniu 
Kolejarza?

– Miałem taki moment kiedy 
chciałem odejść z piłki. Mój syn Grze-
gorz miał bardzo ciężki wypadek. Miał 
dwukrotną trepanację czaszki. Nie 
ukrywam, że przez te 28 dni kiedy 
był na klinice, prawie wszystkie noce 
przepłakałem za dzieckiem. Tak żeby 
żona nie widziała, bo musiałem być 
dla niej wsparciem. Toczyła się walka 
o życie mojego dziecka, bo już 15 mi-
nut był na tamtym świecie. Sytuacja 
naprawdę bardzo dramatyczna. Pił-
karze podczas drugiej operacji siedem 
godzin stali pod kliniką. Wtedy pod-
jąłem decyzję, że się nie wycofam ze 
sportu. Za to serce i miłość piłkarzy do 
mnie i mojego syna nadal będę dzia-
łał dla dobra klubu. Do dzisiaj jestem 
także wdzięczny krwiodawcom z kra-
kowskiego Hutnika, że bezinteresow-
nie oddali krew dla mojego syna.
– Niektórzy twierdzą, że taki klub jak 
Kolejarz zabija polską piłkę. Bazuje na 
piłkarzach ściągniętych z innych dru-
żyn. Ma nikłe perspektywy rozwoju.

– Zdecydowanie się nie zgadzam. 
Uważam, że klub przynosi wielką 

promocję polskiej piłce. Słyszę takie 
opinie ze wszystkich stron. W dru-
żynie trenują wspaniali zawodni-
cy i pracują znakomici trenerzy. Do 
klubu przychodzi około 300 dzie-
ci. Mamy sporo drużyn młodzieżo-
wych. W piłkę grają nawet tak małe 
dzieci, których spodenki dotykają 
trawy. Nie tylko wielkie metropolie 
mogą zbudować silne zespoły. Stró-
że liczą 722 lata i podobnego sukcesu 
jeszcze nie było. Takie podejście jak 
Pan powiedział – działaczy PZPN, 
trenerów i drużyn przeciwnych wy-
nika z zazdrości. Bo to jest wstyd 
i hańba żeby dla przykładu taka Po-
goń Szczecin czy Flota przyjeżdża-
ły do takiej małej miejscowości jak 
Stróże. Dla nich to ujma, bo powinni 
walczyć o miejsce w czołówce Eks-
traklasy. W naszym klubie pracowa-
li tacy trenerzy jak Jarosław Arasz-
kiewicz, Jerzy Kowalik czy obecnie 
Marek Motyka. To świadczy o do-
brej atmosferze w Kolejarzu. Wejście 
przez nas do I ligi to tak jak zdoby-
cie przez Legię czy Wisłę mistrzo-
stwa Polski. Stawiamy na młodzież 
i będziemy się ogromnie cieszyć, jak 
któryś z wychowanków będzie grał 
w Ekstraklasie.
– Ilu jest wychowanków w kadrze 
Kolejarza?

– W tej chwili w zespole jest 8 wy-
chowanków, trener Motyka prowa-
dzi bardzo rozsądną politykę i na obóz 
w zimie weźmie uzdolnionych mło-
dych chłopaków. Nie da się dzisiaj 
oprzeć drużyny tyko na własnych 
wychowankach. Proszę popatrzeć 

co się dzieje w Nowym Sączu. Więcej 
w Stróżach gra ludzi z tego terenu niż 
w Sandecji. A przecież takich piłka-
rzy jak Szufryn czy Gryźlak chciała-
by mieć każda drużyna.
– Ile wynosi budżet klubu?

– Od 2,5 do 3 milionów złotych. 
Dla przykładu budżet Pogoni Szcze-
cin wynosi 10 milionów zł.
– A zarobki piłkarzy Kolejarza?

– Średnia pensja to 4 tys. złotych. 
Trenerzy też nie zarabiają wielkich 
pieniędzy.
– Skąd tak mały klub bierze na to 
fundusze?

– Każdy piłkarz ma stypendium 
sportowe u prywatnych sponso-
rów, którzy się wywiązują ze swo-
ich zobowiązań. Stawianie na jedne-
go sponsora jest totalną głupotą. Bo 
jeśli firmie się nie powiedzie w dobie 
kryzysu to klub pada. U nas jest oko-
ło 40 sponsorów. Poza tym nasz klub 
jest stowarzyszeniem, mamy rekla-
my za które wystawiamy faktury VAT.
– Dużo się mówi o Pana nerwowych 
reakcjach podczas meczów swojej 
drużyny?

