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Prezydent zlekceważył konkurentów J STR. 7

Narkotykowy biznes nie znosi próżni. Kto przejmie kontrolę 
nad sądeckim rynkiem po „Al Capone”, „Tomerze” i „Zulusie”? 
Kilka dni temu policja i CBŚ rozbiły kolejną zorganizowaną grupę 
przestępczą. Zobacz też policyjne nagrania z aresztowania 
„Zulusa” i jego ludzi na www.dts24.pl J STR. 15

Policja nocą nie puka
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NIEDYSKRECJE

Intymne wyznania piosenkarki: 
„Lubię świntuszyć”
Majka Jeżowska, pochodząca z Nowego Sącza wokalist-
ka od lat tworząca piosenki dla dzieci, uparcie stara się ze-
rwać z wizerunkiem małej dziewczynki wystrojonej w ko-
lorowe halki i kokardy. Żeby osiągnąć cel zmieniła styl na 
nieco bardziej wytworny, nagrała „dorosłą” płytę, a na-
wet… gotowa była opowiedzieć o najbardziej intymnej sfe-
rze swojego życia. 

J STR. 2

DEBIUT POETYCKI

Gwiżdż sięgnął 
do szufl ady
No i mamy poważny kłopot. Wi-
ceprezydent Nowego Sącza Jerzy 
Gwiżdż w wieku 57 lat opubliko-
wał debiutancki tomik poezji pt. 
„Moje rymy”. Problem polega na 
tym, że sam autor ma świadomość 
swojego poetyckiego beztalencia. 

J STR. 10

BIZNES

Ważne są liczby, 
nie emocje
Chełmiec oraz Nowy i Stary Sącz to gminy 
najbardziej przyjazne rozwojowi przedsię-
biorczości – wynika z II rankingu przepro-
wadzonego przez Sądecką Izbę Gospodarczą. 
Wśród 13 sklasyfikowanych gmin Sądecczy-
zny warunki najmniej sprzyjające rozwowi są 
w Gródku nad Dunajcem i Krynicy.

J STR. 12 – 13

POD PARAGRAFEM

Chciał znaleźć żonę 
i zrobić karierę
Śmierć Bogumiła, studenta WSB-
NLU, wstrząsnęła całym Nowym Są-
czem. Dziś, półtora roku po tragedii, 
jego matka sama stara się znaleźć 
odpowiedź na pytanie: „Dlaczego?”. 
Teraz, wspólnie z DTS, odtwarza 
ostatnie chwile życia syna. 

J STR. 18

Ona pochodzi z Rytra, 
on z Mediolanu. Ich drogi 
zeszły się w Warszawie i ani 
przez chwilę nie wątpili, że 
spędzą ze sobą resztę życia. 
W stolicy żyją na co dzień, 
w Rytrze wybudowali 
dom, do którego uciekają 
w każdej wolnej chwili. 
Paolo Cozza i Iwona 
Górska-Cozza pozwolili 
nam zaglądnąć nawet do 
swojej sypialni!  J STR. 19

Państwo Cozza specjalnie dla DTS
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Z drugiej strony

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Dwie 
strony 
plakatu

K 
iedyś mawia-
ło się, że życie 
w kraju toczy się 
w dwóch wy-
miarach – jed-

no w Warszawie, a drugie poza 
stolicą, w Polsce B, C a może 
i na jeszcze większym zadupiu. 
Ci z Warszawy nie mieli poję-
cia, czym naprawdę żyje Pol-
ska za rogatkami ich miasta, 
a Polacy z tych prowincjonal-
nych stref o elitach wiedzieli 
tyle, ile zobaczyli w telewi-
zji i kolorowych pisemkach. 
Dziś ten podział na celebrytów 
i szary tłum zszedł do pozio-
mu powiatów, a nawet gmin. 
Widać to tej jesieni bardzo wy-
raźnie. Jakieś twarze z plaka-
tów przekonują nas, że najważ-
niejsze są wybory, obywatelski 
obowiązek, odpowiedzialność 
i tym podobne rzeczy. Uży-
wają przy tym banalnych ha-
seł, gdzie „człowiek” i „ludzkie 
sprawy” odmieniane są przez 
wszystkie przypadki. To jedna 
strona. Po drugiej jest ten wy-
woływany do urny człowiek 
i jego ludzkie sprawy, o które-
go prawdziwych problemach 
ludzie z plakatów często nie 
mają bladego pojęcia. Ten brak 
zainteresowania działa rów-
nież w drugą stronę. Ludzie 
pytani na ulicach przez dzien-
nikarzy o kandydatów, czę-
sto nie potrafią nikogo wymie-
nić, albo otwarcie deklarują, że 
się „tym” nie interesują. Czy 
zatem „tym” interesują się już 
wyłącznie ci, którzy w „tym” 
biorą udział, ich najbliższa ro-
dzina i media? Jeśli tak, to chy-
ba najwyższa pora zadać sobie 
pytanie, czy tak miała wyglądać 
lokalna demokracja? Zamiast się 
cieszyć, że możemy decydować 
o swoich sprawach, uciekamy 
od nich jak najdalej? Czyja to 
wina, że tysiące ludzi mieszka-
jących w jednym mieście, żyje 
w dwóch kompletnie różnych 
światach wzajemnie nic o sobie 
nie wiedząc. Jedni chcą, żeby 
ich wybrać, a drudzy do wybo-
rów ani myślą się fatygować.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Wszyscy jesteśmy 
zadowoleni
Dziewięciu na dziecięciu mieszkańców 
Nowego Sącza jest zadowolonych z pracy 
Urzędu Miasta. Nie wiedzieliście, że niemal 
wszyscy jesteśmy szczęśliwi? No to teraz 
już wiecie. Urząd właśnie opublikował wy-
niki badań jakie przeprowadził wśród są-
deczan. Stoi w nich czarno na białym, że 
ponad 90,64 procent badanych jest bar-
dzo zadowolonych z pracy badającego ich 
urzędu. Jak obliczono, uszczęśliwionych 
pracą urzędu ciągle przybywa! W tym roku 
jest ich aż o 1,2 procent więcej niż przed 
rokiem! Gdyby taka tendencja wzrosto-
wa utrzymała się, to – jak łatwo obli-
czyć – na koniec kolejnej kadencji w mie-
ście w zasadzie nie byłoby już maruderów. 
Statystycznie więc już niebawem zapa-
nuje powszechna szczęśliwość. A z czego 
jesteśmy tacy zadowoleni? Z wszystkie-
go – z kultury osobistej urzędników, z ich 
kompetencji, etyki zawodowej, a tak-
że warunków lokalowych i wyposaże-
nia urzędu. Dzięki wynikom badania mo-
żemy mieć pewność, że wielkimi krokami 
zbliżamy się do ideału, czyli słynnego 99,9 
procent zadowolonych. Ostatni raz taki 
wskaźnik entuzjazmu odnotowano na tym 
terenie w czasach panowania Polski Lu-
dowej, gdzieś w połowie lat 70. ubiegłe-
go wieku. Wówczas to niemal 100 procent 
zadowolonych okazywało swój entuzjazm 
udając się do wyborów i oddając głos na 
jedną partię. W Nowym Sączu zapowiada 
się powtórka z rozrywki? (KCH)

SMS

NIEDYSKRECJE.  Majka Jeżow-
ska, pochodząca z Nowego Są-
cza wokalistka od lat tworzą-
ca piosenki dla dzieci, uparcie 
stara się zerwać z wizerunkiem 
małej dziewczynki wystrojo-
nej w kolorowe halki i kokardy. 
Żeby osiągnąć cel zmieniła styl 
na nieco bardziej wytworny, na-
grała „dorosłą” płytę, a nawet… 
gotowa była opowiedzieć o naj-
bardziej intymnej sferze swoje-
go życia.

Zaczęło się od udziału, 50–let-
niej już Jeżowskiej, w progra-
mie telewizyjnym jednej z ko-
mercyjnych stacji. Wokalistka 
kojarzona z piosenek „A ja wolę 
moją mamę”, „Wszystkie dzie-
ci nasze są”, czy „Najpiękniej-
sza w klasie” wyznała wtedy, 
że uwielbia świntuszyć. Opo-
wiedziała też, że robiła „to” kie-
dyś w falbankach w garderobie 
– tuż przed koncertem, bo po 
seksie śpiewa się jej najlepiej. 
„To podnosi adrenalinę. Stru-
ny głosowe też lepiej pracują” 
– przekonywała.

W tym samym programie 
przypomniała też, że pierwsze 
kroki na scenie stawiała w ka-
barecie „Różowa Dziura”. Ra-
zem z nim wystąpiła nawet na 

festiwalu piosenki nieprzyzwo-
itej. „Nazywałyśmy się wtedy 
śliwki–dziwki” – opowiada-
ła na dowód, że lubi kokieto-
wać, flirtować i nie jest małą 
dziewczynką.

Ostatnio natomiast Jeżowska 
udzieliła jednemu z tabloidów 
wywiadu, w którym opowie-
działa o dramacie, jaki prze-
żyła wiele lat temu. Wyznała, 
że jej pierwszy mąż bił ją. Być 
może dlatego, już jako mężatka, 
podczas rejsu po Morzu Śród-
ziemnym pozwoliła się uwieść 
przystojnemu marynarzowi. 

Deklaruje jednak, że ten „książ-
kowy romans” skończył się 
wraz z zacumowaniem statku 
do portu. Dopiero po latach ten 
marynarz, czyli Dariusz Staś-
kiewicz, stanął przed którymś 
koncertem w Stanach Zjedno-
czonych w drzwiach jej gar-
deroby. Jeżowska natychmiast 
spakowała wtedy walizkę i wró-
ciła za ukochanym sprzed lat do 
Polski. 

Dziś, po 17 latach, Dariusz 
Staśkiewicz jest partnerem 
i menadżerem Jeżowskiej.

(TASS)

Intymne wyznania piosenkarki: 
„Lubię świntuszyć”
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Poczekaj na oficjalne wyniki
Drodzy kandydaci na radnych wszystkich 
szczebli. Emocjonując się za kilka dni swoimi 
wynikami wyborczymi pamiętajcie, że wszel-
ka radość może być przedwczesna. Zalecamy 
chłodną głowę. Na wszelki wypadek przypo-
minamy rok 2002 kiedy to zaszwankował sys-
tem informatyczny liczący głosy w wyborach 
samorządowych i jeszcze kilka dni po głosowa-
niu nic nie było jasne, a sytuacja zmieniała się 
jak w kalejdoskopie. Co kilka godzin kto inny był 
bliżej mandatu, a zaraz potem okazywało się, 
że wszystko trzeba liczyć od nowa. Najpoważ-
niejszą ofiarą zdefektowanego systemu oka-
zał się wówczas kandydat Tomasz Kmak (znany 
również pod artystycznym pseudonimem Ecik). 
Kmak zdobył najwięcej głosów w swoim okrę-
gu. Przez całą dobę funkcjonował w Nowym 
Sączu jako radny elekt. Jakaż była konsterna-
cja, kiedy okazało się, że kandydat został wpro-
wadzony w błąd i narażony na straty moralne 
(cieszył się wszak należnym radnemu sza-
cunkiem społecznym) oraz finansowe (a kon-
to przyszłej diety postawił piwo licznemu gro-
nu przyjaciół). Nazajutrz bowiem Tomasz Ecik 
Kmak na skutek nowych obliczeń głosów został 
potencjalnego mandatu pozbawiony. Przypo-
mniany ku przestrodze. (KCH)

SMS
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Magister matematyki, ekonomista, bankowiec. 
Wojewoda Nowosadecki w latach 1989 - 1992.

Radny Rady Miasta Nowego Sacza w latach 1994 - 1998.
Prezydent Miasta Nowego Sacza w latach 2002 - 2006.

Wiceprezes Stowarzyszen: UTW i Nowosadecka Wspólnota. Bezpartyjny.

Józef Antoni

Materia    nansowany ze srodków KW Platformy Obywatelskiej RP

Temat tygodnia

R E K L A M A

Material fi nansowany ze środków KW Platformy Obywatlskiej PO

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Końcówka kampanii samorządowej 
w Nowym Sączu nabiera rumieńców. 
Odbył się drugi proces w trybie wybor-
czym. A poszło o dwa słowa zawarte 
w ulotce i na stronie internetowej jed-
nego z kandydatów do Rady Miasta.

Roman Porębski, prezes Zarządu To-
warzystwa Przyjaciół Chorych „Są-
deckie Hospicjum”, w liście otwartym 
oskarżył Artura Czerneckiego o przy-
właszczenie sobie inicjatywy budowy 
sądeckiego hospicjum stacjonarnego 
i wykorzystanie tego w materiałach 
wyborczych. Na ulotce i stronie in-
ternetowej w zakładce „Sprawozdanie 
z pracy samorządowej” Artur Czer-
necki użył sformułowania, że rozpo-
czął budowę stacjonarnego hospicjum 
w Nowym Sączu i zalicza to przedsię-
wzięcie do swoich ważniejszych ini-
cjatyw, podjętych podczas kadencji 
w Radzie Miasta. 

Oburzony tym Roman Porębski 
napisał w upublicznionym liście: 

– Dokonuje Pan nadużycia, za-
właszczania cudzej pracy i przypi-
sywania sobie nienależnych zasług. 
Czyni to Pan bez zmrużenia oka, 
z premedytacją, której skala grani-
czy z ludzkim cierpieniem i śmier-
cią (…) Wygląda na to, ze w przeded-
niu wyborów postanowił Pan wpisać 
hospicjum do swojej propagandy wy-
borczej dla osiągnięcia korzyści osobi-
stych: władzy i diety radnego. To ka-
rygodne, bo nie miał i nie ma Pan nic 
wspólnego z ideą hospicyjną w No-
wym Sączu.

W mieście zawrzało. Prezes Poręb-
ski przez kilkadziesiąt godzin chodził 
w aurze pierwszego człowieka, który 
zdecydował się publicznie powiedzieć 
przewodniczącemu Czerneckiemu 
kilka cierpkich zdań. Ale na opubli-
kowaniu listu sprawa się nie zakoń-
czyła. Z inicjatywy Tomasza Baliczka, 
kandydata do Rady Miasta z Komitetu 
Wyborczego Prawica Rzeczypospoli-
tej, został wytoczony proces w trybie 

wyborczym Komitetowi Wyborcze-
mu Prawo i Sprawiedliwość. To ko-
mitet jest odpowiedzialny za treść 
i druk ulotek wyborczych swoich 
kandydatów. 

– Pan Porębski napisał w liście, 
że gdyby startował w wyborach, to 
zwróciłby się do sądu w trybie wy-
borczym o natychmiastowe zdemen-
towanie informacji zawartych w ulot-
kach radnego. Skoro on sam nie mógł, 
to ja postanowiłem to zrobić. Startu-
ję z tego samego okręgu, co pan Czer-
necki – uzasadniał swój krok Baliczek.

Rozprawa w trybie wyborczym 
rozpoczęła się we wtorek o godzinie 
9, a przewodniczący Rady Miasta zo-
stał wezwany na świadka. Informację, 
że ma stawić się w sądzie dostał 25 mi-
nut przed rozprawą. Tłumaczył przed 
wejściem na salę, że jest „inicjatorem 
rozpoczęcia budowy”, a nie „inicja-
torem pomysłu”, bo pomysł budo-
wy stacjonarnego hospicjum poja-
wił się w 1999 r., zanim jeszcze został 
radnym. Było to zobowiązanie pod-
jęte jako Dar Ołtarza dla Jana Pawła 

II. Samorządowcy obiecali wówczas 
papieżowi, że powstanie dom cha-
rytatywny. Tych faktów nie negował 
także drugi z wezwanych w trybie 
nagłym świadków Roman Porębski. 
Grunty pod budowę obiektu przy uli-
cy Piłsudskiego przekazało miasto. Był 
jednak jeden warunek – obiekt ma 
powstać w ciągu pięciu lat. W tym 
terminie inwestycji nie udało się zre-
alizować. Działka wróciła w posiada-
nie samorządu. 

Panowie inaczej ocenili wydarze-
nia, jakie miały miejsce w 2008 r., 
kiedy podejmowano pierwsze decy-
zje w sprawie rozpoczęcia budowy 
stacjonarnego hospicjum przy ulicy 
Nawojowskiej.

– Pierwszy wystąpiłem w tej spra-
wie do organizacji pozarządowych. 
Odbyłem rozmowy z prezydentem, 
który nie miał żadnych informacji 
na temat innej inicjatywy – tłuma-
czy Czernecki.

Innego zdania jest Roman Poręb-
ski, który uważa, że to on pierwszy, 
wiosną 2008 r. podjął temat budowy 

obiektu w rozmowie z prezydentem 
miasta. Pierwsza oficjalna wzmianka 
na temat przedsięwzięcia pojawia się 
w październiku 2008 r. Artur Czer-
necki udzielił wtedy wywiadu tele-
wizji Insat. 24 października wysłał 
kilkadziesiąt pism do organizacji spo-
łecznych z prośbą o wsparcie inicjaty-
wy. Pismo dostał także prezes Zarządu 
Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Są-
deckie Hospicjum”. Nie odpowiedział 
jednak na nie.

– Dopiero w październiku 2008 r., 
odnotowałem aktywność pana Czer-
neckiego w sprawie hospicjum. 
O wcześniejszych działaniach w tej 
sprawie nie słyszałem – pisze m.in. 
w swoim liście Roman Porębski. 

O zamiarze podjęcia przedsięwzię-
cia poinformował on na konferen-
cji prasowej pod koniec październi-
ka. Podobnie zrobił Artur Czernecki. 

Zeznania świadków różnią się tak-
że w ocenie działań księdza Stanisła-
wa Olesiaka, sądeckiego duszpasterza 
osób niepełnosprawnych. Artur Czer-
necki uważa, że ksiądz właśnie jego 

inicjatywę wspierał i od niego ocze-
kiwał jej realizacji.

– Ksiądz Olesiak wyrażał zdumie-
nie wypowiedziami prasowymi Artu-
ra Czerneckiego i poprosił mnie o do-
starczenie deklaracji przystąpienia do 
naszego towarzystwa – przekonywał 
jednak w sądzie Roman Porębski. 

Ks. Stanisław Olesiak poproszo-
ny o wyjaśnienie sprawy powiedział 
nam, że nie opowiadał się po stronie 
żadnego z panów.

– Dużo się modliłem, żeby to dzie-
ło powstało. Czekamy na hospicjum 
od blisko jedenastu lat. Najważniej-
sze, żeby ono powstało, niezależnie od 
tego, kto jest inicjatorem, kto podej-
muje się tego przedsięwzięcia. Prosi-
łem Najwyższego o szczęśliwy finał tej 
ważnej inicjatywy, bez względu na to, 
jakie nazwiska za nią stoją.

Już po zakończeniu przesłuchania 
świadków, Roman Porębski dodał:

– Być może gdybym pisał ten list 
drugi raz, używałbym łagodniejszych 
sformułowań. Ale pisałem ten list pod 
wpływem emocji i były to emocje 
zrozumiałe.

O godzinie 15 sędzia Maria Tokarz 
ogłosiła wyrok:

– Sąd uznał, że w zakwestionowa-
nym materiale wyborczym nie za-
warto wypowiedzi nieprawdziwych 
(…) Artur Czernecki był osobą, która 
powróciła do koncepcji realizacji bu-
dowy sądeckiego hospicjum i swo-
imi konkretnymi działaniami w istot-
ny sposób przyczyniła się do stanu, 
w którym instytucja ta obecnie się 
znajduje (…) Jako pierwszy upublicz-
nił swoje zamiary. 

Tyle werdykt sądu rozpatrują-
cy sprawę w trybie wyborczym. Po 
wyborach czeka nas proces cywilny 
o naruszenie dóbr osobistych, który 
Romanowi Porębskiemu chce wyto-
czyć Artur Czernecki. W całym zgieł-
ku medialnym towarzyszącym spra-
wie budowy hospicjum nikt nie chciał 
zauważyć, że dobro lubi ciszę. Jeśli 
zaś hospicjum ma w przyszłości słu-
żyć dobrym celom, to po co taki hałas 
i przedwyborcza licytacja na zasługi?

