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Wnad cho dzą cych wy bo -
rach sa mo rzą do wych ki -
bi cu ję ró żnym ko mi te tom
wy bor czym zwy kłych

wy bor ców o in try gu ją cych nie raz na -
zwach w ro dza ju „Tu i te raz”, „Ra zem
prze ciw wszyst kim”, „Świe ża krew
w gmi nie” etc. Prze wa żnie są to od dol -
ne ini cja ty wy, czę sto bar dzo mło dych
lu dzi, któ rzy do tej po ry nie an ga żo wa li
się w pra cę lo kal ne go sa mo rzą du, aż
po wie dzie li: „Dość, tak da lej być nie
mu si!”. 

W od ró żnie niu bo wiem od wie lu
pseu do znaw ców na szej de mo kra cji
ostro żny je stem w wy da wa niu lau rek
wój to wi czy bur mi strzo wi od nie pa -
mięt nych cza sów pia stu ją cych swój
urząd. By wa i to czę sto, nie ste ty, że to
nie do wód ge niu sza ta kie go dżen tel me -
na, je go ta len tów me na dżer skich i go -
spo dar no ści, lecz si twy, któ rą stwo rzył,
cho rych ukła dów, ja kie zbu do wał, ko -
le sio stwa, sło wem dżu my gmin nej,
któ ra za tru wa na sze ma łe oj czy zny. 

Już sta ro żyt ni Gre cy od kry li, że wła -
dza de pra wu je. Na wet naj bar dziej spra -
wie dli wy mąż, po la tach rzą dze nia
za tra ca kry ty cyzm i dy stans do swo jej
oso by, ota cza się po chleb ca mi, sta je się
od por ny na no we my śli i idee i ze
szcze re go de mo kra ty prze ista cza się
w rów nie szcze re go sa tra pę, nisz czą ce -
go swo ich kry ty ków i ry wa li. Tak wła -
śnie się dzie je w nie któ rych gmi nach.
Efek tem jest de mo kra cja fa sa do wa. Ni -

by od by wa ją się wy bo ry co 4 la ta, ni by
wszy scy ma ją rów ne szan se, ni by ka -
żdy mo że star to wać, ale w isto cie to za -
be to no wa ny układ, o któ ry śmiał ko wie,
pró bu ją cy coś zmie nić, roz bi ja ją so bie
gło wy. 

Dla te go je stem za wpro wa dze niem
ka den cyj no ści w spra wo wa niu funk cji
wój ta, bur mi strza, sta ro sty, tak jak obo -
wią zu je ka den cyj ność w pia sto wa niu
naj wy ższe go urzę du w pań stwie. Dwie
ka den cje, czy li 8 lat rzą dze nia, i do wi -
dze nia. Zrób so bie chło pie prze rwę, od -
pocz nij od li zu sów, po czy taj, do kształć
się, ro zej rzyj po Pol sce i świe cie, i je -
że li czu jesz się na si łach, to po przy mu -
so wej ab sen cji wy star tuj w ko lej nych
wy bo rach. 

Aby po móc na szym Czy tel ni kom
w zna le zie niu swo je go fa wo ry ta
na rad ne go wo je wódz kie go i po wia to -
we go oraz wój ta bądź bur mi strza czy
pre zy den ta – na dal szych stro nach te go
nu me ru „Są de cza ni na” dru ku je my na -
zwi ska śmiał ków, aspi ru ją cych do re -
pre zen to wa nia nas i rzą dze nia na mi
w na stęp nej ka den cji. Jest w czym wy -
bie rać. 

Do brze ra dzę: Sta wiaj my na „wa ria -
tów” w do brym te go sło wa zna cze niu,
na „mło dą krew” i „świe ży od dech”
w sa mo rzą dzie. W koń cu cho dzi
o przy szłość na szą i na szych dzie ci,
a nie o do bre sa mo po czu cie wój ta czy
bur mi strza, któ re mu się wy da je, że
spra wu je do ży wot nią funk cję.

Henryk Szewczyk

KOSYM SPOJRZENIEM

SADECZANIN listopad 2010_SADECZANIN  03-11-2010  00:16  Strona 4



LISTOPAD 2010 Sądeczanin 5

v www.sadeczanin.info

Wy ścig wy bor czy
Ru szy ła peł ną pa rą sa mo rzą do wa ma chi -

na wy bor cza, któ rej fi na łem bę dzie gło so -
wa nie 21 li sto pa da (i 5 grud nia w przy pad ku
dru giej tu ry). Wśród osób, któ re sta nę ły
w szran ki wy bor cze obok sta rych zna jo mych,
sa mo rzą dow ców z dłu go let nim sta żem i bo -
ga tym do rob kiem, zna leź li się rów nież de biu -
tan ci, no we twa rze. Oby z te go ty gla aspi ra cji
i mie szan ki ru ty ny z mło do ścią zro dzi ła się
mą dra i go spo dar na wła dza. 

Ana li zę przed wy bor czą i li sty kan dy da tów
przed sta wia my na str. 20. 

Na bie żą co kam pa nii wy bor czej, z jej ko -
lo ry tem i spo ra mi, „Są de cza nin” to wa rzy szy
na por ta lu: www.sa de cza nin.in fo

Mu ry pną się do gó ry
Punk tem kul mi na cyj nym in au gu ra cji ro ku

aka de mic kie go w Pań stwo wej Wy ższej
Szko le Za wo do wej w No wym Są czu by ło
uro czy ste wmu ro wa nia ak tu erek cyj ne go
pod bu do wę kom plek su dy dak tycz no -spor -
to we go In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej. Świad -
ka mi zda rze nia by li po sło wie,
sa mo rzą dow cy, pro fe so ro wie i stu den ci. In -
we sty cję po świę cił bp An drzej Jeż, akt
uwie rzy tel ni li m.in. mar sza łek Ma rek Na wa -
ra, pre zy dent Ry szard No wak i sta ro sta Jan
Go lon ka, rek tor PWSZ prof. Zbi gniew Śli -
pek i dy rek tor In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej dr
Ewa Gry giel. Aka de mic ki kom pleks spor to -
wy po wsta je na prze ka za nym nie od płat nie
przez Urząd Mia sta 5-hek ta ro wym te re nie
by łych obiek tów klu bu Start i Du na jec
przy ul. Ko ściusz ki.

Bo ha te rzy woj ny i po ko ju
 Pod czas se sji Ra dy Po wia tu No wo są dec -

kie go wi ce wo je wo da ma ło pol ski Sta ni sław
So rys od zna czył Ce le sty na Że li szew skie go

Me da lem za Ofiar ność i Od wa gę, a Jó ze fa
Ko zacz kę – Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski. Raj cy po wia to wi zgo to -
wa li obu pa nom owa cję na sto ją co. Ce le styn
Że li szew ski, miesz ka niec Li bran to wej, w ma -
ju 2010 r. dzię ki bo ha ter skiej po sta wie ura -
to wał dwie oso by uwię zio ne w pło ną cym
au cie pod czas groź ne go wy pad ku. Sam
uległ cię żkim po pa rze niom. 89–let ni Jó zef
Ko zacz ko, za miesz ka ły od wie lu lat w Bar -
ci cach, to ci chy bo ha ter cza sów woj ny, ako -
wiec. Ja ko osiem na sto la tek wal czył
z Niem ca mi w woj nie obron nej w 1939 r.,
ran ny pod Ra dym nem, do stał się do nie wo li
so wiec kiej, a póź niej So wie ci prze ka za li go
Niem com. Tra fił do obo zu je niec kie go w Ge -
ne ral nym Gu ber na tor stwie, skąd zbiegł
do la su, zo stał za przy się żo ny do ZWZ, po -
tem AK. – W 1942 ro ku Niem cy przy szli
do na sze go do mu i aresz to wa li oj ca i dziad -
ka, bo na szczę ście mnie nie za sta li – wspo -
mi na. – W 1944 ro ku aresz to wa ło mnie
NKWD, ale zwia łem im w Tar no wie.

„Nie” dla Wa łę sy
Pod czas jed nej z ostat nich w tej ka den -

cji se sji Ra dy Mia sta No we go Są cza Piotr
La cho wicz w imie niu klu bu PO nie ocze ki -
wa nie po wró cił do te ma tu przy zna nia Le -
cho wi Wa łę sie ty tu łu Ho no ro we go
Oby wa te la Mia sta No we go Są cza. 

– Wiem, że rad ni PiS to lu dzie ho no ru,
dla te go na pew no do trzy ma ją obiet ni cy
zło żo nej nam przed ro kiem, że w 2010 ro -
ku ra da przy zna ty tuł hi sto rycz ne mu przy -
wód cy So li dar no ści, sko ro w 2009 ro ku
przy zna li śmy ten ty tuł Le cho wi Ka czyń -
skie mu – stwier dził La cho wicz. Przy po -
mnij my: w paź dzier ni ku 2009 r. nie bez
kon tro wer sji Ra da Mia sta nada ła za -
szczyt ny ty tuł śp. pre zy den to wi RP Le -

cho wi Ka czyń skie mu. Przy po dej mo wa niu
uchwa ły rad ni PO wstrzy ma li się od gło -
su, ura że ni, że rów no le gle ra da nie wy ró -
żni ła w ten sam spo sób Le cha Wa łę sy,
o co, ty tu łem rów no wa gi po li tycz nej,
wnio sko wa li. Prze wod ni czą cy Ar tur Czer -
nec ki za mknął im wte dy usta stwier dze -
niem, że ta ki ty tuł ra da przy zna je je den
w ro ku i spra wa ho no ro we go oby wa tel -
stwa dla Wa łę sy sta nie się ak tu al -
na w 2010 r. Jed nak i tym ra zem wnio sek
PO od rzu co no.

Ró żo wa pro fi lak ty ka
Uli ca mi No we go Są cza prze szedł Marsz

Ró żo wej Wstą żki, zor ga ni zo wa ny przez
Sto wa rzy sze nie Ko biet do Wal ki z Ra kiem
Pier si Eu ro pa Don na, Klub Są dec kich
Ama zo nek i Są dec kie Fo rum Ko biet oraz
fir mę AVON. Na pły cie Ryn ku roz lo ko wa -
no sto iska, w któ rych mo żna by ło m.in.:
zba dać po ziom cu kru we krwi, na uczyć się
sa mo ba da nia pier si, a ko bie ty w wie ku
od 40-50 lat oraz po wy żej 69. ro ku ży cia
mia ły oka zję za pi sać się na ba da nia mam -
mo gra ficz ne współ fi nan so wa ne przez
Urząd Mia sta No we go Są cza. 

Uni wer sy tet dla se nio rów
Po nad czte ry stu słu cha czy roz po czę ło

ko lej ny rok aka de mic ki na dzia ła ją cym
od 2004 r. Są dec kim Uni wer sy te cie Trze -
cie go Wie ku. Za ję cia za in au gu ro wa no
w czte rech sek cjach: kul tu ro znaw stwa,
przy rod ni czo -geo gra ficz nej, me dy cy ny
i pro fi lak ty ki zdro wia oraz spo łecz no eko -
no micz nej. Pod czas uro czy sto ści w ki nie
Kro kus zło ży li uro czy ste ślu bo wa nie i wy -
słu cha li wy kła du „Po ezja peł ni ist nie nia
– czy li jak czy tać Mi ło sza”, wy gło szo ne go
przez dr hab. Jo an nę Zach z UJ. 
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Dłu go wiecz ni ma łżon ko wie
Pre zy dent Ry szard No wak po gra tu lo wał

w ra tu szu pa rom ma łżeń skim świę tu ją cym
ju bi le usz 50–le cia po ży cia ma łżeń skie go.
Zło te Go dy ob cho dzi li: Da nu ta i Jó zef Ga -
łę ziow scy, An na i Ta de usz Ma cha jo wie,
Wan da i Cze sław Mi ko wie, Zo fia i Jó zef
Mir ko wie, Ma ria i An drzej Ol cha wo wie, He -
le na i Mi chał Pie cho wie, Sta ni sła wa i Eu -
ge niusz Sie ro to wi czo wie, Bar ba ra
i Wło dzi mierz Ta ra sko wie. Ko lej na pa ra,
Ire na i Je rzy Bat kow scy, sta nę ła na ślub -
nym ko bier cu 55 lat te mu.

Pa mię ta li 
o Ta de uszu Ko niecz nym

Na bu dyn ku klu bo wym San de cji na sta -
dio nie im. Oj ca Wła dy sła wa Au gu styn ka
w No wym Są czu, od sło nię to ta bli cę upa -
mięt nia ją cą zmar łe go 23 lu te go 2010 r.
pił ka rza i ho ke isty, tre ne ra i wy cho waw cy:
Ta de usza Ko niecz ne go. W uro czy sto ści
uczest ni czy ły wła dze mia sta i klu bu,
z pre zy den tem Ry szar dem No wa kiem
i pre ze sem An drze jem Dan kiem, pił ka rze -
-we te ra ni z daw nych lat. Ta bli cę po świę -
co ną przez ka pe la na pił ka rzy ks. Jó ze fa
Woj nic kie go od sło ni li: sio stra Da nu ta Ko -
niecz ny -Ol szow ska i syn – Ja nusz Ko -
niecz ny. Ta de usz Ko niecz ny w zgod nej
opi nii uzna wa ny jest za spor tow ca nr 1 ob -
cho dzą ce go w 2010 r. stu le cie dzia łal no -
ści klu bu.

Są dec ki Żyd w ro li głów nej
Mar kus Lu stig, pre zes Ziom ko stwa Są de -

czan w Izra elu, uro dzo ny w 1925 r. w do mu

ży dow skie go kraw ca w są siedz twie zam ku
kró lew skie go w No wym Są czu, oca lo ny
z tzw. Li sty Schin dle ra, jest bo ha te rem fil mu
do ku men tal ne go pt. Sta ty sta, po wsta łe go
w ze spo le Aka bar, we dług sce na riu sza Mar -
ci na Ko wal skie go. Film zo stał wy ró żnio -
ny III na gro dą pod czas pre sti żo we go
Po lo nij ne go Fe sti wa lu Mul ti me dial ne go
w Czę sto cho wie pn. Pol skie oj czy zny,
nad któ rym pa tro nat jesz cze w fa zie przy go -
to waw czej zdą żył pod jąć na po cząt -
ku 2010 r. pre zy dent Ry szard Ka czo row ski.
Część zdjęć i nar ra cji Sta ty sty zro bio no kil -
ka mie się cy te mu w No wym Są czu. Mar kus
Lu stig wy stą pił w ro lach dru go– i trze cio pla -
no wych w 176 hol ly wo odz kich fil mach, za -
grał też w koń co wej sce nie fil mu Spiel ber ga
Li sta Schin dle ra, sto jąc nad je ro zo lim skim
gro bem swe go nie miec kie go wy ba wi cie la.

Mar kus prze żył oku pa cję, get to i pięć wo -
jen. Wi dział na wła sne oczy śmierć swo je go
oj ca, mat ki i ro dzeń stwa. Przed sta wio na w fil -
mie hi sto ria to nie tyl ko opo wieść o nie zwy -
kłym czło wie ku, o wiel kiej wo li du cha
i o wie rze w prze trwa nie. To rów nież opo -
wieść o przed wo jen nej Pol sce i przed wo jen -

nym No wym Są czu, w któ rej mie sza ły się
kul tu ry i re li gie. O pie kle oku pa cji, wspól nie
prze ży wa nym przez Po la ków i Ży dów. To
uchy le nie drzwi do nie ist nie ją ce go już ży dow -
skie go świa ta z bo gac twem je go tra dy cji
i zwy cza jów. Film koń czy się przej mu ją cą
sce ną: przy ję ciem wie lo po ko le nio wej i wie lo -
oso bo wej ro dzi ny Mar ku sa, przed sta wie niem
je go dzie ci i wnu ków, grą na for te pia nie
i wspól nym śpie wem. Mar kus mó wi: – Gdy -
bym nie oca lał z ho lo cau stu, nie by ło by
na świe cie tej mo jej ko cha nej ro dzin ki…

***
Sta ty sta – film do ku men tal ny (2010). Sce -

na riusz i re ży se ria: Mar cin Ko wal ski, zdję -
cia: Krzysz tof Szmit, mon taż: Ka mil Szmit,
mu zy ka: Wal de mar Dziom ba, lek tor: Ma rek
Mil czar czyk.

Ju pi te ry na San de cji
Ra da Mia sta No we go Są cza upo wa żni ła

pre zy den ta do za cią gnię cia zo bo wią za nia fi -
nan so we go zwią za ne go z bu do wą sztucz -
ne go oświe tle nia sta dio nu pił kar skie go
pierw szo li go wej San de cji. Wy so kość kwo -
ty: 2,5 mln zł (w tym 1,25 mln zł w 2010 r.,
a 1,25 mln zł w 2011). To do bra wia do mość
dla licz nej rze szy ki bi ców, bo od se zo -
nu 2011/2012 oświe tle nie sta dio nu jest nie -
zbęd ne do uzy ska nia li cen cji na udział
dru ży ny w roz gryw kach I li gi pił ki no żnej.
Wo kół sta dio nu sta ną czte ry 45-me tro we
masz ty (176 re flek to rów). Pro jekt oświe tle -
nia przy go to wał Ry szard Ogo rzel ski z no -
wo są dec kiej pra cow ni Elek tro pro jekt,
z któ rym ści śle współ pra co wał ar chi tekt Wi -
told Król. Na tę że nie oświe tle nia: do zwy -
kłych me czów – 556 lu xów, do trans mi sji
te le wi zyj nych dla po trzeb ka mer – 1600 lu -
xów). W bu dyn ku klu bo wym po wsta je ste -
row nia, z no wo cze snym sys te mem
awa ryj nym, aby za pew nić oświe tle nie na wet
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w ra zie prze rwy do sta wy prą du elek trycz ne -
go z sie ci pu blicz nej. Urzą dze nia oświe tle -
nio we są pro duk cji re no mo wa nej fir my
Phi lips, ten sys tem nie ró żni się od użyt ko -
wa nych na sta dio nie Re alu Ma dryt.

Stu denc kie lau ry dla są de czan
Zna ny są dec kiej pu blicz no ści, m.in. ze

sce ny Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry, Ma te usz
Bie ryt (uczeń I LO im. Ja na Dłu go sza) zdo -
był dru gą na gro dę (5 tys. zł) pod czas 46.
Stu denc kie go Fe sti wa lu Pio sen ki w Kra ko -
wie, od wie lu lat naj więk szej im pre zy śro -
do wi ska aka de mic kie go, ka żde go ro ku
przy cią ga ją cej uwa gę ty się cy mło dych lu -
dzi. Ma te usz Bie ryt pierw sze lau ry zdo by -
wał pod czas Dzie cię cej Wio sny
Ar ty stycz nej or ga ni zo wa nej przez no wo są -
dec ki MOK. W Kra ko wie wy ko nał m.in. pio -
sen kę Ikar z mu si ca lu Sza lo na lo ko mo ty wa
wg Wit ka ce go z mu zy ką Mar ka Gre chu ty
i Ja na Kan te go Paw luś kie wi cza. Wśród wy -
ró żnio nych zna la zła się rów nież Ju sty -
na Ku ciel z no wo są dec kiej Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Za wo do wej. Obo je są pod -
opiecz ny mi są dec kie go mu zy ka Alek san dra
Po rzuc ka. W 2001 r. kra kow ski fe sti wal wy -
gra ła są de czan ka Ewe li na Mar ci niak.

„Ta lent jest jak 
ka wa łek me ta lu...”

120 lat świę to wał Ze spół Szkół Za wo do -
wych im. Sta ni sła wa Sta szi ca, naj star sza
pla ców ka oświa to wa w Gry bo wie po wsta ła
ja ko Wzo ro wy Na uko wy Warsz tat Ko ło -
dziej sko–Ko wal ski (by ła trze cią, spo śród
czte rech w Ga li cji, któ ra kształ ci ła rze -
mieśl ni ków w za wo dach: ko ło dziej i ko wal).
Szko łę, za ło żo ną w 1890 r., opu ści ło już
po nad 10 ty się cy ab sol wen tów. Wie lo ma
z nich szko ła się chlu bi. Ob cho dy po prze -
dzi ła msza świę ta od pra wio na przez ks.
Krzysz to fa Ro mań skie go w miej sco wym ko -
ście le pw. św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej.
Ho no ry go spo da rza szko ły–ju bi lat ki peł nił
obec ny jej dy rek tor Le sław Ta ra sek.

– Je ste śmy dum ni z na szych wy cho wan -
ków, gdyż wy ra sta ją z nich nie tyl ko kre -
atyw ni pra cow ni cy, ale przede wszyst kim
lu dzie wra żli wi na po trze by in nych. Na si ab -
sol wen ci roz sła wia ją imię szko ły, peł niąc
wa żne funk cje, two rząc do bra kul tu ry lub
sta jąc się oso ba mi pu blicz ny mi. Ka żdy ju -

bi le usz to swo iste spo tka nie w cza sie – mó -
wił pod czas uro czy sto ści dy rek tor Ta ra sek.
Ma ło pol ski ku ra tor oświa ty Alek san der Pal -
czew ski, gra tu lu jąc tak wspa nia łe go ju bi le -
uszu, po wie dział w swo im wy stą pie niu m.
in.: – Ta lent jest jak ka wa łek szla chet ne go,
ale su ro we go me ta lu. Do pie ro pil na pra ca
go ob ro bi i war tość mu wiel ką nada.

Ju bi le usz zgro ma dził wie lu ab sol wen tów,
w tym ma tu rzy stów z 1954 r., któ rym prze -
wo dził Jó zef Gu ba ła.

Ma ry nar ka księ dza Po pie łusz ki
Bi skup An drzej Jeż po świę cił Ze spół

Szkół w Świ niar sku, któ ry otrzy mał imię bł.
Księ dza Je rze go Po pie łusz ki (wcze śniej
był Ste fan Że rom ski). Udział w uro czy sto -
ściach wziął An drzej Gwiaz da z żo ną, któ -
ry prze ka zał szko le pa miąt kę po pa tro nie:
po da ro wa ną oneg daj ma ry nar kę. 

– Księ dza Je rze go Po pie łusz kę po zna -
łem oso bi ście w dość oso bli wych oko licz -
no ściach – opo wia dał mło dzie ży An drzej
Gwiaz da. – Sie dzia łem wraz z in ny mi ko le -
ga mi z So li dar no ści w wię zie niu. Do cie ra ły
do nas wte dy ka za nia księ dza Je rze go. Kie -
dy się da ło to je prze ka zy wa li śmy do czy -
ta nia, a jak nie mo żna by ło, to je den z nas
czy tał je gło śno, że by in ni po zna li ich treść.
Wte dy też wy obra ża łem so bie, że jest to
czło wiek star szy z dłu gą bro dą. Kie dy wy -
sze dłem z wię zie nia, pierw sze kro ki skie -
ro wa łem do ko ścio ła. Póź niej przy wi ta łem
się z ro dzi ną i wie czo rem po je cha łem
na Żo li borz do księ dza Po pie łusz ki. Za -
dzwo ni łem do drzwi. Po chwi li otwo rzył je
mło dy czło wiek w dżin sach. Za py ta łem,
czy jest ksiądz Je rzy? Usły sza łem – to ja.
Na chwi lę mnie za mu ro wa ło. A póź niej
prze ga da li śmy ca łą noc. 

No wa ha la w Piąt ko wej
21 paź dzier ni ka w Piąt ko wej od da no

do użyt ku peł no wy mia ro wą ha lę spor to wą
przy Ze spo le Szkół w Piąt ko wej. Obiekt ma
wy mia ry 31,5 m na 20 m i zo stał wy po sa -
żo ny w no wo cze sne za ple cze sa ni tar ne
i so cjal ne, ga le rię dla 200 osób, sa le dy dak -
tycz ne, świe tli cę, osob ny seg ment dla od -
dzia łu przed szkol ne go. Po wierzch nia
użyt ko wa: 2 330 m kw. No wo od da na ha la
spor to wa wraz z po miesz cze nia mi zo sta ła
do sto so wa na dla osób nie peł no spraw nych.

In we sty cja kosz to wa ła po nad 6 mln zł.
Gmi na Cheł miec do bu do wy ha li spor to wej
otrzy ma ła do ta cję w kwo cie 1,2 mln zł
z Urzę du Mar szał kow skie go w ra mach
„Pro gra mu roz wo ju ba zy spor to wej wo je -
wódz twa ma ło pol skie go”.

„Jabł ka” i lau ry tu ry stycz ne
 Pod czas ob cho dów Świa to we go Dnia

Tu ry sty ki w Kry ni cy -Zdro ju wy ró żnio no od -
zna cze nia mi i dy plo ma mi lu dzi, któ rzy
od wie lu lat pra cu ją w tej dzie dzi nie za wo -
do wo lub spo łecz nie, pro pa gu ją wy po czy -
nek w gó rach, pro mu ją Są dec czy znę
w in nych za kąt kach Pol ski i za gra ni cą.
Przy zna ne przez sta ro stę no wo są dec kie go
Ja na Go lon kę Zło te Jabł ko Są dec kie otrzy -
ma ła OST „Gro ma da” z No we go Są cza.
Sta tu et kę ode brał dy rek tor Ta de usz Kie -
rzek. Srebr ne Jabł ka Są dec kie otrzy ma li:
Ja ni na Złot nic ka – dy rek tor Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych im. Ja na Paw -
ła II w Kry ni cy -Zdro ju, An drzej Mi cha lik,
wła ści ciel Karcz my Re gio nal nej, ini cja tor
utwo rze nia No wo są dec kiej Izby Tu ry stycz -
nej, OSW „Pa no ra ma” Kry ni ca, któ ra świad -
czy usłu gi sa na to ryj no -wy po czyn ko we,
Agniesz ka Wil fart, wie lo let ni pra cow nik OST
„Gro ma da”, Ja ni na Ba łuc, sze fo wa DW
„Try um fy” w Kry ni cy, Woj ciech Krzyw da,
wła ści ciel „Karcz my u Wojt ków”, pro pa ga -
tor są dec kiej kuch ni re gio nal nej, An drzej
Bro da, kie row nik Ośrod ka Wy po czyn ko we -
go „Edy ta” w Mu szy nie -Złoc kiem, WAT
„Szkol tur” w Sta rym Są czu, pro pa ga tor wa -
lo rów wy po czyn ko wych i kra jo znaw czych
na sze go re gio nu, zwłasz cza wśród mło -
dzie ży, Dom Piel grzy ma „Opo ka” w Sta rym
Są czu, od zna cza ją cy się wy so kim stan dar -
dem, słu żą cy tu ry stom i piel grzy mom.

Na to miast zwy cięz ca mi kon kur su Są -
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dec ki Laur Tu ry stycz ny zo sta li: są de cza -
nin Edward Storch (gra fik, ilu stra tor wy -
daw nictw tu ry stycz nych, prze wod nik),
ho tel Be ata w Mu szy nie -Złoc kiem, PTTK
BORT w Kry ni cy -Zdro ju i Agro tu ry sty ka
„U Grze go rza” Ju sty ny i Grze go rza Kró li -
kow skich z Ty li cza. Or ga ni za to rem tej ry -
wa li za cji jest No wo są dec ka Izba
Tu ry stycz na, a wspie ra ją ją: wła dze No -
we go Są cza i po wia tu no wo są dec kie go,
Fe de ra cja Kon su men tów, Pań stwo wa Wy -
ższa Szko ła Za wo do wa. Wśród pa tro nów
me dial nych są mie sięcz nik „Sa de cza nin”
i por tal www.sa de cza nin.in fo. Ka pi tu ła
pra co wa ła pod prze wod nic twem Ma riu -
sza Bor kow skie go.

Za bój ca z Par ku Strze lec kie go
27-let ni bez dom ny z Gor lic, wcze śniej

wie lo krot nie ka ra ny, zo stał za trzy ma ny
i usły szał za rzut za bój stwa 65-let nie go do -
zor cy Par ku Strze lec kie go w No wym Są czu.
Mor du do ko nał w no cy z 9 na 10 paź dzier -
ni ka. Zwło ki mę żczy zny od kry li stu den ci,
któ rzy przy szli do par ku na ple ne ro we za -
ję cia z fo to gra fii. Zmar ły le żał w ba ra ku za -
ple cza go spo dar cze go am fi te atru. Miał
ob ra że nia gło wy.

100-le cie są dec kie go har cer stwa
Trwa ją przy go to wa nia do 100-le cia har -

cer stwa na Są dec czyź nie. Głów ne rocz ni -
co we uro czy sto ści od bę dą się
je sie nią 2011 r. Za pla no wa no m.in. zor ga -
ni zo wa nie re tro spek tyw nej wy sta wy. Por tal
www.sa de cza ni na.in fo uru cho mił spe cjal ną
pod stro nę po świę co ną dzie jom i współ cze -
sno ści tej or ga ni za cji. Jed no cze śnie w gro -
nie in struk to rów Ko men dy Huf ca im.
Bo ha te rów Zie mi Są dec kiej w No wym Są -

czu po wsta je wiel ka księ ga ju bi le uszo wa,
któ ra przy po mni lu dzi naj bar dziej za słu żo -
nych dla są dec kie go har cer stwa, m.in. Ol -
gę i An drze ja Mał kow skich (twór ców
pol skie go skau tin gu), Ze no na Re mie go,
Ka zi mie rza Heł czyń skie go (bu dow ni czych
sta ni cy), Eu ge niu sza Paw łow skie go, Sta ni -
sła wa i Ma rię Bu gaj skich, Bro ni sła wę
Szcze pań ców ną i piw ni czań ską ro dzi nę
Kleh rów.

Sty pen dia od Ber dy chow skie go
150 sty pen diów o łącz nej war to ści 201

tys. zł dla wy ró żnia ją cych się gim na zja li -
stów i uczniów szkół śred nich po cho dzą -
cych z bied nych ro dzin Są dec czy zny,
Li ma nowsz czy zny i zie mi gor lic kiej roz dzie -
li ła przed ty go dniem ka pi tu ła Fun du szu
Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków. W jej
skład wcho dzi li: Alek san der Ryb ski, dy rek -
tor I LO im. J. Dłu go sza w No wym Są czu,
Sta ni sław Szu dek, szef są dec kiej de le ga -
tu ry Ma ło pol skie go Ku ra to rium Oświa ty, ks.
Ta de usz Saj dak, dy rek tor Die ce zjal ne go
Cen trum Piel grzy mo wa nia im. Ja na Paw -
ła II w Sta rym Są czu, prof. Bo gu sław
Kołcz, dy rek tor Aka de mic kie go Gim na zjum
i Li ceum im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go
w No wym Są czu, oraz przed sta wi ciel re -
dak cji „Są de cza ni na”. W tym ro ku wpły nę -
ła re kor do wa ilość wnio sków o sty pen dia.
Bli sko 450 mło dych lu dzi apli ko wa ło o po -
moc ma te rial ną i ka pi tu ła mia ła twar dy
orzech do zgry zie nia. Za pod sta wo we kry -
te rium uzna no śred nią ocen ucznia
na świa dec twie za ostat ni rok szkol ny oraz
do chód w je go ro dzi nie. Naj wię cej świe żo
upie czo nych sty pen dy stów po cho dzi
z gmin: Ry tro, Ło so si na Dol na, Sta ry Sącz
i Gor li ce, któ rych sa mo rzą dy par ty cy pu ją
w tym dzie le. Sty pen dia tra fi ły ta kże

do szkół śred nich, któ rych ucznio wie an ga -
żu ją się w ak cje cha ry ta tyw ne Fun da cji Są -
dec kiej (np. „Ser ce–Ser cu”): Ze spo ły Szkół
w Mar cin ko wi cach i Na wo jo wej, Ze spo ły
Szkół nr 1 i 3 w No wym Są czu oraz Ze spół
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 1 w No wym
Są czu. Osob na pu la sty pen diów przy pa dła
spor tow com: dziew czę tom z pierw szo li go -
we go klu bu pił ki ręcz nej Olim pia – Są de -
cza nin oraz chłop com gra ją cym
w ko szy ków kę z klu bu Wi kar.

Gim na zja li ści bę dą otrzy my wać 120 zł,
a ucznio wie szkół śred nich 150 zł mie sięcz -
nie w cią gu ro ku szkol ne go, płat nych
w dwóch tran szach. Nie są to wiel kie pie nią -
dze, ale jak się nie ma nic, to jed nak spo ro. 

– Nie wni ka my, na co mło dzież prze zna -
cza sty pen dia, z do świad cze nia wiem, że
prze wa żnie na pod ręcz ni ki, bi le ty mie sięcz -
ne do szko ły i drob ne przy jem no ści – mó -
wi Zyg munt Ber dy chow ski. Pre zes Fun da cji
Są dec kiej tym dzie łem spła ca dług
wdzięcz no ści wo bec tych, któ rzy je mu po -
mo gli, gdy cho dził do szko ły, a w do mu się
nie prze le wa ło. 

Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz -
ków po wstał w 1992 r. przy Fun da cji Są -
dec kiej (d. Są dec ka Fun da cja Roz wo ju Wsi
i Rol nic twa). Przez te la ta Fun dusz wsparł
na ukę ok. 4,5 ty się cy uczniów, na kwo tę po -
nad 2 800 tys. zł. Nie ma w Ma ło pol sce,
a być mo że i w ca łym kra ju, dru giej in sty -
tu cji sty pen dial nej le gi ty mu ją cej się ta kim
sta żem i do rob kiem. Pierw si be ne fi cjen ci
„sty pen diów od Ber dy chow skie go”, jak po -
pu lar nie na zy wa się te sty pen dia w śro do -
wi sku uczniow skim, już daw no po koń czy li
stu dia i za ło ży li wła sne ro dzi ny. Wie lu za -
ję ło zna czą cą po zy cję w spo łe czeń stwie,
są le ka rza mi, praw ni ka mi, na uczy cie la mi,
przed się bior ca mi. 

Re por te rzy„SĄ DE CZA NI NA”
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Mul ti me dia ro dzą na dzie ję 
Pod czas uro czy stości wmu ro wa nia ka mie nia wę giel ne go pod bu do wę Par ku Tech no lo gicz ne go (10 paź -
dzier ni ka), Krzysz tof Paw łow ski, prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej Spół ki MM i pre zy dent Wy ższej Szko ły
Biz ne su – NLU, przy po mniał hi sto rię te go przed się wzię cia: 

Wszyst ko za czę ło się 26 stycz nia 2006 ro ku, kie dy to przy szedł do mnie ów cze sny pre zes Opti -
mu sa, Mi chał Lo renc i za pro po no wał współ pra cę przy two rze niu ośrod ka ba daw cze go. Na wet miał
już go to wą je go na zwę: Gol den Ga te Aca de mia. Po kil ku mie sią cach oka za ło się, że Opti mus ze
swo imi kło po ta mi nie ste ty mu si zre zy gno wać z te go pro jek tu. W mię dzy cza sie, jak by na za mó wie -
nie, oka za ło się, że za rząd wo je wódz twa ma ło pol skie go ogło sił kon kurs na opra co wy wa nie stra te -
gii lo kal nych. Uda ło nam się zdo być w nim pierw szy grant – 900 tys. zł. Wy da wa ło się nam wów czas,
że to nie wia ry god nie du żo pie nię dzy na utwo rze nie cze goś, co na zwa li śmy Są dec ką Sie cią In no wa -

cji i Trans fe ru Wie dzy. Dzia ła ła ona we wnątrz uczel ni i przy go to wy wa ła zrę by pod dal szą in we sty cję. Ko lej ny pa mięt ny dzień
to 23 czerw ca 2006 ro ku. Na zjeź dzie ab sol wen tów w Wier chom li w cza sie nie for mal nej bu rzy mó zgów padł po mysł, że by Są -
dec ka Sieć skon cen tro wa ła się na jed nej, kon kret nej dzie dzi nie – mul ti me diach. 26 czerw ca 2006 ro ku, do kład nie w dniu mo -
ich 60. uro dzin, cór ka przy nio sła mi w for mie pre zen tu in for ma cję o tej dys ku sji, a ja za miast od po wie dzieć: – Ale ście się
uchla li, stwier dzi łem: – Ge nial ne. Dla mnie by ło ja sne, że ob szar mul ti me diów, sys te mów in for ma tycz nych, to jest naj szyb ciej
roz wi ja ją ca się dzie dzi na ryn ku świa to we go. Skon cen tro wa nie się na niej ro dzi ło na dzie ję. (GA JA)

To by ło jak po żar na ste pie 
Pro gram Ty go dnia Kul tu ry Chrze ści jań skiej w No wym Są czu, zor ga ni zo wa ne go po raz 24. przez Klub In te -
li gen cji Ka to lic kiej, wy peł ni ły wy kła dy i kon cer ty. Jed nym z pre le gen tów był Jan Po spie szal ski, wo ka li sta,
au tor po pu lar ne go pro gra mu pu bli cy stycz ne go w te le wi zji pu blicz nej „War to roz ma wiać”, któ ry w Ka pli cy
Prze mie nienia Pań skie go przy ul. Św. Du cha opo wie dział, jak prze żył ka ta stro fę smo leń ską: 

10 kwiet nia 2010 ro ku oko ło go dzi ny 9 sta łem z mi kro fo nem w Ka ty niu, wśród człon ków Ro dzin
Ka tyń skich i in nych de le ga cji przy by łych z Pol ski. Dla te le wi zji mia łem re la cjo no wać prze bieg uro -
czy sto ści. Cze ka li śmy na przy jazd pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go i po zo sta łych pa sa że rów rzą do -
we go sa mo lo tu, kie dy przez ze bra nych ok. 1200 osób prze szedł szmer. To by ło jak po żar na ste pie,
z ta ką szyb ko ścią roz prze strze nia ła się strasz na wia do mość. I to mnie w pa rę mi nut póź niej przy padł
w udzia le smut ny obo wią zek ofi cjal ne go po in for mo wa nia przez mi kro fon ze bra nych w le sie ka tyń -
skim, że sa mo lot rzą do wy z pa rą pre zy denc ką na po kła dzie i in ny mi zna mie ni ty mi pa sa że ra mi uległ

ka ta stro fie. Że są ofia ry śmier tel ne, bo nie wie dzie li śmy jesz cze, czy ktoś prze żył. Sto ją cy obok mnie ksiądz roz po czął Ko ron kę
do Mi ło sier dzia Bo że go sio stry Fau sty ny i wszy scy za czę li wy cią gać ró żań ce i z pła czem od ma wiać mo dli twę. Oka za ło się, że
pra wie ka żdy z nas miał w kie sze ni ró ża niec, ta ka jest praw dzi wa Pol ska. Po tem wspól nie z Ewą Stan kie wicz na krę ci li śmy film
„So li dar ni 2010”, skła da ją cy się z wy po wie dzi lu dzi przy cho dzą cych w dniach ża ło by na ro do wej pod Pa łac Pre zy denc ki. Pierw -
szy oszczer czy tekst o na szym fil mie uka zał się na por ta lu ga ze ta. pl w trzy mi nu ty po za koń cze niu je go pro jek cji w te le wi zji pu -
blicz nej, a po tem przez mie siąc trwał praw dzi wy fe sti wal oszczerstw pod na szym ad re sem. A na tym fil mie wi dać zwy kłych
Po la ków opła ku ją cych śmierć swo je go pre zy den ta, sta wia ją cych pro ste py ta nia o win nych tej ka ta stro fy. (HSZ)

Nie chce my stra szyć ra kiem
Po raz ko lej ny Sto wa rzy sze nie Ko biet do Wal ki z Ra kiem Pier si „Eu ro pa Don na” w No wym Są czu zor ga ni zo -
wa ło Marsz Ró żo wej Wstą żki (7 paź dzier ni ka), zwra ca jąc uwa gę na pro blem ra ka pier si. O je go ska li mó wi
pre zes Sto wa rzy sze nia Bo że na Kie my sto wicz: 

Sta ty sty ki są wciąż nie po ko ją ce. Ostat nio czy ta łam, że rocz nie na ra ka pier si za pa da oko ło 14
ty się cy ko biet. Umie ra co 4. – 5. To wciąż bar dzo du żo. Po cie sza ją cy jest na to miast fakt, że zwięk -
sza się wy kry wal ność ra ka pier si. Do ty czy to pań w prze dzia le wie ko wym 50-69 lat, któ rym Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia fi nan su je ba da nia mam mo gra ficz ne. Krą ży w me diach in for ma cja, że NFZ
chce za brać pie nią dze na te ba da nia, bo pa nie ich nie wy ko nu ją. Tym cza sem to nie praw da. W Gor -
li cach po gram ten zre ali zo wa no w 100 pro cen tach. W No wym Są czu prze pro wa dzo no 80 pro cent
za kon trak to wa nych ba dań. „Eu ro pa Don na” or ga ni zu je na to miast mam mo gra fie dla ko biet, któ re

nie mo gą sko rzy stać z ba dań re fun do wa nych przez NFZ: młod szych w wie ku 40-50 lat i star szych – po 70. W tym ro ku sko rzy -
sta ło z nich 177 osób – na ty le po zwo lił nasz skrom ny bu dżet. Zgła sza ją się do nas pa nie z ca łe go po wia tu, dla te go swo ją dzia -
łal ność roz sze rza my na gmi ny. Je ste śmy już w Gry bo wie i Chełm cu. Po wy bo rach chce my za in te re so wać ak cją wój tów in nych
miej sco wo ści. Świa do mość są de cza nek je śli cho dzi o pro fi lak ty kę ra ka pier si jest co raz więk sza. Dzię ki ta kim ak cjom jak Marsz
Ró żo wej Wstą żki uświa da mia my im, że war to się ba dać. Nie chce my stra szyć ra kiem, ale za chę cić do pro fi lak ty ki. (GA JA)

OPINIE
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Umar li umie ra ją do pie ro wte dy, gdy prze sta -
je my o nich my śleć – pi sał przed stu la ty bel -
gij ski no bli sta Mau ri ce Ma eter linck.

WDniu Wszyst kich Świę tych i Dniu Za dusz nych
wszy scy, na wet dzie ci, od czu wa my szcze gól ną
po trze bę wy ra że nia na szej pa mię ci o bli skich
nam zmar łych. 

Do tej wie lo wie ko wej pol skiej tra dy cji do łą cza się „Są de cza -
nin”, przy wo łu jąc raz jesz cze tych, któ rzy ode szli w ostat nich
dwu na stu mie sią cach; lu dzi, któ rzy za pi sa li pięk ną kar tę w ró -
żnych dzie dzi nach ży cia we współ cze snej hi sto rii Są dec czy zny.

Niech jak naj dłu żej po zo sta ną w na szej pa mię ci; niech po zo -
sta ną ich ta len ty, wie dza, ser ca, któ ry mi nas hoj nie ob da rza li. 

Za trzy mu jąc się w za du mie nad gro ba mi, za pa la jąc zni cze,
za cho waj my Nie obec nych ta ki mi, ja cy by li za ży cia.

A przed nami wciąż jest ta droga, którą Oni już przeszli.

Wspo mi na my Są de czan, któ rzy ode szli od grud nia 2009 do paź dzier ni ka 2010

Po zo sta ją w na szej pa mię ci

9 grud nia
Ks. ka no nik Jan Nie -
miec (ur. w 1932
w Do łach k. Po rąb ki
Uszew skiej), pro -
boszcz pa ra fii Stró że
w la tach 1977–2002.
Wyśw. w 1956, pra -

co wał ja ko wi ka riusz w pa ra fiach: Sę -
dzi szów Ma ło pol ski, Kol bu szo wa,
Otfi nów, Łu żna, Zgór sko i ja ko pro -
boszcz w No wej Wsi k. Kry ni cy. 

13 grud nia
Wła dy sław Ko wal -
czyk (ur. w 1945),
prze wod nik Pol skie -
go To wa rzy stwa Ta -
trzań skie go „Be skid”
w No wym Są czu, wi -
ce pre zes tej or ga ni za -

cji w la tach 1995–2001, spe cja li sta
od zna ko wa nia szla ków tu ry stycz nych,
pra cow nik Ma ło pol skie go Urzę du Wo -
je wódz kie go. Zmarł na atak ser ca pod -
czas pro wa dze nia wy ciecz ki na Ćwi lin
w Be ski dzie Wy spo wym. 

28 grud nia
Ja dwi ga Czar to ry ska
(ur. w 1913 w Na wo -
jo wej), ostat nia
z ośmior ga dzie ci hra -
bie go Ada ma Stad -
nic kie go. Pod czas
dru giej woj ny świa to -

wej by ła po rucz ni kiem Ar mii Kra jo wej,

ps. „Tu ja”. Jej ślub 24 czerw ca 1937
z księ ciem Ada mem Czar to ry skim
(1906–1998) w ko ście le w Na wo jo wej
i we se li sko w pa ła cu Stad nic kich był
wiel kim zjaz dem ary sto kra cji pol skiej.
Ja dwi ga i Adam do cho wa li się 4 dzie -
ci, 9 wnu ków i 10 pra wnu cząt. Ja dwi ga
zmar ła w War sza wie, zo sta ła po cho wa -
na na Sta rych Po wąz kach.

30 grud nia
Ks. Jan Zie liń ski
(ur. w 1928 w No -
wym Są czu), dłu go -
let ni (1974–1998)
pro boszcz pa ra fii
Mat ki Bo żej Bo le -
snej w No wym Są -

czu – Za wa dzie, ka no nik ho no ro wy
Ka pi tu ły Ko le giac kiej w No wym Są -
czu, pod ko niec ży cia re zy dent w Dą -
bro wie Tar now skiej.
Ab sol went II Gim na zjum i Li ceum im.
Kró la Bo le sła wa Chro bre go w No wym
Są czu (1950) i Wy ższe go Se mi na rium
Du chow ne go w Tar no wie, wyśw.
w 1955. Był pro bosz czem w Po wroź -
ni ku i Czar nej Tar now skiej. W No -
wym Są czu – Za wa dzie dał się po znać
ja ko do bry go spo darz i żar li wy du -
chow ny, opie kun nie peł no spraw nych. 

10 stycz nia
Jó zef Mi sy gar (ur. w 1921), zna ny
w śro do wi sku są dec kim le karz, dłu -
go let ni pra cow nik miej sco wej słu żby
zdro wia.

22 stycz nia
Ka ro li na Ol cho wa, z d. Ogo rza łek (ur.
w 1905 w Ka ni nie, po wiat Li ma no -
wa), naj star sza są de czan ka: dłu go let -
nia pra cow ni ca ad mi ni stra cji Ze spo łu
Szkół Eko no micz nych im. Oska ra
Lan ge go. 

24 stycz nia
Al fred Po to czek (ur. w 1929 w We so -
ło wie, pow. Brze sko), dzia łacz par tyj -
ny – I se kre tarz Ko mi te tu
Po wia to we go PZPR w No wym Tar gu
i No wym Są czu (1969–1971), po seł
na Sejm PRL (1969-1972), pre zes
KTH w la tach 1975-1980. 

1 lu te go
Sta ni sław Soł dra (ur.
w 1923) – w la tach
czter dzie stych i pięć -
dzie sią tych zna ny
pił karz (po moc nik
i obroń ca) San de cji.
W bar wach ko le jar -

skie go klu bu ro ze grał 576 me czów,
zdo był 20 bra mek.

16 lu te go
Ks. Jó zef Kieł ba sa
(ur. w 1956 w Ką -
śnej Gór nej, pa ra fia
Ja strzę bia),
od 1996 r. pro -
boszcz w La sko wej.
Po ukoń cze -

niu II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej
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w No wym Są czu (1971) pod jął na -
ukę w Wy ższym Se mi na rium Du -
chow nym w Tar no wie, wyśw.
w 1981. Pra co wał ja ko dusz pa sterz
w Że go ci nie i Miel cu (par. Du cha
Świę te go), Wil czy skach, Brze znej
i w No wy Są czu w pa ra fii pw. Mat ki
Bo żej Nie po ka la nej.

23 lu te go
Ta de usz Ko niecz ny
(ur. w 1921 w No -
wym Są czu), le gen -
da pił kar ska (a ta kże
ho ke jo wa) San de cji,
w zgod nej opi nii
spor to wiec nr 1 ob -

cho dzą ce go w 2010 r. stu le cie dzia łal -
no ści klu bu. W la tach 1937-1959
w bar wach San de cji w 671 me czach
zdo był 99 go le, co jest re kor dem
(i pew nie dłu go po zo sta nie) w dzie -
jach klu bu. Przez po nad 30 lat szko lił
fut bo lo wą mło dzież (w San de cji, Du -
naj cu, Ko le ja rzu Stró że). Nie ma
prak tycz nie w No wym Są czu pił ka -
rza, któ re mu nie po słu żył by fa cho wą
ra dą i po mo cą. Za wo do wo pra co wał
w PSS Spo łem.

21 mar ca
Zdzi sław Po ręb ski
(ur. w 1923 w Sta -
rym Są czu), na uczy -
ciel mu zy ki, twór ca,
dy ry gent i kie row nik
wie lu ze spo łów mu -
zycz nych. Pod czas

woj ny par ty zant ZWZ i AK, w od -
dzia le „Ta ta ra”. Ukoń czył Lu do wy In -
sty tut Mu zycz ny w Ło dzi, na stęp nie
Stu dium Na uczy ciel skie w Kro śnie
i Wy ższą Szko łę Pe da go gicz ną
w Kiel cach. Pra co wał m.in. w Do mu
Har ce rza w No wym Są czu, Li ceum
Pe da go gicz nym i Tech ni kum Che -
micz nym w Sta rym Są czu, w szko łach
śred nich No we go Są cza. Pro wa dził
or kie stry dę te Ze spo łu Szkół Sa mo -
cho do wych i Ze spo łu Szkół Elek -
trycz no -Me cha nicz nych.
Na eme ry tu rze zwią zał się z Mło dzie -
żo wym Do mem Kul tu ry i ze spo łem
„Są de czo ki”, kształ cąc wie lu mło dych
mu zy ków.

4 kwiet nia
Ja dwi ga Ryś, z do mu
Łu ka sik (ur. w 1929
w Sa no ku), wdo wa
po Zbi gnie wie Ry siu
(1914–1990), ku rie -
rze Związ ku Wal ki
Zbroj nej i Ar mii

Kra jo wej, żoł nie rzu pod zie mia, Ka -
wa le rze Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri, le gen -
dar nym wy ko naw cy „108 raj dów
Ry sia”. Dłu go let nia księ go wa kan ce -
la rii ad wo kac kich we Wro cła wiu. 

7 kwiet nia
Ma ria Pa cho larz,
z do mu Sła by (ur.
w 1929 w No wym
Są czu), dłu go let nia
kie row nik i dy rek tor
Mło dzie żo we go Do -
mu Kul tu ry (obec nie

Pa ła cu Mło dzie ży) w No wym Są czu
(1963–1990). Ab sol went ka Wy dzia łu
Hu ma ni stycz ne go kra kow skiej Wy -
ższej Szko ły Pe da go gicz nej. Uczy ła
w szko łach w Wie lo gło wach i Szko le
Pod sta wo wej nr 4 w No wym Są czu
(1949–1963). Jej za słu gą by ło nada nie
pre sti żu Mło dzie żo we go Do mu Kul tu -
ry, któ ry stał się zna czą cą pla ców ką
kul tu ry nie tyl ko w mie ście, ale
i na Są dec czyź nie. Ini cja tor ka za ło że -
nia w 1980 r. mło dzie żo we go ze spo łu
pie śni i tań ca Są de czo ki.

8 kwiet nia
Zbi gniew Po to czek

(ur. w 1949 w No -
wym Są czu), mu zyk,
per ku si sta, czło nek
bar dzo po pu lar ne go
w la tach 70. XX wie -
ku kra kow skie go ze -

spo łu Tro pi ca le Tha iti Gran da Ban da.
Po za koń cze niu ka rie ry es tra do wej
i wy stę pach w or kie strze cyr ko wej
w Au strii, grał na per ku sji i in nych in -
stru men tach pod czas dan cin gów w re -
stau ra cji ho te lu Or bis -Be skid.

9 kwiet nia
Ja kub Szkar łat, za słu żo ny pra cow nik
ZNTK, wie lo let ni ofiar ny ani ma tor
Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy przy pa -

ra fii ko le jo wej w No wym Są czu, czło -
nek pocz tu sztan da ro we go, brat Zbi -
gnie wa Szkar ła ta, dzia ła cza
„So li dar no ści” za mor do wa ne go
w nie zna nych oko licz no ściach w lu -
tym 1986 r.

10 kwiet nia
Gen. Fran ci szek Gą -
gor (ur. w 1951
w Ko niu szo wej, gm.
Ko rzen na), dr na uk
woj sko wych, szef
Szta bu Ge ne ral ne go
Woj ska Pol skie go,

ab sol went I LO im. Ja na Dłu go sza
w No wym Są czu (1969), Wy ższej
Szko ły Ofi cer skiej Wojsk Zme cha ni zo -
wa nych we Wro cła wiu (1973), fi lo lo gii
an giel skiej na Uni wer sy te cie im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu (1983).
Ukoń czył ta kże Aka de mię Obro ny NA -
TO w Rzy mie (2001) oraz z wy ró żnie -
niem Na ro do wy Uni wer sy tet Obro ny
w Sta nach Zjed no czo nych (2002).
Pierw szy żoł nierz Rzecz po spo li tej, do -
wo dził mię dzy na ro do wy mi od dzia ła mi
ONZ na Bli skim Wscho dzie i był sze -
fem pol skiej mi sji woj sko wej NA TO
w Bruk se li. Zgi nął w ka ta stro fie sa mo -
lo tu pre zy denc kie go w Smo leń sku. Po -
cho wa ny na war szaw skich Po wąz kach.

25 kwiet nia
Wła dy sław Paw li -
kow ski (ur. w 1929
w No wym Są czu),
ne stor no wo są dec -
kich cel ni ków, ab -
sol went pra wa UJ,
pra cow nik słu żb cel -

nych, ka wa ler Or de ru Po lo nia Re sti -
tu ta. Był m.in. na czel ni kiem urzę dów
cel nych w Mu szy nie, Piw nicz nej
i przed eme ry tu rą – w No wym Są czu.
W mło do ści był czo ło wym pił ka rzem
(le wo skrzy dło wym) San de cji i Du -
naj ca, ps. Zło ta Nó żka. 

4 czerw ca
Ks. dr hab. Jó zef Tu rek (ur. w 1946
w Na sza co wi cach k. Po de gro dzia),
pro fe sor Ka to lic kie go Uni wer sy te tu
Lu bel skie go, ab sol went I LO im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu (1964)
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i Wy ższe go Se mi na -
rium Du chow ne go
w Ho sia num w Olsz -
ty nie, wyśw. w 1971.
Od 2008 r. był pro -
dzie ka nem Wy dzia łu
Fi lo zo fii KUL.

W 1993 r. zo stał wy ró żnio ny przez Ja -
na Paw ła II god no ścią Ka pe la na Je go
Świą to bli wo ści. 

21 czerw ca
Edward Sa wic ki (ur.
w 1948 w No wym Są -
czu), na uczy ciel -ma te -
ma tyk, przez 31 lat
(1976-2007) dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej
nr 7 im. Obroń ców Po -

ko ju w No wym Są czu. Ab sol went Wy -
ższej Szko ły Pe da go gicz nej w Kra ko wie.
Pra co wał też w Ze spo le Szkół Sa mo cho -
do wych i w I LO im. Ja na Dłu go sza.
Harc mistrz, in struk tor ZHP, dzia łacz To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci w No wym
Są czu (m.in. wi ce pre zes).

27 czerw ca
Zbi gniew Bo cheń ski
(ur. w 1927 w No -
wym Tar gu), współ -
za ło ży ciel III Wod nej
Dru ży ny Har cer skiej
im. gen. Ma riu sza
Za ru skie go, w la -

tach 1946-1948 – dru ży no wy, ko men -
dant obo zów har cer sko -że glar skich
w Zna mi ro wi cach. Ab sol went I LO
i Gim na zjum im. Ja na Dłu go sza w No -
wym Są czu oraz Po li tech ni ki Kra kow -
skiej (in ży nier me cha nik, 1952). Był
ini cja to rem co rocz nych zlo tów że glar -
skich (pierw szy zor ga ni zo wa no
w 1995 w Zby szy cach, na stęp ne
w Zna mi ro wi cach). Zmarł i zo stał po -
cho wa ny we Wro cła wiu.

28 czerw ca
Je rzy Wik tor (ur.
w 1943 w No wym
Są czu), po lo ni sta,
na uczy ciel i wy cho -
waw ca, dzia łacz har -
cer ski. Ab sol went
Li ceum Pe da go gicz -

ne go w Sta rym Są czu (1963) i Wy -
ższej Szko ły Pe da go gicz nej w Kra ko -
wie (1971). Od 1963 r. pra co wał
w szko łach w No wym Są czu, Gry bo -
wie i Po de gro dziu. Peł nił funk cję za -
stęp cy Ze spo łu Szkół Bu dow la nych
w No wym Są czu (1971-1976) i dy -
rek to ra Ze spo łu Szkół Za wo do wych
w Gry bo wie (1976-1978). W la -
tach 1985-2002 dy rek tor LO im. Ma -
rii Skło dow skiej -Cu rie w Sta rym
Są czu. Wy bu do wał przy szko le in ter -
nat, li kwi du jąc tym sa mym wie lo let -
nią tu łacz kę uczniów po stan cjach
na te re nie Sta re go Są cza.

17 lip ca
Prof. dr hab. An drzej
Ba łan da (ur. w 1941
w Ja śle), fi zyk UJ,
współ twór ca i pierw -
szy rek tor Pań stwo -
wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej w No -

wym Są czu (w la tach 1998-2007),
dwie ka den cje prze wod ni czą cy Kon fe -
ren cji Rek to rów Uczel ni Za wo do wych
w Pol sce. Zbu do wał po nadre gio nal ną
po zy cję są dec kiej uczel ni, czy niąc ją
roz po zna wal ną w kra ju. Gdy obej mo -
wał kie row nic two uczel ni, li czy ła
ona 385 stu den tów. Gdy prze ka zy wał
ber ło rek tor skie na stęp cy – po nad 4
tys. stu den tów. Za je go ka den cji no wo -
są dec ka PWSZ wzbo ga ci ła się o no we
sie dzi by In sty tu tu Pe da go gicz ne go
(na os. Chru śli ce) i In sty tu tu Tech nicz -
ne go (na os. Przy dwor co wym) oraz
roz bu do wa ny i zmo der ni zo wa ny In sty -
tut Ję zy ków Ob cych. Przy go to wał też
kon cep cję no we go In sty tu tu Kul tu ry
Fi zycz nej wraz z wiel ką in we sty cją, fi -
nan so wa ną z fun du szy UE. Zmarł i zo -
stał po cho wa ny w Kra ko wie.

23 lip ca
Prof. dr hab. kontr ad -
mi rał Wie sław Ła siń -
ski (ur. 1915 w Sta rym
Są czu), wy bit ny le karz
(ab sol went CM
UJ 1939), na uczy ciel
aka de mic ki, rek tor

Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej im.
gen. dyw. Bo le sła wa Sza rec kie go w Ło -

dzi (1965-1972) i Aka de mii Me dycz nej
w Gdań sku (1982-1983), au tor pio nier -
skich pod ręcz ni ków dla stu den tów i le -
ka rzy, ofi cer pol skich sił zbroj nych.
W śro do wi sku le ka rzy -woj sko wych
ucho dził już za ży cia za po stać le gen dar -
ną. Pa sjo no wał się że glar stwem (od był
m.in. rejs na Spits ber gen). Zmarł w Ło -
dzi, zo stał po cho wa ny w ro dzin nym
mie ście.

1 sierp nia
Prof. dr hab. Jan Do -
mi nik (ur. w 1923
w No wym Są czu),
dłu go let ni dy rek tor
In sty tu tu Ochro ny
La su i Drew na Szko -

ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie. Po niósł du że za słu gi
dla ochro ny te re nów le śnych w kra ju.

2 sierp nia
Wła dy sław Po to niec
(ur. w 1925 w Po de -
gro dziu), dzia łacz ru -
chu lu do we go
na Są dec czyź nie.
Praw nik (ab sol went
UJ), na uczy ciel szkół

śred nich, spół dziel ca. Pod czas oku pa cji
nie miec kiej współ pra co wał z Ba ta lio na -
mi Chłop ski mi. Dzia łał w po wo jen nym
Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej „Wi ci”
i PSL, na stęp nie w ZSL (wy da lo ny
w 1981 za kry ty kę władz zwierzch nich),
uczest nik hi sto rycz ne go zjaz du w Wi la -
no wie re ak ty wu ją ce go Pol skie Stron nic -
two Lu do we (1989). Pre zes
i wi ce pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go
PSL w No wym Są czu. Pre zes Spół -
dziel ni Ogrod ni czo -Pszcze lar skiej „Zie -
mi Są dec kiej”. Pre zes Od dzia łu
Związ ku By łych Żoł nie rzy Ba ta lio nów
Chłop skich w No wym Są czu. 

19 sierp nia
Jó zef Czy żow ski
(ur. 1928 w Sta rym
Są czu), dłu go let ni
na uczy ciel i wi ce dy -
rek tor Ze spo łu Szkół
Sa mo cho do wych
w No wym Są czu, in -

struk tor ZHP, wi ce pre zes To wa rzy -
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stwa Mi ło śni ków Sta re go Są cza
i czło nek Sto wa rzy sze nia Czci cie li
św. Kin gi. Za dzia łal ność w po wo jen -
nym har cer stwie był re pre sjo no wa ny
w 1946 r. i osa dzo ny w wię zie niu.
Do ostat nich dni udzie lał się w Ko mi -
sji Hi sto rycz nej przy Ko men dzie Cho -
rą gwi w Kra ko wie i Ko men dzie
Huf ca ZHP w No wym Są czu.

31 sierp nia
Wła dy sła wa Lu ba -
sio wa (ur. w 1919
w No wym Są czu),
za słu żo na dla mia sta
i re gio nu ne stor ka są -
dec kiej po ezji. Pod -
czas woj ny dzia ła ła

w ru chu opo ru, a w la tach 1961–1975
kie ro wa ła Po wia to wą Bi blio te ką Pu -
blicz ną w No wym Są czu. W jej bo ga -
tej twór czo ści prze wi ja ły się tra gicz ne
wąt ki po ko le nia Ko lum bów, tę sk no ta
za Ar ka dią mło do ści, re flek sje fi lo zo -
ficz no -re li gij ne, ma rze nia o ludz kim
wspar ciu i uczu ciach. 

***
Ma ria Gu tow ska -Li sow ska (ur.
w 1948 w No wym Są czu), na uczy -
ciel ka I LO im. Ja na Dłu go sza w No -
wym Są czu, prze wod nik PTTK, b.
dy rek tor są dec kie go Em pi ku.

11 wrze śnia
Jan Ko szul (ur. w 1930 pod Pa ry żem,
je go ro dzi ce wy emi gro wa li z Bar cic
„za chle bem” do Fran cji), mgr ad mi ni -
stra cji (UJ 1970), ko le jarz, na uczy ciel,

od 1979 r. pre zes To -
wa rzy stwa Mi ło śni -
ków Sta re go Są cza,
nie stru dzo ny stra żnik
za byt ków i znaw ca
dzie jów te go mia sta,
po pu la ry za tor kul tu ry.

Dzia łacz spo łecz ny, m.in. prze wod ni -
czą cy MRN w Sta rym Są czu, a w No -
wym Są czu – za stęp ca na czel ni ka
mia sta i I se kre tarz KM PZPR. 

18 wrze śnia
Lu dwik Mor dar ski
(ur. 1929 w No wym
Są czu), mgr wy cho -
wa nia mu zycz ne go,
wy wo dzą cy się z nie -
zwy kle mu zy kal nej
ro dzi ny (oj ciec, Mie -

czy sław był pierw szym ka pel mi strzem
or kie stry 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań -
skich). Po ło żył wiel kie za słu gi na po lu
krze wie nia kul tu ry mu zycz nej w re gio -
nie. Był pod po rą i za ło ży cie lem ze spo łu
Li ma no wia nie (1969) i or kie stry Echo
Pod ha la, zna ko mi tym folk lo ry stą i do -
ku men ta li stą ży cia kul tu ral ne go, au to -
rem utwo ru To na sze mia sto (hym nu
Li ma no wej) oraz wie lu opra co wań do ty -
czą cych in stru men tów lu do wych m.in.
Mu zy ka Zie mi Li ma now skiej. Opra co -
wał na uko wo trzy na ście tań ców La chów
li ma now skich do wiel kie go słow ni ka
Ta niec w pol skiej tra dy cji (2007), bę dą -
ce go kon ty nu acją fun da men tal nej pra cy
Oska ra Kol ber ga. Zmarł i zo stał po cho -
wa ny w Li ma no wej.

25 wrze śnia
Mie czy sław Rab -
czak (ur. 1917
w No wym Są czu),
przed wo jen ny ofi cer
Woj ska Pol skie go,
a póź niej – za słu żo -
ny dzia łacz trans -

por tu i spół dziel czo ści
na Są dec czyź nie, a ta kże za pa lo ny
tu ry sta i czło nek PTTK, sko li ga co -
ny z ro dzi ną Wła dy sła wa Bar bac -
kie go. Je go żo ną by ła wnucz ka
słyn ne go bur mi strza – Ma ria Bo gul -
ska (1920-1997), współ za ło ży ciel ka
Szko ły Mu zycz nej w No wym Są -
czu. Ab sol went Li ceum im. J. Dłu -
go sza w No wym Są czu i Ofi cer skiej
Szko ły Pie cho ty w Ko mo ro wie
(1939). Żoł nierz Wrze śnia, wię zień
obo zów je niec kich.

