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SPORT, KULTURA, OŚWIATA
X  Sprawiedliwie podzielimy środki na wszystkie kluby 

sportowe
X  Wybudujemy obiekt z kompletnym zapleczem 

lekkoatletycznym
X  Wybudujemy dostępne osiedlowe boiska typu ORLIK
X  Udostępnimy obiekty sportowe szkół miejskich dla 

młodzieży
X  Wesprzemy inicjatywę wykorzystania bazy sportowej 

PWSZ
X  Udostępnimy dla szerszej społeczności imprezy 

kulturalne
X  Wesprzemy odtworzenie szkolnictwa zawodowego 

i technicznego
X  W edukacji celem głównym będzie uczeń i jego 

przyszłość
X  Wesprzemy sport i rekreację dla dzieci i młodzieży
X  Utworzymy letni park wodno-rekreacyjny
X  Umożliwimy szerszej publiczności dostęp do kultury 

i spektakli teatralnych

Więcej o programie, o szansach dla miasta oraz o mnie na 

www.grzegorzfecko.pl Zapraszam!

100 GOSPODARCZYCH LOKOMOTYW SĄDECCZYZNY
      L str. 13-16

Wspominamy tych, którzy odeszli  L str. 8-9 

Prawdziwa kiełbasa wyborcza   L str. 5

Niezwykłe odkrycie w Kąclowej  L str. 10

Handel ludźmi na Sądecczyźnie – to nie mit  L str. 12

- Niestabilność budynku była tak duża, że każdy nieostrożny krok mógłby 
doprowadzić do kolejnych zawaleń. Mieliśmy obawy, że wszystko może w 
każdej chwili na nas spaść. Dotarcie do ofiar było bardzo trudne. Do końca 
wierzyliśmy, że uda się ich uratować… - opowiada aspirant sztabowy Da-
riusz Mucha, ratownik Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w 
Nowym Sączu, która wzięła udział w akcji ratowania mieszkańców zawalonej 
kamienicy w Katowicach. L Str. 11

Pod gruzami 
kamienicy...

FO
T.

 A
RC

H
. D

AR
IU

SZ
A 

M
U

CH
Y



CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   30 października 20142 Z DRUGIEJ STRONY

Śladami przodków 
W sądeckim szpitalu odsłonięto tablicę upa-
miętniającą dr. Stanisława Stuchłego, dy-
rektora lecznicy w latach 1928–1944. Jej 
fundatorami jest żyjący w Kanadzie syn le-
karza Janusz wraz z żoną Joanną. Do uroczy-
stości, jaka miała miejsce w ubiegły piątek, 
nie doszłoby również, gdyby nie starania 
Aleksandry Solarewicz, wnuczki brata dr. 
Stanisława – Zbigniewa. 

– W moim domu wiele mówiło się 
o wojennej historii rodziny, ale jej znacze-
nie poznałam dopiero po śmierci dziadka 
– przyznaje w rozmowie z nami Aleksan-
dra Solarewicz. Opowiada o niezwykłym 
dla niej przeżyciu, jakiego doznała podczas 
przypadkowej wizyty na Cmentarzu Ko-
munalnym w Nowym Sączu: – Wracałam 
przez Nowy Sącz z rajdu studenckiego i coś 
mnie tchnęło, żeby poszukać tu jednak śla-
dów swoich przodków [A. Solarewicz uro-
dziła się i wychowała we Wrocławiu – przyp. 
red.]. Znalazłam się na cmentarzu w obcym 
dla siebie mieście. Pomyślałam: „Boże, je-
śli chcesz, to ja ten grób znajdę”. I zoba-
czyłam mężczyznę spacerującego samotnie 
po cmentarzu z założonym do tyłu rękami. 
Zapytałam o grób doktora, a on na to zu-
pełnie swobodnie, jakby był przygotowany 
na odpowiedź: „Doktor Stuchły, znam, ope-
rował mnie na ślepą kiszkę. Jego żona He-
lena, też była lekarką. Mieli dwóch synów” 
i wskazał mi miejsce spoczynku. Zamuro-
wało mnie. Musiałam uwierzyć, że to żywy 
człowiek, a nie wysłany dla mnie z zaświa-
tów. To właśnie w tym momencie poczułam, 
że muszę zająć się sprawą, choć komplet-
nie nie wiedziałam, jak się do tego zabrać…

(KG)
Więcej na ten temat na dts24.pl

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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Bezpłatne 
badania 
słuchu
Nowy Sącz 

ul. Grodzka 5

tel. 18 531 00 30

pn.-pt. 8.00 - 16.00

Baterie 
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

Fotografi a przedstawia cały listek baterii. Listek 
baterii składa się z sześciu elementów. Cena 
całego listka to 4,50 zł. Ogłoszenie nie ma 
charakteru oferty w znaczeniu handlowym. 
Proszępytać o szczegóły w gabinetach Amplifon.

800 88 88 99
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WARTO WIEDZIEĆ

Debata na żywo – zadaj 
pytanie kandydatom 
Dziś (30 października) w Regionalnej Telewizji Kablowej od-
będzie się debata z kandydatami na prezydenta Nowego Są-
cza. Będzie transmitowana na żywo, a rozpocznie się o godz. 
16. Każdy, kto chce zadać pytanie pretendentom do najważ-
niejszego stanowiska w mieście, może to zrobić bezpośrednio 
podczas debaty, dzwoniąc na nr tel. 18 540–11–11. 

Tomek Król, znany jako „Kró-
lik” ma swoje pięć minut. Kry-
nicki mistrz gry w zośkę, a zara-
zem twórca projektu „Jaraj zośkę” 
znalazł się w gronie 29 najlep-
szych animatorów sportu w kra-
ju. Wyróżnienie odebrał w Cen-
trum Olimpijskim w Warszawie 
z rąk dziennikarza sportowego 
Przemysława Babiarza. Sukces jest 
duży, bo do konkursu zgłoszo-
nych zostało ponad 600 projek-
tów z całej Polski. – Ta nagroda 
jest dla mnie dużym wyróżnie-
niem i znakiem, że warto wie-
rzyć w marzenia – mówi Królik. 

– To wielki sukces i historyczne 
osiągniecie projektu „Jaraj zoś-
kę”. Pieniądze, które wygrałem 
[2 tys. zł – przyp. red.] przezna-
czę na zakup sprzętu i organi-
zację zajęć z gry w zośkę. Moim 
marzeniem jest prowadzić takie 
zajęcia w centrach kultury w ca-
łej Polsce.

Kryniczanin przywiózł z War-
szawy jeszcze jedną niespodzian-
kę. Przemysław Babiarz nakrę-
cił z nim krótki spot promujący 
grę w zośkę.

(MAT)
Więcej na dts24.pl 

LUDZIE

Zośka nagrodzona
A TO CIEKAWE

www.helios.pl

Kino Helios 
ul. Lwowska 80
re erwa ja: 18 440 11 86
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SPRAWY I  LUDZ IE .  Nie mają prądu i ogrzewania, za to powybija-
ne szyby i odrapane ściany. Odkręcono im nawet dwa kaloryfery. Ro-
mowie, mieszkający w lokalu przy ul. Nawojowskiej, skarżą się na ra-
sistowskie traktowanie. Zarządca budynku stwierdza, bez owijania 
w bawełnę: – Romowie żyją w warunkach, jakie sami sobie tworzą. 

W budynku przy ul. Nawojowskiej mieszka 13 rodzin. Tylko 
jedna regularnie płaci czynsz, większość nie robi tego wcale. 
W dodatku Romowie mają spore roszczenia. – Na korytarzu 
nie ma światła i jest brudno. Trzeba tu zrobić remont i po-
malować ściany – mówi jeden z mieszkańców lokalu. – Spe-
cjalnie nic tu nie robią, bo jesteśmy Cyganami i chcą, żeby-
śmy się wyprowadzili – twierdzi drugi z lokatorów. 

Patrząc na budynek, trudno opisać go inaczej niż rudera. 
Należy do miasta i zarządza nią Sądeckie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego. Romowie dostali go kilkanaście lat 
temu po kompleksowym remoncie. 

– Od tego czasu jest systematycznie dewastowany – mówi 
Maciej Kurp, wiceprezes STBS. – Romowie żyją w warun-
kach, jakie sami sobie tworzą. Te dwa wymontowane ka-
loryfery znajdowały się na korytarzu i od dawna były nie-
sprawne. Lokatorzy uważają, że wybita przez nich szyba, 
powinna być naprawiona przez miasto, podobnie ze spalo-
ną żarówką czy zniszczoną podłogą. Dostają te mieszkania 
za marne pieniądze. Nie dbają o nie, nie płacą czynszu i my-
ślą, że wszyscy będą im świadczyć usługi. Mają do nas cią-
głe pretensje. Traktują nas jako element represyjny. 

A fakty są takie, że 90 procent mieszkańców budynku jest 
po wyrokach eksmisyjnych. Nie sposób ich jednak wyegze-
kwować, bo sądy przyznają im prawa do lokalu socjalnego, 
takiego jak ten przy ul. Nawojowskiej. – Wiem, że Romowie 
mają ciężką sytuację materialną – przyznaje Krzysztof Po-
piela, pełnomocnik ds. Romów w Nowym Sączu. – Dostają 
jednak zasiłki z MOPS, które sięgają nawet kwoty dwóch ty-
sięcy złotych miesięcznie, a czasem i większej w zależności 
od liczby dzieci. Pieniądze za czynsz nie powinny więc sta-
nowić wielkiej ujmy w ich budżecie. Sytuacja jest patowa. 
Ci Romowie już mieszkają w budynkach socjalnych. Gdyby 
nawet za karę chciano by ich wykwaterować i tak trafili-
by do mieszkań socjalnych. Tak oto tworzy się błędne koło. 

Romowie z Nawojowskiej są winni miastu prawie 170 tys. 
zł. To zaległości za niezapłacony czynsz. Każda z rodzin po-
winna płacić miesięcznie 200 zł plus opłaty za media. Wie-
le wskazuje jednak na to, że pieniądze będzie trudno wyeg-
zekwować z bardzo prostego powodu. Zaledwie 10 procent 
mieszkających w Nowym Sączu Romów ma pracę. Reszta 
utrzymuje się z zasiłków.  (MAT)

Życie po 
romsku 

OGŁOSZENIE DROBNE

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

DTS CZYTELNIKÓW. System infor-
matyczny ZUS szwankuje. Przekona-
li się o tym pacjenci ośrodka Neurokine-
zis w Nowym Sączu. Musieli wyjaśniać 
w przychodni, że byli ubezpieczeni w dniu, 
kiedy system wykazał co innego. 

O problemie poinformowała nas pani Ja-
dwiga. Niedawno korzystała z zabiegów 
rehabilitacyjnych w ośrodku Neuroki-
nezis przy ul. Wiśniowieckiego. Kilka 
dni później została wezwana do placów-
ki, bo system wykazał, że nie była ubez-
pieczona przez… jeden dzień. W po-
dobnej sytuacji znalazło się kilkunastu 
pacjentów ośrodka. 

– Jestem ubezpieczona od dnia uro-
dzenia bez przerwy przez ponad 60 lat. 
Od kilku lat jestem na emeryturze zu-
sowskiej. Jak w takim razie mogłam 
nie być ubezpieczona tylko tego jed-
nego dnia? Akurat mieszkam nieda-
leko przychodni, ale przecież bardzo 
wielu pacjentów dojeżdża na zabie-
gi z naprawdę odległych miejsc. Część 
z nich ma problemy z poruszaniem się. 
Dlaczego zatem to my, pacjenci, jeste-
śmy zmuszani do ponoszenia konse-
kwencji i kosztów – bo przecież dojazd 
kosztuje – za błędy systemu? – pyta 
pani Jadwiga. 

Ale to niejedyna wątpliwość w spra-
wie. Co jeśli system zaszwankuje w sy-
tuacji, gdy chory akurat ma skorzystać 
z wizyty u lekarza? Czy lekarz ma prawo 
w podobnej sytuacji odmówić przyjęcia?

***
– Żaden pacjent nie może zostać 

odesłany z placówki z powodu nie-
działającego w placówce systemu in-
formatycznego czy nawet błędnego ko-
munikatu – podkreśla Jolanta Pulchna, 
rzecznik prasowy małopolskiego od-
działu NFZ. – Nie jest dla nas jasne, 
dlaczego pacjenci „musieli specjalnie 
przyjeżdżać”, fatygować się do pla-
cówki dwukrotnie. W sytuacji, gdy 
system z jakiegoś powodu – nieste-
ty przyczyną może być awaria sys-
temu informatycznego – nie potwier-
dzi ubezpieczenia, każdy pacjent ma 
prawo pokazać w rejestracji dowód 

ubezpieczenia, na przykład legitymację 
emeryta, a jeśli nie posiada przy sobie 
dowodu, może podpisać oświadczenie 
na wzorze udostępnionym przez reje-
strację placówki – że jest ubezpieczo-
ny – wyjaśnia dalej. Dodaje również, 
że czasami winne są programy czy pro-
blemy z dostępem do sieci. – Nie może 
to jednak uderzać w pacjentów – za-
strzega rzecznik. 

***
W podobnym tonie zamieszanie ko-

mentuje szef Neurokinezis Tomasz Ma-
ślanka i jako winnego awarii podaje błę-
dy systemu albo problemy z internetem. 
– Pracownicy naszego Zakładu, sta-
rają się skrupulatnie przestrzegać za-
sad weryfikacji prawa do świadczeń, 
ale nie można wykluczyć – zwłasz-
cza w przypadku gdy w rejestracji 
znajduje się większa grupa pacjentów 
oczekujących na swoją kolejkę na za-
biegi, a każdego z nich należy naj-
pierw zweryfikować – że w pośpiechu 
umknie jakiś pesel lub nie zapisze się 
potwierdzenie. Ponadto, podczas co-
miesięcznej zmiany haseł do systemu, 
również przez jakiś czas system jest 
zablokowany, a weryfikacja prawa 
do świadczeń pacjentów akurat ocze-
kujących na zabiegi jest czasowo nie-
możliwa – dodaje. Utrudnienia te mogą 
stwarzać niepożądane sytuacje, pole-
gające na pominięciu przy bieżącym 
weryfikowaniu pacjentów wcześniej 
niezweryfikowanych. 

Maślanka podkreśla również, że: 
– Neurokinezis realizuje świadcze-
nia zdrowotne w zakresie rehabilita-
cji ambulatoryjnej, charakteryzującej 
się udzielaniem świadczeń w cyklach 
kilkunastodniowych. W świetle obo-
wiązujących przepisów świadczenio-
dawca zobowiązany jest każdorazo-
wo sprawdzić uprawnienia pacjenta 
w tym względzie. Jeżeli zdarzy się, 
że z jakichś przyczyn system nie po-
twierdza prawa do świadczeń, mimo 
iż pacjent jest ubezpieczony, wówczas 

pracownik naszego Zakładu zwra-
ca się do świadczeniobiorcy z proś-
bą o złożenie na stosownym druku 
oświadczenia o przysługującym pa-
cjentowi prawie do świadczeń reali-
zowanych w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Każdorazowe potwierdzenie ubez-
pieczenia zdrowotnego, stanowi inte-
gralną część ze zrealizowanymi na rzecz 
poszczególnych pacjentów świadcze-
niami zdrowotnymi, które sprawoz-
dawane są comiesięcznie do Oddziału 
NFZ w Krakowie. Podlegają one wery-
fikacji przez MOW NFZ. Jednak w wy-
powiedzi Maślanki najważniejsze jest 
to, że brak choćby jednego potwier-
dzenia prawa do świadczeń w całym 
kilkunastodniowym cyklu rehabilita-
cyjnym pacjenta, bez względu na przy-
czynę powstania "luki w eWUSIU" po-
woduje niemożność rozliczenia całej 
sesji zabiegów.

  (TISS)

ZUS wyrzucił pacjentów 
na jeden dzień

W sytuacji, gdy system z jakiegoś powodu – niestety przyczyną 
może być awaria systemu informatycznego – nie potwierdzi 
ubezpieczenia, każdy pacjent ma prawo pokazać w rejestracji 
dowód ubezpieczenia, na przykład legitymację emeryta, a jeśli 
nie posiada przy sobie dowodu, może podpisać oświadczenie 
na wzorze udostępnionym przez rejestrację placówki

– Jolanta Pulchna, rzecznik prasowy małopolskiego oddziału NFZ
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WYBORY 2014.  Kampania samo-
rządowa trwa w najlepsze. Kandy-
daci na radnych, wójtów oraz bur-
mistrzów walczą o głosy wyborców. 
W informacyjnym chaosie każdy chce 
się przebić. Jedni chwytliwymi hasła-
mi i tekstami, inni „czarnym PR–em” 
i kampanią negatywną.

„Nie głosuj na lizusów” – tak swo-
ją osobę promuje Stanisław Cabak 
– kandydat do Rady Miasta Nowe-
go Sącza. „Były producent prawdzi-
wej wiejskiej kiełbasy” chce prze-
konać do siebie wyborców tym, 
że „nie pije, nie pali i od 40 lat ma 
jedną żonę”. Co więcej, za głosowa-
nie na siebie „nie obiecuje żadnych 
korzyści finansowych lub zatrud-
nieniowych”. Jeżeli wygra wybory 
i zostanie radnym to „zawsze bę-
dzie bronił spraw uczciwych miesz-
kańców, niezależnie czy są wie-
rzący, czy nie” (wszystkie cytaty 
zaczerpnięto z ulotki wyborczej 
kandydata). 

Czy jego przekaz okaże się sku-
teczny? Tego dowiemy się dopiero 
po 16 listopada. Na razie Cabakiem 
zainteresowały się media ogólno-
polskie oraz jedna z warszawskich 
agencji reklamowych, która na fali 
jego popularności zaoferowała mu 
profesjonalne poprowadzenie kam-

panii. Kandydat – jak nas informu-
je – odmówił.

Jerzy Gwiżdż w przedwyborczej 
gorączce na swojej stronie na Face-
book’u omyłkowo (?) wrzucił baner 
reklamowy z hasłem „Zmieniamy 
Miasto na Leszpe”. Wyborcy, któ-
rzy to ujrzeli, mogli poczuć się nie-
co zdezorientowani – czyżby Nowy 
Sącz miał się upodobnić do jakiegoś 
partnerskiego miasta na Węgrzech? 
Kilka dni później wszystko jednak 
się wyjaśniło. Stare hasło zastąpio-
no nowym – „Zmieniamy Miasto 
na Lepsze”, a rozgłos pozostał.

Czy podobny „chwyt” marke-
tingowy zastosował ubiegający się 
o reelekcję prezydent Nowego Są-
cza Ryszard Nowak? W wywiadzie 
dla Regionalnej Telewizji Kablowej 
na pytanie Wojciecha Molendowi-
cza o wydatki miasta na inwestycje 
i wyliczenia jednego z ekonomistów 
WSB–NLU dr. Dariusza Woźnia-
ka w tym zakresie odpowiedział: 
– Akademickie gadanie, nie dzi-
wię się, że WSB jest w takim sta-
nie, w jakim jest, jeżeli ma takich 
wykładowców i takich analityków.

Jego słowa wywołały medial-
ną burzę i pewnie jeszcze nieraz 
będą przytaczane przez konkuren-
tów politycznych w czasie kampa-
nii. Ale warto dodać, że ów ekono-
mista nie tak dawno współtworzył 
na zlecenie prezydenta Nowosą-
decki Program Rozwoju Przedsię-
biorczości. Teraz Dariusz Woźniak 
sam jest kandydatem do Rady Mia-
sta Nowego Sącza z list KW Nowa 
Prawica. 

Na zastosowanie „czarne-
go” PR–u w kampanii zdecydo-
wali się natomiast fani Sandecji 

związani z grupą „Sączersi z sekto-
ra F”. Na celownik wzięli radnych 
Grzegorza Dobosza i Józefa Gryźla-
ka, umieszczając na swoim profi-
lu ich zdjęcia wraz ze szkalujący-
mi opisami (w tekście pojawiają się 
sformułowania typu „ubecy, zdraj-
cy, milicjanci”). „ Jako że niedługo 
zbliżają się wybory do rady miasta, 
pora otworzyć niektórym oczy. Nie 
głosujemy na osoby przedstawio-
ne na grafikach!” agitowali na Fa-
cebook’u kibice. Po naszej publi-
kacji na ten temat na dts24.pl post 
usunęli.

Kampania negatywna nie omi-
nęła także Krynicy. Mieszkań-
cy uzdrowiska otrzymują od nie-
dawna widokówki z wizerunkami 
świętych. Na ich odwrocie wid-
nieją ręcznie napisane „modlitwy” 
o zmianę obecnej władzy. „Za co żeś 
nas takim burmistrzem pokarał? 
Zmiłuj się nad nami! 1 x Ojcze Nasz, 
1 x Zdrowaś Mario, 10 x Precz, sza-
tanie" – to tylko jeden z tekstów, 
który pojawił się na kartkach. 

Na innych tajemniczy nadaw-
ca nie oszczędza pozostałych kan-
dydatów w wyścigu o fotel bur-
mistrza. „Bodziony, Reśko, Ryba, 
Boligłowa – to sami partyjniacy, 
krwiopijcy Krynicy, pseudo–ka-
rierowicze. Boże, za co żeś Krynicę 
takimi ludźmi pokarał? Zmiłuj się 
nad nami! Przyjm błaganie nasze!”.

Do wyborów pozostały jeszcze po-
nad dwa tygodnie. Wyborcy mogą być 
pewni, że w tym czasie kolejnych por-
cji kiełbasy – choć w tym wypadku 
chyba należy mówić o mięsie – wy-
borczej na pewno nie zabraknie.  