Artur Czernecki i Tomasz Baliczek dyskutowali na sali sądowej o zasługach dla hospicjum   FOT. (CYG)

Sąd uznał: Czernecki napisał prawdę
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Cz 
asa-
mi zdarza 
się coś co 
przywraca 
właściwe 

proporcje bieżącym troskom, 
prostuje intencje, ułatwia od-
nalezienie sensu w chaosie 
pogmatwanych spraw. W jed-
nej z sądeckich księgarni ku-
piłem „Od pragnienia… do 
nadziei” Tadeusza Piaseckie-
go. Prosty zapis z lat 1980–
1984. Spisany przez „zwy-
kłego człowieka”, który był 
jednym z inicjatorów sądec-
kiej „Solidarności” i pod-
jął próbę oporu po 13 grudnia. 
Nie ma w tej książce żadnej 
szerszej kalkulacji politycz-
nej, nie ma moralnych oskar-
żeń. Jest sucha kronika walki, 
samotności i lęku.

Książka ta pozwoliła mi 
wrócić pamięcią do czasów, 
w których „Solidarność” 
z dziesięciomilionowego en-
tuzjazmu zamieniła się w ry-
zykowną grę o przetrwanie, 
podjętą przez niewielu. Nie 
znam Sącza z tamtych lat, ale 
prawdopodobieństwo roz-
pracowania przez SB i repre-
sji musiało tu być znacznie 
większe niż w Warszawie. Po-
czucie osamotnienia i ryzyka 
– bardziej dotkliwe. Piasec-
ki podejmuje się wydawa-
nia „Nowosądeckich Wiado-
mości” – pisma, które ma być 
przede wszystkim dowodem 
przetrwania „Solidarności”, 
głosem otuchy wobec tych, 
których strach sparaliżował 
i którym odebrał nadzieję. 

Pierwszy numer ukazał 
się 26 stycznia 1982. 2 marca 
Piasecki został aresztowany. 
Ktoś powie – mało znaczący 
epizod, kilka kartek. Z dru-
giej strony – ponad dwa mie-
siące aresztu, śledztwa i wy-
rok czterech lat pozbawienia 
wolności. Stawka, której nie 
pojęliby ani dzisiejsi obrońcy 

niezależności mediów ani 
niektórzy dzisiejsi antyko-
muniści. Stawka, którą trze-
ba przeliczać na więzienne 
dni, na upokorzenia, rozłąkę 
z bliskimi. Na desperackie ak-
cje głodówkowe. Wspomnie-
nia te warto czytać powo-
li, odmierzając czas między 
dniem wyroku – 10 maja 
1982, a końcem odbywania 
kary – 24 maja 1983. Trzysta 
osiemdziesiąt dni, a z aresz-
tem – prawie czterysta pięć-
dziesiąt. I żadnej pogodnej 
puenty. Po święcie papie-
skiej pielgrzymki ponure re-
alia „stabilizacji” bez pracy, 
środków do życia, za to z ko-
lejną fazą przesłuchań. 

Dla Piaseckiego ostatnim 
aktem dramatu jest decyzja 
o wyjeździe do Szwecji, pod-
jęta wiosną 1984. 13 czerwca 
znajdzie się już pod gmachem 
ambasady PRL w Sztokhol-

mie. Trzynasty dzień każdego 
miesiąca był jeszcze w wię-
zieniu okazją do głodówki, do 
sprzeciwu wobec gwałtu z 13 
grudnia 1981. Pierwszy akt na 
wolności nawiązuje także do 
tej daty. 

Czy powinniśmy żyć w jej 
cieniu? Czy postawa w tam-
tych dniach, w dniach na-
stępnych powinna być nadal 
kryterium ocen moralnych? 
Zanim udzielimy łatwych od-
powiedzi warto sięgnąć do 
zapisków Piaseckiego. To 

prawda, że nie każdy członek 
PZPR i nie każdy funkcjona-
riusz MO był złym człowie-
kiem. Nie ma zbiorowej od-
powiedzialności. Ale prawdą 
jest, że falę podłości, prze-
mocy, brutalności uruchomi-
li wówczas konkretni ludzie. 
Funkcjonariusze SB i współ-
pracujący z nimi dyrekto-
rzy przedsiębiorstw, urzędów 
i szkół, autorzy dziennikar-
skich paszkwili i wazeli-
niarskich pochwał władzy 
w mundurach. 

Wyroki w ich sprawie już 
nie zapadną. Trzecia Rzecz-
pospolita zagwarantowała im 
bezkarność i – bardzo czę-
sto – wygodne życie. Udało 
im się schować za mgłą zapo-
mnienia, za wygodnym mil-
czeniem upokarzanych. Nie-
którzy z nich odnaleźli się 
w pierwszych szeregach no-
wych elit. Także w Nowym 

Sączu. 
Czasami ktoś wyda pro-

ste wspomnienia, przywróci 
dawno zapomniane propor-
cje. Sensu dziejów nie budu-
ją oportuniści, nawet ci, któ-
rzy potrafią się urządzić przy 
każdej władzy i w odpowied-
nim czasie zamienić „Mię-
dzynarodówkę” na „Boże coś 
Polskę”. O sensie potrafią pi-
sać ci, którzy – jak Piasecki 
– byli w stanie zapłacić nie-
zrozumiałą dla oportunistów 
stawkę za wolność i godność. 

P 
rzed tygodniem 
pozwoliłem so-
bie na nieco dywa-
gacji dotyczących 
wyborów szefów 
lokalnych samo-

rządów. Dziś słów parę o tych, 
którzy już za kilka tygodni za-
czną być dla nich wsparciem lub 
kulą u nogi, maszynką do gło-
sowania lub nocną zmorą. Czyli 
o przyszłych radnych. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, 
że wybory na tym szczeblu wy-
wołują od lat niezwykłe emo-
cje. I nie opadają one bynajmniej 
podczas ostatnich dwóch elek-
cji, mimo wyraźnego obniże-
nia rangi lokalnych parlamen-
tów. Odebranie radom wpływu 
na wybór wójta czy prezyden-
ta i przesunięcie części kom-
petencji na rzecz tych ostat-
nich, czyni zakres rzeczywistej 
władzy tych gremiów znacznie 
skromniejszymi. Doświadcze-
nia ostatniej kadencji pozwala-
ją zadać pytanie, czy zakres ten 
nie jest i tak zakreślony zbyt sze-
roko? Czy zarządzanie samorzą-
dami nie byłoby sprawniejsze 
i spokojniejsze przy postawie-
niu sprawy jasno: rządzi wójt, 
burmistrz, prezydent, rada jest 
zaś od kontroli, wytyczania naj-
ważniejszych kierunków oraz od 
spraw symbolicznych. W prak-
tyce, poza przyjmowaniem: pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego, strategii rozwoju, 
zobowiązań finansowych i in-
westycyjnych oraz uchwalaniem 
budżetów, a także rozdawaniem 
tytułów honorowych i nadawa-
niem nazw, rada winna spełniać 
silną funkcję kontrolną. Z moż-
liwością skutecznego odwoła-
nia wójta włącznie. Oczywiście, 
nie z przyczyn merytorycznych, 
bo jak mieszkańcy wybiorą sobie 
idiotę, to niech się męczą czte-
ry lata. Kryteria prawne są jed-
nak ściślejsze od oceny warto-
ści podejmowanych decyzji czy 
sposobu bycia, więc narzędzie 

to byłoby łatwe do zdefiniowa-
nia. Takie prerogatywy radnych 
miałyby sens i pozwoliły unik-
nąć konieczności spędzania setek 
godzin nad jałowymi sporami na 
tematy błahe lub oczywiste. Cóż 
z tego, że w mijającej kadencji 
sądecka rada podjęła imponującą 
ilość 752 uchwał, skoro tylko kil-
kadziesiąt z nich ma jakąś rangę 
i znaczenie.

Osobną kwestią pozostaje 
sposób wyboru naszych przed-
stawicieli i ich mnogość. Jako 
samorządowiec z kilkunasto-
letnim doświadczeniem bronił 
będę – poza tą dotyczącą kom-
petencji – jeszcze dwóch pomy-
słów. Po pierwsze – rady są za 
duże, a proporcje przedstawi-
cielskie zachwiane. Jeżeli w Są-
czu obserwujemy przerost ilości 
nad jakością, to jaki ból muszą 
mieć wójtowie i mieszkańcy ma-
łych gmin. Wystarczy porów-
nać dwie wielkości. 17 radnych 
w niespełna 4–tysięcznej gminie 
Rytro i 51 radnych Nowego Jor-
ku. Albo 23 osobową radę No-
wego Sącz z 25 osobami w radzie 
Londynu. Przecież sensowne de-
cyzje może podejmować kil-
ku dobrze wyselekcjonowanych 
ludzi. Szczególnie, gdyby część 
drobniejszych i lokalnych decy-
zji przerzucić na samorządy po-
szczególnych osiedli, czy so-
łectw. Stałyby się one wówczas 
pierwszym szczeblem karie-
ry i swoistym sitem, wyławiają-
cym najbardziej przydatnych do 
dalszej działalności publicznej. 
Po drugie, wybory do rad, przy-
najmniej w naszych, sądeckich 
realiach ludnościowych, win-
ny być nie tyle jednomandatowe, 
co jest ostatnio tematem tyleż 
modnym, co niezrealizowa-
nym, ale… jednookręgowe. Mia-
sto, lub gmina powinny stanowić 
jeden okręg wyborczy, z któ-
rego wybieranych byłoby tych 
5, czy 9 radnych. Za to z odpo-
wiednią pozycją oraz z doświad-
czeniem na niższych szczeblach. 
Ponadto skazanych na myślenie 
i działanie w kategoriach miasta 
lub gminy, a nie swojej dzielnicy 
i sąsiadów. 

Można mieć nadzieję, grani-
czącą z pewnością, że wówczas 
radni byliby nam potrzebni nie 
tylko do emocjonowania się wy-
borami co cztery lata oraz do na-
rzekania na nich przez cały po-
zostały czas.

Stawka za wolność 
i godność

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Po co nam 
radni

Ktoś powie – mało znaczący epizod, 
kilka kartek. Z drugiej strony – ponad 
dwa miesiące aresztu, śledztwa i wyrok 
czterech lat pozbawienia wolności. 
Stawka, której nie pojęliby ani dzisiejsi 
obrońcy niezależności mediów ani 
niektórzy dzisiejsi antykomuniści. Stawka, 
którą trzeba przeliczać na więzienne dni, 
na upokorzenia, rozłąkę z bliskimi.
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W 
poniedziałkowe 
wczesne połu-
dnie w autobusie 
nr 11 zasłucha-
łem się w roz-
mowę, o któ-

rej powiedzieć, że była interesująca, to 
mało powiedzieć. Dialog był niezwykły. 
Aktorami owego spektaklu byli chło-
pak i dziewczyna. Nastoletni. Śpieszę 
donieść, że nie podsłuchiwałem (bo je-
stem umiarkowanie taktowny), a na 
świadkowanie temu wydarzeniu byłem 
skazany siłą głosu i siłą „argumentów” 
wyżej wymienionych. No i jeszcze for-
mą, o której można by powiedzieć, że 
był to barokowy koktajl z siarki i żyle-
tek. Zaczęło się niewinnie. Ona zapyta-
ła jego, czy czytał „Lalkę”. On odpowie-
dział stanowczo: Syf straszny! Chłopię 
mniej więcej siedemnastoletnie, umiar-
kowany entuzjasta literatury pozyty-
wistycznej, ze swadą właściwą wieko-
wi wyraził dezaprobatę. Oczywiście, 
można przyjąć hipotezę, że opinia chło-
paka wynikała z literackich preferen-
cji, że nad wielki realizm przedkłada 
np. powieść awangardową albo litera-
turę faktu. Przyjąć można, ale uwie-
rzyć w nią to już chyba nie. Dezaproba-
ta rzecz dopuszczalna, ale żeby tak od 
razu „syf”? Zwłaszcza, że się nie czyta-
ło? Opinię chłopaka dziewczyna przy-
jęła ze zrozumieniem, bo zapewne i ona 
gustowała w czymś bardziej wyrafino-
wanym. Oni sobie gaworzyli o literatu-
rze, a ja coraz bardziej markotniałem i 
modliłem się, żeby wreszcie wyrzucili z 
siebie coś z sensem, coś bardziej krze-
piącego. Może bym się doczekał, ale nie 
zdążyłem, bo wysiadłem. Poirytowa-
łem się trochę niepotrzebnie, bo nie od 
dzisiaj wiadomo, że młodzież książek 
nie czyta, dysponując innymi, bardziej 
atrakcyjnymi narzędziami poznawczy-
mi. Są oczywiście entuzjaści literatury i 
wśród nastolatków, ale to raczej margi-
nes. O przyczynach nieczytania nie ma 
się co rozwodzić, bo są one znane, mimo 
to żal, że moda na obcowanie ze słowem 
pisanym odeszła do lamusa. Nie czyta-
jąc, młodzi ludzie tworzą osobliwe pe-
rełki quasi literackie, coś co jest zupeł-
nie efektem niezamierzonym. Od nich 
to możemy się dowiedzieć, że Izabela 

Łęcka (niektórzy mówią Izabela z Łącka) 
usiekła Bohuna, oślepiony Jurand nie 
widział sensu życia, Grażyna oddała się 
za ojczyznę, Antygona miała stryja Kre-
ola, a Tadeusza uratował Jacek Sopli-
ca, zabijając niedźwiedzia, który okazał 
się jego ojcem. Klasyczny bigos literac-
ki. Kiedyś, hen, w odległej epoce, kiedy 
się jeszcze czytało, taki mix był świetną 
zabawą umysłową, teraz jest „realem”, 
bolesnym znakiem czasu. Związek mię-
dzy czytaniem a cyzelowaniem kultu-
ry osobistej jest oczywisty. Kto z książ-
ką nie obcuje, nie będzie miał potrzeby 
ani chodzenia do teatru, ani kontemplo-
wania jakiejkolwiek ze sztuk. Prowadzi 
to nieodwołalnie do wyjałowienia du-
cha, do ignorancji świata wartości wyż-
szych. Diagnoza ta źle rokuje na przy-
szłość. Chyba, że to wszystko co mówię 
jest przesadą lub wręcz nieprawdą i wy-
starczy, że zmienię autobus na inny, a 
nagle okaże się, że np. „trzynastką” jeż-
dżą miłośnicy kryminałów, „siódem-
ką” – entuzjaści sag a „czterdziestką 
dwójką” – zakochani w grotesce fanta-
styczno – naukowej. Sprawa – jak widać 
– jest śmieszna i poważna zarazem. Kul-
turę mamy wysoką, mamy też i niską. 
Tak było zawsze. Zdarzają się wszak-
że sytuacje, w których trudno ją ocenić 
jednoznacznie. No bo czym tak napraw-
dę wykazał się niegdyś Jan Himilsbach 
(kamieniarz, aktor, pisarz), który leżąc 
pijany na chodniku w centrum Warsza-
wy, zdobył się na brutalną, acz błysko-
tliwą ripostę. Przechodząca obok matka 
z synem wskazała na leżącego i po-
wiedziała: Widzisz synku, jak będziesz 
pił, to właśnie tak skończysz. A synek: 
Mamo, ale to jest przecież słynny aktor, 
Jan Himilsbach. Na te słowa nie do koń-
ca przytomny artysta podniósł się na 
łokciu i zwrócił się do kobiety: I co, k…a! 
głupio ci? Tak, szanowni Państwo, trze-
ba trzymać poziom. Nawet gdy się leży! 

W 
yjechałem na kilka 
dni z Nowego Są-
cza i rozejrzałem 
się trochę po Pol-
sce. No, po Mało-

polsce. Wystarczyło i tyle. Zgroza. 
Wszędzie (ale to wszędzie!) wala-
ją się płachty papieru z jakimiś twa-
rzami, numerami i hasłami. Twa-
rze jak z gabinetu figur woskowych, 
uśmiechy przylepił specjalista od 
efektów, a hasła nic nie znaczą, na-
wet dla ich właścicieli. W Krakowie 
na paru słupach ktoś rozlepił czar-
no–białe afisze z napisem: „Paniom 
i panom startującym w wyborach na 
radnych dziękujemy, że nie może-
my się dowiedzieć, kiedy będą kon-
certy i mecze”. Sarkazm mocny, ale 
uzasadniony.

Po co komu te tony materiałów 
reklamowych? Przecież i tak wia-
domo, kto ma w ogóle jakiekol-
wiek szanse, a kto żadnych. Swoją 
drogą: ciekawe, gdzie teraz się po-
dziewają „zieloni”? Bo wystarczy, 
że ktoś chce całkiem słusznie wy-
ciąć parę drzew pod drogę albo wy-
ciąg narciarski, a ci już się zjawiają, 
żeby protestować i robią aferę me-
dialną na całą Polskę. Gdy natomiast 
cała Polska w przedwyborczym sza-
le marnotrawi tony celulozy z setek 
tysięcy drzew, po eko–terrorystach 
ani widu, ani słychu…

Sondaże pokazują bez litości, że 
tak zwanych zwykłych ludzi ten 
plebiscyt nie interesuje. Nie wiado-
mo czy przy urnach zjawi się choćby 
jedna trzecia uprawnionych do gło-
sowania. Politycy biją na alarm. De-
bata trzech kandydatów na radnych 
w naszym RTK–u też od tego wła-
śnie problemu się zaczęła. Tylko czy 
to rzeczywiście problem? W pociągu 
usłyszałem taką rozmowę: „– Będzie 

pani szła do wyborów? – Nie. 
– A czemu nie? – Wie pan, z począt-
ku nawet miałam iść, bo siostrze-
niec kandydował. Ale się wycofał. 
No, to po co będę szła? Jeszcze swo-
jego to bym poparła. A tak? Co będę, 
cudzą rodzinę popierać?” Otóż to. 
Może rzeczywiście lepiej, żeby gło-
sowali tylko swoi na swoich? Poli-
tyk dzisiaj – choćby i na gminnym 
szczeblu – może gadać, co chce i tak 
ciężko rozróżnić prawdomównego 
od hochsztaplera. Natomiast rodzina 
i przyjaciele już tam dobrze wiedzą, 
co z niego za ziółko. Skoro więc gro-
no popleczników ma spore, to może 
ziółko do przełknięcia?

Inna sprawa, że przykład idzie 
z góry. Przecież sam pan premier 
ostatnio wystąpił na ogromnych bil-
lboardach i zakrzyknął do zdumio-
nych tłumów: „Nie róbmy polityki!” 
Skoro więc polityk piastujący naj-
ważniejszy w tym kraju urząd nawo-
łuje do olewania swojej roboty, to co 
się dziwić wyborcom, że chcą olać 
wybory? Nieco natomiast szokują-
ce wydało mi się, że pierwszym, któ-
ry w Nowym Sączu podjął wezwa-
nie pana Tuska okazał się pan… Jerzy 
Gwiżdż. Otóż wiceprezydent nasze-
go miasta w najgorętszym okresie 
kampanii rzucił wszystko i objawił 
się światu jako geograf (wyznaczył 
za własne pieniądze i oznakował sto-
sownym monumentem środek mia-
sta) oraz poeta–rewolucjonista. Na-
prawdę! Początkowo myślałem, że 
to tylko taki chwyt medialno–mar-
ketingowy, ale w opublikowanym 
przez siebie tomiku wierszy pan Je-
rzy stwierdza bez ogródek i całkiem 
na serio: „Daję ci radę obywatelu: nie 
bądź naiwny i dąż do celu, choćby cię 
partie złotem kusiły, Ty licz wyłącz-
nie na własne siły”. Cóż, rymy może 
i siermiężne, ale jakie przesłanie! 
Biorę je więc sobie do serca. W nie-
dzielę – za radą tuzów polskiej poli-
tyki – zamiast iść do wyborów, będę 
regenerować rzeczone „własne siły” 
oraz dobrą relację z Bogiem. Niech 
rozstrzygają przysłowiowi krewni 
i znajomi Królika. Poza tym, przecież 
każdy wie, że księża nie powinni się 
mieszać do polityki. Prawda?

Nie róbmy polityki. 
Olejmy wybory!
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Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Literacki 
bigos

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Od nich to możemy się 
dowiedzieć, że Izabela 
Łęcka (niektórzy mówią 
Izabela z Łącka) usiekła 
Bohuna, oślepiony Jurand 
nie widział sensu życia, 
Grażyna oddała się za 
ojczyznę, Antygona miała 
stryja Kreola, a Tadeusza 
uratował Jacek Soplica, 
zabijając niedźwiedzia, 
który okazał się jego ojcem.
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Wybory samorządowe

R E K L A M A

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
RYSZARDA NOWAKA

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze,
radna Rady Miasta poprzedniej kadencji.
Długoletni pracownik administracji państwowej.

