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Sza now ni Pań stwo,

Fun da cja Są dec ka ma za szczyt przed -
sta wić już dru gą oce nę ak tyw no ści sa -
mo rzą dów są dec kich, tym ra zem

pod su mo wu ją cą dzia ła nia gmin w ro ku 2009.
Ce lem tej oce ny – do ko na nej w opar ciu o obiek -
tyw ne kry te ria, prze ana li zo wa ne przez ze spół na -
ukow ców pod kie row nic twem prof. Ta de usza
Ku dła cza – jest kre owa nie fan ta stycz nych wzor -
ców do na śla do wa nia, a przede wszyst kim – do -
ce nie nie ogrom nych wy sił ków gmin na rzecz
po pra wy wa run ków ży cia ich miesz kań ców
i wzro stu kon ku ren cyj no ści na szych „ma łych oj -
czyzn”. Nie chce my dzie lić lo kal nych spo łecz no -
ści, lecz afir mo wać wszyst kie ich wy sił ki
i po ka zy wać, że wy ko rzy stu ją swą ener gię z po -
żyt kiem. To, że czę ści sa mo rzą dów w da nym ro -
ku uda je się prze bić swą do tych cza so wą
ak tyw ność, awansować w rankingu, jest im pul -
sem do dzia łań dla nas wszyst kich.

Od po cząt ku swe go po wsta nia Fun da cja Są -
dec ka wspie ra sa mo rzą dy na sze go re gio nu
i życz li wie ki bi cu je ich dzia ła niom. Te raz, wraz
z Pań stwo wą Wy ższą Szko łą Za wo do wą w No -
wym Są czu, da je my nam wszyst kim re al ne, bo do -
sko na le zmie rzo ne i przed sta wio ne w tej
pu bli ka cji, po wo dy do du my z są dec kich sa mo -
rzą dów. Im sa mym dajemy do wo dy ich za rad no -
ści i kry te ria, któ ry mi mo gą się kie ro wać
w dą że niu do jesz cze lep sze go dzia ła nia. Chce -
my do star czać taką ocenę co ro ku, w opar ciu
o co raz lep sze kry te ria oce ny, a je stem prze ko -
na ny, że sta nie się to na praw dę wa żnym ele men -
tem bu do wy no wej ja ko ści na szych sa mo rzą dów.

Już do brej, a wkrót ce – jesz cze lep szej. Co wi dać
po zmia nach, ja kie do ko na ły się przez rok w sa -
mo rzą dach, a któ rych jed nym z czyn ni ków – mam
na dzie ję – by ła pierw sza oce na ak tyw no ści gmin
do ko na na na pod sta wie da nych z ro ku 2008.

Dzię ku ję za ogrom ną pra cę nad przy go to wa -
niem ko lej nej oce ny pra cow ni kom Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu.
Dzię ku ję ta kże wszyst kim przed sta wi cie lom sa -
mo rzą dów za to, że są otwar ci na pró by pod su -
mo wa nia ich efek tyw no ści oraz że wy cią ga ją
z nich wnio ski i wno szą dzię ki te mu wie le do bre -
go do na szych „ma łych oj czyzn”.

Zygmunt Berdychowski

Prezes Fundacji Sądeckiej
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Wdru gim ran kin gu ak tyw no ści
gmin są dec kich na stą pi ły ogrom -
ne zmia ny. W koń co wej oce nie,

któ ra wy ło ni ła szóst kę gmin naj lep szych
pod wzglę dem ge ne ro wa nia do cho dów, ak tyw -
no ści in we sty cyj nej i dy na mi ki roz wo ju, po zo -
sta ła tyl ko jed na z czo łów ki sa mo rzą dów
Po wia tu No wo są dec kie go 2008 ro ku: Kry ni ca -
-Zdrój. We dle da nych za rok 2009 upla so wa ła
się na trze cim miej scu.

Na cze le ran kin gu sta nę ło Mia sto i Gmi -
na Uzdro wi sko wa Mu szy na. Ja ko dru gi upla so -
wał się Cheł miec, któremu uda ło się m.in. moc no
ogra ni czyć za dłu że nie. Na miej scach od 4. do 6.
upla so wa ły się ko lej no gmi ny: Na wo jo wa, Gró -
dek, Ko rzen na.

Jak pod kre śla ze spół na ukow ców pod kie row -
nic twem prof. Ta de usza Ku dła cza z In sty tu tu
Eko no micz ne go Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za -
wo do wej w No wym Są czu, któ ry do ko nał po now -
nej oce ny gmin z ini cja ty wy Fun da cji Są dec kiej,
we wszyst kich tych gmi nach za ob ser wo wa no
znacz ny wzrost ak tyw no ści. Na przy kład wspo -
mnia ny Cheł miec awan so wał na 1. miej sce (2009
r.) aż z 6. po zy cji (2008 rok) w mo du le ocen „Ge -
ne ro wa nie do cho dów”. A do czo łów ki te go kry -
te rium do sta ły się – nie obec ne w niej rok
wcze śniej – Gró dek nad Du naj cem i No wy Sącz
(miej sca 4. i 6). W mo du le „Ak tyw ność in we sty -
cyj na” gmi na Na wo jo wa awan so wa ła z 2. miej -
sca w ran kin gu za 2008 rok na miej sce 1
w obec nej kla sy fi ka cji. Na to miast czo łów kę gmin
w ra mach mo du łu „Dy na mi ka” w pre zen to wa -
nym ran kin gu two rzą jed nost ki, któ re w ran kin -
gu za 2008 rok nie do sta ły się do pierw szej
szóst ki. Po za Kry ni cą -Zdrój, któ ra utrzy ma ła się
wśród tych naj dy na micz niej szych.

Wi dać więc, że wszyst kie gmi ny Po wia tu No -
wo są dec kie go wy ko na ły w ostat nich la tach
ogrom ną pra cę. Wy ko rzy stu ją wszel kie szan se,

ja kie da je jed nost kom sa mo rzą du te ry to rial ne go
bu dżet pań stwa – na kon kret ne pro gra my
– a przede wszyst kim środ ki eu ro pej skie, po zy ski -
wa ne te raz i wy ko rzy sty wa ne na nie spo ty ka ną
do tąd ska lę. Efek ty tych dzia łań do sko na le wi dać
już dziś, a z ka żdym ro kiem bę dą od czu wal ne co -
raz le piej przez miesz kań ców i wszyst kich lu dzi,
któ rych w swych go ścin nych pro gach przyj mu ją
gmi ny Są dec czy zny.

Obec ny ran king gmin są dec kich, któ ry od da -
je my w Pań stwa rę ce, jest dla nas wszyst kich
szcze gól nie wa żny w tym ro ku, w któ rym ob cho -
dzi my 20-le cie de mo kra tycz ne go sa mo rzą du te -
ry to rial ne go w Pol sce. 27 ma ja 1990 ro ku od by ły
się pierw sze po II woj nie świa to wej wol ne wy bo -
ry do sa mo rzą du lo kal ne go w Pol sce – władz
gmin i miast. „Po przez od ro dze nie sa mo rzą du
Po la cy otrzy ma li pra wo współ de cy do wa nia
o swo ich lo kal nych, a póź niej i re gio nal nych
wspól no tach. Wła dzom lo kal nym, znaj du ją cym
się naj bli żej lu dzi, prze ka za no wiel ką część od -
po wie dzial no ści za spra wy pu blicz ne” – na pi sał
Se nat w rocz ni co wej uchwa le. Izba ob wo ła -
ła 2010 Ro kiem De mo kra cji Lo kal nej. – Sa mo -
rzą dy w cią gu dwu dzie stu lat – gmin ne, a ta kże
dwóch na stęp nych szcze bli – spraw dzi ły się ja ko
do bry go spo darz swo ich te re nów, któ ry dba
o spra wy swo ich miesz kań ców, ale ta kże ma per -
spek ty wę do bra ogól no pań stwo we go. Te raz sa -
mo rząd spraw dza się w trud nej sy tu acji
po wo dzio wej, więc mo żna po wie dzieć, że Pol ska
de mo kra tycz na stoi sa mo rzą dem te ry to rial nym
– chwa lił ak tyw ność władz lo kal nych mar sza łek
Se na tu Bog dan Bo ru se wicz.

W tej pu bli ka cji chce my więc też krót ko przy -
po mnieć, co wy da rzy ło się na Są dec czyź nie 20 lat
te mu, jak zmie nił się nasz re gion w ostat nich 2 de -
ka dach i na kre ślić kie run ki, w któ re chcą iść obec -
nie wła dze na szych „ma łych oj czyzn”. 

FUN DA CJA SĄ DEC KA

W czo łów ce Mu szy na, Cheł miec, Kry ni ca -Zdrój... 
Ale bra wa dla wszyst kich gmin Są dec kich!
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I. Wprowadzenie 
 

Przedstawiamy Państwu kolejne opracowanie ujmujące analizę i ocenę aktywności Samorządów 
Sądecczyzny, tym razem za 2009 rok. Warto przypomnieć, że inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja 
Sądecka, która w 2009 roku zwróciła się do Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu z propozycją przeprowadzenia analiz zmierzających do wyłonienia grupy 
liderów aktywności wśród gmin sądeckich. Analiza taka została przeprowadzona, ustalony został 
odpowiedni ranking osiągnięć, natomiast wyniki przedstawiono na spotkaniu samorządów w styczniu 
2010 roku. 

Niniejsza edycja oceny przeprowadzona została według identycznej metodyki, co poprzednio 
zastosowane podejście. Zmienione zostały jedynie źródła niezbędnych informacji. Zrezygnowano ze 
zwracania się bezpośrednio do gmin z prośbą o przygotowanie odpowiednich pakietów danych, gdyż 
z opinii wielu z nich wynikało, iż jest to sporym obciążeniem odpowiednich służb samorządowych. Tym 
razem Zespół przygotowujący analizy skorzystał z uprzejmości Kierownictwa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie, otrzymując komplet danych niezbędnych do przeprowadzenia 
przedmiotowej oceny. Mocnego podkreślenia wymaga kwestia obiektywności przeprowadzanych ocen. 
Mając to na uwadze, analizy oparto na prostych i jasno interpretowalnych wskaźnikach. Wszystkie 
wskaźniki zostały w całości ujęte w opracowaniu. Konieczne syntetyzowanie informacji szczegółowych 
przeprowadzono z wykorzystaniem powszechnie akceptowalnych i stosowanych w praktyce formułach. 
Nie mogą również budzić wątpliwości źródła informacji. 

Zastosowany odpowiedni zestaw wskaźników pozwolił na ocenę w trzech kategoriach osiągnięć:  
1. Generowanie dochodów. 
2. Aktywność inwestycyjna. 
3. Dynamika rozwoju, zwłaszcza z uwzględnieniem poprawy sytuacji finansowej. 

Przedstawiona została również uogólniona ocena, odpowiednio agregująca trzy wymienione wyżej 
kategorie.  

Pozytywne doświadczenia skłaniają nas do kontynuowania ocen aktywności Samorządów 
Sądeckich również w latach następnych. Zasadniczą przesłanką takiej inicjatywy jest chęć wyróżniania 
Samorządów, które w danym roku wykazywały się największą aktywnością i z tej racji wyróżnienie takie 
jest im należne. Zauważamy, że podjęta inicjatywa jest już z uznaniem przyjmowana przez wiele 
Samorządów. Wyrażamy nadzieję, że ugruntowując swoją praktykę w kolejnych latach, zostanie ona 
pozytywnie zaakceptowana przez Władze wszystkich Sądeckich Samorządów.  

Bezpośrednie prace analityczne wykonał Zespół Młodych Pracowników Instytutu Ekonomicznego 
PWSZ w Nowym Sączu, kierowany przez dr Katarzynę Peter-Bombik, specjalistkę z zakresu finansów 
samorządowych. Stały nadzór nad przebiegiem prac sprawował dr Marek Reichel, Wicedyrektor Instytutu 
Ekonomicznego.  

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie, mgr Januszowi Kotowi, za przychylność do naszej inicjatywy i przekazanie odpowiednich 
informacji statystycznych. 

 
 

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 
PWSZ w Nowym Sączu 

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz 
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II. Uwagi wyjaśniające  
 

„Ocena aktywności gmin Sądecczyzny za 2009 rok” stanowi kontynuację opracowania 
przedstawiającego określone wskaźniki finansowe za rok 2008 dla 17 jednostek samorządu 
terytorialnego (gminy powiatu nowosądeckiego i Nowy Sącz). Jednostki te wraz z ich podstawowymi 
charakterystykami (liczba ludności, powierzchnia, status) zostały zaprezentowane w Tab.1.  
 
Tab.1 
Gminy Sądecczyzny – zestawienie jednostek poddanych badaniu  

Lp. Gmina Ludność Powierzchnia (ha) Status 
1. Chełmiec 25.890 11.197 

gmina wiejska 

2. Gródek n/Dunajcem 9.118 8.819 
3. Grybów 23.466 15.315 
4. Kamionka Wielka 9.647 6.498 
5. Korzenna 13.726 10.695 
6. Łabowa 5.407 11.915 
7. Łącko 15.388 13.295 
8. Łososina Dolna 10.067 8.476 
9. Nawojowa 7.989 5.021 

10. Podegrodzie 12.015 6.473 
11. Rytro 3.667 4.190 
12. Krynica-Zdrój 16.856 14.513 

gmina 
miejsko-wiejska 

13. Muszyna 11.469 14.144 
14. Piwniczna-Zdrój 10.556 12.646 
15. Stary Sącz 22.666 10.088 
16. Grybów (miasto) 6.012 1.695 gmina miejska 

17. Nowy Sącz 84.709 5.758 
miasto na prawach 

powiatu 
* liczba ludności i obszar według danych GUS, dane za rok 2009 www.stat.gov.pl  

 
Dane potrzebne do wyznaczenia wskaźników pozyskiwane były tym razem (dane za 2009 rok) 

bez udziału służb finansowych poszczególnych jednostek. Istotną rolę odegrała w tym procesie 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, która – na wniosek zespołu przygotowującego opracowanie 
– przekazała informacje dotyczące określonych wielkości charakteryzujących sytuację finansową 
poszczególnych gmin za cztery kwartały roku 2009. Wydaje się słusznym poszerzenie w przyszłości 
spektrum kryteriów, jednakże na chwilę obecną – przede wszystkim ze względu na możliwości 
porównawcze – nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie stosowanej metodologii, jak i w doborze 
wskaźników. 
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Tab.2 
Wskaźniki uwzględnione w opracowaniu 

Lp. Wskaźnik 
1. Relacja nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących 
2. Nadwyżka operacyjna per capita 
3. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
4. Dochody własne per capita 
5. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 
6. Wydatki majątkowe per capita 
7. Środki unijne per capita 
8. Wskaźnik samofinansowania 
9. Skorygowany wskaźnik relacji wydatków majątkowych do wydatków na obsługę zadłużenia 

10. Wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia 
11. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (wersja zmodyfikowana) 

źródło: opracowanie własne  

 
Podobnie jak w roku wcześniejszym, porównanie sytuacji gmin Sądecczyzny bazuje na przeszło 

10 wskaźnikach (Tab.2), które w dalszej części opracowania zostały szerzej omówione. Zaprezentowane 
zostały również wyniki uzyskane przez te jednostki samorządu w ramach poszczególnych wskaźników. 
Całość pracy zamyka uogólniona ocena aktywności gmin Sądecczyzny, pozwalająca na wskazanie grupy 
liderów za rok 2009. Warto podkreślić, iż zestawienia wyników zaprezentowane w opracowaniu – 
w ramach wskaźników branych pod uwagę przy ocenie uogólnionej – pokazują tylko 6 jednostek 
z najwyższymi lokatami w ramach każdego wskaźnika. Przedstawione w opracowaniu wskaźniki: 
samofinansowania, zadłużenia, obsługi zadłużenia oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia dla wszystkich 
analizowanych gmin - nie zostały ujęte w ostatecznej ocenie. Niemniej jednak zaprezentowano je 
w celach informacyjnych. 
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III. Prezentacja wskaźników cząstkowych 
 

1. Relacja nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących 
 

Nadwyżka operacyjna jest jednym z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację 
finansową jednostki samorządu terytorialnego. Stanowi ona różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi 
i wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna w sposób dość precyzyjny określa, ile środków zostaje 
w kasie jednostki, po sfinansowaniu jej podstawowych potrzeb bieżących. Nie wykazuje ona przy tym 
środków pochodzących przykładowo z jednorazowej sprzedaży gruntu komunalnego, a jedynie 
regularne wpływy do budżetu, na które z dużym prawdopodobieństwem jednostka może liczyć także 
w kolejnych okresach. 

W krótkiej perspektywie nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji 
finansowej samorządu, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wielkość nadwyżki 
operacyjnej jest z reguły pozytywnie skorelowana z wielkością dochodów samorządu per capita, lecz nie 
jest to zależność o charakterze bezwarunkowym. Występowanie nadwyżki operacyjnej jest niewątpliwie 
zjawiskiem pozytywnym, chociaż samo jej pojawienie się nie przesądza o dobrej kondycji finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego. 

W badaniu gmin Sądecczyzny wykorzystany został wskaźnik relacji nadwyżki operacyjnej do 
wydatków bieżących. Uzyskane wyniki zaprezentowano w Tab.3. 

Pierwsze miejsce z punktu widzenia kształtowania się relacji nadwyżki operacyjnej do wydatków 
bieżących zajęła gmina Chełmiec. Należy – w przypadku tej gminy – pokreślić znaczący wzrost 
w stosunku do roku wcześniejszego, co odzwierciedla dynamika zmiany poziomu tego wskaźnika (2,07). 
Będąca w poprzednim roku, poza czołówką gmina Nawojowa, zajęła tym razem drugie miejsce, osiągając 
wskaźnik relacji nadwyżki do wydatków bieżących na poziomie 0,23. Również w tym przypadku, należy 
zwrócić uwagę na dużą dynamikę zmiany (1,92). Na trzecim miejscu znalazła się gmina Muszyna, 
osiągając wynik relacji na poziomie 0,22, czyli nieco większym niż w poprzednim roku. 
 
Tab.3 
Relacja nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących i dynamika zmian w tym zakresie 

Lp. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika 
 

Lp. Gmina Dynamika* 

1. Chełmiec 0,29  1. Łabowa 3,00 

2. Nawojowa 0,23  2. Chełmiec 2,07 

3. Muszyna 0,22  3. Nawojowa 1,92 

4. 

Korzenna 0,18  4. Grybów  1,29 

Gródek n/Dunajcem 0,18  5. Korzenna 1,29 

Stary Sącz 0,18  

6. Muszyna 1,16 Grybów 0,18  

Podegrodzie 0,18  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z RIO. 
*Dynamika w tej jak i wszystkich następnych tabelach liczona jest jako iloraz wielkości zjawiska w 2009 roku do wielkości roku poprzedniego 
(2008). Dane za rok 2008 uzyskane zostały w poszczególnych poddanych badaniu gminach 

 
Warto zwrócić uwagę, iż będące poprzednio (2008) na pierwszym i drugim miejscu gminy Stary 

Sącz i Podegrodzie, zajęły tym razem czwarte miejsce, osiągając znacznie niższy poziom wskaźnika (0,18). 
Taki sam wynik (0,18) osiągnęły także gminy Gródek n/Dunajcem, Korzenna i Grybów.  

Należy również dodać iż największą poprawę wartości poziomu wskaźnika uzyskała gmina 
Łabowa (3,0), która w zestawieniu nie zajęła miejsca w czołówce. 
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W związku z faktem, iż aż 5 gmin uzyskało taki sam wynik relacji nadwyżki operacyjnej 
do wydatków bieżących, w zestawieniu (Tab.3) wykazano 8 a nie 6 jednostek. 
 

2. Nadwyżka operacyjna per capita 
 
Nadwyżka operacyjna jest postrzegana jako najlepszy wskaźnik oceny kondycji finansowej 

jednostki, w związku z tym analizie poddano również wielkość nadwyżki operacyjnej przypadającej na 
jednego mieszkańca. Wskaźnik ten wyraża się jako iloraz nadwyżki operacyjnej osiągniętej przez daną 
jednostkę samorządu i liczby jej mieszkańców. Wyższa wartość wskaźnika jest utożsamiana 
z korzystniejszą oceną sytuacji jednostki. Uzyskane wyniki zaprezentowano w Tab.4.  
 
Tab.4 
Nadwyżka operacyjna per capita i dynamika zmian w tym zakresie 

Lp. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika (w zł) 
 

Lp. Gmina Dynamika 

1. Krynica-Zdrój 737  1. Łabowa 3,19 
2. Chełmiec 614  2. Chełmiec 2,05 
3. Muszyna 486  3. Nawojowa 1,70 
4. Nawojowa 427  4. Krynica-Zdrój 1,56 
5. Korzenna 413  5. Grybów 1,34 

6. 
Gródek 
n/Dunajcem 

383 
 

6. Muszyna 1,29 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z RIO. 

 
Najwyższy poziom nadwyżki operacyjnej w przeliczeniu na mieszkańca w roku 2009 wystąpił 

w gminie Krynica-Zdrój osiągając 737 zł. w poprzednim roku (2008) gmina Krynica-Zdrój zajęła drugą 
pozycję. Dynamika zmiany poziomu tego wskaźnika w przypadku tej gminy  wyniosła 1,56. Kolejne 
miejsce zajęła gmina Chełmiec (614 zł), przy czym warto zauważyć, znaczącą dynamikę zmiany poziomu 
wskaźnika (2,05). Trzecie miejsce zajęła gmina Muszyna (486 zł). Czwarte, piąte i szóste miejsce zajęły 
kolejno gminy Nawojowa, Korzenna, Gródek n/Dunajcem.  

Porównując wyniki za lata 2008 i 2009 należy podkreślić, iż grupa liderów znacząco się zmieniła. 
w grupie sześciu jednostek, które uzyskały najwyższy poziom wskaźnika w 2008 roku, w kolejnym roku 
tylko gminy Krynica-Zdrój i Muszyna poprawiły swoją pozycję (Krynica-Zdrój z miejsca drugiego na 
pierwsze oraz Muszyna z miejsca piątego na trzecie). Gródek n/Dunajcem w obydwu latach zajął szóstą 
pozycję. w roku 2009 do grupy liderów dołączyły natomiast nowe gminy, które w roku wcześniejszym 
były poza czołówką, odnotowując jednocześnie znaczące wzrosty poziomu tego wskaźnika, 
co odzwierciedla dynamika zmian.  

Należy również dodać, że największą poprawę wartości wskaźnika (dynamika na poziomie 3,19), 
podobnie jak w przypadku analizy relacji nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących, uzyskała gmina 
Łabowa. 
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III. Prezentacja wskaźników cząstkowych 
 

3. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
 
Istotnym elementem niezależności i samodzielności, a tym samym czynnikiem determinującym 

w pewnym stopniu aktywność jednostek samorządu terytorialnego jest ich samowystarczalność 
finansowa. To, jakimi dochodami dysponuje dana gmina (zwłaszcza o charakterze własnym) zależy 
w znacznym stopniu od poziomu jej rozwoju. Gmina wykonuje bowiem nie tylko nałożone na nie zadania 
bieżące ale i rozwojowe. Niemniej jednak, aby zarówno jedne, jak i drugie mogły być realizowane, 
niezbędne są zasoby finansowe. Warto dodać, że jednostki samorządu terytorialnego podstawowego 
szczebla mają możliwość pewnego oddziaływania na wielkość pozyskiwanych dochodów własnych 
(przede wszystkim w obszarze mienia, jak i w ramach ograniczonego władztwa podatkowego), dlatego 
też to właśnie ta grupa dochodów jest niezmiernie istotna. Zasadniczo przyjmuje się, że im większy udział 
dochodów własnych w dochodach globalnych, tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny staje się proces 
prognozowania budżetu i planowania działalności. Zwiększeniu dochodów własnych sprzyja wzrost 
lokalnej bazy ekonomicznej. Jest on możliwy do osiągnięcia głównie w wyniku realizacji inwestycji, 
rozwojowi już istniejącej działalności gospodarczej oraz mieszkalnictwa. Działania te dłuższym okresie 
czasu zwiększają bazę podatkową. Wysoki poziom dochodów własnych związany jest z relatywnie dużą 
ich stabilnością w czasie. To z kolei daje możliwość realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania 
strategicznego i jest zjawiskiem korzystnym. 

Ocena aktywności gmin Sądecczyzny za rok 2009 obejmuje między innymi badanie wielkości 
dochodów własnych odniesionej do dochodów ogółem oraz przeliczonej na liczbę mieszkańców. 
Obydwa wskaźniki traktowane są jako pomocne w procesie dokonywania oceny aktywności tych 
jednostek. 

Gminy powiatu nowosądeckiego oraz miasto Nowy Sącz w 2009 roku (podobnie jak w roku 2008) 
pod względem udziału dochodów własnych w dochodach ogółem charakteryzowały się znaczącym 
zróżnicowaniem (Tab.5). Należy zauważyć, że w odniesieniu do wszystkich analizowanych jednostek 
samorządu wartość wskaźnika w badanym okresie mieściła się w przedziałach od 0,16 do 0,66.  
 
Tab.5 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem i dynamika zmian w tym zakresie 

Lp. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika) 
 

Lp. Gmina Dynamika 

1. Krynica-Zdrój 0,66  1. Gródek n/Dunajcem 1,42 
2. Nowy Sącz 0,46  2. Krynica-Zdrój 1,22 

3. 
Chełmiec  0,37  3. Chełmiec  1,16 
Muszyna  0,37  4. Korzenna 1,14 

5. Piwniczna-Zdrój 0,31  5. Łącko 1,07 
6. Rytro 0,30  6. Nowy Sącz 1,05 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z RIO. 

 
Najwyższe wartości wystąpiły w gminie Krynica-Zdrój, gdzie udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem kształtował się na poziomie 0,66. Źródłami finansowania zadań tej gminy 
w przeważającej części były zatem środki własne. Na kolejnym miejscu uplasował się Nowy Sącz z równie 
wysokim wskaźnikiem. Blisko połowę dochodów tego miasta pozyskano bowiem z wewnętrznych źródeł. 
Wskazuje na to udział dochodów własnych w dochodach ogółem omawianej jednostki, który 
w analizowanym okresie wynosił 0,46. Stosunkowo niższym, aczkolwiek równie znaczącym wskaźnikiem 
(o 0,29 niższym od najwyższego) charakteryzowały się gminy: Chełmiec oraz Muszyna, których dochody 
pozyskane z własnych środków stanowiły 0,37 ogółu dochodów. Następne miejsca w klasyfikacji zajęły 
takie jednostki jak Piwniczna-Zdrój (0,31) oraz Rytro z minimalnie niższym wynikiem (0,30). Analiza 
dochodów własnych wykazała, że wszystkie wyróżnione gminy odznaczały się wysokim udziałem 
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środków własnych w tworzeniu dochodów tych jednostek, świadcząc o ich znacznej samodzielności 
finansowej. 

Porównując kształtowanie się omawianego wskaźnika w odniesieniu do roku 2008, zauważyć 
można. że w obydwu latach był on najwyższy dla Krynicy-Zdroju. Co więcej, w 2009 roku zwiększył się 
o 0,12 w porównaniu do poprzedniego okresu, wzmacniając jednocześnie przewagę w klasyfikacji tej 
gminy nad pozostałymi jednostkami. Zmniejszył się natomiast udział środków własnych Muszyny (spadek 
o 0,08). „Ustąpiła” ona miejsca na rzecz Nowego Sącza, który z trzeciej pozycji w roku 2008 awansował na 
drugie miejsce w rankingu, pomimo, że wskaźnik dla tej jednostki zwiększył się jedynie o 0,02. Na uwagę 
zasługuje także gmina Chełmiec, której udział dochodów własnych ciągu roku co prawda zwiększył się 
nieznacznie (o 0,05), ale uplasował jednakże tę jednostkę na równorzędnej pozycji z Muszyną. Kolejne 
miejsce (o jedno niższe w odniesieniu do 2008 roku) zajęła Piwniczna-Zdrój (piąta pozycja w rankingu) a 
następnie Rytro, pomimo zmniejszenia wskaźnika udziału dochodów własnych tych gmin o 0,02 punkty 
procentowe. 

