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Szanowni PaĔstwo,
w imieniu wáasnym oraz sądeckiej Platformy Obywatelskiej chciaáem serdecznie podziĊkowaü za poparcie mojej kandydatury
w wyborach prezydenckich, jak równieĪ
poparcie naszych kandydatów na radnych.
Miáo mi, Īe przekonaáem PaĔstwa swoją
dotychczasową pracą spoáeczną oraz wizją rozwoju Nowego Sącza. Wynik, który
otrzymaáem zobowiązuje.
àączĊ wyrazy szacunku,
Grzegorz Fecko
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Z DRUGIEJ STRONY
NOWY SĄCZ

CZWARTEK
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Szanowni Państwo,
„Dobry Tygodnik Sądecki” oraz portal dts24.pl
serdecznie dziękują wszystkim za zaufanie
okazane nam podczas tegorocznych wyborów
samorządowych. Promocję swoich kandydatów,
prezentację ich sylwetek i programów, powierzyły
nam niemal wszystkie komitety wyborcze oraz
partie polityczne wystawiające swoje listy
w naszym regionie. Traktujemy to, nie tylko jako
dowód zaufania dla gazety, ale także uznanie dla
naszej dziennikarskiej rzetelności, obiektywizmu
i politycznej bezstronności.
Jesteśmy dumni, że najwięcej kandydatów
w wyborach samorządowych wszystkich szczebli
wybrało właśnie „Dobry Tygodnik Sądecki”.
Jesteśmy dumni, że najwięcej Czytelników
w regionie sięga po DTS i dts24 jako podstawowe
źródło informacji.
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A TO CIEKAWE

Opowiadam historie, które
sam chciałbym przeczytać

Zamknij oczy,
poczuj Beskid

Na księgarskich półkach
pojawił się zbiór opowiadań Eustachego Rylskiego
„Szara lotka”. Wspominamy o tym z kilku co najmniej powodów.
Urodził się w Nawojowej, 18 listopada świętował
swoje 70. urodziny. Więc
jest trochę nasz, sądecki.
Jego ojciec inżynier Eustachy Rylski żołnierz Armii
Krajowej został rozstrzelany
przez Niemców w Młodowie koło Rytra we wrześniu
1944, dwa miesiące przed
przyjściem syna na świat.
Więc przynależy do naszej
tragicznej historii. 30 lat
temu zadebiutował dyptykiem "Stankiewicz. Powrót". Jest też uznawany powszechnie za
jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików.
Następna powieść „Człowiek w cieniu” (2004) została wyróżniona
Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza. W 2006 roku był nominowany m.in. do Nagrody Literackiej Nike i Angelusa za powieść
„Warunek”. Nowa książka to dziewięć opowiadań – nowych i tych
najbardziej znanych. W każdym anegdota jest tylko pretekstem
do przekazania czegoś ulotnego, niepokojącego i zdumiewającego, ale najistotniejszego. Rylski pisze o lękach i rozczarowaniach,
pragnieniach i głębokiej samotności. O tym, że względność wpisana jest w nasze istnienie i o bezbronności człowieka wobec tajemnicy śmierci, przemijania i nieuchronności losu. Tak jak w tytułowej opowieści o setkach lat istnienia bałtyckiego rodu Skodych,
który z dnia na dzień zmiotła eksplozja i ostatnim z nich, chłopcu – jak chce legenda – przemienionym w żurawia. Rylski w jednym z wywiadów powiedział: „Przede wszystkim interesuje mnie
opowiadanie historii, takich jakie sam bym chciał przeczytać”.
(BOG)

Wola Krogulecka goni Muszynę: też zbudowała wieżę widokową, a teraz bierze się za ogrody zmysłów! Niezwykły ogród już kiełkuje. Botanik rozróżniłby w nim sto gatunków roślin.
A na ścieżce sensorycznej goście będą z zamkniętymi oczami rozpoznawać, po jakim podłożu
chodzą. To niezwykłe miejsce powstało z inicjatywy starosądeckiego oddziału Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Ogród ma zachwycać i uczyć, więc oglądały go już pierwsze wycieczki szkolne. – Staramy
się stworzyć miejsce, w którym możemy przyjmować mieszkańców i turystów, ale głównie
nastawiamy się na edukację młodzieży szkolnej
– informuje Marek Kroczek, kierownik oddziału
ZPKWM w Starym Sączu. Znajduje się tu siedziba jego oddziału i jest to jednocześnie Popradzkie Centrum Edukacyjne.
W ogrodzie można poznać sto roślin charakterystycznych dla Beskidu Sądeckiego, w tym
energetyczne, czyli wykorzystywane do ekologicznego uzyskiwania energii. Pracownicy parku prezentują też swoim gościom najbardziej
unikatowe gatunki, np. pierwiosnek omączony, którego jedyne stanowisko w Polsce znajduje
się właśnie na Sądecczyźnie. – To miejsce, gdzie
jest około 300 sztuk. Być może, jeśli dostaniemy
zgodę od Regionalnego Konserwatora Przyrody,
uda nam się ten gatunek przesadzić. Mamy też
czosnek niedźwiedzi. Piękną roślinę, która naturalnie występuje u nas w buczynach – dodaje Marek Kroczek.
Prelekcja i zwiedzanie arboretum trwa ok.
trzy godziny. Grupy szkolne, które chcą zwiedzić ogród, mogą się umawiać telefonicznie lub
mailowo: 18 446 09 00 m.kroczek@zpkwm.pl.
KRYSTYNA PASEK
Więcej: wMediach.pl
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W Y B O R Y 2014. W środę wieczorem,
kiedy zamykaliśmy ten numer DTS, wypadałoby podać Czytelnikom dokładne
i ostateczne dane. Pierwszy raz w historii wyborów samorządowych III RP
nie możemy o tej porze napisać niczego
pewnego i ostatecznego. Każda informacja dotycząca wyborczych wyników,
to spacer po kruchym lodzie. Ale zaryzykujmy, bo oto na naszych oczach dochodzi do zasadniczych zmian na kilku
szczeblach sądeckiego samorządu.
***
Pierwszy raz od ośmiu lat mamy
dogrywkę o fotel prezydenta Nowego Sącza. Cztery lata temu Ryszard Nowak bez mrugnięcia powieki
na długo przed wyborami zapowiadał, że weźmie ratusz w pierwszej
turze i brał go, 60–procentowym
poparciem miażdżąc rywali. Historia, choć ponoć lubi się powtarzać,
tym razem się nie powtórzyła, uaktywnił się bowiem – zdaniem dr.
Marcina Poręby z WSB–NLU – liczny
negatywny elektorat obecnego prezydenta i może on mieć decydujący
wpływ na wynik 30 listopada. Wpływ
na dogrywkę Ludomir Handzel – Ryszard Nowak może mieć zresztą wiele innych czynników, o pogodzie nawet nie wspominamy, a może to być
m.in. stopień zmęczenia młodszego
elektoratu po sobotnich andrzejkowych szaleństwach. Zdaniem politologów dogrywka jest nieprzewidywalna, ale szczęściu trzeba pomóc,
dlatego sztab Prawa i Sprawiedliwości ściąga w najbliższy weekend posiłki w osobie prezesa partii Jarosława
REKLAMA

Wietrzenie Rady Miasta, trzęsienie ziemi
w powiecie, do sejmiku dochodzą ludowcy
Kaczyńskiego. „To może przynieść
skutek odwrotny od zamierzonego”
– ostrzega dr Poręba.
W prezydenckiej dogrywce największych emocji spodziewać się
można ponoć w ostatnim tygodniu
kampanii, kiedy to sztaby wyborcze
mają wytoczyć ukryte dotychczas
w bazach najcięższe działa. Wtajemniczeni zapowiadają, że może się rozpocząć brudna część kampanii, czyli tzw. czarny PR, który w pierwszej
turze miał zaszkodzić szczególnie Arturowi Czerneckiemu.
***
Czernecki otwiera zresztą długą listę byłych już radnych, których nie zobaczymy w nowej radzie,
a w większości byli to rajcy z długoletnim samorządowym stażem. W ratuszu mówi się wręcz o zasadniczym
wietrzeniu, albo wpuszczeniu świeżej krwi. Nowy Sącz stał się nagle jednym z nielicznych miast w Polsce,
gdzie w ciągu jednego głosowania
zniknęło całe prezydium Rady Miasta. I jednym tchem można tu wymieniać nazwiska osób, bez których
współczesne sądeckie życie samorządowe trudno było sobie dotychczas
wyobrazić. Z samorządem żegna się
przewodniczący RM Jerzy Wituszyński, któremu najwyraźniej zaszkodziła sprawa galerii Trzy Korony i jego

niejednoznacznej roli w geodezyjnej
obsłudze tej inwestycji. Czysto arytmetycznie największą stratę zanotował jednak Grzegorz Dobosz, który
jeszcze trzy lata temu, jako kandydat
PO do Senatu potrafił zdobyć 55 tys.
głosów, ale po zmianie barw klubowych nie uzbierał nawet 300–400
dających prawo zasiadania w RM.
Doboszowi najwyraźniej zaszkodził
polityczny transfer z PO do drużyny
Ryszarda Nowaka, powszechnie komentowany, iż nawet w piłce nożnej nie zmienia się barw klubowych
w trakcie sezonu. W RM nie znaleźli
się również Stefan Chomoncik, Antoni Rączkowski (złośliwi statystycy
podkreślają, że przez cztery kadencje
w radzie nie zanotowano, aby chociaż
raz zabierał głos), Grzegorz Mądry,
Elżbieta Chowaniec, Tadeusz Kulpa,
Józef Antoni Wiktor i Jan Opiło. Ten
ostatni uważany zresztą za jednego z najlepiej przygotowanych merytorycznie radnych, prawdziwego
fachowca, a jego porażka to również
efekt niespodziewanej wolty politycznej i opuszczenia klubu PO. Wyborcy w takich sytuacjach rozliczają bezlitośnie.
Po przerwie do samorządowej aktywności wraca Kazimierz Sas, jedyny zresztą – a inni mówią, że równocześnie ostatni z odchodzącego

do historii gatunku – przedstawiciel
lewicy na całej Sądecczyźnie. Sas już
w przeszłości znajdował się w sytuacji
politycznego rodzynka, ale tym razem będzie sobie mógł chyba pozwolić na całkowitą niezależność.
***
Wietrzenie Rady Miasta okazało się jednak niczym w porównaniu z trzęsieniem ziemi w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Jakkolwiek
górnolotnie takie słowa zabrzmią,
to jednak po raz pierwszy w historii istnienia tego szczebla samorządu
następuje zmiana władzy na Sądecczyźnie. Uważni obserwatorzy wieszczyli to już kilka tygodni temu, kiedy stało się wiadome, że w wyborach
nie wystartują dotychczasowi liderzy
ugrupowania sprawującego władzę
– Jan Golonka i Wiesław Basta. Złośliwi dodają, że na pięknej ziemi sądeckiej niebawem do pełnoletniości
dojdzie pokolenie nie pamiętające za
swego życia innego starosty niż Golonka. Bardziej obiektywni zauważają jednak, że po 16 latach na wysokim stanowisku każdy ma prawo
czuć się zmęczony, a nawet wypalony
i przyznają Golonce prawo do zmiany w życiu. Tym sposobem listopad
2014 zapisze się w sądeckiej historii,
jako częściowa wymiana elit samorządowych, a do pewnego stopnia

również zmiana pokoleniowa, chociaż bardziej dotyczy to Nowego Sącza niż powiatu.
***
W powiecie władzę sprawować
będzie Prawo i Sprawiedliwość, ale
przez kilkadziesiąt godzin wydawało się, że podobnie będzie również
w województwie. Spekulacje opierane głównie na ogólnopolskim sondażu
pokazującym dużą przewagę PiS sugerowały, że partia Jarosława Kaczyńskiego szturmem bierze również Sejmik i Zarząd Województwa. W miarę
upływu czasu nastroje się zmieniały,
a spekulacje podpowiadały, że dzięki
świetnemu wynikowi PSL to właśnie
ludowcy dyktować będę warunki.
Ostatecznie – chociaż ciągle nieoficjalnie – okazało się, że choć najwięcej mandatów wprawdzie zdobył PiS,
to Małopolską rządzić będzie dotychczasowa koalicja PO–PSL i to właśnie w takiej kolejności. W naszym
regionie dwie największe partie oddały po jednym mandacie na rzecz
PSL, z którego de Sejmiku wchodzą
doświadczeni działacze Urszula Nowogórska i Stanisław Pasoń. Z dotychczasowych radnych w Sejmiku
zabraknie Zygmunta Berdychowskiego PO (nie startował) oraz Marty Mordarskiej i Andrzeja Bulzaka PiS.
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Druga tura jest nieprzewidywalna
4,0%

