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Policja wkroczyła na uczelnię
Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodar-
czą zabezpieczyli dokumenty spółki Miasteczko Multimedialne, 
zabrali też komputery i telefony członków zarządu. L str. 3

Rajcy kryzys się nie ima
Wysokie pensje, nieruchomości warte setki tysięcy złotych, nowe 
auta, a może straty – sprawdzamy, jak w dobie kryzysu żyje się 
radnym sądeckim i wojewódzkim.  L str. 4-5

Gmina pod specjalnym nadzorem 
Mieszkańcy w referendum mają zdecydować, czy chcą odwołania 
Władysława Wnętrzaka ze stanowiska wójta. 
ROZMOWA Z WÓJTEM  L str. 6

Wyjechać na Passo Stelvio 
Reporter DTS wystartował w wyścigu kolarskim 
na najtrudniejszą alpejską przełęcz. L str. 7

Centrala Paszyn 478, 33-236 Nowy Sącz, tel/fax 18 440 20 14

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14 
tel/fax  18 330 11 67
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•  głębokość zabudowy 103 mm, to najszerszy system z dostępnych na ryn-
ku o współczynniku izolacyjności Uf=0,68 W/m2K 

•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, 
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo 
użytkowania 

•  potrójny system uszczelnienia z  uszczelką środkową idealnie chroni 
przed wilgocią i chłodem 

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka 
i trwałość na długie lata 

•  doskonałe parametry termiczne o  charakterystyce odpowiadającej wy-
mogom budownictwa pasywnego 

Okna 7-komorowe to  ekskluzywne połączenie doskonałych parametrów 
termicznych z  eleganckim klasycznym wzornictwem oraz nowatorską 
technologią. Zaprojektowany z troską o środowisko, komfort użytkowania 
i bezpieczeństwo, przy zastosowaniu najlepszych rozwiązań obniżających 
zużycie energii.
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SENSACYJNY POCZĄTEK 
PIŁKARSKIEGO SEZONU

Piłkarz Sandecji pobił w szatni trenera, a inny były zawodnik sądeckiego klubu 
podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. L str. 8

ZWIĄZKOWCY DO ZWOLNIENIA
Dyrekcja Południowego Zakładu PKP Cargo w Nowym 
Sączu złożyła zawiadomienie do prokuratury na prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 
Józefa Wilka, zarzucając mu fałszowanie dokumen-
tów. W zakładzie trwa spór zbiorowy. L str. 3
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700…
…osób skorzystało z możliwości umo-
rzenia zaległych składek ubezpiecze-
niowych – wynika z danych sądeckiego 
ZUS. – Ustawa abolicyjna przewiduje 
umorzenie składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe oraz wypadko-
we za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 
lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo 
podlegające tym ubezpieczeniom z ty-
tułu prowadzonej działalności, a także 
m.in. odsetek za zwłokę od tych skła-
dek – mówi Dariusz Kowalczyk, rzecz-
nik prasowy oddziału ZUS w Nowym 
Sączu. Najczęściej o umorzenie zale-
głości występują rzemieślnicy i drob-
ni przedsiębiorcy.

Rozdajemy kupony Mc Donald’s
Przyjdź do naszej redakcji w poniedziałek (29 lipca) o godz. 10 i wylosuj ku-
pon na jeden z produktów oferowanych przez restaurację Mc Donald’s. Mamy 
do rozdania 45 bonów upoważniających do otrzymania m.in. Mc Chicke-
na, WieśMaca, lodów czy Cheesburgera. Kto pierwszy ten lepszy. Jedna osoba 
może otrzymać tylko jeden kupon. 

[…] Zamiast betonu wokół mają 
pasy zieleni, dziękują Bogu za ka-
wałek chleba i chcą udowodnić, 
że choć nie zostali wychowani przez 
ulicę, też mogą świetnie rymować. 
„Stodołersi” to kontrolowana au-
toironia. – Kiedy zaczęliśmy pisać 
teksty, robić pierwsze bity, mieli-
śmy po 12 lat. Natrafiliśmy na film 
dokumentalny Sylwestra Latkow-
skiego „Blokersi”.[ …] W żartach 
jeden z nas powiedział: Skoro je-
steśmy ze wsi, to nie jesteśmy blo-
kersami. […] Wtedy stwierdziliśmy: 
Jesteśmy stodołersami – mówi Ma-
rek „Altey” Jaśkiewicz. 

Kiedy zaczynali koncertować, 
padła na nich fala krytyki. Nie z po-
wodu rymów, tylko pochodze-
nia. […] Głupie gadanie, jeszcze 
głupszych ludzi. Nie możemy ro-
bić rapu, bo na wsi ma być tylko 
folklor, remizy, festyny i dożynki? 

– odpiera ataki Marek. – W końcu 
przypomnieliśmy sobie hasło „sto-
dołersi” […] A zróbmy taki kawałek. 
Na przekór. […] Zrobili i są zadowo-
leni. […] – Człowiek ze wsi w mie-
ście niczym się już nie wyróżnia. 
Ani wyglądem, ani zachowaniem, 
ani zapachem – śmieje się ze ste-
reotypów Altey. Ludzie z ich wioski 
w ogóle są utalentowani. Z Muszyn-
ki pochodzi Joanna Kulig. […] Od-
niosła sukces jako aktorka, grając 
m.in. w filmie „Sponsoring”. […] Jej 
młodsza siostra, Justyna Schneider, 
też jest aktorką […]. – Aśka w każ-
dym wywiadzie mówi, że jest z Mu-
szynki. Nawet do nas się odezwała 
i mówiła, że fajnie, że coś robimy. 
Przyjeżdża na święta, żyje tu nor-
malnie – zaznacza Marek.”

Bernadeta Waszkielewicz, 
„Moda na wieśniaka”, 

w: „Wprost”, 15–21 lipca 2013.

PRZECZYTANE

Stodołersi z Muszynki 

Nowy Sącz, 
ul. Piłsudskiego 6  
tel. 668 854 284
Z A P R A S Z A

NIESPODZIANKA

L ICZBA TYGODNIA

McDonald’sMcDonald’s

Radziecka do objazdu 
Ul. Radziecka i Stroma w Nowym Sączu będzie eta-
powo wyłączona z ruchu w związku z rozpoczęciem 
tam przez Spółkę Sądeckie Wodociągi moderniza-
cji gospodarki wodno–ściekowej. Prace, które roz-
poczęły się wczoraj mają potrwać do 20 październi-
ka. Obecnie wyłączono z ruchu do – według planów 
– końca sierpnia odcinek ul. Radzieckiej od ul. Bar-
backiego do ul. Bema. Objazdy lokalne (3,5 t) prowa-
dzone będą ulicami: ul. Bema, ul. Tatrzańską, a głów-
ne ulicami: z kierunku ul. Wegierskiej – Węgierska, 
Kunegundy, Grodzka, al. Wolności, Mickiewicza, 
Długosza, Konarskiego, Jagiellońska, Mickiewicza 
do ul. Wincentego Pola i ul. Barbackiego; z kierunku 
ul. Barbackiego – Mickiewicza, Jagiellońska, Kune-
gundy, Węgierska. 

WARTO WIEDZ IEĆ

UWAGA!

Przelew za śmieci 
Planowałeś zakupić pojemnik do zbierania od-
padów ulegających biodegradacji? Na razie się 
wstrzymaj. Może to być zbędny wydatek. Jak in-
formuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miasta Nowego Sącza, aktualnie prowadzo-
ne są prace nad zmianą „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Nowego 
Sącza”, która przewiduje odejście od obowiązku 
posiadania takich pojemników. 

- Warto wiedzieć także, że istnieje możliwość 
uregulowania opłat za śmieci przez konto ban-
kowe. Pieniądze można przesyłać na rachunek: 
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz Nr ra-
chunku: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 – po-
daje Małgorzata Grybel, rzecznik prasowa UM 
Nowy Sącza.
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KONTROWERSJE.  Dyrekcja Po-
łudniowego Zakładu PKP Cargo SA 
w Nowym Sączu złożyła zawiadomie-
nie do prokuratury na Józefa Wilka, 
przewodniczącego Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność”. Chce rów-
nież jego natychmiastowego usunię-
cia z pracy, zarzucając fałszowanie 
dokumentów i pobieranie pieniędzy 
za niewykonane zadania. 

W PKP Cargo trwa spór zbioro-
wy między związkowcami a zarzą-
dem spółki. Józef Wilk był jednym 
z członków zespołu negocjacyjnego. 
– Bardzo twardym – mówi Leszek 
Pajda, inspektor przeciwpożaro-
wy w Cargo, obecnie pełniący obo-
wiązki przewodniczącego Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
na czas nieobecności Józefa Wilka. 
Jak informuje, Wilk podczas posie-
dzenia Komisji, która miała rozpa-
trywać wniosek w sprawie wyra-
żenia zgody na rozwiązanie z nim 
umowy o pracę bez wypowiedze-
nia, zasłabł i wzywali do niego ka-
retkę. Od tego czasu nie ma z nim 
kontaktu. 

Dyscyplinarnego zwolnienia 
Józefa Wilka domaga się dyrek-
cja, po incydencie z jego udziałem 
– a może właśnie z powodu braku 
jego udziału – do jakiego niedaw-
no doszło. Związkowiec miał po-
prowadzić jako pomocnik maszy-
nisty lokomotywę, ale nie stawił 
się w pracy. Dyspozytor wydał de-
cyzję, by maszynista pojechał sam, 
co jest wbrew przepisom. Sprawa 
wyszła na jaw i teraz dyspozytorowi 
również grozi zwolnienie. Co wię-
cej, dyrektor Południowego Zakła-
du PKP Cargo 16 lipca sprawę zgło-
sił do prokuratury. 

– Z pisma dyrektora wynika-
ło, że podejrzewa on dopuszczenie 

się przez pracownika przestęp-
stwa oszustwa oraz poświadcze-
nia nieprawdy w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowej poprzez 
wpisywanie nieprawdziwych da-
nych o czasie świadczenia przez 
tego pracownika usług i pobie-
ranie nienależnego – w oparciu 
o te nieprawdziwe wpisy – wy-
nagrodzenia za prace, której fak-
tycznie nie świadczył – mówi Ar-
tur Szmyd, prokurator rejonowy 
w Nowym Sączu, dodając, że dy-
rektor zwraca się również z proś-
bą o zbadanie w toku postępowania 
prokuratorskiego, czy brak nale-
żytej obsady drużyny lokomotywy 
mógł sprowadzić niebezpieczeń-
stwo dla ruchu lądowego. Obecnie 
policja sądecka ma przeprowadzić 
czynności sprawdzające zasadność 
zawiadomienia. 

– W tej chwili z zawiadomie-
nia nie wynika, aby uczestni-
czyły w tym inne osoby, ale po-
zostaje w przyszłości kwestia 
odpowiedzialności osób, któ-
re w jakiś sposób, mówiąc ko-
lokwialnie, kryły pracownika 
wskazanego w zawiadomieniu 
– dodaje Szmyd. 

– Naszym zdaniem zagrożenia 
bezpieczeństwa nie było i swoje 
stanowisko wyraziliśmy w piśmie 
do dyrektora. Nie zgadzamy się 
na rozwiązanie umowy ani z Józe-
fem Wilkiem, ani z dyspozytorem. 
Zresztą on dopuścił pociąg do jaz-
dy, bo nie chciał narazić Spół-
ki na straty wynikłe z opóźnie-
nia pociągu – mówi Leszek Pajda. 
– Reszta nie leży już w mojej oce-
nie, tylko prokuratora. 

Mariusz Przybylski, rzecznik 
prasowy PKP Cargo, informuje, 
że w sądeckim zakładzie trwa we-
wnętrzna kontrola. Na temat spra-
wy Józefa Wilka nie chcę się wypo-
wiadać. – Wiem tyle, że nie zjawił 
się w pracy – mówi rzecznik. 

