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Polityczny 
kogel-mogel
Sytuacja w Radzie Miasta Nowego Sącza może przyprawić 
o ból głowy. Przestał istnieć klub Prawa i Sprawiedliwości, 
ale rządzące miastem PiS wspierają w głosowaniach radni 
Platformy Obywatelskiej. Gdyby spotkała ich za to dyscyplina 
partyjna, klub PO też przestałby istnieć. Z kolei przywódcy 
PiS dziwią się, że prezydent z ich partii posiada w radzie 
własne ugrupowanie i zapowiadają, że „będą się temu 
przyglądać”. Polityczny kogiel–mogiel nie czyni naszego 
życia słodszym. Od ubijania, jedynie piana robi się gęstsza.
Czytaj L str. 3
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Prokurator odpowie przed sądem 
niebieskim  L str. 4 

Jak tu nie dostać małpiego rozumu? 
O konkurencji w sądeckim biznesie
 L str. 5 

Seniorzy na celowniku naciągaczy 
 L str. 6 

Celem Nowego Sącza powinna 
być turystyka. Rozmowa 
z prof. Tadeuszem Kudłaczem  
 L str. 7 

Za każdym wyrokiem stoją dramaty 
ludzi pogubionych. Promocja książki 
o. Majchra  L str. 8 

Piłkarska wojna 
w Librantowej

Zawodnicy nie chcą grać 
dla nowego prezesa 

L str. 11
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Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Najpobożniejsi żyją 
w Ujanowicach
Jak wynika ze statystyk już 
od wielu lat, niezmiennie naj-
bardziej pobożni są mieszkań-
cy Ujanowic w gminie Laskowa. 
Na niedzielną mszę chodzi tam 91 
proc. wiernych. Dalej w tym ze-
stawieniu są: Ropa – 87 proc., Gry-
bów i Stary Sącz – 81proc. Z kolei 

najmniejsza frekwencja wiernych 
jest notowana w miastach. W No-
wym Sączu do kościoła chodzi 68 
proc. katolików. Drugim wskaźni-
kiem monitorowanym przez Ko-
ściół jest liczba osób przyjmu-
jących komunię św. – W 2013 r. 
przyjęło ją 23,9 procent wiernych. 
W porównaniu z 2012 rokiem 
mamy tu wzrost o 0,3 procenta. 
Różnica jest niewielka i świadczy 
o tym, że mniej więcej co czwarty 

uczestnik liturgii przyjmuje ko-
munię świętą. Liczba ta wzrasta 
zazwyczaj trzykrotnie w okre-
sie świątecznym – mówi ks. Zbi-
gniew Pietruszka, dyrektor Wy-
działu Duszpasterstwa Ogólnego 
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Wskaźniki praktyk religijnych 
opracowano na podstawie liczenia 
wiernych w kościołach, które miało 
miejsce 20 października ub.r.

(MAT)

Argentyńskie tango 
Po koncercie nowo-
rocznym Centrum 
Kultury i Sztuki w Sta-
rym Sączu zaprasza 
na kolejny. 17 stycznia, 
o godz. 19 proponu-
je zabawę w rytmach 
argentyńskich. Dla 
naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne 
zaproszenia na kon-
cert „Tango Quartet” 
z Arielem Ramirezem, 
argentyńskim bando-
neonistą promującym 
na świecie tradycyj-

ne tango argentyńskie. By zdobyć bilet, należy polubić nasz profil na Face-
booku, a następnie wysłać e–mail na adres: redakcja@dts24.pl, w temacie 
wpisując hasło: KONKURS, a w treści odpowiedź na pytanie: Co to jest ban-
doneon? oraz swoje imię i nazwisko. Spośród osób, które nadeślą prawidło-
we odpowiedzi do jutra (10 stycznia), do godz. 12, wytypujemy zwycięzców. 
O wygranej poinformujemy drogą e–mailową. 