– Mniej się denerwowałem, gdy 
byłem piłkarzem. Ja jestem na do-
bre i na zła z klubem oraz piłkarza-
mi. Staram się teraz jako senator 
brać gumę do żucia, aby mieć więk-
sze opanowanie.
– Podobno wielu się czai, aby nagrać 
bardziej wybuchowe reakcje senatora 
w czasie meczów. Dla Pańskiej opozy-
cji byłby to interesujący materiał.

– Czają się ci, którzy w spo-
rcie nic nie zrobili, a potrafią tylko 

krytykować. A przecież sport jest 
najlepszą walką z patologiami. Niech 
sobie krytykują. A co ja mam się 
wstydzić tego ukochanego klubu? 
Kibicowanie podnosi adrenalinę, ale 
potrafię nawet po przegranym meczu 
podejść do drużyny przeciwnej i po-
gratulować. To jest tylko sport, teatr 
i widowisko. Jakbym się nie utożsa-
miał z klubem, to już by mnie daw-
no w nim nie było. Czasami po poraż-
kach nawet całą noc potrafię nie spać 
i analizuję grę Kolejarza.
– Kolejarz nie jest jednak atrakcyjnym 
rywalem dla innych drużyn pierwszoligo-
wych. Nie obawia się Pan zmowy klubów 
w celu wyrzucenia Kolejarza z ligi?

– Dla mnie sport powinien być 
krystalicznie czysty. Jeżeli my wycią-
gamy po meczu z Ruchem Radzion-
ków argument, że w drużynie prze-
ciwnej gra nieuprawniony zawodnik 
i dostajemy odpowiedź z PZPN, że to 
nie jest wina klubu, to kto tu mani-
puluje i nie chce doprowadzić do czy-
stości w sporcie? Następnie gramy 
z Flotą i bramkę strzela nam zawodnik 
z numerem 3. Spiker patrzy w proto-
kół, a tan nie ma takiego piłkarza. Na 
wysłany protest otrzymujemy odpo-
wiedź, że to zatwierdzony zawodnik. 
A gdzie jest protokół przed meczem, 
kiedy kierownik drużyny przeciwnej 
powinien przyjść do sędziego i po-
wiedzieć, że dany zawodnik nie gra 
z numerem 18 tylko 3. Dla mnie to 
jest coś niezrozumiałego. Nie myślę, 
że będą tworzyły się spółdzielnie, bo 
chyba wreszcie kombinatorzy zaczy-
nają się bać. Ale jeżeli Zarząd PZPN-
–u przepuszcza dwie takie sytuacje, 
gdzie powinny być ewidentne wal-
kowery, to ja pytam dokąd dążymy 
w tym sporcie? Jesteśmy z malutkie-
go klubu, przestrzegamy prawa i nie 
wystawiliśmy nigdy lewego zawodni-
ka. Co to ma znaczyć, że klub nie jest 
winien wystawienia nieuprawnione-
go piłkarza? Wierzę, że Kolejarz spo-
kojnie się utrzyma. Na pewno będzie 
wzmocnienie napastnikiem. Gramy 
nieźle, ale na razie nie mamy szczę-
ścia. Trzeba się ograć w I lidze.
– Kiedyś sam podejrzewał Pan niektó-
rych piłkarzy Klejarza o korupcję. W 2007 
roku po przegranym meczu barażowym 
ze Stalą Stalowa Wola. Już wtedy wyda-
wało się, że osiągniecie zaplecze Ekstra-
klasy. Co się wtedy wydarzyło?

Kolejarz jest promocją 
polskiej piłki
» W jaki sposób klub piłkarski z niewielkiej wioski wywalczył I ligę? » Skąd pochodzą na to 
pieniądze i jak długo może trwać passa Kolejarza? » Jak polityk ze Stróż walczy z piosenkarką 
Dodą i korupcją w futbolu. » Nie tylko o tym w wywiadzie z senatorem Stanisławem Kogutem.
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Li–Ning to nowa sportowa marka na rynku polskim. Powstała w 1990 roku 
a nazwa pochodzi od nazwiska chińskiego lekkoatlety, wielokrotnego 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dobry 
pomysł!