(ROSS)
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl 

Projekt  współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZ OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o.
O rodek Szkolenia Kierowców „Renoma” Tadeusz Dzi glewicz

og aszaj  nabór do projektu

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZP ATNE SZKOLENIA:
 Szkolenie „Certy  kat kompetencji zawodowych przewo nika”.
 Szkolenie „Obs uga urawi HDS.
 Szkolenie „Prawo jazdy kategorii C.
 Szkolenie „Prawo jazdy kat. E–C”.
 Szkolenie „Prawo jazdy kat. D dla osób posiadaj cych prawo jazdy kat. C”.
 Szkolenie „Kwali  kacja wst pna przyspieszona na przewóz rzeczy.
 Szkolenie „ADR podstawowy + cysterny”.
 Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych o nap dzie silnikowym.
 Szkolenie „Zarz dzanie w transporcie”.

Projekt skierowany jest do:
    rm z sektora M P: – posiadaj cych jednostk  organizacyjn  na terenie jednego z powiatów: gorlickiego, nowos dec-
kiego ziemskiego oraz grodzkiego lub nowotarskiego, które do tej pory nie uzyska y pomocy publicznej/pomocy de 
minimis w ramach Poddzia ania 8.1.1 PO KL w zwi zku z obj ciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych 
zamkni tych, dzia aj cych w bran y transportowej, us ugowej, budowlanej i handlowej,

  oraz ich pracowników (Kobiet/M czyzn) zatrudnionych na podstawie: 
Umów o prac  lub umów cywilno–prawnych !!!!

Sk adanie dokumentów rekrutacyjnych – do wyczerpania limitu miejsc 
Szczegó owe informacje od poniedzia ku do pi tku pod wskazanymi poni ej adresami:
Biuro Projektu: Nowy S cz ul. Wyspia skiego 2 (baza PKS, budynek B), pokój nr 12, 

od 1100 do 1700, tel. 502 286 190 
38–300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 (Dom Nauczyciela), od 800 do 1600 , tel. 889 716 485,

Strona www projektu: www.kwali  kacjewtransporcie.pakd.pl 
E–mail: kwali  kacjewtransporcie@pakd.pl

ILO  MIEJSC OGRANICZONA ! 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza 

Sp. z o.o.

38-200 Jasło, ul. Staszica 7 (II piętro)

Biuro projektu: 33-306 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 2

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Renoma” 

Tadeusz Dzięglewicz

38 - 200 Jasło, ul. Kadyiego 12

38 - 300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10

Antoniemu wigutowi 
i Jego Rodzinie

wyrazy g bokiego wspó czucia i s owa otuchy
z powodu mierci

MATKI 
P

Stanis awy wigut  
sk adaj   

Zarz d i pracownicy  rmy FAKRO
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Prawdziwa kiełbasa… wyborcza

Na razie Cabakiem zainteresowały się media ogólnopolskie oraz jedna z warszawskich 
agencji reklamowych

Ryszard Nowak w wywiadzie dla RTK na pytanie Wojciecha 
Molendowicza o wydatki miasta na inwestycje i wyliczenia 
jednego z ekonomistów WSB–NLU dr. Dariusza Woźniaka 
w tym zakresie odpowiedział: – Akademickie gadanie, nie 
dziwię się, że WSB jest w takim stanie, w jakim jest, jeżeli 
ma takich wykładowców i takich analityków.
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KANDYDATKA NA BURMISTRZA KANDYDATKA NA BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJMIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ

Renata NOWAK
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

„WSPÓLNIE ZMIEŃMY NASZĄ 
GMINĘ PIWNICZNA-ZDRÓJ

tel. 18 446 84 52, mob. +48 517 450 931
www.renatanowak.eu

biuro@renatanowak.eu

POD PARAGRAFEM. Goście bawią 
się w najlepsze, gdy pod klub w środ-
ku nocy podjeżdżają radiowozy policyj-
ne i wozy strażackie. Tym razem to nie 
scenariusz ćwiczeń ratowniczych. Służ-
by zostały postawione w najwyższy stan 
gotowości, po tym jak otrzymały infor-
mację, że w lokalu STUdjO przy ul. Ja-
giellońskiej w Nowym Sączu jest bomba, 
która wybuchnie o godz. 3. Zarządzono 
natychmiastową ewakuację. 

Tego wieczoru (25/26 października) 
impreza była dedykowana studen-
tom, rozpoczynającym właśnie rok 
akademicki. Część młodzieży była 
już mocno rozbawiona, więc reakcje 
na wezwanie do opuszczenia loka-
lu były różne. – Jedyną bombą na tej 
imprezie jestem ja – skwitowała na-
kaz jedna z dziewczyn. Mimo to ak-
cja poszła sprawnie – w sumie ewa-
kuowano z budynku 300 osób. 

Alarm okazał się fałszywy, a jego 
sprawcę policja ujęła kilka godzin 
później. – Okazał się nim 32–letni 
mieszkaniec Nowego Sącza. Grozi 
mu do ośmiu lat pozbawienia wol-
ności – informuje Iwona Grzebyk–
Dulak, rzecznik prasowy KMP w No-
wym Sączu. 

Jedna akcja dopiero co się zakoń-
czyła, a już w poniedziałek dyżur-
ny policji odebrał kolejne zgłoszenie 
o podłożonych ładunkach wybucho-
wych w budynkach użyteczności pu-
blicznej w Nowym i Starym Sączu oraz 
Muszynie. 

– W każde z tych miejsc nie-
zwłocznie udali się policjanci z Gru-
py Rozpoznania Minersko–Pirotech-
nicznego Komendy Miejskiej Policji 
w Nowym Sączu, którzy wraz z psa-
mi tropiącymi dokładnie sprawdzi-
li budynki i przyległy do nich teren. 
Wykonane przez policjantów czyn-
ności nie potwierdziły, by we wska-
zanych miejscach podłożono ładunek 
wybuchowy – relacjonuje rzecznik 
policji.

Do podobnych zdarzeń doszło 
na terenie całego kraju. Straszono 
bombami m.in. w sądach i urzędach 
skarbowych.  (TISS)

Bombowa impreza

www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

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

Urodziła pod wpływem 
narkotyków 
Krakowscy i limanowscy lekarze walczyli o życie 27–
latki oraz jej nowo narodzonego dziecka. Kobieta uro-
dziła, będąc pod wpływem narkotyków. Jak poda-
je portal limanowa.in., mogła zażyć metamfetaminę. 
Prokuratura Rejonowa w Limanowej wszczęła śledz-
two, które ma wyjaśnić tę sprawę. 

Niemowlę, które przyszło na świat w nocy z so-
boty na niedzielę w limanowskim szpitalu, przeby-
wa obecnie na jednym z oddziałów Uniwersytec-
kiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jak udało 
się ustalić portalowi, jego stan jest już stabilny, ale 
wciąż ciężki. 

Źródło: LIMANOWA.IN 

Na ratunek zniszczonym 
grobowcom

W najbliższy weekend po raz 14. odbędzie się akcja 
„Ratujmy Sądeckie Nekropolie”. Pieniądze zebrane pod-
czas kwesty zostaną przeznaczone na ratowanie starych 
nagrobków, o które nikt już nie dba. Akcja w sobotę (1 
listopada) obejmie Cmentarz Komunalny, Gołąbkowicki 
i na osiedlu Helena. Datki będzie można wrzucać między 
godz. 9 a 17. Kwestujący będą stać z puszkami przy wej-
ściach na cmentarze także w niedzielę od 10 do 16. Or-
ganizatorzy informują, że puszki będą specjalnie opisa-
ne, a kwestujący będą stali przy oznakowanych stoiskach. 
Proszą, żeby zwracać na to uwagę, bo na popularności ak-
cji w poprzednich latach korzystali już oszuści. W zeszłym 
roku na remont nagrobków udało się zebrać 22 tys. zł. 
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Złóż zamówienie, a w ramach abonamentu otrzymasz nawet cztery moduły 

reklamowe w DTS, które dowolnie będziesz mógł wykorzystać na swoje ogłoszenie, 

kiedy będziesz chciał coś sprzedać albo złożyć komuś życzenia.

Abonenci DTS mogą liczyć przez cały rok na niespodzianki i bonusy – szczegóły w ofercie*.                       

Lubisz czytać „Dobry Tygodnik Sądecki” 
 w fotelu, przy porannej kawie?

DOSTĘP DO NASZEJ GAZETY JESZCZE NIGDY NIE BYŁ TAK ŁATWY I WYGODNY!

Zamów dostawę do domu albo biura na terenie całej Polski.

•  Oszczędzaj czas i pieniądze: Umów się z sąsiadami, rodziną i przyjaciółmi 

– zamówcie w ramach jednej przesyłki kilka gazet, a zapłacicie tylko za jedną dostawę!

•  Zrób niespodziankę komuś, kogo lubisz. Abonament DTS może być świetnym 

prezentem pod choinkę, który będzie sprawiał radość przez długie miesiące.

Więcej informacji pod nr tel. 18 544 64 41 lub email: prenumeraty@dts24.pl
*Oferta dostępna na www.dts24.pl
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Lista Nieobecnych
Kolejny rok, kolejne pożegnania. 

W minionych dwunastu miesiącach 
odeszło od nas wielu ludzi, którzy 
zapisali się we współczesnych dzie-
jach Nowego Sącza i Sądecczyzny, 
w różnych dziedzinach życia, ob-
darzając nas swymi talentami, wie-
dzą, sercem. 

Wspomnijmy Ich przez chwilę 
zadumy…

2013
1 listopada 
Alicja Leśniak

Lat 56, z d. Widuliń-
ska, nauczycielka 
Szkoły Podstawowej 
nr 13 i Szkoły Podsta-
wowej nr 18 w No-
wym Sączu, wicepre-
zes i członek Zarządu 

Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.

2 listopada 
Michał Woźniak

Lat 77, rodem z Męciny, 
mgr ekonomii, dy-
rektor Sądeckich 
Zakładów Przetwór-
stwa Owocowo-Wa-
rzywnego i następnie 
prezes Baritpolu 

w Nowym Sączu. 

3 listopada 
Stanisław Biela

 Lat 91, rodem z Suł-
kowic, nauczyciel 
i wicedyrektor Zespo-
łu Szkół Elektryczno–
Mechanicznych im. 
gen. J. Kustronia 
w Nowym Sączu, 

wcześniej dyrektor Zasadniczej Szko-
ły Metalowo–Odlewniczej 
w Nawojowej.

17 listopada 
Andrzej Horoszkiewicz

 Lat 81, rodem z Biel-
ska, wnuk gen. Kazi-
mierza Horoszkiewi-
cza (dowódcy 1. Pułku 
Strzelców Podhalań-
skich), ponad pół 
wieku związany z są-

deckim amatorskim ruchem teatral-
nym, reżyser, instruktor i aktor Te-
atru Lalek i Teatru Robotniczego im. 
B. Barbackiego. Z wykształcenia 
technik kolejarz, pracownik ZNTK. 

Współpracował z klubem „Lachy”, 
współtworzył kabaret „Za”. Na po-
czątku II wojny światowej został ze-
słany wraz z rodziną na Sybir, końca 
wojny doczekał w Tobolsku, do kra-
ju powrócił w sierpniu 1946 r. 

21 listopada
Jerzy Potoczek

 Lat 86, ur. w Piwnicz-
nej, partyzant oddzia-
łu BCh „Juhas”, absol-
went Wyższej Szkoły 
Handlowej we Wro-
cławiu, nauczyciel są-
deckich szkół śred-

nich,  publicysta–historyk 
specjalizujący się w dziejach ruchu 
ludowego, współpracownik „Rocz-
nika Sądeckiego”. 

4 grudnia 
Emil „Milek” Knebel

 Lat 80, ur. w Nowym 
Sączu, profesor, fil-
mowiec (operator 
i reżyser), wykładow-
ca uniwersytetu w Tel 
Awiwie. Wyemigro-
wał w latach pięćdzie-

siątych, by zrobić karierę filmową. 

18 grudnia 
Marian Dubiński

 Lat 91, sądeczanin, 
partyzant ZWZ–AK 
w oddziale Lawiny”, 
potem „Juhasa” i „Ta-
tara”, absolwent 
SGGW w Warszawie. 
Pracował w PSS „Spo-

łem” w Nowym Sączu, uczył przed-
miotów zawodowych w Zespole Szkół 
Gastronomicznych i Zakładzie Do-
skonalenia Zawodowego. Działacz 
kombatancki.

2014
26 stycznia 
Stanisław Kudlik

 Lat 102, rodem 
z Chełmca, ostatni 
uczestnik akcji uwol-
nienia kuriera Pań-
stwa Podziemnego 
Jana Karskiego 
w 1940 r., absolwent 

II Gimnazjum im. Króla Bolesława 
Chrobrego w Nowym Sączu, przed-
wojenny policjant, żołnierz Września 
1939, podczas wojny w wywiadzie 
ZWZ–AK, ps. „Leon”, po wojnie zaj-
mował się handlem, od lat 80. chorą-

ży historycznego sztandaru TG „So-
kół” w Nowym Sączu.

29 stycznia
Marian Piwowar

 Lat 90, sądeczanin, 
mgr, absolwent II 
Gimnazjum i Liceum 
im. Króla Bolesława 
Chrobrego i Wydziału 
Matematyczno–Przy-
rodniczego UJ, długo-

letni nauczyciel Technikum Kolejo-
wego w Nowym Sączu, pszczelarz, 
kartograf, autor map i planów Nowe-
go Sącza, znakarz beskidzkich szla-
ków turystycznych.

3 lutego 
Izak Goldfinger

 Lat 89, sądecki Żyd 
rodem z Tropia, absol-
went nowosądeckich 
szkół im. A. Mickie-
wicza i talmudycznej, 
więzień obozów Au-
schwitz i Mauthausen, 

po wojnie ekonomista w izraelskiej 
firmie poszukiwania wody „Meko-
rot”, publicysta w prasie polskiej 
i izraelskiej, historyk, nazywany 
„ambasadorem” Nowego Sącza 
w Izraelu. Pochowany w Tel 
Awiwie. 

Lesław Boryś
 Lat 65, sądeczanin, 
mgr ekonomii, absol-
went Szkoły Głównej 
Planowania i Staty-
styki w Warszawie, 
księgowy w Woje-
wódzkim Związku 

Spółdzielni Rolniczych, Rejonowej 
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu 
w Nowym Sączu oraz Nowosądeckim 
Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzew-
nego w Nawojowej, skarbnik Sądec-
kiej Miejskiej Strefy Usług Publicz-
nych, przez 20 lat w UM Nowego 
Sącza.

4 lutego 
Leopold Jawor

 Lat 88, rodem 
ze Starego Sącza, 
mgr ekonomii, za-
służony pedagog, 
partyzant z oddzia-
łów „Zawiszy” i „Ta-
tara”. Dyrektor 

Technikum Budowlanego i Zespo-
łu Szkół  Samochodowych 

w Nowym Sączu, wicekurator 
oświaty w latach 1976–1989. Dłu-
goletni prezes Zarządu Wojewódz-
kiego (Okręgowego) Związku Kom-
batantów RP i b. Więźniów 
Politycznych w Nowym Sączu.

7 lutego
Konstanty Konar

 Lat 74, rodem 
z Chełmca, tokarz–
kolejarz w ZNTK przez 
30 lat, wojsko odsłu-
żył w Marynarce Wo-
jennej, współorgani-
zator pierwszego 

strajku w województwie nowosądec-
kim (31 lipca 1980 r.) w ZNTK w No-
wym Sączu, współzałożyciel Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność”, 
uczestnik strajku okupacyjnego 
w nowosądeckim ratuszu w styczniu 
1981 r., aresztowany w 1984 r. za 
działalność w podziemnych struktu-
rach „S”. 

8 lutego 
Krystyna Bielczyk–Jurgielewicz

 Lat 93, wdowa 
po prof. Zygmuncie 
Bielczyku (twórcy 
Muzeum Nart w Piw-
nicznej), nauczyciel-
ka, pisarka, honoro-
wa obywatelka 

Piwnicznej (2008). Rodzicami 
chrzestnymi K. Bielczyk–Jurgiele-
wicz byli: Józef Piłsudski i Michalina 
Mościcka, żona prezydenta RP. 

15 lutego 
Jerzy Dąbrowski

 Lat 77, inż. architekt, 
absolwent Politechni-
ki Krakowskiej. Pra-
cował w nowosądec-
k i c h  b i u r a c h 
projektowych. Był 
laureatem nagród 

CZSBM za osiedla mieszkaniowe: Woj-
ska Polskiego w Nowym Sączu oraz 
Czarny Potok w Krynicy. Bibliofil.

Jan Klimczak
Lat 67, urodzony w Podrzeczu k. 
Podegrodzia, specjalista z zakresu 
ochrony środowiska, absolwent UJ, 
m.in. dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Wojewódz-
kiego w Nowym Sączu w latach 
90. i pracownik Wojewódzkie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. 

22 lutego 
Józef Bugajski

 Lat 61, przewodnik te-
renowy, beskidzki, 
tatrzański, pilot wy-
cieczek, zasłużony 
i długoletni członek 
władz Oddziału PTTK 
„Beskid” w Nowym 

Sączu, nauczyciel geografii, wycho-
wawca młodzieży, kierownik inter-
natu w Starym Sączu. 

23 lutego 
Kazimierz Brongiel

 Lat 85, kresowiak 
ze Zbaraża, mgr inż., 
absolwent Politechnik 
– Gdańskiej i Kra-
kowskiej, nauczyciel 
Zespołu Szkół Samo-
chodowych w No-

wym Sączu, długoletni egzaminator 
na prawo jazdy.

25 lutego 
Antoni Kiełbasa–Radecki

 Lat 101, rodem 
z Mszalnicy, od cza-
sów powojennych za-
mieszkały w starosą-
deckim rynku, znany 
społecznik (m.in. rad-
ny i ławnik), kolek-

cjoner, dokumentalista, przedwojen-
ny absolwent prawa na UJ, ludowiec, 
autor kilku książek.

23 marca 
Tadeusz Nosal

 Lat 86, inżynier, ab-
solwent II Gimnazjum 
i Liceum w Nowym 
Sączu i Politechniki 
Krakowskiej, współ-
twórca i czołowy za-
wodnik sekcji hokejo-

wej Sandecji, pracownik ZNTK 
w Nowym Sączu, przez 43 lata na-
uczyciel Technikum Kolejowego 
w Nowym Sączu. 

24 marca 
Celina Oczkowska

 Lat 84, wybitna ma-
larka, rodem z Nowe-
go Sącza, absolwentka 
II Liceum i Gimnazjum 
w Nowym Sączu i kra-
kowskiej ASP, studio-
wała również w Rzy-

mie i w Palermo, gdzie mieszkała 
przez wiele lat.
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3 kwietnia
Jan Mazanec

 Lat 91, sądeczanin, 
żołnierz z oddziału 
„Tatara”, ps. „Głaz”, 
ekonomista, absol-
went Gimnazjum Ku-
pieckiego w Nowym 

Sączu, Wydziału Prawa UJ i Szkoły 
Głównej Planowania i Statystyki 
w Warszawie. Był dyrektorem Banku 
Rolnego, przewodniczącym Rady Kasy 
Spółdzielczej w Nowym Sączu oraz or-
ganizatorem i pierwszym dyrektorem 
oddziału BGŻ w Nowym Sączu. Dzia-
łacz turystyczny, prezes Oddziału 
PTTK „Beskid”, współtwórca ekspe-
rymentu sądeckiego. 

19 kwietnia 
Franciszek Kurzeja

 Lat 95, rodem z Kicz-
ni, najsłynniejszy 
skrzypek ludowy Są-
decczyzny, samouk, 
laureat wielu wyróż-
nień, m.in. Nagrody 
Kolberga, przygrywał 

na wszystkich Świętach Kwitnącej Ja-
błoni w latach 1947–2013.

21 kwietnia 
Ernestyna „Inka” Gąsiorowska

 Lat 65, rodem z Kro-
sna, mgr ekonomii, ab-
solwentka krakowskiej 
WSE, nauczycielka 
(ponad 30 lat) Zespołu 
Szkół Ekonomicznych 

w Nowym Sączu. Udzielała się w sto-
warzyszeniu „Sądecki Dialog”.

22 kwietnia 
Aleksandra Piekarz

 Lat 76, z d. Ciuła, sąde-
czanka, absolwentka 
Liceum i Studium Na-
uczycielskiego w No-
wym Sączu zasłużona 
nauczycielka, uczyła 

biologii i chemii w szkołach w Łososi-
nie Dolnej i nr 9 im. T. Kościuszki w No-
wym Sączu – Dąbrówce Polskiej. Wi-
cedyrektor i dyrektor SP nr 3 im. J. 
Kochanowskiego (1963–1991).

9 maja 
Maksymilian Cisowski

 Lat 63, „Maksiu”, 
b. bramkarz małopol-
skich klubów, kierow-
nik drużyny i II trener 
piłkarzy Sandecji. 

12 maja 
Stanisław Lelito

 Lat 86 lat, rodem z Tę-
goborzy, z wykształ-
cenia krawiec, znany 
cukiernik sądecki, 
prowadzący – wraz 
z żoną Kunegundą 
– cieszącą się dobrą 

sławą u konsumentów lodziarnię 
„Orawiankę” (założoną w 1947 r.) 
przy ul. Sobieskiego w Nowym Sączu. 
Lody od Lelitów smakowali m.in. 
kardynałowie Stefan Wyszyński i Ka-
rol Wojtyła. Długoletni chorąży sztan-
daru Cechu Rzemiosł Różnych. 

16 maja
Janusz Pyra

 Lat 69, znany piłkarz 
Dunajca i Sandecji 
(400 występów, 150 
goli).

5 czerwca
Jacek Szymański

 Lat 61, sądeczanin, 
mgr, najstarszy syn 
Józefa – sądeckiego 
olimpijczyka–bobsle-
isty; absolwent I LO 
i geografii na UJ, dłu-
goletni pracownik 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Nowym Sączu, pra-
cował także w UM Nowego Sącza, 
SZNS, ZUS i Spółdzielni „Dunajec”. 
Członek grupy kabaretowej 
„Chwieje”. 