Wiem, z jakimi problemami 
Sądeczanie borykają się na co dzień.

Przy ograniczonym budżecie miasta,
aby im pomóc trzeba poszukiwać 
wsparcia z zewnątrz.

Wiem, jak to robić i posiadam
w tym zakresie spore doświadczenie.

Potrafi ę też i chcę pomagać innym.

LISTA NR 17
Elżbieta CHOWANIEC
Okręg Nr 1poz. 3

Janusz KOMURKIEWICZ
Kandydat do Rady Miasta Nowego Sącza

Lista nr 4 Pozycja nr 6

www.jestesmyskuteczni.pl

„Nowy Sącz 
– silny i nowoczesny”

Materia    nansowany ze srodków KW Platformy Obywatelskiej RP

Kampania samorządowa dobie-
ga końca. Na szczęście, bowiem 
w Nowym Sączu składała się głów-
nie ze zwoływanych kilka razy dzien-
nie konferencji prasowych. Zwoływali 
je wszyscy i na każdy temat, a nawet 
bez konkretnego tematu. 

Jak ktoś złośliwie skomentował, 
niektóre konferencje prasowe zwo-
ływano tylko po to, by poinfor-
mować kiedy zostaną zwołane ko-
lejne konferencje. Przez cztery 
lata nie przyjechało też do Nowe-
go Sącza tylu znanych polityków, 
ilu w przedwyborczym tygodniu. 
Zmobilizowali się również szefo-
wie partii, by wesprzeć swoich lo-
kalnych liderów.

Jak zauważa w innym miejscu 
politolog Rafał Matyja kampania 
była nudna, ale im dalej od Nowe-
go Sącza, tym była… jeszcze nud-
niejsza. O jej poziomie świadczy 
fakt, że największe emocje budziło 
niszczenie bilbordów kandydatów 
w gminie Korzenna, nieścisłości 
w internetowym sondażu przed-
wyborczym w Grybowie i dwie roz-
prawy w trybie wyborczym. Już 
same zestaw problemów mówi wie-
le o tegorocznej debacie.

Ulotka od Palikota
Zwyciężymy! – powtarzał Jaro-

sław Kaczyński podczas swojej so-
botniej wizyty w Nowym Sączu. 
Podkreślał też, że ani w kampa-
nii prezydenckiej ani samorządo-
wej nie wykorzystywał i nie za-
mierza wykorzystać katastrofy 
smoleńskiej. 

– To jest dla mnie naprawdę 
trudny czas – mówił jednak do 
zgromadzonych w sali kina „Kro-
kus” sądeczan, którzy by wyrazić 
swoją aprobatę wymachiwali cho-
rągiewkami z logo partii.

Kaczyński apelował o rozsąd-
ne decyzje w czasie nadchodzą-
cych wyborów samorządowych. 
Przekonywał, że tylko Prawo 

i Sprawiedliwość jest w stanie wy-
korzystać szanse, jakie niesie dla 
Polski najbliższe dziesięciolecie, 
a w sytuacji, gdy nie może działać 
w Warszawie, musi wykorzystać 
potencjał samorządów.

– To może być ostatnia łatwa de-
kada dla rozwoju Polski. To ostat-
nie dziesięciolecie, kiedy relacja 
między pracującymi a tymi, któ-
rzy już zakończyli okres pracy jest 
stosunkowo korzystna. To praw-
dopodobnie ostatnie dziesięcio-
lecie, kiedy są środki unijne. Mu-
simy to wykorzystać – tłumaczył.

Wizyta Jarosława Kaczyńskiego 
nie obyła się bez małego incyden-
tu. Gdy prezes wchodził na scenę, 
jeden ze zwolenników Ruchu Po-
parcia Janusza Palikota, wręczył mu 
ulotkę z wizerunkiem byłego człon-
ka Platformy Obywatelskiej. Dla 
prezesa oznaczało to jedno.

– Nawet oni wiedzą, że zwy-
ciężymy i boją się nas – mówił 
Kaczyński. – Wasza ofensywa 
prowadzona jest na zlecenie Plat-
formy Obywatelskiej, która marzy 
o Polsce bez żadnych wartości, bo 

wtedy czułaby się bezpieczna. Wa-
sza ofensywa skończy się wiel-
ką klęską! – przestrzegł zwolenni-
ków Palikota.

Nie stać ich na bilbordy
Do swoich politycznych prze-

ciwników zwrócił się także lider 
Prawicy Rzeczpospolitej Marek Ju-
rek, który w niedzielę przybył do 
Nowego Sącza, żeby wesprzeć kan-
dydata na prezydenta miasta Tade-
usza Nowaka. 

– Podpisałem Deklarację Łódz-
ką, która potępia agresję w życiu 
politycznym – mówił Jurek. – Ape-
luję do polityków Platformy Oby-
watelskiej o przyłączenie się do niej, 
a do polityków Prawa i Sprawiedli-
wości o jej wykonanie.

Marek Jurek sporą część spo-
tkania z sądeczanami poświęcił ro-
dzinie. Według niego, bez silnego 
wsparcia ze strony państwa, Polki 
nie będą chciały rodzić, a w kon-
sekwencji, zabraknie pieniędzy na 
emerytury. 

Lider PRP skrytykował też 
sposób finansowania partii 

politycznych, który dyskryminuje 
ugrupowania pozaparlamentarne.

– Nas nie stać na takie billboar-
dy, jakie ma PO i PiS, bo utrzymu-
jemy się wyłącznie ze składek na-
szych członków – tłumaczył.

Konwencja bez ministra
Sala nowosądeckiego Sokoła pę-

kała w szwach. W konwencji Plat-
formy Obywatelskiej wzięli udział 
najważniejsi działacze partii z Mało-
polski. Nie było jednak – jak wcze-
śniej zapowiadano – ministra infra-
struktury Cezarego Grabarczyka, 
który miał być głównym gościem. 
Jak tłumaczył poseł Andrzej Czer-
wiński – minister nie dotarł z po-
wodu gęstej mgły, która sparaliżo-
wała ruch na lotnisku w Balicach.

– W Nowym Sączu rozpoczyna-
my ostry finisz – przekonywał poseł 
Ireneusz Raś i apelował o mocne za-
angażowanie. – Żeby wygrać trzeba 
rzucić na szalę całą naszą energię.

Nowosądecką Platformę wspie-
rał poseł Jarosław Gowin, który 
przez dwie godziny zachęcał miesz-
kańców miasta do oddania głosów 

na Piotra Lachowicza, kandydata 
na prezydenta.

– Zróbmy wszystko, żeby czte-
ry następne lata nie zostały zmar-
nowane – apelował.

Liderzy list do sejmiku wojewódz-
twa, powiatu i rady miasta zostali 
przedstawieni w materiałach filmo-
wych. Niespodzianką dla obecnych 
na sali okazało się przemówienie prze-
wodniczącego Parlamentu Europej-
skiego Jerzego Buzka. Na koniec został 
zaprezentowany sondaż wyborczy, 
zrobiony na zlecenie PO przez Biuro 
Badań Społecznych Obserwator. Wy-
nika z niego, że Platforma może liczyć 
na poparcie 36 procent, na PiS chcia-
łoby głosować 28 procent, na SLD – 9. 
PSL dostałby 2 procent. 

Jak zapowiedziano jeszcze w tym 
tygodniu do Nowego Sącza przyje-
dzie minister Julia Pitera, która tak-
że będzie zabiegać o głosy sądeczan 
dla kandydatów PO w wyborach 
samorządowych.

(TASS, CYG)
Zobacz więcej zdjęć z wizyty 
Jarosława Kaczyńskiego w Nowym 
Sączu na www.dts24.pl

Liderzy wspomagali teren
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Wybory samorządowe

Piątek godz. 17.45. W Regionalnej Te-
lewizji Kablowej za pięć minut ma się 
rozpocząć „na żywo” debata pięciu 
kandydatów na prezydenta Nowego 
Sącza. Czterech już od kilkunastu mi-
nut czeka na swoich miejscach, piąte 
krzesło jest wolne. Było przygotowa-
ne dla prezydenta Ryszarda Nowaka. 
Prezydent – mimo wcześniejszych 
zapowiedzi i deklaracji - ostatecznie 
nie pojawia się w studio. Nie dzwoni, 
nie podaje powodu nieobecności, nie 
każe przeprosić wielu tysięcy miesz-
kańców miasta, których zlekcewa-
żył swoją absencją. Nikt nie wie co się 
stało. I nie dowie się. Nawet jego trzej 
bliscy współpracownicy oczekują-
cy na debatę w fotelach za szybą stu-
dia są zaskoczeni nieobecnością swo-
jego szefa. Do ostatniej minuty przed 
programem deklarowali, że Ryszard 
Nowak na pewno się stawi do słow-
nego pojedynku z Wiesławem Ką-
dziołką, Piotrem Lachowiczem, Ta-
deuszem Nowakiem i Kazimierzem 
Sasem. Kilka minut później bezsze-
lestnie znikają.

Podczas godzinnej debaty rozma-
wiano m.in. o sytuacji ekonomicznej 

Nowego Sącza, wykorzystaniu fun-
duszy unijnych, a także o finansowa-
niu kampanii. Z ust Tadeusza Nowaka, 
kandydata Prawicy Rzeczpospolitej 
padła poważna deklaracja:

- Rozmawiałem z sędzią komisji 
wyborczej i powiedział mi, że piłecz-
ka jest po mojej stronie. Na pewno po-
dejmę kroki w stosunku do pana Ry-
szarda Nowaka.

O co chodzi? Tadeusz Nowak nie 
chciał zdradzić szczegółów. Pozostał 
przy ogólnikowej deklaracji skierowa-
nej do nieobecnego gospodarza mia-
sta: „Prezydentura płonie ze wstydu”.

Każdy z kandydatów wytknął 
prezydentowi jego nieobecność 
w debacie

Kazimierz Sas: - To jest przykład złe-
go zachowania. Ryszard Nowak nawet 
na sesjach pojawia się rzadko. Jest tak 
pewny swoich racji? Wieszczy, że wy-
gra w pierwszej turze. To jest przywa-
ra polityka. Polityk musi być skromny. 
Niezależnie od tego czy jest zdecydo-
wanym faworytem, czy też nie. 

Tadeusz Nowak: - Pan prezydent 
przeżywa bardzo mocno, że jego 

kadencja się kończy i nie chce się po-
kazywać. Stworzył dwie listy ludzi 
– jedna lista urzędnicza, druga lista 
polityków PiS. Te dwie listy będą się 
nawzajem zjadać w tych wyborach. 
Prezydentura płonie ze wstydu. 

Piotr Lachowicz: - Kandydowanie 
wymaga pewnej odwagi i ci odważni 
przyszli do studia.

Wiesław Kądziołka: - W jakimś stop-
niu czuję się zlekceważony przez 
obecnego prezydenta. 

Jaki jest stan Nowego Sącza na 
koniec roku 2010 r. i jakie są 
pomysły na rozwój miasta?

Wiesław Kądziołka: - Miasto jest po-
ważnie zapóźnione, choćby w sto-
sunku do sąsiadujących gmin. Proszę 
spojrzeć na infrastrukturę, na miejsca 
pracy i na naszą młodzież. Infrastruk-
tura drogowa to naprawdę jest trage-
dia. Nowy Sącz się starzeje, bo wyjeż-
dżają nasze dzieci. 

Piotr Lachowicz: - Ważna jest hierar-
chia. Oświetlenie stadionu – oczywi-
ście, zegar z kwiatów także, a nawet 
sikający rycerzyk. Ale najważniejsza 
jest obwodnica północna. Dlaczego jej 

nie ma, skoro miała być! Ważną spra-
wą jest odkorkowanie miasta. Chce-
my, żeby młodzież tutaj została. Do 
mnie piszą młodzi ludzie: „Skończy-
łem dwa kierunki studiów i pracuję 
w pizzeri”. Z tym coś trzeba zrobić.

Kazimierz Sas: - Największym dla 
mnie problemem i niespełnioną obiet-
nicą prezydenta Nowaka jest brak 
umiejętności rozmowy z politykami, 
którzy mają wpływ na różne waż-
ne wydarzenia. Obojętnie jaką masz 
partię w legitymacji – jak idziesz do 
ratusza bądź obywatelem, który pil-
nuje interesów tego miasta. Nic wię-
cej. Musimy korzystać z umiejętno-
ści kreowania fantastycznego biznesu 
w Nowym Sączu. Jest to biznes na ska-
lę krajową i międzynarodową.

Tadeusz Nowak: - Trafiliśmy na cza-
sy, kiedy społeczności europejskie 
dopłacają do naszej ojczyzny. Ekipa, 
która była w ratuszu mogła ten czas 
i te środki lepiej wykorzystać. Ale to 
zostało mocno zaniedbane. Jest wiele 
elementów, które my w Nowym Są-
czu już powinniśmy mieć. Trzeba tak-
że zapytać – ile ton paliwa przepala 
się codziennie na moście heleńskim?

Kandydaci odpowiedzieli też na 
pytanie o budżet, jaki mieli na 
sfi nansowanie swojej kampanii.

Tadeusz Nowak: - Przeznaczy-
liśmy niewielkie środki, bo nie 
chcemy epatować Nowego Sącza 
Bizancjum, które przybrało już 
wszystkie formy. 

Piotr Lachowicz: - Zgodnie z prze-
pisami możemy przeznaczyć około 
29 tys. złotych. Większej ilości nie 
będziemy mieć. Finansujemy z tych 
możliwości, które mamy. Te pyta-
nia powinny być do tych, których 
widać wszędzie.

Wiesław Kądziołka: - Nasz budżet to 
około 3 tys. złotych. Ci, którzy wyda-
ją dużo na pewno nie będą dobrze słu-
żyć ratuszowi. 

Kazimierz Sas: - Trzy tys. złotych 
za bilbordy, które są w Nowym Są-
czu i 2 tys. złotych za ulotki. Sas 
jest człowiekiem skromnym. Moi 
kandydaci z Komitetu Wyborcze-
go wpłacali po 150 złotych. Takie są 
obciążenia finansowe, jest to kam-
pania bardzo skromna. Nie mówiąc 
o tych innych rozbuchanych. 

NOT. (CYG)

Prezydent zlekceważył konkurentów

Bilbordy na każdym rogu ulicy, ulot-
ki, debaty, a nawet śpiewniki z wize-
runkiem kandydatów – nie zachęcają 
mieszkańców Nowego Sącza do głoso-
wania. Słabo, by nie powiedzieć – bardzo 
źle, wygląda wiedza sądeczan na temat 
kampanii wyborczej i jej bohaterów. 

„Dobry Tygodnik Sądecki” sprawdził 
poziom zainteresowania mieszkańców 
Nowego Sącza lokalną polityką. 

Żadna z zapytanych przez nas osób 
nie potrafiła wymienić wszystkich 
kandydatów ubiegających się o fotel 
prezydenta miasta. I w tym nie ma nic 
dziwnego, bo nie wszyscy mają obo-
wiązek sprawdzać na stronach PKW, 
kto się zarejestrował. Nie wszyscy też 
na bieżąco śledzą każdy krok kandy-
datów. Ale większość osób, z który-
mi rozmawialiśmy – nie interesuje się 

w ogóle polityką ani ogólnopolską, ani 
nawet tą najbliższą, lokalną.

– Te wszystkie wybory dopro-
wadzają mnie do złości. Ktokolwiek 
wygra, okazuje się, że nie jest taki 
jak powinien być. Ciężkie czasy na-
stały – mówi z żalem Maria Barba-
ra Ciernicka. 

Pani Maria pracuje w kiosku. Mimo, 
że każdy dzień spędza wśród wszyst-
kich możliwych gazet, nie czyta tek-
stów związanych z polityką.

Młoda kobieta z dzieckiem na ręku 
zastanawia się chwilę. 

– Jerzy Gwiżdż na pewno. Tak? 
– odpowiada pytaniem na pytanie 
o kandydatów na prezydenta. - Ale 
polityka mnie w ogóle nie interesuje. 

Wszyscy mówią, że będzie idealnie 
– nie dam się nabrać, że tak może być. 

Włodzimierz Szot spieszy ul. 
Lwowską. Deklaruje, że zna trzech 
– jego zdaniem – najważniejszych 
kandydatów. Zapewnia, że głosować 
pójdzie, bo to jego obowiązek.

Młody mężczyzna na ławce przed 
ratuszem. Odpoczywa, bo przyjechał 
tu rowerem. Robi to często i chętnie, 
ale ścieżek dla pasjonatów jednośla-
dów w Nowym Sączu brak. Na pyta-
nie na kogo chce głosować, prosi żeby 
wymienić mu kandydatów. Uśmiecha 
się i mówi, że nie jest dla niego oczy-
wiste, na kogo odda swój głos.

Edyta Rzeszowska deklaruje 
wprost:

– Nie interesuje mnie polityka. 
Ostatnie trzy lata spędziłam w Gre-
cji. Tam pracowałam. Chciałam spró-
bować zarobić pieniądze w Polsce, ale 
po kilku miesiącach pobytu w kra-
ju chcę wrócić do Grecji. Głosować 
nie będę.

Z czego wynika zniechęcenie ludzi 
do polityki i polityków? Kampania jest 
na finiszu, miasto oblepione plakata-
mi, codziennie odbywa się kilka kon-
ferencji prasowych z udziałem kandy-
datów, ale wyborców to nie interesuje. 
Jakby byli poza światem, w którym 
żyją od tygodni kandydaci, walczący 
przecież o ich głosy.

– Nie ma w tych wyborach osobo-
wości na tyle silnej, żeby nadawała 

ton dyskusjom. Ta kampania jest 
dość nudna – uważa politolog dr Ra-
fał Matyja. 

Można także przypuszczać, że Po-
lacy są zmęczeni aferami, ostrym ję-
zykiem, tematami zastępczymi, po-
jawiającymi się, żeby zasłonić naglące 
problemy, które potrzebują szybkie-
go rozwiązania.

– Debaty radnych naszego miasta 
też są o sprawach trzeciorzędnych. 
Im bardziej sprawa nie wymagają-
ca wiedzy, na przykład spór o nazwę 
szkoły, tym więcej budzi emocji – za-
uważa Matyja. 

Ryba psuje się od głowy, przy-
kład idzie z góry – chciałoby się po-
wiedzieć. Ale nie da się ukryć, że to, 
kto nami rządzi – zależy od naszych 
wyborów.

(CYG)

Wybory doprowadzają mnie do złości

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA

LISTA NR 17
Mieczysław GWIŻDŻ 
 Okręg Nr 2 poz.4

Józef BOCHEŃSKI 
 Okręg Nr 2 poz.3

Ryszard NOWAK
 Kandydat 
 na Prezydenta

RAZEM ZROBIMY JESZCZE WIĘCEJ DLA m. NOWEGO SĄCZA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
RYSZARDA NOWAKA

LISTA NR 17
Elżbieta ŻYTKOWICZ

Okręg Nr 2 
poz. 8

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

R E K L A M A
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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

O K N A  –  D R Z W I 
MARKET GORZKOWSKA 15,  tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

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

R E K L A M A

Jubileusz

SĄDECZANIE JESZCZE 
BARDZIEJ RAZEM
W minioną sobotę Stowarzyszenie 
„Sądeczanie Razem” obchodziło 
swoje dziesięciolecie. Na uroczy-
stą galę przybyło 250 gości, spo-
śród których nagrodzono tych, 
którzy mają szczególny wkład 
w działalność stowarzyszenia. Nie 
zabrakło także wdzięcznych pod-
opiecznych – ludzi starszych, sa-
motnych i niezamożnych. Prowa-
dzący galę, Leszek Mazan, zadbał 
o dobre humory znamienitych go-
ści, a prezes Mieczysław Gwiżdż 
nie szczędził słów wdzięczno-
ści dla wszystkich, którzy włoży-
li serce w działalność stowarzy-
szenia. Natomiast honorowy gość, 
prezydent Ryszard Nowak, wrę-
czył szczególnie zasłużonym pa-
miątkowe statuetki. (TASS)

Zobacz więcej zdjęć z gali na 
www.dts24.pl FO
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Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Nowaka, 
Nowy Sącz ul.Wyszyńskiego 3

Józef Kaczmarczyk
kandydat do Rady Miasta 

Nowego Sącza

Osiedla: Centrum, Helena, 
Kochanowskiego, Przetakówka, 

Stare Miasto, Zabełcze

Lista nr 5 pozycja 3
www.kaczmarczykjozef.za.pl

WIEDZA DOŚWIADCZENIE RZETELNOŚĆ

Dobry pomysł!