Więcej o koncertach w CKiS Sokół na dts24.pl 

Stróże – stolica 
niepełnosprawnych 
i… więźniów
„[…] Najważniejsza była budowa du-
żego ośrodka dla ludzi młodych cho-
rych na stwardnienie rozsiane. Jest 
dużo młodych w wieku 20–40 lat 
chorych na SM, a w Polsce były dla 
nich dotychczas tylko dwa ośrod-
ki. Naszą placówkę budowali więź-
niowie. Druga sprawa to rozwinię-
cie hospicjów domowych dla dzieci 
i dorosłych, bo hospicjum stacjonar-
ne funkcjonuje już od lat. […] Utwo-
rzyliśmy także 105 miejsc pracy dla 
niepełnosprawnych. Gdy pierwszy 
raz szedłem do pralni, gdzie pra-
cowali niepełnosprawni, myśla-
łem, że mogą mieć do mnie preten-
sje za tę pracę, że to może nie dla nich, 
a ludzie na wózkach dziękowali mi, 
że będą mieć swoją pierwszą wła-
sną wypłatę. Bardzo mnie to podbu-
dowało i zachęciło do dalszej pracy 
– podsumowuje działania Fundacji 
Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym w Stróżach senator Stanisław 

Kogut w rozmowie z „Naszym Dzien-
nikiem”. Opowiada także między 
innymi, jak wpadł na pomysł włą-
czenia w prace z niepełnosprawny-
mi więźniów: „Ta myśl przyszła mi 
do głowy, kiedy chodziłem na opłat-
ki do więzienia, bo kapelan więzien-
ny o to mnie prosił – mówi senator. 
– […] Więźniowie pomagają na bu-
dowie, w stajni, ale także przy ciężko 
chorych w hospicjum. Wielką moją 
satysfakcją było, gdy kiedyś jeden 
z tych więźniów podszedł do mnie 
i powiedział: „Dziękuję, bo tu zro-
zumiałem, że ja też kiedyś umrę”. 
Bo im się wydawało, że są strongme-
nami, niemal nieśmiertelni. Kape-
lan więzienny opowiada mi, że wie-
lu zaczęło przystępować do spowiedzi 
i komunii świętej. Tu, w Stróżach, 
nagle zobaczyli, że na świecie także 
jest dobro. Musimy szukać tego do-
bra w człowieku. Piękne są chwile, 
gdy czasem ci, którzy byli przeciwni 
tej stolicy Polski niepełnosprawnych 
w Stróżach, przychodzą i pytają, czy 
w czymś nie trzeba pomóc”. 

Beata Falkowska „Wierzę w Polskę” 
w „Nasz Dziennik”, 31 XII 2013 

– 1 I 2014, nr 303 (4842).

Sztandary ZNP nie 
zostały zwinięte
„Redaktor DTS Jerzy Wideł w felieto-
nie z 19.12.2013 r. wyciągnął z ,,kape-
lusza’’ opinie o... zwiniętych sztanda-
rach związkowych. Zapewne przed 
publicznym wyrażeniem takiego zda-
nia wykonał solidną dziennikarską 
robotę rzetelnie zbierając informa-
cje... Nie wiemy tylko gdzie, gdyż 
do Związku Nauczycielstwa Polskiego 
nie dotarł, o naszą działalność związ-
kową nie pytał, ale o niej pisał – czy-
tamy w liście nadesłanym do redak-
cji, pod którym podpisali się Irena 
Żak, prezes Oddziału Miejskiego ZNP, 
oraz Roman Weydlich, prezes Oddzia-
łu ZNP Powiat Ziemski Nowy Sącz. 
– Jego wypowiedź dotycząca ZNP 
wskazuje jedynie, że musiał skru-
pulatnie oglądać flagi na budynkach 
szkolnych oraz, już mniej dociekli-
wie, doniesienia medialne o udziale 