Należy także nadmienić, iż udział środków własnych w tworzeniu dochodów ogółem wśród 
jednostek zajmujących miejsca od 1-6 wykazywał tendencję wzrostową z wyjątkiem trzech gmin, które 
odnotowały niewielkie zmniejszenie wskaźnika.  

Analizując dynamikę wzrostu omawianego wskaźnika, w porównaniu do 2008 roku odnotowuje 
się znaczące różnice w zajmowanych przez jednostki pozycjach w rankingu. Zauważyć można, iż żadna 
gmina o najwyższych wskaźnikach przyrostu w roku 2008 nie znalazła się w gronie liderów w 2009 roku. 
Największy przyrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem odnotował Gródek n/Dunajcem 
(1,42). Przyrost ten nie był jednak wystarczający, by jednostka ta znalazła się w grupie liderów z punktu 
widzenia wielkości udziału dochodów własnych. Wysoki wskaźnik dynamiki odnotowała również Krynica-
Zdrój (1,22), zajmując tym samym drugą pozycję, przede wszystkim ze względu na zwiększony 
(w odniesieniu do poprzedniego okresu) udział dochodów własnych. Na kolejnej, także znaczącej pozycji 
znalazła się gmina Chełmiec ze wskaźnikiem na poziomie 1,16 (wzrost o 0,02 punkty w porównaniu do 
roku 2008). w czołówce pod względem wskaźnika przyrostu znalazły się również Korzenna i Łącko. 
Niemniej jednak, stosunkowo niski udział dochodów własnych w dochodach ogółem okazał się 
niewystarczający, by zakwalifikować je do grupy liderów w rankingu. Na szóstej pozycji pod względem 
wskaźnika przyrostu uplasował się natomiast Nowy Sącz (1,05).  
 

4. Dochody własne per capita 
 
Dochody własne na mieszkańca są istotnym elementem oceny poziomu zamożności, jak 

i aktywności samorządów. Znacząco wpływają również na kształtowanie się tej grupy dochodów.  
Analiza dochodów własnych gmin Sądecczyzny per capita (Tab.6) wykazała znaczne rozbieżności 

w wielkościach omawianego wskaźnika wśród 16 gmin powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz. 
Udział dochodów własnych na mieszkańca w 2009 roku mieścił się bowiem w przedziale 399 zł – 4.058 zł.  

 
Tab.6 
Dochody własne per capita (w zł) i dynamika zmian w tym zakresie 

L.p. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika 
 

L.p. Gmina Dynamika 

1. Krynica-Zdrój 4.058  1. Krynica-Zdrój 1,89 
2. Nowy Sącz 1.816  2. Gródek n/Dunajcem 1,39 
3. Muszyna  1.378  3. Chełmiec  1,29 
4. Chełmiec  1.040  

4. 
Korzenna 1,16 

5. Piwniczna-Zdrój 814  Muszyna  1,16 
6. Łabowa  778  6. Łącko 1,11 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z RIO. 

 
Na szczególną uwagę pod względem wielkości dochodów własnych per capita, podobnie jak 

w 2008 roku, zasługuje gmina Krynica-Zdrój. Wielkość wskaźnika dla tej jednostki była najwyższa 
i wynosiła aż 4.058 zł. Kolejne pozycję, analogicznie do roku 2008 pod względem wielkości dochodów na 
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mieszkańca zajął Nowy Sącz z kwotą 1.816 zł oraz Muszyna, której wskaźnik dochodów własnych per 
capita był blisko 3 razy niższy od najwyższego, ale nadal znaczący (1.378 zł). Dalsze miejsca w klasyfikacji 
ze znacznie mniejszymi wskaźnikami zajęły takie gminy jak Chełmiec z kwotą 1.040 zł (zmiana lokaty 
o jedno miejsce w porównaniu z rokiem 2008), Piwniczna-Zdrój (814 zł – spadek o 2 zł, a tym samym 
o jedną pozycję w odniesieniu do roku poprzedniego) oraz Łabowa (786 zł), która po raz pierwszy 
pojawiła się w gronie liderów w rankingu w ramach omawianego wskaźnika. 
Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, że dochody własne na mieszkańca (nie tylko wśród wszystkich 
badanych 17 jednostek, ale również w gronie liderów) wykazują znaczne zróżnicowanie. Wskaźnik 
dochodów per capita w gminie, która pod tym względem zajęła pierwszą pozycję w rankingu, jest 
przeszło 5 razy wyższy od wskaźnika osiągniętego przez gminę, która zajęła szóstą lokatę a przeszło 10 
razy większy w stosunku do wskaźnika najniższego spośród osiągniętych przez badane gminy. Warto 
podkreślić, że w roku wcześniejszym (2008) wśród liderów różnice te były znacznie mniejsze. 

Dokonując analizy wielkości dochodów na jednego mieszkańca trzeba jednocześnie uwzględnić 
ich zmiany w czasie. Wśród wszystkich jednostek samorządu poddanych analizie odnotowuje się istotne 
rozbieżności w zajmowanych przez nie pozycjach w klasyfikacji. Podobnie, jak w roku 2008, gminą 
o najwyższym wskaźniku przyrostu była Krynica-Zdrój (1,89). Jest to równocześnie jedyna gmina, która 
nie zmieniła swojej pozycji w rankingu. Oznacza to, że zarówno udział dochodów własnych per capita, jak 
i ich przyrost był w tej jednostce najwyższy. Na drugiej pozycji z dynamiką wzrostu 1,39 uplasowała się 
gmina Gródek n/Dunajcem. Ze względu na stosunkowo niską wartość dochodów własnych 
na mieszkańca znalazła się ona poza grupą liderów w odniesieniu do wartości omawianego wskaźnika 
w badanym okresie. Kolejną pozycję w rankingu zajęła gmina Chełmiec ze wskaźnikiem przyrostu 
równym 1,29. Gmina ta awansowała w porównaniu do poprzedniego okresu o jedno miejsce (z 
czwartego), pomimo, że tempo zmian dla tej jednostki było niższe o 0,04 punkty procentowe w stosunku 
do roku 2008. Na taki rozkład miejsc miała zapewne wpływ niższa dynamika wzrostu dochodów własnych 
per capita innych badanych gmin. Na szczególną uwagę zasługują także gminy Korzenna (1,16) oraz 
Muszyna (1,16), które zajęły łącznie czwartą lokatę. Należy zaznaczyć, że te jednostki w kwestii tempa 
zmian w dochodach własnych na jednego mieszkańca awansowały w przeciwieństwie do poprzedniego 
roku do grupy liderów, podobnie jak znajdująca się na szóstej pozycji gmina Łącko ze wskaźnikiem 
przyrostu 1,11.  

Wyniki analizy dynamiki pokazują jej istotność w ogólnej ocenie tendencji dochodów własnych 
per capita. Uwzględnienie wskaźników dynamiki pozwala bowiem na pokazanie tempa zmian dochodów 
w odniesieniu do przeszłości i rokowań kształtowania się ich w przyszłości. Ukazują jednocześnie szansę 
wzrostu zamożności mieszkańców tych gmin, które obecnie nie znajdują się w gronie liderów w rankingu. 
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III. Prezentacja wskaźników cząstkowych 
 

5. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 
 

Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym jak najbardziej gminy, dokonują 
określonych wydatków, których poziom oraz struktura zdeterminowane są w głównej mierze 
realizowanymi przez nie zadaniami. Wśród różnych kategoryzacji zadań gmin (zadania własne i zlecone, 
zadania jednostkowe, grupowe i powszechne) wskazać należy na niezmiernie istotny podział zadań, a 
mianowicie na zadania bieżące i inwestycyjne. Podział ten podkreśla przede wszystkim stosunek 
i podejmowane działania w odniesieniu do zasobów o charakterze trwałym (przykładowo budynków, 
urządzeń infrastruktury technicznej). Realizacja zadań bieżących oparta jest o wykorzystywanie 
istniejących zasobów w celu świadczenia usług publicznych i zaspakajania określonych potrzeb 
społeczności lokalnej. Zadania inwestycyjne natomiast koncentrują się na poszerzaniu lub odtwarzaniu 
posiadanej przez jednostkę bazy tych zasobów. 

Związane z realizacją drugiej grupy zadań wydatki majątkowe stanowią szczególną grupę 
wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Ich realizacja związana jest w dużym 
stopniu z możliwościami finansowymi gmin, gdyż z posiadanych przez gminy zasobów pokrywane są 
w pierwszej kolejności wydatki bieżące.  

Zasadniczo wysokość wydatków majątkowych (których udział w wydatkach ogółem traktowany 
jest często jako wyznacznik poziomu samodzielności finansowej danej jednostki) spotyka się 
z pozytywnym odbiorem, gdyż środki te są przeznaczane są na działania rozwojowe („dostrzegalne” dla 
mieszkańców). Nie można jednak przyjąć za pozytywne dążenia do maksymalizowania nakładów na 
inwestycje za wszelką cenę. Należy pamiętać, że wydatki majątkowe muszą być celowe, co oznacza iż 
powinny zapewniać lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy. 

W przypadku gmin Sądecczyzny w roku 2009 udział wydatków majątkowych w wydatkach 
ogółem (Tab.7) kształtował się na poziomie od 0,05 do 0,48. Dla porównania warto przypomnieć, że 
w roku 2008 udział ten kształtował się w węższym przedziale – od 0,07 do 0,36.  Jak wynika z danych 
zawartych w Tab.7 w 2009 roku najwyższy wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach 
ogółem osiągnęła gmina Muszyna (0,48). Kolejne miejsce – z wielkością wskaźnika znacznie niższą 
w porównaniu do lidera – zajęła gmina Krynica-Zdrój (0,35), Należy równocześnie podkreślić, iż gmina ta 
w roku 2008 (w omawianej kategorii) znajdowała się na pierwszym miejscu. Następnie gminy 
to Nawojowa (0,30), Gródek n/Dunajcem (0,27), Chełmiec (0,25) oraz Stary Sącz (0,22). 
 
Tab.7 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem i dynamika zmian w tym zakresie 

L.p. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika 
 

L.p. Gmina Dynamika 

1. Muszyna  0,48  1. Muszyna  2,53 
2. Krynica-Zdrój 0,35  2. Chełmiec  2,27 
3. Nawojowa 0,30  3. Nawojowa 1,50 
4. Gródek n/Dunajcem 0,27  4. Grybów  1,33 
5. Chełmiec  0,25  5. Korzenna 1,19 
6. Stary Sącz 0,22  6. Nowy Sącz 1,08 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z RIO. 

 
Biorąc pod uwagę dwa lata (2008, 2009) można stwierdzić, iż do grupy liderów w każdym z tych 

okresów należały takie gminy jak Krynica-Zdrój, Gródek n/Dunajcem oraz Stary Sącz. 
Analizując dynamikę zmian analizowanego wskaźnika należy zauważyć, iż znaczący wzrost 

wystąpił w przypadku dwóch gmin, a mianowicie Muszyny oraz Chełmca. 
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6. Wydatki majątkowe (per capita)  
 

Wskaźnik wydatków majątkowych per capita wyrażany jest jako iloraz wydatków majątkowych 
poniesionych przez daną jednostkę i liczby jej mieszkańców. 

Analizując wskaźnik wydatków majątkowych per capita można zauważyć, iż w całej grupie 
badanych jednostek wskaźnik ten w roku 2009 przyjmował wartości z przedziału 119 zł do 2.442 zł. Dane 
zawarte w Tab.8 wskazują, iż największe wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca w roku 2009 
(podobnie jak w 2008) odnotowała gmina Krynica-Zdrój (2.442 zł). Drugą lokatę zajęła gmina Muszyna 
(2.041 zł), natomiast trzecią – gmina Nawojowa (811 zł), w przypadku której wielkość wskaźnika 
w porównaniu do lidera była niższa aż o 1.631 zł. Kolejne miejsca zajęły takie gminy jak Gródek 
n/Dunajcem (787 zł), Chełmiec (718 zł) oraz Łącko (588 zł).  
 
Tab.8 
Wydatki majątkowe per capita (w zł) i dynamika zmian w tym zakresie 

L.p. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika 
 

L.p. Gmina Dynamika 

1. Krynica-Zdrój 2.442  1. Muszyna  4,31 
2. Muszyna  2.041  2. Chełmiec  2,63 
3. Nawojowa 811  3. Krynica-Zdrój 1,71 
4. Gródek n/Dunajcem 787  4. Nawojowa 1,58 
5. Chełmiec  718  5. Grybów  1,45 
6. Łącko 588  6. Korzenna 1,23 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z RIO. 

 
Warto zauważyć, iż wielkość wydatków majątkowych na mieszkańca w przypadku Krynicy-Zdroju 

(lidera rankingu) jest przeszło 4 razy większa niż w przypadku gminy zajmującej 6 lokatę, natomiast aż 
20,5 razy – w odniesieniu do najniższego wskaźnika osiągniętego przez badane gminy. 

Porównując wielkość wydatków na mieszańca w latach 2008 i 2009 można stwierdzić, iż liderem 
niezmiennie jest gmina Krynica-Zdrój. Natomiast analizując dynamikę zmian tego wskaźnika na 
pierwszym miejscu znajduje się gmina Muszyna, która w roku 2008 znajdowała się na dalszym miejscu. 
Ponadto pojawiają się tu w pozycji liderów także takie jednostki jak Chełmiec, Krynica-Zdrój i Nawojowa. 
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ŁĄCKO
KRA INA     TY SIĄ CA SA DÓW
Łąc ko, po ło żo ne w ko tli nie Be ski du Wy spo we go i Be ski du Są dec kie go
nad zle wem rzek Du na jec i Czar na Wo da, oto czo ne la sa mi, na le ży
do naj pięk niej szych gmin Po wia tu No wo są dec kie go i naj star szych
osad w Ma ło pol sce. Sły nie zwłasz cza z upraw drzew owo co -
wych (ja bło nie, śli wy). Na wio snę gdy nad cho dzi mo ment ich
roz kwi tu, ca ła oko li ca zmie nia się w ba jecz ną kra inę.

MA MY BO GA TĄ OFER TĘ TU RY STYCZ NĄ
Gmi na ma roz wi nię tą ba zę noc le go wą. W oko li cach Łąc -
ka wy zna czo no i ozna ko wa no wie le cie ka wych szla ków
tu ry stycz nych (m. in. na Dzwon ków kę, Prze hy bę, Mo dyń,
pa smo Ra dzie jo wej oraz atrak cyj ny szlak „Kwit ną cej Ja -
bło ni”) oraz ro we ro wych, pro wa dzą cych przez Be skid Są -
dec ki, Gor ce i Be skid Wy spo wy. Wart ki nurt Du naj ca
i Czar nej Wo dy to raj dla węd ka rzy, wy stę pu ją tu wszyst kie
ga tun ki ryb, zwłasz cza do rod ne pstrą gi i li pie nie. Łąc ko sły -
nie ta kże z ory gi nal nej śli wo wi cy, któ rą wciąż cie szy się du żym
za in te re so wa niem.

IM PRE ZY KUL TU RAL NE I SPOR TO WE
Co rocz ną atrak cją w na szej gmi nie są: Świę to Kwit ną cej Ja bło ni, od by wa ją -
ce się w ma ju w am fi te atrze le śnym na gó rze Je żo wej, oraz dzień Łąc kiej Śli wo wi cy i Owo co -
bra nia. W Łąc ku zo ba czyć mo żna na co dzień au ten tycz ny folk lor gó ra li bia łych. Zna ne są
na sze ze spo ły „Ma łe Łąc ko”, „Gó ra le Łąc cy” a ta kże Or kie stra Dę ta im. T. Mo ry to. Do dat ko -
wą atrak cją jest sztucz ny tor ka ja ko wy zbu do wa ny w ko ry cie Du naj ca w Za brze ży.

GMI NA PRĘ ŻNIE SIĘ ROZ WI JA
W ostat nich la tach na te re nie gmi ny po czy ni li śmy wie le in we sty cji, któ re zbli ża ją nas do wy -
mo gów XXI wie ku. Na szym prio ry te to wym za da niem są re mon ty i od bu do wa dróg gmin nych,

a ta kże bu do wa wo do cią gów oraz ka na li za cji bu rzo wej i sa ni tar nej. Po -
nad to tyl ko w 2010 ro ku – dzię ki środ kom unij nym – prze bu do wa li śmy

wi dow nię na am fi te atrze oraz zbu do wa li śmy park re kre acyj no
– wy po czyn ko wy wraz z bu dyn kiem po cze kal ni przy za jeź dzie

au to bu so wym w cen trum Łąc ka oraz ka na li za cję sa ni tar ną
Kicz ni. Roz bu do wu je my szko ły. W Ja zow sku po wstał „Or -

lik 2012”. Pla nu je my też bu do wę ha li wi do wi sko wo – spor -
to wej w Łąc ku.

SER DECZ NIE ZA PRAS ZAMY 
DO OD WIE DZE NIA ŁĄC KA!

Fran ci szek Mły nar czyk
Wójt Gmi ny Łąc ko
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IV. Prezentacja wskaźników cząstkowych 
 

7. Środki unijne na mieszkańca 
 

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej korzystają ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej, które dają im szansę na realizację większej ilości zadań. Główną korzyścią 
współfinansowania przedsięwzięć samorządowych przez Unię Europejską jest przede wszystkim 
możliwość pozyskania – istotnego w warunkach ograniczoności zasobów i stale rosnących potrzeb – 
dodatkowego źródła finansowania. By jednak otrzymać to wsparcie jednostki samorządu (jak i inni 
beneficjenci) muszą spełnić szereg warunków i postępować zgodnie z przyjętymi procedurami, między 
innymi w zakresie rozliczania poniesionych wydatków. Istotny element stanowi również tzw. wkład 
własny, który dla części, zwłaszcza niewielkich, jednostek może stanowić istotne ograniczenie. Niemniej 
jednak efekty możliwe do osiągnięcia z wykorzystaniem omawianych środków są znaczące, z czym wiąże 
się wzrost popularności tej formy. 

Wykorzystany w badaniu wskaźnik środków unijnych per capita stanowi iloraz wysokości 
pozyskanych przez daną jednostkę samorządu szczebla podstawowego środków z Unii Europejskiej 
i liczby mieszkańców tej jednostki. Kształtowanie się wielkości badanego wskaźnika w roku 2009 
prezentuje Tab. 9. 

Dane zawarte w Tab.9 wskazują, że największe środki unijne w przeliczeniu na mieszkańca w roku 
2009 udało się pozyskać gminie Muszyna (267zł). Wielkość ta dała gminie pozycję lidera. Warto w tym 
miejscu podkreślić fakt, iż w roku wcześniejszym (2008) gmina ta co prawda znalazła się w grupie liderów, 
ale zajmowała dopiero 6 lokatę. Kolejne miejsca zajęły takie gminy jak Stary Sącz (awans w stosunku do 
roku 2008), Nawojowa oraz Nowy Sącz (w przypadku tych dwóch jednostek odnotowano spadek 
w stosunku do roku 2008). Dwie ostatnie pozycje w grupie liderów zajęły gminy Korzenna oraz Łabowa, 
jednakże wielkości wskaźników dla tych gmin znacząco odbiegają od pozostałych gmin z czołówki. Warto 
podkreślić – zestawiając dane z roku 2008 i 2009 – iż gminy te do grupy liderów dołączyły dopiero w roku 
2009 (w roku 2008 zajęły miejsca poza czołówką).  
 
Tab.9 
Środki unijne per capita (w zł) i dynamika zmian w tym zakresie 

L.p. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika 
 

L.p. Gmina Dynamika 

1. Muszyna  267  1. Podegrodzie 13,80 
2. Stary Sącz 190  2. Muszyna  6,41 
3. Nawojowa 162  3. Łabowa  4,80 
4. Nowy Sącz 93  4. Grybów (miasto) 2,71 
5. Korzenna 48  5. Stary Sącz 2,47 
6. Łabowa  28  6. Korzenna 1,60 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z RIO. 

 
Analizując dynamikę zmian wskaźnika wydatków majątkowych per capita można zauważyć, iż 

pierwsze miejsce  zajęła gmina Podegrodzie (w roku 2008 znalazła się poza czołówką). Wśród liderów 
znajdują się również takie gminy jak Muszyna i Łabowa (obie gminy także poza czołówką w roku 2008) 
oraz Grybów (miasto) Stary Sącz i Korzenna, które w roku 2008 również uzyskały wysokie lokaty. 

 

8. Wskaźnik samofinansowania 
 
Wskaźnik samofinansowania wyrażony jest jako udział nadwyżki operacyjnej i dochodów 

majątkowych w wydatkach majątkowych poniesionych przez daną jednostkę. Wartość wskaźnika 
uzyskuje się obliczając iloraz sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wartości 
wydatków majątkowych.  
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Wartość omawianego wskaźnika pozwala określić zdolność jednostki samorządu terytorialnego 
do samofinansowania swych przedsięwzięć, to znaczy informuje w jakim stopniu jednostka finansuje 
inwestycje środkami własnymi. Jeżeli wartość wskaźnika przyjmuje pozom równy 1 oznacza to, że gmina 
w całości może finansować swoje inwestycje ze środków własnych. Jeżeli wartość ta przekracza 1 
wówczas wskazuje na poziom pozostających środków finansowych jednostki terytorialnej do 
wykorzystania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Wartość wskaźnika mniejsza od 1 oznacza 
natomiast, że inwestycje finansowane są z zewnętrznych środków i wskazuje poziom finansowania 
inwestycji z własnych środków. 
 
Tab.10 
Wskaźnik samofinansowania i dynamika zmian w tym zakresie (układ alfabetyczny) 
 

L.p. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika 
 

L.p. Gmina Dynamika 

1. Chełmiec  0,99  1. Chełmiec  0,74 
2. Gródek n/Dunajcem 0,83  2. Gródek n/Dunajcem 0,86 
3. Grybów  1,01  3. Grybów  0,74 
4. Grybów (miasto) 0,77  4. Grybów (miasto) 0,91 
5. Kamionka Wielka 0,95  5. Kamionka Wielka 1,06 
6. Korzenna 1,09  6. Korzenna 1,27 
7. Krynica-Zdrój 0,65  7. Krynica-Zdrój 0,68 
8. Łabowa  2,25  8. Łabowa  4,25 
9. Łącko 0,71  9. Łącko 0,99 

10. Łososina Dolna 0,88  10. Łososina Dolna 0,76 
11. Muszyna  0,75  11. Muszyna  0,56 
12. Nawojowa 0,95  12. Nawojowa 0,93 
13. Nowy Sącz 0,67  13. Nowy Sącz 0,87 
14. Piwniczna-Zdrój 1,40  14. Piwniczna-Zdrój 1,26 
15. Podegrodzie 1,18  15. Podegrodzie 0,87 
16. Rytro 1,68  16. Rytro 1,14 
17. Stary Sącz 1,30  17. Stary Sącz 1,21 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z RIO. 

 
Literatura przedmiotu w dwojaki sposób interpretuje wskaźnik samofinansowania jst. Według 

jednej z nich, im wyższy wynik daje relacja sumy dochodów majątkowych i nadwyżki operacyjnej do 
wydatków majątkowych, tym ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami 
obsługi zadłużenia jest niższe. Druga interpretacja wskazuje zaś, że wysoka wartość wskaźnika świadczy 
o niezupełnym wykorzystaniu potencjału inwestycyjnego gmin. Problemy interpretacyjne omawianego 
wskaźnika wyrażające się w braku jednoznacznej jego wykładni, która mogłaby stanowić podstawę dla 
niniejszych analiz, skutkowały w poprzednim opracowaniu pominięciem wartości wskaźnika 
samofinansowania w końcowej ocenie gmin (więcej na temat interpretacji wskaźnika samofinansowania 
zawiera opracowanie za rok 2008). Także i w niniejszym opracowaniu wartości wskaźnika 
samofinansowania zostały zaprezentowane (Tab.10), lecz nie włączono ich do ostatecznej uogólnionej 
oceny gmin. w związku z powyższym, co także zostało zasygnalizowane na początku opracowania, 
zestawienie prezentuje wielkość wskaźnika dla wszystkich (17) poddanych badaniu gmin. 
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III. Prezentacja wskaźników cząstkowych 
 

9. Skorygowany wskaźnik relacji wydatków majątkowych 
do wydatków na obsługę zadłużenia 

 
Konstrukcja skorygowanego wskaźnika relacji wydatków majątkowych do wydatków na obsługę 

zadłużenia bazuje na stosunku, który zachodzi pomiędzy poniesionymi przez daną jednostkę samorządu 
szczebla podstawowego wydatkami majątkowymi a wielkością jej wydatków na obsługę zadłużenia 
(wydatki na obsługę zadłużenia obejmują w szczególności: wydatki z tytułu oprocentowania i dyskonta 
od wyemitowanych papierów wartościowych, spłaty rat kapitałowych, spłaty oprocentowania 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez gminę poręczeniami 
i gwarancjami). Interpretacja wskaźnika w takiej postaci wskazuje, że wyższe wartości stanowią podstawę 
pozytywniejszej oceny aktywności danej jednostki. 

 
Tab.11 
Skorygowany wskaźnik relacji wydatków majątkowych do wydatków na obsługę zadłużenia i dynamika 
zmian w tym zakresie 

L.p. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika 
 

L.p. Gmina Dynamika 

1. 
Grybów  0,1500  1. Muszyna  9,42 
Łososina Dolna 0,1500  2. Łącko 2,75 

3. Nawojowa 0,1497  3. Nowy Sącz 2,61 

4. 
Podegrodzie 0,1465  4. Grybów (miasto) 2,52 
Stary Sącz 0,1465  5. Rytro 2,29 

6. Chełmiec  0,1447  6. Chełmiec  1,65 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z RIO. 

 
Nietrudno zauważyć jednak zniekształcenie oceny, które związane jest ze stanem zadłużenia 

danej gminy. Oznacza to, że większa aktywność inwestycyjna może być następstwem niebezpiecznego 
poziomu zadłużenia. Uwzględniając powyższe przedstawiona wcześniej relacja została skorygowana 
wyrażeniem uwzględniającym poziom zadłużenia względem dopuszczalnych przez prawo 15% (Tab.11). 
Ze względu na nieznaczne różnice wartości wskaźnika uzyskane przez poszczególne jednostki 
w zestawieniu uwzględniono przybliżenie aż do 4 miejsc po przecinku. 

 

10. Wskaźnik zadłużenia (60%) oraz wskaźnik obsługi długu (15%) 
 

Opisane w tej części opracowania wskaźniki – podobnie jak wskaźnik samofinansowania – nie 
zostały włączone do ostatecznej oceny aktywności gmin Sądecczyzny. Ich prezentacja ma służyć jedynie 
celom informacyjnym w związku z czym w Tab.12-13 przyjęto prezentację wyników zgodnie kolejnością 
alfabetyczną. 
 
Tab.12 
Wskaźnik zadłużenia (układ alfabetyczny) 

L.p. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika 
(w %) 

 
L.p. Gmina Dynamika 

1. Chełmiec  13,18  1. Chełmiec  0,68 
2. Gródek n/Dunajcem 14,63  2. Gródek n/Dunajcem 1,36 
3. Grybów  0,00  3. Grybów  - 
4. Grybów (miasto) 27,93  4. Grybów (miasto) 1,22 
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5. Kamionka Wielka 4,90  5. Kamionka Wielka 0,83 
6. Korzenna 6,78  6. Korzenna 0,88 
7. Krynica-Zdrój 25,10  7. Krynica-Zdrój 2,08 
8. Łabowa  30,86  8. Łabowa  0,74 
9. Łącko 35,13  9. Łącko 1,13 

10. Łososina Dolna 0,00  10. Łososina Dolna - 
11. Muszyna  31,45  11. Muszyna  1,15 
12. Nawojowa 0,42  12. Nawojowa 0,00 
13. Nowy Sącz 21,34  13. Nowy Sącz 1,11 
14. Piwniczna-Zdrój 3,53  14. Piwniczna-Zdrój 0,67 
15. Podegrodzie 0,00  15. Podegrodzie 0,00 
16. Rytro 15,69  16. Rytro 0,76 
17. Stary Sącz 3,57  17. Stary Sącz 0,67 

źródło: własne opracowanie na podstawie danych uzyskanych z RIO. 
„-” oznacza brak możliwości wyznaczenia dynamiki 

 
Pojawienie się ograniczeń – wprowadzonych przez ustawodawcę – w zakresie poziomu 

całkowitego zadłużenia oraz poziomu dopuszczalnych wydatków na obsługę długu w danym roku 
budżetowym zmierzało zawsze do ustalenia wielkości „bezpiecznych” dla wszystkich jednostek. Warto 
podkreślić, iż ograniczenia te nie uwzględniały (i nadal nie uwzględniają) charakteru (oraz wielkości) 
jednostek samorządowych, jak również ich faktycznego potencjału ekonomicznego (co od roku 2014 
ulegnie istotnym zmianom).  
 