R O Z M OWA z dr. MARCINEM PORĘBĄ,
politologiem WSB–NLU, autorem
projektu Sądecka Agora, w ramach
którego przeprowadzono przedwyborczy sondaż „Wybory na Prezydenta Miasta Nowego Sącza”
– Wyniki wyborów na prezydenta Nowego Sącza chyba Pana nie
zaskoczyły?
– Ogłoszony wynik nie jest dla
mnie zaskoczeniem. Od wielu tygodni śledzę sądecką scenę polityczną i wiem, jak wygląda przełożenie głosów na poszczególnych
kandydatów za sprawą badań, które robiliśmy. One potwierdziły duży
negatywny elektorat wobec obecnie
urzędującego prezydenta.
– Prezydent Ryszard Nowak podczas ostatniej debaty z kandydatami na prezydenta miasta w Regionalnej Telewizji Kablowej nieco ironicznie
zapytał: – A co jeśli studenci się pomylili? Praca magisterska nie zostanie im
zaliczona?
– Prawdziwa cnota krytyki się
nie boi. Wypowiedzi i oświadczenia, jakie pojawiły się w mediach
po ogłoszeniu mojego sondażu
były czysto polityczne, związane
z kampanią. Rozmawiałem na ten
temat z moimi studentami, którzy
nie są jeszcze tak obyci w polityce, uprzedzając, że krytyka będzie
duża. Po pierwsze przede wszystkim dlatego, że wyniki badań zostały podane w najbardziej gorącym okresie, tuż przed wyborami.
Ale ja się tej krytyki nie obawiałem, bo znałem metodologię badań, jak również rzetelne i solidne podejście osób, które brały
w nich udział. Zresztą to widać teraz w liczbach oficjalnych wyników wyborów.
– Założyliście 3–procentową granicę błędu…
– Według badań 16 procent
osób było niezdecydowanych albo
po prostu nie chciało ujawnić swoich preferencji. Nasze badania w 95
procentach były bowiem prowadzone osobiście. Błąd statystyczny 3
procent i 16 procent niezdecydowanych przy liczbach właściwych wyników wyborów pokazują, że nasze
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Niezdecydowani

Wyniki wyborów na prezydenta Nowego Sącza wg sondażu
dr. Marcina Poręby i studentów WSB–NLU
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badania zostały przygotowane bardzo rzetelnie.
– Zaczął Pan wyliczać: „Krytyka będzie duża po pierwsze, dlatego, że wyniki zostały podane przed wyborami”,
po drugie... Że badania przeprowadzali studenci WSB? Słyszeliśmy wcześniej,
jak prezydent Nowak odniósł się do innych analiz dokonanych przez pracownika naukowego tej uczelni…
– Nie chciałbym komentować
poprzednich wypowiedzi pana prezydenta na temat szkoły i jej pracowników. Jaka jest sytuacja WSB
każdy widzi. Badania były prowadzone pod egidą projektu Sądecka
Agora, który prowadzę od półtora
roku, a którego celem jest uświadomienie naszego społeczeństwa
właśnie w partycypacji obywatelskiej, w decyzjach dotyczących naszego życia.
– A skomentuje Pan to, że na wyniki wyborów musieliśmy tak długo czekać?
– To jest skandal. Państwowa
Komisja Wyborcza już po raz kolejny pokazuje, że nie może opanować sytuacji systemów informatycznych. Wystawiamy się
na kpinę Europy i świata. Takie
rzeczy nie powinny mieć miejsca
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Szanowni Państwo
Tą drogą pragnę serdecznie
podziękować każdemu z Was
za oddany na mnie głos.
Moje długoletnie doświadczenie w Radzie Miasta
spożytkuję ze zdwojoną
energią i siłą na
rzecz naszej Małej Ojczyzny.
Dziękuję za zaufanie
Teresa Krzak
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Wyniki wyborów na prezydenta Nowego Sącza, gdzie frekwencja wyniosła
49,96%
w demokratycznym państwie, które uchodzi za lidera przemian społeczno–gospodarczych. Oczywiście to, dlaczego do tego doszło,
że nawet cząstkowych wyników nie
mieliśmy na drugi dzień po wyborach, to wieloczynnikowa analiza.
Niemniej w szerokim odbiorze ma
to negatywne skutki. Przeciętny
wyborca zastanawia się teraz, czy
te wybory są coś warte, jeżeli tak
wygląda system. Tymczasem u naszych sąsiadów na Słowacji wyniki

były znane po 12 godzinach od zamknięcia lokali wyborczych.
– Wróćmy na teren Nowego Sącza.
Czeka nas druga tura wyborów. Jeden
z kandydatów na prezydenta, Grzegorz
Fecko stwierdził, że te wybory pokazały, że sądeczanie chcą zmian...
– To była walka czterech przeciw jednemu. Wszyscy, niezależnie
od poglądów i sytuowania na scenie politycznej występowali przeciw obecnie urzędującemu prezydentowi. Oni reprezentują pewne

środowiska, wyborców, którzy
niestety znużyli się już obecną władzą czy systemem jej sprawowania.
– Sam Ryszard Nowak skomentował
wynik wyborów: – Mogłem się opatrzeć i zmęczyć …
– W politologii istnieje zjawisko
uśpienia, letargu osób, które długo
rządzą. Często tracą kontakt z rzeczywistością i nie wyobrażają sobie,
że mogą być zmienieni na tym stanowisku. Analizując od kilku miesięcy to, co dzieje się na politycznej scenie Nowego Sącza, można
było zauważyć taki brak kontaktu z rzeczywistością przez obecnie
urzędujących.
– I pewność siebie.
– Wręcz butę. Pewność siebie jest
dobrą cechą, jeśli idzie za nią pokora i szacunek do innych. Ale aroganckiej pewności siebie wyborcy
nie lubią. Ręczę, że będą wybierać inaczej.
– Czterech przeciw jednemu nie oznacza jednak, że teraz głosy trójki, która odpadła, przejdą na kontrkandydata
obecnie urzędującego prezydenta?
– Specyfika wyborów prezydenckich w drugiej turze jest zupełnie
inna. Druga tura jest po prostu nieprzewidywalna i nie możemy ułożyć
tej arytmetyki tak, że ci, którzy byli
przeciw, pójdą głosować na kontrkandydata. Trzeba wziąć pod uwagę
środowiska. I tak środowisko Fałowskiego, Czerneckiego, ale też częściowo Fecki to elektorat konserwatywny, któremu jednak bliżej do opcji,
jaką reprezentuje Ryszard Nowak.
Myślę, że wyborcy, którzy są zdecydowanie przeciwko obecnemu prezydentowi, wezmą udział w wyborach. Ale obawiam się, że ci, którzy
ani u jednego, ani u drugiego nie widzą reprezentanta swoich interesów,
nie pójdą do wyborów wcale.
– Z Pana sondażu wynika, że Ryszard
Nowak ma swój karny elektorat, a popierający Ludomira Handzla już nie
są tak zdyscyplinowani.
– Tak, to podkreślałem, omawiając sondaż. Emeryci i renciści najmocniej wspierają Nowaka, podobnie osoby w przedziale wiekowym
40–65 i 65+. To zdyscyplinowany elektorat i pójdzie do wyborów.
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Na Handzla głosowali młodzi i, jeśli
będą mieli wybrać między pójściem
do wyborów, a rozrywką, która
akurat wtedy zostanie im zaproponowana, to można się obawiać,
że wybiorą rozrywkę. Dla młodego
pokolenia wybory nie mają aż tak
wielkiego znaczenia.
– Dwa tygodnie to dużo czasu, by
przekonać do siebie tych, którzy głosowali inaczej?
– Dla jednego i drugiego kandydata niekomfortową sytuacją jest,
że ten czas z uwagi na brak szybkich wyników wyborów się skrócił.
Niemniej nawet tydzień merytorycznej kampanii może być bardzo
skuteczny.
– Do Rady Miasta nie dostał się nikt
z Koalicji Nowosądeckiej. To dobrze,
że prezydentem może zostać osoba,
która nie będzie mieć „swojego człowieka” w Radzie? Czy może lepiej, gdy
prezydent ma „swoich radnych”?
– Dla samego Ludomira Handzla,
gdyby został prezydentem, to może
być niekomfortowa sytuacja. Ale
ja bym się tego aż tak bardzo nie
obawiał. Wszystko zależy od stylu przywództwa. Pamiętać należy bowiem, że wszyscy radni stawiali jako priorytet interes miasta
i jego mieszkańców, a nie interesy partyjne. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i w tej chwili
rozlicza kandydatów z działalności
na ich rzecz, a niekoniecznie środowiska partyjnego, z którego wywodzą się radni. Najważniejsza jest
właściwa współpraca z radą i przejrzystość. Tylko transparentność

może pomóc prezydentowi, który
nawet nie ma zaplecza politycznego
w Radzie. Oczywiście, jeżeli mamy
do czynienia ze skostniałym partyjniackim systemem, to może nieść
pewną obstrukcję działania rady
i kontrowania prezydenta. Według
mnie jednak, przy obecnych technikach informacyjnych, nie sądzę,
aby kandydaci kładli interes partykularny, partyjny nad interes
mieszkańców miasta.
– Zwłaszcza, że mieszkańcy już rozliczyli radnych i część z nich nie otrzymała mandatu zaufania.
– Każdy przypadek radnego, który nie wszedł do Rady Miasta, pewnie
trzeba byłoby rozpatrywać indywidualnie. Ogólnie mówiąc, mieszkańcy rozliczyli właśnie brak transparentności i konsekwencji w działaniu
radnych. Jeśli startuje się z jednej listy, a później zmienia się ugrupowanie, to trzeba się liczyć z tym, że wyborcom się to nie spodoba. Rada
Miasta jest po to, by pomagać mieszkańcom, a nie nimi rządzić.
– Zaryzykuje Pan i poda, jak według
Pana będzie wyglądał wynik wyborów
w drugiej turze?
– Podjąłem ryzyko podania wyniku mojego badania sondażowego przed wyborami, bo byłem w 95
procentach pewny, że pokryje się
on z oficjalnym wynikiem. Druga
tura, jak już mówiłem, jest nieprzewidywalna. Jest wiele czynników,
które będą wpływały na wybór
mieszkańców. Takiego ryzyka nie
podejmę.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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DRODZY SĄDECZANIE,
PragnĊ Wam podziĊkowaü za zaufanie wyraĪone poparaciem dla
mojej kandydatury na Radnego Miasta Nowego Sącza. Szczególne
podziĊkowania kierujĊ do gáosujących, którzy oddali na mnie swoje gáosy
Mam nadziejĊ, Īe tak jak wczeĞniej towarzyszyliĞcie
Miastta,
Mi
mi w dziaáaniach na rzecz naszego Miasta,
Wasz
Wa
szee
tak teraz bĊdĊ mógá nadal liczyü na Wasze
aktywne wsparcie.
ChcĊ teĪ zapewniü, Īe jako radny pragnĊ
CZA
ZAN
N,
reprezentowaü WSZYSTKICH SĄDECZAN,
aĪam
Ī jako
jako
k
poniewaĪ swoją sáuĪbĊ publiczną uwaĪam
bez
dziaáanie na rzecz DOBRA OGÓàU, bez
zy
wzglĊdu na przynaleĪnoĞü partyjną czy
Y
osobiste poglądy albowiem WSZYSCY
JESTEĝMY SĄDECZANAMI.