***
Jeśli do końca miesiąca Za-

rządowi PKP Cargo nie uda się 
wypracować porozumienia 
ze związkowcami, ci ostatni zapo-
wiadają strajk. Dziś (25 lipca) od-
będzie się posiedzenie, na którym 

związkowcy mają ustosunkować 
się do propozycji przedstawio-
nych przez Zarząd. W wydanym 
przez niego oświadczeniu czy-
tamy: „PKP Cargo podtrzymuje 
chęć prowadzenia rozmów na te-
mat korzyści, które pracownicy 
Spółki mogą uzyskać w związku 
z planowanym debiutem giełdo-
wym. Są to 120 mln zł premii 
prywatyzacyjnej dla załogi oraz 
trzyletnia gwarancja zatrudnienia. 
Oprócz tego obecni i byli kolejarze 
mogą liczyć na odpis na Fundusz 
Własności Pracowniczej w posta-
ci 15 proc. wpływów ze sprzeda-
ży akcji”. 

(KIM)

Chcesz mieć szybki i wygodny dostęp do 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę z naszej strony internetowej 
lub zarejestruj się, by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl

 U nas zjesz 
       jak u Babci!

Weekendowe zestawy obiadowe 14z /os
                   (zupa, drugie danie, kompot)
        Zestaw rodzinny dla 4 osób 49z

Szczegó y: www.gosciniecryterski.pl
Rytro 302, tel. 18 414 35 00

Szybka pożyczka 
do 5000 zł! 

Równe raty, 
bez ukrytych opłat. 

Provident Polska S.A. 
600 400 288 

(taryfa wg opłat operatora)
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Związkowcy do zwolnienia 

Pensja Wilka według 
„Super Ekspresu”
„Sytuacja w PKP Cargo jest na-
pięta. Związkowcy zagrozi-
li strajkiem, a zarząd spółki 
już szacuje ewentualne stra-
ty – ich zdaniem 20 mln zł za 
każdy dzień protestu – poda-
je „Super Ekspress”. – Jednym 
z najbardziej zagorzałych zwo-
lenników strajku jest szef NSZZ 
„Solidarność” w PKP Cargo 
w Południowym Zakładzie w No-
wym Sączu Józef Wilk. – Na-
sza załoga pozytywnie opowie-
działa się za strajkiem – mówi 
nam. Oprócz związkowej funk-
cji Wilk jest starszym maszy-
nistą. Ile zarabia? Zasłania się 
ochroną danych osobowych. 
– Mam 2900 zł pensji zasadni-
czej oraz uposażenie wynikające 
z układu zbiorowego – twierdzi 
Wilk. [...] „Super Expressowi” 
udało się jednak dotrzeć do do-
kumentów spółki informują-
cych o wynagrodzeniu związ-
kowców PKP Cargo. I tak: Józef 
Wilk w ostatnich pięciu miesią-
cach dostawał średnio na mie-
siąc 31 099 tys. zł”.

„Józef Wilk z Solidarności ma 
31 tys. zł pensji – tak się upasł 
kolejowy związkowiec”, www.

se.pl/wydarzenia/kraj, 17.07.2013

WYŁOWIONE Z SIECI

KONTROWERSJE.  – Policja naru-
szyła autonomię szkoły. Tak sprawy 
nie zostawimy – mówi Robert Gmaj 
właściciel WSB–NLU i współwłaści-
ciel spółki Miasteczko Multimedialne. 
W ubiegłym tygodniu na teren uczel-
ni, gdzie znajduje się tymczasowa 
siedziba MM, wkroczyli funkcjonariu-
sze z wydziału do walki z przestęp-
czością gospodarczą, zabezpieczając 
dokumenty spółki, komputery i tele-
fony komórkowe zarządu.

Prace na Miasteczku Multime-
dialnym, po przestoju związanym 
z upadłością firmy Budus, która 
dotychczas zajmowała się budową 
parku technologicznego, w koń-
cu ruszyły. Przejęło je konsorcjum 
firm z Nowego Sącza i Tarnowa. 
Jak informuje Małgorzata Szostkie-
wicz, prezes spółki MM, inwestycja 
ma być oddana do 30 listopada br.

– Środki na realizację tej inwe-
stycji są zabezpieczone. Projekt nie 
jest zagrożony, a pieniądze są wy-
korzystywane zgodnie z przezna-
czeniem – mówiła na wtorkowej 
konferencji prasowej w WSB–NLU 
Szostkiewicz, odnosząc się do za-
rzutów stawianych przez wspólni-
ka spółki Adama Górskiego. 

Ten złożył bowiem zawiado-
mienie do prokuratury, informu-
jąc o nieprawidłowościach w zarzą-
dzaniu majątkiem spółki Miasteczko 
Multimedialne. Jego zdaniem zarząd 
MM bezprawnie pożyczył 1,5 mln 
zł WSB–NLU, czym naraził realiza-
cję i zakończenie projektu, warte-
go 100 mln zł. W ubiegłym tygodniu 
na teren uczelni wkroczyli funk-
cjonariusze z wydziału do spraw 
przestępczości gospodarczej, zabez-
pieczając dokumenty spółki, kom-
putery, telefony komórkowe, wy-
wożąc je do Krakowa. 

– Miasteczko to potężny pro-
jekt. Oglądałem film „Układ za-
mknięty” i wiem, że działania pro-
kuratorskie mogą łatwo uśmiercić 
każdą spółkę. Z całą siłą będziemy 
się przeciwstawiać takim działa-
niom policji i prokuratury – mó-
wił na konferencji rektor WSB–NLU 
Wiktor Patena. 

Jego zdaniem policja bezpraw-
nie wkroczyła na teren uczelni. 
– Zgodnie z ustawą o szkolnictwie 
wyższym powinna poinformować 
o tym rektora – dodaje Patena. 

Robert Gmaj, właściciel WSB–
NLU i współwłaściciel spółki Mia-
steczko Multimedialne, nie prze-
bierał w słowach, przedstawiając 
kłody, jakie – jak twierdzi – rzuca 
mu pod nogi, jego wspólnik. Mówi 
o przedziwnej sieci powiązań, 
układzie sądeckim, który groził 
upadkiem inwestycji. W pewnym 
momencie doszło do absurdalnych 
sytuacji – w spółce następowa-
ły co rusz zmiany w zapisie KRS, 
trudno było ustalić, kto jest człon-
kiem zarządu, jaka umowa obo-
wiązuje wspólników, kto jest pra-
wowitym udziałowcem.

– Wszystko to znajdzie wyraz 
u prokuratora generalnego, w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości, MSWiA. 
Naruszono autonomię uczelni 
– mówi Gmaj. Dodaje, że przez pół 
roku milczał dla dobra inwestycji, 
teraz nie ma nic do ukrycia. 

W odpowiedzi na spotka-
nie z dziennikarzami w WSB–
NLU, Andrzej Górski zapowiedział 
na dziś swoją konferencję praso-
wą. Krakowska policja ani Pro-
kuratura Rejonowa w Nowym Są-
czu nie chcą na razie wypowiadać 
się w sprawie ubiegłotygodniowej 
akcji na terenie uczelni. Do spra-
wy zatem wrócimy.  (KG)

Policja wkroczyła 
na uczelnię
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POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob.pl

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

R E K L A M A

Chcesz mieć szybki i wygodny 
dostęp do „Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę z naszej strony 

internetowej lub zarejestruj się, 

by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl

Wysokie pensje, nieruchomości warte 
setki tysięcy złotych, nowe auta, spore 
oszczędności, a może straty i spore zo-
bowiązania – sprawdzamy, jak w dobie 
kryzysu żyje się sądeckim radnym.

Radni PO najlepiej uposażeni
Urząd Miasta Nowego Sącza opubli-

kował oświadczenia majątkowe rad-
nych za 2012 rok. Co z nich wynika? To, 
że większości naszych reprezentantów 
w Radzie Miasta kryzys się nie ima. Naj-
lepiej zarabiającym radnym w zeszłym 
roku był Józef Hojnor (PO), który, pro-
wadząc własną działalność gospodar-
czą (zarządzanie nieruchomościami), 
zarobił ponad 123 tys. zł. Do głównego 
wynagrodzenia dorzucił także 22 tys. 
zł w związku ze sprawowaniem funk-
cji w Radzie Nadzorczej PKS Nowy Sącz 
oraz prezesa spółki „Domator”. Spo-
ro, bo 127 tys. zł zarobił radny Grze-
gorz Fecko (PO). Kierownik regionu 
sprzedaży spółki Totalizator Sportowy 
zwiększył swoje wynagrodzenie w sto-
sunku rok do roku o ponad 20 000 zł. 
Barierę rocznych zarobków na pozio-
mie 100 tys. zł przekroczył również inny 
radny z Platformy Obywatelskiej – Piotr 
Lachowicz. Bardzo blisko tej granicy 
(99, 5 tys. zł) znalazł się szef Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu, 
Grzegorz Dobosz (PO).

Żyłka i Gwiżdż na minusie, ale 
ze sporymi oszczędnościami

Największe straty finansowe w ze-
szłym roku odnotował radny Krzysztof 
Żyłka (PiS). Jego zarobki wyniosły po-
nad 31 tys. zł, ale były o prawie 70 pro-
cent niższe niż te z 2011 roku (100 tys. 
zł). Były dyrektor sanatorium „Con-
tinental” w Krynicy–Zdroju nie musi 
jednak martwić się o przysłowiowe 
„jutro”. W swoim oświadczeniu ma-
jątkowym zadeklarował ponad 280 tys. 
zł oszczędności i w tej kategorii po-
zostaje niekwestionowanym liderem 
wśród miejskich rajców. Na drugim 
miejscu znalazł się radny Mieczysław 
Gwiżdż. Oszczędności przewodniczą-
cego osiedla Barskie na koniec ubie-
głego roku wynosiły 70 tys. zł, 10 tys. 
euro oraz 5 tys. USD. Radny zdecydo-
wanie powinien jednak zrezygnować 
z gry na giełdzie. Na papierach warto-
ściowych w 2012 roku stracił ponad 47 
tys. zł. Część strat udało mu się jednak 

zrekompensować dochodami z dzia-
łalności gospodarczej.

Trzecie miejsce wśród najbar-
dziej oszczędnych rajców zajął Ar-
tur Czernecki. Jego oszczędności 
to 37 tys. zł oraz 23,5 tys. dolarów 
amerykańskich.

Mądry z nowym mieszkaniem 
i kredytem…

Rok 2012 do udanych może zaliczyć 
Grzegorz Mądry. Radny z klubu „Dla 
Miasta” stał się właścicielem nowe-
go mieszkania o wartości 320 tys. zł. 
Jak wynika jednak z jego oświadcze-
nia, zakup nieruchomości w znacznej 
części został sfinansowany z kredy-
tu hipotecznego oraz prawdopodob-
nie z oszczędności, które uszczupliły 
się ze 100 tys. zł na koniec roku 2011 
do około 44 tys. zł w roku 2012. Pomi-
mo zaciągnięcia sporego zobowiąza-
nia, radny nadal pozostał właścicielem 

markowego zegarka Omega Speed 
Master Moonwatch. Jego wartość 
rynkową oszacował na około 15 tys. zł.

…a Gajdosz i Basta z nowszymi 
samochodami

Radni Tadeusz Gajdosz (PO) i Tomasz 
Basta (PO) zdecydowali się w zeszłym 
roku na zakup nowszych samochodów. 
Ten pierwszy jeździ teraz oplem astrę 
z 2004 roku. Nadal posiada także volks-
wagena passata (2006). Tomasz Basta 
zamienił volkswagena golfa (rocznik 
1997) na forda mondeo combi (2002). 
Z volkswagenem polo (1997) rozstała 
się natomiast radna Barbara Jurowicz 
(niezrzeszona). Teraz zostało jej tyl-
ko renault megane combi z 2004 roku.

