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WYSZPERANE

21 maja
2018 – w wieku 107 lat zmarła s. Dominika – Aurelia Burczanowska, naj-

starsza mieszkanka Nowego Sącza. Niepokalanka od 1944 r., ponad połowę 
życia spędziła w Białym Klasztorze m.in. jako dyrektorka przyklasztornej 
szkoły. Znała na pamięć połowę „Pana Tadeusza”. W wieku 79 lat wyszła na 
Giewont, mając 92 lata na Gubałówkę. Ur. 3 października 1910 r. w Warszawie.

22 maja
1930 – w samym centrum Krynicy doszło do katastrofy lotniczej. Nieopo-

dal obecnego sanatorium kolejowego (dzisiaj ul. Ebersa) spadł samolot SPAD 
61C1 pilotowany przez mjr. Witolda Prosińskiego. Maszyna należała do 122 
Eskadry Myśliwskiej wchodzącej w skład 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. 
Pilot przeżył katastrofę.

23 maja
1950 – podjęto decyzję o budowie Sądeckiej Piety – pomnika walki i mę-

czeństwa, wzniesionego ku czci i pamięci ofiar terroru hitlerowskiego. Uro-
czystego odsłonięcia postaci matki opłakującej śmierć syna dokonano na Sta-
rym Cmentarzu w Nowym Sączu 3 października 1954 r.

24 maja
1906 - w sali Kasyna Miejskiego w Nowym Sączu zwołano pierwsze Wal-

ne Zgromadzenie członków Towarzystwa Turystycznego „Beskid”. Uczest-
niczyło w nim 46 delegatów. Na czele organizacji stanął hr. Augustyn Breza, 
właściciel majątku w Witowicach Dolnych.

25 maja
1887 – z inicjatywy naczelnika stacji kolejowej Wilhelma Winklera utwo-

rzono w Nowym Sączu Oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Funkcję pierwszego prezesa powierzono Lucjanowi Lipińskiemu, a pierw-
szą wycieczkę towarzystwo zorganizowało w lipcu tego samego roku do lasu 
w Naściszowej.

26 maja
2015 - po sukcesie pilotażowego, specjalnego wydania „Dobrego Tygodni-

ka Sądeckiego” z 5 marca 2015 r. w całości poświęconego przedsiębiorczym 
i przebojowym kobietom Sądecczyzny, z okazji Dnia Matki przygotowano ko-
lejny numer „Sądeczanki”. Od tego momentu projekt „Sądeczanka” wpisał 
się na stałe w kalendarz wydawniczy DTS.

27 maja
1903 – choć według niektórych źródeł już w 1900 r., odbył się pierw-

szy wyścig kolarski na trasie Nowy Sącz – Tęgoborze, to przejazd cyklistów 
z Krakowa do Nowego Sącza uznawany jest za początek kolarstwa w regionie. 
Jazda rozstawna prowadziła przez Niepołomice, Brzesko i Czchów, a zmie-
niający się co 10 km cykliści wieźli depeszę z pozdrowieniami od prezesa kra-
kowskiego „Sokoła” do jego odpowiednika w Nowym Sączu. 110 km pokonali 
w 3 godz. i 20 min. ze średnią prędkością 33 km/h.

28 maja
1986 – do Nowego Sącza wjechał pierwszy pociąg elektryczny. Do tego 

dnia przez 110 lat do miasta docierały wyłącznie pociągi ciągnięte przez 
lokomotywy.

29 maja
1671 - w Nowym Sączu naliczono 138 pustych domów, za Kamienicą 31 

oraz 49 przedmiejskich opuszczonych gruntów.

30 maja
1329 – wójt Mikołaj i rajcy nowosądeccy uzgodnili z Krakowem drogi han-

dlowe. Postanowiono, że handel Nowego Sącza z miastami pomorskimi zo-
stanie skierowany przez Kraków, natomiast towary z Krakowa na Węgry nie 
będą omijać Nowego Sącza.

8 lipca 1994 r. sesja Rady Miasta Nowego 
Sącza pomimo dwukrotnego głosowania nie 
wyłoniła prezydenta miasta. Jerzy Gwiżdż 
i Andrzej Czerwiński otrzymali po 20 gło-
sów. Dopiero 19 lipca na prezydenta miasta 
wybrano Andrzeja Czerwińskiego. Uzyskał 
on 23 głosy, a Jerzy Gwiżdż – 17. W ostatniej 
chwili, podczas spektakularnych głosowań – 
z użyciem czerwonych długopisów – z usta-
leń wyłamało się kilku „wyłuskanych” rad-
nych ze Związku Sądeczan. Wagę miał też 
głos radnego Marka Poremby (na zdjęciu), 
wożonego do ratusza na głosowania na wóz-
ku inwalidzkim z sądeckiego szpitala, gdzie 
przebywał na leczeniu po ciężkim wypad-
ku samochodowym. Dodatkowego smaczku 
tej przyspieszonej rekonwalescencji doda-
wał fakt, że zgody na przepustkę ze szpita-
la udzielił ordynator chirurgii dr Antoni Pa-
pież, również radny, ale z konkurencyjnego 
Związku Sądeczan.

(JL)
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Przesłanie sprzed wieków
Według obowiązującego w średniowiecznym No-

wym Sączu zbioru prawa magdeburskiego, człon-
kami ówczesnej Rady Miejskiej mogli być: Ludzie 
mądrzy, dobrzy, lat zupełnych, przynajmniej dwu-
dziestu i pięciu, w mieście osiedli, wszelako nie 
bardzo bogaci ani też ubodzy, ale średniego stanu. 
Nadto mają być z prawego małżeństwa urodzeni, w 
domach zawsze mieszkający i dobrej sławy, Boga się 
bojący, sprawiedliwość i prawdę miłujący, kłamstwa 

i złość w nienawiści mający, tajemnic miejskich nie-
wyjawiający, w słowach i uczynkach stali, łakom-
stwem się brzydzący, darów nie przyjmujący, nie 
pijanice, nie dwujęzyczni, nie pochlebcy, nie bła-
znowie, nie natrętowie, nie cudzołożnicy, ani owi, 
którymi żony rządzą, nie fałszerze, nie zwadliwi, 
albowiem zgodą małe rzeczy budują się, a niezgo-
dą wielkie niszczeją. Też nie ma być na to obieran 
człowiek innego prawa i komu by było dziewięć-
dziesiąt lat. 
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Wymyśliliśmy sobie, że nasze skromne święto – 10 lat na rynku 
i 500. wydanie – rozszerzymy trochę i z 4 czerwca 2020 r. uczynimy 

samozwańcze święto dziennikarstwa. A czemu nie? 
Zaprosiliśmy naszych przyjaciół z różnych mediów, 

by w urodzinowym prezencie napisali dla naszych Czytelników 
(czyli dla Was!) jakąś historię, która przyniesie czytającym odrobinę 
radości i uśmiechu. Najlepiej coś, o czym nikt wcześniej nie czytał. 

Nie będziemy w tym miejscu streszczać zawartości gazety, 
ale czytając to, co przysłano w odpowiedzi na nasz apel, 

trochę się popłakaliśmy. 
Czasami ze śmiechu, a czasami ze wzruszenia. 

Jedno jest pewne - takiej ekipy dziennikarskiej jak 
w tym wydaniu nigdy nikt w jednym miejscu nie zebrał. 

Mamy prawdziwy dream team. 
Moglibyśmy nawet zagrać mecz DTS kontra reszta świata.

Jubileuszowy DTS już 4 czerwca. 
Będzie się działo!

Na początek

Powtórka z wychowania obywatelskiego
W  roku jubileuszu polskiej samo-
rządności okoliczności oczywiście 
nie sprzyjają wielkiemu świętowa-
niu. Ale zamiast skromnego choćby 
bankietu celebrującego odzyskanie 
możliwości decydowania o własnych 
sprawach, chyba bliżej nam do sty-
py po utraconej szansie.

Nowy Sącz wyraźnie nie jest 
modelowym przykładem pol-
skiego samorządu, gdzie wybra-
ni przedstawiciele mieszkańców 
zgodnie pracują dla wspólnego 
dobra. Od lat powtarza się tu 
do znudzenia zdanie, które ma 
wszystko tłumaczyć, że „każda 
kolejna rada miasta jest słabsza 
od poprzedniej”. Jeśli to prawda 
– bo przecież nikt nie prowadzi 
testów na słabość albo moc rady 
– to znaczy, że z każdą kadencją 
to my sądeccy wyborcy jesteśmy 
coraz słabsi. Jeśli narzekamy na 

sądeckich radnych, to powinni-
śmy to robić przede wszystkim 
przed lustrem. Głównie do sie-
bie możemy mieć pretensje, że 
wybraliśmy tego a nie tamtego. 
A jeśli nie poszliśmy wybierać ni-
kogo, to swoje uwagi możemy za-
pisywać wyłącznie w pamiętniku. 
Do szuflady.

Zatem nie wiemy, czy obecna 
Rada Miasta Nowego Sącza jest 
najsłabsza w historii, ale mo-
żemy zaryzykować stwierdze-
nie, że prawdopodobnie jest jedną 

z 

najbardziej skłóconych. O co się 
radni kłócą? Nie zawsze wiado-
mo, a najczęściej nikt tego nie ro-
zumie, ale z całą pewnością nie 
o rzeczy ważne dla mieszkańców 
miasta. 

Kilkanaście lat temu radny 
miejski to była postać przez duże 
P, ktoś powszechnie znany i sza-
nowany w lokalnym środowisku. 
Dzisiaj niestety to często postać 
anonimowa nawet w swoim okrę-
gu wyborczym. Jeszcze całkiem 
niedawno radny, żeby pójść na 

sesję, musiał zostawić na chwi-
lę swoją kancelarię, firmę, dyżur 
w szpitalu i za symboliczną die-
tę popracować dla dobra wspól-
nego. Dzisiaj wprost przeciwnie, 
radnym zostaje się po to, aby za-
czepić się na jakimś państwowym 
etaciku. Smutne? Dosyć oczywi-
ste i uznane dzisiaj za normę. Ale 
to właśnie dlatego zamiast ban-
kietowego toastu wychodzi nam 
tutaj klimat stypy.

Oczywiście przy okazji ta-
kich jubileuszy najmilsze są 

wspomnienia i przeglądanie zdjęć 
sprzed 30 lat. Znajdziecie ich 
w tym wydaniu sporo, a na nich 
mnóstwo znanych w Nowym Są-
czu postaci. I nic nam tak nie 
poprawia humoru, jak zabawa 
w zgadywanie, kogo rozpoznaje-
my na tych zdjęciach sprzed lat. 
Zgadza się – ci szczupli chłopcy 
z bujnymi czuprynami i brodami 
podziemnych działaczy, to ojco-
wie-założyciele sądeckiej samo-
rządności. W semestrze zdalnej 
edukacji to idealna ściąga do po-
wtórki z wychowania obywatel-
skiego, jeśli taki przedmiot jesz-
cze istnieje. A jeśli nie istnieje, to 
może warto go przywrócić na te 
majowe dni i spróbować się zasta-
nowić, o co nam z tą demokracją 
małych ojczyzn chodziło? Może 
ktoś jeszcze pamięta.

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Kilkanaście lat temu radny miejski to była postać przez duże P, 
ktoś powszechnie znany i szanowany w lokalnym środowisku. 
Dzisiaj niestety to często postać anonimowa nawet w swoim 
okręgu wyborczym
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Początki samorządu

Nie przywieźliśmy wójta w teczce
Rozmowa z JANEM DUDĄ 
- posłem Prawa 
i Sprawiedliwości

- Samorząd w 1990 r. po pierwszych wol-
nych wyborach. Nie mieliście obaw, że 
rzucacie się na głęboką wodę i od podstaw 
będziecie organizować życie najmniejszych 
społeczności – miast, gmin, powiatów?

- No nie, pierwsze wolne wybo-
ry to rok 1991, bo wybory z 1989 r. 
trudno nazwać wolnymi. To była 
umowa, kontrakt. Więc jeżeli w ten 
sposób popatrzymy, to właśnie wy-
bory samorządowe były pierwszymi 
prawdziwie wolnymi wyborami od 
czasów II Rzeczypospolitej. Zorga-
nizowanie samorządów było bardzo 
dużym wyzwaniem, ale też absolut-
ną koniecznością. To samorząd miał 
spowodować wyzwolenie lokalnej 
aktywności i rozpoczęcie budowy 
społeczeństwa obywatelskiego. Ale 
także organizowanie się mieszkań-
ców miast i wiosek wokół spraw 
im najbliższych. Samorząd dawał 
szanse rozwoju i bardziej gospo-
darskiego wydawania jakże wtedy 
skromnych środków jakimi dyspo-
nowano. Rzuciliśmy się na głębo-
ką wodę, bo taka była potrzeba. Tu 
nie było na co czekać, zwłaszcza, że 
duża część społeczeństwa już do-
strzegała farsę wyborów z czerwca 
1989 r., więc wolne wybory samo-
rządowe dawały szanse na skiero-
wanie energii społeczeństwa w ob-
szary lokalne. A woda rzeczywiście 
była głęboka i bardzo nieznana, bo 
przecież oprócz krótkiego okresu 
samorządności II RP wcześniejszych 
doświadczeń w skali całego kraju nie 
było. Bardzo różne podejście spo-
łeczeństwa i różne jego zorganizo-
wanie w poszczególnych zaborach, 
że o czasach PRL nie wspomnę. Po 
uchwaleniu ustawy o samorządzie 
gminnym - bo o nim tu rozmawia-
my - w ramach Komitetów Obywa-
telskich rozpoczęliśmy organizowa-
nie zebrań na wioskach. Byłem za 
to odpowiedzialny, a struktury So-
lidarności Rolniczej, które weszły 
do komitetów, a właściwie tworzy-
ły KO na wsiach, były obok Solidar-
ności Robotniczej najlepiej zorgani-
zowane. Udało nam się utrzymać te 
struktury w stanie wojennym i roz-
budować pod koniec PRL. Zresztą 
wielu naszych działaczy zaangażowa-
ło się bezpośrednio i to z powodzeniem 
w wybory. Wspomnę tu m.in. Adama 
Bachledę-Curusia, Jana Smarducha 
wójta Nowego Targu, Jana Kupcza-
ka, Jana Gomółkę, Tadeusza Skoru-
pę, Jerzego Świetlika i wielu innych. 
Wspomniałem wcześniej, że orga-
nizowałem spotkania przedwybor-
cze, ale były również organizowane 
prawybory. Wiązała się z nimi masa 
pracy, w której na Sądecczyźnie, Li-
manowszczyźnie wspierał mnie Ga-
briel Derkowski. Pamiętam, jak jego 
wiśniową ładą przejechaliśmy setki, 
a może i tysiące kilometrów w spra-
wach wyborczych. Wybory zostały 
wygrane, chociaż w kilku przypad-
kach byli naczelnicy gmin obronili 

się i zostali przez nową radę wybra-
ni na wójtów.

- Entuzjazm 1990 r. to słowo, które bar-
dzo często przewija się we wspomnieniach 
z tamtego okresu. Entuzjazm towarzyszą-
cy zmianom na tak dużo skalę często za-
stępował brak doświadczenia.

- Tak jak wspomniałem, nie dało 
się zbudować obywatelskiego pań-
stwa bez silnego samorządu z pełnym 
poparciem mieszkańców. Zmiany 
były ogromne i rzeczywiście towa-
rzyszył im brak doświadczenia, cho-
ciaż trzon kandydatów to byli ludzie, 
którzy mieli za sobą wiele lat trudnej 
pracy w podziemiu. Dawało to do-
świadczenie organizacyjne, a reszta 
została szybko opanowana. Często na 
zebraniach wyborczych, gdy tłuma-
czyliśmy zasady ustroju gminy, poja-
wiało się niedowierzanie i pytania. Jak 
to sami radni będą decydować o bu-
dżecie? To sam wójt z zarządem bę-
dzie wydawał publiczne pieniądze? 
To gmina będzie miała własny ma-
jątek? To wójta mamy sami wybrać, 

nie przywieźliście go w tych waszych 
teczkach? Teczki były ale tylko z ma-
teriałami wyborczymi. I tak jeździ-
łem od wioski do wioski, od gmi-
ny do gminy (wszystko oczywiście 
za własne pieniądze), ale cóż to były 
wtedy za gminy - ciemno, głucho, 
biednie. I tak objechałem prawie całe 
województwo nowosądeckie. Dzisiaj 
mam doskonałe porównanie, jak to 
było wtedy i jak wielki skok się doko-
nał zwłaszcza na terenach gmin wiej-
skich. Był ogromny entuzjazm, ale 
również chęć pracy dla dobra wspól-
nego. A że nie było doświadczenia, 
to może i lepiej, bo nie było też złych 
nawyków. Jak dzisiaj na to wszystko 
patrzę, to bez fałszywej skromności, 
wykonaliśmy z kolegami tytanicz-
ną pracę. A muszę dodać, że równo-
legle pełniłem funkcję przewodni-
czącego Gminnej Komisji Wyborczej 
w Starym Sączu.

- Najmocniejsze wspomnienie jakie za-
chowało się w Pańskiej pamięci z tamte-
go okresu?

- Pracy było tak dużo i czas był 
tak dynamiczny, że nie zwracałem 
uwagi na jakieś osobliwości. Czasami 
było gorąco, gdy na zebraniach wy-
łaniających kandydatów na radnych 
coś poszło nie po myśli części zebra-
nych. Oj, bywało naprawdę gorą-
co, a czasem śmiesznie. Z tym wią-
że się takie wspomnienie: spotkanie 
przedwyborcze u sołtysa, prawy-
bory, późny wieczór. Głosowanie, 
a kiedy sołtys, który kandydował, zo-
rientował się, że wynik liczenia gło-
sów może być dla niego niekorzyst-
ny, po prostu wykręcił bezpieczniki 
i liczenie musieliśmy kontynuować 
przy świeczce. Wtedy już dało się za-
uważyć podnoszących głowy człon-
ków ZSL czy PZPR, tak zwanej miej-
scowej nomenklatury. 

- Co można było wówczas zrobić lepiej?
- Zawsze coś można zrobić lepiej,  

ale wtedy - co do ustawy samorzą-
dowej - to muszę przyznać, że zo-
stała przygotowana dobrze. W kolej-
nych zmianach ją popsuto. Natomiast 

wiele więcej można było zrobić, aby 
lokalna społeczność jeszcze aktyw-
niej włączyła się w budowę swojego 
samorządu. Ale proszę pamiętać, że 
30 lat temu nie było komórek, inter-
netu, często mieliśmy problemy ze 
zwykłym telefonem, a nierzadko ze 
środkiem lokomocji. Często się zda-
rzało, że pożyczałem samochód albo 
prosiłem o podwózkę i to w różne re-
jony ówczesnego województwa no-
wosądeckiego. W ciągu jednego dnia 
– wyjazd z reguły wieczorem i po-
wroty późną nocą. 

- Pojawia się taka opinia, że powiaty są 
niepotrzebnym szczeblem samorządu. Co 
Pan o tym sądzi, jako były przewodniczący 
Rady Powiatu Nowosądeckiego?

- Przed reformą samorządową 
z 1998 r. funkcjonowały już dobrze 
gminy i sejmiki samorządowe, które 
były wybierane pośrednio przez rad-
nych gminnych i to było dobre roz-
wiązanie. Należało je tylko uspraw-
nić poprzez dofinansowanie. W takiej 
konstrukcji gminy miałby wpływ na 
kierunki rozwoju regionu. Poszliśmy 
w kierunku aglomeracji i to był ol-
brzymi błąd. Duże miasta aglomera-
cyjne są w stanie zassać każde pienią-
dze, a co najgorsze również aktywny 
kapitał ludzki kosztem małych ośrod-
ków lokalnych. Spowodowało to bar-
dzo nierówny rozwój Polski, co widać 
doskonale na przykładzie Nowego Są-
cza, który na reformie tak zwanej po-
wiatowej bardzo stracił. Dodatkowo 
stracił również na tym, że nie zdecy-
dował się na jeden duży powiat bez 
takiej protezy jak „miasto na prawach 
powiatu”. Byłem gorącym zwolen-
nikiem takiego rozwiązania kiedy 
byłem przewodniczącym Powiatu
Nowosądeckiego. A samo wprowa-
dzenie powiatów? Niektórzy mó-
wią, że to niedokończona reforma. 
Ja uważam, że reforma zupełnie ze-
psuta. Województwo nowosądeckie 
o charakterze górskim powinno na-
dal funkcjonować. Dzięki temu dzisiaj 
jako makroregion bylibyśmy zupełnie 
w innym miejscu rozwoju. 

- Podziela Pan pogląd, że kultura debaty 
w samorządzie i merytoryczne przygoto-
wanie radnych różnych szczebli są dziś na 
zdecydowanie niższym poziomie, niż 30, 
20, a nawet 10 lat temu?

- No cóż przyglądam się temu zja-
wisku i podzielam taką ocenę. Sytu-
ację tę na pewno spowodowały róż-
ne ograniczenia prawne w stosunku 
do radnych, m.in. zakaz prowadze-
nia działalności na majątku gminy. 
W samym zamyśle było to może i do-
bre, ale taki przepis wykluczył wielu 
przedsiębiorców i ludzi aktywnych 
z kandydowania do samorządu. To po 
pierwsze, a po drugie ryba psuje się 
od głowy - uczestniczę w sejmowych 
debatach i do końca nie potrafię zro-
zumieć co się z nami dzieje?

A wracając do pytania z początku 
naszej rozmowy. Reforma samorzą-
dowa z 1990 r. udała się nam, bo to, 
co następowało później, powodowa-
ło więcej szkód niż pożytku.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH FULON

Dzisiaj mam doskonałe porównanie, jak to było wtedy i jak wielki 
skok się dokonał zwłaszcza na terenach gmin wiejskich. Był ogromny 
entuzjazm, ale również chęć pracy dla dobra wspólnego. A że nie było 
doświadczenia, to może i lepiej, bo nie było też złych nawyków
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30 lat minęło szybko jak bardzo 

zmieniła się Łabowa?

27 maja 1990 roku odbyły się 

pierwsze w pełni wolne wybory 

w Polsce po II Wojnie Światowej. 

To zatem tu, w samorządach – 

w naszych miastach, miastecz-

kach i wsiach – po raz pierwszy od 

kilkudziesięciu lat decydowaliśmy 

o przyszłości naszego kraju w 

sposób zupełnie nieskrępowany.

Z perspektywy 30 lat widzi-

my, jak ważny był to moment. 

Przez te trzy dekady zmieniała 

się również Łabowa, czy wolniej 

czy szybciej niż inne miejscowo-

ści to już pozostawiam do oceny 

mieszkańców. 

W ciągu 30 lat mieszkańcy 

Gminy Łabowa powierzyli stery 

trójce osób: Władysławowi Kar-

pierzowi (1990-2002), Marko-

wi Janczakowi (2002–2018) i mi 

Marcie Słaby od 2018 r.

Jednak zawsze uważam, że 

siłą Gminy są jej mieszkańcy 

i potencjał, jaki w nich drzemie 

a na Wójcie spoczywa obowią-

zek skonsolidowania i zaangażo-

wania ich do działania na rzecz 

naszej społeczności. 

Wiele razy z Pani ust słyszymy, że 

Łabowa to szczególne miejsce, co 

w Łabowej jest tak wyjątkowego?

To przede wszystkim nasze 

wyjątkowe położenie, 71% na-

szej Gminy to tereny zalesione, 

które są znakomitym potencja-

łem Gminy. Otoczenie przyrody 

sprawia, że żyje się u nas przy-

jemniej, spokojniej niż w mieście. 

To w tych czasach szczególnie 

ważne, czasami potrzeba krót-

kiego 5 minutowego spaceru, 

aby znaleźć się w miejscu gdzie 

odnajdziemy spokój.

Gmina słynie z górskiego 

charakteru środowiska, o czym 

świadczy gęsta sieć malowni-

czych potoków, a w okresie zi-

mowym sprzyjają nam warunki 

śniegowe. W Kamiannej znajdu-

je się stok narciarski, z którego 

z zadowoleniem korzystają za-

równo mieszkańcy jak i turyści. 

Ponadto Kamianna słynie, jako 

centrum apiterapii, z pszczelar-

stwa oraz pysznych i zdrowych 

miodów. Na terenie gminy, budzi 

się również do życia baza noc-

legowa, powstają nowe miejsca 

agroturystyczne oraz budowany 

jest nowy hotel.

Na tym też budujemy naszą 

wyjątkowość. Jest jeszcze wie-

le nieodkrytych miejsc, które bę-

dziemy chcieli systematycznie 

„sprzedawać”, aby zachęcić tu-

rystów do odwiedzenia Łabowej, 

a może i związania z nią swojej 

przyszłości.

Wiec w przeciwieństwie do du-

żych miast Łabowej nie grozi 

wyludnienie? 

Nic na to nie wskazuje, prze-

kroczyliśmy liczbę 6000 miesz-

kańców obecnie jest ich 6124 

i na przestrzeni tych 30 lat mamy 

wzrost o ok 30% wiec stale ob-

serwujemy trend wzrostowy.   

Co ciekawe Łabowa sta-

je się atrakcyjna dla osób 

w wieku produkcyjnym. Śred-

ni wiek mieszkańców wynosi 

34,4 lat i jest znacznie mniejszy 

od średniego wieku mieszkań-

ców województwa małopolskie-

go oraz znacznie mniejszy od 

średniego wieku mieszkańców 

całej Polski.

Takie liczby muszą napawać 

optymizmem

Tak, jeśli mieszkańców jest co-

raz więcej, to Gmina ma do dys-

pozycji więcej pieniędzy, a więc 

szybciej się rozwija. Mieszkańcy 

są kołem zamachowym Łabo-

wej. Korzystamy na problemach 

suburbanizacji miast.

 

Czym jeszcze chcecie przycią-

gnąć do Łabowej nowych miesz-

kańców, turystów, inwestorów?

Obecnie przymierzamy się do 

zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łabo-

wa. Zmiana pozwoli na przycią-

gniecie do Łabowej ludzi głównie 

młodych, dobrze zarabiający, co 

będzie przekładało się na więk-

szy budżet.

Rozwijamy również infrastruk-

turę kanalizacyjną, tylko w ciągu 

ostatnich dwóch lat oddaliśmy 

do użytku 23,5 kilometra kana-

lizacji i przygotowujemy projekty 

na kolejne 30 kilometrów. 

Na terenie Gminy powsta-

je również sieć światłowodowa 

w ramach projektu „Nowosądec-

ki Część A Orange Światłowód”. 

W pierwszej kolejności światło-

wody zostały doprowadzone do 

szkół a obecnie prowadzone są 

przyłączenia do wytypowanych 

gospodarstw domowych. To 

bardzo ważna inwestycja, któ-

ra w czasie koronawirusa i pra-

cy zdalnej da możliwość szybkiej 

i niezawodnej komunikacji. 

Nie zapominamy również 

o rozbudowie infrastruktury 

sportowo rekreacyjnej. Powstała 

nowa nawierzchnia boiska spor-

towego w Łabowej, powstają 

nowe place zabaw i siłownie ze-

wnętrzne, chcemy również wy-

budować nowe boisko sportowe 

w Nowej Wsi. Wszystko z my-

ślą o mieszkańcach, aby mogli 

zdrowo i aktywnie spędzać wol-

ny czas. 