ZNP podczas wrześniowej manife-
stacji w Warszawie. Takie obserwacje 
to chyba jednak za mało, aby kompe-
tentnie pisać o kondycji związku za-
wodowego działającego na rzecz pol-
skiej oświaty i polskich nauczycieli już 
108 lat, od 1905 roku. Dobitnie o tym 
świadczy nazwanie tylko zaznacze-
niem obecności ZNP w największej 
od lat manifestacji przeciwko ubo-
żeniu i marginalizacji znacznej części 
polskiego społeczeństwa, jaką w War-
szawie wspólnie zorganizowały trzy 
główne centrale związkowe. Prze-
cież nasz udział w tej demonstracji, 
w tym działaczy ZNP z Nowego Są-
cza, był wyrazem poparcia dla wspól-
nych celów wszystkich związkow-
ców zrzeszonych w tych centralach. 
[…] Brak wzmianki w powyższym fe-
lietonie o zorganizowanej 23 listopa-
da demonstracji w obronie publicznej 
oświaty ponad 20 tysięcy Związków 
Nauczycielstwa Polskiego […]”

Czytaj całość na dts24.pl 
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POL ITYKA.  Na niespełna rok przed 
wyborami samorządowymi sytuacja 
w Radzie Miasta Nowego Sącza wy-
gląda groteskowo. Za sprawą Jerzego 
Wituszyńskiego przestał istnieć Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
Rządzących wspiera za to część rad-
nych opozycyjnych.

W 2010 roku wybory do Rady Mia-
sta wygrywała Platforma Obywa-
telska, wprowadzając do lokalne-
go parlamentu aż dziewięciu swoich 
przedstawicieli. Było to jednak gorz-
kie zwycięstwo, bowiem kandydat 
PO na prezydenta miasta Piotr Lacho-
wicz przegrał z kretesem w pierw-
szej turze wyborów prezydenckich, 
a pozostałe komitety wyborcze – Ry-
szarda Nowaka oraz Prawa i Spra-
wiedliwości zdołały stworzyć więk-
szościową koalicję, odsuwając tym 
samym działaczy PO na dalszy plan.

Obecnie, tuż przed rozpoczęciem 
kolejnej kampanii wyborczej, sytu-
acja polityczna w Radzie wygląda 
zgoła odmiennie. Z sześcioosobowe-
go Klubu Radnych Prawa i Sprawie-
dliwości w trakcie trzech lat poże-
gnano się z trzema jego członkami. 
Najpierw, w 2011 roku z Klubu ode-
szła radna Barbara Jurowicz, któ-
rej ideowo bliżej było do tworzącej 
się ówcześnie nowej formacji – Soli-
darnej Polski. Rok później z szeregów 
PiS usunięto Artura Czerneckiego. 

Powodem miały być szkodliwe dzia-
łania radnego, osłabiające wizerunek 
partii. W 2013 roku, po wykryciu nie-
etycznych powiązań przy budowie 
galerii Trzy Korony z formacją Jaro-
sława Kaczyńskiego pożegnał się na-
tomiast przewodniczący Rady Miasta 
Jerzy Wituszyński. 

Wraz z odejściem radnego Klub 
PiS w ratuszu formalnie przestał ist-
nieć (musi liczyć co najmniej czterech 
radnych – przyp. red.). Pomimo tego, 
władza nadal pozostała w rękach pre-
zydenta Ryszarda Nowaka, ponieważ 
jego ugrupowanie „Dla Miasta” przy-
jęło w swoje szeregi Wituszyńskiego, 
utrzymując tym samym (wraz z po-
zostałą trójką byłych radnych PiS: Ja-
nuszem Kwiatkowskim, Krzysztofem 

Żyłką i Patrykiem Wichrem) stabil-
ną większość w Radzie. – Wstąpi-
łem do Klubu Radnych Dla Miasta, 
bo mam świadomość, że w pojedyn-
kę niewiele można zdziałać w Ra-
dzie – przekonywał naszego repor-
tera tuż po ogłoszeniu swojej decyzji 
Jerzy Wituszyński. 

Co ciekawe, od pewnego czasu 
zasadę, że w opozycji niewiele moż-
na zdziałać zaczęli wyznawać radni 
z Klubu PO – Jan Opiło i Józef Gryź-
lak. Na ostatniej sesji poparli oni pro-
jekt budżetu na rok 2014, chociaż ko-
legom zadeklarowali coś innego.