Tab.13  
Wskaźnik obsługi długu i dynamika zmian w tym zakresie (układ alfabetyczny) 

L.p. Gmina 
Wielkość 

wskaźnika 
(w %) 

 
L.p. Gmina Dynamika 

1. Chełmiec  3,50  1. Chełmiec  1,33 
2. Gródek n/Dunajcem 4,67  2. Gródek n/Dunajcem 1,67 
3. Grybów  0,00  3. Grybów  - 
4. Grybów (miasto) 10,27  4. Grybów (miasto) 1,25 
5. Kamionka Wielka 1,92  5. Kamionka Wielka 2,00 
6. Korzenna 1,70  6. Korzenna 1,00 
7. Krynica-Zdrój 2,65  7. Krynica-Zdrój 1,00 
8. Łabowa  4,92  8. Łabowa  5,00 
9. Łącko 10,09  9. Łącko 1,11 

10. Łososina Dolna 0,00  10. Łososina Dolna - 
11. Muszyna  8,67  11. Muszyna  0,75 
12. Nawojowa 0,17  12. Nawojowa - 
13. Nowy Sącz 6,34  13. Nowy Sącz 0,86 
14. Piwniczna-Zdrój 1,94  14. Piwniczna-Zdrój 0,67 
15. Podegrodzie 2,21  15. Podegrodzie 0,67 
16. Rytro 5,47  16. Rytro 0,83 
17. Stary Sącz 2,50  17. Stary Sącz 0,67 

źródło: własne opracowanie na podstawie danych uzyskanych z RIO. 

 
Maksymalny poziom wskaźnika zadłużenia dla wszystkich jednostek ustawowo określony został 

jako 60% ich dochodów.  Równocześnie ustawodawca określił maksymalną wielkość środków, które 
w danym roku mogą zostać przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów 
wartościowych, odsetki od kredytów i pożyczek, jak również spłatę kwot wynikających z udzielonych 
poręczeń i gwarancji. Wielkość ta na przestrzeni lat podlegała pewnym modyfikacjom (5%, 10%) 
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i obecnie (od przeszło 15 lat) kształtuje się na poziomie 15% planowanych dochodów budżetowych 
jednostki samorządu. Jak widać (Tab.12-13) w przypadku gmin Sądecczyzny wielkości omawianych 
wskaźników przyjmują wartości dosyć zróżnicowane, jednakże  w zdecydowanej większości znacznie 
niższe od dopuszczalnych przez prawo limitów. 

Dokonanie oceny badanych jednostek w kategoriach „lepszy–gorszy” z wykorzystaniem 
wskaźnika zadłużenia i obsługi długu praktycznie jest niemożliwe. Wynika to z faktu, że dopóki wielkość 
zadłużenia, jak i wydatków na obsługę długu, nie przekracza określonego przepisami poziomu, sytuacja 
oceniana jest jako dopuszczalna. Oczywiście w sytuacji zbliżania się omawianych relacji do poziomu 
„granicznego” podejmowane są pewne działania, jednak nawet znacząca wysokość każdego ze 
wskaźników nie może stanowić podstawy negatywnej oceny danej gminy na tle innych jednostek.  
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III. Prezentacja wskaźników cząstkowych 
 

11. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (zmodyfikowany) 
 

Obowiązujące obecnie ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła 
istotne zmiany w obszarze zarządzania zobowiązaniami jednostek samorządu terytorialnego, które 
w części obowiązywać zaczną dopiero od roku 2014. Dotyczy to między innymi zastosowania tzw. 
indywidualnego wskaźnika zadłużenia, pozwalającego na wyznaczenie „bezpiecznego” poziomu 
zadłużenia dla każdej jednostki z osobna. Pojawienie się tego wskaźnika ma na celu doprowadzić do 
uniezależnienia polityki samorządu w zakresie zaciągania zobowiązań od polityki zadłużenia 
prowadzonej przez państwo, jak również umożliwić jednostkom posiadającym wystarczający potencjał 
na bezpieczne zaciąganie większych zobowiązań.  

Konstrukcja wskaźnika opiera się na uśrednieniu relacji określonych wielkości finansowych (takich 
jak dochody ogółem, dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące) 
charakteryzujących sytuację jednostki samorządu terytorialnego w trzech poprzedzających latach.  
w danym roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł 
uchwalić budżetu jeżeli relacja pomiędzy wielkością zaplanowanych na ten rok wydatków na obsługę 
długu a dochodami ogółem będzie większa niż średnia arytmetyczna (z trzech wcześniejszych lat) relacji 
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki 
bieżące do dochodów ogółem. 
 Ze względu na ograniczony zakres danych (lata 2007-2009) pochodzących z badanych gmin oraz 
RIO, w Tab.14 zaprezentowano zmodyfikowaną wersję omawianego wskaźnika. Dla każdej z badanych 
jednostek określono „bezpieczny” indywidualny poziom zadłużenia (dla roku 2009) wykorzystując 
jednakże nie trzy, ale dwa wcześniejsze lata (2007-2008). Uzyskane wielkości zostały zestawione dla 
każdej gminy z wartościami obowiązującego obecnie wskaźnika obsługi długu (15%). z uwagi na 
złożoność zagadnienia, prezentacja tych wskaźników ma jedynie charakter informacyjny i nie została 
wykorzystana w ostatecznej ocenie. Wspominano bowiem wcześniej w opracowaniu o niejednorodnej 
interpretacji wyników w świetle przeprowadzonych badań. 
 
Tab.14 
Aktualny wskaźnik obsługi długu a zmodyfikowany indywidualny wskaźnik zadłużenia (układ 
alfabetyczny) 

L.p. Gmina 
Wskaźnik obsługi długu 

(w %) 

zmodyfikowany 
indywidualny wskaźnik 

zadłużenia (w %) 

1. Chełmiec  3,50 14,47 

2. Gródek n/Dunajcem 4,67 13,27 

3. Grybów  0,00 12,19 

4. Grybów (miasto) 10,27 9,49 

5. Kamionka Wielka 1,92 13,45 

6. Korzenna 1,70 12,80 

7. Krynica-Zdrój 2,65 14,00 

8. Łabowa  4,92 9,20 

9. Łącko 10,09 11,23 

10. Łososina Dolna 0,00 13,05 

11. Muszyna  8,67 16,99 
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12. Nawojowa 0,17 10,27 

13. Nowy Sącz 6,34 8,82 

14. Piwniczna-Zdrój 1,94 7,59 

15. Podegrodzie 2,21 15,67 

16. Rytro 5,47 17,99 

17. Stary Sącz 2,50 24,28 
źródło: opracowanie własne. 
 
 

12. Kształtowanie się wybranych wskaźników w gminach 
Sądecczyzny w latach 2007-2008 

 
Tab.15 prezentuje zmiany na przestrzeni lat 2008-2009 przedstawionych w opracowaniu wskaźników, 
informując jednakże tylko o tym, czy dany wskaźnik w badanym okresie podlegał wzrostowi, spadkowi, 
czy też utrzymywał się na niezmienionym poziomie. 
 
Tab.15 
Zmiany wybranych wskaźników dla gmin Sądecczyzny w latach 2008-2009 

 Dynamika Liczba  
korzystnych 

zmian Wskaźnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chełmiec      9 

Gródek      4 

Grybów - g   B   4 

Grybów - m     2 

Kamionka W.      2 

Korzenna     9 

Krynica-Zdrój     5 

Łabowa            6 

Łącko     5 

Łososina D.     B   1 

Muszyna      8 

Nawojowa     7 

Nowy Sącz     6 

Piwniczna -Z.      4 

Podegrodzie     4 

Rytro     4 

Stary Sącz      5 

Liczba zmian 

6 10 6 9 6 7 9 15 9 8 

8 7 8 6 11 10 8 - 6 6 

 3 - 3 2 - - - - 2 3 

B - - - - - - - 2 - - 
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Legenda 

Relacja nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących 1 

Nadwyżka operacyjna per capita 2 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 3 

Dochody własne per capita 4 

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 5 

Wydatki inwestycyjne per capita 6 

Środki unijne per capita 7 

Skorygowany wskaźnik relacji wydatków majątkowych do wydatków na obsługę zadłużenia 8 

Wskaźnik zadłużenia 9 

Wskaźnik obsługi zadłużenia 10 

Zmiana korzystna 

Zmiana niekorzystna 

Brak zmiany  
Zmiana nieokreślona B 
źródło: opracowanie własne. 
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IV. Uogólniona ocena aktywności gmin 
Sądecczyzny w 2009 r. 

 
Jak już zasygnalizowano na początku opracowania, metodologia przyjęta w opracowaniu 

uogólnionej oceny aktywności gmin Sądecczyzny w roku 2009 jest identyczna z zastosowaną do oceny 
gmin w roku wcześniejszym (2008). w ocenie tej wykorzystano ostatecznie następujące wskaźniki 
szczegółowe: 

 
a. Relacja nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących 
b. Nadwyżka operacyjna per capita 
c. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
d. Dochody własne per capita 
e. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 
f. Wydatki majątkowe per capita 
g. Środki unijne per capita 
h. Skorygowany wskaźnik relacji wydatków majątkowych do wydatków na obsługę zadłużenia (w 

tekście opracowania przyporządkowano temu wskaźnikowi numer 9) 

Pod uwagę brane były również wskaźniki dynamiki powyższych cech1, będące przyrównaniem 
wartości otrzymanych dla 2009 roku z wartościami roku 2008. Poprawa wskaźnika traktowana może być 
bowiem jako osiągnięcie samorządu w rozważanym roku. 
 Wychodząc z potrzeby maksymalnej klarowności otrzymywanych wyników wskaźniki uogólnione 
zdecydowano wyznaczać w oparciu o najprostszą metodykę. Oceny uogólniające aktywność 
samorządów wyznaczano zatem jako sumy rang zajmowanych przez poszczególne gminy w odniesieniu 
do kolejno rozważanych wskaźników szczegółowych. Wyjątek stanowi moduł dotyczący dynamiki, 
w przypadku którego sumę punktów korygowano wskaźnikiem 4/7, tak aby każdy moduł miał tę samą 
siłę wpływu na ostateczne ustalenia. 

Zdecydowano dokonać dwustopniowego uogólnienia. w ramach wymienionych wyżej cech 
łatwo dostrzec dwie podgrupy, z których jedna dotyczy wskaźników dochodowych (cechy nr 1-4) a druga 
wskaźników inwestycji (cechy nr 5-8). Jest również trzecia grupa obejmująca wskaźniki dynamiki 
odnoszące się do cech nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (w sumie 7 oddzielnych wskaźników). w ten sposób powstały 
trzy moduły częściowo zagregowanych ocen. Są one prezentowane w Tab.16.  

W świetle przedstawionego sposobu wyliczeń, warto zauważyć, że maksymalna wartość 
wskaźnika w ramach każdego modułu wynosi 68 (17 punktów x 4 wskaźniki szczegółowe).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Dynamiki nie można było wyliczyć dla wskaźnika nr 7 (w odniesieniu do wszystkich 17 jednostek)  
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Tab.16  
Oceny cząstkowe 3 modułów wskaźników  

Lp. Gmina 

G
en

er
ow

an
ie

 
do

ch
od

ów
 

 Lp. Gmina 

A
kt

yw
no

ść
 

in
w

es
ty

cy
jn

a 

Lp. Gmina 

D
yn

am
ik

a 

1. Chełmiec  62  1. Nawojowa 60 1. Chełmiec  61 

2. 
Krynica-Zdrój 60  2. Muszyna  55 2. Muszyna  51 

Muszyna  60  3. Stary Sącz 52 
3. 

Krynica-Zdrój 49 

4. Gródek  47  4. Krynica-Zdrój 45 Korzenna 49 

5. Stary Sącz 41  
5. 

Gródek  40 5. Gródek  45 

6. Nowy Sącz 39  Korzenna 40 6. 
Grybów 
(gm. w.) 

44 

źródło: opracowanie własne. 

 
Prezentowane wyżej zestawienia w ramach 3 modułów wskaźników odnieść można do analogicznych 
zestawień zamieszczonych w poprzednie edycji badania, tj. „Oceny aktywności gmin Sądecczyzny za 
2008 rok”.  
 
Rys.1 
Graficzna ilustracja komponentów oceny 

0
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70
Generowanie dochodów

Aktywno  inwestycyjnaDynamika

Muszyna Che miec Krynica-Zdrój Nawojowa Gródek Korzenna

 
źródło: opracowanie własne. 

 
W odniesieniu do modułu „Generowanie dochodów” zaobserwowano awans gminy Chełmiec z 6 

miejsca w rankingu (2008) na 1 miejsce w roku 2009. Również gminy Gródek n/Dunajcem i Nowy Sącz, 
nieobecne w czołówce rankingu za rok 2008, w bieżącym zestawieniu (2009) plasują się odpowiednio na 
miejscu 4 oraz 6. Ponadto, Krynica-Zdrój i Muszyna zajęły miejsca odpowiednio 2 oraz 3, podczas gdy 
w rankingu za rok 2008 sklasyfikowane zostały na miejscach 1 oraz 2. 

Oceniając wyniki uzyskane w ramach modułu „Aktywność inwestycyjna”, gmina Nawojowa 
awansowała z 2 miejsca w rankingu za 2008 rok na miejsce 1 w obecnym. Bez zmian pozostał Stary Sącz, 
natomiast nieznacznym spadkiem charakteryzowały się takie gminy jak Krynica-Zdrój (z 1 miejsca na 4) 
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oraz Gródek  n/Dunajcem (z 4 miejsca na 5). Pozostałe jednostki samorządu zaprezentowane 
w zestawieniu (Tab.16) nie były obecne w czołówce w roku 2008 roku w ramach analizowanego modułu. 

Czołówkę gmin w ramach modułu „Dynamika” w prezentowanym rankingu tworzą jednostki, 
które w rankingu za 2008 rok nie zostały sklasyfikowane w pierwszej szóstce. Wyjątek stanowi Krynica-
Zdrój, która w 2008 roku zajmowała 6 miejsce. 

 
Tab.17 ujmuje ostateczne oceny aktywności samorządów. Są one prostą agregacją ocen 

w ramach trzech modułów wskaźników. 
 
Tab. 17  
Wskaźniki uogólnionej oceny aktywności samorządów 

Lp. GMINA OCENA KOŃCOWA 

1. MUSZYNA 166 

2. CHEŁMIEC 162 

3. KRYNICA-ZDRÓJ 154 

4. NAWOJOWA 137 

5. GRÓDEK 132 

6. KORZENNA 122 

źródło: opracowanie własne. 
 
Podsumowując należy zwrócić uwagę, że w prezentowanym rankingu końcowym jedynie Krynica-Zdrój 
jest jednostką terytorialną, którą sklasyfikowano w czołówce w poprzednim rankingu (za rok 2008). 
Natomiast dla wszystkich pozostałych gminy, które zaprezentowano w Tab. 17, zaobserwowano znaczny 
wzrost aktywności, co ostatecznie przejawia się większymi wartościami oceny końcowej. 
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Już pierw sza ka den cja de mo kra tycz ne go
sa mo rzą du te ry to rial ne go (wy bra ne go
w 1990 ro ku) przy nio sła zna czą ce in we -

sty cje, ta kie jak bu do wa oczysz czal ni ście ków
w Wie lo po lu, nie zmier nie istot nej dla czy sto ści
wód Je zio ra Ro żnow skie go, czy od da ny do użyt -
ku 22 stycz nia 1994 r. no wy most na Ka mie ni cy,
któ ry wraz z ob wod ni cą w kie run ku osie dli Gorz -
ków i Woj ska Pol skie go na pe wien czas od cią żył
No wy Sącz od ogrom ne go ru chu sa mo cho do we -
go. Uda ło się też prze pro wa dzić ma łą pry wa ty za -
cję han dlu oraz re struk tu ry za cję MPG KiM.

Do sko na łym przy kła dem sko ku z po cząt ku
trans for ma cji był Sta ry Sącz i je go oko li ce:
pod ko niec lat 80. by ły bia łą pla mą na ma pie ga -
zy fi ka cyj nej Są dec czy zny, a w spi sie te le fo nów
wo je wódz twa no wo są dec kie go z 1987 r. nie ma
ani jed ne go te le fo nu w Ga bo niu, Po po wi cach,
Przy siet ni cy, Skru dzi nie czy Wo li Kro gu lec kiej,

a w obu Mosz cze ni cach wid nia ło za le d wie 17
pry wat nych abo nen tów. W 1991 r. gmi na by ła
ste le fo ni zo wa na w 7 proc., a w 1993 – w 13 proc.
Dziś prak tycz nie w 100 proc.

Z ambicjami na stolicę
turystyki biznesowej

Ka żda gmi na po dej mu je de cy zje o prze ło mo -
wym dla niej zna cze niu. Ta kie, ja ką dla Kry ni -
cy -Zdro ju i oko lic by ło otwar cie sa mo rzą dów
na bu do wę ko lei gon do lo wej na Ja wo rzy nę, a po -
tem – krze seł ka w Wier chom li (gmi na Piw nicz -
na -Zdrój). Uczy ni ło to te te re ny mek ką pol skich
nar cia rzy i z ro ku na rok ośrod ki zwięk sza ją swą
atrak cyj ność, przy cią ga jąc co raz wię cej tu ry stów.
Roz po czę to na wet po szu ki wa nia wód geo ter mal -
nych, li cząc na zbu do wa nie ba se nów ko ło sta cji
ko lej ki gon do lo wej, na wzór geo ter mal nych
atrak cji sło wac kich czy ta trzań skich.

Prze ło mo we la ta re gio nu
– od gon do li do ob wod ni cy
Zmiany, jakie zaszły na Sądecczyźnie w ostatnich dwóch
dekadach, to ogromny skok cywilizacyjny

Wmurowanie kamienia węgielnego – Miasteczko Multimedialne

FO
T.

 G
A
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Nie do prze ce nie nia jest ro la, ja ką dla re gio -
nu ode gra ło po wsta nie i roz wój Fo rum Eko no -
micz ne go, Wy ższej Szko ły Biz ne su – Na tio nal
Lo uis Uni ver si ty czy Je sien ne go Fe sti wa lu Te -
atral ne go. Ka żda z tych ini cja tyw przy cią ga
na Są dec czy znę eli tę eko micz no -po li tycz ną Eu -
ro py, pol ską eli tę na uko wą czy ar ty stycz ną i kul -
tu ral ną. Choć wspo mnia ne im pre zy nie są
dzie ła mi sa mo rzą dów, jed nak bez ich wspar cia
i sprzy ja ją cych de cy zji by się nie roz wi nę ły
na tym te re nie. Cze go do sko na łym przy kła dem
jest Fo rum Eko no micz ne i roz po czę ty w tym ro -
ku Fe sti wal Bie go wy – o or ga ni za cję tych im prez
za bie ga ły sa mo rzą dy z ca łej Pol ski, a po zo sta ły
ona w Kry ni cy -Zdro ju tyl ko dzię ki wspól nym
wy sił kom sa mo rzą du wo je wódz kie go i gmin ne -
go. I to wła śnie ta im pre za wy mu sza na sa mo rzą -
dach za an ga żo wa nie – na ra zie głów nie w for mie
wy ra żo nej wo li – w bu do wę no wo cze sne go cen -
trum kon gre so we go, któ re mo że roz wi nąć Są -
dec czy znę ja ko je den z naj wa żniej szych w Pol sce
ośrod ków tu ry sty ki biz ne so wej.

Na pod nie sie nie wa lo rów tu ry stycz nych i in -
we sty cyj nych re gio nu wpły wa bu do wa kom plek -
sów re kre acyj no spor to wych, jak np. ba se nów
w Mu szy nie czy pla no wa nych par ków wod nych
w Piw nicz nej, Czar nym Po to ku i Sta rym Są czu.
Rów nież re wi ta li za cja i prze bu do wa miejsc ta -
kich, jak Su cha Do li na al bo kry nic ki Dep tak.
A ta kże two rze nie przez sa mo rzą dy wy ższych
szcze bli szla ków tu ry stycz nych – np. architektury
drew nia nej, ziel ny, śliw ko wy etc.

Największa inwestycja
Małopolski

Oczy wi ście wa run kiem przy cią gnię cia tu ry -
stów i in we sto rów jest do bra in fra struk tu ra. Dzię -
ki po mo cy eu ro pej skiej, w re gio nie od na wia się,
prze bu do wu je i bu du je no we dro gi, choć po ko -
lej nych po wo dziach po wsta ją ogrom ne pro ble -
my, jak np. za rwa na dro ga do Kry ni cy -Zdro ju
czy most ko le jo wy na Po pra dzie. Po wsta ją ob -
wod ni ce miast, nie ste ty naj wa żniej sza – wo kół
No we go Są cza – cią gle jest w bu do wie czy wręcz
w fa zie pla nów.

Kolej gondolowa na Jaworzynie Krynickiej

FO
T.

 P
G

Kompleks odkrytych basenów na Zapopradziu w Muszynie
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Dość szyb ko, ta kże dzię ki do ta cjom, po wsta -
ją na to miast sie ci wo do cią go we i ka na li za cyj ne.
Nie któ re są dla gmin in we sty cja mi dzie się cio le -
cia, jak np. roz bu do wa sie ci wo do cią go wej i ka -
na li za cyj nej w Gry bo wie (war tość in we sty cji 12
mln zł, z cze go 8 mln zł sta no wi do fi nan so wa nie).

We wrze śniu na stą pi ło pierw sze wbi cie 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 pod naj więk szą in we sty cje na Są dec czyź -
nie i jed ną z naj więk szych w kra ju:
„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 wy no si
do fi nan so wa nie w Unii Eu ro pej skiej

– 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
– wy li czał Ja nusz Ada mek, pre zes Za rzą du „Są -
dec kie Wo do cią gi” Sp. z o.o.

W pierw szym eta pie ro bo ta mi bę dą ob ję te:
os. Za wa da – Brze zi ny, Bło nia, Jam ni ca, os. Ja -
na Paw ła II w Sta rym Są czu, He le na, re jon ul.
Gra nicz nej, Fli sa ków, Bie go ni ce, Ka duk, Ła zy
Bie go nic kie i Cy ga no wi ce. Bu do wa na bę dzie ta -
kże ma gi stra la do sy ło wa do zbior ni ka „Za wa da”,
ko lek tor sa ni tar ny Sta ry Sącz – No wy Sącz oraz
zbior nik wy rów naw czy „Po rę ba”. Ten etap in we -
sty cji ma się za koń czyć pod ko niec przy szłe go
ro ku.

Zdro wie, oświa ta, Or li ki
i smart gri dy

Na Są dec czyź nie na mo der ni za cję słu żby
zdro wia w la tach 2007-09 po wiat po zy skał 2,5
mln zł. Po wa żną in we sty cją bę dzie też mo der ni -
za cja szpi ta la w Kry ni cy -Zdro ju – jej koszt
to 12,7 mln zł, po zy ska no na ten cel 7,6 mln zł
do ta cji. Bu do wa ny jest też Ośro dek On ko lo gicz -
ny przy Szpi ta lu im. Ję drze ja Śnia dec kie go
w No wym Są czu (ok. 25 mln zł).

Wo je wódz two Mar szał kow skie wy li czy ło, że
tyl ko w 2009 r. dzię ki UE na Są dec czyź nie re ali -
zo wa no in we sty cje o war to ści 300 mln zł. Ta
kwo ta nie uwzględ nia pie nię dzy na ka na li za cje
i wo do cią gi oraz tych z Pro gra mu Ka pi tał Ludz -
kie go. To nie by wa łe oży wie nie pod wzglę dem
wy ko rzy sty wa nia do ta cji unij nych pla su je Ma ło -
pol skę w pierw szej trój ce w kra ju.

W ra mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go na tzw. li ście in dy ka -
tyw nej zna la zły się m.in. ta kie pro jek ty, jak: bu -
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Krynica-Zdrój – wystawa „Największe Inwestycje Małopolski”

ocena aktywności_ocena_aktyw_lay  10-11-2010  11:04  Strona 43



Ocena Aktywności Gmin Sądecczyzny w 2009 roku                                                                                            LISTOPAD 2010

44

do wa In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły (27,5 mln zł), wspo mnia ny
Ośro dek On ko lo gicz ny przy no wo są dec kim
szpi ta lu (25 mln zł), ob wod ni ca Po de gro dzia
(43 mln zł), re kul ty wa cja zbior ni ków wod nych
Czchów -Ro żnów (34 mln zł), ob wod ni ca za -
chod nia No we go Są cza, po łą cze nie Brze znej
z dro gą kra jo wą nr 28 (39 mln zł).

Do te go do cho dzi ca łe mnó stwo środ ków
z in nych „szu fla dek” unij nych i pań stwo wych
fun du szy, z któ rych ko rzy sta ją sa mo rzą dy
(od wo je wódz kie go, po przez po wia to we
po gmin ne) i ró żne or ga ni za cje oraz in sty tu cje.
W ostat nich dwóch la tach w re gio nie po wsta ło
na przy kład wie le bo isk wie lo funk cyj nych i Or -
li ków. W ra mach pro gra mu „Mo je Bo isko – Or -
lik 2012” na Są dec czyź nie, w Li ma now skiem
i Gor lic kiem wy bu do wa no ok. 20 obiek tów
i dru gie ty le w ra mach przed się wzię cia „Or lik
Plus”. A być mo że w Kry ni cy zbu do wa ny zo -
sta nie też – w ra mach rzą do we go pi lo ta żu
– pierw szy Bia ły Or lik 2010, czy li lo do wi sko
w Moch nacz ce.

Na uwa gę za słu gu ją też pla ców ki oświa to -
we, któ re w po wie cie no wo są dec kim są – po -
rów nu jąc je z resz tą Pol ski – na praw dę
do in we sto wa ne. Tyl ko No wy Sącz w ra mach
pro jek tu „Szko ła – śro do wi sko – ener gia
– Ter mo mo der ni za cja obiek tów szkol nych

w No wym Są czu” od na wia 11 szkół i przed -
szko li, w któ rych dzię ki otrzy ma nej po mo cy
zo sta ły i zo sta ną wy ko na ne pra ce zwią za ne
z ocie ple niem ścian i stro pów, wy mia ną sto -
lar ki okien nej oraz mo der ni za cją sys te mu
grzew cze go. Cał ko wi ta war tość ro bót to pra -
wie 12 mln zł.

Z pie nię dzy UE fi nan so wa ne są też in we sty -
cje ta kie, jak bu do wa sie dzi by Ze spo łu Pla có -
wek Opie kuń czo–Wy cho waw czych (koszt
po nad 4 mln zł, z cze go z UE 2 mln zł, z Kan -
ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów – 500 tys. zł,
z Urzę du Wo je wódz kie go 132 tys zł, a Urząd
Mia sta do ło żył je dy nie 1,3 mln zł).

Re gion in we stu je też w nie co dzien ne po my -
sły, ta kie jak bu do wa Mia stecz ka Mul ti me dial -
ne go. Są dec czy zna ma się stać pio nier skim
ośrod kiem tzw. smart gri du, czy li in te li gent nych
sie ci ener ge tycz nych. To, wraz z bu do wa ną sie -
cią sze ro ko pa smo wa w Ma ło pol sce, ma uczy -
nić z re gio nu je den z naj no wo cze śniej szych
w Pol sce, a być mo że i w Eu ro pie.

Wo je wódz two przy go to wa ło na wet wy sta wę
„Ma ło pol ska. Na przy kład!”, przed sta wia ją cą
naj cie kaw sze pro jek ty z wo je wódz twa ma ło pol -
skie go, któ re otrzy ma ły do fi nan so wa nie z fun -
du szy Unii Eu ro pej skiej. Zo sta ła ona
za pre zen to wa na we wrze śniu 2010 ro ku pod -
czas XX Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy.