(ROSS)
Wszystkie kwoty zarobków podane 

w artykule są kwotami brutto.
Większość radnych posiada 

wspólność majątkową.

Imię i nazwisko radnego
Oszczędności

na koniec
2012 roku

Zobowiązania 
powyżej

10 tys. zł na 
koniec 2012 

roku

Nieruchomości i ich 
szacunkowa wartość
na koniec 2012 roku

Tomasz Basta 7500 zł brak brak

Stefan Chomoncik brak brak
dom (300  000 zł), 

działka  (190 000 zł)

Elżbieta Chowaniec 10 000 zł brak

dom (500 000 zł)
użytki rolne,

działka budowlana 
(łącznie 200 000 zł)

Artur Czernecki
37 000 zł

23 500 USD
brak

dom (700 000 zł)
działki (440 000 zł)

Grzegorz Dobosz brak 382 385 zł
dom (680 000 zł)

działka (80 000 zł)

Grzegorz Fecko 15 000 zł brak
dom (500 000 zł)

działka rolna 
(60 000 zł)

Tadeusz Gajdosz 8500 zł 26 266 zł
dom (450 000 zł)

działka (100 000 zł)

Przemysław Gawłowski 40 000 zł brak brak

Józef Gryźlak 83 916 zł brak
mieszkanie 
(200 000 zł)

działka (20 000 zł)

Mieczysław Gwiżdż
70 000 zł, 10 000 euro, 

5000 USD
brak

2 domy (600 000 zł)
mieszkanie 
(100 000 zł)

Józef Hojnor
6500 zł; papiery warto-

ściowe - 40 000 zł
brak

lokal biurowy (140 000 
zł)

Barbara Jurowicz 10 000 zł 70 000 zł

mieszkanie 
(120 000 zł)

działka budowlana 
(35 000 zł)

Tadeusz Kulpa 4500 zł brak

dom (244 000 zł)
grunty orne 
(480 000 zł)

budynek usługowy 
(110 000 zł

Janusz Kwiatkowski brak 15 231 zł
dom

(300 000 zł)

Piotr Lachowicz
6200 zł, 4100 euro, 200 

USD
brak

mieszkanie 
(130 000 zł)

Konstanty Legutko 6000 zł brak
dom (350 000 zł)

działki, droga
(340 000 zł)

Grzegorz Mądry
8000 zł; papiery warto-

ściowe - 36 000 zł
190 000 zł

mieszkanie 
(320 000 zł)

Jan Opiło
33 000 zł
460 euro

brak
dom (240 000 zł)

gospodarstwo rolne
(150 000 zł)

Antoni Rączkowski brak brak
dom (100 000 zł)

działka (20 000 zł)

Patryk Wicher
8054 zł, 1240 euro, papiery 
wartościowe -  23 000 zł

brak brak

Józef Wiktor 20 000 zł brak
dom (450 000 zł)

działka rekreacyjna
(20 000 zł)

Jerzy Wituszyński brak danych brak danych brak danych

Krzysztof Żyłka 280 000 zł nie dotyczy dom (400 000 zł)

Zarobki radnych (kwoty brutto w PLN)
(e) - emerytura         b/d - brak danych

Zarobki radnych z tytułu 
pełnienia funkcji społecznych

(kwoty netto w PLN)

Imię i Nazwisko Rok 2011 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2012

Tomasz  Basta 53 290 56 619 17 800 17 826

Stefan Chomoncik 28 370 (e) 29 226 (e) 21 600 21 915

Elżbieta Chowaniec 25 000 (e) 25 868 (e) 26 700 25 657

Artur Czernecki - 10 949 16 420 20 001

Grzegorz Dobosz 98 500 99 570 21 260 20 378

Grzegorz Fecko 107 500 127 551 18 130 17 184

Tadeusz Gajdosz 31 800 34 115 18 760 18 603

Przemysław Gawłowski 54 300 68 225 26 600 27 348

Józef Gryźlak 70 900 (e) 72 058 (e) 21 600 21 080

Mieczysław Gwiżdż 13 700 (e)

14 504 (e)
+ 45 792 przychód 

z działalności 
gospodarczej

23 900 24 266

Józef Hojnor 136 000

123 736 + 22 150
jako członek 

zarządów spółek 
handlowych

13 400 nie podał

Barbara Jurowicz 51 000 49 600 21 600 21 621

Tadeusz Kulpa 34 300 (e)
36 053 (e)

+ 2400 wynajem 
lokalu

21 700 24 155

Janusz Kwiatkowski 58 300 63 707 21 200 21 441

Piotr Lachowicz 100 000 104 126 18 400 18 603

Konstanty Legutko 8800 364 16 500 18 761

Grzegorz Mądry 36 800 30 783 17 900 18 288

Jan Opiło 81 500 87 281 20 900 21 626

Antoni Rączkowski 29 600 30 857 23 700 24 266

Patryk Wicher 27 000 33 744 17 000 18 445

Józef Wiktor 46 000 (e) 46 971 (e) 21 400 21 441

Jerzy Wituszyński 15 300 b/d 27 000 b/d

Krzysztof Żyłka 100 700 31 539 20 900 19 999

Rajcy kryzys się nie ima?
Rok 2012 
do uda-
nych może 
zaliczyć 
GRZEGORZ 
MĄDRY. 
Radny 
z klubu 
„Dla 
Miasta” stał się właścicielem 
nowego mieszkania o warto-
ści 320 tys. zł.

Najwięk-
sze straty 
finansowe 
w zeszłym 
roku odnoto-
wał radny 
KRZYSZTOF 
ŻYŁKA (PiS). 
Jego zarobki 
wyniosły ponad 31 tys. zł, ale 
były o prawie 70 procent niższe 
niż te z 2011 roku (100 tys. zł).

Najlepiej zara-
biającym radnym 
w zeszłym roku był 
JÓZEF HOJNOR (PO), 
który, prowadząc 
własną działalność 
gospodarczą (zarzą-
dzanie nieruchomo-
ściami), zarobił ponad 
123 tys. zł. Do głównego wynagrodzenia 
dorzucił także 22 tys. zł w związku 
ze sprawowaniem funkcji w Radzie 
Nadzorczej PKS Nowy Sącz oraz prezesa 
spółki „Domator”.
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ZESTAW SOLARNY
3 PŁYTY + MONTAŻ

tel./fax (18) 441 29 20, kom. 0507 013 179
33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 32 (BOCOŃ) 

3999,00
z VAT

POŻYCZKA 
RATALNA 

DO 1500 ZŁ
Przyjdź i Sprawdź 

NOWY SĄCZ 
ul. Sobieskiego 14A/3

Zadzwoń 
525 225 525

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

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

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

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

R E K L A M A

R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY – pro-
dukcja, montaż. Tel. 696–027–993.

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

SAMOTNY, uczciwy, 55-letni - po-
zna panią w celach matrymonial-
nych. Tel. 781-955-245.

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

GERDA, WITEX, DIERRE, PORTA 
- SERWIS. Tel. 603 858 714.

KUPIE stary motocykl, stan 
obojętny. tel. 505 187 349.

Oświadczenia majątkowe radnych 
opublikował także Sejmik Woje-
wództwa Małopolskiego. Sprawdzi-
liśmy, czy rok 2012 był równie po-
myślny dla naszych przedstawicieli 
w regionalnym parlamencie.

Najwięcej powodów do zado-
wolenia powinien mieć radny 
Platformy Obywatelskiej Zyg-
munt Berdychowski. Po pierw-
sze, na koniec ubiegłego roku nie 
posiadał on żadnych zobowiązań 
przekraczających kwotę 10 tys. zł. 
Po drugie, pomimo że jego docho-
dy w porównaniu z rokiem 2011 
spadły, to i tak przekroczyły sumę 
300 tys. zł. (281 tys. z tytułu dzia-
łalności gospodarczej, 26 tys. zł 
z pobranych diet). Dobrze w 2012 

powodziło się także Leszkowi Ze-
gzdzie (PO). Były wicemarszałek 
Małopolski z etatu w Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej (MOT) 
oraz umów cywilno–prawnych za-
robił ponad 135 tys. zł. Z kasy sej-
miku pobrał dodatkowe 30 tys. zł. 
Warto jednak zaznaczyć, że szef 
MOT nadal ma spore zobowiąza-
nia finansowe (około 150 tys. zł).

Na dużym plusie w stosunku 
do roku 2011 znalazła się Marta 
Mordarska (PiS). Jako pełnomoc-
nik prezydenta miasta do spraw 
społecznych zarobiła w zeszłym 
roku ponad 106 tys. zł. Do pensji 
dorzuciła także 34 tys. zł zysków 
z udziałów w spółce handlowej 
SMMF Futura oraz 26 600 zł z diet. 
Radna znacząco pomnożyła także 

swoje oszczędności. Jeszcze w 2011 
roku wynosiły one 14 tys. zł i 105 
dolarów. Na koniec ubiegłego roku 
wzrosły aż do 120 tys. zł (kwo-
ta dolarów pozostała bez zmian). 
Oszczędny w minionym roku był 
także inny radny z PiS–u Andrzej 
Bulzak. Jego „zaskórniaki” wzrosły 
z 90 do 120 tys. zł. Radny utrzymał 
także stan posiadania jeżeli chodzi 
o zagraniczną walutę (2000 euro) 
oraz papiery wartościowe (nadal 
są warte ok. 13,5 tys. zł). Zmalały 
natomiast jego dochody. W WSB–
NLU zarobił 72 500 zł (etat) oraz 
17 800 zł z tytułu umów o dzieło 
i praw autorskich. Z kasy sejmiku 
pobrał 28 600 zł.

Rok 2012 do udanych powi-
nien zaliczyć także radny z ziemi 

limanowskiej – Grzegorz Biedroń 
(PiS). Z dyrektorskiego etatu 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Słop-
nicach uzyskał dochód na pozio-
mie 89 tys. zł. Z PIT–a 38 wykazał 
21 tys. zł zysku, a przychód z łąk, 
których jest właścicielem dał mu 
75 tys. zł. Zobowiązania radnego 
zmalały do 193 tys. zł i 7280 fran-
ków szwajcarskich (w 2011 było 
to odpowiednio 240 tys. zł i 12 
tys. franków). Dobrze w minio-
nym roku radził sobie także Paweł 
Śliwa (SP). Jako adwokat zarobił 
ponad 136 tys. zł. Z diet 28 tys. zł.

(ROSS)
Wszystkie kwoty zarobków podane 

w artykule są kwotami brutto.
Większość radnych posiada 

wspólność majątkową.

Zarobki, diety, nieruchomości oraz oszczędności i zobowiązania radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z okręgu nowosądeckiego za rok 2012

Radny: Zygmunt Berdychowski Andrzej Bulzak Grzegorz Biedroń Marta Mordarska Paweł Śliwa Leszek Zegzda

Rok 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Zarobki

(kwoty brutto)
338 155 zł 281 962 zł 122 298 zł 90 413 zł ok. 95 000 zł 138 323 zł 109 086 zł 140 669 zł 128 152 zł 136 202 zł

127 542

135 651

Diety

(kwoty netto)
25 612 zł 26 430 zł 27 360 zł 28 616 zł 2080 zł 30 206 zł 25 275 zł 28 616 zł 32 484 zł 28 616 zł 30 266

Oszczędności brak brak

90 000 zł

2000 euro

papiery 

wartościowe: 

13 500 zł

120 000 zł

2000 euro

papiery 

wartościowe: 

13 500 zł

papiery war-

tościowe:

11 000 zł

21 800 zł

papiery war-

tościowe:

14 000 zł

14 000 zł

105 USD

120 000 zł

105 USD
230 000 zł 250 000 zł 2 400 zł 6800 zł

Zobowiązania brak brak brak brak
240 800 zł

12 000 CHF

193 090 zł

7280 CHF
brak brak 200 000 zł 200 000 zł 162 745 zł 151 509 zł

Posiadane 

nieruchomości

i ich wartość

dom (400m2): 700 000 zł

mieszkanie (90m2): 500 000 zł

gospodarstwo

rolne (2,95 ha): 500 000 zł

dom (253m2): 350 000 zł

mieszkanie (47m2):

200 000 zł gospodarstwo

rolne (3 ha): 292 000 zł

dom (120m2): 250 000 zł

łąki (34 ha): 540 000 zł

dom (232 m2):

390 000 zł

2 działki (0,89 ha):

190 000 zł

dom (350m2):

400 000 zł

gospodarstwo rolne

(6,9 ha): 150 000 zł

mieszkanie (72m2):

400 000 zł

mieszkanie (49m2):

100 000 zł

2 działki (0,09 ha):

150 000 zł

Ile zarobili radni wojewódzcy?