30 wrze śnia
Zo fia Da gnan -He -

row ska (ur. w 1925
w War sza wie), ma -
lar ka i pro jek tant ka
mo dy, ab sol went ka
kra kow skiej Aka de -
mii Sztuk Pięk nych

(1955). By ła m.in. pro jek tan tem mo dy
w „Vi stu li” w Kra ko wie, na uczy cie -
lem wy cho wa nia pla stycz ne go i hi sto -
rii sztu ki w II LO im. Ma rii
Ko nop nic kiej w No wym Są czu, da jąc
się po znać ja ko pe da gog z „twór czą
du szą” i ar ty stycz ną wy obraź nią. 

Opra co wał: JE RZY LE ŚNIAK
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Sześć za byt ko wych na grob -
ków na trzech są dec kich
cmen tarzach zo sta ło od re stau -
ro wa nych z pie nię dzy ze bra -
nych pod czas ubie gło rocz nej,
dzie wią tej już kwe sty. 

Wtym ro ku w ra mach ak cji
„Ra tuj my są dec kie ne kro -
po lie” do re wa lo ry za cji wy -
ty po wa no czte ry na grob ki

na cmen ta rzu przy ul. Rej ta na, je den
na Go łąb ko wi cach oraz na He le nie.
Na tym ostat nim kwe sta pro wa dzo na by -
ła w ubie głym ro ku po raz pierw szy. No -
wy blask zy ska ły gro bow ce: Wa len te go
Ra wi cza Rze piń skie go (1824-1911) i Jó -
ze fy z Krzy kow skich Rze piń skiej (1831-
1905), He le ny z Paw łow skich Bar bac kiej

(1860-1907), żo ny c. k. okręg. in spek to ra
szkol ne go, Ste fa nii Ru sza rów nej (ur.
w 1892 r., a zmar łej w szes na stej wio śnie
ży cia) i Ja na So ko pa, oby wa te la No we go
Są cza, zmar łe go w 1911 r. Na cmen ta rzu
w Go łąb ko wi cach od no wio no na gro bek
Ma rii z Wa ge ne rów Steu ero wej, wdo wy
po Fran cisz ku Steu erze (1818-1886),
pierw szym sta ro ście po wia to wym w No -
wym Tar gu okre su au to no micz ne go i ho -
no ro wym oby wa te lu te go mia sta.
Ostat nim po mni kiem, przy któ rym w tym
ro ku pra co wa li spe cja li ści z Pra cow ni Pla -
stycz nej i Kon ser wa tor skiej Ar Stec z No -
we go Są cza Jó ze fa Ste ca, był na gro bek
Teo fi li Za le skiej na cmen ta rzu w dziel ni -
cy He le na. 

– Do re no wa cji wy bra ne zo sta ły te
naj bar dziej znisz czo ne, któ ry mi nikt się
już nie opie ku je, ma ją ce war tość hi sto -

rycz ną i ar ty stycz ną – mó wi Ma rian Ku -
lig, wi ce pre zes Związ ku Są de czan.
– Pra ce kosz to wa ły 11 400 zło tych. W tym
ro ku rów nież prze pro wa dza my kwe stę
i li czy my na jesz cze więk szy od zew. 

W ak cję „Ra tuj my są dec kie ne kro po -
lie” za an ga żo wa ne są sto wa rzy sze nia:
Zwią zek Są de czan, Ci vi tas Chri stia na,
PTT, PTTK od dział „Be skid”, To wa rzy -
stwo Gim na stycz ne „So kół”, Klub In te -
li gen cji Ka to lic kiej, Pol skie To wa rzy stwo
Hi sto rycz ne Od dział w No wym Są czu,
a od nie daw na też To wa rzy stwo im. Je -
rze go Ma sio ra. (MI GA)

Ra tuj my są dec kie
ne kro po lie

Warto wiedzieć

Przez dzie więć lat od re stau ro wa no 41 za byt ko -
wych na grob ków zna mie ni tych są de czan,
m.in.: Wi si Bar bac kiej, Ju lia na Misz ke, Zo fii Śle -
pow ron -Bos sow skiej, ro dzi ny Wu sa tow skich,
ks. Paw ła Sul my, He le ny z Paw łow skich Bar -
bac kiej. Na ich od no wę, pod czas kwest ze bra -
no po nad 92 tys. zł (2001 r. – 4 500 zł; 2002
– 7 200 zł; 2003 – 8 700 zł; 2004
– 6 900 zł; 2005 – 11 800 zł; 2006
– 12 870 zł; 2007 – 11 800 zł; 2008
– 16 280 zł; 2009 – 12 839 zł).

Ostat nie pra ce re no wa cyj ne na cmen ta rzu ko mu nal nym przy ul. Rej ta na. Fi gu rę po od no wie na na gro bek Ja na So -
ko pa prze no szą pra cow ni cy fir my ArStec: Grze gorz Głód, Ar ka diusz Sko czy las, Ad rian Sko czy las i Ta de usz Szczy gieł
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Sto imy przy gro bow cu ro dzi ny
wiel kiej śpie wacz ki Ady Sa ri,
któ ra tak na praw dę na zy wa ła się
Ja dwi ga Szay erów na i choć uro -

dzi ła się w Wa do wi cach, to prze cież wie -
le lat spę dzi ła w Sta rym Są czu. Tu
wcho dzi ła w do ro słe ży cie, stąd wy ru -
szy ła do wspa nia łej ka rie ry ar ty stycz nej,
a póź niej pe da go gicz nej – tłu ma czy ku -
stosz Mu zeum Re gio nal ne go im. Se we -
ry na Udzie li An drzej Dłu gosz.

W tej mo gi le spo czy wa Edward
Szay er, oj ciec Ady, sta ro są dec ki bur -
mistrz w la tach 1919-35, któ ry w wie -
ku 81 lat zmarł 24 mar ca 1940 r. Tu taj
też śpi snem wiecz nym Fran cisz ka
Szay er. Sio stra ma estry ode szła ja ko za -
le d wie trzy na sto lat ka 30 mar ca 1901 r.
Ich brat Jan uto pił się 6 grud nia 1935 r.
(miał 34 la ta). Je go żo na Emi lia wy je -
cha ła po tem do Mek sy ku, gdzie wy szła
po now nie za mąż i przy ję ła na zwi sko
Gu erer ro. Do ży ła 84 lat. Przed śmier cią
(17.10.1989) pro si ła ro dzi nę, że chce
wró cić do mia sta św. Kin gi. Jej szcząt ki
spro wa dzo no dzie sięć lat póź niej.

– Edward Szay er był jed nym z za ło -
ży cie li sta ro są dec kie go „So ko ła”, re no -
wa cja je go na grob ka jest uzu peł nie niem
do od da ne go nie daw no po re mon cie bu -
dyn ku „So ko ła” – do da je An drzej Dłu -
gosz. – W na szym mie ście, nie ste ty, nie
ma już Szay erów. Są na to miast spo krew -
nie ni z ni mi Cze cho wie i Cza de ro wie.

– Ten pięk ny gro bo wiec zo stał zbu do -
wa ny w ro ku 1901 – mó wi Jó zef Stec.
– Za kres prac re no wa cyj nych mie li śmy
ogrom ny. Po mnik był wie lo krot nie prze -

ra bia ny, nie za wsze przez pro fe sjo na li -
stów od kon ser wa cji za byt ków. W cza -
sie II woj ny świa to wej prze cho wy wa no
w nim… broń. Ca łość, ob ło żo na ce men -
to wą za pra wę, wy glą da ła niez byt ład nie.
Ta war stwa zo sta ła usu nię ta. Na pod sta -
wie wy glą du in nych mo gił na tej ne kro -
po lii wy ko na li śmy tu taj imi ta cję
pia skow ca.

Po nad to dzię ki pie nią dzom po cho -
dzą cym z kwe sty w tym ro ku uda ło się
od no wić drew nia ny krzyż z me ta lo wą
ta blicz ką, po wstań ca stycz nio we go z ro -
ku 1863 An drze ja Gór ki.

Od kil ku lat To wa rzy stwo Mi ło śni -
ków Sta re go Są cza or ga ni zu je we
Wszyst kich Świę tych zbiór ki do pu szek
(wzo rem war szaw skich Po wą zek i kra -
kow skie go Cmen ta rza Ra ko wic kie go).
Sta ro są de cza nie i przy jezd ni wy ka zu ją
się du żą ofiar no ścią. Dzię ki te mu uda ło
się już zre wa lo ry zo wać kil ka za byt ko -
wych po mni ków na obu cmen ta rzach.

Naj pięk niej szym jest nie wąt pli wie
rzeź ba anio ła, pod któ rą spo czy wa ks.
Mi chał Przy wa ra. Efek tow nie pre zen tu -
je się dziś Mat ka Bo ska na gro bie An ny
– z Ko ło dziej skich – Grze sic kiej. Bar -
dzo cha rak te ry stycz nie zdo bio ny ele -

men ta mi ro ślin ny mi jest krzyż ks. Sta -
ni sła wa Pran do ty. Pro stą pły tę ma dzie -
jo pis Są dec czy zny (wte dy pi sa ło się
Są de czy zny) Szczę sny Mo raw ski.

Pod czas wi zji na cmen ta rzach wy ty -
po wa no kil ka ko lej nych na grob ków,
któ re war to ra to wać. One ma ją być od -
no wio ne w ro ku 2011.

***
W ro ku 2009 ze bra no 6.397 zł i 36 gr.

Za fun du sze z ro ku 2008 od re stau ro wa -
no na stę pu ją ce po mni ki na Sta rym
Cmen ta rzu: Ma don na – grób An ny
Grze sic kiej z 1895 r., An to ni – grób
Hen ry ki Wi słoc kiej z 1915 r., na gro bek
z krzy żem – ks. Ja na Kmie to wi cza
z 1895 r., a na No wym Cmen ta rzu: fi gu -
rę św. Jó ze fa na gro bie Jo li Drze wi cy–
Wy rbi szo wej z 1912 r. Po nad to
na opusz czo nym gro bie sta ro są de cza ni -
na Ma ria na Mi ku ty, ak to ra i wy bit ne go
pro pa ga to ra pięk na ję zy ka pol skie go,
po ło żo no pa miąt ko wą ta bli cę.

(PG)

Gro bo wiec ro dzi ny Szay erów na sta ro są dec kim Sta rym
Cmen ta rzu zo stał od no wio ny dzię ki zło tów kom ze bra nym
1 li sto pa da 2009 r. pod czas kwe sty To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Sta re go Są cza. Tra dy cyj nie pra ce re wa lo ry za cyj ne wy ko na ła
fir ma Ar Stec, zna ne go kon ser wa to ra za byt ków Jó ze fa Ste ca.

Od no wio no 
gro bo wiec Ady Sa ri 

Dwudniowa kwesta

To wa rzy stwo Mi ło śni ków Sta re go Są cza za pra sza na te go rocz ną zbiór kę. Kwe sta na ne kro po liach
w mie ście św. Kin gi bę dzie pro wa dzo na po raz pierw szy dwa dni: 31 paź dzier ni ka i 1 li sto pa da.
Jak co ro ku z pusz ka mi sta ną człon ko wie TMSS, ucznio wie miej sco wych szkół i przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych.

FOT. PG
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P ierw sze em ble ma ty na gro bach
Sy bi ra ków umiesz czo no
w 2007 r. w przed dzień
Wszyst kich Świę tych. Uka za ły

się one nie tyl ko na gro bach no wo są dec -
kich ne kro po lii (jed nym z pierw szych
ozna czo nych był grób dru gie go pre ze sa
Związ ku Sy bi ra ków w No wym Są czu
– Zbi gnie wa Je żow skie go, za słu żo ne go
oby wa te la No we go Są cza), ale rów nież
ślą skich czy na Cmen ta rzu Ra ko wic kim,
gdzie spo czy wa ją naj bli żsi jed nej z są -
dec kich Sy bi ra czek. 

W 2008 r. za czę ły po ja wiać się ko lej -
ne em ble ma ty: 

Kwie cień – grób na Cmen ta rzu Ra -
ko wic kim An ny Wa gner, Sy bi racz ki
wy wie zio nej do Ka zach sta nu. Jej mąż

Hen ryk Wa gner był przed wo jen nym sę -
dzią. Żył za le d wie 34 la ta. Zo stał za mor -
do wa ny w Ka ty niu.

Maj – grób na cmen ta rzu ko mu nal nym
w Dą bro wie Gór ni czej An ny Pa zgan, Sy -
bi racz ki wy wie zio nej do Ka zach sta nu.
Sta ni sław Pa zgan przed wo jen ny sę dzia
są du okrę go we go w Sam bo rze, za mor do -
wa ny w Ki jo wie By kow ni znaj do wał się
na li ście ka tyń skiej.

Sier pień – grób Zbi gnie wa Kma ka, za -
ło ży cie la i pierw sze go pre ze sa Związ ku
Sy bi ra ków w No wym Są czu. Był wój tem
Ka mion ki Wiel kiej. Ze sła ny przez
NKWD w 1945 r. na Sy bir za dzia łal ność
w Ar mii Kra jo wej. Spę dził tam dwa la ta.
Zmarł w 1991 r. i jest po cho wa ny
na cmen ta rzu w Gry bo wie.

W 2009 r. em ble ma ty zna la zły się
na gro bie Ol gi Cho mów, dłu go let niej
na uczy ciel ki Tech ni kum Ra chun ko wo -
ści Rol nej w Mar cin ko wi cach (z ini cja -
ty wą ozna cze nia jej gro bu wy szli
zna jo mi i przy ja cie le, któ rzy ra zem z nią
pra co wa li, a dziś opie ku ją się jej gro bem
na są dec kim cmen ta rzu); Sta ni sła wy
Du czy miń skiej, dłu go let nie go or dy na -
to ra od dzia łu gi ne ko lo gicz no-po ło żni -
cze go w No wym Są czu, dok to ra na uk
le kar skich na uni wer sy te cie Ja na Ka zi -
mie rza we Lwo wie, Sy bi racz ki wy wie -
zio nej do Ka zach sta nu pod czas dru giej
ma so wej wy wóz ki Po la ków trans por -
tem 13 kwiet nia 1940 r. Po ukła dzie Si -
kor ski – Ma j ski zgło si ła się
do two rzo nej przez gen. Wła dy sła wa

An der sa Pol skiej Ar mii w ZSRR. Prze -
szła ca ły szlak bo jo wy II Kor pu su. By ła
le ka rzem w Pol skich Si łach Zbroj nych
na Środ ko wym Wscho dzie, we Wło -
szech i w An glii. Zde mo bi li zo wa -
na w 1948 r., słu żbę za koń czy ła
w stop niu ka pi ta na.

Wdzięcz ny za usza no wa nie naj bli -
ższej ro dzi ny jest Sy bi rak Ta de usz Nie -
dźwiec ki. Em ble ma ty „Ze słań cy Sy bi ru”
zna la zły się na gro bie je go dziad ka – Sta -
ni sła wa, któ ry zmarł w Ka zach sta nie
na zsył ce, oj ca – Wła dy sła wa – zgi nął
w ła grach sy be ryj skich, mat ki – Alek san -
dry oraz sio stry – Wła dy sła wy. 13 kwiet -
nia 1940 r. Ta de usza Nie dźwiec kie go
wraz z ro dzi ną de por to wa no do Ka zach -
sta nu w re jon Paw ło da ru. Po pod pi sa niu
ukła du Si kor ski – Maj ski w 1941 r. wstą -
pił w Łu go waj do or ga ni zu ją cej się Ar -
mii Pol skiej. Po ewa ku acji do Pa le sty ny
w mar cu 1942 r. roz po czął swój szlak bo -
jo wy w sze re gach 3. Dy wi zji Strzel ców
Kar pac kich. Brał udział w kam pa nii wło -
skiej 2. Kor pu su – w bi twach o Mon te
Cas si no, An ko nę i Bo lo nię. Do Pol ski
po wró cił do pie ro w lip cu 1947 r. 

***
Nie wszyst kim de por to wa nym by ło

da ne po wró cić do Pol ski. Ty sią ce ro da -
ków po zo sta ło na za wszy na „nie ludz -
kiej zie mi”. Dla ich uczcze nia 17
wrze śnia 2009 r., w ko ście le ko le jo wym
w No wym Są czu od sło nię to ta bli cę po -
świę co ną ofia rom so wiec kiej re pre sji.
Na niej na pis: Pa mię ci re pre sjo no wa -
nym, de por to wa nym, wię zio nym i po -
mor do wa nym ofia rom ze słań
na „Nie ludz ką zie mię”, któ rzy od da li ży -
cie za Bo ga i Oj czy znę na da le kiej Sy be -
rii i w ste pach Ka zach sta nu, w 70.
rocz ni cę 17 wrze śnia 1939 ro ku. „Pa -
mię ci zmar łych, ży ją cym po jed na nie”.
Są dec kie Sto wa rzy sze nie Pa mię ci Sy bi -
ru, Sta ro stwo Po wia to we w No wym Są -
czu, wrze sień 2009.

13 kwiet nia 2010 r. 70. rocz ni ca dru -
gich ma so wych de por ta cji Po la ków
na Sy bir była oka zją do od sło nię cia ko -
lej nej ta bli cy pa miąt ko wej, któ ra zo sta -
ła wmu ro wa na w ogro dze nie ko ścio ła
ko le jo we go, a obok po sa dzo no so snę sy -
be ryj ską. Oni roz pa czą, gło dem i śmier -
cią za słu ży li na obec ność w pa mię ci
na ro du – gło si na pis na ta bli cy. 

Pamiętamy
i poszukujemy
Pod ta kim ha słem Są dec kie Sto wa rzy sze nie Pa mię ci Sy bi ru oraz
Sta ro stwo Po wia to we w No wym Są czu pro wa dzą ak cję ma ją cą
na ce lu od na le zie nie i ozna cze nie em ble ma ta mi na grob ko wy mi
miejsc po chów ku tych, któ rzy prze ży li „Gol go tę Wscho du”. 

Grób najbliższej rodziny Tadeusza
Niedźwieckigo, Sybiraka

OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY
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***
Czy war to jest po szu ki wać i ozna czać

gro by tych, któ rzy tak wie le prze ży li bę -
dąc ze słań ca mi Sy bi ru? – py ta ją człon -
ko wie Są dec kie go Sto wa rzy sze nia

Pa mię ci Sy bi ru, i od po wia da ją: – Nie
tyl ko war to, ale i na le ży. O hi sto rii Sy -
bi ra ków za po mnieć się nie da i o niej za -
po mnieć nie mo żna. Ileż to ro dzin
Sy bi ra ków nie mo że dziś za pa lić zni czy
na gro bach swo ich naj bli ższych…

Ak cja „Pa mię ta my i po szu ku je my”
trwa ca ły czas. Są dec kie Sto wa rzy sze nie
Pa mię ci Sy bi ru i Sta ro stwo Po wia to we
w No wym Są czu zwra cają się z ape lem
do miesz kań ców zie mi są dec kiej: Je że li
wśród swo ich zna jo mych przy ja ciół od -
szu ka cie gro by „Ze słań ców Sy bi ru” my

po mo że my, aby god nie i z naj wy ższym ho -
no rem ozna czyć go em ble ma tem na grob -
ko wym. Da ne o od na le zio nych
i ozna ko wa nych miej scach po chów ku Sy -
bi ra ków na te re nie Są dec czy zny mo żna
skła dać na ad res Są dec kie Sto wa rzy sze -
nie Pa mię ci Sy bi ru ul. Ja giel loń ska 33,
33-300 No wy Sącz z do pi skiem „Pa mię -
ta my i po szu ku je my – em ble mat na grob -
ko wy Ze sła niec Sy bi ru”. 

Za rząd Są dec kie go Sto wa rzy sze nia
Pa mię ci Sy bi ru przy Sta ro stwie 
Po wia to wym w No wym Są czu

Na zwa Sy be ria i Sy bir nie są to żsa me. Sy bir to umow nie wszyst kie miej -
sca, do któ rych ze sła no ro da ków w ra mach re pre syj nej po li ty ki ca ra tu
ro syj skie go oraz Ro sji po re wo lu cyj nej – by łe go ZSRR. Na to miast wszy -
scy ze słań cy przy ję li mia no Sy bi ra ka. Część tra fi ła w re jon Ro sji, któ ry
w ża den spo sób Sy be rią na zwać nie mo żna – np. do Ka zach sta nu. 
Naj więk sze i naj bar dziej ma so we zsył ki na stą pi ły w la tach 1936-1937
oraz 1939-1956. Pierw szy akt so wiec kiej agre sji do ko nał się 17 wrze -
śnia 1939 r. W jej wy ni ku wie lo ty sięcz ne rze sze żoł nie rzy po szły do nie wo -
li, póź niej, jak wia do mo, część z nich zo sta ła za mor do wa na w wy jąt ko wo
okrut ny spo sób – strza łem w tył gło wy. Ze wschod nich te re nów ziem pol -
skich w czte rech ma so wych de por ta cjach: 10 lu te go, 13 kwiet nia i 20
czerw ca 1940 r. oraz 21 czerw ca 1941 r. we dle ró żnych sza cun ków wy wie -
zio no w sy be ryj ską taj gę i ste py Ka zach sta nu od 1,5 do 2 mln oby wa te li
pol skich, z któ rych prze ży ło do 1945 r. za le d wie 554 tys.
35 pro cent ze słań ców po zo sta ło na za wsze na zie mi sy be ryj skiej.

Na ma pie Ro sji znaj du je się 6543 punk ci ków zbio ro wych mo gił Po la -
ków. W cza sie re pa tria cji po II woj nie świa to wej w la tach 1945-47 z Sy -
be rii po wró ci ło po nad 520 ty się cy osób, lecz oko ło 30 ty się cy z ró żnych
przy czyn nie mo gło wy do stać się z Ro sji. Na stęp na fa la re pa trian tów
na stą pi ła w la tach 1956-57, w cza sie któ rej do Pol ski po wró ci ło oko -
ło 250 ty się cy osób.
W en cy klo pe dii po wszech nej z 1973 r. nie ma wzmian ki o rze szy ze słań -
ców na Sy be rię w okre sie II woj ny świa to wej i po jej za koń cze niu. Na to -
miast pi sze się w niej, iż w owym cza sie by ło 1,5 mi lio na uchodź ców
pol skich do Związ ku Ra dziec kie go, a w wy ni ku re pa tria cji od mar ca 1944 r.
do mar ca 1947 r. do kra ju po wró ci ło 1.506.083 oby wa te li pol skich.
Po za koń cze niu II woj ny świa to wej wła dze so wiec kie wzno wi ły de por -
ta cje i prze śla do wa nia, któ re trwa ły do po ło wy lat 50. Z ze sła nych
na Sy bir wie lu zo sta ło za mor do wa nych, zmar ło z gło du, cho rób i mor -
der czej przy mu so wej pra cy.

Warto wiedzieć

Grób dr. Sta ni sła wy Du czy miń skiej,
Sy bi racz ki, wy wie zio nej do Ka zach -
sta nu, ka pi ta na w Ar mii gen. Wła -
dy sła wa An der sa, le ka rza Pol skich
Sił Zbroj nych na Środ ko wym
wscho dzie, we Wło szech i w An glii.

Grób dr. Zbigniewa Jeżowskiego,
współzałożyciela i prezesa Związku
Sybiraków w Nowym Sączu,
zasłużonego obywatela miasta.
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Je zu ita ks. Jan Sy gań ski
stwier dził w II to mie swo jej
Hi sto rii No we go Są cza, że
„przy wszyst kich ko ścio łach
san dec kich grze ba no umar -
łych aż do 1784 r.” 

Już w na stęp nym ro ku za prze sta no
tej prak ty ki, co zwią za ne by ło
z de kre tem ce sar skim Jó ze fa II,
na ka zu ją cym ma gi stra tom za kła -

da nie cmen ta rzy po za miej skich, skut -
kiem cze go w No wym Są czu „wo kół
ko ścio ła św. Mi ko ła ja roz rósł się cmen -
tarz po sze rzo ny w wy ni ku li kwi da cji
cmen ta rzy przy ko ściel nych w cen trum
mia sta”. 

Tzw. Sta ry Cmen tarz przy daw nym
ko ście le św. Mi ko ła ja, a obec nie Nie -
po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma -
ryi Pan ny, funk cjo no wał do 1884 r., tj.
do pod ję cia przez Ra dę Miej ską
uchwa ły o je go za mknię ciu. Zo sta li
na nim po cho wa ni m.in.: Waw rzy niec
Go łę biow ski – po wsta niec li sto pa do wy,
Le on Py szyń ski – po wsta niec stycz nio -
wy, ks. Mi chał Gło wac ki „Świę to pełk”
– uczest nik po wsta nia cho cho łow skie -
go w 1846 r., ks. Jan Ma cha czek pro -
boszcz przy ko ście le św. Mał go rza ty
w la tach 1853–1882, Jo hann Jo ha ni des
– bur mistrz No we go Są cza do by au to -
no micz nej w la tach 1870–1872. 

W 1934 r., a więc wie le lat po za -
mknię ciu te go obiek tu, po cho wa no
na nim po ma ni fe sta cyj nym po grze bie
gen. Bro ni sła wa Pie rac kie go, za strze -
lo ne go 15 czerw ca 1934 r. przez ukra -

iń skie go na cjo na li stę. Tuż po za koń cze -
niu oku pa cji − wio sną 1945 r. zło żo no
szcząt ki Po la ków po mor do wa nych
przez Niem ców w Bie go ni cach, Rdzio -
sto wie, Ol sza nie, Mło do wie, Mę ci nie -
-Kłod nem oraz No wym Są czu przy ul.
Krań co wej. 3 paź dzier ni ka 1954 r. od -
sło nię to po mnik zwa ny Pie tą Są dec ką.
W 1956 r. zło żo no pro chy 93 osób roz -
strze la nych w Trze trze wi nie, m.in.
człon ków or ga ni za cji har cer skiej Bia ły
Orzeł. Rok póź niej zło żo no urnę z zie -
mią z cmen ta rza w Ha akvik ko ło Na -
rwi ku, gdzie spo czy wa ją po le gli
w kam pa nii nor we skiej żoł nie rze Sa -
mo dziel nej Bry ga dy Strzel ców Pod ha -
lań skich. 

W 1877 r. zo sta ła po wo ła na w No -
wym Są czu ko mi sja, ce lem za ło że nia
no we go cmen ta rza, któ ry miał być
prze zna czo ny za rów no dla rzym skich
ka to li ków, jak rów nież pro te stan tów,
z wy jąt kiem miej sco wo ści po ło żo nych
„za Du naj cem, gdyż te ma ją cmen tarz
na Chełm cu”. Do bu do wy cmen ta rza
przy stą pio no w 1885 r. Trzy la ta póź -
niej oto czo no go mu rem. W 1892 r.
zbu do wa no dro gę do jaz do wą. W ostat -
nich la tach XIX stu le cia wy ko na no od -
wod nie nie. Już na po cząt ku XX w.
do szło do pierw sze go po sze rze nia
cmen ta rza.

Na cmen ta rzu ko mu nal nym przy uli -
cy Śnia dec kich znaj du je się wie le miejsc
pa mię ci na ro do wej. Ogra ni cza jąc się
do mo gił zbio ro wych, war to przy po -
mnieć, że wcze snym, a jed no cze śnie
bar dzo cha rak te ry stycz nym ele men tem
tej ne kro po lii jest krzyż po wstań ców li -

Sta ry i „no wy”
cmen tarz 
no wo są dec ki

OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY
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sto pa do wych i stycz nio wych, wy ko na ny
w 1912 r. przez fir mę Ros sma nith dzię -
ki sta ra niom To wa rzy stwa Gim na stycz -
ne go „So kół”, oto czo ny w la tach 30.
pół ko li stym po mni kiem wg pro jek tu po -
cho dzą ce go z cze skiej ro dzi ny inż. Zyg -
mun ta Sła be go. Li stę ofia ro daw ców
po mni ka opu bli ko wa ła miej sco wa pra -
sa. Nad zór nad je go bu do wą spra wo wał
inż. Ze non Re mi. 

Obok te go mo nu men tu uwa gę zwra -
ca Grób Nie zna ne go Żoł nie rza, któ ry
pier wot nie znaj do wał się na Plan tach

obok po mni ka Ada ma Mic kie wi cza,
usu nię ty stam tąd na po cząt ku oku pa cji
nie miec kiej, z na pi sem: „Nie zna ne mu
Żoł nie rzo wi Pol skie mu po le głe mu
za Oj czy znę 1914–1920”. Wspo mnieć
war to, że w po dob ny spo sób oku pant
nie miec ki po trak to wał wspo mnia ny gro -
bo wiec gen. Bro ni sła wa Pie rac kie go
zdo bio ny or ła mi, prze no sząc go w li sto -
pa dzie 1939 r. ze Sta re go Cmen ta rza
na cmen tarz ko mu nal ny.

Im po nu ją cym roz mia ra mi po mni -
kiem jest strze li sty, mie rzą cy po nad 15 m
wy so ko ści ka mien ny obe lisk z ma syw -
ną fi gu rą ry ce rza, wy ko na ny wg pro jek -
tu Fran za Ma zu ry, po sa do wio ny
po środ ku kwa te ry żoł nie rzy au striac kich
z I woj ny świa to wej. Pier wot nie sta no wił
on głów ny ele ment du że go cmen ta rza
woj sko we go nr 350, za pro jek to wa ne go
przez Gu sta va Lu dwi ga, dziś okro jo ne -
go w po ło wie, po zba wio ne go kwa ter
nr 2 i 3. Cie ka wost ką jest, że frag ment
cmen ta rza nr 350 sta no wi ła kwa te ra nr 4
na cmen ta rzu ży dow skim przy ul. Ry -
bac kiej (zli kwi do wa na przez Niem ców
w cza sie oku pa cji), obej mu ją ca 21 gro -
bów żoł nie rzy au stro -wę gier skich po -
cho dze nia ży dow skie go.

W po bli żu „ry ce rza”, kil ka dzie siąt
me trów da lej, oglą da my po mnik Le gio -
ni stów po sa do wio ny w 1927 r. sta ra niem
Związ ku Le gio ni stów, za pro jek to wa ny
przez inż. Jó ze fa Woj ty gę. Znaj du je się
on w kwa te rze nr 15, w któ rej po cho wa -
no 19 żoł nie rzy Jó ze fa Pił sud skie go
zmar łych w no wo są dec kich szpi ta lach
od ran od nie sio nych w wal kach pod Li -
ma no wą i Mar cin ko wi ca mi.

Aż pięć gro bów zbio ro wych i po mni -
ków zlo ka li zo wa nych jest w kwa te rze
nr 19. Naj więk szym z nich jest mo gi ła
Żoł nie rzy Wrze śnia 1939 r., w któ rej
spo czy wa 40 po le głych, w tym tyl ko 14
zi den ty fi ko wa nych, z po mni kiem za pro -
jek to wa nym przez arch. Woj cie cha
Szczy gła w 1979 r. Obok znaj du je się

sym bo licz ny grób ofiar obo zu w Oświę -
ci miu, sym bo licz ny głaz po świę co ny sy -
bi ra kom z Są dec czy zny od sło nię ty
w 1993 r. oraz krzyż na gro bie żoł nie rzy
po le głych w I woj nie świa to wej. Naj bar -
dziej współ cze snym z umiesz czo nych
tam mo nu men tów jest po mnik po świę -
co ny żoł nie rzom Ar mii Kra jo wej i Ba -
ta lio nów Chłop skich wg pro jek tu
Woj cie cha Szczy gła, od sło nię ty
w 2000 r.

Z ko lei w kwa te rze nr 44 wo kół po -
mni ka za pro jek to wa ne go przez Ze no -
na Ma ria na Re mie go po cho wa nych
jest 736 żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej,
eks hu mo wa nych z ró żnych miejsc Są -
dec czy zny w 1945 r.

LE SZEK MI GRA ŁA FOT. LEŚ

W 1877 r. została powołana
w Nowym Sączu komisja,
celem założenia nowego
cmentarza, który miał być
przeznaczony zarówno dla
rzymskich katolików, jak
również protestantów
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Naj star szy z nich, Jan Sta wiar -
ski z Bi czyc Dol nych ma 82
la ta. Aspi ru je jak w po przed -
nich la tach do ra dy w gmi -

nie, któ rą rzą dzi (na ra zie) je go syn,
Ber nard, wójt. Smacz ku tej ko li ga cji
ro dzin nej do da je dość czę sta kry tycz -
na oce na sy now skich po czy nań przez
sę dzi we go we te ra na cheł miec kiej sa -
mo rząd no ści. 

Roz te rek ro dzin nych bę dzie w tych
wy bo rach wię cej. Cie ka we ko go po prze
w sztur mie do Ra tu sza Kry sty na Zą ber
w okrę gu nr 3 w No wym Są czu: swe go
mę ża Zdzi sła wa z li sty PO czy ro dzo ne -
go bra ta Bo gu sła wa Koł cza, „gwiaz dę”
li sty kan dy da tów sku pio nych wo kół pre -
zy den ta Ry szar da No wa ka. 

Naj młod szy mi rad ny mi ma ją szan sę
zo stać (przy naj mniej teo re tycz nie) Kin -
ga Święs z Kąc lo wej kan dy du ją ca
do Ra dy Gmi ny Gry bów i Łu kasz Wnęk
z No wej Wsi (gmi na Ła bo wa), a w No -
wym Są czu – dwu dzie sto la tek Krzy siu
Pa jor (Pra wi ca Rzecz po spo li tej).

O przy krym fal star cie mo że mó wić
kon stru owa ny wi docz nie zbyt po -
śpiesz nie Ko mi tet Wy bor czy Na sze
Mia sto No wy Sącz, któ ry w wy ni ku
nie do pa trze nia, nie po tra fił (z po wo -
du nie wy star cza ją cej ilo ści pod pi -
sów) za re je stro wać li sty w okrę gu
nr 2, co osła bia, nie ste ty, szan se
na prze kro cze nie pro gu wy bor cze go,
pre mio wa ne go udzia łem w po dzia le
man da tów.

Kam pa nia wy bor cza ru szy ła już
przed Wszyst ki mi Świę ty mi. Jed ne szta -
by za cho wu ją się z umia rem, dru gie
– ta jem ni czo cze ka ją na „ostat nie
okrą że nie”, aby tuż przed me tą i za pad -
nię ciem ci szy wy bor czej od pa lić przy -
go to wy wa ne „mi ny”, a in ne szy ku ją już
wie ce z „kieł ba są wy bor czą”. Są też i ta -
cy, któ rzy za ma wia ją ba da nia son da żo -
we dla umoc nie nia wia ry w osta tecz ny
suk ces. 

Swo je pro gno zy ma „uli ca” i sa mo -
rzą do wi eks per ci. Wie le wska zu je na to,
że obec ni sze fo wie miast i gmin, któ rzy
zde cy do wa li się na po now ny start w wy -
bo rach zwy cię żą i tym ra zem. Na praw -
dę trud no wy obra zić so bie po ra żki
Ma ria na Cy co nia w Sta rym Są czu czy
rzą dzą ce go od 27 lat Łąc kiem – Fran -
cisz ka Mły nar czy ka. 

Nie wszy scy jed nak są mu ro wa ny mi
fa wo ry ta mi. Zmia ny sa mo rzą do wej war -
ty mo żna spo dzie wać się z du żym praw -
do po do bień stwem w Chełm cu,
Po de gro dziu i – kto wie? – czy nie w Ko -
rzen nej. Ostre ba ta lie szy ku ją się w Kry -
ni cy i Ła bo wej oraz – rzecz ja sna
– w No wym Są czu, gdzie do fo te lu pre -
zy den ta w Ra tu szu przy mie rza się pię ciu
kan dy da tów, w tym dwóch No wa ków.

Jan Gol ba w Mu szy nie, Sta ni sław
Kieł ba sa w Na wo jo wej i Sta ni sław Go -
lon ka w Ło so si nie Dol nej mo gą świę to -
wać triumf wy bor czy już dziś, bo w tych
wy bo rach nie ma ją ry wa li. nikt nie od -
wa żył się sta nąć w szran ki ze sta ry mi

wój ta mi. Ja ka jest re cep ta na do ży wo cie
na wój tow skim fo te lu? 

– Pra ca, pra ca, pra ca, a po za tym
praw do mów ność, su mien ność i słu że nie
lu dziom. Jak wi dzę star sze go rol ni ka, to
ja do nie go scho dzę na dół, a nie on
dra pie się do mnie po scho dach – mó -
wi Sta ni sław Kieł ba sa. Jest ko le gą
szkol nym z Tech ni kum Ho dow la ne go
w Na wo jo wej ze Sta ni sła wem Go lon ką.
– Oto ja kich lu dzi wy cho wa ła ta szko ła
– cią gnie z du mą Kieł ba sa. – Sta szek
jest star szy ode mnie o rok, był w kla sie
wy żej. Po tem spo tka li śmy się na stu -
diach na Aka de mii Rol ni czej w Kra ko -
wie. Po stu diach obaj zo sta li śmy
na uczy cie la mi, a na stęp nie wój ta mi.

For mal no ści mu si się jed nak stać za -
dość. Gol ba, Go lon ka, Kieł ba sa od bio -
rą za świad cze nie o wy bo rze na wój ta,
je że li więk szość (choć by to by ła jed -
na oso ba) spo śród gło su ją cych po sta wi
krzy żyk przy ich na zwi sku.

Li sto pa do we wy bo ry otwo rzą trze cią
de ka dę sa mo rząd no ści w zde mo kra ty -
zo wa nej po 1990 r. for mu le. Wy bra ne
pa nie i wy bra ni pa no wie bę dą kształ to -
wać na szą rze czy wi stość do 2014 ro ku.
Dla ko go oka że się szczę śli wa wy bor -
cza ru let ka – do wie my się 21 li sto pa da
(i po dru giej tu rze, 5 grud nia).

Życz my no wym wło da rzom są dec -
kich dzie dzin w no wej ka den cji świe -
żych po my słów i przede wszyst kim
pie nię dzy. Życz my więk szej go to wo ści
do współ pra cy i otwar to ści na ra cjo nal -

Zna my już jed ne go bur mi strza i dwóch wój tów

Wy bor cza ru let ka
Przed na mi świę to Sa mo rząd nej Pol ski – wy bo ry do rad miast i gmin, pre zy den ta (w przy pad -
ku No we go Są cza), bur mi strzów i wój tów. W szran ki wy bor cze z okrę gu nr 6 do Sej mi ku
Ma ło pol skie go sta je 112 kan dy da tów (na 6 man da tów), do Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go
– 235 (na 29 miejsc), do Ra dy Mia sta No we go Są cza – 233 (na 23 man da ty), wię cej niż w li -
czeb niej szym Tar no wie. W pod są dec kich gmi nach z za in te re so wa niem wy bor czą ry wa li za cją
jest ró żnie: o jed no miej sce w ra dach ubie ga się od dwóch do sze ściu kan dy da tów.

WYBORY 2010
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Kandydaci na prezydenta
NOWY SĄCZ

Kądziołka Wiesław Stanisław
52 lata (Nasze Miasto Nowy
Sącz)

Lachowicz Piotr Michał
43 lata (kandydat
rekomendowany przez PO)

Nowak Ryszard Aleksander
48 lat (PiS, Stowarzyszenie
Wyborców Ryszarda Nowaka)

Nowak Tadeusz Józef
56 lat (Prawica
Rzeczypospolitej)

Sas Kazimierz
63 lata (Komitet Wyborców
Kazimierza Sasa, kandydat
popierany przez SLD)

Kandydaci na burmistrzów
GRYBÓW

Gliński Jarosław
36 lat (Porozumienie
Grybowskie)

Piechnik Piotr
48 lat (Mała Ojczyzna)

KRYNICA-ZDRÓJ
Bodziony Emil
61 lat (Krynicki Ruch
Samorządowy)

Boligłowa Jan Stanisław
57 lata (Gmina Krynica
– Wspólna Sprawa)

Cycoń Krzysztof Władysław
47 lat (Kryniczanie Razem)

Król Józef
56 lat (Nowoczesne
Uzdrowisko)

Reśko Dariusz Józef
43 lata (Krynicka Akcja
Samorządowa)

Ryba Piotr Grzegorz
33 lata (Czas na Rozwój Gminy
Krynica-Zdrój), PiS

Zygmunt Katarzyna Ewa
35 lat (Komitet Wyborczy
Katarzyny Zygmunt)

MUSZYNA
Golba Jan Józef
55 lat (Muszyńska Wspólnota
Samorządowa)

PIWNICZNA-ZDRÓJ
Bogaczyk Edward Józef
62 lata (Komitet Wyborczy
Edwarda Bogaczyka)

Łukasik Jacek Władysław
26 lat (PiS)

Puchalski Andrzej Wojciech
59 lat (Tak dla Prawdy
i Rozwoju)

STARY SĄCZ
Ciągło Edward
57 lat (PiS)
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ne ar gu men ty kry ty ki, wy zby cia się za -
wi ści i za nie cha nia walk po li tycz nych,
ze rwa nia z nie do bry mi na wy ka mi.

Prze sła nie sprzed wie ków
W sło wach i uczyn kach sta li, da rów

nie przyj mu ją cy, nie pi ja ni ce, nie dwu -
ję zycz ni, nie po chleb cy, nie bła zno wie,
nie na trę to wie, ani owi, któ ry mi żo ny
rzą dzą, nie fał sze rze, nie zwa dli wi... 

We dług obo wią zu ją ce go w śre dnio -
wiecz nym No wym Są czu zbio ru pra wa
mag de bur skie go, człon ka mi ów cze snej
Ra dy Miej skiej mo gli być: 

„Lu dzie mą drzy, do brzy, lat zu peł -
nych, przy naj mniej dwu dzie stu i pię ciu,
w mie ście osie dli, wsze la ko nie bar dzo
bo ga ci ani też ubo dzy, ale śred nie go
sta nu. Nad to ma ją być z pra we go ma -
łżeń stwa uro dze ni, w do mach za wsze
miesz ka ją cy i do brej sła wy, Bo ga się
bo ją cy, spra wie dli wość i praw dę mi łu -
ją cy, kłam stwa i złość w nie na wi ści
ma ją cy, ta jem nic miej skich nie wy ja -
wia ją cy, w sło wach i uczyn kach sta li,
ła kom stwem się brzy dzą cy, da rów nie
przyj mu ją cy, nie pi ja ni ce, nie dwu ję -
zycz ni, nie po chleb cy, nie bła zno wie,
nie na trę to wie, nie cu dzo ło żni cy, ani
owi, któ ry mi żo ny rzą dzą, nie fał sze rze,
nie zwa dli wi, al bo wiem zgo dą ma łe
rze czy bu du ją się, a nie zgo dą wiel kie
nisz cze ją. Też nie ma być na to obie ran
czło wiek in ne go pra wa i ko mu by by ło
dzie więć dzie siąt lat”. 

Prof. Fe liks Ki ryk w I to mie „Dzie -
jów No we go Są cza” za uwa ża, że przez
dzie się cio le cia no wo są dec ka Ra da
Miej ska w prze ci wień stwie do wie lu in -
nych miast nie wal czy ła z wój tem, lecz
zgod nie z nim współ pra co wa ła. Eko no -
micz ny roz wój mia sta wpły wał
na wzrost zna cze nia ra dy, cie szą cej się
po par ciem Wła dy sła wa Ja gieł ły i je go
na stęp ców. 

Cie ka we, że raj cy są dec cy nie po bie -
ra li wy na gro dze nia za wy ko ny wa ną pra -
cę dla do bra mia sta. 

Mo że ich na stęp cy w XXI wie ku sko -
rzy sta ją z tych mą drych śre dnio wiecz -
nych wzo rów, a są de cza nie
w nie dzie lę 21 li sto pa da do ko na ją wy -
bo ru raj ców „w sło wach i uczyn kach
sta łych, da rów nie przyj mu ją cych...” etc.

RE DAK CJA „SĄ DE CZA NI NA”

Kan dy da ci, przed sta wie ni we dle 
okrę gów i list wy bor czych:
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Cycoń Marian Adam
70 lat (Gminne Porozumienie
Wyborcze)

Kandydaci na wójtów
CHEŁMIEC

Kwiatkowski Marek Stanisław
54 lata (Sprawiedliwość, Praca,
Rodzina)

Poręba Stanisław Marek
55 lat (Porozumienie
Ponad Podziałami) 

Stawiarski Bernard Adam
50 lat (Zgoda Łączy) 

Żak Urszula Agata
38 lat (Czas na Zmiany) 

GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tobiasz Józef
55 lat (Komitet Wyborców
Józefa Tobiasza), PSL

Wolak Stefan Bronisław
54 lata (Wspólna Gmina)

GRYBÓW
Krok Piotr
59 lat (Porozumienie
Samorządowe Gminy Grybów)

Wojtas Piotr Robert
36 lat (Nasza Gmina Grybów) 

KAMIONKA WIELKA
Jeleń Czesław Marian
66 lat (zgłoszony przez PiS)

Potoniec Antoni Henryk
58 lat (Wspólnota Gminy
Kamionka Wielka)

Siedlarz Kazimierz Roman
54 lat (Samorządna Jedność
Wiejska) 

KORZENNA
Olszyński Waldemar Paweł
46 lat (Moja Gmina Korzenna)

Skowron Leszek Michał
44 lata (Twój Samorząd Twoja
Decyzja)

ŁABOWA
Izworski Piotr Marcin
35 lat (Kompetencje
i Uczciwość)

Janczak Marek Józef
47 lat (Mała Ojczyzna)

Juś Paweł
30 lat (Teraz Łabowa)

Klimczak Eugeniusz
69 lat (Gospodarna Gmina)

Mąka Julian
59 lat (Komitet Wyborców
Juliana Mąki)

ŁĄCKO
Klag Janusz Rafał
38 lat (Wspólnota
Samorządowa Gminy Łącko)

Kwit Jacek Adam
35 lat (Łącka Inicjatywa
Samorządowa)

Młynarczyk Franciszek Jan
65 lat (Łącku Ruch
Samorządowy)

ŁOSOSINA DOLNA
Golonka Stanisław
54 lata (Solidarnie dla
Przyszłości Gminy)

NAWOJOWA
Kiełbasa Stanisław Marian
53 lata (Gminna Wspólnota
Samorządowa), PSL

PODEGRODZIE
Gromala Małgorzata Danuta
46 lat (Komitet Wyborczy
Małgorzaty Gromali)

Łatka Stanisław
44 lata (Budżet
i Odpowiedzialność)

Sudo Grzegorz Mieczysław
53 lata (Stawiamy na Rozwój)

Uszko Marek Krzysztof
50 lat (PiS)

RYTRO
Tokarczyk Robert Andrzej
63 lata (Ryterski Komitet
Wyborczy)

Wnętrzak Władysław Michał
53 lata (Społeczny Komitet
Wyborczy w Rytrze)
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Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Ber dy chow ski Zyg munt, 50 lat, Ni sko wa

2 Zegz da Le szek, 52 la ta, No wy Sącz

3 Pa ta li ta Ta de usz, 53 la ta, Ra ba Wy żna

4 Fu giel Ja nusz, 48 lat, Gor li ce

5 Bor czyk Wie sła wa, 61 lat, No wy Sącz

6 Gol ba Jan, 55 lat, Mu szy na

7 Oleś Ma rek Sta ni sław, 37 lat, Uście Gor lic kie

8 Ma rek Mie czy sław, 55 lat, Zblu dza

9 Wą sow ska -Schir mer Ha li na, 44 la ta, Mosz cze ni ca

10 Kmie cik To masz, 56 lat, No wy Sącz

11 Wię cek Alek san der, 54 la ta, Ro żnów

12 Zyg munt Pa weł, 38 lat, Kry ni ca -Zdrój

Pra wo i Spra wie dli wość
1 Ro ma nek An drzej Sta ni sław, 42 la ta, Ło so si na Dol na

2 Bie droń Grze gorz Ja nusz, 48 lat, Li ma no wa

3 Śli wa Pa weł, 39 lat, Li pin ki

4 Bul zak An drzej Fran ci szek, 56 lat, Świ niar sko

5 Mor dar ska Mar ta, 46 lat, No wy Sącz

6 Po rę ba -Pie trzak Ma rze na Ma ria, 35 lat, Ptasz ko wa

7 Ry ba Piotr Grze gorz, 33 la ta, Kry ni ca -Zdrój

8 Dur lak An to ni Ma ria, 62 la ta, Bo bo wa

9 Sta roń An na, 62 la ta, Msza na Dol na

10 Śledź Wie sław Jan, 54 la ta, Most ki

11 Za jąc Ga brie la Apo lo nia, 25 lat, Skrzy dl na

12 Sza rek Sta ni sław An to ni, 52 la ta, No wy Sącz

Wspól no ta Ma ło pol ska Mar ka Na wa ry
1 Dęb ski Sta ni sław Jan, 50 lat, Li ma no wa

2 Kli mek Ra fał Sta ni sław, 27 lat, Szczaw nik

3 Bog dan Wi told, 51 lat, Ro żno wi ce

4 Mi chu ra Gra ży na, 41 lat, Li ma no wa

5 Pu cha ła Jan, 57 lat, No wy Sącz

6 Gliń ski Ja ro sław, 36 lat, Gry bów

7 Kemp ski Krzysz tof, 55 lat, Ro pi ca Pol ska

8 Grusz czyk An drzej Woj ciech, 63 la ta, Po rę ba Wiel ka

9 Ra fal ski Da riusz Adam, 32 la ta, Gor li ce

10 Sa do wy Jan, 61 lat, No wy Sącz

11 Gbur An drzej Krzysz tof, 28 lat, Klę cza ny

12 Wa li gó ra Ta de usz, 45 lat, Sech na

Pol skie Stron nic two Lu do we
1 No wo gór ska Ur szu la Te re sa, 32 la ta Świd nik

2 Ką dzioł ka Mi chał Bar tosz, 22 la ta, No wy Sącz

3 Kłap sa Cze sław, 71 lat, Stró żów ka

4 Kru czek Ta de usz An drzej, 47 lat, Myst ków

5 Mau rer Krzysz tof Jan, 37 lat, Za rze cze

6 Wan sacz Elżbie ta, 35 lat, Wy so wa -Zdrój

7 Hu zior Piotr, 47 lat, Po rę ba Wiel ka

8 Szczot ka To masz Fran ci szek, 59 lat, Moch nacz ka Wy żna

9 Sza farz Wal de mar Mi chał, 22 lat, Gor li ce

10 Kul pa Ma rian, 57 lat, No wy Sącz

11 Sto kło sa Jo lan ta Sta ni sła wa, 33 la ta, Do bra

12 Zoń An drzej, 49 lat, Cheł miec

So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej
1 Ba du ra Pa weł, 34 la ta, No wy Sącz

2 Kna pik Jan Le opold, 59 lat, Li pin ki

3 Cem pa -Pu lit Gra ży na, 53 la ta, No wy Sącz

4 Mag dziarz To masz Ma rian, 58 lat, No wy Sącz

5 Ja snosz Mi chał Wil helm, 63 la ta, Kry ni ca -Zdrój

6 Ja wor ska Ka ta rzy na, 20 lat, Mosz cze ni ca

7 Gór ski Sta ni sław, 63 la ta, Chom ra ni ce

8 Iwan czew ska Li dia Zo fia, 59 lat, No wy Sącz

9 La ta ła -Zię ba Lu cy na Ja ni na, 58 lat, Piw nicz na -Zdrój

10 Wey dlich Ro man Ka zi mierz, 59 lat, No wy Sącz

11 To karz Ta de usz Jan, 74 la ta, Gor li ce

12 Ol szew ski To masz, 27 lat, Le lu chów

Kra jo wa Wspól no ta Sa mo rzą do wa
1 Ko sow ski Bro ni sław, 65 lat, Kra ków

2 Ot to mań ska Da nu ta, 60 lat, Kra ków

3 Sznaj der Sta ni sław, 62 la ta, Kra ków

4 Sy ro ka Ka ta rzy na, 29 lat, Wę grz ce

5 Gi bek Ja nusz, 42 la ta, Kra ków

6 No wo ry ta Ro bert, 51 lat, Kra ków

7 Si koń Jan, 61 lat, Łu ko wi ca

Pra wi ca Rze czy po spo li tej
1 No wak Ta de usz Jó zef, 56 lat, No wy Sącz

2 Wą cha ła Mał go rza ta Agniesz ka, 47 lat, Ka mie ni ca

3 Kliń ski Ste fan Pa weł, 51 lat, Kryg

4 Bro kos Lu cy na Mał go rza ta, 55 lat, Ry tro

5 Pru sak Da riusz Je rzy, 35 lat, Li ma no wa

6 Prost ko Wie sław Ry szard, 49 lat, Łąc ko

7 Cho mi czew ski Sta ni sław, 61 lat, Uhryń

8 Do ma ga ła -Kon ce wicz Ali cja, 37 lat, Tę go bo rze

9 Kor py ta Edward, 73 la ta, Kry ni ca Zdrój

Ruch Wy bor ców Ja nu sza Kor win -Mik ke
1 Pa ciej An drzej Ste fan, 51 lat, Piąt ko wa

2 Jam ro An na Elżbie ta, 33 la ta, Stró żów ka

3 We nec ki Piotr, 24 la ta, Bart ko wa -Po sa do wa

4 Bo jan An drzej Jan, 53 la ta, Kry ni ca -Zdrój

5 Za jąc An to ni Wła dy sław, 37 lat, Sta ry Sącz

6 Suł kow ski Piotr Emi lian, 25 lat, Łu ko wi ca

7 Le li to Krzysz tof, 24 la ta, No wy Sącz

8 Klag Krzysz tof Jó zef, 23 la ta, Świ niar sko

9 Krze szow ski Ka mil Lu cjan, 21 lat, No wy Sącz

Spra wie dli wy Kra ków
1 Przed zi mir ski Ka mil Szy mon, 21 lat, Kra ków

2 Ha nu siak Ma ria, 53 la ta, Kra ków

3 Du choń Mag da le na Jo an na, 29 lat, Kra ków

4 Orze chow ska Pa try cja Klau dia, 19 lat, Kra ków

5 Ja strzęb ski Piotr Ma rek, 36 lat, Kra ków

6 Orze chow ski Ja cek Ro man, 55 lat, Kra ków

7 Przed zi mir ska Elżbie ta, 52 la ta, Kra ków

8 Si kor ska Jo an na Ma ria, 26 lat, Kra ków

Ko ali cyj ny Ko mi tet Wy bor czy Le wi ca
1 Ka rus Ta de usz Piotr, 65 lat, Łu żna

2 Pół chło pek Alek san der An drzej, 61 lat, Kry ni ca -Zdrój

3 Smo ter Grze gorz, 28 lat, No wy Sącz

4 Ba la ko wicz Sta ni sła wa Jó ze fa, 54 la ta, Mosz cze ni ca

5 Chewcz ke Ste fan Lu do mir, 58 lat, No wy Sącz

6 Ro man Jó zef, 63 la ta, Gor li ce

7 Ko śció łek Pau li na Ar le ta, 34 la ta, Cheł miec

8 Gór ski Bog dan Mar cin, 53 la ta, Klę cza ny

9 Wró bel Ka zi mierz, 53 la ta, No wy Sącz

10 Cioł ka Mał go rza ta Ja ni na, 49 lat, Za ko pa ne

11 Ro dzie wicz Mi chał Grze gorz, 27 lat, Za ko pa ne

12 Ma tras Wio le ta Jó ze fa, 21 lat, Gró dek nad Du naj cem

Pol ska Par tia Pra cy – Sier pień 80
1 Krok Ka zi mierz, 55 lat, Wy so wa Zdrój

2 Sza bla Krzysz tof Jan, 20 lat, Za wad ka

3 Osi ko wicz Da nu ta Ma ria, 46 lat, Ko by lan ka

4 Szo stak Pa weł Krzysz tof, 32 la ta, Głę bo ka

5 Ka fel Bar ba ra Ana sta zja, 40 lat, Sie dli ska

6 Ko zioł Da nu ta, 49 lat, Sie dli ska

7 Tu rek Jó zef Ry szard, 56 lat, Sie dli ska

Kan dy da ci do Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
okręg nr 6 (po wia ty: li ma now ski, no wo są dec ki, gor lic ki, mia sto No wy Sącz)
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Okręg nr 1 (gmi ny – Łąc ko, Po de gro dzie)
Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Bo dzio ny Krzysz tof, 44 la ta, Po de gro dzie

2 Ko zik Wła dy sław, 48 lat, Brze zna

3 Szew czyk Zdzi sław Bog dan, 53 la ta, Po de gro dzie

4 Krzyw dziń ski Krzysz tof, 61 lat, Łąc ko

5 Skwar czyń ska Mo ni ka An na, 44 la ta, Łąc ko

6 Mo ni ca Ro bert, 42 la ta, Brze zna

7 Zy ga dło Agniesz ka, 23 la ta, Łąc ko

8 Kar pierz Ma riusz An drzej, 34 la ta, Ju ra szo wa

Pra wo i Spra wie dli wość
1 Ko cań da Piotr Jó zef, 52 la ta, Brze zna

2 Po to niec Ro man Szcze pan, 43 la ta, Masz ko wi ce

3 Szew czyk Ze non Piotr, 56 lat, Po de gro dzie

4 Za rem ba Ta de usz An drzej, 36 lat, Kad cza

5 Kon stan ty Le szek Jó zef, 55 lat, Po de gro dzie

6 Kra jew ski Jó zef, 46 lat, Wo la Ko sno wa

7 Biel Au gu styn, 53 la ta, Mo kra Wieś

8 Maj chrzak Sta ni sław, 41 lat, Łąc ko

Są dec ki Ruch Sa mo rzą do wy
1 Go lon ka Jan, 55 lat, Kad cza

2 Dzie dzi na Jan, 39 lat, Wo la Ko sno wa

3 Pa szek Edward, 62 la ta, Po drze cze

4 Roz mus An drzej, 56 lat, Łąc ko

5 Mi gacz Jan Ma rek, 40 lat, Dłu go łę ka -Świer kla

6 Frą czek Ma rek An drzej, 30 lat, Sta dła

7 Ciur ka Bro ni sław, 55 lat, Cho cho ro wi ce

8 Alek san der Ma rek Bo gu sław, 36 lat, Czar ny Po tok

Są dec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
1 Tom czyk Sta ni sław, 55 lat, Go stwi ca

2 Kwit Ja cek Adam, 35 lat, Za brzeż

3 Ba ran Grze gorz, 51 lat, Po de gro dzie

4 My jak Ta de usz Sta ni sław, 35 lat, Łąc ko

5 Jan kow ska Gra ży na Ma ria, 28 lat, Szcze reż

6 Ku la sik -To karz Agniesz ka Te re sa, 36 lat, Za rze cze

7 Ma tu sie wicz Mał go rza ta, 40 lat, Ol sza na

8 Za rab ska Aga ta, 46 lat, Po de gro dzie

Okręg nr 2 (gmi na Cheł miec)
Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Smo leń Jan, 49 lat, Ni sko wa

2 Bo cheń ska An na, 58 lat, Ma ła Wieś

3 Le śnik An drzej, 60 lat, Dą bro wa

4 Olek sy Sta ni sław, 57 lat, Pa szyn

5 Opo ka Mar cel, 24 la ta, Li bran to wa

6 Po rę ba Ka mil Sta ni sław, 26 lat, Chom ra ni ce

7 Łu ka sik Zbi gniew Bo le sław, 56 lat, Piąt ko wa

8 Krzak Le sław, 47 lat, Wie lo gło wy

Pra wo i Spra wie dli wość
1 Kwiat kow ski Ma rek Sta ni sław, 54 la ta, Mar cin ko wi ce

2 Ro siek Eu ge niusz, 59 lat, Li bran to wa

3 Wą sow ski Adam Wie sław, 51 lat, Trze trze wi na

4 Olech Mie czy sław Jó zef, 44 la ta, Bi czy ce Dol ne

5 Ko żuch Zbi gniew Sta ni sław, 53 la ta, Pa szyn

6 Bu ko wiec Ja cek Jan, 48 lat, Chom ra ni ce

7 Le śniak Jó zef Krzysz tof, 42 la ta, Ma ła Wieś

Są dec ki Ruch Sa mo rzą do wy
1 Mrzy głód Sta ni sław, 59 lat, Świ niar sko

2 Ba ran Kry sty na Ewa, 48 lat, Ubiad

3 Po pie la Ma riusz Ma rian, 33 la ta, Na ści szo wa

4 Bo cheń ska -Gó row ska Ma ria, 34 la ta, Piąt ko wa

5 Fa ron Jó zef Ka zi mierz, 49 lat, Wie lo gło wy

6 Smaj dor Ma riusz Jó zef, 30 lat, Klę cza ny

7 Gó rec ki Łu kasz Da riusz, 27 lat, Bi czy ce Dol ne

8 Wę glarz Ro bert, 46 lat, Chom ra ni ce

Są dec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
1 Głód Jó zef, 52 la ta, Pa szyn

2 Chmu ra Mi ko łaj Woj ciech, 30 lat, Mar cin ko wi ce

3 Po to czek Jan, 53 la ta, Cheł miec

4 Ole siak Edward, 52 la ta, Trze trze wi na

5 Mół ka Jó zef, 63 la ta, Li bran to wa

6 Ga dzi na Lu cjan Zbi gniew, 55 lat, Ma ła Wieś

7 Sła by Mar cin Pa weł, 27 lat, Ubiad

8 Bu łat An drzej Mar cin, 32 la ta, Klę cza ny

Okręg nr 3 (gmi ny – Ko rzen na, Ło so si na
Dol na, Gró dek nad Du naj cem)
Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Ol szyń ski Wal de mar Pa weł, 46 lat, Ko rzen na

2 Sy no wiec Mał go rza ta Elżbie ta, 58 lat, Ło so si na Dol na

3 Ko łacz Ka zi mierz, 46 lat, Gró dek nad Du naj cem

4 Gi goń To masz Jan, 54 la ta, Woj na ro wa

5 Ba dy niak Bog dan Jó zef, 32 la ta, Ro żnów

6 Bie lak Re na ta Elżbie ta, 42 la ta, Sło wi ko wa

7 Pę dziń ska Ma ria, 54 la ta, Tę go bo rze

8 Paw łow ska An na Ja dwi ga, 38 lat, Roz to ka -Brze zi ny

9 Ja rosz Mak sy mi lian Sta ni sław, 22 la ta, Stań ko wa

10 Hoj nor An na Be ata, 38 lat, Trzy cierz

Pra wo i Spra wie dli wość
1 Pa ruch Zyg munt Jan, 50 lat, Ro żnów

2 Kan tor Fran ci szek, 53 la ta, Woj na ro wa

3 Szkar łat Jó zef, 47 lat, Ło so si na Dol na

4 Mił kow ski Zbi gniew, 39 lat, Mił ko wa

5 Opi ło Zyg munt Jan, 48 lat, Li pie

6 Ko sec ki To masz Mi ko łaj, 47 lat, Tę go bo rze

7 Woj tacz ka Jo an na, 48 lat, Lip ni ca Wiel ka

8 Ro siek An na Ma ria, 30 lat, Przy do ni ca

9 Waz Jan, 51 lat, Ko niu szo wa

10 Kmie cik Ma rek Fran ci szek, 24 lat, Ro jów ka

Są dec ki Ruch Sa mo rzą do wy
1 Ba sta Wie sław, 50 lat, Ta ba szo wa

2 Ku biak Krzysz tof, 48 lat, Mo gil no

3 Stu dziń ski Krzysz tof Adam, 28 lat, Ło so si na Dol na

4 Cho chliń ski Jó zef Alek san der, 62 la ta, Bil sko

5 Ta ra sek Ma riusz An drzej, 28 lat, Łę ka

6 Ko sec ki Krzysz tof Zbi gniew, 35 lat, Świd nik

7 Paw lik Zdzi sław, 63 la ta, Sie dl ce

8 Groń Au gu styn, 61 lat, Ło so si na Dol na

9 Sło wiń ski Ste fan, 64 la ta, Ro żnów

Są dec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
1 Kieł ba sa Mie czy sław, 59 lat, Lip ni ca Wiel ka

2 Opo ka Ka zi mierz To masz, 51 lat, Ło so si na Dol na

3 Haj du ga Mie czy sław, 60 lat, Ro żnów

4 Bo dzio ny Te re sa Elżbie ta, 52 la ta, Tę go bo rze

5 Gą gor Sta ni sław, 49 lat, Ko niu szo wa

6 Ja rząb Wła dy sław, 40 lat, Łę ka

7 Mi cha lik Łu kasz Ka zi mierz, 28 lat, Jan czo wa

8 To biasz Jó zef, 55 lat, Gró dek nad Du naj cem

9 Wa si lew ski Al bin, 46 lat, Sien na

10 Za sad ny To masz, 28 lat, Tę go bo rze

Okręg nr 4 (mia sto Gry bów, Gmi na Gry bów)
Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Wa na to wicz Sta ni sław, 53 la ta Kru żlo wa Wy żna

2 Mu cha Ta de usz, 45 lat, Bin cza ro wa

3 Gru ca Da riusz, 31 lat, Bia ła Ni żna

4 Mi kul ski Wa cław, 63 la ta, Gry bów

5 Suł kow ska Ka ta rzy na, 42 la ta, Wy skit na

6 Gry bel Ma rian, 49 lat, Bia ła Wy żna

7 Gru ca Ja nusz, 33 la ta, Cie nia wa

8 Święs Ro man, 54 la ta, Gry bów

Kan dy da ci do Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go
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Pra wo i Spra wie dli wość
1 Po rę ba An to ni Ma rian, 61 lat, Stró że