Do Rady Powiatu
Nowosądeckiego
wybrano:
Okręg nr 1 – gmina Łącko,
gmina Podegrodzie
Roman Potoniec (PiS) – 1525
Tadeusz Zaremba (PiS) – 1056
Krzysztof Bodziony (PO) – 1090
Jan Dziedzina (KWW SRS)
– 1777 (objął także mandat wójta, za niego wchodzi do rady Zenon Szewczyk – 355)

Okręg nr 2 – gmina Chełmiec
Józef Leśniak (PiS) – 769
Marek Kwiatkowski (PiS) – 1504
Józef Głód (KWW WSZS) – 672
Joanna Stawiarska (KWW SWS)
– 754

Okręg nr 3 – gmina Łososina
Dolna, gmina Korzenna, gmina
Gródek nad Dunajcem
Marek Pławiak (PiS) – 907
Zygmunt Paruch (PiS) – 1296
Franciszek Kantor (PiS) – 1053
Zofia Nika (PiS) – 752
Mieczysław Kiełbasa (KWW
WSZS) – 891

Okręg nr 4 – gmina Grybów,
miasto Grybów
Antoni Poręba (PiS) – 1396
Antoni Koszyk (PiS) – 1133
Wiktor Durlak (PiS) – 972
Józef Broński (KWW SRS) – 1086

Okręg nr 7 – miasto i gmina
Stary Sącz
Jan Gomółka (PiS) – 1424
Stanisław Dąbrowski (PiS)
– 1046
Marian Kuczaj (KWW SRS)
– 542

Dane za: Protokół Powiatowej
Komisji Wyborczej w Nowym Sączu

Do Rady Miasta
Nowego Sącza
dostali się:
W okręgu nr 1 (os. Centrum,
Stare Miasto, Przetakówka,
Kochanowskiego, Zabełcze,
Helena)
Przemysław Gawłowski (PiS)
– 667
Janusz Kwiatkowski (PiS) – 610
Maria Piprek (PiS) – 284
Grzegorz Fecko (PO) – 854
Piotr Lachowicz (PO – 595
Jerzy Gwiżdż – (KWWW Ryszarda Nowaka) – 337

W okręgu nr 2 (os. Barskie,
Westerplatte, Gołąbkowice,
Chruślice, Piątkowa,
Falkowa)

Okręg nr 5 – gmina Kamionka
Wielka, gmina Nawojowa,
gmina Łabowa

Tomasz Cisoń (PiS) – 514
Teresa Krzak (PiS) – 462
Tomasz Basta (PO) – 518
Józef Hojnor (PO) – 655
Mieczysław Gwiżdż (KWWW
Ryszarda Nowaka) – 312

Józef Świgut (PiS) – 1753
Wiesław Pióro (PiS) – 992
Ryszard Poradowski (KWW
SRS) – 1050

W okręgu nr 3 (os. Kilińskiego,
Millenium, Wojska Polskiego,
Gorzków, Nawojowska, Zawada)

Okręg nr 6 – miasto i gmina
Muszyna, miasto i gmina
Piwniczna Zdrój, gmina Rytro,
gmina Krynica Zdrój
Marian Ryba (PiS) – 1310
Stanisław Sułkowski (PiS) – 842
Marta Adamczyk (PiS) – 551
Dariusz Reśko (PO) – 975 (walczy w 2 turze wyborów na burmistrza, jeżeli wygra zastąpi go Andrzej Gancarz – 536)
Włodzimierz Oleksy (KWW
SRS) – 984
Marian Dobosz (KWW SRS) – 892

KI
MIECZYSŁAW KACZWIŃSKI
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Patryk Wicher (PiS) – 1181
Dawid Dumana (PiS) – 422
Andrzej Bodziony (PiS) – 327
Tadeusz Gajdosz (PO) – 758
Dominika Marczak (PO) –140
Kazimierz Sas (SLD) – 553
Józef Gryźlak (KWWW Ryszarda Nowaka) – 364

W okręgu nr 4 (os.
Przydworcowe, Szujskiego,
Wólki, Kaduk, Dąbrówka,
Biegonice, Poręba Mała):
Bożena Jawor (PiS) –920
Krzysztof Żyłka (PiS) – 399
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Mieczysław Kaczwiński (PO)
– 563
Michał Kądziołka (KWWW Ryszarda Nowaka) – 680
Konstanty Legutko (KWWW
Ryszarda Nowaka) – 240

Dane za: Miejska Komisja Wyborcza
w Nowym Sączu

W sądeckich
gminach
Gmina Chełmiec
Wójt – Bernard Stawiarski
– 51,41% (6 185 głosów)
Pozostali kandydaci:
Marek Kwiatkowski – 43,63 %,
(5 249)
Marek Jurczak 4,95 %, (596)
Radni Gminy Chełmiec: Tyrkiel Andrzej, Kmak Rafał Józef,
Ledniowski Jakub Michał, Zaryczny Sylwester Czesław, Leśnik
Mieczysław, Mróz Jan Stanisław,
Wnęk Władysław Józef, Szołdrowski Wiesław, Włodarczyk Józef,
Kuzak Stanisław Andrzej, Pietrzak
Bogusław Stanisław, Lis Tadeusz
Jan, Kuźma Zbigniew Stanisław,
Furtak Stanisław Władysław, Marszałek Włodzimierz Piotr, Bajdel Józef Adam, Izworska Arleta,
Marek Poręba, Zygmunt Józef Jan,
Skrzypiec Wojciech Jakub, Kruczek Stanisław.

Gmina Gródek n. Dunajcem
Druga tura wyborów rozegra
się między:
Józefem Tobiaszem (KWW Józefa Tobiasza) – 47,55% (1881
głosów)
Stefanem Bronisławem Wolakiem (KWW Wspólna Gmina)
– 30,11% (1191)
Pozostali kandydaci:
Jankowski Piotr (KWW Sądecka Wspólnota Samorządowa)
– 7,89% (312)
Schabiński Józef (KW Prawo
i Sprawiedliwość) – 14,46% (572)
Radni Gminy Gródek n. Dunajcem: Fyda Jakub (56), Kapusta Tadeusz (90), Kwaśniewski
Andrzej (151) Winiarski Jan (115),

Dokończenie na str. 6
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Dokończenie ze str. 5
Mrzygłód Wiesław (72), Damasiewicz Józef (151), Świerczek Krystyna (78), Klimek Józef (178),
Małek Mirosław Bernard (122), Babierczyk Bogumiła (165), Jasiński
Marcin (122), Gądek Turek Renata (89), Płachta Andrzej Kazimierz
(126), Wacław Krężel (40), Wolak
Krzysztof (154).

Miasto Grybów
Druga tura wyborów rozegra się
między:
Pawłem Markiem Fydą (KWW
„Mój nowy Grybów”) – 32,58%,
923 głosy
Piotrem Piechnikiem (KWW
Grybów – Mała Ojczyzna) – 41,26%
1169
Pozostali kandydaci:
Główczyk Kazimierz (KWW
Grybowski Ruch Samorządowy)
– 3,32%, 94
Gryzik–Kucza Izabela Danuta (KW Prawo i Sprawiedliwość)
– 7,45%, 211
Wysowski Paweł Kazimierz
(KWW Pawła Wysowskiego)
– 15,39%, 436
Rada Miejska w Grybowie: Blicharz Stanisław, Lichoń Józef,
Kmak Sławomir Mariusz, Stelmach
Stanisław Jacek, Góra Józef, Motyka Antoni, Solarz Kazimierz, Chronowski Krzysztof Stanisław, Krok
Józef, Mordarski Krzysztof Andrzej,
Kostrzewa Marta Elżbieta, Rodak
Daniel Marcin, Kusiak Stanisław,
Matuła Tomasz Jan, Koszyk Zygmunt Kazimierz.

Alojzy Janusz, Maria Konicka, Mieczysław Górka, Grzegorz Paciorek,
Bartłomiej Hojnor, Stanisław Grygiel oraz Stanisław Radzik

Miasto i Gmina Krynica Zdrój
Druga
tura
w yb o r ó w
na burmistrza:
Reśko Dariusz Józef – KWW Ruch
Poparcia Dariusza Reśki – 38,38%
Bodziony Emil – KWW Krynica
Razem – 27,36%
Pozostali kandydaci:
Ryba Piotr Grzegorz – KWW Czas
na Rozwój Gminy Krynica – Zdrój
– 23,79%
Zygmunt Katarzyna Ewa – KWW
Samorządowa drużyna Katarzyny
Zygmunt – 9,26%
Rada: Zygmunt Katarzyna, Rusnak Małgorzata, Florek Antoni,
Półchłopek Małgorzata, Wiewióra
Henryk, Cabala Wanda, Wróblewski
Krzysztof, Gosztyła Teresa Maria,
Bębenek Bogdan, Kuruc Józef, Szymura Jan, Piszczek Damian, Prusak Urszula Jadwiga, Szela Grzegorz

Wójt – Kazimierz Siedlarz
– 62,02%, 2366
Pozostali kandydaci:
Antoni Potocki – 37,98%, 1449
Rada Gminy: Kamieński Rafał,
Poręba Marcin, Baran Zygmunt,
Myjak Ireneusz, Kocemba Maciej,
Dobosz Kazimierz, Kruczek Zenon,
Potoniec Antoni Henryk, Stanek
Andrzej, Ogórek Marian, Witek
Piotr (został radnym bez głosowania),Kiełbasa Marcin, Poręba
Benedykt, Janus Józef, Bodziony
Tadeusz

Gmina Korzenna
Wójt – Leszek Skowron – 63,2%
Pozostali kandydaci
Dariusz Kantor – 36,8 %
Rada Gminy: Elżbieta Wysowska, Adam Wielgus, Stanisław Hodorowicz, Wiesław Kracoń, Wiesław Mróz, Janusz Szambelan, Jacek
Fornagiel, Włodzimierz Dzięgiel,

Gmina Nawojowa
Stanisław Marian Kiełbasa
- 7,29 proc. ( 2150 głosów za,
313 przeciw)
Rada Gminy: Sochaj Władysław,
Nosal Ryszard, Skrzypiec Jacenty,
Bogdański Andrzej, Kucharski Stanisław, Juszyńska Beata, Horowska Urszula, Haza Marian, Serafin Jan, Lelito
Danuta, Chebda Stanisław, Majewski
Tadeusz, Bogdański Andrzej, Sierota
Janusza, Ziaja Marek, Pióro Marian