Telefony do urzędu o teren pod in-

westycje czy zakup działki budow-

lanej pewnie już Panią nie dziwią?

Absolutnie nie, jest wie-

le osób, które porzuciło życie 

w mieście na rzecz Łabowej. 

Dzięki dobrej lokalizacji wolą do-

jechać kilkanaście minut np. do 

Nowego Sącza i wrócić po pra-

cy, żeby móc odetchnąć świe-

żym powietrzem i znaleźć upra-

gniony spokój. Takich osób 

z roku na rok będzie ku mojej 

uciesze, coraz więcej. Dla mło-

dych ludzi atutem jest mieszka-

nie w domu z ogrodem. Mogą 

zajmować się pracami domowy-

mi, a dzieci bezpiecznie biegają 

po podwórku. Nie tracą czasu, 

a one czerpią korzyści z kon-

taktu z naturą oraz z zabawy na 

świeżym powietrzu. Sama je-

stem matką dwójki dzieci, więc 

znam to z doświadczenia. 

A inwestorzy? 

Zależy nam też szczególnie 

na rozwoju turystyki, bo mamy 

do tego kapitalne warunki, są 

już pewne pomysły i prowadzi-

my różne rozmowy na temat 

wydobycia potencjału poszcze-

gólnych sołectw. Zobaczymy 

na ile sytuacja z koronawirusem 

dotknie naszych potencjalnych 

inwestorów. 

Mamy genialne nieodkryte 

jeszcze tereny z olbrzymim po-

tencjałem turystycznym takie jak 

np. Kamianna, Feleczyn, Uhryń 

Duży nacisk kładzie Pani na bez-

pieczeństwo mieszkańców.

To mój priorytet. W ubiegłym 

roku wspólnie z Generalną Dy-

rekcją Dróg i Autostrad wybudo-

waliśmy blisko 2 km chodników 

przy drodze krajowej nr 75, pla-

nujemy kolejne kilometry. Wymie-

niona została nawierzchnia drogi, 

obecnie trwają prace na trzech 

mostach, które powstają prak-

tycznie od nowa. Przebudowywa-

ne jest skrzyżowanie Maciejowa-

-Czaczów-Barnowiec, na którym 

dochodziło do wielu kolizji i wypad-

ków, a w planach mamy kolejne 

skrzyżowania. Wszystko z myślą o 

poprawie bezpieczeństwa miesz-

kańców, ale także, aby upłynnić 

jazdę i skrócić czas dojazdu. 

Podsumowując Łabowa jest ide-

alnym miejscem do życia?

Kocham Łabową, jest to świet-

ne miejsce do życia, moje miejsce 

na Ziemi i jako Wójt dołożę wszel-

kich starań, aby było to idealne 

miejsce do życia dla wszystkich 

moich mieszkańców.  

WŁADYSŁAW 

KARPIERZ (ur. 

1939 r., zm.2015 

r.) z wykształce-

nia inżynier rol-

nictwa, ukoń-

czył Wyższą 

Szkołę Rolnictwa w Krakowie. 

W 1972 roku został pierwszym 

Naczelnikiem Gminy Łabowa, 

a w 1978 został przeniesiony na 

Naczelnika Gminy Łososina. Do 

Gminy Łabowa powrócił w 1988 

roku i został najpierw sekreta-

rzem, a później naczelnikiem. 

W 1990 roku został Wójtem Gmi-

ny Łabowa. Funkcję tę pełnił do 

października 2002 roku.

 

M A R E K 

JANCZAK 

(ur. 1963 r.) po-

chodzi z Ła-

bowej. Skoń-

czył studia 

w Państwo-

wej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Nowym Sączu, na kierunku in-

żynieria mechaniczna. W 1998 r. 

został Radnym Gminy Łabowa, 

a następnie w 2002 r. objął Urząd 

Wójta Gminy Łabowa, który zaj-

mował przez cztery kadencje do 

2018 r.

REKLAMA

Łabowa najlepsze miejsce do życia

Wójt Gminy Łabowa - Marta Słaby – mieszkanka Maciejowej, matka dwóch 
synów, Wójt Gminy Łabowa od 2018 r.

Hala Łabowska

Uhryń jedna z nieodkrytych pereł Gminy Łabowa 

Cerkiew w Łabowej 

Łabowa 
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Inwestycje publiczne pozwalają rozruszać gospodarkę

Rozmowa z Witoldem 
Kozłowskim, marszałkiem 
Małopolski.

- Małopolska po koronawirusie. Co się 

zmieni na trwałe, czego się nauczyli-

śmy, jakie wnioski praktyczne płyną dla 

marszałka i sposobów zarządzania wo-

jewództwem? Powiedział Pan w jakimś 

miejscu: po raz drugi musiałem się uczyć 

być marszałkiem.

- Sytuacja, w której się znajdujemy, 

wymaga szybkiego, sprawnego podej-

mowania decyzji oraz elastyczności – 

i w ten właśnie sposób działamy. Jako 

zarząd województwa słuchamy tych, 

którzy potrzebują naszego wsparcia 

i projektujemy takie rozwiązania, które 

nie tylko odpowiedzą na bieżące zapo-

trzebowanie w różnych obszarach, ale 

też pozwolą stworzyć rezerwy na przy-

szłość. Dzięki środkom Funduszy Eu-

ropejskich, jakimi dysponuje Małopol-

ska, oraz pomocy z budżetów państwa 

i województwa, w krótkim czasie przy-

gotowaliśmy realną pomoc dla miesz-

kańców regionu. To przede wszystkim: 

wsparcie dla służby zdrowia, instrumen-

ty pozwalające chronić miejsca pracy, 

pożyczki dla przedsiębiorców mających 

problemy z płynnością finansową, po-

moc dla placówek opieki całodobowej, 

wsparcie nauczania zdalnego. Na tym 

nie koniec, bo w ramach Małopolskiej 

Tarczy Antykryzysowej planujemy tak-

że uruchomienie pakietu rozwoju, czy-

li środków, które pozwolą prowadzić 

działania związane z rewitalizacją ma-

łych małopolskich miast i miasteczek, 

co będzie istotnym elementem oży-

wiania regionalnej gospodarki w czasie 

powrotu do normalności. Reasumując, 

epidemia uczy, że nadzwyczajne oko-

liczności wymagają korzystania z nad-

zwyczajnych rozwiązań – a te w moim 

głębokim przekonaniu mogą powstać 

tylko dzięki dialogowi i dobrej współpra-

cy. Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej 

sytuacji i kolejne tygodnie walki z koro-

nawirusem pokazują, że z tym zagroże-

niem możemy wygrać tylko wspólnie, 

działając konsekwentnie w poczuciu 

odpowiedzialności za ludzkie zdrowie 

i życie.

- Jaka jest sytuacja Małopolski na ko-

niec maja. Jakby Pan ją nazwał – kata-

strofalna, kiepska, umiarkowana, opty-

mistyczna, dobra i gotowa na nowe 

wyzwania.

- Sytuacja budżetu województwa 

jest trudna. W marcu spadki w docho-

dach podatkowych wynosiły kilkana-

ście procent. Wszystko zależy od tego, 

jak długo koronawirus będzie blokował 

gospodarkę. Jesteśmy świadomi, że 

czas powrotu do normalności to czas 

wyzwań, na które musimy być przygo-

towani - i robimy co w naszej mocy, by 

tak było.

- W jakiej kondycji jest małopolska go-

spodarka? Zależność jest prosta – firmy 

nie zarabiają, nie płacą podatków, Urząd 

Marszałkowski musi ograniczać wydatki. 

Co to oznacza w perspektywie tego i naj-

bliższego roku?

- Chcemy utrzymać inwestycje, któ-

re mają kluczowe znaczenie. Inwestycje 

publiczne w czasach kryzysu są waż-

ne, bo pozwalają rozruszać gospodar-

kę. Co więcej, stworzyliśmy Małopolską 

Tarczę Antykryzysową, w której prze-

kazujemy kilkaset milionów złotych dla 

przedsiębiorców. Te działania mają zni-

welować skutki epidemii. Oczywiście 

szukamy oszczędności, szczególnie w 

wydatkach bieżących. Ale liczymy, że w 

Polsce kryzys będzie przebiegał łagod-

niej niż w innych krajach unijnych. Takie 

są też analizy zagranicznych ekspertów 

gospodarczych.

- W jakim stanie jest w trzecim miesią-

cu pandemii służba zdrowia podległa 

marszałkowi, czyli szpitale, którymi UM 

zarządza?

- Szpitale województwa małopolskie-

go są w pełnej gotowości. W ramach 

pakietu medycznego Małopolskiej Tar-

czy Antykryzysowej do naszych jedno-

stek, ale również do Szpitala Uniwer-

syteckiego oraz szpitali powiatowych 

przekazujemy sprzęt o wartości ok. 120 

mln zł. Sytuacja, zwłaszcza na początku 

epidemii była trudna, ale szybko upora-

liśmy się z brakami sprzętu. W tej chwili 

lekarze i pielęgniarki wykonują tytanicz-

ną pracę. Chciałem im za to serdecznie 

podziękować.

- Kalendarz wydarzeń 2020 – nie tylko mar-

szałka oczywiście – w pierwotnej wersji 

przestał istnieć. Wiele ważnych wydarzeń – 

m.in. 100-lecie urodzin Jana Pawła II, 30-le-

cie polskiej samorządności  – nie odbyło 

się. Nie odbywają się też imprezy cykliczne.

- Na zarządzie przyjęliśmy taką zasa-

dę, że wydarzenia, które nie mogły się 

odbyć przekładamy na jesień. Jedno-

cześnie zdajemy sobie sprawę, że sy-

tuacja za kilka miesięcy może nie być 

lepsza, dlatego na bieżąco będzie-

my podejmowali decyzje. Część wy-

darzeń mogłaby też odbyć się w przy-

szłym roku. 

- W tym roku obchodzimy 30-lecie pierw-

szych wolnych wyborów samorządo-

wych. Kim jest samorządowiec? W pro-

gramie komputerowym takie słowo 

podkreślone jest na czerwono, jakby 

ciągle nie było takiego określenia w na-

szym słowniku.

- Samorządowiec to inne określe-

nie lokalnego polityka, którego zada-

niem jest troska o wspólnotę samorzą-

dową: gminę, powiat, województwo. 

Czasami zdarza się, że sami samo-

rządowcy boją się mówić o sobie jako 

o politykach lokalnych, gdyż twierdzą, 

że to się źle kojarzy. Wybierają wtedy 

synonim: samorządowiec.

 

- Czuje się Pan samorządowcem czy 

politykiem? 

- Samorządowiec to lokalny poli-

tyk. Zaznaczę jednak, że politykę ro-

zumiem w sposób klasyczny, czyli jako 

troskę o dobro wspólne. Przypomnij-

my rolę Nowego Sącza i Sądecczyzny 

w tym procesie, m.in. Miejską Strefę 

Usług Publicznych czyli powiat pilo-

tażowy, wcześniej eksperyment są-

decki itd.

- Obywatele coraz mniej chętnie biorą 

udział w życiu publicznym. Ciężko za-

chęcić młodych i ambitnych ludzi, by 

startowali do rad miast i gmin. Nie za-

chęca do tego choćby przykład Nowego 

Sącza, gdzie w Radzie Miasta trwa nie-

ustająca kłótnia.

- Dane pokazują, że coraz więcej 

Polaków bierze udział w życiu publicz-

nym. Wystarczy spojrzeć na frekwen-

cję w wyborach. Ta z roku na rok ro-

sła, a to pokazuje, że więcej osób chce 

mieć wpływ na sprawy lokalne. Rośnie 

też świadomość obywatelska. Dzisiaj 

nie ufamy już tak bardzo słowom cele-

brytów w mediach, którzy przez wiele 

lat mówili nam jak mamy myśleć. Dzi-

siaj mieszkańcy potrafią upominać się 

o swoje sprawy, potrafią walczyć o swój 

interes lokalny czy grupowy. Sytuacja 

w Nowym Sączu? Niestety prezydent 

miasta działa w chaotyczny sposób. 

Skłócił się z radą miasta, a to na pewno 

nie buduje powagi królewskiego miasta 

Nowego Sącza.

- Żelaznym pytaniem do marszałka jest 

to o marszałkowskie inwestycje w re-

gionie. Lubi Pan określenie marszałek 

z Sądecczyzny?

- Pochodzę z Pienin, mieszkam na 

Sądecczyźnie i kocham Małopolskę. 

Jako marszałek obiecałem, że nadrzęd-

nym celem mojej polityki będzie zrów-

noważony rozwój i tej zasadzie staram 

się być wierny. Środki i inwestycje tra-

fiają w różne regiony województwa, 

szczególnie te, które przez lata były nie-

doinwestowane. Sądecczyzna jest jed-

nym z tych regionów. 

Pochodzę z Pienin, mieszkam na Sądecczyźnie 
i kocham Małopolskę. Jako marszałek obiecałem, 
że nadrzędnym celem mojej polityki będzie 
zrównoważony rozwój i tej zasadzie staram 
się być wierny
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Ludzie bywają słabi, ale „Solidarność” ma mocne fundamenty
Rozmowa z Wojciechem Grzesz-

kiem, radnym Małopolski, przewod-

niczącym Zarządu Regionu Małopol-

ska NSZZ „Solidarność”.

- Co dla Pana znaczy słowo 

„solidarność”?

- Przez małe „s” i przez duże „S” 

oznacza to samo – wspólne działa-

nie dla wspólnego dobra. Dziś po-

trzebna nam jest solidarność mię-

dzyludzka, choćby w kontekście 

tego, co spotkało nie tylko Polskę, 

ale cały świat. Natomiast czterdzie-

ści lat temu obudzenie w narodzie 

ducha solidarności i wspólnoty, po-

zwoliło zapoczątkować przemiany, 

które wyrwały nas z jarzma komu-

nizmu. Słowo „ducha” jest tu waż-

ne. Siła, jaką mieliśmy wówczas, 

wypływała bowiem ze słów Jana 

Pawła II, który na początku po-

wiedział „Nie lękajcie się”, a później 

„Niech zstąpi Duch Twój i odno-

wi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Do tej 

międzyludzkiej solidarności, która 

się tworzyła, został dodany Duch, 

którego przy wcześniejszych zry-

wach robotniczych - choćby w la-

tach 70. - jeszcze nie było. Solidar-

ność wzmocniona dopiero tym 

Duchem, tym przekazem Jana 

Pawła II, zaczęła odnosić sukcesy.

- Jubileusze to zawsze dobry czas 

do wspomnień, rozliczeń, podsu-

mowań. Jak Pan trafił do „Solidar-

ności” i jakie były Pana początki?

- Miałem ułatwione zada-

nie, bo większa część mo-

jej rodziny pochodzi z Tarnowa 

i okolic, a to jak powszechnie wia-

domo teren mocno prawicowy 

i religijny. Taka też była moja rodzi-

na. Mój wuj na przykład był więź-

niem obozów koncentracyjnych 

w czasie II wojny światowej, współ-

pracował z Armią Krajową. Trady-

cje patriotyczne były więc mi bli-

skie od dzieciństwa. Kiedy zaczęła 

tworzyć się „Solidarność”,  jakoś 

w sposób naturalny skierowałem 

się w jej stronę. W latach 80. pra-

cowałem w Drukarni Narodowej, 

która liczyła tysiąc dwustu pracow-

ników. Blisko tysiąc zapisało się do 

„Solidarności”.

- W „Leksykonie ludzi małopolskiej 

Solidarności” można przeczytać, że 

po wprowadzeniu stanu wojennego 

kolportował Pan wydawnictwa pod-

ziemne. Praca w drukarni ułatwia-

ła zadanie?

- Byłem korektorem, więc trafia-

ły do mnie teksty nieocenzurowa-

ne. Jak wiadomo, cenzura w tam-

tych czasach, była powszechnym 

zjawiskiem. Miałem więc to szczę-

ście, że na przykład artykuły z „Ty-

godnika Powszechnego” czytałem 

w oryginale. Te ważne, dotyczą-

ce najnowszej historii powielaliśmy 

i rozprowadzaliśmy wśród znajo-

mych. Widząc, jak zakłamywana 

jest historia Katynia czy w ogóle 

ładu powojennego, jeszcze moc-

niej utwierdzałem się w przekona-

niu jak ważnym ruchem staje się 

„Solidarność”.

- Za taką działalność ludzie trafiali 

do więzienia. Poziom strachu i lęku 

był duży?

- Nasza przewodnicząca Ania 

Muniak znalazła się w ośrod-

ku internowania w Gołdapi. 

Baliśmy się, że służby wpad-

ną do naszych mieszkań, do-

konają rewizji. W pierwszych ty-

godniach stanu wojennego lęk 

i strach był naprawdę duży. Szcze-

gólnie, że cenzura była oczkiem 

w głowie ówczesnych służb spe-

cjalnych. Do zakładów pracy, 

o których władze mówiły, że są 

niebezpieczne politycznie – a do 

takich zaliczali Drukarnię Narodo-

wą – kierowali komisarza. Do nas 

trafił emerytowany pułkownik. Na 

szczęście, jak się okazało, miał 

słabość do trunków. Zaprzyjaź-

nił się z jednym z pracowników 

i głównie w jego pokoju przeby-

wał. Drukarnia miała swój głów-

ny zakład przy ul. Piłsudskiego 

i kilka pomniejszych, do których 

komisarz całkowicie zaabsor-

bowany swoją „pracą” u nas, 

w ogóle nie docierał. To tam 

nasi ludzie mocno współpraco-

wali z podziemiem. Ja jednak 

nie mogę powiedzieć, że wal-

czyłem na pierwszym froncie. 

W latach 80. byłem szeregowym 

związkowcem. Nie działałem 

w podziemiu. Co najwyżej wy-

prowadzałem z drukarni oryginal-

ne teksty artykułów prasowych 

czy nawet książek, by później 

można je było powielać. Często 

przepisywało się je na maszynie 

i odbijało przy pomocy kalek, bo 

ksero nie było tak powszech-

ne. Dziś, młodym ludziom trud-

no to sobie wyobrazić, zwłasz-

cza, że oni za jednym kliknięciem 

w telefonie są w stanie dotrzeć 

z informacją w odległe zakąt-

ki świata. A wtedy? Rzeczą nie-

bywałą było, że ktoś miał telefon 

w domu. A nawet jak miał, to mu-

siał liczyć się z tym, że jest stale 

na podsłuchu.

- Dziś dla wielu młodych „Soli-

darność” to relikt przeszłości. Nie 

traktują jej poważnie, szczególnie, 

gdy na jaw wychodzą kulisy odzy-

skiwania niezależności przez Po-

laków. „Solidarność” wydaje się 

być wewnętrznie mocno skłócona 

i podzielona.

- Chyba nie ma takiej instytu-

cji, w której nie znaleźliby się lu-

dzie, którzy sławy i chwały jej nie 

przynoszą. Tak jest w polityce, 

w kościele i tak jest w „Solidarno-

ści”. Niektórzy trafili do „S” nie ze 

względu na idee solidarnościo-

we, ale z niskich pobudek, służą-

cych tylko ich interesom. Klasycz-

nym przykładem jest Lech Wałęsa, 

człowiek któremu wielu zaufało. 

A co on zrobił? Przywłaszczył so-

bie cały dorobek „Solidarności”. 

Był nawet czas, kiedy mówił „Ja, ja, 

ja”. Później było „Ja i Ojciec Świę-

ty”. Podzielił się łaskawie z Janem 

Pawłem II zasługami przemian 

w Polsce. Gdy dostał Nagrodę No-

bla, dopiero po jakimś czasie część 

środków skierował na Jasną Górę. 

Ale ten człowiek nigdy nie pomy-

ślał w duchu solidarności, na przy-

kład by założyć fundację wspiera-

jącą rodziny poległych górników 

z kopalni Wujek. Kiedy był prezy-

dentem, tylko podzielił ludzi „So-

lidarności”. I trudno się w takiej 

sytuacji dziwić młodzieży. Siła „So-

lidarności” w latach 80. polegała na 

tym, że robotnik potrafił walczyć za 

nauczyciela, lekarza, kiedy ten nie 

mógł podjąć strajku. To była ta jed-

ność, która już nigdy nie zafunk-

cjonowała po 1989 roku. Wtedy 

bowiem rozpoczął się podział po-

między inteligencją a robotnikami.

- To czym dziś jest „Solidarność”?

- Słuchałem kiedyś wykładu jed-

nego z doktorantów IPN, który do-

wodził, że w planach ówczesnych 

Służb Bezpieczeństwa, jeszcze 

w okresie stanu wojennego, była 

idea, że jeżeli dojdzie do reaktywa-

cji „Solidarności”, to będą ją ukie-

runkowywać branżowo. Ten dia-

belski plan niestety w jakimś sensie 

udało się zrealizować. Ale na szczę-

ście do dziś, choć branże funkcjo-

nują, „Solidarność” wypowiada się 

jako jedność. Pewnie już nie uda-

łoby się osiągnąć sytuacji, że jed-

na branża podejmuje rękawicę za 

drugą, ale w sprawach zasadni-

czych mówimy jednym głosem. 

Bez względu na zawirowania po-

lityczne, kręgosłup „Solidarności”, 

czyli 21 postulatów MKS [Międzyza-

kładowego Komitetu Strajkowego – 

przyp. red.] z 1980 roku, jest wciąż 

sztywny, te postulaty są wciąż ak-

tualne. W okresie pandemii mogli-

śmy tego doświadczyć, kiedy jako 

„Solidarność” mocno protestowa-

liśmy przeciwko tak zwanej Tarczy 

3.0, która pozbawiałaby pracowni-

ków możliwości wypowiadania się 

i rozmowy w formie dialogu w obro-

nie swoich miejsc pracy. Takie dzia-

łania uświadamiają, że „Solidarność” 

była i wciąż jest Polsce potrzebna.

- Jakie słowa skierowałby Pan do 

młodzieży jako Świadek Historii [ty-

tuł przyznany W. Grzeszkowi przez 

IPN w 2015 r. - przyp. red.]?

- Dziś młodzież może czuć się 

rzeczywiście zdezorientowana, wi-

dząc postawy osób, które przed-

stawiane są przecież jako ikony 

„Solidarności”. Starałbym się jed-

nak na tym nie skupiać i pokazy-

wać młodzieży, co zresztą robię, 

że cena dochodzenia do wolności 

i niezależności była znaczona krwią 

zwykłych ludzi, ich zwolnieniami 

z pracy, chorobami czy biletami za 

granicę w jedną stronę, co wiąza-

ło się z ogromnym ubytkiem inte-

lektualnym dla Polski. Podaje się, 

że w okresie stanu wojennego 

oficjalnie zginęło ponad sto osób, 

w tym księża i szeregowi pracow-

nicy. Z powodu represji politycz-

nych z Polski wyjechało też oko-

ło milion osób. To byli ludzie, którzy 

mogli pracować dla Polski i być 

przydatni dla rozwoju jej gospo-

darki. Być może dziś bylibyśmy 

w zupełnie innym miejscu, gdyby-

śmy mieli w kraju takie osoby jak na 

przykład prof. dr inż. Włodzimierz 

Gawroński, który wyemigrował 

w 1986 roku do Stanów Zjedno-

czonych i pracował tam najpierw 

jako malarz i ogrodnik, a w końcu 

znalazł się w zespole NASA, gdzie 

zajmował się sterowaniem i dyna-

miką pojazdów kosmicznych. To 

smutne, że tak wybitne jednostki 

nie mogły działać w swoim kraju.

- Pana również spotkały represje? 

Czytam, że nie dostał Pan paszportu.

- Na tym tle, ta represja jawi się 

raczej zabawnie. Tak jak wspo-

mniałem, nie byłem w czołówce 

związkowców. Mocno w działal-

ność „Solidarności” zaangażo-

wałem się dopiero po 1989 roku. 

Niemniej, nawet jako szeregowy 

pracownik, byłem dla systemu 

zagrożeniem, skoro nie wyda-

no mi paszportu. Złożyłem wnio-

sek o niego, bo kolega żenił się 

na Słowacji i chciał mnie zaprosić 

na ślub. Kiedy otrzymałem odmo-

wę, napisałem list z prośbą o wy-

jaśnienie przyczyny. Co ciekawe, 

tamta władza mądrze czy głupio, 

ale zawsze odpowiadała. Dosta-

łem więc wyjaśnienie, że wyda-

nie mi paszportu „stwarza za-

grożenie dla ładu socjalistycznej 

ojczyzny”.

- Teraz żyje Pan „dla” czy „z” 

„Solidarności”?

- W 1994 roku przeszedłem 

z Drukarni Narodowej do pracy 

w „Solidarności”. Może to panią 

zdziwi, ale warunki finansowe wca-

le nie były lepsze. Ponadto w dru-

karni pracowałem osiem godzin 

dziennie, a tu nigdy nie wiadomo, 

jaka będzie potrzeba. W 1998 roku 

dostałem się do prezydium re-

gionu i stałem się etatowym pra-

cownikiem z wynagrodzeniem wy-

nikającym z uchwały finansowej. 

Obecnie jestem już w wieku eme-

rytalnym, więc oświadczyłem na 

zjeździe, że to moja ostatnia ka-

dencja. Niemniej zawsze solidar-

ność ta przez małe „s” i duże „S” 

była i jest dla mnie najważniejsza. 

To moja praca, ale i moja pasja 

i miłość.

- Nigdy się Pan na niej nie zawiódł?

- Zawiodłem się na ludziach, 

o czym już wspominałem, ale na 

szczęście więcej przez te 40 lat 

spotkałem wartościowych osób, 

o których teraz opowiadam na 

różnych spotkaniach jako Świa-

dek Historii. Jedną z nich jest mię-

dzy innymi mama błogosławione-

go księdza Jerzego Popiełuszki, 

patrona „Solidarności”. Kiedy od-

słanialiśmy pięciometrowy pomnik 

księdza przy kościele na Szklanych 

Domach, miałem z nią okazję dłu-

żej porozmawiać. Zaczęła wspo-

minać czasy zabójstwa swojego 

syna. Opowiadała, jak starała się 

odzyskać sutannę, którą miał na 

sobie ksiądz Jerzy w dniu śmierci. 

Władze komunistyczne nie chciały 

się na to zgodzić. W pewnym mo-

mencie powiedziała, że już nie po-

trzebuje tej sutanny. Przypomnia-

ła bowiem sobie, jak jej syn tuż po 

prymicji ściągnął sutannę w domu, 

włożył do jej szafy i powiedział: „Bę-

dziesz miała, mamo, po mnie pa-

miątkę, jak już mnie nie będzie”. 

Miałem ciarki na ciele, kiedy to opo-

wiadała i do tej pory je czuję, gdy 

teraz o tym mówię. Ten dwudzie-

stoparoletni mężczyzna przeczu-

wał, że nie dożyje sędziwego wie-

ku. Mama księdza Jerzego mówiła 

również: „Już mnie nie zapraszaj-

cie na te uroczystości, odsłania-

nie pomników i inne takie, bo ja za 

każdym razem na nowo przeży-

wam śmierć syna”. Mówię to, by 

pokazać, na jak mocnych funda-

mentach „Solidarność” wyrosła. 

Ludzie bywają słabi, ale te warto-

ści dają trwałość. 
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40. rocznica powstania Solidarności
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30. rocznica wolnych wyborów samorządowych

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Miara sukcesu jaki odnieśliśmy w ciągu ostatnich 30 lat w Małopolsce 

Rozmowa z GRZEGORZEM 

BIEDRONIEM – samorządowcem, 

od 14 lat radnym wojewódzkim.