Źródło: Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012, www.wrotamalopolski.pl

KRÓTKO 

Śmiertelny wypadek 
przy pracy

Dwa nieszczęśliwe wypadki 
dzień po dniu. W Tęgoborzy, 17 
lipca, na terenie jednego z maga-
zynów 53–latek spadł z wózka wi-
dłowego, który go przygniótł. Męż-
czyzna długo był reanimowany. 
Zmarł w karetce pogotowia. Poli-
cja wstępnie wykluczyła udział osób 
trzecich w zdarzeniu. W Grybowie, 
18 lipca, na terenie budowy domu, 
jeden z pracowników firmy bu-
dowlanej potknął się i spadł w wy-
sokości dwóch metrów przez właz 
w płycie. 56–latek trafił do szpitala. 

Sezon na rowery
W wakacje uaktywniają się ama-

torzy rowerów… cudzych rowerów. 
Sądecka policja bardzo często od-
notowuje zgłoszenia o kradzieżach. 
Przy Browarnej właściciel roweru 
nie zamknął piwnicy, w której scho-
wał wart 1600 zł jednoślad. Roweru 
już nie ma. Podobnie, jak mieszka-
niec Kamionki Małej, który schował 
rower warty 1700 zł do pomieszcze-
nia gospodarczego. 21 lipca zorien-
tował się, że go skradziono. – Należy 
pamiętać, żeby nie zostawiać roweru 
bez zabezpieczenia. Dobrze też zro-
bić zdjęcie jednośladu oraz trzymać 
całą dokumentację z jego zakupu, 
ponieważ w przypadku kradzieży 
znacznie ułatwi to jego odnalezie-
nie – radzi Iwona Grzebyk–Dulak, 
rzecznik prasowa sądeckiej policji.
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ROZMOWA z WŁADYSŁAWEM 
WNĘTRZAKIEM, wójtem 
gminy Rytro

– Do miesiąca czasu komisarz wybor-
czy ma podjąć decyzję o przeprowa-
dzeniu referendum w Rytrze, w którym 
mieszkańcy mają zdecydować, czy zo-
stanie Pan odwołany ze stanowiska wój-
ta.  Społecznej Grupie Referendalnej udało 
się zebrać 315 podpisów – wystarczająco, 
by doszło do referendum. Trochę z nie-
dowierzaniem podchodził Pan do dzia-
łań grupy. Spodziewał się Pan takiego ob-
rotu sprawy?

– Samorządowcy muszą być przy-
gotowani na ciągłą weryfikację i oce-
nę ich działalności przez wyborców. 
Referendum jest jedną z form dopusz-
czanych przez prawo, z której mogą 
skorzystać mieszkańcy. Mnie jednak 
niepokoi, w jaki sposób zabrano się 
do tego typu działań.
– Ale przyzna Pan, że to nie jest codzien-
ny sposób rozwiązywania problemów 
w gminie? Wydaje się ostateczną formą, 
do jakiej mogą odwołać się mieszkańcy.

– Nie zgadzam się. Co cztery lata 
w Polsce odbywają się wybory. Każ-
dy może przygotować swój program 
wyborczy, przedstawić alternatyw-
ne do działań obecnej władzy roz-
wiązania.  Tymczasem mam wraże-
nie, że osoby, które zawiązały Grupę, 
nie mają pojęcia o funkcjonowaniu sa-
morządu. Nigdy nie startowały w wy-
borach na wójta czy do Rady Gminy. 
Jedynie pan Marian Rapacz na soł-
tysa – bez powodzenia. Moim zda-
niem zabrali się do sprawy w sposób 
nieprzemyślany. Jesienią 2014 roku 
mają odbyć się wybory samorządowe, 
a planowane referendum przy całych 
procedurach może zahaczyć o po-
czątek przyszłego roku. Lepiej dla tej 
grupy byłoby skupić siły na bardziej 

efektywnych działaniach. 
Nie wiem, czy to była ich 
inicjatywa, czy są narzę-
dziem w czyiś rękach. 
Pan Rapacz nie chciał 
wystąpić w publicz-
nej debacie. Ale to nie 
pierwsza próba zama-
chu na naszą samorząd-
ność. Wcześniej próbowano 
usunąć członków Zarządu Gminy, 
zbierano też podpisy za odwołaniem 
mojego zastępcy. Co chwila jakieś do-
nosy a to do prokuratury, a to do mi-
nisterstwa. Chyba to już element 
tradycji, że gmina Rytro jest pod spe-
cjalnym nadzorem.
– Ile referendum będzie kosztować 
gminę?

– Kilka do kilkunastu tysięcy 
złotych.
– Może na korzyść osób, które zainicjo-
wały zbieranie podpisów za referendum, 
przemawia fakt, że nie są wmieszane 
w politykę samorządową? Wyrażają emo-
cje wyborców, którzy niepokoją się tym, 
co się dzieje w gminie. Pan nie traktuje 
ich poważnie?

– Kilkakrotnie wypowiadałem się, 
kiedy zbierano podpisy, że te osoby 
mają małą wiedzę na temat funkcjo-
nowania samorządu. Zamiast rozmów 
i dyskusji, cytują hasła, które nie za-
wsze mają pozytywny odbiór wśród 
mieszkańców. Druga sprawa, to spo-
sób zbierania tych podpisów. Otrzy-
mywałem informacje od mieszkań-
ców, że zbierają je osoby nietrzeźwe 
i z przeszłością kryminalną.
– A Grupa zarzucała, że przedstawiciele 
gminy zrywają plakaty informacyjne o re-
ferendum. Takie gminne przepychanki?

– Nawet sprawa była na policji. 
Dla mnie wszystkie takie działania 
świadczą o poziomie przygotowa-
nia do referendum. Jeżeli inicjato-
rzy wystąpiliby z programem, mieli 

wizję naprawczą gminy, plan 
jej rozwoju, byłoby w po-

rządku. Z ich strony 
natomiast jest parcie 
na pierwszy ruch, czyli 
odwołanie mnie z funk-
cji. Ale nie ma odpowie-

dzi na pytanie: Co dalej?
– Pan ma pomysł na rozwią-

zanie sytuacji finansowej gminy? 
Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej 
nie napawa optymizmem.

– Nie ma gminy, której, po kontro-
li, RIO nie przedstawiło uchybień. Jest 
ich nawet kilkadziesiąt. Należy zwró-
cić jednak uwagę na skalę tych uchy-
bień, a nie ilość. Większość dotyczyła 
spraw formalno–prawnych – wpro-
wadzenia do regulaminów zapisów, 
które wynikają ze zmian w ustawo-
dawstwie, a te widomo nasz rząd pro-
dukuje na potęgę. O wszelkie kontrole 
jestem spokojny. W swojej 15–letniej 
karierze wójta nieraz miałem z nimi 
do czynienia.
– Zaległości względem ZUS to nie 
są drobne uchybienia…

– Zaległości w płaceniu składek 
ZUS nauczycieli to nie grzech samo-
rządu. Tu w grę wchodzą odgórne 
rozwiązania rządu, który narzuca 
na samorządy prowadzenie oświa-
ty. Subwencja oświatowa dla Rytra 
wynosi 3,5 mln zł, a wydatki  4,8 
mln zł. Gmina musi dołożyć około 1,2 
mln do oświaty. Nie jest naszą winą, 
że niż demograficzny dotknął wszyst-
kie samorządy, a wynagrodzenia na-
uczycieli są obwarowane przywileja-
mi wynikającymi z Karty Nauczyciela.
– To jaki jest Pana plan rozwoju Rytra?

– Kryzys dotarł do Polski. Wszy-
scy narzekają na płynność finanso-
wą, również samorządy. Cały czas nie 
możemy doczekać się wpłaty ostat-
niej transzy pieniędzy unijnych za 
halę sportową. Wniosek złożony był 

w grudniu 2012 r., a mamy lipiec. 
Czekamy na ponad 300 tys. zł z Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego, 
które dzieli unijne pieniądze. Cią-
gle na drodze stają weryfikacje, pro-
tokoły, kontrole. Zaległości podat-
kowe równie szybko przekładają się 
na płynność finansową gminy. Za-
tory płatnicze z tytuł niezapłaconych 
podatków od podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą, któ-
rych też dotknął kryzys, sięgają po-
nad 400 tys. zł. Komornikom ciężko 
wyegzekwować dług dla samorządu,  
bo w kolejce pierwszy stoi ZUS, Urząd 
Skarbowy…  Gdybyśmy mieli te 700 
tys. zł nie na papierze, a w kasie, spra-
wy zusowskie nauczycieli byłyby ure-
gulowane, podobnie jak sprawy kon-
trahentów, którym gmina też zalega 
wypłatę za różne usługi. Wprowadzi-
liśmy plan oszczędnościowy. Wydat-
ki ograniczyliśmy do minimum. Zaci-
skamy pasa, gdzie to możliwe.
 – To plan walki z kryzysem, a nie 
rozwoju.

– Teraz może mamy związane ręce, 
ale gmina ma szanse nadal funkcjo-
nować i się rozwijać, czy to ja będę 
wójtem, czy ktoś inny. W 1994 r. 
mieszkańcy podjęli słuszną decyzję, 
odłączając się od Piwnicznej. Wiele 
przez ten czas udało się osiągnąć i wie-
le gmin zazdrości nam przeprowadzo-
nych inwestycji, gospodarności.
– Kiedy to właśnie Panu zarzuca się nie-
gospodarność. Jakie jest zadłużenie 
gminy?

– Na poziomie 53 procent, a do-
puszczalne jest 60. Budżet wyno-
si blisko 12 mln zł, czyli około 6 mln 
zł. Głównie wynika z zaciągniętych 
długoterminowych kredytów, któ-
re mają być spłacone do 2018/19 r. 
To bezpieczne spłaty pod warunkiem, 
że gmina będzie mieć w miarę sta-
bilnych podatników. Przypomnę, 

że tego typu kredyty były już zaciąga-
ne w poprzednich latach – w 2000 r., 
kiedy rozpoczynaliśmy program ka-
nalizacji Rytra. Mieliśmy inwestycje 
na blisko 12 mln zł i one już zostały 
spłacone, a gmina ma jeden z naj-
lepszych wskaźników w regionie je-
śli chodzi o kanalizację. 30 km sieci 
i oczyszczalnia ścieków wybudowane 
za moich kadencji. Teraz prowadzo-
ny jest ostatni etap inwestycji. I żeby 
było zabawnie, jedna z osób, które 
są podpisane pod wnioskiem referen-
dalnym, go blokuje. Wcześniej podpi-
sała zgodę na wjazd koparki na teren 
swojej posesji, a teraz nie chce wpu-
ścić ekipy. Musimy więc na drodze 
postępowania sądowego ustalić słu-
żebność przesyłu. To trwa kilka mie-
sięcy, a do mieszkańców trafia hasło: 
„Wójt nie buduje kanalizacji!”.
– Będzie Pan startować w przyszłych 
wyborach?