Gmina Piwniczna Zdrój

Wójt Marek Józef Janczak
– 52,05%, 1242

Wybory na burmistrza druga
tura:
Edward Bogaczyk Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda Bogaczyka – 1 118 głosów
Zbigniew Janeczek – Komitet
Wyborczy Wyborców ZBIGNIEWA
JANECZKA – 948 głosów
Pozostali kandydaci:
Górka Franciszek – Komitet Wyborczy Wyborców „Uzdrowisko”
– 63 głosy

Pozostali kandydaci:
Piotr Marcin Izworski - 25,02
proc. (597).
Rada Gminy: Oranty Józef, Sołtys Aleksander, Szczecina Jan, Nieć
Władysław, Banach Roman, Saćka
Marian, Wotus Władysław, Skraba
Krzysztof, Stanisz Marek, Gawęcki
Jan, Kłębczyk Teresa, Pawlak Marian, Brożek Stanisław, Mróz Marcin, Stopka Maria

Gmina Łącko
Wójt – Jan Dziedzina KWW Porozumienie Samorządowe Gminy
Łącko
Pozostali kandydaci: Janusz Klag
– KWW Wspólnota Samorządowa
Gminy Łącko
Rada Gminy: Klimek Jan, Warzecha Zdzisław, Pulit Lucyna, Słowik Maria, Kozik Małgorzata, Wąchała Gawełek Bernadetta, Zbozień
Eugeniusz, Janczura Teresa, Kurzeja Tadeusz, Jurkowski Edward,
Gromala Tomasz, Mąka Jan, Stec
Stanisław, Mrówka Jan, Majerska
Elżbieta

Gmina Łososina
Gmina Kamionka

Rada Miasta i Gminy Muszyna:
Piotr Rutka (127 głosów), Jerzy Majka (319), Ryszard Wołos (242), Marek
Wójtowicz (218), Andrzej Sułkowski
(220), Barbara Majewska (124) oraz
Elżbieta Kałuzińska (114). To w wyniku wyborów. Wcześniej, bez głosowania, radnymi zostało ośmiu kandydatów. W ich okręgach wyborów nie
było, ponieważ nie mieli kontrkandydatów. Są to: Tomasz Bober, Damian
Kocot, Jarosław Kempa, Lesław Drozd,
Mariusz Jurczyński, Marcin Sekuła,
Bogdan Kałuziński, Ferdynand Matląg.

Gmina Łabowa

Gmina Grybów
Wójt – Piotr Krok (KWW Porozumienie Samorządowe Gminy
Grybów) – 65%, 6747
Pozostali kandydaci:
Piotr Wojtas KW PiS – 35%, 3616
Rada Gminy: Krok Adam, Niepsuj Jan, Laskosz Stanisław, Skibiak Zdzisław, Szafrański Andrzej,
Gruca Antoni, Głowczyk Kazimierz, Olchawski Czesław, Kostecki Marian, Dusza Józef,Janus
Lucjan, Kruczek Marian, Radzik
Jan, Fyda Piotr, Kruczek Antoni, Olszanecki Krzysztof, Mikulski
Stanisław, Szyszka Bogdan, Migacz
Jacek, Michalik Maria, Poznańska Anna
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Wójt – Stanisław Golonka KWW
Razem dla naszej gminy – 2698
Pozostali kandydaci:
Łukasz Kiryłów KWW Elżbiety Ruchała „Sprawny Samorząd
– 1688
Rada Gminy: Wiesław Salomon
– 188 głosów, Piotr Zelek – 144 głosy, Marian Pajor – 183 głosy, Bolesław
Oleksy – 189 głosów, Andrzej Sarata – 204 głosy, Wojciech Gucwa – 148
głosów, Maria Baran – 266 głosów,
Ryszard Kuźma – 177 głosów, Dorota Pawłowska – 85 głosów, Piotr Litwiński – 276 głosów, Ludwik Szkarłat – 201 głosów, Piotr Firlej – 258
głosów, Artur Klimek – 183 głosy,
Barbara Cetnarowska – 104 głosy,
Urszula Załubska – 99 głosów

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna
Burmistrz – Jan Golba KWW Jana
Golby „Wspólnota Samorządowa”
– 85%

Kulig Maria Krystyna – Komitet Wyborczy Wyborców Twój Głos
– Wspólna Przyszłość – 908 głosów
Michalik Wojciech Ryszard – Komitet Wyborczy Wyborców Nova
Piwniczna – 371 głosów
Nowak Renata Helena – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie
Zmieńmy Naszą Gminę Piwniczna–
Zdrój – 597 głosów
Rada Miasta i Gminy Piwniczna
Zdrój: Deryng Justyna – 92, Bogaczyk Marcin Wiesław – 123, Długosz
Krzysztof – 116, Sikorska Kazimiera
– 88, Toczek Jan – 59, Janur Alojzy
– 126, Dziedzina Teresa – 72, Świeboda Dariusz – 87, Źrałka Włodzimierz
– 149, Ortyl Teresa Elżbieta – 128,
Gargula Katarzyna Maria – 178, Rusiniak Bronisław – 128, Kaliński Witold – 123, Lis Mariusz Franciszek– 7

Podegrodzie
Wójt – Gromala Małgorzata Danuta – KWW Małgorzaty Gromala
– 4094 głosów
Łatka Stanisław – KW Prawo
i Sprawiedliwość – 1400
Rada Gminy: Kożuch Jan, Jasiński Jerzy, Matiasz Teresa, Plata
Stanisław Krzysztof, Olszak Jerzy,
Śledź Stefan, Pawłowski Artur, Poręba Andrzej, Golonka Franciszek,
Czop Sławomir, Kowalczyk Dariusz,
Mordarski Czesław, Plata Stanisław,
Matyaszek Teofil, Padula Andrzej

Stary Sącz
Burmistrz: Lelek Jacek Tomasz
– KWW Gminne Porozumienie Wyborcze – 73,3% 6359

Pozostali kandydaci:
Bielak Stanisław – KW Prawo
i Sprawiedliwość – 1394
Śledź Wiesław – KWW Solidarnie dla Sądecczyzny – 926
Rada Miasta i Gminy Stary Sącz:
Szewczyk Krzysztof , Trzebuniak
Marianna, Zielińska Ewa Elżbieta, Janczak Jan, Łomnicka Elżbieta, Tokarczyk Jan, Ptaśnik Kazimierz, Szewczyk Mieczysław,
Florek Władysław, Bawełkiewicz
Janina, Zych Andrzej, Stawiarski
Andrzej, Garbacz Mirosław, Węgrzyn Maria, Rams Włodzimierz,
Zięba Ewa, Szczepaniak Sławomir,
Baran Kazimierz, Wenecka–Lipka,
Beata, Faron Grzegorz Stanisław,
Rams Robert.

Dane nieoficjalne
Jak się nieoficjalnie dowiadujemy w Okręgu nr 6 rozkład mandatów do Sejmiku
Województwa Małopolskiego wygląda następująco: PiS– 3, PSL – 2
i PO 1. W Sejmiku prawdopodobnie zasiądą: Witold Kozłowski, Paweł Śliwa, Grzegorz Biedroń (PiS),
Stanisław Pasoń, Urszula
Nowogórska (PSL) oraz Leszek Zegzda (PO).
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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

KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW

(z wyłączeniem blacharki i malowania)

S O L I D N I E OD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a
tel. kom 502 144 016
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Dodatek wydawany w ramach projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy” realizowanego przez
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie jest współfinansowane
ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Życie i pasje fotografa z Zarzecza
SYLW ET K A JÓZEFA GROMALI – emerytowanego geodety i pasjonata pochodzącego z Zarzecza
To wysoki i postawny mężczyzna
o wyprostowanej sylwetce, opalonej twarzy, siwych włosach i żywych,
wesołych oczach. Mimo swojego
wieku zachował znakomitą pamięć,
piękne, równe pismo, dokładność
i precyzję działania.

Przyszedł na świat w Zarzeczu
koło Łącka w 1932 r. jako syn Jana
i Magdaleny z Krawędów. Edukację
zaczynał w czteroklasówce w Zarzeczu. Później uczył się w Łącku,
gdzie zaliczył pierwszą klasę gimnazjum. Potem, mieszkając początkowo na stancji, później w bursie,
uczęszczał do Gimnazjum i Liceum
im. Jana Długosza w Nowym Sączu.
Tu w 1951 r. zdał maturę. W ostatniej licealnej klasie doszły przedmioty pedagogiczne dające uprawnienia
do nauczania w szkole podstawowej.
– Tak zostałem nauczycielem – wspomina. – Nakazem pracy skierowano mnie do Lipnicy
Wielkiej w gminie Korzenna. Prowadziłem tam też drużynę harcerską, bo po maturze zdobyłem
uprawnienia na kursie harcerskim w Kłodzku. Po roku pracy
na własną prośbę przeniesiono
mnie bliżej domu, do Podegrodzia,
gdzie też nie zagrzałem miejsca,
bo już jesienią zostałem powołany do odbycia zasadniczej służby
wojskowej. Mój przydział to Ustka
i Kołobrzeg i Marynarka wojenna.
Przez trzy lata byłem pracownikiem sztabowym. Tam przeczytałem w prasie ogłoszenie o bezpłatnym dwuipółletnim pomaturalnym
studium, które dawało uprawnienia geodezyjne. Po odbyciu służby
wojskowej zostałem na nie przyjęty. Podczas wakacyjnych praktyk
pracowałem przy pomiarach ziem,
dróg, lasów wytyczających granice gospodarstw indywidualnych

FOT. MARCIN BRZÓZKA

Wiedza i doświadczenie

Gromadzi
skrupulatnie
wszelkie
materiały,
w których
zawarte
są wzmianki
na temat
rodzinnej wsi.
Uzupełnia je
swoimi dawnymi
fotografiami
i zestawia
z teraźniejszymi
wykonanymi
przez wnuka.

Józef Gromala w rozmowie z Rozalią Kulasik
i PGR–ów. Studium ukończyłem
w 1957 r.
Pracę otrzymał w koszalińskim
Wydziale Geodezji ze skierowaniem
do powiatu Bytów. Była to praca w terenie od wiosny do jesieni,
zimą wykonywał rejestry ewidencji gruntów i obliczenia geodezyjne.
Ewidencjonował rocznie od ośmiu
do dziesięciu tysięcy hektarów,
bo od tego zależał zarobek, pracował bowiem na akord.

Letnisko w rodzinnej wsi
Tam, na Ziemiach Odzyskanych,
poznał swoją przyszłą żonę. Izabela

pochodziła spod Krakowa, z Nowej
Wsi Szlacheckiej. Po ukończeniu
kursu klasyfikacji gleb dostała skierowanie do pracy w Biurze Geodezji
w Koszalinie. W Koszalinie odbył się
ich ślub cywilny, a później w czasie
wakacji – kościelny w rodzinnej wsi
żony. Tam zamieszkali.
W 1962 r. małżonkowie otrzymali pracę w dziale klasyfikacji gruntów Wojewódzkiego Biura Geodezji
w Krakowie na terenie powiatów:
nowotarskiego, proszowickiego
i myślenickiego. Babcia zajmowała się ich małą córeczką. W 1966 r.
otrzymali przydział na mieszkanie

w Krakowie, do którego zabrali
również babcię. Parę lat później wybudowali domek letniskowy w jego
rodzinnej wsi – Zarzeczu, do którego przyjeżdżali w wolnych chwilach. Wracają tu do tej pory, chociaż
w nieco innym składzie, ponieważ
odeszły na zawsze i babcia i żona,
a córka wyszła za mąż i na świecie
pojawił się wnuczek.
Po 40 latach pracy Józef Gromala
przeszedł najpierw na rentę, podczas której jeszcze trochę pracował
jako dokumentalista ksiąg wieczystych w gminie Alwernia, a później
na emeryturę.