TWOJA 
REKLAMA

w „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41 
18 544 64 40

R E K L A M A

– Ja nikogo za ręce nie chwyciłem, 
ale jeżeli wygrywa się mecz u siebie 
2–0 i gra się na poziomie Ekstrakla-
sy, to jak można przegrać w rewan-
żu 0–4? Ja w Stalowej Woli nie byłem 
na meczu. Jednak dla mnie taki wy-
nik był nie do wytłumaczenia. Or-
gany ścigania są od szukania nieczy-
stych spraw. Ze swojej strony miałem 
żal do piłkarzy za brak zaangażowa-
nia. Ówczesny trener Mirosław Haj-
do powiedział mi, że piłkarze chodzili 
po boisku i w ogóle nie grali. Prze-
cież to była historyczna chwila dla 
Stróż i proszę się nie dziwić, że by-
łem wtedy strasznie rozgoryczony. 
We wcześniejszych meczach w Ko-
lejarzu zawodnicy od 1 do 90 minuty 
trawę gryźli, nogi się nie odstawiało. 
W Stalowej Woli tak nie było.
– W piłkarską korupcję zamieszany był 
również Pana syn. Jak Pan ocenia tę 
sytuację z perspektywy czasu?

– Ja miałem największy żal do 
Grzegorza, że nie powiedział mi o tym 
błędzie, który kiedyś popełnił. Jestem 
przeciwnikiem korupcji. Tak wspa-
niałego chłopaka, pracowitego i uczci-
wego życzyłbym każdej rodzinie. Już 
po zatrzymaniu spytałem dlaczego to 
zrobił? Tylko się rozpłakał. Powiedział 
mi, że się bał. Gdyby mi powiedział, to 
sprawa nie byłaby tak rozdmuchana. 
Jakby nie był synem senatora to nikt 
by nawet nie zapytał o tą sprawę. Po 
prostu złożyłby zeznania i tyle. Pseu-
doautorytety piłkarskie w pewne rze-
czy go wciągnęły. Ja nigdy nie wyprę 
się dziecka. To jest tak jak w Ewange-
lii, wrócił syn marnotrawny i przepro-
sił ojca. Jestem z niego dumny. Czy dziś 
ktoś pisze, że chłopak działa charyta-
tywnie w hospicjach, żeby odpoku-
tować swoją winę? Dobrowolnie pod-
dał się karze. Faktycznie to był drugi 
moment kiedy chciałem się wycofać 
ze sportu. Ale taka rezygnacja to tak 
jakbym się przyznał, że biorę jakikol-
wiek udział w korupcji. Mówię otwar-
cie, cwaniaki wciągnęli młodego chło-
paka w jakieś tam układy i musiał za to 
ciężko odcierpieć. A w ilu innych po-
ważnych przypadkach krzyczano, że 
mecze są sprzedawane? Dziś już o wie-
lu sprawach się nie pamięta, a winni 
nie ponieśli kary.
– Ktoś celowo nagłaśniał sprawę incy-
dentu z Pana synem?

– To był typowy aspekt poli-
tyczny, bo wtedy odbywały się wy-
bory do Parlamentu Europejskie-
go. Przecież można było wysłać 
chłopakowi zwykłe powiadomie-
nie i przyjechałby złożyć zeznania. 
Grzesiek miał już zamiar o wszyst-
kim opowiedzieć. Zamknięto go 
przed wyborami, bo ktoś myślał, 
że jego ojciec startuje do Europarla-
mentu. Koń ma cztery nogi i też się 
potknie. Popełnił błąd, ale już mu 
wybaczyłem. Powiedziałem, że ma 
przyjąć karę i jak najszybciej pro-
blem rozwiązać.
– Może warto budować jeden silny klub 
w regionie na miarę Ekstraklasy. Myślał 
Pan o zjednoczeniu sił z Nowym Sączem?

– Mało kto pamięta w Sandecji, 
że byłem inicjatorem oddłużenia 
tego klubu z Urzędach Skarbowych 
i w ZUS–ie. Jednak później na inter-
necie padły różne plugawe słowa pod 
adresem moim i rodziny. W końcu 
żona mi powiedziała: „chłopie siwie-
jesz, a jedni i drudzy plują po tobie”. 
Jestem za tym, aby powstała druży-
na na miarę Ekstraklasy, ale na super 
uczciwych zasadach. Ja w plewy nie 
pójdę. Musi być spółka akcyjna, za-
rząd i pełna kontrola. Inaczej ja sobie 
nie wyobrażam funkcjonowania piłki 
oraz odnowy sportu. Żadnych ukła-
dów trenersko–menadżerskich. Nie 
toleruję takich sytuacji w Kolejarzu. 
W niektórych klubach jest tak, że nie 
grają najlepsi, ale Ci, którzy mają być 
sprzedani. To jest zło w polskiej piłce.