– Na ten temat nie będę się  wy-
powiadał w tej  chwili. Myślę, że re-
ferendum pozwoli określić nastroje 
społeczne. Przekonamy się, jak miesz-
kańcy oceniają moją pracę.
– Radni udzielili Panu absolutorium, 
ale nie jednogłośnie.

– Do tej pory uzyskiwałem je 
co roku jednogłośnie. Teraz głosa-
mi 9 za 5 przeciw. Radni opozycyjni 
w tym roku głosowali, gdy postępo-
wanie referendalne było już wszczęte.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Szybka pożyczka 

do 5000 zł! 
Równe raty, 
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Reporter DTS wystartował w wy-
ścigu kolarskim na najtrudniejszą 
alpejską przełęcz. 21 km podjazdu, 
36 zakrętów, 7 procent średniego 
nachylenia i meta w rozrzedzonym 
powietrzu.

1. Wtajemniczeni utrzymują, 
że po słynnych serpenty-
nach Passo Stelvio będzie się 

niebawem ścigał z groźnymi prze-
stępcami James Bond w najnow-
szym filmie. Od wielu lat ścigają się 
na tym podjeździe – uznawanym za 
najtrudniejszy w Europie – kolarze. 
Czasami, jak np. w tym roku, jesz-
cze w maju, na Passo Stelvio (2758 m 
n.p.m.) panują zimowe warunki, 
i w ostatniej chwili trzeba zmieniać 
trasę Giro de Italia. Owszem, w Al-
pach można wjechać jeszcze o dwa-
naście metrów wyżej, na przełęcz 
Col de l'Iseran (2770 m n.p.m.), ale 
tam nikt nie wytycza tras wyścigów.

2. Passo Stelvio uważana jest 
przez kolarzy za ukoro-
nowanie wszelkich rowe-

rowych wspinaczek. Jeżeli podje-
chałeś pod Stelvio, to zrobiłeś już 
w kolarstwie wszystko. No prawie 
wszystko, bo przecież możesz pod-
jechać pod Stelvio kolejny i kolej-
ny raz. „Ikona światowego kolar-
stwa” – krzyczą foldery turystyczne, 
co nie przeszkadzało programowi 
motoryzacyjnemu Top Gear uczy-
nić z przełęczy ikony światowych 
rajdów samochodowych. Co cie-
kawe we włoskich Wschodnich Al-
pach jest jeszcze czternaście in-
nych całkiem solidnych przełęczy, 
ale to właśnie Stelvio hipnotyzuje 
i przyciąga kolarzy. Dlaczego? Może 
dlatego, że jest najtrudniejsze, naj-
bardziej wymagające, ale i najpięk-
niejsze. Ten ostatni walor dla kolarzy 
ma akurat najmniejsze znaczenie, 
bowiem u wielu podczas podjazdu 
pojawiają się czarne plamy przed 
oczami. Z wysiłku oczywiście, a ich 
pole widzenia – zamiast podziwiać 
zapierającą dech w piersiach alpej-
ską dolinę – zawęża się do najbliż-
szego zakrętu.

3. A zakrętów jest 36. Ży-
cie przeciętnego ko-
larza na tej górze toczy 

się rytmem od zakrętu do zakrę-
tu. Po co dalej wybiegać w życio-
wych planach? Podjazd od strony 
Bormio liczy 21 km, o średnim na-
chyleniu 7,3 procent, a w najtrud-
niejszym momencie 14 proc. Star-
tujemy z wysokości 1200 m n.p.m., 
więc przewyższenia na tym odcin-
ku to 1560 m. W Polsce, ani w naszej 
części Europy próżno szukać pod-
jazdów choćby w miniaturze przy-
pominających profil tej trasy.

Oprócz legendarnego Giro de Ita-
lia (zarezerwowanego dla kolarskiej 
elity) na Passo Stelvio raz w roku 
chcą jak najszybciej wjechać całe ko-
larskie Włochy. Podczas doroczne-
go Mapei Day na starcie melduje się 
blisko 3 tysiące zawodników. Więk-
szość pokonywać będzie owych 21 
km na rowerach, inni pobiegną, albo 
będą wspinać się na nartorolkach.

4. Na kilka dni przed 14 lip-
ca droga na Passo Stelvio 
zapełnia się trenującymi 

kolarzami. Teraz mogą jeszcze pod-
jeżdżać spokojnie, w swoim tempie, 

delektując się widokami i – chwila-
mi – ciszą alpejskiego parku naro-
dowego. W niedzielę rano wąskie 
uliczki narciarskiego kurortu Bor-
mio szczelnie wypełnione są tłu-
mem kolarzy. Wielu gotowych jest 
zajmować sobie miejsce jak najbliżej 
linii startu już ponad godzinę przed 
rozpoczęciem wyścigu. Generalnie 
nie ma to znaczenia, w które miej-
sce ciągnącej się pod horyzont rzeki 
cyklistów rzuci cię los, bo twój czas 
i tak zmierzy przyczepiony do nogi 
czip: uaktywni się po przejecha-
niu przez bramę startową i wyłą-
czy na szczycie przełęczy. Lepiej 
więc przed startem pójść (przepra-
szam – wjechać) na kawę do jedne-
go z licznych barów.

Weteran wyścigów na Stelvio, mój 
przyjaciel Gianluca Ferretto śmieje 
się, że najlepsi amatorzy podczas Ma-
pei Day wyjeżdżają na szczyt o kilka 
minut szybciej niż zawodowcy pod-
czas Giro de Italia. Dlaczego? Tylko 
dzięki ambicji? Ponoć niekoniecz-
nie. W tym roku na starcie, w cha-
rakterze gości specjalnych, stają Ivan 
Basso (w przeszłości zwycięzca Giro) 
i aktualny mistrz Włoch Ivan Santa-
romita. Ten drugi zapewnia w zaim-
prowizowanym wywiadzie, że bę-
dzie się chciał pokazać z dobrej strony 
w zaczynającym się niebawem Tour 
de Pologne.

5. Startujemy. Jedni powo-
li, jakby już na pierwszych 
metrach myśleli o ekono-

micznym rozłożeniu sił, inni od razu 
przesuwają się do przodu, bo przecież 
połykanie kolejnych rywali, to lepszy 
czas na mecie i wyższe miejsce w kla-
syfikacji. No chyba, że jedyny sporto-
wy cel, jaki sobie stawiasz na starcie, 
to „dojechać do mety i przeżyć”. Jeśli 
od razu narzucisz sobie mocne tempo, 
na trzecim kilometrze, kiedy droga za-
czyna się mocniej nachylać, może cię 
zatkać po raz pierwszy. Sprawdzałem 
osobiście i to nawet trzy razy w ciągu 
czterech dni. Ja, podobnie jak podczas 
treningowych podjazdów, na ok. pią-
tym kilometrze wspinaczki, mam już 
dosyć jazdy. Nic prostszego, wystar-
czy zawrócić i bez pedałowania zje-
chać do Bormio. Na szczęście to tylko 
chwilowy kryzys, na dodatek ukryty 
wyłącznie w głowie, gdzie jakiś diabeł 
podpowiada „po co ci to chłopie, idź 
na pizzę i wino”. Pójdę, ale najpierw 
muszę wyjechać na to cholerne i za-
chwycające Passo Stelvio. I to w przy-
zwoitym czasie.

6. Jeśli ktoś chce pokonywać 
kolejne kilometry Passo 
Stelvio odliczając 36 po-

numerowanych zakrętów prowa-
dzących na przełęcz, szybko może 
się przekonać, że to zgubna metoda. 

Po tablicy z nr 36. tuż nad Bormio, ko-
lejna będzie dopiero po 3 km. Jak za-
tem skutecznie zagłuszyć narastają-
cy ból, zmęczenie i złe myśli? Patrząc 
na upływający czas przejazdu, uby-
wające kilometry, albo chociaż ko-
lejne metry? Nic z tych rzeczy. Najle-
piej obserwować rywali, a tych akurat 
jest wokół mnóstwo. Albo kogoś wy-
przedzasz i przesuwasz się do przodu, 
albo się mobilizujesz, bo właśnie mi-
nęła cię kilkuosobowa grupka, pod-
jeżdżająca szybciej od innych. Albo 
upatrujesz sobie kolarza wyglądają-
cego na silniejszego od pozostałych, 
siadasz mu na kole i starasz się pil-
nować jego tempa. Właśnie gdzieś 
na piątym kilometrze tłum się wy-
raźnie przerzedza, wokół ciebie robi 
się luźniej, cichną ostatnie rozmowy, 
pokrzykiwania i rzucane głośno żar-
ty. Słyszysz już tylko własny, przy-
spieszony oddech, ale szybko przesta-
jesz się tym martwić. Nagle z radością 
odkrywasz, że w alpejskiej ciszy sły-
szysz wokół przyspieszone oddechy 
rywali. Wszystkim jest ciężko, wszy-
scy się męczą, więc nie jesteś w tym 
towarzystwie nikim wyjątkowym. 
Jest nieźle!

7. Około ósmego kilometra 
w wielkim peletonie jest już 
całkiem luźno. Na pierw-

szych serpentynach możesz zobaczyć 

przed sobą setki wspinających się 
sylwetek tych, którzy wystartowali 
przed tobą (albo – co gorsze – jechali 
szybciej) i setki w dole za tobą. Kilo-
metr dalej drugi kryzys. Jak mawiają 
kolarze, niespodziewanie noga prze-
staje podawać. Nie tylko mi zresz-
tą, bo wszyscy wyraźnie zwolni-
li. Na szczęście szybko się wyjaśnia, 
że to nie żaden kryzys, tylko zbliża-
my się do największego nachylenia 
na trasie – wielki żółty napis na as-
falcie krzyczy: 14 procent nachyle-
nia! I kawałek dalej: „Marco Pantani 
żyje!”. Żyje oczywiście tylko w pa-
mięci włoskich kibiców, których za-
chwycał m.in. wspinaczkami pod 
Passo Stelvio.

Gdzieś pomiędzy 14 a 16 km nie-
co lżej. Po prawej w dole krowy prze-
żuwają trawę, obojętnie przygląda-
jąc się wyścigowi, a droga chwilowo 
się wypłaszcza. Niektórzy wrzuca-
ją tu nawet blat (dużą tarczę z przo-
du) i chowając się za innymi przed 
silnym wiatrem. Przez chwilę mknie-
my prawie 25 km/h, co na tej trasie 
jest prędkością zawrotną. Niestety 
szczęście pod Passo Stelvio nie może 
trwać za długo. Zaczyna się ostatni 
odciek wyścigu i ostatnia seria ser-
pentyn, a wraz z nimi trzeci kryzys, 
zdecydowanie najcięższy. Tabliczki 
kilometrowe – teraz już co 500 me-
trów – przesuwają się coraz wolniej. 
Do mety tylko 2 km, widzę już do-
niczki w oknach stacji narciarskiej 
na Stelvio, a nogi nie chcą się kręcić. 
Doświadczeni wspinacze przekonu-
ją potem, że do zmęczenia wyścigiem 
dochodzi w tym miejscu rozrzedzone 
powietrze, jesteśmy przecież niemal 
3 tys. metrów n.p.m. Ostatnie 500 
metrów to już bajka, a piknięcie czi-
pa po przejechaniu bramki mety jest 
najmilszym dźwiękiem tego dnia. No 
chyba, że Włosi zagraliby mi Mazur-
ka Dąbrowskiego na podium. Ale ra-
czej nie zagrają. Teraz szybko trzeba 
się ubrać. Na przełęczy – mimo sło-
necznego dnia – jest niewiele ponad 
10 stopni. Na szczęście organizato-
rzy w specjalnych workach wywo-
żą na szczyt bagaże kolarzy. Teraz 
wystarczy znaleźć na wieszakach, 
wśród trzech tysięcy innych, swój 
numer startowy i już jest ci cieplej. 
W wielkim namiocie skromny posi-
łek i w zasadzie można powoli zjeż-
dżać w dół. Uważnie, bo pod górę 
cały czas jadą i biegną kolejni za-
wodnicy. Oni jadą pod górę, ja na dół 
– czyli musiało być nieźle. Dla zaba-
wy przez kilka minut nawet liczę mi-
janych kolarzy. Gdzieś około czwartej 
setki liczenie traci sens, bo w dole cią-
gle widać niekończącą się rzekę jadą-
cych. Czyli mój czas 1.45 min musiał 
być całkiem przyzwoity – przycho-
dzi mi do głowy. Wyniki będą nie-
bawem w internecie, więc wszyst-
ko się wyjaśni.