We wrze śniu na stą pi ło pierw sze wbi cie 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 pod naj więk szą in we sty cje na Są dec czyź nie i jed -
ną z naj więk szych w kra ju: „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”. 
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Ogła sza ne ka żde go ro ku ran kin gi
gmin i miast po ka zu ją, że Są dec czy -
zna pnie się w gó rę. Tak na tle Ma -

ło pol ski, jak i ca łe go kra ju. A są to ana li zy o ty le
obiek tyw ne, że przy go to wy wa ne przez ró żne in -
sty tu cje, me dia a na wet re sor ty rzą do we.

I tak Kry ni ca -Zdrój zna la zła się na 3., a Mu -
szy na na 8. miej scu w Ran kin gu Gmin Ma ło pol -
skich 2010, opra co wa nym przez Fun da cję
Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej – Ma ło pol ski In -
sty tut Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Ad mi ni stra cji
w Kra ko wie we współ pra cy z Urzę dem Sta ty -
stycz nym. Na uro czy ste ogło sze nie wy ni ków or -
ga ni za to rzy za pro si li wszyst kich wój tów,
bur mi strzów i pre zy den tów ma ło pol skich, za zna -
cza jąc: „Li czy my, że wy da rze nie, ja kim jest fi -
nał ran kin gu sta nie się przy czyn kiem do szer szej
dys ku sji za rów no nad roz wią za nia mi bie żą cy mi,
jak i stra te gicz ny mi kie run ka mi roz wo ju re gio nu
w szcze gól nym mo men cie wy bo rów sa mo rzą do -
wych”.

Nie by ło ła two za jąć tak wy so kie miej sca, po -
nie waż po zy cje gmi ny na li ście okre śla ła su mą
punk tów ze bra nych aż w 11 ka te go riach. Bra no
pod uwa gę da ne z 2009 r, m. in.: do cho dy wła -
sne gmi ny, wy dat ki in we sty cyj ne, wy dat ki ad mi -
ni stra cji pu blicz nej, środ ki po zy ska ne z bu dże tu
Unii Eu ro pej skiej, pod mio ty go spo dar cze za re -
je stro wa ne w re je strze RE GON, sal do mi gra cji,
czy tel ni ków bi blio tek, udzie lo ne noc le gi, wy ni -
ki ze spraw dzia nów szó sto kla si stów i gim na zja -
li stów. Wszyst ko w prze li cze niu na 1 miesz kań ca
oraz do dat ko wo – udział lud no ści w wie ku pro -
duk cyj nym w lud no ści ogó łem. Oce nia no 179
gmin z wy jąt kiem miast na pra wach po wia tu:
Kra ko wa, Tar no wa i No we go Są cza. Pod wzglę -
dem wy dat ków in we sty cyj nych Mu szy na zna la -
zła się na 3. miej scu, z ko le gi Kry ni ca -Zdrój

bez a pe la cyj nie wy gra ła w ka te go rii udzie lo nych
noc le gów.

Wśród „eu ro pej skich 
miast i gmin”

Mia sto pod Gó rą Par ko wą jest zresz tą w czo -
łów ce pa ru po dob nych kla sy fi ka cji. W Ran kin -
gu Eu ro pej ska Gmi na – Eu ro pej skie Mia sto 2010
w woj. ma ło pol skim trzy są dec kie miej sco wo ści
za ję ły dość wy so kie miej sca: No wy Sącz zaj mu -
je 7., wła śnie Kry ni ca -Zdrój – 12., Na wo jo wa
– 18., Ka mion ka Wiel ka – 20. Po zo sta łe gmi ny
za ję ły miej sca po ni żej 30.

No wy Sącz mógł być za do wo lo ny – z UE po -
zy skał pra wie 280 mln zł. Choć w ran kin gu jest
na 7. miej scu (za le ży to też od licz by pro jek tów
czy miesz kań ców), to o wię cej środ ków w Ma -
ło pol sce wy sta rał się tyl ko Kra ków – 2, 8 mld zł.

Bur mistrz Kry ni cy -Zdro ju Emil Bo dzio ny też
pod kre ślał, że jest z 12. po zy cji mia sta za do wo -
lo ny, bo w po wie cie wy żej oce nio no tyl ko sto li -
cę Są dec czy zny. Po nad to ran king uwzględ nia już
wy ko rzy sta ne środ ki unij ne, a Kry ni ca cią gle in -
we stu je po zy ska ne fun du sze – obec nie re ali zu je
ogrom ne przed się wzię cie wod no -ście ko we.

Sądecczyzna na tle
Małopolski, czyli przegląd
rankingów gmin. 
Jesteśmy w czołówce!
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– Ma my z UE po nad 63 mln zł, a głów nym be -
ne fi cjen tem tych środ ków jest mia sto a nie pod -
mio ty go spo dar cze. Ten ran king pod kre śla
wy so ką po zy cję Kry ni cy – za chwa lał swo ją gmi -
nę Emil Bo dzio ny.

Na tle są sied nich po wia tów – li ma now skie go
czy gor lic kie go – no wo są dec czy zna też wy pa da
do brze. Z li ma now skie go naj wy żej jest Jo dłow -
nik, na 28. miej scu, z gor lic kie go – 25. miej sce
zajmują Gorlice.

Ten ran king był o ty le wa żny, że pro wa dzi go
„Dzien nik ga ze ta Praw na” we współ pra cy z Mi -
ni ster stwem Roz wo ju Re gio nal ne go. Je go ce lem
jest wska za nie, któ re sa mo rzą dy w Pol sce mo gą
po szczy cić się naj więk szy mi osią gnię cia mi w po -
zy ski wa niu środ ków unij nych. Bra ne są pod uwa -
gę wszyst kie pro gra my po mo co we, któ rych
be ne fi cjen ta mi są za rów no wła dze sa mo rzą do we,
jak i przed się bior stwa, rol ni cy i or ga ni za cje spo -
łecz ne. Ran king obej mu je za rów no „sta re”, jak
i „no we” środ ki (z unij ne go bu dże tu 2007 – 2013).

Lau ry dla No we go Są cza
W tym ro ku spo ry mi suk ce sa mi mógł się po -

szczy cić No wy Sącz. Urząd Mia sta zo stał lau re -
atem zło te go go dła Naj wy ższa Ja kość 2010
w ka te go rii: sys tem. Przy zna ła go ka pi tu ła re pre -
zen to wa na przez przed sta wi cie li Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go, Pol skiej Agen cji Roz wo -
ju Przed się bior czo ści PARP, Pol skie go Fo rum
ISO 9000 i Re dak cji „Dzien nik Ga ze ta Praw na”.
Sącz otrzy mał „Ko ro nę Ma ło pol ski”, a ta kże po -
dwój ny ty tuł Sa mo rzą do we go Li de ra Za rzą dza -
nia 2010 za pro jek ty zre ali zo wa ne w Są dec kich
Wo do cią gach i Miej skim Za rzą dzie Dróg.

Zo stał też lau re atem ran kin gu miast Związ ku
Po wia tów Pol skich. Pod czas Kon gre su Re gio -
nów w Świd ni cy w 2010 r. (zor ga ni zo wa ne go
przez ty go dnik „New swe ek”, mie sięcz nik „For -
bes” i Zwią zek Po wia tów Pol skich) No wy Sącz
zdo był pierw sze miej sce w ogól no pol skim ran -
kin gu ener gii od na wial nej, dru gie – w ran kin gu
miast na pra wach po wia tu oraz siód me w ran kin -
gu miast atrak cyj nych dla biz ne su za rok 2009.

O ko lej no ści w ran kin gu naja trak cyj niej szych
miast dla biz ne su za de cy do wa ła dy na mi ka wzro -
stu licz by spół ek re je stro wa nych w KRS po -
mniej szo na o spół ki znaj du ją ce się w upa dło ści.
A pod uwa gę bra no wszyst kie mia sta w Pol sce!
Da ne do ran kin gu zbie rał Cen tral ny Ośro dek In -
for ma cji Go spo dar czej.

Na to miast ran king gmin i po wia tów, wg
Związ ku Po wia tów Pol skich, to je dy ny w Pol sce
ran king sa mo rzą dów za rzą dza ny na bie żą co przez
eks per tów w try bie on -li ne. Ko lej ność uza le żnio -
na by ła od osią ga nych i zgła sza nych na bie żą co
zre ali zo wa nych pro jek tów i uzy ska nych wy ni ków
w oce nia nych 50 ob sza rach dzia łal no ści.

Ran king ener gii od na wial nej uwzględ niał wy -
ko rzy sty wa nie przez jed nost ki sa mo rzą du te ry -
to rial ne go ró żnych ro dza jów ener gii
od na wial nej, m.in. bio ma sy, geo ter mal nej, wia -
tru, oto cze nia, sło necz nej i wod nej. No wy Sącz
zgro ma dził na ko niec 2009 r. 4145 pkt., wy prze -
dza jąc m.in. Słupsk (1415 pkt.), Rze szów (1155
pkt.) i Kra ków (1060 pkt.). W kla sy fi ka cji
wszyst kich 111 sa mo rzą dów (po wia ty, mia sta
na pra wach po wia tu, gmi ny miej skie i miej sko -
-wiej skie, gmi ny wiej skie) Sącz uzy skał trze ci
wy nik w Pol sce.

Ko lej ny suk ces sto li cy Są dec czy zny to awans
w Ran kin gu Sa mo rzą dów 2010 dzien ni ka
„Rzecz po spo li ta”, w któ rej No wy Sącz awan so -
wał aż o 32 miej sca. By ła to 12. edy cja te go ran -
kin gu, a Sącz prze sko czył z miej sca 50. w 2009 r.
na 18 w 2010 r. Uzy skał ogó łem 57,18 pkt. ja ko
oce nę ja ko ści gmi ny, w tym 26,97 pkt. za sy tu -
ację fi nan so wą i 30,21 pkt. za za rzą dza nie. Dla
po rów na nia, np. Kra ków (10 miej sce) uzy skał
łącz nie 61,06 pkt., w tym 29,55 pkt. za sy tu acje
fi nan so wą i 31,51 pkt. za za rzą dza nie, a Tar nów
(35) – łącz nie 51,74 pkt., w tym 34,83 pkt. za sy -
tu ację fi nan so wą i 16,91 pkt. za za rzą dza nie.

Ka pi tu ła ple bi scy tu bra ła pod uwa gę m. in.:
wy ni ki fi nan so we sa mo rzą dów, umie jęt ność po -
zy ski wa nia i efek tyw ne go wy dat ko wa nia fun du -
szy unij nych, spraw ność za rzą dza nia, a ta kże
ja kość ży cia miesz kań ców. Pra ce sa mo rzą dów
ana li zo wa no m.in. na pod sta wie da nych fi nan so -
wych z lat 2006-2009, po cho dzą cych z re sor tu fi -
nan sów.

Po raz trze ci wy ró żnio no też w ra mach ran -
kin gu in no wa cyj ne go te sa mo rzą dy, któ re w pra -
cy wy ko rzy stu ją no wo cze sne tech ni ki. No wy
Sącz za jął 13. lo ka tę, ra zem z So po tem i Wro cła -
wiem.
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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 no wo są dec ki 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. 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. Ta kie jest w Pol sce pra wo, że
na te re nie mia sta mu si bu do wać je go pre zy dent.
Mia sto de kla ru je, że most bę dzie wy bu do wa ny,
ale z ko lei na rze ka, że nie bę dzie do cze go go
pod łą czyć.

– Ten most już daw no te mu mógł być po sta -
wio ny i pod łą czo ny do ul. Mar cin ko wic kiej
w Chełm cu. Nie ma żad ne go pro ble mu. My ślę
że most to kwe stia przy szłe go ro ku, za raz po wy -
bo rach trze ba usiąść i te mat za mknąć.

Zresz tą jak po wsta nie pier ścień okrą ża ją cy
No wy Sącz, to mo że my bu do wać mo sty w wie -
lu miej scach, bo mia stu po trze ba kil ka prze praw.
Na pew no w Bie go ni cach, gdzie są pięk ne te re -
ny prze my sło we, a do jazd uli cą Elek tro do wą jest
utrud nio ny, bo wie dzie mię dzy do ma mi, dro ga
cia sna. No i przede wszyst kim prze pra wa, któ ra

Sądecczyzna zawsze była
aktywna, dziś doskonale
wykorzystuje swe szanse
Roz mo wa ze sta ro stą Ja nem Go lon ką
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od cią ży most heleń ski. Pod Gó rą Za be łec ką by -
ła by ide al na.
My śli pan, że ten sys tem już od kor ku je Są dec czy -
znę i 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
– by ło w tej chwi li 15 mi lio nów eu ro na mo der -
ni za cję li nii ko le jo wej
Ale po szło na tra sę Kra ków – Tar nów.

– No bo tu nie by ło mo żli wo ści zro bie nia tra -
sy. Ale jak bę dzie mo żli wość i po wsta nie ten bra -
ku ją cy od ci nek li nii, to bę dzie my so bie wsia dać
w Są czu w po ciąg, czy tać ga zet kę i w cią gu go -
dzi ny do trze my na miej sce. Kom for to wo.
An ga żu je cie się też w bu do wę dróg gmin nych?
Ła twiej gmi nie po zy skać środ ki z tzw. sche ty -
nów ki, je śli ma wspar cie po wia tu.

– Tak. „Sche ty nów ki” są przej rzy ście punk -
to wa ne, pre miu je się fakt wy stę po wa nia part ne -
ra pro jek tu czy do dat ko we pra ce, jak chod nik
al bo oświe tle nie. W tym ro ku tro chę się to po -
zmie nia ło, po nie waż w du żej mie rze pre mio wa -
ne są gmi ny, któ re ucier pia ły pod czas po wo dzi.
Ale i tak trze ba pod kre ślić, że pierw szy raz po -
ka za ły się sys te mo we środ ki na dro gi lo kal ne,
na któ re nie ma pie nię dzy w pro gra mach unij -
nych, wspie ra ją cych głów nie dro gi kra jo we czy
au to stra dy,. W koń cu po wstał Na ro do wy Pro -
gram Dróg Lo kal nych na zy wa ny „sche ty nów ka -
mi”, bo wpro wa dził go ja ko wi ce pre mier
Grze gorz Sche ty na, ale my śmy o to wal czy li
przez wie le lat. Wcze śniej pa no wa ło du że nie -
zro zu mie nie, wszy scy mó wi li: ma cie środ ki unij -
ne i daj cie so bie spo kój. Do pie ro te raz to błęd ne
my śle nie się zmie ni ło.
A czy bu do wa nie i na pra wia nie in fra struk tu ry lo -
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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. Za -
my ka my ca łe cią gi dro go we, jak ob wod ni ca Ju -
stu, dro ga do Li ma no wej z Ło so si ny Dol nej.
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 zmie nić men tal -
ność wszyst kich de cy den tów, co do ko niecz no -
ści in ne go 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. My

ma my ta ką mo żli wość, że by spy chacz po je chał
i tym cza so wo umoc nił te miej sca, któ re za chwi -
lę mo że za brać wo da. Po je dzie na dru gi dzień
po po wo dzi, nie za dwa mie sią ce, bo w tym ro ku
mie li śmy szyb kie po wro ty fa li.
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. Jak je żdżę po tych po -
wo dziach czy osu wi skach, przez ty dzień roz ma -
wiam z ludź mi, pa trzę na to nie szczę ście, to
po tem czu ję jak sie dzi w czło wie ku ta ludz ka roz -
pacz. Bo nie mo żna za bar dzo nic na to po móc.
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, 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.
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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.
Kie dy ta roz strze lo na za bu do wa to jest urok Ma -
ło pol ski...

– Mnie też się po do ba, ale kosz ty in fra struk -
tu ry są zbyt du że. Mu si my scho dzić z bu do wy
bar dzo wy so ko, w przy siół kach, oto kach, z ki lo -
me tra mi dro gi do jaz do wej. Przy ro da po ka zu je,
że to cza sa mi jest zbyt kosz tow ne. By wa, że
kosz tu je nie tyl ko pie nią dze, ale zdro wie i ży cie.
My ślę, że nie na le ży te go trak to wać re stryk cyj -
nie tyl ko two rzyć za chę ty. Je śli ko muś by się da -
ło w za mian dział kę na rów nym te re nie, to dla
nie go to też by by ło bar dziej opła cal ne – ta niej
wy bu du je, ta niej to utrzy ma. Na to miast do swo -
jej oj co wi zny mo że so bie do je żdżać raz na ty -
dzień, na week end.

Nie mo że być je den dom od dzie lo ny pa rę ki -
lo me trów od resz ty za bu do wań, bo do nie go trze -
ba ca łą in fra struk tu rę cią gnąć. To też się wią że
z du żo wy ższy mi kosz ta mi ra tow nic twa, w ra zie
po wo dzi czy osu wi ska.
Te go rocz ne pro ble my po po wo dzio we są już za że -
gna ne?

– Jak mó wi łem, tych po wo dzi by ło już spo ro
w cza sie mo jej pra cy, pierw szą prze ży wa łem
jesz cze w Łąc ku, bo w sa mo rzą dzie pra cu ję już
od 20 lat. Ale po raz pierw szy po ja wi ły się na -
praw dę du że pie nią dze na usu wa nie skut ków po -
wo dzi, przy zna wa ne pro cen to wo do szkód a nie
po uwa ża niu, na praw dę bar dzo spraw nie roz pro -
wa dza ne i roz li cza ne. Trze ba to od dać wo je wo -
dzie, rzą do wi i wszyst kim. Jak by tak szło da lej,
to so bie spo koj nie po ra dzi my.
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 do ko ny -
wa ne są naj więk sze in we sty cje, sa mo rzą dy są -
dec kie na praw dę wy ko rzy sta ły tę szan sę 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
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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.

– 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? W Kry ni cy Ze spół
Szkół Za wo do wych, 900 uczniów, mu siał opu -
ścić po miesz cze nia bo daw ny wła ści ciel od zy -
skał bu dy nek. Obok li ceum, do któ re go in spek tor
nad zo ru bu dow la ne go prak tycz nie za ka zał wcho -
dzić. To był nasz po czą tek: bu do wa ca łej no wej
pla ców ki 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.
– I nie chce pan go ko mer cja li zo wać?

– Na ra zie nie ma my za chę ty do prze kształ -
ca nia do brych szpi ta li, są tyl ko ofer ty dla złych.
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My wy szli śmy przed sze reg, je ste śmy do brzy.
Ku pu je my no we ka ret ki dla po go to wia ra tun ko -
we go, ma my pięć pod sta cji roz lo ko wa nych we
wszyst kich miej scach, dzia ła ją cych 24 go dzi ny
na do bę. Gdy by jesz cze by ła w Ła bo wej to by by -
ło ta kie opti mum.

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.

A do te go agro tu ry sty ka, ale nie in dy wi du al -
na, bo się nie prze bi je ze swo ją ofer tą, tyl ko 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.

Li czy pan na po wsta nie ba se nów geo ter mal nych
na Są dec czyź nie?

– Na pew no mu si my mieć kom plek sy ba se -
no we, do brym przy kła dem jest tu Mu szy na. Czy
geo ter mia się uda? Od wier ty są ro bio ne pod Ja -
wo rzy ną. Fa chow cy twier dzą, że bę dzie trud no,
bo pas geo ter mal ny się koń czy na Pie ni nach. Jest
też pro blem z głę bo ki mi wier ce nia mi, bo ma my
wo dy mi ne ral ne i mu si my uwa żać, by nie stra cić
jed ne go kosz tem dru gie go.

Są też ta kie po my sły: jed na z firm chce bu do -
wać ta kie ba se ny ko rzy sta jąc z wo dy sło wac kiej.
Po pro wa dzić ją pod Po pra dem na stro nę pol ską
na Ło pa cie Że gie stow skiej. Mo że to też by wy -
szło. Wszy scy wi dzą, że jak gon do la na Ja wo -
rzy nie ru szy ła, to roz wi nę ła się tu ry sty ka
zi mo wa, a bra ku je nam dru gie go ele men tu dla
tu ry sty ki let niej – ba se nów. No i rzecz ja sna brak
cen trum kon gre so we go. Wy bu do wa ne w Kry ni -
cy i Do li nie Po pra du po mo że i tam tym oko li com,
i No we mu Są czo wi. Bo mia sto ni gdy nie bę dzie
do ce lo wym miej scem przy jaz du tu ry stów, a mo -
że być za ple czem, w któ rym tu ry ści biz ne so wi
za trzy mu ją się w dro dze na kon gres. Wte dy jest
szan sa, że zo ba czą też Mia stecz ko Ga li cyj skie,
bursz ty no wy szlak... im wię cej tu ry stów tym
więk sze szan se.

Roz ma wia ła
BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
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Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie

Ce le Fun du szu:
Fi nan so we wspie ra nie przed się wzięć słu żą cych ochro nie śro do wi ska i po -

sza no wa niu je go war to ści, w opar ciu o kon sty tu cyj ną za sa dę zrów no wa żo -
ne go roz wo ju i przy za cho wa niu bez pie czeń stwa eko lo gicz ne go kra ju oraz
re ali za cji pro gra mów eko lo gicz nych pań stwa i wo je wódz twa ma ło pol skie go.
Mi sja WFO ŚiGW w Kra ko wie to nie zmien nie od 1995 r. mak sy ma li za cja efek -
tów eko lo gicz nych przy mi ni ma li za cji na kła dów fi nan so wych. Istot nym wy -
znacz ni kiem tej mi sji jest ak tyw ne za rzą dza nie środ ka mi okre so wo
wol ny mi, czy li po mna ża nie ak ty wów (przy kład na wy kre sach).

WFO ŚiGW w Kra ko wie sto su je w prak ty ce za sa dę: aby mak sy ma li zo wać wy -
dat ki pu blicz ne w sek to rze ochro ny śro do wi ska trze ba ge ne ro wać jak naj -
więk sze przy cho dy.
Zmia na pro por cji su my zy sku do ca ło ści ak ty wów, któ ry mi dys po nu je Fun -
dusz po ka zu je, że re la cja ta zmie nia ła się na stę pu ją co: ko niec 1995 r.
– 15,23%, ko niec 2000 r. – 33,31%, ko niec 2009 r. – 65,30%, co da je kwo -
tę 376,22 mln zł su ma rycz ne go zy sku przy ak ty wach 576,15 mln zł.
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W ro ku 2009 WFO ŚiGW w Kra ko wie za warł 314 umów, z te go 164 przy pa dło
na do ta cje, a 150 sta no wi ły po życz ki pre fe ren cyj ne.
Prze wi dy wa ny efekt eko lo gicz ny z ty tu łu udzie lo nych w 2009 ro ku po ży czek
i do ta cji do ty czą cych przed się wzięć zwią za nych z ochro ną wód, ob li czo ny
pro por cjo nal nie do środ ków po mo co wych Fun du szu, po wi nien wy nieść:
– łącz na dłu gość ko lek to rów sa ni tar nych L = 242 850,47 mb;
– ilość ście ków od pro wa dzo na do oczysz czal ni Q = 962 317,64 m3/rok.
Ogó łem w 2009 ro ku za war to 57 umów do ty czą cych bu do wy sie ci ka na li za -
cji sa ni tar nych.

Po moc fi nan so wa udzie lo na w 2009 r. przez Fun dusz po zwo li ła ta kże
na przy stą pie nie sa mo rzą dów gmin nych do re ali za cji bu do wy i mo der ni za cji
oczysz czal ni ście ków, co w prze li cze niu na środ ki Fun du szu po zwo li
na zwięk sze nie prze pu sto wo ści o 1 269,43 [m3/d] i re duk cję BZT5 o 200,19
[tyś. kg/rok].
W wy ni ku zre ali zo wa nych in we sty cji do fi nan so wa nych ze środ ków Fun du szu
zre du ko wa no w Ma ło pol sce na stę pu ją ce wiel ko ści za nie czysz czeń:

py ły – 52,35 Mg/rok,
SO2: 63,13 Mg/ rok,
CO – 112,64 Mg/rok,
NOX - 8,77 Mg/rok.

W za kre sie ogra ni cza nia emi sji, zu ży cia wo dy oraz efek tyw ne go wy ko rzy sty -
wa nia pa liw, Fun dusz pod pi sał w 2009 ro ku 44 umo wy (43 po życz ki oraz 1
do ta cja) do ty czą ce współ fi nan so wa nia ter mo mo der ni za cji obiek tów uży -
tecz no ści pu blicz nej.
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27ma ja 1990 ro ku od by ły się
pierw sze po II woj nie świa to wej
wol ne wy bo ry do sa mo rzą du te -

ry to rial ne go w Pol sce. Do rad miast i gmin. By ło
to po twier dze niem, że od ro dzo na i su we ren -
na Pol ska mo że kształ to wać swój ustrój po li tycz -
ny i go spo dar czy.

– Po dej mu jąc w 1989 r. zmia ny ustro jo we,
w opar ciu o wiel kie dzie dzic two „So li dar no ści”,
uzna no przy wró ce nie lo kal nej sa mo rząd no ści
za jed no z naj wa żniej szych wy zwań w bu do wie
de mo kra tycz ne go pań stwa. Po przez od ro dze nie
sa mo rzą du Po la cy otrzy ma li pra wo współ de cy -
do wa nia o swo ich lo kal nych, a póź niej i re gio -
nal nych wspól no tach. Wła dzom lo kal nym,
znaj du ją cym się naj bli żej lu dzi, prze ka za no wiel -
ką część od po wie dzial no ści za spra wy pu blicz -
ne. Pod ję te wów czas re for my roz po czę ły dzie ło
przy wra ca nia na sze go Kra ju do wspól no ty de -
mo kra tycz nych państw – na pi sał w spe cjal nej
uchwa le z oka zji 20. rocz ni cy sa mo rzą du Se nat

RP, ini cja tor de mo kra tycz nych zmian w pol skich
„ma łych oj czy znach”.

Pra ce nad po wo ła niem sa mo rzą du te ry to rial -
ne go trwa ły w Se na cie od li sto pa da 1989 ro ku.
Do dziś jest to naj bar dziej uda na i naj mniej kry -
ty ko wa na re for ma.

– Od rzu co no ide olo gię jed no li tej wła dzy pań -
stwo wej, two rząc sfe rę spraw pu blicz nych wy ję -
tych z za rzą dza nia władz cen tral nych i da jąc
peł ną od po wie dzial ność wła dzom lo kal nym.
Gmi nom nada no oso bo wość praw ną i prze ka za -
no ogrom ną część ma jąt ku pań stwo we go, to by -
ła pierw sza qu asi pry wa ty za cyj na ope ra cja
wła sno ścio wa. Bli sko sto ty się cy lu dzi o pół no cy
prze sta ło być urzęd ni ka mi pań stwo wy mi, sta ło
się ko mu nal ny mi. Wy łą czo no fi nan se lo kal ne
z bu dże tu pań stwa two rząc od ręb ne bu dże ty
gmin ne. Te klu czo we zmia ny za owo co wa ły ewo -
lu cją we wszyst kich dzie dzi nach ży cia – wspo mi -
nał pod czas uro czy sto ści rocz ni co wych Je rzy
Re gul ski, czło nek Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to -

20 lat 
te mu na Są dec czyź nie...

Rada Miejska 1994-1998, lipiec 1994 FOT. KF
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rial ne go Se na tu I ka den cji i pre zes Fun da cji Roz -
wo ju De mo kra cji Lo kal nej. Twór ca re for my sa -
mo rzą do wej.

Sądeckie komitety
obywatelskie

Tak, jak w ca łej Pol sce, na Są dec czyź nie
od wy bo rów par la men tar nych 4 czerw ca 1989 r.
rósł w si łę ruch oby wa tel ski. Wio sną 1990 r. de -
le ga tem – peł no moc ni kiem rzą du ds. re for my sa -
mo rzą do wej, w ran dze wi ce wo je wo dy, zo sta ła
Zo fia Piecz kow ska z Pre zy dium Miej skie go Ko -
mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność” w No wym
Są czu. To ona przy go to wy wa ła w wo je wódz twie
no wo są dec kim owe zna czą ce wy bo ry z ma -
ja 1990 r. (we współ pra cy z wo je wódz kim ko mi -
sa rzem wy bor czym Ali cją Me roń, sze fem
wo je wódz kie go biu ra wy bor cze go i wi ce wo je -
wo dą Jó ze fem Niem cem oraz Ga brie lem Der -
kow skim). Kan dy do wać mógł ka żdy, kto
ze brał 150 pod pi sów (w gmi nach wiej skich
– 15).