REKLAMA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje
uroginekologiczne dla kobiet
z problemami nietrzymania moczu
które odbędą się 22.11.2014 r. w Szpitalu Medikor,
w Nowym Sączu - ul Długosza 45.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr: 18 4437252
lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!

Baterie
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

Fotograﬁa 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.

Bezpłatne
badania
słuchu
Nowy Sącz
ul. Grodzka 5
tel. 18 531 00 30
pn.-pt. 8.00 - 16.00

800 88 88 99

Kogo to zainteresuje?
Jego pasją od zawsze była fotografia. Aparat fotograficzny był
i jest do tej pory nieodłącznym jego
atrybutem.
– Najczęściej fotografowałem przyrodę rodzinnych stron,
gdzie w maju pachniały kwiaty jabłoni, a w ogródkach kwitły bzy
– wspomina.
Ma też godnego następcę swojego hobby w osobie wnuka Marcina,
profesjonalnego fotografa.
Obecnie odkrył w sobie jeszcze jedną pasję. Jest to historia
jego rodzinnej wsi Zarzecze. Gromadzi i przeszukuje skrupulatnie
i cierpliwie wszelkie materiały,
w których zawarte są jakiekolwiek
wzmianki na ten temat. Uzupełnia
je swoimi dawnymi fotografiami
i zestawia z teraźniejszymi wykonanymi przez wnuka. Zestawione obrazy dawnej i współczesnej
wsi pokazują, jak zmieniła się ona
na przestrzeni lat. Martwi się jedynie tym, czy to kogoś prócz rodziny zainteresuje.
ROZALIA KULASIK
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Twórczo zakręceni Karta dla
seniorów
Od 16 do 19 października w Ustroniu odbywał się V Ogólnopolski Zjazd
Twórczo Zakręconych. Uczestniczyły
w nim cztery reprezentantki warsztatów rękodzieła artystycznego Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.

FOT. MAREK WINIARSKI

Warsztaty twórczo zakręconych
sposobem na życie, nowym zawodem połączonym z pasją tworzenia.
Kolejnym bodźcem do zmierzenia
się z rękodziełem bywa potrzeba
stworzenia czegoś nowego, niestandardowego, czego popularne
sklepy nie są w stanie zapewnić.
Inną grupę stanowią artyści, którzy mają misję polegającą na zarażaniu otoczenia swoim zapałem
do tworzenia. Organizują warsztaty, spotkania, promują polskie
rękodzieło.
– Rękodzieło to nie tylko
moja pasja, ale również radość
i przyjemność tworzenia czegoś

To nie jest kraj dla
starych ludzi
W ramach 40. sezonu Wieczorów Małopolskich organizowanych
w MCK „Sokół” zaproszono teatr Polonia Krystyny Jandy ze sztuką „Baba
Chanel”.
Na scenie wokół stołu siedzą rozbawione stare kobiety, rozmawiają popijając wódeczkę – wszak to dziesiąta rocznica powstania ich chóru
Olśnienie. Oczekują na kierownika zespołu, w którym się wszystkie podkochują. Kobiety ubrane
są w stroje ludowe z kokosznikami
na głowie – wyglądają zabawnie.
Chór jest dla nich całym światem,
tu mogą powspominać, pożartować,
pośmiać się, tu mogą zapomnieć
o starości, samotności i beznadziejnej egzystencji. Są bezkrytyczne,
to że fałszują niemiłosiernie i wyglądają żałośnie, nie ma dla nich znaczenia. Mają „zasługi” – ich wiek
i częściowe inwalidztwo to są atuty.
Wreszcie przychodzi oczekiwany kierownik, ma dla nich okrutną niespodziankę. Przyprowadza
młodszą od nich kobietę, modnie ubraną, posiadającą dobry głos,
która ma zostać solistką w zespole.
Im przypadnie rola tła dla nowej
gwiazdy. Próbują walczyć o swoją

pozycję, ale ich walka skazana jest
na niepowodzenie.
W końcowej scenie widzimy
Babę Chanel, jak nazwały nową solistkę, która śpiewa znaną piosenkę
„Kalinka” w nowoczesnej aranżacji
i chorografii, a staruszki naśladują
niezdarnie pląsy solistki, stojąc za
nią w tle sceny. Efekt jest żałosny.
Rosyjski dramaturg Nikołaj Kolada poruszył temat ludzi starych
w Rosji, ale temat jest uniwersalny, pokazuje, jak trudno pogodzić
się z przemijaniem i zrobić miejsce
młodszemu pokoleniu.
Świetnie są grane role starych
kobiet. Wśród nich wyróżnia się
gra Sławomiry Łozińskiej jako zrzędzącącej staruszki ze śmiesznymi
sztucznymi warkoczykami. Także Dorota Pomykała jako 90–letnia
sklerotyczka wypada znakomicie.
Dużo wigoru wnosi do spektaklu
Przemysław Bluszcz, który z nieodłącznym akordeonem uskrzydla staruszki.
Spektakl wyreżyserowała Izabela Cywińska i zrobiła to z dużym
kunsztem i wyczuciem. Wymowa
spektaklu jest gorzka, ale też obfituje w zabawne sceny.
KRYSTYNA NOSAL

z niczego własnymi rękami. Poza
charakterem edukacji artystycznej zajęcia rękodzieła są również
rodzajem terapii usprawniającej
sprawność manualną. W zjeździe
twórczo zakręconych biorę udział
po raz drugi i nie sposób wyrazić
słowami atmosfery, która towarzyszyła zjazdowi. Dzięki wszystkim za to, że byli, za atmosferę, za
szaleństwo, za radość tworzenia,
za te cztery krótkie dni, ale jakże
cudowne! – ocenia Jadwiga Bogdańska jedna z sadeckich uczestniczek zjazdu.
MAREK WINIARSKI

Karta jest całkowicie bezpłatna
i bezterminowa. Dzięki niej seniorzy mają szansę na zakup tańszych
produktów i skorzystania z różnego rodzaju usług. Wśród partnerów znajdują się m.in. małopolskie
uzdrowiska, ośrodki zdrowotno
medyczne, kulturalne (kina, klubokawiarnie, teatry, muzea), akademie językowe i wiele innych.
Dotychczas do programu przystąpiło blisko 150 organizacji. Obecnie
Karty Seniora używa ponad 3 tysiące osób. Szczegółowa lista miejsc
znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl.
– To już druga edycja Małopolskiej Karty Seniora, która cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem
mieszkańców Małopolski. Każda
osoba, która skończyła 60 lat może
bezpłatnie wyrobić sobie imienną
kartę. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ilość partnerów
MKS sukcesywnie wzrasta. Przystąpienie do programu daje szansę
na pozyskanie nowej grupy klientów
oraz zyskanie opinii przedsiębiorstwa przyjaznego osobom starszym

SENIORKA ROKU 2013
ANNA OLEKSY – prezes
Stowarzyszenia „Przyjaciele
Serca i Życia” – zwyciężyła
w ósmej edycji
Małopolskiego Plebiscytu
„Poza Stereotypem
– Senior Roku 2013”.

Anna Oleksy

Małopolską Kartę Seniora
można uzyskać:
• zgłaszając się osobiście/telefonicznie do biura Stowarzyszenia
Al. Słowackiego 46/30 w Krakowie, tel. 12 429 37 28,
• wypełniając formularz dostępny
na stronie www.glosseniora.pl,
uzupełniony dostarczyć do biura Stowarzyszenia lub przesłać
drogą mailową na adres kartaseniora@manko.pl,
• wyrabiając Kartę podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie MANKO lub objętych
patronatem magazynu „Głos Seniora”; Informacje o planowanych wydarzeniach można znaleźć na www.glosseniora.pl.

– wyjaśnia Andrzej Skrzyński – członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, redaktor magazynu „Głos
Seniora”.
(KS)

W SKRÓCIE

FOT. UM NOWY SĄCZ

Cztery dni zjazdu po brzegi wypełnione były nauką różnorodnych
technik rękodzieła, prezentacjami
prac, wymianą pomysłów, wzajemnymi inspiracjami. A co najważniejsze dobrą zabawą wśród
ludzi, dla których rękodzieło,
to prawdziwa pasja.
W sumie odbyło się 75 warsztatów, na których można było poznać
takie techniki jak koronka pętelkowa, koronka klockowa, haft ukraiński, haft matematyczny, ozdoby
z koralików, koronka koniakowska, filcowanie, sutasz, szycie patchworków i wiele innych. W zjeździe uczestniczyło około 500 osób
z całej Polski i zagranicy. Zjazdowi towarzyszył minikiermasz oraz
wystawa prac. Dla uczestników
wystąpił też Zespół Pieśni i Tańca
z Goleszowa.
Rękodzieło wyszło ostatnio
z cienia i przestało kojarzyć się
z cepeliowskimi wyrobami, stało
się pomysłem na tworzenie wyjątkowych rzeczy zaspokajających
potrzebę wyróżniania się. W sieci
dostępne są blogi, a na nich poradniki pokazujące krok po kroku, jak
wykonać własnoręcznie praktyczne rzeczy. Zabawa w robótki ręczne stała się w wielu przypadkach

Małopolska Karta Seniora jest skierowana do osób w wieku 60+ mieszkających w Małopolsce. Program organizowany jest od września 2013 roku
przez krakowskie Stowarzyszenie
MANKO. Działania wspiera Województwo Małopolskie.

Kapituła konkursowa doceniła
20–letnią działalność pani Anny
na rzecz osób starszych, zwłaszcza
tych zmagających się z chorobami
układu krążenia. Podstawowym
celem działalności stowarzyszenia jest bowiem profilaktyka, zapobieganie negatywnym skutkom społecznym i ekonomicznym
po przebytych chorobach.
Pani Prezes organizuje turnusy
rehabilitacyjne, wyjazdy krajoznawcze, spotkania towarzyskie,
gimnastykę rehabilitacyjną. Dzięki tym zajęciom seniorzy mogą
wspólnie spędzać czas, wzbogacać wiedzę o zdrowym i aktywnym stylu życia.
Konkurs, organizowany przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, promuje aktywnie działających seniorów wyróżniających się na tle innych.
Pokazuje także, że emerytura
może być czasem efektywnym.
KRYSTYNA NOSAL

Poradnik dla
opiekunów
Od 1 października na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds.
Równego Traktowania można znaleźć „Poradnik dla opiekunów osób
starszych” m.in. z listą pomocnych
instytucji i poradami prawnymi.
Adres strony: www.rownetraktowanie.gov.pl.

Komisja ekspertów
obraduje
Dziś, 20 listopada, w Warszawie
odbywa się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych organizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W spotkaniu bierze udział
reprezentantka Sądecczyzny Wiesława Borczyk – prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW. W programie
m.in. dyskusja na temat wsparcia
instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego osób starszych w ich środowiskach zamieszkania.
(JB)

DTS Senior
Redaktor prowadząca:
Jolanta Bugajska.
Zespół redakcyjny: studenci
Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Adres e–mail: dts.senior@op.pl

9

20 listopada 2014 | DTS SENIOR | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

O sytuacji seniorów na sądeckim rynku pracy
ROZM O WA z dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy STANISŁAWĄ SKWARŁO

REKLAMA

Sytuacja
seniorów jest
bardzo trudna,
bo z racji wieku,
nierzadko także
cyfrowego
wykluczenia lub
„przestarzałych”
kwalifikacji,
przegrywają
z młodymi.