7 czerwca 
Halina Borowczyk

Lat 89, sądeczanka, le-
karka stomatolog, 
specjalistka stomato-
l o g i i  z a c h o -
wawczej i paradon-
tologii. Inicjatorka 
i pierwsza prezeska 

koła terenowego Polskiego Towarzy-
stwa Stomatologicznego w Nowym 
Sączu.

29 czerwca
Włodzimierz Sudnik
 Lat 89, urodzony w Chmielowie 
(woj. kieleckie), technik technolog 
przetwórstwa owocowo–warzyw-
nego, absolwent Liceum Przetwór-
stwa Owocowego w Sandomierzu, 

żołnierz AK (zgru-
powanie „Ponu-
rego” – „Nurt”); 
po wojnie kierow-
nik zakładu i szef 
produkcji SZPOW 
w Nowym Sączu, fo-

tografik, harcmistrz, działacz PTTK 
i kombatancki. 

8 lipca 
Jan Dąbrowski

 Lat 65, tarnowianin, 
specjalista od nagła-
śniania i oświetlania 
imprez kultural-
nych,  pracował 
w DPS jako instruk-
tor terapii zajęcio-

wej, a następnie przez 36 lat jako 
elektroakustyk w MCK „Sokół” 
w Nowym Sączu.

27 lipca 
Maciej Ludrowski

 Lat 39, sądeczanin, 
mgr inż., absolwent 
Technikum Elek-
trycznego w No-
wym Sączu i kra-
kow s k i e j  AG H , 
ratownik Grupy 

Krynickiej GOPR, ekspert ratow-
nictwa śmigłowcowego, projek-
tant stacji narciarskich, budow-
niczy i dyrektor kompleksu 
narciarskiego „Dwie Doliny Mu-
szyna – Wierchomla”.

30 lipca
Jerzy Winiarski

 Lat 81, sądeczanin, 
elektryk w ZNTK 
w Nowym Sączu, czo-
łowy piłkarz Sandecji 
w latach 50. (w 400 
meczach zdobył ok. 
100 goli), ps. „Ku-
kuć”, trener Startu, 

sędzia piłkarski.

2 sierpnia 
Jerzy Kowalski

 Lat 56, urodzony 
w Rudniku n. Sanem, 
zamieszkały w Kryni-
cy–Zdroju od 1988 r. 
fotoreporter, dzien-
nikarz, operator fil-
mowy, współpra-

cownik m.in. „Dziennika Pol-
skiego”, działacz Krynickiego 
Towarzystwa Fotograficznego.

13 sierpnia
Barbara Homecka

 Lat 90, lwowianka, 
wdowa po znanym 
działaczu turystycz-
nym Emilu, człon-
kini Oddziału PTTK 
„Beskid” i Towarzy-
stwa Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo–
Wschodnich, opiekunka chorych 
i starszych w hospicjum i DPS 
w Nowym Sączu. 

19 sierpnia
Julian Pędzich

 Lat 84, sądeczanin, 
legendarny i długo-
letni woźny w nowo-
sądeckim I LO im. 
J. Długosza.

18 września 
Zygmunt Żabecki

 Lat 77, starosąde-
czanin, ps. Żaba, le-
genda sądeckiego 
futbolu, wychowa-
nek Sokoła Stary 
Sącz,  zawodnik 
Sandecji w latach 

1955–1972 (393 mecze, 112 goli) 
i Dunajca Nowy Sącz, trener 
młodzieży.

24 września
Sara Mandel
Lat 100, najstarsza sądeczanka 
w Izraelu, z domu Brandstreter, ro-
dem z kupieckiej rodziny ze Sta-
rego Sącza. Przeżyła gehennę gett 
i obozów, po wojnie wyemigrowa-
ła do Izraela.

9 października
Antoni Golonka

 Lat 94, rolnik sadow-
nik z Kadczy. Podczas 
okupacji niemieckiej 
w konspiracji AK (ro-
dzinny dom Golon-
ków, tzw. willa „Sza-
rotka” był bazą 

partyzancką), po wojnie w podzie-
miu niepodległościowym. Ojciec sta-
rosty nowosądeckiego.

14 października
Barbara Fortuna
 Lat 82, z d. Czub, lekarz stomatolog, 
absolwentka krakowskiej Akademii 

Medycznej, wdowa 
po znanym sądeckim 
dentyście Andrzeju 
Januszu Fortunie.

17 października 
Józef Długosz

 Lat 86, profesor ro-
dem z Piwnicznej, hi-
storyk i biblioteko-
znawca, wybitny 
znawca XVII w. i życia 
magnaterii polskiej. 
Pracował przez wiele 

lat w Bibliotece Zakładu Narodowe-
go im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
Był wicedyrektorem Biblioteki Głów-
nej Politechniki Wrocławskiej i dy-
rektorem Biblioteki Uniwersytetu 
Wrocławskiego (1981–1985). Wykła-
dał też w WSP w Opolu i Wyższej 
Szkole Zarządzania i Bankowości 
w Poznaniu. Redaktor monografii 
„Piwniczna–Zdrój. Studia i szkice 
z dziejów miasta 1772–1998” (1998). 
Jego ostatnią pracą było opracowanie 
pamiętników hrabiego Adama Stad-
nickiego, które ukażą się w „Biblio-
teczce Rocznika Sądeckiego” 
w 2015 r. 

20 października
Marian Tabaszewski

 Lat 82, pochodzący 
ze znanej umuzykal-
nionej rodziny z Mił-
kowej, przez kilka-
dziesiąt lat związany 
z kapelami zespołów 
regionalnych na Są-

decczyźnie, w tym przede wszystkim 
z „Lachami”, wirtuoz gry na heligon-
ce, nauczyciel w PSM w Nowym 
Sączu.

25 października
Zdzisław Bulanda

Lat 85, inżynier (AGH 
i Politechnika Kra-
kowska) długoletni 
pracownik SZEW, na-
uczyciel w Techni-
kach: Kolejowym, 
S a m o c h o d o w y m 

i Elektrycznym w Nowym Sączu, 
działacz WOPR i PTTK, narciarz, ster-
nik jachtu „Dunajec”. 

Opracował JERZY LEŚNIAK
FOT. JERZY LEŚNIAK, ARCH. AUTORA
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A TO C IEKAWE.  Kilka dni temu 
do Muzeum Archeologicznego w Kra-
kowie trafił prawdziwy skarb znale-
ziony nad rzeką Biała w Kąclowej. Jest 
to jedyna znaleziona w Polsce siekier-
ka z brązu datowana na około 1000 lat 
przed narodzeniem Chrystusa. Bar-
dzo ciekawe są też okoliczności jej 
znalezienia. W roli bohatera wystąpił 
mieszkaniec Kąclowej Adam Motyka.

– Pod koniec sierpnia spacerowa-
łem brzegiem Białej – opowiada 
DTS Adam Motyka. – Rzeka po kil-
ku deszczowych dniach wezbrała 
i podmyła linię brzegową. W skar-
pie brzegowej natrafiłem właśnie 
na ten przedmiot, który przypomi-
nał kształtem siekierkę. Po kilku 
dniach trafiłem z nią do Karpackiej 
Troi w miejscowości Trznica, gdzie 
znajduje się filia Muzeum Okręgo-
wego w Krośnie. Są tam ekspono-
wane przedmioty z epoki brązu. 
Dyrektor Muzeum Jan Garncar-
ski polecił mi się udać ze znalezi-
skiem do profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Wojciecha Blajera 
z Zakładu Archeologii Epoki Brą-
zu UJ. Podobne rozwiązanie pod-
powiedział mi Bartłomiej Urbański 
z Muzeum Lachów w Podegrodziu.

Kilka tygodni temu w Kąclowej 
badania terenowe przeprowadził 

prof. Blajer z Magdaleną Trafas–
Wołoszyn z Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Krako-
wie. Na miejscu odkrytej siekierki 
znaleźli ceramiczne skorupy na-
czyń pochodzące z XIV – XV wie-
ku. One również trafiły do Muzeum 
Archeologicznego. Oto, jaką opinię 
na temat siekierki znalezionej przez 
Adama Motykę, wyraził prof. Woj-
ciech Blajer:

„Znalezisko z Kąclowej to brą-
zowa siekierka z tulejką. Klino-
wany kształt węższych boków sie-
kierki wskazuje na jej związek 
z Kotliną Karpacką, gdzie prze-
ważało takie uformowanie pro-
filu. Inną cechą południową (czy 
też „zakarpacką” lub „naddu-
najską”) jest ornament w postaci 
specyficznego układu lekko wy-
pukłych żeberek. W opracowa-
niu Jerzego Kuśnierza, które jest 
poświęcone siekierkom z tulejką 

na terenie Polski, znajdujemy tyl-
ko jeden okaz o podobnym ukła-
dzie ornamentu, jednak z tą róż-
nicą, że w rozwidleniu litery „Y” 
znajduje się jeszcze małe żeberko 
w kształcie litery „V”. Jest to za-
bytek pochodzący z domniemane-
go skarbu, znalezionego w okolicy 
Hrubieszowa.

Poza tym nie znam na tere-
nie Polski innych siekierek z mo-
tywem litery „Y”. Przegląd pu-
blikacji poświęconych skarbom 
brązowym na Węgrzech pozwo-
lił stwierdzić, że tak zdobione 
siekierki wystąpiły na terenie 
wschodnich Węgier. Być może sie-
kierki takie występują też na tere-
nie Słowacji i północno–zachod-
niej Rumunii, ale na razie nie 
udało mi się tego potwierdzić. Nie 
sprawdzałem też, czy wśród wę-
gierskich znalezisk można wska-
zać dokładne pod względem zdo-
bienia odpowiedniki do siekierki 
z Kąclowej – to będzie dopiero na-
stępne zadanie. Jeśli by się okaza-
ło, że dobre analogie grupują się 
w jednej fazie i w jednym rejonie, 
to można by jeszcze zawęzić dato-
wanie, a może nawet zaryzykować 
próbę wskazania, skąd ten przed-
miot mógł trafić nad Białą?”.

(WID)

Niezwykłe odkrycie w Kąclowej 

Kilka tygodni temu w Kąclowej badania terenowe przeprowadził 
prof. Wojciech Blajer z Magdaleną Trafas–Wołoszyn z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Krakowie.
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Jedyna znaleziona w Polsce siekierka 
z brązu datowana na około 1000 lat 
przed narodzeniem Chrystusa
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W tym artykule zastanowimy się, czy 

poza obowiązkowym OC warto kupić inne 

ubezpieczenie. Zarówno te majątkowe, jak 

i coraz bardziej popularne ubezpieczenia 

na  życie. Towarzystwa ubezpieczeniowe 

nie są  instytucjami charytatywnymi więc 

ostatecznie muszą generować przychody, 

jednak wbrew powszechnej opinii, ubez-

pieczenia nie są  nowym tworem nasta-

wionym na zarobek. Historia ubezpieczeń 

sięga czasów starożytnych, kiedy to pod-

mioty będące odpowiednikami dzisiej-

szych przedsiębiorców zrzeszały się w celu 

wspólnego ponoszenia ryzyka. Już ok. 2 tys 

lat p.n.e za czasów Hammurabiego znane 

były umowy uczestników karawan w kra-

jach Bliskiego Wschodu, w których zobo-

wiązywali się oni wspólnie pokrywać ewen-

tualne szkody, poniesione przez któregoś 

uczestnika danej wyprawy.

 Na takiej samej zasadzie działają współ-

czesne towarzystwa ubezpieczeniowe. Sza-

cują one prawdopodobieństwo wystąpienia 

danego zdarzenia w populacji oraz średnią 

wysokość odszkodowania za to  zdarze-

nie. Na  tej podstawie określane są wyso-

kości składki dla osób nabywających dane 

ubezpieczenie, z których wypłacone zosta-

nie odszkodowanie temu komu przydarzyło 

się coś złego. Można zatem dojść do wnio-

sku, że tak naprawdę ubezpieczenia to coś, 

nad czym warto się zastanowić.

Od  czego zatem można się ubezpie-

czyć? Jak podaje Sławomir Uryga z agen-

cji Mentor z Nowego Sącza ubezpieczyć 

można się od wszystkiego, ostatnio nawet 

na  wypadek utraty pracy. Ubezpieczenia 

te są jednak dość drogie, skupmy się za-

tem na Tych bardziej popularnych jak np. 

ubezpieczenia domów/mieszkań. Jak po-

daje pan Sławek z  agencji Mentor koszt 

ubezpieczenia domu o wartości 350 tys. 

zł od 19 zdarzeń losowych jak np. pożar, 

powódź, czy wichura to ok. 300 zł brutto 

w skali roku. Nie trzeba się długo zastana-

wiać by wyliczyć, że jest to niespełna 1/10% 

wartości tego domu. Ubezpieczenie takie 

zwróci nam pieniądze w przypadku włama-

nia z kradzieżą lub gdy np. mieszkający pię-

tro wyżej pan Jacek zapomni zamknąć kran 

i zaleje nas woda a nie posiada on swojego 

ubezpieczenia OC. Warto przy okazji wspo-

mnieć, że za ok. 40 zł na rok można zakupić 

tzw. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, 

które w takiej sytuacji pokryłoby szkody za 

pana Jacka. Ubezpieczenie to również po-

kryje szkody wyrządzone przez jego psa 

czy też dzieci – np. przypadkowe rozbicie 

szyby. Myślę, że nie trzeba nikogo prze-

konywać do zakupu ubezpieczenia wła-

snego mieszkania. Przy tak niskim kosz-

cie ubezpieczenia wynoszącym ok. 1 zł 

na dzień jest to po prostu nieopłacalne. 

W żargonie agentów ubezpieczeniowych 

mówi się natomiast, że tylko bogaci nie 

kupują ubezpieczenia.

Skupmy się teraz na  ubezpieczeniach 

na  życie. U  naszych zachodnich sąsia-

dów ok. 70% populacji posiada dobrowol-

ne ubezpieczenia na życie, w Polsce jest 

to mniej niż 20%. Zastanówmy się teraz czy 

warto je kupić. Poniżej przykład jaki podano 

nam we wspomnianej wyżej agencji Mentor

Wyobraźmy sobie rodzinę: Piotr, Ania 

i ich córeczka Julka. Piotr zarabia 4 tys. 

zł co miesiąc. Ania wychowuje dziecko 

na bezpłatnym urlopie. Co miesiąc wy-

dają około 3,5 tys. ( kredyty, rachunki, je-

dzenie, rozrywka). Jeśli Ani coś się sta-

nie – pieniądze wciąż będą ściekać tym 

samym strumieniem, bo  to  Piotr zara-

bia. Jeśli jemu coś się stanie, 3,5 tys. zł, 

które jest konieczne do przetrwania, na-

gle zniknie. Rozważmy najgorszą moż-

liwość – śmierć Piotra. Ile czasu będzie 

potrzebowała Ania, aby pozbierać się 

psychicznie, odchować Julkę i podnieść 

swoje zarobki do wysokości zarobków 

Piotra? Około 5 lat powinno wystarczyć. 

Na jaką więc sumę Piotr powinien ubez-

pieczyć swoje życie?

3,5 tys. zł (tyle, ile potrzebują co mie-

siąc) x 12 miesięcy x 5 lat, co daje 210 ty-

sięcy złotych.

W  takim wypadku –  jeśli mąż umrze, 

wdowa dostanie z wypłaty ubezpieczenia 

210 tysięcy złotych i  będzie spokojna 

o  pieniądze. Nie zostanie z  niepospła-

canymi kredytami, zastanawiając się, 

co do garnka włożyć a ich dziecko będzie 

miało w miarę spokojne życie. Zapytaliśmy, 

jaki jest koszt ubezpieczenia, tak aby w opi-

sanej powyżej sytuacji Ania otrzymała 210 

tysięcy złotych. Jak wyliczono nam w agen-

cji Mentor. Koszt ten w zależności od cha-

rakteru pracy i wieku Piotra będzie oscylo-

wać pomiędzy 40–50 złotych na miesiąc. 

Owszem, jeśli nic się nie stanie pieniądze 

te przepadną, dokładnie tak jak w przypad-

ku ubezpieczenia Auto–Casco pojazdu, gdy 

jednak przydarzy się coś złego, z pewno-

ścią będziemy wdzięczni samym sobie za 

decyzję o zakupie takiego ubezpieczenia. 

Biorąc pod uwagę, jak wiele osób w mło-

dym wieku, z  różnych powodów umiera, 

zakup ubezpieczenia to  najlepsza forma 

zabezpieczenia najbliższych. Zaprasza-

my do skorzystania z usług Agencji Men-

tor, gdzie doświadczona obsługa wyliczy 

odpowiednio dostosowane ubezpieczenie.

GOKU

Ubezpieczenia - zbędny wydatek czy 

bezpieczeństwo i spokój za niewielkie pieniądze?

SPRAWY I  LUDZ IE .  Podczas ak-
cji w Bam podeszła do nas dziewczyn-
ka, chcąc poczęstować fistaszkami. 
To pewnie jedyna rzecz, jaką mia-
ła do jedzenia. Staliśmy przy zawalo-
nym budynku, gdzie pewnie zginęli jej 
rodzice. Mimo tragedii, jaką przeży-
ła, dziękowała nam w ten sposób za po-
moc – i to są te najpiękniejsze momen-
ty, dla których warto się poświęcać. Dla 
mnie bycie ratownikiem to coś więcej 
niż zawód. 

ROZMOWA  z aspirantem sztabowym 
DARIUSZEM MUCHĄ, ratownikiem Spe-
cjalistycznej Grupy Poszukiwawczo–Ra-
towniczej w Nowym Sączu, która wzię-
ła udział w akcji ratowania mieszkańców 
zawalonej kamienicy w Katowicach

– Dowódca SGPR na ostatniej konferen-
cji prasowej podkreślił, że to była jed-
na z najtrudniejszych akcji. Pracowaliście 
na granicy ryzyka?

– Niestabilność budynku była 
tak duża, że każdy nieostrożny krok 
mógłby doprowadzić do kolejnych 
zawaleń. Mieliśmy obawy, że wszyst-
ko może w każdej chwili na nas spaść. 
Pracowaliśmy w niewielkich gru-
pach, w systemie rotacyjnym, by móc 
swobodnie poruszać się po gruzo-
wisku. Był jeden naprawdę groźny 
moment. Ogłoszono alarm i kaza-
no natychmiast wycofać z gruzów, 
bo pęknięta ściana sąsiedniej kamie-
nicy zaczęła się poruszać, a była nie-
bezpiecznie nachylona nad nami. 
Pracował ciężki sprzęt i powodo-
wał drgania, ponadto wiało – chwi-
la nieuwagi i mogła na nas runąć. 

Musieliśmy to przeczekać, zanim nie 
uzyskaliśmy potwierdzenia, że sytu-
acja jest stabilna. 
– W gruzowisku odnaleziono trzyosobową 
rodzinę. Zginęli Dariusz Kmiecik – reporter 
Faktów TVN, jego żona Brygida Frosztęga–
Kmiecik z TVP oraz ich dwuletni syn. Ja-
dąc do akcji, miał Pan do końca nadzieję, 
że uda się tam odnaleźć żywe osoby?

– Wchodząc na gruzowisko, 
do końca wierzymy, że uda się nam 
uratować poszkodowanych. Nasze psy 
są szkolone do odnajdowania żywych 
ludzi. Doprowadzają do najsilniej-
szego zapachu, który wydobywa się 
spod gruzowiska. Pies wtedy zaczy-
na szczekać i przyprowadza ratowni-
ka na miejsce. W tym przypadku psy 
w kilku miejscach się interesowały, 

kręciły się wokół nich, ale nie szcze-
kały. Tam było wiele osób – te zapa-
chy się mieszały, co utrudniało po-
szukiwania. Dotarcie do ofiar było 
bardzo trudne. Trzeba było usunąć 
wiele warstw gruzu przy użyciu cięż-
kiego sprzętu, a później ręcznie wy-
cinać drewniane stropy. Byłem tam 
do końca. Niestety, ta akcja nie za-
kończyła się szczęśliwie. Choć mieli-
śmy nadzieję, że będzie inaczej.
– To nie pierwsza akcja ratunkowa Wa-
szej grupy w Katowicach. Na długo w pa-
mięci pewnie pozostanie katastrofa bu-
dowlana na terenie Międzynarodowych 
Targów Katowickich podczas trwania wy-
stawy gołębi pocztowych w 2006 roku. 
W wyniku zawalenia dachu zginęło po-
nad 60 osób… 

– Tam była konstrukcja stalowa. 
Wszystkie elementy wpadły do środ-
ka, załamały się pod wpływem ob-
ciążenia dachu. Musieliśmy wyci-
nać te blachy, aby dostać się do ludzi. 
A liczyła się każda minuta, bo pano-
wał wówczas siarczysty mróz. Tem-
peratura spadła do minus 30 stopni, 
co zmniejszało szansę na przeżycie. 
W tej akcji pracowałem jako przewod-
nik psa. Był to szwajcarski appenzeller 
– dziś już na zasłużonej emeryturze. 
To, co było najbardziej dramatycz-
ne podczas tej akcji, to krzyki osób 
uwięzionych pod blachami. Kolegom 
udało się na szczęście uratować nie-
które osoby. 
– Brał Pan udział również w akcji ratun-
kowej w Iranie po trzęsieniu ziemi w Bam 
w 2003 roku. Żywioł wtedy spustoszył 
prawie całe miasto…

– Kiedy przyjechaliśmy na miej-
sce, zobaczyliśmy tylko sterty gru-
zu. Wszystko się rozsypało jak domki 
z kart. Wydobywaliśmy tylko zwłoki 
– naszej grupie nie udało się już nikogo 
uratować. Większość prac trzeba było 
wykonać ręcznie. Zmienialiśmy się 
co dwanaście godzin. Wyciągaliśmy 
matki z dziećmi – całe rodziny. Mia-
sto zostało zmiecione z powierzchni 
ziemi. To była jedna z naszych najbar-
dziej dramatycznych akcji. Odebrali-
śmy to jako osobistą porażkę. To jest 
nasz zawód i musimy podchodzić 
do pewnych spraw z dystansem, nie-
mniej emocje są czasem tak mocne... 