– Sandecja wychodziła z inicjatywą 
współpracy?

– To raczej ja wychodziłem z pro-
pozycją. Organizowałem spotkania 
u prezydenta Nowego Sącza odnośnie 
oddłużenia Sandecji. Na razie to jest 
tak: dwa kluby blisko, do tego oby-
dwa kolejowe i w zarządach są lu-
dzie, którzy są niechętnie nastawie-
ni do współpracy.
– Często bywa Pan na meczach w No-
wym Sączu?

– Staram się być na każdym meczu 
Sandecji. Trzymam kciuki za ten klub 
i życzę mu jak najlepiej. Mam nadzie-
ję, ze awansuje.
– A która drużyna gra ładniej dla oka 
kibica?

– Bardziej widowiskowe są mecze 
Kolejarza, tylko tego szczęścia braku-
je. Sandecja gra bardzo konsekwent-
nie. W meczu z Kolejarzem powin-
ni przegrać 4–2 (sądeczanie wygrali 
2–1 – przyp. red.). Stefanik niechcia-
ny piłkarz w Sandecji nie wykorzystał 
karnego. Zamiast ośmieszyć trenera 
sądeczan pana Wójtowicza, ośmie-
szył siebie.
– Jakie są perspektywy Kolejarza na 
najbliższe lata. Co się stanie z klubem 
w momencie, gdy braknie ojcowskiej 
ręki senatora?

– Kolejarz istnieć będzie nadal, 
ale nie musi przecież występować 
w I lidze, może grać nawet w C kla-
sie. Myślimy o jakimś nowym sta-
dionie i boisku, aby była możliwość 
lepszej bazy treningowej. Dopóki 

mi zdrowie pozwoli to będę dbał 
o ten klub.
– Ostatnio staje Pan również w obro-
nie uczuć religijnych. Wspólnie z szefem 
ogólnopolskiego komitetu obrony przed 
sektami, wystąpił Pan przeciwko piosen-
karce Dorocie Rabczewskiej, znanej jako 
Doda, która w jednym z wywiadów opi-
sując swój stosunek do Biblii powiedziała, 
że „ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś 
napruty winem i palący jakieś zioła”.

– Jestem praktykującym katoli-
kiem. Napisałem do ministra spra-
wiedliwości, bo podrywanie autory-
tetu Biblii to nie jest tylko naruszenie 
wyznania chrześcijańskiego, ale tak-
że mojżeszowego. Ja nawet nie chce 
powtarzać słów wypowiedzianych 
przez Dodę. Zwracam uwagę mi-
nistrowi jak są traktowane uczucia 
religijne różnych wyznań. Była już 
pierwsza rozprawa sądowa. Uwa-
żam, że pani Doda powinna odwo-
łać, to co powiedziała o Biblii. Jestem 
człowiekiem dialogu. Nie zionę nie-
nawiścią, popieram ruch ekumenicz-
ny. Nie pozwolę jednak na tak wul-
garne określenia Biblii, że napisali ją 
jacyś naprani ludzie. Niech sobie nikt 
nie robi taniej reklamy kosztem wia-
ry. Nie chcę więzienia dla tej pani, 
tylko oczekuję zwykłych przeprosin. 
– Doda prowadzi akcję zachęcania 
dawców do przystępowania do ogól-
nopolskiego banku szpiku kostnego. 
Rozpoczęła ją po tym jak na białacz-
kę zachorował jej partner Adam Darski. 
Kontrowersyjny wokalista, który kiedyś 

m.in. zniszczył Biblię na koncercie. Czy 
Pan jako osoba religijna i jednocześnie 
znana z pomocy ciężko chorym przy-
łączyłby się do takiej akcji?