- Na pracy w samorządzie 

właściwie „zjadł Pan zęby”, 

od 30 lat działa Pan w samo-

rządzie na różnych szcze-

blach. Jak Pan ocenia te 30 lat 

polskiej samorządności?

- Nie można powstania sa-

morządności nie łączyć z rokiem 

1989 i  zmianami ustrojowymi w Polsce. To 

był bardzo ważny element tych zmian i zde-

cydowanie mniej kontrowersyjny niż zmiany 

gospodarcze. Na samorząd w pierwszym 

okresie spadła konieczność reagowania na 

sytuację gospodarczą i podejmowania wie-

lu trudnych decyzji wynikających chociażby 

z tego, że w tym czasie gwałtownie wzra-

stało bezrobocie. Ale właśnie praca sa-

morządowców to był jeden z elementów 

szybkiego powrotu Polski do równowagi. 

Reforma samorządowa oznaczała koniecz-

ność szybkiego uczenia się, ale też wiązała się 

z wejściem zupełnie nowych osób do polity-

ki. Te osoby, mimo, że często nie miały do-

świadczenia administracyjnego, nie miały też 

złych nawyków, nie liczyły na środki z góry, 

tylko same podejmowały lokalne inicjatywy 

na rzecz mieszkańców.

- Pamięta Pan rok 1990 i pierwsze wybory sa-

morządowe? Jak to wyglądało?

- Była duża chęć zdobywania wiedzy 

i doświadczenia. Decyzje kadrowe jakie po-

dejmowano przy zgłoszeniu kandydatów 

na radnych czy potem również przy wybo-

rze wójtów i burmistrzów, podlegały kryte-

rium merytorycznemu. Oceniano, kto w da-

nym środowisku cieszy się autorytetem, ma 

odpowiednią wiedzę, nastawienie społecz-

ne, jest uczciwy. Wszystko rozgrywało się 

przy otwartej kurtynie, poprzez nieraz dłu-

gie dyskusje, z dużym zaangażowaniem lo-

kalnych społeczności. Natomiast minusem 

było z pewnością to, o czym wspomniałem, 

że te samorządy musiały się zderzyć z ów-

czesnymi realiami gospodarczymi czyli falą 

upadku zakładów pracy i bardzo wysokim 

bezrobociem w pierwszych latach po zmia-

nach ustrojowych.

- Nie było żadnych podwalin, nie było doświad-

czenia, jak bez tej bazy udało się zbudować 

samorządność?

- Przede wszystkim dzięki temu, że sa-

morządy kierowały się względami społecz-

nymi, korzystały też z pomocy fachowców, 

a urzędnicy razem z samorządowca-

mi uczyli się nowego sposobu widzenia. 

W tych pierwszych miesiącach czy latach 

mniej też patrzono na ograniczenia admi-

nistracyjne, bardziej starano się na bieżąco 

rozwiązywać problemy. Nie było tego zbiu-

rokratyzowania. Był duży entuzjazm, wszyst-

ko odbywało się na zasadach demokratycz-

nych, poprzez konsensus. Radni wspólnie 

analizowali, dyskutowali, starając się prze-

konać oponentów do swoich racji.

Oczywiście obecnie radni są bardzo pra-

cowici, mają bardzo dobry kontakt z miesz-

kańcami, ale jednak chyba bardziej zdają się 

na decyzje wójtów czy burmistrzów. Na po-

czątku lat dziewięćdziesiątych rada bardzo 

mocno uczestniczyła  w zarzą-

dzaniu gminą. Te kompetencje 

radnych były też o wiele więk-

sze niż obecnie. Dodatkowo, 

co uważam było słuszne, 

funkcjonowały okręgi wie-

lomandatowe czyli radny re-

prezentował większą grupę 

mieszkańców. W tej chwi-

li, w większości samorządów, 

poza największymi, zwycięży-

ła koncepcja okręgów jednoman-

datowych, w związku z tym jest większe 

przywiązanie radnego do niewielkiego ob-

szaru, do kładzenia nacisku na interesy tylko 

pewnej części mieszkańców, przez co traci 

szersze spojrzenie na całą gminę czy miasto.

- Mam wrażenie, że chyba z sentymentem wspo-

mina Pan lata 90. i początki samorządności?

- Chyba tak. Jak rozmawiam z wieloma 

osobami, które wówczas działały, to zauwa-

żam, że ten nabór do samorządu był wów-

czas naprawdę bardzo wysokiej jakości. 

Wśród tych osób były takie, które nie były 

typowymi „zwierzętami politycznymi”, więc 

czasem z tych zakrętów życia samorządo-

wego wypadły, czasem po prostu nie chciały 

uczestniczyć w późniejszej rywalizacji jaka się 

pojawiła. Ale też bardzo wiele osób po tych 

pierwszych doświadczeniach działało póź-

niej konsekwentnie na różnych szczeblach 

samorządności. Na początku lat 90. sądzi-

łem, że co 4 lata będzie następowała zmia-

na, będą do samorządu przechodzić nowi lu-

dzie. Okazało się, że ta wymiana nie jest taka 

częsta. Trudno czasami znaleźć zmienników, 

a czasami osoby, które się już sprawdziły, wy-

bierane są już przez kolejne kadencje. To jest 

z jednej strony plus, bo mają doświadczenie, 

umiejętności, natomiast jest też minus tej sta-

bilizacji elit - zbyt mały dopływ nowej, świeżej 

krwi do samorządów.

- Funkcjonowało wtedy przekonanie, że rad-

ni to społecznicy, którym zależy na losie ma-

łych Ojczyzn. To chyba z biegiem lat zostało 

wypatrzone?

- Teraz bycie radnym to bardzo wyma-

gające zajęcie. Zresztą po tych kolejnych 

zmianach znacząco zmniejszyła się ilość rad-

nych w poszczególnych jednostkach. Może 

w najmniejszych gminach tego tak bardzo 

nie widać, ale już w tych mających powyżej 

10 tys. mieszkańców ta liczba jest znacząco 

mniejsza. Kiedy wprowadzono zmianę, ar-

gumenty były takie, że chodzi między innymi 

o ograniczenie kosztów funkcjonowania sa-

morządów. Jednak u nas przez bardzo dłu-

gi czas nie było wystarczającego zaintere-

sowania ludzi kwestiami społecznymi, więc 

zmniejszenie ilości radnych w jakiś sposób 

zmniejszyło też pulę osób aktywnych w sa-

morządach. Radni dziś są niezwykle sku-

teczni, pracowici, aktywni. To wynika z ich 

ambicji, kontaktów z wyborcami. Natomiast 

wtedy w latach 90. w większym stopniu wy-

bierając radnego nie patrzyło się na ile tej 

osobie zależy na funkcji, tylko na ile ta osoba 

reprezentuje pewne umiejętności i wiedzę.

- Zarzuca się lokalnym samorządom, że są co-

raz bardziej upolitycznione.

- Polityka o charakterze krajowym pewne 

podstawy musi mieć w samorządach. Tutaj 

w niczym nie różnimy się od innych państw, 

a nawet to upolitycznienie naszych samo-

rządów jest nieporównywalnie mniejsze niż 

w większości państw Europy Zachodniej. 

Wręcz w wielu państwach wyborca nie bar-

dzo ma możliwość głosowania na osobę, 

która nie jest zgłoszona przez partię politycz-

ną. Polityki, tego co dzieje się w Warszawie, 

nie do końca da się oddzielić od spraw lokal-

nych. Nie byłoby też dobrze, gdyby polityką 

na szczeblu krajowym czy regionalnym zaj-

mowały się osoby niemające żadnego zaple-

cza w swoich mniejszych miejscowościach. 

Trzeba mądrze te rzeczy ze sobą łączyć. 

Musi być miejsce dla czystej samorządności 

bez żadnych aspiracji partyjnych, ale musi być 

też miejsce dla partii politycznych, po to cho-

ciażby, żeby ludzie, którzy potem współrzą-

dzą województwem czy krajem, przeszli tę 

szkołę samorządową, żeby nie były to oso-

by, które od razu przeskoczyły do najważniej-

szych funkcji w skali kraju.

- W 1992 r. został Pan burmistrzem, chyba naj-

młodszym w Polsce? To było rzucenie na głę-

boką wodę?

- Najmłodszym nie, ale jednym z młod-

szych. To był ten czas, kiedy, jak wspomnia-

łem, zmiany były bardzo radykalne i wiele 

osób w moim wieku czy trochę starszych, 

wtedy wchodziło do polityki, potem już w tej 

polityce pozostały. Młody wiek był zaletą, bo 

możliwe było radykalne zmienienie funkcjo-

nowania samorządu, bez odnoszenia się do 

wcześniejszych zwyczajów, układów, a spo-

łeczeństwo to akceptowało.

Burmistrzem Limanowej zostałem w 1992 

roku po wyborach uzupełniających, nato-

miast w zmiany polityczne byłem zaangażo-

wany od roku 1989, a od roku 1990 współ-

pracowałem z radnymi, uczestniczyłem w 

spotkaniach, w wielu kwestiach doradza-

łem. Dla mnie więc problemy miejscowe-

go samorządu nie były nowością, podjęcie 

funkcji burmistrza również nie wiązało się 

z jakimiś dylematami. Natomiast zupełnie 

inna sytuacja wynikała ze zmian gospodar-

czych, które wymagały szybkich decyzji. Pa-

trząc z perspektywy wieloletniego doświad-

czenia, pewnie obecnie wielu z tych zmian 

by się nie dokonało, mówię nie tylko o  Li-

manowej, ale i innych miastach. Teraz do-

świadczenie polityczne wskazywałoby, że 

chociażby dla utrzymania funkcji, może wy-

gody, tych zmian nie należało wprowadzać, 

pozostając przy starych rozwiązaniach. Ale 

to właśnie była ta zaleta, że do samorządów 

weszły osoby, które nie były przywiązane do 

starych porządków. Z punktu widzenia roz-

woju samorządowego całego kraju te działa-

nia się sprawdziły. Mieliśmy najmniejsze pro-

blemy gospodarcze w stosunku do innych 

państw, które taką zmianę ustrojową prze-

chodziły. Najszybciej zaczęliśmy się rozwijać.

- Od 14 lat jest Pan radnym wojewódzkim. Chy-

ba najmniej wiedzy mają mieszkańcy właśnie 

o działaniach Sejmiku. Co Sejmik Wojewódz-

ki do samorządności wnosi?

- Funkcję radnego wojewódzkiego spra-

wuję nieprzerwanie od roku 2006. Pierw-

sze wybory i później kolejne to w dużej 

mierze była konieczność właściwie prowa-

dzenia kampanii informacyjnej, przypomina-

nia, czym zajmuje się samorząd wojewódzki. 

Tym bardziej, że bywały takie lata, kiedy 

z niektórych powiatów, na przykład powia-

tu limanowskiego, nie było żadnego radne-

go reprezentującego powiat w samorzą-

dzie wojewódzkim. Nasz okręg wyborczy 

jest stabilny, obejmuje miasto Nowy Sącz, 

powiat sądecki, powiat gorlicki i limanowski. 

To duży okręg, ma sporo ponad 500 tysięcy 

mieszkańców. Tutaj nie wystarczy rozpozna-

walność w jednej miejscowości czy gminie. 

Bardzo mnie cieszy, że w ostatnich kaden-

cjach, chociażby w tych wyborach sprzed 

półtora roku, już nie trzeba było takiej uwa-

gi zwracać na informowanie jaki jest charak-

ter samorządu wojewódzkiego. Mieszkańcy 

naszego subregionu rozumieją wagę woje-

wództwa. Mają świadomość, że wojewódz-

two realizuje wiele funkcji, jest dysponentem 

dużej ilości środków europejskich. Wiążą też 

samorząd wojewódzki z konkretnymi przed-

sięwzięciami dotyczącymi kultury, zabytków, 

folkloru, sportu, turystyki,  praktycznie każdej 

dziedziny życia. Ten autorytet samorządu 

wojewódzkiego udało się zbudować. Efek-

tem dobrej współpracy mieszkańców Ma-

łopolski, radnych, marszałków, ale również 

administracji jest to, że jako województwo 

pniemy się coraz wyżej w rankingach. Je-

steśmy coraz bogatszym województwem 

i coraz bardziej znaczącym, powoli przesu-

wając się do czołówki najwyżej rozwiniętych 

województw w kraju. To przekłada się na po-

ziom życia mieszkańców.

- Bilansując te 30 lat, jaki „smak” ma samo-

rządność w naszym regionie?

- Małopolska jest wyjątkowym regio-

nem w Polsce. Jest tutaj duża ciągłość hi-

storyczna, ta część Polski zawsze do Polski 

należała, granice były stabilne, a przywią-

zanie do tradycji, do kultury mocniejsze niż 

w innych regionach kraju. Samorządność 

też ma tutaj tradycje sięgające drugiej po-

łowy XIX wieku, jeszcze z okresu autonomii 

galicyjskiej. W związku z tym tutaj samorządy 

są bardzo silne, aktywność lokalna jest wy-

soka. Małopolska wyróżnia się swoją uro-

dą, jeśli chodzi o krajobraz, ale też dbałością 

o estetykę zarówno najbliższego otocze-

nia swojego domu jak i wspólnej przestrzeni 

w naszych miejscowościach,  co jest zasłu-

gą włodarzy poszczególnych samorządów 

i samych mieszkańców. To zresztą jest opi-

nia osób z innych regionów Polski i z zagra-

nicy. Kluczem do sukcesu są też osiągnięcia 

w edukacji, które przekładają się na rozwój 

gospodarczy i na poziom życia. Małopolska 

od lat ma najlepsze wyniki na każdym pozio-

mie edukacji, a w zeszłorocznym rankingu 

Uniwersytet Jagielloński uplasował się jako 

najlepsza szkoła wyższa w Polsce.

Niestety poprzednie lata to dość duży 

odpływ z naszego regionu zwłaszcza mło-

dych osób do pracy za granicą. Miejmy 

nadzieję, że ten trend się kończy i wła-

śnie ta działalność samorządowa, któ-

ra świetnie zdała egzamin w Małopolsce 

w ciągu ostatnich 30 lat, będzie w coraz 

większym stopniu koncentrować się na 

rozwoju gospodarczym. Stajemy się re-

gionem, do którego przybywają nie tylko 

mieszkańcy innych zakątków Polski, ale 

również świata. To największa miara suk-

cesu jaki w ciągu ostatnich 30 lat w Mało-

polsce odnieśliśmy. 
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Rozmowa z ks. Łukaszem Piór-

kowskim - dyrektorem Muzeum 

Dom Rodzinny Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Wadowicach.

- 2020 rok to ważny moment 

w historii Wadowic i muzeum. Ob-

chodzimy setną rocznicę urodzin 

Jana Pawła II. Jak wyglądały przy-

gotowania do tego wydarzenia 

i w jaki sposób epidemia koronawi-

rusa wpłynęła na pierwotne plany?

- Wypowiadając się na temat 

setnej rocznicy urodzin świę-

tego Jana Pawła II, zwłaszcza 

w kontekście epidemii korono-

wirusa, trudno nie być zakło-

potanym. Nasuwa się bowiem 

ogromne bogactwo aspektów 

dynamicznego oraz niezwykłego 

programu, jaki był przygotowy-

wany przez naszą instytucję już 

od 2016 roku. Obecna sytuacja 

zmusiła nasz zespół do utworze-

nia alternatywnej propozycji, de-

dykowanej do przestrzeni me-

diów. To był dla nas niezwykle 

twórczy, inspirujący czas, czego 

dobrym przykładem są zrealizo-

wane projekty: wirtualny spacer, 

Dom Mojego Dzieciństwa, któ-

re mogą Państwo poznać dzię-

ki mediom społecznościowym 

naszego muzeum. Natomiast 

w niedzielę, dzięki współpracy 

z TVP, widzowie programu pierw-

szego mogli doświadczyć wyjąt-

kowego spotkania z Rodziną 

Państwa Wojtyłów oraz domem, 

w którym urodził się oraz wy-

chował nasz Papież.  Programy 

„Wadowickie Rozmowy” oraz 

„Urodziłem się w Wadowicach – 

Karol Wojtyła” cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. 

- Stan epidemii w Polsce to trud-

ny czas dla wielu instytucji, w tym 

muzeów. Jak w tej sytuacji radzi 

sobie Muzeum w Wadowicach?

- Wdrożyliśmy instrumenty za-

rządzania kryzysem w obszarze 

działania naszej instytucji. Wspie-

rani jesteśmy również przez na-

szych organizatorów: Mini-

sterstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Urząd Marszał-

kowski Województwa Małopol-

skiego, Archidiecezję Krakowską 

oraz Gminę Wadowice. Opra-

cowane i zrealizowane strate-

gie, koncentracja wokół naszej 

instytucji kultury tak wielu pod-

miotów rządowych, samorządo-

wych, kościelnych, społecznych 

ukazują nie tylko jej znaczenie, 

lecz przede wszystkim pozwa-

lają efektywnie działać na rzecz 

muzeum. 

- Muzeum ma już 36 lat, i nie-

ustannie cieszy się sporym za-

interesowaniem. Ile osób śred-

nio odwiedza Dom Jana Pawła II 

w ciągu roku?

- Muzeum jest opowie-

ścią o Karolu Wojtyle Papieżu 

z Wadowic, człowieku, który po-

przez rodzinę, miłość do Boga 

i bliźnich, gorliwą pracą kształto-

wał swoją świętość. Zwiedzaniu 

towarzyszy cała paleta doznań: 

radość i zachwyt pięknym czło-

wiekiem, fascynacja i podziw dla 

wielkości jego umysłu i ducha, 

wzruszenie oraz łzy wobec tra-

gicznych chwil Jego życia. Dzięki 

temu, Dom Rodzinny Ojca Świę-

tego Jana Pawła II w Wadowi-

cach, cieszy się niesłabnącym 

zainteresowaniem.  W roku 2019 

odwiedziło nas 211 tys. gości. 

- W 2014 roku muzeum całkowi-

cie zmieniło swój wizerunek. Sta-

ło się nowoczesne, interaktywne. 

Co obecnie czeka w środku na 

zwiedzających?

- Żyjemy w okresie dynamicz-

nych zmian cywilizacyjnych, spo-

łecznych  oraz gospodarczych. 

Zanurzeni jesteśmy w plurali-

stycznym i wielowątkowym 

świecie. Wśród tych przemian 

współczesności powstaje rów-

nież nowy sposób kształtowa-

nia przekazu treści, czego cie-

kawym przykładem jest właśnie 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca 

Świętego Jana Pawła II w Wa-

dowicach. Jest ono dowodem 

na istnienie nowoczesnego nurtu 

myśli chrześcijańskiej.  Muzeum 

w Wadowicach przejmuje w ja-

kimś stopniu pochodnie z rąk 

świętego Jana Pawła II, którego 

świadectwo przemieniło świat 

oraz Kościół i które jest nadal 

zdolne oddziaływać atrakcyjno-

ścią oraz głębią chrześcijańskich 

wartości. Chodzi o to, jak mó-

wić współczesnemu światu 

o Bogu, Kościele i o człowieku 

w epoce masowej konsumpcji 

oraz wolnego wyboru. Dlatego 

dziś od gotowych odpowiedzi 

ważniejsze są odważne pytania 

uwzględniające kategorie my-

ślowe współczesnej kultury. My-

ślenie zakorzenione w Ewangelii 

oraz dziedzictwie Jana Pawła II,

 autentyczność pytań o sens 

wiary dziś oraz mówienie głosem 

zrozumiałym dla współczesne-

go człowieka stanowią ogrom-

ną zaletę Papieskiego Muzeum 

w Wadowicach.

-  Z jakich eksponatów muzeum 

może być najbardziej dumne?

- Atmosferę domu ro-

dzinnego i drogę życia Karo-

la Wojtyły w wyjątkowy sposób 

oddali autorzy projektu i wyko-

nawcy ekspozycji stałej - Bar-

bara i Jarosław Kłaputowie. 

W przebudowanym i odnowio-

nym muzeum, dzięki wyjątko-

wym pomysłom wystawienni-

czym oraz przy zastosowaniu 

nowoczesnych form multime-

dialnego przekazu, zwiedzają-

cy mogą poznać Jana Pawła 

II na wszystkich etapach Jego 

życia. Oczywiście Sercem na-

szego muzeum jest mieszka-

nie państwa Wojtyłów, w któ-

rym urodził i wychował się Karol. 

To miejsce wywołuje u zwie-

dzających nieprawdopodobne 

emocje. Mają świadomość, że 

wkraczają w przestrzeń obec-

ności świętego człowieka. 

W przestrzeń, w której dorastał, 

bawił się, budował relacje oraz 

dojrzewał. Szczególną pamiąt-

ką, która wywołuje bardzo pozy-

tywne uczucia, jest album rodzin-

ny Wojtyłów. Zwiedzający mogą 

za pomocą obrazu przenieść się 

w doświadczenie spotkania 

z bardzo konkretnymi osobami 

- matką, ojcem, bratem i najbliż-

szymi. Innym elementem ekspo-

zycji, na który zwracają uwagę 

zwiedzający, jest medalion mat-

ki Papieża - pani Emilii. Zagadką 

jest, czy otrzymała go od swoje-

go męża, czy jest to pamiątka ro-

dzinna przekazywana z pokole-

nia na pokolenie, ale Jan Paweł II 

miał go przy sobie nawet w Wa-

tykanie. To jest szczególna pa-

miątka, bo jakże osobista. 

- W jaki sposób muzeum oddaje 

poczucie bliskości z Janem Paw-

łem II? Dlaczego potrzebne są ta-

kie miejsca pamięci o papieżu 

Polaku?

- Obecnie wielu komentato-

rów analizuje Jego pontyfikat po-

przez to, co zrobił, a nie poprzez 

to kim był. Tymczasem słowa 

,,bycie" oraz ,,obecność" to klu-

cze służące do zrozumienia uj-

mującej niezwykłości tego Pa-

pieża. Jan Paweł II był z nami i był 

dla nas. W realizację swojej mi-

sji pasterskiej angażował całego 

siebie: wolę, miłość, wiarę, mo-

dlitwę, wnikliwość swojego umy-

słu, wrażliwość serca, chorobę, 

cierpienie. Po prostu dał z sie-

bie wszystko. Totus Tuus. W tym 

wszystkim nie szukał własnych 

korzyści czy uznania, lecz słu-

żył Bogu, Kościołowi, prawdzie 

oraz człowiekowi. Ta postawa 

była naturalnym wyrazem Jego 

osobowości, Jego autentycznej 

miłości bliźniego, zakorzenionej 

w miłości Boga.  To mam na my-

śli, gdy rozmawiamy o wyjątko-

wości tego miejsca. 

- W lutym bieżącego roku przejął 

Ksiądz funkcję dyrektora muzeum. 

Co jest największym wyzwaniem 

w tej pracy? Czy czuje Ksiądz 

dużą odpowiedzialność, zarządza-

jąc placówką, którą odwiedzają lu-

dzie z różnych stron świata?

- Ale mi się przydarzyło. Pra-

ca w tej instytucji kultury jest dla 

mnie inspirującym wydarzeniem, 

które stało się zaproszeniem do 

rozwoju na wielu płaszczyznach. 

Współpracuję oraz współmyślę 

z wyjątkowym zespołem, posia-

dającym ogromne doświadcze-

nie oraz wysokie kompetencje. 

Jestem wdzięczny Panu Bogu 

za to wydarzenie. 

Co stanowi dla mnie wyzwa-

nie? Przywództwo przez warto-

ści. We współczesnym świecie, 

który pod wieloma względa-

mi jest czasem przełomo-

wym, to właśnie przywództwo 

jest towarem deficytowym, 

a przecież koniecznym dla roz-

wiązywania pojawiających się 

problemów. Powrót do świa-

ta wartości, jako wyznaczni-

ka kształtującego nasze życie 

i sposób realizowania działal-

ności społecznej, kulturowej, 

biznesowej jest warunkiem 

koniecznym dla stworzenia 

trwałych podstaw dobrego za-

rządzania, które będzie w stanie 

sprostać wyzwaniom współ-

czesnego świata. Taka filozofia 

działania mnie interesuje. Mam 

świadomość, że poprzeczka 

zawieszona jest niezwykłe wy-

soko. Najwyżej, ale moc war-

tości jest dla mnie najlepszym 

motywatorem do rozwoju, 

a zrozumienie, otwartość, po-

czucie odpowiedzialności mo-

jego zespołu pozwala szybko 

doskonalić wiedzę oraz umie-

jętności i w ostatecznym rezul-

tacie pomoże osiągnąć zakła-

dany cel. 

- Ściany jednej z sal muzeum za-

pełnione są listami, które wierni 

zostawiali przy grobie Jana Pawła 

II w Watykanie. Wśród nich, tury-

ści z Sądecczyzny, znaleźć mogą 

swojski akcent, w postaci kartecz-

ki z napisem: „Polska, Nowy Sącz, 

29.10.2010”. Czy Ksiądz zwrócił 

szczególną uwagę na któryś z li-

stów? Ile ich jest?

- Bardzo lubię przebywać  

w tej strefie naszej wystawy za-

tytułowanej „Testament”. Jest 

ona dla mnie niezmiernie ujmu-

jąca w swej prostocie. Te trzy 

tysiące kartek tworzą dla mnie 

obraz, który doskonale prezen-

tuje, iż Miłość jest wyborem. Bli-

skość jest wyborem. Zaufanie 

jest wyborem. Aby zbudować 

szczęśliwe małżeństwo, rodzi-

nę, osobowość trzeba najpierw 

przejąć odpowiedzialność za 

swoje życie. Szczęście nie jest 

przypadkiem, zrządzeniem 

losu czy niewiadomą. To wy-

nik wyborów, decyzji i działań 

w odpowiedni sposób, w od-

powiednim momencie, w od-

powiednim kierunku. Jeśli ktoś 

chce żyć pełnią życia, to cze-

ka go praca. Tego prezentu 

nie otrzymuje się w spadku. 

Nie przypadkiem większość 

współczesnych narracji kończy 

się stwierdzeniem „żyli długo 

i szczęśliwie”. Autorzy nie chcą 

nam psuć humoru i mówić, że 

czeka nas wysiłek. Wolimy my-

śleć bajkowo i nie ma w tym nic 

negatywnego, ale w bajkach 

pomija się całą codzienność, 

a w niej właśnie zawarte jest 

największe lub nawet jedyne 

piękno. Takie piękno tworzy dla 

mnie ten obraz ludzkich histo-

rii zawartych na tych zapiskach. 

MATERIAŁ PROMOCYJNY

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Miejsce, w którym czuć obecność świętego człowieka
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Gmina Łososina Dolna, ze względu na swo-

ją lokalizację, nazywana jest „bramą Sądec-

czyzny”, gdyż jest pierwszą gminą powia-

tu nowosądeckiego, jadąc drogą krajową nr 

75 od strony Krakowa do Nowego Sącza. 

Powierzchnia gminy wynosi 84 km2. W roku 

1990 zamieszkiwało ją 8.403 osoby, a aktual-

nie liczy 11.114 mieszkańców. W skład gminy 

wchodzi 19 wsi: Białawoda, Bilsko, Łęki, Ło-

sosina Dolna, Łyczanka, Michalczowa, Rąb-

kowa, Rojówka, Skrzętla, Stańkowa, Świdnik, 

Tabaszowa, Tęgoborze, Witowice Dolne, Wi-

towice Górne, Wronowice, Zawadka, Znami-

rowice, Żbikowice. 