Mój czas dał mi 211. miejsce. Nie-
co ponad pół godziny za zwycięz-
cą, ale też blisko o trzy godziny le-
piej od ostatniego 960 zawodnika. 
Chyba powinienem być z siebie za-
dowolony. No więc jestem. I zanim 
dojechałem do Bormio, przez 21 km 
drogi w dół myślałem już tylko o tym, 
że kiedyś znowu chciałbym się zmie-
rzyć z 36 serpentynami Passo Stelvio. 
Choć w zasadzie po tym, co zrobiłem, 
mógłbym spokojnie przejść na kolar-
ską emeryturę. Do najbliższego wy-
ścigu oczywiście.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wyjechać na Passo Stelvio

Na piątym kilometrze 
wspinaczki, mam 
już dosyć jazdy. Nic 
prostszego, wystarczy 
zawrócić i zjechać 
do Bormio. Na szczęście 
to tylko chwilowy 
kryzys, na dodatek 
ukryty wyłącznie 
w głowie, gdzie jakiś 
diabeł podpowiada 
„po co ci to chłopie, idź 
na pizzę i wino”
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GOSPODARKA.  Spada zamoż-
ność polskich uzdrowisk. Zmniejszo-
ne podatki od działalności sanatoriów 
uszczupliły wpływy w budżecie Kryni-
cy Zdroju o 1,5 mln zł. Kiedy jedna stro-
na narzeka, druga liczy zyski. 

Od 2011 r., według nowych przepisów, 
za metr kwadratowy sanatoria mu-
szą odprowadzać podatek w wysoko-
ści ok. 4,70 zł. Wcześniej płaciły 22 zł. 
Obniżenie stawek odbiło się na wpły-
wach do budżetu kurortów. Szczegól-
nie tych, które na swoim terenie stosu-
ją tradycyjne leczenie uzdrowiskowe. 

– Przy zachowaniu starych sta-
wek, wpływy z tytułu podatku od sa-
natoriów w Krynicy wyniosłyby 1,8 
milionów, a tymczasem kształtują 
się na poziomie 280 tysięcy złotych. 
W Muszynie jest to spadek z 700 tysię-
cy złotych do około 100 tysięcy złotych 
– wylicza Jan Golba, burmistrz Mu-
szyny, a zarazem prezes Stowarzysze-
nia Gmin Uzdrowiskowych w Polsce. 
– Nikt tej dziury budżetowej uzdro-
wiskom nie zrekompensuje. 

Mniej pieniędzy w budżecie ozna-
cza mniej inwestycji, które poprawia-
ją wizerunek uzdrowiska. 

 – Chodzi przede wszyst-
kim o utrzymanie w dobrym sta-
nie parków zdrojowych, deptaków, 

terenów spacerowych – wyjaśnia 
Golba. – To są bardzo kosztowne za-
dania. Nie ma żadnych wątpliwości, 
że standard tych usług zdecydowanie 
się obniży, a zauważymy to po kil-
ku latach.

Kij ma zawsze dwa końce. Kiedy je-
den traci, drugi zyskuje. Ze zmniejszo-
nego podatku cieszy się Bogdan Ka-
łucki, dyrektor sanatorium MSWiA 
w Krynicy Zdroju: – Jako pracodaw-
ca jestem z tych zmian zadowolony. 
Płacenie mniejszego podatku pozwala 
na poprawę jakości usług leczniczych. 
Pieniądze, które zostają, można prze-
znaczyć na modernizację bazy nocle-
gowej czy zabiegowej w sanatorium. 

Trzy uzdrowiska Kołobrzeg, So-
pot i Połczyn Zdrój zaskarżyły prze-
pisy wprowadzające zmniejszony po-
datek od działalności sanatoryjnej 
do Trybunału Konstytucyjnego. Wła-
dze sądeckich uzdrowisk na razie nie 
mają zamiaru podejmować tego typu 
interwencji. 

– Stwierdziliśmy, że nie ma ta-
kiej potrzeby. Trzy gminy, które zło-
żyły ten wniosek w Trybunale, tak 
naprawdę występują w imieniu 
wszystkich polskich uzdrowisk. Te-
raz cierpliwie czekamy na werdykt 
– mówi Dariusz Reśko, burmistrz Kry-
nicy Zdroju.  MONIKA CHROBAK 

Uzdrowiska skarżą obniżenie 
podatków do Trybunału 
Konstytucyjnego SPORT.  Zaplecze ekstrakla-

sy przed zaczynającym się w ten 
weekend sezonem, zamiast gło-
śnymi transferami, żyje głośnymi 
aferami. Przynajmniej na Sądec-
czyźnie. Były zawodnik Kolejarza 
Stróże i Sandecji Nowy Sącz usły-
szał w krakowskiej prokuraturze 
zarzuty udziału w zorganizowa-
nej grupie przestępczej, a 21–let-
ni obrońca Sandecji Jakub Nowak 
pobił swojego trenera. 

Nowak nie zdążył nawet zaist-
nieć na poważnie w zawodowej 
piłce i już tego raczej nie zro-
bi, bo został odsunięty od dru-
żyny, sprawa została przeka-
zana Komisji Dyscyplinarnej 
PZPN, a on sam wydał oświad-
czenie, w którym informuje, 
że kończy profesjonalną przy-
godę ze sportem. Do pobicia 
trenera, czy – jak mówi sam 
zawodnik przepychanki, mia-
ło dojść przed jednym z trenin-
gów. Relacje z szatni są sensa-
cyjne – kiedy trener Mirosław 
Hajdo witał się z zawodnika-
mi, Nowak zamiast podać szko-
leniowcowi rękę miał go dwa 
razy uderzyć. Trener Hajdo 
zaskoczony atakiem potknął 
się o leżące na podłodze torby 
i upadł, a Nowak, zanim od-
ciągnęli go Marcin Cabaj i Piotr 

Kosiorowski, zdążył jeszcze 
kopnąć trenera w nogę. Pił-
karz temu zaprzecza. – Była 
tylko sprzeczka słowna i ode-
pchnięcie. Nieprawdą jest też 
to, że byłem wtedy po alko-
holu. Cała sytuacja opisana 
w tym artykule jest zmyślo-
na przez jedną z osób w szat-
ni, która nie była mi przychyl-
na. Rozmawiałem z trenerem 
po tej wymianie zdań, sprawa 
była załatwiona, ale została 
potem sztucznie rozdmuchana 
przez media – mówił już po ca-
łej sprawie piłkarz dla serwisu 
internetowego igol. Starszym 
piłkarzom, wybryk Nowaka ja-
kąkolwiek wersje wydarzeń by 
przyjąć, nie mieści się w gło-
wie, bo dobry trener to szef, 
mentor, a czasem ojciec, któ-
rego się słucha i dzięki któremu 
można zaistnieć. Reasumując, 
atmosfera w szatni Sandecji nie 
jest chyba, najoględniej mó-
wiąc, sprzyjająca grze w piłkę.

Jeśli historia Nowaka to tro-
chę groteskowa bajka dla nie-
grzecznych chłopców, to spra-
wa Macieja K. ubiegłorocznego 
króla strzelców I ligi może oka-
zać się bajką dla chłopców 
złych. Były zawodnik Kole-
jarza Stróże i Sandecji Nowy 
Sącz usłyszał w krakowskiej 

prokuraturze zarzuty udziału 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej, która zajmowała się 
rozprowadzaniem narkotyków 
i wprowadzania ich do obro-
tu. CBŚ zatrzymało go w cza-
sie sparingowego meczu War-
ty Poznań z Olimpią Grudziądz, 
gdzie przeniósł się z Kolejarza 
Stróże. W Grudziądzu miał za-
rabiać 15 tys. zł. W Kolejarzu 
też biedy nie cierpiał – zara-
biał 9 tys. zł netto plus pre-
mie za wygrane mecze. Pił-
karz odmówił składania zeznań 
i nie przyznał się do winy. Śled-
czy podejrzewają, że należał 
do gangu, który zajmował się 
sprowadzaniem do Polski, a na-
stępnie dalszym rozprowadza-
niem po kraju środków odu-
rzających. Grupa, w której miał 
działać, została w dużym stop-
niu rozbita w listopadzie ze-
szłego roku, a jej trzon został 
zatrzymany przy próbie prze-
wozu do Polski 10 kilogramów 
marihuany z Holandii. Po usły-
szeniu zarzutów został zwolnio-
ny za kaucją w wysokości 5 tys. 
zł. Dostał też zakaz opuszcza-
nia kraju. Napastnik jest da-
lej członkiem drużyny i wziął 
udział w przedsezonowej sesji 
zdjęciowej Olimpii Grudziądz. 

(BOG)

Sensacyjny początek sezonu
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JUŻ W SPRZEDAŻY!

Auris Touring Sports 

Auris Touring Sports – pierwsze w pełni hybrydowe kombi, 
już dostępne w salonie TOYOTA KOBOS.

• Największy 530 litrowy bagażnik 
• Najniższe spalanie w swojej klasie 
• I rekordowo niski próg załadunku. 

Przyjdź i przekonaj się sam co potrafi nowa Toyota Auris.

Kobos
Autoryzowany Dealer

ul. Tarnowska 130, Nowy Sącz
T +48 18 441 50 50,
nowysacz@toyota-kobos.pl
www.toyota-kobos.pl

R E K L A M A
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– Gratuluję gminie Podegrodzie 
oryginalnego i udanego projektu 
herbu – powiedział Jan Wroniszew-
ski, wiceprzewodniczący Komisji 
Heraldycznej, po pozytywnym za-
opiniowaniu projektu herbu, flagi 
i baneru gminy.

Wójt Małgorzata Gromala nie 
ukrywa zadowolenia, zwłasz-
cze że starania o przyznanie her-
bu trwały od kilku lat, niestety 

nieskutecznie. Teraz, jak nam po-
wiedziała, jest znakomita oka-
zja do wprowadzenia go w życie, 
zwłaszcza na czas obchodów 1000–
lecia istnienia Podegrodzia, które 
przypada w przyszłym roku. Tym 
samym gmina dołączyła do szeregu 
innych w powiecie nowosądeckim, 
które swoje herby już posiadają.

Jak oficjalnie zapisano w archi-
wum Komisji Heraldycznej w War-
szawie, „na błękitnej tarczy herbo-
wej o dolnej zaokrąglonej krawędzi 
znajduje się godło: złoty potrójny 
kwiat pod złotym grodem”. Zło-
ty gród – w środku otwarta brama 
w wieży, symbolizująca gościnność. 
W dwuczęściowym, położonym sy-
metrycznie po obu stronach bramy 

częstokole dwa obniżenia blanki 
palisady symbolizują połączenie 
dwóch wielkich dolin rzek Dunaj-
ca i Popradu na granicy gminy. Zło-
ta tynktura grodu symbolizuje pier-
wotność osadnictwa.

Złoty kwiat położony jest 
w układzie strzałkowym w bramie 
grodu. Forma kwiatu dobrana zo-
stała tak, by stylistycznie była zgod-
na z popularnym motywem sztuki 
ludowej Lachów Sądeckich i jedno-
cześnie kontrastowała z tynkturą 
tarczy. Złoty potrójny kwiat sym-
bolizuje bogactwo, radość, szcze-
rość ludu wyrażające się w bogatej 
sztuce ludowej. Błękitna tynktura 
tarczy herbowej to symbol piękna 
Ziemi Podegrodzkiej, a kolor ten 

jest ponadto tradycyjną barwą stro-
ju ludowego.