Prym w obo zie re for ma to rów Pol ski wio dły
w owym cza sie Ko mi te ty Oby wa tel skie „So li dar -
no ści”. W No wym Są czu sku pia ły one przed sta -
wi cie li ko mi sji za kła do wych „S”, śro do wisk
dusz pa ster stwa lu dzi pra cy, Klu bu In te li gen cji
Ka to lic kiej, związ ków kom ba tanc kich. W Do mu
Kul tu ry Ko le ja rza prze pro wa dzi li oni pra wy bo -
ry i wy ło ni li 36 kan dy da tów na rad nych, dzia ła -
czy z po ko le nia trzy dzie sto - i czter dzie sto lat ków,
nie na le żą cych do par tii ani or ga ni za cji PRL -
-owskich. W son da żu na naj od po wied niej sze go
kan dy da ta na pre zy den ta No we go Są cza uzna no
Je rze go Gwi żdża – ze brał 118 gło sów, a je go
głów ny kon ku rent Hen ryk Paw łow ski, ko le jarz
z 20-let nim sta żem pra cy – 60. Pra wy bo ry po -
pro wa dzi li li de rzy KO: An drzej Szka ra dek
i Mag da le na Kroh.

W kam pa nii wy bor czej ru szy ła ka ru ze la sta -
no wisk tak, jak w ca łym kra ju. An drzej Szka ra -
dek, szef są dec kiej „So li dar no ści”, zo stał
wy bra ny do Kra jo wej Ko mi sji Wy ko naw czej
NSZZ „S”. No wym pro ku ra to rem wo je wódz kim
mia no wa no Mar ka Eil me sa. No wym ku ra to rem
oświa ty zo sta ła prze wod ni czą ca za ko piań skiej
„So li dar no ści” Ja ni na Go ście jo wa. Po sa dy
w urzę dach pań stwo wych i za kła dach pra cy tra -
ci li ci, któ rzy wy wo dzi li swe ka rie ry z re żi mu
PRL. M. in. 15 ma ja 1990 r. dy rek to ra Wo je -
wódz kie go Przed się bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go

Paw ła To bia sza za stą pił je den z je go po przed ni -
ków, Ka zi mierz Chap ko, zwol nio ny na mo cy de -
kre tu o sta nie wo jen nym 14 grud nia 1981 r.

W miej sce roz wią za nej w stycz niu 1990 r.
PZPR po wsta ła So cjal de mo kra cja Rzecz ypo spo -
li tej Pol skiej (SdRP), któ rej w No wym Są czu
prze wo dził inż. Je rzy Lach z ZNTK, a do władz
kra jo wych wy bra ny zo stał Le szek Ko rze niow ski.

By ły też gru py kon te stu ją ce usta le nia „okrą -
głe go sto łu” z 1989 r. Na le żał do nich Okręg Pod -
ha lań ski Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej
w No wym Są czu z li de rem Ta de uszem Ro lą.

Ru szy ły też roz li cze nia z PRL. W ma -
ju 1990 r. no wo są dec ka pro ku ra tu ra wzno wi ła
śledz two w spra wie nie wy ja śnio nej śmier ci dzia -
ła cza so li dar no ścio we go Zbi gnie wa Szkar ła ta
(zmarł w 1986 r.). Roz po czy na ła się też we ry fi -
ka cja funk cjo na riu szy b. Słu żby Bez pie czeń stwa
i pio nu po li tycz ne go MSW, a na cze le wo je wódz -
kiej ko mi sji we ry fi ka cyj nej sta nął wi ce wo je wo -
da Ja cek Ro gow ski.

Na zmia ny po li tycz ne na kła da ła się co raz gor -
sza sy tu acja eko no micz na w kra ju. In fla cja w cią -
gu 12 mie się cy wy nio sła 1360 proc. Ku
upad ko wi chy li ły się Są dec kie Za kła dy Na pra wy
Sa mo cho dów. Dzia ła cze NSZZ RI „So li dar ność”
blo ko wa li dro gi (m. in. w Chełm cu i Ko rzen nej)
w pro te ście prze ciw ko po gar sza ją cej się sy tu acji
by to wej na wsi.

Suk ces eki py Solidarności
W wy ni ku gło so wa nia 27 ma ja 1990 r. suk -

ces w No wym Są czu od niósł rzecz ja sna KO

An drzej Czer win ski, An drzej Mu zyk i Je rzy Gwi żdż
w I ka den cji no wo są dec kie go sa mo rzą du FOT. JC

ocena aktywności_ocena_aktyw_lay  10-11-2010  11:04  Strona 58



                                                                                                          Ocena Aktywności Gmin Sądecczyzny w 2009 roku

59

„So li dar ność”, zdo by wa jąc 29 na 36 man da tów
(81 proc.). Oby wa te le pod trzy ma li swe za ufa nie
m.in. do by łe go prze wod ni czą ce go MRN, dzia -
ła cza le wi co we go Ka zi mie rza Sa sa. Do ra dy
wszedł ta kże przed sta wi ciel Stron nic twa De mo -
kra tycz ne go lek. med. Sta ni sław Dłu go pol ski
i KPN – Woj ciech Lip pa, by ły ofi cer Wojsk
Ochro ny Po gra ni cza (zo stał ko men dan tem no wo
utwo rzo nej Stra ży Miej skiej). Sła wa olim pij czy -
ka do po mo gła za pew ne w uzy ska niu man da tu
Jó ze fo wi Szy mań skie mu, dzia ła czo wi ko mi te tu
osie dlo we go. Oso by wy ty po wa ne przez KO „S”,
któ re prze gra ły wal kę o man dat, na le ża ły do gru -
py mniej za ko twi czo nej w mie ście. Li de rzy KO
„S” przy zna li, że przy sta ran niej szym do bo rze
kan dy da tów, no wo są dec ki sa mo rząd mógł być
jed no barw ny jak ów cze sny Se nat RP.

Naj więk szą ilość gło sów otrzy mał Je rzy Gwi -
żdż – 1037.

No wi człon ko wie Ra dy Mia sta by li bar dzo
do brze wy kształ ce ni: 31 osób le gi ty mo wa ło się
dy plo ma mi wy ższych uczel ni, dwóch – dok to ra -
ta mi. Sied miu by ło na uczy cie la mi, po za tym
praw ni cy i le ka rze. Pry wat ny biz nes mia ło trzech
rad nych in ży nie rów: An drzej Czer wiń ski, Woj -
ciech Mer klejn i Hen ryk Ja nusz. Pra cow ni ka mi

Są dec kich Za kła dów Elek tro -Wę glo wych by ło
trzech rad nych, PKP i ZNTK – po jed nym.

Ze sta rej ra dy do no wej we szli po now nie An -
na Bo cheń ska, An drzej Czer wiń ski, Krzysz tof
Nie wia ra i Ka zi mierz Sas. Rad ną zo sta ła do tych -
cza so wa wi ce pre zy dent An na Zwo liń ska.

Na pierw szej se sji 6 czerw ca ukon sty tu owa ło
się pre zy dium Ra dy: prze wod ni czą cym wy bra -
no mło de go praw ni ka Lu do mi ra Kra wiń skie go,
a je go za stęp ca mi: po lo nist kę z Tech ni kum Bu -
dow la ne go Bo że nę Ja wor i eko no mist kę Te re sę
Krzak.

Na se sji 14 czerw ca, peł nej spo rów i trwa ją -
cej aż sie dem go dzin, pre zy den tem mia sta wy -
bra no li de ra li sty KO „S”, 36-let nie go Je rze go
Gwi żdża. Praw ni ka, ab sol wen ta UJ, w la -
tach 1979–1981 dzia ła cza Stron nic twa De mo kra -
tycz ne go a na stęp nie NSZZ „So li dar ność”.
Uzy skał 23 gło sy,

– Nie bę dę pre zy den tem jed nej si ły po li tycz -
nej, choć po zo sta nę wier ny ide ałom So li dar no -
ści” – za po wie dział w in au gu ra cyj nym expo se
go spo darz mia sta.

Dru gie sta no wi sko wi ce pre zy den ta, ob sa dzo -
ne do pie ro po mie sią cu, ob jął Ma rian Cy coń
(pre zy dent w la tach 1988–1990). By ło to pew ną
sen sa cją, po nie waż Cy coń na le żał wcze śniej
do PZPR. A mi mo to prze ciw ko nie mu gło so wa -
ło tyl ko czte rech rad nych. – Gar dząc wszyst kim,
co by ło przed na mi, uczy my in nych, by gar dzi li
na mi – ty mi sło wa mi re ko men do wał go na sta -
no wi sko sam Gwi żdż.

Gest akceptujący
sądeckiego Kościoła

Se sję po prze dził nie co dzien ny gest: ks. dr Sta -
ni sław Li sow ski, pro boszcz pa ra fii far nej św.
Mał go rza ty, prze ka zał rad nym prze cho wy wa ną
w ko ście le od 45 lat re pli kę ob ra zu Mat ki Bo skiej

Pre zy dent Je rzy Gwi żdż pod pi su je pierw szą umo -
wę part ner ską z wła dza mi nie miec kie go Schwer te

Prze wod ni czą cy RM pierw szej i dru giej ka -
den cji – Ma ciej Kurp i Lu do mir Kra wiń ski

FO
T.

 J
EC
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Syk styń skiej. To dzie ło wi sia ło w sa li re pre zen -
ta cyj nej ra tu sza od po cząt ku XX w. Gest du -
chow ne go był swo istym bło go sła wień stwem
Ko ścio ła dla no wej, sa mo rząd nej wła dzy.

Jed ną z pierw szych ini cja tyw no wej wła dzy
sa mo rzą do wej by ło prze ję cie gma chu by łe go Ko -
mi te tu Wo je wódz kie go PZPR przy al. Wol no ści,
po zo sta ją ce go w for mal nym wła da niu Wo je -
wódz kie go Związ ku Gmin nych Spół dziel ni „Sa -
mo po moc Chłop ska”. Prze ka za no go...
na po trze by ochro ny zdro wia. Z bu dyn ku przy ul.
Ja giel loń skiej 26 wy kwa te ro wa no Ra dę Wo je -
wódz ką SdRP (na stęp czy nię praw ną PZPR) i od -
stą pio no ten obiekt Ban ko wi
Prze my sło wo -Han dlo we mu (przed II woj ną
świa to wą znaj do wa ła się tu Miej ska Ka sa
Oszczęd no ści, a więc po wró co no do je go ban ko -
we go cha rak te ru).

Ra da Mia sta przy stą pi ła do zmia ny ko ja rzą -
cych się z PRL nazw kil ku dzie się ciu ulic, m.in.
Ga ga ri na na Wa cła wa II, Mar ci na Ka sprza ka
– na gen. Bo le sła wa Wie nia wy -Dłu go szow skie -
go, Ma ni fe stu Lip co we go – na Na Ru rach
i Bo coń, gen. Ka ro la Świer czew skie go – na 1.
Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich, Ma ri bor ską
– na Aga ty Kon stan ty, Sta ni sła wa Skrze szew -
skie go – na Hu ba la, Jó ze fa Ze man ka
– na Hen ry ka Do brzań skie go (pa tro nem miał być
w pierw szej wer sji Bo le sław Wsty dli wy), Bo le -
sła wa Re dli cha – na o. Sta ni sła wa Pap czyń skie -
go, Alek san dra Za wadz kie go – na gen. Ta de usza
Bo ra Ko mo row skie go. Na proś bę je zu itów pa ra -

fii ko le jo wej po zo sta wio no wy wo dzą cą się z cza -
sów przed wo jen nych na zwę ul. 1 Ma ja. Bul war
Obroń ców Na rwi ku prze mia no wa no na Bul war
Na rwi ku po nie waż te go nor we skie go mia sta
pod czas II woj ny świa to wej bro ni li... Niem cy.

Od święt ny cha rak ter mia ła w sierp niu 1990 r.
se sja z oka zji 10-le cia NSZZ „So li dar ność”. Pod -
czas uro czy sto ści Zło ty mi Tar cza mi Her bo wy mi
Mia sta No we go Są cza ude ko ro wa no naj star szą
kio skar kę w Pol sce, stu lat kę „Bab cię” We ro ni kę
Da ni lew ską i li de ra są dec kiej „So li dar no ści” An -
drze ja Szka rad ka.

Ów cze sna ra da wy ka za ła się też po wścią gli -
wo ścią w kształ to wa niu diet rad nych – usta lo no,
że bę dą wy no sić 20 proc. prze cięt ne go wy na gro -
dze nia w pię ciu pod sta wo wych dzia łach go spo -
dar ki na ro do wej (na pod sta wie ko mu ni ka tu
GUS). Przy go to wa no i zre ali zo wa no w tym cza -
sie wie le wa żnych in we sty cji, nie tyl ko w mie -
ście. Re gion stał się atrak cyj niej szym niż był
dzię ki wie lu sa mo rzą dow com, le gi ty mu ją cym
się ró żno rod nym ro do wo dem po li tycz nym, od le -
wi cy po pra wi cę, dźwi ga ją cym swe „ma łe oj czy -
zny” z pro win cjo nal ne go ma ra zmu i sta gna cji.

W sa mo rzą dzie pa no wał en tu zjazm i za chwyt
de mo kra cją, choć ni ko mu nie przy cho dzi ło wte -
dy do gło wy, że za 14 lat Pol ska wej dzie do Unii
Eu ro pej skiej.

Na uka de mo kra cji
Pierw sza ka den cja sa mo rzą du, któ ry do pie ro

uczył się dzia łać, ja wi się dziś ja ko „ro man tycz -

Rada Miejska 1998-2002, 23 stycznia 1999 r. z bp. Józefem Gucwą
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na”, en tu zja stycz na, bez in te re sow na. W burz li -
wych de ba tach na se sjach zwy cię żał roz są dek,
a mi mo to czą cych się w trak cie kam pa nii wy bor -
czych (pre zy denc kiej w 1990 r. i dwóch par la -
men tar nych w 1991 i 1993) per so nal ne spo ry
scho dzi ły na dal szy plan. Od wrot nie niż w na -
stęp nych ka den cjach.

Ko łem na pę do wym ko rzyst nych prze mian, ta -
kże in we sty cyj nych, by ły zor ga ni zo wa ne
w 1992 r. ob cho dy 700-le cia No we go Są cza, na -
le żą ce do naj barw niej szych i naj hucz niej szych
w dzie jach mia sta. Ju bi le usz przy padł w wy jąt -
ko wo do god nym mo men cie. Od ro dzo -

na po zmia nie ustro jo wej sa mo rząd ność po ka za -
ła już pierw sze efek ty – in we sty cje, co raz pięk -
niej sze mia sto i duch opty mi zmu w są dec kim
spo łe czeń stwie.

To, co uda ło się zdzia łać przez ko lej ne dwie
de ka dy, w tym ro ku wy chwa la no pod czas hucz -
nych ob cho dów 20-le cia sa mo rzą du te ry to rial ne -
go w Pol sce.

– Ma my za strze że nia do wie lu pol skich re -
form, m.in. słu żby zdro wia i edu ka cji, ale ja nie
znam ni ko go, kto ne go wał by po wo dze nie re for -
my sa mo rzą do wej. Wy bra ni wów czas rad ni to
by ły opo ki, na któ rych zbu do wa no pol ską sa -
mo rząd ność, ja kiej za zdrosz czą nam w wie lu
kra jach eu ro pej skich – mó wił pod czas uro czy -
sto ści no wo są dec kich prof. Mi ro sław Stec,
współ au tor re for my ustro jo wej. W ra tu szo wej
sa li za sia dło wie le są dec kich „opok”, część
spo tka ła się pierw szy raz po wie lu la tach nie -
wi dze nia.

– W tam tej ra dzie ta kże spie ra li śmy się o ró -
żne spra wy, ale to by ły spo ry o spo so by roz wią -
zy wa nia pro ble mów wa żnych dla No we go Są cza,
a nie utarcz ki per so nal ne, to by ły dys ku sje kul tu -
ral nych lu dzi – po wie dział je den z dys ku tan tów
spo tka nia.

Mi nu tą ci szy uczczo no pa mięć zmar łych już
raj ców są dec kich ostat nich dwóch de kad: Sta ni -
sła wa Sza fra na, Hen ry ka Fe ren ca, Ta de usza Pa -
jo ra, Ka zi mie rza Ko wal skie go i Ka zi mie rza
Ca ba ka.

Zo fia Piecz kow ska, pod czas uro czy stej se sji
z udzia łem bi sku pa Wik to ra Skwor ca, tak oce ni -
ła dzia ła nia sprzed dwóch de kad: – Pierw sza ra -
da wy bra na 27 ma ja 1990 ro ku by ła naj lep sza
z do tych cza so wych w mi nio nym 20-le ciu, w lu -
dziach był za pał i en tu zjazm do zmie nia nia rze -
czy wi sto ści. Był to czas, kie dy na sze ma rze nia
za czę ły się re ali zo wać i to co wy da wa ło się nie -
mo żli we, sta ło się mo żli we. Wszy scy ma my po -
wo dy do du my, bo na sze mia sto już zu peł nie
ina czej wy glą da niż 20 lat te mu.

Od 1 stycz nia 1999 r. po wró ci ły po wia ty.
Od 2002 r. bez po śred nio wy bie ra my go spo da rzy
sa mo rzą du: wój tów, bur mi strzów oraz pre zy den -
tów miast. Te dwie de ka dy w ży ciu czło wie ka to
ca łe po ko le nie, a pań stwa czy re gio nu – ca ła
wiel ka epo ka.

(na podstawie opracowania Jerzego Leśniaka
„Samorząd Nowego Sącza w latach 1989–2009”, „Rocznik

Sądecki”, oraz publikacji miesięcznika „Sądeczanin”)

Obchody 700-lecia miasta Nowego
Sącza FOT. JEC
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Radni sądeckich miast i gmin wszystkich
kadencji w latach 1990-2010

CHEŁ MIEC
1990–1994
Kry sty na Ba ran, Jan Bie niek, Ka zi mierz Bo cheń ski,
An drzej Bud nik, Sta ni sław Ca ba ła (prze wod ni czą cy),
Ja nusz Do mi nik, Jan Go mo lec, Adam Ja rosz, Jan Jur -
czak, Sta ni sław Kru czek, Sta ni sław Lu pa, Alek san dra
Opal ska, Jó zef Olek sy, Ju lian Ole siak, Ta de usz Pa siut,
Bo gu sła wa Pie trzak, Zbi gniew Pie kar ski, Lu dwik Ro -
ma nek, Jó zef Ro go ziń ski, Jan Sta wiar ski, Teo fil Ste -
fań ski, Sta ni sław Skrzy piec, Mie czy sław Sza ra ta,
Ze non Ta bor, Le szek Woź nicz ka, Łu cja Wró bel, Jó zef
Zyg munt.

1994–1998
Jó zef Baj del, Zbi gniew Ber dy chow ski, Jan Bie niek,
An drzej Bud nik, Wła dy sław Bur na giel, Ja kub Ha mi -
ga, Ma rian Jur czak, Sta ni sław Jur czak, An drzej Klim -
czak, Sta ni sław Ko sec ki, Sta ni sław Kru czek,
Wło dzi mierz Mar sza łek, Ma rek Ma rzec, Mi chał Mróz
(Je rzy Bo chyń ski), Adam Olek sy, Jo zef Olek sy, Ju lian
Ole siak, Alek san dra Opal ska, Zbi gniew Pie kar ski,
Sta ni sław Po rę ba, Bo gu sła wa Pie trzak, Mie czy sław
Sza ra ta, Sta ni sław Skrzy piec, Jan Smo leń, Jó zef
Świer czek, Ze non Ta bor, Sta ni sław To kar czyk, Jó zef
Zyg munt (prze wod ni czą cy).

1998–2002
Sta ni sław Ant kie wicz, Jo zef Baj del, Zbi gniew Ber dy -
chow ski, Jan Bie niek, Je rzy Bo chyń ski (prze wod ni -
czą cy), An drzej Bud nik, Bar ba ra Bu gaj ska, Sta ni sław
Fur tak, Jó zef Ja błoń ski, Je rzy Ja siń ski, Ma rian Jur -
czak, Sta ni sław Jur czak, Jó zef Ko nar, Sta ni sław Ko -
sec ki, Sta ni sław Kru czek, Sta ni sław Ku rze ja,
Sta ni sław Po rę ba, Krzysz tof Po to czek, Eu ge niusz Ro -
siek, Sta ni sław Skrzy piec, Bar ba ra Sro mek, Wie sław
Szoł drow ski, Jó zef Świer czek (Jó zef Bo dzio ny), Mie -
czy sław Sza ra ta, Ma rian To ma szek, Eu ge niusz Trzy -
ciec ki, An drzej Tyr kiel, Fran ci szek Zyg munt.

2002–2006
Jó zef Baj del, Zbi gniew Ber dy chow ski, Jan Bie niek
(prze wod ni czą cy), Jó zef Bo dzio ny, Sta ni sław Fur tak,
Jó ze fa Ko łat, Jó zef Ko nar, Sta ni sław Kru czek, Ma rian
Łę czyc ki, Jan Mróz, Eu ge niusz Ro siek, Da riusz Ru cha -
ła, Ma rian Ry czek, Wie sław Szoł drow ski, Jan Sta wiar -
ski, Ro bert Szczy gieł, Da nu ta To biasz, An drzej Tyr kiel,
Zbi gniew Wę glarz, Grze gorz Wój cik, Mi chał Wój cik.

2006–2010
Jó zef Baj del, Zbi gniew Ber dy chow ski, Zyg munt Ber -
dy chow ski, Jan Bie niek (prze wod ni czą cy), Pa weł Bog -
da no wicz, An drzej Bul zak, Zbi gniew Ca ba ła † (Jan
Sta wiar ski), Jó zef Ko nar, Sta ni sław Kru czek, Zbi gniew
Le śniak, Ma rian Łę czyc ki, Jan Mróz, Zbi gniew Mor dar -
ski, Bo gu sław Pie trzak, Ra do sław Po to czek, Edward
Sła by, Sta ni sław Skrzy piec, Bar ba ra Sur man, Wie sław
Szoł drow ski, An drzej Tyr kiel, Zbi gniew Wę glarz.

GRÓ DEK N/DU NAJCEM
1990-1994
Mie czy sław Bu gaj ski, Pa weł Cho cho row ski, An drzej
Ci sow ski, Adam Du ma na, Jó zef Ga li ca, Ksa we ry Gar -
gas, Cze sław Haj duk, Waw rzy niec Ka lisz, Zbi gniew
Kmieć † (Jó zef To biasz), Cze sław Ko nic ki, Eu ge niusz
Krę żel, Ry szard La so ta, Edward No wa kow ski, Jó zef
Olech, Ta de usz Pa cho ta, Zyg munt Pa ruch (prze wod -
ni czą cy), Ma rek Płach ta, Jan Wi niar ski, Ste fan Wo lak,
Edward Zy cho wicz. 

1994-1998
Bro ni sław Błę dow ski, Syl we ster Drozd, Adam Du ma -
na, Jó zef Ga li ca, Jó zef Guś tak, Cze sław Ko nic ki, Eu ge -
niusz Krę żel, Ry szard La so ta, Kry sty na Mi cha lik,
Edward No wa kow ski, An drzej Ogar, Jó zef Olech, Zyg -
munt Pa ruch (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Pę ka ła,
Krzysz tof Sa ro ta, Wła dy sław Skó bel, Jó zef Szu dy, Jó -
zef To biasz, Jan Wi niar ski, Edward Zy cho wicz. 
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1998-2000
Woj ciech Bęc, Zyg munt Biel, Ta de usz Cet na row ski,
Jan Gó row ski, Te re sa Grze go rzek (prze wod ni czą -
ca), Cze sław Ko nic ki, Wie sław Ma łek, Ta de usz Ma -
łek, Waw rzy niec Ka lisz, Krzysz tof Le nart,
Sta ni sław Pę ka ła, Jó zef Pio trow ski, Jó zef Po pie la,
Wła dy sław Skó bel, Jó zef Szu dy, Jan Wi niar ski,
Wło dzi mierz Wi niar ski, Ma rek Wań czyk, Ste fan
Wo lak, Edward Zy cho wicz.

***
W wy ni ku sku tecz ne go re fe ren dum 25

czerw ca 2000 r. od by ły się wy bo ry przed -
ter mi no we. Od ogło sze nia wy ni ków re fe ren -
dum do ukon sty tu owa nia się no wych władz
funk cje or ga nów gmi ny (ra dy, za rzą du
i wój ta) peł ni ła Zo fia Piecz kow ska po wo ła -
na przez pre mie ra na ko mi sa rza.

2000–2002
Jan Ba ziak, Zyg munt Biel, Syl we ster Drozd (prze wod -
ni czą cy), Ewa Dro żdż -Wi niar ska, An drzej Gó row ski,
Jó zef Gry giel, Mie czy sław Haj du ga, Cze sław Haj duk,
An na Ja nik -Fi ma, Ja nusz Jur kow ski, Zbi gniew Kwiat -
kow ski, Jó zef Ka fel, Krzysz tof Le nart, Jan Łu ka sik,
Wie sław Pa cho ta, Jó zef Paw li kow ski, Sta ni sław Pę -
ka ła, Al fred Po licht, Ma ria Sza ro ta, Al bin Wa si lew ski.

2002-2006
Jó zef Ba ziak, Ta de usz Ci sow ski, Wan da Gaw ron, An -
to ni Gą dek, Ma rek Gó row ski, Ja nusz Jur kow ski, Jó -
zef Ka fel, Sta ni sław Ko nic ki (prze wod ni czą cy),
Wie sław Ma tu sik, Sta ni sław Pę ka ła, Ma rian Ró żań -
ski, Ma ria Sro mek, Alek san der Wię cek, Jan Wi niar -
ski, Zbi gniew Ziół kow ski.

2006-2010
Ma ria Ba ziak, Ta de usz Ci sow ski, Wan da Gaw ron, Ja -
nusz Jur kow ski, Jó zef Ja gosz, Wie sław Ma tu sik (prze -
wod ni czą cy), Sta ni sław Pę ka ła, Wie sław Rę biasz,
Ma rian Ró żań ski, Sta ni sław Tro ja now ski, Alek san der
Wię cek, Mi chał Wi niar ski, Wło dzi mierz Wi niar ski,
Zbi gniew Ziół kow ski, Piotr Źrał ka.

GRY BÓW
(MIA STO I GMI NA)
1990-1991
An drzej Boj na row ski, Sta ni sław Chro now ski, Ka zi -
mierz Głów czyk, Ry szard Kmak, Sta ni sław Ko gut, An -
to ni Ko szyk, Piotr Krok, Wie sław Ma cha czek, Krzysz tof
Mi cha lik (prze wod ni czą cy), Wło dzi mierz Mi cha lik,

Bo le sław Mi gacz, Adam Mi krut, Piotr Mu cha, Szcze -
pan Na le pa, Cze sław Ol chaw ski, Wik tor Pa łan ce wicz,
Je rzy Po lań ski, Jan Ra dzik, An drzej Se ku ła, Jó zef Se -
ku ła, Hen ryk Sie dlarz, Ka zi mierz Sie dlarz, Zdzi sław
Ski biak, Sta ni sław Skra ba, Ka zi mierz Szta ba, Ro man
Święs, Sta ni sław Święs, An to ni Wierz cha now ski.

***
W lip cu 1991 jed nost ka sa mo rzą do wa

mia sto i gmi na Gry bów po dzie li ła się
na dwie: miej ską i wiej ską.

GRY BÓW (MIA STO)
1991-1994
An drzej Boj na row ski, Ta de usz Kli men tow ski, Ta de usz
Kor na sie wicz, An to ni Ko szyk, Wie sław Ma cha czek,
Jan Ma rek, Adam Mi krut, Win cen ty Mo ty ka, Szcze -
pan Na le pa (prze wod ni czą cy), Ma ciej Ol szew ski,
Zyg munt Ożdżyń ski, Ta de usz Pa ry ło, Je rzy Po lań ski,
Sta ni sław Po rę ba, An drzej Se ku ła, Sta ni sław Stel -
mach, Ro man Święs, Jó zef To ma siak.