Gmina Łososina Dolna to gmina rolni-

czo-turystyczna. Rolnictwo, sadownictwo 

i ogrodnictwo są wysoko rozwinięte, a ło-

sosińskie jabłka są znane i cenione nie tylko 

w Polsce, ale także za granicą. Nieustannie 

rozwija się również turystyka, szczególnie 

wodna, pieszo-rowerowa oraz agrotury-

styka. Działalność turystyczna, rekreacyj-

na, sportowa, związana jest z dostępem 

do jezior Rożnowskiego oraz Czchowskie-

go i koncentruje się w obrębie miejscowo-

ści Tabaszowa, Tęgoborze, Znamirowice 

i Witowice Dolne. Natomiast turystyka pie-

sza i rowerowa związana jest z pięknymi 

widokami z wielu wzgórz tworzących Pa-

smo Łosińskie w Beskidzie Wyspowym, 

w tym wzgórz Jaworz (921 m n.p.m.) oraz 

Chełm (793 m n.p.m.). Rezerwat Przyrody 

Białowodzka Góra, architektura sakralna, jak 

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Ma-

rii Panny na Juście, Kościół p.w. św. Mikoła-

ja w Tabaszowej, architektura dworska, jak 

dwór w Tęgoborzy, Łososinie Dolnej i Witowi-

cach Dolnych, most Jana Stacha w Znami-

rowicach, przydrożne kapliczki, to wszystko 

tworzy klimat i przyciąga turystów spragnio-

nych czystej natury, pięknych widoków uroz-

maiconych architektonicznymi perełkami. 

Wiodącym profilem gminy pozostaje jed-

nak rolnictwo i sadownictwo, które jest głów-

nym źródłem zarobkowania ponad połowy 

mieszkańców. Nic w tym dziwnego, skoro 

gospodarstwa rolne zajmują ponad połowę 

powierzchni gminy. W 2019 r. było ich na te-

renie gminy 1904. 

Niewątpliwą atrakcją gminy jest lotnisko 

Aeroklubu Podhalańskiego położone w Ło-

sosinie Dolnej, oferujące pasjonatom aero-

nautyki szkolenia szybowcowe, samoloto-

we, zaś turystom loty widokowe. Od 1993 

roku na płycie lotniska organizowane jest cy-

kliczne Święto Kwitnących Sadów, zapew-

niające wiele atrakcji zarówno mieszkańcom, 

jak i turystom. Oprócz tego na terenie gmi-

ny organizowanych jest wiele imprez spor-

towych, kulturalnych, jak np.: Regaty Że-

glarskie, Turniej Szachowy, Turniej Tenisa 

Ziemnego, Spotkania z Folklorem, Święto 

Plonów, Dzień Dziecka oraz Pikniki Rodzinne.

Kultura, muzyka, folklor to ogromne bo-

gactwo gminy Łososina Dolna. Na terenie 

gminy funkcjonują trzy zespoły folklorystycz-

ne: Zespół Regionalny Jakubkowianie, Gru-

pa Regionalna Michalczowa, Zespół Regio-

nalny Mali Tęgoborzanie, dwie orkiestry dęte: 

Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta w Łososinie 

Dolnej, Orkiestra Dęta OSP Tęgoborze, Grupa 

Artystyczna Tamburmajorki. Tradycje kulinar-

ne, dawne obyczaje, śpiew to również dome-

na kół gospodyń wiejskich które funkcjonują 

w prawie każdej wsi naszej gminy i skupio-

ne są w większości w Stowarzyszeniu KGW 

w Łososinie Dolnej. Klub Seniora „Aktywni 

Plus” skupia osoby chętne do pracy i zabawy, 

do wspólnego spędzania czasu. Wiele imprez 

artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych 

oraz edukacyjnych oferuje Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Łososina Dolna, które spra-

wuje również pieczę oraz wspiera zespoły 

folklorystyczne, orkiestry, koła gospodyń wiej-

skich, grupy artystyczne, klub seniora. Swo-

je podwoje dla mieszkańców od lat otwiera 

Gminna Biblioteka Publiczna. O zdrowie dba-

ją dwa publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy. 

W 1990 roku na terenie gminy funkcjo-

nowało 9 szkół podstawowych do których 

uczęszczało 1739 uczniów, natomiast obec-

nie funkcjonuje 8 placówek oświatowych do 

których uczęszcza 1372 dzieci. Gmina od 

samego początku istnienia samorządu kła-

dła duży nacisk na rozwój bazy oświatowej, 

która miała służyć lepszej edukacji młodego 

pokolenia. W przeciągu ostatnich trzydziestu 

lat, gmina wykonała następujące inwestycje:

•  dokończono budowę szkoły podsta-

wowej i gimnazjum w Łososinie Dolnej,

•  wybudowano od podstaw i oddano do 

użytku nowe szkoły, takie jak: SP w Mi-

chalczowej, SP w Rojówce, SP w Rąb-

kowej, Gimnazjum w Tęgoborzy,

•  wybudowano nową salę gimna-

styczną przy szkole podstawowej 

w Żbikowicach,

•  wykonano remonty w poszczegól-

nych placówkach oświatowych, 

w zakresie termomodernizacji oraz wy-

miany źródeł ciepła z węglowych na 

gazowe. 

Gmina nadal inwestuje w oświatę w celu 

poprawy jakości kształcenia dzieci w zakre-

sie kultury fizycznej poprzez budowę kolej-

nych sal gimnastycznych, w tym przy SP 

w Rojówce (obecnie w trakcie realizacji) oraz 

w Witowicach Dolnych (faza koncepcyjno-

-projektowa). W latach 90 przy wszystkich 

szkołach podstawowych, boiska trawiaste 

zostały utwardzone i pokryte warstwą bitu-

miczną, natomiast już po 2010 roku, asfalt 

zastąpiono bezpieczną nawierzchnią poli-

propylenową. Oprócz tego, przy wszystkich 

szkołach zostały wybudowane place zabaw 

dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Na przełomie ostatnich 30 lat na tere-

nie gminy Łososina Dolna,  powstało wie-

le istotnych dla poprawy warunków życia 

mieszkańców inwestycji, do których zali-

czyć można: 

•  1995 rok - zakończenie gazyfikacji 

gminy,

•  1998 rok - oddanie do użytku oczysz-

czalni ścieków w Tęgoborzy,

•  1999 rok - telefonizacja gminy,

•  2001 rok - oddanie do użytku  oczysz-

czalni ścieków w Łososinie Dolnej,

•  1998 - 2001 rok -  budowa kanalizacji w 

Tęgoborzy i Łososinie Dolnej,

•  2014 - oddanie do użytku Centrum Kul-

tury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

W 2001 roku powołano do istnienia Gmin-

ny Komunalny Zakład Budżetowy, który 

przejął zadania z zakresu gospodarki odpa-

dami komunalnymi oraz gospodarki wodno-

-ściekowej. Zakład obecnie funkcjonuje jako 

spółka komunalna Zakład Gospodarki Ko-

munalnej „Łososina” Sp. z o.o., świadcząc 

usługi o charakterze użyteczności publicz-

nej na rzecz mieszkańców gminy.

Od 2004 roku gmina inwestuje w infra-

strukturą wodociągową. Do chwili obecnej 

wybudowano około 220 kilometrów sieci 

wodociągowej, do której podłączono po-

nad 1800 obiektów.

Od początku istnienia samorządu liczne 

inwestycje w infrastrukturę drogową zde-

cydowanie poprawiły standardy i parame-

try gminnych dróg. Utwardzono około 100 

km dróg. Wiele przysiółków do których do-

jazd był bardzo utrudniony zyskało nowe 

szlaki drogowe, pozwalające na bezpiecz-

ne i komfortowe połączenia komunikacyjne. 

Na terenie gminy funkcjonują trzy jed-

nostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Łososinie Dolnej, Tęgoborzy oraz Taba-

szowej. Wszystkie jednostki na przełomie 

kilkunastu lat otrzymały nowe siedziby 

oraz nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

W 2019 r. dla OSP Łososina Dolna 

i OSP Tabaszowa zakupiono samocho-

dy ratowniczo-gaśnicze.

Poczyniono również inwestycje w infra-

strukturę sportową dla potrzeb działających 

na terenie gminy klubów sportowych „Ło-

soś” Łososina Dolna, „Hart” Tęgoborze, „Vic-

toria” Witowice Dolne. Wybudowane zostały 

szatnie, zmodernizowane boiska trawiaste, 

a przy każdym z trzech klubów sportowych 

powstały boiska ze sztuczną nawierzch-

nią, natomiast w Tegoborzy kompleks „Or-

lik 2012”.

W sumie w ciągu ostatnich 30 lat na in-

westycję wydano około 120 mln złotych, na 

które składały się środki własne gminy oraz 

środki pozyskane z funduszy zewnętrznych. 

Dochody gminy w 1993 roku kształtowały 

się na poziomie 1.594.561 zł, a obecnie kwo-

ta ta wynosi 56.810.488 zł.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

 Łososina Dolna - gmina z potencjałem

Stara Szkoła Podstawowa w Rąbkowej

Nowa Szkoła Podstawowa w Rąbkowej, 

Wójtowie gminy Łososina Dolna w latach 1990-2020

1990-1994 Kazimierz Ciarach

1994-2018 Stanisław Golonka

2018-2020 Andrzej Romanek

Przewodniczący Rady Gminy w latach 1990-2020

1990-1994 Andrzej Dudek

1994-1998 Wiesław Basta

1998-2006 Barbara Cetnarowska

2006-2018 Bolesław Oleksy

2018-2020 Jerzy Schneider
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Pierwsze demokratyczne wybory w Nowym Sączu

29 radnych z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
27 maja 1990 r. odbyły się pierw-
sze wolne, demokratyczne wybo-
ry samorządowe III RP. Odrodze-
nie samorządu terytorialnego było 
możliwe dzięki uchwaleniu 8 marca 
1990 roku przez sejm „kontraktowy” 
ustawy o samorządzie gminnym. 
Dała ona podstawy społecznościom 
lokalnym do zarządzania częścią 
spraw publicznych, gminy otrzymały 
własne źródła dochodów i możliwość 
decydowania o wydatkach.

Wybory w małych jednostkach 
terytorialnych opierały się o zwy-
kłą większość poprzez głosowanie 
w jednej turze, natomiast w śred-
nich i dużych miastach przyjęto 
system proporcjonalny w okrę-
gach wielomandatowych. Granicę 
w stosowaniu tych zasad przyję-
to na poziomie miast liczących 40 
tysięcy mieszkańców, w gminach 
liczących ponad 40 tys. miesz-
kańców wybory oparte zostały na 
zasadzie proporcjonalności. 

W całej Polsce wybierano skład 
2383 rad gmin - 1547 rad w gmi-
nach, 145 rad miejskich w mia-
stach do 40 tys. mieszkańców, 
110 rad miejskich w miastach 
powyżej 40 tys. mieszkańców, 
574 rady gminno-miejskich oraz 
7 rad dzielnic Warszawy. Wybrano 
51 987 radnych - 30 002 radnych 
gminach, 3552 radnych miejskich 
w miastach do 40 tys. miesz-
kańców, 4435 radnych miejskich 
w miastach powyżej 40 tys. 
mieszkańców oraz 344 radnych 
dzielnic Warszawy.

Frekwencja wyborcza w Pol-
sce wynosiła 42 proc. W wyniku 
wyborów poszczególne komite-
ty otrzymały następujące popar-
cie: Komitety Obywatelskie „So-
lidarność” - 53,1 proc. głosów, 

lokalne komitety wyborców - 
24,7 proc., Polskie Stronnictwo 
Ludowe - 4,3 proc., Socjaldemo-
kracja Rzeczpospolitej Polskiej - 
2,7 proc., Stronnictwo Demokra-
tyczne - 2,1 proc., Konfederacja 
Polski Niepodległej - ok. 1 proc.

***
Wiosną 1990 r. na fali demo-

kratyzacji życia publicznego we 
wszystkich miastach i gminach 
powstały komitety obywatelskie 
„Solidarność”. W Nowym Sączu 
KO „S” skupił przedstawicieli ko-
misji zakładowych „S”, środo-
wisk duszpasterstwa ludzi pracy, 
KIK, związków kombatanckich. 
W przeprowadzonych w kwiet-
niu przez KO „S” w Domu Kul-

tury Kolejarza prawyborach wy-
łoniono 36 kandydatów, których 
zgłoszono do zbliżających się wy-
borów. Byli to przeważnie ludzie z 
pokolenia trzydziesto- i czterdzie-
stolatków, z wyższym wykształce-
niem, nienależący (w większości) 
poprzednio do partii i stronnictw. 
W sondażu na najodpowiedniej-
szego kandydata na prezydenta 
Nowego Sącza, po ewentualnym 
uzyskaniu zaufania wyborców, 
uznano Jerzego Gwiżdża, który 
zebrał 118 głosów. Jego główny 

konkurent Henryk Pawłowski, ko-
lejarz z 20-letnim stażem pra-
cy, zdobył głosów 60. Prawybory 
poprowadzili liderzy KO: Andrzej 
Szkaradek i Magdalena Kroh.

***
W pierwszych demokratycz-

nych wyborach do Rady Miasta 
Nowego Sącza 27 maja 1990 r., 
przeprowadzonych według no-
wej ustawy o samorządzie tery-
torialnym, 29 na 36 mandatów 
(81%) zdobył KO „S”. Nie było to 
miażdżące zwycięstwo, choć nikt 
nie ukrywał, że pierwsze demo-
kratyczne wybory samorządowe 
miały, podobnie jak rok wcze-
śniej parlamentarne, znamio-
na plebiscytu. Obywatele pod-

trzymali swe zaufanie m.in. do 
byłego przewodniczącego MRN, 
działacza lewicowego Kazimie-
rza Sasa. Do rady wszedł także 
przedstawiciel Stronnictwa De-
mokratycznego lek. med. Stani-
sław Długopolski i KPN – Woj-
ciech Lippa, były oficer Wojsk 
Ochrony Pogranicza (został ko-
mendantem nowo utworzonej 
Straży Miejskiej). Sława olim-
pijczyka-bobsleisty dopomo-
gła zapewne w uzyskaniu man-
datu Józefowi Szymańskiemu, 

działaczowi komitetu osiedlo-
wego. Osoby wytypowane przez 
KO „S”, które przegrały walkę 
o mandat, należały do gru-
py „słabszej”, niezakotwiczonej 
w krwiobiegu społecznym miasta. 
Liderzy KO „S” przyznali, że przy 
staranniejszym doborze kandyda-
tów, nowosądecki samorząd mógł 
być jednobarwny jak ówczesny 
Senat RP. Największą ilość głosów 
otrzymał Jerzy Gwiżdż – 1 037.

***
Nowi członkowie Rady Miasta 

byli bardzo dobrze wykształceni: 
31 osób legitymowało się dyplo-
mami wyższych uczelni, dwóch 
– doktoratami. Silną grupę sta-
nowili nauczyciele (najliczniej-

si – 7 osób), prawnicy i leka-
rze. Prywatny biznes miał trzech 
reprezentantów – inżynierów: 
Andrzeja Czerwińskiego, Woj-
ciecha Merklejna i Henryka Ja-
nusza. Pracownikami Sądeckich 
Zakładów Elektro-Węglowych 
było trzech radnych, PKP i ZNTK 
– po jednym. Radną została do-
tychczasowa wiceprezydent Anna 
Zwolińska.

Prezydentem podczas trwają-
cej aż siedem godzin i nie pozba-
wionej sporów proceduralnych 

sesji 12 czerwca 1990 r. wybra-
no prawnika, absolwenta UJ, 
w latach 1979–1981 działacza SD 
i następnie NSZZ „Solidarność”, 
Jerzego Gwiżdża, który zdobył 21 
głosów, jego rywal Henryk Paw-
łowski otrzymał 11 głosów (obaj 
kandydaci KO „S”). Wicepre-
zydentami zostali: Piotr Pawnik 
(podczas sesji 12 czerwca 1990) 
i Marian Cycoń (4 głosy sprzeci-
wu podczas sesji 26 czerwca 1990), 
prezydent w latach 1988–1990, co 
było pewną sensacją, z uwagi na 
jego przynależność do byłej PZPR. 
Rekomendując Mariana Cyconia na 
stanowisko wiceprezydenta, Je-
rzy Gwiżdż powiedział: „Gardząc 
wszystkim, co było przed nami, 
uczymy innych, by gardzili nami”.

Przewodniczącym Rady Miasta 
podczas pierwszej, inauguracyj-
nej sesji 6 czerwca 1990 wybrano 
Ludomira Krawińskiego, a wice-
przewodniczącymi Bożenę Jawor 
i Teresę Krzak. W 1992 r. trzecim 
wiceprezydentem został Leszek 
Zegzda. Zarząd Miasta dopełniali 
jego członkowie: Władysław Mi-
kulec, Andrzej Muzyk i Krzysz-
tof Niewiara.

Inauguracyjną sesję poprzedził 
niecodzienny gest: ks. dr Stani-
sław Lisowski, proboszcz para-
fii farnej św. Małgorzaty przeka-
zał przechowywany w kościele 
od 45 lat obraz (replikę) Matki 
Boskiej Sykstyńskiej, dzieło ze 
szkoły drezdeńskiej, które wisiało 
w sali reprezentacyjnej ratusza od 
początku XX w. Gest najważniej-
szego z sądeckich duchownych był 
znakiem, że Kościół potraktował 
nową władzę jako zrodzoną z pra-
wego łoża. 

CIĄG DALSZY NA STRONIE 12

Rekomendując Mariana Cyconia na stanowisko 
wiceprezydenta, Jerzy Gwiżdż powiedział: 
„Gardząc wszystkim, co było przed nami, 
uczymy innych, by gardzili nami”

Jerzy Gwiżdż, Jadwiga Kusiak, Piotr Pawnik, Marian Cycoń

REKLAMA

FO
T.

 A
RC

H
.  

J.
 C

EB
U

LI



 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI    21 maja 202012

Wyniki pierwszych demokratycznych wyborów do Rady Miasta Nowego Sącza:

okręg nr 1
KO „S”: Jerzy Gwiżdż – 1 037, Maria Bulzak – 661, Wojciech Śliwiński – 139, Władysław Mikulec – 436, Wojciech Merklejn – 323; KPN: 
Krzysztof Kuliś – 191, Andrzej Kuliś – 71; PSL: Władysław Potoniec – 152, Tadeusz Laskowski – 56, Józef Jaskulski – 17, Stanisław Ciągło 
– 30; Porozumienie Obywatelskie: Kazimierz Kuropeska – 191; Porozumienie: Janusz Janik – 40, Edward Job – 85, Józef Leśniak – 24, 
Stanisław Basiaga – 37, Michał Węgrzynek – 18; SD: Tadeusz Niemiec – 86, Krzysztof Pieszczoch – 23; KO Helena: Maria Kulig – 58.

okręg nr 2
KO „S”: Zbigniew Kowal – 833, Bożena Jawor – 906, Barbara Godfreyow – 301, Krzysztof Niewiara – 265, Andrzej Muzyk – 350, 
Maciej Wąsowski – 225, Jan Tołysz – 158, Andrzej Kulig – 328, Elżbieta Chowaniec – 249; Lista Samorządowa KO: Anna Bocheńska 
– 358, Mieczysław Cisowski – 170, Stanisław Dzieślewski – 85, Stanisław Fecko – 118, Aleksander Habela – 227, Tadeusz Marcisz 
– 75, Ryszard Niedźwiedź – 42, Józef Szymański – 269, Stanisław Ślęzak – 114; KPN: Wojciech Lippa – 207, Antoni Rączkowski – 
168, Marian Rola – 119; SD: Andrzej Woda – 123, Antoni Poręba – 84, Józef Buszek – 110, Bogusław Kler – 37, Maria Krok – 44, Józef 
Myśliwiec – 49.

okręg nr 3
KO „S”: Jerzy Ślazyk – 540, Andrzej Czerwiński – 685, Ludomir Krawiński – 272, Teresa Krzak – 419, Jerzy Rasiński – 323, Adam 
Leśniak – 394, Piotr Szczurek – 254; KPN: Mirosław Skoczeń – 171, Jerzy Opoka – 74, Kazimierz Gomulec – 53; OPW: Jan Chronowski 
– 75, Leszek Korzeniowski – 240, Leon Morański – 77, Barbara Pietryka – 57, Józef Regiec – 15, Andrzej Strakosz – 27; PAX-PSL: 
Stanisław Marczyk – 46, Leszek Migrała – 32, Andrzej Miczyński – 59, Marian Morawski – 37, Henryk Surówka – 57; SD: Jan Górowski 
– 72, Eugeniusz Peciak – 40, Andrzej Pielichowski – 34.

okręg nr 4
KO „S”: Piotr Pawnik – 862, Henryk Ferenc – 257, Henryk Janusz – 307, Józef Wójcik – 943, Zdzisław Mrozek – 43; Stow. Chorych 
na Cukrzycę: Józefa Smoleń – 32, Michalina Jaskulska – 19, Władysław Głukowski – 7, Józef Michalik – 6, Mieczysław Góra – 4; PSL: 
Marian Baran – 40, Tadeusz Kulpa – 75, Konstanty Legutko – 107; KPN: Agnieszka Krawińska – 35, Tadeusz Rola – 187, Andrzej 
Wiktor – 27; WMO: Edward Kumięga – 53, Lidia Wolf – 33, Henryk Dzuła – 40, Tadeusz Górka – 84, Andrzej Kita – 224; SD: Krzysztof 
Łukasik – 119, Maria Ruchała – 26, Stefan Chomoncik – 54.

okręg nr 5
KO „S”: Wiesław Czeladka – 249, Henryk Pawłowski – 1231, Leszek Zegzda – 638, Józef Stanek – 376, Maciej Kurp – 135; KPN: Antoni 
Bąk – 168; SD: Krzysztof Szkaradek – 71, Stanisław Długopolski – 337, Krystyna Uczkiewicz – 141, Marek Ryglewicz – 42. 

okręg nr 6
KO „S”: Marek Paperz – 1 848, Marcin Rzemiński – 210, Adam Grzesiak – 335, Jacek Zięba – 197, Anna Lipińska-Zwolińska – 555; 
KPN: Andrzej Węcławowicz – 73, Jerzy Olszowski – 91; OAD: Marek Górecki – 32, Jerzy Lach – 140, Kazimierz Sas – 423, Renoald 
Sokołowski – 53, Tadeusz Świdrak – 34; SD: Zofia Piotrowska – 59, Tadeusz Łagan – 72, Danuta Krzyś-Szczapa – 41.

W trakcie kadencji Henryka Pawłowskiego (zrezygnował po objęciu posady w Dyrekcji Generalnej PKP) zastąpił Maciej Kurp.
Józef Szymański

Leszek Zegzda

Maciej Kurp i Ludomir Krawiński Anna Zwolińska

Przewodniczący RM w latach 1990-1994 Ludomir Krawiński
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Składy Rady Miasta Nowego Sącza kolejnych kadencji:

1994 - 1998
Władysław Mikulec, Bożena Jawor, Stanisław Szafran, Krzysztof Szkaradek, Józef Wiktor, Jerzy 
Wituszyński, Dariusz Opałek, Rudolf Borusiewicz, Antoni Papież, Stanisław Fecko, Stanisław Kaim, Teresa 
Krzak, Józef Hojnor, Tadeusz Pajor, Antoni Malczak, Aleksandra Martuszewska, Aleksander Habela, 
Andrzej Czerwiński, Kazimierz Kowalski, Antoni Rączkowski, Maciej Kurp, Marek Paperz, Kazimierz 
Sas, Tadeusz Jabłoński, Andrzej Muzyk, Maciej Wąsowski, Alojzy Hojdys, Barbara Sochańska, Leszek 
Zegzda, Andrzej Szkaradek, Marek Poremba, Stanisław Długopolski, Jan Budnik, Edward Sawicki, 
Gabriel Derkowski, Andrzej Kita, Zbigniew Skrzypiec, Marian Wolak, Stefan Chomoncik, Marian Kulig. 
Zbigniew Racoń.

1998 - 2002
Władysław Mikulec, Bożena Jawor, Kazimierz Kowalski, Janusz Kwiatkowski, Jerzy Gwiżdż, Ryszard 
Nowak, Jerzy Wituszyński, Arkadiusz Mularczyk, Stanisław Kaim, Elżbieta Chowaniec, Henryk 
Kaczmarek, Henryk Najduch, Teresa Krzak, Józef Hojnor, Dominika Kroczek, Andrzej Czerwiński, Antoni 
Rączkowski, Józef Bocheński, Grzegorz Dobosz, Mieczysław Gwiżdż, Ludomir Krawiński, Franciszek 
Niemiec, Józef Nowak, Kazimierz Cabak, Andrzej Muzyk, Józef Gryźlak, Zofia Pieczkowska, Rudolf 
Borusiewicz, Leszek Zegzda, Krystyna Uczkiewicz, Marek Oleksiński, Artur Król, Jan Budnik, Piotr 
Pawnik, Stefan Chomoncik, Zbigniew Skrzypiec, Teresa Cabała, Jacenty Piętka. 
Wiesław Piprek, Jerzy Liber.

2002 - 2006
Jacek Chronowski, Stanisław Kaim, Jerzy Wituszyński, Elżbieta Chowaniec, Janusz Kwiatkowski, Jerzy 
Gwiżdż  Artur Czernecki, Marian Farun, Antoni Rączkowski, Józef Bocheński, Józef Hojnor, Tadeusz 
Nowak, Kazimierz Cabak, Zofia Pieczkowska, Zbigniew Skrzypiec, Grzegorz Dobosz, Maciej Kurp, 
Andrzej Ślusarek, Józef A. Wiktor, Teresa Cabała, Jan Opiło, Robert Sobol, Piotr Pawnik. 
Marian Ludrowski, Marek Oleniacz, Stanisław Zelek, Józef Gryźlak, Bożena Jawor.

2006 - 2010
Ryszard Nowak, Jerzy Wituszyński, Janusz Kwiatkowski, Piotr Lachowicz, Elżbieta Chowaniec, Jacek 
Chronowski, Jerzy Gwiżdż, Artur Czernecki, Teresa Krzak, Józef Bocheński, Antoni Rączkowski, Józef 
Hojnor, Barbara Jurowicz, Stefan Chomoncik, Grzegorz Dobosz, Kazimierz Sas, Józef Gryźlak, Zofia 
Pieczkowska, Krzysztof Żyłka, Bożena Jawor, Teresa Cabała, Jan Opiło, Robert Sobol. 
Grzegorz Mądry, Bogumiła Kałużny.

2010 - 2014
Piotr Lachowicz, Grzegorz Fecko, Jerzy Wituszyński, Janusz Kwiatkowski, Jerzy Gwiżdż, Elżbieta 
Chowaniec, Józef Hojnor, Tomasz Basta, Artur Czernecki, Antoni Rączkowski, Mieczysław Gwiżdż, 
Grzegorz Dobosz, Tadeusz Gajdosz, Józef Gryźlak, Barbara Jurowicz, Patryk Wicher, Stefan Chomoncik, 
Tadeusz Kulpa, Józef A. Wiktor, Jan Opiło, Krzysztof Żyłka, Bożena Jawor, Konstanty Legutko. 
Przemysław Gawłowski, Grzegorz Mądry.