2 Ob rzut Jan Sta ni sław, 49 lat, Bia ła Ni żna

3 Ko szyk An to ni, 50 lat, Bia ła Wy żna

4 Waj dzik Be ata Ewa, 45 lat, So śnie Dol ne

5 Ma ciak Ar ka diusz Nar cyz, 31 lat, Sta ra Wieś

6 Głów czyk An na, 63 la ta, Kąc lo wa

7 Ba ran Łu kasz, 22 la ta, Kru żlo wa Wy żna

8 Ku cza Ry szard Zdzi sław, 54 la ta, Gry bów

Są dec ki Ruch Sa mo rzą do wy
1 Broń ski Jó zef An to ni, 55 lat, Stró że

2 Gór ski An to ni Ma rian, 59 lat, Ptasz ko wa

3 Gru ca Krzysz tof Sta ni sław, 48 lat, Kąc lo wa

4 Ja siń ski Ka zi mierz Jó zef, 42 la ta, Cie nia wa

5 Mo ty ka Grze gorz Piotr, 41 lat, Gry bów

6 Ob rzut An to ni, 58 lat, Sioł ko wa

7 Ślu sar czyk Woj ciech, 60 lat, Gry bów

8 Udzie la An drzej, 44 la ta, Bin cza ro wa

Są dec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
1 Sio ka ło Ro man, 63 la ta, Wy skit na

2 Ko gut Wła dy sław, 41 lat, Ptasz ko wa

3 Mro żek Wła dy sław, 60 lat, Gry bów

4 Ko szyk -Nie psuj Ka ta rzy na, 39 lat, Bia ła Wy żna

5 Ob ręb ska Wie sła wa, 56 lat, Gry bów

6 Ob rzut Wik tor, 36 lat, Sioł ko wa

7 Rze miń ska He le na, 44 la ta, Gry bów

8 Wa lic ki To masz Sta ni sław, 28 lat, Gry bów

Okręg nr 5 (gmi ny – Na wo jo wa, Ła bo wa,
Ka mion ka Wiel ka)
Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Po ra dow ski Ry szard, 53 la ta, Fry co wa

2 Tro jan Jó zef, 41 lat, Ka mion ka Wiel ka

3 Klim czak Pa weł Mi chał, 28 lat, Ma cie jo wa

4 Ko wa lik Zbi gniew Aloj zy, 52 la ta, Na wo jo wa

5 Szew czyk Krzysz tof, 56 lat, No wa Wieś

6 Ole siak Ry szard, 53 la ta, Kró lo wa Gór na

Pra wo i Spra wie dli wość
1 Sus Iwo na Te re sa, 26 lat, Na wo jo wa

2 Świ gut Jó zef, 54 la ta, Mszal ni ca

3 Pió ro Wie sław, 44 la ta, Ma cie jo wa

4 Jur czyń ski Ma rian, 73 la ta, Na wo jo wa

5 Kul pa Sta ni sław Jan, 46 lat, Ka mion ka Wiel ka

6 Je leń Cze sław Ma rian, 66 lat, Mszal ni ca

Są dec ki Ruch Sa mo rzą do wy
1 Se tlak Krzysz tof Ma ciej, 50 lat, Czar ny Po tok

2 Ru śniak Ma ria, 62 la ta, Ka mion ka Wiel ka

3 Kmak Krzysz tof Pa weł, 46 lat, Na wo jo wa

4 No wak Ja cek An to ni, 56 lat, Ka mian na

5 Iwań ska Aga ta Ce cy lia, 44 la ta, Na wo jo wa

6 Du da Ar tur Ry szard, 31 lat, Mszal ni ca

Są dec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
1 No wak Edward, 61 lat, Kró lo wa Gór na

2 Fiut Ma riusz, 43 la ta, Cza czów

3 Kieł ba sa An to ni Sta ni sław, 33 la ta, Na wo jo wa

4 Ko śció łek Zyg munt, 61 lat, Ka mion ka Wiel ka

5 Kul pa Jan To masz, 42 la ta, Fry co wa

6 Za ro tyń ska Ha li na Bar ba ra, 55 lat, Ma cie jo wa

Pra wi ca Rze czy po spo li tej
1 Ja błoń ski To masz Fran ci szek, 56 lat, Cza czów

2 Pa zgan Jó zef, 42 la ta, Ka mion ka Wiel ka

3 Dzie dzi na Ta de usz, 46 lat, Ry tro

Okręg nr 6 (mia sto i gmi na Uzdro wi sko wa
Mu szy na, mia sto i gmi na Piw nicz na -Zdrój,
gmi na Ry tro, gmi na Kry ni ca -Zdrój)
Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Reś ko Da riusz Jó zef, 43 la ta, Kry ni ca -Zdrój

2 Gan carz An drzej, 46 lat, Mu szy na

3 Izwor ski To masz Jó zef, 28 lat, Łom ni ca Zdrój

4 Je re men ko Zbi gniew, 49 lat, Su cha Stru ga

5 Król -Mi rek Aga ta Ka zi mie ra, 44 la ta, Kry ni ca -Zdrój

6 Pu chal ski An drzej Woj ciech, 59 lat, Piw nicz na Zdrój

7 Szczer ba Ta de usz, 63 la ta, Kry ni ca -Zdrój

8 Smo ter Ro bert, 42 la ta, Kry ni ca -Zdrój

9 Lau ro sie wicz Ja kub Er win, 34 la ta, Kry ni ca -Zdrój

10 Ko ło dziej Ma ria, 56 lat, Kry ni ca -Zdrój

11 Szcze pa nik Bo gu mi ła, 57 lat, Piw nicz na -Zdrój

12 Mi cha lik Sta ni sław, 57 lat, Mu szy na

Pra wo i Spra wie dli wość
1 Ry ba Ma rian Jó zef, 59 lat, Kry ni ca -Zdrój

2 Wę glarz Sta ni sław, 56 lat, Ry tro

3 Adam czyk Mar ta, 38 lat, Mi lik

4 Ku lig Ma ria Kry sty na, 48 lat, Piw nicz na -Zdrój

5 Skwa rek Zdzi sław Ja cek, 51 lat, Kry ni ca -Zdrój

6 Klim kow ski Je rzy, 32 la ta, Ty licz

7 Gru ca Łu cja Ewa, 50 lat, Mu szy na

8 Kry sa Ma riusz, 45 lat, Moch nacz ka Ni żna

9 Gór ka Fran ci szek, 57 lat, Bo row ni ce

10 Sta wiar ski Hen ryk Ma ciej, 43 la ta, Kry ni ca -Zdrój

11 Sa dy Wła dy sław Zyg munt, 69 lat, Kry ni ca -Zdrój

12 Ma ślan ka Da niel Piotr, 26 lat, To row ni ce

Są dec ki Ruch Sa mo rzą do wy
1 Bo dzio ny Emil, 61 lat, Kry ni ca -Zdrój

2 Ma zur Adam Jan, 66 lat, Mu szy na

3 Ja ne czek Zbi gniew, 55 lat, Łom ni ca Zdrój

4 Olek sy Wło dzi mierz Sta ni sław, 48 lat, Po wroź nik

5 Stec Ró ża, 50 lat, Kry ni ca -Zdrój

6 Pi lec ki Je rzy Woj ciech, 57 lat, Że gie stów

7 Jam ro zo wicz Ka zi mie ra, 52 la ta, Ko kusz ka

8 Star ski Ma rek, 34 la ta, Ry tro

9 Wor hacz Ja ro sław, 48 lat, Kry ni ca -Zdrój

10 Ogó rek An na Lu cy na, 49 lat, Su cha Stru ga

11 Sa dy Piotr Ja cek, 55 lat, Kry ni ca -Zdrój

Są dec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
1 Wró blew ski Krzysz tof Ma rian, 61 lat, Kry ni ca -Zdrój

2 Bog dań ski Zyg munt, 55 lat, Kry ni ca -Zdrój

3 Krzep tow ski Ad rian Da niel, 34 la ta, Mu szy na

4 Ma cie jew ski Grze gorz Woj ciech, 44 la ta, Ło pa ta Pol ska

5 Mróz Sta ni sław, 74 la ta, Piw nicz na -Zdrój

6 No wak Jo lan ta, 42 la ta, Be rest

7 No sal An to ni na Ma ria, 56 lat, Ry tro

8 Obrzud Krzysz tof Ka zi mierz, 45 lat, Ry tro

9 Po la kie wicz Be ata Ma ria, 49 lat, Piw nicz na -Zdrój

10 Saj dak Lu dwik Zbi gniew, 63 la ta, Mu szy na

11 Siem bab Mał go rza ta Agniesz ka, 35 lat, Po wroź nik

12 Sta sik Ma te usz, 22 la ta, Moch nacz ka Wy żna

Okręg nr 7 (Mia sto i Gmi na Sta ry Sącz)
Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Gór ka Je rzy, 56 lat, Bar ci ce Dol ne

2 Zie liń ski Ma ciej Ta de usz, 68 lat, Sta ry Sącz

3 Kli mek Ry szard, 57 lat, Skru dzi na

4 Woj na row ski Zdzi sław, 52 la ta, Sta ry Sącz

5 Ra dom ski Ma riusz, 40 lat, Przy siet ni ca

6 Kacz mar czyk Elżbie ta Zo fia, 57 lat, Sta ry Sącz

Pra wo i Spra wie dli wość
1 Cią gło Edward, 57 lat, Goł ko wi ce Dol ne

2 Dą brow ski Sta ni sław An drzej, 48 lat, Cy ga no wi ce

3 Szczy gieł Woj ciech An drzej, 54 la ta, Mosz cze ni ca Ni żna

4 Za gó row ski Mie czy sław Hen ryk, 50 lat, Sta ry Sącz

5 To kar czyk Prze my sław, 31 lat, Bar ci ce

6 Bie lak Se ba stian Jan, 27 lat, Sta ry Sącz

Są dec ki Ruch Sa mo rzą do wy
1 Go mół ka Jan, 61 lat, Goł ko wi ce Gór ne

2 Ku czaj Ma rian, 62 la ta, Sta ry Sącz

3 Na le pa Woj ciech Se ba stian, 28 lat, Wo la Kro gu lec ka

4 To karz Edward Ka zi mierz, 58 lat, Sta ry Sącz

5 Wi śniow ska Ewa Ma ria, 59 lat, Sta ry Sącz

6 Pu ści zna Jó zef An drzej, 62 la ta, Bar ci ce

Są dec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
1 Śmier ciak Sta ni sław, 66 lat, Po po wi ce

2 Gan car czyk Wła dy sław, 71 lat, Mosz cze ni ca Ni żna

3 Gar wol Grze gorz, 40 lat, Goł ko wi ce Dol ne

4 Go lon ka An na Ma ria, 40 lat, Przy siet ni ca

5 Łos Wie sław, 45 lat, Bar ci ce

6 Rams Ro bert Sta ni sław, 47 lat, Sta ry Sącz

Pra wi ca Rze czy po spo li tej
1 Bro kos Ire ne usz Jan, 50 lat, Ry tro

2 Wi tow ska Bar ba ra, 60 lat, Kry ni ca -Zdrój

3 Ko cem ba Mag da le na Ma ria, 22 la ta, Ka mion ka Wiel ka

n
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Okręg nr 1
(osie dla: Cen trum, He le na, Ko cha now skie go,
Prze ta ków ka, Sta re Mia sto, Za beł cze)
Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Ry szar da No wa ka
1 Gwi żdż Je rzy Le sław, 56 lat

2 Ka łu żny Bo gu mi ła Te re sa, 59 lat

3 Cho wa niec Elżbie ta, 63 la ta

4 Łu kacz Aga ta Ma ria, 44 la ta

5 Suł kow ski Ta de usz, 61 lat

6 Piąt kow ska Re na ta Ewa, 45 lat

7 Le gut ko Piotr, 52 la ta

8 So wiń ski Nor bert Ma ciej, 37 lat

9 Gaw łow ski Prze my sław, 49 lat

10 Ci soń Le opold An drzej, 58 lat

11 Le śniak To masz Krzysz tof, 31 lat

12 Ja wor Bo że na, 50 lat

Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Ka zi mie rza Sa sa
1 Kaim Stanisław Marcin, 51 lat, popierany przez SLD

2 Pieczkowska Józefa Filomena, 63 lata
3 Zelek Stanisław, 67 lat, popierany przez SLD

4 Sławecka Leokadia Julia, 57 lat, popierana przez SLD

5 Ślęzak Stanisław, 66 lat, popierany przez SLD

6 Czaja Teresa Maria, 49 lat
7 Kiełbasa Jarosław Waldemar, 29 lat
8 Reszkiewicz Jan, 49 lat
9 Dunst Radosław Adam, 32 lata, popierany przez SLD

Ko mi tet Wy bor czy Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 La cho wicz Piotr Mi chał, 43 la ta

2 Fec ko Grze gorz Jó zef, 39 lat

3 Fi las Le sław Jan, 30 lat

4 Olek sy Ma rian, 57 lat

5 Bu lan da Wła dy sław An to ni, 58 lat

6 Ci tak An drzej Jó zef, 51 lat

7 Fran czak Ar tur Sta ni sław, 41 lat

8 Ociep ka Zbi gniew, 56 lat

9 Po pie la Bar tło miej, 72 la ta

10 Ry dwań ski Je rzy, 50 lat

11 Su ro wiak Mał go rza ta Ali cja, 49 lat

12 Orze chow ski Adam Jó zef, 60 lat

Ko mi tet Wy bor czy Pra wi ca Rze czy po spo li tej
1 Smo leń Ma riusz Pa weł, 38 lat

2 Za jąc Bar ba ra Ewa, 25 lat

3 Ma ku lak Hen ryk, 63 la ta

4 Sa mo der Ewa Ha li na, 46 lat

5 Zmu da Ka zi mierz Jó zef, 57 lat

6 Łasz czew ska Kin ga Ma ria, 21 lat

Ko mi tet Wy bor czy Pra wo i Spra wie dli wość
1 Wi tu szyń ski Je rzy Ja nusz, 58 lat

2 Kwiat kow ski Ja nusz Ma rian, 53 la ta

3 Kacz mar czyk Jó zef Bro ni sław, 55 lat

4 Le śniak An drzej, 62 la ta

5 Ko tlarz Ja nusz Ja cek, 49 lat

6 Fa łow ski Ka zi mierz Szcze pan, 49 lat

7 Po rę ba Ja cek Bo gu sław, 39 lat

8 Ko łat Han na Gra ży na, 62 la ta

9 Ku lig Gra ży na Anie la, 73 la ta

10 Sma ga Ma rek Hen ryk, 48 lat

11 Ru cha ła Jan Mi chał, 53 la ta

12 Ci soń To masz Da riusz, 31 lat

Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Na sze Mia sto
No wy Sącz
1 Po to czek Ta de usz Jan, 54 la ta

2 Do bro wol ska Do ro ta Łu cja, 46 lat

3 Dud czyk -Ba na sie wicz Ma ria, 56 lat

4 Mal czak Sta ni sław, 69 lat

5 Kap tur kie wicz To masz Jan, 39 lat

6 Le gut ko Woj ciech, 25 lat

7 Sto bier ski Wi told Krzysz tof, 59 lat

8 Ol cha wa Iwo na, 34 la ta

9 Wy so czań ska Bar ba ra, 34 la ta

10 Sza rek Gra ży na An na, 26 lat

Okręg nr 2
(osiedla: Barskie, Chruślice, Falkowa,
Gołąbkowice, Piątkowa, Westerplatte)
Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Ry szar da No wa ka
1 Naj duch Hen ryk Fran ci szek, 60 lat

2 Rącz kow ski An to ni Jó zef, 57 lat

3 Bo cheń ski Jó zef Le szek, 67 lat

4 Gwi żdż Mie czy sław Jan, 68 lat

5 Ślu sa rek Ro bert An drzej, 39 lat

6 Ada mek Ja nusz Jó zef, 41 lat

7 Go lon ka Wan da, 61 lat

8 Żyt ko wicz Elżbie ta Ma ria, 31 lat

9 Go goc Da riusz Adam, 28 lat

10 Ga cek Mar cin Jó zef, 53 la ta

Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Ka zi mie rza Sa sa
1 Fa run Ma rian Mi ko łaj, 64 la ta

2 Zu brzyc ka Mar ta Ma ria, 55 lat

3 Piąt kow ski Ja nusz Edward, 67 lat

4 Ma tu sik Bo że na, 53 la ta

5 Chu dy Jó zef, 62 la ta

6 Bed na rek Ma ria, 58 lat

7 Le śniak Ali cja Te re sa, 53 la ta

8 Żu cho wicz An na Ma ria, 20 lat

9 Mróz Zo fia Ma ria, 62 la ta

Ko mi tet Wy bor czy Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Hoj nor Jó zef Krzysz tof, 52 la ta

2 Ba sta To masz Piotr, 30 lat

3 Fy da Mie czy sław, 57 lat

4 Sło wik Mi chał An drzej, 26 lat

5 Fa liń ski Le szek, 50 lat

6 Ko mur kie wicz Ja nusz Ma rek, 43 la ta

7 Ob rzut Mi chał, 54 la ta

8 Völker An drzej Ta de usz, 72 la ta

9 Żak Ro man Sta ni sław, 59 lat

10 Łu ka sik Piotr Ry szard, 45 lat

Ko mi tet Wy bor czy Pra wi ca Rze czy po spo li tej
1 Ba li czek To masz Ma rek, 37 lat

2 Fa łow ska Mał go rza ta Bar ba ra, 32 la ta

3 Ba sta Ry szard Zyg munt, 55 lat

4 Ma joch Wal de mar, 65 lat

5 Zmu da Elżbie ta Klau dia, 22 la ta

Ko mi tet Wy bor czy Pra wo i Spra wie dli wość
1 Czer nec ki Ar tur Ju lian, 46 lat

2 Krzak Te re sa Zo fia, 65 lat

3 Stę pień Lu cjan Je rzy, 57 lat

4 Pach Te re sa, 59 lat

5 Bed na rek Ur szu la Ewa, 45 lat

6 Sta nek Ma rek Je rzy, 36 lat

7 Rut kow ski Se ba stian Da wid, 21 lat

8 Słom czyń ski Ma rek Ma ciej, 30 lat

Kan dy da ci do Ra dy Mia sta No we go Są cza
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9 Do mi nik Mag da le na An na, 30 lat

10 Paw lik Ja nusz Sta ni sław, 44 la ta

Okręg nr 3
(osie dla: Gorz ków, Ki liń skie go, Mil le nium,
Na wo jow ska, Woj ska Pol skie go, Za wa da)
Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Ry szar da No wa ka
1 Cho mon cik Ste fan, 65 lat
2 Wit kow ska Kry sty na, 48 lat
3 Głuc Krzysz tof Mi chał, 43 la ta
4 Kul pa Ta de usz Mie czy sław, 68 lat
5 Jur kie wicz Bar ba ra, 56 lat
6 Kołcz Bo gu sław, 47 lat
7 Chru ślic ki Ja nusz An drzej, 57 lat
8 Ce bu le wicz Lu cy na, 55 lat
9 Bła żow ska Ali cja Ma ria, 60 lat
10 Ga la ra Je rzy Ra fał, 30 lat
11 Biel An na Te re sa, 67 lat
12 Wo la nin Do ro ta Ro za lia, 46 lat
13 Zacz kie wicz Ze non Jan, 55 lat
14 Bron giel Ra fał Sta ni sław, 51 lat

Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Ka zi mie rza Sa sa
1 Kie my sto wicz Bo że na Jó ze fa, 52 la ta
2 Mo rań ski Le on Bo le sław, 61 lat
3 Po par da Gra ży na Emi lia, 48 lat

4 Smo leń Sta ni sław An drzej, 57 lat

5 Kar wa la Ali na Ja dwi ga, 52 la ta

6 Mar czyk Mar cin Sta ni sław, 27 lat

7 Bu dzyń ski Bo gu sław Bro ni sław, 73 la ta

8 Ma jo cha Dag ma ra Jo an na, 41 lat

9 Ze lis Ma rek, 60 lat

10 Ni ko łaj czuk Te re sa Sta ni sła wa, 51 lat

11 Se ra fin Da riusz Woj ciech, 35 lat

12 Ko sec ki Piotr Ma ciej, 40 lat

13 Pio trow ska Da nu ta, 57 lat

Ko mi tet Wy bor czy Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Do bosz Grze gorz Wła dy sław, 48 lat

2 Zą ber Zdzi sław, 52 la ta

3 Gaj dosz Ta de usz Wła dy sław, 42 la ta

4 Gryź lak Jó zef, 60 lat

5 Dą brow ska Edy ta An na, 36 lat

6 Fa łow ski Grze gorz An drzej, 27 lat

7 Ka ły niuk Ro man, 60 lat

8 Kru czek Je rzy, 60 lat

9 Lesz czyń ski Bog dan, 48 lat

10 Pia sec ka Ewa, 55 lat

11 Pod gór ska Ste fa nia An na, 55 lat

12 So ko łow ski Jan, 60 lat

13 Wójs Do mi ni ka Ma ria, 27 lat

14 Za jąc Ma rek Krzysz tof, 41 lat

Ko mi tet Wy bor czy Pra wi ca Rze czy po spo li tej
1 Ga dzi na Bo gu mił, 37 lat

2 Ja nisz Ma riusz, 37 lat

3 Chu dy Woj ciech Sta ni sław, 22 la ta

4 Pa jor Krzysz tof, 20 lat

5 Köhli -Ga dzi na Jo an na Ma rze na, 30 lat

6 Du da Piotr Jan, 25 lat

7 Zmu da Krzysz tof Se ba stian, 27 lat

Ko mi tet Wy bor czy Pra wo i Spra wie dli wość
1 Ju ro wicz Bar ba ra Sta ni sła wa, 40 lat

2 Wi cher Pa tryk To masz, 24 la ta

3 Ja ce nik Woj ciech, 55 lat

4 Śnie żek Ka zi mierz Hen ryk, 67 lat

5 Rącz ka Iwo na Mał go rza ta, 43 la ta

6 Bo dzio ny An drzej Grze gorz, 34 la ta

7 Stra cha now ski To masz Ma rek, 46 lat

8 Bu da Ma rek Mi ko łaj, 49 lat

9 Śledź Adam Wła dy sław, 64 la ta

10 Ja siń ski Grze gorz Mi chał, 27 lat

11 Kę dra Zbi gniew Sta ni sław, 65 lat

12 Zia ja Pa weł Jan, 48 lat

13 Rol ka Ma rian Bo le sław, 41 lat

14 Bo cheń ski Ad rian Adam, 27 lat

Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Na sze Mia sto
No wy Sącz
1 Dro żdż Mi łosz, 30 lat

2 Jan kisz Ma rian Jan, 34 la ta

3 Wę grzyn Ma rze na, 33 la ta

4 Chy la -Ma cho wicz Agniesz ka, 38 lat

5 Krok An to ni Woj ciech, 46 lat

6 Pre is Ma ciej An drzej, 47 lat

7 Sza rek Wło dzi mierz Krzysz tof, 31 lat

8 Ol cha wa Ra fał Zbi gniew, 24 la ta

9 Ką dzioł ka Krzysz tof An to ni, 47 lat

10 Bu dzyn Pa weł Jan, 29 lat

11 Ko ło dziej Edy ta, 31 lat

12 Zie liń ski Ro bert, 23 la ta

13 Zy cho wicz Da mian, 23 la ta

14 Du ma na Da wid Piotr, 25 lat

Okręg nr 4
(osiedla: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk,
Poręba Mała, Przydworcowe, Szujskiego,
Wólki)
Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Ry szar da No wa ka
1 Ja wor Bo że na, 58 lat

2 Pięt ka Ja cen ty, 54 la ta

3 Mą dry Grze gorz Zbi gniew, 27 lat

4 Le gut ko Kon stan ty An drzej, 52 la ta

5 Mo ty ka Sta ni sław, 56 lat

6 Ma joch Zbi gniew, 54 la ta

7 No wak Gra ży na Te re sa, 48 lat

8 Dy rek Krzysz tof, 41 lat

9 Ciu ła Jó zef, 47 lat

10 Ki ta An drzej Ka zi mierz, 68 lat

Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Ka zi mie rza Sa sa
1 Sas Ka zi mierz, 63 la ta, po pie ra ny przez SLD

2 Dzie dzic Kry sty na Mał go rza ta, 51 lat

3 Ko złow ski Lech Bog dan, 64 la ta

4 Sro ka Ce cy lia, 53 la ta

5 Jur czak Je rzy An to ni, 66 lat

6 Heb da Mi chał Ja nusz, 31 lat, po pie ra ny przez SLD

7 Naj duch Le szek Bo gu sław, 54 la ta

8 Raj ca Ję drzej Bo gusz, 26 lat

9 Sus Zbi gniew, 73 la ta

10 Żu cho wicz Ma ria Iza be la, 54 la ta

Ko mi tet Wy bor czy Plat for ma Oby wa tel ska RP
1 Wik tor Jó zef An to ni, 68 lat

2 Opi ło Jan Ka zi mierz, 56 lat

3 Ca ba ła Te re sa Sta ni sła wa, 55 lat

4 Ka czwiń ski Mie czy sław Ja nusz, 46 lat

5 Dzia do wicz Mie czy sław, 63 la ta

6 Ko wa lik Ma rian An drzej, 47 lat

7 Naj duch Ro bert Zbi gniew, 33 la ta

8 Po lak Bar ba ra Ma ria, 57 lat

9 Smo leń Ro bert Ta de usz, 42 la ta

10 Za raz ka An drzej Wła dy sław, 57 lat

Ko mi tet Wy bor czy Pra wi ca Rze czy po spo li tej
1 Sa mo der Krzysz tof To masz, 39 lat

2 Fie dor Wie sław, 46 lat

3 Szcze pań ska Mag da le na Iza be la, 34 la ta

4 Woź niak Ma rek Sta ni sław, 38 lat

5 Kru czek Se ba stian Piotr, 29 lat

6 Du da Ad rian Ma ciej, 18 lat

Ko mi tet Wy bor czy Pra wo i Spra wie dli wość
1 Żył ka Krzysz tof Ka zi mierz, 50 lat

2 Ro la Ja ro sław Mi chał, 43 la ta

3 Ba sia ga Je rzy Krzysz tof, 60 lat

4 Iwa niec Ja ro sław Ma rian, 42 la ta

5 Pta szyń ski Je rzy Jó zef, 69 lat

6 Kli mek Elżbie ta, 52 la ta

7 Bąk Ro man Ma rek, 38 lat

8 Ku lis An drzej Jan, 63 la ta

9 Ko wal An drzej, 59 lat

10 Zio bro Ma ria, 53 la ta

Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców Na sze Mia sto
No wy Sącz
1 Ką dzioł ka Wie sław Sta ni sław, 52 la ta

2 Bud nik Jan Ka zi mierz, 57 lat

3 Hu dzik Bo że na Do ro ta, 49 lat

4 Maj ca Sta ni sław, 58 lat

5 Le śniak Krzysz tof, 36 lat

6 Dud kie wicz Ad rian na Iwo na, 34 la ta

7 Be re zow ski Ma ciej Hen ryk, 23 la ta

8 Sła by Mi ro sław, 25 lat

9 Unold Jó zef Al fred, 67 lat
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T en swo isty ran king są dec kich
gmin uka że się w li sto pa dzie
i ma też wa żny, sym bo licz ny
wy miar, bo wiem w ro ku 2010

ob cho dzi my 20-le cie sa mo rzą du te ry to -
rial ne go w Pol sce. Chce my więc tą pu -
bli ka cją pod su mo wać zmia ny, ja kie
do ko na ły się pod czas owych wa żnych
dwóch de kad i na kre ślić kie run ki roz -
wo ju Są dec czy zny. Roz ma wia my na ten
te mat ze sta ro stą po wia tu no wo są dec -
kie go Ja nem Go lon ką. Peł ny wy wiad
uka że się w wy daw nic twie do ty czą cym
ran kin gu gmin, po ni żej za miesz cza my
je go frag men ty.

***
Jesz cze nie daw no żar to wa no so -
bie w in nych re gio nach kra ju, że
jak chcesz stra cić tłu mik, to jedź
do Ma ło pol ski. Pan jest za do wo lo -
ny z te go, co się uda ło zro bić z dro -
ga mi na Są dec czyź nie?

Sta ro sta Jan Go lon ka: – Pro wa dzi -
my jed ną z naj więk szych in we sty cji dro -
go wych w Ma ło pol sce, je śli cho dzi
o bu do wę dróg no wych. Bo do tej po ry
przede wszyst kim re mon to wa li śmy sta -
re. Stwo rzy li śmy w 2001 ro ku kon cep -
cję no we go ukła du ko mu ni ka cyj ne go
wo kół No we go Są cza, do jaz du do No -
we go Są cza i do jaz du na po łu dnie Eu -
ro py, czy li na Sło wa cję. Te raz je ste śmy
na eta pie wal ki o no wy prze bieg dro gi
Brze sko – No wy Sącz i chce my, by to
by ła dro ga na mia rę – uj mu jąc spra wę

ha sło wo – za ko pian ki. Niech to bę dzie
kry ni czan ka czy są de czan ka. Wy bu do -
wa nie 50 ki lo me trów dro gi dla jed nej
czwar tej czy jed nej pią tej Ma ło pol ski to
nie są wiel kie cu da i to jest za da nie nu -
mer je den dla wszyst kich w na stęp nej
ka den cji sa mo rzą dów.

Na to miast wo kół No we go Są cza
chce my prze pro wa dzić ruch po za mia -
stem – z Do li ny Po pra du, przez już wy -
bu do wa ną ob wod ni cę sta ro są dec ką,
wzdłuż le we go brze gu Du naj ca. Przy go -

to wu je my pro jekt tzw. ob wod ni cy za -
chod niej, czy li po łą cze nia w Chełm cu
dro gi od Sta re go Są cza i tej, któ ra bę -
dzie wy bu do wa na od Szczaw ni cy czy
Łąc ka, z dro gą nr 28 na Li ma no wą.
A ta kże po przez ob wod ni cę pół noc ną
– z dro gą kra jo wą nr 75 do Kra ko wa.

Ten układ wo kół No we go Są cza za -
mknie my w naj bli ższych trzech la tach.
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Są dec czy zna za wsze by ła
dziś do sko na le wy ko rzy st
In sty tut Eko no micz ny Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do -
wej w No wym Są czu przy go to wał „Oce nę ak tyw no ści gmin
Są dec czy zny za 2009 rok”. Ba da nie, na za mó wie nie Fun da cji
Są dec kiej, re ali zo wał ze spół na ukow ców pod kie row nic twem
prof. dr. hab. Ta de usza Ku dła cza.

Jesteśmy na etapie walki
o nowy przebieg drogi
Brzesko – Nowy Sącz
i chcemy, by to była droga
na miarę – ujmując sprawę
hasłowo – zakopianki.
Niech to będzie
kryniczanka czy
sądeczanka.

Ja n Go lon ka

GOSPODARKA
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Jest pro blem z ob wod ni cą pół noc ną,
czy li mo stem do dat ko wym przez Du na -
jec, ale to jest spra wa mia sta No we go
Są cza – most jest w gra ni cach mia sta
i ono mu si go wy bu do wać. My ślę że to
kwe stia przy szłe go ro ku, za raz po wy -
bo rach trze ba usiąść i te mat za mknąć.
I to, pa na zda niem, już od kor ku je
Są dec czy znę, otwo rzy ją na świat?

– Ja nie my ślę, ja to wiem od 10 lat!
Bę dzie my mieć tzw. ring wo kół No we -
go Są cza. Pra wie jak w Ber li nie al bo
w Rzy mie, jak kto wo li. To jest na sze za -
da nie – od blo ko wać Sącz. Mia sto sa mo
te go nie zro bi, ani nie zro bi te go sam po -
wiat. Ro bi my to ra zem, po zy sku jąc
środ ki re gio nal ne.

To by ło dzie ło, nad któ rym pra co wa -
li śmy od sa me go po cząt ku ist nie nia po -
wia tu. Że by zmie nić pod ró żo wa nie
po Są dec czyź nie. Kie ru nek jest nada ny,
za awan so wa nie w trzech czwar tych,
czy li po zo sta ła część mu si na wią zy wać
do te go, co po wsta ło.

To jest naj wa żniej sza rzecz, któ rą uda -
ło nam się zro bić, mi mo wie lu prze szkód
i wie lu ró żnych kon cep cji. Te go już nikt
nie ru szy. To jest dzie ło na sze go ży cia.
Czy li „go lon ków ka” bę dzie?

– Nie, nie, ale wło ży łem du żo zdro -
wia i ca łe ser ce w to, by ta kon cep cja zo -
sta ła zre ali zo wa na i my ślę, że już
od wro tu od te go nie ma.

Ko lej ną in we sty cją, któ rą chce my
i mu si my zro bić w naj bli ższym cza sie,
jest li nia ko le jo wa No wy Sącz -Li ma no -
wa. Zo sta ła już wpi sa na do stra te gii Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go na la ta 2014
– 2020. Pro blem sta no wi bra ku ją cy od -
ci nek 40 ki lo me trów Pod łęż – Pie kieł -
ko. Ale na ta kie in we sty cje też są
pie nią dze w Ma ło pol skim Re gio nal nym
Pro gra mie Ope ra cyj nym.

Bu do wa nie i na pra wia nie in fra -
struk tu ry lo kal nej nie jest wal ką
z wia tra ka mi? Przy cho dzi po wódź
i wszyst ko nisz czy.

– Nie. W ubie głym ro ku wy bu do wa -
li śmy 55 ki lo me trów dróg no wych,
w tym ro ku praw do po dob nie po nad 60
ki lo me trów. Na to miast w cią gu ca łej ka -
den cji 155 ki lo me trów dróg plus 15 mo -
stów. Nie mó wię o drob nych
prze pu stach. W su mie my ma my 500 ki -
lo me trów dróg i ro bi my je w stan dar dzie
bli skim dro gom kra jo wym. I w tych
miej scach, gdzie zro bi li śmy dro gę, gdzie
ma ona po rząd ne od wod nie nie, strat po -
wo dzio wych wiel kich nie by ło.
No mo że, ale dy rek tor Po wia to we -
go Za rzą du Dróg Adam Czer wiń ski
twier dził, że bez wspar cia ad mi ni -
stra cji cie kło -wod nej nie da cie ra -
dy, znisz cze nia bę dą się
po wta rzać.

– Pa ra dok sal nie trud na sy tu acja po wo -
dzio wa, ja ka by ła w tym ro ku, po mo gła
nam w zmia nie men tal no ści wszyst kich
de cy den tów co do ko niecz no ści zmia ny
za rzą dza nia cie ka mi wod ny mi i ko or dy -
no wa nia tych dzia łań. Do tej po ry by ło
tak: nas dro ga nie in te re su je, rze ka by ła
wcze śniej i jej pra wo jest pły nąć jak chce,
za bie rać co chce. Dziś już jest wo la
współ pra cy, by bu du jąc dro gę rów nież
umac niać ko ry to rze ki na tym od cin ku.
Trze ba jesz cze za dbać o bie żą ce utrzy -
ma nie. Wnio sko wa łem wie le ra zy o to,
by to za da nie po wie rzyć sa mo rzą dom czy
ko mu in ne mu, bo obec na ad mi ni stra cja
nie da je so bie ra dy. Nie mó wiąc już
o tym, że ma ją ze ro wy bu dżet.
Ile miał pan po wo dzi za swo ich
rzą dów w po wie cie?

– Prak tycz nie co ro ku by ła ja kaś. Ale
my nie ma my już ta kich kla sycz nych po -

wo dzi – po za tą w bie żą cym ro ku – jak
ta na przy kład z 1997 ro ku, głów nie
na Du naj cu. Te raz ma my lo kal ne pod to -
pie nia w wy ni ku gwał tow nych opa dów,
burz, spły wu wo dy z gór.
Sko ro co ro ku Są dec czy znę na wie -
dza ła po wódź, to przez ten czas
nie przy szedł ża den po mysł, jak
ich unik nąć?

– Na pew no nie unik nie my ko lej nych
wez brań wiel kiej wo dy w stu pro cen -
tach. Ale mo żna się za bez pie czyć i ten
rok był prze ło mo wy. Przez ostat nie la -
ta cał ko wi cie za nie dba no go spo dar kę
wod ną, je śli cho dzi o utrzy ma nie rzek

i po to ków, ale rów nież o bu do wę ró -
żnych urzą dzeń spo wal nia ją cych ich
bieg, za pór prze ciw po wo dzio wych, ca -
łej in fra struk tu ry, któ ra by za trzy my wa -
ła wo dę i spo wal nia ła głów ną fa lę
po wo dzio wą.

Po dru gie trze ba przy wró cić lub zro -
bić od no wa wszyst kie ro wy od wad nia -
ją ce, sta wy któ re tam by ły. To wszyst ko
jest już po za ra sta ne, za sy pa ne. Trze ba
też pew no wy bu do wać no we, bo już
w tych miej scach są osie dla.
Prze cież ktoś im wy dał po zwo le nie
na bu do wę.

– Jed ni chcą się sa mi bu do wać
na swo im, in ni ku pi li dział kę nie wie -
dząc, że le ży na te re nach za le wo wych.
Przez 10 lat nie by ło tam po wo dzi i nikt
nie pa mię tał o tym. To sa mo z osu wi ska -
mi. To nie jest no wy pro blem, ale wra ca
cy klicz nie. Dy rek tor In sty tu tu Geo lo -
gicz ne go po da wał, że pew ne osu wi sko,

a ak tyw na, 
stu je swe szan se

Inwestycją, którą chcemy
i musimy zrobić
w najbliższym czasie, 
jest linia kolejowa Nowy
Sącz-Limanowa. Została 
już wpisana do strategii
Województwa
Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Problem stanowi brakujący
odcinek 40 kilometrów
Podłęż – Piekiełko.
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któ re w ro ku 1960 znisz czy ło 20 do -
mów, w tym ro ku znisz czy ło ich 40.
Czy li lu dzie nie tyl ko od bu do wa li
tych 20 sie dlisk, ale do bu do wa li dru gie
ty le no wych. Na osu wi sku. Za po mi na -
my o za gro że niu i to jest pro blem.
Mia ły po wstać ma py za gro żeń,
osu wisk.

– To jest ro bio ne w ra mach pro gra mu
osu wi sko we go z kre dy tu Eu ro pej skie go
Ban ku In we sty cyj ne go. I ma ją po wstać
do 2016 ro ku.
W la tach 60. XX wie ku ujaw ni ło się
osu wi sko a ma pa po wsta je do pie -
ro te raz?

– Ma py po wsta wa ły w la tach 60.
i 70., ale to by ły tak na praw dę po glą do -
we, w zbyt du żej ska li, ma ło przy dat ne
do ce lów bu dow la nych. Dziś bę dą
znacz nie do kład niej sze, a przede
wszyst kim wię cej bę dzie da nych. Ma my
lep sze urzą dze nia do ba da nia i ma my
świe że do świad cze nia.
A sys te mu wy da wa nia po zwo le nia
na bu do wę nie trze ba zmie nić?

– Na pew no trze ba zmie nić go na bar -
dziej re stryk cyj ny. Bo dziś prak tycz nie
na ka żdym osu wi sku mo żna wy dać po -
zwo le nie na bu do wę, je śli jest opi nia geo -
lo gicz na, że tam po wsta nie ja kieś
za bez pie cze nie al bo że mo żna tam bu do -

wać pod ja ki miś wa run ka mi. Po te go rocz -
nych do świad cze niach po wo dzio wych
mu si my po wie dzieć tak: ko niec z po zwo -
le nia mi na bu do wę na ja kim kol wiek osu -
wi sku. No ale mu si my się też za sta no wić,
co z ty mi, któ rzy tam miesz ka ją. Nie mo -
że my ich ogra ni czać, że by nie mo gli nic
re mon to wać ani al tan ki przy do mu po sta -
wić, bo jest osu wi sko.

Z tym się wią że jesz cze coś – ko -
niecz ność stwo rze nia no wych te re nów
pod bu dow nic two. Je śli ko muś się da je

za kaz bu do wy w jed nym miej scu, to
trze ba mu za pro po no wać bu do wę w in -
nym. My ślę, że to bę dzie ta ki do bry po -
czą tek kon cen tra cji za bu do wy.
Pa trząc na te 20 lat w sa mo rzą dzie,
jak pan oce nia je go wpływ na roz -
wój Są dec czy zny. Ten re gion był

wcze śniej nie do in we sto wa ny, nie
miał pie nię dzy...

Ale był bar dzo ak tyw ny. I te raz, jak
się po ja wi ły pie nią dze, to Są dec czy zna
na praw dę do sko na le wy ko rzy stu je tę
mo żli wość.
Wi dać do bre efek ty wej ścia Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej?

– Naj bar dziej by ło je wi dać w cią gu
ostat nich 2-3 lat. Bo my śmy się do du -
żych pie nię dzy przy go to wy wa li od 2005
ro ku, od SA PARD -u, ale we szły do pie -
ro w ostat nim cza sie, od 2007 ro ku.
Efek ty się te raz po ja wia ją. Te raz są naj -
więk sze in we sty cje, sa mo rzą dy są dec -
kie na praw dę to wy ko rzy sta ły i chwa ła
im za to.

Po za tym ini cja ty wy u nas za wsze by -
ły. Naj więk sze są dec kie fir my wła śnie te -
raz ob cho dzą swo je 20-le cia.
Po wsta wa ły na sa mym po cząt ku trans -
for ma cji. To są na ogół fir my ro dzin ne.
Ze wzglę du na trud no ści ko mu ni ka cyj -
ne nikt z ze wnątrz tu nie in we sto wał.
Dzię ki te mu ma my tych firm tro chę
i bar dzo do brze.
Mó wi my ca ły czas o du żych in we -
sty cjach, jak dro gi, ale są jesz cze
te ni by mniej sze, ale mo że wa -
żniej sze, bo w no we po ko le nia,
w oświa tę.

FOT. JEC

Pracujemy nad marką
sądecką, jest powołana jej
kapituła. Chcemy
wypromować Sądecczyznę
jako subregion wysokich
technologii, turystyki
i uzdrowisk.

GOSPODARKA

FOT. JEC
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– Przej mo wa łem naj pierw szko ły
w gmi nie, w 1995 ro ku, z prze świad cze -
niem ta kim, że przez 50 lat po przed nie -
go ustro ju bu do wa li śmy pla ców ki
oświa to we, ty siąc szkół na ty siąc lat i in -
ne ak cje. A oka za ło się, gdy je prze ję li -
śmy, że to nie szko ły tyl ko tra ge dia. Nie
mó wię o tym, że w nie któ rych za miast
to a let by ły słyn ne sła woj ki na ze wnątrz.
W Łąc ku trze ba by ło rów no le gle czte ry
szko ły bu do wać.

Przy sze dłem do po wia tu, to prze ję li -
śmy z ko lei 8 szkół rol ni czych, 7 szkół
ogól no kształ cą cych od ku ra to rium
– w su mie 15. Plus pla ców ki oświa to we,
ra zem 18. Te raz ma ją oko ło 6 ty się cy
uczniów. I co śmy za sta li? Oka za ło się,
że mu si my wy bu do wać ca łą no wą pla -
ców kę z peł nym za ple czem dla dwóch
szkół w Kry ni cy. Póź niej wy bu do wa li -
śmy szko łę w Łąc ku. Czy li pierw sze 4
la ta to by ły ogrom ne na kła dy in we sty -
cyj ne. Pra wie wszyst kie szko ły zo sta ły
zmo der ni zo wa ne.

Te raz, po zy sku jąc środ ki unij ne,
po nad 20 mi lio nów za in we sto wa li śmy

w do dat ko we za ję cia po za lek cyj ne
i wy po sa że nie sal. 20 ty się cy go dzin
do dat ko wych za jęć. To ro bi wra że nie.
Włą czy li śmy do te go 7 gmin. Ku pu -
je my dziś wy po sa że nie na naj wy -
ższym po zio mie, od cho dząc od ta blic
z kre dą. Two rzy my mul ti me dial ne sa -
le ję zy ko we, ta bli ce in te rak tyw ne,
czy li idzie my w ja kość. W su mie
z pro jek tów unij nych w ze szłym
i w tym ro ku za ku pi li śmy 120 kom pu -
te rów, 34 ta bli ce in te rak tyw ne, 10
rzut ni ków i ty leż ra dio ma gne to fo -
nów, 4 sa le kom pu te ro we po 10 sta no -
wisk ka żda.
Na ogół sta ro sto wie na rze ka ją, że
dla nich ob cią że niem jest oświa ta
i ochro na zdro wia, a pan nie?

– My aku rat z ty mi pro ble ma mi zmie -
rzy li śmy się na sa mym po cząt ku. Ktoś,
kto nie zro bił te go od ra zu, to rze czy wi -
ście ma pro blem. Bo gdy by śmy nie mie li
tak zre or ga ni zo wa nej i zmo der ni zo wa -
nej ba zy szkol nej, to dziś też by śmy by li
pod kre ską. Gdy by śmy nie od dłu ży li
szpi ta la w Kry ni cy -Zdro ju w 2002 ro ku,
to dziś by śmy mie li kil ka na ście al bo
i wię cej mi lio nów strat. A nasz szpi tal
dziś ge ne ru je zy ski, 800 ty się cy ma aku -
rat. In we stu je 12 mi lio nów w mo der ni -
za cje, ta naj więk sza in we sty cja od 50 lat
wła śnie się koń czy.

Ale jest jesz cze coś, czym mo że my
się po chwa lić – kul tu rą. Na po cząt ku
po wstał pro jekt ochro ny gi ną cych za wo -
dów. Dzie cię ce ze spo ły mu sia ły się bo -
wiem na uczyć od star szych ka pel gra nia
na lu do wych in stru men tach. Dziś jest 40
szkó łek ró żnych spe cjal no ści, 31 mu zy -
ko wa nia lu do we go, po za tym rzeź by,
ma lar stwa na szkle, bi buł kar stwa, ha ftu.

Zro bi li śmy też Fo no te kę Folk lo ru
Zie mi Są dec kiej. Na gry wa my wszyst kie
na sze ze spo ły, ale też za gra nicz ne. Ma -

my swo je stu dio fo no gra ficz ne, po sta wi -
li śmy je na wy so kim po zio mie, ka drę
od po wied nią. Na gry wa my ze spo ły, da -
je my im pły tę mat kę plus 100 czy 200
na gra nych płyt, któ re mo gą roz da wać.
Sta wia nie na tra dy cje, folk lor to
przy szłość po wia tu?

– Tak. Mu si my dbać o to żsa mość po -
wia tu. Gdy je dzie my w re gio ny tu ry -
stycz ne, to ka żdy z nich dba o wła sną.
Wie my prze cież co nas cze ka w Ba wa rii,
Ty ro lu czy na wet na Pod ha lu. Chce my,
że by lu dzie wie dzie li, co ich cze ka tu taj.
Ma my zresz tą bar dzo ró żno rod ny folk lor
i szczę ście, że ma my też Wojt ka Bo guc -
kie go, któ ry gra prak tycz nie ca łą mu zy -
kę Kar pat. Pra cu je my nad mar ką
są dec ką, jest po wo ła na jej ka pi tu ła. Chce -

my wy pro mo wać Są dec czy znę ja ko sub -
re gion wy so kich tech no lo gii, tu ry sty ki
i uzdro wisk. Uda ło nam się do współ pra -
cy na kło nić wszyst kie szko ły wy ższe,
więc za po wia da się obie cu ją co.
Czy li sieć sze ro ko pa smo wa a jed -
no cze śnie śli wo wi ca...

– Tak, Łąc ko i szlak kul tu ry drew nia -
nej, i sa na to ria, i kry nic kie do my wcza -
so we, i Fo rum Eko no micz ne. Ma my też
du ży po ten cjał sa dow ni czy, po wsta ją
prę żne gru py sa dow ni cze, mo że trze ba
im tyl ko sys tem do radz twa zor ga ni zo -
wać i ma my ta ki pro jekt na przy szły
rok. I do te go agro tu ry sty ka, ale bar dziej
zor ga ni zo wa na w pa kie ty: w jed nym
dniu szlak drew nia ny, w dru gim jaz da
kon na. Je śli uda nam się coś ta kie go zro -
bić, to bę dzie bar dzo do bra ofer ta.
Roz m. BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Po tegorocznych doświadczeniach powodziowych
musimy powiedzieć tak: koniec z pozwoleniami
na budowę na jakimkolwiek osuwisku. No ale musimy się
też zastanowić, co z tymi, którzy tam mieszkają. Nie
możemy ich ograniczać, żeby nie mogli nic remontować
ani altanki przy domu postawić, bo jest osuwisko.

FOT. JEC
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Gmi na Gry bów jest jed nym z nie licz nych be ne fi cjen -
tów z te re nu po wia tu no wo są dec kie go, któ ry ko rzy sta
ze środ ków fi nan so wych z Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko
w za kre sie go spo dar ki wod no -ście ko wej.

21 czerw ca 2010 r. w obec no ści Ra dy Nad zor czej Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Kra ko wie, zo sta ła pod pi sa na umo wa o do fi nan so -
wa nie nr PO IiŚ. 01.01.00-00-195/09 z Fun du szu Spój no ści
w ra mach dzia ła nia 1.1 go spo dar ka wod no -ście ko wa w aglo -
me ra cjach po wy żej 15 tys. RLM prio ry te tu I –,, Go spo dar ka
wod no–ście ko wa” Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko 2007–2013. Cał ko wi ty koszt pro jek tu o na zwie
„Upo rząd ko wa nie go spo dar ki ście ko wej w miej sco wo ściach
Bia ła Ni żna i Stró że‘” wy no si 26 466 551,66 PLN (brut to),
z cze go wy dat ki kwa li fi ko wal ne wy no szą 21 783 697,00 PLN.
Kwo ta do fi nan so wa nia wy no si 13 446 422,65 PLN. 

Be ne fi cjen tem tych środ ków jest gmi na Gry bów, któ rej
wój tem jest Piotr Krok. Re ali za to rem pro jek tu jest Za kład Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w Gry bo wie (ZWiK), bę dą cy jed nost -

ką or ga ni za cyj ną gmi ny. W struk tu rze or ga ni za cyj nej ZWiK
zo sta ła po wo ła na Jed nost ka Re ali zu ją ca Pro jekt (JRP). Peł no -
moc ni kiem ds. Re ali za cji Pro jek tu i jed no cze śnie dy rek to rem
ZWiK jest Jan Gru ca. Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny w la -
tach: 2010-2013.

Z przy zna nych Fun du szy Eu ro pej skich Jed nost ka Re ali zu -
ją ca Pro jekt wy ko na za da nia in we sty cyj ne w ra mach II kon -
trak tów:

Kon trakt I – Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w miej sco wo -
ściach Stró że i Bia ła Ni żna.

Kon trakt II – Usłu gi In ży nie ra Kon trak tu.
Tym sa mym gmi na Gry bów roz po czę ła pierw szy etap

upo rząd ko wa nia go spo dar ki ście ko wej na swo im te re nie.
W wy ni ku re ali za cji za dań ob ję tych pro jek tem, na ob sza rze
wsi Bia ła Ni żna i Stró że wy bu do wa na zo sta nie sieć ka na li -
za cji sa ni tar nej o łącz nej dłu go ści ok. 51,4 km sie ci oraz 6
prze pom pow ni. W ra mach pro jek tu zo sta nie pod łą czo nych
do ka na li za cji ok. 4,5 tys. miesz kań ców. Od bior ni kiem od -
pro wa dza nych ście ków bę dzie oczysz czal nia ście ków
w miej sco wo ści Stró że, któ ra obec nie jest w bu do wie, fi nan -
so wa na ze środ ków wła snych gmi ny Gry bów. Na kła dy po -
nie sio ne na re ali za cję te go pro jek tu wy no szą ok. 8 000 000
PLN. Za koń cze nie bu do wy oczysz czal ni i roz ruch wraz
z uzy ska niem efek tu eko lo gicz ne go prze wi du je się na 31
sierp nia 2011 r.

Dru gim eta pem bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej jest ska na -
li zo wa nie wszyst kich miej sco wo ści w aglo me ra cji Gry bów
– Stró że. Pla nu je się pod łą cze nie miej sco wo ści Sioł ko wa,
Wy skit na, Po lna i Gró dek.

Oczysz czal nia do ce lo wo bę dzie oczysz czać ście ki z te re -
nu ca łej gmi ny Gry bów, gdyż jej moc prze ro bo wa wy no si 930
m3/do bę z mo żli wo ścią roz bu do wy. Za pro jek to wa na tech no -
lo gia oczysz cza nia ście ków prze wi du je peł ne, me cha nicz no–
bio lo gicz ne oczysz cza nie me to dą ni sko ob cią żo ne go osa du
czyn ne go o przed łu żo nym na po wie trza niu z jed no cze snym
usu wa niem związ ków bio gen nych i wy ko rzy sta niem pro ce su
fil tra cji ście ków na osa dzie za wie szo nym w stre fie se pa ra cji.
Oczysz czal nia po zwa la na wy so ko efek tyw ne oczysz cza nie
ście ków wraz z usu nię ciem związ ków bio gen nych do war to -
ści okre ślo nych prze pi sa mi pra wa. Fakt ten spo wo do wa ny jest
za sto so wa niem naj now szych tech no lo gicz nych roz wią zań, co

Gmi na Gry bów sko rzy sta ła
z unij nej szan sy – miesz kań cy
bę dą mieć ka na li za cję...

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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spra wia, że jest to naj no wo cze śniej sza oczysz czal nia na obec -
ne cza sy. 

Po wy ższe roz wią za nia od po wia da ją ak tu al nym stan dar dom.
Oczysz czal nia bę dzie kon struk cją zblo ko wa ną, ła twą i pro -

stą w ob słu dze, a po nad to zaj mu ją cą re la tyw nie nie du żą po -
wierzch nię. 

Głów nym ce lem pro jek tu pn: „Upo rząd ko wa nie go spo dar -
ki ście ko wej w miej sco wo ściach Bia ła Ni żna i Stró że” jest po -
pra wa ja ko ści wód po wierzch nio wych po przez
wy eli mi no wa nie bez po śred nich zrzu tów nie oczysz czo nych
ście ków do wód pły ną cych w po to kach i rze kach na le żą cych
do zlew ni rze ki Bia ła Tar now ska oraz ochro na wód pod ziem -
nych i gleb znaj du ją cych się na ob sza rze gmi ny Gry bów. Wy -
bu do wa ny zo sta nie sys tem ka na li za cji sa ni tar nej
w miej sco wo ściach Bia ła Ni żna i Stró że, co za pew ni do stęp
do in fra struk tu ry wszyst kim miesz kań com. Wy po sa że nie

w in fra struk tu rę sa ni tar ną po zwo li na zmniej sze nie ilo ści za -
nie czysz czeń od pro wa dza nych do śro do wi ska, co za pew ne
wpły nie ko rzyst nie na ja kość śro do wi ska, jak rów nież ogra -
ni czy za gro że nie epi de mio lo gicz no -sa ni tar ne wy ni ka ją ce ze
ska żo nych wód. Spraw na in fra struk tu ra po zwa la na roz wój
aglo me ra cji, spra wia, że te re ny te są atrak cyj niej sze
pod wzglę dem in we stor skim oraz tu ry stycz nym, to na to miast
przy czy nia się do zwięk sze nia licz by miejsc pra cy.

Re ali za cja Pro jek tu ozna cza dla miesz kań ców gmi ny oraz
pod mio tów go spo dar czych dzia ła ją cych na jej te re nie, a ta kże
dla prze by wa ją cych go ści, znacz ną po pra wę ja ko ści ży cia
i funk cjo no wa nia. Czyst sze, zdrow sze śro do wi sko to dla na -
sze go re gio nu praw dzi wy skarb i czyn nik za chę ca ją cy do wy -
po czyn ku na te re nie gmi ny Gry bów.

PO IiŚ to licz ne in we sty cje in fra struk tu ral ne z dba ło ścią
o śro do wi sko na tu ral ne, zgod ne z ideą zrów no wa żo ne go
roz wo ju. Pro gram prze wi du je sze reg przed się wzięć chro -
nią cych śro do wi sko na tu ral ne i przy wra ca ją cych je go stan
pier wot ny.

Gmi na Gry bów
Za kład Wo do cią gów i Ka na li za cji w Gry bo wie
ul. Ja ku bow skie go 33
33-330 Gry bów
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tel. (018) 448 42 43
fax. (018) 448 42 44

e -ma il: zwik@gmi na.gry bow.pl
www.zwik.gmi na.gry bow.pl
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Od 15 li sto pa da w No wym Są -
czu ru sza se gre ga cja od pa dów,
re ali zo wa na przez fir mę NO VA
Spół ka z o.o. w ra mach pro -
jek tu współ fi nan so wa ne go
przez Unię Eu ro pej ską. Je go
koszt to 4 mln zł.

G o to we do usta wie nia są już
po jem ni ki do se lek tyw nej
zbiór ki od pa dów (pa pier,
szkło, pla stik) oraz do zbiór -

ki od pa dów nie bez piecz nych i zu ży te go
sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go.
Po jaz dy ob słu gu ją ce sys tem po sia da ją
elek tro nicz ne czyt ni ki iden ty fi ku ją ce
po szcze gól ne ro dza je po jem ni ków.
Na wy po sa że niu znaj du je się sys tem ewi -
den cji, mo ni to rin gu i za rzą dza nia se lek -
tyw ną zbiór ką od pa dów. Je go wdro że nie
umo żli wi opty ma li za cję cza su pra cy, in -
te rak tyw ną wi zu ali za cję, ra por to wa nie,
roz li cza nie i mo ni to ro wa nie sys te mu.

Pro gram za kła da, że dzię ki pro wa -
dzo nej se gre ga cji od pa dów nie tyl ko od -
zy ska się pa pier, szkło, pla stik, ja ko

po ten cjal ne ma te ria ły do re cy klin gu, ale
rów nież ogra ni czy ilość od pa dów prze -
zna czo nych do bez po śred nie go skła do -
wa nia. W ra mach pro jek tu ma ją być
pro wa dzo ne ta kże zbiór ki zu ży te go
sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go.

Nie bez zna cze nia przy te go ty pu
dzia ła niach jest ak ty wi za cja spo łecz no -
ści lo kal nej i edu ka cja eko lo gicz na dzie -
ci i mło dzie ży. 

***
Pro jekt „Zor ga ni zo wa nie sys te mu se -

lek tyw nej zbiór ki od pa dów w tym od pa -
dów nie bez piecz nych na te re nie mia sta
No we go Są cza”, współ fi nan so wa ny jest

przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Ma ło -
pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go na la ta 2007–2013,
dzia ła nie 7.3 – Go spo dar ka od pa da mi.

Niebieski – papier,
żółty – plastik,
zielony – szkło

Warto wiedzieć

W ra mach pro jek tu na te re nie mia sta No we -
go Są cza zo sta ną zlo ka li zo wa ne na stę pu ją ce
punk ty zbiór ki se lek tyw nej od pa dów:
– 50 punk tów zbiór ki se lek tyw nej od pa dów
opa ko wa nio wych, w któ rych znaj do wać się
bę dą po trzy po jem ni ki do zbiór ki se lek tyw -
nej (nie bie ski – pa pier, żół ty – pla stik, zie lo -
ny – szkło);
– 2 sta cjo nar ne punk ty przyj mo wa nia od pa -
dów ze bra nych se lek tyw nie w po sta ci zu ży -
te go sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go
oraz zu ży tych ba te rii i źró deł świa tła. Punk ty
zo sta ną zlo ka li zo wa ne przy ul. Brze zi ny,
w po bli żu zre kul ty wo wa ne go skła do wi ska
od pa dów – dziel ni ca Za wa da oraz przy ul.
Tar now skiej przy dro dze do jaz do wej do skła -
do wi ska od pa dów (dziel ni ca Za beł cze);
– 80 punk tów zbiór ki zu ży tych ba te rii i aku -
mu la to rów ma ło ga ba ry to wych umiesz czo -
nych w pla ców kach oświa to wych, urzę dach,
in sty tu cjach oraz pla ców kach han dlo wych;
– 10 punk tów zbiór ki prze ter mi no wa nych
le karstw w ap te kach na te re nie mia sta;
– 14 nie sta cjo nar nych punk tów zbiór ki zu -
ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz -
ne go oraz zu ży tych ba te rii i źró deł świa tła,
funk cjo nu ją cych przez okre so we pod sta wia -
nie kon te ne rów. 
Lo ka li za cja punk tów na te re nie mia sta oraz
har mo no gram od bio ru od pa dów zo sta ną
umiesz czo ne w naj bli ższym cza sie na stro nie
in ter ne to wej Spół ki: www.no va -ns.eu.

Lokalizacja punktów
na terenie miasta oraz
harmonogram odbioru
odpadów zostaną
umieszczone w najbliższym
czasie na stronie
internetowej Spółki:
www.nova-ns.eu
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W szyst kie te in we sty cje
by ły mo żli we do re ali za -
cji dzię ki do ta cjom
z Unii Eu ro pej skiej. Nie

ma dziś prak tycz nie ani jed ne go
miesz kań ca mia sta, któ ry nie sko rzy -
stał by na pol skim człon ko stwie
w Unii. Przy po mnij my so bie w tym
miej scu nie tyl ko na dzie je zwią za ne ze
wstą pie niem do UE, ale też oba wy.

Dziś na wet naj więk si ów cze śni eu ro -
scep ty cy do strze ga ją po zy tyw ne zmia -
ny, ce nią swo bo dę po ru sza nia się,
otwar te gra ni ce i…od krę co ny ku rek
z mi lio na mi eu ro.

Oczy wi ście, dro ga do unij nych pie -
nię dzy jest dłu ga i usła na biz ne spla na mi
i for mu la rza mi. Trze ba wie dzieć, jak
opra co wać pro jek ty i wy peł nić do ku -
men ty. Nie zbęd ny jest też wkład wła sny

(czę sto dość po kaź ny), ale osta tecz ne
ko rzy ści są ol brzy mie. Kon ku ren cja jest
ostra, nie mal w ka żdym przy pad ku
do po dzia łu jest kil ka na ście ra zy mniej
środ ków niż łącz na war tość zło żo nych
wnio sków.

Pre zy dent Ry szard No wak nie bez sa -
tys fak cji stwier dza, że wła dze No we go
Są cza na uczy ły się szyb ko ko rzy stać
z pro gra mów po mo co wych. 

– Po tra fi my upo rać się z ucią żli wy mi
czę sto pro ce du ra mi, po li czyć pre cy zyj -
nie pie nią dze i wy wią zać się w ter mi nie
ze sfi na li zo wa niem pro jek tu.

Uzu peł nie niem kon kret nych in we sty -
cji są też wspie ra ne przez fun du sze unij -
ne „pro jek ty mięk kie”, w sfe rze
pro mo cji zdro wia, edu ka cji, kształ ce nia
za wo do we go i no wo cze snej szko ły,
spor tu i kul tu ry fi zycz nej, a ta kże w roz -
wo ju umie jęt no ści po wią za nych z po -
trze ba mi re gio nal ne go ryn ku pra cy.

Osob ną ka te go rię sta no wi stru mień
pie nię dzy unij nych, któ rych bez po śred -
nim be ne fi cjen tem nie jest for mal nie
mia sto No wy Sącz, lecz in sty tu cje pań -
stwo we i wo je wódz kie. Nie by ło by jed -
nak bu do wy In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej
PWSZ na te re nach Star tu i Du naj ca bez
ak tyw ne go udzia łu mia sta, któ re za dar -
mo uży czy ło 5 hek ta rów grun tu, nie by -
ło by też Mia stecz ka Ga li cyj skie go bez
sil ne go wspar cia w fa zie pro jek to wej in -
we sty cji.

Roz miar za dań fi nan so wa nych przez
eu ro pej skich po dat ni ków za my ka ją in -
we sty cje nie zwią za ne z sa mo rzą dem
mia sta, ale jed nak ma ją ce istot ny wpływ
na po pra wę stan dar du ży cia miesz kań -
ców, np. od da nie do użyt ki no we go blo -
ku ope ra cyj ne go czy bu do wa cen trum
on ko lo gii przy szpi ta lu im. Ję drze ja
Śnia dec kie go w No wym Są czu. Jest też

Mi lio no we ko rzy ści z Unii Eu ro pej skiej

No wy Sącz nie prze spał
wiel kiej szan sy

Co w No wym Są czu łą czy no we ka na ły na obrze żach mia sta,
Dom Pie rac kie go, no wo cze sne au to bu sy ko mu ni ka cji miej -
skiej, pra cow nie kom pu te ro we, jak by żyw cem wy ję te z Krze -
mo wej Do lin ki, uli ce na Sta rów ce, szko łę Mic kie wi cza,
Li ceum Dłu go sza i sta dion im. Ro ma na Stram ki? Od po wiedź:
pie nią dze eu ro pej skich po dat ni ków!

Miasteczko Multimedialne FOT. GAJA

GOSPODARKA
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sfe ra nie mo żli wa do uję cia w licz by
i wy kre sy: lu dzie. Spo ro mło dych są de -
czan w ostat nich la tach zde cy do wa ło się
na okre so wą emi gra cję za rob ko wą. Wy -
je cha li np. na Wy spy Bry tyj skie, spo ro
za ra bia li i za ra bia ją, z cze go znacz ną
część oszczę dza ją i prze sy ła ją do do mu.
Trans fe ry wa lu to we oszczęd no ści kra ja -
nów pra cu ją cych za gra ni cą sta no wią
istot ny ele ment ob ro tów są dec kich pla -
có wek ban ko wych. Przy oka zji mło dzi
nie tyl ko za ra bia ją pie nią dze, ale po zna -
ją też ję zy ki, przy naj mniej w pod sta wo -
wym wy mia rze, na sią ka ją in ną kul tu rą
pra cy, sło wem sta ją się peł no praw ny mi
oby wa te la mi Unii i Eu ro py. Ne ga tyw ną
stro ną wy jaz dów za chle bem do Ir lan dii
czy An glii są szko dy spo łecz ne: mło de
ro dzi ny źle zno szą sy tu acje emi gra cyj -
ne go roz bi cia.

Oto li sta przed się wzięć wspar tych
stru mie niem fun du szy unij nych w No -
wym Są czu. Ich łącz na war tość za ostat -
nie la ta – kil ka set mi lio nów zło tych!
– jest im po nu ją ca.

Po sze ściu la tach Unia Eu ro pej ska
z mgli stej idei, o ja kiej czy ta li śmy w ga ze -
tach, sta ła się w No wym Są czu kon kre tem.