– Ale zapewne jest wiele wzruszają-
cych momentów, które utwierdzają Pana 
w przekonaniu, że obrał Pan w swoim ży-
ciu właściwą drogę? 

– Podczas akcji w Bam podeszła 
do nas piętnastoletnia dziewczyn-
ka, chcąc poczęstować fistaszkami. 
To pewnie jedyna rzecz, jaką mia-
ła do jedzenia. Staliśmy przy zawalo-
nym budynku, gdzie pewnie zginęli jej 
rodzice. Mimo tragedii, jaką przeżyła, 
dziękowała nam w ten sposób za po-
moc. Mieszkańcy Bam mieli świado-
mość, że opuściliśmy swoje rodziny 
– a był to czas świąt Bożego Narodze-
nia – by ich ratować. Takimi drobnymi 
gestami okazywali nam wdzięczność. 
Dla mnie było to jednak coś wielkie-
go. I to są te momenty, które uświa-
damiają mi, że warto poświęcać się dla 
innych. Zawsze chciałem pracować 
jako ratownik. To dla mnie więcej niż 
zawód. Za każdym razem, kiedy uda 
mi się zrobić coś dobrego dla drugiego 
człowieka, czuję się spełniony.

Rozmawiała MONIKA CHROBAK

Pod gruzami kamienicy…

W nowosądeckiej specjalistycznej 
grupie poszukiwawczo–ratowni-
czej pracuje 41 osób. Mają pod opie-
ką siedem psów. Wśród nich są mię-
dzy innymi labradory czy owczarki 
niemieckie. Żeby zostać członkiem 
grupy, trzeba przejść szereg szkoleń. 
Następnie wybiera się specjalizację. 
Po przejściu egzaminów można zo-
stać przewodnikiem psa lub dołączyć 
do grupy technicznej, która jest m.in. 
odpowiedzialna za stabilizację terenu 
czy dotarcie do poszkodowanych. 
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Zawsze chciałem pracować jako ratownik. To dla mnie więcej niż zawód. Za każdym 
razem, kiedy uda mi się zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, czuję się spełniony.
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WAŻNY TEMAT.  – Kiedyś niewol-
nik był dobrem o wysokiej cenie. 
Jeśli mielibyśmy robić porówna-
nie, to w okresie handlu niewol-
nikami wart był mercedesa, dziś 
kosztuje tyle co mp3 – mówi Irena 
Dawid–Olczyk z Fundacji La Stra-
da, zajmującej się problematyką 
handlu ludźmi i niewolnictwa. Te-
mat, okazuje się, mocno dotyczy 
naszego regionu, dlatego Sądec-
ki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
wraz z Państwową Wyższą Szko-
łą Zawodową 5 listopada organi-
zuje konferencję „Handel ludźmi 
– to nie mit!”. 

– Według statystyk, Małopolska jest 
miejscem, gdzie problem handlu ludź-
mi jest większy niż w innych rejonach 
kraju. Dlaczego?

– Społeczeństwo w tym regionie 
częściej wyjeżdża za granicę do pra-
cy, a handel ludźmi jest wprost pro-
porcjonalny do migracji. Ponadto 
trzeba wziąć po uwagę, że to re-
gion turystyczny. To pociąga za sobą 
pojawienie się na ulicach więk-
szej liczby osób żebrzących. Do że-
bractwa często zmusza się osoby 
wbrew ich woli, a co najbardziej 
boli – dzieci. 
– Jakie sygnały w takim razie La Stra-
da otrzymuje od osób pochodzą-
cych z Sądecczyzny? Może podać Pani 
przykłady?

– Nie mogę podać konkretnych 
przykładów, ponieważ każda oso-
ba, która się do nas zgłasza, musi 
czuć się bezpiecznie. Pani więc musi 
wystarczyć, gdy powiem, że nie-
bezpodstawnie zdecydowaliśmy się 

przyjechać na konferencję do No-
wego Sącza. Region tego potrzebuje. 
– Wydawałoby się, że handel ludź-
mi skończył się wraz z epoką 
niewolnictwa…

– Kiedyś niewolnik był dobrem 
o wysokiej cenie. Jeśli mielibyśmy 
robić porównanie, to w okresie 
handlu niewolnikami wart był mer-
cedesa, dziś kosztuje tyle co mp3. 
To jest ta tania siła robocza. Specy-
fika naszego kraju polega na tym, 
że z jednej strony z biedy mieszkań-
cy wyjeżdżają za chlebem do pra-
cy, z drugiej do nas przyjeżdżają lu-
dzie z Ukrainy, Kazachstanu, Filipin 
czy Wietnamu. Jesteśmy gościń-
cem Europy dla tych, którzy chcą 
się przedostać na Zachód, co po-
woduje wzrost zjawiska, jakim jest 
tranzyt w handlu ludźmi. Często 
osoby, które padają ofiarami han-
dlu ludźmi, na początku nawet nie 
mają świadomości, że są wykorzy-
stywane. Ale trzeba sobie zdawać 
sprawę, że 18–letnia Afrykanka, 
która nie płaci za podróż do Euro-
py, będzie musiała to odpracować, 
a my możemy się tylko domyślać, 
w jaki sposób. 
– Jaka jest zatem świadomość spo-
łeczna na temat zjawiska handlu 
ludźmi?

– Często osoby, które są ofiara-
mi handlu ludźmi, mają poczucie 
krzywdy, ale nie potrafią nazwać 

tego przestępstwa. Z drugiej strony, 
definicja handlu ludźmi w kodeksie 
karnym liczy sobie pół strony i czę-
sto nawet prokuratorzy i sędziowie 
mają problem ze wskazaniem, czy 
takie przestępstwo rzeczywiście 
miało miejsce. Niemniej, jeśli czło-
wiek znajduje się w sytuacji, gdy: 
nie dostaje pieniędzy, które zaro-
bił; ma długi, choć od nikogo nie 
pożyczał pieniędzy; czy jest uzależ-
niony od osób, które z naszej dzia-
łalności czerpią zysk – należy za-
stanowić się, czy to nie jest handel 
ludźmi. W takich sytuacjach po-
winno się zgłosić sprawę na policji 
bądź skontaktować się z taką or-
ganizacją jak nasza pod numerem, 
który działa praktycznie całą dobę: 
022 – 628 99 99. 
– Osoby, które mają poczucie, że zo-
stały wykorzystane, mogą bać się 
zgłosić sprawę policji, bo często same 
czują się winne, a być może na przy-
kład podpisały dokumenty, które je 
obciążają?

– Takim sprawom trzeba się 
przyjrzeć, bo istnieje też zjawisko 
wykorzystywania ludzi do dzia-
łalności przestępczej, na przykład 
przewożenia narkotyków czy kra-
dzieży. Międzynarodowe prawo 
zmierza w kierunku, by takie oso-
by nie były za to karane, ale każdy 
przypadek jest indywidualny i tak 
też rozpatrywany. 

– Jak często Fundacja odbiera telefony 
od ofiar handlu ludźmi?

– Codziennie. A pomagamy oko-
ło 200 osobom rocznie. 
– Komu udało się pomóc dzięki takie-
mu telefonowi?

– Chyba najbardziej spekta-
kularną akcją była pomoc dwóm 
dziewczętom, którym udało się 
uciec z nocnego klubu w Niem-
czech. Schowały się za reklama-
mi obok pobliskiego supermarke-
tu i tam po telefonie do nas czekały 
na pomoc. Udało się im udzielić 
wsparcia, zanim wyczerpała się im 
bateria w komórce. 
– Z jakim wykładem przyjeżdża Pani 
do Nowego Sącza?

– Będę mówić o ofiarach handlu 
ludźmi, o tym jak sobie radzą po ta-
kich przeżyciach. Proceder handlu 
ludźmi we wspomnieniach ofia-
ry wygląda tak, że zaufaliśmy ko-
muś, licząc, że nasze życie stanie 
się lepsze, a zostaliśmy sprowadzeni 
do roli przedmiotu. I to nie dotyczy 
tylko kobiet zmuszanych do pracy 
w seksbiznesie, ale również męż-
czyzn, którzy trafiają do pracy, 
gdzie mieszkają w urągających cy-
wilizacji warunkach, odebrano im 
kontakt z rodziną, doznają przemo-
cy bądź patrzą na przemoc, której 
nie mogą się przeciwstawić. Z tego 
bardzo ciężko wyjść… 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Handel ludźmi na Sądecczyźnie – to nie mit

Konferencja „Handel ludźmi 
– to nie mit” odbędzie się 5 
listopada, o godz. 10 w PWSZ. 
Osoby zainteresowane mogą 
zgłaszać chęć udziału do 3 listopada 
(poniedziałek–piątek w godz. 
od 7.00 do 15.00 ) pod numerem 
telefonu 18 449 04 90. Udział 
w konferencji jest bezpłatny. 



POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (19)

Już trzeci raz Fundacja Pomyśl 
o Przyszłości wraz z „Dobrym Ty-
godnikiem Sadeckim” publikuje 
listę 100 firm napędzających go-
spodarkę Sądecczyzny, tzw. „100 
Gospodarczych Lokomotyw Są-
decczyzny” . Przypomnijmy, dla-
czego podejmujemy się tego trud-
nego i karkołomnego zadania:

Przede wszystkim chcemy ina-
czej popatrzeć na przedsiębior-
czość. Podobne rankingi publiko-
wane są od lat przez ogólnopolskie 
media opiniotwórcze, najczęściej 
pod przyciągającym uwagę tytu-
łem „Najbogatsi Polacy”. Przed-
stawiają one przedsiębiorców jako 
milionerów, właścicieli ogrom-
nych majątków. To w zestawieniu 
ze średnim poziomem życia w na-
szym kraju może wzbudzać kon-
trowersje i wywoływać negatywne 
emocje. W tym kontekście rankin-
gi te przedstawiane są jednostron-
nie, pomijają wkład pracodawców 
w tworzenie nowych miejsc pra-
cy rozwój regionu, a także całe-
go kraju. My nie chcemy, aby na-
szej liście towarzyszyła atmosfera 
sensacji. Nie chcemy dzielić społe-
czeństwa, ale je jednoczyć. Nie za-
glądamy sądeckim przedsiębior-
com do kieszeni. To jest sprawa 
prywatna każdego z nich. Chcemy 
pokazać, jaki wkład ich firmy mają 
w rozwój dobrobytu naszej lokal-
nej społeczności. 

To co nas wyróżnia, to także 
inny sposób prezentacji danych. 
Jako pierwsi w Polsce pokazujemy 

liczbę zatrudnionych oraz koszty 
utworzenia miejsca pracy w da-
nej firmie. Jak widać nie są to małe 
kwoty. Być może nie zawsze zda-
jemy sobie sprawę, że koszt na-
szego stanowiska pracy to nie tyl-
ko nasza pensja, ale także koszty 
linii produkcyjnej, maszyn, biur-
ka, przy którym pracujemy, kosz-
ty zapasów do produkcji, kapitał 
zainwestowany w magazyn wy-
robów gotowych itd. Przykłado-
wo w firmie transportowej, za-
trudnienie kolejnego kierowcy, 
czyli stworzenie nowego miej-
sca pracy, wymaga zakupu sa-
mochodu, paliwa, ubezpieczenia 
oraz przede wszystkim pozyska-
nia zamówień na przewozy trans-
portowe. Jest to koszt co najmniej 
pół miliona złotych. W firmach 
produkcyjnych koszt utworze-
nia miejsca pracy może być jesz-
cze wyższy. Kwota ta dalej wzra-
sta, jeśli firma chce konkurować 
na rynku globalnym. W tym przy-
padku możemy mówić o kwotach 
rzędu od kilkuset tysięcy nawet 
do kilku milionów złotych. Chce-
my o tym mówić, chcemy tę wie-
dzę przekazać wszystkim: polity-
kom, urzędnikom, ale także i nam 
wyborcom. Tworzenie miejsc pra-
cy to nie tylko chęci, ale również 
finansowe możliwości – kapitał 
przedsiębiorstw. 

Kim są więc ludzie tworzą-
cy stanowiska pracy? Ile starań 
i wysiłku, włożyli w to, by stwa-
rzać i rozwijać przedsiębiorstwa, 
firmy, fabryki? Ryzykując i poko-
nując przeszkody natury praw-
nej, finansowej, formalnościowej 
czy społecznej, często na prze-
kór wszystkim, mozolnie budo-
wali zakłady, które stały się czę-
sto dobrem ogółu, wielu osobom 
umożliwiły zatrudnienie, a, co za 
tym idzie, utrzymanie rodziny 

i godziwe życie. Można śmiało za-
ryzykować stwierdzenie, że twór-
cy tych wielkich i tych mniejszych 
przedsiębiorstw, właśnie swojej 
firmie najczęściej poświęcili więk-
szą część życia, niejednokrotnie 

kosztem życia prywatnego czy 
rodzinnego. Nie kierowała nimi 
wyłącznie chęć zysku, podejmo-
wali bowiem ryzykowne i wiel-
kie wyzwania, nie mając gwaran-
cji powodzenia. 

Publikacja naszej listy niech bę-
dzie też chwilą refleksji na tym 
„co byłoby, gdyby ich nie było?”

Wyobraźmy sobie że na Sądec-
czyźnie nie ma tych 100 firm. Nie 
ma pracy, więc jesteśmy zmuszeni 
wyjeżdżać do innych miast, zosta-
wiając swoje rodziny. Sądecczyzna 
przestaje się rozwijać, a bezrobo-
cie wzrasta. Nie mamy pieniędzy 
na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb socjalno–bytowych, nie 
mówiąc już o rozrywkach czy speł-
nianiu marzeń. 

Lista 100 Gospodarczych Lo-
komotyw Sądecczyzny pokazu-
je, jakie rezerwy i potencjał go-
spodarczy ma nasz region. Warto, 
abyśmy wspólnie pracowali nad 
tym, aby potencjał ten wykorzy-
stywać. Bo to my – konsumenci, 
kupując określone produkty, de-
cydujemy o rozwoju poszczegól-
nych firm. Kierujmy się racjonali-
zmem gospodarczym i wspierajmy 
nasze lokalne firmy. Wówczas 
– dysponując większym kapita-
łem – będą mogły one szybciej się 
rozwijać i tworzyć nowe miejsca 
pracy. W ten sposób sprawimy, 
że rejon Sądecczyzny stanie się za-
możny, a problem bezrobocia zo-
stanie bardzo mocno ograniczony. 

Opublikowany ranking jest 
wyrazem uznania dla działalności 
wszystkich firmy z regionu, a jest 
ich około 10 tysięcy. Wyróżniona 
przez nas setka to pewna repre-
zentacja. Mamy nadzieję, opubli-
kowana lista stanie się dodatkową 
motywacją dla przedsiębiorców 
do dalszego rozwoju swoich firm. 
Ale nie tylko. Ci, którzy osiągnęli 
największy sukces, są wzorem dla 
tych, którzy swoją drogę w biz-
nesie dopiero zaczynają. Wierzy-
my, że nasz ranking stanie się także 
motorem napędzającym mniejsze 
firmy do dalszego rozwoju. 

 Cała Polska zadaje sobie pytanie, w jaki 
sposób tak wielu lokalnym przedsiębior-
com udało się zbudować silne, rozpozna-
walne nie tylko w Polsce, ale i na świecie 
marki. Czy to zasługa szczególnych cech 
mieszkańców tego regionu, czy może inne 
uwarunkowania sprawiają, że przedsię-
biorczość na Sądecczyźnie kwitnie?

Z pewnością największym atutem re-
gionu są ludzie. Pracowici, zaangażowani 

i ambitni, przywiązani do tradycji, histo-
rii i kultury. Historyczne uwarunkowania 
sprawiły, że przedsiębiorczości sądeczan 
nie zdołał zniszczyć socjalizm. 

Wśród mocnych stron prowadzenia lo-
kalnego biznesu z pewnością należy wymie-
nić również ofertę edukacyjną Nowego Są-
cza. Miasto oferuje dostęp do wykształconej 
kadry pracowników, którzy stanowią trzon 
lokalnych firm. 

Sądecczyzna jest także doskonałym 
miejscem do rozwoju turystyki. Atrak-
cyjne tereny o unikalnym krajobrazie ofe-
rują nie tylko dziewicze środowisko na-
turalne, ale są także skarbnicą licznych 
zabytków należących do „Szlaku Architek-
tury Drewnianej”.

Pomimo tylu zalet niektórzy ludzie jed-
nak wyjeżdżają, gdyż brak im wiary we 
własne umiejętności i w to, że mogą żyć 

lepiej. Tymczasem każdy może spełnić ma-
rzenia i zrealizować wymarzone przed-
sięwzięcie. Właśnie tutaj, w małej Oj-
czyźnie. Potrzeba tylko trochę odwagi, 
zapału i przede wszystkim cierpliwości. 
Postanowiliśmy zapytać sądeczan, co są-
dzą o przedsiębiorcach. Zapytaliśmy na-
szych czytelników, czy łatwo jest prowa-
dzić własną firmę. Odpowiedzi szukajcie 
na stronie 16. Zapraszamy do lektury.

Sądecczyzna – region niezwykle przedsiębiorczy

Wszystkim przedsiębiorcom i pracodawcom życzymy wytrwałości, 
optymizmu w realizacji ambitnych zamierzeń oraz dalszego rozwoju 
w równie dynamicznym tempie. Zespół Fundacji



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   30 października 201414 POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

Nasze zestawienie przedstawia fir-
my, które z racji swojej działalności, 
wielkości zatrudnienia oraz wypra-
cowanego majątku stanowią filary 
rozwoju lokalnej gospodarki. 

Fundacja kładzie duży nacisk 
na promowanie firm z tzw. biz-
nesu podstawowego, czyli takie-
go, którego działalność powodu-
je, że do danego kraju/regionu 
napływają pieniądze. W związku 
z tym na naszej liście znalazły się 
tylko te podmioty, które znaczną 
część wytworzonych przez sie-
bie produktów/usług sprzeda-
ją klientom spoza województwa 
małopolskiego. 

Zestawienie zostało opracowa-
ne na podstawie takich danych jak 
wartość firmy, jej obrót oraz koszt 
utworzenia miejsca pracy.

Dlaczego zostały wybrane takie, 
a nie inne wskaźniki?

Informacje o wartości firm poda-
jemy po to, by zmotywować przed-
siębiorców do dalszego rozwoju. Im 
zamożniejsza firma, tym bardziej 
wiarygodna dla klientów, kontra-
hentów i pracowników. 

Dane dotyczące obrotu firm mają 
nam ułatwić zrozumienie mechani-
zmów rynkowej konkurencji. Często 
nie zdajemy sobie sprawy, że duże 
firmy skuteczniej mogą podejmować 
walkę o rynek i osiągać efekt skali 
w swojej branży. Regionalne przed-
siębiorstwa muszą rywalizować 
z zagranicznymi, zarówno na ryn-
ku krajowym, jak i zagranicznym.

Najważniejsze miejsca pracy – za 
szczególnie ważną należy uznać in-
formację o kosztach utworzenia 

miejsca pracy (iloraz wartości akty-
wów i liczby pracowników). Wartość 
ta często mylona jest z wysokością 
wynagrodzenia. Tymczasem koszt 
utworzenia miejsca pracy, to przy-
gotowanie narzędzia do jej wyko-
nywania. Składają się na to surow-
ce, najnowsze technologie, koszty 
pozyskania klienta i terminów płat-
ności. Te dane uświadomią nam, ile 
zysku musi wygenerować firma, aby 
utworzyć jedno miejsce pracy. 

*  Wartość firmy wyliczono jako 
średnią matematyczną z trzech 
metod wycen:

•  wartości obrotowej jako war-
tość obrotu dla firm produk-
cyjnych i produkcyjno – usłu-
gowych, jako połowa obrotu 
dla firm handlowych,

•  wartości księgowej jako war-
tość aktywów

•  wartości zyskowej jako zysk 
pomnożony przez współczyn-
nik 7

W przypadku, gdy średnia war-
tość firmy jest mniejsza od warto-
ści księgowej za wartość firmy po-
dajemy wartość księgową.

Listę otwierają 4 największe fir-
my w regionie. Są to Koral, Fakro, 
Konspol i Carbon.

Dane pierwszych trzech są od lat 
na różny sposób prezentowane przez 
ogólnopolskie wydawnictwa takie 
jak: „Wprost”, „Newsweek”, „Po-
lityka” czy „Rzeczpospolita”. Jako, 
że naszym celem jest promowanie 
wszystkich firm z naszego regionu, 
dane otwierających listę cytujemy za 
ogólnopolskimi rankingami:

Konspol 800 mln zł
Fakro – 545 mln zł
Koral – 250 mln zł
Carbon – ze względu na skom-

plikowaną strukturę własności nie 
podajemy danych tej znanej w No-
wym Sączu firmy. Jej wkład w roz-
wój naszego regionu jest na tyle 
istotny, że nie wypada nam o niej 
nie wspomnieć.

Na naszej liście znajdują się 
firmy, których dane finansowe 
są jawne tj. spółki prawa handlowe-
go. Nie zostały zatem ujęte spółki: 
jednoosobowa działalność gospo-
darcza, spółki cywilne, organizacje 
non profit. Ich dane nie są dostęp-
ne, ale mamy nadzieję, że zechcą 
włączyć się w przygotowanie kolej-
nych edycji naszej listy i sami prze-
ślą nam swoje wyniki finansowe.