Twoja reklama 
w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41   
18 544 64 40

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

Material fi nansowany ze środków KW Platformy Obywatlskiej PO

Materiał  fi nansowany ze srodków KW Platformy Obywatelskiej RP

R E K L A M A

Jesteś 
w sieci
Na kilka dni przed wybora-
mi prezydentowi Nowego Są-
cza udało się zrealizować jedną 
z obietnic, jaką złożył w trakcie 
poprzedniej kampanii wybor-
czej. Wreszcie ruszył darmo-
wy bezprzewodowy Internet. 
Obecnie trwają prace związa-
ne z odbiorem sieci bezprzewo-
dowej oraz proces konfiguracji 
i dostrajania całego systemu. 
Prace potrwają około dwa mie-
siące. Wszelkie informacje o za-
sięgu sieci oraz możliwości 
technicznych podłączenia wła-
snych urządzeń można uzyskać 
pod numerami telefonu: 18 540 
90 10 oraz 18 540 90 11, a także 
pod adresem e–mail: darmowy.
um@maw.pl  (M)

WYBORY SAMORZĄDOWE.  „Podją-
łem już kroki prawne, których celem bę-
dzie ochrona mojego wizerunku i do-
brego imienia” – pisze w liście otwartym 
Andrzej Bulzak, rektor Wyższej Szkoły 
Biznesu – National Louis University i kan-
dydat PiS do sejmiku wojewódzkiego. 
W ten sposób odpowiada za żądanie gru-
py 17 absolwentów, aby ustąpił z funkcji 
rektora. Zarzuty kierowane pod jego ad-
resem określa jako pomówienia.

Absolwenci, na czele z Jackiem Po-
wałą w liście z 9 listopada br. twier-
dzą, że Andrzej Bulzak nie powinien 

piastować funkcji rektora w sytuacji, 
gdy kandyduje w wyborach samorzą-
dowych. Zarzucają mu także, że rów-
nocześnie prowadzi na uczelni zajęcia 
dydaktyczne oraz zajęcia psychotera-
peutyczne w Gródku nad Dunajcem. 
Absolwenci stawiają też rektorowi ul-
timatum związane z narzuconym ter-
minem odpowiedzi do 15 listopada br. 
do godziny 14. W przeciwnym wypad-
ku zapowiadają, że podejmą wszelkie 
dostępne metody”. Rektor ultimatum 

zignorował, a w odpowiedzi na nie, 
sam wystosował list otwarty.

„Wiem, że z powodzeniem mogę łą-
czyć funkcję Rektora i radnego Sejmiku 
Województwa – odpowiada na zarzu-
ty Andrzej Bulzak. – W pracy w WSB–
NLU mogę zawsze liczyć na silne i kon-
sekwentne poparcie członków Zarządu 
Szkoły, z Panem Prezydentem Paw-
łowskim na czele. Jestem przeko-
nany, że moja publiczna aktywność 
związana z wykonywaniem mandatu 

radnego województwa w sposób zna-
czący zwiększyłaby możliwości roz-
woju naszej Uczelni i wzmocniła jej 
pozycję w regionie.” Podkreśla też, że 
nigdy nie nakłaniał pracowników WSB 
do podpisywania list wyborczych.

„Z żalem muszę stwierdzić, że źle 
rozumiane zaangażowanie w losy 
WSB–NLU Pana J. Powałki, który od 
1998 r. nie jest ani studentem, ani 
pracownikiem WSB–NLU, przysparza 
nam tylko kłopotów” – podsumowu-
je inicjatywę absolwentów WSB rek-
tor uczelni.

 (BRU)

Absolwenci kontra rektor

R E K L A M A
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DEBIUT  POETYCKI .  No i mamy 
poważny kłopot. Wiceprezydent No-
wego Sącza Jerzy Gwiżdż w wieku 57 
lat opublikował debiutancki tomik 
poezji pt. „Moje rymy”. 

Problem polega na tym, że sam au-
tor ma świadomość swojego poetyc-
kiego beztalencia. Dlatego rzucenie 
się na niego z dziką satysfakcją roz-
szarpania w recenzenckim szale, 
narazi na śmieszność każdego, kto 
podejmie się analizy krytyczno-li-
terackiej dzieła. Dlatego poloniści 
– wyluzujcie! To nie dla was robo-
ta. Dużo trudniej jest odpowiedzieć 
sobie na pytanie, co popchnęło poli-
tyka w średnim wieku do upublicz-
nienia zawartości swojej najgłębszej 
szuflady?

Jest wielce prawdopodobne, iż 
jakaś część ludzi myślących i od-
czuwających notuje gdzieś swoje 
spostrzeżenia, przeżycia i emocje. 
Kiedyś skrobało się w zakamuflowa-
nym pamiętniku, dziś raczej prowa-
dzi się blogi powszechnie dostępne 
w sieci. Kilka lat temu na opubliko-
wanie kilku swoich wierszy dał się 
namówić ówczesny wojewoda no-
wosądecki Lucjan Tabaka. Literacko 

były podobnej próby co twórczość 
Jerzego Gwiżdża, ale nikt się nie 
śmiał, bo przecież wojewoda – ry-
gorystyczny CK urzędnik – pokazał 
się publiczności z nieznanej dotych-
czas strony. Myślę, że z Gwiżdżem 
jest podobnie.

Dlaczego więc? A może to jednak 
przedwyborczy zabieg mający ocie-
plić wizerunek wytrawnego poli-
tycznego gracza? Wątpię. Przecież 
autor był świadomy co robi i nie mógł 
się spodziewać za ten tomik choć-
by nagrody pocieszenia w gimna-
zjalnym konkursie o „Pióro Splotu”. 
Wszak już w słowie wstępnym An-
drzej Górszczyk - za wiedzą i zgo-
dą autora -  nazywa zawartość „na-
iwnie nieudolną”, a rymy „wołają  
o pomstę do nieba”. O cóż zatem 
chodzi? Chyba jednak o to, że Jerzy 
Gwiżdż lubi zaskakiwać i dobrze się 
czuje w takiej roli. „A niech się śmie-
ją – pomyślał sobie Jerzy Gwiżdż. – 
Niech komentują złośliwie na por-
talach i u cioci na imieninach, byle 
nazwiska autora nie przekręcali”. 
Kolekcjonerzy powinni mieć tomik 
na swojej półce, ale w całości do 
przeczytania chyba jednak dla naj-
bardziej wytrwałych. Powtarzając za 

Andrzejem Górszczykiem – autoro-
wi gratulujemy odwagi.

Nieporównywalnie gorszą wia-
domością na sądeckim rynku wy-
dawniczym jest zapowiedź Artu-
ra Czerneckiego. Przewodniczący 
Rady Miasta planuje napisanie książ-
ki wspomnieniowej, a to już jest 
groźba jakiej żadne maszyny dru-
karskie mogą nie wytrzymać. Je-
śli jednak przewodniczący Czer-
necki chce upublicznić swoje myśli 

i czyny, to zdecydowanie powinien 
to uczynić w formie audiowizualnej. 
Jako świetny mówca słynący z kla-
rownego i logicznego wywodu, po-
partego celną argumentacją i licz-
nymi odwołaniami do przykładów 
zaczerpniętych z doświadczenia oraz 
bogatej wiedzy, z pewnością odnie-
sie kolejny sukces. Ale żeby książkę 
pisać w czasach kiedy nikt już ksią-
żek nie czyta? Błąd polityczny!

(MOL)

Rozmaitości

KOLEKCJA B IŻUTER I I .  – Sąde-
czanki są znacznie bardziej odważ-
ne niż na przykład panie w Krako-
wie. Widać, że lubią biżuterię i mają 
ciekawe pomysły, jak z nią ekspe-
rymentować – mówiła w piątek Ka-
tarzyna Rychlewska, właścicielka 
firmy „Kate&Kate”. 

Jak tłumaczyła, to dlatego właśnie 
Nowy Sącz został wybrany przed 
największymi światowymi stolica-
mi mody, jako miejsce, gdzie od-
była się premiera nowych kolekcji 
znakomitych projektantów takich 
jak Erickson Beamon, Dori Csnge-
ri i Marek Wójcicki.

Niezwykły pokaz przygotowa-
ny przez „Kate&Kate” odbył się 

w sądeckiej kawiarni „ETC”. Mo-
delki prezentowały ręcznie wy-
konane, błyszczące cudeńka na 
tle smakowitych ciastek i kolo-
rowych butelek pełnych aroma-
tycznych win. Niezwykłe połącze-
nia, na przykład sukni balowych 
i wieczorowych z biżuterią okre-
ślaną jako „sportową” wzbudziły 
zachwyt i podziw.

– Przy wyborze biżuterii 
do danej kreacji najlepiej wy-
obrazić sobie, że jesteśmy na-
gie lub mamy na sobie worek na 
ziemniaki. Wtedy efekt końco-
wy jest najbardziej olśniewający 
– udzielała wskazówek Katarzyna 
Rychlewska.

(BRU)
FOTOGRAFOWALI .  Nie wszyscy 
żyją wyborami samorządowymi 
albo innymi przyziemnymi proble-
mami dnia powszedniego. 

Miłośnicy fotografii zaprosze-
ni przez Fundację PRO–Art Ry-
szarda Miłka wyznaczyli sobie 
Bacówkę nad Wierchomlą jako 
miejsce pleneru artystycznego. 
Tam przez kilka dni intensywnie 
pracowali z aparatami w ręku, 
patrząc przez ich obiektywy na 
Beskid Sądecki. Jak relacjonują 
uczestnicy, wspaniała pogoda, 
urok miejsca, niepowtarzalne 
krajobrazy i gościnność gospo-
darzy sprawiły, że plener uzna-
no za bardzo udany. 

– Miałem wyjątkową okazję 
wzbogacić swoje spojrzenie na 
świat – przyznaje jeden z uczest-
ników, Wiktor Wolski. – Nie tyl-
ko pod względem fotograficz-
nym, co pozostawiło poczucie 
nasycenia, porównywalne do 
zakończenia owocnego dnia za-
tykającym dech w piersi zacho-
dem słońca widzianym z okna 
bacówki. Od teraz każda awa-
ria prądu będzie mi się kojarzyć 
z miłym wspomnieniem plene-
ru. Wszak w bacówce wieczory 
wciąż spędza się przy świetle 
świec, co jest zresztą kapital-
nym doświadczeniem w zgieł-
ku współczesnego świata.

(BOB)

Zero nie do pobicia
Ważne dla kandydatów i elekto-
ratu, który wybiera się do gło-
sowania. Nieśmiało przypomi-
namy, że nie wszystkie rekordy 
wyborów samorządowych da się 
jeszcze pobić. Zawsze oczywi-
ście można próbować pobijać 
kolejne rekordy swojego okrę-
gu w ilości uzyskanych głosów. 
Najlepiej dążąc do ideału, czy-
li sytuacji, kiedy wszyscy wy-
borcy oddadzą głos na jednego 
kandydata. Znacznie gorzej jest 
w drugą stronę. Niestety nie da 
się już poprawić rekordu w naj-
mniejszej ilości głosów. W tej 
kategorii rekord padł podczas 
wyborów w 1998 r. kiedy kan-
dydatka do Rady Miasta Nowego 
Sącza Eleonora Banek otrzymała 
0 (słownie zero) głosów. Jak wy-
nika z prostej matematyki pani 
Eleonora nie zagłosowała wów-
czas sama na siebie. Powód? 
Nieznany, widocznie nie była 
przekonana do własnego pro-
gramu wyborczego. Trudno jed-
nak sobie wyobrazić, że komuś 
uda się ten wynik poprawić. On 
już przeszedł do historii, a chętni 
mogą go jedynie próbować wy-
równać. Powodzenia.

Uścisk po latach
W uroczystym ferworze otwar-
cia sądeckiej Galerii BWA So-
kół umknęło nieco publiczności 
pewne wydarzenie, jakie mia-
ło miejsce niejako na margi-
nesie wielkiej inauguracji. Otóż 
jak ktoś przytomnie zauważył, 
w nowym gmachu doszło do 
absolutnie historycznego wy-
darzenia w sądeckiej kulturze. 
Nie uszło uwagi dociekliwych 
obserwatorów, że w Galerii 
uścisnęli sobie dłonie prof. An-
drzej Szarek i były już dyrektor 
BWA Krzysztof Kuliś. Nie byłoby 
w tym codziennym przecież ge-
ście nic nadzwyczajnego, gdy-
by nie ten drobny fakt, iż był 
to ich pierwszy uścisk dłoni od 
lat… trzydziestu. Na tyle przy-
najmniej oceniają ochłodzenie 
stosunków pomiędzy obydwo-
ma dżentelmenami statystycy. 
Nawet jeśli są to obliczenia nie-
co zawyżone, to przecież i tak 
ochłodzenie stosunków trwa-
ło znacznie krócej niż epoka lo-
dowcowa. O co poszło? Czy to 
ważne, albo czy dzisiaj ktoś to 
jeszcze pamięta? Jak to w ży-
ciu, a w świecie sztuki szcze-
gólnie – dwie silne osobowości 
artystyczne usztywniły się i po-
tem poszło już łatwo, bo nikt 
nie chciał ustąpić. Nieważne. 
Istotne, że globalne ocieple-
nie klimatu podziałało również 
na Andrzeja Szarka i Krzysztofa 
Kulisia. To ten ciepły listopad.

(KCH)
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Nowy Sącz przed Paryżem, 
Londynem i Nowym Jorkiem

Zobacz galerię zdjęć z niezwykłego pokazu na: www.dts24.pl   FOT. (BRU)

Wieczory przy świecach
Wieczór w Bacówce nad Wierchomlą   FOT. WIKTOR WOLSKI

Gwiżdż sięgnął do szuflady
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SEZON NA PAULO COELHO

„ALCHEMIK” otwiera te drzwi w naszej 
duszy, o których istnieniu wolelibyśmy za-
pomnieć. Alegoryczna opowieść o wędrówce 
andaluzyjskiego pasterza jest tłem do me-
dytacji nad tym, jak ominąć życiowe pułap-
ki, by dotrzeć do samego siebie. „Czarownica 
z Portobello” przedstawia losy i wyjaśnia kim 
tak naprawdę jest Atena – dziewicą? Wa-
riatką? Męczennicą? „Weronika postanawia 
umrzeć” bez powodu, bez żalu i bez patosu. 
Bo umiera się nie dlatego, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej. Te trzy książki, których autorem jest Paulo Coel-
ho, okazały się w tym roku najpopularniejszymi tytułami wśród czytelników 
Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Kolejne miejsce zajmuje trylogia Stiega Lars-
sona, na którą składają się „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”, „Dziew-
czyna, która igrała z ogniem” oraz „Zamek z piasku, który runął”. Na trze-
ciej pozycji uplasowały się utwory Nicholasa Sparksa. Rok wcześniej rekordy 
popularności biły książki Małgorzaty Kalicińskiej: „Dom nad rozlewiskiem”, 
„Powroty nad rozlewiskiem” i „Miłość nad rozlewiskiem”.
11639 to liczba zarejestrowanych czytelników w wypożyczalni głównej SBP. 
Sądeczanki najczęściej sięgają po romans, a panowie po literaturę fanta-
styczną, sensacyjną, kryminały i horrory medyczne. Co tydzień na stronie 
internetowej SBP polecane są nowe tytuły, które warto przecw zytać.

KINGA STUDZIŃSKA

DLA SENIORÓW.  - Życie nie kończy 
się wraz z przejściem na emeryturę. 
Nie może być tak, żeby ludzie zamy-
kając etap pracy zawodowej, czują się 
wyrzuceni poza nawias. 

Dlatego, gdy 14 października ubie-
głego roku powiedziałem, że za-
czniemy starania o powstanie 
limanowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, spotkało się to z du-
żym aplauzem – tłumaczy inicjator 
przedsięwzięcia ks. Stanisław Woj-
cieszak. W miniony piątek rozpo-
czął działalność limanowski UTW.

Twórcy podpatrywali działalność 
innych tego typu placówek. Dużą 
pomoc uzyskali m.in. od Wojciecha 
Nalepy z uniwersytetu sądeckiego. 
Po roku starań limanowski UTW ofi-
cjalnie rozpoczął działalność. Patro-
nat objęła nad nim Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie, dlatego 
inauguracyjny wykład „Niespokoj-
na ziemia” wygłosił rektor prof. An-
toni Tajduś. Sala pękała w szwach.

Na razie nie ma programu stu-
diów, ale planowane są przeróż-
ne zajęcia.

- Będziemy chcieli organizo-
wać wykłady i zajęcia z nauk me-
dycznych, profilaktyki zdrowia, 
nauk humanistycznych, technicz-
nych. Myślimy o kursach języko-
wych i komputerowych, ale także 
o wyjazdach np. do teatru i szeroko 

pojętym włączaniu się w życie kul-
turalne regionu – tłumaczy członek 
zarządu Anna Jasica.

Limanowski UTW ma uaktywnić 
społecznie osoby starsze, poszerzać 
ich wiedzę i umiejętności, ale także 
zacieśniać kontakty osobiste.

- Chodzi choćby o to, by wspól-
ne spotkania mobilizowały seniorów 
do zwykłego wyjścia z domu – wy-
jaśnia pani Anna. W zajęciach lima-
nowskiego UTW będą mogli brać 
udział wszyscy zainteresowani. Teo-
retycznie oferta dotyczy osób po 50 
roku życia, z wykształceniem przy-
najmniej średnim, z terenu powiatu 

limanowskiego, ale organizatorzy za-
pewniają, że to założenie, które moż-
na będzie łamać. Wstępnie zaintere-
sowanie zajęciami na UTW wyraziło 
już ponad 70 osób. Oczywiście na 
tego typu uczelniach nie ma indek-
sów czy egzaminów. Zajęcia prowa-
dzić mają m.in. wykładowcy różnych 
uczelni mający swoje korzenie na Li-
manowszczyźnie. Miejsce na spotka-
nia udostępnia Starostwo Powiatowe. 
Siedziba Zarządu mieści się w szko-
le „Ekonomiku” przy ul. Jana Pawła 
II 42 w Limanowej. Tam też wszyscy 
zainteresowani mogą otrzymać bliż-
sze informacje. (JOMB)

POMYSŁ EDUKACYJNY.  O tym, iż 
warto się uczyć języków obcych nie 
trzeba nikogo przekonywać.

Że nie jest to banał przekonała się 
niedawno dwunastka uczniów Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Wła-
dysława Orkana w Starym Sączu, 
którzy przebywali na Węgrzech 
w ramach międzynarodowej wy-
miany ze szkołą średnią Radnó-
ti Miklós Gimnázium w Dunakeszi 
– mieście nad Dunajem w pobli-
żu Budapesztu. Już sama nazwa 
szkoły jest trudna do wymówie-
nia, o próbach porozumiewania 
się po węgiersku nie wspominając. 
A młodzi Węgrzy przygotowali wie-
le niespodzianek, m.in. interneto-
wy konkurs kulturoznawczy na te-
mat ich kraju. Odpowiadać trzeba 
było oczywiście po angielsku. Na 
szczęście uczniowie ze starosądec-
kiej szkoły nie mają kłopotów z po-
rozumiewaniem się w tym języku. 
W Orkanie szczególnie warto się 
przyłożyć do angielskiego, bowiem 
szkoła od ponad 15 lat prowadzi 
współpracę z amerykańską kato-
licką szkołą średnią Padua Franci-
scan High School, w miejscowości 
Parma, w stanie Ohio.