***

Mo der ni za cja uli cy Ja dwi gi
Od czerw ca trwa wiel ka mo der ni za cja

klu czo wej w ru chu ko mu ni ka cyj nym
mia sta ul. Kró lo wej Ja dwi gi w os. Mi le -
nium, w cią gu dro gi kra jo wej nr 87. Ro -
bo ty ob ję ły wy mia nę sie ci ka na li za cyj nej
i tech nicz nej (wy ko py do sied miu me -

trów głę bo ko ści), zwięk sze nie no śno ści
jezd ni do 115 kN/oś. Po my śla no też
o ście żce dla ro we rzy stów i o po łą cze niu
jej z wy ty czo nym kil ka lat te mu szla kiem
na al. Pił sud skie go. 

In we sty cja ma kosz to wać po nad 20
mln, w tym do fi nan so wa nie z UE – 17
mln zł. Wnio sek z No we go Są cza zna -
lazł się wśród 12 za kwa li fi ko wa nych
do do ta cji spo śród 49 zgło szo nych.

Za pla no wa no trzy eta py in we sty -
cji: I – od Ron da So li dar no ści do ul.
Klasz tor nej (już za koń czo ny); II – od ul.
Klasz tor nej do ul. Wi śnio wiec kie go
(przez 7 mie się cy, czy li od paź dzier ni -
ka 2010 r. do kwiet nia 2011 r.; III – od ul.
Wi śnio wiec kie go do ul. Na wo jow skiej
(przez dwa mie sią ce, od ma ja do koń ca
czerw ca 2011 r.).

Re wi ta li za cja oświa ty
Za na mi fi nał kom plek so we go re -

mon tu Gim na zjum nr 11 im. Ada ma
Mic kie wi cza i I Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja na Dłu go sza. No wy Sącz
na pro jekt pt. „Prze bu do wa i mo der ni -
za cja hi sto rycz nych pla có wek oświa to -
wych na Sta rym Mie ście w No wym
Są czu ja ko spój na ofer ta edu ka cyj na dla
dzie ci i mło dzie ży” do stał do ta cję z Ma -
ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go w wy so ko ści 8,9 mln zł
(war tość ca łej in we sty cji 13,2 mln zł). 

Wra że nie ro bi szcze gól nie od no wio -
na ele wa cja i de ta le ar chi tek to nicz ne
„Mic kie wi cza” od stro ny ul. Dłu go sza
i Ko nar skie go. Zaj mo wa li się tym kon -

ser wa to rzy: Adam Jan czyk i Jó zef Stec.
Pod ka żdym po pier siem umiesz czo nym
na bu dyn ku po nad sto lat te mu przez
rzeź bia rza Jó ze fa Wój ci ka umo co wa no
na zwi ska osób. 

Obok gma chów szkol nych zmo der ni -
zo wa no też w ra mach te go pro jek tu sta -
dion im. Ro ma na Stram ki, któ ry po wstał
w ro ku 1974 i przez 35 lat nie był grun -
tow nie re mon to wa ny. W miej sce dwóch
as fal to wych bo isk do pił ki ręcz nej pra -
cow ni cy przed się bior stwa „Gród” z Po -
de gro dzia i są dec kiej fir my „Ter mo wit”
zbu do wa li dwa ze spo ły bo isk wie lo -
funk cyj nych z tra wy syn te tycz nej oraz
z po li ure ta nu.

Od no wio ny Miej ski Ośro dek
Kul tu ry

Na po cząt ku paź dzier ni ka, tuż
przed Je sien nym Fe sti wa lem Te atral -
nym, za koń czy ła się trwa ją ca od grud -
nia 2009 r. prze bu do wa i mo der ni za cja
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry (d. Do mu
Kul tu ry Ko le ja rza) w No wym Są czu.
Ro bo ta mi za ję ło się kon sor cjum firm:
Bu de ko Ja nu sza Lu py z No we go Są cza
i Fu tu re Tech Mar ci na Sło dycz ki z Za ko -
pa ne go. Wnę trza za ara nżo wa ła ma lar ka
Alek san dra Skow ro nek, ab sol went ka
war szaw skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych
i Flo ren ce De si gne Aca de my. 

Koszt przed się wzię cia: 5,2 mln zł,
w tym 75 proc. z fun du szy unij nych,
a 25 proc. z bu dże tu mia sta. Obiekt
MOK, zbu do wa ny na ce le kul tu ral ne
w la tach 30. XX w. ja ko Dom Pie rac kie -

Budowa hospicjum FOT. ROMAN PORĘBSKIFestiwal Karpaty OFFer FOT. LEŚ

GOSPODARKA
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go, zo stał grun tow nie uno wo cze śnio ny.
Pra ce ob ję ły m.in. re mont sal prób i po -
miesz czeń biu ro wo–tech nicz nych, za -
ple cza i de ko ra tor ni, gar de ro by
i ła zie nek, a ta kże utwo rze nie ma łej sa li
ka me ral nej w sty lu re tro oraz pro fe sjo -
nal ne go stu dia na grań. Zmie nił się rów -
nież ze wnętrz ny wy gląd bu dyn ku:
znik nął bluszcz, któ ry od wie lu lat za ra -
stał ele wa cję.

Mia stecz ko Ga li cyj skie
23 paź dzier ni ka uro czy ście otwar to,

po za koń cze niu dru gie go eta pu bu do wy,
Mia stecz ko Ga li cyj skie, no wą część Są -
dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go. Na po -
więk szo nej, wy kre owa nej prze strze ni
pro win cjo nal ne go ośrod ka miej skie go
za chod niej Ga li cji z prze ło -
mu XIX i XX w. udo stęp nio no zwie dza -
ją cym kil ka na ście obiek tów. 

Isto tą te go uni ka to we go pro jek tu jest
– obok pre zen ta cji ma ło mia stecz ko wej
ar chi tek tu ry – za miar od two rze nia co -
dzien no ści sprzed stu lat po przez sty li zo -
wa ne wnę trza do mów z funk cjo nu ją cy mi
pra cow nia mi rze mieśl ni czy mi i usłu go -
wy mi. Mu zeum za mie rza wpro wa dzić
w ży cie ko lej ne pro jek ty: wy sta wo we,
edu ka cyj ne i pro mo cyj ne, przy współ -
udzia le środ ków unij nych. Mo wa tu taj

np. o pro gra mie Via Ga li cja, któ ry bę -
dzie re ali zo wa ny przez dwa na stęp ne la -
ta (2011–2012). 

Czytaj więcej – str. 78 

In for ma ty za cja szkół i bi blio te ki
Pro jekt in for ma ty za cji szkół i pla có -

wek kul tu ry zgło szo ny przez mia sto No -
wy Sącz do do fi nan so wa nia ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej zna lazł się na pierw -
szym miej scu (ex aequo z po wia tem
my śle nic kim oraz Tar no wem) spo -
śród 73 sa mo rzą dów w Ma ło pol sce. Ka -
żda szko ła w No wym Są czu otrzy ma
kil ka ze sta wów mul ti me dial nych skła -
da ją cych się z kom pu te ra prze no śne go,
ta bli cy in te rak tyw nej oraz pro jek to ra
mul ti me dial ne go. 

W ra mach za da nia pla nu je się rów -
nież di gi ta li za cję za so bów Są dec kiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej, bu do wę pod wa lin
pod tzw. Są dec ki Sys tem In for ma cji
Prze strzen nej, roz bu do wę in fra struk tu -
ry Klu cza Pu blicz ne go (elek tro nicz ny
pod pis kwa li fi ko wa ny) oraz roz bu do wę
i mo der ni za cję sys te mów za rzą dza nia
z wy ko rzy sta niem tech no lo gii in for ma -
tycz nych. War tość do ta cji: 5 mln zł.

Po nad to na pod sta wie po ro zu mie nia
pre zy den ta No we go Są cza i pię ciu sta -
ro stów z po łu dnio wej Ma ło pol ski

Galeria „Na bursztynowym szlaku”
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Modernizacja ulicy Jadwigi

Festiwal im. Ady Sari – Halka nad
Dunajcem FOT. LEŚ

Spor to wa aka de mia – akt erek cyj ny
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w spra wie kształ ce nia za wo do we go
w ra mach fi nan so wa ne go z fun du szy
UE i sa mo rzą du wo je wódz kie go wdro -
żo ny zo stał pro jekt pn. „Po łu dnio wo ma -
ło pol ska sieć edu ka cji za wo do wej”. 18
mln zł prze zna czo no na edu ka cję mło -
dzie ży w za wo dach po szu ki wa nych
na lo kal nym ryn ku pra cy. 

W No wym i Sta rym Są czu kształ cić
się bę dą ka dry dla bu dow nic twa, w Kry -
ni cy – dla ho te lar stwa, w Gry bo wie
– dla prze my słu drzew ne go. W ra mach
te go przed się wzię cia or ga ni zo wa ne są
za ję cia do dat ko we i kur sy dla uczniów
są dec kich szkół za wo do wych. No wo są -
dec ki In ku ba tor Przed się bior czo ści, któ -
ry w imie niu mia sta re ali zu je pro jekt,
do koń ca 2014 r. ma na ten cel do wy -
da nia po nad 9 mln zł (z cze go z UE 8
mln zł).

Spor to wa aka de mia
Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia

na te re nie by łych obiek tów klu bu Start
i Du na jec przy ul. Ko ściusz ki, si ła mi fir -
my EIF FA GE Bu dow nic two Mi tex SA
z War sza wy roz po czę ła się bu do wa In -
sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym
Są czu. 11 paź dzier ni ka wmu ro wa no tu
uro czy ście akt erek cyj ny, a te ren bu do -
wy po świę cił bp An drzej Jeż. To tu taj
w cią gu dwóch lat po wsta ną no wo cze -
sne obiek ty, w tym kry ta pły wal nia
z niec ką ba se no wą o dł. 25 m, ha la spor -
to wa (45 m x 30 m, po wierzch nia po -
nad 2400 m kw.), sta dion, bo iska,
la bo ra to ria i pra cow nie od no wy bio lo -

gicz nej (fi zjo lo gicz na, hy dro ma sa że,
krio ko mo ra, bio me cha nicz na, an tro po -
me dycz na, ana to micz na, sau na, si łow -
nia, gim na sty ka ko rek cyj na), bu dyn ki
dy dak tycz ne z au lą. 

Pro jekt przy go to wa ny przez Przed -
się bior stwo Pro jek to wo–Bu dow la ne
EKO BUD prze wi du je łącz ny koszt 46,4
mln zł, w tym z fun du szów UE – 27,6
mln zł, bu dże tu pań stwa – 18 mln zł,
resz ta – wła sny wkład PWSZ. Te re ny
pod in we sty cję (po nad 5 ha plus bu dyn -
ki) prze ka za ło nie od płat nie mia sto.

Nowoczesne autobusy
i elektroniczne bilety

7,6 mln zł otrzy ma ło z UE w 2010 r.
Miej skie Przed się bior stwo Ko mu ni ka -
cyj ne w No wym Są czu. Środ ki prze zna -
czo no na re ali za cję pro jek tu „Roz bu do wa
i mo der ni za cja in fra struk tu ry tech nicz -
no–ko mu ni ka cyj nej lo kal ne go trans por -
tu pu blicz ne go w No wym Są czu wraz
z wy mia ną ta bo ru au to bu so we go”. 

Łącz na war tość pla no wa nych in we -
sty cji (za kup eko lo gicz nych 10 au to bu -
sów, zmia na sys te mu za rzą dza nia
au to bu sa mi i in for ma cją dla pa sa że rów,
wpro wa dze nie elek tro nicz nych bi le tów
i ob słu gi on–li ne) wy nie sie 13,4 mln zł.

Eko lo gicz ne śmie ci
Spół ka NO VA z No we go Są cza

otrzy ma ła 4 mln zł z Ma ło pol skie go
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007-2013 (z UE). Pie nią dze
prze zna czo no na re ali za cję pro gra mu
pt. „Zor ga ni zo wa nie sys te mu se lek tyw -

Porozumienie starostów w sprawie informatyzacji szkół FOT. BO ŻE NA SZY MAŃ SKAWi zja nie da le kiej przy szło ści: on ko -
lo gia w No wym Są czu

Za beł cze – wy sy pi sko FOT. LEŚ

Szpital – nowy blok operacyjny
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nej zbiór ki od pa dów w tym od pa dów
nie bez piecz nych na te re nie mia sta No -
we go Są cza”. 

Czytaj więcej – str. 34

Cie plej i ta niej w szko łach
Roz pi sa ny na la ta 2007–2011 pro -

gram ter mo mo der ni za cji obiek tów
szkol nych pn. „Szko ła – śro do wi sko
– ener gia” opie wa na bli sko 6,3 mln zł,
w tym za si la nie unij ne wy no si 5,7 mln
zł. Pra ce ob ję ły m.in. uno wo cze śnie nie
sys te mów grzew czych, ocie ple nie
ścian i stro pów, wy mia nę sto lar ski
okien nej.

W ra mach te go pro jek tu Urząd Mia -
sta od na wia i ter mo mo der ni zu je 11
szkół i przed szko li. Cał ko wi ta war tość
pro jek tu to pra wie 12 mln zł. In we sty cja
po zwo li na ob ni że nie kosz tów eks plo -
ata cji pla có wek oświa to wych i pod nie -
sienie ich stan dar du.

Galeria Sztuki
„Na bursztynowym szlaku”

Go to we (otwar cie 6 li sto pa da) jest
no we skrzy dło „So ko ła” (po wierzch -
nia 2 tys. m kw., po miesz cze nia wy sta -
wien ni cze, sa la mul ti me dial na na 240
osób i dy dak tycz na, ma ga zy ny – wszyst -
ko za pro jek to wa ne przez Mar ka Ko zie -

nia) w 75 proc. sfi nan so wa ne ze środ -
ków unij nych, resz tę do ło żył sa mo rząd
wo je wódz ki. Wy ko naw ca mi in we sty cji
by ły fir my: Kons bud z No we go Są cza
i Eko–Rem–Bud z Ła bo wej. 

– Bu do wa Ga le rii Sztu ki w No wym
Są czu, w tym wła śnie miej scu, wpi su je
się w dłu gą i pięk ną tra dy cję, ma ją ce go
tu swo ją sie dzi bę To wa rzy stwa Gim na -
stycz ne go „So kół”. Tu na si dzia do wie
wznie śli w XIX wie ku – z po trze by i da -
ru ser ca – So kol nię Są dec ką, któ ra
już 118 lat słu ży ko lej nym po ko le niom
są de czan – mó wi wi ce mar sza łek Ma ło -
pol ski Le szek Zegz da, pre zes są dec kie -
go „So ko ła”. 

Do fi nan so wa na kul tu ra
Zna czą cym do fi nan so wa niem w ra -

mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007–2013
ob ję to pro jek ty im prez kul tu ral nych: Jar -
mar ku Kul tur or ga ni zo wa ne go przez no -
wo są dec kie Mu zeum Okrę go we (500
tys. zł) oraz dwa fe sti wa le przy go to wa ne
przez MCK „So kół”: XV Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal i XIII Kon kurs Sztu ki
Wo kal nej im. Ady Sa ri (685 tys. zł)
i Mię dzy na ro do wy Mul ti me dial ny Fe sti -
wal Sztu ki Kar pa ty OF Fer (655 tys. zł). 

Pierw sze ho spi cjum
2,8 mln zł z fun du szy unij nych tra fi ło

na bu do wę ho spi cjum w No wym Są czu.
Ta do ta cja, wraz z ze bra ny mi do tej po -
ry da ro wi zna mi, po zwo li na szyb kie
ukoń cze nie in we sty cji i przy ję cie pierw -
szych pod opiecz nych w 2011 r. 

– O do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej -
skiej nie by ło ła two, bo kon ku ren cja do -
brych wnio sków by ła spo ra, ale uda ło się.
Za wa ży ły m.in. wa żne wzglę dy spo łecz -
ne: idea bu do wy pla ców ki tak po trzeb nej
w No wym Są czu i na Są dec czyź nie oraz
fakt, że To wa rzy stwo od wie lu lat pro wa -
dzi wspa nia le ho spi cjum do mo we, opie -
ku jąc się wie lo ma ludź mi star szy mi
i cię żko cho ry mi – mó wi pre zes sto wa -
rzy sze nia „Są dec kie Ho spi cjum” Ro man
Po ręb ski. 

Ho spi cjum bę dzie dys po no wać 22
miej sca mi le żą cy mi wraz z za ple czem
me dycz nym, ad mi ni stra cyj no -so cjal -
nym oraz czę ścią ży wie nio wą i in fra -
struk tu rą tech nicz ną. 

Po wierzch nia dział ki prze ka za nej
nie od płat nie przez mia sto z oso bi stej
ini cja ty wy pre zy den ta Ry szar da No wa -
ka – 50 arów, po wierzch nia użyt ko -
wa 1300 m kw., ku ba tu ra 4055 m sześc.,
łącz ny koszt pro jek tu 4 mln zł. Pla no wa -
ny ter min za koń cze nia prac bu dow la -
nych 31 sierp nia 2011 r.

Nowa siedziba Pogotowia
Opiekuńczego

3 wrze śnia pla ców ka In ter wen cyj -
na Ze spo łu Pla có wek Opie kuń czo -Wy -
cho waw czych w No wym Są czu,
okre śla na po pu lar nie Po go to wiem Opie -
kuń czym, prze pro wa dzi ła się z po nad -
stu let nie go bu dyn ku przy ul. Lwow skiej
do no wej sie dzi by przy ul. Łącz nik 20.
No wo cze sny obiekt o po wierzch ni po -
nad 1,4 tys. m kw. (osob ne skrzy dła dla
chłop ców i dziew cząt, świe tli ca, bi blio -
te ka i 2 sa le lek cyj ne dla dzie ci, któ re
ma ją in dy wi du al ny tok na ucza nia, ga bi -

ne ty dla ka dry pe da go gicz no -wy cho -
waw czej, sa le te ra peu tycz ne, po ko je
od wie dzin i go ścin ne, bo isko i za ple cze
re kre acyj ne) sfi nan so wa no z kil ku źró -
deł: Urząd Mia sta wy asy gno wał 1,3 mln
zł, Urząd Mar szał kow ski – po nad 2 mln
zł, a Kan ce la ria Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów – 0,5 mln zł. W Pla ców ce In ter -
wen cyj nej w dwu oso bo wych po ko jach
mo że prze by wać okre so wo (3 lub 6 mie -
się cy) 32 pod opiecz nych w wie ku 12–
18 lat, któ rzy z ró żnych po wo dów nie
mo gą być w swo ich ro dzi nach. 

Od młod nia ła sta rów ka
W cią gu trzech mie się cy, od kwiet -

nia do czerw ca 2009 r., by li śmy świad -
ka mi za kro jo nej na wiel ką ska lę

W Placówce Interwencyjnej
w dwuosobowych pokojach
może przebywać okresowo
(3 lub 6 miesięcy) 32
podopiecznych w wieku
12-18 lat, którzy z różnych
powodów nie mogą być
w swoich rodzinach. 

Szko ła Mic kie wi cza po re mon cie
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prze bu do wy kil ku na stu ulic Sta re go
Mia sta w No wym Są czu. Ostre tem -
po i sze ro ki za kres ro bót wy wo ła ły
ogrom ne za in te re so wa nie miesz kań -
ców. MPK zmie ni ło tra sy prze jaz du au -
to bu sów i lo ka li za cje przy stan ków.
Ta kie go na gro ma dze nia cię żkie go
sprzę tu bu dow la ne go jesz cze w No wym
Są czu nie by ło.

Cał ko wi ty koszt opie wał na kwo -
tę 8,7 mln zł, z cze go 5,4 mln zł ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go. Od re mon to wa no 16 ulic
o łącz nej dłu go ści po nad 3,5 km oraz
pra wie 2 km chod ni ków. 

W ra mach in we sty cji wy ko na no po -
nad 22 tys. m kw. na wierzch ni as fal to -
wych wraz z pod bu do wa mi oraz 3 tys. m
kw. z kost ki gra ni to wej. No we na -
wierzch nie otrzy ma ły uli ce: Pio tra Skar -
gi, Szwedz ka, Wą so wi czów, Ko ściusz ki,
Ja giel loń ska, Dłu go sza, Ber ka Jo se le wi -
cza, Fran cisz kań ska, Wy szyń skie go, Ka -
zi mie rza Wiel kie go, Św. Du cha,
So bie skie go, Plac Ka zi mie rza, Na ru to wi -
cza, Ty mow skie go i Bó żni cza. Na ul. Ka -
zi mie rza Wiel kie go oraz ul. Św. Du cha
uło żo no na wierzch nię z kost ki bru ko wej. 

W ko lej nych mie sią cach prze pro wa -
dzo no re mon ty al. Wol no ści i Ba to re go,
ul. Li ma now skie go i Zyg mun tow skiej
(10 mln zł). Wcze śniej, w 2008 r. re no -
wa cji pod da no ul. Ja giel loń ską (dep tak)
i uli ce oka la ją ce pły tę ryn ku.

Cen trum On ko lo gicz ne i no wy
blok ope ra cyj ny

La tem br. Mo sto stal War sza wa SA
wy grał prze targ (spo śród 11 firm)
na bu do wę Cen trum On ko lo gicz ne go
w No wym Są czu. Po wsta nie ono
na szpi tal nym te re nie, nie opo dal głów -
ne go bu dyn ku przy ul. Młyń skiej. Two -
rzyć go bę dą dwa obiek ty – no wy, któ ry
po wsta nie obok od dzia łu ra tun ko we go
na miej scu obec ne go par kin gu oraz
nad bu do wa ny nad ma leń kie skrzy dło,
w któ rym obec nie znaj du je się ap te ka
i szpi tal na kuch nia. Obie czę ści po łą czy
prze wiąz ka. 

Wy bu do wa na od pod staw no wa
część bę dzie mieć pięć kon dy gna cji.
Na par te rze znaj dzie się ra dio te ra pia,
a ko lej ne pię tra zaj mą od dzia ły: on ko -
lo gii ogól nej, chi rur gii on ko lo gicz nej,
gi ne ko lo gii on ko lo gicz nej, che mio te -
ra pii. W czę ści nad bu do wa nej ulo ku je
się tzw. część tech no lo gicz na i łó żko -
wo -ga bi ne to wa. Cen trum bę dzie dys -
po no wa ło po nad stu łó żka mi, sa la mi
ope ra cyj ny mi, ak ce le ra to ra mi, słu żą -
cy mi w ra dio te ra pii do na świe tlań
zmian zmie nio nych no wo two ro wo, to -
mo gra fem kom pu te ro wym i re zo nan -
sem ma gne tycz nym. Bę dą się w nim
mie ścić rów nież wszyst kie po rad nie
on ko lo gicz ne. 

Fi nał ro bót prze wi dy wa ny jest na 30
wrze śnia 2012 r. Po tem cen trum bę dzie

wy po sa ża ne w nie zbęd ny sprzęt me -
dycz ny, a pa cjen ci bę dą mo gli z nie go
ko rzy stać od 2013 r. Sa ma bu do wa cen -
trum ma po chło nąć 38 mln zł, a je go
do po sa że nie w spe cja li stycz ny sprzęt
– 55 mln zł. Po 6 mln zł w to przed się -
wzię cie, ja ko tzw. wkład wła sny wło żą
szpi tal oraz Ma ło pol ski Urząd Mar szał -
kow ski. Po zo sta łe środ ki – to fun du sze
unij ne.

***
Wcze śniej, w 2009 r. kosz tem 13,2

mln zł w szpi ta lu im. Ję drze ja Śnia dec -
kie go prze bu do wa no blok ope ra cyj ny,
wy po sa ża jąc go za ra zem w apa ra tu rę
wy so kiej kla sy. 

– To prze skok o ca łą epo kę, a na wet
dwie. To je den z naj no wo cze śniej szych
blo ków ope ra cyj nych w kra ju – sko men -
to wał Ar tur Pusz ko, dy rek tor szpi ta la.

Do tych cza so we wa run ki na blo ku
ope ra cyj nym by ły bar dzo da le kie
od obo wią zu ją cych stan dar dów. In we -
sty cja mo żli wa by ła wraz z po pra wą sta -
nu fi nan sów szpi ta la i po mo cą bu dże tu
wo je wódz twa oraz fun du szy UE. 

Mia stecz ko Mul ti me dial ne
– fa bry ka snów

12 paź dzier ni ka przy ul. My śliw -
skiej 1 w osie dlu Za beł cze w No wym
Są czu uro czy ście roz po czę to bu do wę
Par ku Tech no lo gicz ne go Mia stecz ko
Mul ti me dial ne. Sym bo licz ne kiel nie

Wiel ka ka na li za cja FOT. JECSpor to wa aka de mia – bu do wa
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wzię li w rę ce: Krzysz tof Paw łow ski,
prze wod ni czą cy ra dy nad zor czej spół -
ki Mia stecz ko Mul ti me dial ne, pre zy -
dent WSB -NLU; Adam Gór ski,
czło nek ra dy nad zor czej MM, udzia -
ło wiec; Krzysz tof Wnęk, pre zes za rzą -
du spół ki MM, An drzej Bul zak, rek tor
WSB -NLU oraz Le on Ucka, pre zes
za rzą du Ka to wic kie go Przed się bior -
stwa Bu dow nic twa Prze my sło we go

BU DUS SA w Ka to wi cach, któ re jest
głów nym wy ko naw cą in we sty cji. Pie -
nią dze (95 mln zł, w tym część z fun -
du szy UE) na ten cel prze ka za ła
Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed się -
bior czo ści. W cią gu dwóch lat po -
wsta nie tu no wo cze sna in fra struk tu ra,
wy po sa żo na w spe cja li stycz ne la bo ra -
to ria (m. in. wir tu al nej rze czy wi sto -
ści, post pro duk cji, mo tion cap tu re)
oraz za ple cze biu ro we o łącz nej po -
wierzch ni 12 tys. m kw., two rzą ce
ośro dek ba daw czo–roz wo jo wy i in ku -
ba tor przed się bior czo ści firm z bra -
nży mul ti me diów i IT. Au to rem
kon cep cji ar chi tek to nicz nej jest Biu -
ro Ar chi tek to nicz ne Ar tur Ja siń ski
i Wspól ni cy z Kra ko wa. Pro jekt na -
wią zu je do ar chi tek tu ry zie mi: obiekt
o po wierzch ni 12 tys. m kw. zo sta nie
wbu do wa ny w gó rę w Za beł czu
i przy kry ty płasz czem gle by i tra wy.
Krzysz tof Paw łow ski, po my sło daw ca
przed się wzię cia, twór ca WSB -NLU,
za po wie dział in au gu ra cję dzia łal no -
ści MM na 11 wrze śnia 2012 r. Od bę -
dzie się w nim wów czas Fo rum
In no wa cyj no ści, po prze dza ją ce Fo rum
Eko no micz ne w Kry ni cy -Zdro ju.

– Kie dy ma rzy je den czło wiek, to tyl -
ko ma rzy. Kie dy ma rzy gru pa, sny sta ją
się rze czy wi sto ścią – po wie dział
Krzysz tof Wnęk, pre zes za rzą du spół ki
Mia stecz ko Mul ti me dial ne. 

Wiel ka ka na li za cja
13 wrze śnia sym bo licz nym wbi ciem

ło pat przez przed sta wi cie li gmin Na wo -
jo wa, Sta ry Sącz, Ka mion ka i No wy
Sącz oraz firm bu dow la nych roz po czę -
to naj więk szą w tej czę ści Pol ski (jed ną
z naj więk szych w kra ju) in we sty cję eko -
lo gicz ną pn: „Mo der ni za cja i roz bu do -
wa sys te mu go spo dar ki wod no ście ko wej
mia sta No we go Są cza z przy le gły mi te -
re na mi gmin są sied nich”. Koszt bu do -
wy to po nad 335 mln zł. 

Po ło wę tej su my sta no wi do fi nan so -
wa nie z Fun du szu Spój no ści Unii Eu ro -
pej skiej. Wy ko naw ca mi pierw sze go
kon trak tu są wy ło nio ne w prze tar gach
fir my: Mo sto stal War sza wa SA i ABM
So lid SA z Tar no wa.

– Za kres ro bót bu dow la nych jest
ogrom ny – mó wi pre zes spół ki Są dec kie
Wo do cią gi, Ja nusz Ada mek. – W ra mach
in we sty cji zmo der ni zo wa ny bę dzie Za -
kład Uzdat nia nia Wo dy w Sta rym Są czu.
Po wsta nie 2 km sie ci wo do cią go wej
i 8 km sie ci ka na li za cyj nej w sto li cy po -
wia tu. To w su mie 70 km sie ci wo do cią -
go wej, w tym bu do wa dwóch
pom pow ni, 3 hy dro for ni oraz 2 zbior ni -
ków wy rów naw czych. Bę dzie ta kże wy bu -
do wa nych 174 km ka na li za cji sa ni tar nej
wraz z 47 pom pow nia mi, itd. Ta in we sty -
cja ozna cza, że bli sko 19 ty się cy miesz -
kań ców Są dec czy zny bę dzie mia ło do stęp
do sie ci ka na li za cyj nej, a pra wie 8000 lu -
dzi sko rzy sta z do staw wo dy o wy so kiej
ja ko ści. Na sza in we sty cja, któ ra bę dzie
re ali zo wa na na te re nie 4 gmin, ma ta kże
ogrom ny wpływ na śro do wi sko. 

J. Ada mek nie wa hał się użyć pom -
pa tycz nych słów, po rów nu jąc roz po czę -
cie in we sty cji pra wie do lą do wa nia
czło wie ka na Księ ży cu. Mó wił bo wiem
o „ogrom nym kro ku”, któ ry wy ko na ła
bli sko stu let nia fir ma. Trud no się jed nak
by ło dzi wić pod nio słym na stro jom wo -
bec ska li przed się wzię cia.

JER ZY LE ŚNIAK
(w opracowaniu wykorzystano materiał pn. „Bilans

kadencji 2007-2010” Urzędu Miasta Nowego Sącza)

Krzysz tof Paw łow ski, po -
my sło daw ca przed się wzię -
cia, twór ca WSB -NLU,
za po wie dział in au gu ra cję
dzia łal no ści MM na 11
wrze śnia 2012 r. Od bę dzie
się w nim wów czas Fo rum
In no wa cyj no ści, po prze -
dza ją ce Fo rum Eko no micz -
ne w Kry ni cy -Zdro ju.

Prof. B. Fa ron w Mia stecz ku Ga li cyj -
skim FOT. LEŚ

Remont ul. Jagiellońskiej FOT. LEŚ

Odnowiony MOK FOT. LEŚ
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Spe cjal ne urzą dze nia drą żą otwór.
Wy ko ny wa ny w po szu ki wa niu
go rą cej wo dy od wiert ma osią -
gnąć 2750 m. Fa chow cy za kła -

da ją, że mo że się ona po ja wić na in nej
głę bo ko ści (to le ran cja plus – mi nus 10
pro cent). Miej sce wy ko ny wa nia ro bót
od wie dzi li śmy kil ka ra zy. Naj pierw świ -
der do tarł do 100 m, póź niej osią -
gnął 355 m, a te raz prze kro czył już pół
ki lo me tra…

Do Kry ni cy -Zdro ju przy je cha ła bry -
ga da li czą ca ok. 30 pra cow ni ków jed nej
z naj bar dziej zna nych w tej dzie dzi nie
pol skich firm. Eki pą kie ru je Ma rek
Gedl, mgr inż. gór nik, ab sol went AGH,
kra ko wia nin.

– Nasz za kład ma ogrom ne do świad -
cze nia, je śli cho dzi o geo ter mię – mó wi.
– Ma my też i szczę ście, drą ży li śmy bo -
wiem otwo ry m.in. w Biał ce Ta trzań skiej
u Jó ze fa Dziu ba si ka, w Za ko pa nem
na Po la nie Szy mosz ko wej i w Pod dę bi -
cach w woj. łódz kim. I na sza pra ca w ka -
żdym przy pad ku koń czy ła się suk ce sem.

Wier ce nia roz po czę ły się 14 wrze -
śnia. Trwa ją bez prze rwy, na trzy zmia -
ny. Tak bę dzie aż do sa me go koń ca,
czy li do chwi li, kie dy świ der doj dzie
do go rą cej wo dy. To ma być teo re tycz -
nie na głę bo ko ści ok. 2750 m. Au to rzy

pro jek tu od wier tu za kła da ją to le ran cję
plus -mi nus 10 pro cent. Czy li rów nie do -
brze fi nał mo że na stą pić, kie dy wier tło
po ko na od ci nek 2500 m, ale mo że to być
„wy pra wa do wnę trza zie mi” na od le -
głość 3000 m.

***
Nasz roz mów ca opro wa dza nas

po ogro dzo nym pla cu ro bót. Mu si my
z tej oka zji za ło żyć ka ski. Sto imy
przed wiert ni cą (al bo urzą dze niem
wiert ni czym) PD 160. To ozna cza 160
ton udźwi gu.

– Tu taj ma my prze wód wiert ni czy, to
są ru ry wiert ni cze, ru ry płucz ko we – po -
ka zu je Ma rek Gedl.

Wier ce nie od by wa się w ta ki spo sób,
że co ja kiś czas, w mia rę za głę bia nia się,
skrę ca ne są ze so bą ru ry, ele ment po ele -
men cie. Spod świ dra wy do sta je się uro -
bek i on jest wy cią ga ny na ze wnątrz
do spe cjal nych zbior ni ków. Są to za zwy -
czaj drob ne łup ki skał i ka mie ni.

Ostat ni ka wa łek urzą dze nia ma prze -
krój kwa dra to wy i to on prze no si tu taj
tzw. mo ment ob ro to wy, czy li jest po łą -
czo ny z me cha ni zmem. Świ der ob ra ca
się wo kół swo jej osi. Po nad to na koń cu
ma try by, któ re ta kże się krę cą. Te za -
koń cze nia są zro bio ne ze spe cjal ne go
sto pu.

Wy pra wa
do wnę trza
zie mi
Bry ga da Przed się bior stwa Ro bót Wiert ni czych i Gór ni czych
z War sza wy roz po czę ła pra ce przy od wier cie ko ło dol nej sta -
cji ko lei gon do lo wej w kry nic kim Czar nym Po to ku.
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– Otwór bę dzie miał zmien ny prze -
krój, my mó wi my, że ma kształt te le sko -
po wy – do da je Ma rek Gedl. – Od gó ry
bę dą wcho dzi ły naj grub sze ru ry o prze -
kro ju 606 mm. Tak my ślę, że one się gną
do ok. 100 me trów. Na stęp ne ko lum ny
bę dą co raz wę ższe, aż doj dzie my w koń -
cu do gru bo ści 7 ca li, czy li 17,78 cm.

***
Przy glą da my się pra cy eki py. Wy da -

wa ło by się, że cóż, pa no wie so bie bę dą
sie dzieć i cze kać cier pli wie do 28 lu te go,

aż wy try śnie go rą ca wo da (sa mo wy pływ)
lub zo sta nie wy pro wa dzo na na po -
wierzch nię zie mi przy po mo cy pom py.
Nic z tych rze czy.

Za sad ni cza część wiert ni cy jest sa -
mo jezd na, więc przy je cha ła do kry nic -
kie go Czar ne go Po to ku pod Ja wo rzy nę.
Sa mą wie żę trze ba by ło zmon to wać.
Usta wia nie ca łe go urzą dze nia, któ re wa -
ży 80 ton, trwa ło kil ka dni.

– Tu taj ca ły czas coś się dzie je – do -
da je kie row nik ro bót. – Na si spraw dze -
ni w wie lu miej scach pra cow ni cy
nie ustan nie pil nu ją urzą dzeń. To sa mo
się nie wier ci, trze ba czu wać m.in.
przy ukła dzie płucz ko wym. Ca ły czas
pa mię ta my o bhp, bo wy ko nu je my pra -
cę jed nak nie bez piecz ną. Two rzy my
zgra ną bry ga dę. Sys tem jest ta ki, że lu -
dzie pra cu ją po dwa na ście go dzin,
a póź niej ty le sa mo od po czy wa ją. Tak
przez dwa ty go dnie. Po tem przy je żdża
dru ga gru pa. Mo im zmien ni kiem ja ko
kie row nik jest An drzej Bier czyń ski.

Pod ło że, w któ rym trwa wier ce nie to
flisz kar pac ki, a pre cy zyj niej uj mu jąc
– utwo ry jed nost ki ma gur skiej i gry -
bow skiej. Wier tło i ru ry za nu rza ją się
w ska le. Są to łup ki, zle pień ce i pia -
skow ce z kwar cy to wy mi żył ka mi.

Przed się bior stwo nie przy ję ło nor my
dzien nej. Mo że się tak zda rzyć, że wier -
tło w cią gu do by wci śnie się w zie mię
na od le głość kil ku me trów, a mo że i tak
być, że po wy żej 100 m. To za le ży
od wie lu czyn ni ków.

– Tu taj wy ko nu je my ty po wą pra cę
– do da je Ma rek Gedl. – Ona ni czym się

nie ró żni od tych ro bót, któ re już wcze -
śniej pro wa dzi li śmy. To jest kwe stia cza -
su i wa run ków w zie mi. Kie dy doj dzie my
do cie płej wo dy? Trud no prze wi dzieć.
Osta tecz ny ter min usta lo no na 28 lu te -
go 2011 ro ku.

***
Pra cow ni cy Przed się bior stwa Ro bót

Wiert ni czych i Gór ni czych z War sza wy
miesz ka ją w go ścin nym ho te lu Le śne go
Za kła du Do świad czal ne go. Do brze im
tam jest, a po nad to bli sko ma ją pod Ja -
wo rzy nę.

W do li nie sły chać te raz cha rak te ry -
stycz ny szum ma szyn i urzą dzeń. Wiert -
ni ca pra cu je, lek ko war czą agre ga ty
prą do twór cze. Nasz roz mów ca nie chce
się wy po wia dać na te mat wła ści wo ści
wo dy ter mal nej, któ ra ma wy pły nąć
w po bli żu dol nej sta cji gon do li. To by -
ło by jak wró że nie z fu sów.

Na ukow cy (m. in. dr inż. Jó zef Cho -
wa niec, dy rek tor Od dzia łu Kar pac kie go
Pań stwo we go In sty tu tu Geo lo gicz ne go
w Kra ko wie, któ ry po zy tyw nie za opi -
nio wał ten pro jekt) za cho wu ją chłod ny
dy stans i scep ty cyzm. I to jest z ich stro -
ny uczci we sta wia nie spra wy. Spe cja li -
ści od geo lo gii i hy dro ge olo gii cie szą się
z sa me go fak tu, że w tym miej scu, bę dą
mie li zna ko mi ty od wiert ba daw czy.

– Ni gdy nie wia do mo, co kry je zie -
mia, ja ka jest ilość wo dy, skład che micz -
ny i tem pe ra tu ra – pod kre śla Ma rek
Gedl. – W Pod dę bi cach, gdzie ta kże
wier ci li śmy otwór, na stą pił sa mo wy pływ
wo dy o du żej wy daj no ści: 110 m3 na go -
dzi nę i po nad 70 stop ni C. Jak bę dzie
w tym przy pad ku – zo ba czy my.

– Nigdy nie wiadomo, 
co kryje ziemia, jaka jest
ilość wody, skład chemiczny
i temperatura.
W Poddębicach, gdzie także
wierciliśmy otwór, nastąpił
samowypływ wody o dużej
wydajności: 110 m3

na godzinę i ponad 70
stopni C. Jak będzie w tym
przypadku – zobaczymy.

MAREK GEDL

v www.sadeczanin.info
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***
Za rząd Ko lei Gon do lo wej Ja wo rzy -

na Kry nic ka SA zde cy do wał, że zo sta -
nie wy ko na ny od wiert dla zba da nia wód
geo ter mal nych, by spraw dzić, czy ich
wła ści wo ści po zwo lą na wy ko rzy sta nie
do ce lów re kre acyj nych.

– Ta część na sze go przed się wzię cia
bę dzie kosz to wa ła 16,7 mln zł – mó wi
pre zes Jan Łusz czew ski. – Po ło wę tej
kwo ty, czy li po nad 8,3 mln zł, otrzy ma li -
śmy z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska. War szaw skie przed się bior -
stwo roz po czę ło pra ce. Ter min ich za koń -
cze nia usta li li śmy na 28 lu te go 2011 r.
Póź niej bę dzie my mie li dwa na ście mie -
się cy prób nej eks plo ata cji. Wte dy bę dą
pro wa dzo ne wszel kie ba da nia, któ re wy -
ka żą, ja ki mi pa ra me tra mi cha rak te ry zu -
ją się na sze wo dy geo ter mal ne, ja ka jest
ich wy daj ność, tem pe ra tu ra, skład che -
micz ny, sto pień zmi ne ra li zo wa nia, wła -
ści wo ści fi zycz ne. Od tych wy ni ków
uza le żnia my dal sze pla ny in we sty cji.
Ma my przy go to wa nych kil ka wstęp nych
kon cep cji kom plek su ba se nów, nie cek,

ale te raz jest za wcze śnie na to, by mó -
wić, co ko ło dol nej sta cji gon do li wy bu -
du je my. Je stem opty mi stą.

Do ku men ta cja wy ko na nia od wier tu
ba daw czo -eks plo ata cyj ne go „Czar ny
Po tok GT-1” do głę bo ko ści 2750 m zo -
stała opra co wa na przez za ko piań ską fir -
mę „Pro fi -In vest”. Je den ze
współ au to rów – dr inż. Piotr Dłu gosz
(mąż zna nej al pej ki Mał go rza ty Tlał ki -
-Dłu gosz, by ły pre zes Geo ter mii Pod ha -

lań skiej) – stwier dził, że głów nym ce lem
bę dzie zba da nie, czy na ob sza rze gór ni -
czym Kry ni ca -Zdrój wy stę pu ją wo dy
ter mal ne o tem pe ra tu rze 50-60 st. C, któ -
re mo żna by eks plo ato wać i wy ko rzy stać
w pla no wa nym kom plek sie ba se no wo -
-re kre acyj nym, czy li w par ku wod nym.

***
14 paź dzier ni ka mi nął mie siąc

od roz po czę cia prac. Na kil ka dni prze -
rwa no wier ce nie, bo wiem w szy bie
na ce men cie osa dzo no spe cjal ne ru ry.

– Pra ce prze bie ga ją zgod nie z pla -
nem, bez żad nych nie spo dzia nek – za -
pew nia nas pre zes Ko lei Gon do lo wej
Ja wo rzy na Kry nic ka SA Jan Łusz czew -
ski. – Na ra zie od kil ku dni nie sły chać
agre ga tu i chrzę stu ma szy ny wiert ni czej.
Świ der do tarł do głę bo ko ści 355 me -
trów. W dziu rę wpusz czo no spe cjal ne
ru ry, któ re zo sta ły za ce men to wa ne. Te -
raz trze ba tro chę po cze kać.

Pre zes Jan Łusz czew ski jest opty mi -
stą. Uwa ża, że wo dy ter mal ne na pew no
się po ja wią. Od ich tem pe ra tu ry i wła -
ści wo ści oraz wy daj no ści od wier tu za -
le żeć bę dą dal sze pla ny bu do wy
cie płych ba se nów.

***
Kar li no, Bań ska, Bu ko wi na i Ja wo -

rzy na Kry nic ka…
Mło dzi nie pa mię ta ją, bo nie ma ją

pra wa. Lu dzi ska star si nie co – i ow szem.
Rów ne 30 lat te mu świat, Eu ro pę, Pol -
skę i na wet (chy ba) Ko smos obie gła
wia do mość, że w Kar li nie wy try snę ła

ro pa! Ty tu ły pra so we nie po zo sta wia ły
złu dzeń: „Erup cja ro py w Kar li nie!”,
„Po pły nę ła pol ska ro pa”, „Bę dzie my
dru gim Ku wej tem?”. Z tych ogrom nych
ocze ki wań po zo sta ło wiel kie nic.
Po trzech la tach prób, za prze sta no eks -
plo ata cji zło ża, ze wzglę du na zbyt ma -
łe za so by i nie opła cal ność. Czy tak by ło
w isto cie, czy też na ka zał nam to nasz
Wiel ki Brat ze Wscho du? Co do te go
Po la cy wciąż ma ją wąt pli wo ści.

Nie daw no ob wie ści li śmy Kry ni cy,
No we mu Są czo wi i Pol sce, że pod Ja -
wo rzy ną wier cą… W tym przy pad ku
nie cho dzi o ro pę, ale o wo dy i to nie ko -
niecz nie mi ne ral ne, ale ra czej geo ter -
mal ne! Czy przy jed nej z naj lep szych
w kra ju sta cji nar ciar skiej zi mą wy try -
śnie go rą ce źró dło?

Nie ma co kryć, ta kże my są de cza nie
ki bi cu je my Ja no wi Łusz czew skie mu
i spół ce. Bo po ja kie li cho ma my jeź dzić
do Sza flar, Bu ko wi ny czy na Sło wa cję,
sko ro mo że my mieć ta kie geo ter mal ne
cu da 35 km od Są cza? Czy tak się sta -
nie? Te go do wie my się po za koń cze niu
wier ceń i po ma ją cej trwać po tem 12
mie się cy prób nej eks plo ata cji. Czy li mu -
si my się jed nak uzbro ić w cier pli wość.

Dla cze go zaś przy po mi na my to nie -
szczę sne Kar li no? Ano ma my też ta ką
na dzie ję (bo to nie praw da, że na dzie ja
jest mat ką głu pich), że z tą pod ja wo -
rzyń ską geo ter mią, to nie skoń czy się
tak, jak to by ło 30 lat te mu w Kar li nie…

PIOTR GRYŹ LAK

Termin zakończenia
ustaliliśmy na 28
lutego 2011 r. Później
będziemy mieli dwanaście
miesięcy próbnej
eksploatacji. Wtedy będą
prowadzone wszelkie
badania, które wykażą,
jakimi parametrami
charakteryzują się nasze
wody geotermalne.

JAN ŁUSZCZEWSKI

GOSPODARKA
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Sta ni sław Skut z Masz ko wic
strzy że owce. Je go ro dzi ce mie li
ich 50, więc wi dział, jak to się
ro bi, po tem jesz cze ukoń czył

kurs w Lu bli nie. Strzy że od 16. ro ku ży -
cia. Kie dyś na du żą ska lę: jeź dził
po PGR -ach na Zie miach Od zy ska nych
i go lił po 15-20 ty się cy sztuk rocz nie.
Tej pra cy star cza ło dla in nych ta kich jak
on. Kie dyś za ło ży li na wet w Kra ko wie
Pol ski Zwią zek Strzy ga czy Owiec, ale
prze stał ist nieć. Od by wa ły się mi strzo -
stwa Pol ski w strzy że niu. Skut też star -
to wał, ale naj wy ższe miej sce za jął chy ba
do pie ro 9. Wy gry wał Ry szard Chru ścic -
ki z Lu belsz czy zny. 10 owiec strzygł
w 25 mi nut. Sku to wi ta sztu ka uda wa ła
się w pół go dzi ny. Ale mi strzo stwo Ma -
ło pol ski zdo był.

Te raz stad jest co raz mniej, on sam
ma już tyl ko 20 czar no głó wek. Ale ży -
je głów nie z sa du: 2 hek ta ry ni sko pien -
ne go i hek tar sta re go, któ re ro dzą 40-50
ton ja błek rocz nie (jo na ta ny, jo na gol dy,
gol de ny, glo ste ry, ida re ty, czem pio ny).
A owce strzy że w ra mach po mo cy są -
siedz kiej, kil ka kier dli rocz nie z prze -
cięt ną szyb ko ścią 20-25 sztuk
na go dzi nę. Głów nie resz tów ki z Pro -
gra mu Owca sprzed kil ku lat. Na po -
cząt ku te go ro ku pi sa li śmy
w „Są de cza ni nie” o tym nie wy pa le:
plan na kre ślo no z sza lo nym roz ma -
chem, łu dził per spek ty wą za trud nie -

nia 10 tys. osób na sa mej tyl ko Są dec -
czyź nie, lecz dziś ho dow lę kon ty nu uje
za le d wie 7 rol ni ków. W tym An na Ko -
larz z Uhry nia.

Bez ro bot na wdo wa
Pra co wa ła kie dyś w re cep cji do mu

wcza so we go Znicz w Kry ni cy (obec nie
Geo vi ta w Kry ni cy -Zdro ju), po tem ja ko
bar man ka w Pe ga zie u stóp ko lej ki gon -
do lo wej na Ja wo rzy nę Kry nic ką. Ale
zna la zła się na za sił ku i sko rzy sta ła
z Pro gra mu Owca dla bez ro bot nych.
W 2003 r. Po wia to wy Urząd Pra cy za -
fun do wał jej sta do pod sta wo we zło żo ne
z 21 sa mic i try ka oraz prze ka zał fun du -
sze na urzą dze nie ho dow li. Ja ko jed -
na z nie licz nych na wet ją od te go cza su
roz wi nę ła, po więk szy ła dwu krot nie.

Bo od te go cza su zna la zła się w ko -
lej nym pro gra mie, tym ra zem Roz wo ju
Ni sko to wa ro wej Pro duk cji Zwie rzę cej,
spon so ro wa nym przez ame ry kań ską
fun da cję He ifer In ter na tio nal z sie dzi bą
w Lit tle Rock w sta nie Ar kan sas. Na te -
go rocz ne je sien ne po strzy ży ny przy je -
cha ła wła śnie z USA wy ciecz ka
dar czyń ców. 

An na Ko larz jest wdo wą, któ ra dwie
cór ki po sła ła na stu dia. Ewe li na na za -
jutrz po strzy że niu owiec mia ła bro nić
dy plo mo wej pra cy in ży nier skiej na Uni -
wer sy te cie Rol ni czym w Kra ko wie
o cho ro bach psów. Go rzej z so cjo lo żką
Jo an ną, bo już 4 la ta tu ła się w po szu ki -
wa niu sta łej pra cy. Wszę dzie ofe ru ją jej
pół rocz ne sta że z Urzę du Pra cy, ale po -
tem umów nie pod pi su ją. Tak już by ło
w Urzę dzie Skar bo wym w No wym Są -
czu, na po ste run ku po li cji w Kry ni cy -
-Zdro ju, w Urzę dzie Gmi ny w Ła bo wej.
Apli ka cje skła da w roz ma itych urzę dach
i fir mach, ale bez re zul ta tu. Ca ły czas
nie pew ność, brak per spek tyw, go rycz,
znie chę ce nie… A prze cież na tych sta -
żach na bra ła prak ty ki i wie le już po tra -

Lu dzie z gło wą

Strzy że nie owiec
Star sze już wie dzą, co je cze ka, i trak tu ją ten za bieg jak do -
pust Bo ży – z re zy gna cją. Mło de de biu tant ki opie ra ją się jak
ba ra ny, wy ry wa ją, wierz ga ją, wy da ją be ki skar gi i nada rem -
nie wzy wa ją po mo cy. Jesz cze przed chwi lą sta ły w okry ciach
wierzch nich, gru bych weł nia nych ko żu chach, ka ra ku ło wych
płasz czach, a po kil ku ru chach zo sta ją go łe i za wsty dzo ne
swo ją na go ścią. Oszo ło mio ne ta kim ob ro tem spra wy pę dzą
na łeb, na szy ję, że by skryć się w mro ku staj ni.
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Stanisław Skut przygotowuje
stanowisko pracy
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fi, zna się na wet na po zy ski wa niu środ -
ków z Unii Eu ro pej skiej.

Nie ona jed na jest w ta kiej sy tu acji
– pra cy szu ka ta kże Sa bi na Skut, cór ka
na sze go strzy ga cza. Nie po ma ga jej na -
wet mar ke ting i za rzą dza nie wy nie sio ne
z Wy ższej Szko ły Biz ne su w No wym
Są czu. 

Strzy gacz w uprzę ży
Sta ni sław Skut z Masz ko wic wo zi ze

so bą ak ce so ria „fry zjer skie”. Ma szyn ka
jest au stra lij ska, bo tam jest naj wię cej

owiec i po stęp tech nicz ny wkro czył
w strzy że nie naj bar dziej. Aż w Au stra lii
Skut jesz cze nie był, ale w Hisz pa nii to
i ow szem. Wy je żdżał na kon trak ty
i strzygł owce w pro win cji Kastylia
i León. Wcze śniej w Pol sce uży wał go -
la rek ro syj skich i cze skich, ale w Hisz pa -

nii za opa trzył się w przo du ją ce au stra lij -
skie. Opa no wał na wet ję zyk hisz pań ski
– owca to w ję zy ku ka sty lij skim, czy li
li te rac kiej hisz pańsz czyź nie ove ja (czyt.
owe cha), a za tem po dob nie jak u nas.

Skut prze wie sza ka bel ma szyn ki
przez bel kę u po wa ły po łem kow skiej sto -
do ły, obok niej wie sza na sznur ku flasz -
kę z ole jem sil ni ko wym, któ rym zwi lża
no że ma szyn ki, a po mię dzy ma szyn ką
a flasz ką mo cu je uprząż, w któ rą wkła -
da ra mio na, opie ra się pier sią na pa sie
i za wi sa nad strzy żo ną owcą jak prze zna -

cze nie. Bo prze cież przez ty le go dzin
mu siał by się po chy lać, a to na pew no za -
szko dzi ło by mu na krę go słup.

Ste fan Za czyk, czy li brat An ny Ko -
larz, któ ry na co dzień pa sie owce na ha -
lach nad Uhry niem (w tym ro ku jed ną
wil ki za gry zły) i no cu je wte dy w ko li -

bie -sza ła sie, przy pę dził ra no sta -
do do staj ni -owczar ni, gdzie cze kały
pod mi no wa ne, wie dzą ce co się świę -
ci. I kie dy strzy gacz Skut ukoń czy przy -
go to wa nia, ba ca Za czyk wkra cza
do staj ni, chwy ta owcę jed ną rę ką za róg,
a dru gą za ru no na grzbie cie i wy wle ka
przed ob li cze „fry zje ra”. Star sze owce
pa mię ta ją, że pod da wa no je te mu za bie -
go wi już wie le ra zy. Ży ją 15-17 lat,
strzy żo ne są do dwóch ra zy rocz nie,
więc w cią gu swej ka rie ry te pro du cent -
ki weł ny prze ży wa ją i 30 po strzy żyn.
Zno szą więc to po kor nie.

Dżu do i za pa sy
Ba ca Za czyk chwy ta je za no gę i pod -

ry wa do gó ry, sa dza jąc owcę na za dku
jak dżu do ka prze ciw ni ka na ło pat kach,
za li cza jąc zwy cię ski ip pon. Do świad -
czo na osob nicz ka sie dzi spo koj nie,
opar ta grzbie tem o no gi strzy ga cza jak
w fo te lu, z ko pyt ka mi sple cio ny mi
na pa doł ku.

An na Ko larz z bra tem Ste fa nem Za -
czy kiem ho du ją czar no głów ki i owce
pol skiej ra sy gór skiej. Na strzy że nie naj -
pierw pro wa dzo ne są czar no głów ki, bo
są bar dziej zrów no wa żo ne, ma ją krót szą
i mniej zbi tą weł nę, nie jest ona tak ubło -
co na i za piasz czo na, przez co no że ma -
szyn ki tę pią się wol niej. Gór skie są

Strzyże od 16. roku życia. Kiedyś na dużą skalę: jeździł
po PGR-ach na Ziemiach Odzyskanych i golił po 15-20
tysięcy sztuk rocznie. Tej pracy starczało dla innych takich
jak on. Kiedyś założyli nawet w Krakowie Polski Związek
Strzygaczy Owiec, ale przestał istnieć. Odbywały się
mistrzostwa Polski w strzyżeniu. Skut też startował, ale
najwyższe miejsce zajął chyba dopiero 9. 

Emblemat gospodarstwa Anny Kolarz

Ba ca Ste fan Za czyk pro wa dzi owcę do „fry zje ra”. W tle Ewe li na Ko larz
(pierw sza z pra wej), któ ra na stęp ne go dnia mia ła bro nić pra cy in ży nier -
skiej oraz gru pa Ame ry ka nów z fun da cji He ifer In ter na tio nal

GOSPODARKA
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bar dziej dzi kie i bar dziej za bru dzo ne,
a weł nę ma ją sztyw ną, splą ta ną, skoł tu -
nio ną. Gór skie, któ rym ru no ro śnie też
szyb ciej, strzy że się prze wa żnie dwa ra -
zy w ro ku, a czar no głów ki wy star czy raz. 

Strzy gacz włą cza ma szyn kę i z ter ko -
tem za czy na od most ka, ła god nie prze -
cho dząc na brzuch, po tem uda, kark
z gło wą, a na koń cu ope ru je na bo kach
ra zem z no ga mi. Ta se kwen cja ru chów
skła da się na au stra lij ski tzw. styl Bo ena,
naj bar dziej prak tycz ny oraz wy daj ny
i ja ko ta ki przy ję ty już chy ba wszę dzie.

Ostrzy żo na, ob na żo na i do tknię ta
do ży we go owca zry wa się i bie rze no gi
za pas, pró bu jąc wró cić do sta jen ki. Ale
mło de jam ni ko wa te psy – krót ko wło sy
Rex i dłu go wło sy Pu szek – za miast za -
ga niać ją do środ ka, od ci na ją jej dro gę
i spło szo na, ze stre so wa na owca pę dzi
w po le. Do pie ro po chwi li tra fia do staj -
ni. Tam na jej wi dok ko le żan ki od dy cha -
ją z ulgą. Bo mo żli wo ści by ły prze cież
dwie: strzy że nie al bo co gor sza – ubój.

Sta re owce wy trzy mu ją strzy że nie
cier pli wie i spo koj nie, ale mło de, do pie -
ro pół rocz ne ja gnicz ki, któ re ma ją przez
to przejść pierw szy raz, są wy raź nie za -
nie po ko jo ne. Cię żko je na wet za wlec
do strzy że nia. To dla ba cy po tra fi być
du ży wy si łek, bo owce wa żą na wet
do 100 kg i tro chę si ły prze cież ma ją.
Za mie sza nie po tę gu ją nie za wod ni Rex
i Pu szek, dla roz ryw ki ką sa jąc i bez te -
go mio ta ją ce się owce po no gach i wy -
mio nach. 

Ip pon czę sto nie uda je się za pierw -
szym ra zem, cza sem jest to tyl ko nie peł -
ne wa za ri al bo za le d wie yuko i trze ba
rzut po wtó rzyć. Kie dy ja gnicz ki już zo -
sta ną usa dzo ne na za dkach, też nie cze -
ka ją po kor nie, lecz pró bu ją się uwol nić
i zbiec. Nie raz strzy gacz mu si uwię zić
ich gło wę mię dzy swy mi uda mi i w ten
spo sób unie ru cho mić de li kwent kę al bo
le żą cą przy du sić ko la nem w szy ję, a na -
wet cza sem przy dep tać w oko li cy brzu -
cha. To już nie wy ra fi no wa ne dżu do,
lecz po spo li te za pa sy, na wet nie w szla -
chet nym sty lu kla sycz nym, lecz wol -
nym, wła ści wie wol no ame ry kan ka al bo
in ny nie li mi to wa ny styl wal ki, w któ rym
Pu dzian al bo Na stu la de mo lu ją ry wa li.
Tym bar dziej, że wy ry wa ją ca się owca
cza sem zo sta nie ska le czo na ma szyn ką
i odro bi nę bro czy krwią, wy raź nie od ci -
na ją cą się na ogo lo nej, bie lut kiej skó rze.

Weł na na opał
Strzy gacz cza sem zra ni owcę, ale sa -

ma so bie win na, bo gdy by nie wy ry wa -
ła się… Sam przez la ta prak ty ki nie
zo stał przez owcę kon tu zjo wa ny. Ni gdy
go nie kop nę ła, nie ubo dła, nie ugry zła.

Ja ko ostat nia tra fia do go le nia prze -
wod nicz ka sta da – ciem no -ubar wio -
na We ron ka z mat ki no wo tar skiej, ale ona
już uro dzo na w Uhry niu. Do tąd nada wa -
no owcom pro za icz ne imio na ty pu Dan -
ka, ale te raz w mo dzie są ró żne
Ana sta zje, Jes si ki, An ge li ki, Oli wie, Jen -
ni fer… We ron ka po ostrzy że niu pre zen -
tu je ra so wą uro dę: umasz czo na jest
na gra fi to wy ko lor z de li kat nie si wym na -
lo tem, wy glą da jak by nie co oszro nio na.

Im bar dziej uby wa owiec nie go lo -
nych, a przy by wa ogo lo nych na ze ro,
tym wy żej ro śnie gó ra weł ny. Z ka żdej
owcy jest jej 3-5 kg, a więc z 50 sztuk

w su mie ok. 200 kg. Je śli przyj mie my,
że owca jest strzy żo na ze 25 ra zy w ży -
ciu i za ka żdym ra zem prze cięt nie da -
je 4 kg weł ny, to do ży wot nio pro du ku je
ok. 100 kg przę dzy. Obec nie to tyl ko

kło pot, bo spa lić szko da, a tak na le ża ło -
by zro bić, gdyż ce na sku pu jest ża ło -
sna: 1-1,5 zł za ki lo gram. A kie dyś
naj lep sza kla sa osią ga ła na wet 20 zł.
Weł ny z jed ne go strzy że nia sta da nie
opła ca się wo zić do sku pu, pew nie trze -
ba bę dzie na zbie rać z pa ru, mo że do te -
go cza su ce na pój dzie w gó rę…

IRE NE USZ PAW LIK

Jeśli przyjmiemy, że owca
jest strzyżona ze 25 razy
w życiu i za każdym razem
przeciętnie daje 4 kg
wełny, to dożywotnio
produkuje ok. 100 kg
przędzy. Obecnie to tylko
kłopot, bo spalić szkoda,
a tak należałoby zrobić,
gdyż cena skupu jest
żałosna: 1-1,5 zł
za kilogram. A kiedyś
najlepsza klasa osiągała
nawet 20 zł.

Ame ry kan ka z fun da cji He ifer In ter -
na tio nal de mon stru je umie jęt no ści
fry zjer skie ZDJĘCIA: IRP

Strzygacz przy pracy

Roznegliżowane owce
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Hol ly wo od w Za beł czu
To już nie sen: przy ul. My śliw -

skiej 1 w osie dlu Za beł cze w No wym
Są czu uro czy ście roz po czę to bu do wę
Par ku Tech no lo gicz ne go Mia stecz ko
Mul ti me dial ne. Sym bo licz ne kiel nie
wzię li w rę ce: Krzysz tof Paw łow ski,
prze wod ni czą cy ra dy nad zor czej spół -
ki Mia stecz ko Mul ti me dial ne, pre zy -
dent WSB -NLU; Adam Gór ski,
czło nek ra dy nad zor czej MM, udzia ło -
wiec; Krzysz tof Wnęk, pre zes za rzą du
spół ki MM, An drzej Bul zak, rek tor
WSB -NLU, oraz Le on Ucka, pre zes za -
rzą du Ka to wic kie go Przed się bior stwa
Bu dow nic twa Prze my sło we go BU -
DUS SA w Ka to wi cach, któ re jest
głów nym wy ko naw cą in we sty cji. Pie -
nią dze (95 mln zł, w tym część z fun -
du szy UE) na ten cel prze ka za ła Pol ska
Agen cja Roz wo ju Przed się bior czo ści. 

W cią gu dwóch lat po wsta nie tu no -
wo cze sna in fra struk tu ra, wy po sa żo -
na w spe cja li stycz ne la bo ra to ria (m. in.
wir tu al nej rze czy wi sto ści, post pro duk -
cji, mo tion cap tu re) oraz za ple cze biu -
ro we o łącz nej po wierzch ni 12 tys. m
kw., two rzą ce ośro dek ba daw czo -roz -

wo jo wy i in ku ba tor przed się bior czo ści
firm z bra nży mul ti me diów i IT. 

Au to rem kon cep cji ar chi tek to nicz nej
jest Biu ro Ar chi tek to nicz ne Ar tur Ja siń -
ski i Wspól ni cy z Kra ko wa. Pro jekt na -
wią zu je do ar chi tek tu ry zie mi: obiekt
zo sta nie wbu do wa ny w gó rę w Za beł czu
i przy kry ty płasz czem gle by i tra wy.
Krzysz tof Paw łow ski, po my sło daw ca
przed się wzię cia, twór ca WSB -NLU, za -
po wie dział in au gu ra cję dzia łal no -
ści MM na 11 wrze śnia 2012 r.
Od bę dzie się w nim wów czas Fo rum In -
no wa cyj no ści, po prze dza ją ce Fo rum
Eko no micz ne w Kry ni cy -Zdro ju.

„Kie dy ma rzy je den czło wiek, to tyl -
ko ma rzy. Kie dy ma rzy gru pa, sny sta ją
się rze czy wi sto ścią” – po wie dział
Krzysz tof Wnęk, pre zes za rzą du spół ki
Mia stecz ko Mul ti me dial ne. 

Srebr ne go dy u Po pie lów
 Ju bi le usz 25-le cia po wsta nia ob cho -

dzi ła fir ma „Cen trum”, za ło żo na przez
bra ci Hen ry ka i Bo gu sła wa Po pie lów
z No we go Są cza, wy wo dzą cych się ze
zna nej ro dzi ny ka ja ka rzy gór skich.
Przed się bior stwo za trud nia bli sko 500
osób od Ja sła po Piw nicz ną. Wła ści cie -
le za czy na li dzia łal ność go spo dar czą
od pro duk cji ka ja ków w przy do mo wym
ga ra żu, dziś fir ma sku pia zna ną sieć
han dlo wą i ho tel Be skid w No wym Są -
czu, pro wa dzi też spływ ka ja ko wy
na Po pra dzie. Ju bi le uszo wą ga lę 22 paź -
dzier ni ka w MCK „So kół” uświet nił
wy stęp Mar ci na Dań ca.