JAK CZYTAĆ RANKING

Nazwa Opis miejscowość
wartość 

firmy [zł]

obrót 2012 

[zł]
zatrudnienie

Koszt 

utworzenia 

miejsca pracy

TYMBARK MWS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA Produkcja soków z owoców i warzyw Tymbark
1 024 451 

271
555 112 622 bd bd

NEWAG S A Produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych. Nowy Sącz 573 726 592 686 412 794 1400 400 216

SPÓŁDZIELNIA PRACY MUSZYNIANKA
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 

butelkowanych.
Krynica-Zdrój 228 091 723 116 685 806 bd bd

FABRYKA MASZYN GLINIK S A Produkcja maszyn i urządzeń górniczych. Gorlice 166 117 069 40 254 616 bd bd

MO BRUK S A
Gospodarka odpadami, w tym odbiór, odzysk, recykling i utylizacja oraz produkcja paliw 

alternatywnych.
Korzenna 157 986 374 38 353 403 140 1 128 474

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE 

ERBET SP Z O O
Producent złącz i rozdzielnic elektrycznych w obudowach z materiału termoutwardzalnego. Nowy Sącz 96 457 452 111 716 646 320 301 430

BATIM TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA SPÓŁKA 

JAWNA BARBARA EDELMULLER GENERAUX I JANUSZ 

REMBILAS W STARYM SĄCZU

Transport drogowy towarów, usługi. transportowe na rynku europejskim. Stary Sącz 87 142 473 157 509 688 390 189 294

ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY EMITER SPÓŁKA JAWNA 

STANISŁAW BIEDA PIOTR LIS
Producent złącz i rozdzielnic elektrycznych w obudowach z materiału termoutwardzalnego. Limanowa 84 188 379 79 816 868 292 288 316

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MIPOL P.MIKULEC 

M.J.B.PLATA SPÓŁKA JAWNA
Producent mięsa wołowego. Stary Sącz 75 411 862 135 018 907 120 208 273

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE 

WOLIMEX
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Limanowa 67 427 922 67 613 524 250 269 712

SEVERT POLSKA SP Z O O Prace spawalnicze oraz obróbka skrawaniem. Gorlice 62 329 864 54 878 149 260 239 730

GORAN SP Z O O Producent stolarki otworowej. Grybów 61 318 194 60 750 389 120 510 985

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE 

POLMEX SP Z O O
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Nowy Sącz 58 603 820 172 681 721 117 500 887

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO 

MACHNIK KRZYSZTOF MACHNIK
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Krynica-Zdrój 54 161 296 75 349 760 200 270 806

ZET TRANSPORT SP Z O O Transport drogowy towarów Nowy Sącz 51 812 757 60 494 928 140 370 091

HUZAR SP Z O O Skup i sprzedaż miodów pszczelich, produkcja miodu sztucznego oraz cukru inwertowanego. Nowy Sącz 47 161 226 65 121 379 60 786 020

GOLD DROP SP Z O O Producent szerokiej gamy środków czystości. Limanowa 45 838 541 69 068 588 177 216 408

KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA S A Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Krynica-Zdrój 45 570 141 17 068 748 50 911 403

GÓR STAL SP Z O O Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Gorlice 45 361 843 61 732 850 75 604 825

DOBR MIĘS S CICHORZ W CICHORZ SPÓŁKA JAWNA Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Dobra 45 351 238 81 528 384 bd bd

FIRMA HANDLOWA MAG FERUM ANDRZEJ I KRZYSZTOF 

PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Nowy Sącz 44 909 241 97 893 990 20 2 245 462

LITWIŃSKI TRANSPORT SPRZĘT BUDOWNICTWO Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Tęgoborze 44 890 605 60 972 557 198 226 720

LIMATHERM S A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Limanowa 44 040 707 38 666 846 350 125 831

FIRMA HANDLOWA ELEKTRET SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW 

I JACEK BIEDA AGATA MÓL
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Limanowa 43 590 895 64 923 444 bd bd

FABRYKA OKIEN DAKO SP Z O O Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Nowy Sącz 43 401 525 64 160 677 400 108 504

HOTEL MOTYL SP Z O O Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Krynica-Zdrój 43 265 067 844 454 bd bd

GORTEX IMPORT EKSPORT Transport drogowy towarów Nowy Sącz 42 914 229 34 634 572 40 1 072 856

PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 

butelkowanych

Piwniczna-

Zdrój
42 237 000 31 093 000 bd bd

FLEXERGIS SP Z O O Pozostałe drukowanie Nowy Sącz 42 137 391 61 915 687 117 348 213

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA 

OLMA ELŻBIETA MASTALERZ MAREK MASTALERZ 

SPÓŁKA JAWNA

Transport drogowy towarów Nowy Sącz 41 324 474 86 244 704 132 272 190

GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW ZELSAD SP Z O O Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Tęgoborze 40 099 687 9 853 663 4 bd

NORLYS SP Z O O Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Nowy Sącz 39 665 862 32 632 339 210 188 885

POLSKA GRUPA HANDLOWA ALFA SP Z O O Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Gorlice 21 225 163 107 218 545 bd bd

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S A
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 

butelkowanych
Krynica-Zdrój 38 684 263 27 692 567 354 109 278

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE 

STALADAM SPÓŁKA JAWNA ADAM CZEPIEL BARBARA 

CZEPIEL

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Szczyrzyc 38 393 509 73 882 165 bd bd

PROSPONA SP Z O O Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Nowy Sącz 34 539 682 60 510 026 250 106 750

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE CERBUD 

SP Z O O
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Nowy Sącz 34 316 558 40 806 536 190 180 613

PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH 

IZOLACJA MATIZOL S A

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana
Gorlice 32 901 131 60 254 302 110 299 101
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PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LASKOPOL HALINA 

DUDEK ROMAN DUDEK SPÓŁKA JAWNA
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Limanowa 30 169 224 74 378 334 180 84 602

PPHU AGRO HURT SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR PIOTR PAWEŁ 

WIDEŁ
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Nowy Sącz 29 770 019 53 639 323 58 513 276

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 

I TRANSPORTOWYCH CECHINI STANISŁAW I JÓZEF CECHINI 

SPÓŁKA JAWNA

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Krynica-Zdrój 28 599 627 42 791 616 81 332 075

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW 

OWOC ŁĄCKI SP Z O O
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Łącko 28 088 080 11 887 441 bd bd

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE GODROM 

SP Z O O
Roboty związane z budową dróg i autostrad Gorlice 27 839 407 53 352 685 bd bd

TLC SP Z O O Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Gorlice 26 786 407 20 342 662 50 374 232

SADOWNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA ŁOSOSINA Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Łososina Dolna 26 006 229 5 125 017 10 bd

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO WARZYWNEGO 

SP Z O O
Produkcja soków z owoców i warzyw Nowy Sącz 25 666 701 45 675 430 2 bd

BHB BERTSCH HOLZBAU SP Z O O Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Nowy Sącz 24 930 682 29 089 691 100 187 952

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE LIMDROG 

SP Z O O
Roboty związane z budową dróg i autostrad Limanowa 24 159 642 63 946 677 82 73 736

ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAŻOWY GRIMBUD SP Z O O Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Nowy Sącz 23 421 191 35 023 408 100 234 212

PRZDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE WYSOWA DOM 

SPÓŁKA JAWNA IRENA DZIURNA TADEUSZ DZIURNY
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wysowa-Zdrój 22 876 937 24 604 157 4 bd

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH S A Roboty związane z budową dróg i autostrad Nowy Sącz 22 739 024 59 741 970 200 89 253

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BUDMEX 

SP Z O O
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Nowy Sącz 20 926 686 26 304 257 100 209 267

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW 

OLSAD SP Z O O
Działalność usługowa następująca po zbiorach Podegrodzie 20 124 988 9 893 125 bd bd

INSTAR SPÓŁKA JAWNA MAREK CZAMARA EWA HAJDYŁA 

JAN PYTEL
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Limanowa 19 903 410 19 472 886 72 202 458

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE 

SP Z O O W NOWYM SĄCZU
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Nowy Sącz 19 093 777 25 843 560 265 72 052

SCANPOL CONSTRUCTION SP Z O O Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Piwniczna-

Zdrój
19 063 986 14 030 864 1 bd

ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWY HAŻBUD 

SP Z O O
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Gorlice 18 899 865 40 303 840 120 108 912

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Stróże 18 437 935 9 710 308 177 104 169

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE 

OTECH SP Z O O
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Gorlice 18 452 179 43 626 638 118 82 906

ELEKTRICAL ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY USŁUGI 

BUDOWLANE
Wykonywanie instalacji elektrycznych Limanowa 18 059 980 22 617 838 105 79 660

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO 

SPOŻYWCZEGO BASSO SP Z O O
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Gołkowice 

Dolne
17 647 174 31 350 118 46 370 661

TRANSPORT SPEDYCJA NATANEK SPÓŁKA JAWNA Transport drogowy towarów Jodłownik 17 531 758 34 417 822 83 156 525

PROFIL SPÓŁKA JAWNA ANNA I PIOTR BAZIAK Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Klęczany 16 842 967 28 236 827 96 159 323

BCS POLSKA SP Z O O Działalność związana z oprogramowaniem Nowy Sącz 16 787 367 33 618 181 50 201 617

STACJA NARCIARSKA LASKOWA KAMIONNA 

CHWASTEK & CHWASTEK SPÓŁKA JAWNA
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Laskowa 15 584 139 2 744 140 10 1 558 414

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA Przetwórstwo mleka i wyrób serów Nowy Sącz 15 290 375 32 436 981 bd bd

SPÓŁKA JAWNA MIKULEC Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Stary Sącz 15 229 667 71 938 000 bd bd

KRONMAT SP Z O O Zakładanie stolarki budowlanej Nowy Sącz 15 051 577 30 369 990 3 bd

STEMIK SP Z O O Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Zagórzany 14 381 750 14 691 164 62 231 964

COGNOR BLACHY DACHOWE S A Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Nowy Sącz 14 371 030 18 960 787 22 287 645

UZDROWISKO WYSOWA S A
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 

butelkowanych
Wysowa-Zdrój 14 004 117 17 415 344 145 96 580

P P H U KONSTAL Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Jodłownik 13 629 061 19 182 920 53 257 152

MAGURA MIECZYSŁAW WĄSOWSKI I KRZYSZTOF PROTAS 

SPÓŁKA JAWNA
Produkcja pozostałych mebli Gorlice 12 421 785 21 413 711 48 148 371

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE 

LIGWAN M WAŃCZYK I M LIGĘZA SPÓŁKA JAWNA
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Nowy Sącz 12 136 765 13 559 751 27 245 983

SPÓŁDZIELNIA METALOWO ODLEWNICZA OGNIWO W BIECZU Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Biecz 11 955 789 23 156 296 180 61 056

MORAPEL SPÓŁKA JAWNA K J MORZYWOŁEK Sprzedaż hurtowa skór Nowy Sącz 11 701 162 23 218 875 bd bd

ZAKŁAD USŁUG LECZNICZO WYPOCZYNKOWYCH PZL MIELEC 

SP Z O O
Działalność szpitali Krynica-Zdrój 11 510 834 6 222 355 25 460 433

BJ LEATHER SP Z O O Sprzedaż hurtowa skór Stary Sącz 11 380 562 24 791 287 5 bd

PBM POŁUDNIE TOUR SP Z O O Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Rytro 11 360 778 6 786 755 51 222 760

WYDAWNICTWO CZARNE SP Z O O Wydawanie książek Sękowa 11 315 160 10 141 651 1 bd

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO DOMINIK 

SP Z O O
Przetwórstwo mleka i wyrób serów Wielogłowy 10 977 447 26 363 410 85 65 626

LIMATHERM SENSOR SP Z O O Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Limanowa 10 656 973 11 358 487 57 70 963

LAMINTEX SP Z O O Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Nowy Sącz 10 537 724 20 578 470 5 bd

GORLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

FOREST SP Z O O

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania
Gorlice 10 134 038 21 498 262 278 24 845

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA ROLBUD SPÓŁKA JAWNA 

ZOFIA I WŁADYSŁAW SYCHOWSCY
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Gołkowice 

Górne
10 040 528 0 19 528 449

MEKANIKA SP Z O O Produkcja narzędzi Gorlice 9 908 436 16 074 959 13 472 399

BIOFACTORY S A Produkcja wyrobów tartacznych Biecz 9 685 220 6 892 963 53 182 740

WIKAR PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO TRANSPORTOWE 

SP Z O O
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Łososina Dolna 9 485 586 15 644 614 60 158 093

CERTUS SP Z O O Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Gorlice 9 149 571 16 391 445 98 61 404

FLORIAN POŁUDNIE SP Z O O Obróbka mechaniczna elementów metalowych Tymbark 9 149 073 24 111 301 1 8 064 690

PARTNER ALMA STACH KRÓL SPÓŁKA JAWNA Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Limanowa 8 690 066 13 070 355 25 301 124

SCHRONISKA I HOTELE PTTK KARPATY SP Z O O Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Nowy Sącz 8 677 020 9 354 947 16 542 314

FIRMA PRYWATNA Transport drogowy towarów Tymbark 8 451 331 19 601 922 50 169 027

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MERX 

D MIGACZ K PORĘBA SPÓŁKA JAWNA
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Nowy Sącz 8 190 715 9 029 540 14 585 051

W zestawieniu powinny znaleźć się także firmy Wiśniowski, Technobud, które prosiły o niepublikowanie ich danych 
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Zapytaliśmy o to samych zainte-
resowanych. Byliśmy ciekawi, czy 
przedsiębiorczości można się na-
uczyć, jak wygląda ich dzień pracy, 
jak są postrzegani przez społeczeń-
stwo. Oto co usłyszeliśmy: 

 

TYMON KLIMEK, właściciel 
Domu Pomocy Społecznej 
im Ojca Pio w Mogilnie.

W Polsce nadal brakuje właści-
wego podejścia do pracodawców. 
Przykład powinien iść z góry, tym-
czasem ani politycy, ani urzędni-
cy nie szanują przedsiębiorców. 
W urzędach wymagają ode mnie, 
abym podpisywał się jako właści-
ciel, a ja uparcie podpisuję się jako 
pracodawca, ponieważ taką właśnie 
funkcję pełnię w społeczeństwie. 
„Właściciel” kojarzy się z posiada-
niem kogoś lub czegoś, a nie z da-
waniem czy pomaganiem. Jako oso-
ba zarządzająca przedsiębiorstwem 
daję pracę innym ludziom, tym sa-
mym im pomagam. 

ZBIGNIEW SZUBRYT, 
właściciel Zakładów 
Mięsnych Szubryt,

Często spotykam się z opinią: 
„takiemu to dobrze”. Mało jednak 

ludzi zastanawia się, jaka jest dru-
ga strona medalu. Mam tu na myśli 
trudności, z jakimi na co dzień bo-
rykają się przedsiębiorcy. Jest ich 
naprawdę niemało. Trzeba zmagać 
się z ogromną biurokracją. A w na-
szej dziedzinie trudna jest także 
logistyka.

JANUSZ KASZTELEWICZ, 
właściciel gospodarstwa 
pasiecznego „Sądecki 
Bartnik”

Jestem przykładem na to, 
że z pasji, wręcz dziecięcej, moż-
na uczynić sposób na życie. Trze-
ba być jednak upartym i gotowym 
do poświęceń. Nie radzę jednak iść 
w nasze ślady. W tej chwili stwo-
rzyliśmy sobie z żoną i dzieciaka-
mi prawdziwy kierat. Brakuje nam 
na wszystko czasu. Tydzień po-
winien mieć osiem dni, doba – 25 
godzin.

KAZIMIERZ PAZGAN, 
właściciel firmy Konspol

Przedsiębiorca to przede 
wszystkim zespół cech charakte-
ru. Najlepiej jednak, jeśli te cechy 
charakteru uzupełnione są solid-
ną wiedzą teoretyczną. Ja jestem 

praktykiem. Na własnej skórze 
uczyłem się biznesowego abeca-
dła. Pamiętajmy jednak, że nauka 
„na własnej skórze” jest najbar-
dziej bolesna.

STANISŁAW KOGUT, 
senator Rzeczypospolitej 
Polskiej, założyciel 
Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 
w Stróżach

Ludzie myślą że manna 
sama z nieba leci. Ja poświęci-
łem prawie 20 lat swojego ży-
cia – w tym soboty, niedziele, 
wszystko – żeby tego dopilnować 
i to wszystko budować. Na samym 
początku to była droga na Golgo-
tę. Jeszcze nikt nie wiedział, jak 
fundacja funkcjonuje. Każdego 
trzeba było przekonywać do tej 
inicjatywy. 

GRZEGORZ MORDARSKI, 
właściciel firmy SOLGRO 
Polska.

Przedsiębiorczość wynio-
słem z domu rodzinnego. Wyda-
je mi się, że jeśli ktoś nigdy nie 
miał styczności z firmą, to jest 

naprawdę trudno. Jeśli w dzie-
ciństwie widziało się, jak rodzi-
ce ciężko pracowali, ile wysił-
ku ich to kosztowało, jest lepiej 
przygotowany. To nie jest praca 
od siódmej do piętnastej. Nieraz 
nie śpi się po nocach, żeby to ja-
koś funkcjonowało, żeby pracow-
nicy mieli zapłacone pensje, ZUS 
był uregulowany…

 

A co sądeczanie sądzą 
o przedsiębiorcach?

Według przedsiębiorców pro-
wadzenie własnej firmy wyma-
ga wielu poświęceń i naprawdę 
ogromnego wysiłku. W społe-
czeństwie istnieje jednak wiele 
skrajnych opinii na temat ich pra-
cy. My byliśmy ciekawi, jakie zda-
nie na ten temat mają sądecza-
nie. Zapytaliśmy o to na stronie 
dts24.pl. Odpowiedzi można było 
udzielać w komentarzach lub 
przesyłać na adres e–mail Fun-
dacji lub Redakcji . Oto czego się 
dowiedzieliśmy.

 
 Józefa 67 lat

Jak postrzegam przedsiębior-
cę? Ciekawe pytanie, bo w moim 
wieku, z moim bagażem do-
świadczeń i w moim otocze-
niu przedsiębiorca postrzega-
ny jest jako kombinator, oszust. 
Burżuazja, złodziej, bo przecież 
„pierwszy milion trzeba ukraść”. 
Wyzyskiwacz, który pragnie tyl-
ko wycisnąć pracownika jak cy-
trynę w zamian za płacę mini-
malną lub pieniądze pod stołem. 
Prawdopodobnie tacy też się zda-
rzają. Nie wiem, nigdy nie spo-
tkałam żadnego przedsiębiorcy, 
który pasowałby do tego wize-
runku. Spotkałam za to całą masę 
godnych podziwu, inspirujących 
osób, które prowadzą własną fir-
mę. Osób godnych naśladowania. 
Przedsiębiorczość to stan umysłu, 
nie posiadania. Styl życia. Sposób 
myślenia i takich ludzi trzeba po-
dziwiać, bo oni poświęcają swo-
je życie dla pracy. Na pewno nie 
pracują po 8 godzin i nie jest im 
łatwo. Myślę, że przedsiębiorcom 
należą się ogromne wyrazy uzna-
nia i że my jako społeczeństwo po-
winniśmy ich bardziej szanować.

Marzena 19 lat 

Mój tata jest przedsiębior-
cą. To ciężka harówka od rana 
do nocy. Trzeba być pod telefo-
nem 24 godziny na dobę. Nie ma, 
że wychodzisz z pracy o 16.00 

i nic cię nie interesuje. Jeśli chodzi 
o kwestie materialne, to nie można 
narzekać. Mieszkamy w ładnym 
domu, są pieniądze na wycieczki 
zagraniczne, ładne ubrania. Cho-
ciaż nie zawsze tak było… począt-
ki były bardzo trudne. 

Zresztą sam tata w przypływie 
szczerości mówi, że czasu kie-
dy dorastaliśmy, wypowiadali-
śmy pierwsze słowa, już nikt mu 
nie zwróci…

Studentka 21 lat 

W dzisiejszych czasach stawia 
się na kreatywność. Moim marze-
niem jest założenie własnej dzia-
łalności, dlaczego? Zdaję sobie 
sprawę, że to rodzi duże ryzyk, 
ale jestem młoda i ktoś to ryzy-
ko musi ponosić. Dzisiaj narzeka-
my, że sytuacja w Polsce wcale się 
nie poprawia na lepsze. Ja pytam, 
jak ma się poprawić, jak tyle osób 
pracuje w tak zwanej budżetów-
ce, przecież ktoś musi „zarobić”, 
żeby te osoby mogły pracować. 
Nie chce mówić,że jestem strasz-
ną patriotką, która poświęca się 
dla ogółu. W pewnym sensie jed-
nak czuje się odpowiedzialna za 
kraj, w którym żyję. Mój wujek, 
który posiada własną firmę, ciągle 
mi odradza, mówi to nie jest takie 
łatwe, trzeba 24 godziny na dobę 
myśleć nad tym, co będzie za ty-
dzień, miesiąc i rok. Ja odpowia-
dam, że rozumiem, ale i tak będę 
robić swoje. Trzeba wierzyć, że się 
uda. Zrobię wszystko, żeby osią-
gnąć swój cel. Jeśli chodzi o men-
talność ludzi młodych, to myślę, 
że dużo się w tej sprawie zmie-
niło. Dzisiaj bardziej doceniamy 
i rozumiemy wpływ rodzimych 
firm na rozwój gospodarczy kraju. 
Przecież dzięki działalności przed-
siębiorców mamy gdzie pracować. 
Rozwija się nasz region i cały kraj. 