– Jeśli chodzi o pomoc innym lu-
dziom to ja jestem wariatem. Po-
moc drugiemu człowiekowi wyssa-
łem z piersi matki. Jestem gotowy 
na pomoc ludziom śmiertelnie cho-
rym. O moim zaangażowaniu świad-
czą te hospicja, które z mojej inicjaty-
wy powstają w Stróżach. Przed laty 
na nowotwór zmarł mój brat. Dwa 
lata chorował. Kiedy był już na łożu 
śmierci, powiedziałem mu, że wy-
buduję coś takiego, żeby ludzie god-
nie schodzili z tego świata. Hospicja 
powstające w Stróżach to jest reali-
zacja obietnicy danej mojemu bra-
tu. Dlatego tak bardzo walczę o to, 
żeby ludzie mogli godnie zmierzyć 
się z nowotworem. Współczuję nawet 
sympatii pani Dody, który jest cho-
ry na białaczkę. Może otrzymał taki 
czas od Pana Boga, aby pewne spra-
wy mógł sobie przemyśleć.
– Pojawia się w Pana marzeniach Eks-
traklasa w Stróżach?

– Jakby kiedyś Kolejarz wszedł 
do Ekstraklasy, to już musielibyśmy 
na pewno połączyć siły z Sandecją. 
Jednak awans z I ligi pojawia się tyl-
ko w marzeniach. Myślę, że Kolejarz 
osiągnął maksymalny pułap. A w za-
sadzie I liga to już i tak za dużo. Jak się 
utrzymamy to będziemy dziękować 
Panu Bogu, jeśli będzie spadek to nikt 
tragedii robił nie będzie.
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Sport

R E K L A M A

Kalendarzyk piłkarski

I liga: Sandecja – MKS Klucz-
bork sobota, godz. 13., Kolejarz 
Stróże – Warta Poznań niedzie-
la, g. 13.
III liga: (11listopada): Poprad 
Muszyna – Naprzód Jędrzejów 
g. 11. (14 listopada, niedziela): 
Orlęta Kielce – Poprad Muszy-
na, g. 12.
V liga: (11 listopada): Iskra Tarnów 
– LKS Nowa Jastrząbka, g. 11, Po-
lan Żabno – Termalica Bruk–Bet II 
Nieciecza, g. 11, Skalnik Kamionka 
Wielka – Łosoś Łososina Dolna g. 
12, Piast Czchów – Helena Nowy 
Sącz, g. 12, Orzeł Dębno – Watra 
Białka Tatrzańska, g. 12, Tuchovia 
Tuchów – Olimpia Wojnicz, g. 12, 
KS Tymbark – Barciczanka Barci-
ce, g. 12, Grybovia – Olimpia Pi-
sarzowa, g. 12.

VI liga (11 listopada): LKS Koby-
lanka – Jordan Jordanów, g. 13, 
Sokół Stary Sącz – LKS Szafla-
ry, g. 11, Gorce Kamienica – KS 
Zakopane, g. 13, LKS Jodłow-
nik – ULKS Korzenna, g. 13, Do-
brzanka Dobra Orzeł – Woj-
narowa, g. 13, Zawada Nowy 
Sącz – Victoria Witowice Dol-
ne, g. 13, Poprad Rytro – Ogniwo 
Piwniczna–Zdrój, g. 13, Przełęcz 
Tylicz – Gród Podegrodzie, g. 13.
A klasa, Nowy Sącz – Gorlice (11 li-
stopada): Uście Gorlickie – LKS 
Wójtowa, g. 10:30, KS Bobowa 
– Nafta Kryg, g. 13, Victoria Śniet-
nica – LKS Szymbark, g. 13, Królo-
via Królowa Górna – LKS Biała Bru-
nary, g. 11, Wicher Mogilno – LKS 
Łużna, g. 11, Polany Berest – LKS 
Ropa, g. 13, Torcida Smerekowiec 

– KS Biecz, g. 13, LKS Zagórzany 
– Ogień Sękowa, g. 13.
A klasa Nowy Sącz–Gorlice: Ogień 
Sękowa – LKS Uście Gorlickie, s. 
11, LKS Biała Brunary – Wicher 
Mogilno, s. 13, KS Biecz – LKS Za-
górzany, n. 13, LKS Ropa – Torci-
da Smerekowiec, n. 11, LKS Łużna 
– Polany Berest, n. 13, LKS Szym-
bark – Królovia Królowa Górna, n. 
13, Nafta Kryg – Victoria Śnietni-
ca, n. 13, LKS Wójtowa – KS Bo-
bowa, n. 14 12.30.
B klasa Gorlice (11 listopada): LKS 
Kwiatonowice – LKS Grudna Kęp-
ska, g. 13, LKS Bystra Moszczan-
ka Moszczenica, g. 13, LKS Łosie 
– Sokół Staszkówka, g. 11, Olim-
pijczyk Racławice – LKS Kobylan-
ka II, g. 13.

(OPR. MAK)