Autorem projektu hebru Pode-
grodzia jest Jacek Kula, nauczyciel 
plastyki w szkołach gminnych.

– Problem z projektem polegał 
na tym, że wieś nie posiadała tra-
dycyjnego herbu. Nie było tutaj ro-
dów szlacheckich – wyjaśnia Jacek 
Kula. – Dlatego brak w projekcie 
herbu odniesień do historycznych 
barw i herbów. Zresztą, obecny 
kształt naszego herbu, flagi to tak-
że plon naszych dyskusji z przed-
stawicielami Komisji Heraldycznej, 
którzy bardzo życzliwie odnieśli 
się do naszego wniosku w sprawie 
nadania i przyjęcia herbu.

(KAN)

W przeciwieństwie do innych 
gmin w województwie małopol-
skim pojęcie kryzysu inwestycyj-
nego w gminie Podegrodzie nie jest 
znane. Co ciekawe, gmina reali-
zuje swój program inwestycyjne 
na miarę potrzeb i możliwości fi-
nansowych, ale stała się również 
atrakcyjna dla   inwestorów. Budu-
ją swoje firmy przedstawiciele róż-
nych branż – zaopatrzenia w ma-
teriały budowlane, przechowalnie 
owoców, nowoczesne szklarnie, 
budowa okien, wyrobów z mas pla-
stycznych czy okuć okiennych.

– Właściwie na każdej sesji 
Rady Gminy wprowadzamy zmia-
ny w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy, tak, by uła-
twić życie małym i średnim przed-
siębiorcom – mówi wójt Małgorzata 
Gromala. – U nas przekształcenie 
gruntów rolnych na inne potrze-
by przedsiębiorczości trwa bardzo 
krótko. Przyświeca nam bowiem 
jeden główny cel, by mieszkańcy 
gminy nie musieli wyjeżdżać za 
pracą, ale by w miarę możliwości 
znaleźli pracę tutaj na miejscu. Nie 
bez znaczenia jest również zwięk-
szanie naszego budżetu z wpływów 
podatkowych od firm i osób pry-
watnych. Dzięki temu może roz-
wijać się w gminie gałąź usługowa.

Podstawą inwestycji gminnych 
współfinansowanych przez fundu-
sze unijne są dobre projekty, w tym 
również realizowane z sąsiadujący-
mi z Podegrodziem innymi gmina-
mi, głównie z Chełmcem. Przykłą-
dem jest pozytywnie zaopiniowany 
wniosek z Podegrodzia i Chełmca 
na realizację budowy kanalizacji pod 
roboczym tytułem „Poprawa gospo-
darki ściekowej”. Władze obu gmin 
oczekują, że w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Śro-
dowisko” otrzymają dofinansowa-
nie rzędu 65 – 85 procent tych waż-
nych inwestycji. Wniosek wspólny 
opiewa na kwotę 57 mln zł, z czego 
Podegrodzie oczekuje na wsparcie 
w wysokości około 10 mln złotych. 

Dzięki temu możliwa będzie budo-
wa kanalizacji Podegrodzie – Stadła 
i częściowo Gostwicy w ramach II 
etapu budowy kanalizacji.

Wśród innych inwestycji gmin-
nych warto wymienić termomo-
dernizację szkół. Dzięki dofinanso-
waniu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie za ponad 98 
tys. zł docieplono budynek szko-
ły w Rogach. WFOŚiGW dołożył 
od siebie ponad 36 tys. zł.

Podobny remont prowadzony był 
w szkole podstawowej im. św. Kin-
gi w Olszance. Tutaj zakres prac był 
większy i koszt termomoderniza-
cji wyniósł blisko 149 tys. zł z czego 
WFOŚiGW przekazał na ten cel do-
tację blisko 55 tys. zł. Podobne in-
westycje przeprowadzono wcześniej 
w szkołach w Olszanie, Gostwicy, 
Długołęce – Świerkli. Już wkrótce, 
po ogłoszonym przetargu rozpocznie 
się rozbudowa remizy w Brzeznej. 
Gmina uczestniczyła w konkursie 

„Małopolskie remizy” i otrzymała 40 
tys. zł, co znaczy 34 procent wnio-
skowanej kwoty. Dotychczas dru-
howie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzeznej „gnieździli się” w parte-
rowym budynku. Teraz pod koniec 
roku sylwestra będą mogli obcho-
dzić w znacznie większych i prze-
stronnych pomieszczeniach nowej 
remizy. Zakończenie prac budowla-
nych wyznaczono w przetargu na 30 
października. 

W ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego do-
tyczącego przeciwdziałań wyklu-
czeniu cyfrowemu 150 gospodarstw 
otrzymało zestawy komputerowe 
z drukarkami i dostępem do Inter-
netu. Rodziny tych gospodarstw za 
darmo będą mogły korzystać z do-
stępu do Internetu do 2015 roku. 
Taki czas trwania ma bowiem reali-
zacja projektu, który kosztuje po-
nad 1,3 mln. zł. II etap tego progra-
mu będzie już wkrótce realizowany, 
gdyż władze złożyły taki wniosek 
o współfinansowanie ze wspomnia-
nego europejskiego funduszu. Do-
stęp do Internetu, a także wypo-
sażenie w zestawy komputerowe 
ma otrzymać 100 gospodarstw do-
mowych, zaś 30 komputerów trafi 
do trzech szkół gminnych w Pode-
grodziu, Brzeznej i Gostwicy.

– W przyznawaniu tych nowo-
czesnych, ale niezbędnych dóbr 
materialnych obowiązuje u nas 
rygorystyczny regulamin, a jego 
podstawą jest kryterium socjalne 
– wyjaśnia wójt Małgorzata Gro-
mala. – Absolutne pierwszeństwo 
mają rodziny ubogie, których nie 
stać na zakup sprzętu. Dotyczy 
to rownież rodzin wielodzietnych, 
gdyż podstawowym celem projek-
tu jest edukacyjny charakter dzie-
ci i młodzieży. W dzisiejszych cza-
sach nie możemy dopuścić do tego, 
by nasza młodzież była pozba-
wiona umiejętności posługiwa-
nia się komputerem i korzystania 
z Internetu.

(KAN)

Gmina Podegrodzie składają-
ca się z trzynastu wsi położona 
jest na lewym brzegu Dunaj-
ca oraz w dolinach strumieni 
wpadających do tej rzeki w za-
chodniej części Kotliny Sądec-
kiej, zamieszkują ją Lachowie 
Sądeccy. Za kolebkę kultu-
ry materialnej, gwary i sztyki 
ludowej całego obszaru Sądec-
czyzny zamieszkiwanej przez 
Lachów uważa się właśnie Po-
degrodzie, nazywając miesz-
kańców tych okolich Lachami 
Podegrodzkimi.

Na terenie gminy Podegro-
dzie znajdują się także najstar-
sze udokumentowane ślady 
osadnictwa w postaci trzech 
grodzisk. Jedno z nich pocho-
dzi z epoki plemiennej Wi-
ślan z początku średniowie-
cza. Uzasadniano naukowo 
hipotezę dotyczącą istnienia 
w okresie X – XIII w. kasz-
telanii opartej na zabudowie 
grodu, co stanowiłoby pierw-
szy Sącz „podegrodzki” – ośro-
dek administracji na tych zie-
miach przeniesiony staraniem 
św. Kingi w końcu XIII w. 
do Starego Sącza, a następnie, 
po jej śmierci, do Nowego Są-
cza. Te właśnie przesłanki sta-
ły się podstawą historyczną dla 
opracowania herbu gminy Po-
degrodzie, a także bazą ikono-
graficzną barw i znaków he-
raldycznych projektu herbu 
gminy.

W X – XIII w. na wzgórzach 
na terenie wsi Podegrodzie 
– Grobla i Zamczysko znaj-
dowały się grody, a także ko-
ściół parafialny. Parafia istnia-
ła od czasów chrystianizacji 
tego obszaru w początku XI w. 
do połowy XV w. Została od-
nowiona w XIX w. O istnie-
niu parafii w średniowieczu, 
na tle dzisiejszego stanu wie-
dzy, najstarszej na terenie Są-
decczyzny, z kościołem pw. 
św. Jakuba, świadczy informa-
cja występująca w „Roczniku 
Świętokrzyskim” z 1079 roku 
o prawie patronatu nad ko-
ściołem in Sandacz w kontek-
ście innych kościołów pocho-
dzących wyłącznie z grodów 
kasztelańskich. Pod grodem 
na Grobli usytuowane było 
podgrodzie z targowiskiem 
i karczmą oraz dużą rolniczo 
– rzemieślniczą osadą położo-
ną wzdłuż traktu prowadzą-
cego w kierunku dzisiejszej 
Gostwicy.

Na płaskiej powierzchni 
wzgórza Grobli badanej kilka-
krotnie w 1902 r. odkryto wiele 
śladów zabudowy, znalezisk ce-
ramicznych i żelaznych, a także 
grubą warstwę kulturową. Po-
dobnych odkryć, ale o znacz-
nie mniejszej ilości, dokonano 
również na Zamczysku. Bada-
nia historyczne i archeologiczne 
sugerują istnienie właśnie w Po-
degrodziu “Sącza podegrodz-
keigo” od X w. do stopniowego 
przeniesienia go do Starego Są-
cza w końcu XIII w.

(KAN)

WIEŚCI Z GMINY PODEGRODZIE

Na tysiąclecie jest herb

Nie ma kryzysu inwestycyjnego

A TO C IEKAWE

150 gospodarstw otrzymało zestawy komputerowe z drukarkami i dostępem 
do internetu

Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Krakowie docieplono m.in. budynek 
szkoły w Rogach, Olszance czy Gostwicy



DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKI

11
MATERIAŁ  PROMOCYJNY UM STARY SĄCZ

Gmina Stary Sącz przystosowu-
je do celów rekreacyjno–tury-
stycznych obszar u ujścia Popradu 
do Dunajca, na którym znajduje się 
kilka różnej wielkości stawów. Już 
tego lata będzie można skorzystać 
z atrakcyjnego, otwartego kąpie-
liska urządzonego na największym 
akwenie w tym terenie.

Koszt realizacji projektu pn. 
„Budowa Zespołu Rekreacyjnego 
Parku Wodnego „Stawy” w Sta-
rym Sączu wynosi 3.185.250,59 
zł. Inwestycja została dofinanso-
wana kwotą 1.935.267,16 zł w ra-
mach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 
na lata 2007–2013 (Oś Prioryteto-
wa 3. Turystyka i przemysł kultu-
rowy. Działanie 3.1. Rozwój infra-
struktury turystycznej. Schemat 
C: Rozwój produktów i oferty tu-
rystycznej regionu), finansowane-
go z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 

Projekt zagospodarowania sta-
wów w Starym Sączu – z entuzja-
zmem przyjęty przez mieszkańców 
miasta – ma długą i trudną histo-
rię. Najpierw trzeba było rozwikłać 
skomplikowane sprawy własności 
terenu, później wykonać szereg 
czynności związanych ze sporzą-
dzeniem niezbędnej dokumenta-
cji projektowej, w końcu pozy-
skać pieniądze na ten cel. Do zadań 
inwestycyjnych Gminy wprowa-
dził to zadanie w 2010 r. sprawu-
jący wówczas funkcję burmistrza 
Marian Cycoń. Komplementar-
ny projekt zagospodarowania sta-
wów w Starym Sączu i akwenu 
w partnerskiej Lewoczy, umożli-
wiający aplikację o fundusze Unii 

Europejskiej z programu współ-
pracy transgranicznej Polska – Sło-
wacja został oceniony dobrze, ale 
umieszczony tylko na liście rezer-
wowej. Dopiero w 2012 roku po-
nowny wniosek burmistrza Jacka 
Lelka – opracowany już bez sło-
wackiego partnera – uzyskał pełną 
akceptację zagospodarowania sta-
wów, spełniającą aspiracje Sąde-
czan do korzystania z lepszej ofer-
ty rekreacyjno–wypoczynkowej. 
Planowano, że inwestycję uda się 
zrealizować przed wakacjami 2013 
roku. Wyjątkowo niesprzyjająca 
aura opóźniła prace przy budowie, 
mimo to efektywne korzystanie 

z tego obiektu będzie możliwe jesz-
cze w lecie tego roku. 