1994-1998
Bog dan Go łyź niak, Mi chał Gru ca, An to ni Ko szyk, Jan
Krok, Wie sław Ma cha czek (prze wod ni czą cy I), Wła dy -
sław Mro żek (prze wod ni czą cy II), Zo fia Nie psuj, Ka zi -
mierz Ob rzut, Sta ni sław Pod wi ka, Adam Po rę ba, Ja cek
Re jow ski, Jan Ro ma nek, Grze gorz Ro mań ski, Jan Rze -
miń ski, Zdzi sław Sa wic ki, Sta ni sław Stel mach, An drzej
Waz, Jan Zię ba. 

1998-2002
Sta ni sła wa Bli charz, Ja cek Dro żdż, Gu staw Ge ne ja,
Jó zef Gó ra, Zyg munt Ko szyk, Adam Krok, Ry szard Ku -
cza, An na Maj cher, Jan Ma tu ła, An to ni Mo ty ka, Win -
cen ty Mo ty ka, Ka zi mierz Ob rzut, Woj ciech Se ku ła,
Sta ni sław Stel mach, Ka zi mierz So larz (prze wod ni -
czą cy), Woj ciech Ślu sar czyk, Krzysz tof Wierz cha now -
ski, Hen ryk Że la zny. 

2002-2006
Sta ni sła wa Bli charz, Bog dan Gur ba, Krzysz tof Chro -
now ski, Cze sław Dwo jak, Gu staw Ge ne ja, Jó zef Gó ra,
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Hen ryk Gór ski, Ma ria Ku ba rek, Te re sa Lan ger -Ko -
strze wa, An na Maj cher, An to ni Mo ty ka, Piotr No wak,
Ka zi mierz So larz (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Stel -
mach, Hen ryk Że la zny. 

2006-2010
Ka zi mierz Chro now ski, Jó zef Gó ra, An na Igiel ska,
Zyg munt Ko szyk, Ma ria Ku ba rek, Sta ni sław Ku siak,
Jó zef Li choń, Zbi gniew Ma cie jow ski, Ma rek Ob ręb ski
(prze wod ni czą cy), Ta de usz Pa ry ło, Mar cin Se ku ła,
Ka zi mierz So larz, Ra fał Święs, Pa weł Wy sow ski.

GRY BÓW (GMI NA)
1991-1994
Sta ni sław Chro now ski, Ste fan Ga dzi na, Ka zi mierz
Głów czyk, Ma rek Kli mek, Ry szard Kmak, Sta ni sław Ko -
gut, Piotr Krok, Jan Kwo ka, An to ni Ma tu ła, Krzysz tof
Mi cha lik, Wło dzi mierz Mi cha lik, An to ni Mi czo łek, Bo le -
sław Mi gacz, Piotr Mu cha, Cze sław Ol chaw ski, Wik tor
Pa łan ce wicz, An drzej Po rę ba, An na Ra dzik (Jó zef Se ku -
ła), Jan Ra dzik, Fran ci szek Ro la, An drzej Se ku ła, Hen ryk
Sie dlarz, Ka zi mierz Sie dlarz (prze wod ni czą cy 1992–
1994), Zdzi sław Ski biak, Sta ni sław Skra ba, Ka zi mierz
Szta ba, Sta ni sław Święs (prze wod ni czą cy 1991–1992),
Zbi gniew Tar sa, An to ni Wierz cha now ski.

1994-1998
Sta ni sław Chro now ski, Jan Gru ca, Wła dy sław Dur lak,
Ka zi mierz Gór ski, An to ni Gru ca, Jan Ja nus, Sta ni sław
Ko gut, An drzej Ko szyk, An to ni Kru czek, An to ni Łu ka -
sik, An to ni Ma tu ła, Krzysz tof Mi cha lik, Bo le sław Mi -
gacz, Jó zef Mi cha lik, Jan Nie psuj, Cze sław Ol chaw ski,
Wik tor Pa łan ce wicz, An to ni Po rę ba, Jan Ra dzik, An -
drzej Se ku ła, Jó zef Se ku ła, Hen ryk Sie dlarz, Ka zi -
mierz Sio dlarz (prze wod ni czą cy), Zdzi sław Ski biak,
Jan Szta ba, Ka zi mierz Szta ba, Sta ni sław Święs.

1998-2002
Sta ni sław Chro now ski, Bo le sław Dy wan, Cze sław Fy -
da, Ka zi mierz Głów czyk, Adam Gru ca, Jan Gru ca
(Ste fan Ga dzi na), Piotr Gry boś, Ma rian Kmak, Adam
Krok, An to ni Kru czek, An to ni Łu ka sik, An to ni Ma tu ła,

Jó zef Mi cha lik, Jan Nie psuj, Cze sław Ol chaw ski, Zbi -
gniew Pod staw ski, An drzej Po rę ba, An to ni Po rę ba
(prze wod ni czą cy), Jan Ra dzik, An drzej Se ku ła, Hen -
ryk Sie dlarz, Ka zi mierz Sie dlarz, Zdzi sław Ski biak, Je -
rzy Su choc ki, Jó zef Święs, Jan Szta ba, Sta ni sław
Wro na, Ma rian Za wi ło wicz.

2002-2006
Sta ni sław Chro now ski, Ka zi mierz Głów czyk, An to ni
Gru ca, Lu cjan Ja nus, Adam Krok, Do ro ta Krok (An -
na Święs -Gru ca), Jó zef Krok, An to ni Kru czek, Ta de usz
Ma tu ła, Ro man Mo rań da, Piotr Mu cha, Jan Nie psuj,
Cze sław Ol chaw ski, An drzej Po rę ba, An to ni Po rę ba
(prze wod ni czą cy), Jan Ra dzik, An drzej Se ku ła, Hen -
ryk Sie dlarz, Zdzi sław Ski biak, Ma rek Śli wec ki, Jan
Szta ba.

2006-2010
Sta ni sław Chro now ski, Ka zi mierz Głów czyk, An to ni
Gru ca, Jan Grze siak, Lu cjan Ja nus, Adam Krok, Jó zef
Kru czek, Ma rian Kru czek, An to ni Łu ka sik, Jan Nie psuj,
Cze sław Ol chaw ski, Sta ni sław Pa łan ce wicz, An to ni
Po rę ba (prze wod ni czą cy), Jan Ra dzik, An drzej Se ku ła,
Hen ryk Sie dlarz, Zdzi sław Ski biak, Sta ni sław Szam be -
lan, Jan Szta ba, Ma rian Śli wec ki, Wie sław Wiatr.

KA MION KA WLK.
1990-1994
Sta ni sław Ba sia ga, Ka zi mierz Bo che nek, Ra fał Gie -
niec, Ry szard Gon czow ski, Adam Gór ski, Bar ba ra Ja -
rosz, Jó zef Kieł ba sa, Jan Kłęb czyk, Zyg munt
Ko śció łek, Jan Kró lew ski (Eli giusz Frą czek), Mie czy -
sław Le gut ko, Jan Li gę za, Jan Łu ka sik, Ju lian Mi rek,
Ju lian Mo rań ski, Ka zi mierz Paz dan (Edward No wak),
Be ne dykt Po rę ba, Ro man Po rę ba, Sta ni sław Po rę ba,
An to ni Po to niec, Ma ria Ru śniak (prze wod ni czą ca),
Eu ge niusz Sie dlarz, Jó zef Świ gut, Piotr Wi tek.

1994-1998
Ka zi mierz Bo che nek, Ta de usz Bo dzio ny, Jan Ja wor,
Sta ni sław Je li to, Cze sław Je leń, Bog dan Ko cem ba,
Hen ryk Ko śció łek, Jan Li gę za, Ju lian Mi rek, Edward
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No wak, Ka zi mierz Ogo rza łek, Alek san der Ogó rek,
Wie sław Pa zgan, Be ne dykt Po rę ba, Wła dy sław Po rę -
ba, An to ni Po to niec, Jan Ro la, Ma ria Ru śniak (prze -
wod ni czą ca), Eu ge niusz Sie dlarz, Ma rian Sła by. 

1998-2002
Ka zi mierz Bo che nek, Ta de usz Bo dzio ny, Ra fał Gie niec,
Sta ni sław Kieł ba sa, Bog dan Ko cem ba, Hen ryk Ko śció łek,
Zyg munt Ko śció łek, Ze non Kru czek (prze wod ni czą cy),
Jó zef Kur ny ta, Jan Li gę za, Jan Łu ka sik, Ja ro sław Mi cha -
lik, Mar ta Mo rań ska, Edward No wak, Ma rian Ogó rek,
Be ne dykt Po rę ba, Fer dy nand Po rę ba, Lu cy na Ko szyk
(Sta ni sław Po rę ba), Wło dzi mierz Rol ka, Piotr Wi tek. 

2002-2006
Ka zi mierz Bo che nek, Ta de usz Bo dzio ny, Wła dy sła wa
Bo dzio ny, Ra fał Gie niec, Wła dy sław Głów czyk (Krzysz -
tof Ga bo rek), Ry szard Gór ski (Edward No wak), Ma rian
Ogó rek, Ma ciej Ko cem ba, Ta de usz Ko cem ba, Ze non
Kru czek, Sta ni sław Kul pa, Be ne dykt Po rę ba (prze wod -
ni czą cy), Jan Ro la, Sta ni sław Sę dzi mir, Piotr Wi tek. 

2006-2010
Zyg munt Ba ran, Ka zi mierz Bo che nek, Ka zi mierz Bo -
dzio ny, Wła dy sła wa Bo dzio ny, Ka zi mierz Do bosz, Ra -
fał Gie niec, To masz Kieł ba sa, Ma ciej Ko cem ba, Ze non
Kru czek (prze wod ni czą cy do 2007), Ja nusz Ku mo rek,
Jan Li gę za (Hen ryk Ko śció łek), Ma rian Ogó rek, Be ne -
dykt Po rę ba, Jan Ro la, Wło dzi mierz Rol ka, Piotr Wi -
tek (prze wod ni czą cy od 2008).

KO RZEN NA
1990–1994
Ja nusz Adam czyk (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Bo ba -
kow ski, Jan Bu lan da, Jó zef Da nek, Eu ge niusz Fi li po -
wicz, Alek san der Fy da, Sta ni sław Gą gor, Piotr
Gnia dec ki, Sta ni sław Ho do ro wicz, Wło dzi mierz Hoj -
nor, Sta ni sław Ja nusz, Fran ci szek Kan tor, Sta ni sław
Kra coń, Jan Ma cia szek, Adolf Mo krzyc ki, Jó zef Mo -
krzyc ki, Wła dy sław Olek syk, Ju lian Pa cio rek, Sta ni -
sław Szlag, Je rzy Szych ta, Edward Tu rek, An to ni
Wło darz, Ju lian Wro na.

1994–1998
Sta ni sław Bo ba kow ski, Da riusz Broń czyk, Jan Bu lan -
da, Jan Ci soń, Eu ge niusz Fi li po wicz, Piotr Gnia dec ki,
Sta ni sław Ho do ro wicz, Wło dzi mierz Hoj nor, Fran ci -
szek Kan tor, Mie czy sław Kieł ba sa, An drzej Kli mon -
tow ski, Adolf Mo krzyc ki, Jó zef Mo krzyc ki, Wła dy sław
Olek syk, Ju lian Pa cio rek (prze wod ni czą cy), Sta ni sław
Ro la, Jan Ru cha ła, Je rzy Szych ta, Edward Tu rek, Jan
Wiel gus, An to ni Wło darz, Jan Wło darz.

1998–2002
Wik to ria Apry asz, Jan Bi skup (Jó zef Ju rek), Jan Bu -
lan da, Jan Ci soń, Ja cek For na giel, Piotr Gnia dec ki,
An drzej Gry giel, Sta ni sław Ho do ro wicz, Wło dzi mierz
Hoj nor, Aloj zy Ja nusz, An drzej Ja nusz (Eu ge niusz Ja -
nusz), An to ni Kli mon tow ski (Woj ciech Kan tor), Sta -
ni sław Kra soń (Sta ni sław Ka sprzyk), Wie sław Kra soń
(prze wod ni czą cy 2000–2002), Sta ni sław Kwar ciń ski
(Ro bert Wło darz), Sta ni sław Mi cha lik (prze wod ni -
czą cy 1998–1999), Piotr Ogo rza łek, Ju lian Pa cio rek
(Ma ria Dut ka), Jó zef So wa, Sta ni sław Woj ta ro wicz,
An drzej Zię ci na, Krzysz tof Zwo le nik.

2002–2006
Ja nusz Bu lan da, Bar ba ra Ci choń ska, Ma ria Dut ka, Ka zi -
mierz Fy da, Piotr Gnia dec ki, Aloj zy Ja nusz (prze wod ni -
czą cy), An drzej Ja nusz, Jó zef Ju rek, Woj ciech Kan tor,
Wie sław Kra coń, Krzysz tof Ku biak, Elżbie ta Ru cha ła, Ta -
de usz Sta wiar ski, Sta ni sław Woj ta ro wicz, An drzej Zię ci na. 

2006–2010
Wik to ria Apry asz, Ja nusz Bu lan da, Ma ria Dut ka, Ja -
cek For na giel, Mie czy sław Gór ka, Bar tło miej Hoj nor,
Aloj zy Ja nusz, Wie sław Kra soń (prze wod ni czą cy),
Sta ni sław Mi cha lik, Szy mon Sem la, Ry szard Su ło -
wicz, Wie sław Try bach, Krzysz tof Wło darz, Ro bert
Zie leń, An drzej Zię ci na.

KRY NI CA-ZDRÓJ
1990–1994
Ro man Ba łuc, Emil Bo dzio ny, Alek san der Cy coń, Sta -
ni sław Faust, Jan Go lon ka, Elżbie ta Je żow ska
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(do 1991), Cze sław Jung, Jó zef Koth, Zbi gniew Le -
śniak, Jan Łusz czew ski, Ka zi mierz Ma jer czyk, An to ni
Ma jer ski, Zbi gniew Mar ty ka (1990), Jó zef Mu siał,
He le na Ogo rza ła, An drzej Oksza -Gra bow ski, Wło dzi -
mierz Ol szow ski (do 1992), Wła dy sław Po lań ski,
Piotr Prza now ski, Win cen ty Raj czak, Ma rian Ro ści -
szow ski, Ma rian Ró ża na, An to ni Schmalz, Wła dy sław
Ta ter nic ki, Zbi gniew Te kie la (prze wod ni czą cy 1991–
1994), Mi chał To ma siak, Ma rian Wi deł ko, An to ni Żar -
ski (1991)

1994–1998
Wa cław Ba giń ski, Emil Bo dzio ny, Ro man Bur da,
Alek san der Cy coń, Zdzi sław Haj duk, An drzej Hy bel,
Cze sław Jung, Ry szard Ko zień ski, Gra ży na Lu bań ska,
Zbi gniew Le śniak, An to ni Ma jer ski, He le na Ogo rza ła,
Adam Opal ski, Jó zef Paw li kow ski, Piotr Prza now ski,
Pa weł Ra blin, Ma rian Ro ści szow ski, Wła dy sław Sa dy,
An to ni Schmalz, Zdzi sław Skwa rek, Zbi gniew Szur lej,
Zbi gniew Te kie la (prze wod ni czą cy), Mi chał To ma -
siak, Krzysz tof Wró blew ski.

1998–2002
Ma ria Adam czyk, Jan Bo li gło wa, Ry szard Chłod nic ki,
Zdzi sław Chu chro, Je rzy Ciu pek, Sta ni sław Ćwiert nie -
wicz, Ta de usz Fra czek, Ali cja Go lon ka, Cze sław Jung,
Krzysz tof Mach nik, An to ni Ma jer ski, Sta ni sław Mą -
dry, Jan Łusz czew ski (do 1999), Ma rek Po la czek,
Piotr Prza now ski, Fran ci szek Ra dec ki, Adam Sta ni -
sław czyk, Ma rze na Sza rek, Zbi gniew Szur lej, Zbi -
gniew Te kie la (prze wod ni czą cy), Ma rek Wia ter,
Hen ryk Wie wió ra, Sta ni sław Win ter, Ste fan Wo ło -
wiec, Krzysz tof Wró blew ski. 

2002–2006
Ja nusz Ci sek (prze wod ni czą cy), Elżbie ta Bar ciok,
Hen ryk Czar ny, Sta ni sław Ćwiert nie wicz, Sta ni -
sław Mą dry, Ro man Ob rzut, Adam Sta ni sław czyk,
Ró ża Stec, Ma rze na Sza rek (Bo gu sła wa Bu lan da),
Jó zef Świę tek, Krzysz tof Urban, Hen ryk Wie wió ra,
Ta de usz Wilk, Sta ni sław Win ter, Krzysz tof Wró -
blew ski.

2006–2010
Woj ciech Bę be nek, Jan Bo li gło wa (prze wod ni czą cy
do 2008), Wan da Ca ba ła, Ja nusz Ci sek, Sła wo mir
Czer nec ki, Ju lian Fry da †, Ma ria Kie blesz, Ma rek
Kraw czyk, Mał go rza ta Pół chło pek (prze wod ni czą ca
od 2008), Ur szu la Pru sak, Ar tur Szat kow ski, Jó zef
Świę tek, Ma rek Wia ter, Hen ryk Wie wió ra, Krzysz tof
Wró blew ski.

ŁA BO WA
1990-1994
Mi ko łaj Ba biak, Ja ni na Bo rek, Sta ni sław Fiut, Mi chał
Flo rek, Ro man Ho mon cik, Lu dwik Ja siń ski, Sta ni sław
Or man ty, Jan Klim czak, Ha li na Klo ze, Jó ze fa Mo gil -
ska, Ste fan No sal (prze wod ni czą cy), Jó zef Przy choc -
ki, Sta ni sław Sa ra ta, Alek san der Soł tys, Sta ni sław
Ste fa niak, Wła dy sław Wo tus, Jan Za czyk, An drzej
Złoc ki.

1994-1998
Mi ko łaj Ba biak, Ma rek Bu da (prze wod ni czą cy),
Adam Cem pa, Sta ni sła wa Cia rach, Cze sław Czysz -
czoń, Sta ni sław Fiut, Jan Fu gas, Sta ni sław Gur ba, Ha -
li na Klo ze, Wła dy sław Kul pa, Ju rek Mruk, Lu dwik
Po lań ski, Jó zef Ro dak, Krzysz tof Skra ba, Alek san der
Soł tys, Jan Szcze ci na, Jan Za czyk, Sta ni sław Za przel -
ski. 

1998-2002
Sta ni sław Cho mi czew ski, Jó zef Cy coń, Sta ni sław Gur -
ba, Ma rek Jan czak, Lu dwik Ja siń ski, Ma rian Ju rek, Jó -
ze fa Mo gil ska (prze wod ni czą ca), Ju rek Mruk,
Wie sław Pió ro, Jó zef Ro dak, Sta ni sław Sa ra ta,
Krzysz tof Skra ba, Alek san der Soł tys, Ma rek Sta nisz,
Sta ni sław Ste fa niak, Ma ria Stop ka, Jan Szcze ci na,
Ma rian Żyw czak. 

2002-2006
Jó zef Cy coń, Ra fał Ja błoń ski, Jó zef Klim czak, Jó zef
Ko łacz, Jan Olek sy (prze wod ni czą cy), Ju rek Mruk,
Ma rek Pięt ka, Wie sław Pió ro, Ma rian Sacz ka, Krzysz -
tof Skra ba, Alek san der Soł tys, Ma rek Sta nisz, Sta ni -
sław Ste fa niak, Ma ria Stop ka, Ka zi mierz Wójs.

2006-2010
Jó zef Cy coń, Elżbie ta Ha sior, Wan da Ka czo row ska, Jó -
zef Klim czak, An drzej My jak, Jan Olek sy (prze wod ni -
czą cy), Jó zef Or man ty, Wie sław Pió ro, Krzysz tof
Skra ba (Edward Ro dak), Ma rian Sacz ka, Ma rek Sta -
nisz, Ma rek Sta wiar ski, Jan Szcze ci na, Sła wo mir To -
toś, Ka zi mierz Wójs.
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ŁĄC KO
1990-1994
An to ni Ba weł kie wicz, Wła dy sław Ba ziak, Zbi gniew
Cze pe lak, Hen ryk Cze pie lik, Igna cy Dra bik, Sta ni sław
Dra bik, Edward Du da, Wła dy sław Du da, Ry szard
Gań ko, Jan Go lon ka (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Ja -
siń ski, Sta ni sław Ko szut, Cze sław Lesz ko, Hen ryk Ła -
zarz, Jan Ma jer ski, Sta ni sław Ma jer ski, Mie czy sław
Moz dy nie wicz, Ja dwi ga Nie zgo da, Sta ni sław Strą -
czek, Ma rek Strzał kow ski, Bro ni sław Trzaj na, Jan
Wię cła wek, Jan Woj tas.

1994-1998
Woj ciech Bo ber, Fry de ryk Bu gaj ski, Jan Ce bu la, Sta -
ni sław Ce bu la, Zbi gniew Cze pe lak, Hen ryk Cze pie lik,
Igna cy Dra bik, Sta ni sław Du da, An to ni Fa ron, Piotr
Ga ły sa, Jan Go lon ka (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Ja -
siń ski, Jan Kli mek, Sta ni sław Ko szut, Ste fan Ko zik,
Sta ni sław My jak, Ja dwi ga Nie zgo da, Jan Ru ciń ski,
Ka zi mierz Ru snar czyk, Jó zef Saj dak, Sta ni sław Strą -
czek, Bo że na Waw rzy niak.

1998-2002
Piotr Ba nach, Sta ni sław Bo ber, Zbi gniew Chro now -
ski, Hen ryk Cze pie lik, Igna cy Dra bik, Sta ni sław Du da,
An to ni Fa ron, Ta de usz Gur gul, Zbi gniew Ja rek, Sta ni -
sław Ja siń ski, Jan Kli mek, Jó zef Kli mek (prze wod ni -
czą cy), Ste fan Ko zik, Jan Ko zik, Sta ni sław My jak,
Ka zi mierz Po to niec, Ka zi mierz Ru snar czyk, Sta ni sław
To kar czyk, Ro man Kwit, Wła dy sław Ścia nek, Zdzi -
sław Wa rze cha, Je rzy Woj tas. 

2002-2006
Sta ni sław Bo ber, Jan Ce bu la, Zbi gniew Chro now ski,
Hen ryk Cze pie lik (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Du da,
An to ni Fa ron, Sta ni sław Ja siń ski, Jan Kli mek, Jó zef
Kli mek, Jan Ko zik, Ste fan Ko zik, Wie sław Prost ko, Ka -
zi mierz Ru snar czyk, Jó zef To karz, Je rzy Woj tas. 

2006-2010
Sta ni sław Bo ber, Jan Ce bu la, Zbi gniew Chro now ski,
Hen ryk Cze pie lik (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Du da,

Ste fan Gra biec, Sta ni sław Ja siń ski, Ja nusz Klag, Jan
Kli mek, Jan Ko zik, Ste fan Ko zik, Ka zi mierz Ru snar -
czyk, Ber na det ta Wą cha ła -Ga we łek, Sta ni sław Wnęk,
Je rzy Woj tas.

ŁO SO SI NA DOL NA
1990-1994
Sta ni sław Bed na rek, Edward Cho cho row ski, Mie -
czy sław Czoch, To masz Dłu go pol ski, An drzej Du dek
(prze wod ni czą cy), Jan Fir lej, Sta ni sław Grzyb, Ta de -
usz Ja cak, Alek san der Kaź mi rek, Ta de usz Ko sec ki,
Ma rian Ko ział, Mie czy sław Kuź ma, Wła dy sław Kuź -
ma, Jan Ma ciaś, Ma rian Orzeł, Ma ria Pa jor, Ge rard
Pi wo war, Ka zi mierz Sie radz ki, Hen ryk Sro mek, Sta -
ni sław Wi kar. 

1994-1998
Wie sław Ba sta (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Bed na -
rek, Ja cek Bier nac ki, An drzej Du dek, Sta ni sław Go -
lon ka, Ta de usz Ja cak, Jan Ma ciaś, Sta ni sła wa
Kmie cik, Ry szard Kuź ma, Wła dy sław Kuź ma, Ge rard
Pi wo war, An drzej Pru sak, Piotr Rę bi las, Ka zi mierz
Ro siek, Zdzi sław Sta szak, Sta ni sław Strze lec, Hen ryk
Sa la mon, Ka zi mierz Sie radz ki, Jan Ze lek, Sta ni sław
Ze lek. 

1998-2002
Sta ni sław Ba ran, Ja cek Bier nac ki, Bar ba ra Cet na row -
ska (prze wod ni czą ca), Wie sła wa Cheł mec ka, Ka zi mierz
Cho chliń ski, An drzej Du dek, Ta de usz Ja cak, Sta ni sła wa
Kmie cik, Jó zef Ko sec ki, To masz Ko sec ki, Jó zef Ku lig, Ry -
szard Kuź ma, Wła dy sław Kuź ma, Edward Ma dej, Zo fia
Orzeł, Ge rard Pi wo war, Edward Rę bi las, Jan Ro siek, An -
drzej Po sy ła, Wła dy sław Sza bla.

2002-2006
Li dia Adam czyk, Bar ba ra Cet na row ska (prze wod ni -
czą ca), An drzej Du dek, Woj ciech Gu cwa, Ka zi mierz
Ja snos, Kry sty na Jaś kie wicz, Au gu styn Kar kosz ka,
Sta ni sła wa Kmie cik, Wła dy sław Ko ło dziej, Ry szard
Kuź ma, Wła dy sław Kuź ma, Sta ni sław Ma łek, Ge rard
Pi wo war, Wie sław Sa la mon, Adam Wo lak.
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2006-2010
Bar ba ra Cet na row ska, Mar ta Fi li pek, Woj ciech Gu cwa,
An na Haj du ga. Ta de usz Ja cak, Ka zi mierz Ja snos, Sta ni -
sła wa Kmie cik, Ry szard Kuź ma, Piotr Li twiń ski, Sta ni -
sław Ma łek, An drzej Mli czek, Bo le sław Olek sy
(prze wod ni czą cy), Ma rian Pa jor, Ge rard Pi wo war †
(Edward Pa jor), Piotr Ze lek.

MU SZY NA
1990-1994
Ma rian Adam czyk, Jó zef Cho rą żyk, Sta ni sław Dłu gosz,
Wła dy sław Fran czyk, Te re sa Gar wol, Adam Ja rosz, Alek -
sy Ku lig, An drzej Kli mek, Bog dan Kos, Ja nusz Ło tek, An -
to ni Ma jer ski, Ju lian Ma jew ski, Adam Ma zur, Edward
Ma ślan ka, Ka zi mierz Mia zga, Pa weł My ślik, Edward Pa -
lu szek, An drzej Re pel, Wal de mar Ser wiń ski (prze wod -
ni czą cy), Jó zef Wach na, Sła wo mir Wy ka, Jan Zie liń ski.

1994-1998
Zo fia Bo łoz, An to ni Bro ni szew ski, Łu cja Bu kow ska,
Jó zef Cho rą żyk, Ka zi mierz Go ściń ski (prze wod ni czą -
cy), Ry szard Ho ma, Sta ni sław Ho miak, Ju liusz Ja roń -
czyk, Mie czy sław Ka łu ziń ski, Bog dan Kos, Bo gu sław
Łu ka sik, Ju lian Ma jew ski, Adam Ma zur, Ka zi mierz
Mia zga, Wło dzi mierz Olek sy, Sta ni sław Paw łow ski,
An drzej Re pel, Ju lian Sem czy szak, Ma rek Sie dlarz,
Je rzy Suł kow ski, An drzej Ti sch ner, Zbi gniew Wach na.

1998-2002
Mał go rza ta Ba jo rek, Zo fia Bo łoz, Jó zef Cho rą żyk, Sta ni -
sław Ga cek, An drzej Gan carz, Ka zi mierz Go ściń ski, Piotr
Ho ma, An drzej Ko ro na (Ma rian Jan czu ra), Bog dan Kos,
Ja cek Kwi tow ski, Bo gu sław Łu ka sik, Ju lian Ma jew ski,
Bar ba ra Mul ta rzyń ska, Ma rian Olek sy, Lu dwik Saj dak,
Bog dan Ser wiń ski (prze wod ni czą cy), Alek san der So wa,
An drzej Ti sch ner, Mie czy sław Tu rek, Zbi gniew Wach na,
Sta ni sław Wi śniow ski, Sta ni sław Wro na. 