– Są bardzo wymierne efekty tej 
współpracy – przekonuje anglistka 

i koordynatorka projektu Beata Da-
masiewicz. – Każdego roku uczeń 
naszej szkoły najlepiej władający 
językiem angielskim ma możliwość 
rocznej nauki w prestiżowej szko-
le średniej w USA i przeżycie praw-
dziwej przygody. Nasza młodzież 
właśnie wzięła udział w rozmowach 
kwalifikacyjnych przeprowadzo-
nych przez amerykańską nauczyciel-
kę Jerry Boron z miejscowości Elyria 
w stanie Ohio. Od lat jesienią odwie-
dza nas ona, aby spotkać się z mło-
dzieżą ubiegającą się o stypendium 

pozwalające na roczny pobyt i na-
ukę w Padua Franciscan High School. 
Zwycięski uczeń ponosi tylko kosz-
ty biletu lotniczego do USA, a ame-
rykańska szkoła pokrywa czesne 
i koszty pobytu. W ciągu roku na-
uki, uczeń mieszka z amerykańską 
rodziną. Jest to doskonała okazja do 
doskonalenia języka angielskiego, 
zwiedzenia ciekawych miejsc i po-
znania kultury Stanów Zjednoczo-
nych. Myślę, że takie wyróżnie-
nie dodatkowo mobilizuje w naszej 
szkole do nauki.  (CZ)

Szkaradek popiera Czerwińskiego
Media właśnie poinformowały, że sądecka „Solidarność” poparła kandy-
data PiS na prezydenta, Ryszarda Nowaka. Nie było więc niespodzianki, 
ale może warto przypomnieć, kto kogo popierał w takich samych wybo-
rach osiem lat temu. Młodszym Czytelnikom przypominamy, że prezy-
dentem został wówczas Józef Antoni Wiktor, a innego kandydata Andrzeja 
Czerwińskiego w drugiej turze poparli niedawni rywale z Ligi Polskich Ro-
dzin i Małej Ojczyzny. Cytujemy za stenogramem:
– Andrzej Czerwiński zobowiązał się jako prezydent realizować nasz pro-
gram, dlatego go popieramy – powiedział Artur Czernecki z LPR. Poparcie 
dla Czerwińskiego wyraziły również środowiska kombatanckie, sporto-
we, akademickie, biznesowe oraz zarządy osiedli. Swoje poparcie przesłał 
również senator Andrzej Chronowski, a były poseł Andrzej Szkaradek wy-
stąpił nawet z emocjonalnym przemówieniem:
– Jestem tutaj, ponieważ boli mnie serce kiedy słyszę, że ludzie przypisu-
jący sobie prawicowy rodowód zachęcają do głosowania na kandydatów 
SLD. Pytam się ich zatem, gdzie odpowiedzialność za formację, którą kie-
dyś obrali, nawet jeśli dziś muszą ciągnąć wózek porażki?
Tyle powtórki z historii. Prawda, że warto czasami pogrzebać w starych 
wydaniach gazet? To jest gratka! Artur Czernecki w imieniu LPR i prze-
wodniczący „Solidarności” Andrzej Szkaradek nawoływali do głosowania 
na kandydata PO. Zaskoczenie? Nie, to tylko polityka!
 (KCH)

Rycerzyk ma profil!
W myśl zasady - „nie masz konta na Facebooku, to znaczy, że nie istnie-
jesz”, własnego profilu na popularnym portalu społecznościowym do-
czekał się także słynny sądecki rycerzyk obsikujący od kilku lat skwerek 
pod zamkiem. „Wiem, że budzę sporo kontrowersji, ale mam nadzie-
ję, że mnie trochę polubiliście” – pisze o sobie sikający rycerz i podkreśla, 
że szuka przyjaciół. Jak na razie to wirtualne zaprzyjaźnianie się idzie mu 
całkiem nieźle – ma już ponad 100 znajomych i został uznany za „zorien-
towanego uczuciowo”.
Rycerzyk jest zresztą wyraźnie na fali, bowiem nie tylko doczekał się pro-
filu na wspomnianym portalu, ale również wierszyka o sobie w tomiku 
Jerzego Gwiżdża „Moje rymy” (czytaj też na sąsiedniej stronie). Wicepre-
zydent, który jest ojcem chrzestnym rycerzyka, poświęca mu aż 17 zwro-
tek, częstochowskim rymem uzasadniając jego poczęcie. Wszystkich ry-
cerzykowych wersetów przytaczać nie będziemy, bo to byłoby za wielka 
kara dla Czytelników, ale dla przykładu jeden możemy: „Wymyśliłem ry-
cerzyka, co pod zamkiem naszym sika, aby każdy dla ochłody, mógł się 
napić czystej wody”. No i tyle. Teraz przynajmniej wiemy, że główne za-
danie rycerzyka to bycie wodociągiem miejskim dla tych, którzy nie mają 
w domu czystej wody.  (TASS)

SMS

Co czytamyŻeby wyjść z domu

Zainteresowanie zajęciami na UTW jest ogromne   FOT. DAWID JASICA

W nagrodę do Ameryki

Węgrzy przygotowali m.in. internetowy konkurs kulturoznawczy 
na temat ich kraju   FOT. ARCHIWUM
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Chełmiec oraz Nowy i Stary Sącz to 
gminy najbardziej przyjazne rozwo-
jowi przedsiębiorczości – wynika 
z drugiego rankingu przeprowadzo-
nego przez Sądecką Izbę Gospodar-
czą. Wśród trzynastu sklasyfikowa-
nych gmin Sądecczyzny warunki 
najmniej sprzyjające dla rozwoju biz-
nesu są w Gródku nad Dunajcem 
i Krynicy. Poniżej krótki przewod-
nik, skąd biorą się nasze wspólne 
pieniądze i jak można je wydawać 
dla naszego wspólnego dobra. Czy 
wszystkie gminy wydają je w sposób 
najlepszy z możliwych? Na to pytanie 
próbuje odpowiedzieć nasz ranking. 
Uważamy, iż są to istotne informa-
cje. Ważne bowiem dla rozwoju re-
gionu są wybory samorządowe oparte 
nie na emocjach, ale na konkretnych 
liczbach.

Skąd się biorą nasze pieniądze
Gmina, w której mieszkamy jest 
wspólnotą mieszkańców, którzy 
wpłacają do wspólnej kasy cześć do-
chodów, by je potem wydać na cele, 
które służą nam wszystkim, m.in na 
edukację, drogi, chodniki, gospodar-
kę komunalną.

Budżet gminy stanowią:
X  część podatku PIT (26 %), 

który płacimy od naszych 
wynagrodzeń,

X  wpływy z podatku od nierucho-
mości, szczególnie tych związa-
nych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej,

X  dotacje celowe z budżetu 
państwa,

X  inne.

Środkami gminy gospodarują wy-
bierane przez nas władze na cze-
le, których stoją wójtowie i burmi-
strzowie. Wśród nich, są tacy, którzy 
w czasie swojej kadencji oprócz ru-
tynowych obowiązków koncentrują 
się tylko na rozdysponowaniu wspo-
mnianych środków z roku na rok 
w ten sam sposób. Jednak większość 
wójtów i burmistrzów dodatkowo 
poświęca swój czas na powiększenie 
środków finansowych gminy, aby 
lepiej zabezpieczyć potrzeby swoich 
obywateli poprzez:

X  tworzenie klimatu dla miejsco-
wych przedsiębiorców, aby mo-
gli tworzyć jak najwięcej miejsc 
pracy,

X  szukanie inwestorów spoza te-
renu gminy,

X  zdobywanie środków zewnętrz-
nych m.in. z Unii Europejskiej na 
dofinansowanie projektów nie-
zbędnych gminie.

Musimy pamiętać, że jeżeli rośnie 
ilość miejsc pracy w regionie to me-
chanizmy rynku powodują, że ro-
sną również wynagrodzenia, więcej 
obywateli gminnej wspólnoty płaci 
od wyższych wynagrodzeń podatki, 
czyli w sposób trwały rośnie budżet 
gminy. Ponadto mieszkańcy nie mu-
szą wyjeżdżać za granicę, opuszczać 
rodziny i lokalnej wspólnoty w celu 
poszukiwania pracy.

Dlatego też Sądecka Izba Gospo-
darcza przygotowała w oparciu o na-
desłane przez gminy ankiety, jak 
również dane z Powiatowego Urzę-
du Pracy, ranking gmin przyjaznych 
rozwojowi przedsiębiorczości. 

Tym razem w rankingu punkto-
waliśmy w skali 0–12 i 0–24 takie pa-
rametry jak: 

X  procentowy przyrost miejsc pra-
cy na terenie gminy,

X  liczba etatowych pracowników 
urzędu gminy na 1000 miesz-
kańców (im więcej urzędników 
tym mniej punktów),

X  wzrost/spadek zadłużenia gminy 
na jednego mieszkańca punkty 
(im mniejszy przyrost zadłuże-
nia tym więcej punktów),

X  wartość zrealizowanych inwe-
stycji z udziałem środków unij-
nych na jednego mieszkańca 
i wartość zrealizowanych inwe-
stycji z innych środków na jed-
nego mieszkańca.

Ranking gmin przyjaznych 
przedsiębiorczości. Wyniki badań.
Na przełomie października i listopa-
da 2010 r. Sądecka Izba Gospodarcza 
przeprowadziła badanie pod nazwą: 
„Ranking gmin przyjaznych przed-
siębiorczości”. Przyjęta metodolo-
gia polegała na skierowaniu ankiet 
do 16 gminnych jednostek teryto-
rialnych powiatu nowosądeckiego 
oraz miasta Nowy Sącz. W ankie-
tach zawarto siedem pytań. Zostały 
one opracowane przez zespół powo-
łany przez Sądecką Izbę Gospodar-
czą i dotyczyły wybranych obsza-
rów aktywności jednostek na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości. Anali-
za udzielonych odpowiedzi pozwo-
liła na ocenę poszczególnych gmin. 
W konsekwencji po dokonaniu tej 
oceny we wszystkich obszarach, 
dodając punkty z poszczególnych 

pojedynczych ocen, otrzymano 
wyniki stanowiące ranking gmin 
przyjaznych przedsiębiorczości. 
W ankiecie udział wzięło 12 gmin 
powiatu nowosądeckiego ziemskie-
go oraz miasto Nowy Sącz. 
(tabela poniżej)

1. Liczba miejsc pracy
Celem przeprowadzonego bada-
nia było uzyskanie informacji na 
temat liczby faktycznych i ofi-
cjalnych miejsc pracy, jakie ist-
nieją na terenie danej gminy. 
Z przedstawionych w tabeli danych 
wynika, że zdecydowanie najwięk-
szą liczba miejsc pracy dysponuje 
Nowy Sącz, co jest oczywistą konse-
kwencją faktu, że jest to największa 
jednostka powiatu, pełniąca funkcję 
centrum subregionu nowosądeckie-
go. W dalszej kolejności uplasowała 
się Krynica–Zdrój, a następnie Cheł-
miec oraz Stary Sącz. Z kolei najniż-
sza liczba miejsc pracy występuje 
w gminach Rytro, Kamionka Wiel-
ka, Gródek nad Dunajcem oraz Ko-
rzenna i Łącko. Sam fakt istnienia 
legalnych miejsc pracy jest infor-
macją istotną, jednak niezbyt przy-
datną przy analizie porównawczej. 
Koniecznym jest zatem odniesienie 
tych danych do liczby mieszkańców 
danej jednostki. Na potrzeby nasze-
go opracowania wskaźnik ten zo-
stał określony jako „wskaźnik gę-
stości zatrudnienia” – czyli liczba 
miejsc pracy przypadająca na 1000 
mieszkańców. 

Innym narzędziem umożliwia-
jącym precyzyjną ocenę badanego 
zjawiska i porównanie jednostek 

gminnych pomiędzy sobą jest 
przyrost liczby miejsc pracy w ba-
danym okresie tj. od roku 2006 
do 2009.

W świetle zaprezentowanych 
danych należy zwrócić uwagę na 
fakt, że najwyższym wskaźnikiem 
gęstości zatrudnienia charakte-
ryzują się miasto Nowy Sącz oraz 
gmina Krynica–Zdrój – wartość 
wskaźnika wyniosła 230. W dal-
szej kolejności Muszyna i Chełmiec 
– wartość wskaźnika 130. Najniż-
szą wartość tego miernika wykazu-
je Łącko, Korzenna oraz Kamionka 
Wielka – 60.

Kolejny miernik zastosowa-
ny w badaniu to ocena przyro-
stu miejsc pracy w okresie ba-
dawczym, gdzie rokiem bazowym 
jest 2006, natomiast 2009 stanowi 
krańcowy rok badania. W świetle 
zawartych danych zwraca uwagę 
fakt bardzo znaczącego przyrostu 
wartości tego wskaźnika w gmi-
nie Nawojowa (43,95%), Korzenna 
(39,65%), Rytro (37,66%), w gmi-
nie Chełmiec (34,33%), w Łoso-
sinie Dolnej (przyrost o 34,23%) 
oraz w Kamionce Wielkiej (28,41%) 
i w Starym Sączu (26,23%). 

Najniższą wartość tego mierni-
ka zauważyć można w Gródku nad 
Dunajcem, która to gmina jako jedy-
na wykazuje ujemną wartość mia-
ry (–0,64%). Również niski przy-
rost miejsc pracy zaobserwowano 
w Grybowie–wsi (2,48%), Muszynie 
(2,82%) oraz w Łącku (3,18%). Za-
skoczeniem jest również relatywnie 
niska wartość tegoż przyrostu w Kry-
nicy–Zdroju (7,11%).

Miejsce w 
rankingu

Miasto 
lub Gmina

Suma 
pkt.

Ilość 
mieszkańców 

w Gminie
Ilość miejsc pracy na terenie gminy*: Liczba etatowych pracowników 

urzędu miasta/gminy:

obecnie 2006 2009 Przyrost miejsc 
pracy Ilośc punktów 30.11.2006 Obecnie na 1000 mieszk.

1 Chełmiec 56 26 273 2 619 3 518 34% 18 40 60 2,28

2 Nowy Sącz Miasto 52 83 822 17 100 19 200 12% 10 300 330 3,94

3 Stary Sącz 49 22 995 1 792 2 262 26% 12 48 47 2,04

4 Nawojowa 48 8 115 653 940 44% 24 29 35 4,29

5 Łącko 44 15 762 849 876 3% 6 29 29 1,84

6 Rytro 42 3 778 239 329 38% 20 16 24 6,35

7 Korzenna 41 13 966 643 898 40% 22 40 43 3,08

8 Kamionka Wielka 40 9 736 433 556 28% 14 19,5 20,5 2,11

9 Grybów - wieś 35 23 834 1 934 1 982 2% 2 56 42 1,76

10 Łosonina Dolna 31 10 429 815 1 094 34% 16 27 29 2,78

11 Muszyna 27 11 669 1 455 1 496 3% 4 47 77 6,60

12 Krynica 20 16 895 3 672 3 933 7% 8 128 150 8,88

13 Gródek n Dunajcem 18 9 208 624 620 -1% 0 30 32 3,48

* dane z Powiatowego Urzędu Pracy

Ranking gmin przyjaznych rozwojowi przedsiębiorczości powiatu  

Ważne są liczby, nie 
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2.  Liczba etatowych pracowników 
urzędu miasta/gminy

W świetle przeprowadzonych badań 
należy stwierdzić, że najwyższą licz-
bę etatowych pracowników admi-
nistracji posiada miasto Nowy Sącz 
– 330 osób oraz Krynica–Zdrój – 150. 
Nie budzi zdziwienia najwyższa war-
tość tego wskaźnika w Nowym Są-
czu – największe miasto subregio-
nu – kilkakrotnie większe od każdej 
z pozostałych gmin powiatu. 

Na szczególną uwagę zasługu-
je fakt, że liczba osób pracujących 
w urzędzie gminy Krynica–Zdrój, 
w odniesieniu do porównywalnych 
wielkościowo gmin jest bardzo wy-
soka, co sugeruje znaczący przerost 
etatów w tej jednostce.

Najniższe koszty osobowe admi-
nistracji wykazują gminy: Kamion-
ka Wielka, Łososina Dolna oraz Łąc-
ko. Analizowany wskaźnik stanowi 
niepełny obraz kosztów administra-
cji w jednostkach terytorialnych. 
Aby dokonać porównania tych da-
nych należy skonstruować wskaź-
nik, który ma charakter względ-
ny, a zatem przedstawić miarę, 
jaka liczba urzędników przypada 
na 1000 mieszkańców danej gminy. 
Z przedstawionych w tabeli danych 
jednoznacznie wynika, że wskaźnik 
ten osiąga najwyższą wartość w gmi-
nie Krynica–Zdrój (8,88) oraz w Mu-
szynie (6,60), a następnie w Gródku 
nad Dunajcem (5,65%). Te jednostki 
są zdecydowanie najbardziej „zbiu-
rokratyzowanymi” w subregionie. 
Jednostki o najmniejszym wskaźniku 
biurokracji to: Grybów – wieś, Łącko 
oraz Stary Sącz.

3.  Zadłużenie gminy
Badanie poziomu zadłużenia jedno-
stek terytorialnych przeprowadzo-
ne zostało wyłącznie jako przyrost 
zadłużenia w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca. Najwyższy wzrost 
zadłużenia wykazują dwie gminy 
uzdrowiskowe – Muszyna (przy-
rost o 926,42 zł) oraz Krynica–Zdrój 
(617,70 zł), jak również gmina Łoso-
sina Dolna (403,26 zł).

Na przeciwnym biegunie znala-
zły się gminy, w których wskaźnik 
zadłużenia w przeliczeniu na miesz-
kańca zmniejszył się, a zatem przyrost 
osiągnął wartość ujemną. Do tej gru-
py jednostek zaliczyć należy: Cheł-
miec (–218,72 zł), Łącko (–194,88 zł), 
Stary Sącz (–133,04 zł) oraz Korzen-
ną (–51,36 zł). W pozostałych jed-
nostkach wartość tego miernika nie 
wykazała istotnych zmian w okresie 
badawczym. 

4.  Suma pozyskanych funduszy 
zewnętrznych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca
Analizowany obszar zaliczyć na-

leży do najistotniejszych mierników 
oceny aktywności władz samorządo-
wych. Nie dokonano podziału na źró-
dła finansowania ze środków Unii Eu-
ropejskiej i inne, ponieważ z punktu 
widzenia założonych celów opraco-
wania nie jest istotne źródło pocho-
dzenia tych środków, natomiast waż-
ne jest to, że są to źródła zewnętrzne, 
wykorzystane na cele inwestycyjne.

Do najbardziej aktywnych gmin 
w tym obszarze zaliczyć należy: Na-
wojowa, Muszynę, Nowy Sącz, Ka-
mionka Wielka, Krynicę–Zdrój gdzie 

wartość wskaźnika przekroczyła 4,5 
tys. zł na jednego mieszkańca. Z ko-
lei najmniej środków zewnętrznych 
przypadających na statystycznego 
mieszkańca pozyskały gminy Ko-
rzenna i Grybów–wieś.

Prezentowane dane pozwalają na 
ocenę aktywności władz samorzą-
dowych w tym aspekcie. Niewąt-
pliwie pozytywnie ocenić należy te 
jednostki, które pozyskują środki fi-
nansowe tzw. pozabudżetowe na re-
alizację różnych zadań inwestycyj-
nych. Jednakże trzeba podkreślić, że 
nie wszystkie z tych dochodów mają 
charakter wspierania przedsiębior-
czości – część z tych środków pozy-
skiwanych jest na przykład na zada-
nia związane ze skutkami usuwania 
klęsk żywiołowych (powodzie, osu-
wiska) i jakkolwiek są bardzo waż-
nym elementem działań gmin, to 
realizacja tych zadań nie ma żadne-
go wpływu na rozwój przedsiębior-
czości bądź też wpływ ten jest mało 
istotny. Zatem koniecznym byłoby 
dokonanie oceny aktywności jedno-
stek terytorialnych w obszarze ge-
nerowania dodatkowych dochodów 
gmin, ale wyłącznie na cele inwe-
stycji o charakterze mnożnikowym, 
które w sposób bezdyskusyjny po-
wodują wzrost aktywności miesz-
kańców (i innych osób) w obszarze 
przedsiębiorczości. 

5.  Wzrost miejsc pracy 
– czy zadłużenie gminy wpływa 
na wzrost miejsc pracy

Analizując zależność pomiędzy wzro-
stem zadłużenia poszczególnych jed-
nostek samorządu terytorialnego, 

a przyrostem miejsc pracy należy 
stwierdzić, że przedstawione dane 
nie upoważniają do wniosków, które 
potwierdzałyby istnienie takiej rela-
cji. Generalnie można zaobserwować 
zależność odwrotną – w gminach, 
w których zadłużenie na jednego 
mieszkańca zmniejszyło się znacz-
nie, nastąpił wyraźny wzrost za-
trudnienia, np. Chełmiec, Korzenna, 
Stary Sącz. Z kolei przykładem  ko-
relacji dodatniej pomiędzy przyro-
stem zadłużenia oraz wzrostem licz-
by miejsc pracy jest gmina Łososina 
Dolna, gdzie w badanym okresie wy-
stąpił radykalny wzrost zatrudnio-
nych. W innych jednostkach zależ-
ności te są na tyle rozbieżne, że nie 
upoważniają do wyciągania general-
nych wniosków.