Mi liar do wy kon trakt Ne wa gu
(z Sie men sem)

Ne wag SA No wy Sącz (d. ZNTK)
wspól nie z kon sor cjum z nie miec kim
Sie men sem wy grał prze targ na do sta wę
wa go ni ków dla dru giej li nii me tra
w War sza wie. War tość za mó wie nia wy -
no si 1 mld 69 mln zł. Ofer ta Ne wa gu
z Sie men sem prze bi ła ofer tę cze skiej
Sko dy star tu ją cej do prze tar gu ra zem

z fir mą ro syj ską Wa gon masz z Sankt Pe -
ters bur ga. W grę wcho dzi wy bu do wa -
nie 210 wa go nów, pierw sze ma ją być
go to we pod ko niec 2011 r. W No wym
Są czu po wsta ną szkie le ty wa go nów, na -
to miast wy po sa że nie i elek tro ni ka przy -
ja dą z Nie miec. Gi gan tycz ny kon trakt
ozna cza gwa ran cję pra cy dla po nad ty -
sią ca pra cow ni ków Ne wa gu, cią gle naj -
więk sze go pra co daw cy w No wym
Są czu.

Fa kro w Chi nach
Są dec kie przed się bior stwo Fa kro

(dru gie miej sce na świa to wym ryn ku
pro du cen tów okien da cho wych, za Ve -
luk sem) ma swo je przed sta wi ciel stwo
w Chi nach. Qing dao FBM Bu il ding
Ma te rials (tak się na zy wa ta fir ma) świę -
to wa ło nie daw no ma ły ju bi le usz – 5-le -
cia dzia łal no ści.

W ro ku 2005 w mie ście Jia onan
w pro win cji Shan dong po wsta ła fir ma
pro duk cyj no -han dlo wa zaj mu ją ca się
pro duk cją ele men tów okien da cho wych

Gospodarcze lustro reg
GOSPODARKA
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i scho dów stry cho wych. Obec nie FBM
wy twa rza go to we pro duk ty nie tyl ko dla
klien tów z Chin, ale ta kże kra jów Da le -
kie go Wscho du, Ame ry ki Po łu dnio wej
i Au stra lii. Chiń czy ka mi kie ru ją są dec -
cy me na dże ro wie: Łu kasz Cza chu ra
(dy rek tor ge ne ral ny FBM) i Ar ka diusz
Świ der (dy rek tor pro duk cji).

Z oka zji ju bi le uszu zor ga ni zo wa no
spe cjal ny pik nik. Na tor cie uro dzi no -
wym za pło nę ło pięć świe czek. Na spo -
tka nie zo sta li za pro sze ni pra cow ni cy
i ich ro dzi ny, przed sta wi cie le lo kal nych
władz, dzia ła ją cej tam stre fy eko no -
micz nej oraz urzę dów i in sty tu cji, z któ -
ry mi fir ma współ pra cu je na co dzień.

Przy je cha ła też de le ga cji z No we go
Są cza, pre zes Kry sty na Flo rek oraz dy -
rek to rzy nad zo ru ją cy FBM z ra mie nia
Fa kro: Agniesz ka Kro nen ber ger, Woj -
ciech Kli mek i Krzysz tof Krzysz toń.

In we stor Ro man Klu ska
Po kil ku la tach za ła twia nia biu ro kra -

tycz nych for mal no ści Ro man Klu ska

roz po czął nie daw no prze bu do wę daw -
ne go biu row ca Uzdro wi ska Kry ni ca -Że -
gie stów SA (wcze śniej PPU). La tem
przy szłe go ro ku kil ku kon dy gna cyj ny
gmach, z no wym wy stro jem ar chi tek to -
nicz nym na wią zu ją cym do sty lu uzdro -
wi ska, wresz cie za tęt ni ży ciem.
Znaj du ją cy się przy ul. Kra szew skie go,
nie da le ko wej ścia na Dep tak i w po bli -
żu Urzę du Miej skie go, bu dy nek od kil -
ku lat stra szył swo im wi do kiem

kry ni czan i ku ra cju szy, któ rzy nie mo -
gli się na dzi wić, dla cze go wła ści ciel nic
z nim nie ro bi. Ten biu ro wiec wznie sio -
ny wie le lat te mu przez Pań stwo we
Przed się bior stwo Uzdro wi sko we (dziś
UKŻ) zo stał za cza sów pre ze sa Zbi gnie -
wa Wo je wo dy wy sta wio ny na sprze daż
przez spół kę Skar bu Pań stwa. Po pa ru
nie uda nych prze tar gach osta tecz nie uda -

ło się go zbyć za kil ka mi lio nów zł są -
dec kiej fir mie Asort, któ ra zna na by ła
wte dy z sie ci han dlo wej i hur tow ni.
Mia ła swój „sam” m.in. w tym obiek cie.
Jed nak są de cza nie po zby li się tej nie ru -
cho mo ści.

– No wi wła ści cie le zwró ci li się
do mnie z ofer tą sprze da ży, twier dząc że
nie są w sta nie fi nan so wo udźwi gnąć ta -
kiej in we sty cji jak za go spo da ro wa nie
obiek tu – tłu ma czy Ro man Klu ska, kie -
dyś twór ca i pre zes wiel kiej po tę gi Opti -
mu sa. – Ku pi łem ten gmach ta kże
dla te go, że ko niecz nie chcie li go na być
ja cyś ob co kra jow cy, by w tym miej scu
stwo rzyć wiel ki mar ket.

Lot ni sko w Ja sien nej!
To nie żart: w Ja sien nej (w gmi nie

Ko rzen na) po wsta nie lą do wi sko dla szy -
bow ców i he li kop te rów. In we sto ra mi są
przed się bior cy – pa sjo na ci la ta nia, ma -
ją cy kwa li fi ka cje in struk to ra i pi lo ta. Ra -
da Gmi ny od da ła w dzie rża wę
nie zbęd ny pod pas star to wy grunt i przy -
stą pi ła do zmia ny pla nu za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go. „Air port Ja sien na”
z pew no ścią pod nie sie atrak cyj ność tu -
ry stycz ną gmi ny.

Wo je wo da przy ka na łach
Ma rek Ole ksiń ski, b. wo je wo da i wi -

ce wo je wo da no wo są dec ki, ce nio ny me -
ne dżer prze my słu, dy rek tor du żych firm

gionu

– Nowi właściciele zwrócili
się do mnie z ofertą
sprzedaży, twierdząc że nie
są w stanie finansowo
udźwignąć takiej
inwestycji jak
zagospodarowanie
obiektu. Kupiłem ten
gmach także dlatego, że
koniecznie chcieli go nabyć
jacyś obcokrajowcy, by
w tym miejscu stworzyć
wielki market.

ROMAN KLUSKA

FO
T.

 L
EŚ

Ro man Klu ska FOT LEŚ

Menedżer Oleksiński FOT. LEŚ
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bu dow la nych m.in. NKB, Bu di mek su
i Che mo bu do wy, pod jął się ko lej ne go,
chy ba naj trud niej sze go w swej bo ga tej
ka rie rze za wo do wej za da nia: ja ko za -
stęp ca dy rek to ra ds. fun du szy unij nych
w Są dec kich Wo do cią gach nad zo ru je
jed ną z naj więk szych in we sty cji eko lo -
gicz nych w Pol sce. Mógł spo koj nie za -

ży wać za słu żo nej eme ry tu ry, ale – jak
wi dać – cią gnie wil ka do la su.

– Mo je 45-let nie do świad cze nie bu -
dow lań ca pew nie się przy da, tym bar -
dziej, że zdro wie do pi su je, for ma jest,
ener gia czło wie ka roz sa dza, a pra ca
na bu do wach jest mo im ży wio łem. Mo -
im za da niem jest te raz do pil no wa nie
wiel kiej in we sty cji eko lo gicz nej na Są -
dec czyź nie, li czo nej na po nad 300 mln
zł. Od po wie dzial ność ol brzy mia, zwłasz -
cza że ter mi no wy prze bieg in we sty cji
mo ni to ru je dro bia zgo wo Ko mi sja Eu ro -

pej ska. Tu nie mo że być żad nej fu szer ki
ani opóź nień. Ro bo ty już idą, pierw sze
ru ry kła dzie my w re jo nie Gó rek Za -
wadz kich, a ta kże w Po rę bie Ma łej, Bie -
go ni cach i Sta rym Są czu – mó wi
in ży nier M. Olek siń ski, któ ry – mo żna
tak ująć – wy bu do wał kil ka ty się cy
miesz kań na Są dec czyź nie i za gra ni cą.

No wy wia dukt w Ry trze
Do bie ga koń ca bu do wa wia duk tu

nad li nią ko le jo wą w Ry trze na dro dze
kra jo wej nr 87. Bu dow la wspie ra się
na żel be to wych przy czół kach. In we sty -
cja, na któ rą cze ka no wie le lat, kosz to -
wa ła 16,9 mln zł. Wy ko naw cą był
Za kład Ro bót Mo sto wych MO ST MAR
Mar ci na i Grze go rza Mar cin ków z Za -
rze cza. No wy wia dukt ma 95 m dłu go -
ści i ok. 18 m sze ro ko ści. Obiekt
wzmoc nio no kil ko ma mu ra mi opo ro wy -
mi, wy po sa żo no w chod ni ki, po bo cza,
ka na li za cję desz czo wą, sieć te le tech -
nicz ną. Urzą dzo no też skrzy żo wa nie,
a dro ga otrzy ma ła no wą na wierzch nię.
Prze bu do wa no in fra struk tu rę PKP, sieć
trak cyj ną, li nię na po wietrz no -ka blo wą
i oświe tle nie. 

Re mon tu ją „Ja dwi gę”
Za na mi pierw szy etap re mon tu uli -

cy Kró lo wej Ja dwi gi w No wym Są czu.
Ba rier ki oso bi ście zno si li z jezd ni wło -
da rze mia sta Ry szard No wak i Je rzy
Gwi żdż, ubra ni w od bla sko we ka mi zel -
ki. No i ba rier ki znik nę ły. Mo żna już

jeź dzić od cin kiem tej uli cy od Ron da
So li dar no ści do ul. Klasz tor nej. Za koń -
cze nie ca łej mo der ni za cji – w przy szłym
ro ku.

– Ale te raz jest to chy ba je den z naj -
lep szych od cin ków i jed na z naj lep szych
dróg w No wym Są czu. Jest rów nież za -
tocz ka au to bu so wa przy ko ście le, o któ -
rą za bie ga ło wie lu kie row ców. Je że li
wszyst ko bę dzie na dal szło tak do brze, to
na wio snę lub w po ło wie ro ku bę dzie my
mie li ca łą uli cę Kró lo wej Ja dwi gi czyn -
ną – in for mo wał Ry szard No wak.

Przy wjeź dzie na ul. Kró lo wej Ja dwi -
gi zo sta ła po sta wio na też do dat ko wa sy -
gna li za cja świetl na – od dziel ne świa tła
dla ro we rzy stów, pierw sze te go ty pu
w No wym Są czu! Przy uli cy bie gnie bo -
wiem ście żka ro we ro wa. 

Jed no au to na dwóch są de czan
 Po wiat no wo są dec ki (16 gmin) za -

miesz ku je oko ło 200 ty się cy osób. Cie -
ka wost ka, że przy tej licz bie
miesz kań ców w po wie cie za re je stro wa -
nych jest aż 66 tys. po jaz dów oso bo -
wych, a łącz nie z cię ża ro wy mi ma my
po nad 100 ty się cy aut! Co dru gi czło -
wiek na Są dec czyź nie ma więc au to, je -
śli jed nak od li czy my dzie ci – wy cho dzi
na to, że nie któ rzy ma ją na wet po kil ka.
To tłu ma czy co raz więk szy tłok na dro -
gach. Na szczę ście po wsta ją wciąż no -
we. Przez 10 lat (1999 – 2009) po wiat
wy dał na ko mu ni ka cję 191,3 mln zł,
a je śli do dać obec ny rok – to ok. 250
mln zł. Łącz nie zbu do wał 191,95 km

GOSPODARKA

– Moje 45-letnie
doświadczenie budowlańca
pewnie się przyda, tym
bardziej, że zdrowie
dopisuje, forma jest,
energia człowieka rozsadza,
a praca na budowach jest
moim żywiołem.

MAREK OLEKSIŃSKI

FO
T.

 L
EŚ
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no wych dróg i 32 mo sty. Po wiat mu si
też po zy ski wać pie nią dze i in we sto wać
w ta kie rze czy, jak np. obej ście osu wi -
ska gó ry Just (13,5 mln zł).

Da ne te prze ka za no pod czas kon sul -
ta cji spo łecz nych w spra wie stra te gii dla
po wia tu no wo są dec kie go na la -
tach 2010-20, na któ re za pro szo no dzia -
ła czy wiej skich do Do mu Piel grzy ma
„Opo ka” w Sta rym Są czu. Od by ły się
w ra mach kon fe ren cji szko le nio wej or -
ga ni zo wa nej przez pre ze sa Fun da cji Są -
dec kiej Zyg mun ta Ber dy chow skie go,
sta ro stę Ja na Go lon kę i Sto wa rzy sze nie
Soł ty sów Zie mi Są dec kiej.

Do bre, bo no wo są dec kie, 
pol skie

Rok te mu fir ma Wi śniow ski z Wie lo -
głów, zna na głów nie ja ko pro du cent
bram ga ra żo wych, prze my sło wych
i ogro dzeń, otrzy ma ła li cen cję kam pa -
nii, któ ra upraw nia do uży wa nia cha rak -
te ry stycz ne go zna ku „Ku puj Na sze PL
– są po wo dy do du my”. Przed się bior -
stwa z na sze go re gio nu w br. zo sta ły wy -
ró żnio ne pod czas II Fo rum Pol skie go
Pro duk tu – jak bu do wać pa trio tyzm
kon su menc ki. W tej gru pie zna nych
i roz po zna wal nych ma rek zna la zły się
ta kże przed się bior stwa z na sze go re gio -
nu: Tym bark i Ku buś (za kład z Olsz tyn -
ka, ale pod po rząd ko wa ny Tym bar ko wi,
ra zem z nim wcho dzi w skład Gru py
Ma spex), Dr Ire na Eris (dzia ła pod War -
sza wą, ale ma swój ośro dek wcza so wy
w Kry ni cy – Czar nym Po to ku), Mu szy -
nian ka oraz Fa kro. W gro nie uho no ro -
wa nych zna lazł się też wspo mnia ny
Wi śniow ski.

„Ku puj na sze PL – są po wo dy do du -
my” to za kro jo ny na sze ro ką ska lę pro -
gram pro mu ją cy pol skie pro duk ty oraz
krze wią cy wśród Po la ków po sta wę „za -
ku po we go pa trio ty zmu”. Ta kie przed -
się wzię cia są or ga ni zo wa ne w wie lu
kra jach, gdzie miesz kań cy za punkt ho -
no ru i prze jaw sza cun ku dla oj czy zny
sta wia ją so bie ku po wa nie to wa rów, któ -
re zo sta ły wy two rzo ne w ich fir mach.

Re wi ta li za cja Dep ta ku i park
w Czar nym Po to ku

Kry ni ca otrzy ma ła pra wie 8 mln zł
z Unii Eu ro pej skiej na dwie wa żne in we -

sty cje: Pierw sza – „Re no wa cja Dep ta ku
w miej sco wo ści uzdro wi sko wej Kry ni -
cy -Zdro ju” ma kosz to wać 9.924.100 zł,
a do fi nan so wa nie z UE wy nie sie 5 mln
zł. War tość dru giej – „Bu do wa par ku
spor to wo -re kre acyj ne go – Czar ny Po -
tok” – wy li czo no 3.708.703 zł (do ta cja
– 2.781.527 zł).

Kon cep cję re wi ta li za cji czę ści Dep -
ta ku przy go to wa ła są dec ka Pra cow nia
Pro jek to wa Ar chi tek ci Tar ko -But scher,
ma ją ca w swo im do rob ku wie le zre ali -
zo wa nych cie ka wych pro jek tów. Ma rek
Tar ko był m.in. au to rem kon cep cji bu -
do wy sta cji nar ciar skiej „Ry ter ski Raj”,
a je go ko le ga po fa chu Woj ciech But -
scher to au tor no wej ara nża cji źró deł ka
św. Kin gi w Sta rym Są czu. Tu taj prze -
wi du je się m. in.: „mo der ni za cję głów -
ne go cią gu pie szo -jezd ne go,
mo der ni za cję ko ry ta po to ku Kry ni czan -
ka oraz od zy ska nie dla funk cji spa ce ro -
wo -re kre acyj nej skar py po za chod niej
stro nie po to ku”. W szcze gó łach za ło żo -
no tu re wi ta li za cję słyn nej okrą głej fon -
tan ny, wo kół któ rej po wsta nie plac
wod ny, a ta kże od no wie nie zie le ni wo -
kół pla ców i utwo rze nie skwe ru. Ar chi -
tek ci chcą, że by po wró ci ła w to miej sce
ro ślin ność ro dem z XIX -wiecz nych
wzo rów, zna nych ze sta rych fo to gra fii
i ry cin. Po nad to wy bu do wa ne zo sta ną
dwa pa wi lo ny o funk cji in for ma cyj no -
-edu ka cyj nej. Wy re mon to wa ne zo sta nie
nad wą tlo ne cza sem i po wo dzia mi ko ry -

to Kry ni czan ki, pod nie sio ne bę dą brze -
gi a ta kże ba lu stra dy wzdłuż po to ku.
Po wsta ną m.in. dwie kład ki, któ re po -
łą czą mo der ni zo wa ne Bul wa ry Die tla
z od zy ska ną skar pą po dru giej stro nie

po to ku. Wy re mon to wa ne zo sta ną
dwa in ne most ki za za byt ko wy mi wil -
la mi. Ca łość uzy ska ta kże atrak cyj ną
ilu mi na cję.

W Czar nym Po to ku pla nu je się bu do -
wę par ku spor to wo -re kre acyj ne go z sze -
re giem bo isk, mia stecz kiem ro we ro wym,
ska te par kiem, pla cem za baw, a ta kże
ście żka mi pie szy mi i ro we ro wy mi. Od -
no wio na zo sta nie ta kże zie leń na za nie -
dba nym obec nie ob sza rze wzdłuż
Czar ne go Po to ku.

Re por te rzy„SĄ DE CZA NI NA”

Koncepcję rewitalizacji
części Deptaku
przygotowała sądecka
Pracownia Projektowa
Architekci Tarko-Butscher,
mająca w swoim dorobku
wiele zrealizowanych
ciekawych projektów. Marek
Tarko był m.in. autorem
koncepcji budowy stacji
narciarskiej „Ryterski Raj”.

FOT. PG
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Ma tu rę w Tech ni kum Ra -
chun ko wo ści Rol nej (dziś Ze -
spół Szkół im. Wła dy sła wa
Or ka na w Mar cin ko wi cach)
zda wa li w 1967 r. Dziś, po 43
la tach uda ło im się spo tkać,
by po wspo mi nać tam te cza sy.

Z jazd w mar cin ko wic kiej szko -
le zor ga ni zo wa ły: Da nu ta
Wójs, Łu cja Wró bel, Ma ria
Ga bryś i Bar ba ra Kar pierz.

Przy je cha ło na nie go, z ró żnych stron
Pol ski, 46 osób. 

– Tak się zło ży ło, że nie uda ło się nam
ze brać z oka zji 40-le cia, ale spo tka li śmy
się te raz – mó wi Da nu ta Wójs. – To są
za wsze nie za po mnia ne prze ży cia. Wszy -
scy wciąż je ste śmy wdzięcz ni na szej
szko le, na szym pe da go gom. Wie le dzię -
ki nim się na uczy li śmy.

Do tej wdzięcz no ści na wią zał pięk -
nie ks. An drzej Kmie cik, wi ka ry w pa -

ra fii pw. Nie po ka la ne go Ser ca NMP
w Mar cin ko wi cach pod czas mszy od -
pra wio nej w tam tej szym ko ście le.

– Dziś w spo sób szcze gól ny chce my
dzię ko wać za te wszyst kie la ta spę dzo ne
przez was w szko le, za do bro, któ re
otrzy ma li ście w tym cza sie. To był wy -
jąt ko wy czas. Mó wiąc szko ła, mam
na my śli nie tyl ko bu dy nek, ale przede
wszyst kim lu dzi i at mos fe rę. To oni
– wspa nia li na uczy cie le, wy cho waw cy

spra wi li, że dla was był to nie po wta rzal -
ny czas, do któ re go wra ca cie ze wzru -
sze niem i sen ty men tem. Nie bój my się
wzru szeń i sen ty men tów, chwil prze ży -
tych w nie jed no krot nie trud nej, skrom -
nej co dzien no ści. Trze ba nam dzię ko wać

za ro dzi ców, któ rzy da li nam ży cie, wy -
cho wa li i wy kształ ci li, za wy cho waw ców
peł nych pa sji i po świe ce nia. Ja kże czę -
sto ich nie do ce nia ny wy si łek wi dzi się
do pie ro po la tach.

Z wy cho wan ka mi Tech ni kum Ra -
chun ko wo ści Rol nej AD’67 (do ma tu ry
przy stą pi ło 46 osób) spo tka li się ich pro -
fe so ro wie: wy cho waw ca kla sy Jó zef
Go ściej, eme ry to wa ny na uczy ciel ję zy -
ka pol skie go, hi sto rii, bi blio te karz, za -
ło ży ciel i ku stosz szkol ne go mu zeum,
gro ma dzą ce go wie le cen nych pa mią tek
i za byt ków, je go żo na – Ste fa nia, któ ra
uczy ła ję zy ka ro syj skie go, Jan Ku rze -
jow ski, uczył upra wy ro ślin, i Igna cy
Ba sta, bio log.

Maturzyści
w Marcinkowicach 
po 43 latach 

Jestem zaskoczony tym, że
moi wychowankowie, moje
pociechy, są już podobnie,
jak ja emerytami.

WOKÓŁ NAS
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– Mi ło jest zo ba czyć mo ich wy cho -
wan ków – mó wi Jó zef Go ściej. – Z roz -
po zna niem więk szo ści nie mia łem
naj mniej szych pro ble mów. Cho ciaż mu -
szę przy znać – nie wszyst kie twa rze pa -
mię tam. Upły nę ły 43 la ta. Z oso ba mi,
któ re miesz ka ją w Mar cin ko wi cach
i No wym Są czu, dość czę sto się spo ty -
kam. Go rzej z ty mi, któ rzy roz je cha li się
po kra ju czy świe cie. To by ła wy jąt ko wa
kla sa. Na ukę za czy na ło po nad 50 osób.
By ły w związ ku z tym dwa dzien ni ki.
W kla sie pią tej, o ile do brze pa mię tam,
by ło 47 osób. Wie lu z nich ukoń czy ło
stu dia wy ższe. Jed na eme ry to wa na dziś
ko le żan ka uczy ła w na szej szko le. Je -
stem za sko czo ny tym, że moi wy cho wan -
ko wie, mo je po cie chy, są już po dob nie,
jak ja eme ry ta mi.

Uczest ni cy zjaz du po mszy wró ci li
do swo jej sta rej „bu dy”. Usie dli, jak
przed 43 la ty w szkol nych ław kach. Od -
czy ta no li stę obec no ści, a póź niej był
czas na roz mo wy i wspo mnie nia.

Wik to ria Gur gul (Kwiek) przy je cha -
ła na zjazd z po wia tu brze skie go, ale do -
tar li też ko le żan ki i ko le dzy ze Ślą ska
i in nych re gio nów kra ju.

– By li śmy bar dzo licz ną, zgra ną kla -
są, w któ rej prze wa ża ły dziew czę ta
– wspo mi na Wik to ria Gur gul.
– Chłop ców by ło ośmiu. To nasz dru gi
zjazd. Pierw szy od był się 20 lat po ma -
tu rze. Dzi siaj jest nas tro szecz kę mniej.
Nie któ re oso by już ode szły. La ta szkol -
ne wspo mi nam bar dzo mi ło. To był
wspa nia ły czas. Dzi siej sze spo tka nie
prze ży wa łam od dwóch ty go dni i cze ka -
łam na tę chwi lę. Zda wa li śmy ma tu rę
w trud nych cza sach, kie dy dłu go pis był
na praw dę ra ry ta sem.

Jed nym z uczest ni ków był ta kże Bro -
ni sław Kar pierz z Msza ny Dol nej:

– Ka żde spo tka nie – to ogrom ne prze -
ży cie. Bar dzo czę sto my śla łem i my ślę
o szko le i pro fe so rach. Od twa rza ją się
fak ty, zda rze nia, ale wszyst kie mi łe.
Miesz ka łem w in ter na cie. Dla mnie ta
szko ła – to był dru gi dom, a na uczy cie -
le by li jak ro dzi ce.

War to też wspo mnieć, że przed na bo -
żeń stwem ab sol wen ci z 1967 r. zło ży li
kwia ty na gro bach swo ich pro fe so rów,
ko le ża nek i ko le gów, któ rzy ode szli.

(MI GA)

W nie dzie lę, 17 paź dzier ni -
ka piel grzy mi z Są dec -
czy zny wzię li udział
w uro czy sto ści po świę ce -

nia Dro gi Krzy żo wej na Świę tej Gó rze
w Po łupa nów ce, w pa ra fii bł. Ja ku ba
Strze mię w Sta rym Ska ła cie. To miej -
sco wość o dłu giej hi sto rii po ło żo na 20
ki lo me trów na po łu dnie od Tar no po la

w ar chi die ce zji lwow skiej, bli sko już
przed wo jen nej gra ni cy pol sko -so wiec -
kiej na Zbru czu. W od ro dzo nej
po upad ku ko mu ny w 1990 r. pa ra fii,
gdzie do wia ry ka to lic kiej przy zna je się
kil ka set osób z pol skich i mie sza nych
ro dzin, od 12 lat pro bosz czo wał ks.
Woj ciech Bu ko wiec, ro dem ze Żmią cej
na Li ma nowsz czyź nie, któ re mu

To dzięki babciom przetrwała 
wiara katolicka i polskość na Ukrainie 

– mówi ks. prałat Marian Stępień 

Sądeczanie
w Starym Skałacie
– Do brze mi się tu pra co wa ło, czu łem się po trzeb ny lu dziom
– mó wił w Sta rym Ska ła cie na Ukra inie do swo ich by łych
pa ra fian z Trze trze wi ny ks. pra łat Ma rian Stę pień. Nie mło -
dy już ka płan (rocz nik 1938) po dwu let niej, ofiar nej pra cy
dusz pa ster skiej w Sta rym Ska ła cie prze cho dzi na pa ra fię
do Tar no po lu, by da lej paść owiecz ki na Bo żej ni wie
po dru giej stro nie Bu gu.
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Na Cmentarzu Orląt Lwowskich FOT. HSZ
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w 2008 r., po spie szył z po mo cą, po zda -
niu ze wzglę du na wiek, urzę du pro bosz -
cza pa ra fii w Trze trze wi nie, ks. Ma rian
Stę pień. Uro czy stość mia ła cha rak ter
eku me nicz ny. Sta cje Mę ki Pań skiej
w ple ne rze po świę ci li: abp Mie czy sław
Mo krzyc ki, me tro po li ta ar chi die ce zji
lwow skiej i wła dy ka Wło dzi mierz z Ki -
jow skiej Cer kwi Pra wo sław nej. Po mi mo
desz czu i zim na we wspól nych mo dłach
wzię ły udział tłu my lu dzi: miej sco wych
Po la ków i Ukra iń ców oraz wie lu go ści
z Pol ski. Z ust hie rar chów obu wy znań
pa dły pod nio słe sło wa o po jed na niu pol -
sko -ukra iń skim na grun cie Ewan ge lii. 

***
Za nim jed nak nasz au to bus, wy peł -

nio ny pąt ni ka mi z Trze trze wi ny (naj wię -
cej), Mar cin ko wic, Chełm ca,
Wie lo głów, Li bran to wej i No we go Są -
cza pod wo dzą An drze ja Piszcz ka
z Mar cin ko wic i ks. Edwar da Mi ko sia,
pro bosz cza Trze trze wi ny, do je chał
do Sta re go Ska ła tu, to dzień wcze śniej
od wie dzi li śmy Lwów. Za prze wod nicz -
kę mie li śmy pa nią Mar tę, miej sco wą Po -
lkę, któ ra nas za wio zła na Cmen tarz
Ja now ski, rzad ko od wie dza ny przez go -
ści z Pol ski, gdzie mo gli śmy się po mo -
dlić przy gro bie św. Jó ze fa
Bil czew skie go, ar cy bi sku pa lwow skie -
go, na zy wa ne go jał mu żni kiem Lwo wa

po cząt ku XX wie ku, be aty fi ko wa ne go
przez Ja na Paw ła II, a ka no ni zo wa ne go
przez Be ne dyk ta XVI. Po tem, na tu ral -
nie, Cmen tarz Ły cza kow ski i Or ląt
Lwow skich, ka te dra św. Ju ra, naj wa -
żniej sza świą ty nia Ko ścio ła grec ko ka to -
lic kiej, ka te dra or miań ska oraz spa cer
po lwow skiej sta rów ce. Du żym prze ży -

ciem dla są dec kich piel grzy mów by ła
msza św. od pra wio na przez ks. Edwar -
da w ka te drze ła ciń skiej pod cu dow nym
ob ra zem Mat ki Bo żej Ła ska wej. W tej
świą ty ni król Jan Ka zi mierz w 1656 r.,
pod czas po to pu szwedz kie go, za wie rzył
Rzecz po spo li tą Mat ce Bo żej, Kró lo wej
Ko ro ny Pol skiej. Cie szy ły oczy po stę pu -
ją ca re no wa cja za byt ko wych ka mie ni -
czek we Lwo wie – tu ka żdy ka mień
mó wi o pol sko ści te go pięk ne go mia sta

– zmar twił po tę żny bil l bo ard na ra tu szu
lwow skim, wy wie szo ny dla uczcze -
nia 68. rocz ni cy po wsta nia Ukra iń skiej
Po wstań czej Ar mii. Przy ka te drze św.
Ju ra za uwa ży li śmy pla kat o kon cer cie
z oka zji 90. rocz ni cy uro dzin Ro ma -
na Szu che wi cza, do wód cy zbrod ni czej
for ma cji, któ ry ma na rę kach krew ty się -
cy nie win nych Po la ków, wy mor do wa -
nych w okrut ny spo sób przez
na cjo na li stów ukra iń skich pod czas
ostat niej woj ny. Nie ste ty, Za chod nia
Ukra ina bu du je swo ją to żsa mość na naj -
gor szych tra dy cjach, co nie wró ży do -
brze przy szłym sto sun kom
pol sko -ukra iń skim. 

***
Ze Lwo wa po je cha li śmy do Krze -

mień ca, gdzie na za jutrz ks. Edward od -
pra wił mszę św. w ko ście le św.
Sta ni sła wa Kost ki, je dy nej świą ty ni die -
ce zji łuc kiej, któ ra tak jak ka te dra lwow -
ska, by ła czyn na nie prze rwa nie
w cza sach so wiec kich i gdzie znaj du je
się pła sko rzeź ba Ju liu sza Sło wac kie go,
bo Krze mie niec to mia sto ro dzin ne au -
to ra „Kor dia na” i „Kró la Du cha”. Na -
szym prze wod ni kiem po Krze mień cu
i po bli skiej Ław rze Po cza jow skiej, trze -
ci pod wzglę dem wa żno ści klasz tor pra -
wo sław ny na Ukra inie, był dźwi ga ją cy
ósmy krzy żyk na ple cach, ale pe łen fan -
ta zji ułań skiej pan Grze gorz, eme ry to -
wa ny na uczy ciel i dy rek tor „par ku
kra jo znaw cze go”. Star szy pan opo wia -
dał, jak tu tej szym Po la kom uda ło się
prze trwać ter ror ukra iń ski, a po tem
prze żyć cza sy so wiec kie i jak so bie dzi -
siaj ra dzą w Sa mo stij nej Ukra inie. – So -
wie ci pró bo wa li ze mnie zro bić szpie ga,
ale się nie da łem – opo wia dał prze wod -
nik ko le je swo je go cie ka we go ży cia. Pan
Wła dy sław na uczył nas trzech no wych
zwro tek Zie lo nej Ukra iny, pio sen ki naj -
chęt niej śpie wa nej przez Po la ków, gdy
się zbio rą do ku py. Tak się to za czy na:
Wszyst ko coś my uko cha li; bol sze wi cy
nam za bra li; i zie lo ną Ukra inę; i ko cha -
ną mą dziew czy nę…, a koń czy na stę pu -
ją co: Jak po wia dał sta ry gó ral; Pol ska
bę dzie aż po Ural; za Ura lem bę dą Chi -
ny, was nie bę dzie sk….

***
Po tem wzię li śmy już kurs na Sta ry

Ska łat, a dro gi tam są ta kie, że kie row -Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Dużym przeżyciem dla
sądeckich pielgrzymów
była msza św. odprawiona
przez ks. Edwarda Mikosia
w katedrze łacińskiej we
Lwowie pod cudownym
obrazem Matki Bożej
Łaskawej. 

WOKÓŁ NAS
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ca nie przy spie szy, po nie waż au to kar
przy zwy cza jo ny do gład kich jak stol ni -
ca pol skich dróg (nie do ce nia my na -
szych szos i trak tów) na Ukra inie
roz padł by się na ka wał ki. Gdy zbli ża li -
śmy się do Po łupa nów ki, gdzie obok
sie bie stoi ko ściół ka to lic ki i cer kiew
pra wo sław na, to już z da le ka wi dać by -
ło lu dzi cią gną cych na uro czy stość po -
świę ce nia Dro gi Krzy żo wej.
Pra wo sław ni szli w po cho dzie z cho rą -
gwia mi cer kiew ny mi. Sta cje Mę ki Pań -
skiej na miej sco wej Golgocie, gó ru ją cej
nad oko li cą ro bią wra że nie. Fi gu ra Je -
zu sa upa da ją ce go pod krzy żem i in ne
przy je cha ły na Ukra inę z Pol ski i w tym
wiel kim dzie le ks. Woj cie cha Bu kow ca,
ma ją swo ją ce gieł kę li ma no wia nie,
szcze gól nie z La sko wej (fir ma La sko -
pol), są de cza nie, oso bli wie ci od Fun da -
cji Są dec kiej, oraz opo la nie, gdyż
pod Opo lem osie dli li się po woj nie Po -
la cy z tych oko lic. Cie ka wost ka jest, że
głów nym spon so rem Dro gi Krzy żo wej
po stro nie ukra iń skiej by ły za kła dy spi -
ry tu so we w Sta rym Ska la cie, pro du cent
po pu lar nej na Ukra inie wód ki. 

Po na bo żeń stwie miej sco wi Po la cy,
ale też i Ukra iń cy, ob stą pi li ab pa Mo -
krzyc kie go z pre ten sja mi, dla cze go im
za bie ra ks. Woj cie cha. Arcybiskup
spo koj nie tłu ma czył lu dziom, że ks.
Bu ko wiec nie idzie na ze sła nie, tyl ko
do no wych, wa żnych za dań, któ re mu
wy zna czył Ko ściół ka to lic ki na Ukra -
inie. Mło dy, dy na micz ny i zręcz nie po -

ru sza ją cy się w ukra iń skiej rze czy wi -
sto ści ka płan obej mie pa ra fię w Stry ju,
zo sta nie na wet dzie ka nem stryj skim.
Pa ra fia nie w Sta rym Ska ła cie nie by li
jed nak prze ko na ni, co do słusz no ści tej
de cy zji. – Szko da ta kie go księ dza, ty le
do bre go u nas zro bił, lu dzie się przy -
zwy cza ili – ska rżył się re por te ro wi „Są -
de cza ni na” pe wien nasz ro dak, któ ry
ni gdy nie opu ścił Sta re go Ska ła tu, tyl -
ko Pol ska go opu ści ła w1945 r. Pan

Sta ni sław, bo tak miał na imię ten mę -
żczy zna, mó wił ści szo nym gło sem, że
miej sco wi Po la cy w ostat nich wy bo -
rach pre zy denc kich na Ukra inie gło so -
wa li na Wik to ra Ja nu ko wy cza,
przed sta wia ne go w me diach pol skich,
ja ko ma rio net kę Mo skwy. – Po prze -
gra nej Jusz czen ki ban de row cy spu ści li
tro chę gło wy, bo strach by ło my śleć, co
się mo że zda rzyć – tłu ma czył pan Sta -
ni sław i war to, aby sło wa nie mło de go
Po la ka spod Tar no po la do tar ły do pol -

skich po li ty ków, pró bu ją cych bu do wać
„stra te gicz ne part ner stwo” obu kra jów
na kłam stwie i prze mil cze niach zbrod -
ni upo wskich. Na si ro da cy na Ukra inie,
nie licz ni, za gu bie ni w ży wio le ukra iń -
skim, ży ją skrom nie, praw dę mó wiąc
prze wa żnie kle pią bie dę, ale moc no
trwa ją w wie rze i tra dy cjach oj ców
i dzia dów. 

***
Po za koń cze niu uro czy sto ści ks. Ma -

rian Stę pień spo tkał się z są de cza na mi
na po że gnal nej ko la cji, a po tem jesz cze
spe cjal nie dla nas otwo rzył ko ściół pa -
ra fial ny w Sta rym Ska ła cie, że by śmy
mo gli so bie do kład nie obej rzeć wy re -
mon to wa ną i roz bu do wa ną w la tach 90.
świą ty nię, któ ra w cza sach so wiec kich
słu ży ła za ma ga zyn dla koł cho zu. 

– Ko cha ni, bar dzo się cie szę z wa sze -
go przy jaz du – mó wił. – Pra cy mi tu nie
bra ko wa ło, ob słu gi wa li śmy z księ dzem
Woj cie chem trzy ko ścio ły, naj mniej sza
na sza wspól no ta mie ści ła się w mo im
sa mo cho dzie, ale na wet dla pa ru du szy -
czek war to by ło tłuc się w nie dzie lę sa -
mo cho dem po wer te pach kil ka na ście
ki lo me trów, że by od pra wić mszę świę tą. 

By ły wie lo let ni pro boszcz Trze trze -
wi ny już szy ko wał się do ko lej nej prze -
pro wadz ki w swo im ży ciu, tym ra zem
do Tar no po la, bo do Pol ski – pó ki czu je
się jesz cze na si łach pra co wać – nie my -
śli na ra zie wra cać. Przed opusz cze niem
Sta re go Ska ła tu ks. Woj ciech i ks. Ma -
rian za mie rza li po świę cić na dzie dziń cu
ko ścio ła pa ra fial ne go po mnik „pol skiej
Bab ci”, pierw szy ta ki mo nu ment
na świe cie. – To dzię ki bab ciom, któ re
uczy ły wnu ków pa cie rza, chrzci ły
po kry jo mu dzie ci, prze cho wa ły przed -
wo jen ne ksią żecz ki do mo dli twy, prze -
trwa ła wia ra ka to lic ka i pol skość
na Ukra inie – mó wił ks. Stę pień. Nie
mógł się na mi na cie szyć: – Po zdrów cie
Trze trze wi nę i ca łą Są dec czy znę i wra -
caj cie szczę śli wie do kra ju. W re wa nżu
za śpie wa li śmy ks. Ma ria no wi: Ży czy my,
ży czy my. 

Co tu wie le mó wić, ka pła ni z die ce -
zji tar now skiej ro bią świet ną ro bo tę
na Ukra inie. W tej chwi li pra cu je ich
tam kil ku na stu, bo oprócz ks. Woj cie cha
Bu kow ca i ks. Ma ria na Stęp nia są in ni. 

HEN RYK SZEW CZYK

Władyka Włodzimierz i abp. Mieczysław Mokrzycki ZDJĘCIA: HSZ

Miejscowi Polacy
w ostatnich wyborach
prezydenckich na Ukrainie
głosowali na Wiktora
Janukowycza,
przedstawianego
w mediach polskich, jako
marionetkę Moskwy. 
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Przed uro czy sto ścią ka żdy mógł
Ap te kę pod Anio łem w No wym
Do mu Zdro jo wym zwie dzić.
Choć z ze wnętrz nie przy po mi -

na ona tej sta rej pla ców ki, z ro ku 1937
i póź niej szych lat, to w środ ku, uda ło się
umie jęt nie po łą czyć tra dy cję i kry nic ki
kli mat z wy mo ga mi no wo cze sno ści.
Kie row nik (są de czan ka) Mał go rza ta
Pie try ga ka żde go przy by sza opro wa dza -
ła, po ka zy wa ła wszyst kie po miesz cze -
nia, ta kże i te, gdzie wciąż przy rzą dza
się le ki we dług le ci wych re cep tur.

Głów na uro czy stość od by ła się
w Sa li Ba lo wej Sta re go Do mu Zdro jo -
we go. Na lek ką, jaz zo wą nu tę przy gry -
wał big -band. Ho no ry go spo dy ni
wie czo ru peł ni ła prze wod ni czą ca Ra dy
Nad zor czej DOZ SA Ma ria Wi śniew -
ska, a wspie ra li ją wi ce pre ze si: Ewa
Wa siak i Piotr Koc man.

Z ży cze nia mi dla do stoj nych ju bi la -
tów, któ rzy fi nan so wo trzy ma ją się moc -
no, przy by li m.in. bur mistrz Emil
Bo dzio ny (wrę czył ta ble au ob ra zu ją -
ce 150 lat kry nic kiej ap te ki), ks. Piotr
Pup czyk z pa ra fii pra wo sław nej i ks. mi -
trat Jan Pip ka ze wspól no ty gre ko ka to -
lic kiej. Wśród go ści do strze gli śmy m.in.
prze wod ni czą cą Ra dy Miej skiej Mał go -
rza tę Pół chło pek, kry nic kich rad nych,

pre ze sa Fun da cji Są dec kiej Zyg mun ta
Ber dy chow skie go i wie le in nych osób.

Bar dzo cen ny upo mi nek wrę czy li
Bo że na Mści wu jew ska -Kruk i Ry szard
Kruk. Prze ka za li kil ka nu me rów „Al -
ma na chu Mu szyń skie go” oraz ku pio ny
na au kcji ory gi nał pro jek tu neo nu Ap te -
ki pod Anio łem.

– 7 grud nia 1860 r. Hu gon Ni tri bitt
otrzy mał kon ce sję na pro wa dze nie ap -
te ki w Kry ni cy i tym sa mym roz po czął
hi sto rię kry nic kie go ap te kar stwa – mó -
wi ła m.in. Ma ria Wi śniew ska.

– W 1937 by ła ona jed ną z naj no wo cze -
śniej szych w Eu ro pie. Ro dzi na Ni tri bit -
tów za in we sto wa ła w nią wszyst kie
po sia da ne środ ki.

Po Hu go nie ko lej no pro wa dzi li ją
Hen ryk i Ro man. Kto ku po wał roz ma -
ite me dy ka men ty w tym przy byt ku far -

ma cji? M.in.: Lu dwik Sol ski, Ja dwi ga
Smo sar ska i Jan Kie pu ra, a i Ni ki for,
słyn ny dziś na ca ły świat ma larz po cho -
dze nia łem kow skie go, za glą dał do ap te -
ki i pró bo wał sprze da wać swo je pra ce.

Po dru giej woj nie świa to wej ap te ka
zo sta ła upań stwo wio na. W no wym

7 grudnia 1860 r. Hugon
Nitribitt otrzymał koncesję
na prowadzenie apteki
w Krynicy i tym samym
rozpoczął historię
krynickiego aptekarstwa.

Nie zwy kła hi sto ria pla ców ki ro du Ni tri bit tów

150 lat Ap te ki
pod Anio łem

WOKÓŁ NAS

Kry nic kie uzdro wi sko li czy so bie 217 lat. Tyl ko o 65 lat
młod sza od nie go jest Ap te ka pod Anio łem, za ło żo na pół to ra
wie ku te mu przez Hu go na Ni tri bit ta, far ma ceu tę, na czel ni ka
gmi ny, po cho dzą ce go z ir landz kiej ro dzi ny. W piąt ko wy wie -
czór, 15 paź dzier ni ka w Sa li Ba lo wej współ cze śni wła ści cie le
tej pla ców ki (przed sta wi cie le sie ci Ap te ki Dbam o Zdro wie)
wspól nie z licz ny mi go ść mi świę to wa li wspa nia ły ju bi le usz.
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ustro ju wy da wa ło się, że spad ko bier cy
ro du ją od zy ska ją. I od zy ska li, a wła ści -
wie od ku pi li w ro ku 1991. Alek san dra,
wdo wa po Ro ma nie Ni tri bit cie, w prze -
tar gu mu sia ła za wiel kie pie nią dze na -
być nie gdy siej szą wła sność ro du.
Pro wa dzi ła „za kład” z sy nem Krzysz to -

fem. Wy so ki czynsz za lo kal i ro sną ca
kon ku ren cja spra wi ły, że „fir mę” trze ba
by ło za mknąć. Na dwa la ta. W ro -
ku 1995 pla ców ka zo sta ła prze ję ta przez
kra kow ski Ce farm, a póź niej tra fi ła
do sie ci Ap te ki Dbam o Zdro wie.

Do daj my, że naj pięk niej szym pre zen -
tem dla go ści rocz ni co we go spo tka nia
był bar dzo sta ran nie wy da ny al bum pt.
Ap te ka pod Anio łem w Kry ni cy -Zdro ju
au tor stwa Ma cie ja Strzem skie go. W nim

„mo żna zna leźć mnó stwo in for ma cji
o Ap te ce Pod Anio łem, Ni tri bit tach
i sta rej Kry ni cy, wie le fo to gra fii i re pro -
duk cji do ku men tów.

Pod czas ga li nie któ rzy kry ni cza nie
go rącz ko wo roz glą da li się po Sa li Ba -
lo wej w po szu ki wa niu dwój ki zna nych
im do brze Ni tri bit tów, któ rzy wciąż
w mia stecz ku miesz ka ją. Są dzieć mi
Ro ma na i Alek san dry, wnu ka mi Hen -
ry ka i pra wnu ka mi Hu go na. Kon ty nu -

Tak by ło….

(…) „Hu gon Ni tri bitt (1823-1898), wie lo let ni na czel nik kry nic kiej gmi ny, kon ce sję na pro wa dze -
nie ap te ki otrzy mał 7 grud nia 1860. Po sta no wił, że kry nic ka ap te ka bę dzie mia ła bar dzo sze ro ki
za kres dzia ła nia i już w dru giej po ło wie lat 60. XIX wie ku uru cho mił pro duk cję prze two rów far -
ma ceu tycz nych”. W ar ty ku le „Kry nic ki wy ciąg igli wio wy na ką pie le bal za micz ne”, za miesz czo nym
na ła mach „Cza so pi sma To wa rzy stwa Ap te kar skie go” z 1881 r., wspo mi na no, że kry nic ki ap te karz
za ło żył fa bry kę wy cią gu igli wio we go na ką pie le bal za micz ne, słu żą ce go do uży cia na miej scu
i do eks por tu. Pro dukt ten „nie ba wem po wszech ne zna lazł uzna nie u naj zna ko mit szych le ka rzy
kra ju na sze go i zwró cił (...) uwa gę ko mi syi bal ne olo gicz nej to wa rzy stwa na uko we go kra kow -
skie go na ów czas pod pre zy den cyą (...) prof. dr. Die tla”, a sam Hu gon Ni tri bitt roz po czął eks port
swe go pro duk tu „do Kró le stwa Pol skie go, na Wo łyń, Po do le i Ukra inę”. Z cza sem „wy ciąg” po ja wił
się ta kże w licz nych ap te kach ce sar stwa ro syj skie go i Moł da wii. Był sze ro ko sto so wa ny w uzdro -
wi skach: Cie cho cin ku, Iwo ni czu i Że gie sto wie. Za skar bił so bie mo żnych pro tek to rów: pro fe so rów
Die tla, Girsz tow ta i Cho jo now skie go oraz dok to ra Cha łu biń skie go (…).
Z cza sem naj słyn niej szym prze two rem ap te ki „Pod Anio łem” sta ły się „Pa styl ki kry nic kie”, któ rych
pierw sze re kla my w„Cza so pi śmie To wa rzy stwa Ap te kar skie go” po ja wi ły się w ro ku 1879. Z ich
tre ści mo żna by ło się do wie dzieć, że „pa styl ki kry nic kie” wy ra bia ne by ły „z tre ści sta łych skład ni -
ków szcza wy kry nic kiej (…) w for mie okrą głych cu kier ków. Pa styl ki (po dob nie jak Bi lin, Ems, Vi -
chy), któ re we dług za sad przez ko mi syę bal ne olo gicz ną by łe go To wa rzy stwa Na uko we go
Kra kow skie go po da nych tak ze wzglę du na wła sno ści lecz ni cze, jak i na smak przy jem ny, bar dzo
ko rzyst nie się od zna cza ją”. We dług za pew nień Ni tri bit ta „skład ni ki sta łe, wo dzie kry nic kiej wła -
ści we, w pa styl kach ja ko dwu wę gla ny się za cho wu ją”. Re kla ma za chwa la ła ta kże zna ko mi te wła -
sno ści lecz ni cze „Pa sty lek kry nic kich”, któ re mo żna by ło sto so wać w„1) dłu go trwa łym nie ży cie
żo łąd ka lub je lit, oso bli wie gdy wspo mnio ne cier pie nia z chro nicz ną bie gun ką są po łą czo ne. 2)
W ka ta rze pę che rza mo czo we go lub ne rek, 3) W po sta ci cho ro by an giel skiej u dzie ci skro fu licz -
nych. 4) W dra żli wo ści ner wo wej z nie do krwien no ścią lub bled ni cą”. Naj więk sze wra że nie w cy -
to wa nej re kla mie ro bi obec nie nie sze ro kie spek trum wska zań te ra peu tycz nych, ale licz ba ap tek,
w któ rych „Pa styl ki Kry nic kie” by ły do stęp ne. Mo żna by ło je za ku pić w ap te kach prak tycz nie ca łej
Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej, m.in. we Lwo wie, Wied niu, Pra dze, War sza wie, Ki jo wie, Ode ssie,
Ży to mie rzu, Ber dy czo wie, Po zna niu, Kra ko wie, Czer niow cach, Czort ko wie i Brze sku.
Pro duk ty wy twa rza ne w ap te ce „Pod Anio łem” spo tka ły się bar dzo szyb ko z po wszech nym uzna -
niem. Pierw szą na gro dą, ja ką je wy ró żnio no, był brą zo wy me dal oraz „Dy plom Ho no ro wy za wy -
ro by z łu sek szysz ko wych”, nada ne na wy sta wie w Cie szy nie w ro ku 1880.
Praw dzi wy try umf od nio sły pro duk ty ma gi stra Ni tri bit ta w ro ku 1887, na Wy sta wie Kra jo wej
w Kra ko wie, któ rej prze bieg re la cjo no wa ło „Cza so pi smo To wa rzy stwa Ap te kar skie go”: „Ap te karz
z Kry ni cy p. H. Ni tri bitt nie za po mniał obe słać wy sta wy cen ny mi spe cjal no ścia mi”. By ły to: „ole jek
so sno wy”, „wy ciąg z igli wia świer ko we go”, wspo mnia ne już wcze śniej „pa styl ki z wo dy mi ne ral -
nej kry nic kiej”, „bal sam kry nic ki”, „wo da do ust” oraz „wo da na wło sy”. Za wy sta wio ne otrzy mał
ma gi ster Ni tri bitt „me dal bron zo wy” ko mi te tu. (Frag ment tek stu dr. n. farm. Ma cie ja Bil ka, opu -
bli ko wa ne go na stro nie www.ap te karz pol ski.pl).
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acja słyn ne go ro du (choć jed nak nie zo -
sta li ap te ka rza mi) w pro stej li nii, jak
naj bar dziej!

Szko da za tem, że or ga ni za to rzy (lu -
dzie z Pol ski), czy to przez prze ocze nie,
czy z po wo du bra ku in for ma cji, a nikt
z miej sco wych im te go nie pod po wie -
dział, nie po my śle li o za pro sze niu
na wiel ką ga lę ro dzeń stwa Elżbie ty
i Krzysz to fa Ni tri bit tów. Bo to prze cież
po win no być świę to nie tyl ko sie ci Ap -
te ki Dbam o Zdro wie, ale ta kże i ich!
War to pa mię tać, że bez ich pra dziad ka,
dziad ka i oj ca nie by ło by te go wspa nia -
łego ju bi le uszu!

PIOTR GRYŹ LAK

Warto wiedzieć

Ni tri bit to wie po cho dzi li z Ir lan dii. Hu gon
za ło żył pierw szą ap te kę w ro ku 1860
w wil li „Kra kus”. Je go syn prze niósł ją
w 1900 r. do bu dyn ku „Pod Or łem”, a wnuk
Ro man w 1937 r. – do No we go Do mu Zdro -
jo we go, gdzie do dziś ma swo ją sie dzi bę.
Ca ła ro dzi na jest wiel ce za słu żo na dla
uzdro wi ska (np. Ro man Ni tri bitt jest pa tro -
nem Od dzia łu PTTK, był za ło ży cie lem w ro -
ku 1924 PTT, współ twór cą m.in. KTH,
czło wie kiem o re ne san so wych za in te re so -
wa niach i uzdol nie niach).

O ł tarz przy ozdo bio ny był
sto ma ró ża mi. Sio stra Do -
mi ni ka otrzy ma ła je
od swo ich wy cho wa nek,

któ re przy by ły na uro czy stość z ca łej
Pol ski, a na wet z za gra ni cy. Ka pli ca
wy peł ni ła się go ść mi, na cze le z sio strą
Waw rzy ną, Mat ką Ge ne ral ną Zgro ma -
dze nia Sióstr Nie po ka la ne go Po czę cia
Naj święt szej Ma rii Pan ny (CSIC),
od 1900 ro ku obec ne go w No wym Są -
czu. Nie za bra kło uczen nic Ze spo łu
Szkół Sióstr Nie po ka la nek im. Kró lo -
wej Pol ski, dzia ła ją ce go od cza sów
przed wo jen nych przy Bia łym Klasz to -
rze. O ju bi le uszu s. Do mi ni ki nie za po -
mnia ło sta ro stwo po wia to we,
re pre zen to wa ne przez rad ne go Ada ma
Ma zu ra. Eu cha ry stii prze wod ni czył
i ka za nie wy gło sił de le gat bi sku pa tar -
now skie go ks. pra łat Ro bert Biel.

Na po cząt ku mszy od czy ta no list
gra tu la cyj ny i bło go sła wień stwo, ja kie

przy słał Ju bi lat ce sam pa pież Be ne -
dykt XVI (czy taj obok), dzię ku jąc są -
dec kiej za kon ni cy za ży cie peł ne wia ry
i mi ło ści oraz 66-let nią po słu gę Ko -
ścio ło wi po wszech ne mu i zgro ma dze -
niu sióstr nie po ka la nek. Dru gi list
gra tu la cyj ny przy słał z Tar no wa bi skup
or dy na riusz Wik tor Skworc (czy taj
obok), któ ry na pi sał, że „do żyć tak
pięk ne go ju bi le uszu jest zna kiem ła ski
i opie ki Bo żej”. 

Pierw sze czy ta nie po cho dzi ło
z Księ gi Pro ro ka Iza ja sza, to jest je dy -
ne miej sce w Pi śmie Świę tym, gdzie
o set nym ro ku ży cia mó wi się ja ko
o ogól nie do stęp nym mi ni mum ludz -
kie go wie ku, sym bo lu no wych cza sów.
– Ogra ni cze nie ludz kie go ży cia
do lat 70., w osta tecz no ści do 80. i to
gdy je ste śmy moc ni, wy ni ka ło z ludz -
kiej grzesz no ści. Bóg jed nak, jak za po -
wia da pro rok, stwo rzy no we nie bo
i no wą zie mię, i w tej no wej rze czy wi -

Siostra Dominika z Białego Klasztoru
skończyła 100 lat!

Sącz to miasto
czyste, pełne
patriotyzmu...
Sio stra Do mi ni ka, z do mu Au re lia Bur cza now ska, nie po -
ka lan ka z Bia łe go Klasz to ru w No wym Są czu, ob cho dzi -
ła 3 paź dzier ni ka set ne uro dzi ny! Z tej oka zji w ka pli cy
klasz tor nej zo sta ła od pra wio na dzięk czyn na msza św.
z udzia łem do stoj nej Ju bi lat ki, któ ra jest w świet nej kon -
dy cji fi zycz nej i umy sło wej. Więk szą część Eu cha ry stii
prze ży ła na sto ją co i na klęcz kach, z ocza mi wy peł nio ny -
mi mi ło ścią do Bo ga i lu dzi.

FOT. PG

WOKÓŁ NAS
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sto ści 100 lat bę dzie od zna czać peł ne,
choć jed nak wciąż tyl ko do cze sne trwa -
nie – ob ja śniał ka płan prze wod ni czą cy
li tur gii. 

Pod czas ka za nia ks. Biel wspo mniał
„sym pa tycz ną wa dę” sio stry Do mi ni ki,
któ rą jest pi sa nie li stów i to nie e -ma ilo -
wych, lecz tra dy cyj nych, z ko per tą
i znacz kiem pocz to wym. Tej pa sji za -
kon ni ca od da je się co dzien nie, kre śląc
ka żde go dnia śred nio po 1-2 li sty,
w okre sie przed świą tecz nym oko ło 150
i ta ką też ob fi tą ko re spon den cję otrzy -
mu je. Ka zno dzie ja po wie dział, że
w swo im ży ciu za kon nym sio stra Do mi -
ni ka sta ra ła się re ali zo wać jed no z za le -
ceń ka pła na – po ety, ks.
Ja na Twar dow skie go, z któ rym nie po ka -
lan ka z No we go Są cza ko re spon do wa ła
przez wie le lat „że by nie być ta ką czci -
god ną oso bą, któ rej po da ją pa ra sol, ale
być ży wi cą, któ rą z so sny na ka dzi dła
skro bią, chle bem, któ ry chro nią”. 

Ju bi lat ka otwie ra ła pro ce sję z da ra mi
oł ta rza, ja ko pierw sza przy ję ła ko mu nię
św. Na za koń cze nie mszy po de szła
do mi kro fo nu, by po dzię ko wać wszyst -
kim za pa mięć i mo dli twę.

– Dzię ku ję Mat ce Ge ne ral nej, sio -
strom są dec kim i ca łe mu zgro ma dze niu,
że mnie przy ję ło do sie bie, bo tu taj zna -
la złam wszyst ko, co ce nię naj bar dziej
– mó wi ła s. Do mi ni ka. – Naj pierw ży cie
re li gij ne bar dzo głę bo ko usta wio ne
przez za ło ży ciel kę zgro ma dze nia bło go -
sła wio ną Mat kę Mar ce li nę Da row ska.
Zna la złam w zgro ma dze niu głę bo ki pa -
trio tyzm i pra cę na uczy ciel ską, któ rą
od dziec ka ce ni łam so bie naj bar dziej.
My ślę, że ta pra ca jest chy ba po ka płań -
stwie naj wa żniej sza. Dzię ku ję wszyst kim
są de cza nom. Mu szę po wie dzieć, że Sącz
od pierw sze go dnia, jak tu przy by łam,
bar dzo mi się spodo bał, bo to jest mia -
sto czy ste, peł ne pa trio ty zmu. Ży czę na -
dal, że by ście są de cza nie ży li w ła sce
Bo żej, w umi ło wa niu Oj czy zny, wszyst -
kie go co do bre i pięk ne. Żyj cie z Bo -
giem, żyj cie z wiel ką wdzięcz no ścią, bo
wszyst ko jest ła ską Bo żą. Żyj cie z uf no -
ścią, bo uf ność jest nie sły cha nie cen na,
ktoś okre ślił, że uf ność to wia ra w mi -
łość. To słusz ne, wie rzy my w do broć
Bo żą i ta uf ność pro wa dzi do mi ło ści.
Żyj cie mi ło ścią…

Zer wa ła się bu rza okla sków i obec ni
w ka pli cy od śpie wa li sio strze Do mi ni ce
na sto ją co „Ży czy my, ży czy my”. 

Po mszy go ści z Pol ski po pro szo no
do re fek ta rza klasz tor ne go na uro dzi no -
wy obiad. Wspo mnie niom nie by ło koń -
ca. – Czy sio stra mnie pa mię ta? – py ta ły
na wy przód ki star sze pa nie. Jed na z wy -
cho wa nek s. Do mi ni ki przy wio zła
na uro czy stość swo je wnu ki prze bra ne
w strój kra kow ski. 

***
Na za jutrz do do stoj nej Ju bi lat ki po -

spie szył z kwia ta mi i ży cze nia mi pre zy -
dent No we go Są cza Ry szard No wak.
Pre zy den to wi to wa rzy szy ła sze fo wa
Urzę du Sta nu Cy wil ne go Mał go rza ta
Ant kie wicz -Wójs. Ry szard No wak ży -
czył sio strze Do mi ni ce zdro wia i do brej
kon dy cji na dal sze la ta. Pre zy dent prze -
ka zał nie po ka lan ce pre zen ty: za pas pa -
pe te rii, pió ro, znacz ki i te le fon, bo jak
już wspo mnie li śmy sio stra Do mi ni ka

sły nie z pi sa nia li stów i kar tek. – Żyj cie
z Bo giem, żyj cie z wiel ką wdzięcz no ścią,
bo wszyst ko jest ła ską Bo żą. Ja nie my -
ślę o ju trze. Dzień jest dzi siaj, a ju tro bę -
dzie ko lej ny, wspa nia ły… – mó wi ła
Ju bi lat ka.

List Ojca Świętego
Benedykta XVI

Je go Świą to bli wość Be ne dykt
XVI uczest ni czy du cho wo w dzięk czyn -
nym Ma gni fi cum sio stry Ma rii Do mi ni ki
od eu cha ry stycz ne go Pa na Je zu sa ze
Zgro ma dze nia Sióstr Nie po ka la ne go Po -
czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, któ ra
w dniu 3 paź dzier ni ka 2010 ro ku ob cho -
dzi set ną rocz ni cę uro dzin.

Z tej oka zji prze ka zu je ser decz ne
po zdro wie nia oraz ży czy Czci god nej
Ju bi lat ce ob fi tych da rów Du cha Świę -
te go i umoc nie nia w ła sce Bo żej. Wy -
ra ża uzna nie za Jej gor li wą po słu gę
w mi nio nych la tach, zwłasz cza ja ko dy -

rek tor ki, na uczy ciel ki, ka te chet ki i wy -
cho waw czy ni dziew cząt, za Jej
po świę ce nie i tro skę o wzrost Ko ścio ła
i Zgro ma dze nia, za wszel kie do bro
i mi łość oka zy wa ną bliź nim.

Na dal sze la ta upra sza w mo dli twie
szcze gól ną opie kę Naj święt szej Ma ryi
Pan ny oraz z ser ca udzie la apo stol skie go
bło go sła wień stwa, któ rym obej mu je ta -
kże wspól no tę za kon ną w No wym Są czu,
ro dzi nę i przy ja ciół Sio stry oraz uczest -
ni ków ju bi le uszo wej uro czy sto ści. 

Z Wa ty ka nu 21 wrze śnia 2010 ro ku 

Ograniczenie ludzkiego
życia do lat 70.,
w ostateczności do 80. i to
gdy jesteśmy mocni,
wynikało z ludzkiej
grzeszności. Bóg jednak,
jak zapowiada prorok,
stworzy nowe niebo i nową
ziemię, i w tej nowej
rzeczywistości 100 lat
będzie odznaczać pełne,
choć jednak wciąż tylko
doczesne trwanie.
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***
Czci god nej Sio strze Ju bi lat ce, sio -

strze Ma rii Do mi ni ce Po kój i Bło go sła -
wień stwo w Pa nu.

Z wiel ką ra do ścią przy ją łem wia do -
mość o set nej rocz ni cy Sio stry uro dzin,
któ ra przy pa da wła śnie 3 paź dzier ni ka.
Z tej oka zji pra gnę naj pierw prze ka zać
dro giej Ju bi lat ce mo je szcze re i bar dzo
ser decz ne gra tu la cje. Do żyć tak pięk -
ne go ju bi le uszu jest zna kiem ła ski

i opie ki Bo żej. W tym uro czy stym dniu
set nych uro dzin gra tu lu ję dro giej Sio -
strze Ju bi lat ce wszel kich osią gnięć du -
cho wych, zna nych tyl ko Bo gu, dzię ki
któ rym od da wa na jest chwa ła Trój cy
Świę tej i wy peł nia na po słu ga dla do bra
Ko ścio ła. Bar dzo go rą co dzię ku ję
za tak wie lo ra ką i ofiar ną po słu gę, naj -
pierw wy cho waw czy ni, na uczy ciel ki,
dy rek tor ki i ka te chet ki w Ko ście rzy nie,
Szcze cin ku, Wrzo so wie, a przede
wszyst kim w no wo są dec kim Bia łym
Klasz to rze, gdzie Sio stra Ju bi lat ka spę -
dzi ła po nad po ło wę swe go ży cia za kon -
ne go. Bóg za płać za wszel kie do bro
czy nio ne dla Ko ścio ła tar now skie go
i ca łe go zgro ma dze nia. 

Pra gnę na dal sze la ta, oby jak naj -
dłu ższe la ta, ży czyć ob fi to ści łask, któ re
przy no si nam Chry stus. W ra do ści
na ka żdy dzień ży cia, któ re niech bę -
dzie świa dec twem Do brej No wi ny.
Z ser ca ży czę też zdro wia, du cho wych
mo cy i wszel kie go do bra. 

Dro giej Sio strze Ju bi lat ce oraz
wszyst kim uczest ni kom tej ju bi le uszo -
wej uro czy sto ści udzie lam pa ster skie go
Bło go sła wień stwa. 