2002-2006
Le szek Czer wiń ski, An drzej Gan carz (prze wod ni czą -
cy), Ur szu la Go ściń ska, Bar ba ra Mul ta rzyń ska, Bo gu -
sław Łu ka sik, Ju lian Ma jew ski, Ka zi mierz Na to nek,

Ma rian Olek sy, An drzej Re pel, Piotr Rut ka, Ju lian
Sem czy szak, Jan Se ra fin, Sta ni sław Suł kow ski, Ma ria
To ma siak, Ta de usz Za chwie ja. 

2006-2010
Zo fia Bo łoz, Bar tło miej Bu jar ski, Le szek Czer wiń ski,
An drzej Gan carz (Woj ciech Lu be radz ki), Ur szu la Go -
ściń ska, Ma riusz Jur czyń ski, Fer dy nand Ma tląg, Ka zi -
mierz Na to nek, Ma rian Olek sy, An drzej Re pel, Piotr
Rut ka, Jan Se ra fin, Alek san der So wa, Sta ni sław Suł -
kow ski (prze wod ni czą cy), Ma ria To ma siak.

NA WO JO WA
1990–1994
Sta ni sław Ba ran, Ste fan Bog dań ski (prze wod ni czą -
cy), Jan Czy życ ki, Ma ria Dut ka, Woj ciech For na giel,
An drzej Gie niec, An to ni Ho row ski, Sta ni sław Kieł ba -
sa, Ma rian Kul pa, Jó zef Le li to, Sta ni sław Mi cha lik,
Jan Mi rek, Ma rian Mi rek, Mi chał Mi rek, An to ni No sal,
Mi chał Sła by, Jan Szcze ci na, Jó zef Za czyk. 

1994–1998
Sta ni sław Bog dań ski, An drzej Ja rosz, Jan Ja rzę biak, Sta ni -
sław Kieł ba sa, Jan Ku char ski, Jó zef Le li to, Mi chał Le wan -
dow ski, An to ni Mę żyk, Jan Mi rek, An to ni No sal † (Zbi gniew
Łę kaw ski), Ka zi mierz No sal, Ma rek Pió ro, Ry szard Po ra dow -
ski, Sta ni sław Ru min, An to ni Sła by, Jan Szcze ci na, Sta ni sław
Wik tor (prze wod ni czą cy), Jó zef Za czyk.

1998–2002
Sta ni sław Bog dań ski, Ste fan Bog dań ski, Ma rian Jur -
czyń ski, Mał go rza ta Ko wa lik, Jan Ku char ski, Mi chał
Le wan dow ski, Sta ni sław Li sow ski, Zbi gniew Łę kaw -
ski, Krzysz tof Mącz ka (prze wod ni czą cy), Ta de usz Ma -
jew ski, An to ni Mę żyk, Ka zi mierz No sal, Ry szard
No sal, Ma rek Pió ro, Sta ni sław Po łu dniak, Sta ni sław
Ru min, Ja cen ty Skrzy piec, An to ni Sła by, Ta de usz Sła -
by, Sta ni sław Wik tor.

2002–2006
Ste fan Bo dzio ny, Jan Bo rek, Eu ge niusz Frą czek, Ma -
rian Jur czyń ski, Jan Ku char ski, Mi chał Le wan dow ski,
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Krzysz tof Mącz ka, An to ni Mę żyk, Ry szard No sal, Ta -
de usz No sal, Ja cen ty Skrzy piec (prze wod ni czą cy),
An to ni Sła by, Adam Sza fra niec, Jan Szcze ci na, Jan
Zia ja.

2006–2010
Ste fan Bo dzio ny, Ma rian Bo rek, Sta ni sław Cheb da,
Zdzi sław Du ka, Eu ge niusz Frą czek, Ma rian Frą czek,
Ry szard Ga ga tek, Ur szu la Ho row ska, Jan Kul pa, Ja ni -
na Kwie cień, Mi chał Le li to, Mi chał Le wan dow ski, An -
drzej Or man ty, Ja cen ty Skrzy piec (prze wod ni czą cy),
Jan Szcze ci na.

PIW NICZ NA-ZDRÓJ
1990–1994
Jó zef Dur lak, Adam Fi li piak, Ma riusz Fry drych, Sta ni -
sław Gu mu lak, Ja nusz Ho dun, Jó zef Izwor ski, Ry -
szard Ja nia, Zyg munt Ko wal ski, Jó zef Ku stra,
Woj ciech Mrów ka (prze wod ni czą cy), Cze sław Pa pro -
ta, Sta ni sław Po la kie wicz, Ste fan Po lań ski, Wła dy -
sław Po ręb ski, Mi chał Smy da (Fran ci szek Du lak),
Jó zef To kar czyk, Ni ko dem Wnęk, Wła dy sław Wnę trza
(Ja ni na Sko czy las), Hen ryk Żyt ko wicz, Jan Żyw czak.

1994–1995
Jó zef Bo łoz, Be ata Bu dzik, Jó zef, Dur lak, Ha li na Ha -
raf, Ja nusz Ho dun, Zbi gniew Je re men ko, Bo le sław
Ja rzę bak, Jan Ko łacz, Ma ria Kra sow ska, Fran ci szek
Ku lig, Jó zef Ku stra, Adam Lis, Wła dy sław Mi rek, Cze -
sław Pa pro ta (prze wod ni czą cy), Mi chał Smy da, Wła -
dy sław Soj ka, Ro bert To kar czyk, Wła dy sław
Wnę trzak, Sta ni sław Zyz da, Jan Żrał ka, Jan Żyw czak.
W trak cie ka den cji odłą czy ła się gmi na Ry tro i za szła
po trze ba no wych wy bo rów w mar cu 1995 r.

1995–1998
Ze non Ci tak, Sta ni sław Du dziak, Ma riusz Fry drych,
Edward Gru ce la, Ha li na Ha raf, Ja nusz Ho dun (Jan Ja rzę -
bak), Bo le sław Ja rzę bak, Wło dzi mierz Je żow ski, Fran ci -
szek Ku lig, Adam Lis † (Ksa we ra Gro ma la), Ma rian
Łom nic ki, Ka zi mierz Mi rek (prze wod ni czą cy), Cze sław
Pa pro ta, Ma ria Pi wo war, Mi chał Smy da, Jan Ta lar, Jan

Tu rek, Ta de usz Wie ciech, Jan Żrał ka, Jan Żyw czak, An to ni
Żyw czak.

1998–2002
Ju lian Bo łoz, Sta ni sław Du dziak, Ma riusz Fry drych,
Adam Ga ły sa, Ksa we ra Gro ma la, Bo le sław Ja rzę bak,
Jan Wie sław Ja rzę bak, Ma ria Kra sow ska, Ma ria Krę ci -
chwost, Jó zef Ku stra, Da nu ta Łę kaw ska, Piotr Łom -
nic ki, Bo gu mi ła Ma lik, Jan Ma miak, Cze sław Pa pro ta
(prze wod ni czą cy), Mi chał Smy da, Jó zef To czek, Ni ko -
dem Wnęk, Jan Żrał ka, Jan Żyw czak.

2002–2006
Zbi gniew Bo łoz, Ar tur Frą czek, Zyg munt Gru ce la,
Sta ni sław Gu mu lak, Zbi gniew Jam ro zo wicz, Ta de usz
Klu ska, An drzej Ko rus, Adam Mu sial ski (prze wod ni -
czą cy), An drzej Pał ka (Cze sław Pa pro ta), Ka zi mie ra
Si kor ska, Krzysz tof Si kor ski † (Mi chał Smy da), Sta ni -
sła wa Szka ra dek, Le sła wa Wnęk, Jan Żrał ka, Jan
Żyw czak.

2006–2010
Adam Bu czek, Ar tur Frą czek, Ta de usz Izwor ski, Wie -
sław Ke klak, Ta de usz Klu ska, An drzej Ko rus, Mar cin
Mu cha, Cze sław Pa pro ta, Bar ba ra Pie ko szow ska, Ma -
ria Pi wo war, Be ata Po la kie wicz, Bro ni sław Ru si niak,
Bar ba ra Schu s ter (prze wod ni czą ca), Mi chał Smy da.

PO DE GRO DZIE
1990–1994
Ka zi mierz Ba sta, Ja kub Bo dzio ny, Sta ni sław Cią gło,
Wie sław Czop, Igna cy Ja nik, Adam Ko żuch, Igna cy Ku -
bac ki, Mie czy sław Ku ziel, Ry szard Mar ci nek, Sta ni -
sław Ol szak, Zbi gniew Ol szak, Jan Pa siut, Edward
Pa szek, An to ni Pla ta, Jan Ra kow ski, Ka zi mierz Suł -
kow ski, Sta ni sław Śred nia wa, Jan Tu rek, Mie czy sław
War dę ga, Jó zef Zbo żeń (prze wod ni czą cy), An to ni Że -
la sko, Ja nusz Że la sko.

1994–1998
Sta ni sław Bat ko, Krzysz tof Bo dzio ny, Je rzy Ciur ka, Jó -
zef Czern kow ski, Fran ci szek Da niel, An na Gą sio row -
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ska, Jó zef Jo dłow ski, Jó zef Kon stan ty, Igna cy Ku bac -
ki, Ry szard Mar ci nek, Teo fil Ma ty aszek, Zbi gniew Ol -
szak, Wła dy sław Pa luch, Jan Pa siut, Edward Pa szek,
Woj ciech Pla ta, Jan Ra kow ski, Jan Skrzy mow ski, Sta -
ni sław Śred nia wa (prze wod ni czą cy), Hie ro nim Świe -
chow ski, Mie czy sław War dę ga, Jó zef Zbo żeń.

1998–2002
Sta ni sław Bat ko (prze wod ni czą cy), Wie sław Czop,
Jó zef Fryc, Da riusz Ko wal czyk, Jan Ko żuch, Hen ryk
Ku la, Ka zi mierz Ku lak, Jó zef La ciu ga, Sta ni sław Łat -
ka, Jó zef Ma li now ski, Ry szard Mar ci nek, Teo fil Ma ty -
aszek, Jó zef Pie trusz ka, Ka zi mierz Pla ta, Woj ciech
Pla ta, Sta ni sła wa Rams, Jan Skrzy mow ski, Sta ni sław
Sza bla, Mie czy sław War dę ga, Wła dy sła wa Za rab ska,
An to ni Że la sko.

2002–2006
Ka zi mierz Ba sta, Au gu styn Biel, Mie czy sław Chmiel,
Wie sław Czop, Teo fil Hej mej, Le szek Kon stan ty, Da -
riusz Ko wal czyk, Le szek Ko żuch, Ma rek Ol szak, Zo fia
Pa siut, Pa weł Sa mek (prze wod ni czą cy), Sta ni sław
Tom czyk, Cze sław Twar dow ski, Mie czy sław War dę ga,
An to ni Że la sko.

2006–2010
Sta ni sław Ba nach (prze wod ni czą cy), Wie sław Czop,
Jó zef Ko tar ba, Da riusz Ko wal czyk, Jan Ko żuch, Teo fil
Ma ty aszek, Wie sła wa Mi ster ka, Je rzy Ol szak, Jan Pa -
siut, Sta ni sław Pla ta, Da nu ta Po to niec, Sta ni sław Si -
ko ra, Ste fan Śledź, Cze sław Twar dow ski, Mie czy sław
War dę ga.

RY TRO
1995–1998
Zbi gniew Gą dek, Ja nusz Gryź lak, Zbi gniew Je re -
men ko, Elżbie ta Kló ska, Jan Ko łacz, An na Ol -
szow ska, Bar ba ra Paw lik (prze wod ni czą ca),
Mał go rza ta Pierz ga, Wła dy sław Soj ka, Ro bert To -
kar czyk, Sta ni sław To kar czyk, Zbi gniew To kar -
czyk, Pa weł To ma siak, Sta ni sław Wę glarz,
Wła dy sław Wnę trzak.

1998–2002
Zyg munt Głąb, Zbi gniew Je re men ko, An drzej Kol -
busz (Re na ta To ma siak), Jan Ko łacz, Piotr Ku lig
(Elżbie ta Kló ska), Jó zef Mos (Ma rian Do bosz), An -
na Ol szow ska, Jan Pa du la, Mał go rza ta Pierz ga,
Ka zi mierz To kar czyk, Zbi gniew To kar czyk, Wła dy -
sław Wnę trza, Mi chał Zio brow ski.

2002–2006
Bar ba ra Bie niek, Ma rian Do bosz, Wie sław Dzie dzi -
na, Elżbie ta Kló ska, An drzej Kol busz, Jan Ko łacz,
Zyg munt Ko wal ski, An to ni na No sal, Ma rek No sal,
An na Ol szow ska, Jan Pa du la, Mał go rza ta Pierz ga,
Ma rek To kar czyk, Zbi gniew To kar czyk, An drzej To -
ma siak.

2006–2010
Bo że na Bo łoz, Ma rian Do bosz, Mi chał Grusz czyń -
ski, Jan Ko łacz, Ali na Krzyw dziń ska, To masz Ku -
lig, Ma rek No sal, Sta ni sław Paw lik, Wie sław
Paw lik, Mał go rza ta Pierz ga, Bar ba ra Pi wo war,
Ka zi mierz Po ręb ski, Ma rek To kar czyk, Zbi gniew
To ma siak, Bar tło miej Woj to wicz.

STA RY SĄCZ
1990–1994
Ste fan Bu gno (prze wod ni czą cy 1990–1992)),
Edward Cią gło, Sta ni sław Czer pak, Mi ro sław Gar -
bacz, Jan Go mół ka, Je rzy Gra biec, Sta ni sław Gi -
zic ki, Eu ge niusz Ja siń ski, An na Ko lak, Ka rol
Ku rze ja, Sta ni sław Mar du ła, Mie czy sław Ma ty -
sie wicz, Jó zef Mo lan da, Wła dy sław Mar sza łek,
Hen ryk No wak, Ka zi mierz Pa luch, Wie sław Pa -
siut, Ka zi mierz Pta śnik, Jan Pru sek, An drzej Skal -
niak, Ma ciej Szu flic ki, Wie sław Śledź
(1993–1994), Waw rzy niec Świer czyń ski, Sta ni -
sław Wil czyń ski.

1994–1998
An drzej Czer pak, Wła dy sław Gan car czyk, Sta ni -
sław Gi zic ki, Edward Go lon ka (prze wod ni czą cy),
Jan Gon ciarz, Je rzy Gór ka, Ka rol Ho pek, Sta ni sław
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Ko ta la, Jan Kup czak, Jó zef Ku row ski, Ma rian Lis,
Sta ni sław Mar du ła, An drzej Mar mu szew ski, Wła -
dy sław Mar sza łek, Jó zef Mo lan da, Ka zi mierz Pa -
luch, Sta ni sław Pa luch, Wła dy sław Pa zgan,
Sta ni sław Pie trzyk, Ka zi mierz Pta śnik, Wła dy sław
Ra dom ski, Sta ni sław Ru sin, Sta ni sław Sta wiar ski,
Piotr Szew czyk, Ma ciej Szu flic ki, Wie sław Śledź,
Wła dy sław To kar czyk, Ju lian Waj da.

1998–2002
Jó zef Bed nar ski, Sta ni sław Bier nat, An drzej Czer pak
(prze wod ni czą cy 2000–2002), Sta ni sław Dą brow ski,
Jan Go mół ka (prze wod ni czą cy 1998–1999), Jan
Gon ciarz, Je rzy Gór ka, Jó zef Gór ski, Ja dwi ga Grą dal -
ska, Jan Koł bon, Jó zef Król, Sta ni sław Ko ta la, Ma rian
Ku czaj, Jan Kup czak, Krzysz tof Ku rze ja, Ma rian Lis,
Sta ni sław Mar du ła, Ka zi mierz Pta śnik, Jan Ro siek,
Sta ni sław Ru sin, Ja cek Sko czeń (Zo fia Wci sło) Jan
Sła by, Wie sław Śledź, To masz Ti sch ner, Wła dy sław
To kar czyk (Sta ni sław Opyd), Ju lian Waj da (Ma rian
Po to niec), Ewa Zie liń ska, Ma rek Zię ba. 

2002–2006
Cze sław Ba sta, Jan Bo dzio ny, Mar cjan na Bo -
dzio ny, Sta ni sław Dą brow ski, Je rzy Gór ka
(prze wod ni czą cy 2003–2006)), An to ni Iwul -
ski, Ja cek Jan czak, Jan Jan czak, Ma rian Ku -
czaj, Jan Kup czak, An to ni Pierz ga, Ma rian
Po to niec, Ma rian Lis, Sta ni sław Mar du ła, Ma -
rian Obrzud, Mie czy sław Pla ta, Ka zi mierz
Pta śnik, Mie czy sław Szew czyk, Wie sław
Śledź (2002–2003), Zyg munt We ber, Ewa
Zie liń ska.

2006–2010
Cze sław Ba sta, Mi ro sław Gar bacz, Ka zi mierz
Gi zic ki, Bar ba ra Go mół ka, An to ni Iwul ski, Ja -
cek Jan czak, Jan Jan czak, Jan Kup czak, Ma -
rian Lis (prze wod ni czą cy), Elżbie ta Łom nic ka,
Sta ni sław Mar du ła, An drzej My jak, An to ni
Pierz ga, Ma rian Po to niec, An drzej Rams,
Mie czy sław Szew czyk, Zyg munt We ber, Ewa
Zie liń ska, An drzej Zych.

Sze fo wie są dec kich sa mo rzą dów 1990–2010
(pre zy denci, bur mi strzo wie, wój to wie)

Nowy Sącz
Jerzy Gwiżdż – 1990–1994 
Andrzej Czerwiński – 1994–2001 
Ludomir Krawiński – 2002–2002 
Józef Antoni Wiktor – 2002–2006 
Ryszard Nowak – 2006–

Chełmiec
Zygmunt Woźniczka – 1990–1991 
Andrzej Budnik (p. o) – 1991
Zbigniew Piekarski – 1992–1998
Stanisław Poręba – 1998–2006
Bernard Stawiarski – 2006–

Gródek nad Dunajcem 
Czesław Konicki – 1990–2000 (odwołany
w referendum 7 maja 2000)
Krzysztof Lenart – 2000–2002
Stefan Wolak – 2002–

Grybów (miasto i gmina)
Grzegorz Radzik 1990–1991
W lipcu 1991 jednostka samorządowa podzieliła się
na dwie: miejską i wiejską.

Grybów (miasto)
Grzegorz Radzik – 1991–1994
Kazimierz Bandyk – 1994–1998
Piotr Piechnik – 1998–2002 
Wojciech Ślusarczyk – 2002–2006
Piotr Piechnik – 2006–

Grybów (gmina)
Krzysztof Michalik – 1991–1998
Piotr Krok – 1998–

Kamionka Wielka
Ryszard Gonczowski – 1990 (sprawował urząd przez
dwa tygodnie)
Zbigniew Kmak – 1990–1991
Kazimierz Siedlarz – 16.01.1992–

Korzenna 
Józef Mokrzycki – 1990–1997
Jan Budnik – 1997–2006
Leszek Skowron – 2006–

Krynica-Zdrój
Jan Golba – 1990–2002
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Emil Bodziony – 2002–

Łabowa
Władysław Karpierz – 1990–2002
Marek Janczak – 2002–

Łącko 
Franciszek Młynarczyk – 1990–

Łososina Dolna 
Kazimierz Ciarach – 1990–1995
Stanisław Golonka – 1995–

Muszyna
Adam Mazur – 1990–1996
Włodzimierz Oleksy – 1996–2002
Waldemar Serwiński – 2002–2009
Jan Golba – 2009–

Nawojowa
Jan Kulpa – 1990–1998
Stanisław Kiełbasa – 1998–

Piwniczna-Zdrój
Józef Spiechowicz – 1990–1994
Mariusz Frydrych – 1994–1998
Marian Czop – 1998–2002
Edward Bogaczyk – 2002–2006
Joanna Leśniak – 2006–2008 (odwołana
w referendum 18 maja 2008)
Edward Bogaczyk – 2008–

Podegrodzie 
Edward Paszek – 1990–1994 (wybrany na kolejną
kadencję w 1994 zrezygnował z urzędu wójta
po objęciu funkcji przewodniczącego sejmiku
samorządowego województwa nowosądeckiego)
Ryszard Marcinek – 1994–2006
Stanisław Łatka – 2006–

Rytro
(gmina wyodrębniła się z gminy Piwniczna w 1995)
Władysław Sojka – 1995–1998
Władysław Wnętrzak – 1998–

Stary Sącz
Maciej Szuflicki – 1990–1995
Marian Cycoń – 1995–1998
Marian Kuczaj – 1998–2002
Marian Cycoń – 2002– 

Samorządowcy, którzy kierowali
administracją miejską lub
gminną w okresie PRL
i następnie III RP

Ka zi mierz Ban dyk
– prze wod ni czą cy
Pre zy dium Miej skiej
Ra dy Na ro do wej
w Gry bo wie 1970–
1973, a na stęp nie na -
czel nik mia sta

i gmi ny (do 1990), bur mistrz Gry bo -
wa 1994–1998; 

Marian Cycoń
– naczelnik 
miasta i gminy
Piwniczna 1979–
1988, prezydent
Nowego Sącza 1988–
1990, burmistrz

Starego Sącza 1995–1998 i od 2002;
Jan Gol ba – na czel -
nik mia sta i gmi ny
Kry ni ca 1988–1990,
bur mistrz Kry ni cy-
Zdroju 1990–2002,
bur mistrz Mu szy ny
od 2009;
Wła dy sław Kar pierz
– na czel nik gmi ny
Ła bo wa i na stęp nie
Ło so si na Dol -
na 1973–1990, wójt
gmi ny Ła bo -
wa 1990–2002;

Ry szard Mar ci nek – na czel nik gmi ny Po -
de gro dzie 1988–1990, wójt tej gmi -
ny 1994–2006

Fran ci szek Mły nar czyk
– na czel nik gmi ny
Łąc ko od 1983, wójt
od 1990;
Ka zi mierz Sie dlarz
– na czel nik mia sta
i gmi ny Gry -

bów 1989–1990, wójt gmi ny Ka mion ka
Wiel ka od 1992.
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Rad ni, prezydenci, wiceprezydenci... 
mia sta No we go Są cza

1990–1994
Ko mi tet Oby wa tel ski „So li dar ność”: Ma ria Bul -
zak, Wie sław Cze lad ka, An drzej Czer wiń ski, Hen ryk
Fe renc, Bar ba ra God frey ow, Adam Grze siak, Je rzy
Gwi żdż, Hen ryk Ja nusz, Bo że na Ja wor, Zbi gniew
Ko wal, Lu do mir Kra wiń ski, Te re sa Krzak, An drzej
Ku lig, Adam Le śniak, An na Li piń ska -Zwo liń ska,
Wła dy sław Mi ku lec, Woj ciech Mer klejn, An drzej
Mu zyk, Krzysz tof Nie wia ra, Ma rek Pa perz, Hen ryk
Paw łow ski (Ma ciej Kurp), Piotr Paw nik, Je rzy Ra -
siń ski, Mar cin Rze miń ski, Jó zef Sta nek, Jó zef Szy -

mań ski, Je rzy Śla zyk, Woj ciech Śli wiń ski, Jó zef Wój -
cik, Le szek Zegz da; 
Ko mi tet Osie dlo wy: An na Bo cheń ska; Kon fe de ra -
cja Pol ski Nie pod le głej: Woj ciech Lip pa; Osie dlo wa
Al ter na ty wa De mo kra tycz na: Ka zi mierz Sas;
Osie dlo we Po ro zu mie nie Wy bor cze: Le szek Ko -
rze niow ski; Stron nic two De mo kra tycz ne: Sta ni -
sław Dłu go pol ski; Współ dzia ła nie Miesz kań ców
Osie dli: An drzej Ki ta.
Prze wod ni czą cy: Lu do mir Kra wiń ski; wi ce prze -
wod ni czą ce: Bo że na Ja wor i Te re sa Krzak.

Prezydenci

Wiceprezydenci

Jerzy Gwiżdż

Marian Cycoń

Ludomir Krawiński Zofia Pieczkowska Stanisław Kaim Bożena Jawor Jerzy Gwiżdż

Piotr Pawnik Leszek Zegzda Rudolf Borusiewicz Andrzej Kita

Andrzej Czerwiński Ludomir Krawiński Józef A. Wiktor Ryszard Nowak
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***
W trak cie ka den cji H. Paw łow skie go (zre zy gno wał
z man da tu rad ne go po ob ję ciu po sa dy w Dy rek cji Ge -
ne ral nej PKP) za stą pił Ma ciej Kurp.

1994–1998
KPN i No wo są dec kie Po ro zu mie nie Pa trio tycz -
ne: An to ni Rącz kow ski, Bar ba ra So chań ska; 
Li sta Sa mo rzą do wa Za rzą dów Osie dli: Sta ni sław
Fec ko, Alek sandr Ha be la; Są dec ka Ko ali cja Sa mo -
rzą do wa „Ma ła Oj czy zna”: Ru dolf Bo ru sie wicz, Jó -
zef Hoj nor, Te re sa Krzak, Ma rian Ku lig, Ma ciej Kurp,
Ma rek Pa perz, Krzysz tof Szka ra dek, Ta de usz Pa jor,
Ma rek Po rem ba, An drzej Szka ra dek, Le szek Zegz da;
Są dec kie Fo rum Sa mo rzą do we: An drzej Czer wiń -
ski, Ga briel Der kow ski, An drzej Ki ta, An drzej Mu zyk,
Zbi gniew Skrzy piec, Ma ciej Wą sow ski, Je rzy Wi tu -
szyń ski, Da riusz Opa łek; So jusz Le wi cy De mo kra -
tycz nej: Ta de usz Ja błoń ski, Sta ni sław Ka im,
Ka zi mierz Ko wal ski, Ka zi mierz Sas, Edward Sa wic ki,
Jó zef An to ni Wik tor; Zwią zek Są de czan: Jan Bud -
nik, Ste fan Cho mon cik, Sta ni sław Dłu go pol ski (Zbi -
gniew Ra coń), Bo że na Ja wor, Aloj zy Hoj dys, An to ni
Mal czak, Alek san dra Mar tu szew ska, Wła dy sław Mi -
ku lec, An to ni Pa pież, Sta ni sław Sza fran (Sta ni sław
Po rę ba), Ta de usz Wo lak.

Prze wod ni czą cy Ma ciej Kurp; wi ce prze wod ni -
czą cy: Bo że na Ja wor, Te re sa Krzak, Ste fan Cho mon -
cik, Je rzy Wi tu szyń ski.

***
25 sierp nia 1994 r. z man da tu rad ne go zre zy gno wał
dr Sta ni sław Dłu go pol ski (za stą pił go 6 wrze śnia Zbi -
gniew Ra coń). 31 stycz nia 1997 r. zmarł rad ny Sta ni -
sław Sza fran (ar ty sta pla styk), któ re go za stą pił w RM
Sta ni sław Po rę ba, wła ści ciel zna ne go za kła du mię -
sno -wę dli niar skie go.