Pracownik 35 lat 

Od 15 lat pracuję u kilku przed-
siębiorców, więc coś na ten temat 
mogę powiedzieć. Przedsiębior-
ca nie docenia tego, że ja pracuję 
dla niego. Jeśli mi pozwoli praco-
wać i dobrze zarobić, to ja tę pra-
cę będę o wiele lepiej wykony-
wał. Dzisiaj trudno godnie wyżyć 
za to, co płacą nasi właściciele 
firm. To jest takie koło zamknięte 
od kilku lat, my pracownicy mó-
wimy, że chcemy lepiej zarobić, 
a szef mówi, że nie może podnieść 
pensji, bo firmy na to nie stać. Ja 
się wcale nie dziwię, że ludzie wy-
jeżdżają z kraju, ponieważ nawet 
jeśli tę pracę mają, to zwykle wy-
nagrodzenie nie wystarcza nawet 
na podstawowe potrzeby.

Czy warto być przedsiębiorcą?
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KULTURA.  Swoim „skokiem śmier-
ci” uratowała 150 więźniarek, któ-
re razem z nią przebywały w obozie 
koncentracyjnym dla kobiet. Po la-
tach Józefa Stefaniszyn opowiadała 
tę historię swoim uczniom. I to wła-
śnie jej wspomnienia były pierw-
szym impulsem dla Artura Franczaka, 

prezesa Stowarzyszenia Profesjonal-
nego Samorządu, do zorganizowa-
nia wystawy i konferencji „Sądeczan-
ki w Ravensbrück”.

– Naczelną myślą, która mi 
przyświecała, było przybliżenie 
młodzieży historii obozu – mówi 
Franczak. – Wiedzą o Auschwitz, 
Majdanku, ale o Ravensbrück 
niewiele się mówi. Ta wystawa 
ma jeszcze osobiste dno. Moją 
nauczycielką muzyki w Szkole 
Podstawowej numer 3 w Nowym 
Sączu była Józefa Stefaniszyn, 
która przeżyła obóz. Pamiętam, 
że zawsze demonstrowała to, 
chodząc w pasiaku podczas róż-
nego rodzaju uroczystości pa-
triotycznych. Opowiadała nam 
również swoje przeżycia stam-
tąd. W głowie mocno utkwi-
ła mi historia jej skoku śmier-
ci. Gdy wracała z więźniarkami 
z pracy, esesman postawił im 
ultimatum: albo któraś z nich 
przeskoczy rów wypełniony 
szkłem, albo wszystkie zaraz 
zginą. Pani Józefa, ponieważ 
przed wojną uprawiała sport, 
podjęła się tego ryzyka ze szczę-
śliwym skutkiem…

Historię Józefy Stefaniszyn 
oraz 34 innych sądeczanek, 
które trafiły do obozu Ravens-
brück, można poznać, odwie-
dzając wystawę w Dawnej Syna-
godze w Nowym Sączu. Czynna 
do 7 grudnia. 

Więcej na ten temat przeczytasz 
na dts24.pl 
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Pani od muzyki

W Domu Kawy i Wina tydzień zaczyna się 

w piątek. Piątkowy wieczór bowiem, po ca-

łotygodniowym pośpiechu to najlepszy mo-

ment na lampkę dobrego wina. Inna sprawa, 

iż Tomasz Prusak z Domu Kawy i Wina uwa-

ża, że każdy z siedmiu dni tygodnia, to odpo-

wiedni moment, na lampkę markowego wina.

– Właśnie dlatego zainicjowaliśmy nasze 

tygodnie – mówi Tomasz Prusak. – Zasada 

jest prosta: zapraszamy do krynickiego pen-

sjonatu Małopolanka, by delektować się wi-

nami z najwyższej półki. Co tydzień innymi, 

ale zwykle według klucza geograficznego: 

kraj, region i dom winiarski.

Tomasz Prusak zaprasza dosłownie 

na lampkę wina, bo podczas wspomnianych 

tygodni – wyjątkowo w przypadku win z naj-

wyższej półki – rozlewane jest ono na lamp-

ki, bez konieczności kupowania całej butelki.

Gospodarze Domu Kawy i Wina szcze-

gólnie dbają o atmosferę miejsca, do które-

go zapraszają swoich gości. Dlatego w Ma-

łopolance każdy koneser win poczuje się 

wyjątkowo, bowiem –  oprócz oczywistej 

przyjemności picia wina – o winach świata 

do woli będzie mógł rozmawiać z podob-

nymi sobie pasjonatami, a także fachowym 

personelem, który o  tym trunku wie (pra-

wie) wszystko.

– Wiemy, jak wielkie znaczenie dla osób 

kochających wino, ma możliwość dyskutowa-

nia o nim, dzielenia się własnymi doświad-

czeniami, ocenami i gustami – mówi Jarosław 

Migacz. – Winiarze mogą godzinami rozma-

wiać o tym co piją, trzeba im tylko stworzyć 

odpowiednie ku temu warunki i możliwość 

spotkania innych ludzi, którzy mówią tym sa-

mym językiem.

Z myślą o tych, którzy lubią dzielić się swo-

imi wrażeniami z degustacji, Dom Kawy i Wina 

przygotował specjalny konkurs na swoim fa-

cebookowym profilu. Tam, każdy, kto czuje 

potrzebę podzielenia się ze światem własną 

opowieścią o  poznanym właśnie winie (do-

stępnym w DKiW) może je w ramach konkur-

su upublicznić, a na zwycięzcę każdej edycji 

zabawy czekają dwie butelki wina.

Kto nie może być w Małopolance, w wina 

podawane w  ramach danego tygodnia te-

matycznego, może zaopatrzyć się w sądec-

kiej placówce Domu Kawy i Wina, kupując je 

w promocyjnej cenie.

– A kto chce o najlepszym winie i kawie wie-

dzieć jeszcze więcej, tego zachęcam do od-

wiedzenia naszego profilu na  Facebooku 

– mówi Tomasz Prusak. – Dużo się tam dzieje, 

a oprócz wspomnianego konkursu, na winiar-

skie tematy może przeczytać niemal wszystko.

https://www.facebook.com/kawawino

Ludzie, którzy mówią językiem wina

KUPON RABATOWY
upoważniający do 

jednorazowej zniżki 

w wysokości 10 zł 
na zakup wina 

w cenie minimum 50 zł.

Kupon obowiązuje do końca 
2014 r. w Domu Kawy i Wina

Krynica Bulwary Dietla 13 
oraz 

Nowy Sącz ul. Zdrojowa 39
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MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Jak powinna zachować się ofiara 
i świadek cyberprzemocy i gdzie 
może szukać pomocy? Jakie kroki 
należy podjąć wobec sprawcy ? Jak 
minimalizować ryzyko zostania 
ofiarą cyberprzemocy? To kilka 
z pytań, na które mieli odpowie-
dzieć uczestnicy konferencji, zor-
ganizowanej 22 października 2014 
przez Fundację Promocji Nauki 
i Kreatywności w Muzeum Okrę-
gowym w Nowym Sączu. Uczest-
nikami byli uczniowie z gimna-
zjów z Librantowej, Chełmca, 
Nawojowej, Jezuickiego Centrum 
Edukacji i gimnazjów nr 1,2 i 6 
w Nowym Sączu wraz z opieku-
nami. Warsztaty były pierwszym 
etapem projektu ”Lepiej zrozu-
mieć niż znienawidzić”, który jest 
realizowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Gospodarczego, 
w ramach programu Obywatele 
dla Demokracji. 

– Celem projektu jest prze-
ciwdziałanie cyberprzemocy oraz 
walka z przejawami agresji słow-
nej ze szczególnym uwzględnie-
niem mowy nienawiści w Inter-
necie – mówi Piotr Grześków, 
prezes Fundacji Promocji Nauki 
i Kreatywności i koordynator pro-
jektu. W projekcie bierze udział 10 
grup gimnazjalistów, którzy mają 
za zadanie przygotować i zreali-
zować kampanie uświadamiające 
mechanizmy i skutki cyberprze-
mocy i mowy nienawiści w In-
ternecie oraz akcję mającą na celu 
zwalczanie zauważonych aktów 
nietolerancji lub posługiwania się 
agresywnym językiem w Interne-
cie. Grupa gimnazjalistów, która 
przygotuje i przeprowadzi naj-
skuteczniejszą kampanię i akcję 
przeciwdziałającą cyberprzemo-
cy, wyjedzie w nagrodę do Bergen 
w Norwegii. Jest to możliwe dzięki 
temu, że projekt jest realizowany 
z partnerami norweskimi: Region 
Hordaland i organizacją pozarzą-
dową Norsk Folkehjelp. Działania 
gimnazjalistów będą prezentowa-
ne na stronie internetowej projek-
tu www.lepiejzrozumiec.pl

Warsztaty dla młodzieży prowa-
dził Krzysztof Małota, nauczyciel 
historii i WOS w Gimnazjum nr 2 
w Nowym Sączu. Zdefiniował po-
jęcie cyberprzemocy, powiedział 
jakie są jej skutki i jak można zmi-
nimalizować ryzyko zostania jej 
ofiarą. Podczas warsztatów gim-
nazjaliści dowiedzieli się, jak re-
agować na przemoc w sieci i inne 
zachowania dyskryminujące. Wy-
kład na temat konsekwencji praw-
nych stosowania cyberprzemocy, 
szerzenia nietolerancji i stosowa-
nia mowy nienawiści w Internecie 
zaprezentował mecenas Paweł Mę-
doń, natomiast Bartosz Wańczyk, 
który był uczestnikiem pierwsze-
go wyjazdu studyjnego do Bergen 

podzielił się wiedzą na temat spo-
sobów walki z cyberprzemocą sto-
sowanych przez norweskich part-
nerów projektu.

Konferencja zakończyła się 
przedstawieniem propozycji 
konkretnych działań, które 
mogą prowadzić grupy biorące 
udział w projekcie. Jak powie-
dział prezes Fundacji Promo-
cji Nauki i Kreatywności Piotr 

Grześków: – Jestem spokojny 
o rezultaty projektu, ponieważ 
widzę, że do grup liderów zgłosi-
li się gimnazjaliści, którzy znają 
temat, spotkali się z przejawami 
cyberprzemocy i pragną się temu 
zjawisku przeciwstawić. Na tym 
projekcie zależy nam szczegól-
nie, ponieważ środki na jego re-
alizację zdobyliśmy po ciężkim 
boju. Konkurencja w konkursie 

Obywatele dla Demokracji była 
bardzo duża, o dofinansowa-
nie ubiegało się 845 organizacji 

z całego kraju. Nasz projekt jest 
jednym z 30, które uzyskały apro-
batę i są realizowane. 

Sądecka Młodzież 
przeciw cyberprzemocy

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
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KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a

tel. kom 502 144 016

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

informuje, że Gmina Stary Sącz

realizuje projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”

W ramach projektu zakupiono i przekazano 140 zestawów komputerowych z drukarkami 

i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz 44 zestawy komputerowe 

dla 11 jednostek podległych Gminie Stary Sącz.

Wartość projektu: 1 047 404,00 zł

Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł

Środki krajowe 157 110,60 zł

www.wykluczenie.stary.sacz.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA

REKLAMA

Praca w Niemczech
Poszukujemy na okres 

od 15.11. do 23.12.2014r.

•  Pomocy kuchennej ze znajomością 

gotowania – 800 Euro na rękę.

•  Pomocnik na Grilla – 1000 Euro na rękę.

Bez znajomości języka.

Nocleg i wyżywienie zagwarantowane.

Wszystkie świadczenia socjalne.

e-mail: Info@lean.lu  
Tel. 0049-6774-9186580

Byłeś świadkiem interesującego 
zdarzenia? Masz dobre czy złe 
informacje, o których powinni 
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś 

nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411

E–mail: redakcja@dts24.pl
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– Podsumowując dobiegającą 
do końca kadencję Rady Miejskiej 
przede wszystkim należy moc-
no podkreślić olbrzymi wzrost in-
westycyjny – mówi wiceburmistrz 
Kazimierz Gizicki. – W tych latach 
z samego budżetu gminy na in-
westycje wydaliśmy ponad 73 mln 
złotych. Jeśli do tego dodamy in-
westycje zrealizowane przez inne 
instytucje a skoordynowane z na-
szymi planami to w sumie inwe-
stycje pochłonęły blisko 122 mln 
złotych. Mam tutaj na myśli takie 
instytucje i firmy jak Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad, Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej, Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
Zarząd Dróg Powiatowych i Są-
deckie Wodociągi. Bilans dokonań 
jest znakomity, chociaż chciałoby 
się więcej zrobić, gdy możliwości 
naszego budżetu gminnego były 
większe. Oczywiście jak w każ-
dej polskiej gminie władze staro-
sądeckiego samorządu starały się 
o równomierny rozwój poszcze-
gólnych sołectw i miasta w róż-
nych aspektach życia społeczne-
go, ale oczywiście główny nacisk 
od kilku lat stawiano na budo-
wę i przebudowę dróg. Zwłaszcza, 
że nie ominęły gminy kataklizmy 
powodziowe.

– W latach 2011–2014 w Sta-
rym Sączu i w sołectwach prze-
budowaliśmy lub wybudowali-
śmy blisko 31 km dróg gminnych 
(nie wspominając o drogach po-
wiatowych), 4 mosty, blisko 5,5 
km ścieżek rowerowych i blisko 
6 km chodników – wylicza wice-
burmistrz Gizicki. – Z rządowego 
Programu Odbudowy Dróg Lokal-
nych pozyskaliśmy 7 mln złotych, 
dzięki czemu dokonano całkowi-
tego remontu ulic w Starym Są-
czu, w Barcicach i Moszczenicy 
Niżnej. Największym przedsię-
wzięciem jest dobiegająca końca 
przebudowa drogi od ronda JPII 
do mostu w Gołkowicach Dolnych. 
A samo rondo w tej miejscowości 
jest wręcz imponujące.

Na spotkaniach wiejskich miesz-
kańcy na bieżąco byli informowa-
ni o tym co się dzieje w mieście 
i gminie. Podobnie jest na spotka-
niach wyborczych, ale warto pod-
kreślić duży wysiłek jaki władze 
samorządowe podjęły w celu po-
prawy bazy edukacyjnej i oświa-
towej zwłaszcza, że administru-
ją 8 szkołami podstawowymi i 4 
gimnazjami. Szkoły zostały wy-
posażone m.in. w 62 tablice in-
teraktywne i w 211 komputerów. 
Nie wspominając już o nowych, 
ekonomicznych kotłowniach, bo-
iskach sportowych, czy placach 
zabaw dla dzieci. Oddane do użyt-
ku biblioteki w Przysietnicy, Barci-
cach stały się centrami kulturalne-
go życia mieszkańców podobnie jak 
odnowione świetlice wiejskie w Ła-
zach Biegonickich i Myślcu. W po-
łowie 2015 r. piękną, nowoczesną 
bibliotekę otrzymają mieszkańcy 
Gołkowic Górnych. Nieco później 
w rozbudowanym budynku przy 
ul. Mickiewicza w Starym Sączu 

swoje miejsce będzie mieć Powia-
towa i Miejsko–Gminna Bibliote-
ka Publiczna.

Dzięki generalnej przebudowie 
starosądeckiego Sokoła za czasów 
burmistrzowania Mariana Cyconia 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari stało się już znanym, jasnym 
punktem na kulturalnej mapie ca-
łej Małopolski. Imprezy organizo-
wane przez dyr. Wojciecha Knapika 
sprawiły, że centrum tętni życiem. 

Stary Sącz staje się coraz bar-
dziej atrakcyjnym miejscem nie 
tylko do zwiedzania, ale także 

wypoczynku i wędrówek dzięki 
stawom rekreacyjnym, wieżom wi-
dokowym na Górze Miejskiej, czy 
Woli Kroguleckiej.

Miasto i gmina przez ostatnie 
lata jest coraz liczniej odwiedza-
na przez turystów krajowych i za-
granicznych co nie jest bez zna-
czenia dla starosądeckich kupców 
i handlowców.

Reasumując to była dobra ka-
dencja dla mieszkańców miasta, 
chociaż zawsze jakaś nuta niedo-
sytu może pozostawać. 

(KAN)

ROZMAWIAMY 
z JACKIEM LELKIEM, 
burmistrzem Starego 
Sącza.

– Panie burmistrzu 
objął Pan stanowi-
sko w wyniku wy-
borów uzupełniają-
cych w 2012 r. Nie jest 
to zatem pełna kaden-
cja, ale co się rzadko zdarza 
w obyczajach politycznych w na-
szym kraju, w publicznych wystąpie-
niach często się Pan odwołuje bar-
dzo ciepło i pozytywnie do poprzednika 
b. burmistrza obecnego posła Maria-
na Cyconia…

– Nie może być przecież inaczej 
skoro tyle lat byłem zastępcą pana 
Cyconia. Więcej powiem… Słowa 
największego uznania kieruję pod 
adresem pana posła Cyconia, który 
jako burmistrz rozpoczynał obecną 
kadencję przygotowując podwa-
liny wielu projektów, które ja fi-
nalizowałem przy wsparciu wielu 
ludzi. Mam tutaj na myśli moje-
go zastępcę Kazimierza Gizickie-
go, pracowników Urzędu Miejskie-
go, radnych.
– Stary Sącz jest perełką architekto-
niczną, historyczną przyciągającą tu-
rystów, pielgrzymów. Co oni mówią 
o mieście w prywatnych rozmowach? 

– W największych superlaty-
wach. Takie słowa usłyszałem choć-
by od wybitnego aktora i reżyse-
ra, który realizował u nas spektakl 
Gogola „Rewizor”. Na premierę 
wybrał nasze miasto. To o czymś 
świadczy. Przyjezdni cenią nas za 
aktywność, gospodarność zwłasz-
cza ci, którzy przez ostatnie lata 
u nas nie bywali. Zaś co się ty-
czy mieszkańców, to z pewnością 
nas inaczej może oceniają. Ale je-
śli ktoś jest obiektywny i sprawie-
dliwy to doceni choćby rekordowe 
wręcz, w ostatnich kilkudziesię-
ciu latach, wydatki na inwesty-
cje we wszystkich sferach życia 
społecznego, kulturalnego i gospo-
darczego. Dziedzinę gospodarczą 
wymieniam na końcu, gdyż nasza 
gmina nie ma terenów do sprze-
daży, co jest podstawą utworzenia 
np. Sfery Aktywności Gospodar-
czej. Ale w ostatnim czasie uda-
ło się nam dokonać zmian w planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go na obszarze blisko 20ha. Na te-
renach tych mogą powstać zakłady 
produkcyjne, usługowe z nowy-
mi miejscami pracy. To przyszłość 
a teraźniejszość i powody do satys-
fakcji to ponad 20mln złotych wy-
danych na inwestycje co stanowi 
ponad 30 proc. wydatków budże-
towych w tym roku.
– To gminny wkład w realizowane 
przedsięwzięcia, ale przecież z wła-
snych pieniędzy niewiele udałoby się 
dokonać bo przecież Stary Sącz raczej 
należy do biednych gmin w kraju.

– Rekordowym wydatkom in-
westycyjnym towarzyszyła ogrom-
na aktywność pracowników Urzędu 

Miejskiego w pozyski-
waniu europejskich 

i krajowych środ-
ków finansowych 
na wzmocnienie 
naszego wspólne-
go budżetu.

– Stary Sącz jak 
wspomnieliśmy jest 

znany z kraju i podzi-
wiany, ale dla żyjących 

tutaj ludzi nie liczą się zabyt-
ki i ładne widoczki z wieży widokowej 

tylko w miarę wygodne życie.
– Dlatego, jeśli ktoś przeanali-

zuje wydatki inwestycyjne to bez 
trudu zauważy, że naszym prio-
rytetem są drogi i wszystko do-
datkowo związane z infrastrukturą 
drogową a więc mosty, przepu-
sty, chodniki, oświetlenie ulicz-
ne, ścieżki rowerowe. To wszystko 
służy bezpieczeństwu mieszkań-
ców i komfortowi życia. Drugim 
poważnym wyzwaniem jest roz-
budowa sieci kanalizacyjnej i bu-
dowa sieci wodociągowej. Kolej-
nym obszarem jest inwestowanie 
w edukację, oświatę i kulturę. Jak-
że ważne jeśli chodzi o jakość życia. 
Nie sposób nie wspomnieć o bez-
pieczeństwie publicznym, budowie 
obiektów sportowo – rekreacyj-
nych, jak legendarne już choć-
by stawy. 
– Wkrótce wybory do władz samorzą-
dowych. Oprócz bilansu dokonań w tej 
niepełnej kadencji zapewne przedsta-
wi Pan swoje plany i zamiary na naj-
bliższe lata.

– To oczywiste, że już od pew-
nego czasu mamy przygotowane 
projekty i przedsięwzięcia. Na re-
alizację większości z nich już stara-
my się o pieniądze pozabudżetowe. 
Chcemy skorzystać z nowego roz-
dania unijnych pieniędzy na lata 
2014–2020. Tak więc do najważ-
niejszych przedsięwzięć zaliczam 
dalszą budowę kanalizacji i wo-
dociągów, odbudowę i moderni-
zację dróg, budowę chodników 
przy drogach powiatowych, roz-
budowę centrum rekreacji ro-
dzinnej na stawach, ożywienie 
gospodarcze poprzez wyznacze-
nie, uzbrojenie terenów pod za-
kłady pracy, budowę systemów 
odwodnienia, regulacje poto-
ków w celu zapobieżenia powo-
dziom. To przedsięwzięcia wspólne 
z RZGW. Oczywiście nie pomijamy 
w swoim programie wyborczym 
spraw edukacji, kultury, proble-
mów związanych z osobami star-
szymi. Dlatego wkrótce zajmiemy 
się projektem pn. budowa Domu 
Pomocy Społecznej w Starym Są-
czu. Pracy mnie i moim koleżan-
kom i kolegom radnym z Gmin-
nego Porozumienia Wyborczego 
nie powinno zabraknąć. To osoby, 
które gwarantują, że Rada Miej-
ska będzie się zajmowała rozwią-
zywaniem rzeczywistych proble-
mów mieszkańców.
– Dziękuję za rozmowę

WOJCIECH KANIA

Mamy powody 
do satysfakcji

Kadencja wielu inwestycji
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Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, od momentu, gdy Bobowa odzyskała 
status miasta wykonano wiele zadań inwestycyjnych. Ich realizacja była 
możliwa dzięki środkom finansowym uzyskanym spoza budżetu gminy, 
o które skutecznie zabiegał Burmistrz Wacław Ligęza. Dzięki odzyska-
niu praw miejskich przez Bobową, Burmistrz mógł ubiegać się o środki 
przeznaczone zarówno dla gmin wiejskich, jaki i miejskich, co znacznie 
podniosło poziom dofinasowania spoza budżetu gminy wszelkich inwe-
stycji zrealizowanych w tym czasie. Kwoty i zadania, o których mowa 
doskonale obrazuje załączona prezentacja.