KS. WIK TOR SKWORC 
BI SKUP TAR NOW SKI 

***
Bia ły Klasz tor po wstał w No wym Są -

czu w 1897 r. ja ko czwar ty dom Zgro -
ma dze nia Sióstr Nie po ka la ne go
Po czę cia NMP. Pro jek to daw cą obiek tu
był ar chi tekt kra kow ski Ka rol Knaus.
Przed sta wił on plan i kosz to rys bu do wy
do za twier dze nia za ło ży ciel ce Zgro ma -
dze nia bł. Mat ce Mar ce li nie Da row skiej
w lu tym 1895 r. Po świe ce nia ukoń czo -
ne go klasz to ru z ka pli cą i szko ły do ko -
nał bi skup tar now ski Igna cy Ło bos
8 wrze śnia 1897r.

Bł. Mat ka Mar ce li na Da row ska prze -
zna czy ła Bia ły Klasz tor na miej sce pra cy
wy cho waw czo -dy dak tycz nej Zgro ma -
dze nia. Obok szko ły śred niej z in ter na tem
aż do ro ku 1933 ist nia ła bar dzo licz nie
uczęsz cza na szkół ka lu do wo -pod sta wo -
wa, bez płat na, dla dzie ci z oko li cy, szcze -
gól nie z po bli skiej Ko lo nii Ko le ja rzy.
W ro ku szkol nym 1897/98 w szko le by ło
za le d wie 16 uczen nic, licz ba ta w mia rę
lat szyb ko wzra sta ła, na to miast w szkół -
ce w pierw szym ro ku by ło aż 120 dzie ci.

Od chwi li po świę ce nia do mu pra ca
apo stol ska Zgro ma dze nia w Bia łym
Klasz to rze trwa bez prze rwy. W cza sie
dzia łań wo jen nych obu wo jen świa to -
wych, w cza sie oku pa cji hi tle row skiej,
mi mo licz nych re pre sji okre su sta li now -
skie go sio stry z gro nem na uczy cie li
świec kich bez prze rwy, choć nie raz
w ukry ciu, na ucza ły i wy cho wy wa ły
pol ską mło dzież w du chu za sad chrze -
ści jań skich, w go rą cym pa trio ty zmie.

Pięk nym świa dec twem owo ców tej
pra cy by ły ob cho dy 100-le cia ist nie nia
i dzia łal no ści Bia łe go Klasz to ru
w 1997 r. Na uro czy sto ściach zgro ma -
dzi ło się oko ło 700 daw nych wy cho wa -
nek. Wszyst kie wy ra ża ły swo je
przy wią za nie do szko ły i wdzięcz ność
za prze ka za ne im za sa dy.

(HSZ)

WOKÓŁ NAS

Sio stra Do mi ni ka

(Z d. Au re lia Bur cza now ska) uro dzi ła się
w War sza wie 3 paź dzier ni ka 1910 r.
Po ukoń cze niu edu ka cji roz po czę ła pra cę
w Szko le Prze my sło wo -Han dlo wej Sióstr
Zmar twy chw sta nek w Czę sto cho wie. Rów -
no le gle z pra cą na uczy ciel ską du żo cza su
i ser ca po świę ca ła dzia łal no ści w Ak cji Ka to -
lic kiej, peł ni ła funk cję pre ze ski Die ce zjal nej
Ak cji Ka to lic kiej, rów no cze śnie by ła pre ze ską
So da li cji Ma riań skiej na Ja snej Gó rze na wet
w okre sie oku pa cji. Do War sza wy wró ci ła
w 1943 r., by być z ro dzi ną, ale już 25 mar -
ca 1944 r. wstą pi ła do Zgro ma dze nia Sióstr
Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma rii
Pan ny w Szy ma no wie. W klasz to rze skoń czy -
ła In sty tut Wy ższej Kul tu ry Re li gij nej na KUL
w Lu bli nie. Pra co wa ła ja ko wy cho waw czy ni,
na uczy ciel ka, dy rek tor ka szko ły i ka te chet ka
w Ko ście rzy nie, Szcze cin ku, Wrzo so wie
i przede wszyst kim w No wym Są czu, gdzie
spę dzi ła po nad po ło wę ży cia za kon ne go.
Sio stra Do mi ni ka czu je się do brze – kon dy -
cja do po zaz drosz cze nia, żad na cho ro ba się
jej nie ima. Ma jąc 92, la ta sa mo dziel nie wy -
szła na Gu ba łów kę, a i te raz zro bi ła by to sa -
mo, gdy by jej tyl ko po zwo lić – mó wią
nie po ka lan ki. Ma peł ną świa do mość: czy ta,
pi sze i dys ku tu je, ale przede wszyst kim du żo
się mo dli i rów nie du żo śpi, jest ra do sna i po -
god na.
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Jed ną z nie zby wal nych pa -
mią tek po awan sie San de cji
do I li gi pił kar skiej po zo sta -
nie wy bi te oko Mi cha ła G.
Wła śnie w Są dzie Re jo no -
wym w No wym Są czu zo sta -
ły wzno wio ne roz pra wy w tej
spra wie. Po szko do wa ny Mi -
chał G. jest... ob wi nio ny
w niej o wy kro cze nie.

Spra wa w Są dzie Re jo no wym to -
czy się już od wie lu mie się cy,
ale z po wo du tzw. zmia ny skła -
du orze ka ją ce go, a mó wiąc

po ludz ku – re zy gna cji jed ne go sę dzie -
go i za stą pie niu go przez in ne go – po -
win na roz po cząć się od no wa. Stro ny
wy ra zi ły jed nak zgo dę na to, że by to czy -
ła się da lej bez po wta rza nia wszyst kie -
go, co się już od by ło.

Manewr oskrzydlający
Na roz pra wie 28 wrze śnia sę dzia An -

drzej Kuź nar przyj mo wał ze zna nia dal -
szych świad ków. Pierw szym z nich był
Adam Woj tas, lat 32, nie ka ra ny do tąd
za skła da nie fał szy we go świa dec twa
i ob cy dla ob wi nio nych, wła ści ciel agen -
cji ochro niar skiej. Oświad czył, że za -
rząd MKS San de cja zle cił je go fir mie
za bez pie cze nie im pre zy dla ki bi ców, ja -
ką z oka zji awan su klu bu do eks tra kla -
sy urzą dzo no w Par ku Strze lec kim 10
czerw ca 2009 r. Woj tas przy był na tę
uro czy stość pry wat nie i zo stał świad -
kiem wy da rzeń. Już bo wiem za mie rzał
od je chać i wła śnie wsia dał do sa mo cho -
du za par ko wa ne go przy sce nie w musz -
li, gdy zo ba czył, że na dwóch mło dych
lu dzi sie dzą cych so bie na wi dow ni rzu -
ci ło się kil ku na stu, kil ku dzie się ciu in -
nych ró wie śni ków. Dwóm na pad nię tym

i bi tym nie po zo sta ło nic in ne go, jak wo -
bec prze wa ża ją cych sił wro ga ru szyć
do uciecz ki. Wy bie gli za głów ną bra mę
w Par ku Strze lec kim, za któ rą znaj do -
wa ło się zgru po wa nie po li cji. Po nie waż

na wi dok ok. 10 funk cjo na riu szy po goń
sta nę ła jak wry ta, dwaj ści ga ni zbie gli.

Zda niem Ada ma Woj ta sa, po mię dzy
po li cjan ta mi a tłu mem wy wią za ła się
dys ku sja, je śli tak to mo żna na zwać.
Stró że po rząd ku mie li na ma wiać ki bi -

ców do po wro tu do Par ku Strze lec kie -
go, a w od po wie dzi sły sze li mia ro we
skan do wa nie „J…ć po li cję!” i ta kie tam
jak zwy kle.

Po chwi li ki bi ce rze czy wi ście cof nę li
się do Par ku Strze lec kie go, ale nie po to,
że by kon ty nu ować za ba wę, lecz by za -
opa trzyć się w amu ni cję. Ich przy wód -
cy mu sie li stu dio wać sztu kę wo jen ną, bo
po spo li te ru sze nie w bar wach San de cji
– jak by do wo dzo ne przez sa me go na -
sze go wiel kie go kró la Wła dy sła wa Ja -
gieł łę – spraw nie wy ko na ło ma newr
oskrzy dla ją cy i ude rzy ło na po li cję
od stro ny bra my bocz nej. Ude rze nie po -
le ga ło na przy go to wa niu ar ty le ryj skim
w po sta ci mio ta nia ka mie ni. Po li cja ni -
czym krzy ża cy pod Grun wal dem za sło -
ni ła się tar cza mi.

Machina oblężnicza
Ki bi ce skon stru owa li ma chi nę ob lę -

żni czą: wy rwa li ław kę i pod jej osło ną
zbli ża li się do strze gą cych bocz nej bra -

Pi ta wal są dec ki

Wy bi te oko ki bi ca

Kibice skonstruowali
machinę oblężniczą:
wyrwali ławkę i pod jej
osłoną zbliżali się
do strzegących bocznej
bramy policjantów, aby
z bliska skuteczniej razić
ich kamieniami.

FOT. SAW
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my po li cjan tów, aby z bli ska sku tecz niej
ra zić ich ka mie nia mi. Wte dy da ło się
sły szeć po li cyj ny me ga fon, przez któ ry
we zwa no mło dzież do ro zej ścia się z po -
wo du nie le gal no ści zgro ma dze nia.

W su mie za dy ma trwa ła 30-40 mi nut,
przez ca ły czas ki bi ce rzu ca li ka mie nia -
mi (mu sie li chy ba usy pać nie ma łą gór -
kę…), to też po li cja do ich roz pę dze nia
uży ła bro ni gład ko lu fo wej. Strza ły wy -
mie rzy ła w kie run ku ata ku ją cej ją ha ła -
stry. Wy glą da ło to tak, że po li cjan ci
usta wi li się w dwa rzę dy: pierw szy osła -
niał tar cza mi, a zza nich dru gi otwo rzył
ogień. Strze la no do ma chi ny ob lę żni czej
w po sta ci ław ki, za któ rą kry ło się 4-5
na past ni ków oraz do osob ni ków rzu ca -
ją cych ka mie nia mi z bo ków. W su mie
si ły ata ku ją cych li czy ły kil ka dzie siąt par
rąk ci ska ją cych ka mie nie.

Strzały na oślep?
Za py ta ny przez sąd, czy po li cjan ci

ce lo wa li czy też strze la li na oślep?

– świa dek od parł, że je śli ktoś zbie gał
z wa łu z rę ką pod nie sio ną do rzu ca nia,
to w nie go ce lo wa no. Jed no jest pew ne,
że nikt po stron ny nie mógł po strza łu do -
stać, lecz tyl ko ak tyw ny i agre syw ny
uczest nik zajść.

Świa dek Woj tas wszyst ko wi dział
z od le gło ści ok. 20 m. Przez ca ły czas
stał na wa łach z ów cze snym wi ce pre ze -
sem klu bu Ka dłucz ką i ape lo wa li stam -
tąd, że by na stęp ni ki bi ce nie przy łą cza li
się do roz ru chów. Wi ce pre zes pró bo wał
prze mó wić ar gu men tem, że od wró cą się
spon so rzy. Nie uda ło im się jed nak za -
pa no wać nad sy tu acją.

Świa dek przy znał, że w pierw szej fa -
zie w wal kach bra li udział ta kże je go
pra cow ni cy, któ rzy po trak to wa li na past -
ni ków ga zem łza wią cym, ale ten śro dek
za po bie gaw czy oka zał się nie sku tecz ny.
Świa dek wśród uczest ni ków za mie szek
nie roz po znał sie dzą cych na sa li są do -
wej ob wi nio nych Mi cha ła G. i Mi cha ła
S. (trze ci – Da wid H. – był uprzej my nie
przy być bez uspra wie dli wie nia).

Na stęp nie z od sie czą dla ob lę żo nych
po li cjan tów przy by ły po sił ki. Już wcze -
śniej, po roz wią za niu im pre zy przez or -
ga ni za to rów – oso by po stron ne opu ści ły
Park Strze lec ki przez głów ną bra mę,
więc od siecz we szła przez nią do środ -
ka i wy gar nia ła naj bar dziej krew kich ki -
bi ców.

Muzyka przestała grać
Oska rży ciel pu blicz ny w oso bie

młod sze go aspi ran ta Bog da na Ob rzu ta
z Ko men dy Po li cji w Li ma no wej (no -
wo są dec ka ko men da – ja ko stro na – wy -
łą czy ła się ze spra wy) upew nił się, czy
w mo men cie ata ku na po li cję znaj do wa -
ły się w tym miej scu oprócz ata ku ją cych
ta kże oso by po stron ne?

Świa dek Woj tas zde cy do wa nie za -
prze czył.

Sąd do py tał: 
– Nie by ło tam ga piów?
– Nie by ło ga piów ani ni ko go przy -

pad ko we go.
Oska rży ciel drą żył: – Czy po we zwa -

niu do ro zej ścia się, ktoś stam tąd od -
szedł?

– Nie. Mo gły to być po je dyn cze oso -
by, ale ja te go nie wi dzia łem. Mo głem
nie za uwa żyć.

– Czy we zwa nie do ro zej ścia by ło sły -
szal ne?

– By ło, bo mu zy ka by ła już wy łą czo na.

Kocioł bez gapiów
Po tem do wy py ty wa nia przy stą pił

przed sta wi ciel Mi cha ła G. – ad wo kat Ja -
nusz Kle in: – Za tem nie wy klu cza pan,
że mógł stam tąd ktoś odejść. Ale czy by li
ta cy, któ rzy do cho dzi li?

– Ca ły czas oso by za in te re so wa ne
awan tu rą do bie ga ły z wa łu z nie bez -
piecz ny mi przed mio ta mi w rę kach, że by
ata ko wać po li cjan tów.

– Czy mógł tam stać ktoś, kto za cho -
wy wał się bier nie?

– Je śli ktoś scho dzi na dół w stro nę
po li cji z bro nią, to nie za cho wu je się
bier nie. Nie za uwa ży łem tam osób bier -
nych, nie by ło tam ga piów, ale by ło
ciem no i nie mo gę za gwa ran to wać, że
wi dzia łem wszyst ko. W po wie trzu la ta ły
ka mie nie, ka wał ki ła wek – trud no przy -
pusz czać, że by w ten ko cioł pcha li się ja -
cyś ga pie.

Ranny wiceprezes Sandecji
– Czy pre zes Ka dłucz ka ca ły czas stał

ze świad kiem na wa le?
– Nie.
– Gdzie się po dział?
– Nie wiem. Od da lił się. Nie pa mię -

tam, czy przed strza ła mi, czy po.
– Jak to się sta ło, że zo stał po strze -

lo ny?
– Nie wiem. O je go po strza le do wie -

dzia łem się do pie ro po tem. Przy mnie go
nie do stał. Nie wiem też, czy to się sta ło
na wa le. Gdy by li śmy ra zem, na pew no
nie zo stał tra fio ny.

Ob wi nio ny Mi chał S. wy krył sprzecz -
ność w wy po wie dziach świad ka: – Mó wił
pan, że strze la no tyl ko do ata ku ją cych. To
dla cze go do stał Ka dłucz ka?

Mec. Kle in w ce lu za su ge ro wa nia so -
li dar no ści słu żbo wej za py tał, czy świa -
dek był po li cjan tem?

– Nie – brzmia ła od po wiedź. – Nie
by łem na wet w woj sku.
– Czy po li cja strze la ła sal wa mi, czy
po je dyn czo jak do ka czek?

– Ra czej gru po wo, po je dyn czych
strza łów nie sły sza łem. Od nio słem wra -
że nie, że jak pod bie ga ła gru pa na past ni -
ków, to po li cjan ci od da wa li sal wę.FO
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Policja użyła broni
Dru gim świad kiem był po li cjant S. P.,

lat 25. Sę dzia Kuź nar od czy tał je go ze -
zna nia ze śledz twa. 10 czerw ca 2009 r.
peł nił słu żbę w umun du ro wa niu słu żbo -
wo -ćwi czeb nym. Udał się na miej sce
wy da rzeń po we zwa niu, że w Par ku
Strze lec kim znaj du je się gru pa agre syw -
nych ki bi ców. Po przy by ciu zo ba czył
ok. 50 osób w bar wach San de cji. Rzu -
ca li ka mie nia mi i bu tel ka mi, wy krzy ki -
wa li groź by.

Ra zem z in ny mi funk cjo na riu sza mi
przy jął szyk z tar cza mi z przo du. Po nie -
waż nie mo gli opa no wać sy tu acji, do -
wód ca J. S. po pro sił o wspar cie. Ki bi ce
nisz czy li mie nie, wy ry wa li i ła ma li ław -
ki, re kla my, ogro dze nie. Nie tyl ko rzu -
ca li frag men ta mi te go wszyst kie go, ale
ta kże przy stą pi li do bu do wy ba ry ka dy.
Przez me ga fon usły sze li we zwa nie
do prze strze ga nia pra wa.

Wo bec nie sku tecz no ści tej słow nej
per swa zji do wód ca zwró cił się do prze -
ło żo nych o zgo dę na uży cie bro ni gład -
ko lu fo wej. Po otrzy ma niu po zwo le nia
ostrzegł ki bi ców, że je śli nie za prze sta -
ną dzia łań, to za sto so wa ne zo sta ną wo -
bec nich środ ki przy mu su
bez po śred nie go. W sy tu acji bra ku re ak -
cji wy dał roz kaz od da nia strza łu ostrze -
gaw cze go. Gdy i to nie przy nio sło
efek tu, wy dał po le ce nie strze la nia
w stro nę na past ni ków.

J. S. był wśród strze la ją cych. Za pew -
niał, że ogień otwo rzo no wy łącz nie

w kie run ku osób agre syw nych. Po od -
da niu pierw szych strza łów uzbro je ni
funk cjo na riu sze wy co fa li się w ce lu
uzu peł nie nia amu ni cji.

Po nie waż agre sja ki bi ców na dal się
zwięk sza ła, ra zem z przy by ły mi po sił -
ka mi opa no wa li sy tu ację. On oso bi ście
ni ko go nie za trzy mał, ani nie udzie lał
po mo cy me dycz nej. Sły szał, że ran nych
zo sta ło kil ku po li cjan tów.

Jest pe wien, że gu mo wy mi ku la mi
nie zo sta ła tra fio na żad na przy pad ko wa
oso ba, lecz tyl ko ki bi ce ata ku ją cy po li -
cję i nisz czą cy mie nie.

Po li cja swo im za cho wa niem nie da ła
ki bi com żad ne go pre tek stu do ata ku.
Po pro stu by ło to chu li gań stwo bez po -
wo du, wy łącz nie dla wy ży cia się.

Od pasa w dół
Sąd ka zał świad ko wi ro zej rzeć się

po sa li, ale po li cjant nie roz po znał wśród
obec nych żad ne go z na past ni ków z Par -

ku Strze lec kie go. Na szcze gó ło we py ta -
nia oska rży cie la i ad wo ka ta S. P. od po -
wia dał, uży wa jąc for muł ki „nie
pa mię tam”.

Re ak cję wzbu dzi ło je dy nie py ta nie mec.
Kle ina o to, w ja kie miej sca ce lo wa li?

– Zgod nie z re gu la mi nem: od pa sa
w dół.

Ad wo kat ze rwał się jak by ukłu ty ba -
gne tem: – Chło pak otrzy mał bez po śred -
ni strzał w oko, nie ry ko szet!

I za wo łał, nie co wy cho dząc z ro li:
– Czy to pan?

– Nie je stem w sta nie po wie dzieć, kto
do nie go strze lał. Strze la li śmy po ni żej
pa sa – za brzmia ła spo koj na od po wiedź.

Ad wo kat wy krzyk nął oska rży ciel -
skim to nem: – Czy ba wi cie się w po lo -
wa nia?

Włą czył się oska rży ciel pu blicz ny:
– Ce lo wa li ście od pa sa w dół. Czy mo -
żli wa by ła sy tu acja, że uczest nik zajść
aku rat schy lił się po na stęp ne przed mio -
ty do rzu ca nia i wte dy do stał?

– Mo gła za ist nieć ta ka sy tu acja.
Po tej od po wie dzi ad wo kat, obaj ob -

wi nie ni oraz mat ka jed ne go z nich pró -
bo wa li za krzy czeć po li cjan ta. Pa da ły
m.in. za rzu ty, że po li cja tyl ko cze ka, aż
ktoś się schy li, że by w ma je sta cie pra wa
strze lać do nie go po wy żej pa sa…

Cdn.
(IRP)

Komentarz

Fak tycz nie od 10 wrze śnia 2009 r. upły nę ło już po nad 15 mie się cy, ale świa dek -po li cjant wy po -
wia dał sło wa „nie pa mię tam” nie co me cha nicz nie…
Z ka ko fo nii, ja ką wy two rzy li ad wo kat, dwaj ob wi nie ni i mat ka jed ne go z nich po do pusz cze niu
przez świad ka -po li cjan ta mo żli wo ści tra fie nia w oko w chwi li, gdy ofia ra aku rat się schy li ła, da ło
się wy ło wić nie za chwia ne prze ko na nie ca łej czwór ki, że ta ki zbieg oko licz no ści ab so lut nie nie
mógł się wy da rzyć. Co dzien ne do świad cze nie nas wszyst kich jed nak wy raź nie nam pod po wia da,
że gdy by zbie gów oko licz no ści nie by ło, to prze cież nie zda rza ły by się np. wy pad ki sa mo cho do we
i in ne nie szczę ścia…
Ma ło wia ry god ne jest rów nież twier dze nie, iż wy da rzeń nie ob ser wo wa li ga pie. W Pol sce? U nas
ża den in cy dent nie mo że obejść się bez ga piów! Ga pie są za wsze i wszę dzie, a za tem za miesz ki
w Par ku Strze lec kim nie mo gły być wy jąt kiem!
Wy da je się, że udo wod nie nie wi ny za wy bi cie oka, kon kret ne mu funk cjo na riu szo wi po li cji bę dzie
nie mo żli we. Trze ba tu przy wo łać ca sus śmier ci gór ni ków w ko pal ni Wu jek na po cząt ku sta nu wo -
jen ne go w 1981 r. Po nie waż w wie lu prze wo dach są do wych ni ko mu nie uda ło się ni gdy wy ka -
zać, któ ry kon kret nie mi li cjant z od dzia łu spe cjal ne go, ja ki otwo rzył ogień z ostrej amu ni cji
do straj ku ją cych, za strze lił któ re go kol wiek z gór ni ków, wszy scy mu sie li zo stać unie win nie ni. I ca -
łe szczę ście, że w pol skim pra wie nie ma po ję cia od po wie dzial no ści zbio ro wej. (IRP)

Celowaliście od pasa w dół.
Czy możliwa była sytuacja,
że uczestnik zajść akurat
schylił się po następne
przedmioty do rzucania
i wtedy dostał?
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Z ini cja ty wy człon ków UKS
Ry ter w gó rach pod Kra mar -
ką w Ry trze wy bu do wa na zo -
sta ła ka plicz ka. Chry stus
Fra so bli wy sta nął w miej scu,
któ re co dzien nie w ra mach
tre nin gów od wie dza ją miej -
sco wi bie ga cze. 

K a żda ka plicz ka ma swo ją hi sto -
rię i na sza ta kże – mó wi pre -
zes UKS Ry ter Ma rian
Do bosz. – Od pra wie dzie się -

ciu lat do dom ku pod Kra mar ką bie ga ją
spor tow cy, truch ta ją i ma sze ru ją set ki
lu dzi, miesz kań cy Ry tra i Roz to ki, wcza -
so wi cze i tu ry ści. Tu pra wie co dzien nie
ktoś za zna cza swo ją obec ność. Do wo -
dem na to jest ze szyt z wpi sa mi. By wa -
my tu o ka żdej po rze ro ku. Kra jo braz
prze pięk ny, więc za chę ca my wszyst kich
do spa ce rów, mar szo bie gów i truch ta -
nia. Or ga ni zu je my tu tzw. Bie gi „Be jo -
rów”, je sien ny i zi mo wy na nar tach.

Po mysł, by w tym za kąt ku Be ski du
Są dec kie go po sta wić ka plicz kę, zro dził
się w ubie głym ro ku. Wy bór Chry stu sa
Fra so bli we go nie był przy pad ko wy, bo
ta oko li ca skła nia do te go, aby się za -
trzy mać, od po cząć, po my śleć nad ży -
ciem i zwy czaj nie się po mo dlić. Oprócz
Pa na Je zu sa jest też pła sko rzeź ba przed -
sta wia ją ca św. Hu ber ta – pa tro na my śli -
wych, le śni ków i spor tow ców.
Nie daw no to miej sce zo sta ło uro czy ście
po świę co ne przez ks. pro bosz cza An to -
nie go My ja ka. Od pra wio na zo sta ła le -
śna msza.

***
Ini cja to rów wspar ły in sty tu cje i fir -

my: Nad le śnic two z Piw nicz nej -Zdro ju,
dy rek cja ho te lu Per ła Po łu dnia i Era Ka -
mie nia z Ry tra. Pra ce ka mie niar skie wy -
ko na li Jan i Krzysz tof Pa du lo wie.
Kon struk cja dasz ku i gont to za słu ga
Pio tra Za brze skie go z Mu szy ny. Au to -
rem fi gu ry Chry stu sa jest Jan De ker,
a jej kon ser wa cji do ko nał Jan Ko wal -
czyk. Ja nusz Au gu sty nek ofia ro wał pła -
sko rzeź bę św. Hu ber ta. Swój udział

w tym przed się wzię ciu mie li też Piotr
Dud czak (wspól nie z pra cow ni ka mi)
oraz wójt Wła dy sław Wnę trzak.

Spo ro go dzin spo łecz nie prze pra co wa -
li człon ko wie UKS Ry ter. Wy ko pa li fun -

da men ty, za la li je be to nem, a na stęp nie
zbie ra li spe cjal ne ka mie nie na bu do wę
ka plicz ki, mu ru opo ro we go i chod ni ka.
Wie le wy sił ku wło ży li w ni we la cje te re -
nu i nada nie mu obec ne go wy glą du.

***
Pod czas uro czy ste go po świę ce nie te -

go za kąt ka piw ni czań ska po et ka Wan da
Łom nic ka -Du lak wy re cy to wa ła wiersz,
któ ry spe cjal nie z tej oka zji na pi sa ła:

Chrystus Frasobliwy
w kapliczce pod Kramarką

Oprócz Pana Jezusa
jest też płaskorzeźba
przedstawiająca św.
Huberta – patrona
myśliwych, leśników
i sportowców.

WOKÓŁ NAS
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Psalm o Frasobliwym
Chry stus Fra so bli wy w le sie nad Roz to ką
świer ki się przy Nim mo dlą wy so ko
mchy zie le nią sy cą po to ku skal ne ścia ny
sie dzi Bóg w ka plicz ce ci chy za du ma ny

W słoń cu al bo w desz czu pod nie ba pół cie niem
bło go sła wi wę drow com gło wy po chy le niem
tu dwo iste po to ki w jed ność się spla ta ją
ich wo dy prze czy ste szum ność wy śpie wa ją

Dzwo nek fio le to wy sy gna tur ka le śna
roz dzwo nił po po łu dnie w na chy le niu wrze śnia
buk roz sy pał ko lo ry zie le ni i zło ta
w za pa chu ży wi cy skry ta drzew Gol go ta

Przy sta nek pąt ni ków spor tow ców i sa ren
w mil cze niu Kra mar ki wzmac nia ją cych wia rę
przy sią dą na ław ce klęk ną na ka mie niu
od pra wią nie szpo ry w won nym za chwy ce niu

My śli wi nar cia rze tu ry ści pa sjo na ci
pój dą ze świą ty ni le śnym psal mem bo ga ci
Chry stus Fra so bli wy w le sie nad Roz to ką
We mgły ob le czo ny w au re oli ob ło ków.

(PG)

Warto wiedzieć

Przy urzą dza niu ka plicz ki pra co wa li zna ni
z za mi ło wań spor to wych: Cze sław Łę kaw -
ski, Ma rek To kar czyk, Ka zi mierz Ku lig, Jan
To ma siak, Ma rian Do bosz, Zbi gniew To kar -
czyk, Pa weł Ma jew ski, Ma rian Ry żak, An -
drzej Du lak, Ka rol Ku lig, Ro bert To ma siak,
Ja kub To ma siak, Ar tur Do bosz, To masz Ry -
żak, Piotr Brze ski, Ka mil Ma cha łow ski, Ma -
te usz Łę kaw ski, Wie sła wa Ku lig, Ze non
Łę kaw ski, Fi lip Łę kaw ski, Kry sty na Łę kaw -
ska, Ma ciej Szcze pa nik, Krzysz tof To ma -
siak, Mar ce li na Chróst, Krzysz tof Paw lik,
Kon rad To ma siak, Mi chał Brze ski. Nie któ re
z ro bót zo sta ły sfi nan so wa ne przez ro dzi -
ny: Wie sła wę i Ka zi mie rza Ku li gów, Da nu -
tę i Ma cie ja Szcze pa ni ków, Ali cję
i Zbi gnie wa To kar czy ków, Kry sty nę i Cze -
sła wa Łę kaw skich, Bo gu mi łę i Ma ria na Do -
bo szów, Do ro tę i Ze no na Łę kaw skich,
Ja na To ma sia ka, Mał go rza tę Ma cha łow -
ską, An drze ja Du la ka, Ma ria na Ry ża ka, Ka -
ro la Ku li ga, Ro ber ta To ma sia ka, Mar tę
My ślak, Mar ka To kar czy ka, Ka zi mie rza Ło -
dziń skie go i An drze ja Ry ża ka.

Bu dy nek gro żą cy za wa le niem
So lid ny, z pu sta ków, w sam raz dla

licz nej ro dzi ny. Dom Woj ta sów na dal
ro bi ta kie wra że nie. Tym cza sem jed -
na ze ścian – ta naj mniej wi docz na, są -
sia du ją ca ze skar pą, nie trzy ma pio nu.
Wy glą da tak, jak by ktoś od środ ka ją
wy py chał. Dziś po se sji, któ rą o gra dza -
ją bia ło -czer wo ne ta śmy, pil nu je wier -
ny pies Kaj tek, a przed zbli ża niem się
do do mu ostrze ga ta blicz ka z na pi sem:

„Za kaz wstę pu. Bu dy nek gro żą cy za -
wa le niem”.

Rze ka nie mo gła im za gro zić
Kie dy w ma ju roz po czę ły się po wo -

dzie, Woj ta so wie nie oba wia li się
o swo je bez pie czeń stwo. Ich dom stoi
na wy so kiej gó rze, z któ rej roz ta cza się
wi dok na Po prad. Rze ka nie mo gła im
za gro zić. A jed nak ży wioł wo dy jest
bez względ ny. Nad mier ne opa dy desz -

Mrówki czuły
niebezpieczeństwo
Bez sil ność i po czu cie nie spra wie dli wo ści ogar nia Elżbie tę
i Ka zi mie rza Woj ta sów z Po po wic ko ło Sta re go Są cza, gdy
wi dzą, jak dom, sta wia ny przez nich kil ka lat w po cie czo ła,
roz pa da się. W wy ni ku czerw co wej po wo dzi sze ścio oso bo -
wa ro dzi na mu sia ła go opu ścić w cią gu pa ru go dzin. Wy je -
żdża li z na dzie ją, że wkrót ce do nie go wró cą. Rze czy wi stość
oka za ła się bar dzo bru tal na.
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czu zmięk czy ły zie mię i na gle ścia ny
bu dyn ku za czę ły pę kać. Jed ne go dnia
Woj ta so wie bły ska wicz nie z dzieć -
mi: 16-let nim Łu ka szem, 14-let nim
Paw łem, 10-let nim Ada mem i naj młod -
szym 8-let nim Da wi dem, mu sie li opu -
ścić dom.

– Naj pierw po ja wi ło się pęk nię cie we -
wnątrz bu dyn ku na ścia nie klat ki scho -
do wej. To by ła za le d wie ma ła ry ska.
Zau wa ży li ją chłop cy – opo wia da Elżbie -
ta Woj tas. – Po tem pęk nie cie za ry so wa -
ło się na kon dy gna cji bu dyn ku i w in nych
miej scach. Za czę li śmy ze szwa grem
bacz niej je ob ser wo wać. Nie wie dzie li -
śmy, co się dzie je. Nic jesz cze nie wska -
zy wa ło na to, że bę dzie my mu sie li
ucie kać. 3 czerw ca przy szło gwał tow ne
za ła ma nie po go dy, roz pę ta ła się strasz -
na bu rza. Przy je chał do nas szwa gier, by
spraw dzić, czy wszyst ko u nas w po rząd -
ku, i stwier dził, że po win ni śmy spę dzić
noc u nie go. Na wet przez myśl nam nie
prze szło, że już tu taj nie wró ci my...

Woj ta so wie zo sta wi li dzie ci u ro dzi -
ny i za wró ci li do do mu, by za brać z nie -
go naj po trzeb niej sze rze czy. Już
do nie go nie do je cha li. Pły ną cy nie opo -
dal po tok gwał tow nie wez brał. Bły ska -
wicz nie utwo rzy ła się ta ma z ka mie ni,
po ła ma nych ga łę zi i zie mi, któ ra zu peł -
nie od cię ła do jazd do bu dyn ku.

Ka na ły pod do mem?
Z dnia na dzień pierw sze pęk nię cia

co raz bar dziej się po sze rza ły. Ry sy za czę -
ły po ja wiać się też na in nych ścia nach.
Wkrót ce też po jed nej stro nie do mu za -
czę ły za pa dać się fun da men ty. Ro dzi -
na nie mia ła in ne go wyj ścia, jak zo stać
przez pierw sze ty go dnie u krew nych.

– Naj praw do po dob niej wo da zro bi ła
so bie pod do mem ka na ły – uwa ża Woj -
ta so wa. – Tak przy pusz cza my, cho ciaż
nikt nam te go nie po twier dził. Bo jak tłu -
ma czyć, to, co się sta ło? Za sta na wia ją -
ce jest, że ni gdy do na sze go do mu nie
wdar ła się na wet kro pla desz czu, ni gdy
nie za uwa ży li śmy choć by mi ni mal ne go
ob su nię cia się zie mi.

Z po mo cą naj bli ższych i są sia dów
Woj ta so wie ra to wa li me ble i sprzę ty.
Część cią gle jest jesz cze w Po po wi cach,
bo nie by ło ich gdzie zło żyć.

Ak tyw ne osu wi sko
Przez mie siąc Woj ta so wie miesz ka li

u ro dzi ny. W tym cza sie po wia do mi li
o swo jej sy tu acji Urząd Mia sta i Gmi ny

w Sta rym Są czu. Przez opie kę spo łecz -
ną za czę li sta rać się o pie nią dze, któ re
rząd za gwa ran to wał po wo dzia nom.
Wciąż mie li na dzie ję, że ich dom uda się
ura to wać, jed nak w lip cu oka za ło się, że
te ren nad ich po sia dło ścią jest ak tyw -
nym osu wi skiem. In spek tor nad zo ru bu -
dow la ne go za de cy do wał, że bu dy nek
nie na da je się już do za miesz ka nia.
Od cza su, gdy po raz pierw szy oglą da li
go spe cja li ści, szcze li ny i pęk nię cia bar -
dzo się po głę bi ły. W nie któ rych miej -

scach ma ją 16 cm sze ro ko ści. Te raz
z klat ki scho do wej przez pęk nie cie wi -
dać po dwór ko.

Gdy by mie li gdzie miesz kać w Po po -
wi cach, wró ci li by – bo tę sk nią. Tam zo -
sta ła ich ro dzi na, zna jo mi, są sie dzi. 

– Te raz ana li zu je my ró żne sy tu acje,
na któ re nie zwra ca li śmy uwa gi – przy -
zna je Elżbie ta Woj tas. – Przed czerw co -
wą po wo dzią do do mu czę sto wcho dzi ły

Mo żesz po móc

Oso by, któ re chcia ły by w ja ki kol wiek spo sób
po móc ro dzi nie Woj ta sów, pro si my o kon takt
z re dak cją „Są de cza ni na”. Pie nią dze dla nich
mo żna na to miast wpła cać na kon to: Bank
Spół dziel czy w Sta rym Są czu
– 21 8816 0001 3001 0001 5192 0001. 

WOKÓŁ NAS

Przyjechał do nas szwagier,
by sprawdzić, czy wszystko
u nas w porządku,
i stwierdził, że powinniśmy
spędzić noc u niego. Nawet
przez myśl nam nie
przeszło, że już tutaj nie
wrócimy...
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mrów ki, tak, jak by szu ka ły schro nie nia,
przed czymś ucie ka ły. Mo że prze czu wa -
ły, że coś złe go się sta nie.

Spon ta nicz na po moc 
Sze ścio oso bo wej ro dzi ny, w któ rej

pra cu je tyl ko oj ciec, nie by ło stać na wy -
na ję cie miesz ka nia. Z po mo cą od ra zu
przy szły: Szko ła Pod sta wo wa i Ra da Ro -
dzi ców w Po po wi cach, a ta kże pa ra fia.

– Gdy do wie dzie li śmy się o tra ge dii,
ja ka spo tka ła pań stwa Woj ta sów, sa mo -
rząd szkol ny zor ga ni zo wał zbiór kę ma -
sko tek i sło dy czy dla ich dzie ci – mó wi
Gra ży na Sma ga, dy rek tor Szko ły Pod -

sta wo wej w Po po wi cach. – To by ła
pierw sza, spon ta nicz na po moc. Po tem
z fi nan so wą przy szła pa ra fia, Ra da Ro -
dzi ców. Wy zna czo ne oso by cho dzi ły
od do mu do do mu nie tyl ko w Po po wi -
cach i zbie ra ły dla tej ro dzi ny pie nią dze.
W wa ka cje młod si chłop cy po je cha li
na wy ciecz kę do In wał du. Dzie ciom ku -
pio ne zo sta ły rów nież pod ręcz ni ki
do szko ły. Wiem, że ro dzi na chce wró cić
do Po po wic za wszel ką ce nę. To na praw -
dę dziel ni lu dzie.

Ma rian Cy coń, bur mistrz Sta re go
Są cza, uży czył Woj ta som na le żą ce
do za so bów mia sta nie wiel kie miesz -
ka nie na uczy ciel skie przy Szko le Pod -
sta wo wej w Mosz cze ni cy Ni żnej.
Trze cie go lip ca wpro wa dzi li się
do dwóch po koi.

– Ro dzi nie Woj ta sów trze ba by ło bez -
względ nie po móc – mó wi Ma rian Cy -
coń. – Oka za ło się, że ich dom pę ka z tej
stro ny, z któ rej nie po wi nien – od skar -
py nie opo dal bu dyn ku. To ewe ne ment.
W ścia nach po wsta ły ta kie szcze li ny, że
w ka żdej chwi li mógł się za wa lić. Pań -
stwo Woj ta so wie to bar dzo am bit ni, pra -
co wi ci lu dzie. Bu do wa li dom wła sny mi
si ła mi, a nie by ło im ła two. Zna leź li śmy
lo kum. Miesz ka nie zo sta ło wy ma lo wa -
ne. Ma ją dach nad gło wą.

Woj ta so wie są wdzięcz ni za to i cze -
ka ją na de cy zję ad mi ni stra cyj ną o roz -
biór ce do mu. Bez te go nie do sta ną
obie cy wa nych 100 tys. zł od pań stwa.

– Ma my gdzie miesz kać. Jest su cho,
cie pło, a to naj wa żniej sze. To na sza na -
miast ka do mu – mó wi pa ni Elżbie ta.
– Mo gli śmy sta rać się o pie nią dze
na ra to wa nie bu dyn ku, jed nak, jak przy -
pusz czam, kosz ty prac, ja kie na le ża ło by
wy ko nać, łącz nie z za bez pie cze niem ca -
łe go sto ku przed osu wa niem, by ły by
ogrom ne. Pie nią dze wy rzu co ne w bło to.
Żal ser ce ści ska, bo chcia ło by się wró -
cić na swo je, ale ma my świa do mość, że
to nie mo żli we. Mu si my wy bu do wać no -
wy dom, w bez piecz nym miej scu. Wie -
rzy my, że uda się za brać ze sta re go
ma te ria ły, któ re mo żna bę dzie jesz cze
wy ko rzy stać, np. drzwi czy okna.

***
Par ce lę pod no wy bu dy nek ma ją do -

stać od ro dzi ny. Nie stać ich jed nak
na po sta wie nie no we go do mu. Przy tak

licz nej fa mi lii, w któ rej pra cu je tyl ko oj -
ciec, trud no z jed nej pen sji co kol wiek
odło żyć. Za rob ki pa na Ka zi mie rza mu -
szą wy star czyć na codzienne wydatki
i na le ki, bo trój ka z czwór ki dzie ci cier -
pi na aler gię i znaj du je się pod sta łą
kon tro lą spe cja li sty. Woj ta so wie do tej
po ry da wa li so bie ra dę sa mi, ni gdy, ni -
ko go nie pro si li o po moc. Sy tu acja,
w ja kiej się te raz zna leź li – jak mó wią
– krę pu je ich. 

IGA MI CHA LEC
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R E K L A M A

) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

STOLMEB
– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ
BEZPŁATNIE
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W moim
studiu
muzycy
czują się
jak w domu

R E K L A M A

Już po nad 300 ze spo łów sko rzy sta ło z usług pro fe sjo nal ne go 
NS Stu dia Na grań w Chełm cu przy ul. Ole an drów 6.

Stu dio dzia ła od 2001 ro ku. W swo jej ofer cie ma wszel kie usłu gi na -
gra nio we: na gra nie mu zy ki (sin gle, de mo, peł ny ma te riał na pły tę);
kom po zy cje i ara nża cje; re je stra cja na ży wo na gra nia na tzw. „set kę”
(chó ry, ze spo ły in stru men tal ne, kon cer ty w ko ścio łach sa lach kon cer to -
wych); opra co wa nia i re ali za cja re klam dźwię ko wych; na gra nia i kom po -
zy cje mu zy ki do przed sta wień te atral nych oraz mu zy ki fil mo wej, da bing
do fil mów; re kon struk cja dźwię ko wa na grań ar chi wal nych (od szu mia -
nie, ko rek cja brzmie nia, po pra wa dy na mi ki). Pro wa dzi ta kże usłu gi do -
dat ko we: mo żli wość wy na ję cia mu zy ków se syj nych; wy po ży cza nie
in stru men tów; pro jek ty gra ficz ne okła dek, pla ka tów lub ma te ria łów re -
kla mo wych; se sje fo to, te le dy ski. 

– Przez mo je stu dio prze wi nę li się już pra wie wszy scy mu zy cy z re gio nu
– mó wi wła ści ciel Piotr Pie trzak. – Kil ka dni te mu za koń czy łem pra cę z li -
ma now skim chó rem, a li czy on kil ka dzie siąt osób. 

Stu dio Na grań go ści ło też mu zy ków z ró żnych stron Pol ski i z za gra ni -
cy gra ją cych ró żny ro dzaj mu zy ki – od grup roc ko wych, po re gio nal ne.
Piotr Pie trzak prze ko nu je do wy bo ru swo je go stu dia nie tyl ko ja ko ścią
i ni ski mi ce na mi (35 zł za go dzi nę pra cy), ale i kli ma tem, ja ki stwa rza, by
ar ty stom pra co wa ło się kom for to wo. 

– Ofe ru ję peł ne za ple cze so cjal ne wraz z noc le ga mi. Chcę, by mu zy cy
czu li się w mo im stu diu jak w do mu – mó wi Pie trzak. 

www.nsstudio.pl

SADECZANIN listopad 2010_SADECZANIN  03-11-2010  00:17  Strona 68



Nasze salony:

www.fabrykabeskid.pl

Jesteśmy producentem mebli tapicerowanych, krzeseł
i stołów.
W naszej bogatej ofercie znajdziecie Państwo szeroką 
gamę wzorów, począwszy od mebli nowoczesnych, na 
klasycznych, stylowych produktach  kończąc.
Jako producent oferujemy Państwu szerokie możliwości 
indywidualizacji – to Państwo decydujecie o ostatecznym 
wyglądzie mebla, mając do wyboru ponad 20 wybarwień 
drewna i 500 wzorów tkanin. 

NOWY SĄCZ
ul. Wiśniowieckiego 129 (Galeria Merkury)
33-300 Nowy Sącz
tel./fax 018 440 75 21

ŁABOWA
Łabowa 21
33-336 Łabowa
tel./fax 018 440 76 96

MEBLE DLA WSZYSTKICH

www.mebledlawszystkich.plNAJWI KSZY WYBÓR
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W rę cze nie na gród naj lep -
szym soł ty som od by ło
się 2 paź dzier ni ka w Do -
mu Piel grzy ma przy Die -

ce zjal nym Cen trum Piel grzy mo wa nia
im. Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu.

W osta tecz nej pu li na gro dzo nych dy -
plo ma mi oraz pre zen ta mi od Fun da cji,
Sto wa rzy sze nia i Sta ro stwa zna la zło
się 12 soł ty sów. Czo łów ka zwy cięz ców
po cho dzi z gmi ny Gry bów – i An to ni
Kru czek, i Adam Gru ca, soł tys wsi Kąc -

lo wa, któ ry za jął dru gie miej sce w ple -
bi scy cie. Na trze cim zna lazł się Bro ni -
sław Krę żel, soł tys Zby szyc,
gmi na Gró dek nad Du naj cem.

An to ni Kru czek, któ ry swo je sta no -
wi sko pia stu je od 18 lat, od bie ra jąc na -
gro dę, na praw dę miał łzy szczę ścia
w oczach. – Chcę po dzię ko wać mo im
miesz kań com za to wy ró żnie nie i wój to -
wi gmi ny Pio tro wi Kro ko wi, z któ rym
do brze nam się współ pra cu je. Bu dże ty
soł ty sów są ra czej mar ne i bez wspar cia
wój ta nie uda ło by się wie le zro bić
– pod kre ślał. Za zna czał, że soł ty si to
„pierw si przed sta wi cie le sa mo rzą du,
na naj ni ższym szcze blu, po cho dzą cy
z de mo kra tycz ne go wy bo ru”. – Nam nie

R E K L A M A

Sołtys z powołania
An to ni Kru czek ze Sta rej Wsi zo stał wy bra ny Naj lep szym
Soł ty sem Ro ku 2009, w kon kur sie zor ga ni zo wa nym przez
Fun da cję Są dec ką, Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec -
kiej oraz Sta ro stwo Po wia to we. Sto wa rzy sze nie ob wo ła ło też
ho no ro wy mi soł ty sa mi pre ze sa Fun da cji Są dec kiej Zyg mun -
ta Ber dy chow skie go oraz sta ro stę Ja na Go lon kę, a ta kże wi -
ce sta ro stę Mie czy sła wa Kieł ba sę i dy rek to ra Fun da cji
Wła dy sła wa Mat czu ka.

SĄDECZANIE
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trze ba pro wa dzić żad nych kam pa nii, na -
sza pra ca po wo du je to, że je ste śmy wy -
bie ra ni lub nie. Cią gle czło wiek ma
wąt pli wo ści, że mo że już dość. Bo soł tys
też mu si mieć po wo ła nie do tej ro bo ty.
Mu si ra no wsta wać i mó wić so bie: a do -
bra, ro bi my da lej. Te na gro dy nam
w tym po ma ga ją – po wie dział Naj lep szy
Soł tys 2009.

– I ja dzię ku ję za to Świę to Soł ty sów.
Dzię ku ję, że pa mię ta cie o nas – zwró cił
się do or ga ni za to rów ta kże Adam Gru ca.

Wy ró żnie nia otrzy ma li też po zo sta li
fi na li ści kon kur su, w ko lej no ści zdo by -
tych gło sów: Ma rek Kraw czyk (Be rest,
gmi na Kry ni ca -Zdrój), Jan Jan czak
(Wo la Kro gu lec ka, gmi na Sta ry Sącz),
Eu ge niusz Trze ciec ki (Wie lo gło wy,
gmi na Cheł miec), Jó zef Gó row ski (Jel -
na, gmi na Gró dek nad Du naj cem), Jan
Ogar (Sien na, gmi na Gró dek nad Du naj -
cem), Sta ni sław Pie trzyk (Po po wi ce,
gmi na Sta ry Sącz), Sta ni sław Ol szow ski
(Goł ko wi ce Gór ne, gmi na Sta ry Sącz),
Jó zef Świę tek (Moch nacz ka Wy żna,
gmi na Kry ni ca -Zdrój) oraz Sta ni sław
Ce bu la (Wo la Mar cin ko wic ka, gmi -
na Cheł miec).

Ka pi tu łę, któ ra no mi no wa ła do na -
gród dwu nast kę soł ty sów, two rzy li: Ewa
Du da, Ewa Ja nur, Piotr Gnia dec ki, Piotr
Gryź lak, Ma rian Kru czek, śp. Jó zef
Szu dy i An drzej Za rych.

Kon kurs jest or ga ni zo wa ny co ro ku.
Kan dy da tu ry zgła sza ją do nie go (w tym
ro ku do 20 lip ca) gmin ne ko ła Sto wa -
rzy sze nia Soł ty sów Zie mi Są dec kiej, za -
opi nio wa ne przez wój tów
i bur mi strzów. Ce lem kon kur su jest pro -

mo wa nie i wy zwa la nie ini cja tyw spo -
łecz nych, dzia łal no ści na rzecz ma łych
oj czyzn, za chę ca nie do po pra wy funk -
cjo no wa nia so łectw lub rad osie dlo -
wych. Ka pi tu ła oce nia ją ca kan dy da tów
bie rze pod uwa gę m.in. współ pra cę z lo -
kal ny mi or ga ni za cja mi i spo łecz no ścia -

mi, za an ga żo wa nie w dzia łal ność
kul tu ral ną, in we sty cje, po pra wę sie ci
dro go wej, po moc w roz wią zy wa niu ró -
żnych pro ble mów miesz kań ców po -
szcze gól nych wio sek.

Ho no ro wi go spo da rze wsi
Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są -

dec kiej przy zna ło też spe cjal ne na gro dy
– ty tu ły Ho no ro wych Soł ty sów. Otrzy -
ma li je sta ro sta Jan Go lon ka i pre zes
Fun da cji Są dec kiej Zbi gniew Ber dy -

chow ski za „su mien ne dba nie o do bro
na szej spo łecz no ści i sku tecz ne re ali zo -
wa nie dzia łań słu żą cych so łec twom,
a za tem ca łe mu po wia to wi”.

Ko lej ny mi Ho no ro wy mi Soł ty sa mi
zo sta li wi ce sta ro sta Mie czy sław Kieł ba -
sa oraz dy rek tor Fun da cji Są dec kiej
Wła dy sław Mat czuk, bez któ re go po -
mo cy i za an ga żo wa nia – jak pod kre śla -
no – więk szość przed się wzięć by się nie
po wio dła.

– Wie le jesz cze ma my do zro bie nia,
by nasz re gion się roz wi jał. Bę dzie my
o tym roz ma wiać – pod kre ślał Ber dy -
chow ski, dzię ku jąc za wy ró żnie nie. 

Zgro ma dze ni żar tem zwra ca li uwa gę,
że sta ro sto wie zgod nie z pra wem nie
mo gą peł nić funk cji soł ty sa.

– To dla mnie ty tuł wa żny: mój dzia -
dek był soł ty sem, mój oj ciec był soł ty -
sem, a te raz i ja bę dę. Co praw da bez
przy dzia łu, ale za to z wiel kim ho no rem
– od po wie dział rów nież dow ci pem wi -
ce sta ro sta.

Przed uro czy sto ścią wrę cze nia na -
gród i ty tu łów, w Ka pli cy Do mu Piel -
grzy ma od by ła się msza świę ta
w in ten cji śp. Jó ze fa Szu de go, zmar łe go
pre ze sa Sto wa rzy sze nia Soł ty sów Zie mi
Są dec kiej. Pre zes przy go to wał i prze -
pro wa dził kon kurs, któ re go wy ni ki wła -

To dla mnie tytuł ważny:
mój dziadek był sołtysem,
mój ojciec był sołtysem,
a teraz i ja będę. Co prawda
bez przydziału, ale za to
z wielkim honorem.

MIECZYSŁAW KIEŁBASA

FOT. HSZ
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śnie ogło szo no. Nie ste ty – zmarł na gle
na za wał ser ca 23 sierp nia 2010 r., kil ka
dni po po sie dze niu ka pi tu ły ple bi scy tu.
W tym ro ku w grud niu skoń czył by 60
lat. Po cho dził z Cie kli na w po wie cie ja -
siel skim, ale prze pro wa dził się do wsi
swo jej żo ny – do Bart ko wej nad Je zio -
rem Ro żnow skim. Był rad nym gmi ny
Gró dek nad Du naj cem, przez 20 lat
– soł ty sem. Od lat prze wod ni czył SSZS.

Na gro dy dla soł ty sów wrę czo no
na za koń cze nie kon fe ren cji szko le nio -
wej i kon sul ta cji spo łecz nych w spra wie
stra te gii dla po wia tu no wo są dec kie go
na la ta 2010-20. Zor ga ni zo wa li je pre -
zes Ber dy chow ski, sta ro sta Go lon ka
i przed sta wi cie le SSZS.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Osiem na ście lat pra cy soł ty sa,
na pew no spo dzie wał się Pan te -
go ty tu łu...

– Nie, ja ni gdy nie pra co wa łem dla
ja kie goś wy ró żnie nia. Soł tys pra cu je
dla miesz kań ców. Zo sta łem wy bra ny
w 1992 ro ku i pierw sza rzecz, ja ka
mnie wte dy nur to wa ła, to głów na dro -
ga – wte dy by ła wo je wódz ka, te raz jest
po wia to wa. I ma my już ją zro bio ną.
Po tem sta wia łem so bie na stęp ne za da -
nia, soł tys z ro ku na rok my śli o no -
wych, bo wia do mo, że nie od ra zu
wszyst ko się osią gnie. Miesz kań cy
wszyst ko chcie li by od ra zu, ale te go się
tak zro bić nie da.
Ale da wa li Pa nu sy gna ły, że są za -
do wo le ni, prze cież Pa na wy bie ra li.

– Kie dyś mi ktoś po wie dział: „Two -
ja pra ca zo sta nie do ce nio na jak Cie bie
brak nie”. Bo na bie żą co to nie wszy scy
spo strze ga ją, co się zro bi ło. Mógł bym
wy mie nić wie le zro bio nych rze czy,
choć by tę dro gę, bo jak zo sta wa łem
soł ty sem, to mia łem na wsi prak tycz -
nie tyl ko 600 me trów dro gi gmin nej.
W tej chwi li bym na wet nie zli czył, ile
jest ki lo me trów. Już nie dłu go bę dzie -
my mieć wszyst kie przy siół ki po łą czo -
ne utwar dzo ny mi dro ga mi, be to nem.
To jest naj więk sze za da nie, z ja -
kie go jest Pan za do wo lo ny?

– No nie, w tym cza sie by ła bu do wa
no wej szko ły pod sta wo wej – jesz cze
z dy rek to rem Kor na kie wi czem, któ ry
jest już na eme ry tu rze. Bar dzo do brze
się mi z dy rek to ra mi współ pra co wa ło.
Za czę ło się od re mon tu jesz cze sta rej
szko ły, cen tral ne go ogrze wa nia i ubi ka -
cji, bo by ła na ze wnątrz bu dyn ku! No
a po tem wy szła ini cja ty wa bu do wy no -
wej pla ców ki i po wsta ła pięk na szko ła
z sa lą gim na stycz ną. Już 10 lat mi nę ło,
jak się tam dzie ci uczą. Szyb ko zle cia -
ło. Le d wo co czło wiek po bu do wał, a to
już ty le lat.... Ostat nio mie li śmy więk -
szą uro czy stość w szko le, bo jest Pry -
ma sa Ty siąc le cia, i przy oka zji 10-le cie
– do pie ro w ta kich chwi lach się czło -
wiek ła pie, ile to już cza su mi nę ło.

Co po za szko łą? Ma my już przy go -
to wa nia do bu do wy wo do cią gów
na za awan so wa nym eta pie, 145 bu dyn -
ków to dość du ża in we sty cja.
Du żo bra ku je do jej re ali za cji?

– Ma my pro jekt, w tym ro ku za -
twier dzo ny. Są pierw sze po stę py, bo
już Wo do cią gi bu du ją dro gę do zbior -
ni ka. Mie li śmy szczę ście, bo u nas
na te re nie wsi są po kła dy ro po no śne
i dla te go trud no jest z tą wo dą. Jak już
jest, to czę sto za bru dzo na ro pą. Są
miej sca, gdzie wo da z ro pą wy pły wa,
ale szy by są już po li kwi do wa ne. A za -

Piorunochron
dla wójta
Soł ty si nie po trze bu ją ro bić so bie kam pa nii wy bor czej, jak
są źli, to lu dzie ich nie wy bie ra ją po wtór nie. Ja wi dzę, jak
mo ja wieś się roz wi ja, po wsta ją no we bu dyn ki. Lu dzie nie
ucie ka ją, tyl ko zo sta ją i się roz bu do wu ją. To czło wie ka cie -
szy i dla te go war to co ra no wstać, że by pra co wać dla tych
lu dzi da lej – mó wi w roz mo wie z „Są de cza ni nem” An to ni
Kru czek ze Sta rej Wsi, Naj lep szy Soł tys Ro ku 2009.
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tem mie li śmy szczę ście, bo dzię ki gmi -
nie uda ło się nam od wiert zro bić, 60-
me tro wy, był pierw szy i od ra zu
tra fi li śmy na po tę żny za sób wo dy. No
i w tej chwi li jest to już na ta kim eta pie,
że we dle do brych pro gnoz – jak to wójt
po wie dział – w przy szłym ro ku w stycz -
niu bę dzie już prze targ na wy ko na nie in -
we sty cji. Miesz kań cy na to cze ka ją. Bo
dziś są po wo dzie, a u nas i tak stra ża cy
wo dę do wo żą do nie któ rych bu dyn ków,
bo po pro stu jej nie ma. To jest to, co

mnie jesz cze trzy ma ja ko soł ty sa, jesz -
cze by czło wiek chciał to zro bić. Do cze -
kać ukoń cze nia in we sty cji.
A cze goś Pan ża łu je, coś soł ty so wi
nie wy szło?

– Są rze czy, któ re się nie uda ją, ale
nie wszyst ko mo żna od ra zu. Chciał bym
już dzi siaj, że by wszy scy miesz kań cy
mie li do jazd do ka żde go do mu. Bo jak
zo sta łem soł ty sem, to na wet ta dro ga,
któ ra jest obec nie po wia to wa, nie by ła
od śnie ża na. A dziś ma my od śnie ża nie
prak tycz nie do wszyst kich przy siół ków,
w mia rę mo żli wo ści. To jest nie spo ty ka -
na rzecz. Utrzy ma nie tej wspo mnia nej
dro gi już po wiat prze jął, ale przed tem
my śmy to wszyst ko wła sny mi cią gni ka -
mi ro bi li. Był ktoś wy na ję ty, to od śnie -
żył raz na ja kiś czas. Te raz dro ga
utrzy my wa na jest na bie żą co.
Ma Pan du że do świad cze nie w pra -
cy na rzecz swo jej spo łecz no ści.
Jest ta kie prze ko na nie, a na wet
wi dać to po wie lu miej sco wo -
ściach, że po wej ściu Pol ski do UE
na gle na pły nę ły pie nią dze i du żo
zro bio no. Był ta ki mo ment u Pa -
na na wsi? Od czuł Pan go?

– Ja, na wsi, nie. Wi dzę, że w szko le
są re ali zo wa ne pew ne pro gra my, ale UE
nie prze wi du je do ta cji na przy kład
do na szych lo kal nych dróg. To jest pod -
sta wo wy man ka ment. Na wet te raz, szu -
ka jąc do ta cji do wo do cią gów,
do wie dzia łem się, że rze ko mo ich nie
ma dla wsi, wszyst ko mu si prze jąć gmi -
na i w bu dże cie swym wy su płać na to
pie nią dze. Ja ko soł tys nie mo gę więc po -
wie dzieć, że na UE sko rzy sta łem.

Ale dla lu dzi jest naj wa żniej sze, że by
się zmie ni ły dro gi, no i ta wo da. Wi dzę, że
roz wój wsi na stę pu je. Ile bu dyn ków już
no wych po wsta je! To czło wie ka cie szy.
Nie ucie ka ją lu dzie do mia sta, mło -
dzi za pra cą?

– Nie. Jak ob ją łem so łec two, to by -
ło 181 nu me rów, a te raz syn ma nu -
mer 222 i już są no we nada wa ne. No
więc nie ucie ka ją lu dzie, tyl ko zo sta ją
i się roz bu do wu ją. Wieś jest ład nie po -
ło żo na, to trze ba też po wie dzieć. Kto
przy je dzie, to mó wi, że pa no ra ma ład -
na. Tyl ko w zi mie jest tro chę ucią żli wie.
Bo my je ste śmy wy so ko, Ptasz ko wa,
Cie nia wa, a po tem Sta ra Wieś i w Gry -

bo wie o zi mie nie wie dzą, a u nas już
wia te rek ro bi swo je.
Ile Pan jesz cze ka den cji soł ty sa
pla nu je?

– To za le ży od wy bor ców. Już mia -
łem za miar się że gnać, szu ka łem na stęp -
cy, no ale jest ta in we sty cja
wo do cią go wa i trze ba ją jed nak do koń -
czyć. Choć jak znaj dę kan dy da ta, to
chęt nie mu ją prze ka żę, bo jed nak je -
stem soł ty sem już dość dłu go.
A to nie jest ła twe. Sam Pan po wie -
dział, że soł tys to pierw szy przed -
sta wi ciel sa mo rzą du, naj bli żej
lu dzi w na szej de mo kra cji...

– Tak. Gdy bym nie był do brym soł -
ty sem, to by mnie nie wy bie ra no. Bo
soł ty si są te raz wy bie ra ni bar dzo de mo -
kra tycz nie. Po trze bu je my ja kiejś kam -
pa nii? Nie. Jak bę dzie my źli, to nie
zo sta nie my wy bra ni.
Dzia ła nia przez la ta spra wo wa nia
funk cji to jest kam pa nia.

– Tak. Je śli nic nie bę dzie się dzia ło
przez te la ta, to soł ty sa wy mie nią.
Ale ta bli skość wy bor ców to jest
też dys kom fort, bo jest Pan pierw -
szym przed sta wi cie lem wła dzy.
Do rad ne go, wój ta, bur mi strza
trud no się do stać, że by mu coś
prze ka zać, a soł tys ma z miesz kań -

ca mi kon takt co dzien nie, na uli -
cy. I dźwi ga na so bie odium ca łej
resz ty sa mo rzą du, któ ra de fac to
de cy du je, i za nią Pan zbie ra cię gi.

– Mó wię, że je ste śmy pierw szym
pio ru no chro nem dla wój ta i po tem wy -
ższych in stan cji. Gdy ja kie kol wiek nie -
po wo dze nia się zda rzą, na wet jak rząd
coś za wi ni czy są sprzecz ki w Sej mie, to
się do mnie lu dzie w tej spra wie zwra -
ca ją i już sły sza łem: „Tyś ta ki sam jak
i oni”. Ale na szczę ście już się to zmie -
nia. Na wet dziś ksiądz po wie dział

Jak objąłem sołectwo, to
było 181 numerów, a teraz
syn ma numer 222 i już są
nowe nadawane. No więc
nie uciekają ludzie, tylko
zostają i się rozbudowują.

An to ni Kru czek ze Sta rej Wsi, Naj -
lep szy Soł tys Ro ku 2009
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na mszy świę tej, że do brze jest dro gę
zbu do wać i tak da lej. A ja się tak za -
sta no wi łem: czy idzie zgo dę wy bu do -
wać? No i stwier dzi łem, że zmie nia się
men tal ność. Już je den dru gie mu ustę -
pu je, za pa da zgo da na przy kład w spra -
wie dróg. Mu szę po wie dzieć, że mnie

cie szy, jak dro gi przej mu je gmi na, bo
koń czą się wte dy wiecz ne utarcz ki, bę -
dzie szan sa utwar dze nia, po ło że nia as -
fal tu, ży cie miesz kań ców bę dzie
lep sze.

Jak się Pan prze ko nu je do tej pra -
cy, mi mo ludz kiej nie wdzięcz no -
ści i pre ten sji?

– Cza sem trze ba lu dziom ustą pić.
Bo by wa, że wy cią ga ją swo je za szło -
ści, że ten to zro bił tak, a tam ten coś in -
ne go. Trze ba od stą pić od pla nu.
Ale jak sie bie prze ko nać? Co Pan
so bie mó wi, że by wstać ra no i iść
da lej?

– Tak na praw dę nie wiem, skąd to
się bie rze. To jest trud ne, praw da. Cza -
sem i ro dzi na na tym cier pi, bo są ró -
żne sy tu acje, czło wiek się zde ner wu je.
Ale ra no start, ma cha się na to rę ką
i przej dzie za kil ka dni. Bo cza sa mi
ktoś na wet od ru cho wo bie rze słu chaw -
kę i dzwo ni, na wet jak nie do koń ca ma
ra cję, to dzwo ni, bo soł ty sa ma pod rę -
ką, jest pierw szy. A nie wszyst ko soł -
tys mo że zro bić. Ale daj my spo kój.
U mnie są do brzy miesz kań cy. Zmie -
nia się. Two rzy się do bry kli mat i mnie
to wszyst ko cie szy. Dla te go war to co
ra no wstać, że by pra co wać dla tych lu -
dzi da lej. Ja i oni ma my sa tys fak cję,
choć cza sa mi nie wie dzą, w ja kich bó -
lach się coś ro dzi ło. A te raz jest i z te -
go z za do wo le niem ko rzy sta ją.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

SĄDECZANIE

Jesteśmy pierwszym
piorunochronem dla wójta
i potem wyższych
instancji. Gdy
jakiekolwiek
niepowodzenia się zdarzą,
nawet jak rząd coś zawini
czy są sprzeczki w Sejmie,
to się do mnie ludzie w tej
sprawie zwracają i już
słyszałem: „Tyś taki sam
jak i oni”.