FOT. IRENA CEPIELIK

– Interesują nas oferty Urzędu Pracy
kierowane do seniorów. Zechce je Pani
przybliżyć?
– Oferty wsparcia Sądeckiego
Urzędu Pracy dla seniorów dotyczą
trzech grup: bezrobotnych, którzy nie przekroczyli wieku emerytalnego i nie pobierają żadnych
świadczeń oraz poszukujących pracy – zarejestrowanych i niezarejestrowanych. W tych ostatnich
grupach mieszczą się osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności,
pobierające renty, a także emeryci, którzy chcą dorobić do pobieranej emerytury. Na dzień 31 lipca 2014 r. w ewidencji Sądeckiego
Urzędu Pracy było 4397 bezrobotnych, w tym 1023 osoby powyżej
50. roku życia, co stanowi 23,3%
ogółu zarejestrowanych. Bezrobotni
seniorzy mogą korzystać praktycznie ze wszystkich usług i instrumentów finansowych wspierających podstawowe usługi na rynku
pracy, jakie proponuje Sądecki Urząd Pracy. Oczywiście poza
ofertami wyraźnie kierowanymi
do młodych poniżej 30. roku życia.
W centrum naszej uwagi znajdują się osoby, które muszą, mogą
i chcą pracować, by utrzymać siebie, często także rodzinę i wypracować świadczenie emerytalne. Ich
sytuacja jest bardzo trudna, bo z racji wieku, nierzadko także cyfrowego wykluczenia lub „przestarzałych” kwalifikacji, przegrywają
z młodymi. Brak poczucia bezpieczeństwa skutkuje w ich przypadku
nerwicami, depresją, obniżeniem
gotowości do zatrudnienia. Dla tej
grupy szuka się miejsc pracy, realizując projekty lokalne i europejskie.
– Jakie są to projekty?
– Przykładowo w bieżącym roku
w ramach projektu systemowego „Samozatrudnienie. Umiejętność. Praca”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 35% ogółu aktywizowanych
osób stanowili bezrobotni powyżej 50. roku życia. Korzystali z pośrednictwa pracy, poradnictwa
zawodowego, zorganizowano dla

Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy Stanisława Skwarło
nich szkolenia, staże i wyposażono miejsca pracy u pracodawców.
Zainteresowani otrzymali środki na uruchomienie działalności
gospodarczej.
Pracodawcy zatrudniający osoby
w wieku 50+ i 60+ korzystali z programu dofinansowania do ich wynagrodzenia w wysokości połowy
minimalnego wynagrodzenia przez
okres 12 lub 24 miesięcy. Pracodawca był również zwolniony ze składek
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli zatrudniał osobę , która ukończyła 50 lat i pozostawała
30 dni przed zatrudnieniem w ewidencji Urzędu Pracy. Zwolnienie

z wymienionych składek przysługuje też pracodawcy, zatrudniającemu kobiety powyżej 55. roku życia i mężczyzn powyżej 60 lat.
– Na jaką jeszcze pomoc mogą liczyć
seniorzy?
– Każdy poszukujący pracy – zarejestrowany – może liczyć na pomoc doradcy zawodowego lub
psychologa, (pomogą ustalić przydatność do konkretnych zawodów).
Może też skorzystać z zasobów informacji zawodowej i szkolenia
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Jeżeli znajdzie się właściwa oferta, zainteresowani zostaną skontaktowani. To wszystko,
co urząd może zrobić dla osoby,
która ma zapewnione świadczenie
emerytalne. Propozycje dla takiej
grupy seniorów są niezwykle rzadkie, dlatego zainteresowani prawdopodobnie sami szukają takich
zajęć poza urzędem. Na przykład
w tym roku wśród poszukujących
pracy zarejestrowanych jest tylko
dwoje emerytów. Osoby niepełnosprawne, także ze świadczeniem
rentowym (ale nie emeryturą!),
mogą być objęte subsydiowaną aktywizacją ze środków PEFRON–u.
Na dofinansowanie zatrudnienia
mogą też liczyć pracodawcy zatrudniający osoby starsze powracające
na rynek pracy po przerwie w zatrudnieniu, związanej z koniecznością sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Niezarejestrowani
poszukujący pracy mogą skorzystać z udostępnionej internetowej
bazy ofert pracy, z zasobów informacji zawodowej, a także porad

indywidualnych i grupowych. Prezentuje się im metody i sposoby
poszukiwania pracy w kraju i za
granicą oraz rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych.
– Jakie działania urzędu można zaliczyć do tych aspektów polityki senioralnej, które służą wydłużaniu aktywności zawodowej?
– Urzędy Pracy przywiązują ogromną wagę do rozwoju zawodowego pracowników i pracodawców, których obejmie ustawa
o przesunięciu wieku emerytalnego
i wydłużeniu lat czynnej pracy zawodowej. Ważnym elementem tego
działania jest kształcenie ustawiczne, pozwalające uzupełniać wiedzę
i umiejętności, równolegle do rozwijającej się gospodarki. Sądecki Urząd Pracy ma w tej chwili 100
tys. zł na kursy, studia podyplomowe, egzaminy kwalifikacyjne,
itp. dla pracowników i pracodawców w wieku 45+. Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jest to wyjście naprzeciw
trudnościom, które mogą się pojawić w następstwie postępu technicznego. Powinno to uświadomić
pracodawcom i pracującym wagę
wyprzedzania zmian przez przygotowanie się do nich.
– Obserwuje Pani grupę pokoleniową,
która w szeroko pojętej polityce senioralnej powinna mieć warunki do godnego starzenia się. Proszę podzielić się
z czytelnikami „DTS Senior” swoimi
uwagami na ten temat.
– Dostrzegam, że starsze pokolenie ma duże trudności w zrozumieniu nowej sytuacji na rynku pracy.

Ci ludzie często się denerwują, gdy
pracodawca – wbrew złożonej ofercie, która była podstawą skierowania bezrobotnego, nagle odmawia przyjęcia. Nie rozumieją prawa
przedsiębiorców do samodzielnych
decyzji w sprawie zatrudniania,
są też bardziej podatni na załamania, gdy okres oczekiwania się przedłuża. Wiedzy o potrzebie ciągłego doskonalenia się brakuje nawet
czterdziestolatkom, o czym przekonało nas małe zainteresowanie
ofertą dopłat do kształcenia, a ono
może być skuteczną ochroną przed
utratą pracy. Obie sytuacje dowodzą, że należy popularyzować
te zagadnienia.
Bardzo ważną kwestią jest solidarność międzypokoleniowa. Jesteśmy wychowani w kulturze opartej na bliskości i okazywaniu uczuć,
starzy ludzie muszą czuć się w zespołach pracowniczych potrzebni i słuchani, by nie żyli w stresach, które
uczynią z nich osoby gorzkie i zrzędzące. Młodzi powinni wiedzieć,
że warto wykorzystać doświadczenie i zaangażowanie starszych, seniorzy jednak także muszą być otwarci
na wiedzę i umiejętności młodszych,
których im brakuje. Wzajemne uczenie się należy traktować jako rzecz
naturalną w kontaktach międzyludzkich, między pracownikami. Warto
pamiętać, by podejmujący pracę seniorzy, wybierali ją kierując się indywidualnymi możliwościami i stanem
zdrowia. W trosce o własne zdrowie
i sprawność nie należy zaniedbywać
odpoczynku.
IRENA CEPIELIK
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Jak oświata wchodziła pod strzechy
Nie było Polski, ale byli ludzie, którzy
chcieli, aby ich dzieci uczyły się. Byli
też ludzie, którzy podjęli się doniosłej walki z analfabetyzmem. Chcieli przekazywać wiedzę, szerzyć polską kulturę po utracie niepodległości
przez Rzeczpospolitą i wskazywać
nowe drogi wiejskiej młodzieży.

Zasłużeni dla
rozwoju szkolnictwa
w Żeleźnikowej Wielkiej
Ksiądz Marcin Grążewski, założyciel szkoły parafialnej, organista, pierwszy nauczyciel szkoły
parafialnej; księża Jan Kluczyński i Józef Ludwig; Franciszek
Piechowicz–pierwszy etatowy
nauczyciel; Maria Borkowska–
pierwsza kierowniczka szkoły oraz
długoletnia nauczycielka kilku pokoleń; kolejni kierownicy i dyrektorzy szkoły: Józef Chebda, Zofia Baran, Janina Paluch, a od roku
1985 Kinga Chebda.

Roku Pańskiego 1864 kronika szkoły wsi Żeleźnikowa Wielka w gminie Nawojowa odnotowuje powstanie szkółki kościelnej. Została ona
założona przez miejscowego księdza Marcina Grążewskiego. Pierwszym nauczycielem był organista,
który za naukę dostawał 31 reńskich
i datki w zbożu. Dzieło nauczania
kontynuowali księża Jan Kluczyński i Józef Ludwig.

Złote jabłko za edukację
Potrzeba było tyle wieków, aby
kaganek oświaty zapłonął na stałe
na tych terenach. Z uwagi na brak
lokalu, działania wojenne, niedostatek opału oraz doskwierające
mrozy nie było ciągłości w nauczaniu. Dopiero w roku 1875 szkoła została uznana za szkołę etatową
na podstawie orzeczenia Wysokiej
Rady Szkolnej Krajowej. Pierwszym
etatowym nauczycielem był Franciszek Piechowicz, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie. Do utrzymania szkoły były
zobowiązane gminy Żeleźnikowa,
Myślec i Poręba Mała.
W 1914 r. szkoła została przemianowana z jednoklasowej na dwuklasową. Po odzyskaniu niepodległości państwa polskiego
nastąpił dalszy rozwój szkolnictwa. Pod koniec lat trzydziestych

FOT. KRYSTYNA SŁABY

Pierwszy kaganek oświaty

Maria Węgrzyn, sołtys wsi Myślec, składa podziękowania na ręce dyrektorki szkoły Kingi Chebdy
sześcioklasowa szkoła uzyskała status szkoły drugiego stopnia. Jako
dowód nobilitacji, kronika odnotowuje, że w roku 1937/1938 uczeń
Antoni Bazielich zdał egzaminy
do gimnazjum, później został profesorem, redemptorystą.

panie Petrylówna i Klocówna. Następnie uczyłam się w budynku,
w którym mieszkała kierowniczka szkoły Maria Borkowska. Sala
lekcyjna z ciemną podłogą z desek
oraz piecem z kamyków była położona obok mieszkania nauczycielki. Pamiętam, że klasy trzecia
i czwarta były łączone. W 1938 r.
ukończyłam szkołę i otrzymałam
świadectwo ukończenia szkoły powszechnej drugiego stopnia
sześcioklasowej. Na świadectwie
znajdują się stopnie ze sprawowania oraz religii, języka polskiego,

Zanim powstała
Tysiąclatka
Uczennica z tamtych lat, Julia
Marczyk z domu Węgrzyn urodzona
w 1925 r. we wsi Myślec, wspomina:
– W pierwszych latach szkoła mieściła się obok kuźni, gdzie uczyły

SENIOR ZA KIEROWNICĄ

OKIEM SENIORA

FOT. MAREK WINIARSKI

Absurdy w oznakowaniu

Mieszkam w Nowym Sączu, ale
często podróżuję do Krynicy,
Szczawnicy, Gorlic. Jeżdżę trochę

rachunków z geometrią, przyrody,
geografii i nauki o Polsce współczesnej, historii, rysunku, zajęć
praktycznych kobiecych, śpiewu
i ćwiczeń cielesnych.
25 stycznia 1962 r. został oddany do użytku nowy budynek szkoły, tzw. Tysiąclatka – duża, murowana, jednopiętrowa wyposażona
w nowoczesny sprzęt do nauki oraz
gimnastyki. Dzisiaj szkoła zatrudnia 18 nauczycieli i realizuje programy szkół podstawowych dla 151
uczniów ze wsi Żeleźnikowa Wielka i Myślec.