W latach 2010–2014 wykona-
no wiele zadań inwestycyjnych, 
a ich realizacja była możliwa dzię-
ki środkom finansowym uzyska-
nym spoza budżetu gminy, o które 
skutecznie zabiegał burmistrz Wa-
cław Ligęza.

Zrealizowano zadania inwe-
stycyjne z zakresu infrastruktury 
wodno–kanalizacyjnej, poprawy 
bezpieczeństwa poprzez budowę 
chodników, nowych odcinków 
dróg, oświetlenia ulic, budowę 
parkingów z oświetleniem, a tak-
że poprawę infrastruktury edu-
kacyjnej, sportowej i rekreacyjnej 
oraz termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej.

Wykonano inwestycje o łącznej 
wartości ponad 40 mln zł z czego 
22 mln zł to środki spoza budże-
tu gminy. Najważniejsze z nich to:
•  Przebudowa, rozbudowa i mo-

dernizacja ogólnodostępnej przy-
szkolnej infrastruktury spor-
towo–rekreacyjnej w gminie 
Bobowa. Wartość zadania to po-
nad 3 mln. zł. Do zadania tego 
Gmina otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości ponad 2 mln 
zł z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Jest 
to ewenement na skalę nie tyl-
ko województwa małopolskiego. 
Powstałe obiekty służą nie tylko 
młodzieży szkolnej, ale również 
dorosłym. Przy szkołach powsta-
ły również place zabaw dla dzieci.

•  Poprawa gospodarki wodno–
ściekowej w gminie Bobowa, 
w tym budowa nowej oczysz-
czalni ścieków z wykorzysta-
niem obecnej do wstępnego 
oczyszczania i segregacji osadu, 
rozbudowa stacji wodociągo-
wej i budowa sieci wodociągowej 
w Bobowej do granic Stróżnej. 
Koszt inwestycji to ponad 11 mln 
zł. W ramach tego zadania prze-
prowadzony został remont ka-
pitalny stacji uzdatniania wody 
w Bobowej, z podłączeniem 
studni, wymianą filtrów, pomp, 
odmulaczy. Nastąpiła radykal-
na zamiana w sposobie dostar-
czania wody do odbiorców oraz 
poprawa jej jakości. Wybudowa-
ny został nowy obiekt hydrofor-
ni, skąd woda ze zbiorników jest 
tłoczona do innych miejscowości 
w Wykonano prawie 21 km sieci 
wodociągowej Bobowa – Stróż-
na – Półanki – Siedliska. Dopro-
wadzono wodę do istniejącego 
wodociągu w Siedliskach i Jan-
kowej. Do tego zadania gmi-
na otrzymała dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w ramach działania „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”, z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Łącznie dofinanso-
wanie wyniosło 60 proc. W ra-
mach programu wybudowana 
została oczyszczalnia ścieków, 
w Siedliskach. Całkowita war-
tość zadania to prawie 7,5 mln 
złotych. Obecnie jej przepusto-
wość to około 800 m3 na dobę, 
co pozwala na sukcesywne pod-
łączanie kolejnych budynków 
w poszczególnych miejscowo-
ściach tam, gdzie projekt jest 
już wykonany lub gdzie zostanie 

wykonany w ciągu najbliższych 
lat. Nastąpi to tam, gdzie zabu-
dowa jest odpowiednio zwarta.

•  Wybudowano ponad 35 km wo-
dociągu oraz 60 km kanalizacji 
sanitarnej obejmującej Bobową, 
Siedliska, Jankową, Wilczyska 

i Brzanę o łącznej wartości po-
nad 9 mln. zł. Inwestycje te mają 
dla mieszkańców charakter prio-
rytetowy ze względu na po-
prawę poziomu życia. Zadania 
z zakresu gospodarki wodno–
ściekowej realizowane są przez 

ROZMOWA  z WACŁAWEM LIGĘZĄ, 
burmistrzem Bobowej. W wyborach 
na burmistrza 16 listopada nie ma 
konkurenta.

– Wybory samorządowe tuż, 
tuż. Władze gmin, miast, 
powiatów dokonują bi-
lansu swoich dokonań 
w mijającej 4–letniej ka-
dencji. Spróbujmy w tym 
wywiadzie podsumo-
wać nie ostatnie czte-
ry lata, a lat pięć, bo w tym 
roku minęła 5. rocznica przy-
wrócenia praw miejskich Bobowej. Po 75 
latach „wiejskości” z czym zapewne sta-
re rody mieszczan bobowskich nie mo-
gły się pogodzić.

– Przywracanie miejskości, jak 
to pan nazwał, czyli statusu miasta 
rozpoczęło się od wniosków obywa-
telskich w 2008 roku a nawet nie-
co wcześniej. Konsultacje społeczne 
odbyły się w lutym i marcu 2008 r. 
i zdecydowana większość naszych 
obywateli wypowiedziała się na – tak! 
Po tych konsultacjach rozpoczęły się 
procedury urzędowo – administra-
cyjne. 1 stycznia 2009 r. po 75 la-
tach przerwy przywrócono Bobo-
wej prawa miejskie, jakie przecież 
miała od lokacji miasta w 1339 roku 
do 1934 r. Prestiż miejscowości zo-
stał więc podniesiony o co tak długo 
starali się bobowianie. Ale nie tylko 
zyskaliśmy prestiż. Co oficjalnie na-
stąpiło 4 lutego 2009 r. na uroczystej 
pierwszej sesji Rady Miejskiej, kiedy 
to wojewoda małopolski Jerzy Miller 
w obecności wicepremiera Grzego-
rza Schetyny przekazał mi symbo-
liczne klucze do miasta w 670. rocz-
nicę lokacji Bobowej.
– Powiedział Pan, że nie tylko chodzi-
ło o prestiż...

– Otóż zachowaliśmy dotychcza-
sowe przywileje jakie posiadaliśmy, 
jako gmina wiejska, co dotyczy miast 
do 5 tys. mieszkańców (wyrazem tego 
są choćby dodatki wiejskie do pensji 
nauczycieli) i uzyskaliśmy możliwości 
ubiegania się o środki finansowe dla 
gmin miejskich. To znacznie podnio-
sło poziom dofinansowania wszelkich 
inwestycji z pieniędzy pozabudżeto-
wych Bobowej.
– Jak praktycznie wyglądało przejście 
z wiejskości w miejskość?

– W pierwszej kolejności uregu-
lowaliśmy bardzo ważne kwestie 
geodezyjne. Jeszcze w październi-
ku 2008 r. Rada Gminy nadała na-
zwy 52 ulicom przyszłego miasta. 
To z kolei w zdecydowany sposób 
ułatwiło nam przyjęcie planu zago-
spodarowania przestrzennego. Dzięki 

temu mogliśmy wydzielić tereny pod 
przyszłe budownictwo jednorodzin-
ne, pod ewentualne tereny handlo-
we, usługowe, przemysłowe. Taka 

strefa powstała w okolicy dwor-
ca kolejowego Bobowa. Mają 

tam siedziby nowe firmy, 
sklepy, markety, hur-
townie. Wybudowano 
dwa hotele z centrum 
kongresowym. Nie-
dawno otwarto piekar-

nię. Za tym wszystkim 
idą nowe miejsca pracy.

– I pieniądze do budżetu 
miasta...

– Nie jesteśmy pazerni na podat-
ki od osób prywatnych, czy firm, 
bo zależy nam na tworzeniu miejsc 
pracy. Stosujemy różnego rodza-
ju ulgi i mamy jedne z najniższych 
w kraju podatki choćby od działal-
ności gospodarczej, od powierzchni 
mieszkalnych również niskie opła-
ty za wodę 3,7 zł brutto za wodę, czy 
3,8 zł brutto za metr sześcienny ście-
ków, skąd od kilku lat mamy w gmi-
nie jedną z najniższych stóp bezrobo-
cia w Małopolsce. Każdego inwestora 
traktujemy po partnersku i jak miłe-
go gościa.
– Gdyby Pan mógł wymienić kilka pro-
blemów, które udało się, bądź udaje sku-
tecznie rozwiązać to co Pan uważa za 
największy sukces minionego pięciolecia 
w życiu miasta Bobowa?

– Z oczywistych względów stara-
my się o równy rozwój każdej miej-
scowości. Ale warto podkreślić naj-
ważniejsze zadania. Na pierwszym 
miejscu bezpieczeństwo mieszkań-
ców poprzez budowę przez miasto 
chodników przy drogach powiato-
wych i wojewódzkich. Po drugie ter-
momodernizacja wszystkich szkół 
i budynków użyteczności publicz-
nej. Po trzecie otwarcie Szkoły Mu-
zycznej w dawnym pałacu Długo-
szowskiego. Przez wiele lat został 
doprowadzony do ruiny. Udało się 
go różnymi sposobami wyremon-
tować i Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wyraziło zgodę 
na uruchomienie placówki. To wspa-
niała sprawa, gdyż pozyskaliśmy wy-
kształconą kadrę i nasze dzieci mogą 
się uczyć muzyki. To genialna rzecz, 
bo muzyka przecież łagodzi obyczaje. 
I szkoła muzyczna w mieście to wy-
daje się czymś oczywistym.

JERZY WIDEŁ
Wacław Ligęza, lat 56. absolwent 
Akademii Rolniczej w Krakowie. Radny 
gminy 1990–1994 i 1998–2002. Wójt 
Bobowej w latach 2002–2008. Od 1 
stycznia 2009 r. burmistrz miasta. 
Pasjonat informatyki, miłośnik sportu.

Miejskość wyszła 
nam na dobre

Bilans   



DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKI

23WIEŚCI Z BOBOWEJ
MATERIAŁ  PROMOCYJNY

gminę i dlatego stawki za dosta-
wę wody i zrzut ścieków są jed-
ne z najniższych w województwie 
małopolskim.

•  Wykonana została termomoderni-
zacja budynku Szkoły Podstawo-
wej w Sędziszowej i Remizy OSP 

w Bobowej za kwotę 523 tys. zł. 
Jest to zadanie realizowane w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
– Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej z dofinan-
sowaniem w wysokości 85proc.

•  Kolejnym zrealizowanym zada-
niem była budowa nowych dróg, 
rozbudowa i remont istniejących. 
Wykonano nawierzchnie asfalto-
we na drogach gminnych o łącz-
nej długości prawie 12 km za kwo-
tę ponad 3 mln złotych.

•  Wybudowany został nowy most 
w Siedliskach, w ciągu drogi Sie-
dliska–Zalesie–Staszkówka, któ-
ry kosztował ok. 1 mln złotych. 
Do inwestycji dołożyło się Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

•  Dużym i ważnym zadaniem była 
odbudowa domów dla 9 rodzin, 
które utraciły cały swój dobytek 
w wyniku oddziaływania osuwisk 
w roku 2010. Było to zadanie rzą-
dowe, ale inwestorem była gmi-
na. Całe zadanie kosztowało 4,3 
miliona złotych w tym z budże-
tu państwa 3,7 mln zł. Realiza-
cja tej inwestycji to przykład do-
brego współdziałania samorządu 
gminnego oraz administracji rzą-
dowej stopnia wojewódzkiego 
i centralnego. 

•  W ramach projektu „Odnowa cen-
trum miasta Bobowa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 wybudowa-
no oświetlenie uliczne ( 36 lamp) 
przy drodze wojewódzkiej od wia-
duktu aż do granicy Siedlisk. W ra-
mach tego projektu wybudowa-
no parking przy ulicy Stawowej 
z podjazdem i przejściem pod halę 
sportowo–widowiskową. Par-
king na 70 miejsc jest oświetlony, 
co w znacznym stopniu poprawia 
bezpieczeństwo dzieci zdążających 
do szkoły. Parking ten rozładuje 
także zagrożenie i korki jakie two-
rzą się na styku ulic Grunwaldzka 
i Bohaterów Bobowej.

W skład tego projektu wcho-
dziła także przebudowa chodni-
ka przy ul. Gryfitów i oświetle-
nia ulicznego na tej ulicy. Ulica 
biskupa Łętowskiego została wy-
brukowana kostką, a oświetlenie 
nocne kościoła zostało podłączo-
ne do oświetlenia ulicznego. Całość 
zadania to ponad 1 mln złotych. Pół 
miliona złotych gmina pozyska-
ła ze środków Unii Europejskiej, 
pozostała kwota to wkład własny.

•  Wybudowany został parking przy 
cmentarzu komunalnym w Stróż-
nej o powierzchni ponad 711 me-
trów kwadratowych. Dzięki temu 
powstało 23 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych. War-
tość zadania wyniosła ponad 120 
tys. zł. W ramach działania Od-
nowa i Rozwój Wsi objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013, Gmina 
otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości prawie 54 proc. wartości 
tego zadania.

•  Budowa chodników dla pieszych 
przy drogach wojewódzkich Nr 
981– w Wilczyskach i w Sie-
dliskach. W Wilczyskach pra-
wie 2,5 km, aż do skrzyżowania 
w Jankowej, natomiast w Siedli-
skach ponad 1,5 km, aż do granicy 

ze Zborowicami o łącznej war-
tości ponad 3,5 mln zł. Inwesty-
cje te są współfinansowane przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego w wysokości 
50 proc. Dzięki temu ciągi dróg 
wojewódzkich na terenie Gmi-
ny zostaną wyposażone w chod-
niki, co z pewnością przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa przy 
tych ruchliwych drogach.

•  Wybudowany został chodnik 
od Bobowej w kierunku Brzany 
aż do szkoły wraz z oświetleniem 
ulicznym praktycznie aż do grani-
cy z gminą Ciężkowice. Koszt ok. 
1 mln 100 tys. złotych. Na zadania 
udało się pozyskać dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich z Unii Europejskiej.

•  Odbudowany został przepust 
na skrzyżowaniu dróg gminnych 
w miejscowości Brzana za kwo-
tę 218 tys. zł przy dofinansowaniu 
z MSW w kwocie 175 tys. zł.

•  Dokonano przekształcenia dwóch 
dotychczas funkcjonujących sto-
łówek w Bobowej i Siedliskach 
w jedną centralną kuchnię za-
opatrującą w posiłki wszystkie 
szkoły i przedszkola. Wykonane 
zostały prace przy adaptacji i wy-
posażeniu pomieszczeń w 6 szko-
łach na punkty przygotowania 
i wydawania posiłków za łączną 
kwotę około 520 tys. zł. z czego 80 
proc. to środki pozyskane z Urzędu 
Wojewódzkiego. Przedsięwzięcie 
to nie było łatwe, ale warte podję-
tego trudu bowiem wyniki działań 
są tego dowodem – żadna osoba nie 
utraciła pracy w związku z prze-
kształceniami, znacznie większa 
liczba uczniów korzysta z gorące-
go posiłku ( korzystało 250 dzie-
ci, a obecnie korzysta 1000 dzie-
ci) co w przypadku niektórych 
osób oznacza jedyny taki posiłek 
w ciągu dnia, dlatego też można 
stwierdzić, że w gminie Bobowa 
nie ma głodnych dzieci. Wybudo-
wany został plac zabaw w Bobowej 
w ramach Programu Rządowego 
Radosna Szkoła. Wartość zadania 
wynosi około 135 tys. zł. z dofinan-
sowaniem z Urzędu Wojewódzkie-
go w wysokości 50 proc.

•  Zakupione zostały 4 samochody 
strażackie dla jednostek w Stróżnej 
Bobowej, Siedliskach i Jankowej. 

•  Wybudowany został Wielofunk-
cyjny Dom Kultury w Jankowej . 
Obiekt ten będzie stanowić Cen-
trum Aktywności Wiejskiej, bę-
dzie służyć dla OSP, Koła Gospo-
dyń Wiejskich, będzie tam miejsce 
na prowadzenie nauki wyrabia-
nia koronki klockowej i świetli-
cę środowiskową. Łączna wartość 
zadania wynosi prawie 1,6 mln zł. 
i obejmuje budowę Domu Kultu-
ry, remizę OSP, parkingu i drogi 
wraz z mediami. Do tej inwestycji 
Gmina uzyskała dofinansowanie 
ze środków unijnych w wysoko-
ści 540 tys. zł. a ze środków kra-
jowych 300 tys. zł.

•  Wybudowane zostało małe mia-
steczko rowerowe w Wilczyskach 

– na obiekcie tym prowadzona bę-
dzie nauka jazdy dla dzieci oraz 
prowadzone będą zajęcia z prze-
pisów ruchu drogowego. 

•  Trwają prace przy odbudowie 
stadionu sportowego w Bobowej. 
Wartość kosztorysowa tego za-
dania to 3 miliony zł. i obejmu-
je budowę poliuretanowej bieżni, 
skoczni do skoku w dal i wzwyż, 
rzutni do pchnięcia kulą i rzutu 
oszczepem wielofunkcyjne boisko 
oraz plac zabaw. Poza obiektami 
sportowymi wybudowane zostaną 
również nowe trybuny, które po-
mieszczą około 400 osób. Projekt 
obejmuje także nowy dojazd oraz 
ogrodzenie wokół obiektu.

•  Wkrótce rozpoczęta zostanie bu-
dowa obwodnicy Siedlisk w celu 
likwidacji dwóch kolizyjnych 
skrzyżowań z torami PKP wraz 
z budową chodnika i zatoczek au-
tobusowych, o którą od 2006 roku 
zabiegał Burmistrz Bobowej. War-
tość kosztorysowa tej inwestycji 
wynosi 17 mln zł.

•  Z dniem 1 września 2014 r. otwar-
ta została Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Bobowej. Dwuletnie sta-
rania burmistrza zakończyły się 
sukcesem. Szkoła Muzyczna zlo-
kalizowana jest w odrestauro-
wanym zabytkowym budynku 
dworskim – stanowiącym wyjąt-
kowy obiekt lokalnego dziedzic-
twa kulturowego.

•  Gmina dokonała zakupu komplek-
sowego wyposażenia do organi-
zacji imprez plenerowych. Celem 
tego zadania było stworzenie opty-
malnych warunków dla działalno-
ści w zakresie edukacji kultural-
nej jak również poprawy dostępu 
społeczności lokalnej do wydarzeń 
kulturalnych. 

W ramach zadania zakupiono 
profesjonalną scenę mobilną o wy-
miarach 6 m x 7,5 m, oraz przewoź-
ny generator prądu o mocy 48 kW, 
dzięki którym możliwe jest organi-
zowanie imprez w różnych miej-
scach na terenie gminy. 

Ponadto zakupiono halę namio-
tową o wymiarach 10 m x 20 m 
oraz zestaw namiotów ekspreso-
wych, które zabezpieczą organi-
zowane imprezy plenerowe przed 
niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi. Dodatkowo namioty 
ekspresowe są wykorzystane do or-
ganizacji stoisk wystawienniczych 
oraz gastronomicznych. 

Natomiast zakup sprzętu multi-
medialnego i komputerowego w po-
staci laptopa z oprogramowaniem 
oraz projektora wraz z ekranem 
projekcyjnym, który został zamon-
towany w sali widowiskowej Ko-
ronka pozwoli na poszerzenie oferty 
kulturalnej na terenie naszej gminy. 

Łączna wartość zakupionego 
sprzętu to ponad 202 tys. zł. Reali-
zacja tego zadania nie byłaby jednak 
możliwa bez wsparcia finansowe-
go Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Z programu Rozwój 
infrastruktury kultury – Infra-
struktura domów kultury, Gmi-
na Bobowa uzyskała kwotę 170 tys. 
zł, co stanowi prawie 84 proc. ca-
łości zadania. 

– To była bardzo udana kaden-
cja – komentuje burmistrz Wacław 
Ligęza.

(K)

  czteroletniej kadencji 
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ul. Kopernika 14, 
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e-mail: limanowa@tomexokna.pl
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e-mail: szafl ary@tomexokna.pl
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za 0 zł TYLKO W TOMEXIE
U NAS NIE DOPŁACASZ NIC I CIESZYSZ SIĘ PRODUKTEM Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI!

*Super ciepła automatyczna brama UniTherm z innowacyjnym panelem INNOVO o grubości 60mm w cenie bramy UNIPRO.
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LUDZKIE  H ISTORIE .  Najpierw za-
czepki w szkole, wyzywanie nauczy-
cieli, później drobne kradzieże, pa-
pierosy, alkohol, dalej już narkotyki, 
rozboje… I wyrok w wieku 19 lat. Dziś 
30–letni już Grzegorz Czerwicki w lu-
tym 2015 opuszcza więzienne mury 
z nadzieją na nowe życie…

„[…] Dziękuję za umożliwienie, 
chęć oraz za przyjęcie tego wszyst-
kiego, co we mnie siedzi” – zaznacza 
we wstępie świadectwa, w którym 
opisuje swój życiorys. Historię, jaką 
pamięta, bo niestety – jak przyzna-
je – nałogi wydrążyły dziury w jego 
głowie, tak głębokie, że nawet nie 
potrafi dokładnie opisać, kiedy i jak 
znalazł się za kratami. 