1998–2002
Ak cja Wy bor cza So li dar ność: Ru dolf Bo ru sie wicz,
Ste fan Cho mon cik, Bo że na Ja wor, Jó zef Hoj nor, Lu -
do mir Kra wiń ski, Te re sa Krzak, Wła dy sław Mi ku lec,
Ar ka diusz Mu lar czyk, Hen ryk Naj duch, Fran ci szek
Nie miec, Ry szard No wak (Wie sław Pi prek), Piotr
Paw nik, Ma rek Po rem ba, Kry sty na Uczkie wicz, Ma -
ciej Wą sow ski, Je rzy Wi tu szyń ski, Le szek Zegz da; So -
jusz Le wi cy De mo kra tycz nej: Ka zi mierz Ca bak,
Sta ni sław Ka im, Ka zi mierz Ko wal ski, Do mi ni ka Kro -
czek, Jó zef No wak, Ma rek Olek siń ski; Sto wa rzy sze -
nie No wy Sącz 2000: Jan Bud nik, Je rzy Gwi żdż,
Hen ryk Kacz ma rek, Zo fia Piecz kow ska, Ja cen ty Pięt -
ka; Wspól no ta Są de czan: Jó zef Bo cheń ski, Te re sa
Ca ba ła, Elżbie ta Cho wa niec, An drzej Czer wiń ski (Je -

Przewodniczący Rady Miasta

Ludomir Krawiński Maciej Kurp Jerzy Wituszyński Grzegorz Dobosz

Jacek Chronowski Piotr Pawnik Piotr Lachowicz Artur Czernecki
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rzy Li ber), Grze gorz Do bosz, Jó zef Gryź lak, Mie czy -
sław Gwi żdż, Ar tur Król, Ja nusz Kwiat kow ski, An drzej
Mu zyk, An to ni Rącz kow ski, Zbi gniew Skrzy piec.
Prze wod ni czą cy Je rzy Wi tu szyń ski; wi ce prze wod -
ni czą cy: Bo że na Ja wor, Te re sa Krzak, Ru dolf Bo ru sie -
wicz.

***
W 2001 r. w związ ku z wy bo rem An drze ja Czer wiń -
skie go i Ry szar da No wa ka do Sej mu RP ich miej sca
w Ra dzie za ję li Je rzy Li ber (Wspól no ta Są de czan)
i Wie sław Pi prek (AWS).

2002–2006
Do bra Ra da: Te re sa Ca ba ła, Zo fia Piecz kow ska (Ma rek
Ole niacz); Li ga Ro dzin Pol skich: Ja cek Chro now ski,
Ar tur Czer nec ki, Ta de usz No wak, An drzej Ślu sa rek; Ma -
ła Oj czy zna: Jó zef Hoj nor, Ma ciej Kurp, Piotr Paw nik;
Po ro zu mie nie Są dec kie: Jó zef Bo cheń ski, Elżbie ta
Cho wa niec, Grze gorz Do bosz, Ja nusz Kwiat kow ski, Jan
Opi ło, An to ni Rącz kow ski, Zbi gniew Skrzy piec (Jó zef
Gryź lak), Ro bert So bol, Je rzy Wi tu szyń ski; So jusz Le -
wi cy De mo kra tycz nej – Unia Pra cy: Ka zi mierz Ca -
bak, Ma rian Fa run, Sta ni sław Ka im (Sta ni sław Ze lek),
Jó zef An to ni Wik tor (Ma rian Lud kow ski); Two je Mia -
sto: Je rzy Gwi żdż (Bo że na Ja wor II).
Prze wod ni czą cy: Grze gorz Do bosz; wi ce prze wod -
ni czą cy: Ka zi mierz Ca bak, Ar tur Czer nec ki, Ro bert
So bol. 

Wy bo ry pre zy denc kie
I tu ra
Andrzej Czerwiński (Porozumienie Sądeckie, czyli PO
i PiS) – 8 657 (29,52 proc.), Józef Antoni Wiktor
(rekomendowa¬ny przez SLD–UP) – 5 017 (17,10
proc.), Zofia Pieczkowska (Dobra Rada) – 3 898,
Jerzy Gwiżdż (Twoje Miasto) – 3 866, Bożena Jawor
(Komitet Obywatelski Mała Ojczyzna) – 3780,
Krystyna Zając (Liga Polskich Rodzin) – 1 592,
Mieczysław Gwiżdż (Sądeczanie Razem) – 1134,
Zofia Pawłowska-Nowak (Samoobrona RP) – 754,
Janusz Gumularz – 626.

II tu ra – 10 li sto pa da 2002
fre kwen cja – 35,02 proc.
Jó zef An to ni Wik tor – 11 890 (54, 18 proc.)
An drzej Czer wiń ski – 10 054 (45,81 proc.)

***
W związ ku z usta wo wym za ka zem jed no cze sne go
peł nie nia funk cji rad ne go i pre zy den ta mia sta
w miej sce Jó ze fa Wik to ra man dat rad ne go przy padł
Ma ria no wi Lu drow skie mu (SLD–UP), a wi ce pre zy -

den tów Zo fię Piecz kow ską i Sta ni sła wa Ka ima za stą -
pi li dzia ła cze z dru giej li nii: Ma rek Ole niacz (Do bra
Ra da, 69 gło sów) i Sta ni sław Ze lek (SLD–UP, 254
gło sów). Z man da tu rad ne go po kil ku mie sią cach
zre zy gno wał też Zbi gniew Skrzy piec, a je go miej sce
w ra dzie za jął Jó zef Gryź lak (Po ro zu mie nie Są dec -
kie). W grud niu 2003 r. po ob ję ciu sta no wi ska pre ze -
sa Miej skie go Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej
– spół ki ko mu nal nej – wy gasł man dat Je rze go Gwi -
żdża, w je go miej sce w skład RM we szła Bo że na Ja -
wor (imię i na zwi sko iden tycz ne jak dłu go let niej
rad nej, obec nej wi ce pre zy dent mia sta).

***
18 grud nia 2003 r. na wnio sek no wo za wią za ne go
Klu bu Rad nych Pra wi ca z funk cji wi ce prze wod ni czą -
ce go ustą pił Ar tur Czer nec ki.
22 mar ca 2005 r. Grze go rza Do bo sza (od wo ła ne go 15
mar ca) na funk cji prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta za -
stą pił Ja cek Chro now ski (b. Klub Rad nych LPR),
przed się bior ca z bra nży pie kar ni czej (za kład w Ła bo -
wej). 
Ko lej nym, trze cim prze wod ni czą cym w tej ka den cji,
od 28 kwiet nia 2006 r., zo stał Piotr Paw nik. No wą
wi ce prze wod ni czą cą (na kil ka mie się cy), w miej sce
Ro ber ta So bo la, zo sta ła wte dy Te re sa Ca ba ła.

2006–2010
Pra wo i Spra wie dli wość: Ste fan Cho mon cik, Ar tur
Czer nec ki, Bo że na Ja wor, Bar ba ra Ju ro wicz, Te re sa
Krzak, Ja nusz Kwiat kow ski, Ry szard No wak, Ja cen ty
Pięt ka, Je rzy Wi tu szyń ski, Krzysz tof Żył ka; Plat for -
ma Oby wa tel ska: Jó zef Bo cheń ski, Te re sa Ca ba ła,
Elżbie ta Cho wa niec, Grze gorz Do bosz, Piotr La cho -
wicz, Jan Opi ło, An to ni Rącz kow ski; Po ro zu mie nie
Są dec kie: Jó zef Gryź lak, Jó zef Hoj nor, Ro bert So bol;
Są dec ki Dia log: Je rzy Gwi żdż, Zo fia Piecz kow ska
(po tem nie zrze szo na); Le wi ca i De mo kra ci: Ka zi -
mierz Sas.
Prze wod ni czą cy: Piotr La cho wicz; wi ce prze wod -
ni czą cy: Te re sa Ca ba ła, Ro bert So bol, Grze gorz Do -
bosz.
Od czerw ca 2007: prze wod ni czą cy Ar tur Czer nec ki;
wi ce prze wod ni czą cy: Ste fan Cho mon cik i Je rzy
Wi tu szyń ski.

Wy bo ry pre zy denc kie
I tu ra
Ryszard Nowak (PiS) – 10 129 (33 proc.); Piotr
Lachowicz (PO) – 8 409 (27 proc.); Jerzy Gwiżdż
(Sądecki Dialog) – 5 836 (19 proc.); Kazimierz Sas
(Lewica i Demokraci) – 4 291 (16 proc.); Jacek
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Chronowski (ChRS) – 1 449 (5 proc.)

II tu ra
Ry szard No wak –12 670
Piotr La cho wicz – 12 623
W wy ni ku wy gra nia wy bo rów pre zy denc kich Ry szar -
da No wa ka za stą pił w Ra dzie Mia sta Jó zef Kacz mar -
czyk (PiS), a miej sca po wo ła nych na sta no wi ska
wi ce pre zy den tów Bo że ny Ja wor i Je rze go Gwi żdża
za ję li: Grze gorz Mą dry (PiS) i Bo gu mi ła Ka łu żny (Są -
dec ki Dia log).

Per so na lia w sta ty sty ce
Per so nal ny bi lans dwu dzie stu lat no wo są dec kie go
sa mo rzą du:
l pię ciu pre zy den tów: Je rzy Gwi żdż (1990–
1994) An drzej Czer wiń ski (1994–2001), Lu do mir
Kra wiń ski (2001–2002), Jó zef An to ni Wik tor (2002–
2006), Ry szard No wak (od 2006);
l dzie się ciu wi ce pre zy den tów: Ma rian Cy coń
(1990–1995), Piotr Paw nik (1990–1994 i 1998–
2002), Le szek Zegz da (1993–2002), Ru dolf Bo ru sie -
wicz (1994–1996), An drzej Ki ta (1995–1997),
Lu do mir Kra wiń ski (1998–2001), Zo fia Piecz kow ska
(2002–2006), Sta ni sław Ka im (2003–2006), Bo że -
na Ja wor (od 2006), Je rzy Gwi żdż (od 2006);
l trzy sied mio oso bo we za rzą dy mia sta
(od 2002 za stą pio ne jed no oso bo wym urzę dem
pre zy den ta): 1990–1994: Je rzy Gwi żdż, Ma rian Cy -
coń, Piotr Paw nik, Le szek Zegz da, Wła dy sław Mi ku -
lec, Krzysz tof Nie wia ra, An drzej Mu zyk; 1994–1998:
An drzej Czer wiń ski, Ru dolf Bo ru sie wicz, Ma rian Cy -
coń (od 1995 An drzej Ki ta), Le szek Zegz da, An to ni
Mal czak, Wła dy slaw Mi ku lec, An drzej Mu zyk; 1998–
2002: An drzej Czer wiń ski (do 2001), Lu do mir Kra -
wiń ski, Piotr Paw nik, Le szek Zegz da, Wła dy slaw
Mi ku lec, An drzej Mu zyk, Ry szard No wak (do 2001);
l sied miu prze wod ni czą cych Ra dy Mia sta:
Lu do mir Kra wiń ski (1990–1994), Ma ciej Kurp
(1994–1998), Je rzy Wi tu szyń ski (1998–2002), Grze -
gorz Do bosz (2002–2005), Ja cek Chro now ski (2005–
2006), Piotr La cho wicz (2006–2007), Ar tur Czer nec ki
(od 2007);
l dzie wię ciu wi ce prze wod ni czą cych Ra dy
Mia sta: Bo że na Ja wor (1990–2002), Te re sa Krzak
(1990–2002), Ste fan Cho mon cik (1994–2002
i od 2007), Je rzy Wi tu szyń ski (1994–1998 i od 2007),
Ru dolf Bo ru sie wicz (1998–2002), Ka zi mierz Ca bak
(2002–2006), Ro bert So bol (2002–2006 i 2006–
2007), Ar tur Czer nec ki (2002–2003), Te re sa Ca ba ła
(2006 i 2006–2007).

l sze ściu rad nych, któ rzy zo sta li po sła mi: Ka -
zi mierz Sas (1993–2005), Je rzy Gwi żdż (1993–
2001), An drzej Szka ra dek (1997–2001), An drzej
Czer wiń ski (od 2001), Ry szard No wak (2002–2005),
Ar ka diusz Mu lar czyk (od 2005);
● trzech rad nych, któ rzy zo sta li rad ny mi wo je wódz -
ki mi (do sej mi ku wo je wódz twa ma ło pol skie go): Ka -
zi mierz Sas (1998–2002), An drzej Szka ra dek
(1998–2002) i Le szek Zegz da (od 2002);
l je den rad ny – wi ce mar sza łek Ma ło pol ski: Le -
szek Zegz da (od 2007);
l dwu dzie stu re kor dzi stów, któ rzy po wie lo -
kroć zy ski wa li za ufa nie w swo ich okrę gach wy -
bor czych, m. in.: Jó zef Bo cheń ski (od 1998),
Ka zi mierz Ca bak (1988–1990 i 1998–2006), Te re sa
Ca ba ła (od 1998), Ste fan Cho mon cik (1994–2002
i od 2006), Elżbie ta Cho wa niec (od 1998), An drzej
Czer wiń ski (1990–2001), Grze gorz Do bosz (od 1998),
Jó zef Gryź lak (od 1998), Je rzy Gwi żdż (1994–
1998, 1998–2002 i 2006), Jó zef Hoj nor (od 1994), Bo -
że na Ja wor (1990–2002 i 2006), Te re sa Krzak
(1990–2002 i od 2006), Ja nusz Kwiat kow ski
(od 1998), Wła dy sław Mi ku lec (1990–2002), An drzej
Mu zyk (1990–2002), An to ni Rącz kow ski (od 1994),
Le szek Zegz da (1990–2002), Piotr Paw nik (1990–
1994 i 1998–2006), Zo fia Piecz kow ska (od 1998–
2002, 2002 i od 2006), Je rzy Wi tu szyń ski (od 1994).;
l dwóch by łych wo je wo dów: Jó zef Wik tor
(1994–1998) i Ma rek Olek siń ski (1998–2002)
– w gro nie raj ców;
l dwie (tyl ko) ko bie ty w ści słym kie row nic -
twie władz wy ko naw czych – wi ce pre zy den ci: Zo fia
Piecz kow ska (2002–2006) i Bo że na Ja wor (od 2006);
l dwa dzie ścia bu dże tów mia sta przy go to wa -
nych od 1990 r. do 2010 r. – mi mo zmie nia ją -
cych się rzą dów w ra tu szu – przez jed ne go
i te go sa me go skarb ni ka: Ja dwi gę Ku siak...

Wiesław Basta
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Rada i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

1998–2002
Wie sław Ba sta, Emil Bo dzio ny, Krzysz tof Bo dzio ny,
Jó zef Broń ski, Sta ni sław Chro now ski, Ma rian Cy coń,
Jan Du da (prze wod ni czą cy), Jan Dzie dzi na, An to ni
Fy da, Wła dy sław Głów czyk, Jó zef Głód, Jan Gol ba,
Edward Go lon ka, Jan Go lon ka, Sta ni sław Go lon ka,
Bog dan Go łyź niak, Sta ni sław Gu mu lak, Ta de usz Ja -
siń ski, Cze sław Je leń, Wła dy sław Ka nia, Fran ci szek
Kan tor, Mie czy sław Kieł ba sa, Sta ni sław Kieł ba sa, An -
to ni Ko szyk, Bo gu sła wa Ko złow ska, Jó zef Krok, Piotr
Krok, Wła dy sław Kul pa, Sta ni sła wa Ku ziel, Adam Ma -
zur, Fran ci szek Mły nar czyk, Krzysz tof Mi cha lik, Sta ni -
sław Mi cha lik, Jó zef Mo krzyc ki
(wi ce prze wod ni czą cy), Adam Mo ska ła, Pa weł Mo ty -
ka, He le na Mróz, Jan Olek sy, Wło dzi mierz Olek sy,
Zyg munt Opi ło, Zyg munt Pa ruch, Edward Pa szek,
Zbi gniew Pie kar ski, Bo gu sła wa Pie trzak, Ma rek Pła -
wiak, Ry szard Po ra dow ski, Ma ria Ru śniok, Ma rian
Ry ba, Jan Smo leń (wi ce prze wod ni czą cy), Sta ni sław
Suł kow ski, Jó zef Spie cho wicz, Ma ciej Szu flic ki, An -
drzej Szym czyk, Jó zef To biasz, Bro ni sław Tu rek, Sta -
ni sław Wę glarz, Zbi gniew Wo je wo da, To masz Za jąc,
An drzej Ziem ba, Jó zef Zyg munt.
Za rząd Po wia tu: sta ro sta Jan Go lon ka, wi ce sta ro -

sta Krzysz tof Mi cha lik, człon ko wie: Zyg munt Pa ruch,
Ma rek Wój cik, Jó zef Zyg munt.

2002–2006
Wie sław Ba sta (prze wod ni czą cy), Jó zef Broń ski, Ce -
za ry Bur tak, Jan Dzie dzi na, Ta de usz Frą czek, Jó zef
Głód, Jan Go lon ka, Ja dwi ga Grą dal ska, Jó zef Krok
(wi ce prze wod ni czą cy), Adam Ma zur, Krzysz tof Mi -
cha lik, Jó zef Mo krzyc ki, Wal de mar Ol szyń ski, Zyg -
munt Pa ruch, Da riusz Reś ko, Edward Ro dak, Ma ria
Ru śniak, Bog dan Ser wiń ski, An na Su dy ka, Sta ni sław
Suł kow ski, Ze non Szew czyk, Sta ni sław Śmier ciak
(wi ce prze wod ni czą cy), Jó zef Świ gut, Ju lian Waj da,
Sta ni sław Wa na to wicz, Ma rian Za rem ba, Jó zef Zyg -
munt.
Za rząd Po wia tu: sta ro sta Jan Go lon ka, wi ce sta ro sta
Mie czy sław Kieł ba sa, człon ko wie: Krzysz tof Mi cha lik,
Zyg munt Pa ruch, Jó zef Zyg munt.

2006–2010
Wie sław Ba sta, Krzysz tof Bo dzio ny, Jó zef Broń ski, Ce -
za ry Bur tak, Krzysz tof Cy coń, Jan Dzie dzi na (wi ce -
prze wod ni czą cy), Ta de usz Frą czek, Jó zef Głód. Jan
Go mół ka, Je rzy Gór ka (wi ce prze wod ni czą cy), Ja ro -
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sław Gliń ski, Mie czy sław Kieł ba sa, Piotr Ko cań da,
Ma rian Ku czaj, Ma rek Kwiat kow ski, Da nu ta Le li to,
Adam Ma zur, Zbi gniew Mił kow ski, Sta ni sław Mrzy -
głód, Krzysz tof No wak, Wal de mar Ol szyń ski, Zyg -
munt Pa ruch, Ry szard Po ra dow ski, Jó zef Py zik,
Ze non Szew czyk, Jó zef Świ gut, Sta ni sław Wa na to -
wicz (prze wod ni czą cy), Sta ni sław Wę glarz, Jó zef
Zyg munt (Kry sty na Ba ran, od 1 lu te go 2010).
Za rząd Po wia tu: sta ro sta Jan Go lon ka, wi ce sta ro -
sta Krzysz tof Mi cha lik, człon ko wie: Jó zef Broń ski,
Wal de mar Ol szyń ski, Jó zef Zyg munt (do 1 lu te -
go 2010), zre zy gno wał z funk cji człon ka za rzą du
i man da tu rad ne go po ob ję ciu sta no wi ska dy rek to ra
Są dec kie go Po go to wia Ra tun ko we go.

***

Po wiat po prze dzi ła Stre fa
Uru cho mie nie po wia tu no wo są dec kie go

po prze dzi ła Są dec ka Miej ska Stre fa Usług
Pu blicz nych, czy li po wiat pi lo ta żo wy, któ -
ry dzia łał od 1 stycz nia 1997 do 31 grud -
nia 1998. Trzy gmi ny (Gró dek n.
Du naj cem, Ko rzen na i Ło so si na Dol na)
do Stre fy nie przy stą pi ły. Or ga nem uchwa -
ło daw czym by ło Zgro ma dze nie Stre fy,
w któ re go skład wcho dzi li: pre zy dent No -

we go Są cza, bur mi strzo wie i wój to wie
gmin bę dą cy człon ka mi Stre fy oraz po jed -
nym przed sta wi cie lu wy zna czo nym przez
ka żdą z 14 miej skich i gmin nych rad. 

Prze wod ni czą cym za rzą du Stre fy był
Ru dolf Bo ru sie wicz (No wy Sącz), wi ce -
prze wod ni czą cym – Jan Go lon ka (Łąc ko),
a człon ka mi – Bog dan Go łyź niak (Gry -
bów), Cze sław Jung (Kry ni ca), Jan Kul pa
(Na wo jo wa), Zbi gniew Pie kar ski (Cheł -
miec), Ka zi mierz Sie dlarz (Ka mion ka
Wiel ka). Prze wod ni czą cym Zgro ma dze nia
Stre fy był Ma rian Cy coń (Sta ry Sącz), za -
stęp cą – Jó zef Zyg munt (Cheł miec). 

W opi nii ini cja to rów eks pe ry ment stre -
fo wy zdał eg za min, uła twia jąc – po przez
zdo by te do świad cze nia – start w re for mę
sa mo rzą do wą od 1 stycz nia 1999. Cie niem
na dwu let niej dzia łal no ści Stre fy po ło ży ło
się po zo sta łe po niej za dłu że nie – 7,5 mln
zł, wy ni ka ją ce ze zbyt ma łych sub wen cji
prze ka za nych na za da nia zle co ne przez
rząd. Przez wie le mie się cy Skarb Pań stwa
od ma wiał prze ję cia tych dłu gów (zo bo wią -
zań na le żnych np. fir mom do star cza ją cym
opał, szko łom pry wat nym etc.).

Samorządy
Sądecczyzny

Powiat nowosądecki
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Po nad 2,6 mln zł wy pła co nych od 1992
do 2010 ro ku w po sta ci sty pen -
diów 4554 uczniom z na sze go re gio nu

– to efekt dzia ła nia Fun du szu Sty pen dial ne go im.
Bra ci Po tocz ków. Pro gra mu na rzecz uzdol nio -
nej mło dzie ży z nie za mo żnych ro dzin, któ ry po -
wstał przy Fun da cji Są dec kiej. A nie jest to
je dy ne dzie ło FS. Ak cja „Ser ce Ser cu” to pro wa -
dzo na przed Bo żym Na ro dze niem zbiór ka żyw -
no ści dla po trze bu ją cych ro dzin. Na to miast
pod ha słem „La to Wiej skich Dzie ci” or ga ni zo -
wa ne są nie od płat ne ko lo nie dla mło dzie ży. Z po -
mo cy w ka żdej z tych dwóch ak cji sko rzy sta ło
już pra wie 10 tys. miesz kań ców.

Z ini cja ty wy FS po wsta ło Sto wa rzy sze nie Ka -
sa Wza jem nej Po mo cy. Sku pia oko ło 4500 człon -
ków, zrze szo nych w 49 ko łach gmin nych, któ rzy
ko rzy sta ją z nie opro cen to wa nych po ży czek.

Po cząw szy od 1998 ro ku FS urzą dza ple bi -
scyt „Są de cza nin Ro ku”, pro mu ją cy oso by za -
słu żo ne dla lo kal nych śro do wisk. No mi nu ją ich
lo kal ne or ga ni za cje, a ty tuł otrzy ma li do tych -
czas: Bar ba ra Sza ro ta, ks. Pra łat Sta ni sław Li -
sow ski, ks. Mie czy sław Cze kaj, Wie sław Czop,

Ry szard Flo rek, ks. Ja nusz Szczyp ka, gen. Zyg -
munt Sta ni szew ski, Krzysz tof Mącz ka, Piotr
Droź dzik, dr. An na Szcze pa nik – Dzia do wicz
oraz Ry szard No wak.

Przy fun da cji za wią za ło się i ko rzy sta z jej
wspar cia Sto wa rzy sze nie Św. Flo ria na oraz Sto -
wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec kiej, któ re
dzia ła do pie ro 5 lat a sku pia 80 pro cent soł ty sów
z po wia tu no wo są dec kie go i za bie ga o na le żne
im miej sce w hie rar chii ustro ju sa mo rzą do we go.

Od 2007 r. FS or ga ni zu je też se mi na ria
pod ha słem „Są dec kie spo tka nia z hi sto rią”.

Fun da cja Są dec ka po wsta ła 5 lu te go 1992 r.
w No wym Są czu z ini cja ty wy gru py dzia ła czy
NSZZ „So li dar ność” Rol ni ków In dy wi du al nych,
sku pio nych wo kół ów cze sne go po sła na Sejm RP
Zyg mun ta Ber dy chow skie go, któ ry do dziś pia -
stu je funk cje pre ze sa FS. Dzia ła cze chcie li po -
móc są dec kiej wsi w trud nym cza sie bu do wa nia
go spo dar ki ryn ko wej. Z bie giem cza su fun da cja
wy ro sła na zna czą cą i roz po zna wal ną in sty tu cję
o zna cze niu po nadre gio nal nym.

Pro wa dzi dzia łal ność oświa to wą, szko le nio -
wą i cha ry ta tyw ną, pro mu je Są dec czy znę oraz
sa mo rząd ność, kształ tu je po sta wy oby wa tel skie.
Współ pra cu je z sa mo rzą da mi, ad mi ni stra cją rzą -
do wą, szko ła mi, pa ra fia mi, sto wa rzy sze nia mi
i klu ba mi spor to wy mi. Part ne rem FS jest In sty -
tut Stu diów Wschod nich w War sza wie, or ga ni -
za tor Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy Zdro ju.

FUN DA CJA SĄ DEC KA
33-300 No wy Sącz, ul. Gło wac kie go 34a

Te le fo ny: 18 441 45 44 i 441 00 11
Te le fon/fax: 18 441 42 12

Ad res e -ma il: biu ro@fsns.pl

Fundacja
Sądecka – uczy,
pomaga, promuje

Gala „Sądeczanina Roku 2009”

Kapituła Fun du szu Sty pen dial ne go im.
Bra ci Po tocz ków

ocena aktywności_ocena_aktyw_lay  10-11-2010  11:04  Strona 79



Ocena Aktywności Gmin Sądecczyzny w 2009 roku                                                                                            LISTOPAD 2010

80

Chcesz się szyb ko do wie dzieć, co dzie -
je się na Są dec czyź nie? Wejdź
na por tal www.sa de cza nin.in fo!

To naj szyb szy ser wis in for ma cyj ny w re gio -
nie, pre zen tu ją cy co dzien nie kil ka dzie siąt in for -
ma cji na te mat sa mo rzą dów, go spo dar ki, spor tu,
kul tu ry, edu ka cji, dzia łań po li cji, stra ży po żar nej
i gra nicz nej oraz wszel kie ak tu al no ści z re gio nu
Są dec czy zny, a co raz czę ściej – ta kże z Zie mi Li -
ma now skiej i Zie mi Gor lic kiej. Por tal roz wi ja się
w eks pre so wym tem pie, osią ga jąc już kil ka na -
ście ty się cy wejść dzien nie a liczba ta sta le ro -
śnie! Portalem kieruje zna ny są dec ki dzien ni karz
Piotr Gryź lak.

Pra gniesz fa scy nu ją cej lek tu ry, po głę bio nych
in for ma cji, re por ta ży, fe lie to nów, wy wia dów,
pu bli cyst ki, ta kże hi sto rycz nej? Kup mie sięcz -
nik „Są de cza nin”! Pi smo uka zu je się od stycz -
nia 2008 ro ku, ty tu łem i wi nie tą na wią zu jąc
do nowosądeckiego ma ga zy nu uka zu ją ce go się
na po cząt ku XX wie ku. „Są de cza nin” jest pi -
smem apo li tycz nym. Co mie siąc ofe ru je 100 ilu -

stro wa nych stron, za peł nio nych spra wa mi bli ski -
mi miesz kań com Są dec czy zny. Po ka zu je lu dzi
za słu żo nych dla re gio nu, pro mu je war to ścio we
przed się wzię cia, na gła śnia wa żkie ak cje i kon -
fe ren cje. Wie le new sów uka zu ją cych się w por -
ta lu Sa de cza nin. in fo znaj du je póź niej
roz wi nię cie na ła mach mie sięcz ni ka. W „Są de -
cza ni nie” nie ma te ma tów ta bu, ale też pi smo
stro ni od ta niej sen sa cji, sta ra jąc się przede
wszyst kim po ka zy wać do bro do ko nu ją ce się
na Są dec czyź nie i wy zwa nia sto ją ce przed jej
miesz kań ca mi.

„Są de cza ni na” re da gu ją do świad cze ni są dec -
cy dzien ni ka rze, funk cję re dak to ra na czel ne go
peł ni Hen ryk Szew czyk.

Wy daw cą por ta lu i mie sięcz ni ka jest Fun da -
cja Są dec ka.

KON TAKT Z RE DAK CJĄ:
Te le fo ny: 18 441 45 44 lub 18 441 00 11

Tel./fax 18 441 42 12
e -ma il: re dak cja@sa de cza nin.in fo

SĄDECZANIN, czyli gorące newsy,
teraźniejszość, przyszłość ale też
historia naszej „małej ojczyzny”
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