Do tej pory stawy były popu-
larnym łowiskiem, z którego ko-
rzystali przede wszystkim węd-
karze, teraz będzie w tym miejscu 
jedna z większych letnich atrak-
cji rekreacyjno–wypoczynkowych 
na Sądecczyźnie. Bardzo wycze-
kiwane otwarte kąpielisko z pla-
żą, wieżą dla ratowników, przy-
stanią z pomostem do cumowania 
sprzętu pływającego, pochylnia 
do wodowania sprzętu pływac-
kiego, elementami małej archi-
tektury z placem zabaw dla dzieci, 
boiskiem plażowym oraz parkin-
gami. Wykonawcą tego przed-
sięwzięcia, wyłonionym w trybie 
zamówienia publicznego, zosta-
ła firma SKANSKA S.A. (m.in. 
zajmująca się generalnym wy-
konawstwem obiektów z zakresu 
hydroinżynieryjnego).

Mieszkańcy Starego Sącza i oko-
lic, a także turyści przez długi 
okres będą mogli korzystać z niego 
zupełnie za darmo. Zgodnie z unij-
nymi regułami z obiektów, które 
powstały z udziałem wspólnoto-
wych pieniędzy przez pięć lat nie 
czerpie się dochodów. Inwestycja 
Gminy Stary Sącz na tym terenie 
ma też intensyfikować aktywność 
gospodarczą, zachęcać do urządza-
nia w otoczeniu kąpieliska miejsc, 
w których turyści mogliby zatrzy-
mać się na dłuższy pobyt w na-
miotach czy przyczepach kem-
pingowych, korzystać z różnych 
obiektów aktywnego wypoczyn-
ku, punktów małej gastronomii 
itd., wzmacniających atrakcyjność 
Parku Wodnego w Starym Sączu.

Burmistrz Starego Sącza zaprasza 
na imprezę kulturalną pn. ZWY-
CZAJE I OBRZĘDY LUDOWE NA-
SZYCH SĄSIADÓW w niedzielę 28 
lipca w godz. od 16 do 21 na staro-
sądeckim rynku. Śmigus–dyngus, 
wesele, tańce (Olievacka, Svadba, 
Tance zo Zemplina) zaprezentują: 
zespół folklorystyczny HARICHO-
VČAN i TARKA ze Słowacji. Go-
ścinnie wystąpią: zespół folklory-
styczny KUD KRUNA z Serbii oraz 
kabaret TRUTEŃ z Zakopanego. 

Impreza odbywa się w ramach 
projektu „Stary Sącz – Lewocza 
letnie spotkania z muzyką i trady-
cją”, opracowanego i realizowane-
go przez Urząd Miejski w Starym 
Sączu. Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu Pań-
stwa za pośrednictwem Eurore-
gionu „Tatry” w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republi-
ka Słowacka 2007 – 2013. 

W ramach projektu odbę-
dą się jeszcze następujące im-
prezy: „Spotkanie integracyj-
ne – festyn rodzinny” 4 sierpnia 
(warsztaty artystyczne dla osób 
niepełnosprawnych z Polski 
i Słowacji, festyn rodzinny oraz 

wystawa); „Koncert kapel we-
selnych” 18 sierpnia (zabawa ta-
neczna z udziałem kapel wesel-
nych z Polski i Słowacji); „Jarmark 
Rzemiosła” 24–25 sierpnia (po-
kaz ginących zawodów, prezenta-
cja ludowego rękodzieła, występy 

zespołów ludowych polskich i sło-
wackich, impreza bliźniacza odbę-
dzie się w Lewoczy w czasie „Dni 
Mistrza Pawła” 23–24 sierpnia); 
„Powitanie jesieni” 22 września 
(prezentacja dorobku artystycz-
nego szkół, występy zespołów 

folklorystycznych, grup tanecz-
nych, solistów). Zapraszamy go-
rąco, atrakcje gwarantowane!

Ref. Rozwoju Lokalnego 
i Promocji Urzędu Miejskiego 

w Starym Sączu

ZESPÓŁ REKREACYJNY PARK WODNY „STAWY” W STARYM SĄCZU 

Atrakcyjne otwarte kąpielisko

Zwyczaje i Obrzędy Ludowe Naszych Sąsiadów
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Imię i nazwisko: Jan Michał Ruchała 
Zawód: pedagog i doradca podatkowy 
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: 
czytam dobrą książkę. A dla mnie dobra 
książka to książka historyczna dotycząca 
okresu II wojny światowej. 
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: Jak 
dobrze spędzić dzień, żeby sprawić przy-
jemność innym. 
Boję się: kryzysu, który ponoć ma do nas 
przyjść. 
Najbardziej w życiu żałuję: słów, które cza-
sami zbyt mocno wypowiadałem do swo-
ich bliskich.
Gdybym nie był tym, kim jestem, to naj-
chętniej byłbym: nauczycielem historii.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wy-
dasz je na: oczywiście na książki historycz-
ne dotyczące walk Polaków na Zachodzie. 
Chciałeś komuś o czymś powiedzieć, ale 
nie miałeś okazji: Chciałbym wiele powie-
dzieć mojemu ojcu, gdyby żył… Stąd mój 
apel do młodych i nie tylko: Rozmawiaj-
cie ze swoimi rodzicami, dziadkami. Oni 
są potężną, pouczającą kopalnią wiedzy, 
jak się kiedyś żyło. To pozwala skorzystać 
z ich bogatego doświadczenia życiowe-
go. Zapisujcie, co mówią, nagrywając ich 
na video. To niezapomniana pamiątka ro-
dzinnych historii.
Mój największy talent: praca z młodymi 
ludźmi, kształtowanie ich charakterów.

Wstydzę się, że nie potrafię: naprawić ro-
weru górskiego, którym jeżdżę. 
W bezsenne noce rozmyślam o: tym, 
co mnie czeka w przyszłości.
Do końca życia zapamiętam: czasy wspa-
niałych krakowskich studiów.
Codziennie poświęcam na telewizję, in-
ternet, czytanie: Rzadko oglądam telewi-
zję, częściej za to korzystam z internetu 
i dużo czytam rożnych publikacji. 
Na kolację do domu zaprosiłbym: kolegów 
z krakowskich studiów.
JAN MICHAŁ RUCHAŁA: magister inżynier 
technologii żywności, studiował na Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie, pe-
dagog po AGH w Krakowie i doradca po-
datkowy. Jest historykiem z zamiłowania. 
Członek Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego w Nowym Sączu, Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Są-
czu, Związku Sądeczan i Stowarzyszenia 
Czcicieli św. Kingi w Starym Sączu. 

NA KONIEC TYGODNIA
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Markiza jest optymalnym rozwiązaniem chroniącym 
poddasze przed nadmiernym ciepłem słonecznym, 
pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy 
z otoczeniem. Markiza absorbuje promieniowanie
słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz,
przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chroni
wnętrze przed uciążliwym upałem. Zapewnia 
równomierny rozkład światła i stwarza komfortowe 
warunki pracy, szczególnie przy komputerze.

R E K L A M A

HISTORIA.  Staraniem Jana Ruchały 
z Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Nowym Sącz ekshumowani w 2011 r. 
niemieccy żołnierze w Młynnem spo-
częli na cmentarzu wojennym w Sie-
mianowicach. 10 lipca generalny kon-
sul Niemiec dr Werner Köhler wysłał 
historykowi z zamiłowania, dla którego 
ta sprawa miała szczególne znaczenie, 
podziękowania za zaangażowanie. 

Niektórzy mieszkańcy Młynnego 
doskonale pamiętają, co stało się 
w styczniu 1945 r. Dwa lata temu, 
kiedy przygotowywano się do eks-
humacji, Władysław Jędrzejek opo-
wiadał DTS: – Rosjanie przyszli 
do domu i zastali u nas niemiec-
kich żołnierzy. Tyle ich wyprosili 
rodzice, żeby nie strzelali w domu. 
W sieni strzelili do jednego, obok 
domu do drugiego, a później roz-
strzelali resztę. 

Mieszkańcy zmuszeni przez So-
wietów wykopali dla nich grób. Dość 
płytki, bo panował wówczas 20–
stopniowy mróz i ziemia była za-
marznięta. W lipcu 2011 r. dokonano 
pierwszych ekshumacji na zlece-
nie polsko–niemieckiej Fundacji Pa-
mięć. – Już w ciągu pierwszych 
trzech minut pracy koparki na-
trafiono na pierwsze szczątki żoł-
nierzy – relacjonował wówczas Jan 
Ruchała. Niemcy zakopani zostali 

kilkanaście metrów od domu ro-
dzinnego jego żony. Ich historia czę-
sto powracała przy rodzinnym stole. 
Stąd – ale nie tylko, jest przecież hi-
storykiem z zamiłowania – jego za-
angażowanie w sprawę. 

Kilka dni temu Jan Ruchała otrzy-
mał list od generalnego konsula Nie-
miec dr. Wernera Köhlera, który 
informuje, co stało się z ekshumo-
wanymi żołnierzami:

„[…] w latach 2011–2012 w Młyn-
nem ekshumowano łączenie szes-
nastu żołnierzy. Szczątki siedmiu 
osób ekshumowanych w 2011r. zo-
stały złożone na cmentarzu wojen-
nym w Siemianowicach w bloku nr 
18, rząd 5, grób żołnierski 493–498 
– czytamy w liście. – Na podsta-
wie nieśmiertelników udało się jed-
nak zidentyfikować jedynie jednego 
żołnierza, o którego było zapytanie 
ze strony krewnych. VdK [Narodo-
wy Związek Opieki nad Niemieckimi 
Grobami Wojennymi – przyp. red.] 

przekazał krewnym posiadane in-
formacje. Według informacji uzy-
skanych z VdK, w przypadku dwóch 
pozostałych żołnierzy, przy których 
znaleziono nieśmiertelniki, brak jest 
danych, na podstawie których moż-
liwe było powiadomienie krewnych. 

Odnośnie ekshumacji dziewię-
ciu żołnierzy, którą przeprowadzono 
w październiku 2012 r., nie ma jesz-
cze sprawozdania. Podczas tej eks-
humacji znaleziono jeden nieśmier-
telnik […]”.

W dalszej części pisma, general-
ny konsul dziękuje Janowi Ruchale, 
jak i rodzinie jego żony za zaangażo-
wanie w sprawę i wieloletnią opiekę 
nad grobami żołnierzy, którzy spo-
czywali na ich ziemi. 

„Tragizm tego, co z końcem woj-
ny zdarzyło się w Młynnem oraz 
w tak wielu innych miejscach, 
jest dla nas – młodszego pokolenia 
– trudny do zrozumienia” – koń-
czy konsul. 

– Rodzina mojej żony doznała 
wiele krzywd od Niemców. Teść, 
którego nie znałem, był na przy-
musowej sześcioletniej pracy jako 
drwal w Dystrykcie Czech i Moraw, 
a mimo to wraz z żoną uszanowali 
pamięć tragicznie zamordowanych 
żołnierzy niemieckich, którzy spo-
czywali na terenie ich posiadłości 
– mówi Jan Ruchała.  (PEK) 

Jan Michał Ruchała w środku, 

po lewej Władysław Jędrzejek
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Młynne nie zapomniało o tragedii… 
niemieckich żołnierzy