Uzupełnieniem analizy wskaź-
nikowej jest ocena planowanych 
priorytetowych zadań w obszarze 
rozwoju przedsiębiorczości w po-
szczególnych jednostkach  teryto-
rialnych i rezerwa terenów pod 
działalność gospodarczą. Należy 
stwierdzić, że generalnie gminy 
nie są przygotowane do realizacji 
tego typu zadań: dominują sfor-
mułowania bardzo ogólne, opisu-
jące zadania, które mają niewiel-
ki bezpośredni wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości lub też w ogóle 
nie dotyczą tego zagadnienia. Część 
gmin zupełnie nie planuje żadnych 
działań w tym obszarze, natomiast 
część jednostek posiłkuje się ogól-
nymi dokumentami typu strate-
gia lub też konkretnymi zadania-
mi inwestycyjnymi, planowanymi 
w kolejnych latach budżetowych. 

Z tego wniosek, że problematyka 
związana z przedsiębiorczością nie 
jest właściwie pojmowana przez 
administrację gminną. Wyjątkiem 
jest tutaj miasto Nowy Sącz, któ-
re co prawda przedstawiło zapisy 
z dokumentu „strategia rozwoju 
miasta”, niemniej w sposób kon-
kretny przedstawiono planowane 
działania. 

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwoli-
ła na ocenę działalności 12 gmin po-
wiatu nowosądeckiego oraz miasta 
Nowy Sącz. Pierwsza pozycja gmi-
ny Chełmiec oraz Nowego Sącza jest 
konsekwencją wysokiego wzrostu 
liczby miejsc pracy, jak również re-
latywnie niskiej liczby pracowni-
ków administracji. Kolejna pozy-
cja w rankingu, którą zajmuje Stary 
Sącz jest konsekwencją tego, że we 
wszystkich analizowanych obsza-
rach gmina plasowała się wysoko. 
Zaskakująco nisko sklasyfikowano 
gminę Krynica–Zdrój – relatywnie 
niewielki przyrost miejsc pracy wraz 
z bardzo poważnym rozrostem ad-
ministracji, wysoki przyrost zadłu-
żenia oraz brak terenów inwestycyj-
nych to główne przyczyny tak niskiej 
oceny tej gminy. Nie rekompensu-
je tego wysoki wskaźnik pozyskania 
środków finansowych ze źródeł ze-
wnętrznych przypadający na jedne-
go mieszkańca. 

Wartym jest podkreślenia fakt 
łącznego pozyskania środków ze-
wnętrznych w wysokości 811,2 mln zł 
co niewątpliwie pozytywnie wpłynie 
na rozwój naszego regionu. 

Zadłużenie gminy:
Wartość projektów inwestycyjnych 
zrealizowanych w latach 2006-2010 

(fundusze UE i inne)

Rezerwa terenów 
pod działalność 

gospodarczą

Ocena projektów 
w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości

Ilośc punktów 31.11.2006
 w mln zł

Obecnie
 w mln zł

wzrost  na 1 
miszkańca Ilośc punktów Wartość

w mln zł
na 1 

mieszk. Ilośc punktów Ilośc punktów Ilośc punktów

8 14,01 8,26 -219 zł 12 20,2 769 zł 2 5 11

4 50,65 66,20 185 zł 4 461,8 5 510 zł 10 12 12

10 4,23 1,17 -133 zł 10 35,0 1 521 zł 5 7 5

3 0,00 0,33 41 zł 6 53,6 6 570 zł 12 0 3

11 10,61 7,54 -195 zł 11 19,1 1 209 zł 4 9 3

2 3,90 5,17 337 zł 3 3,0 781 zł 3 8 6

6 2,99 2,27 -51 zł 9 6,8 483 zł 1 0 3

9 1,29 1,35 7 zł 7 44,9 4 613 zł 9 1 0

12 0,00 0,00 0 zł 8 9,4 395 zł 0 10 3

7 0,79 5,00 403 zł 2 23,0 2 205 zł 6 0 0

1 10,28 21,09 926 zł 0 65,4 5 605 zł 11 11 0

0 4,24 14,68 618 zł 1 47,4 2 803 zł 8 0 3

5 1,84 2,61 84 zł 5 21,7 2 362 zł 7 0 1

Gminy: Grybów miasto, Łabowa, Piwniczna - Zdrój, Podegrodzie nie odesłały wypełnionych ankiet

 nowosądeckiego 2010

emocje
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Rozmowa

R E K L A M A

Fałszywego radcę prawnego można 
pozwać do sądu, a postępowanie, które 
prowadził, rozpocząć od nowa. Prawo 
daje możliwości walki z samozwańcami 
w todze. Sądeczanin Paweł K. od 10 lat 
bez żadnych uprawnień, reprezentował 
swoich klientów w sądzie. Zdarzało mu 
się sprawy wygrywać. Nie miał jednak 
żadnego prawa posługiwać się tytułem 
radcy prawnego. 

Rozmowa z Elżbietą 
REICHERT–KĄDZIOŁKĄ, 
wicedziekanem Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Krakowie.

– Czy spotkała się Pani wcześniej z ta-
kim przypadkiem?

– To jest oburzające. Po raz 
pierwszy w swojej długiej karierze, 
miałam okazję spotkać się z taką sy-
tuacją. To było mało wiarygodne, 
żeby nawet jeśli ktoś widział obcą 
osobę w todze na sądowym kory-
tarzu, nie przyszło mu do głowy, że 
ten człowiek nie ma statusu radcy 
prawnego. To nie do wyobrażenia, że 
udawało mu się to robić przez 10 lat.
– Zdarzało mu się jednak wygrywać.

– Pytanie tylko, jakie to były 
sprawy. Możemy pójść do sądu jako 
pełnomocnik do stwierdzenia na-
bycia spadku. Być może były to 
sprawy drobne, nieskomplikowa-
ne. Dopiero jak prokuratura zbada 
zdarzenie, okaże się w ilu postępo-
waniach brał udział. Ten mężczyzna 
wyłudzał pieniądze. Jeżeli deklaro-
wał, że jest radcą prawnym, nie le-
gitymując się tym uprawnieniem, 
można powiedzieć, że był oszustem.
– Co stanie się ze sprawami, które 
prowadził?

– Istnieje instytucja wznowienia 
postępowania. Osoby zainteresowa-
ne mogą wnieść do sądu taki wnio-
sek. Sąd nie będzie działać z urzędu. 
Proces inicjują strony. Tylko oso-
by pokrzywdzone przez fałszywe-
go radcę prawnego mogą zareago-
wać. Paweł K. nie ma postawionych 
zarzutów. Toczy się postępowanie 
przygotowawcze. Być może sąd, na 
żądanie prokuratury, będzie wyszu-
kiwał sprawy, w których występował 
w roli pełnomocnika procesowego.
– Co mają zrobić osoby, które zosta-
ły oszukane?

– Każdy, kto ma takie poczu-
cie, powinien udać się do rzetel-
nego pełnomocnika procesowego. 
Ten dokładnie powie, co z tą sprawą 
zrobić. Popatrzy na terminy. Może 
się zdarzyć, że ten, kto został oszu-
kany nie będzie miał interesu, żeby 
wznowić sprawę, bo ją wygrał. In-
stytucja wznowienia postępowa-
nia wymaga profesjonalnego podej-
ścia. Moim zdaniem, każda z osób, 
która miała styczność z fałszywym 
radcą, powinna złożyć zeznania 
w prokuraturze. To ułatwi postę-
powanie. Pomoże ustalić, w jaki 
sposób docierał do ludzi, czym się 
legitymował. Czy miał podrobione 
dokumenty.
– Czy poszkodowani mogą ubiegać się 
o odszkodowanie?

– Tak, takie osoby mogą do-
chodzić odszkodowania w proce-
sie cywilnym. Oszukany może też 
rozważyć możliwość skorzystania 
z niedawno wprowadzonej insty-
tucji skargi o stwierdzenie niezgod-
ności z prawem prawomocnego 
orzeczenia. 

Rozmawiała (LIB)

Dziesięć lat kamuflażu
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Z policji

R E K L A M A

Kilka dni temu całą Polskę obie-
gła wiadomość o aresztowaniu sze-
fa sądeckiej mafii Marcina M. – zna-
nego jako „Zulus” – i jego ludzi. 
W ciągu jednej nocy, niemal równo-
cześnie, sądeccy policjanci, funk-
cjonariusze CBŚ i Straży Granicznej 
weszli do kilku mieszkań w Nowym, 
Starym Sączu i okolicy zatrzymu-
jąc w sumie 17 osób. Tym samym 
rozbito kolejną grupę, która dąży-
ła do zdominowania lokalnego rynku 
narkotykowego.

– Grupa działała od ubiegłego 
roku – mówi rzecznik małopolskiej 
policji Dariusz Nowak. – W tym 
czasie przestępcy wprowadzili na 
rynek co najmniej kilka kilogra-
mów narkotyków różnego rodza-
ju, głównie amfetaminę, marihu-
anę, ecstasy i kokainę. Narkotyki 
trafiały najczęściej do odbior-
ców w Nowym Sączu i okolicy. 
Jak ustalili policjanci, członko-
wie grupy dokonywali także in-
nych przestępstw m.in. napadów 
i kradzieży.

W trakcie przeszukania miesz-
kań funkcjonariusze zabezpieczy-
li około kilograma marihuany, pół 
kilograma amfetaminy, haszysz 
i profesjonalną mini uprawę ko-
nopi indyjskiej. Odnaleziona zo-
stała także broń palna i amunicja, 
której używali członkowie grupy. 

– Zatrzymani mężczyźni, 
wszyscy w wieku od 18 do 37 lat, 
w przeszłości byli już karani za 
przestępstwa narkotykowe oraz 
przeciwko życiu i zdrowiu oraz 
mieniu – informuje Dariusz No-
wak. – Wszyscy usłyszeli już za-
rzuty. Dwie osoby odpowiedzą za 
kierowanie zorganizowaną grupą 
przestępczą, a ich przywódca, do-
datkowo, za podżeganie do zabój-
stwa. Wobec 16 osób Sąd Rejonowy 
w Nowym Sączu zastosował tym-
czasowe aresztowanie.

37–letni dzisiaj „Zulus” zaczął 
organizować drugą w swojej karie-
rze bandę najprawdopodobniej już 
w styczniu ubiegłego roku. Wtedy 
właśnie został zwolniony z aresz-
tu. Decyzją sądu apelacyjnego na 
wolności miał czekać na proces 
w sprawie kierowania zorganizo-
waną grupą przestępczą, która rzą-
dziła sądeckim rynkiem narkotyko-
wym od 2004 do 2008 r. Wtedy to 
jej szefowie przywozili z Krakowa 
marihuanę, amfetaminę, ekstazy, 
kokainę, a także prawdopodobnie 
tabletki gwałtu. Handlem narko-

tykami w sądeckich klubach, na 
uczelniach, a nawet w szkołach pod-
stawowych zajmowali się dilerzy. 

Pierwsza szajka Marcina M. była 
doskonale zorganizowana. Jej człon-
ków trzymano silną ręką, a wszel-
kie próby działania na własną rękę, 
karano ciężkim pobiciem. Ale „Zu-
lus” potrafił też docenić lojalność 
– gdy któryś z jego żołnierzy wpa-
dał w ręce policji, szajka pomagała 
jemu i jego rodzinie.

„Zulus” brał przykład ze swoich 
poprzedników i wyciągał wnioski 
z ich doświadczeń. To dlatego uda-
ło mu się tak dobrze zorganizować 
swój gang i na cztery lata opanować 
sądecki rynek narkotykowy, bez-
pański po aresztowaniu grupy „To-
mery”, znanej jako „Firma”.

„Tomerowcy” rządzili miastem 
w latach 1999–2004. Początkowo 
grupą kierowali jej założyciele Se-
bastian W. i Piotr K., a spotkania jej 
członków odbywały się… na ławce 
pod jednym z bloków przy ul. Bro-
niewskiego. Później stery przejął były 
bokser Tomasz G., czyli „Tomera”.

Gang sprowadzał narkotyki 
z Norwegii według misternie przy-
gotowanego planu. W Nowym Sączu 
procederem kierowali liderzy gru-
py, natomiast w Skandynawii trzy-
mał rękę na pulsie polski rezydent. 
Towar, skrzętnie ukryty w gaśni-

cach samochodowych i kartonach 
z sokiem, przewozili kurierzy. Nie-
chlubną chwałę przyniosły „Tome-
rowcom” także pobicia i zastrasze-
nia osób nie spłacających wobec nich 
swoich długów oraz demolki skle-
pów i restauracji, których właścicie-
le nie godzili się na tzw. „ochronę” 
i „opiekę” ludzi Marcina M. 

Ludzie „Tomery” dobrze wie-
dzieli jak podporządkować sobie in-
nych, bo Sebastian W. uczył się tego 
od samego Ryszarda Ch. – brata naj-
słynniejszego gangstera w historii 
Sądecczyzny, czyli Władysława Ch. 
nazywanego „Al Capone”.

Niepodzielnie rządził on tutej-
szym przestępczym światkiem od 
połowy lat 90. do 2000 r. Pocho-
dził z Gabonia i miał iście góralski 

charakter. Szybko przekonał się, 
że nie potrzeba wiele, aby zdobyć 
posłuch innych. Najpierw zastra-
szał sąsiadów – trzy razy podpalał 
konkurencyjny dla swojego sklep 
GS w Gaboniu, aż ten w końcu zo-
stał zamknięty. Potem podporząd-
kował sobie przedsiębiorców w re-
gionie, którzy aby ocalić swoje uszy, 
palce, a często także życie musieli 
płacić mu za „ochronę”. Nie trzeba 
było długo czekać, aby stał się tak-
że rozdającym karty w przestęp-
czym półświatku. Nikt nie miał tu 
prawa nic ukraść, czy wyproduko-
wać ani kropli nielegalnego alkoho-
lu bez jego zgody. „Al Capone” stał 
się też monopolistą na najbardziej 
intratnych regionalnych rynkach 
– narkotykowym i kradzionych sa-
mochodów. Określany jako znacz-
nie bardziej wyrafinowany niż słyn-
ni mafiosi z Pruszkowa i Wołomina 
razem wzięci, swoimi ludźmi kiero-
wał nawet zza krat.

Dziś Capone odsiaduje podwój-
ne dożywocie za te egzekucje, któ-
re zdołano mu udowodnić na nie-
posłusznych przedsiębiorcach 
i nielojalnych ludziach z jego ban-
dy. On na wolność nie wyjdzie już 
nigdy, ale jego brat, Ryszard Ch. 
ma nadzieję, że jeszcze ujrzy świat 
z perspektywy innej niż więzienne 
kraty. Dlatego odwołał się od wy-
roku skazującego go na dożywo-
cie, a jego sprawa wróciła na sądec-
ką wokandę.

Wkrótce skończą natomiast swo-
ją odsiadkę żołnierze Capone. Szcze-
gólnie teraz, gdy na tutejszym rynku 
narkotykowym po „Zulusie” została 
próżnia, to oni mogą próbować ob-
jąć panowanie. Czy im się uda? Pro-
kuratorzy, policja i CBŚ już szykują 
się do stawienia im czoła.

MARIA REUTER
Zobacz też policyjne nagrania 
z aresztowania „Zulusa” i jego 
ludzi na www.dts24.pl 

Strzelił 
z pistoletu 
i zażądał 
pieniędzy
Całą siatkę pieniędzy, czyli kil-
kanaście tysięcy złotych, zra-
bował nieznany sprawca w po-
niedziałek z Punktu Obsługi 
Łąckiego Banku Spółdzielcze-
go w Jazowsku. Zamaskowany 
mężczyzna wtargnął do placów-
ki po godzinie 15, gdy nie było 
w niej żadnych klientów. Oddał 
strzał w powietrze i zażądał wy-
dania gotówki.

– Pracownica banku obawiając 
się o swoje zdrowie i życie wy-
dała mu pieniądze – relacjonu-
je Elżbieta Gargas–Michalik, 
rzeczniczka Komendy Miejskiej 
Policji w Nowym Saczu. – Męż-
czyzna zapakował gotówkę do 
reklamówki, po czym wyszedł 
z banku wsiadł do ciemnego sa-
mochodu i oddalił się.

Na miejsce przyjechali są-
deccy policjanci, którzy zabez-
pieczyli ślady. Użyto także psa 
tropiącego oraz przesłuchano 
świadków. Mimo to, nie wiado-
mo, kto obrabował bank.

– Zwracamy się o pomoc do 
ewentualnych świadków, któ-
rzy wczoraj w rejonie placówki 
bankowej w Jazowsku widzie-
li mężczyznę czekającego w sa-
mochodzie, zachowującego się 
w podejrzany sposób – apeluje 
Elżbieta Gargas–Michalik.

Informacje na ten temat 
można przekazać dzwoniąc pod 
numer alarmowy 997 lub do 
Wydziału do Walki z Przestęp-
czością Przeciwko Mieniu Ko-
mendy Miejskiej Policji w No-
wym Sączu (tel. : 18 442 46 67, 
18 442 46 71).

(BRU)

Al Capone, Tomera i Zulus już siedzą. 
Kto przejmie po nich władzę?

„Zulus” brał przykład ze swoich poprzedników 
i wyciągał wnioski z ich doświadczeń. 
To dlatego udało mu się tak dobrze 
zorganizować swój gang i na cztery lata 
opanować sądecki rynek narkotykowy
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ANNA WRONA–KOWALSKA

Drogie Panie, w związku z tym, iż se-
zon jesienno–zimowy jest już w peł-
ni i większość z Was miała okazję zo-
rientować się, co tym razem oferują 
nam sklepy, nie będę analizować 
wszystkich aktualnych trendów. Po-
staram się natomiast przybliżyć jedy-
nie te najważniejsze. Oferta jest tak 
bogata i różnorodna, że każda z nas 
znajdzie coś dla siebie.

W zeszłym sezonie projektanci 
zarzucili nas stylem grungowo–
rockowym. Czarno–szare stroje, 
w formach lat 80., nafaszerowa-
ne były ćwiekami, napami czy ko-
ralikami. Jeszcze niedawno modny 
był efekt podniszczenia w materia-
łach, ramiona podkreślałyśmy po-
duszkami, a dziś… należałoby wy-
mienić całą szafę.

Tym razem projektanci postawili 
na stuprocentową kobiecość. 
Gdzie ją znaleźć?
X  Przede wszystkim w for-

mach lat 50. To zdecydowanie 

najmocniejszy trend sezonu. 
Jeśli odpowiadają Wam rozklo-
szowane spódnice, formy gor-
setowe, mini sweterki, to war-
to w nie zainwestować, bo 
retro klimat będzie u nas go-
ścił również w sezonie wiosen-
no–letnim. Kim się inspiro-
wać? Stylem Audrey Hapburn 
czy Brigitte Bardott.

X  Drugim, równie mocnym sty-
lem, są lata 70. Wraz z ich po-
wrotem zmienia się również 
paleta kolorystyczna, wraca-
ją beże i brązy, kolory nabie-
rają ciepła. Najważniejszym 
z nich jest camel, w połącze-
niu np. z czernią tworzy nie-
zwykle ciekawy i eleganc-
ki zestaw. Co znajdziemy 
w sklepach? Spodnie dzwony, 
kolorowe tuniki i charakte-
rystyczny model koszuli wią-
zanej pod szyją kokardą. Od-
ważnym proponuję kwiecistą, 
szyfonową sukienkę do ziemi, 
skórzane botki, futrzaną ka-
mizelę oraz kapelusz z dużym 
rondem.

X  W sklepach znajdziemy również 
formy lat 60. Proste sukien-
ki i mini spódniczki w drobne 
tapetowe wzorki. Charaktery-
stycznym detalem tego stylu są 
podkreślone eyelinerem oczy, 
a jego ikoną jest Twiggy – sym-
bol dziewczęcego uroku.