2014 - 2018
Przemysław Gawłowski, Janusz Kwiatkowski, Maria Piprek, Grzegorz Fecko, Piotr Lachowicz, Jerzy 
Gwiżdż, Tomasz Cisoń, Teresa Krzak, Tomasz Basta, Józef Hojnor, Mieczysław Gwiżdż, Patryk Wicher, 
Andrzej Bodziony, Dawid Dumana, Tadeusz Gajdosz, Dominika Marczak, Kazimierz Sas, Jerzy Galara, 
Bożena Jawor, Krzysztof Żyłka, Mieczysław Kaczwiński, Michał Kądziołka, Konstanty Legutko. 
Elżbieta Chowaniec.

2018 - obecnie
Grzegorz Fecko, Iwona Mularczyk, Janusz Kwiatkowski, Krzysztof Ziaja, Wojciech Piech, Józef Hojnor, 
Artur Czernecki, Ilona Orzeł, Maciej Prostko, Grzegorz Ledziński, Tadeusz Gajdosz, Krystyna Witkowska, 
Barbara Jurowicz, Dawid Dumana, Andrzej Pancerz, Krzysztof Krawczyk, Krzysztof Głuc, Leszek 
Zegzda, Teresa Cabała, Krzysztof Dyrek, Marta Poremba, Michał Kądziołka, Maciej Rogóż. 
Leszek Gieniec, Jakub Prokopowicz.

Rada Miasta drugiej kadencji

Obrazy Rady Miasta drugiej kadencji P. Pawnik, L. Krawiński, M. Poremba, J. Hojnor, L. Zegzda, A. Muzyk, A. Mularczyk
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Wybory samorządowe 27 maja 1990 r. były 

pierwszymi po II wojnie światowej wolnymi 

wyborami w Polsce. W Gminie Stary Sącz 

miejscowy Komitet Obywatelski „Solidar-

ność” uzyskał 19 z 24 mandatów, lecz we-

wnętrzny podział pomiędzy miastem i wsią 

spowodował, że Rada Miasta i Gminy na sta-

nowisko burmistrza wybrała kandydata po-

chodzącego spoza ugrupowania zwycięzców 

- Macieja Szuflickiego.

Pierwszym przewodniczącym Rady 

Miejsko-Gminnej został wybrany Ste-fan 

Bugno z Barcic Dolnych, wiceprzewod-

niczącym Jan Prusek ze Starego Sącza, 

delegatem do Sejmiku Samorządowego 

w Nowym Sączu Edward Ciągło z Gołkowic 

Dolnych. Obok burmistrza i wiceburmistrza 

w skład Zarządu Gminy weszli: Anna Kolak 

ze Starego Sącza, Stanisław Gizicki z Bar-

cic Górnych i Jan Gomółka z Gołkowic Gór-

nych. Konflikt personalny został zażegnany. 

Nadal jednak występowała różnica zdań 

odnośnie spraw zasadniczych, prowa-

dząc do podziału radnych na zwolenników 

i przeciwników rozdziału miasta od gmi-

ny. Fakt ten znalazł swoje odzwierciedlenie 

w utworzeniu przez kilku radnych KO Po-

rozumienia na Rzecz Przywrócenia Samo-

rządności, popieranego, jak się zdaje, przez 

większość mieszkań-ców Starego Sącza 

przekonanych o ce-lowości rozdziału mia-

sta i gminy, różniących się w tej sprawie nie 

tylko od radnych „wiejskich”, ale i większości 

„miejskich”, którzy na nadzwyczajnej sesji 

18 czerwca 1991 r. stosunkiem głosów 18:3 

(jeden głos wstrzymujący się) opowiedzieli 

się za utrzymaniem gminy w dotychczaso-

wym kształcie organizacyjno-terytorialnym.

Pomimo szczupłości środków (w 1994 r. 

36,8 mld zł, co równało się rocznemu śred-

niemu uposażeniu 556 osób) dużą część 

budżetu, ponad jedną czwartą, przezna-

czano na inwestycje, realizując w pierw-

szych czterech latach kilka zadań o za-

sadniczym zna-czeniu: sieć gazociągową 

o długości 159 km (82,5% całości), wodo-

ciągową – 7 km, telefoniczną – 18 km (za-

kończono telefonizację osiedli Lipie i Cyga-

nowice oraz wsi Łazy Biegonic-kie i Barcice 

Dolne), oświetlenie ulic – ok. 2 km, oczysz-

czalnię osiedlową w Lipiu  i pięć mostów 

żelbetonowych. Nie mniej ważną sprawę 

stanowiło wybudowanie i wyremontowanie 

26 km dróg i ulic, nasadzenie 50 tys. drzew 

w lasach komunalnych, rozpoczęcie budo-

wy na terenie nieczynnego już żwirowiska 

w widłach Dunajca i Popradu parku wod-

nego i remont kapitalny Domu na Dołkach. 

W latach 1990–2002 o tym, kto obejmie 

stanowisko bur-mistrza decydowali radni. 

Po Macieju Szuflickim (odwołanym przez 

Radę MiG z inicjatywy Jana Gonciarza, Wie-

sława Śledzia i posła Stanisława Pasonia 

z Moszczenicy, co uzasadniano barakiem 

skutecznych starań o środki po-zabudże-

towe) urząd burmistrza sprawował Marian 

Cycoń (1995–1998), były członek PZPR na-

czelnik Piwnicznej w latach 1979–1988, pre-

zydent i wiceprezydent Nowego Sącza 

w latach 1988–1990 i 1990–1995; następnie 

Marian Kuczaj (1998–2002), którego wybór 

na stanowisko burmistrza stanowił dla wie-

lu niespodziankę. 

W tym czasie, pod koniec lat dziewięć-

dziesiątych, Sądecczyzna z ogromną na-

dzieją oczekiwała na decyzję Ojca Świę-

tego o uwzględnieniu Starego Sącza w 

programie przy-gotowywanej VII pielgrzym-

ki do Ojczyzny. Wychodząc naprzeciw roz-

budzonym nadziejom, 25 kwietnia 1998 r. 

przedstawiciele 17 gmin sądeckich podję-

li jednomyślną uchwałę zapraszającą pa-

pieża, którą w formie listu zawieziono do 

Watykanu. Nadzieja, że Jan Paweł II przy-

będzie, aby kanonizować bł. Kingę wzra-

stała, pewności jednak nie było. Przesądziła 

o tym dopiero, choć ciągle jeszcze nieofi-

cjalnie, przybyła do Starego Sącza specjalna 

komisja z udziałem o. Roberto Tucciego SI, 

ministra Wiesława Walendziaka oraz księży 

biskupów: Jana Chrapka, Wiktora Skworca 

i Tade-usza Pieronka, akceptująca na po-

czątku grudnia 1998 r. zarówno wybrane 

miejsca w klasztorze, jak i teren przewidy-

wanej celebracji kanonizacyjnej.

 16 kwietnia 1999 r. zawiązał się Komitet 

Organizacyjny Wizyty Ojca Świętego Jana 

Pawła II na Sądecczyźnie pod przewodnic-

twem ks. prałata Alfreda Kurka z udziałem 

Mariana Kuczaja, Czesława Basty, Wojcie-

cha Ramsa i Andrzeja Czerpaka. 31 maja 

1999 r. po Mszy św. w kościele Świętej Trój-

cy rady wszystkich sądeckich samorzą-

dów zebrane w kinie „Poprad” przyjęły dwie 

uchwały: o wystąpieniu do władz kościel-

nych z wnioskiem o ustanowienie św. Kingi 

Patronką Ziemi Sądeckiej oraz o nadaniu ty-

tułu „Honorowego Obywatela Ziemi Sądec-

kiej” Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II. 

16 czerwca 1999 r., we środę na wydzier-

żawionych polach pod klasztorem Klarysek 

zgromadziło się około 600–700 tys. wier-

nych z Sądecczyzny, Gorlickiego, Limanow-

skiego, Podhala, Podtatrza, Spisza, Orawy 

oraz Słowacji Czech, Węgier, Ukrainy, Bia-

łorusi, Rosji, Mołdawii. 

W 2002 roku, po zniesieniu zarzą-

dów miast i gmin i wprowadzeniu wybo-

rów bezpośrednich, burmistrzem Stare-

go Sącza ponownie został Marian Cycoń 

(w I turze 64,26% głosów); jeszcze bar-

dziej przekonujące zwycięstwo odnosząc 

w wyborach w 2006 r. i 2010 r. (w I tu-

rze odpowiednio 90,15 i 80,73% głosów). 

W 2011 r. w związku z uzyskaniem przez 

dotychczaso-wego włodarza mandatu 

poselskiego na funkcję burmistrza Stare-

go Sącza został powołany Jacek Lelek, 

w latach 2003–2006 zastępca poprzed-

nika; w 2012, 2014 i 2018 r. wybierany na 

urząd burmistrzowski w I turze wyborów 

po uzyskaniu odpowiednio 82,69, 73,41 

i 69,7% głosów. Objęcie urzędu burmi-

strza przez Mariana Cyconia w 2002 r. 

spowodowało zintensyfikowanie działań 

inwestycyjnych realizowanych ze środ-

ków własnych (2 mln zł) i zewnętrznych 

źródeł finansowania (blisko 18 mln zł). 

Najważniejszym zadaniem, jakie podję-

to w kadencji 2002–2006 była gruntow-

na przebudowa zabytkowego rynku wraz 

z przyległymi ulicami. Sztandarowe przed-

sięwzięcie samorządowe zrealizowano 

w 2006 r. kosztem ponad 10 mln zł. Do-

datkowy profit inwestycyjny stanowiła re-

nowacja domów przyrynkowych, na któ-

rą wydatkowano 1,7 mln zł, z czego 840 

tys. zł z puli konserwatora zabytków. Z in-

nych zadań zrealizowanych w tym czasie 

wymienić należy zakrojone na dużą skalę 

inwestycje drogowe, wykonanie na tere-

nie miasta 6,2 km kanalizacji sanitarnej, do 

której przyłączono 247 budynków, rozbu-

dowę sieci wodociągowej z podłączeniem 

172 budynków, częściowy remont SP nr 1 

oraz Gimnazjum (wymiana dachów) i prze-

prowadzenie zasadzeń w lesie komunal-

nym. Równie wielkie zmiany w wyglądzie 

miasta i jego funkcjonowaniu zachodziły 

w latach 2007–2010. Do najważniejszych, 

o znaczeniu ponadlokalnym zaliczyć nale-

ży wielkie inwestycje drogowe zakończo-

ne w 2008 r. przez województwo małopol-

skie: obwodnicę Starego Sącza z rondami 

im. Bł. Stanisława Papczyńskiego i Jana 

Pawła II oraz most drogowy na Dunajcu im. 

Św. Kingi wykonany wg projektu Tadeusza 

REKLAMA

Stary Sącz - 30 lat samorządności



1521 maja 2020   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 

Wojciechowskiego z Nowego Sącza, co 

umożliwiło wyprowadzenie ruchu ciężkich 

samochodów z centrum na obrzeża mia-

sta. Do innych ważniejszych przedsięwzięć 

zrealizowanych w tym czasie zaliczyć na-

leży: prze-budowę połączenia komuni-

kacyjnego łączącego centrum Starego 

Sącza z nowo wybudowaną obwodnicą 

północną wraz z modernizacją ulic 11 Li-

-stopada, Pod Ogrodami i Wielki Wygon, 

remont budynku „Sokoła”, renowację Par-

ku Miejskiego przy ul. Staszica z wybudo-

waniem fontanny i stylowego oświetlenia, 

przebudowę otoczenia źródełka św. Kingi 

wg projektu Wojcie-cha Butschera z No-

wego Sącza, budowę hali sportowej przy 

gimnazjum, remont i docieplenie budynku 

Miejskiej Przychodni Rejonowej.

 Samorząd Starego Sącza dużą wagę 

do procesu przywra-cania dawnego bla-

sku obiektom zabyt-kowym. W szczegól-

ny sposób świadczyła o tym przeprowa-

dzona w latach 2003–2011 kosztem blisko 

6 mln zł (dotacja wojewódzkiego konser-

watora zabytków – prawie 3 mln) reno-

wacja zespołu klasztornego ss. Klarysek.

W pierwszym dziesięcioleciu lat dwuty-

sięcznych samorząd Starego Sącza kon-

centrował się na działalności inwestycyjnej, 

starając się sprostać oczekiwaniom spo-

łecznym także na innych obszarach aktyw-

ności, np. kulturalnych. Szczególnie istot-

ną rolę w inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw 

w tej sferze działalności władze miasta 

odegrały w 2007 r. w związku z jubile-

uszem 750-lecia Starego Sącza, w ra-

mach którego przez cały rok odbywały 

się różnego rodzaju koncerty, przedsta-

wienia, wystawy, spotkania, konferencje. 

Spośród uroczystości religijnych na plan 

pierw-szy wybijała się Msza św. odprawio-

na w kościele św. Elżbiety przez nuncju-

sza apostolskiego na Węgrzech abp. Ju-

liusza Janusza, w czasie której odczytano 

list okolicznościowy prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego, a także lipcowe uroczysto-

ści ku czci św. Kingi z procesyjnym prze-

niesieniem relikwii Pani Sądeckiej na plac 

przy ołtarzu papieskim.

Pierwsza dekadę lat dwutysięcznych 

charakteryzował wysoki poziom wydat-

ków inwestycyjnych pochodzących z bu-

dżetu Gminy (w latach 2003–2006 bli-

sko 35 mln zł, w 2003–2010 ponad 50 

mln zł). Po objęciu urzędu burmistrza Sta-

rego Sącza przez Jacka Lelka wartość 

nakładów inwestycyjnych jeszcze bardziej 

wzrosła, osiągając w latach 2011–2014 po-

ziom 73 mln zł, a w kolejnej kadencji 2015–

2018 – 93,5 mln zł, powiększonych o wie-

lo-milionowe sumy zainwestowane przez 

inne podmioty, np. Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad, Sądec-kie 

Wodociągi czy Zarząd Dróg Powiatowych. 

W pierwszym okresie rządów nowego 

włodarza władze samorządo-we posta-

wiły m.in. na modernizację ciągów komu-

nikacyjnych, budując lub przebudowując 

w Starym Sączu i w sołectwach blisko 31 

km dróg i ulic, 4 mo-sty, 5,7 km chodników, 

5,4 km ścieżki rowerowej (w samym mie-

ście i najbliższej okolicy m.in. przebudowa 

odcinka ul. Staszica – Topolowa, odbudo-

wa ulic Witosa i Popowicka i drogi Cyga-

nowice – Barcice, modernizacja ciągu ko-

munikacyjnego ul. Witosa – Moszczenica 

– Barcice oraz drogi Stary Sącz Rondo – 

Gołkowice Dolne). Z innych ważniejszych 

zadań zrealizowanych w latach 2010–2014 

wymienić należy: wybudowanie na terenie 

Gminy wspólnie z Sądeckimi Wodociąga-

mi 60 km ka-nalizacji sanitarnej (w samym 

mieście w ul. Jana Pawła II ponad 3 km 

i w Cy-ganowicach 8 km), termomoder-

nizację Szkoły Podstawowej nr 1, moder-

niza-cje przedszkola przy ul. Podegrodz-

kiej na os. Słoneczne, uporządkowanie 

go-spodarki ściekowej na os. Tysiąclecia, 

zagospodarowanie placu targowego, re-

mont remizy strażackiej oraz wybu-dowa-

nie na terenie dawnego żwirowiska Parku 

Wodnego „Stawy”, odwiedzanego tłumnie 

w miesiącach letnich nie tylko przez miesz-

kańców Sądecczyzny, ale i z dalszych te-

renów, Krakowa nie wyłączając. Najwyższą 

wartość nakłady inwesty-cyjne osiągnęły 

w latach 2015–2018 (łącznie z innymi pod-

miotami – 131 mln zł). Podobnie jak w latach 

wcze-śniejszych znaczna część wydatko-

wa-nych środków została przeznaczona na 

infrastrukturę drogową, czego dowodem 

są m.in. przebudowy: Traktu Świętej Kin-

gi i ul. Papieskiej (koszt 6,7 mln zł, dofinan-

sowanie 3 mln) oraz ul. Węgierskiej (koszt 

ponad 6 mln zł, dofi-nansowanie 4,5 mln), 

remonty ulic: Cesarczyka, Morawskiego, 

Dąbrowskiego i Lipskiej, a także budowa 

Park & Ride – dworca i parkingu przezna-

czonego dla osób korzystających z publicz-

nego transportu zbiorowego, powstałego 

kosztem 9,8 mln zł (dofinansowanie prawie 

7,5 mln). Jeszcze większe kwoty wydatko-

wano na budowę kanalizacji w zachodniej 

i południowej części Sta-rego Sącza (po-

nad 26 mln zł, dofinan-sowanie ponad 13 

mln). Wysokie, kilkumilionowe sumy prze-

znaczono także na budowę hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej nr 1 (ponad 7 mln 

zł, dofinansowanie ponad 5 mln), stabiliza-

cję osuwiska wraz z odbudową drogi lokal-

nej Cyganowice – Popowice (4 mln zł, dofi-

nansowanie – 3,25 mln) oraz przebudowę 

i rozbudowę starosądeckiej biblioteki (3,65 

mln zł, dofinansowanie – 2 mln), która, zy-

skawszy nową siedzibę przy ul. Mickiewi-

cza w dawnej „Scheuterówce”, wzbudza 

uznanie zarówno funkcjonalnością, jak 

i umiejętnym dostosowaniem nowocze-

snych rozwiązań architektonicznych do za-

bytkowej formy architektonicznej z począt-

ku XX w. Dalsze ważne inwestycje dotyczyły 

m.in. sportu i wypoczynku, czego przykła-

dem jest modernizacja boiska przy „Soko-

le”, powstanie Centrów Aktywnego Wypo-

czynku na Miejskiej Górze (ścieżki piesze 

i rowerowe) oraz utworzenie enklawy przy-

rodniczej „Bobrowisko” w pobliżu stawu ką-

pielowego z możliwością obserwowania 

różnych gatunków fauny i flory. Nowy kie-

runek działania wyznaczyły stara-nia odno-

śnie utworzenia Starosądec-kiej Strefy Ak-

tywności Gospodarczej (w 2019 r. wartość 

inwestycji sięgnęła kwoty blisko 2,5 mln zł), 

na terenie któ-rej zainwestowały takie fir-

my jak: Batim (usługi transportowe i spedy-

cja), Kalmar (meble tapicerowane), Kmie-

towicz (elektronika samochodowa), Ekran 

(wy-posażenie kinowe) i in. Koncentracja 

na zagadnieniach rozwoju infrastruktural-

nego nie przysłoniła samorządowi Starego 

Sącza spraw związanych z kultywowaniem 

przeszłości. Troskę tę uwidocznił m.in. re-

mont Muzeum Regionalnego, które w no-

wej aranżacji, z ekspozycjami poświęco-

ny Adzie Sari i ks. Józefowi Tischnero-wi, 

otwarto w kwietniu 2012 r. 

W 2016 r. szacunek do imponderabiliów 

określających lokalną tożsamość podkre-

ślono jeszcze wyraziściej: najpierw przez 

ustanowienie przez Radę Miejską nowego 

herbu z wizerunkiem św. Kingi, który zastą-

pił wcześniejszy, z orłem i mostem, wpro-

wadzony przez władze austriackie w 1812 

r., następnie uznanie św. Kingi za patronkę 

Starego Sącza, co nastąpiło po uprzednim 

wy-daniu w tej sprawie stosownego dekre-

tu Watykańskiej Kongregacji ds. Kultu i Dys-

cypliny Sakramentów. Równie wiele wy-

mownych odniesień lokalnych wiązało się 

z symbolicznym aktem, jakim było przyzna-

nie w 2016 r. prezydentowi RP Andrzejowi 

Dudzie, powiązanemu rodzinnie ze Starym 

Sączem, honorowego obywatelstwa nad-

popradzkiego grodu, której to uroczystości 

towarzyszyło przekazanie przez burmistrza 

Jacka Lelka i przewodniczącą Rady Miejskiej 

Ewę Zielińską Prezydentowi RP symbolicz-

nego klucza miasta. 

Artykuł jest kompilacją fragmentów 

z przygotowywanej na jesień 2020 r. książki 

"Historia Starego Sącza w zarysie" 

autorstwa Leszka Migrały. 

REKLAMA

Jacek Lelek Burmistrz Starego Sacza 
 Dziś wszyscy jesteśmy beneficjentami wydarzeń sprzed 

30 lat - ustawy o samorządzie gminnym  i wyborów do rad 

gmin, które zmieniły polską rzeczywistość. Zmieniły, bo  

przywróciły Polakom prawo współdecydowania o swoich 

lokalnych wspólnotach. To samorząd terytorialny nie do po-

znania zmienił nasze małe ojczyzny i jako samorządowcy 

mamy powody do dumy.  Uważam, że dobrze wykorzysta-

liśmy ten czas. Wykorzystaliśmy go oczywiście wspólnie 

z mieszkańcami, bo przecież budowa samorządu to 

budowanie pewnej wspólnoty, pewnej świadomości, 

która wyzwala aktywność społeczną i wiarę, że może-

my decydować, możemy zmieniać tak jak chcemy, pa-

miętając, że możliwość wyboru to zawsze odpowiedzial-

ność. Dynamiczny rozwój obywatelskości i podniesienie 

jakości życia mieszkańców, były możliwe dzięki przed-

siębiorcom, społecznikom, zaangażowaniu wszystkich 

obywateli, ale  słowa  wdzięczności 

i pamięć jesteśmy winni wszystkim burmistrzom, rad-

nym, sołtysom, którzy przed nami pracowali  dla miasta 

i gminy. Ta sztafeta trwa. Gmina Stary Sącz się rozwi-

ja, dba o kulturowe dziedzictwo, środowiskoi,  przyby-

wa inwestycji potrzebnych mieszkańcom, atrakcji tu-

rystycznych, zaintersował się nia biznes. Wchodzimy 

w czwartą dekadę wolnego samorządu z dużymi pla-

nami i nadziejami. 



 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI    21 maja 202016

W przededniu demokracji

U schyłku PRL św. Małgorzata wróciła do herbu

Ostatnie wybory samorządowe w PRL 
w Nowym Sączu odbyły się 19 czerw-
ca 1988 r. Do ówczesnej Miejskiej 
Rady Narodowej wybierano 80 rad-
nych spośród 240 kandydatów zgło-
szonych przez Miejskie Kolegium Wy-
borcze, według niedemokratycznej 
ordynacji wyborczej, w 29 okręgach 
wyborczych. Spośród 51 199 upraw-
nionych głosowało 26 828 osób. 

Na czele Rady Miasta stał Ka-
zimierz Sas (PZPR), a prezydium 
tworzyli ponadto: wiceprzewod-
niczący: Andrzej Janusz Fortu-
na (bezpartyjny), Bogdan Janik 
(SD), Jan Majoch (ZSL), członek 
prezydium Zdzisław Błażowski 
(bezpartyjny). Prezydentem mia-
sta Nowego Sącza był Marian Cy-
coń, poprzednio naczelnik miasta 
i gminy Piwniczna.

Z protokołów ówczesnych 
posiedzeń plenarnych rady, jak 

i z notatek prasowych, wyni-
ka, że MRN, mimo że fasado-
wa i ułomna, bo ukształtowana 
z partyjnego nadania, przejawia-
ła niemało pozytywnych działań, 
z których przynajmniej jedna za-
sługuje na wymienienie. Dwulet-
nia kadencja kojarzy się do dziś 
z zainicjowaną przez MRN kam-
panią na rzecz ochrony środo-
wiska. Podjęte wtedy uchwały, 
liczne debaty i wystąpienia do 
władz państwowych wymusi-
ły na Sądeckich Zakładach Elek-
tro-Węglowych (SGL Carbon) 
w osiedlu Biegonice sięgnięcie po 
kosztowne (stąd wynikał opór), 
ale skuteczne i nowoczesne roz-
wiązania technologiczne, któ-
re bardzo poważnie ograniczyły 
stężenie emitowanych w pro-
dukcji elektrod substancji smo-
listych. W przedsiębiorstwie 
zamontowano światowej klasy 

instalację oczyszczającą warto-
ści 18 mln ówczesnych marek 
zachodnioniemieckich. W ciągu 
kilkunastu miesięcy SZEW prze-
stały być uciążliwe dla sądeckiej 
przyrody.

Łącznie MRN w ciągu niespeł-
na 24 miesięcy w latach 1988–1990 
podjęła 90 uchwał. Po stronie do-
konań należy zaliczyć znaczne 
ożywienie inwestycyjne w sądec-
kiej oświacie (m.in. nowa szko-
ła w os. Gołąbkowice), poprawę 
stanu bazy rekreacyjnej, zaś po 
stronie niepowodzeń m.in. prze-
rwanie budowy hali sportowej 
i sztucznej ślizgawki, zastój w po-
zyskiwaniu terenów budowlanych. 
Zasługą prezydenta Mariana Cy-
conia stało się nawiązanie poży-
tecznych kontaktów zagranicznych 
(m.in. umowa z kwietnia 1990 r. 
z władzami niemieckiego Schwerte 
z Nadrenii-Westfalii). Rozpoczęte 

zostały budowy oczyszczalni ście-
ków w Wielopolu i mostu 700-le-
cia na Kamienicy.

U schyłku PRL przywrócono 
w Nowym Sączu historyczny herb 
miasta, z wizerunkiem św. Mał-
gorzaty Dziewicy i Męczennicy 
z Antiochii Pizydyjskiej, ściętej 
za wiarę ok. 303–305 r. w okre-
sie prześladowań chrześcijan za 
panowania cesarza Dioklecjana, 
przedstawianej na obrazach z po-
skromionym smokiem (szatanem), 
gałązką palmową jako symbolem 
męczeństwa i z koroną na głowie, 
mimo że nie należała do królew-
skiego rodu.

Zmiany (a właściwie powtór-
nej legalizacji) dokonała – mimo 
początkowego sprzeciwu władz 
PZPR – Rada Miejska w 1987 r. 
z inicjatywy mecenasa Jerze-
go Piechowicza. O powrót her-
bu ze św. Małgorzatą zabiegali 

też prof. Eugeniusz Pawłowski, 
wiceprzewodniczący MRN w la-
tach 1984-1988 Zbigniew Drozd 
(Stronnictwo Demokratyczne), 
przewodnik PTTK Irena Sty-
czyńska, kierownik nowosądec-
kiego oddziału „Dziennika Pol-
skiego” red. Sławomir Sikora, 
a przede wszystkim znany sądec-
ki zegarmistrz Henryk Dobrzań-
ski. Poparcia udzieliły załoga 
Wojewódzkiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego, Związ-
ku Inwalidów Wojennych, Ligi 
Kobiet Polskich, grupy obywa-
telskie i proboszcz parafii far-
nej ks. dr Stanisław Lisowski (11 
października 1987 r. w sądeckich 
kościołach odczytano komunikat 
proboszcza w obronie herbu św. 
Małgorzaty). W efekcie Komitet 
Miejski PZPR skapitulował, św. 
Małgorzata powróciła na tarczę 
herbową miasta.