14 paź dzier ni ka Ra da Mia sta
uho no ro wa ła Je rze go Be re -
sia, jed ne go z naj wy bit niej -
szych twór ców pol skich,
Zło tą Tar czą Her bo wą Mia sta
No we go Są cza. Mistrz ukoń -
czył nie daw no osiem dzie siąt
lat. Ta de usz Kan tor na zwał
go kie dyś „naj wa żniej szym
ar ty stą kra kow skim” obok
Wi ta Stwo sza.

Pan Je rzy sia da w są dec kim ryn -
ku przy Pa pie skiej Fon tan nie,
za cią ga się pa pie ro sem i chło -
nie kli mat ro dzin ne go mia sta,

w któ rym spę dził dzie ciń stwo i mło -
dość; któ re od wie dza, za glą da jąc do do -
mów bra ta i sio stry, na cmen tarz, gdzie
ro dzi ce....

Z cie ka wo ścią przy glą da się roz bu do -
wa ne mu „So ko ło wi”, zer ka na od mie -
nio ne uli ce i po dwó rza swo ich szkół
(cho dził w la tach 1937-1944 do szko ły
po wszech nej im. Sta ni sła wa Ko nar skie -
go w „ciu ciu bab ce”, a po woj nie do kla -
sy hu ma ni stycz nej w II Gim na zjum im.
Bo le sła wa Chro bre go i ma te ma tycz nej
w I LO im. Ja na Dłu go sza). Scep tycz nie
zer ka na po mnik Mic kie wi cza na Plan -
tach, przy po mi na jąc so bie swój ska za ny
z gó ry na po ra żkę udział w kon kur sie
na ten mo nu ment (za cho wał się Be re sio -
wy od lew sto ją ce go po ety, ja ka szko da,
że go nie zre ali zo wa no, wła dza pro tek -
cjo nal nie wy bra ła pro jekt ów cze sne go
rek to ra kra kow skiej ASP prof. Je rze go
Ban du ry).

Oneg daj szo ku ją cy na go ścią au tor
gło śnych i kon tro wer syj nych ma ni fe sta -
cji per for man ce, swo je go ro dza ju „ży -
wych po mni ków”, „zwi dów”, mszy
fi lo zo ficz no -ro man tycz nych, kla syk
kon te sta cji, kre ator ma gicz nej ob rzę do -
wo ści pro stych czyn no ści, są de cza nin
ro dem, a oby wa tel świa ta z po wo ła nia,
po wiel kich re tro spek tyw nych wy sta -
wach w Mu ze ach Na ro do wych w Kra -
ko wie i Po zna niu, po en tu zja stycz nie
przyj mo wa nych eks po zy cjach w Cen -
trum Pom pi dou w Pa ry żu, Mu seum
Mo dern Kunst w Wied niu i Hi shorn Mu -

FOT. HSZ
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seum w Wa szyng to nie, ga le riach sztu ki
współ cze snej w To kio, Los An ge les
i Se wil li (Expo 1992), ma te raz wię cej
wol ne go cza su dla sie bie, ro dzi ny, wspo -
mnień.

– Kil ka mo ich przed się wzięć twór -
czych wzię ło się z na głej fa li wspo mnień
z dzie ciń stwa. Oneg daj wy sta wia łem
w Krzysz to fo rach „Prze po wied nię II”.
W ga le rii usta wi łem wóz z drew nem
opa ło wym, po dob ny do ta kie go, któ ry
prze je żdżał obok mo je go do mu. Dla ma -
łych szkra bów przy jazd wo za ka był wiel -
kim wy da rze niem, roz ła du nek i za ba wy
wo kół wy przę żo ne go ko nia też. Gdzieś
w ma ga zy nach Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu po win no być wy ko na -
ne na wy sta wę „Xa we ry Du ni kow ski
i je go ucznio wie” prze ze mnie po pier sie
pro fe so ra, któ re mia ło być za ku pio ne
przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki, ale
za ja kiś mar ny grosz, co Xa we re mu się
nie spodo ba ło i po da ro wał rzeź bę No -
we mu Są czo wi.

***
Je rzy uro dził się 14 wrze śnia 1930 r.

w No wym Są czu. Dom ro dzin ny Be re -
siów stał przy ul. Hen ry ka Sie mi radz -
kie go, rów no le głej do ul. Na wo jow skiej,
wów czas nie mal w szcze rym po lu w są -
siedz twie dzi siej sze go osie dla Mi le -
nium. Oj ciec pra co wał ja ko spa wacz
w Warsz ta tach Ko le jo wych. Ce nio no go
za fa cho wość, na zy wa no „zło tą rącz ką”.
Naj star sza sio stra, Ha lin ka, zmar ła
w dzie ciń stwie na dy fte ryt, któ ry zbie -
rał w tym cza sie śmier tel ne żni wo w No -
wym Są czu. Z ża lu za pier wo rod ną
cór ką mat ka utra ci ła ocho tę do ży cia,
opa dła z sił i przed wcze śnie osie ro ci ła
po zo sta łą dwój kę – kil ku let nich Je rze go
i Ire nę. 

– Ma mę wspo mi nam bar dzo do brze,
ale krót ko. Od pro wa dzi ła mnie do szko -
ły, kie dy mia łem sie dem lat, a po tem
zmar ła. Do brze mnie przy spo so bi ła, na -

uczy ła ta blicz ki mno że nia. By ła sil ną
oso bo wo ścią, z du ży mi am bi cja mi. Nie
pra co wa ła za wo do wo, ale bar dzo pięk -
nie szy ła, głów nie dla sio stry, ro bi ła
na dru tach. Tro chę ry so wa ła, wy ko ny -
wa ła ró żne ozdo by.

Oj ciec, jak wie lu są dec kich ko le ja rzy,
na le żał do Pol skiej Par tii So cja li stycz -

nej, an ga żo wał się w straj ki ro bot ni cze,
był zwo len ni kiem Pił sud skie go, w do mu
pa no wa ła pa trio tycz na at mos fe ra.

– Z jed nej stro ny cho dzi łem na po -
cho dy pierw szo ma jo we, bo oj ciec był
w PPS. Z dru giej, wo la łem świę to trze -
cie go ma ja, gdzie by ła de fi la da woj sko -
wa Puł ku Pod ha lań skie go. Pięk nie
wy glą da li na ko niach, w ka pe lu szach
z pió ra mi. Ta kie ży cie, spe cy ficz nie na -
sy co ne pa trio ty zmem, pa mię tam sprzed
woj ny.

Po pew nym cza sie oj ciec po now nie
się oże nił. Po więk szo na ro dzi na za zna -
ła nie jed nej bie dy pod czas oku pa cji nie -
miec kiej, Je rzy po ma gał ma co sze,
sza no wał ją i lu bił. Wy pra wiał się czę -
sto do Ptasz ko wej po żyw ność do cza su,
aż Niem cy za gna li go do przy mu so wych
ro bót w oko pach. Ro dzi na drża ła o oj ca,
któ re go na zwi sko kil ka krot nie wid nia ło
na li ście za kład ni ków.

Prze ży cia wo jen ne tkwią w Je rzym
do dziś.

– By łem ja ko dziec ko na iw ny. Dłu go
wy da wa ło mi się, że Niem cy za raz się
wy co fa ją. Ten ob raz wtar gnię cia, znie -

Je rzy Be reś

Kla syk kon te sta cji

FOT. ST. ŚMIERCIAK

Jerzy Bereś FOT. SAW
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wo le nia tak bar dzo utkwił w mo jej gło -
wie, że kie dy ro bi łem pierw sze wy stą pie -
nie przed pu blicz no ścią w 1967 ro ku,
w ra mach „Pa no ra micz ne go hap pe nin -
gu mor skie go” Kan to ra, to był pierw szy
im puls, któ ry się po ja wił. Z po wro zem
uwią za nym u szyi cho dzi łem wko ło

drew nia ne go pa la. Do ra sta łem pod czas
woj ny. Szko ły za mie nia no na szpi ta le,
mu sie li śmy po ko ny wać nie kie dy dłu gie
dy stan se, by do trzeć na lek cje. Po dro -
dze zda rza ło się, że re wi do wa li nas pol -
scy po li cjan ci słu żą cy dla Niem ców.
Spraw dza li, czy nie nie sie my ksią żek
do pol skiej hi sto rii czy geo gra fii. By ły
za ka za ne. Dla nas – dzie ci – to był szok.

Na za cho wa nym zdję ciu ze szko ły
po wszech nej Je rzy roz po zna je ko le gów:
Ję dr ka Bar bac kie go, Gien ka Wy zne ra
(po tem za stęp cę se kre ta rza ge ne ral ne go
ONZ), Ka ro la Pi sko ra, Wojt ka Za jącz -
kow skie go, Tad ka Szcze pan ka (póź niej
dy rek to ra Mu zeum Okrę go we go w No -
wym Są czu), An drze ja Mi lów kę – sy -
na kie row ni ka szko ły, Stasz ka Za ran ka
(zo stał zna nym w Są czu le ka rzem) i ka -
te che tę księ dza Olek si ka.

Po woj nie Je rzy uczęsz czał
do II Gim na zjum im. Bo le sła wa Chro -
bre go i I LO im. Ja na Dłu go sza. Z lat
szkol nych Be reś cie pło wspo mi na ko le -
gów: dwóch imien ni ków Je rzych – Dą -
brow skie go i Dę bic kie go, Alek san dra
Fur ta ka, Au gu sty na Le śnia ka i Ta de usza

Do bka (zna ne go póź niej w No wym Są -
czu na uczy cie la i dzia ła cza spor to we go).
Ma tu rę w „Dłu go szu” w 1950 r. zda wał
m.in. z Wi tol dem Mo ty ką, Wło dzi mie -
rzem Lu pą, Ha li ną Dy goń, Mie czy sła -
wem Ple śnia kiem (tre ne rem pił ki
ręcz nej, osia dłym po tem w El blą gu)

i zna nym po tem w No wym Są czu kon -
fe ran sje rem Ro ma nem Grosz kiem.

Od ma łe go lu bił rzeź bić i ma lo wać,
nie któ re ze szki ców wi szą dziś w do mu
bra ta i sio stry. Ko le żan ce Wan dzie
Szlach cic, w któ rej się nie śmia ło pod ko -
chi wał, po da ro wał w afek cie wy rzeź bio -
ną w drew nie jej gło wę. By ła po noć
za chwy co na. Na za ję ciach z ro bót ręcz -
nych za sko czył pro fe so ra Jó ze fa Zbo zie -
nia, rzeź biąc fi gu rę tań czą cych
kra ko wia ków.

Je rzy Be reś po ma tu rze udał się z Są -
cza na stu dia do Kra ko wa. Naj pierw
– ja ko do bry ma te ma tyk i fi zyk – zło żył
do ku men ty na po li tech ni kę, ale od stra -
szy ła go po nu ra, sta li now ska at mos fe ra
w uczel ni.

– Po sze dłem do ASP, gdzie po czu łem
pod świa do mie du cha wol no ści. Wie rzy -
łem, że mi mo ogra ni czeń ustro jo wych
dia log z ota cza ją cym świa tem mo gę
pod jąć na płasz czyź nie sztu ki.

Na stu diach po znał póź niej szą żo nę,
Ma rię, któ ra zwró ci ła się do nie go
z proś bą o na ostrze nie ołów ka. Obo je
tra fi li do pra cow ni wiel kie go Xa we re go
Du ni kow skie go, któ ra by ła azy lem
od so cre ali zmu i aka de mic kich ry go rów.
Po bra li się w kwiet niu 1957 r.

Z bie giem lat Je rzy Be reś wy kształ -
cił swój wła sny i nie po wta rzal ny styl, je -
go prak ty ki ar ty stycz ne by ły po krew ne
prze mia nom sztu ki świa to wej: hap pe -
nin go wi i per for man ce. Nie ocze ki wa nie
stał się ulu bień cem hip pi sów (z Ol gą
Jac kow ską „Ko rą” na cze le), któ rzy go -
dzi na mi prze sia dy wa li w je go do mu.

Je go dzie ła po ka za no rów nież na naj -
wa żniej szych wy sta wach te ma tycz nych:
„Ro man tyzm i ro man tycz ność w sztu ce
pol skiej XIX i XX wie ku” (1975/76)
oraz „Po la ków por tret wła sny”
(1979/80).

Je go wy stą pie nia ar ty stycz ne by ły ko -
men ta rzem do po li ty ki, re li gii, sztu ki
i fi lo zo fii, w któ rych czę sto po słu gi wał
się wła snym cia łem i obiek tem. Ja ko
pierw szy w Pol sce ro ze brał się do na ga
pod czas per for man ce, jak czy ni li to Ak -
cjo ni ści wie deń scy, a po tem An glik Stu -
art Bri sley.

– U mnie ta na gość wy ni ka ła z ko -
niecz no ści, po trze by czy sto ści. Mu sia -
łem się oczy wi ście prze ła my wać,

SĄDECZANIE

Je go wy stą pie nia ar ty stycz ne by ły ko men ta rzem do po li -
ty ki, re li gii, sztu ki i fi lo zo fii, w któ rych czę sto po słu gi wał
się wła snym cia łem i obiek tem. Ja ko pierw szy w Pol sce
ro ze brał się do na ga pod czas per for man ce, jak czy ni li to
Ak cjo ni ści wie deń scy, a po tem An glik Stu art Bri sley.

Jerzy Bereś, lata 50.

Je rzy Be reś ze swo im mi strzem Xa -
we rym Du ni kow skim, 1962 przy re -
ali za cji Po mni ka Żołnie rza Pol skie go
w Warszawie
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pi sa łem na wet o to wa rzy szą cym mi wsty -
dzie, któ ry jest nie do po ko na nia. Ten
wstyd z cza sem wca le nie mi ja. Wręcz
prze ciw nie, na ra sta z wie kiem. Je śli się
jed nak ma ja kąś ideę, to al bo mo żna ją
zre ali zo wać, al bo z niej zre zy gno wać.
Al bo, al bo. Spra wa z na go ścią jest zresz -
tą wciąż dla mnie otwar ta. 

Be reś re ali zo wał też ak cje na zy wa ne
„msza mi”, w któ rych po ru szał naj wa -
żniej sze pol skie pro ble my, m. in.: Msza
ro man tycz na, Msza po li tycz na, Msza
pol ska. Je go pra ce i przed się wzię cia ma -
ją czę sto cha rak ter wy po wie dzi po li -
tycz no -etycz nej, gło sił po stu lat war to ści
„ak tu twór cze go” nad przed mio tem.

Czę sto mó wi też o związ ku sztu ki
z pa trio ty zmem. Przy jaź nił się z Ta de -
uszem Kan to rem i Jo na szem Ster nem.
Za swo je go mi strza uwa ża Xa we re go
Du ni kow skie go.

– Ale i on ule gał ró żnym uro kom
wła dzy, flir to wał ze sta li ni zmem. Oka -
zu je się, że naj wy ższe na wet mi strzo -
stwo za wo do we w zde rze niu z po li ty ką
by wa bez bron ne. Rów nież i dziś ar ty ści
da ją się zwieść ko mer cji, pie nią dzom,
za po mi na jąc o czy stej kul tu rze, któ ra
nie po win na pod le gać in fla cji. Dla
mnie ety ka twór cza to za kaz pój ścia
na ła twi znę. Jed nym z naj więk szych za -
gro żeń na po cząt ku XXI wie ku jest to -
tal ne za śmie ce nie, chi chot re kla my,
brak au to re flek sji.

Kry tyk An drzej Ko sto łow ski: „Mo -
ral ność i po li ty ka są czę sto upo sta cio wa -

ny mi sym bo la mi w sztu ce Be re sia.
Kry je się za ni mi, sta ła w je go ży ciu, po -
sta wa an ty to ta li tar na i pa trio tycz na”.

Po chod ną po sta wy uczest ni czą cej
Je rze go Be re sia są ta kże pra ce dla ko -
ścio ła św. Jó ze fa i Mat ki Bo skiej Fa -
tim skiej w Tar no wie: bocz ne oł ta rze
– Naj święt szej Ro dzi ny i Naj święt sze -
go Ser ca Je zu so we go (zre ali zo wa ne
przy współ pra cy żo ny, Ma rii Pi niń -
skiej -Be reś), gru pa Ukrzy żo wa nie
w Ka pli cy Pa mię ci Ofiar Obo zów Kon -
cen tra cyj nych – skła da ją ca się z fi gu ry

Chry stu sa na Krzy żu, fi gu ry Mat ki Bo -
skiej i ca ło po sta cio we go por tre tu oj ca
Mak sy mi lia na Kol be w ko ście le. Po sta -
wa ta spra wi ła rów nież, że ar ty sta wziął
udział w ru chu kul tu ry nie za le żnej.

Ży je skrom nie, po śmier ci żo ny – sa -
mot nie w blo ku na Prąd ni ku, nie da le ko
szpi ta la im. Na ru to wi cza. Ma opi nię
nie zwy kle cie płe go, uczyn ne go, do bre -
go i od da ne go ro dzi nie czło wie ka. 

W ar ty stycz ne śla dy oj ca po szła cór -
ka Bet ti na, ma lar ka (ur. 27 lip ca 1958
w Kra ko wie).

Be reś prze pa da za wnu ka mi – Oska -
rem i Ut tą (od mia na imie nia Oda), cią -

gle mu w gło wie za da nia ma te ma tycz ne
i ła mi głów ki, któ re na mięt nie roz wią zy -
wał w swo im dzie ciń stwie.

Hu ma ni sta -ma te ma tyk, je den z naj -
więk szych ar ty stów pol skich dru giej po -
ło wy XX wie ku nie spo czy wa
na lau rach. Cią gle two rzy, jeź dzi ze swo -
imi ma ni fe sta cja mi po kra ju, po szu ku je
no wości w swej twór czo ści: a ta ką by ła
ostat nio je go drew nia na rzeź ba (sym bo -
li zu ją ca uła na, ran ne go Pe ga za), któ rą
w Byd gosz czy od la no w... brą zie.

JE RZY LE ŚNIAK

Z rodziną w Nowym Sączu FOT. SŁAWOMIR SIKORA

Ołtarz wolności, 2001

Ali cja Heb da i Je rzy Be reś
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G o ście im pre zy mie li oka zję
prze nieść się w prze -
łom XIX i XX wie ku i po -
czuć kli mat daw nej Ga li cji.

Po ma łym ry necz ku ko ci mi łba mi prze -
cha dza li się w stro jach z epo ki do stoj ni
pa no wie i dys tyn go wa ne da my (w te ro -
le wcie li li się ak to rzy są dec kie go Te atru
Ro bot ni cze go), jeź dzi ły sta re old mo bi -
le, kwitł, jak za daw nych cza sów han del.

W ta kiej at mos fe rze mar sza łek wo je -
wódz twa Ma rek Na wa ra, wraz z wi ce -
mar szał kiem Lesz kiem Zegz dą do ko na li
otwar cia Mia stecz ka, prze ci na jąc… pi -
łą drew nia ną bel kę. Obiek ty po świę cił
na to miast ks. bi skup po moc ni czy An -
drzej Jeż. 

– Są dzę, że dla dzie ci, mło dzie ży
i przy szłych po ko leń Mia stecz ko Ga li cyj -
skie bę dzie miej scem bu do wa nia wspól -

no ty, w opar ciu o pięk ną ró żno rod ność
kul tu ro wą. Gra tu lu jąc te go wiel kie go
dzie ła, tak wie lu osób, ży czę, aby te ob -
szer ne prze strze nie ar chi tek to nicz ne zo -
sta ły wy peł nio ne obec no ścią tych, któ rzy
bę dą z po żyt kiem wy ko rzy sty wać czas
– mó wił ks. bp An drzej Jeż. 

– Chciał bym, aby to miej sce by ło
atrak cją nie tyl ko No we go Są cza czy
Ma ło pol ski, aby się wspa nia le roz wi ja -
ło – do dał Ma rek Na wa ra.

Wi ce mar sza łek Zegz da sło wa po -
dzię ko wa nia skie ro wał pod ad re sem Ja -
nu sza Se pio ła, mar szał ka wo je wódz twa
ma ło pol skie go po przed niej ka den cji,
i by łe go dy rek to ra Mu zeum Okrę go we -
go w No wym Są czu Wa cła wa Ka wiar -
skie go, bo to jesz cze za je go sze fo wa nia

KULTURA

Czas się za trzy mał
Kon cep cja bu do wy sek to ra ma ło mia stecz ko we go Są dec kie go
Par ku Et no gra ficz ne go po wsta ła 40 lat te mu, ale do pie ro te raz
– choć w nie co zmie nio nej for mie – uda ło się ją urze czy wist -
nić. 23 paź dzier ni ka od by ło się uro czy ste otwar cie Mia stecz ka
Ga li cyj skie go w No wym Są czu.
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ru szy ła bu do wa Mia stecz ka. W cie płych
sło wach zwró cił się też do obec ne go dy -
rek to ra, Ro ber ta Ślu sar ka, pro jek tan tów
mia stecz ka, wy ko naw ców i wszyst kich,
któ rzy w je go po wsta nie wło ży li du żo
ser ca.

Otwar ciu Mia stecz ka Ga li cyj skie go
to wa rzy szy ło sze reg im prez: za pre zen -
to wa no wy sta wę „Woj na Ga li cyj ska”
z pry wat nych ko lek cji Paw ła Te reb ki

i Ada ma Bor ka z Pol skie go To wa rzy -
stwa Hi sto rycz ne go w No wym Są czu;
od był się kon cert Lesz ka Dłu go sza,
kom po zy to ra, ak to ra, li te ra ta, pia ni sty,
a póź niej na sce nie wy stą pił ze spół Bra -
than ki. Przed go ść mi sta ły otwo rem
pra cow nie ży dow skie go kraw ca, sklep
ko lo nial ny, Cu kier nia Lwow ska, dzia łał
urząd pocz to wy, warsz tat sny ce rza, ap -
te ka i an ty kwa riat ga li cyj ski. Mo żna by -

ło zaj rzeć do ate lier fo to gra fa, pra cow -
ni garn ca rza i ze gar mi strza, gdzie swo -
im ryt mem od mie rza ły czas sta re
ze ga ry, pa mię ta ją ce epo kę ce sa rza Fran -
cisz ka Jó ze fa. Czyn na by ła Ga le ria Pa -
szyń ska ze zbio ra mi ma lar stwa na szkle
i rzeź by lu do wej. W po wie trzu uno sił
się za pach kuch ni re gio nal nej i świe żo
pa lo nej ka wy. 

(MI GA)

Bu do wa Mia stecz ka Ga li cyj skie go trwa ła pięć lat i po dzie lo na by ła na
dwa eta py. MG two rzą obiek ty bę dą ce re pli ka mi nie ist nie ją cych oraz za -
cho wa nych do dziś do mów i bu dow li. Jest: ra tusz, dwór szla chec ki, an -
ty kwa riat ga li cyj ski, ate lier fo to gra fa i pra cow nia ze gar mi strzow ska,
ka plicz ka św. Flo ria na, sklep i warsz tat sny ce rza, pra cow nia garn ca rza,
go spo da, Ga le ria Pa szyń ska, re mi za stra ży po żar nej, re cep cja, ap te ka i
ga bi net den ty stycz ny, sklep ko lo nial ny, po ste ru nek żan dar me rii, dom
kraw ca, stud nia miej ska, ka plicz ka św. Ja na Ne po mu ce na, Cu kier nia
Lwow ska, urząd pocz to wy, ma giel i fry zjer. Wy ko naw ca mi in we sty cji,
któ ra kosz to wa ła 25 mln zł, są Hy dro bu do wa Wło cła wek SA, PPHU Er bet

w No wym Są czu oraz Za kład Bu dow la ny „Sza rek” z No we go Są cza.
I etap bu do wy (2005-2007)
12. 282. 859 zł (zre ali zo wa ny ze Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Roz wo ju Re gio nal ne go 2004-2006 przy do fi nan so wa niu ze środ -
ków EFRR w wy so ko ści 7. 848.810 zł)
II etap  (2007-2010)
9. 144. 259,98 zł (zre ali zo wa ny z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007-2013 przy do fi nan so wa niu w wy so ko -
ści 5. 566.703,29 zł).
Po wierzch nia 1,76 ha, 17 bu dyn ków, 3 obiek ty ma łej ar chi tek tu ry.

In we sty cja war ta 25 mi lio nów

FOT. MIGA
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Wspomnienia 
ze szkoły Chrobrego

Uka za ły się dru kiem w no wo są dec kim
wy daw nic twie Me mo Art Wspo mnie nia
gim na zjal ne, pió ra naj star sze go ży ją ce go
ab sol wen ta (z 1932) Gim na zjum im. Kró -
la Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są -
czu, An to nie go Ra dec kie go.

Pan An to ni, ro dem z Mszal ni cy, za -
miesz ka ły od lat w sta ro są dec kim ryn -
ku, mi mo ukoń czo nych 97 (!) lat
im po nu je ży wot no ścią i we ną twór czą.
Do opu bli ko wa nych nie daw no mo no -
gra fii ko ścio ła i or kie stry dę tej z ro dzin -
nej wsi, do rzu cił te raz nie zwy kle
barw ne wspo mnie nia z lat mło do ści
i edu ka cji w za słu żo nej dla są dec kiej
oświa ty szko le Chro bre go.

Po ru sza ją cy jest np. opis dnia eg za -
mi nu wstęp ne go (w sierp niu 1924 r.)
do pierw szej kla sy ów cze sne go
ośmio let nie go II Gim na zjum w No -
wym Są czu.

„Na eg za min przy pro wa dził mnie
pie szo z Mszal ni cy mój star szy brat Jan,
ab sol went te goż gim na zjum z lat 1912-
1920. Pierw szym, bar dzo emo cjo nal -
nym prze ży ciem by ło przej ście przez
rze kę Ka mie ni cę w cią gu uli cy Lwow -
skiej. Oka za ło się, że sta ry, drew nia ny
most jest ro ze bra ny, pod wy ższo ne zo sta -
ły je go przy czół ki, a na ca łej dłu go ści
mo stu le ża ły głę bo ko huś ta ją ce się de -

ski, po któ rych prze cho dzi li po je dyn czy
ro bot ni cy, ale przej ście by ło za bro nio ne
dla pie szych. Brat prze ko nał stra żni ka,
że zdą ża my na ter mi no wy eg za min i za -
pew nił go, że przej dzie my bez piecz nie.
Nie by ło jesz cze żad nej po rę czy, a po -
mię dzy de ska mi nie unik nio ny był wi dok
prze pa ści do lu stra wo dy. Ale trzy ma jąc
się za rę ce – krok po kro ku, brat po jed -
nej de sce, ja po dru giej – po ko na li śmy
tę prze szko dę szczę śli wie, pa mię tam, że
mo je czo ło by ło spo co ne, a emo cje
ogrom ne. 

Zdą ża jąc uli cą Ma tej ki w kie run ku
szko ły Ada ma Mic kie wi cza, w któ rej
od by wał się eg za min, trze ba by ło
przejść bar dzo sze ro ką uli cę Gry bow -
ską, któ rej na zwę od czy ta łem na ta blicz -
ce par ka nu od dzie la ją ce go uli cę
od obiek tów ów cze snej Pań stwo wej
Stra ży Ognio wej pod nu me rem Gry -
bow ska 4. Na zwa tej uli cy utkwi ła mi
w pa mię ci, bo Mszal ni ca wcho dzi ła
w skład by łe go po wia tu gry bow skie go. 

Sam bu dy nek szko ły Ada ma Mic kie -
wi cza, któ ry błysz czał bie lą na tle zie le -
ni plant i Pla cu św. Ka zi mie rza,
z od no wio ny mi w ko lo rze po pier sia mi
sław nych Po la ków na fron to nie, za -
chwy cił nas swym pięk nem. A był to
wów czas je den je dy ny gmach od no wio -
ny po woj nie w ca łym mie ście. 

W ta kim bu dyn ku po wi ta ło nas, zda -
ją cych eg za min, sza cow ne gro no gim -
na zjum. Eg za mi na to rem z ję zy ka
pol skie go był pro fe sor Ka zi mierz Go la -
chow ski, a z ra chun ków pro fe sor Jó zef
Bo gusz. Eg za min z ję zy ka pol skie go
skła dał się z dyk tan da i eg za mi nu ust ne -
go. Z ra chun ków by ły za da nia wy pi sa -
ne kre dą na ta bli cy z za kre su
do da wa nia, odej mo wa nia, mno że nia
i dzie le nia oraz do da wa nia ułam ków
o ró żnych mia now ni kach. Po eg za mi nie
z bra tem prze szli śmy przez ry nek
do zam ku i na most he leń ski, gdzie
po raz pierw szy zo ba czy łem du żą rze -
kę, ja ką był Du na jec.”

In ny opis do ty czy mun dur ków szkol -
nych. Tra dy cyj ne mun du ry szkol ne obo -
wią zy wa ły wów czas tyl ko w trzech
ośmio let nich gim na zjach w No wym Są -
czu tj.: im. Ja na Dłu go sza z dy rek to rem
Mi cha łem Pel cza rem, Bo le sła wa Chro -
bre go z dy rek to rem Apo li na rym Ma -
czu gą i Gim na zjum Żeń skim
z dy rek to rem Pio trem Zie liń skim
na cze le.

No sze nie mun du ru szkol ne go by ło
bez względ nym obo wiąz kiem ka żde go
ucznia i w tej spra wie nie mo gła ist nieć
żad na dys ku sja, bo obo wią zy wa ła wie -
lo let nia tra dy cja. Mun dur ucznia był za -
szczyt nym wy ró żnie niem, w pew nym
sen sie eli tar nym, gru pu ją cym naj zdol -
niej szą mło dzież nie tyl ko miej ską, ale
ta kże bied ną, lecz am bit ną mło dzież
wiej ską.

Mie li swo je pięk ne mun du ry żoł nie -
rze (zwłasz cza ofi ce ro wie), po li cjan ci,
ko le ja rze, pocz tow cy, le śni cy, ale ta kże
już dum ni je de na sto let ni ucznio wie
pierw szej kla sy gim na zjum. To ich no -
bi li to wa ło spo łecz nie i zo bo wią zy wa ło:

„Mun du ry na sze go gim na zjum szy te
by ły wy łącz nie w pra cow ni kra wiec kiej
pa na Si ko ry, zlo ka li zo wa nej ta kże
przy ul. Wą so wi czów. By ły szy te
na mia rę, ale by ły ta kże go to we, przy -
go to wa ne z du żym za pa sem dla na byw -
ców. Ucznio wie klas od 1 do 4 włącz nie
mie li obo wią zek no sić spodnie krót kie,
za pi na ne pod ko la nem, na to miast
ucznio wie klas 5 do 8 mie li obo wią zek
no sze nia spodni dłu gich. 

Mun du ry szy te by ły z weł nia ne go
ma ren go. Do krót kich spodni na le ża ło

No we ksią żki -san de cja na i nie tyl ko

Kto czy ta, nie błą dzi

Książka pana Antoniego
jest dowodem
bezprzykładnej miłości
do swej szkoły, a spisane
jego wspomnienia sercem
odtwarzają z bogatej
pamięci mury, historie,
sylwetki i opowieści
z przeszłości Nowego Sącza.

BOGUSŁAW KOŁCZ

KULTURA
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ubie rać dłu gie poń czo chy ko lo ru zbli żo -
ne go do ko lo ru ca łe go mun du ru. Bu ty
na le ża ło no sić z cho lew ką po wy żej ko -
stek, wy łącz nie czar ne go ko lo ru. Gło wę
okry wa ło się w cią gu ca łe go ro ku czap -
ką ro ga tyw ką z ja sno po pie la tym oto -
kiem i dasz kiem nad czo łem. Uczniom
nie wol no by ło wyjść na uli cę bez usta -
lo ne go umun du ro wa nia. Zi mą no si ło się
kurt kę z te go sa me go ma te ria łu, co
mun dur, ocie plo ną wa to li ną. Mun du ry
gim na zja li stek skła da ły się z sze ro ko
pli so wa nej spód nicz ki i bluz ki z dłu gi -
mi rę ka wa mi i du żym koł nie rzem kwa -
dra to wym, się ga ją cym aż na ple cy,
ob szy tym bia łą wszyw ką wo kół je go
brze gów. By ły one weł nia ne ko lo ru gra -
na to we go. 

***
– Ksią żka pa na An to nie go jest do wo -

dem bez przy kład nej mi ło ści do swej
szko ły, a spi sa ne je go wspo mnie nia ser -
cem od twa rza ją z bo ga tej pa mię ci mu -
ry, hi sto rie, syl wet ki i opo wie ści
z prze szło ści No we go Są cza – mó wi
obec ny dy rek tor Aka de mic kie go Li -
ceum i Gim na zjum im. kró la Chro bre -
go, prof. Bo gu sław Kołcz. – Chy li my
czo ła przed Czci god nym Au to rem,
w imie niu kil ku dzie się ciu rocz ni ków ab -
sol wen tów i uczniów li czą cych dzi siaj
od 97 do… 13 lat. Dzię ku ję mu w imie -
niu tych, któ rym uświa do mił bo gac two,
ja kim jest pa mięć i tra dy cja oraz przy -
wią za nie do ma łej i du żej Oj czy zny.

No wy to mik po ezji 
Jo an ny Ba biarz

„Po etą – jak to cią gle po wta rza ją ar -
ty ści – się by wa, ale du szę po etyc ką ma

się za wsze. I wte dy nie od stę pu je nas
zdzi wie nie co dzien no ścią, jej nie po wta -
rzal no ścią, uro kiem, ta jem ni czo ścią, ale
i pod ręcz no ścią świa ta wo kół nas. Ta ka
sy tu acja przy da rza się na co dzień Jo an -
nie Ba biarz wła śnie w to mi ku Tu i te raz,
bo ka żdy z tych wier szy, choć są pi sa ne
z ró żnych per spek tyw oglą da nia i prze -
czy ta nia ota cza ją cej po et kę rze czy wi sto -
ści, na ce cho wa ny jest ową spe cy ficz ną
wra żli wo ścią, któ ra jest wy ra zem jej po -
etyc kiej du szy” – pi sze w po sło wiu no -
we go to mi ku wier szy zna nej są dec kiej
po et ki, prof. Igna cy Fiut, ro dem ze Sta -
re go Są cza.

To mik Tu i te raz uka zał się w wy daw -
nic twie kra kow skim Mi nia tu ra, a ry sun -
ka mi ubo ga cił go Adam Fia la.
Pu bli ka cję do fi nan so wał Urząd Mia sta
No we go Są cza.

Au tor ka jest ro do wi tą są de czan ką (ur.
w 1964 r. w No wym Są czu). Pra co wa ła
w Wo je wódz kim Ośrod ku Kul tu ry,
„Dzien ni ku Pol skim”, w Wo je wódz kim
Biu rze Pla no wa nia Prze strzen ne go
w No wym Są czu, a obec nie w pry wat -
nym biu rze urba ni stycz nym. Przez sze -
reg lat uczest ni czy ła w Kon fron ta cjach

Po etyc kich w Czę sto cho wie, Sej mi ku
Mło dych Twór ców w Ry trze oraz Po -
czcie Po etyc kiej w War sza wie. Jest lau -
re at ką wie lu ogól no pol skich kon kur sów
po etyc kich m.in. im. Ha li ny Po świa tow -
skiej, O Po etyc kie Wrze cio no, Skrzy dło
Pe ga za czy Tur niej Jed ne go Wier sza. 

W la tach 1979-1981 by ła naj młod -
szym człon kiem gru py po etyc kiej
„Sącz”, obec nie człon ki ni Klu bu Li te -
rac kie go „Są dec czy zna”. Na le ży
do Związ ku Li te ra tów Pol skich przy od -
dzia le kra kow skim. Do tych cza so we pu -
bli ka cje ksią żko we: Ar kusz po etyc ki

– Pre zen ta cje (1981), Ko bie ta po dob -
na do zwie rzę cia (1984), Mi łość bez dro -
żna (1991), Nie sta ło się nic (1998),
Pią ta po ra ro ku (2000), Tak być bez
koń ca (2004), W cie niu skrzy deł (2005),
Już (2008). 

Zło ta księ ga San de cji 
Trud no wy obra zić so bie lep szy pre -

zent na przy pa da ją ce w br. ob cho dy stu -
le cia klu bu spor to we go San de cja niż
pach ną ca jesz cze świe żą far bą dru kar -
ską ksią żka ko le gi re dak to ra Da nie la

We ime ra pt. Zło ta księ ga San de cji 1910-
2010. 

Au tor, naj wier niej szy z wier nych ki -
bi ców są dec kie go klu bu, pa ła ją cy
do nie go nie by wa łym uczu ciem (nie za -
wsze od wza jem nia nym) i skru pu lat nie
do ku men tu ją cy na ła mach pra sy wszel -
kie wy da rze nia z nim zwią za ne od bli -
sko trzy dzie stu lat, na po nad 400
stro nach – w en cy klo pe dycz nej
(od A do Z) for mie przy bli ża syl wet ki
spor tow ców z ró żnych dys cy plin, któ rzy
w mi nio nym stu le ciu zwią za ni by li
z sza cow nym ju bi la tem, a ta kże pa mięt -

Najwyższa kompetencja autora w dziedzinie futbolowej
jest w Nowym Sączu powszechnie znana. Podejrzewam,
że to dzieło tkwiło w nim od wielu, wielu lat, jeszcze
w czasach, gdy był sprawozdawcą sportowym „Głosu
ZNTK” i „Głosu Sądeckiego”. Nikt lepiej nie zna historii
Sandecji niż Daniel Weimer, który wyrwany nagle ze snu
w środku nocy potrafi bezbłędnie wyrecytować skład
drużyny z przełomu lat 50. i 60.
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ne spo tka nia i aneg do tycz ne epi zo dy,
osią gnię cia i po ra żki.

Le gen dy są dec kie go spor tu są sia du ją
tu z za wod ni ka mi gra ją cy mi dziś w I -li -
go wej dru ży nie pił kar skiej, dzia ła cze
z daw nych sier mię żnych lat ze współ -
cze sny mi me ne dże ra mi, siat kar ki z lek -
ko atle ta mi i nar cia rza mi, ama to rzy
z pro fe sjo na li sta mi.

Naj wy ższa kom pe ten cja au to ra
w dzie dzi nie fut bo lo wej jest w No wym
Są czu po wszech nie zna na. Po dej rze -
wam, że to dzie ło tkwi ło w nim od wie -
lu, wie lu lat, jesz cze w cza sach, gdy był
spra woz daw cą spor to wym „Gło su
ZNTK” i „Gło su Są dec kie go”. Nikt le -
piej nie zna hi sto rii San de cji niż Da niel
We imer, któ ry wy rwa ny na gle ze snu
w środ ku no cy po tra fi bez błęd nie wy re -

cy to wać skład dru ży ny z prze ło mu
lat 50. i 60., a za ra zem po dać mi nu ty
me czu, w któ rych pa ra da mi bram kar ski -
mi po pi sy wał się Wie sław I Nie złom ny
(Wie sław Spie gel) lub kie dy pa da ły go -
le strze la ne przez „Ża bę” (Zyg mun ta Ża -
bec kie go) czy „Pe le go” (Cze sła wa
Pierz cha łę).

Uzu peł nie niem „en cy klo pe dii” są ar -
ty ku ły i wy wia dy z naj wy bit niej szy mi
pił ka rza mi i dzia ła cza mi San de cji, pu -
bli ko wa ne przez la ta na ła mach „Dzien -
ni ka Pol skie go”, a te raz ze bra ne
w ca łość, two rząc barw ną mie szan kę
spor to wych na mięt no ści i przy gód. Ko -
góż tu nie ma?! Jest „ksiądz w majt -
kach”, czy li śp. oj ciec Wła dy sław

Au gu sty nek, po pu lar ny w Są czu je zu ita,
dziś pa tron sta dio nu przy ul. Ki liń skie -
go. Jest Zby szek Opo ka, przed wcze śnie
zmar ły w 1960 r. naj więk szy ta lent pił -
kar ski Są dec czy zny i bry lant z na stęp -
ne go po ko le nia Zdzi sław Świe rad, czy li
„Ki ta”, chło pak z „Pe ki nu”. Jest ple ja da
lu dzi dzie lą cych do lę i nie do lę klu bu
przez dzie się cio le cia ta kich jak „Mu siu”
Zyg munt Ró życ ki i zmar ły w 2009 r.
Wie sław Sta wiarz.

Wra że nie ro bią ar chi wal ne zdję cia,
któ re – wy szpe ra ne gdzieś z głę bi do -
mo wych ar chi wów – po raz pierw szy uj -
rza ły świa tło dzien ne. Na wet te nie zbyt
uda ne czy nie wy raź ne są wzru sza ją cym
świa dec twem bo ga te go spor to we go ży -
cia w No wym Są czu.

Uni kal ną do ku men ta cję uży czy li re -
dak to ro wi Wa cław Grą dziel, Ry szard
Gur bo wicz, Je rzy Li gę za, An to ni Ło -
puch, ro dzi na Naj ba rów i nie ży ją cy już
spor to wiec wszech cza sów San de cji Ta -
de usz Ko niecz ny i Sta ni sław Soł dra.

Otrzy ma li śmy za tem pu bli ka cję wy -
so ce war to ścio wą, o du żych wa lo rach
po znaw czych i źró dło wych. Mi ni mal ne
man ka men ty edy tor skie nie ma ją tu
żad ne go zna cze nia. Co wię cej: war to -
ścią do da ną jest prze bi ja ją ca nie mal
z ka żdej stro ny szcze ra mi łość au to ra
do San de cji i je go fa scy na cja nie śmier -
tel ną ma gią spor tu. I choć daw na San -
de cja ni gdy nie gra ła w tak wy so kiej
kla sie roz gryw ko wej jak dziś, to jed nak
przy bli że ni lu dzie i wy da rze nia z tam -
tych lat wy da ją się bar dziej au ten tycz -
ne i cie kaw sze jak „kraj lat dzie cin nych
i pierw sze ko cha nie…”.

Ksią żkę wy da ła fir ma Fe niks Ra fa ła
Kma ka z Chełm ca, do dru ku przy go to -
wa ło IPRESS STUDIO.

Sandecjana w małopolskich
badaniach naukowych

Nie bra ku je licz nych san de cja nów
w naj now szym, XII to mie „Ma ło pol ski”
(z pod ty tu łem: Re gio ny – Re gio na li zmy
– Ma łe Oj czy zny) – pi śmie na -
uko wym wy da wa nym przez Ma ło pol ski
Zwią zek Re gio nal nych To wa rzystw
Kul tu ry i Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Kra ko wie. 

Pew nie w tym nic dziw ne go, sko ro
ra dą re dak cyj ną wy daw nic twa kie ru je

prof. Fe liks Ki ryk, wy bit ny znaw ca
dzie jów No we go Są cza i Są dec czy zny.
Rocz nik przy no si bo ga tą pre zen ta cję ba -
dań na uko wych, któ rych przed mio tem
jest re gion Ma ło pol ski i zwią za ne z ni -
mi in te gral nie re gio na li zmy, w tym
na cze le – są dec ki i no wo są dec ki. 

Pu bli ka cja o ob ję to ści 410 stron, uj -
rza ła świa tło dzien ne na prze ło mie
wrze śnia i paź dzier ni ka br. Au to ra mi są
ba da cze zwią za ni m.in. z „Rocz ni kiem
Są dec kim” prof. Fran ci szek Le śniak, dr
Jan Wnęk i do ku men ta list ka Ma ria Ku -
rze ja -Świą tek (cór ka zna ne go skrzyp ka
z Kicz ni, Fran cisz ka).

Wśród ma te ria łów do Słow ni ka Bio -
gra ficz ne go Ma ło pol ski od naj du je my
syl wet kę Szczę sne go Mo raw skie go
(1818-1898), zwią za ne go ze Sta rym Są -
czem li te ra ta i hi sto ry ka, pio nie ra są dec -
kie go re gio na li zmu; Ta de usza
Gie won ta -Szcze ci ny (1905-1969), po ety
i pu bli cy sty, ro dem z Dą brów ki k. No -
we go Są cza i Ja na Bu cy ka (1915-1976),
ab sol wen ta se mi na rium na uczy ciel skie -
go w Sta rym Są czu, kie row ni ka szko ły
w Za brze ży, ani ma to ra kul tu ry, dłu go -
let nie go twór cy opra wy sce no gra ficz nej
Świę ta Kwit ną cej Ja bło ni w Łąc ku
– wszyst kie pió ra Ma rii Ku rzei -Świą tek.

Ra ry ta sem są fe lie to ny Szczę sne go
Mo raw skie go pu bli ko wa ne w kra kow -
skim „Cza sie” w la tach 1855-1860,
a ta kże ku li sy „od kry cia” przez te le wi -
zję Di sco ve ry drew nia ne go, za byt ko we -
go ko ścio ła w Łu ko wi cy. God nym
po le ce nia jest też ar ty kuł Re na ty Hoł dy
pt. Wład ca w sta rym sty lu – Fran ci szek
Jó zef I.

BI BLIO FIL

KULTURA

Uzupełnieniem
„encyklopedii” 
są artykuły i wywiady
z najwybitniejszymi
piłkarzami i działaczami
Sandecji, publikowane
przez lata na łamach
„Dziennika Polskiego”,
a teraz zebrane w całość,
tworząc barwną mieszankę
sportowych namiętności
i przygód. 
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Naj wię cej do po wie dze nia bę -
dzie miał za pew ne pan Mie -
czy sław Gór ski, któ ry
wy świe tlał już fil my – ja ko

po moc nik ope ra to ra (swe go oj ca)
– w 1941 ro ku i na stęp nie przez kil ka -
dzie siąt lat, aż do prze ło mu
XX/XXI wie ku. Ale i ja je stem już
po pięć dzie siąt ce, co zna czy, że je stem
świad kiem je go po ło wy dzie jów, bo
od pół wie cza cho dzę do są dec kich kin,
kie dyś zresz tą by ło ich wię cej niż dziś.

Przy znam szcze rze, że na le żę do gro -
na – ma ły To to i du ży Sa lva to re z „Ci -
ne ma Pa ra di so” – nie ule czal nych
nie wol ni ków ma gii za pa da ją cej ciem no -
ści w sa li ki no wej i roz świe tlo ne go ekra -
nu, na któ rym za chwi lę za cznie się
ja kaś opo wieść, przy go da. 

Chło nę też są dec kie ki no ta kże z ra -
cji za in te re so wań do ku men ta cyj nych.
Opra co wu jąc ma te ria ły z hi sto rii No we -
go Są cza, na tkną łem się na za pi ski
o pierw szych pro jek cjach „ru cho mych
ob raz ków” w na mio tach czy fo to pla sty -
ko nach na ro gu ul. Ja giel loń skiej i ul.
Szwedz kiej oraz przy ul. Ja giel loń skiej.
Ja kże mi le brzmią w uszach na zwy ów -
cze snych ope ra tor ni: „Edi son”, „Ilu -
zjon”. Pierw sza pro jek cja fil mo wa
w bu dyn ku „So ko ła” mia ła miej sce do -
kład nie sto lat te mu za spra wą pry wat -
nej ini cja ty wy Wik to rii Her ma no wej.

Wer tu jąc sta rą pra sę, rzu cam za wsze
okiem na re per tu ar ki no wy w No wym
Są czu. Cie ka we, że w okre sie mię dzy -
wo jen nym by ło w No wym Są czu wię cej
kin niż dziś: „So kół”, w Do mu Ro bot -

ni czym by ła „Wie dza”, w bu dyn ku Kon -
gre ga cji Ma riań skiej Ko le ja rzy przy ul.
Le gio nów 3 – „Pod ha lan ka”, ko lej ne
w ko sza rach 1. Puł ku Strzel ców Pod ha -
lań skich (dla żoł nie rzy) i w świe tli cy
Ko le jo we go Przy spo so bie nia Woj sko -
we go nad ła zien ka mi ko le jo wy mi.

Wa żną oso bą w hi sto rii są dec kie go
ki na był prof. Piotr Ko siń ski, kie row nik
ki na w „So ko le”, któ ry był ta kże na uczy -
cie lem w Gim na zjum im. Kró la Bo le sła -
wa Chro bre go. Sę dzi wy (rocz nik 1915,
ży je we Wro cła wiu) prof. Jan Sło wi kow -
ski, są de cza nin, uczeń Gim na zjum Chro -
bre go, le karz, któ ry ode grał głów ną ro lę
w uwol nie niu ku rie ra Pań stwa Pod ziem -
ne go Ja na Kar skie go z są dec kie go szpi -
ta la, opo wia dał mi, że przed wo jen nym
gim na zja li stom nie wol no by ło sa mo -
dziel nie cho dzić do ki na, zwłasz cza
na wie czor ne se an se. Ale tu z od sie czą
przy cho dził zwy kle pro fe sor Ko siń ski,
czło wiek go łę bie go ser ca, wpusz cza jąc
ża ków tyl nym wej ściem w mo men cie,
gdy w sa li ki no wej ga sło świa tło.

Piotr Ko siń ski to mo ja ulu bio na po -
stać z mię dzy wo jen nej hi sto rii No we go
Są cza. Za ło ży ciel i dy ry gent To wa rzy -
stwa Śpie wac kie go „Lut nia” (sław ne go
w ca łej „Ma ło pol sce” chó ru), or ga ni za -
tor za cią gów do Le gio nów Pol skich
w 1914 r. i do sze re gów Woj ska Pol skie -
go przed na wał ni cą bol sze wic ką
w 1920 r., od zna czo ny – ja ko je den
z trzech są dec kich „So ko łów” – od zna -
ką „Sta nę li w po trze bie”. W 1939 r.
ukrył w Kra ko wie sztan dar „So ko ła”
gniaz da są dec kie go (ufun do wa ny
w 1893 r.), któ ry po wró cił do No we go
Są cza w 1987 r. W te sta men cie prze ka -
zał mia stu so ko li for te pian „Bősen dor -
fer” (znaj du je się obec nie w Mu zeum
Okrę go wym). Spo czy wa na cmen ta rzu
ko mu nal nym w No wym Są czu. 

***
Hi sto ria ki na w No wym Są czu to też

hi sto ria po li tycz na, ob ja wia ją ca się
w zmia nie na zwy ki na „So kół”. Pod -
czas II woj ny świa to wej ki no przy ul.
Dłu go sza Niem cy prze mia no wa li

Na sto lat ki na w No wym Są czu

Pa mięt nik ki no ma na
Ki no w No wym Są czu ma
okrą głe sto lat. Z tej oka zji
w li sto pa dzie w „So ko le”
szy ku ją oko licz no ścio wą wy -
sta wę i re tro spek tyw ny wie -
czór wspo mnień.

Kino Podhale przy ul. Długosza, lata 60. FOT. MIECZYSŁAW JAROŃCZYK
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na „Du na jetz”. Or ga ni zo wa ne dla Po -
la ków se an se by ły boj ko to wa ne, zgod -
nie z ów cze snym po wie dze niem: tyl ko
świ nie sie dzą w ki nie, a Po la cy
w Oświę ci mie.

Po woj nie ki no no si ło na zwę „Świt”,
na stęp nie „Przy jaźń” i „Pod ha le”, by po -
wró cić do na zwy „So kół” na po cząt ku
lat 90.

W 1961 r. w klu bie ZMS „Uśmiech”
(nad „Im pe ria lem”) uru cho mio no ki no
dla mło dzie ży szkol nej pod tą sa mą na -
zwą. Ki no dys po no wa ło sa lą na 130
miejsc. Zli kwi do wa no je w 1975 r.
w związ ku z prze zna cze niem po miesz -
czeń na ce le ad mi ni stra cyj ne. 

Pierw sze se an se, za pa mię ta ne
do dziś, to we ster ny z Joh nem Way nem,
fil my z se rii płasz cza i szpa dy z Ge rar -
dem Phi li pe. Peł ne sa le to wa rzy szy ły

wy świe tla niu Rio Bra vo czy W sa mo po -
łu dnie. 

Na „Krzy ża ków” za brał mnie oj ciec.
Pa mię tam też ta siem co we ko lej ki za bi -
le ta mi (to by ły sier mię żne, wą skie ban -
de rol ki z czer wo ny mi na dru ka mi)
na fil my z Win ne tou i Fan to ma sem.

Trze ba po wie dzieć, że ów cze sne ki -
no – obok me czów San de cji – by ło
głów ną roz ryw ką w No wym Są czu. Kto

miał zna jo mo ści u bi le te rów, był sza no -
wa ny w gro nie ko le żeń skim.

Gwiaz dy mo jej mło do ści to So phia
Lo ren, Gi na Lol lo bri gi da, Ma ri lyn
Mon roe. Nie zda wa łem so bie wów -
czas spra wy, że ta cy pol scy ak to rzy
jak Sta ni sław Za czyk (zna ny z Po pio -
łów i te le wi zyj nej Ko bry), Woj ciech
Ala bor ski z No cy i dni czy Zo fia Ry -
siów na, le gi ty mu ją się są dec kim ro do -
wo dem.

Nie zna łem też za mło du Je rze go
Wój ci ka, słyn ne go ope ra to ra „szko ły
pol skiej”, re ży se ra i sce na rzy sty,
współ twór cy naj wa żniej szych pol skich
fil mów XX wie ku, m.in. Ka na łu, Po -
pio łu i dia men tu, Mat ki Jo an ny
od Anio łów. Po zna łem go do pie ro
po la tach, do wia du jąc się nie ja ko
przy oka zji, że jest ro do wi tym są de cza -

ni nem, uro dzo nym w do mu przy ul.
Kar ło wi cza.

***
Dziś prze my śla ną edu ka cję fil mo wą

pro wa dzi dy rek tor Bo gu sław Kołcz, któ -
ry w Aka de mic kim Li ceum i Gim na -
zjum im. Kró la Chro bre go urzą dził
je dy ne w swo im ro dza ju (chy ba w Pol -
sce) szkol ne ki no. To zwień cze nie oso -
bi stej i wie lo let niej fil mo wej pa sji

dy rek to ra, a za ra zem zna ko mi ta pra cow -
nia edu ka cyj na. W tchną cej sta rym ki -
nem sa li od by wa ją się za ję cia
kul tu ro znaw cze z za kre su fil mu i te atru,
od by wa ją się pro jek cje za rów no ar cy -
dzieł, jak i ze kra ni zo wa nych lek tur szkol -
nych. Wszyst ko w ka me ral nej sce ne rii,
z pla ka ta mi gwiazd, Oska ro wy mi pa -
miąt ka mi, ak ce so ria mi z pla nu fil mo we -
go. Do dys po zy cji jest prak tycz nie ca ła
kla sy ka, od Cha pli na po Ta ran ti no.
W szko le Chro bre go oglą da nie fil mów,
oprócz czy ta nia ksią żek, jest trak to wa ne
ja ko jed no z naj wa żniej szych na rzę dzi
edu ka cyj no -dy dak tycz nych, a gosz czą tu
lu mi na rze pol skie go i świa to we go fil mu
m.in. An drzej Waj da, Krzysz tof Za nus -
si, Zbi gniew Ryb czyń ski.

Za mo ich cza sów ra czej nie cho dzi ło
się w ra mach za jęć szkol nych do ki na,
choć pa mię tam z pod sta wów ki obo -
wiąz ko wy udział w se an sie ra dziec kich
fil mów Los czło wie ka i Le cą żu ra wie,
a w I LO im. Ja na Dłu go sza nie mal ca -
ło kla so wą wy pra wę z prof. Ce li ną Za -
jąc, po mę żu Wietrz ny, ale
zor ga ni zo wa ną ad hoc, na pre mie rę są -
dec ką Lo ve sto ry w reż. Ar tu ra Hil le ra.

Ob ja wie niem tam tych lat był film
z Be atle sa mi Help – ja kże chciał bym
go jesz cze dziś zo ba czyć czy np. Yel -
low sub ma ri ne. Wte dy był to rzad ki
i bar dzo eks cy tu ją cy kon takt z mu zy -
ką zza że la znej kur ty ny. Mu zy ka ki no -
wa tkwi we mnie do dziś, choć by
bal la dy z fil mu Patt Ga rett i Bil ly Kid
z Bo bem Dy la nem, czy utwo ry En nio
Mor ri co ne.

W cza sach stu denc kich w Kra ko wie
sztur mo wa li śmy ka sy bi le to we w ra -
mach Kon fron ta cji (spe cjal nych po ka -
zów nie do stęp nych w nor mal nym

KULTURA

Historia kina w Nowym Sączu to też historia polityczna,
objawiająca się w zmianie nazwy kina„Sokół”. Podczas
II wojny światowej kino przy ul. Długosza Niemcy
przemianowali na„Dunajetz”. Organizowane dla Polaków
seanse były bojkotowane, zgodnie z ówczesnym
powiedzeniem: tylko świnie siedzą w kinie, a Polacy
w Oświęcimie.
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roz po wszech nia niu ob ra zów z Za cho -
du). La ta 70. to ta kże ki no mo ral ne go
nie po ko ju (Bar wy ochron ne, Wo dzi rej,
Ama tor), zwia stu ją ce do pie ro za kil ka
lat so li dar no ścio wy zryw. Pa mię tam
po se an sach trwa ją ce go dzi na mi dys ku -
sje, noc ne Po la ków roz mo wy.

Po ło wa lat 70. – to zło ty okres ame -
ry kań skie go ki na: Zni ka ją cy punkt,
Tak sów karz, Czas apo ka lip sy, Łow ca
je le ni, Lot nad ku kuł czym gniaz dem,
Wiel ki Gats by. Od te go cza su je stem
fa nem Ro ber ta de Ni ro, Ge ne Hack -
ma na, Joh na Ni chol so na, Ro ber ta
Red for da.

Osob ną hi sto rią w „So ko le” two rzy
Dys ku syj ny Klub Fil mo wy ofe ru ją cy fil -
my dla ko ne se rów. Pierw sze se an se DKF
„KOT” (Ki no we go Od dzia łu Te ra peu -
tycz ne go) za po cząt ko wał Rejs Mar ka Pi -
wow skie go, a w ślad za nim mo żna by ło
obej rzeć wa żne dzie ła Al mo do va ra, Gre -
ena waya, Jar mu scha, Al le na.

Ja ko dzien ni karz śle dzi łem pre mie -
ry, któ rym to wa rzy szy ły hap pe nin gi
i in sce ni za cje. Na pre mie rze Quo va dis
miej sco wi pro mi nen ci z ów cze snym
wi ce pre zy den tem Lesz kiem Zegz dą
prze bra li się w to gi rzym skich se na to -
rów. Na pre mie rę Ogniem i mie czem
– „So ko łem” za wład nę li ko za cy. Ten
wła śnie film w reż. Je rze go Hof f ma -
na dzie rży re kord pu blicz no ści:
w 1999 r. obej rza ło go 60 tys. wi dzów.
Kil ka lat póź niej cór kę wzią łem
na pre mie rę Har ry’ego Pot te ra – „So -
kół” był opa no wa ny wte dy przez ma -
łych cza ro dziei.

Ostat nią pa mięt ną pre mie rą był Ja -
no sik, ubie gło rocz na ga la w sty lu hol -
ly wo odz kim, z czer wo nym dy wa nem
i ak to ra mi w wy stro jo nych do ro żkach.
Film kon tro wer syj ny, na zwi ska głów -
nych od twór ców ról ule cia ły z pa mię -
ci, z wy jąt kiem Da nu ty Sza flar skiej,
z któ rą aku rat mia łem za szczyt sie dzieć

wte dy obok na fo te lach i po roz ma wiać
w ósmym rzę dzie sa li im. Lu cja na Li -
piń skie go. Ta wy bit na ak tor ka, na sza
są dec ka kra jan ka ro dem z Ko sa rzysk
i przed wo jen na ab sol went ka są dec kie -
go gim na zjum, któ ra w Ja no si ku za gra -
ła ro lę bab ki głów ne go bo ha te ra, nie
gdzie in dziej, ale tu, na de skach „So ko -
ła” de biu to wa ła w 1928 r. pod opie kuń -
czym okiem Bo le sła wa Bar bac kie go
w Horsz tyń skim Ju liu sza Sło wac kie go
(ja ko Mi chaś) i po tem w Tom ciu Pa lu -
chu wg bra ci Grimm. Po ów cze snej
pre mie rze pod szedł do niej dzien ni karz
i za py tał: „Jak ty masz na imię, dziec -
ko?” „Jak cze ko lad ka” od rze kła re zo -
lut na dziew czyn ka, a wszyst ko to
zna la zło się w ga ze cie, w re cen zji
z przed sta wie nia. 

***
Na prze strze ni tych lat zmie ni ła się

tech ni ka ki no wa. Wiel kie wra że nie wy -
wie ra ły wpro wa dza ne fil my na ekra nie
pa no ra micz nym (po raz pierw szy dla
Krzy ża ków) czy w tzw. tech ni ko lo rze B.
Dziś, jak na stu lat ka, ki no w No wym
Są czu, czy li „So kół”, wraz z po zy ska -
nym „Kro ku sem”, daw nym Do mem
Żoł nie rza, trzy ma się krzep ko. Dys po -
nu je wspa nia ły mi sa la mi, no wo cze sny -
mi pro jek ta mi i tech no lo gia mi,
naj wy ższej ja ko ści opty ką i sys te mem
na gło śnie nia.

Mi mo dzie sią tek ka na łów te le wi zyj -
nych, mi mo ka set vi deo i pły tek DVD
mo da na ki no w No wym Są czu nie gi -
nie, trwa nie zmien nie, o czym prze ko -
na łem się nie daw no, usi łu jąc ku pić kil ka
mi nut przed se an sem bi let na Ślu by pa -
nień skie. Pa ni ka sjer ka od pra wi ła mnie
z kwit kiem: bi le ty wy prze da ne!

JE RZY LE ŚNIAK

Prze my śla ną
edu ka cję fil mo -
wą pro wa dzi dy -
rek tor Bo gu sław
Kołcz, któ ry
w Aka de mic kim
Li ceum i Gim na -
zjum im. Kró la
Chro bre go urzą -
dził je dy ne
w swo im ro dza -
ju (chy ba w Pol -
sce) szkol ne
ki no FOT. LEŚ
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Mia łem wte dy 17 lat z okła -
dem. Do ro dzin ne go Są cza
po wró ci li śmy z Boch ni,
gdzie przez pięć lat pra co -

wa li śmy w tam tej szym ki nie „Ma ry sień -
ka”, wła sno ści Ży da Mon de ne ra. Ale
tam to ki no splaj to wa ło, a tu wy zna czo -
ny przez Niem ców no wy kie row nik ki -
na volks deutsch Ar nold Dec ker
po trze bo wał fa chow ców do ob słu gi pro -
jek to ra mar ki „Er ne mann–IV”. Do sta -
li śmy miesz ka nie (tuż przy ope ra tor ni),
w któ rym miesz ka łem do koń ca XX w.

Przez pierw sze la ta woj ny ki no prze -
mia no wa ne z „So ko ła” na „Du na jetz”
słu ży ło wy łącz nie oku pan tom (Nur fűr
Deutsch), ale po tem, z przy czyn eko no -
micz nych, otwo rzy ło po dwo je rów nież
dla Po la ków. Na roz ryw kę w ciem ną
noc oku pa cyj ną by ło za po trze bo wa nie.
Fil my o pro pa gan do wej wy mo wie by ły
jed nak boj ko to wa ne przez są de czan.

– Nikt nie miał nam za złe, że u Niem -
ców ro bi my. Wszyst ko by ło wte dy nie -
miec kie, ca ła ad mi ni stra cja. Naj pierw

wy świe tla no dla Po la ków fil my nie miec -
kie, wło skie lub hisz pań skie z pol ski mi
na pi sa mi. Po ja wił się też na krót ko Zna -
chor i Kró lo wa przed mie ścia. Cza sa mi
w no cy uda wa ło się pu ścić dla ści słe go
gro na za ka za ne przez Niem ców ob ra zy.

Jak się pra co wa ło w ki nie, 
by ło się kimś...

Po wy zwo le niu, pierw szym kie row ni -
kiem ki na, któ re mu Urząd Ki no fi ka cji
nadał na zwę „Świt”, zo stał Fran ci szek
Gór ski (zmarł w 1968 r.). Bi le te ra mi by li
wte dy mu rarz i zdun. Za cho wał się pla kat
ki no wy z kwiet nia 1945: Se wa sto pol – re -
por taż z walk na Kry mie, Prze marsz jeń -
ców nie miec kich przez Mo skwę,
Przy się ga my Zie mi Pol skiej, We so ły ka -
ba ret – do da tek ame ry kań ski. Po czą tek,
jak to się na zy wa ło wów czas, przed sta -
wień: nie dzie la, godz. 11, 14, 16 i 18. Ce -
ny bi le tów 5, 10 i 15 zł.

– Po woj nie, jak się pra co wa ło w ki -
nie, by ło się kimś. Nie by ło te le wi zji, ka -
wiar ni, dys ko tek. Ki no by ło je dy ną

pu blicz ną roz ryw ką. No, mo że oprócz
me czów pił kar skich na San de cji. Na do -
bry film zdo by cie bi le tu gra ni czy ło z cu -
dem, przed ka są usta wia ły się
ta siem co we ko lej ki. Ileż ja wte dy mia łem
zna jo mych, któ rzy bła ga li o wej ściów ki,
pi wo i ćwiart ki sta wia li...

Mie czy sław Gór ski 
– naj star szy ki no ope ra tor w Pol sce

100
ty się cy se an sów

Mie czy sław Gór ski – ży wa hi sto ria są dec kie go ki na, rocz -
nik 1924, wy świe tlił 100 tys. se an sów w jed nym ki nie. Pra cę
(eta to wą!) roz po czął do kład nie 21 mar ca 1941 r., ja ko po moc -
nik ki no ope ra to ra (swe go oj ca Fran cisz ka) w sie dzi bie są dec -
kie go „So ko ła”.