X  Co jeszcze znajdziemy w skle-
pach? Styl militarny. Jed-
nym przypadł do gustu in-
nym nie. Ważne aby pamiętać 
o umiarze. Nie ubieramy się 
jak żołnierz na służbie. Styl 
ten wymaga od nas trochę 
kreatywności. Zdecydowa-
nie fajniej i ciekawiej jest wy-
brać tylko jeden element mi-
litarny i zestawiać go z innymi 
stylami. Charakterystycznym 
kolorem tego trendu jest kha-
ki. Jeśli ktoś nie lubi zieleni, 
w sklepach znajdzie np. be-
żowy, brązowy lub niebieski 
płaszczyk z militarnymi guzi-
kami. Ważne aby oddawał kli-
mat tego stylu. Co założyć np. 
do militarnej kurteczki? Pro-
ponuję kremową koronkową 

sukienkę, sznurowane ciemne 
botki i gruby beżowy szalik.

X  Tej zimy projektanci postanowi-
li wrócić do inspiracji męskim 
stylem. Na wybiegach można 
było oglądać proste spodnie typu 
szwedy, klasyczne marynar-
ki i krawaty, a to wszystko przy-
krojone do naszej sylwetki – czyli 
kobieco, zgrabnie i seksownie.

X  Kratka – mocny detal sezonu. 
Inspiracje czerpiemy ze stylu 
pensjonarki, brytyjskiej uczel-
ni czy wypraw na polowa-
nia. W ten styl świetnie wpisu-
ją się stonowane, drobne kratki, 
sznurowane botki z futerkiem, 
szorty, swetry z łatami na łok-
ciach, biżuteria a szczególnie 
broszki z wizerunkiem zwierząt 
leśnych (sarny, sowy). War-
to zainwestować w długi swe-
ter, kolorowe rajstopy oraz ge-
try – tej zimy ważny jest splot 
oraz gruba struktura.

X  Półki sklepowe opanowała też 
skóra. Polecam oczywiście 

sztuczną. Znajdziemy ją chyba 
w każdym wydaniu. Absolut-
ny „must have” sezonu to skó-
rzana spódniczka. Jeśli któraś 
z Pań nie nosi spódnic, nic stra-
conego, do wyboru są skórzane 
spodnie, szorty oraz sukienki.

X  Hu hu ha nasza zima… jak pro-
gnozują synoptycy – mroźna, 
ale my się zimy bać nie będzie-
my, bo naszym sprzymierzeń-
cem w tym sezonie jest futro. 
Koniecznie sztuczne! Produ-
cenci proponują nam coraz lep-
sze gatunkowo sztuczne futra, 
które do złudzenia imitują na-
turalne. Zastanów się czy kupi-
łaś już futrzane botki, torebkę 
a może czapkę z pomponami?

W takich modnych zestawach 
żadna szara jesień czy mroźna zima 
nie jest straszna. A następnym ra-
zem omówię akcesoria i zbliżający się 
okres sylwestrowy. Uprzedzę jedynie, 
że jeśli któraś z Pań kupiła w zeszłym 
sezonie torebkę lub pasek z ćwieka-
mi, powinna je koniecznie zachować!

FOT./KOMPOZYCJE/ KRZYSZTOF WRONA

MODA

Zimowy zawrót głowy
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MARIA REUTER

Była druga połowa maja 2009 r. 
W Nowym Sączu zaczęły się juwe-
nalia – wielkie święto studentów. 
Wśród nich był także Bogumił, 24–
letni student marketingu i zarządzania 
na Wyższej Szkole Biznesu – National 
Louis University. To były jego ostat-
nie juwenalia, bo już za miesiąc miał 
bronić pracę magisterską i wyruszać 
w świat – do Stanów Zjednoczonych, 
a potem do Emiratów Arabskich.

Do akademików przy ul. Jana 
Pawła II przyjechał z wynajmowa-
nego mieszkania w centrum miasta 
w piątek po południu. Znany i lu-
biany przez wszystkich, odwiedzał 
znajomych w ich pokojach. Pili piwo 
i wódkę. Bogumił opowiadał o pla-
nach na przyszłość i o marzeniach. 
Chciał znaleźć żonę i założyć rodzi-
nę. Prosił, żeby przyjaciele po stu-
diach pozostali z nim w kontakcie.

Gdy zapadł zmrok, towarzystwo 
zebrało się na dziedzińcu akademi-
ków. Było wesoło, a alkohol lał się 
strumieniem. W końcu postanowi-
li pójść na kampus, gdzie odbywała 
się uczelniana impreza.

Za dużo pytań bez odpowiedzi
Zwłoki Bogumiła znalazł przypad-
kowy przechodzień około godz. 6 
rano. Były jakby oparte o ogro-
dzenie terenu budowy Komendy 
Miejskiej Policji przy ulicy Grot-
tgera. Wbrew plotkom krążącym 
po uczelni i wśród sądeczan, nie 
były poszarpane drutem kolcza-
stym, który znajdował się tuż nad 
głową mężczyzny. Nie wyglądały 
też tak, jakby chciał on przejść lub 
przeskoczyć przez płot. 

Mimo to, policja już na wstępie 
wykluczyła udział osób trzecich. Bie-
gły sądowy stwierdził, że Bogumił 
miał 3 promile alkoholu we krwi i za 
przyczynę zgonu uznał… ostre zatru-
cie alkoholowe. W jego opinii poja-
wiają się jednak także takie określe-
nia jak obrzęk płuc, obrzęk mózgu, 
czy śluz w krtani i tchawicy, czy-
li typowe objawy uduszenia do któ-
rego mogło dojść, gdy ciężar ciała 
chłopaka spoczął na szyi opartej na 
płocie. W opinii nie brakuje też in-
formacji i sińcach i zadrapaniach na 
ciele studenta. Prokurator, po prze-
słuchaniu świadków, postanowił za-
mknąć postępowanie i posiłkując się 
stwierdzeniem biegłego stwierdził, 
że Bogumił rzeczywiście przekroczył 
śmiertelną dawkę alkoholu.

Wtedy odezwała się pani Krysty-
na, matka Bogumiła.

– Ja wiem, że zdarzają się różne 
rzeczy, których nikt nie jest w sta-
nie przewidzieć. Ale w sprawie 

śmierci mojego syna jest nadal 
zbyt dużo pytań, na które trzeba 
chociaż postarać się odpowiedzieć 
– mówi cicho pani Krystyna.

Ma żal do śledczych, że zbyt póź-
no reagowali – wielu świadków 
przesłuchiwali nawet kilka tygo-
dni po śmierci syna. Twierdzi też, że 
większość śladów została zignoro-
wana. Od kilkunastu miesięcy stara 
się więc sama dociec prawdy.

– Bogumił na pewno nie popeł-
nił samobójstwa. Nie mógł to też 
być nieszczęśliwy wypadek. Po co 
miałby z własnej woli iść tamtę-
dy? Przecież było mu nie po dro-
dze. I dlaczego stał przy płocie w tak 
dziwnej pozycji, jakby… ktoś go tam 
ustawił? Miał 3 promile alkoholu we 
krwi. To nie jest wielka dawka. Na-
wet wczoraj mówili w wiadomo-
ściach o kierowcy, który w chwi-
li zatrzymania przez policję miał 4 
promile – zastanawia się.

Pani Krystyna nie płacze. Smut-
nymi oczami patrzy w dal, a z jej 
słów i gestów bije spokój.

– Nikogo nie oskarżam. Chcę 
tylko poznać prawdę – powtarza.

Nikt nic nie widział
Akta sprawy Bogumiła to, prócz 
opinii biegłego sądowego, głównie 

protokoły zeznań jego przyjaciół 
i znajomych. Wiele w nich ciepłych, 
życzliwych słów o zmarłym kole-
dze. Brakuje natomiast niepodwa-
żalnych faktów.

Choć na pozór wszystko się zga-
dza. Ochrona nie wpuściła Bogumi-
ła na kampus, więc koledzy zostawili 
go przy bramce, żeby trochę prze-
trzeźwiał. Potem aż do północy po-
dobno nikt go nie widział. Nie uda-
ło się też dotrzeć do osób, z którymi 
bawiłby się na terenie kampusu. Do-
piero grupa znajomych minęła go na 
ulicy Grottgera, w drodze powrot-
nej do akademika. Jak twierdzą, wi-
dzieli jak skręcał w stronę komendy 
policji. Chwilę potem tą samą tra-
są wracali inni studenci. Ich miała 
zaatakować grupa zakapturzonych 
młodzieńców. Mają też alibi – we-
dług ich zeznań spotkali koleżankę 
idącą w przeciwnym niż oni kierun-
ku, a o incydencie zaraz po powro-
cie do akademika opowiedzieli bratu 
Bogumiła – Juliuszowi, który także 
studiował na WSB i mieszkał przy 
Jana Pawła II.

Skąd więc na ręce Bogumiła zna-
lazła się kolorowa papierowa bran-
soletka, którą dawano każdemu 
uczestnikowi imprezy na wejściu? 
Po co zboczył z drogi do akademików 

i próbował forsować ogrodzenie ko-
mendy? Dlaczego nikt inny nie wi-
dział grupy młodych ludzi w kap-
turach? Czym kierowali się koledzy 
Bogumiła opowiadając właśnie jego 
bratu o rzekomej bójce? I wreszcie, 
dlaczego jeden z kolegów zmarłego 
studenta, z samego rana, jeszcze za-
nim wytrzeźwiał, wyjechał do odda-
lonego o kilkaset kilometrów domu?

A jeśli było inaczej? Przecież, jak 
twierdzi pani Krystyna, wiele ele-
mentów składa się w nad wyraz lo-
giczną całość.

To miał być taki dowcip
Papierowa bransoletka sugeruje, że 
Bogumił jednak został wpuszczony 
na imprezę na kampusie. Potań-
czył, pośmiał się ze znajomymi, wy-
pił jeszcze piwo lub dwa i w końcu 
postanowił wracać. Najbliżej miał 
do akademików, w których miesz-
kał jego brat. Może chciał u niego 
przenocować?

W tym samym kierunku zmie-
rzało akurat siedmioro innych stu-
dentów, wśród których był Ma-
riusz, Łukasz, Anka i Patrycja. 
Poszli więc razem, w końcu to za-
wsze raźniej. Gdy dochodzili do 
skrzyżowania ulic Grottgera i Zawi-
szy Czarnego, Bogumił powiedział 
coś głupiego. To rozzłościło Mariu-
sza. Zaczęli się głośno kłócić. Hałas 
obudził nawet mieszkańców pobli-
skiego domu.

– Być może doszło do przepy-
chanki, jakiejś bójki, ktoś niefor-
tunnie pchnął Bogumiła – speku-
luje pani Krystyna.

Bogumił upadł i stracił przytom-
ność. A może tylko „złapał zgon”? 

Koledzy chcieli dla żartu zanieść go 
na teren komendy policji. Musieliby 
jednak pokonać drut kolczasty na 
ogrodzeniu, a na to byli zbyt pijani. 

Myśleli już, że z dowcipu nic nie 
wyjdzie i niepotrzebnie nieśli Bo-
gusia aż pod płot komendy. Wtedy 
ktoś wymyślił, że można go usta-
wić przy ogrodzeniu tak, że gdy się 
obudzi, pomyśli, że po pijaku pró-
bował go przejść. Tak zrobili.

Ale już w drodze do akademi-
ka Mariusza i jego kolegów ruszy-
ły wyrzuty sumienia. Przestraszyli 
się, że mogą z tego być kłopoty. Dla-
tego postanowili od razu umyć od 
wszystkiego ręce. Jeden z chłopaków 
od razu poszedł do Juliusza – niby 
tak przypadkiem, po kumpelsku. 
Opowiedział mu o grupie „dresia-
rzy”, na którą natknęli się po drodze 
i o tym, jak Mariusz został zaatako-
wany. W tym czasie reszta grupy roz-
mawiała z Agnieszką, dziewczyną, 
którą rzekomo minęli w drodze po-
wrotnej, tłumacząc jej, co ma mówić, 
gdyby ktoś ją pytał (choć, tak na-
prawdę, Agnieszka nie została prze-
słuchana przez policję). Szybko usta-
lali, jak będą przedstawiać sytuację. 

Gdy znaleziono zwłoki Bogumiła, 
Juliusz od razu przypomniał sobie 
wizytę Mariusza i poprosił go, żeby 
o wszystkim opowiedział policji. 
Cztery inne osoby także zeznawa-
ły tak, jak ustalili to poprzedniego 
wieczoru. Teraz już nie mieli wyj-
ścia. Gdyby ktoś powiedział praw-
dę, groziłoby im więzienie.

Jest jeszcze szansa
Matka Bogumiła sądzi, że to jeden 
z najbardziej realnych scenariuszy 
wydarzeń. Dlatego odwołała się od 
decyzji prokuratora domagając się 
bardziej szczegółowego śledztwa. 
Sprawa po wielu miesiącach trafi-
ła do sądu, który ma zdecydować, 
czy prokuratorskie postępowanie 
zostanie wznowione.

Jednak dzisiaj ewentualni świad-
kowie pewnie niewiele pamiętają. 
Dlatego eksperci mają szczegóło-
wo zanalizować to, co nagrały ka-
mery przemysłowe przy akademi-
kach i na kampusie. Jeśli Mariusz 
lub ktokolwiek z jego znajomych 
bawili się razem z Bogumiłem, po-
winno to być zarejestrowane.

– Boguś chciał żyć i kochał ży-
cie. A ja chcę teraz tylko dowie-
dzieć się, dlaczego to jego życie zo-
stało tak nagle przerwane – mówi 
pani Krystyna.

W tekście przedstawiono jedynie 
hipotetyczny przebieg wydarzeń 
z nocy z 22 na 23 maja 2009 roku, 
a imiona osób biorących udział 
w wydarzeniach zostały zmienione.

Płot, przy którym znaleziono ciało Bogumiła został już dawno wymieniony, ale nadal o tragedii 
przypominają palące się znicze

Chciał znaleźć żonę i zrobić karierę
Śmierć Bogumiła, studenta WSB–NLU, wstrząsnęła całym Nowym Sączem. Dziś, półtora roku po 
tragedii, jego matka sama stara się znaleźć odpowiedź na pytanie: „Dlaczego?”

Pani Krystyna wierzy, że jednak jest więcej osób, które wiedzą, co dzia-
ło się z Bogumiłem 22 maja 2009 roku po godzinie 22. Może ktoś robiąc na 
imprezie zdjęcia uwiecznił go – wysokiego, szczupłego chłopaka w jean-
sowych, rozdartych na kolanach spodniach i jasnej koszuli w kwiaty oraz 
– prawdopodobnie – w kaszkiecie i z okularami na nosie? A może komuś 
wpadł w ręce ten kaszkiet i okulary? Każda, nawet najdrobniejsza informa-
cja jest niezwykle cenna i przekazana policji lub – także anonimowo – na-
szej redakcji może pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie: Dlaczego?
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Ona pochodzi z Rytra. On – z Me-
diolanu. Ich drogi zeszły się w War-
szawie i ani przez chwilę nie wąt-
pili, że spędzą ze sobą resztę życia. 
I choć w stolicy żyją na co dzień, to 
właśnie w Rytrze wybudowali dom, 
do którego uciekają w każdej wol-
nej chwili. To takie miejsce, w któ-
rym ładują akumulatory.

– O tym, że wybudujemy tutaj 
dom zdecydowaliśmy kiedy jesz-
cze byliśmy zaręczeni. Już wte-
dy planowaliśmy dzieci, a ja bar-
dzo chciałam, żeby mogły tu często 
przyjeżdżać i być blisko kuzynów, 
cioć, wujków i oczywiście dziad-
ków. Nie było więc wątpliwości, że 
ten dom powinien stanąć w Rytrze 
– opowiada Iwona Górska–Cozza.

Dom stanął błyskawicznie 
i – dokładnie tak jak Cozzowie za-
planowali – mogli się tam wpro-
wadzić zaraz po przyjściu na świat 
Valentino.

– Pamiętam, że Paolo był niesa-
mowicie zdziwiony, że wszystko 
było dopięte na ostatni guzik, cho-
ciaż ostatnie miesiące spędziliśmy 
w Warszawie. Były już meble, fi-
ranki w oknach, a w szafkach fili-
żanki i spodki. Wszystko udało mi 
się urządzić na odległość – uśmie-
cha się pani Iwona.

Dziś 3–letni Valentino i 15–mie-
sięczna Nicole za każdym razem 
z utęsknieniem czekają aż zno-
wu przyjadą do Rytra. Inaczej niż 
w pełnej zgiełku Warszawie, mogą 
beztrosko bawić się z kuzynami 
na przydomowym placyku zabaw 
i chodzić z rodzicami na długie spa-
cery. Wiedzą, że tutaj na pewno nie 
będą się nudzić, bo rycerski dom 
Cozzów stał się centrum życia ro-
dziny pani Iwony.

– Jakoś tak się dzieje, że jak 
tylko przyjeżdżamy, schodzi się 
tutaj cała rodzina i mnóstwo 

znajomych. W efekcie mamy za-
zwyczaj około trzydziestu gości 
– śmieje się Paolo, który zdobył po-
pularność dzięki programowi „Eu-
ropa do się lubić”.

To właśnie jemu zawsze przypa-
da grillowanie dla wszystkich mię-
sa i kiełbasek.

– Grillujemy i w lecie i w zi-
mie. Potrafię cały dzień siedzieć 
przy ruszcie i sprawia mi to wielką 
przyjemność. Właściwie kiełbaski 
to jest jedyna rzecz, która mi w tym 
wszystkim nie pasuje. Przecież to 
tak okropnie śmierdzi! – oburza się 
pokazując wielgachne michy pełne 
kiełbasy i mięsa przygotowane już 
do położenia na ruszcie.

Gdy nie grilluje, najchętniej sia-
da w fotelu w salonie i bierze do 
ręki pilota. 

– To był jeden z priorytetów, gdy 
urządzałam ten dom: musiała być 
włoska liga! Wiedziałam, że jeśli 

nie będziemy mieć tutaj włoskiej 
telewizji, Paolo nie będzie chciał 
przyjeżdżać. Udało się i teraz ka-
napa w salonie jest centrum spo-
tkań męskiej części rodziny. A gdy 
oni oglądają mecze, my kobiety, 
plotkujemy przy stole – śmieje się 
pani Iwona.

Czy mogliby się przenieść do Ry-
tra na stałe?

– Ja bardzo lubię tu przyjeżdżać, 
ale na krótko. Zawsze mieszkałem 
w dużych miastach i gdybym miał 
tu żyć, kosić trawę, kopać grządki 
i do tego słuchać plotek chyba bym 
oszalał – śmieje się pan Paolo, a jego 
żona dodaje z uśmiechem:

– Ten dom to nasza odskocznia 
od życia w Warszawie. Ale do tego 
co jest tam, przywykliśmy na do-
bre i nie wyobrażam sobie zosta-
wienia Warszawy i przeniesienia 
się tutaj.