19 czerwca 1988 r. radnymi zostali:
Stanisław Lizoń – 233 głosów, Stanisław Maciak – 218, Janusz Gumularz – 219, Maria Kulig – 
281, Andrzej Woda – 422; 2. Stanisław Fecko – 414, Anna Bocheńska – 408, Barbara Zając – 
398, Aleksandra Bartczak – 124, Grażyna Śnieżyńska – 69, Mieczysław Cisowski – 269, Bogdan 
Janik – 250, Halina Migacz – 221, Stanisław Bochenek – 240, Antoni Wolak – 306; Marek Urban 
– 302; Bogdan Podhalański – 399; Jerzy Masior – 468. Zofia Mróz – 270; Andrzej Leśniak – 288, 
Małgorzata Salamon – 350, Julian Rola – 330; Józef Trzupek – 418, Krzysztof Niewiara – 342, 
Władysław Sławecki – 513, Danuta Binek – 378, Jan Majoch – 284, Marian Farun – 341, Andrzej 
Czerwiński – 95, Eugeniusz Peciak – 90, Marta Bobal – 95, Tadeusz Kliś – 290, Zbigniew Pieniążek 
– 242, Andrzej Strakosz – 245, Zdzisław Błażowski – 248, Irena Ptaczek – 283, Kazimierz Cabak 

– 411, Kazimierz Sas – 379, Krzysztof Kuliś – 418; Aleksander Żarnowski – 387, Maciej Ropek – 
367, Ewa Micor – 430, Krzysztof Łukasik – 740, Jerzy Kalarus – 673, Seweryn Legutko – 474, 
Irena Migrała – 430, Tadeusz Brożek – 484, Tadeusz Kulpa – 330, Zdzisław Stanek – 216, Irena 
Rogóż – 275, Helena Wierna – 189, Leszek Wolak – 119, Jacek Strzygocki – 366, Wiesław Kądziołka 
– 429, Maria Ruchała – 335, Andrzej Szczepanowicz – 343, Fryderyk Adamczyk – 301, Stanisław 
Chwastowicz – 395, Ryszard Lachowski – 259, Marian Baranowski – 224, Zofia Molek – 282, 
Bolesław Majoch – 365, Lesław Boryś – 275, Władysław Gąsiorowski – 158, Tadeusz Tabasz 
– 115, Krzysztof Janik – 222, Adam Dutka – 191, Paweł Ostrowski – 180, Anna Serafin – 409, 
Edward Dąbrowski – 377, Tadeusz Świdrak – 358, Andrzej Fortuna – 447, Janusz Janik – 254, 
Barbara Adamczyk – 265, Józef Buszek – 246, Zdzisław Janowski – 237, Stanisław Gargula – 
203, Zbigniew Jeżowski – 276, Józef Magiera – 223. 

Ostatnia Miejska Rada Narodowa z czasów PRL
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Prezydenci i burmistrzowie miast

Pojedynki na lokalnych szczytach 
Te głosowania budzą największe emo-
cje. Od 2002 r. bowiem wybory sa-
morządowe ustawodawca rozszerzył 
o bezpośrednie wybory organów wy-
konawczych gmin. Wcześniej o obsa-
dzeniu stanowisk wójtów, burmistrzów 
czy prezydentów miast decydowały rady 
gmin (miast), a nie bezpośrednio ogół 
wyborców. Zmiana miała więc charak-
ter fundamentalny: gospodarzy miast 
i gmin zaczęto wybierać w wyborach po-
wszechnych, równych, tajnych i bezpo-
średnich, dotychczasowy zarząd gminy 
został zastąpiony przez organ jednooso-
bowy: prezydenta, burmistrza, wójta.

Pomysł bezpośrednich wyborów 
pojawiał się od początku demokra-
cji samorządowej w Polsce, czy-
li od 1990 r., w gronie decydentów 
brakowało jednak odwagi, kolejne 
większości parlamentarne sprze-
ciwiały się tej formie elekcji, argu-
mentując, że jednoosobowy ośrodek 
władzy, praktycznie bez kontroli, 
zostanie wyposażony w zbyt duże 
prerogatywy, co grozi patologiami 
i korupcją.

W pierwszych latach demokracji 
samorządowej na Sądecczyźnie nie 
brakowało konfliktów i zadrażnień 
między organem uchwałodawczym 
(radą) a wykonawczym (zarządem 
gmin). Prezydent (burmistrz, wójt) 
był zmuszony do szukania akceptacji 
swoich decyzji w podzielonej radzie, 
proporcjonalnej obsady stanowisk 
w zarządzie, składania różnego ro-
dzaju propozycji korzyści w zamian 
za poparcie (trwanie na stanowisku). 
Niejednokrotnie decyzje przewod-
niczącego zarządu były torpedowa-
ne (przegłosowywane) przez pozo-
stałych członków zarządu.

Od 2002 r. mechanizm wybor-
czy stał się prosty, zrozumiały dla 
każdego, identyczny jak wybory na 
prezydenta RP. Głosując na burmi-
strza czy wójta, wybiera się (skre-
śla) tylko jednego kandydata. Jeże-
li żaden z kandydatów nie uzyskał 
w I turze wymaganego poparcia po-
nad 50 proc., wówczas przepro-
wadza się za dwa tygodnie II turę 
wyborów dla dwóch kandydatów 
z największą ilością głosów. 

Prezydenci Nowego Sącza:
Jerzy Gwiżdż (1990–1994), Andrzej Czerwiński (1994–2001), Ludomir 
Krawiński (2001–2002), Józef A. Wiktor (2002–2006), Ryszard Nowak (2006 
- 2018), Ludomir Handzel (2018 – obecnie)

Burmistrzowie miast powiatu nowosądeckiego, 
limanowskiego, gorlickiego
Grybów
Grzegorz Radzik (1990–1994), Kazimierz Bandyk (1994–1998), Piotr Piechnik (1998–
2002, 2006–2014), Wojciech Ślusarczyk (2002–2006), Paweł Fyda (2014-obecnie)

Krynica–Zdrój
Jan Golba (1990–2002), Emil Bodziony (2002–2010), Dariusz Reśko (2010–2018), 
Piotr Ryba (2018-obecnie)

Muszyna
Kazimierz Miazga (1990–1994), Adam Mazur (1994–1998), Włodzimierz Oleksy 
(1998–2002), Waldemar Serwiński (2002–2009, zm. 10 lipca 2009 r.), Jan Golba 
(2009– obecnie).

Piwniczna–Zdrój
Józef Spiechowicz (1994–1994), Mariusz Frydrych (1994–1998), Marian Czop 
(1998–2002, zm. 5 lipca 2003 r.), Edward Bogaczyk (2002– 2006 i 2008–2014), 
Joanna Leśniak (2006–2008), Zbigniew Janeczek (2014-2018), Dariusz Chorużyk 
(2018-obecnie)

Stary Sącz
Maciej Szuflicki (1994–1995), Marian Cycoń (1995–1998 i 2002– 2010), Marian 
Kuczaj (1998–2002), Jacek Lelek (2011–obecnie)

Limanowa
Bronisław Dutka (1990-1992), Grzegorz Biedroń (1992-1994), Roman Duchnik 
(1994-1998), Leszek Woźniak (1998-2002), Marek Czeczótka (2002-2010), 
Władysław Bieda (2010-obecnie)

Mszana Dolna
Antoni Róg (1990-1992), Tomasz Janik (1992-1994), Antoni Róg (1994-1998), Józef 
Kowalczyk (1998-2002), Józef Kowalczyk (2002-2006), Tadeusz Filipiak (2006-
2014), Józef Kowalczyk (2014-2018), Anna Pękała (2018-obecnie)

Gorlice
Krzysztof Gomioła (1990-1992), Stanisław Szura (1992-1998), Józef Abram (1998-
2002), Kazimierz Sterkowicz (2002-2010), Witold Kochan (2010-2014), Rafał Kukla 
(2014-obecnie)

Biecz
Władysław Gazda (1990-1998), Witold Bogdan (1998-2002), Kazimierz 
Grzesiak (2002-2008), Urszula Niemiec (2008-2014), Mirosław Wędrychowicz 
(2014-obecnie) 

Bobowa
Wacław Ligęza (2009-obecnie)

Głosowanie na prezydenta Nowego Sącza w 1994 r. Od 
lewej: Andrzej Czerwiński, Andrzej Muzyk, Jerzy Gwiżdż

Wybory z 2002 r. Głosuje Józef A. Wiktor z synem 
Wojtkiem

Prezydenci i wiceprezydenci Nowego Sącza w okresie PRL i III RP - spotkanie z 17 kwietnia 2009 r.

Jan Golba - nazywany „trójburmistrzem” ze względu na sprawowanie funkcji burmistrza w trzech miastach 
o  specjalizacji uzdrowiskowej: Krynicy (1990–2002), Muszynie (od 2009) oraz Szczawnicy (2006–2009)
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Na przestrzeni ostatnich 30 lat  Gmina Bo-

bowa  radykalnie się zmieniła. Jednak naj-

bardziej intensywny rozwój Gminy przypa-

da na ostatnie 18 lat, gdy funkcję wójta, 

a od 2009 roku burmistrza pełni Wacław Li-

gęza.  W okresie tym zrealizowano inwesty-

cje  z zakresu infrastruktury wodno-kanali-

zacyjnej, poprawy bezpieczeństwa poprzez 

budowę parkingów, chodników, nowych od-

cinków dróg, mostów, oświetlenia ulicznego, 

a także poprawę infrastruktury edukacyjnej, 

sportowej i rekreacyjnej. Wszystko to w tro-

sce o wspólne dobro, aby mieszkańcom żyło 

się lepiej i bezpieczniej.

 

Największą inwestycją o wartości około 

36 mln. zł. to budowa infrastruktury wod-

no-kanalizacyjnej i tym samym poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej w Gminie. 

Wybudowano około 110 km sieci kana-

lizacyjnej wraz z budową  oczyszczalni 

ścieków za około 8 mln. zł., remontem 

kapitalnym stacji uzdatniania wody, z pod-

łączeniem studni, wymianą filtrów, pomp, 

odmulaczy. Nastąpiła radykalna zamiana 

w sposobie dostarczania wody do odbior-

ców oraz poprawa  jej jakości. Wybudowa-

ny został nowy obiekt hydroforni. Wybu-

dowano około 30 km sieci wodociągowej 

oraz 3 magistrale  dostarczające wodę  z 

Bobowej do Jankowej, Wilczysk i Siedlisk.  

Inwestycje w powszechny dostęp miesz-

kańców do wodociągu i kanalizacji sanitar-

nej mają charakter priorytetowy ze wzglę-

du na poprawę poziomu życia.

Przeprowadzono rewitalizację Rynku 

w Bobowej. Płytę Rynku  ozdobiła fontan-

na z figurką koronczarki Zosi.

Wybudowano kilkadziesiąt km  dróg 

gminnych korzystając  z różnych źródeł do-

finansowania: z  programu rządowego bu-

dowy dróg samorządowych, ze środków 

MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywio-

łowych, z dotacji Urzędu Marszałkowskie-

go – drogi dojazdowe do pól oraz z fundu-

szu sołeckiego.  Tylko w IV kwartale 2019 

roku przebudowano i zmodernizowano aż 

40   dróg gminnych.  

 W ramach inicjatyw samorządowych   

wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódz-

kich    w 50%  sfinansowana została bu-

dowa chodników w ciągu dróg woje-

wódzkich  przebiegających przez gminę 

Bobowa. Natomiast przy drogach po-

wiatowych Gmina sfinansowała budowę 

chodników w 100%.

Wybudowano sale gimnastyczne przy  

szkołach  podstawowych oraz pełnowy-

miarową halę sportową w Bobowej z try-

buną na 300 miejsc wraz z zespołem szat-

ni i zapleczem technicznym. 

Przeprowadzono termomodernizację  

wszystkich   budynków użyteczności pu-

blicznej w tym szkół i przedszkoli wraz 

w wymianą stolarki  drzwiowej i okiennej.

W Bobowej powstał wielofunkcyj-

ny  kompleks boisk sportowych  ORLIK    

– 2012.  

We wszystkich miejscowościach w gmi-

nie przebudowano, rozbudowano i zmo-

dernizowano ogólnodostępną przyszkolną 

infrastrukturę sportowo-rekreacyjną oraz   

wybudowano siłownie zewnętrzne  i  otwar-

tą strefę aktywności

Powstałe obiekty służą  nie tylko mło-

dzieży szkolnej, ale również dorosłym. Przy  

szkołach  i przedszkolach  powstały  rów-

nież place zabaw dla dzieci.

Aktualnie prowadzona jest rozbudowa 

Szkoły Podstawowej w Wilczyskach aby 

zapewnić uczniom tej szkoły odpowiednie 

warunki do nauki oraz poprawić bezpie-

czeństwo i warunki sanitarno-higieniczne.

Przeprowadzono   kompleksową mo-

dernizację stadionu miejskiego w Bobo-

wej, łącznie z budową nowych trybun na 

około 400 osób.                   

Obecnie jest jeden z najnowocześniej-

szych stadionów w okolicy. Stadion jest 

bardzo ważnym obiektem, który służy nie 

tylko do samych rozgrywek piłkarskich, ale 

też ma służyć do uprawiania różnych dys-

cyplin z lekkoatletyki. I właśnie ta moderni-

zacja  została nakierowana na to, żeby przy-

gotować wspólne boiska, tereny, obszary  

właśnie pod  lekkoatletykę. 

Historycznym wydarzeniem było utwo-

rzenie w Bobowej Szkoły Muzycznej I-go 

stopnia w dworze po rodzinie Długoszow-

skich. Ta  inicjatywa  burmistrza Wacława 

Ligęzy bez wątpienia uratowała budynek 

przed  zawaleniem, a o jego stanie tech-

nicznym świadczy fakt, że objęty był klau-

zulą katastrofy budowlanej. Szkoła Muzycz-

na funkcjonuje  szósty rok,  aktualnie uczy 

się  168 dzieci i młodzieży, uczniowie  zdo-

bywają liczne nagrody w konkursach  na 

szczeblu regionalnym i  krajowym.  

W miejscowości Siedliska powstała stre-

fa aktywności gospodarczej o pow. 12 ha 

zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej 

nr 981 z dostępem do bocznicy kolejowej 

wraz z infrastrukturą techniczną. Utworze-

nie strefy wpłynie na rozwój przedsiębior-

czości, podniesiona zostanie atrakcyjność 

inwestycyjna gminy, powstaną nowe miej-

sca pracy. Działki inwestycyjne w ramach 

SAG w Siedliskach są własnością Skarbu 

Państwa, a za ich sprzedaż odpowiedzial-

ny jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-

twa. W celu zwiększenia zainteresowania 

przedmiotowymi działkami wśród poten-

cjalnych inwestorów cały teren SAG został 

włączony do Krakowskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski 

Park Technologiczny. Dzięki temu przedsię-

biorcy inwestujący na tych terenach mogą 

otrzymać pomoc publiczną. 

Wybudowane, bądź zmodernizowane 

zostały domy kultury we wszystkich miej-

scowościach w Gminie. Domy kultury zo-

stały wyposażone w telewizory, sprzęt dvd, 

klimatyzatory i systemy monitoringowe. 

Przy domach kultury powstały remizy stra-

żackie. Tabor samochodowy we wszyst-

kich jednostkach OSP  był sukcesywnie wy-

mieniamy na samochody lepszej generacji, 

a dla jednostki w Bobowej będącej w  kra-

jowym systemie ratownictwa gaśniczego 

został zakupiony nowy  samochód bojowy. 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu do 

projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji 

„Szabasówka”, o  które skutecznie zabie-

gał burmistrz Wacław Ligęza  w Gminie Bo-

bowa prowadzone były warsztaty rękodzie-

ła ludowego,  instrumentalne,  taneczne  

i wokalne w różnych grupach wiekowych

Całkowita wartość projektu to prawie 1,4 

mln. zł.  a dofinansowanie aż 70%.

Zwieńczeniem projektu jest utworzenie  

kapeli muzycznej o charakterze ludowym.

Atrakcją przyrodniczą jest park przy-

rodniczo-geologiczny w Bobowej  o po-

wierzchni 1,04 ha 

Park został wyposażony w urozmaico-

ną szatę roślinną składającą się z drzew, 

krzewów, roślin okrywowych i bylin. Na ca-

łości obszaru parku zaprojektowano spój-

ną kompozycję roślinności liściastej i iglastej 

o zróżnicowanym formie pokroju, kolorysty-

ce ulistnienia i kwiatów. Park został wypo-

sażony także w atrakcyjne elementy prze-

strzenne tj. urządzenia zabawowe, mała 

architektura, staw – oczko wodne, oświe-

tlenie oraz wygodny układ komunikacyjny.

Jako że park ma pełnić funkcję eduka-

cyjną, wprowadzono podwyższone ra-

baty dla dzieci, gdzie będą się mogły one 

w przystępny i ciekawy sposób uczyć 

fizjologii roślin oraz zdobyć zdolności prak-

tyczne z zakresu ich sadzenia i pielęgnacji.

Bobowski samorząd inwestuje również 

w  młodych ludzi.

Wybudowane zostały 2 miasteczka ru-

chu drogowego z myślą o dzieciach szcze-

gólnie najmłodszych, aby mogły się oswajać 

ze znakami drogowymi , by w przyszło-

ści bezpiecznie poruszać się po drogach 

publicznych.

Pod koniec 2019 roku  zakupionych zo-

stało 95 sztuk wysokiej klasy komputerów 

wraz monitorami i pełnowartościowym 

oprogramowaniem biurowym do szkol-

nych pracowni komputerowych. Do zarzą-

dzania tymi pracowniami zostało wdrożo-

ne oprogramowanie, które jest dodatkowo 

wyposażone w funkcje umożliwiające wy-

korzystanie pracowni komputerowych jako 

zaawansowanych pracowni językowych.

Ponadto do wszystkich szkół zostały 

zakupione 43 sztuki 65-calowych monito-

rów interaktywnych wraz z  komputerami 

stacjonarnymi do prowadzenia zajęć dy-

daktycznych. Zastąpią one tradycyjne ta-

blice i kredę.

Aktualnie w Bobowej powstaje wielo-

funkcyjny plac miejski, który  będzie spełniał 

funkcje handlowe oraz zostanie zagospo-

darowany na potrzeby organizacji imprez 

wystawienniczych i artystycznych.

Wkrótce rozpocznie się budowa  skate-

parku oraz budynku z przeznaczeniem na 

Centrum Aktywnego Wypoczynku.  Obiek-

ty  te powstaną w Bobowej przy ul. Zielonej. 

Zarówno skatepark jak i budynek CAW są 

częścią koncepcji architektonicznej kom-

pleksu rekreacyjno-sportowego, który po-

wstaje w  Bobowej.  Ta   infrastruktura spor-

towa,  stworzy mieszkańcom Gminy oraz 

turystom  nowe możliwości aktywnego 

spędzania wolnego czasu.  Budynek wy-

posażony będzie w sale do ćwiczeń wraz 

z siłownią zawierającą urządzenia tj. bieżnie, 

rowerki, orbitreki, atlasy, stopery, drążki do 

podnoszenia, hantle i sztanglery

Bez wątpienia przywrócenie Bobowej 

po 75 latach praw miejskich było wydarze-

niem niezwykłym  w 2009 roku i przyczyni-

ło się do podniesienia prestiżu miejscowo-

ści oraz umożliwiło zrealizowanie ważnych 

dla miasta inwestycji. 

W Bobowej  jest miejsce dla każdego, 

kto chce inwestować, uczyć się i pracować. 

Samorząd stara się stwarzać mieszkańcom  

przyjazny klimat do spełnienia swoich aspi-

racji społecznych i zawodowych. 

MATERIAŁ PROMOCYJNY

 Gmina Bobowa na przestrzeni 30 lat

Stary Rynek w Bobowej

Rynek w Bobowej po rewitalizacji
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Wyższy stopień samorządności

Był starosta i rada, nie było powiatów
Reforma administracyjna Polski prze-
prowadzona w 1998 r. przyniosła sa-
morządowe powiaty. Ale zanim doszło 
do pierwszych wyborów do Rad Powia-
tów i powoływania starostów, istniał 
powiat pilotażowy czyli Sądecka Miej-
ska Strefa Usług Publicznych.

SMSUP
Sądecka Miejska Strefa Usług Pu-

blicznych, czyli powiat pilotażo-
wy, działał od 1 stycznia 1997 do 31 
grudnia 1998 r. Trzy gminy (Gró-
dek n. Dunajcem, Korzenna i Ło-
sosina Dolna) do Strefy nie przy-
stąpiły. Organem uchwałodawczym 
było Zgromadzenie Strefy, w które-
go skład wchodzili: prezydent No-
wego Sącza, burmistrzowie i wój-
towie gmin będących członkami 
Strefy oraz po jednym przedstawi-
cielu wyznaczonym przez każdą z 14 
miejskich i gminnych rad. 

W opinii inicjatorów ekspe-
ryment strefowy zdał egzamin, 

ułatwiając – poprzez zdobyte do-
świadczenia – start w reformę sa-
morządową od 1 stycznia 1999. 
Cieniem na dwuletniej działal-
ności Strefy położyło się pozosta-
łe po niej zadłużenie – 7,5 mln zł, 
wynikające ze zbyt małych sub-
wencji przekazanych na zadania 
zlecone przez rząd. Przez wiele 
miesięcy skarb państwa odmawiał 
przejęcia tych długów (zobowią-
zań należnych np. firmom dostar-
czającym opał, szkołom prywat-
nym etc.). 

Powstanie powiatów
Reforma administracyjna Pol-
ski przeprowadzona w 1998 r. przy-
niosła samorządowe powiaty. 
Powstały wówczas również powiaty no-
wosądecki, gorlicki i limanowski. Ustawę 
o samorządzie powiatowym Parlament 
uchwalił 5 czerwca 1998 r., a wybory 
samorządowe odbyły się 11 październi-
ka tego samego roku. 

60-osobowa Rada Powiatu Nowosą-
deckiego jeszcze przed końce wybra-
ła przewodniczącego, jego zastępców 
oraz Zarząd Powiatu Nowosądeckie-
go. Przewodniczącym Rady został Jan 
Duda, a starostą (przewodniczącym 
Zarządu Powiatu) Jan Golonka.
Wprawdzie władze powiatu wybrano 
już w listopadzie 1998 r., ale Staro-
stwo Powiatowe jako urząd nie mo-
gło jeszcze funkcjonować. Do końca 
roku istniały „dwa powiaty”. Pierw-
szym była Sądecka Miejska Strefa 
Usług Publicznych, czyli tzw. powiat 
pilotażowy, który dysponował ma-
jątkiem i pracownikami oraz nowy 

powiat nowosądecki – bez urzędu 
i urzędników. Starostwo Powiatowe 
w Nowym Sączu rozpoczęło pracę 
od początku 1999 r. Nową instytucję 
zasilili pracownicy Sądeckiej Miej-
skiej Strefy Usług Publicznych, Urzę-
du Wojewódzkiego w Nowym Sączu, 
Kuratorium Oświaty i innych likwi-
dowanych w ramach reformy admi-
nistracyjnej kraju urzędów.
Powiat nowosądecki objął swym za-
sięgiem 16 gmin: Chełmiec, Gródek 
nad Dunajcem, Grybów, Kamion-
ka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Ło-
sosina Dolna, Nawojowa, Podegro-
dzie, Rytro, Krynica-Zdrój, Muszyna, 

Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz i mia-
sto Grybów. Od początku istnienia 
jest drugim powiatem w Małopolsce, 
po powiecie krakowskim, co do licz-
by ludności.
Powiat limanowski objął dziesięć 
gmin wiejskich: Dobra, Jodłownik, 
Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łu-
kowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, 
Słopnice, Tymbark oraz dwa samo-
rządy miejskie: Limanową i Msza-
nę Dolną.
Z kolei w skład powiatu gorlickie-
go weszły: Gorlice, Biecz, Bobowa, 
Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, 
Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie.

Starostowie

Powiat nowosądecki
1998-2002 Jan Golonka
2002-2006 Jan Golonka
2006-2010 Jan Golonka
2010-2014 Jan Golonka
2014-2018 Marek Pławiak
2018-obecnie Marek Kwiatkowski

Powiat limanowski
1998-2002 Władysław Bieda
2002-2006 Roman Duchnik

2006-2010 Jan Puchała
2010-2014 Jan Puchała
2014-2018 Jan Puchała
2018 – obecnie Mieczysław Uryga

Powiat gorlicki
1998-2002 Andrzej Welc
2002-2006 Witold Kochan
2006-2010 Mirosław Wędrychowicz
2010-2014 Mirosław Wędrychowicz
2014-2018 Karol Górski
2018-obecnie Maria Gubała

W powiecie limanowskim najdłużej funkcję starosty pełnił Jan Puchała - trzy 
kadencje (2006-2018)

Zarząd powiatu gorlickiego z 2002 r.
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Władze Strefy:
Zarząd Strefy: Rudolf Borusiewicz (Nowy Sącz), wiceprzewodniczący Jan Golonka 
(Łącko), członkowie – Bogdan Gołyźniak (Grybów), Czesław Jung (Krynica), Jan 
Kulpa (Nawojowa), Zbigniew Piekarski (Chełmiec), Kazimierz Siedlarz (Kamionka 
Wielka).
Przewodniczący Zgromadzenia Strefy: Marian Cycoń (Stary Sącz), zastępca – 
Józef Zygmunt (Chełmiec). 

Jan Golonka był najdłużej sprawującym funkcję starosty w naszym regionie. Włodarzem powiatu był nieprzerwanie 
przez 16 lat
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REKLAMA

Lokalny parlament

Decydują o rozwoju Małopolski
Sejmik Województwa Małopolskiego, choć wzbudzający lokalnie naj-
mniej emocji, odgrywa poważną rolę, odpowiadając za politykę regio-
nalną. Pierwsze wybory do sejmiku odbyły się w 1998 r. Przed jego po-
wołaniem w byłym województwie nowosądeckim istniała namiastka 
lokalnego „parlamentu”.

Sejmik Samorządowy 
W latach 1990–1998 funkcjonował Sejmik Samorządowy Woje-

wództwa Nowosądeckiego, namiastka „parlamentu” ponadlokal-
nego, skupiający przedstawicieli miast i gmin ówczesnego woje-
wództwa nowosądeckiego. Oficjalnie nazywano ich delegatami. 

W pierwszej kadencji 1990–1994 sejmikowi przewodniczył archi-
tekt z Muzeum Okręgowego Wojciech Śliwiński, w drugiej i ostat-
niej (do momentu likwidacji województwa) Edward Paszek, po-
przednio wójt gminy Podegrodzie. 

Delegatów do sejmiku desygnowały rady miast i gmin.
Sejmik miał ograniczone kompetencje ustawowe, pełnił raczej rolę 

opiniodawczą (np. w sprawie powołania wojewodów nowosądeckich, 
ale bez prawa sprzeciwu). Oceniał działalność administracji rządowej 
w województwie, prowadził mediacje w sprawach spornych między 
gminami, wyrażał opinię w istotnych sprawach województwa, upo-
wszechniał doświadczenia samorządowe. Radni zasiadali w radach 
społecznych szpitali i np. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej czy Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.

Sejmiki samorządowe pełniły swoją funkcję do dnia pierwszych 
wyborów do rad powiatów i sejmików województw w 1998 r. 

Sejmik Małopolski
Sejmik Województwa Małopolskiego składa się z 39 radnych wy-

bieranych w wyborach bezpośrednich. Z okręgu obejmującego po-
wiaty nowosądecki, limanowski i gorlicki wybieranych jest sze-
ściu radnych.