W przededniu rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej
uroczyście obchodzono 150–lecie
pierwszego ogarka oświaty, jaki
zapłonął w tej dolinie. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Żeleźnikowej Wielkiej została nagrodzona Złotym Jabłkiem Sądeckim, które odebrała dyrektor szkoły Kinga Chebda z rąk wicestarosty
Mieczysława Kiełbasy i Ryszarda
Poradowskiego, członka Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego.
Nauczyciele i dzieci przygotowali
część artystyczną, pokazy filmów,
kąciki historyczne, co pozwoliło
zebranym przenieś się do źródeł
oświaty. Dało to możliwość poznania etapów rozwoju edukacji
w poszczególnych okresach historycznych oraz ludzi, którzy byli autorami tych przemian.
KRYSTYNA SŁABY

na pamięć, bo wiem, gdzie która
droga prowadzi. Natomiast ogromna rzesza kierowców spoza ziemi

sądeckiej ma kłopot między innymi
z wyjazdem z Krynicy. Znaki drogowe mówią, iż z Krynicy możemy wyjechać do Zborowic i Nowego Sącza. Tylko kto wie, gdzie leżą
Zborowice? Ostatnio znak kierujący na Zborowice widziałem także przy wyjeździe z Gorlic.
Tymczasem według Dziennika
Ustaw miejscowość kierunkową
powinno ustalać się według następującej hierarchii: najbliższe
miasto wojewódzkie; najbliższe
miasto na prawach powiatu; najbliższe miasto z siedzibą powiatu; przejście graniczne, do którego
prowadzi droga; inna miejscowość, jeśli nie można podać nazwy
miasta wojewódzkiego, powiatowego lub przejścia granicznego.
Dla niezorientowanych – Zborowice to wieś w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice, licząca
ok. 2 tys. mieszkańców.
Mimo tych i innych absurdów w oznakowaniu dróg, życzę
wszystkim kierowcom szerokiej
drogi.
MAREK WINIARSKI

Prysznic,
basen czy
jacuzzi?
W naszym pięknym mieście mamy
kilka przyjemnych zakątków,
a w roku wyborów samorządowych
spektakularne remonty nawierzchni
ulic. Niedawno wyremontowano ul.
Paderewskiego, która dzisiaj po prostu lśni. Niestety (dla samochodów
a przede wszystkim pieszych) patchwork jest nadal naszym hobby.
Teraz więc nieliczne ekipy usiłują zalepić ziarnistą, szybko krzepnącą substancją liczne dziury. Nawierzchnię urozmaicają zatem
kolejne łatki i dywaniki. Za dwa
miesiące zamienią się prawdopodobnie w nowe dziury, ewentualnie
obok powstaną ich siostrzane klony.
Rozumiem, że są arterie rzucające się w oczy i takie, które wydają
się mniej istotne. Ale taka na przykład ulica Władysława Barbackiego, zasłużonego burmistrza Nowego
Sącza! Wiem, że z epoki kompletnie minionej, ale jednak włodarza
miasta. Bo przecież nie miasteczka?

Nawet odrestaurowano burmistrzowi nagrobek, a uliczny asfalt, którego eksploatację od kilku, jeśli nie
kilkunastu lat, ukochali kierowcy,
pozostaje w „ jamy i jamki”. Jadąc
tędy można ominąć skrzyżowania
i sygnalizację centrum, niezbędna
też niekiedy bywa wizyta w elektrowni czy Urzędzie Skarbowym.
Jednak przyjemności podróżowania zmotoryzowanym tą ulicą
nie przebije atrakcja pieszej wycieczki… w trakcie lub po deszczu. Fontanny brudnej zawartości
kałuż przelatują przez oddzielające domy od chodnika płoty. Biada
pieszemu, jeśli znajdzie się w zasięgu wodotrysku. A znaleźć się musi,
ogrodzenia nie przeskoczy. Nic to,
że kilku kierowców zwolni. Zawsze
znajdzie się w końcu taki, co bardzo
się spieszy.
Przed nami zima. A kiedy spadnie śnieg, na ulicach niedogodności aury rozwiąże obficie rozsypana
sól przemysłowa. Już teraz mogę się
cieszyć na gwarantowaną maseczkę
i okłady z czarnej mazi. Szkoda tylko, że nie będzie to ciepła borowina.
Darmowych kąpielisk w mieście
jest oczywiście więcej, ale czy patronuje im były włodarz?
BARBARA GIEROŃ
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Armia bez wodza, wódz bez armii
Jerzy Wideł
Z kapelusza

Ż

ółta kartka dla prezydenta Ryszarda Nowaka. Wielki sukces Ludomira Handzla.
Świetny wynik osamotnionego
Grzegorza Fecki. Dobry wynik
Kazimierza Fałowskiego, jako
przedstawiciela folkloru politycznego. Totalna klęska Artura Czarneckiego. Tak wygląda
krajobraz powyborczy w królewskim grodzie Nowym Sączu.
Wybory potwierdziły, że w sądeckim grajdole i na Sądecczyźnie od lat trwa słoneczna

pogoda dla partii prezesa Jarosława Kaczyńskiego i senatora
Stanisława Koguta.
Prezydent Nowak nie wygrał
w I turze, co jeszcze kilka miesięcy temu buńczucznie zapowiadał, ale wprowadził swoją 15–osobową armię, która ma
większość radnych w 23–osobowej Radzie Miasta. Są to ludzie
z PiS (10 osób) i KWWW Ryszarda Nowaka (5 osób).
Nowak w II turze zmierzy się z Ludomirem Handzlem
z Koalicji Nowosądeckiej, która ma zero radnych w RM. Jeszcze kilka miesięcy temu nazwisko Handzla nic nie mówiło
mieszkańcom miasta. Wypłynął na szersze wody w wyborach do Europarlamentu, startując z listy PO. Co prawda
pan Ludomir jest z dziada pradziada sądeczaninem, a także z mojej Długoszowej Rodziny

(absolwent I LO w Nowym Sączu) to jednak w sądeckim życiu politycznym nie był zupełnie
aktywny. Wszystko wskazuje na to, że pan Handzel będzie
miał nie lada kłopoty, by wygrać drugą turę wyborów prezydenckich w tym typowo PiS–
owskim środowisku.
Platforma Obywatelska utrzymała swój stan posiadania w Radzie Miasta z liczbą 7 radnych.
Gdyby Grzegorz Fecko kandydujący na prezydenta miał większe wsparcie swoich egoistycznych kolegów–działaczy z PO,
uzyskałby jeszcze lepszy wynik,
chociaż w żadnym razie nie wygrałby z Nowakiem. W Nowym
Sączu nie ma pogody dla PO, podobnie jak nie ma jej w środowisku klerykalno–dewocyjnym dla
SLD Razem. Dlatego mandat dla
Kazimierza Sasa można traktować jako niespodziankę. Z kolei

wynik wyborczy Kazimierza
Fałowskiego świadczy o tym,
że o ideach i poglądach Janusza
Korwina–Mikke można dyskutować przy kawiarnianym stoli-

Nowak w II turze
zmierzy się
z Ludomirem
Handzlem z Koalicji
Nowosądeckiej, która
ma zero radnych w RM

ku, ale w żadnym wypadku nie
należy ich wprowadzać w życie
w tym mieście.
O wyniku kolejnego kandydata na prezydenta oraz jego

ekipy, czyli o Arturze Czarneckim i jego Solidarnych można
tylko jedno powiedzieć – totalne
nieporozumienie. Klęska, którą
wsparli posłowie Solidarnej Polski, czyli Arkadiusz Mularczyk
i Andrzej Romanek. Czego się
nie dotkną, to wszystko spieprzą. Nawet nie pomogli bezdomnemu Antkowi Gromali, ale
o ile mi wiadomo pan Antek nie
startował.
Co będzie, pytają mnie znajomi. Powtarzam jeszcze raz – tutaj jest PiS–owskie środowisko naturalne, a Ryszard Nowak
ma PiS–owski znaczek w klapie
marynarki. Z kolei, jeśli Handzel zwróci się o poparcie PO,
to będzie to pocałunek śmierci. Należy się też spodziewać,
że mocnego poparcia udzieli w najbliższych dniach „swojemu Ryśkowi“ Jarosław Polskę
Zbaw. Czy wszystko jasne?

REKLAMA

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach
samorządowych i oddali na mnie swój głos. Dzięki Państwa
zaangażowaniu uzyskałem poparcie, które pozwoli mi
kontynuować działalność w Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Zaufanie, które mi Państwo okazali, to dla mnie zaszczyt,
satysfakcja, ale przede wszystkim zobowiązanie do dalszej pracy
na rzecz rozwoju naszego regionu. Zapewniam, że sprawy
Sądecczyzny zawsze są dla mnie najważniejsze.
Leszek Zegzda
Drodzy Mieszkańcy Gminy Podegrodzie,
Serdecznie dziękuję za zaufanie jakim obdarzyliście mnie na kolejne cztery lata. Nie jestem w stanie
wyrazić słowami, jak bardzo wasze poparcie przywróciło mi wiarę w sens współpracy z ludźmi i dla ludzi.
Wasza liczna obecność podczas głosowania w dniu 16 listopada i udzielone mi prawie 75 proc. poparcie
to najlepszy dowód, że cztery lata naszej znajomości i wspólnych działań miało sens, że kierunki rozwoju
Gminy Podegrodzie były właściwe.
Przez cztery poprzednie lata starałam się do Gminy Podegrodzie wprowadzić normalność, przejrzyste
zasady postępowań, otwartość na sprawy mieszkańców. Starałam się podejmować działania, które sprawią, że będziemy dumni z tego, że jesteśmy mieszkańcami tej Gminy. Wynik, który otrzymałam utwierdza
mnie w przekonaniu, że te działania zyskały akceptację.
Serdecznie dziękuję za wybór 11 radnych z mojego komitetu wyborczego. Stabilna większość w Radzie
Gminy to gwarancja dobrej współpracy z Wójtem Gminy i wspólnego działania na rzecz jej mieszkańców.
Zawsze podkreślałam, że współpraca z mieszkańcami Gminy Podegrodzie jest moim największym osiągnięciem. Ta pozytywna energia jest impulsem do dalszych działań i podejmowania kolejnych wyzwań.
Dzisiaj mogę to po stokroć powtórzyć.
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Podegrodzie za spełnienie swojego obywatelskiego
obowiązku i wzięcie udziału w wyborach.
Jeszcze raz dziękując za udzielone poparcie pragnę podkreślić, że traktuję to jako zobowiązanie do jeszcze większej pracy dla dobra Gminy Podegrodzie.
Małgorzata Gromala, Wójt Gminy Podegrodzie
18 listopada 2014 r.
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L U D Z I E I PA S J E . Osób, które zajmują się tworzeniem muzyki, w Nowym Sączu nie brakuje. Podobnie jak
profesjonalnych studiów nagrań. Jednak nie wszystkich stać na ich wynajem, dlatego pasjonaci zamieniają
swoje mieszkania w studia nagrań.
Dostępność sprzętu i programów
do tworzenia nowych dźwięków jest
tak duża, że inwestują kilka tysięcy
złotych i mogą powtórzyć za raperem Żusto: – Dom to studio.
MC i producent muzyczny już
dawno przeznaczył na ten cel część
domowej przestrzeni. – To dobre centrum dowodzenia – twierdzi Przemysław Karkowski – Żusto.
– Mija już 18 lat, jak się tym zajmuję. To jest nieodłączny element tego,
co posiadam. Wena i pasja przychodzą znienacka, a nie między godziną
8. a 16. Gdy nagle chcę coś nagrać,
to nie muszę szukać studia.
Domowe studio rapera to nie tylko miejsce, gdzie rodzi się muzyka.
Jest także przestrzenią wprost stworzoną do spotkań i dzielenia się pasją z innymi.
– Niemal codziennie mam gości.
Przychodzą osoby, które śpiewają, rapują, mówią wiersze czy bawią się z teledyskami. Przychodzą
zawsze, gdy tylko mam czas, wenę
i nie mam złego humoru – śmieje się raper.
Duży wpływ na powstawanie
studiów nagrań ma także zasobność portfela. – Godzina w profesjonalnym studiu jednak kosztuje, a często nagranie nie trwa tylko