(TASS)

Styl życia

Paolo Cozza i Iwona Górska-Cozza 
pokazują swój ryterski dom!
Specjalnie dla Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Huśtawka przed domem w Rytrze to zawsze atrakcja dla dzieci
Kuchnia, oprócz sofy przed telewizorem, jest ulubionym 
miejscem Paolo

W Rytrze nawet kaszka lepiej 
smakuje 15-miesięcznej Nicole

Sypialnia musi mieć dużo światła

„Uwaga, zaraz włączę telewizor” - zdaje się ostrzegać Iwonę Paolo Przecież grillowane kiełbaski okropnie śmierdzą
Koniec spaceru po domu, 
wychodzimy



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 18 listopada 201020

R E K L A M A



2118 listopada 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

18 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 15.30, Oddział 
dla Dzieci SBP, „Z bajką przez okrą-
gły roczek” – spotkania z bajką dla 
przedszkolaków; godz. 17.30, MCK 
SOKÓŁ, wykład w ramach projek-
tu ARTE–Fakty pt. FRANK GEHRY 
– ARCHITEKTURA INACZEJ, któ-
ry poprowadzi dr Grzegorz Biliński; 
godz. 18, Mała Galeria, XVIII Mały Fe-
stiwal Form Teatralnych, Paweł Kwa-
śniewski – performance; 
KRYNICA – ZDRÓJ:  hala MOSiR, 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – indy-
widualny tenis stołowy dziewcząt 
i chłopców; 
GORLICE: godz. 18, Aula Państwowej 
Szkoły Muzycznej, Koncert w hołdzie 
The Beatles; 

19 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 16, Oddział dla 
Dzieci SBP, „Leśne duszki” – za-
jęcia literacko–teatralne dla dzie-
ci; godz. 18, zabytkowe piwnice 
SBP, spotkanie poetyckie z Moni-
ką Gromalą; godz. 19, Restauracja 
Ratuszowa, wykład dra Jerzego M. 
Roszkowskiego pt.: „Dawne rody 
magnackie obecnego pogranicza 
polsko–słowackiego”;
KRYNICA – ZDRÓJ:  godz. 16, Pijal-
nia Główna, sala koncertowa, koncert 
pt. „W Krainie Operetki”; 
GORL ICE:  godz. 18, Dwór Karwa-
cjanów, Franciszek Maśluszczak, 
Bartosz Ślusarski – wernisaż wy-
staw malarskich; 

20 listopada
NOWY SĄCZ: godz. 19, Miejski Ośro-
dek Kultury, sala widowiskowa, Hoł-
dy (nie)pruskie czyli Benefis prof. Fe-
liksa Kiryka; 

21 listopada
NOWY SĄCZ: godz. 17, MCK SOKÓŁ, 
sala im. Sichrawy, koncert słowac-
kiego zespołu BANDA

22 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 16–17, Filia SBP 
na osiedlu Wólki, „Głośne czytanie”; 

23 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 15.30, Oddział 
dla Dzieci SBP, Kolorowa Biblioteka–
zajęcia plastyczno–literackie dla dzie-
ci; Krynica – Zdrój: godz. 19, Pijalnia 
Główna, sala koncertowa, koncert pt. 
„Brunetki, Blondynki” – arie i pieśni 
z repertuaru Jana Kiepury; 

24 listopada
NOWY SĄCZ:  godz. 9, MCK SOKÓŁ, 
Chopin łączy pokolenia – pokazy fil-
mów „Legendy i nadzieje. Historia 
Międzynarodowych Konkursów Pia-
nistycznych im. Fryderyk Chopina” 
oraz „Szop, Szop, Szop, Szopę”; 

KRYNICA – ZDRÓJ:  godz. 19, Pijal-
nia Główna, sala koncertowa, koncert 
pt. „Żyję aby śpiewać” w wykonaniu 
Armanda Perykietko (bas, baryton); 

POLECAMY…
*  H O Ł D Y  ( N I E ) P R U S K I E  C Z Y L I 
„BENEF IS  PROF.  FEL IKSA K IRY-
K A” przygotowany przez Kabaret 
ERGO Leszka Bolanowskiego, któ-
ry odbędzie się 20 listopada (sobo-
ta) w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury o godz. 19. To już 
25–ty Benefis, a tym razem Bene-
ficjantem będzie wybitny historyk 
– profesor Feliks Kiryk – z Nowym 
Sączem związany choćby poprzez 
pełnienie funkcji przewodniczące-
go Komitetu Redakcyjnego Roczni-
ka Sądeckiego. 

* Do dnia 30 listopada można zgła-
szać kandydatów do Nagrody im. 
Dra Jerzego Masiora 2010 wysyła-
jąc wypełniony wniosek, najlepiej 
w formie elektronicznej, na adres 
fundacja.jm@neostrada.pl. Formu-
larz dostępny na stronie interneto-
wej: fundacja.neostrada.pl. Wrę-
czenie nagród nastąpi 30 grudnia. 
Imprezie patronuje Dobry Tygo-
dnik Sądecki. 

REPERTUAR KIN:
18 listopada
NOWY SĄCZ:  SOKÓŁ: godz. 19.15, 
Śluby panieńskie (Polska, komedia 
romantyczna); godz. 15, 17, Zako-
chany wilczek 3D (USA, animowa-
ny/dubbing); godz. 17.15, 19, 20.30, 
Śniadanie do łóżka (Polska, komedia); 
godz. 15.30, Mysi agenci (Hiszpania, 
animowany/dubbing); godz. 21, Po-
zwól mi wejść (USA, horror); SPUT-
NIK NAD POLSKĄ, 4. Festiwal Fil-
mów Rosyjskich, sala studyjna, godz. 
17, Akt natury; godz. 18.30, Krótkie 
spięcie; godz. 20.30, Półtora pokoju; 
KROKUS: godz. 16, Red (USA, akcja/
komedia); godz. 18, Aż po grób (USA, 
komediodramat); godz. 20, Huśtaw-
ka (Polska, komediodramat);
GORL ICE:  WIARUS: godz. 17, Bia-
ła i Strzała podbijają kosmos (USA, 
komedia animowano–przygodowa); 
godz. 19, Jedz, módl się, kochaj (USA, 
komedia romantyczna);
L IMANOWA: KLAPS: godz. 20, Śluby 
panieńskie (Polska, komedia);
K R Y N I C A – Z D R Ó J :  JAWORZYNA: 
godz. 11, 14, 18, Zakochany wilczek 
3D (USA, animowany/dubbing); 
godz. 16, 20, Śluby panieńskie (Pol-
ska, komedia);

19 – 24 listopada
N OW Y S ĄC Z:  SOKÓŁ: godz. 00:01 
(19.11), godz. 11.30 (20–21.11), godz. 
14.30, 17.15, 20 (wersja z napisami), 
Harry Potter i insygnia śmierci cz. 
I (USA, przygodowy, dubbing); godz. 
16, Mysi agenci (Hiszpania, animowa-
ny, dubbing); godz. 17, 18.30 (19–22, 
24.11) Prosta historia i miłości (Polska, 
romans, sala studyjna), godz. 18, 19.45, 
Zanim odejdą wody (USA, komedia); 
godz. 20.15, Toskijska opowieść (Ja-
ponia 1953, sala studyjna); godz. 18.30 
(23.11), Samarytanka (Korea Południo-
wa 2004, DKF KOT); KROKUS: godz. 
16.15, 18, 20, Skrzydlate świnie (Pol-
ska, komedia obyczajowa); 
L IMANOWA: KLAPS: godz. 16 (19–
20.11), godz. 18.30 (19–21.11), godz. 
17.30, 19.30 (22–24.11), Harry Pot-
ter i insygnia śmierci: cz. I (W. Bryta-
nia, fantasy);

K R Y N I C A – Z D R Ó J :  JAWORZYNA: 
godz. 10.50, 13.40, 16.30, 19.20, Harry 
Potter i Insygnia Śmierci: cz. I (USA, 
przygodowy, dubbing); 

WARTO ZOBACZYĆ:
P R O S TA  H I S TO R I A  O  M I ŁO Ś C I : 
Film Arkadiusza Jakubika rozgrywa 
się na kilku płaszczyznach, na któ-
rych rzeczywistość miesza się z fik-
cją, aktorzy z fikcyjnymi postaciami, 
miłość z udawaniem, pociąg na szy-
nach z pociągiem fizycznym. Dwoje 
scenarzystów podczas podróży po-
ciągiem na Hel opowiada nam histo-
rię kobiety i mężczyzny. Na oczach 
widzów próbują stworzyć fabułę sce-
nariusza filmowego: prostej historii 
o miłości. Mamy więc kobietę (Mar-
ta) i mężczyznę (Aleks) oraz historię 
ich przypadkowego spotkania pod-
czas pierwszego dnia wakacji, na tra-
sie Łódź Kaliska – Hel. Aleks i Marta 
zaczynają rozmawiać…

WYSTAWY:
N OW Y  S ĄC Z :  Mała Galeria, XVIII 
Mały Festiwal Form Artystycznych, 
wystawa malarstwa Jacka Dłużew-
skiego; Akademicka Galeria Sztuki 
WSB–NLU, wystawa poplenerowa pn. 
„Na Granicy – Where Borders Meet”; 
Galeria SOKÓŁ, wystawa pn. „100 lat 
kina w SOKOLE”; Dziecięca Galeria 
im. Stanisława Szafrana Pałacu Mło-
dzieży, „II Otwarty Salon Plastycz-
ny” oraz kiermasz prac plastycznych 

dzieci i młodzieży PM; zabytkowe 
piwnice SBP, wystawa Michała Pio-
trowskiego „30 lat z aparatem”; śr.–
nd., Galeria Dawna Synagoga, Wy-
stawa Sztuki Cerkiewnej ilustrująca 
dorobek kultury łemkowskiej, m.in. 
nieprezentowane dotąd zabytki (do 
22.11); wt.–nd., Galeria Marii Ritter, 
Handel winem – wystawa fotogra-
ficzna ilustrująca dzieje wytwórstwa 
i handlu winem na Sądecczyźnie i Spi-
szu; Biuro Wystaw Artystycznych, 
„Przegląd 2010”–wystawa pokonkur-
sowa członków TPSP; wt.–nd., Dom 
Gotycki, Malarstwo Agaty Rościechy 
– wystawa prac laureatki Bienna-
le Pasteli 2008; pn.–pt., Sądecki Park 
Etnograficzny, Miasteczko Galicyj-
skie, Jak powstaje skansen – wysta-
wa prezentująca historię Sądeckiego 
Parku Etnograficznego, Skansenow-
skie Impresje – Dawna wieś i miasto; 
L IMANOWA: godz. 9–14 (pon.–pt.), 
10–13 (sob.–nd.) Muzeum Regional-
ne Ziemi Limanowskiej, wystawa 
„40 twórców na 40–lecie Muzeum”; 
Miejska Galeria Sztuki, „Od począt-
ku” – wystawa prac rysunku i malar-
stwa Marty Sobczak–Piętoń; 
GORL ICE:  Muzeum Dwory Karwa-
cjanów i Gładyszów, wystawa malar-
stwa Franciszka Maśluszczaka i Bar-
tosza Ślusarskiego; 
K R Y N I C A – Z D R Ó J :  wt.–nd., Mu-
zeum Nikifora, Za ścianą świata – wy-
stawa malarstwa Władysławy Iwań-
skiej;  KINGA STUDZIŃSKA

Li–Ning to nowa sportowa marka na rynku polskim. Powsta a w 1990 roku 
a nazwa pochodzi od nazwiska chi skiego lekkoatlety, wielokrotnego 

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

G ówn  twarz  Li–Ning jest supergwiazda NBA – Shaquille O’Neal. Ponadto Li–Ning 
sponsoruje narodow  reprezentacj  koszykówki Hiszpanii i Argentyny, narodowa 

reprezentacj  Chin w badmintonie, ameryka skie Stowarzyszenie Tenisistów 
Sto owych USATT oraz pojedyncze gwiazdy wielu dyscyplin sportu, mi dzy innymi:

dostosowane do odpowiednich dyscyplin sportu. Cztery razy w roku marka wypuszcza 
najwy szej jako ci kolekcje ubra , obuwia i akcesoriów. W ofercie znajduj  si  rzeczy 

do biegania, treningu, fitness–u, koszykówki, pi ki no nej i tenisa ziemnego (ATP). 

Nasza marka to nowa oferta produktowa, jako ciowo 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 Ljubi i ;
Alex Bogdanovic;
Ivan Navarro;
Denis Istomin;
Jelena Jankovi ;

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

Li–Ning oferuje w asne 
systemy i rozwi zania tkanin: 
123 Layer System;
ATDry;
Thinsulate;
Solid System;
BounSe;
CusioN, 

R E K L A M A

Karnet kulturalny

Rekomendacje

wystawa prac malarskich 
Wiesława Wodnickiego w salach 
Dworu Karwacjanów w Gorlicach 
prezentowana była do 17 listopada   
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Rafał Maćkowiak i Magdalena Popławska w „Prostej historii o miłości”
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Kupię - Toyote 
rok 87 - 97 stan obojętny.
Tel. 514-094-449.

Ogłoszenie drobne
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JEST NAM NAJBLIŻSZA
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REGIONALNA TELEWIZJA GORLICKA 
biuro obsługi Rynek 19 383–300 Gorlice 
tel/fax 18 355 22 90 www.rtvg.pl
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Sport

JACEK BUGAJSKI

– Miał Pan poważne problemy zdro-
wotne w dzieciństwie. Diagno-
zy lekarzy były podobno bardzo 
niepokojące.

– Tuż po narodzinach leka-
rze orzekli, że przeżyje zaledwie 
kilka dni. Jako słaby i schorowa-
ny niemowlak przeszedłem dwie 
skomplikowane operacje. Miałem 
bardzo poważne wady jelitowe. 
Jednak z każdym dniem było coraz 
lepiej. Moim rodzicom powiedzia-
no, że nigdy nie będę prowadził 
aktywnego życia. Jestem bardzo 
wdzięczny lekarzom, że potrafi-
li mnie wyciągnąć z takiego sta-
nu. Od małego ciągnęło mnie do 
sportu. Lubiłem biegać. Po pro-
blemach z dzieciństwa nie pozo-
stało nawet śladu. Dzisiaj jestem 
zawodowym kolarzem i nie na-
rzekam na zdrowie.
– Kiedy rozpoczął Pan na poważnie 
przygodę z kolarstwem?

– Kilka lat temu byłem na 
kontrakcie w Gwadelupie. Ta eg-
zotyczna wyspa w Ameryce Środ-
kowej do ważne centrum świa-
towego kolarstwa. Wcześniej 
odbyłem specjalistyczne testy we 
Francji. Wyjazd za ocean był dla 
mnie prawdziwym wyzwaniem 
życiowym. W ciągu niespełna pię-
ciu miesięcy brałem udział w 40 
startach i przejechałem ponad 11 
tysięcy kilometrów. Panowały 
tam spartańskie warunki. Trenin-
gi były naprawdę bardzo ciężkie, 
do tego uciążliwe upały. Osią-
gnąłem jednak bardzo dobrą for-
mę i wiele się nauczyłem. Często 
w wyścigach zajmowałem pozy-
cję w pierwszej dziesiątce. Niesa-
mowity wysiłek opłacił się. Zaczę-
ły się mną interesować francuskie 
drużyny zawodowe. 
– Czy Pana kariera zmierza w dobrym 
kierunku?

– Ubiegły sezon miałem bar-
dzo udany. W Mistrzostwach 
Małopolski wywalczyłem pierw-
sze miejsce w wyścigu ze startu 
wspólnego, a w jeździe indywi-
dualnej na czas uplasowałem się 
na trzeciej pozycji. W Mistrzo-
stwach Polski w kolarstwie szo-
sowym byłem natomiast dziesią-
ty, a w Mistrzostwach Europy 

w maratonie szosowym byłem na 
43. miejscu. To zaowocowało kon-
traktem z zawodową grupą Welto-
ur Dębica. Dlatego jestem bardzo 
zadowolony. Ważne, że robię sys-
tematyczne postępy.
– W obecnym sezonie Pana osiągnię-
cia nie są jednak już takie widoczne?

– Można powiedzieć, że ten rok 
jest takim przetarciem. Trudno 

więc go miarodajnie oceniać. Na 
analizy przyjdzie jeszcze czas. 
Również dla teamu Weltour Dę-
bica obecny sezon jest pierw-
szym wśród zawodowych grup. 
Debiutanci zawsze chcą wypaść 
jak najlepiej. Dla wielu zawodni-
ków ten rok jest generalną pró-
bą, która może zadecydować na-
szych kolejnych kontraktach. 

Wszyscy pracujemy bardzo cięż-
ko na wspólny rezultat. W tym 
sezonie nie jestem nastawiony na 
indywidualne wyniki. Moim ce-
lem, jak i pozostałych kolegów 
z drużyny, jest praca na rzecz li-
derów grupy. Czołowym kolarzem 
Weltour Dębica jest Dariusz Ba-
ranowski. Nazwisko bardzo zna-
ne w polskim kolarstwie. Dru-
gim czołowym zawodnikiem jest 
Ukrainiec Wladymir Duma. Od ich 
miejsc zależy postawa całej dru-
żyny. W kolarstwie to normalna 
rzecz, że niektórzy zawodnicy re-
alizują założenia taktyczne, które 
mają wpłynąć na dobrą pozycję 
lidera zespołu. Zawodowe kolar-
stwo to ciężka i przede wszyst-
kim zespołowa praca. Chciałbym 
podziękować za wsparcie moim 
sponsorom firmie Markam z Ka-
sinki Małej, gminie Dobra i fir-
mie intellect.
– Próbował Pan swoich sił w innych 
dyscyplinach?

– Na początku przygody ze 
sportem próbowałem startów 
w biegach górskich. Starałem 
się zaistnieć również w narciar-
stwie biegowym. Zresztą w tej 

dyscyplinie w mojej rodzinie są 
duże tradycje. Kuzyni mojego ojca 
należeli do najlepszych biegaczy 
narciarskich w Polsce. Jan i Wie-
sław Ziemianin wiele raz zdo-
bywali medale na mistrzostwach 
Polski. Reprezentowali nasz kraj 
również na arenie międzynaro-
dowej. Kiedyś to ja mocno trzy-
małem kciuki za wujków rywali-
zujących na arenach sportowych. 
Teraz role się odwróciły. Mam 
również specyficzną pasję. Otóż 
biorę udział w zawodach polega-
jących na bieganiu po schodach. 
Zdobyłem nawet mistrzostwo Pol-
ski w tej dyscyplinie. Nie było to 
takie proste. Bowiem w zawodach 
udział biorą m.in. profesjonalni 
lekkoatleci.
– Jakie Pan sobie stawia cele w ka-
rierze zawodowej?

– Najlepszy wiek dla kolarza 
szacuje się w granicach od 25 do 
35 lat. Wszystko zatem jeszcze 
przede mną. Oczywiście marzy 
mi się podium na mistrzostwach 
świata. Zdaję sobie jednak spra-
wę, że konkurencja jest niesamo-
wicie mocna. Musze nadal ciężko 
pracować na lepsze wyniki. Nie-
stety w Polsce trudno jest o spon-
sorów. W przyszłości chciałbym 
zostać również trenerem. Lubię 
pracę na siłowni.
– W regionie niewielu młodych za-
wodników idzie w Pana ślady.

– Rzeczywiście jestem jednym 
z trzech zawodowych kolarzy 
z Małopolski. Oprócz mnie star-
tuje jeszcze Przemysław Niemiec 
z Oświęcimia i Tomasz Marczyński 
z Krakowa. Mam jednak nadzieję, 
że wkrótce inni młodzi zawodni-
cy z naszych stron spróbują swo-
ich sił w kolarstwie. Z niezłej stro-
ny pokazuje się Emanuel Piaskowy 
z Limanowej. Ma duże możliwości 
i może być świetnym kolarzem. 
Jeśli wykorzysta swój talent to po-
winien wkrótce zasilić grono za-
wodowych kolarzy.
– Często bywa Pan w swojej rodzin-
nej Dobrej?

– W wolnych chwilach chętnie 
przyjeżdżam do Dobrej. Sportowo 
nie jestem związany z miejscowo-
ścią, w której mieszkam. Chociaż 
na stokach okolicznych gór szli-
fowałem swoją formę. Są pięk-
ne i dodają mi niesamowitej siły.

Według lekarzy miałem 
przed sobą kilka dni życia
ROZMOWA  z DAMIANEM Z IEMIANINEM  z Dobrej. Ściga się z najlepszymi kolarzami w Polsce. 
Marzy mu się medal mistrzostw świata.

Damian Ziemianin

Ur. 16 sierpnia 1984 r. w Limanowej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej 
w Dobrej, a następnie do Liceum Zawodowego w Mszanie Dolnej, gdzie 
zdał maturę. Ukończył kursy instruktorskie rekreacji ruchowej, kolarstwa 
szosowego oraz górskiego. Pierwszą dyscypliną którą uprawiał zawodowo 
był duathlon, składający się z biegu i jazdy na rowerze.

Osiągnięcia:
2001: drugie miejsce na mistrzostwach Polski w duathlonie, trzecie miej-
sce w wyścigu etapowym o Puchar Polski. 2005: wyścig Polska – Ukra-
ina 12. miejsce, 3. w jeździe indywidualnej na czas w Mistrzostwach Pol-
ski (kategoria Elita). 2006: 8. w Małopolskim Wyścigu Górskim (kategoria 
do 23 lat). 2007: 3. w Mistrzostwach Małopolski (jazda indywidualna na 
czas). 2008: mistrzostwo polski w bieganiu po schodach na wieżowiec. 
2009: 10. w Górskich Mistrzostwach Polski, 3. w Mistrzostwach Małopolski 
(czasówka kategoria Elita), Mistrzostwo Małopolski (ze startu wspólnego), 
Puchar Prezydenta Wieliczki.
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