Do jego kompetencji należy m.in. stanowienie aktów prawa miej-
scowego, uchwalanie strategii rozwoju województwa, planu zago-
spodarowania przestrzennego, programów służących realizacji po-
nadlokalnych i regionalnych celów publicznych, a przede wszystkim 
podejmowanie uchwał ws. budżetu województwa i określanie zasad 
udzielania dotacji.

Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa 
Nowosądeckiego 

1990-1994
przewodniczący – W. Śliwiński (Nowy Sącz), wiceprzewodniczący – Jacek 
Galant (Gorlice) i Jerzy Świetlik (Ochotnica Górna), członkowie: Maciej 
Ciesielka, Jan Galica, Władysław Golonka, Z.Kowal, Jan Studentowicz, 
Mieczysław Wawrzyniak.

1994–1998
Przewodniczący: Edward Paszek (Podegrodzie), wiceprzewodniczący 
Marek Juszczak (Limanowa) i Henryk Paprocki (Nowy Targ); członkowie 
prezydium: Jan Morańda (Ropa), Tadeusz Patalita (Mszana Dolna), Zofia 
Róż (Czorsztyn), Henryk Siedlarz (Grybów), Antoni Wontorczyk (Jabłonka 
Orawska), Kazimierz Zapała (Rabka).

Sejmik Województwa Małopolskiego
W kolejnych kadencjach nasz okręg reprezentowali:

1998-2002
Andrzej Szkaradek, Stanisław Kogut, Stanisław Młyński, Witold Kozłowski, Jan Turek, Kazimierz Sas.

2002-2006
Stanisław Kogut, Leszek Zegzda, Edward Ciągło, Kazimierz Kotwica, Witold Kozłowski, Łukasz Pater.
W 2005 r. Edward Ciągło i Stanisław Kogut został wybrani do parlamentu.

2006-2010
Andrzej Romanek, Witold Kozłowski, Paweł Śliwa, Leszek Zegzda, Urszula Nowogórska, Stanisław Dębski.

2010-2014
Andrzej Romanek, Paweł Śliwa, Grzegorz Biedroń, Andrzej Bulzak, Leszek Zegzda, Zygmunt Berdychowski.
W październiku 2011 Andrzeja Romanka, który został wybrany na posła, zastąpiła Marta Mordarska.

2014-2018
Urszula Nowogórska, Grzegorz Biedroń, Witold Kozłowski, Paweł Śliwa, Leszek Zegzda, Stanisław Pasoń.

2018-obecnie
Grzegorz Biedroń, Patryk Wicher, Jadwiga Wójtowicz, Marta Mordarska, Piotr Lachowicz, Urszula Nowogórska.
W 2019r. Patryka Wichra i Urszulę Nowogórską, którzy zostali posłami, zastąpili Witold Kozłowski, Stanisław Pasoń.

W 2014r. Urszula Nowogórska została przewodniczącą Sejmiku
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Opinie

Jakby to było wczoraj...

Mój Boże! Jakżeż ten czas 
leci... 30 lat temu od-
były się wybory samo-

rządowe w wolnej Polsce. To było 
wielkie i historyczne wydarzenie, 
na które czekały powojenne poko-
lenia Polaków. Te wybory pokaza-
ły, że był ogromny głód społeczny 
na właściwie pojmowaną samorząd-
ność, niesterowaną przez towarzy-
szy z komitetów partyjnych. Jedni 
z uczestników tamtych wydarzeń 
wspominają z rozrzewnieniem, ja-
kie to było romantyczne sprawowa-
nie władzy w imieniu mieszkańców. 
Drudzy zaś mówią o sobie – my byli-
śmy pionierami. To drugie określenie 
jest bliższe prawdy, gdyż rzeczywi-
ście biorąc pod uwagę ich, czyli rad-
nych i włodarzy miasta, nikłe bądź 
żadne doświadczenia w działalno-
ści publicznej, adekwatne jest na-
zwanie ich pionierami. Na naukę nie 
mieli zbyt wiele czasu.

Gdzie są chłopcy i dziewczy-
ny z tamtych lat? Patrzę na zdjęcia 

w gazetach z tamtego czasu. Pożół-
kłe strony „Gazety Krakowskiej”, 
„Dziennika Polskiego”, „Głosu Są-
deckiego”. Wytarte zębem czasu, 
niewyraźne fotografie. Sprawoz-
dania dziennikarskie z wyborów, 
pierwszej sesji Rady Miasta Królew-
skiego Nowego Sącza. Łza się kręci 
w oku, że to już minęło 30 lat a wy-
daje się, jakby to było wczoraj. Wielu 
uczestników tamtych wydarzeń nie 
ma już na tym bożym świecie, choć-
by Barbary Godfreyow, Władysława 
Mikulca, Józefa Szymańskiego. Inni 
na zdjęciach sprzed lat młodziutcy, 

pełni zapału, werwy, w większości 
odeszli z życia publicznego. Może za 
wyjątkiem Leszka Zegzdy - praw-
dziwy weteran chciałoby się rzec. 
A przecież to byli w zdecydowa-
nej większości trzydziestolatkowie, 
kilku czterdziestolatków. Tamta, 
pierwsza rada, to byli ludzie bar-
dzo dobrze wykształceni (jeszcze za 

PRL-u). Na 36 radnych 31 posiadało 
dyplomy wyższych uczelni, dwóch 
było doktorami nauk. Nauczycie-
le, prawnicy, lekarze, inżyniero-
wie. Raptem dosłownie 2-3 miało 
wykształcenie na poziomie średniej 
szkoły. Nie ma zatem sensu porów-
nywać choćby pod tym względem 
kolejnych rad miasta, nie wspomi-
nając nawet o tej obecnej. Takie po-
równania nie mają sensu najmniej-
szego, boć to przecież inne czasy, 
inne wyzwania. Największym jed-
nak nieszczęściem, wręcz trage-
dią jest to, że w miarę upływu lat do 

samorządu, i to nie tylko w Nowym 
Sączu, wdarła się jak wredna żmi-
ja polityka. Partie polityczne w tym 
naszym ciekawym kraju niczym Co-
vid-19 masakrują samorządność, ro-
biąc karykaturę z tego wspaniałego 
dokonania 30-lecia.

Nie o taką samorządność 30 lat 
temu chodziło wszystkim radnym 

i członkom zarządu miasta. War-
to przypomnieć te nazwiska. Lu-
domir Krawiński – prawnik po 
Uniwersytecie Jagiellońskim, 
pierwszy przewodniczący RM 
pseudonim „Kropa” (od nazwiska 
Jerzego Kropiwnickiego ówcze-
snego przewodniczącego Zjedno-
czenia Chrześcijańsko-Narodowe-
go, którego był członkiem) miał 29 
lat. W latach 2001-2002 był także 
prezydentem miasta. Dzisiaj bo-
ryka się ze zdrowiem. Prezydent 
Jerzy Gwiżdż pseudo „Jego poły-
skliwość” (ze względu na postę-

pujące zakola nad czołem), absol-
went Wydziału Prawa UJ, miał 36 
lat. Późniejszy poseł. Od niedaw-
na na emeryturze. Wiceprezydent 
Piotr Pawnik „Pepe” - socjolog 
po UJ, 28 lat – najmłodszy wice-
prezydent w kraju, od lat dyrek-
tor sanatorium w Krynicy-Zdro-
ju. Wiceprezydent Marian Cycoń 

najbardziej doświadczony, asy-
stent wojewody Lecha Bafii, na-
czelnik Piwnicznej-Zdroju, pre-
zydent Nowego Sącza, miał wtedy 
49 lat. Późniejszy dwukrotny po-
seł, burmistrz Starego Sącza, od 
lat na emeryturze. Członkami za-
rządu ponadto byli: Leszek Zegz-
da - teolog po Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, miał 32 lata. 
W późniejszych latach był m.in. 
wicemarszałkiem Województwa 
Małopolskiego. Obecnie jest rad-
nym z Platformy Obywatelskiej. 
Krzysztof Niewiara, wtedy lat 41, 
inżynier po Politechnice Krakow-
skiej, był społecznym członkiem 
zarządu. Później wyjechał do War-
szawy, pracował całe życie na PKP, 
od lat na emeryturze. 

Trzeba wspomnieć jeszcze 
o dwóch osobach, które 30 lat temu 
odgrywały skrywane pierwszopla-
nowe role i ustalały przed wyborami 
listy wyborcze w Komitecie Oby-
watelskim „Solidarność”. To dłu-
goletni lider sądeckiej „S” Andrzej 
Szkaradek i ks. prałat proboszcz 
parafii św. Kazimierza Stanisław 
Czachor. Bardzo ważne posta-
ci w sądeckim życiu społecznym 
i politycznym. Należy o tym wie-
dzieć, bo od kilku lat są emerytami, 
a mają co wspominać i być może pi-
szą pamiętniki.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Największym jednak nieszczęściem jest to, że w miarę upływu lat 
do samorządu, i to nie tylko w Nowym Sączu, wdarła się jak wredna 
żmija polityka. Partie polityczne w tym naszym ciekawym kraju 
niczym Covid-19 masakrują samorządność, robiąc karykaturę z tego 
wspaniałego dokonania 30-lecia
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A TO CIEKAWE

Wybory przed sądem
Wybory w 2006 r. były pierwszymi, które zosta-

ły oprotestowane przed sądem. 10 stycznia 2007 r. Sąd 
Okręgowy w Nowym Sączu oddalił protest wyborczy 
komitetu wyborczego Piotra Lachowicza, kandydata 
PO na prezydenta Nowego Sącza. 

Protestujący wnioskowali o unieważnienie II tury 
wyborów prezydenckich i nakazanie powtórzenia gło-
sowania w okręgach, w których wyniki obarczone były 
wadami. W szczególności w okręgu nr 22, w którym – 
zdaniem protestujących – doszło do uchybienia formal-
nego przy powoływaniu pełnomocnika prezydenta. Sąd 
postanowił oddalić protest. W uzasadnieniu podał, że 
na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
nieprawidłowości stwierdzone w komisjach obwodo-
wych nie miały wpływu na ostateczny wynik wyborów. 

Ważność wyborów mogła być zakwestionowana w dro-
dze protestu wyborczego wyłącznie z powodu przestęp-
stwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów or-
dynacji dotyczących ustalenia wyników głosowania lub 
wyników wyborów. Takie nie miały miejsca. W wyniku 
ponownego liczenia głosów w trzech wskazanych ko-
misjach wyborczych, różnica między zwycięskim Ry-
szardem Nowakiem a przegranym Piotrem Lachowi-
czem zmniejszyła się z 47 do 41 głosów. 

Werdykt utrzymał w mocy 14 marca 2007 r. Sąd Ape-
lacyjny w Krakowie uznając, że nie ma podstaw do po-
wtórnych wyborów prezydenta Nowego Sącza.

„Postanowienie krakowskiego sądu jest prawomoc-
ne. Uznajemy wynik wyborów” – stwierdził mec. Woj-
ciech Gąsiorowski, pełnomocnik prawny nowosądec-
kiej PO. 

Rekordowa ilość nieważnych 
głosów

Po wyborach 16 listopada 
2014 r. obliczaniu wyników 
głosowania towarzyszył pa-
raliż sytemu informatycznego 
(kompromitacja PKW i KBW), 
a samemu głosowaniu – wy-
nikająca ze skomplikowanych 
zasad dezorientacja wyborców 
skutkująca dużą ilością gło-
sów nieważnych: w samym 
Nowym Sącz – 2327 do Rady 
Miasta, 2957 do Sejmiku Ma-
łopolskiego (tu krzyżyk sta-
wiano nieprawidłowo na każ-
dej stronie książeczki z listami 
kandydatów).

ŹRÓDŁO: J. LEŚNIAK, 
„ENCYKLOPEDIA SĄDECKA”

Wsparcie prezesa
22 listopada 2014 r. w trakcie kampanii wybor-

czej Nowy Sącz odwiedził prezes PiS Jarosław Ka-
czyński, udzielając poparcia przed drugą turą wy-
borów Ryszardowi Nowakowi, rekomendując go 
jako dobrego gospodarza: - Znam Nowy Sącz od 
ponad 20 lat, widzę jak miasto znacząco zmieniło 

się na lepsze, tu myśli się o ludziach, o nauczycie-
lach, by mieli pracę. Nowy Sącz pokazuje, jak wie-
lu naszym rodakom się powiodło, że Polacy potrafią, 
a władza publiczna nie chodzi na kolanach przed oli-
garchami, a mamy przecież w Polsce przykłady więk-
szych miast, które są prywatnymi miastami.  

 ŹRÓDŁO: J. LEŚNIAK, „ENCYKLOPEDIA SĄDECKA”

Najdłuższy staż w radzie
Rada Miasta Nowego Sącza ma jednego radnego, któ-

ry legitymuje się nieprzerwanym (z krótką przerwą) 
stażem – jest nim Józef Hojnor.

Pytany o receptę, jak zostać radnym w Nowym 
Sączu, odpowiadał na łamach „Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego”: - Recepta jest bardzo prosta. Uczciwość, 
sumienność i skuteczność w codziennej pracy na rzecz 
mieszkańców. W tym nie ma wielkiej filozofii. Jestem 
zawsze przygotowany do sesji.  Czytam i analizuję 
dokumenty, na komisjach zadaję pytania, konsultuję 
swoje decyzje z mieszkańcami. Ot co. 

FIRMA NOWAK-MOSTY SP. Z O.O. POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO 

CIEŚLA SZALUNKOWY, ROBOTNIK MOSTOWY, 
MILE WIDZIANE BRYGADY. 

PRACA NA POŁUDNIU POLSKI. 
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT 

POD NR 503 963 730 

27 września 1998 - w sądeckiej Regionalnej Telewizji Kablowej odbyła się pierwsza 
w dziejach Nowego Sącza transmitowana bezpośrednio przedwyborcza debata. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich ugrupowań, wystawiających 
kandydatów w październikowych wyborach samorządowych.

Wycinek z prasy - rok 1990

OGŁOSZENIA DROBNE
MATEMATYKA: Korepetycje nauczyciel 
matematyki - 504699482

„Dobry Tygodnik 
Sądecki” 

znajdziesz na
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- Mamy XXI wiek, a walczymy o to, żeby 
w zimie woda nie zamarzała w wozach 
strażackich, bo gmina odcięła nas od 
ogrzewania. Nie mamy ani ciepłej wody 
ani nawet ubikacji. O prysznicach już na-
wet nie wspominamy. Po akcji wsiada-
my brudni w swoje samochody i jedziemy 
tacy do domu, bo nie mamy możliwości 
się umyć. Żyjemy jak w średniowieczu 
- mówią strażacy OSP Korzenna - jed-
nostki, która od 86 lat niesie pomoc lu-
dziom. O swoistej wojnie, jaka toczy się 
od lat między wójtem a nimi, krążą już le-
gendy. Konflikt co jakiś czas się zaognia, 
a jego końca nie widać. Dodatkowo czte-
ry lata temu w Korzennej powstała dru-
ga jednostka OSP.  

Jak wspominają strażacy, konflikt 
między wójtem Leszkiem Skowro-
nem, a OSP Korzenna zaczął się niemal 
od momentu, kiedy ten objął urząd, 
czyli w 2006 roku. - Przede wszyst-
kim wójt chciał przejąć tę remizę 
i działki, których jesteśmy współwła-
ścicielami. Za poprzedniego wójta 
zarówno budynek, jak i działka prze-
pisane zostały na współwłasność. 
Remiza była budowana w czynie spo-
łecznym przez strażaków i gmina ni-
gdy do tego nie dołożyła ani pięć gro-
szy - stwierdza prezes OSP Korzenna 
Janusz Szambelan.

28 czerwca 2002 roku druhowie 
zostali współwłaścicielami działki, na 
której jest wybudowana remiza, jak 
i tej sąsiadującej. Taką decyzję podjęli 
radni gminy. Celem podjętej uchwa-
ły było powstanie nowej remizy, ale 
również - jak przypomina prezes OSP 
- to, aby strażacy mogli wykazać się 
wkładem własnym, kiedy starają się 
o dotacje.

Jak przypomina prezes Szambe-
lan, podczas zebrania sprawozdaw-
czego jednostki OSP Korzenna, któ-
re odbyło się w styczniu 2007 roku, 
wójt Skowron zapewniał, iż w budże-
cie gminy są zabezpieczone środki fi-
nansowe tj. 100 tys. zł na opracowa-
nie koncepcji przedłużenia budynku 
gminy, w którym miały być zapro-
jektowane pomieszczenia dla OSP Ko-
rzenna. Rok później, w odpowiedzi na 
pismo druhów, wójt podtrzymał sta-
nowisko. Projekt jednak nigdy nie zo-
stał przedstawiony strażakom.

Wówczas gospodarz Korzennej 
miał obiecać druhom wybudowa-
nie remizy w innej lokalizacji. Final-
nie nowa remiza znalazła swoje miej-
sce w dobudówce, która powstała 
przy tamtejszym ośrodku zdrowia. 
Jak zaznaczają strażacy, podczas bu-
dowy nie konsultowano się z nimi, 
a kiedy zasugerowali, że trzeba rów-
nież pomyśleć o wieży, na której bę-
dzie można suszyć węże oraz kratce 

ściekowej, do której woda z nich bę-
dzie spływać, mieli usłyszeć od wójta: 
„jeszcze tego nie dostaliście, a już ma-
cie jakieś wymagania”. 

Nowa remiza
- Kiedy powstała remiza, podje-

chaliśmy samochodami i czekaliśmy, 
aż ktoś przyjdzie z kluczami, ale nikt 
się nie pojawił. Chcieliśmy się tam 
przenieść, ale na normalnych, uczci-
wych warunkach. Przecież tutaj jest 
współwłasność, więc takie same wa-
runki powinny być tam. Nie chodzi-
ło już o powierzchnię działki, bo tu-
taj jest około 20 arów, a tam pewnie 
5, ale o to, żeby była współwłasność. 
Wójt stwierdził, że nie ma takiej moż-
liwości. Mieliśmy propozycję umowy 
na użyczenie budynku na 5 lat, a co 
stałoby się dalej, tego nikt nie wie-
dział - relacjonuje komendant OSP 
Korzenna Stanisław Wojtarowicz.

Natomiast prezes jednostki zazna-
cza, iż w obecnym budynku do dyspo-
zycji strażaków jest sala wykładowa, 
szkoleniowa, dwa garaże, magazy-
ny, również w piwnicy, a w nowym 
budynku dostali propozycję korzy-
stania z dwóch garaży i 8 metrów 
kwadratowych magazynów na zasa-
dzie użyczenia do 2018 roku. Gmina 
zastrzegła sobie, że może rozwiązać 
umowę z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia w dowolnym czasie 
jej trwania. W zamian strażacy mie-
li zrzec się darowizny, czyli współ-
własności w dwóch działkach, w tym 
jednej, na której jest ich dawna remi-
za. Miało się to stać do 30 dni od pod-
pisania umowy użyczenia.

- Mamy to na piśmie, taka była 
umowa przygotowana w urzędzie 
gminy. Niby wójt mówił, że może-
my korzystać z innych pomieszczeń, 
ale za każdym razem musielibyśmy 
prosić o zgodę, nie dostaliśmy nawet 
swoich kluczy - wyjaśnia prezes jed-
nostki Janusz Szambelan.

Budynek Centrum Społeczno-Kul-
turalnego (przy ośrodku zdrowia), 
w którym mieści się obecnie siedzi-
ba nowej jednostki OSP Korzenna 
Centrum, został oddany do użytku 
w 2011 roku.

- Był on od początku przeznaczo-
ny na nową siedzibę jednostki OSP 
Korzenna, która na przeprowadzkę 
miała niemal 5 lat, ale ostatecznie nie 
zdecydowała się na to. W tej sytuacji 
w 2016 roku obiekt użyczono nowej 
jednostce OSP Korzenna Centrum - 
wyjaśnia wójt Skowron.

Strażacy sugerują, iż na poczet do-
budowy gospodarz Korzennej dostał 
dotację z Unii Europejskiej i miał 5 lat, 
aby do remizy sprowadzili się stra-
żacy. Wiedząc, że OSP Korzenna nie 

przystanie na warunki przeprowadz-
ki, utworzył nową jednostkę i zaczął ją 
faworyzować.

Wójt zaprzecza i tłumaczy, iż 
utworzenie OSP Korzenna Centrum 
było inicjatywą oddolną, a jedną 
z przyczyn mogło być usunięcie z gro-
na strażaków OSP Korzenna 21 ochot-
ników, „mających często duże do-
świadczenie, którzy opowiadali się za 
skorzystaniem z oferty przeprowadz-
ki do nowej remizy”.

Dodaje również, iż przekazanie na 
własność budynku nowej remizy stra-
żakom OSP Korzenna było niemożli-
we ze względu na fakt, że obiekt został 
wybudowany z wykorzystaniem dofi-
nansowania ze źródeł zewnętrznych, 
więc budynek mógł zostać co najwy-
żej użyczony. Zapewnia, iż wszystkie 
jednostki w gminie korzystają z lokali 
na takich samych warunkach.

Druga jednostka straży w Korzennej
Od 2016 roku w Korzennej funk-

cjonują dwie jednostki OSP oddalone 
od siebie o kilkaset metrów. 86-letnia 
OSP Korzenna liczy sobie 140 człon-
ków, a powstała OSP Korzenna Cen-
trum - około 55, biorąc pod uwagę, 
w obu przypadkach, Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą. Starsza jednost-
ka w ubiegłym roku wyjechała 86 razy 
do akcji, młodsza - 36. Do założenia 
jednostki OSP Korzenna Centrum, 
w głównej mierze przyczynił się An-
drzej Kubisz, obecnie prezes jednostki.

- Działam w stowarzyszeniu 
„Korzenie” i użytkowałem budynek, 
który obecnie jest remizą. Co mie-
siąc przywoziłem żywność z ban-
ku żywności i dystrybuowałem ją 
przez długi czas właśnie w tym po-
mieszczeniu. Udałem się do wójta 
i chciałem wydzierżawić pomiesz-
czenie dla stowarzyszenia „Korze-
nie”, żeby mieć tam magazyn żyw-
ności. Okazało się, że nie da się tego 
zrobić, gdyż obiekt jest przeznaczo-
ny dla OSP - tłumaczy prezes OSP 
Korzenna Centrum.

Wspomina, że postanowił wte-
dy założyć straż i przejąć budynek. 
Wójt miał stwierdzić, że jeśli się uda 
wszystko zorganizować, to nie ma 
przeszkód. Andrzej Kubisz miał wów-
czas zebrać grupę osób i założyć sto-
warzyszenie OSP Korzenna Centrum, 
które oficjalnie zostało zarejestrowa-
ne 1 czerwca 2016 roku. Tego dnia w 
systemie pojawiła się nowa jednost-
ka OSP.

- Początkowo mieliśmy 18 straża-
ków założycieli, kilku z nich kiedyś 
należało do OSP Korzenna. Bardziej 
chodziło mi o pomieszczenie, któ-
re zostałoby wykorzystane do celów 
wielu stowarzyszeń, niż o powstanie 

straży - wyjaśnia prezes OSP Korzen-
na Centrum.

Strażacka działalność nowicju-
szy rozpoczęła się tego, że otrzyma-
li od gminy pompy i specjalistyczną 
odzież. Trzeba było przejść też nie-
zbędne szkolenia, którym się aspirują-
cy strażacy poddali. Potem zaczęli sta-
rać się o środki zewnętrzne, napisali 
kilka projektów ws. dofinansowań.

- Kupiliśmy samochód za środki 
przekazane nam przez gminę, ścią-
gnęliśmy go z Austrii przez wzgląd 
na koszty. Ceny wszystkich sprzę-
tów, które muszą mieć atesty, są 
ogromne, te 6 tys. zł, które dosta-
je każda jednostka z gminy, są nie-
wystarczające. Musieliśmy szukać 
sponsorów. Stowarzyszenie „Ko-
rzenie” zrzesza przedsiębiorców, 
więc uderzyliśmy do nich i pomo-
gli - przyznaje prezes OSP Korzenna 
Centrum. - Teraz jednostka oczeku-
je na drugi samochód, który w prze-
ciągu tygodnia dotrze do Korzennej 
z Austrii i również jest współfinan-
sowany przez gminę - tłumaczy pre-
zes OSP Korzenna Centrum Andrzej 
Kubisz.

Remont
- Wójt podkreślał, że nie chce-

my przejść do nowego, wyposażo-
nego budynku, a wkrótce po rozpo-
częciu jego użytkowania przez drugą 
straż, czyli OSP Korzenna Centrum, 
budynek musiał zostać wyremonto-
wany, bo nie nadawał się do użytku 
- przypomina Paweł Kantor, strażak 
OSP Korzenna.

Gospodarz gminy potwierdza, iż 
prace modernizacyjne w remizie zo-
stały wykonane w 2019 roku i obejmo-
wały m.in. adaptację pomieszczeń pod 
bieżące potrzeby jednostki oraz mon-
taż wyciągu spalin, który przed laty 
był rzadkością, ale dzisiaj jest już stan-
dardowym wyposażeniem.

- Projekt budynku był uzgadniany 
z OSP Korzenna, ale po użyczeniu go 
nowej jednostce OSP Korzenna Cen-
trum okazało się, że zaprojektowa-
na wcześniej wieża do suszenia węży 
strażackich nie jest potrzeba. W ra-
mach modernizacji urządzono w tym 
miejscu zaplecze kuchenne i maga-
zyn - tłumaczy wójt.

Dodaje również, iż budynek był 
użytkowany od 2011 roku, bo po bra-
ku zainteresowania przeprowadzką 
do niego OSP Korzenna, prowadzo-
no w nim m.in. działalność kultu-
ralną, odbywały się zajęcia dla dzieci, 
organizowano imprezy, a garaż wy-
korzystywany był na bieżące potrze-
by, m.in. jako miejsce postoju auto-
busu szkolnego.

- Po ośmiu latach eksploatacji od-
nowiono również ściany i posadzki, 
wykorzystując możliwość uzyska-
nia dofinansowania na ten cel - in-
formuje wójt Skowron.

Brak ogrzewania
Budynek OSP Korzenna został 

odłączony od centralnego ogrzewa-
nia w 2011 roku. Powodem była ter-
momodernizacja budynku Urzędu 
Gminy w Korzennej, który sąsiadu-
je z remizą. Jak wspominają strażacy, 
nikt ich wcześniej nie poinformował. 
O tym, że są odcięci od ogrzewania 
dowiedzieli się jesienią podczas prze-
glądu technicznego budynku.

Kiedy nadeszła pierwsza zima, 
musieli zadbać, by w zbiorniku wozu 
strażackiego woda nie zamarzła i by 
w razie pożaru mogli bez problemu 
wyjechać i ratować ludzkie życie i do-
robek. Podkreślają również, że dopóki 
nowa dobudówka przy ośrodku zdro-
wia nie została oddana do użytku, ich 
remiza miała ogrzewanie z gminy.

- Poskładaliśmy się, kupiliśmy 
sobie nagrzewnicę i olej opałowy. 
Kiedy mrozy były duże, włączaliśmy 
w nocy nagrzewnicę, żeby woda nie 
zamarzła. Naszym zdaniem było to 
celowe działanie wójta, chciał nas 
zmusić do wyprowadzki i zrzeknię-
cia się współwłasności budynku, jak 
i działki - stwierdza prezes OSP Ko-
rzenna Janusz Szambelan.