Dom to studio

– Wena i pasja przychodzą znienacka, a nie między godziną 8. a 16. Gdy
nagle chcę coś nagrać, to nie muszę szukać studia – mówi Żusto.
godzinę, więc jeśli ktoś dużo nagrywa, to wchodzą w grę często kwestie
ekonomiczne – wyjaśnia Michał Skoczeń, realizator dźwięku.
Arkadiusz Zbozień, czyli raper
Arkadio podkreśla jednak, że ceny
w Nowym Sączu nie są wywrotowe.
– W porównaniu do stolicy, nasze
studia to taniocha. Ludzie przyjeżdżają z większych miast, aby zrobić
tutaj swój materiał. Ceny idą w górę,
to normalne, ale biorąc pod uwagę to, jak jest w innej części kraju,
u nas jest naprawdę komfort pracy
– przekonuje.

Cena za wynajem studia w Nowym Sączu to ok. 30 zł za godzinę. O tym, że można zapłacić
więcej, świadczy na przykład cennik w podkrakowskim Alvernia
Studios.
– Wszystko uzależnione jest
od jakości studia i tego, co w nim
się znajduje. Im lepszy sprzęt, tym
godzina jest droższa. Dla przykładu wynajęcie Alwerni z kompletną obsługa kosztuje kilkadziesiąt
tysięcy, ale mowa tu o najbardziej
profesjonalnym studio w Europie
– podsumowuje Michał Skoczeń.

Innym powodem aranżacji pokojów na studia, na jaki zwraca uwagę Arkadio, jest efektywność pracy muzyka.
– Sam korzystam z takiego studia, którym jest wyciszony pokój.
Nagrywam tam swoją twórczość,
a dopiero później idę do profesjonalnego studia, gdzie dokonuje się
mix i mastering. Zainwestowanie
kilku tysięcy złotych w swój sprzęt
daje możliwość ciągłego działania
i sprawdzania różnych projektów.
Dopiero z czymś gotowym idziemy
do studia i nasza praca jest o wiele
efektywniejsza. Wielu młodych dostosowuje swój pokój pod nagrania
wokalu i to jest całkiem dobre rozwiązanie – stwierdza.
Bywa też, że utwory nagrane
w tych wnętrzach niewiele różnią się
od nagrań w profesjonalnym studiu.
– Dotyczy to głównie nagrań robionych z gotowym podkładem, pozyskanych z zakupu bądź zrobionych elektronicznie na komputerze
za pomocą syntezatorów brzmień.
Dlatego te prowizoryczne studia
zakładają głównie hip–hopowcy
– mówi Michał Skoczeń, realizator dźwięku. – Dużo czynników ma
wpływ na poprawne nagranie. Myślę, że wprawne ucho spokojnie jest
w stanie usłyszeć różnicę, choć tak
jak w przypadku hip–hopowców,
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zdarzają się nagrania zrobione tak,
że można się pomylić.
Ze studia nagrań można korzystać
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Trzeba jednak wcześniej
się umówić i opłacić pracę akustyka.
Władze MOK podkreślają, że w kolejnej perspektywie unijnej będą
się starać o dodatkowe wyposażenie. – Studio nie nadaje się do nagrywania płyty przez Lady Pank,
ale na nasze potrzeby w zupełności wystarcza – mówi Marta Jakubowska, dyrektor MOK. – Zdarzały
się nagrania na potrzeby prywatne,
głównie młodzieży. Mieliśmy też dni
otwarte, podczas których przychodziły małe dzieci z rodzicami. Zgłaszają się do nas również młodzieżowe zespoły. Ostatnio nagrywaliśmy
też audiobooki dla szkół – wymienia
Jakubowska.
Wysyp amatorskich pomieszczeń
wyciszonych do potrzeb tworzenia
utworów można tłumaczyć muzykalnością sądeczan. W mieście rodzą się prawdziwe talenty. Dowodem
jest powodzenie sądeckich muzyków w różnych telewizyjnych talent
show, ale także programy lokalnych
imprez, na które składa się często kilka zespołów z Sądecczyzny. – Nowy
Sącz jest źródłem i kopalnią doskonałych muzyków. W każdym gatunku znajdziemy tu kogoś, kto dobrze
sobie radzi. Już dawno padł ten mit,
że trzeba być z wielkiego miasta,
aby się wybić. Ciężka praca przynosi owoce, a sytuacja pokazuje,
że te owoce są dobre – podsumowuje Arkadio. (PAS)

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Wszystko zaczyna się od zabawy...
„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
Glenn Doman

W okresie od czerwca do listopada 2014 realizowaliśmy projekt Akademia Malucha Pieniążek, czyli Skąd się Biorą Pieniądze.

Zespół Fundacji odwiedził placówki w Chełmcu, Jamnicy, Januszowej, Marcinkowicach, Krasem Potockiem, Rdziostowie, Biczycach

Dolnych, Mystkowie, Wielogłowach,
Niskowej. Razem z nami przygody
Albina i jego przyjaciół z Łąki odkrywało ponad 200 dzieci.
Ostatnim etapem projektu był
konkurs Kupuj u Sąsiada. Uczniowie przygotowali projekty reklam
promujących lokalny produkt, usługę lub firmę.
Do biura Fundacji wpłynęło aż 49
prac. Jury miało ogromny problem
z wyborem zwycięzców. Wszystkie prace były naprawdę wspaniałe.
I nagrodę otrzymał Kacper Bukowiec ze Szkoły Podstawowej
w Marcinkowicach
II nagrodę jury przyznało Patrycji Śmierciak ze Szkły Podstawowej
w Wielogłowach.
III nagroda została wręczona
Marcelince Najduch ze Szkoły Podstawowej w Januszowej.
Najwięcej punktów w głosowaniu internetowym zdobyła praca Oliwi Cisowskiej z Przedszkola

Integracyjnego „Bajkowa Kraina”
z Biczyc Dolnych.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Równocześnie chcemy bardzo podziękować dyrekcji
szkół biorących udział w projekcie za serdeczne przyjęcie, miłą
atmosferę i wszelką okazaną
pomoc.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV „LEADER”,
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja odpowiedzialna za treść publikacji: Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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REKLAMA NA TELEBIMACH

Sądeczanin Mistrzem Polski w bocci!
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S U KC E S . Marek Bogaczyk, reprezentujący Klub Integracyjny z Nowego Sącza, wywalczył tytuł Mistrza
Polski. W klasie BC4 wygrał wszystkie
swoje mecze podczas V Mistrzostw
w Bocci*, które odbyły się w weekend
w Luboniu koło Poznania.
Marek jeździ na wózku. Trenuje
boccię już od sześciu lat. Co takiego
jest w tym sporcie, że nawet najciężej niepełnosprawnym daje poczucie realizacji, możliwość spotkań,
pasję i – jak twierdzi wielu z nich
– wolność?
Wystarczy trzynaście bil. Jedna biała, zwana „jackiem”, sześć
czerwonych i sześć niebieskich.
To niewiele, a okazuje się, że ten zestaw pomaga trenować charakter,
sprawność i przełamywać bariery
związane z niepełnosprawnością.
– Przed wypadkiem trenowałem sport i we krwi mam potrzebę rywalizacji oraz poprawiania wyników. W tej dyscyplinie
sportowej dostrzegłem coś więcej
niż tyko wyrzucanie bil na boisko
– opowiada sportowiec. – Strategia, technika, skupienie, podejmowanie najlepszych decyzji, samodyscyplina to cechy potrzebne
REKLAMA

do uprawianie tego sportu. Widziałem też, że przez treningi moja
forma wzrastała – dodaje. O swoim
starcie w mistrzostwach wypowiada się skromnie. Twierdzi, że każdy
jego przeciwnik zasługiwał na podium. Start w zawodach poprzedził czas intensywnych treningów.
Trzeba było na nie poświęcić nawet
do trzech godzin dziennie przez
sześć dni w tygodniu. Marek przekonuje, że warto. Na pytanie, jak
zachęciłby innych do uprawiania
tego sportu, odpowiada: – Zabrałbym na turniej międzynarodowy
albo trening, żeby pokazać niesamowitą atmosferę tego sportu.
Teraz sportowiec bierze głęboki
oddech przed intensywnym przyszłorocznym sezonem. Na początek
weźmie udział w turnieju na Słowacji, potem czekają go dwa kolejne turnieje europejskie, a w czerwcu eliminacje do Mistrzostw Polski.
W tym samym czasie czeka go także nie lada wyzwanie: Boccia World
Open. Jak podkreśla, ważniejsza
jest tylko paraolimpiada.
Klub Integracyjny w Nowym
Sączu, w którym trenuje Marek,
promuje boccię jako formę terapii od około 10 lat. – Boccia wtedy

zaczynała się dopiero rozwijać
w Polsce. Do tej pory jest to najprężniej rozwijająca się dyscyplina
paraolimpijska – podkreśla Tomasz
Baliczek, trener Marka. – To dyscyplina paraolimpijska przede
wszystkim dla osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym. Im większy stopień niepełnosprawności,
to tym większe szanse na zawodnicze uprawianie tego sportu. Nawet
osoby, które nie posiadają funkcji
chwytnych rąk, są sparaliżowane, mają swoją osobną kategorię
i mogą grać – wyjaśnia.
Boccia to coś więcej niż sport.
Treningi zamieniają się często w towarzyskie spotkania. Mobilizują do wyjścia z domu, działania,
stwarzają też miejsce do integracji
chorych ze zdrowymi. Pozwalają na pozbycie się nadwyżek energii. – Traktujemy tę grę jako formę
terapii i rehabilitacji. Nie wszyscy
muszą być zawodnikami, ale każdy może grać – podsumowuje Tomasz Baliczek.
Nowy Sącz od ośmiu lat ma także swój turniej bocci. Co roku w hali
MOSiR–u konkuruje ze sobą nawet
300 niepełnosprawnych.
Za: KRYSTYNA PASEK, wMediach.pl
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