BYŁEM GŁASKANY 
Dorastał jako jedynak w trzy-

pokojowym mieszkaniu na osie-
dlu Willowym, gdzie dzielił pokój 
z mamą, pozostałe pomieszczenia 
zajmowali wujek, dziadek i bab-
cia. „I właśnie w tych czterech 
ścianach mojego małego poko-
ju dorastała zazdrość i nienawiść 
– pisze – a że byłem jedynakiem, 
pragnąłem mieć wszystko dla sie-
bie , choć mama uczyła mnie cze-
goś innego: miłości i szacunku”. 
Nigdy jednak – jak wyznaje – nie 
słyszał słów, które motywowałyby 
go do takiego zachowania. „Jakoś 
sobie nie przypominam, żebym 
był przytulany lub żebym usły-
szał: dobrze robisz synu. Ewen-
tualnie słowo, które jest potrzeb-
ne każdemu dziecku – nieważne, 
czy grzecznemu czy niegrzecz-
nemu. Słowo to brzmi: Kocham 
cię synu/córko. To jest ciepło ro-
dzinne. Choć miałem rodzinę, tego 
ciepła nie miałem”. 

Matka raz podniosła na nie-
go rękę, gdy ukradł jej pieniądze 
z portfela. Przynajmniej tak sądzi-
ła. Tymczasem ten jeden raz w ży-
ciu był niewinny. Ojciec jednak nie 
szczędził mu ciosów. „Ale, w po-
równaniu ze znajomymi to mogę 
powiedzieć, że byłem głaskany”. 

PIERWSZY PRZYPAŁ 
Złość, która buzowała w nim 

w domu, znajdowała ujście 
w szkole. „[…] Pierwszy przypał 
na oszustwie, a było to na języ-
ku polskim, kiedy wyszło na jaw, 
że mam problemy z czytaniem 
na głos. Ponieważ się denerwo-
wałem i krew do głowy dopływa-
ła, więc postanowiłem się wybra-
nych czytanek uczyć na pamięć, 
ale mnie przyłapano i za uszy zo-
stałem wytargany.[…] Do cze-
go zdolny jest 9–latek – zaczą-
łem wyzywać nauczycielkę, bo mi 
uszy naciągała, a starszy o rok ko-
lega rzucił do niej krzesłem. Za 
co później nieźle nam się oberwa-
ło. Ale wybryk został zapomniany 
przez nauczycieli, ale nie przeze 
mnie. Zaczęło narastać we mnie 
zło i jeszcze bardziej dokuczałem 
nauczycielom”.

Później sprawy szybko się po-
toczyły. Najpierw podpalanie 

papierosów, potem pierwsze kra-
dzieże – bo skądś trzeba było mieć 
na przyjemności: „głównie na pa-
pierosy, słodycze i filmy. Uwielbia-
łem chodzić na flipery. Pamiętam, 
że zawsze bałem się zabrać pienią-
dze do domu, żeby mama nie zna-
lazła, więc dawałem koledze lub 
zakopywałem”. 

Kiedy jednak raz się zapomniał 
i matka znalazła u niego pienią-
dze, zrobiła karczemną awanturę 
i groziła poprawczakami. „Ale pie-
niądze sobie wzięła…” I tak spra-
wy potoczyły się błyskawicznie. 
Choć widział, że przez alkohol oj-
ciec zaprzepaszcza jego i matki ży-
cie, sam zaczął sięgać po wódkę. 
Szybko również pojawiły się nar-
kotyki. Czasem nachodziły go my-
śli, zdawało się, opamiętania. Nawet 
zaczął wymykać się nałogom, upra-
wiając sport, ale pobudki, jakie nim 
kierowały, by trenować boks, nie 
były nastawione na ucieczkę od zła. 
„Pomyślałem, że może mi to pomóc 
przy kolejnych pobiciach i okrada-
niu ludzi”. 

PRZYJACIÓŁKA 
W wieku 15 lat poznał smak 

amfetaminy. „[…] Jak poszedłem 
do Mechanika, szkoły zawodowej, 
do której chciałem chodzić, lecz 
wyrzucili mnie przez bardzo duże 
Ego oraz przez przyjaciółkę amfe-
taminę. Ale niedaleko znajdowa-
ła się budowlanka, więc tam mnie 
przyjęli i spotkałem sporo kole-
gów od jednej ścieżki (spida), więc 
wszystko grało”.

Żyjąc jak ćpun, nawet nie zauwa-
żył zmian, jakie zaszły w jego domu: 
że ojciec nie żyje, a matka związa-
ła się z byłym więźniem, z którym 
spodziewała się dziecka. 

„A przychodziły dni, że zwa-
ła (zmęczenie) dopadała i towa-
ru nie było to nawet mi się z łóżka 
nie chciało wstawać, a najwięk-
szą frustrację przeżywali moi do-
mownicy, bo jak mi się nie chcia-
ło wstawać, to oni nie mieli co pić. 
[…] W te dni […] to miałem strasz-
ne wyrzuty i wiele pytań się poja-
wiało – bardzo przygnębiających. 
Ile lat pociągnę […] Siostra Aga ro-
sła jak na drożdżach”.

WYROK 
Okradanie innych przestało 

wystarczać, by zarobić na towar, 
a „ćpać trzeba było”. „Zarabiał” 
więc biciem na zlecenie. „I w koń-
cu się zaczęło. Wyrok 2 na 5, 1 na 4, 
sprawa w toku i cały czas z tymi 
samymi osobami, aż do czasu kie-
dy brakło osoby, która mnie ha-
mowała, żeby mi lejce nie puściły. 
Trafił do więzienia, a niedługo po-
tem trafiłem ja. […] 8 lat, 18/19 lat 
bo tyle miałem – czyli 27 jakbym 
wychodził masakra. Jak ktoś sły-
szał mój wyrok, to się pytał, czy sie-
dzę za pobicie ze skutkiem. Ale lata 
mijały i czasem było ciężko. Dużo 
trzeba było się prać, by nie zostać 
zgniecionym”. 

Będąc w więzieniu ostatni raz 
widział się ze swoją siostrą. Miała 
4 lata, gdy trafiła do domu dziecka.

„DOM”
 Po pięciu latach odsiadki „dostał 

P2”, mógł wrócić do domu. Słowo 
dom w swoim świadectwie już bie-
rze w cudzysłów: „Kiedy poszedłem 
do „domu” to się przeraziłem, ale 
nie tego, że mogę im coś zrobić, tyl-
ko tego, że ludzie żyją w takich wa-
runkach oraz dziękowałem Bogu, 

że siostra tego nie musi oglądać 
i że nie poszedłem tam pod wpły-
wem alkoholu. Drzwi mi otwo-
rzyła postać, która była cieniem 
kobiety, którą pamiętałem jako ro-
dzicielkę, zgarbiona, pomarszczona 
w koc zawinięta. […] Ciemno, jak-
bym wchodził do jaskini. Zamiast 
drzwi w środku, wisi szmata, ja-
kiś pokój, przez który przechodzę, 
jest pusty, a raczej jakieś graty leżą 
na ziemi. Okna kiedyś miały szy-
by, teraz to są jakieś dechy powbi-
jane, ale zanim przejdę do miejsca, 
gdzie sypia obecnie mama, zawró-
cę i wprowadzę do kuchni i łazien-
ki, bo ich byłem ciekaw. Kuchnia 
posiadała tylko blat, nic więcej, na-
wet kranów nie było. A gdy wsze-
dłem do łazienki, to zobaczyłem 
tylko kibel, wanna widocznie nie 
była potrzebna, ale na złomie mo-
gła być wyceniona. […] Czy wyba-
czyłem mamie, że straciłem siostrę 
przez to, że on się staczał, zamiast 
starać się pracować nad sobą… Ale 
to ja się spytałem, czy mi wybaczy? 
Trochę się zdziwiła i nic nie odpo-
wiedziała, tylko chciała pieniądze, 
które dałem, ale prosiłem, żeby nie 
poszły na alkohol. […] Szukałem 
pracy, lecz jakoś słabo, bo nie dało 
jej się znaleźć, zamiast tego znala-
złem dziewczynę, którą poznałem 
na przepustkach. I to już był gwóźdź 
do tego, żeby autodestrukcja nastę-
powała dzień po dniu”. 

POWRÓT
Nie chciał ćpać, ale alkoholu nie 

uniknął. Odnowił stare znajomości, 
które pchnęły go za kratki. Powró-
cił do „szybkiego zarobku” – na-
padów. Ale w międzyczasie poznał 
osobę, która po pięciu latach mia-
ła stać się dla niego inspiracją i dać 
wiarę, że człowieka można zmienić. 

„Nalot policji na mieszkanie. […] 
dostałem 4 lata. […] Mówię, to nie 
może się dziać drugi raz taka sama 
historia. Na dobre sam zostaję. Tyl-
ko telefony do znajomego, któ-
ry za dużo obiecuje, ale nie potra-
fi dotrzymać słowa. Zabieram się 
za ćwiczenia od pierwszego dnia 
w więzieniu i za znalezienie pra-
cy, ale to trochę później. Zaczyna-
ją się pojawiać drobne modlitwy 
oraz prośby, lecz słabo w to wierzę 
i bardziej dla odskoczni to robię. 
[…] Dostałem się do pracy na kuch-
ni oraz poznałem Piotra, bardzo 
charyzmatyczna, silna osoba. Do-
stałem numer do gościa, o którym 
mówiłem, że poznałem go w pew-
nym mieszkaniu i ten gość potrafił 
się zmienić, a wtedy dopiero zmie-
rzałem tam, gdzie teraz jestem. Ale 
i teraz daleka droga przede mną. 
[…] Zadzwoniłem do niego – Da-
mian, bo tak miał na imię. A gość 
do mnie nawija o Bogu i wiedzia-
łem, że nie z przypadku dostałem 
numer telefonu. Jezus mnie szukał, 
a ja chciałem go poznać i tak zaczą-
łem zagłębiać się w temat, który nie 
był mi obcy, bo gdzieś w dzieciń-
stwie obijało się to o uszy. To TEN, 
któremu przez lata młodości tak 
ubliżałem. I zaczynało mi się robić 

wstyd, kiedy tak długo sobie i co-
raz bardziej przejrzyście przypo-
minałem siebie. Zacząłem czytać 
Pismo […]”.

PRZYJACIEL 
„[…] Wiele ciekawych osób po-

jawiło się w moim życiu, o których 
warto byłoby porozmawiać, lecz 
najważniejszym był mój Przyja-
ciel, bo tak go sobie nazwałem, po-
nieważ nie wiedziałem, jak mam 
z nim rozmawiać podczas modli-
twy. A wiem – szkoda, że nie z au-
topsji – że z Przyjacielem można po-
rozmawiać o wszystkim. I wybaczył 
mi to, że tak strasznie Mu ubliżałem 
przez całe młode życie. Ogromna 
szkoda, że tak późno go spotkałem”. 

Ma świadomość, że nie każdy 
wierzy w przemianę takich osób 
jak on i wielu mogłoby go nazwać 
oszustem lub po prostu stwierdzić, 
„że mu odbiło”. Tymczasem prze-
konuje, że nie zwariował, tylko po-
kochał Boga. 

CIĘŻAR GRZECHU 
„[…] Po 21 latach od czasu jak 

przystępowałem do I Komunii Św., 
nadarzyła się okazja na sakrament 
pojednania. […] Wziąłem siebie 
za frak i poszedłem na spotkanie 
z księdzem, które odbywało się we 
środy. Nogi miałem jak z waty […] 
podczas klękania zmieniły się w be-
ton i tak sobie tkwiłem prawie 40 
minut, ale było warto. Każdy gram, 
który uleciał ode mnie, zaczął mnie 
uwalniać. To było coś. Poczułem 
taki spokój i ulgę. Nie da się porów-
nać tego nawet do momentu, kiedy 
jesteś zatrzymany przez policję, po-
pełniłeś przestępstwo i jesteś podej-
rzany, i pewnie pójdziesz siedzieć. 
A tu za chwilę dowiadujesz się, 
że jesteś niewinny. Jeżeli tak mia-
łeś drogi czytelniku, to wiesz, czym 
jest ulga, a oczyszczenie z grzechu 
jest 1000 nieskończenie większe.”

Od tamtej pory regularnie 
uczęszcza do spowiedzi i komu-
nii świętej. 

„Przyjmuję Ciało Chrystusa 
i bardzo mocno modlę się o wyba-
czenie i żebym trwał przy Przyja-
cielu. Ale tak bywa w skupisku zła, 
kiedy w koło sama ciemność. […]”.

MOCNE PLECY 
„Zacząłem wierzyć i wypada się 

zastanowić, czy to ja ten, który ma 
siłę, żeby stawiać czoło nadcho-
dzącej wolności. A może wariat, 
o którym przeczytałeś dość długą 
historię. Jestem pewny, że się prze-
konasz w niedalekiej przyszłości, 
że się mi udało. Wiem, mocne sło-
wa, ale mam również mocne plecy 
u Przyjaciela.”

Grzegorz Czerwicki wyjdzie 
na wolność w lutym przyszłego 
roku. Choć jego świadectwo jest 
pełne „mocnych słów”, kończy je 
pytanie: „Co może zrobić osoba, 
która znalazła wiarę, ale po wyjściu 
nie ma dokąd ani do kogo przyjść?”

 Grzegorz Czerwicki, Nowy Wi-
śnicz, A.D. 2014, lat 30. 

Oprac. (KG)

Mam mocne plecy u Przyjaciela 

Prośba więźnia  
Grzegorz Czerwicki chce zerwać 
ze światem, w którym dorastał. 
Ma świadomość, że jeśli trafi tam 
z powrotem po wyjściu z zakła-
du karnego, zło znów go dopadnie. 
Zwrócił się o pomoc do swoje-
go duchowego mentora, jakim jest 
jezuita o. Stanisław Majcher: „Czy 
jest ojciec w takiej mocy ducho-
wej, aby kogoś postawić po moim 
opuszczeniu Z.K., tak żeby mnie 
poprowadził ku uczciwej pracy”. 
O. Majcher z kolei apeluje do na-
szych Czytelników: - Wiem, że w 
Nowym Sączu nie brakuje ludzi 
życzliwych, którzy potrafią oto-
czyć opieką zagubionych. Grzegorz 
w swojej rodzinie nigdy nie zaznał 
ciepła, nigdy nie usłyszał, że jest 
kochany. Może ktoś się odezwie, 
kto będzie chciał go wesprzeć. Kto 
go wysłucha, kiedy będzie przeży-
wał chwile zwątpienia… 
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Pełen asortyment wysokiej jakości produk- 
tów, fachowe i pewne doradztwo oraz 
odpowiedzialność czynią z firmy Greinplast 
niezawodnego i pewnego partnera, tworzą- 
cego solidną markę systemów ociepleń spod 
znaku żółwia.

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 
materiałów szeroko rozumianych jako  
chemia budowlana oraz systemów 
ociepleń budynków.
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GOSPODARKA/SPORT.  Choć wa-
runków do trenowania nie mają ła-
twych, kajakarze Klubu Sportowe-
go Start zdobywają mistrzowskie tytuły. 
Ostatnia wizyta medalistów Mistrzostw 
Europy w Skopie w slalomie kajako-
wym w sądeckim ratuszu oraz Między-
narodowe Regaty o Puchar Ziemi Są-
deckiej na Dunajcu znów sprowokowały 
dyskusję na temat Sądeckiej Wenecji. 
Mimo wielu głosów sprzeciwu, wodnia-
cy uważają, że taki kompleks sportowo–
rekreacyjny powinien powstać. Dlacze-
go? O tym w ROZMOWIE  ze 
ZBIGNIEWEM BOBROWSKIM, sądecza-
ninem, trenerem kajakarstwa, wycho-
wawcą medalistów mistrzostw Polski, 
Europy i świata.

– Sądecka Wenecja i zawierająca się 
w niej koncepcja nowego toru kajako-
wego ma tyle samo przeciwników, co 
zwolenników. Co powiedziałby Pan tym 
pierwszym?

– Zaproponowałbym im wyciecz-
kę na inne tory, choćby na bliską Sło-
wację. Zobaczyliby, jaki tam panuje 
ruch. Nie mówię tylko o kajakarzach, 
ale po prostu o turystach. Spływ pon-
tonami po takim torze to olbrzymia, 
jak się okazuje, atrakcja. Czasem, kie-
dy przyjeżdżamy z kajakami, to trud-
no się nam wcisnąć. Tak się dzieje na 
Słowacji, w Niemczech czy Francji. 
Zapotrzebowanie na taką rozrywkę, 
abstrahując od kwestii czysto spor-
towych, jest olbrzymie.

– Przeciwnicy toru argumentują, że kaja-
karze mają tor w Wietrznicach i to w zu-
pełności wystarczy…

– Wietrznice są położone w pięk-
nym miejscu, ale tor jest stary i trud-
no tam już szkolić zawodników na 
najwyższym światowym poziomie. 
Poza tym znamy go już bardzo do-
brze. A kajakarz walczący o medale, 
musi ćwiczyć na różnych torach, tyl-
ko tak możliwy jest progres. Poza tym 
Dunajec trochę narobił szkód, bo czę-
sto ostatnio wylewał. W Wietrznicach 
tor jest, jaki jest, a ruch i tak na nim 
mamy duży. Szkolą się na nim grupy 
młodzików oraz różne służby ratow-
nicze. Tor kajakowy w kompleksie 
Wenecji powstałby w Nowym Sączu 
przy obiektach Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej, co przy ewentu-
alnej woli uczelni daje jej też dodat-
kowe możliwości – na przykład wy-
najem obiektów, a w całości miałby 
szansę powstać kompleks najwyż-
szej klasy w Europie. Co w przyszło-
ści na pewno zaowocowałoby moż-
liwością przeprowadzenia zawodów 
mistrzowskich w naszym mieście.
– Załóżmy, że taki obiekt powstanie. Wie-
rzy Pan, że przyjadą do nas reprezentacje 
Niemiec, Francji czy Słowacji na obóz i zo-
stawią w Nowym Sączu trochę euro?

– To dla mnie oczywiste. Każda 
woda jest inna. Kajakarstwo polega na 
tym właśnie, że trenuje się na jak naj-
większej ilości różnych torów. Dlate-
go będą Nowy Sącz odwiedzać ekipy 
z całego świata. Jest jeden warunek. 

Tor musi być na najwyższym pozio-
mie, nowatorski. Nie mówię w tym 
momencie o pieniądzach, ale o kon-
figuracji wody, stopniu trudności... 
Mamy w Nowym Sączu piękne trady-
cje, mamy bieżące sukcesy. To mógłby 
być jeden z najważniejszych ośrodków 
kajakarstwa górskiego w Europie. 
– To może być kosztowne…

– Biorąc pod uwagę całą koncep-
cję Sadeckiej Wenecji, pomysł musi 
być wart wydanych pieniędzy. War-
to zatrudnić światowej klasy spe-
cjalistów. A takich też mamy w na-
szym mieście. Nie może powstać byle 
co. W Londynie budowano tor na 
Igrzyska Olimpijskie i sporo wydano 
w fazie projektowej na eksperymen-
ty z konfiguracją, makietami, ale osta-
tecznie powstał znakomity obiekt, 
który żyje również po igrzyskach.
– A co reszta sądeczan będzie z tego 
miała? Co z kapryśnym Dunajcem, któ-
ry nie tylko w Wietrznicach może naro-
bić szkód?

– Sądecka Wenecja to globalne za-
łożenie, a tor kajakowy to tylko jego 
część, którą można świetnie wyko-
rzystać pod kątem turystycznym. No 
bo co ma tych ludzi, młodych ludzi, 
do Nowego Sącza przyciągać? Próbo-
wano stworzyć tutaj ośrodek akade-
micki, ale wiemy, jak to dzisiaj wyglą-
da. Wyższa Szkoła Biznesu to już nie 
ta sama szkoła, a moi wychowanko-
wie, reprezentanci Polski po trzylet-
nich studiach w PWSZ musieli jechać 

do Krakowa na magisterium i tam zo-
stali trenować. Nie chcę już powta-
rzać, że Nowy Sącz umiera, ale jest 
w tym dużo racji. Proszę zobaczyć, 
co się dzieje w Białce Tatrzańskiej po 
inwestycji w termy. Nikt praktycznie 
tam nie jeździł, a teraz trudno miejsce 
znaleźć. A co do powodzi – trzeba to 
zrobić z głową.
– Z jednej strony mamy przeznaczyć 50 
milionów złotych za Sądecką Wenecję, 
a z drugiej jeszcze sporo ulic do remontu, 
mało miejsc pracy, zastój – przeciwnicy 
pomysłu mogą długo wyliczać…

– Ktoś, kto krytykuje pomysł, 
który może naprawdę rozruszać 
miasto, nie wie, jak to się robi na 
świecie. A jeśli te pieniądze uda się 
pozyskać, bo przecież na takie in-
westycje są środki unijne, i jeśli nie 
zabieramy tych pieniędzy dzieciom 
czy szpitalom, nie zabieramy ich 
z innych bardzo ważnych społecznie 
obszarów życia, to warto zainwesto-
wać w turystyczny magnes. Nie się-
gnie po nie Nowy Sącz – to zrobi to 
Kraków, Tarnów czy inne małopol-
skie miasto, ponieważ każdy prak-
tycznie myślący zdaje sobie spra-
wę, że tego typu inwestycja będzie 
w przyszłości procentować. Mam 
nadzieję, że doczekamy czasów, kie-
dy zawodnicy, rodzice i trenerzy nie 
będą musieli kilka razy w roku bu-
dować prowizorycznego toru wła-
snymi rękami.

Rozmawiał (BOG)

Jeśli po środki unijne nie sięgnie Sącz, zrobi to Kraków…
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Zbigniew Bobrowski podczas 53. Międzynarodowych Regat o Puchar Ziemi 
Sądeckiej w slalomie kajakowym
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