Jak wyjaśnia wójt Skowron, po-
wodem odłączenia obiektu od ogrze-
wania były zalecenia audytu ener-
getycznego i dlatego „zlikwidowano 
wówczas nieefektywne kanały cie-
płownicze łączące budynek OSP Ko-
rzenna i budynek Ośrodku Zdrowia 
z kotłownią Urzędu Gminy”.

- Zakładano wówczas, że OSP Ko-
rzenna przeprowadzi się do nowej 
siedziby i utrzymywanie ogrzewa-
nia starego budynku nie znajdowa-
ło żadnego uzasadnienia - stwier-
dza wójt.

Ponadto dodaje, iż informacja 
o termomodernizacyjnych planach 
była powszechnie znana, a jednostka 
OSP Korzenna miała wówczas otwar-
tą drogę do przeprowadzki.

- Było to nie tyle zastępcze roz-
wiązanie, co rozwiązanie docelowe, 
uzgodnione na etapie projektowania, 
a następnie budowy, ponieważ nowa 
remiza była budowana z myślą o OSP 
Korzenna - zaznacza wójt.

Obecnie druhowie nadal pozostają 
bez centralnego ogrzewania. Zakupi-
li z własnych środków grzejniki elek-
tryczne i w taki sposób dbają, by woda 
nie zamarzała.

- Już w tej sprawie dostaliśmy za-
pytanie z gminy, dlaczego rachun-
ki za elektryczność wzrosły - dodaje 
prezes OSP Korzenna.

Brak kanalizacji 
W budynku OSP Korzenna jest 

przygotowane miejsce na ubikację, 
ale próżno szukać kanalizacji. Straża-
cy wspominają, że kiedy kilka lat temu 
projektowano ją, gmina przedstawi-
ła im mapę z narysowaną nitką, która 
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jasno wskazywała, iż remiza zostanie 
podpięta do kanalizacji. Po zakończe-
niu inwestycji wójt miał stwierdzić, 
że na tym projekcie była tylko „przy-
padkowa kreska”. Finalnie do kana-
lizacji podpięci nie zostali. Wystąpi-
li o przyłącz najkrótszą drogą, jednak 
wyznaczono ją koło drogi powiato-
wej, co wydłużyło jej trasę i „podnio-
sło koszt wykonania do około 23 tysię-
cy zł, a takich pieniędzy nie posiadają 
druhowie”.

Zwrócili się do wójta po wsparcie, 
a on miał stwierdzić, iż to zależy od 
Rady Gminy - A ta w większości „na-
leży” właśnie do wójta, więc odpo-
wiedź była jasna - stwierdzają stra-
żacy. Podkreślają również, iż 21 marca 
powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego zgodził się na użytkowa-
nie kanalizacji, a z jego pisma wynika, 
iż „sporne przyłącze było zgłoszone do 
realizacji i zostało zgłoszone do odbio-
ru jako wykonane, a do dzisiaj nie po-
wstało”. Od 2011 roku kilkukrotnie 
zwracali się o wykonanie przyłącza, 
jak i wsparcie finansowe gminy w tym 
zakresie,  ale bezskutecznie.

- W fazie projektowania kana-
lizacji początkowo zakładano prze-
bieg sieci koło remizy, jako najbar-
dziej optymalny, ale Zarząd OSP 
Korzenna nie wyraził na to zgody, 
w związku z tym dokonano zmiany - 
twierdzi wójt i dodaje, iż reakcją OSP 
Korzennej na zmianę był protest, któ-
ry groził wstrzymaniem całej inwe-
stycji kanalizacyjnej. Finalnie strażacy 
mieli ulegnąć pod presją mieszkańców 
Korzennej.

Zarząd OSP tłumaczy, iż zgody nie 
było, gdyż główny rurociąg zapropo-
nowano środkiem działki przylega-
jącej do remizy.  - Wówczas to panu 

wójtowi nie przeszkadzało, że zosta-
nie zniszczona działka. Dopiero gdy 
OSP nie wyraziło zgody, przedsta-
wiono mieszkańcom, że OSP bloku-
je inwestycję, nie informując miesz-
kańców dlaczego się sprzeciwiamy 
- podkreśla Janusz Szambelan.

Gospodarz gminy wyjaśnia, iż 
przedstawiony przez gminę przebieg 
sieci kanalizacyjnej, uwzględniał per-
spektywiczne plany zagospodarowa-
nia całego terenu, by w przyszłości 
w razie realizacji planów inwestycyj-
nych nie było konieczności zmiany 
przebiegu sieci i ponoszenia z tego ty-
tułu dodatkowych kosztów.

Brak wsparcia finansowego 
Druhowie OSP Korzenna jeżdżą 

do akcji wozem bojowym z 1978 r., 
wszystkie remonty remizy wykonu-
ją ze swoich prywatnych pieniędzy 
oraz środków i materiałów przeka-
zywanych przez sponsorów. Ci jed-
nak mają prosić, aby publicznie im 
nie dziękować. - Możliwe, iż boją się 
wójta i tego, że mógłby im zaszko-
dzić - stwierdzają strażacy. Jak za-
znaczają, notorycznie ich jednostka 
jest pomijana, jeśli chodzi o wspar-
cie z gminy. Otrzymują jedynie 6 tys. 
zł w skali roku, które każda jednost-
ka OSP otrzymuje na utrzymanie go-
towości bojowej. Kilka razy składali 
również wnioski do gminy, by ta wy-
dała pozytywną opinię niezbędną do 
zakwalifikowania jej do projektu „Ma-
łopolskie remizy”, z którego to moż-
na pozyskać dofinansowanie. Stwier-
dzają jednak, iż dopóki ich starania o 
dotacje będą uzależnione od gminy, 
wójta Skowrona, czy Zarządu Gmin-
nego OSP, w którym szefuje wójt, nie 
mają żadnych szans.

Wójt przekonuje, że wszystkie 
jednostki są tak samo traktowane, 
a wnioski o pozyskanie środków do 
projektu, „Małopolskie remizy” rze-
telnie analizowane. Opinię wyda-
je zarząd gminny OSP i na tej pod-
stawie gmina sporządza wniosek 
o dofinansowanie.

- Z nieznanych powodów przed-
stawiciele OSP Korzenna nie bio-
rą udziału w spotkaniach Zarządu 
Gminnego OSP RP, nie uczestniczą w 
głosowaniach - twierdzi wójt.

- Te nieznane powody to nic in-
nego, jak fakt, że o takim spotkaniu 
jesteśmy powiadamiani w ostatniej 
chwili, a przecież kilku z nas pracuje 
na delegacjach - odpowiadają straża-
cy. - Mamy podobne podejście jak Ju-
rek Owsiak, mimo przeciwności i tak 
będziemy pomagać do końca świata 
i jeden dzień dłużej - stwierdza Paweł 
Kantor, strażak OSP Korzenna.

Droga dojazdowa 
Druhowie wielokrotnie zwracali 

się do gospodarza gminy o wytycze-
nie drogi dojazdowej do większego 
z dwóch garaży, gdyż jak zaznacza-
ją, mają problem z wyjazdem do ak-
cji przez parking, a w najlepszym wy-
padku muszą wycofywać do samej 
drogi powiatowej, bo jest tak ciasno.

- Raz mi wójt powiedział, że nie 
wie, jak to zrobić, ale się zastanowi, 
potem, że zlecił przemyślenie spra-
wy pani kierownik wydziału inwe-
stycji. Ta pani miała się zastanowić 
i zrealizować zadanie. Do dnia dzi-
siejszego nie mamy żadnej odpo-
wiedzi. Pokazywaliśmy zdjęcia, na 
których widać jak zablokowana jest 
nasza droga wyjazdu. Tam parkują 
pracownicy urzędu gminy. Bywało 

i tak, że tylko dzięki uprzejmości wła-
ścicieli sąsiedniego sklepu, którzy nie 
zamknęli bram, mogliśmy wyjechać 
do akcji. Przecież w takich chwilach 
liczy się każda minuta,  a nawet se-
kunda, a my musimy się martwić, 
czy dotrzemy na czas i uratujemy 
czyjeś życie - zwraca uwagę prezes 
Szambelan.

W korespondencji z naszą re-
dakcją wójt Skowron stwierdził, iż 
oznaczenie drogi dojazdowej na na-
wierzchni żwirowej strażacy mogą 
sobie wykonać na przykład przy uży-
ciu pachołków, którymi OSP Korzen-
na dysponuje.

- Namalowanie znaków pozio-
mych na nawierzchni żwirowej jest 
niemożliwe - dodaje.

Czy konflikt ma szansę się 
zakończyć? 

O konflikcie pomiędzy wójtem 
Skowronem, a strażakami OSP Ko-
rzenna krążą od kilku lat legendy na 
Sądecczyźnie. - Bardzo ubolewam 
nad tą sytuacją. W przeszłości podej-
mowaliśmy próby mediacji z moim 
poprzednikiem śp. Antonim Bienia-
sem. Niestety zakończyły się one fia-
skiem - wspomina prezes Zarządu 
Powiatowego Związku OSP RP, a zara-
zem zastępca komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej starszy brygadier 
Paweł Motyka.

Strażacy OSP Korzenna mówią 
wprost, że jeżeli podejście wójta się 
zmieni, to nie widzą przeszkód, aby 
się spotkać i porozmawiać.  Natomiast 
wójt Leszek Skowron stwierdza, że 
trudno sobie wyobrazić bardziej wy-
raźny gest dobrej woli niż wybudowa-
nie dla jednostki OSP Korzenna nowej 
remizy, która oferuje warunki funk-
cjonowania nieporównywalne z tym, 
czym jednostka dysponuje obecnie.

- W przeszłości zorganizowałem 
wiele spotkań z Zarządem OSP Ko-
rzenna, na których przekonywałem 
do korzystania z nowego obiektu. 
Również w liście otwartym skiero-
wanym do wszystkich druhów OSP 
Korzenna zapraszałem do skorzy-
stania z tej propozycji. W poprzedniej 
kadencji podczas posiedzenia jednej 
z komisji Rady Gminy, prowadzona 
była dyskusja na temat współpracy 
z jednostką OSP Korzenna pod ką-
tem zakupu samochodu strażackie-
go. Wówczas prezes OSP Korzenna 
pan Janusz Szambelan, stwierdził, 
że „OSP Korzenna posiada najlepszy 
samochód bojowy na terenie gminy 
i nie potrzebuje innego...” - przypo-
mina wójt.

Prezes Szambelan przedstawia 
nieco inny scenariusz spotkania, 
o którym wspomniał wójt. Jak rela-
cjonuje, na posiedzeniu owej Komi-
sji Rolnictwa jeden z radnych miał 
stwierdzić: „gdyby było normalnie, to 

moglibyśmy pomyśleć o zakupie sa-
mochodu dla OSP Korzenna”.

- Nie wiem co oznaczało to słowo 
„normalnie”,  jeżeli wyżej wymie-
nione sytuacje pokazują, iż normal-
nie by mogło być, gdyby podejście 
władz gminy i wójta do naszej jed-
nostki było inne. Urząd zakupił sa-
mochody o wiele starsze i droższe 
w utrzymaniu. Kierując się wiedzą 
na temat tych samochodów, stwier-
dziłem, że OSP Korzenna posiada 
bardziej ekonomiczny i odpowied-
niejszy, zwinniejszy pojazd, którym 
można dotrzeć wszędzie tam gdzie 
potrzebna jest pomoc mieszkańcom. 
Dlatego też wyraziłem się, że takie 
złomy jakie kupujecie to my nie po-
trzebujemy, tego wójt już nigdzie 
nie wspomniał - przypomina pre-
zes OSP Korzenna Janusz Szambelan.

Wójt zaznacza jednak, iż bez 
względu na to, co wydarzyło się w 
przeszłości, nowa remiza pozostaje 
otwarta dla OSP Korzenna i nic nie 
stoi na przeszkodzie, by jednost-
ka OSP Korzenna doszła do poro-
zumienia z jednostką OSP Korzen-
na Centrum.

- Wszystko jest w rękach druhów 
z OSP Korzenna - kwituje.

Prezes OSP Korzenna Janusz 
Szambelan stwierdza, iż nie rozu-
mie, w jakim sensie jednostka OSP 
Korzenna ma dochodzić do poro-
zumienia z jednostką OSP Korzen-
na Centrum, bo przecież wszyscy 
strażacy współpracują ze sobą pod-
czas akcji ratowniczo-gaśniczych, 
rozmawiają prywatnie poza tere-
nem działań, a niektórzy się nawet 
przyjaźnią.

- Dlaczego wójt próbuje nas 
skłócić i opowiada takie rzeczy? 
Tak na logikę, to gdzie my mamy 
się pomieścić w tych „nowych” 
pomieszczeniach?  Nikt z taką pro-
pozycją nie zwrócił się do nas, nie 
było żadnych rozmów na ten  temat. 
To są dwa stowarzyszenia. Każde 
z nich posiada sprzęt, ma więcej lub 
mniej, ale go ma - wyjaśnia prezes 
Szambelan.

Jego słowa potwierdza również 
prezes nowopowstałej jednostki OSP 
Korzenna Centrum Andrzej Kubisz. 
- Na akcjach ratowniczych wszy-
scy są kolegami, nie ma żadnej ne-
gatywnej atmosfery. Myślę, że tak 
samo jest poza nią - zapewnia.

Strażacy OSP Korzenna zaznacza-
ją, że mają dość przepychanek słow-
nych, chcą po prostu móc bez prze-
szkód pomagać ludziom i liczą, iż 
wreszcie doczekają się wsparcia ze 
strony władz gminy.

- Może postawimy na środku wsi 
lub pod urzędem gminy latrynę i bę-
dziemy ciągnąć wodę z rzeki, żeby 
móc się również opłukać - zasta-
nawiają się rozgoryczeni strażacy.
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Dzięki POMOCowej INFOlinii, którą od 17 

marca prowadzi Stowarzyszenie Sursum 

Corda, czyjś bagaż problemów może być 

lżejszy. Dzwoniąc pod numer 508 772 398, 

można otrzymać darmowe wsparcie psy-

chologiczne, informację jak załatwić kon-

kretną sprawę, a dzięki wsparciu nowosą-

deckich Strzelców nawet pomoc w zrobieniu 

zakupów. INFOlinia łączy również osoby po-

trzebujące z tymi, które chcą pomóc.  

Od kilku tygodni telefon Stowarzyszenia 

Sursum Corda jest cały czas do dyspozy-

cji mieszkańców Nowego Sącza. Codzien-

nie – od poniedziałku do soboty w godz. 

9.00-13.00,  każdy może otrzymać wspar-

cie i realną pomoc w związku z epidemią 

koronawirusa w kraju. – Na początku te-

lefonów było więcej, ponieważ wiedza 

nas wszystkich na temat sytuacji w jakiej 

się znaleźliśmy, była niewielka – informuje 

Halina Rams, wiceprezes zarządu stowa-

rzyszenia. - Wówczas dzwoniący pytali jak 

mogą skontaktować się z przychodnią, za-

rejestrować u lekarza, zdobyć e-receptę. 

Później, gdzie można zdobyć maseczkę – 

wymienia Halina Rams. 

Sporo było również telefonów od za-

niepokojonych seniorów, którzy błędnie 

interpretując zalecenia rządu, byli prze-

konani, że w ogóle nie mogą wychodzić 

z domu. – Dzwoniły starsze osoby, któ-

re nie radziły sobie z zamknięciem. Nie-

kiedy potrzebowały serdecznej rozmowy 

i tzw. „wygadania się”. Wówczas pra-

cownicy stowarzyszenia podnosili ich na 

duchu, pocieszali, wspierali dobrym sło-

wem. Tłumaczyli również, na czym polega-

ją wprowadzane przez rząd obostrzenia, 

ponieważ niejednokrotnie przekaz medial-

ny nie był dla seniorów czytelny – tłumaczy 

wiceprezes. 

Gdy na podstawie wywiadu pracownik 

stowarzyszenia ocenił, że osoba dzwonią-

ca potrzebuje dalekosiężnej pomocy, łą-

czył ją z psychologiem – wolontariuszem 

współpracującym z Sursum Corda. Poja-

wiły się także prośby o pomoc w zrobie-

niu zakupów spożywczych – wówczas 

takie informacje były przekazywane do 

Strzelców z Jednostki 2006 Nowy Sącz, 

którzy pod kierownictwem komendanta 

Sławomira Szczerkowskiego pomaga-

li nie tylko w zrobieniu zakupów, ale tak-

że załatwieniu ważnych spraw na poczcie 

czy w aptece. 

Ze środków Korpusu Solidarności zo-

stały zakupione środki ochrony osobi-

stej, niezbędne do działalności pomoco-

wej nowosądeckich Strzelców. Płyny do 

dezynfekcji, maseczki ochronne i jedno-

razowe rękawiczki zostały przekazane 

podczas spotkania wiceprezes Stowarzy-

szenia Sursum Corda Haliny Rams z ko-

mendantem Sławomirem Szczerkowskim. 

Bez względu na to kto i w jakiej potrze-

bie dzwonił na POMOCową INFOlinię, klu-

czem do skutecznego i adekwatnego do 

potrzeb działania jest wywiad, który prze-

prowadzają osoby na pierwszej linii fron-

tu. Kilku mieszkańców kontaktowało się 

ze stowarzyszeniem z prośbą o pomoc 

osobom samotnym, które w ich ocenie 

były niezaopiekowanie. Wówczas koniecz-

ny był kontakt z Miejskim Ośrodkiem Po-

mocy Społecznej. Weryfikowano podaną 

informację i dostosowywano działanie do 

indywidualnych potrzeb. 

POMOCowa INFOlinia przyniosła pozy-

tywne efekty również dla osób dyżurują-

cych przy telefonie. - Stres podczas pierw-

szego dyżur szybko minął i zrobił miejsce 

poczuciu satysfakcji z tego, że będąc po 

drugiej stronie słuchawki, można sprawić, 

że czyjś bagaż problemów będzie lżejszy. 

A dla mnie? Okazuje się, że pomoco-

we działanie to prawdziwa recepta na lęk 

i smutek epidemicznej izolacji społecznej. Po-

moc ma Moc! – mówi z radością Anna Gądek 

– pracownik Stowarzyszenia Sursum Corda. 

Najbardziej niezwykłe były telefony od 

osób młodych, które chciały się zaangażo-

wać i oferowały pomoc pro bono. – Widzi-

my bardzo dużo odruchów dobrego serca 

– mieszkańcy pomagają sobie nawzajem. 

Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni! – 

mówi Halina Rams. 

Odpowiedzialność społeczna to część 

misji Sursum Corda, którą realizuje na co 

dzień. W obliczu jednego z największych 

wyzwań współczesnej historii, załoga sto-

warzyszenia solidaryzuje się z potrzebują-

cymi i cały czas oczekuje telefonów na PO-

MOCowej INFOlinii. 

Sursum Corda ma receptę na lęk i epidemiczną izolację 
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Kult jednostki

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka zażądał przeprosin 
od wiceprezydenta Artura Bochenka, który jego zdaniem roz-
powszechnia informację, jakoby radny nawoływał do zwol-
nień pracowników sądeckiego ratusza. Zaapelował również, 
aby oszczędności szukać nie w zwolnieniach, ale w ograni-
czeniu kosztów promocji prezydenta Ludomira Handzla, bo 
jak to ujął: „tworzy się kult jednostki”. 

- Pan prezydent Bochenek przeinaczył moją wypowiedź 
z sesji i cały czas ten błąd powiela. Oczekuję, że po tej konfe-
rencji zreflektuje się i padnie z jego ust słowo przepraszam. 
Apeluję, aby do następnego piątku do godz. 12. na stronie in-
ternetowej miasta oraz na swoim profilu opublikował prze-
prosiny. Jeśli tego nie zrobi, rozważę wraz z kancelarią, któ-
ra będzie mnie reprezentować, pozwanie go do sądu - mówił 
15 maja podczas konferencji prasowej radny Kądziołka.

Podczas konferencji radny sporo uwagi poświecił temato-
wi autopromocji prezydenta Ludomira Handzla. Jego zdaniem 
to właśnie sfera, w której można szukać oszczędności. Pod-
kreślił, że pojawiające się na leżakach, stojakach na rowery, 
autobusach i banerach imię i nazwisko prezydenta to budo-
wanie „kultu jednostki”.

(KK)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA WWW.DTS24.PL

32,5 mln zł postojowego
W województwie małopolskim Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych wypłacił już świadczenia postojowe dla ponad 
67 tys. osób. Łączna kwota przelewów to niemal 133,3 mln 
zł. W całym kraju przelewy z postojowym trafiły na konta 
628 tys. osób na kwotę 1,2 mld złotych. Sądecka placówka ZUS 
zrealizowała ponad 16 tys. przelewów z postojowym, których 
kwota przekroczyła 32,5 mln złotych.

- Zachęcamy do składania wniosków przez internet, na 
Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Taki sposób złożenia 
wniosku zdecydowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia w nim 
błędu i przyspieszy jego obsługę - radzi Anna Szaniawska re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego.

(NN)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA WWW.DTS24.PL

Krystyna Czubówna zarapowała dla medyków
Coraz więcej znanych i mniej znanych osób rapuje pro-

mując zbiórkę dla służb ochrony zdrowia w ramach akcji 
#hot16challenge2. 14 maja na platformie YouTube ukaza-
ło się nagranie, które jest odpowiedzią pochodzącej z No-
wego Sącza Krystyny Czubówny na wyzwanie rzucone jej 
przez... CeZika.

#hot16challenge2 został zapoczątkowany przez rapera So-
lara. Reguła zabawy jest taka, że nominowana osoba musi za-
rapować 16-wersową zwrotkę. A wszystko po to, by zare-
klamować zbiórkę pieniędzy na pomoc ochronie zdrowia w 
walce z koronawirusem. W challenge włączyło się już wiele 
znanych osób, nie tylko raperów - w ostatnich dniach swo-
je nagrania opublikowali m.in. Golec uOrkiestra, Beata Ko-
zidrak, a także Artur Barciś i Cezary Żak.

Na nominację do #hot16challenge2 odpowiedziała też 
Krystyna Czubówna - znana lektorka, która pochodzi z 
Sądecczyzny.

„To nie jest ma bajka, to nie te klimaty,
nie szukam poklasku ani aprobaty.
Zostawmy podziały, to nie polityka,
tą zrzutką, typ rapem - wspomóżmy Medyka" - rapu-

je pani Krystyna.
(NN)

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA WWW.DTS24.PL

Jakub Bulzak szefem SJT

Coroczne wielkie święto teatru w Nowym Sączu mimo 
pandemii odbędzie się w zaplanowanym terminie. Po tym, 
jak Jesienny Festiwal Teatralny przeprowadził się do Stare-
go Sącza, a miasto Nowy Sącz zdecydowało się na organiza-
cję swojej Jesieni Teatralnej, rozpoczęto prace na przygoto-
waniem programu. Jak poinformował pełniący obowiązki 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu Mar-
cin Poręba, festiwal zaplanowano na październik. Szefem ze-
społu programowego został Jakub Bulzak - nauczyciel I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu, 
animator kultury, współpracownik Małopolskiego Centrum 
Kultury „Sokół”, Muzeum Okręgowego, Sądeckiej Bibliote-
ki Publicznej. Sądeczanie kojarzą go również jako konferan-
sjera, aktora Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego 
oraz członka Społecznego Komitetu Obchodów 200. Roczni-
cy Urodzin Stanisława Moniuszki.

(KK)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA WWW.DTS24.PL

Decathlon od czwartku w Sączu
W najbliższy czwartek (21 maja) w Centrum Handlowym 

Gołąbkowice nastąpi otwarcie wyczekiwanego przez wielu 
sklepu - Decathlon. Data została opublikowana na oficjal-
nej stronie CH Gołąbkowice na Facebooku. Według pier-
wotnych założeń sklep miał zostać otwarty w kwietniu 
tego roku. Decathlon ma w swojej ofercie artykuły, ubra-
nia i buty sportowe.

(NN)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA WWW.DTS24.PL

Stracili kilka tysięcy złotych na blika
Oszuści włamali się na konta na portalu społecznościowym 

i wyłudzili od trzech mieszkańców Sądecczyzny kody BLIK. 
Ich łupem padło łącznie kilka tysięcy złotych.

W zeszły piątek (15 maja) podszywając się pod właścicieli 
skradzionych kont, cyberoszuści rozesłali „znajomym” prośbę 
o wygenerowanie kodu BLIK, potrzebnego do opłacenia trans-
akcji. W ten sposób dwie mieszkanki regionu straciły po tysiąc 
złotych, a mężczyzna, którego fałszywa znajoma dwukrotnie 
poprosiła o kod, stracił dwa tysiące złotych. Co ciekawe, jego 
pieniądze zostały wypłacone w bankomatach w Szczecinie.

(NN)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA WWW.DTS24.PL

Schwerte zawiesza partnerstwo z Sączem
Niemieckie miasto Schwerte i Nowy Sącz były miastami part-
nerskimi przez 30 lat. W minioną niedzielę (17 maja) burmistrz 
Schwerte Dimitrios Axourgos poinformował o zawieszeniu 
partnerstwa i wystosował do prezydenta Ludomira Handzla 
notę protestacyjną przeciwko dyskryminacji społeczności LGBT. 
To pokłosie uchwalenia w listopadzie zeszłego roku przez rad-
nych PiS - Wybieram Nowy Sącz tzw. Samorządowej Karty Praw 
Rodzin.
Jak napisał w liście burmistrz Schwerte, uchwalenie budzącej 
kontrowersje Samorządowej Karty Praw Rodzin (opracowanej 
przez Ordo Iuris) „stoi w sprzeczności z naszą europejską ideą 
różnorodności”. „To nie do przyjęcia dla mnie i miasta Schwer-
te” - dodał.
W Samorządowej Karcie Praw Rodzin nie ma bezpośrednio 
mowy o osobach LGBT, lecz z założenia wspiera ona rodziny ro-
zumiane wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny. Kontro-
wersje wynikają z faktu, że dokument zobowiązuje samorząd, 
który go przyjął m.in. do niefinansowania projektów, które mają 
promować równość i tolerancję wobec osób LGBT.
 (NN)
 PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA WWW.DTS24.PL

Minister zdrowia zapowiedział „odmrażanie” uzdrowisk
Uzdrowiska zawiesiły swoją działalność ponad dwa miesią-

ce temu. Od połowy czerwca będą mogły z powrotem przyjmo-
wać kuracjuszy. We wtorek poinformował o tym minister zdro-
wia Łukasz Szumowski.

Decyzja została podjęta, ponieważ rząd spodziewa się, że 
w miarę wygaszania ogniska zachorowań na Śląsku będzie coraz 
mniej kolejnych przypadków zakażenia w całej Polsce. Osoby ze 
skierowaniem do uzdrowisk będą poddawane testom na obecność 
koronawirusa. Jak zapowiedział minister Szumowski - uzdrowi-
ska zostaną uruchomione 15 czerwca.

Ponadto parę dni temu, decyzją Wojewody Małopolskiego, izo-
latoria z Krynicy-Zdroju formalnie zakończyły swoją działalność.

(NN)
PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA WWW.DTS24.PL

Tydzień w skrócie
Z ratusza Handel

Z kroniki policyjnej

Współpraca

Zdrowie

Biznes

Kultura

Media

Wejdź na: www.dts24.pl 

Twój portal codziennych wiadomości
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