KULTURA

Mie czy sław Gór ski
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W 1953 r. po ka za no na ekra nie
„Przy jaź ni” (ko lej na na zwa) po raz
pierw szy w Są czu go łą dziew czy nę
(od ty łu) w duń skim fil mie Dit ta, a na -
stęp ną w cze skim – Bi twa o jabł ko. 

– Pu bli ka gre mial nie chcia ła zo ba -
czyć te „mo men ty”. Przed woj ną na fil -
mach tyl ko się cmo ka li, a na ra dziec kich
nie ro bi li na wet te go. Dziś go li zny
na ekra nie nie bra ku je, to już żad -
na atrak cja.

Ge ne ral nie na prze ło mie lat 40. i 50.
wy świe tla no fil my ra dziec kie, któ re
cie szy ły się fa tal ną opi nią. Na wet se -
kre ta rzy par tii trud no by ło na mó wić
do ich obej rze nia. Nie po ma ga ło roz -
da wa nie bez płat nych bi le tów, „or ga ni -
za cja wi dow ni” za spra wą ZMS.
Do pie ro po paź dzier ni ko wej od wi lży
przy szedł czas na fil my za chod nie. Peł -
ne sa le to wa rzy szy ły wy świe tla niu Rio
Bra vo, Hra bia Mon te Chri sto, W sa mo
po łu dnie. 

W 1957 r. ki no zmie nio no na zwę
na „Pod ha le”. Pier wot na, przed wo jen -
na na zwa „So kół” po wró ci ła na po cząt ku
lat 90. Pan Mie czy sław wy mie nia naj bar -
dziej po pu lar ne fil my w No wym Są czu:
na cze le Krzy ża cy (wy świe tla ne non stop
od 8 do 22 przez kil ka mie się cy), a po tem
Ogniem i mie czem, Pan Wo ło dy jow ski,
Po pio ły, Fa ra on.

– Na pre mie rę Krzy ża ków w 1965,
za mon to wa li śmy pierw szy w Są czu
ekran pa no ra micz ny. Rocz nie wy świe -
tla łem ok. 1500 se an sów. To za 60 lat
pra wie ich sto ty się cy się uzbie ra ło. 

Trud no nie oprzeć się cie ka wo ści
i po mi nąć py ta nie: czy te wszyst kie wy -
świe tla ne fil my pan Mie czy sław oglą dał
od pierw sze go do ostat nie go ka dru?

– Pierw szy se ans no we go fil mu za -
wsze się oglą da. A gdy się spodo ba, to
po kil ka ra zy. Lu bi łem pa trzeć na So -
phię Lo ren, Gi nę Lol lo bri gi dę, Da nu tę
Sza flar ską (prze cież to są de czan ka!),
Ta de usza Fi jew skie go. Dziś już ta kich
ak to rów nie ma. Raz przy spa łem
na Bar wach wal ki i opu ści łem jed ną
rol kę. In nym ra zem by ło coś o ko niach,
do szło do za baw nej za mia ny ro lek. Naj -
pierw koń się po pa rzył, a po tem star to -
wał w za wo dach. Lu dzie chy ba nie
za uwa ży li...

(LEŚ)

Iubilaei Cantus

Trzy dzie ści pięć 
lat mi nę ło...
Trzy dzie ści pięć lat w ży ciu czło wie ka to spo ry szmat cza -
su. Trzy dzie ści pięć lat w dzia łal no ści in sty tu cji to nie ma lże
epo ka. Jej po czą tek wy zna cza me try ka wy sta wio -
na w 1975 r. Wo je wódz kie mu Ośrod ko wi Kul tu ry, gdy po -
wsta wa ło wo je wódz two no wo są dec kie.

WOK prze kształ co ny
póź niej na Ma -
ło pol skie Cen -

trum Kul tu ry „So kół”, prze trwał
trans for ma cję ustro jo wą i za wi ro wa nia
struk tu ral ne, a je go ró wie śnik – wo je -
wódz two no wo są dec kie jest już po ję -
ciem hi sto rycz nym.

Ob cho dzą ca te raz ju bi le usz 35-le cia
in sty tu cja prze szła dłu gą dro gę, za rów no
w sen sie or ga ni za cyj nym, jak i ma te rial -
nym, od po miesz czeń w sta rej ka mie ni -
cy przy ul. Ja giel loń skiej 28, gdzie lu dzie
pra co wa li w pię ciu za wil go co nych
i ciem nych po ko jach, po oka za łą sie dzi -
bę „So ko ła” An no Do mi ni 2010.

FOT. LEŚ
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Z MCK „So kół” po wszech nie i słusz -
nie ko ja rzo ny jest je go dy rek tor, An to ni
Mal czak, któ ry jest ta kże te go rocz nym
Ju bi la tem, bo kie ru je pla ców ką od trzy -
dzie stu lat, przej mu jąc 1 paź dzier ni -
ka 1980 r. dy rek tor ską pa łecz kę
po Ja ni nie Mi cha lik, An nie Lesz czyń -
skiej i Mi cha le Pod gór nym.

Ma my za tem do czy nie nia z dwo ma
ju bi le usza mi: in sty tu cji i dy rek to ra, któ -
ry wraz z ze spo łem współ pra cow ni ków
prze kształ cił prze cięt ny, ty po wy dla
lat 70. i 80. pro win cjo nal ny ośro dek kul -
tu ry w jed ną z naj bar dziej zna czą cych,
prę żnie roz wi ja ją cych się in sty tu cji
w po łu dnio wej Pol sce, łą czą cej w har -
mo nij nych ra mach ory gi nal ne for my
pra cy w ama tor skim ru chu ar ty stycz nym
z twór czo ścią pro fe sjo nal ną.

Te dwa ju bi le usze wpi su ją się w trze -
ci: stu le cia ki na w No wym Są czu
(o czym pi sze my na są sied nich
stronach) i ju bi le usz czwar ty, mo że
mniej efek tow ny, ale zwią za ny z Iu bi la -
ei Can tus – Są dec kim Fe sti wa lem Mu -
zycz nym, za po cząt ko wa nym 15 lat te mu
(jesz cze przez WOK!), od by wa ją cym
się w li sto pa dzie, mie sią cu wa żnych dla
mia sta rocz nic (po wsta nie gro du, ob cho -
dy nie pod le gło ści etc.). 

An to ni Mal czak dy rek to ru je do dziś,
naj dłu żej w kra ju. I nie zwal nia tem pa.

Za ini cjo wa ne przez nie go i je go współ -
pra cow ni ków im pre zy – Mię dzy na ro do -
wy Fe sti wal Dzie cię cych Ze spo łów
Re gio nal nych Świę to Dzie ci Gór czy Fe -
sti wal i Kon kurs Sztu ki Wo kal nej im. Ady
Sa ri – sta ły się wy da rze nia mi o po nadre -
gio nal nej ran dze, zna ka mi roz po znaw -
czy mi No we go Są cza i Są dec czy zny.
W ostat nich la tach do łą czy ły no we ini cja -
ty wy, np. Fe sti wal Fil mów Dzie cię cych
Ga li cja czy Mul ti me dial ny Fe sti wal Sztu -
ki „Ma ło pol ska Kar pa ty OF Fer”.

Wia do mo, żad na im pre za czy fe sti wal
sa me się nie krę cą. Ktoś mu si dy ry go -
wać szta bem lu dzi, re ago wać na nie prze -
wi dzia ne zda rze nia. Nie wszyst ko
za wsze idzie jak z płat ka. Kto or ga ni zo -
wał du że im pre zy z udzia łem kil ku set
uczest ni ków, wie, ja ki to wy si łek. Na do -
da tek jesz cze nad zór in we sty cyj ny. Ży -
cio wym ma rze niem An to nie go
Mal cza ka by ło prze pro wa dze nie ge ne -
ral ne go re mon tu i roz bu do wy sie dzi by
są dec kie go „So ko ła”. Ma rze nie speł nio -
ne i – ni czym krop ka nad „i” do peł nio ne
o no wy przy by tek: Ga le rię „Na Bursz ty -
no wym Szla ku”, któ ra 9 grud nia br.
prze kro jo wą wy sta wą twór czo ści na sze -
go są dec kie go kra ja na, Wła dy sła wa Ha -
sio ra, jed ne go z naj wy bit niej szych
twór ców eu ro pej skich XX wie ku, otwo -
rzy swo je po dwo je.

KULTURA

An to ni Mal czak FOT. LEŚ

Otwar cie „So ko ła” po przebudowie, 8 li sto pa da 2004 r. FOT. LEŚ
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***
3 paź dzier ni ka 1993 r. na szczyt fa sa -

dy są dec kie go „So ko ła” po wró ci ła rzeź -
ba so ko ła. Od te go mo men tu są dec ka
So kol nia zmie nia ła się na na szych
oczach, sta jąc się sym bo lem no wej ja -
ko ści w ży ciu pu blicz nym po trans for -
ma cji ustro jo wej, kreu jąc po zy tyw ny
ob raz No we go Są cza i Są dec czy zny.
Wie lu dzi siej szych by wal ców „So ko ła”
pa mię ta do brze zruj no wa ny bu dy nek ki -
na „Pod ha le” i wy star czy go po rów nać
z dzi siej szym wspa nia łym obiek tem,
dys po nu ją cym wie lo ścią funk cji, włącz -
nie z sa lą te atral ną i kon cer to wą, któ ra
mo gła by stać się du mą znacz nie więk -
szych ośrod ków w kra ju. 

Od ro dzo ny „So kół”, ni czym Fe niks
z po pio łów, znów stał się po pu lar nym
miej scem kon cer tów, spek ta kli te atral -
nych i ka ba re to wych, se an sów fil mo -
wych i spo tkań li te rac kich, fe sti wa li,
a na wet ba li kar na wa ło wych i przed sta -
wień ope ro wych. Otwo rzy ła sze ro ko

swo je po dwo je dla dzia ła ją cych w mie -
ście i re gio nie sto wa rzy szeń, or ga ni za -
cji spo łecz nych, fun da cji, szkół.
Na pły ci ny wy pro fi lo wa ne nie gdyś
nad okna mi od stro ny uli cy Ja na Dłu go -
sza po wró ci ły: go dło Pol ski, tar cze her -
bo we mia sta i zie mi są dec kiej. To im
wła śnie ten daw ny „So kół” za wsze pra -

gnął słu żyć i nie ina czej jest pod rzą da -
mi An to nie go Mal cza ka.

Nie ma lże co ro ku „So kół” za ska ku je
no wo ścia mi, za rów no w ofer cie kul tu -
ral nej (np. Mo niusz kow ską „Hal ką”
w ple ne rze nad Du naj cem), jak i w sfe -

rze in fra struk tu ral nej. Po ja wił się no wy
Ste in way, in stru ment, uwa ża ny za Mer -
ce de sa wśród for te pia nów, przy któ rym
ma estro Wal de mar Ma lic ki mo że za wia -
dy wać Fe sti wa lem Fun & Clas sic. Trzy
la ta te mu od da no do użyt ku pięć dzie się -
cio gło so we or ga ny kon cer to we, zło żo ne
z ok. 50 tys. pisz cza łek (po dob ny mi dys -
po nu je w Ma ło pol sce tyl ko Fil har mo nia
Kra kow ska).

Mamy do czynienia
z dwoma jubileuszami:
instytucji i dyrektora. Oba
wpisują się w trzeci: stulecia
kina w Nowym Sączu.

6 li sto pa da (so bo ta)
godz. 17.00 – dzie dzi niec MCK SO KÓŁ od stro ny ul. Ko ściusz ki,
uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego obiektu galerii.
godz. 17.30 – Ga le ria BWA SO KÓŁ, akcja artystyczna Andrzeja Szarka
(sa la I pię tra); wystawa fotogramów ukazujących budowę obiektu (sa -
la II pię tra); fil galeria BWA SO KÓŁ – Trzy Tradycje (sa la mul ti me dial na).
godz. 19.30 – SO KÓŁ – sa la im. Lu cja na Li piń skie go, Ja cek Śmie ta na
z ze spo łem i bry tyj ska wo ka list ka Z-Star – kon cert Psy che de lic – Mu sic
of Ji mi Hen drix.

7 li sto pa da (nie dzie la)
godz. 11.00 –17.00 – Ga le ria BWA SO KÓŁ, DZIEŃ OTWAR TY GA LE RII
SPO TKAJ MY SIĘ; WARSZ TA TY PLA STYCZ NE DLA DZIE CI; WARSZ TA TY FO -
TO GRA FICZ NE DLA MŁO DZIE ŻY; PER FOR MAN CE FO TO GRA FICZ NY; PRO -
JEK CJE MUL TI ME DIAL NE.
godz. 17.00 – Ga le ria SO KÓŁ, WER NI SAŻ WY STA WY Z OKAZ JI 100 –
LE CIA KI NA W NO WYM SĄC ZU.
godz. 18.00 – SO KÓŁ – sa la im. Lu cja na Li piń skie go, MU ZY KA FIL MO WA
MI CHA ŁA LO REN CA – KON CERT W WY KO NA NIU ZE SPO ŁU DE SO RIENT.

8 li sto pa da (po nie dzia łek) – 718. rocz ni ca lo ka cji No we go Są cza
godz. 18.00 – SO KÓŁ – sa la im. Lu cja na Li piń skie go, JESZC ZE POL SKA
MU ZY KA W XX–LE CIE POL SKI SA MOR ZĄ DO WEJ – UROC ZY STY KON CERT
Z OKAZ JI 718. ROCZ NI CY LO KA CJI NO WE GO SĄC ZA.
Ju lia Ko ciu ban – for te pian, Mi chał Dwo rzyń ski – dy ry gent, Or kie stra
Aka de mii Beetho ve now skiej, Ma ciej Ne grey – pro wa dze nie.

9 li sto pa da (wto rek)
godz. 18.00 – SO KÓŁ – sa la im. Lu cja na Li piń skie go, GIO VAN NI BAT TI -
STA PER GO LE SI – WIL HELM FRIE DE MANN BACH – ASTOR PIAZ ZOL LA –
LA SE RVA PA DRO NA, Mo ni ka Ra sie wicz – re ży se ria, Bo gu mi ła
Gi zbert–Stud nic ka – kie row nic two ar ty stycz ne, kla we syn, re ali za cja
bas so con ti nuo oraz ze spół so li stów i tan ce rzy.

11 li sto pa da (czwar tek) – Świę to Nie pod le gło ści
godz. 19.30 – ba zy li ka św. Mał go rza ty, VI VA PO LO NIA – JU BI LA TE
LAU DA TE, kon cert w wy ko na niu Dziew czę ce go Chó ru Ka te dral ne go PU -
EL LAE ORAN TES z Tar no wa pod dyr. ks. Wła dy sła wa Pa cho ty.

12 li sto pa da (pią tek)
godz. 18.00 – SO KÓŁ – sa la im. Lu cja na Li piń skie go, TAK WIE LE
PRZESZ LI ŚMY, TAK WIE LE PRZED NA MI, We dług Pa ły gi i Ra taj cza ka, czy -
li kil ka kli pów z mło do ści i PRL–u. Spek takl w re ży se rii Pio tra Ra taj cza -
ka w wy ko na niu ze spo łu Te atru Pol skie go w Biel sku–Bia łej.
Bez po śred nio po za koń cze niu spek ta klu spo tka nie z twór ca mi – w ra -
mach pro jek tu TE ATR POL SKA.

13 li sto pa da (so bo ta)
godz. 18.00 – SO KÓŁ – sa la im. Lu cja na Li piń skie go, PO EMS OF CHO PIN.
Wi do wi sko mu zycz no–ba le to we z oka zji Ro ku Cho pi now skie go, Jazz
Trio Lesz ka Ku ła kow skie go, Man Li, Da niel Lis, Ma rek An dry sek, Si le -
sian String Qu ar tet, Pol ski Te atr Tań ca z Po zna nia.

n

Pro gram XVI Są dec kie go Fe sti wa lu Mu zycz ne go Iu bi la ei Can tus 

FOT. LEŚ
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„So kol ni cy” pod ko men dą An to nie -
go Mal cza ka ma ją pra wo być dum ni ze
swo ich kul tu ral nych do ko nań. Chwa ła
im za to, że ma ją am bi cje, by tu nad Du -
naj cem i Ka mie ni cą ro dzi ły się wy da -
rze nia, o któ rych gło śno da le ko
po za No wym Są czem czy Ma ło pol ską,
a któ re zna czą co wpi su ją się w nasz re -
gio nal ny, pol ski, eu ro pej ski do ro bek
kul tu ral ny. Chwa ła im rów nież za to, że
wzmac nia ją mar kę No we go Są cza po -
przez wy da rze nia kul tu ral ne i wspie ra -
nie są dec kich ini cja tyw kul tu ral nych,
za rów no tych eli tar nych, bar dziej wy ra -
fi no wa nych, jak i ad re so wa nych do szer -
sze go gro na od bior ców. 

Re asu mu jąc: An to nie mu Mal cza ko -
wi i je go od da nej „za ło dze” od lat naj -
bar dziej le ży na ser cu to, co swe go cza su
dy rek tor Mu zeum Ta trzań skie go w Za -
ko pa nem, Ju liusz Zbo row ski na zy wał
„ochro ną swojsz czy zny”. W trud nych
(choć chy ba ni gdy nie by ły ła twe) dla
kul tu ry cza sach, tym bar dziej wy ma ga
ona opie ki i ochro ny. 

JE RZY LE ŚNIAK Na zwi sko twór cy fil mu, opo -
wia da ją ce go o przed wo jen -
nym No wym Są czu i je go
miesz kań cach, po da li w paź -

dzier ni ku na spe cjal nej pro jek cji w są -
dec kim „So ko le” po sia da cze
do ku men tu. Przy po mnij my, że kil ku -
na sto mi nu to we na gra nia za pi sa ne
na dwóch rol kach ku pił na Al le gro ko -
lek cjo ner sta ro ci, sta ro są de cza nin An -
drzej Lor czyk. Nie od ra zu miał
świa do mość, na ja ki skarb tra fił. Przed -
wo jen ny fil mo wiec utrwa lił na ce lu lo -
ido wej, ośmio mi li me tro wej ta śmie
naj wa żniej sze wy da rze nia w No wym
Są czu z koń ca lat 30. ubie głe go wie ku.
An drzej Lor czyk oraz Sła wo mir Gór -
ski z Wro cła wia, re pre zen tu ją cy Sto -
wa rzy sze nie Me dia i Kul tu ra we
Wro cła wiu, za an ga żo wa li się ca łym
ser cem w pro jekt edu ka cyj ny pn. „Są -
dec ka Kro ni ka Fil mo wa”. Wie le ty go -
dni spę dzi li na szu ka niu oso by, któ ra te
uni ka ty sprze da ła, a póź niej na usta la -
niu au to ra nie zwy kłe go do ku men tu
i nad po pra wia niem ja ko ści ro lek fil -
mo wych (twa rze osób wy stę pu ją cych
na fil mie sta ły się ła twiej sze do roz po -
zna nia). Do po szu ki wań włą czy li się
rów nież hi sto ry cy z kra kow skie go od -

dzia łu IPN. We wrze śniu, w są dec kim
So ko le od by ło się kil ka po ka zów Kro -
ni ki Są dec kiej, jak na zwa no te dwie
kil ku na sto mi nu to we ta śmy fil mo we.

Spe cjal ną pro jek cję zor ga ni zo wał
Dys ku syj ny Klub Fil mo wy KOT, dzia -
ła ją cy przy Miej skim Cen trum Kul tu -
ry. Przed ka żdą z czę ści krót ką
pre lek cję miał Le szek Za krzew ski,
pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto -
rycz ne go. An drzej Lor czyk i Sła wo mir
Gór ski z roz my słem stop nio wa li na -
pię cie, by w koń cu zdra dzić au to ra
Kro ni ki. 

– Ma my do czy nie nia z czymś, co
bu do wa ło du cha na ro du – mó wił Sła -
wo mir Gór ski. – Czło wiek, któ ry w za -
sa dzie nie miał sprzę tu do ro bie nia
ta kich fil mów, na krę cił i zmon to wał wy -
bit ny do ku ment. My nie zro bi li śmy
w za sa dzie nic, po za tym, że ucy fro wi -
li śmy ten ma te riał, pod ło ży li śmy
dźwięk. To są dwie za mknię te, au to no -
micz ne czę ści, któ re zo sta ły przy go to -
wa ne – No wła śnie... Ten czło wiek już
jest zna ny. Wy go rów nież do brze zna -
cie. Mam na dzie ję, że dzię ki te mu pro -
jek to wi je go na zwi sko oży je. To
czło wiek bar dzo skrom ny, oso bo wość.
War to pod kre ślić, że film, któ ry na krę -

Zagadka Kroniki
Sądeckiej
rozwiązana
Pro fe sor Fe liks Rapf, za słu żo ny na uczy ciel i dy rek -
tor I Gim na zjum i Li ceum w No wym Są czu, fi zyk i ma te -
ma tyk, wiel ka po stać nie tyl ko są dec kiej tu ry sty ki, oka zał
się au to rem przed wo jen nej są dec kiej kro ni ki fil mo wej,
o któ rej ja ko pierw si pi sa li śmy we wrze śnio wym nu me rze
„Są de cza ni na”. Zgła sza ją się już pierw sze oso by, któ re roz -
po zna ły się na przed wo jen nych ta śmach.

KULTURA

FOT. LEŚ
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cił, sam zmon to wał i przy ciął. Do ku ment
od kry li śmy dzię ki nie zwy kłe mu zło że niu
się w ca łość wie lu rze czy. Cel jest pro -
sty. Po przez ten ma te riał chce my do trzeć
do osób, któ re roz po zna ły na nim sie bie
al bo ko goś z bli skich. Chce my, by zgło -
si li się do nas. Ten czło wiek za słu gu je
na nie je den me dal, a z pew no ścią
na wiel ką pa mięć.

Pod czas pro jek cji w So ko le po raz
pierw szy wy świe tlo no ta kże zwia stun
no we go, do tych czas nie roz pow szech -

nia ne go ma te ria łu fil mo we go, opar te go
o dwie czę ści kro ni ki. Po nim An drzej
Lor czyk i Sła wo mir Gór ski ujaw ni li na -
zwi sko au to ra. Kie dy pa dło: prof. Fe liks
Rapf, wśród pu blicz no ści roz szedł się
szum nie do wie rza nia, bo prze cież ta po -
stać są de cza nom, zwłasz cza star sze mu
po ko le niu, ab sol wen tom I Gim na zjum
i I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu, lu dziom,
zwią za nym z tu ry sty ką jest do sko na le
zna na.

– Pań stwo wi dzie li pa na pro fe so ra
– mó wił An drzej Lor czyk. – Na fil mie
był ta ki mo ment, kie dy przy glą da się ka -
me rze.

– Wie Pan, czło wiek go znał oczy wi -
ście. Do dziś pa mię tam pro fe so ra, ale
film jest fil mem – mó wił pod eks cy to wa -
ny Wła dy sław Ża rof fe, zna ny są de cza -
nin, znaw ca i mi ło śnik hi sto rii.

– Fe liks Rapf był czło wie kiem, któ ry
nie wąt pli wie znał za sa dy fi zy ki – do dał
Sła wo mir Gór ski. – W tym, cze go do ko -

nał, wi dzę tro chę prze wrot no ści. Film
jest faj ną lek cją hi sto rii. Ma te riał, ja ki
po zo sta wił po so bie, jest dzie łem
na mia rę te go kra ju, ale przed wo jen ne -
go. Wy da je mi się, że na na szych oczach
dzie je się coś ge nial ne go. 

***
I ży cie do pi sa ło ko lej ny roz dział hi -

sto rii fil mu. Wrze śnio wy nu mer „Są de -
cza ni na” zna lazł się przy pad ko wo
w rę kach Jó ze fa Ha ła sa, są de cza ni na,
za miesz ka łe go od lat 50. we Wro cła wiu,

ma la rza, eme ry to wa ne go pro fe so ra wro -
cław skiej ASP, któ ry roz po znał się
na przed wo jen nej Kro ni ce Są dec kiej,
a wła ści wie na re pro du ko wa nym w mie -
sięcz ni ku ka drze z te go fil mu. Prof. Jó -
zef Ha łas przy sy łał do re dak cji list,
w któ rym pi sze:

„Zetk ną łem się dość przy pad ko wo
z Wa szym mie sięcz ni kiem, nu me rem
wrze śnio wym i zna la złem tam ma sę in -
te re su ją cych mnie in for ma cji. (...) Z du -
żym za cie ka wie niem prze czy ta łem
ar ty kuł o przed wo jen nym fil mie o Są -
czu. Mam pew ne przy pusz cze nie, że
mo gę tam być, ja ko kil ku let ni zwia dow -
ca In dia nin przed de fi la dą w Ryn ku
w 1937 ro ku, bo wy da je mi się, że roz -
po zna ję na zdję ciu ko le gęę. 

Na do wód Jó zef Ha łas za łą czył do li -
stu swo je zdję cie w stro ju in diań skim
z 1937 r. 

– O ta kiej wia do mo ści ma rzy li śmy
– mó wi Sła wo mir Gór ski, do ku men ta li -
sta. – Pra gnie nie, by móc po roz ma wiać
z kimś, kto nie wy klu czo ne roz po znał się
na fil mie, speł nia się. Ma my ta kże kon -
takt z czte re ma oso ba mi, któ re zna ły
prof. Rap fa. Wie le obie cu je my so bie
po tych spo tka niach.

Oso by i in sty tu cje za an ga żo wa ne
w pro jekt nie kry ją, że na pod sta wie
wspo mnień są de czan po wsta nie ko lej ny
film do ku men tal ny. Spo dzie wać się mo -
żna wy da nia cie ka wej pu bli ka cji. Prof.
Fe liks Rapf po zo sta wił po so bie ma te -

Wrześniowy numer „Sądeczanina” znalazł się przypadkowo
w rękach Józefa Hałasa, sądeczanina, zamieszkałego
od lat 50. we Wrocławiu, malarza, emerytowanego
profesora wrocławskiej ASP, który rozpoznał się
na przedwojennej Kronice Sądeckiej, a właściwie
na reprodukowanym w miesięczniku kadrze z tego filmu.
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A
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ria ły pi sa ne ge nial nym ję zy kiem. Wła -
dał pió rem, rów nie do brze, jak po słu gi -
wał się ka me rą. Kra kow ski od dział IPN
za mie rza też wy dać wspo mnie nia prof.
Fe lik sa Rap fa o je go udzia le w pierw -
szej woj nie świa to wej. Ja ko żoł nierz au -
striac ki wal czył bo wiem na fron cie
wło skim.

– Pro fe sor Rapf prze szedł ca łą dro gę
fron to wą. Je go wspo mnie nia są bar dzo
bo ga to ilu stro wa ne zdję cia mi, pla na mi,
szki ca mi – mó wi Da wid Go lik z kra -
kow skie go Od dzia łu IPN. – Do ty czą
rów nież woj ny pol sko -bol sze wic kiej.
Koń czą się na ro ku 1921. W pu bli ka cji,
któ rą przy go to wu je my, znaj dzie się też
in for ma cja o dzia łal no ści Rap fa w od -
ro dzo nym woj sku pol skim. Bę dzie w nich
ta kże wą tek są dec ki – wspo mnie nia je go
cór ki, któ ra pro wa dzi ła ta kże ilu stro wa -

ny dzien nik do ty czą cy lat 30. i 40. ubie -
głe go stu le cia, w któ rym oprócz wąt ków
pry wat nych za wie ra wie le in for ma cji
o ży ciu pu blicz nym w No wym Są czu.
Jest on ta kże bo ga to ilu stro wa ny zdję -
cia mi. W tej chwi li ska nu je my iko no gra -
fie i prze pi su je my treść z ma szy no pi su.
Wspo mnie nia, któ re wy da my, bę dą uzu -
peł nio ne przy pi sa mi. Chcie li by śmy, aby
uj rza ły one świa tło dzien ne do koń -
ca 2011 ro ku.

***
Fe liks Rapf (ur. 11 stycz nia 1891

w Tar no wie, zm. 7 mar ca 1971 r. w No -
wym Są czu) był wy bit nym na uczy cie -
lem szkół śred nich w No wym Są czu,
dzia ła czem tu ry stycz nym. Ma tu rę zdał
w I Gim na zjum im. Ja na Dłu go sza. Stu -
dio wał ma te ma ty kę na Po li tech ni ce
i Uni wer sy te cie Ja na Ka zi mie rza we
Lwo wie. Był żoł nie rzem ar mii au striac -
kiej, wal czył na fron cie wło skim
i w woj sku pol skim. Do 1939 r. uczył
ma te ma ty ki i fi zy ki w I Gim na zjum. Po -
tem wal czył w kam pa nii wrze śnio wej
(w stop niu ka pi ta na). Po uciecz ce z nie -
wo li nie miec kiej wspól nie z in ny mi pe -
da go ga mi or ga ni zo wał w No wym Są czu
taj ne na ucza nie w Miej skiej Szko le Kra -
wiec kiej i Szko le Za wo do wej Ku piec -
kiej. Po wy zwo le niu zo stał pierw szym
dy rek to rem I Gim na zjum i Li ceum im.
Ja na Dłu go sza, pre ze sem To wa rzy stwa
Tu ry stycz ne go „Be skid” (1920-1939)
i PTTK (1945-52). 

– Za się gnę łam ję zy ka o pro fe so rze
u lu dzi, któ rzy go zna li i do wie dzia łam
się, że od wcze snej mło do ści pa sjo no wał
się astro no mią – mó wi An na To toń, są -
dec ki prze wod nik, mi ło śnicz ka hi sto rii
mia sta. – Za ło żył w No wym Są czu, już
ja ko pe da gog w I LO, Pol skie To wa rzy -
stwo Mi ło śni ków Astro no mii. Dru gą je -
go pa sją by ła fo to gra fia i zbie ra nie
ar chi wa liów z dzie jów na sze go mia sta.
Wy ko na ny przez nie go w 1937 r. do kład -
ny plan mia sta No we go Są cza jest
do dzi siaj bez cen nym do ku men tem tam -
tych lat. Jed nak naj więk szą je go mi ło -
ścią by ły gó ry. Na zy wa ny „oj cem
pol skiej tu ry sty ki” pro pa go wał ten sport
zre da go wa ny mi oso bi ście pu bli ka cja mi
pierw szych prze wod ni ków zwłasz cza
po Be ski dzie Są dec kim, Po gó rzu Ro -
żnow skim, po Li ma now skim. 

Pu bli ko wał na te mat tu ry sty ki ar ty ku -
ły w „Wier chach”, „Rocz ni ku Są dec -
kim”. Pre ze so wał to wa rzy stwu PTT
„Be skid” w No wym Są czu do 1952 r.
Po zo sta wił po nad to po so bie ok. 470 ki -
lo me trów ozna ko wa nych tras tu ry stycz -
nych, któ re czyn ne są w więk szo ści
do dzi siaj. Był naj więk szym obok Ka zi -
mie rza So snow skie go au to ry te tem, in no -
wa to rem no wych zna ków na szla kach.
Je go za sa dy ozna ko wań prze ję li po tem
zna ka rze w ca łej Eu ro pie (dwa bia łe pa -
sy a w środ ku czer wo ny, żół ty lub zie lo -
ny). Po zo sta wił po so bie wy bu do wa ne
schro ni ska w Szczaw ni cy Ni żnej, wzno -
sił schro ni sko na Prze hy bie. Ja ko je den
z pierw szych w kra ju zo stał wy ró żnio ny
Zło tą Ho no ro wą Od zna ką PTTK. Je go
imię no si jed na z ulic No we go Są cza.

– Pro fe sor Rapf był wy bit ną oso bo -
wo ścią – do da je An na To toń. – Oso bi -
ście nie mia łam przy jem no ści go
spo tkać, ale z opo wia dań osób, któ re go
zna ły, wiem, że był wy jąt ko wym czło wie -
kiem, któ ry umiał za szcze pić w mło dych
lu dziach mi łość do tu ry sty ki, do te go, że -
by iść przez ży cie z pa sją. Wszech stron -

nie uzdol nio ny. Dla tych, któ rzy
wy po wia da li się o nim, któ rzy pa mię ta li
go z wę dró wek po gó rach, był au to ry te -
tem mo ral no ści, lo jal no ści i głę bo kie go
pa trio ty zmu.

– Prof. Rapf był wy śmie ni tym ma te -
ma ty kiem, wy ma ga ją cym pe da go giem.
Tak po tra fił wy tłu ma czyć ten przed miot,
że więk szość z nas nie mia ła kło po tów
z je go zro zu mie niem. Śnia da kar na cja.
Mi ło śnik tu ry sty ki – wspo mi na Wła dy -
sław Ża rof fe. – Nie przy pusz cza łem jed -
nak, że prof. Rapf na krę ci ta kie
do ku men tal ne ar cy dzie ło. 

IGA MI CHA LEC

Prof. Feliks Rapf pozostawił
po sobie materiały pisane
genialnym językiem.
Krakowski oddział IPN
zamierza wydać
wspomnienia o jego
udziale w pierwszej wojnie
światowej.

Fe liks Rapf MAL. EWA HARSDORF

KULTURA

SADECZANIN listopad 2010_SADECZANIN  03-11-2010  00:17  Strona 92



LISTOPAD 2010 Sądeczanin 93

v www.sadeczanin.info

Ze spół UKS Olim pia/Są de -
cza nin wy grał w mi nio nym
se zo nie bez a pe la cyj nie roz -
gryw ki w II li dze i awan so -
wał do I li gi.

T o był du ży suk ces – mó wi tre -
ner ka Lu cy na Zyg munt
– Przez wie le lat
tre no wa li śmy, a za wod nicz ki

doj rze wa ły do te go awan su. Po dro dze

by ły zna ko mi te wy ni ki ju nio rek i ich
młod szych ko le ża nek w mi strzo stwach
Pol ski. Te raz je ste śmy w I li dze. Nasz cel
jest je den – utrzy mać się. Nie ste ty,
na ra zie idzie jak po gru dzie. Pierw szy
mecz zre mi so wa li śmy. Póź niej przy szły
po ra żki i jak by te go by ło ma ło kon tu zjo -
wa na jest na sza pod sta wo wa bram kar -
ka. Mię dzy słup ka mi mu si te raz sta wać
jej młod sza ko le żan ka. Ro bi, co mo że,
ale I li ga to nie gra w gru pach mło dzie -
żo wych. Wciąż tre nu je my bar dzo sta -

ran nie, tym bar dziej, że ko lej ne na sze
spo tka nie to bę dą wiel kie der by No we -
go Są cza. Za gra my z MKS Be skid. Za -
po wia da ją się du że emo cje.

Tro chę hi sto rii
Uczniow ski Klub Spor to wy Olim pia

ma ty le lat ile Gim na zjum nr 5 im. św.
Kin gi. Dy rek to rem te go naj więk sze go
gim na zjum w mie ście zo sta ła w 1999
ro ku na uczy ciel ka wf i wiel ki przy ja ciel
spor tow ców Lu cy na Zyg munt. Na zwa

Szczypiornistki UKS Olimpia/Sądeczanin grają ze zmiennym szczęściem

Najważniejszy cel 
– utrzymać się w I lidze 

ROZMAITOŚCI

UKS Olim pia/Są de cza nin FOT. JEC
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Opu ści łam Kry ni cę (jesz cze
wte dy nie Zdrój, bo to by ło
zbyt oczy wi ste, ale z cza -
sem in te li gen cja ustą pi ła

igno ran cji) bez pow rot nie, kie dy znaj -
do wa ły się w niej tyl ko sto łów ki w sa -
na to riach, bar mlecz ny po schod kach
na prze ciw ko PPU, re stau ra cja – po żal
się Bo że – dwor co wa, pa rę dan sin gów
z wy szyn kiem, kil ka punk tów za pie -
kan ko wych, mo że jesz cze Zie lo ny Do -
mek, je śli do brze pa mię tam na zwę
obec nej piz ze rii obok po mni ka Mic -
kie wi cza na dep ta ku, no i oczy wi ście
sztan da ro wy lo kal – Ha wa na, precz
z mej pa mię ci, bo miesz ka łam po są -
siedz ku i nie raz nie do bit ki z tam tej -
szych noc nych pi ja tyk za kłó ca ły nam
spo kój w no cy, wzno sząc wnie bo gło -
sy zło rze cze nia w naj plu gaw szym ję -
zy ku i tłu kąc się do krwi, na któ rej ra no
śli zga li śmy się po chod ni kach.

Po tem już od wie dza łam Zdrój rzad -
ko, a tym bar dziej w nim nie ja da łam.
Zau wa ży łam tyl ko, że re stau ra cji przy -
by wa tam w po stę pie geo me trycz nym.
A wszyst kie bez wy jąt ku, po dob nie jak
ca ła resz ta miej sco we go han dlu, na sta -
wio ne by ły na łu pie nie wcza so wi czów,
tu ry stów, ku ra cju szy, a przy oka zji bez -
bron nych i nie ma ją cych in ne go wyj ścia
sta łych miesz kań ców. Uzdro wi sko sta -
ło się Kry ni cą rze zi miesz ków, któ rzy
swój po nu ry pro ce der upra wia ją w ma -
je sta cie pra wa.

Ale od cza su do cza su wy pa da za -
ba wić się w ci ce ro ne i ob wieźć przy ja -
ciół po lo kal nych atrak cjach. I wte dy
pra wie wszy scy z nas kie ru ją swe pod -
wo dy do Kry ni cy. Zwłasz cza je śli le je,
po go da ogól nie jest ba ro wa, a mo żna
ją prze cze kać tyl ko pod da chem

i przy sto le. Od roz ma ito ści knajp
w Kry ni cy mo żna do stać oczo plą su.
Wstą pi li śmy do Dwóch Świę tych (po -
mię dzy Świ te zią a Ro ma nów ką
nad po to kiem Kry ni czan ka przy Bul -

wa rach Die tla ko ło dep ta ku), bo za in -
try go wa ła nas na zwa.

Kel ner ka wy ja śni ła nam, że to od fi -
gur Pio tra i Paw ła, Cy ry la i Me to de go,
Ja na Chrzci cie la, Ja na Kan te go, Ja -
na Ne po mu ce na czy in nej nie roz łącz -
nej pa ry świę tych, fi gur, któ re znaj du ją
się pię tro wy żej, bo re stau ra cja wła ści -
wie jest tam, ale tym cza so wo prze nie -
sio no ją na par ter. Uprzej ma kel ner ka
mia ła jed nak na so bie far tuch z na pi -
sem Re stau ra cja Ma ło po lan ka, bo wła -
śnie w gma chu o tej na zwie go ści li śmy.
Na ra chun ku też zresz tą fi gu ro wa ła tyl -
ko Ma ło po lan ka i nie wzy wa no na nim
na zwy Dwóch Świę tych nada rem no. 

Wy kryw szy tę nie ści słość, spo -
dzie wa łam się wszyst kie go naj gor sze -
go i szy ko wa łam się do to tal nej
kry ty ki pod ad re sem pod łych re stau -
ra to rów, za przę ga ją cych już na wet
Bo gu du cha win nych świę tych
do nik czem nej ro li na ga nia czy. Bo
chy ba nie przy ję to tej na zwy, li cząc
na do pływ po bo żnej klien te li z piel -
grzy mek, któ re prze cież ra czej omi -
ja ją Kry ni cę, to sie dli sko rui

klu bu zro dzi ła się pod czas pierw sze go
obo zu spor to we go w Gre cji. Przez 2 ty -
go dnie są de czan ki tre no wa ły u stóp gó -
ry Olimp ra zem z mło dzie żą z Ka te ri ny.
Wte dy za pa dła de cy zja o na zwie, któ rą
przed ro kiem uzu peł nio no o dru gi człon:
Są de cza nin.

Pierw szym pre ze sem klu bu zo stał
Ma ciej Cie siel ka. Obec nie funk cję pre -
ze sa peł ni Jó zef Py zik, zna ny są dec ki
han dlo wiec. 

Wszy scy tre ne rzy i dzia ła cze klu bu
pra cu ją spo łecz nie. Po dzię ko wa niem za
tę pra cę są suk ce sy od no szo ne przez ich
pod opiecz nych. To bar dzo bo ga ta ko lek -
cja pu cha rów i dy plo mów zdo bią cych
hol szkol ny i ga bi net dy rek tor. Szczy -
pior nist ki UKS Olim pia/Są de cza nin w
mi nio nym dzie się cio le ciu wy gra ły wie -
le ogól no pol skich tur nie jów w Szcze ci -
nie, War sza wie, Gli wi cach, Gdy ni,
Lu bli nie, Kra ko wie, Cho rzo wie, No -
wym Są czu w ró żnych ka te go riach wie -
ko wych. Z za gra nicz nych suk ce sów
trze ba wy mie nić I miej sce w ka te go rii
mło dzi czek w Da nii oraz III miej sce w
ka te go rii ju nio rek młod szych w ogól no -
świa to wym tur nie ju pił ki ręcz nej (95
dru żyn z ca łe go świa ta) w Go ete bor gu.
W tym se zo nie to awans do I li gi.

(HSZ), (JEC)

UKS Olim pia/Są de cza nin: 

Li dia Ja rosz, Mał go rza ta Bur na giel, Jo an -
na Ga dzi na, Mo ni ka Ka la ta, Mał go rza ta
Rącz ka, Syl wia Sro ka, Kin ga Fec ko,
Agniesz ka Le śniak, Ka ro li na Płach ta, Alek -
san dra Blak, Ża ne ta Mo skal, Elżbie ta Sko -
rut, Jo an na Kan tor, Ber na de ta Ze lek,
Alek san dra Wilk. I tre ner Lu cy na Zyg -
munt, II tre ner: Jo lan ta Pię ta, kie row nik
dru ży ny: Ma ciej Łu ka sik.

Ter mi narz spo tkań w 2010 ro ku

6 li sto pa da: UKS Olim pia/Są de cza nin – MKS
Be skid N.Sącz; 13 li sto pa da: MKS Fi ne pharm
J.Gó ra – UKS Olim pia/Są de cza nin; 20 li sto pa -
da: UKS Olim pia/Są de cza nin – SPR Ol kusz; 4
grud nia: UKS Olim pia/Są de cza nin – KS AZS
UMCS Lu blin; 11 grud nia: AZS PWSZ „7” Ja ro -
sław – UKS Olim pia/Są de cza nin.

Ły żka stra wy (18)

Krynica
rzezimieszków

Uzdrowisko stało się
Krynicą rzezimieszków,
którzy swój ponury
proceder uprawiają
w majestacie prawa.
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i po rób stwa, fol go wa nia zmy słom
i roz pu ście, so do mii i go mo rii. Zresz -
tą ce ny w Dwóch Świę tych zde cy do -
wa nie nie są na port mo net ki słu cha czy
Ra dia Ma ry ja.

Tym cza sem je śli na wet wła ści cie le
Dwóch Świę tych nie cnie wy ko rzy stu ją
w ce lach ko mer cyj nych ob ja wy kul tu
re li gij ne go (a Chry stus – jak wia do mo
– prze pę dził kup ców ze świą ty ni), to
stra wę ser wu ją przed nią, co ich czę ścio -

wo roz grze sza. Do sko na ły był fi let
z kur cza ka na pen ne (cię te na ukos rur -
ki o ka li brze kil ku mi li me trów) w so sie
z se ra ple śnio we go i su szo nych po mi -
do rów (25 zł) – za rów no ja ko ca łość,
jak i ka żdy ele ment te go da nia z osob -
na. Do praw dy wy śmie ni ta by ła wą trób -
ka z jabł kiem (12 zł),
prze sy co na sma kiem i aro ma tem te goż
wła śnie upie czo ne go owo cu. Do bre pie -
ro gi z mię sem, opie ka ne i w to wa rzy -

stwie so su czosn ko we go (12 zł). Nie zły
barszcz z uszka mi (7 zł), gdy by aku rat
nie owe uszka: twar de pe cy ny za kal co -
wa te go cia sta z nie wy czu wal ną ilo ścią
far szu bez sma ku.

A na de ser prze nio słam się do ka -
wiar ni w po bli skim pen sjo na cie Wi sła,
aby mnie ob da rzył ła ska mi swo ich cu -
dow nych wy pie ków. Rze czy wi ście:
nie bo w gę bie, mo żna na wet po wie -
dzieć – wnie bo wzię cie. Ty le, że trzy -
sa lo wy lo kal był kom plet nie bez lud ny,
wręcz ział mrocz ną pust ką, co już po -
win no obu dzić mo ją czuj ność.
A po dru gie, nie po da no kar ty dań,
lecz kel ner ka ust nie wy mie ni ła asor ty -
ment. Tom jak ta głu pia ura czy łam się
kre mów ką pa pie ską (8 zł) i szar lot ką
na go rą co z lo da mi (11,50 zł). Ale je -
śli my śli cie, że to szczyt mo żli wo ści
ka wiar ni Wi sła, to je ste ście nie do wiar -
ka mi w głę bo kim po gań stwie! Bo oto
ser nik wie deń ski kosz to wał aż 15 zł!!!
Nie ja kaś po tę żna ski ba dla Go lia ta,

lecz trój kąt ny wy ci nek o znor ma li zo -
wa nych pa ra me trach dla Da wi da. Toż
to roz bój w bia ły dzień! Ty le to po win -
no kosz to wać pół ki lo z okła dem!

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
Kry nic kiej re stau ra cji Dwóch Świę tych przy zna ję

w ska li 1-10 no tę 8, na to miast ka wiar nia Wi sła
otrzy ma ze ro punk tów za ra żą ce na ru sze nie nie pi sa -
nej umo wy po mię dzy wła ści cie lem a klien tem, po le -

ga ją cej na tym, że za wcza su ostrze ga się go ścia, ile
co kosz tu je. Bo ina czej jest to na cią ga nie, że by nie

użyć do sad niej szych sfor mu ło wań. Ale wi docz nie Wi -
sła w Kry ni cy -Zdro ju na sta wio na jest nie na go ści,

któ rych trak tu je się z sza cun kiem, lecz nie mi ło sier ne
łu pie nie fra je rów, ce prów, je le ni…
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Dwóch Świę tych w Ma ło po lan ce w Kry ni cy -Zdro ju FOT.  ŁYŻY

Spodziewałam się
wszystkiego najgorszego
i szykowałam się
do totalnej krytyki
pod adresem podłych
restauratorów,
zaprzęgających już nawet
Bogu ducha winnych
świętych do nikczemnej
roli naganiaczy

ROZMAITOŚCI
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Nie zmien nie w na szych roz mo -
wach po ja wia ją się trzy dy żur -
ne te ma ty. Po pierw sze, co
da lej z Kra jo wym Pro gra mem

Wspar cia Pszcze lar stwa (KPWP) na la -
ta 2011-2013. Po dru gie, ja kie kro ki pod -
jął pol ski rząd w spra wie tzw. De zy de ra tu
do ty czą ce go po gar sza ją cej się sy tu acji
w pol skim pszcze lar stwie, uchwa lo ne -
go 18 li sto pa da 2009 r. na fo rum Ko mi sji
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Sej mu RP gło -
sa mi po słów PiS i PSL -u, przy (o zgro -
zo!) gre mial nym sprze ci wie
par la men ta rzy stów Plat for my Oby wa tel -
skiej. A po trze cie, ja kie lo sy spo tka ły rzą -
do wy pro jekt usta wy Pra wo
o or ga ni zmach ge ne tycz nie zmo dy fi ko -
wa nych (GMO), któ ry tra fił pod ob ra dy
Ko mi sji Śro do wi ska Se na tu Rzecz po spo -
li tej Pol skiej 17 mar ca 2010 r. Gwo li wy -
ja śnie nia Czy tel ni kom „Są de cza ni na”,
któ rzy prze cież nie ko niecz nie mu szą być
zo rien to wa ni w po wy ższej pro ble ma ty ce,
do no szę, że Kra jo wy Pro gram Wspar cia
Pszcze lar stwa zo stał po wo ła ny do ży cia
za raz po ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej i po le ga z grub sza na do to wa niu
z unij nej i rzą do wej ka sy pol skich pa siek

kwo tą ok. 18 mln zł rocz nie (co da je
ok. 18 zł na 1 ro dzi nę pszcze lą). Kro pla
w mo rzu po trzeb, ale lep szy są dec ki rydz,
niż nic. Na to miast tzw. De zy de rat po wstał
na prze ło mie 2008 i 2009 r., pod wpły -
wem na ci sku pol skich or ga ni za cji pszcze -
lar skich, przy zna czą cym udzia le
Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy w No -
wym Są czu. Li sta po stu la tów przed sta -
wio nych w De zy de ra cie przez
pszcze la rzy, a osta tecz nie po par ta przez
Ko mi sję Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Sej mu
RP by ła bar dzo dłu ga. Od we ry fi ka cji za -
sad re je stra cji pe sty cy dów w aspek cie ich
tok sycz no ści dla pszczół, po przez wpro -
wa dze nie do płat dla pszcze la rzy za za py -
la nie, ob ni że nie VAT -u na kar mę dla
pszczół z 22% do 7% zgod nie z pra wem
unij nym, struk tu ral ną re for mę KPWP,
przy zna nie re kom pen sa ty za utra co ne ro -
dzi ny z po wo du CCD, aż po ak ty wi za cję
pszcze lar stwa na te re nach wiej skich. Wy -
mie niam tyl ko kil ka z 15 po stu la tów.
W obu po wy ższych spra wach nie mia łem
dla mo ich są dec kich ko le gów pszcze la rzy
do brych wia do mo ści. Lo sy, tj. wy so kość
sub wen cji w ra mach Kra jo we go Pro gram
Wspar cia Pszcze lar stwa na la ta 2011-

2013 nie są jesz cze zna ne (a już daw no
po win ny być), na to miast De zy de rat
po opusz cze niu sej mo wej Ko mi sji Rol -
nic twa utknął gdzieś w rzą do wych ka za -
ma tach. Za pa dła głę bo ka ci sza! Wy glą da
na to, że wpa dli śmy do czar nej dziu ry.

Dla pszcze lar stwa przy cho dzą co raz
trud niej sze cza sy. I na pi sa łem to zda nie
z cię żkim ser cem. Cho ro by trze bią pa -
sie ki, agre syw na che mi za cja rol nic twa
spy cha owa dy do mu zeum hi sto rii przy -
ro dy, któ ra za chwi lę znik nie z po -
wierzch ni zie mi, a obłą ka ne pla ny
do ty czą ce in ży nie rii ge ne tycz nej (pro -
blem GMO), po ka zu ją nam współ cze -
snym, że lu dzie, tra cąc in stynkt
sa mo za cho waw czy ja ko ga tu nek, prze -
sta li li czyć się z przy szło ścią tej pla ne -
ty. Tę ogól no świa to wą at mos fe rę
cy nicz nie pod su mo wał pre mier Do nald
Tusk, choć wy po wia dał opi nię, do ty czą -
cą po li ty ki eko no micz nej wła sne go rzą -
du. A brzmia ła ona tak: „Re for my dla
nas ma ją sens tyl ko wte dy, kie dy za cho -
wu jąc ele men tar ną od po wie dzial ność
za bu dżet, da ją lu dziom sa tys fak cję z ży -
cia tu i te raz, a nie sa tys fak cję dok try ne -
rom al bo wy łącz nie przy szłym

Pszczoły i ludzie (19)

Bezsilność
doktrynera
na pasieczysku
Od by łem ostat nio kil ka spo tkań z są dec ki mi pszcze la rza mi
z Gry bo wa, z Ty li cza, z Bo bo wej, z Ka mian nej. To cie szy, że
moi Ko le dzy z Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy w No wym
Są czu, po mi mo ty lu bie żą cych pro ble mów, cią gle cie ka wi są,
co w tra wie pisz czy na fron cie wal ki o ra tu nek dla pszczół.

ROZMAITOŚCI
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ge ne ra cjom. Czu je my się od po wie dzial -
ni za lu dzi, za Po la ków, któ rzy ży ją tu
i te raz, a nie w da le kiej przy szło ści”.
A więc po nas choć by i po top, jak ma -
wia ła Ma da me de Pom pa do ur, ko chan -
ka kró la Fran cji Lu dwi ka XV,
zna na z hu lasz cze go try bu ży cia! 

Ni gdy nie mia łem złu dzeń, co
do „po li tycz ne go ce le bry ta” Do nal da
Tu ska i je go ma fii par tyj nej, na zwa nej
dla nie po zna ki Plat for mą Oby wa tel ską.
A sprze ciw po słów PO w spra wie tzw.
De zy de ra tu, do ty czą ce go po gar sza ją cej
się sy tu acji w pol skim pszcze lar stwie
wy ra żo ny 18 li sto pa da 2009 r. na fo rum
Ko mi sji Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Sej -
mu RP, a ta kże skan da licz ny rzą do wy
pro jekt usta wy Pra wo o or ga ni zmach ge -

ne tycz nie zmo dy fi ko wa nych, tyl ko
utwier dził mnie w po wzię tym du żo
wcze śniej prze ko na niu (o bra ku złu -
dzeń). Jed nak nie prze sta nę za da wać so -
bie py ta nia, dla cze go rząd Plat for my
Oby wa tel skiej Do nal da Tu ska, z upo rem
god nym lep szej spra wy, dą ży do za le ga -
li zo wa nia upraw GMO na te re nie wła -
sne go prze cież kra ju? Obłęd, czy ce lo we
dzia ła nie wbrew pol skie mu in te re so wi
na ro do we mu w imię so ju szu z wiel ki mi
kor po ra cja mi pe sty cy do wy mi? 

Licz ne spo łecz ne or ga ni za cje (w tym
Ko ali cji „Pol ska wol na od GMO”)
i wie lu od po wie dzial nych ba da czy

sprze ci wi ło się tej na wskroś nie od po -
wie dzial nej i szko dli wej dzia łal no ści
rzą du pre mie ra D. T. – nie my lić z DDT,
w spra wie GMO. Na jak dłu go wy star -
czy im (nam) de ter mi na cji? Czy spo łe -
czeń stwo ogłu pia ne przez środ ki
ma so we go prze ka zu z „Ga ze tą Wy bor -
czą”, TVN -em i Pol sa tem na cze le, po -
tra fi jesz cze od dzie lić ziar no od plew,
gdy ka żde go dnia mu si wal czyć o ka żdy
grosz? Nie wiem, ale je stem ra czej scep -
tycz ny w tej kwe stii. 

Od no szę wra że nie, że my pszcze la -
rze, nie spo dzie wa nie sta nę li śmy oko
w oko z no wym wro giem. To już nie tyl -
ko war ro za i CCD, ale ta kże rząd Plat -
for my Oby wa tel skiej. Tor pe do wa nie
na wskroś słusz nych po stu la tów śro do -
wi ska pszcze lar skie go, zwle ka nie z za -
twier dze niem i tak mi zer nych sub wen cji
(ani chy bi mi ni ster Rost kow ski do ko -
na tu taj cięć) i pro mo wa nie skan da licz -
ne go pro jek tu usta wy Pra wo
o or ga ni zmach ge ne tycz nie zmo dy fi ko -
wa nych, do wo dzi, że ta wła dza, już daw -
no prze sta ła się z na mi li czyć.

17 paź dzier ni ka 2010 r. od bę dzie się
w gmi nie Łu żna (po wiat gor lic ki) ko lej -
ne do rocz ne spo tka nie Kar pac kie go
Związ ku Pszcze la rzy w No wym Są czu.
Ze smut kiem bę dę mu siał i tam opo wie -
dzieć, jak bez myśl nie i aro ganc ko trak tu -
je pszcze la rzy ten po dob no „oby wa tel ski”
rząd. Bo Plat for ma, to jest par tia kor po ra -
cyj nych in te re sów od Zdzi cha i Ry cha.
Dla te go za wsze za gra tak, jak pro du cent
tru ci zny RO UN DUP so bie za ży czy. 

Ale z tej hi sto rii wy pły wa jesz cze jed -
na na uka. Mu si my so bie wresz cie uświa -
do mić, że rzą dzą cy ma ją nas w…
głę bo kim nie po wa ża niu i mó wią „otwar -
tym tek stem”: radź cie so bie sa mi i po -
rzuć cie wszel ką na dzie ję na pu blicz ną
po moc, a wte dy bę dzie Wam się spo koj -
niej (czy taj: zdro wiej) ży ło, a my i na si
urzęd ni cy roz dzie li my mię dzy sie bie
środ ki pu blicz ne. Że nie spra wie dli wie?
A kto Wam obie cy wał spra wie dli wość?
Że pszczo ły umie ra ją? Wia try co raz
więk sze, to i z za py la niem so bie po ra dzą,
a jak nie, to do ro bo ty i za py lać kwia ty
mio teł ka mi pu cho wy mi jak Chiń czy cy.

A ja, ja ko dok try ner, bo do tej gru py
za li czy łem się zgod nie z uwa ga mi pre -
mie ra D (D) T, za cy to wa ny mi w ni niej -

szym fe lie to nie, mo gę so bie tyl ko po -
wrzesz czeć z bez sil no ści na pa sie czy -
sku. Pre mier D (D) T po cze ka aż się
zmę czę lub stra cę głos i spo koj nie do -
koń czy Ro un du pem dzie ła znisz cze nia,
bo uży wa nia DDT za ka zał to wa rzysz
Go muł ka w la tach 60. XX w. 

MA CIEJ RY SIE WICZ

Za miast wy bić opry ska mi ko ma ry
po po wo dzi, wy tru li pszczo ły?

260 ty się cy zło tych – na ty le osza co wa li swo je
szko dy pszcze la rze spod Bie cza w po wie cie
gor lic kim, spo wo do wa ne... opry ska mi prze -
ciw ko ma rom. Zwią zek Pszcze la rzy w Bie czu
zło żył do pro ku ra tu ry za wia do mie nie o po peł -
nie niu prze stęp stwa przez wła dze gmi ny oraz
fir mę wy ko nu ją cą opry ski ma ją ce za po biec
pla dze in sek tów po czerw co wej po wo dzi.
– Do pro ku ra tu ry wpły nę ło za wia do mie nie
pre ze sa Związ ku Pszcze la rzy w Bie czu, któ ry
też re pre zen tu je 14 in nych osób po krzyw dzo -
nych. Wy gi nę ły im pszczo ły w pa sie kach.
Szko dy sza cu ją łącz nie na 260 ty się cy zło tych
– re la cjo nu je Be ata Stę pień -Wa rze cha,
rzecz nik pra so wa Pro ku ra tu ry Okrę go wej
w No wym Są czu.
Zda niem ska rżą cych się, spra wa ma zwią zek
z opry ska mi prze ciw ko ko ma rom. Ata ki in sek -
tów na ich te re nach, za la nych w ma ju i czerw cu
przez po wódź, by ły do tkli we. Wie le władz
gmin nych zde cy do wa ło się więc wy truć owa dy
i ich za rod ki po przez opry ska nie te re nu od po -
wied ni mi środ ka mi. Opry sków do ko ny wa no
z po wie trza. Pie nią dze na to prze ka zy wał na -
wet bu dżet pań stwa. Wła dze gmi ny Biecz za -
war ły więc umo wę ze spe cja li stycz ną fir mą
i w spe cjal nych ko mu ni ka tach po in for mo wa ły
o ak cji od ko ma rza nia. Po tej ak cji au to rzy wnio -
sku ze zdzi wie niem od naj dy wa li pod ula mi
mar twe pszczo ły. Czy te dwie spra wy – opry ski
prze ciw ko ko ma rom i wy gi nię cie pszczół – ma -
ją zwią zek, do wie my się w li sto pa dzie.
– Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Gor li cach pro wa dzi
czyn no ści spraw dza ją ce pod ką tem po peł nie nia
lub nie prze stęp stwa z art. 181 pa ra graf 4. Do ty -
czy on prze stępstw prze ciw ko śro do wi sku, a pa ra -
graf 4 – prze stępstw nie umyśl nych. Na zba da nie
spra wy pro ku ra tu ra ma 30 dni, po tem po dej mie
śledz two lub od mó wi je go wsz czę cia – re la cjo nu -
je prze bieg prac nad za wia do mie niem Stę pień -
-Wa rze cha. (BW)

Choroby trzebią pasieki,
agresywna chemizacja
rolnictwa spycha owady
do muzeum historii
przyrody, która za chwilę
zniknie z powierzchni
ziemi, a obłąkane plany
dotyczące inżynierii
genetycznej (problem
GMO), pokazują nam
współczesnym, że ludzie,
tracąc instynkt
samozachowawczy jako
gatunek, przestali liczyć się
z przyszłością tej planety.
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Zuch -In dia nin 
Sza now na Re dak cjo, 
Zetk ną łem się dość przy pad ko wo z mie sięcz ni -

kiem „Są de cza nin” (wrze sień 2010) i zna la złem tam
ma sę in te re su ją cych mnie in for ma cji. Nie ste ty, nie
mam do brych do świad czeń w ko re spon den cji ze Są -
czem… 

Ale mam na dzie je, że tym ra zem tak nie bę dzie.
Je stem ma la rzem (prof. ASP na eme ry tu rze). Uro -
dzi łem się w No wym Są czu i miesz ka łem tu do ma -
tu ry; by łem ak tyw nym har ce rzem (na miest ni kiem
zu chów) do ra dy kal ne go znisz cze nia har cer stwa
w 1948 ro ku przez wła dze. Sącz od wie dzam pra wie
co ro ku, cho dzę w gó ry, mia łem wy sta wę ma lar stwa
w BWA są dec kim i w Kry ni cy. Je stem zwią za ny
z Zie mią Są dec ką sen ty men tem i ma lar stwem.

W Sta rym Są czu – skąd po cho dzi ła mo ja Ma ma
– or ga ni zo wa łem dwu krot nie ple ner ma lar ski dla
stu den tów, a ta kże raz w Kro ścien ku. Wy da je mi
się, że za ra zi łem en tu zja zmem do Zie mi Są dec kiej
spo ro stu den tek, stu den tów. 

By wa łem ostat ni mi la ta mi w Ko sa rzy skach
z mo im przy ja cie lem wro cław skim – Zbysz kiem
Bo cheń skim, z któ rym wy my śli li śmy i zre ali zo wa -
li śmy pa rę po my słów zwią za nych z Są czem. Mie li -
śmy być w Ko sa rzy skach te go ro ku, nie ste ty,
Zbysz ka już nie ma. 

Mam dwie proś by. 
Pierw sza – w la tach 80., od wie dza jąc sio strę,

czy ta łem czy ta łem w ty go dni ku „Du na jec” od cin -
ki od cin ki „Pa mięt ni ka Są de czan ki”. Kil ka na ście
od cin ków, któ re ze szy łem, nie ste ty stra ci łem. Py -
ta nie: czy ten „pa mięt nik” miał wy da nie ksią żko -
we i gdzie mo żna go do stać? Je że li nie miał, czy
zna la zł by się ktoś, kto od stą pił by ten zbiór ga ze to -
wy (od płat nie). 

Dru ga – z du żym za cie ka wie niem prze czy ta łem
w mie sięcz ni ku in for ma cję o przed wo jen nym fil -
mie o Są czu. Mam pew ne przy pusz cze nie, że mo -
gę tam być, ja ko zuch -In dia nin przed de fi la dą
w Ryn ku, bo wy da je mi się, że roz po zna ję na zdję -
ciu ko le gę zu cha. 

Ja ka ist nie je mo żli wość zo ba cze nia te go fil mu?
Nie ste ty, nie je stem za moc ny na pod ró że w in ne

po ry ro ku po za la tem, mam 83 la ta. 
Wspo mnę, że mam na płyt ce krót ki fil mik o sto -

do łach pod Sta rym Są czem – ta kże ze Spi sza – któ -
rych już nie ma, spło nę ły nie ste ty. Fil mik zro bi łem
w 1968 ro ku. Je śli za in te re su je Pań stwa – prze ślę.

Z po zdro wie nia mi 
JÓ ZEF HA ŁAS

Ps. Załączam album i parę swoich zdjęć
– przed wojną (zuch) i po wojnie (harcerz).
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Przed się bior stwo Usłu go wo -Pro duk cyj ne Cer bud Sp. z o.o.
Ba za Trans por to wo -Sprzę to wa, 
Pro duk cja Kon struk cji Sta lo wych
ul. Wę gier ska 188, 33-300 No wy Sącz

Oferujemy: 
– projektowanie konstrukcji stalowych z dokumentacją wykonawczą włącznie
– wykonawstwo konstrukcji stalowych według projektu własnego bądź inwestora
– montaż konstrukcji przy pomocy specjalistycznego sprzętu
– kompleksowe wykonanie hal warsztatowych lub magazynowych
– wszelkiego rodzaju usługi na posiadanych nowoczesnych maszynach

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym do cięcia, czyszczenia,
spawania oraz obróbki mechanicznej i wiórowej stali.

tel./ fax 18 442 53 86, kom. 695 400 047, 695 400 052

www.cerbud.com

Cukiernia

Cukiernia „KASIA”, Nowy Sącz, ul. Długosza 3a (obok kina Sokół)
Serdecznie zaprasza: poniedziałek – piątek: 7.30 – 18.00, sobota: 8.00 – 14.00, niedziela: 11.00 – 18.00

Za pra sza my:
– du ży wy bór dro żdżó wek
– cia sta, cia stecz ka, tor ty
– pysz na ka wa i nie tyl ko...

Co ty dzień atrak cyj ne pro mo cje!
Re ali zu je my za mó wie nia na cia sta i tor ty 
(ta kże z do wo zem na te re nie mia sta).
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W KAŻDY WTOREK

DZIEŃ 
SENIORA

w bonach towarowych
otrzymają do10%  rabatu

Szczegóły dostępne w Punkcie Obsługi Klienta i na www.carrefour.pl 
Oferta dotyczy hipermarketu Carrefour w Nowym Sączu ul. Węgierska 170.

Osoby, które ukończyły 60 lat, 
robiąc zakupy za min. 50 zł,
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