– Ja jestem radnym wybiera-
nym przez mieszkańców i przepra-
szam, ale nie przyszedłem do ratu-
sza uprawiać polityki. Głosowałem 

za budżetem, bo to jest dobry budżet 
–mówił na spotkaniu z władzami są-
deckiej PO radny Jan Opiło. Wtórował 
mu radny Józef Gryźlak. – W mieście 
będzie budowana obwodnica, będą 
inwestycje, również na moim osie-
dlu, dlatego poparłem ten budżet 
– przekonywał.

Zachowaniem swoich kolegów 
zszokowany jest radny Tadeusz Gaj-
dosz. – Mieliśmy ostatnio wspól-
ne posiedzenie Klubu oraz Zarządu 
miejskiego PO w sprawie sesji bu-
dżetowej i oczywiście ten problem 
trzeba będzie rozwiązać jak naj-
szybciej. Musimy zdyscyplinować 
niektórych naszych radnych, takie 
sytuacje nie mogą się więcej powta-
rzać – mówi radny, który zasiada jed-
nocześnie w miejskim zarządzie PO. 
– W najbliższym czasie zmienimy 
regulamin naszego klubu i dostosu-
jemy go do odpowiednich standar-
dów. Za złamanie dyscypliny głoso-
wania będzie groziło bezwzględne 
wykluczenie z Klubu – dodaje.

Jak zatem będą wyglądać listy wy-
borcze podczas jesiennych wyborów 
samorządowych? Na pewno będzie 
na nich sporo zmian. Niewykluczone, 
że część radnych wystartuje z wła-
snego komitetu wyborczego, bo za-
braknie dla nich miejsca zarówno 
na prezydenckiej liście wyborczej ko-
mitetu Dla Miasta, jak i na listach par-
tyjnych. (ROSS)

Ruszyła wyborcza karuzela
– W najbliższym 
czasie zmienimy 
regulamin naszego 
Klubu i dostosujemy 
go do odpowiednich 
standardów. Za 
złamanie dyscypliny 
głosowania będzie 
groziło bezwzględne 
wykluczenie z klubu 
– mówi Tadeusz 
Gajdosz (na zdjęciu 
w środku, z lewej stoi 
Grzegorz Dobosz, 
z prawej Grzegorz 
Fecko).

Zrób numer 
na wnuczka
Złóż za naszym pośrednic-
twem życzenia swoim bab-
ciom i dziadkom. Już za je-
dyne 10 zł możesz sprawić 

im wielką przyjemność. 
Życzenia przyjmujemy do 
„Dobrego Tygodnika Są-

deckiego”, jak również na 
naszą stronę dts24.pl. Nu-

mer  z życzeniami ukaże się 
16 stycznia, a na dts24.pl 
życzenia możemy zamie-

ścić od zaraz. 

Biuro Reklam i Ogłoszeń 
„Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego”
Nowy Sącz ul. Żywiecka 25, 

tel. 785 340 410, 
(18) 544 64 41 
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ZBRODNIA  I  KARA.  Trzech 15–lat-
ków odpowie przed Sądem Rodzinnym 
w Nowym Sączu za porażenie para-
lizatorem swojego młodszego kolegi. 
Zawiadomienie do Komendy Miejskiej 
sądeckiej policji złożył opiekun prawny 
chłopca. Funkcjonariusze przesłuchali 
już świadków i podejrzanych. Materia-
ły zostały przesłane do sądu.

Do zdarzenia doszło 16 grudnia ub. r. 
podczas długiej przerwy w nowo-
sądeckim Gimnazjum nr 6. Kilku 
uczniów trzeciej klasy przytrzyma-
ło 13–latka, a jeden z nich użył pa-
ralizatora, przyciskając go do nogi 
poszkodowanego, co spowodowa-
ło niedowład kończyny. Pisaliśmy 
o tym jako pierwsi na dts24.pl.

– Jak wynika z akt sprawy, 
wobec dwóch gimnazjalistów za-
rzut może dotyczyć użycia tego 
paralizatora, wobec trzeciego 
zarzut ukrycia tego przedmio-
tu – mówi Bogdan Kijak, rzecz-
nik prasowy Sądu Okręgowego 
w Nowym Sączu. – Takim najpo-
ważniejszym środkiem, jaki moż-
na zastosować wobec nieletnich, 
to umieszczenie ich w zakładzie 
poprawczym. 

Po porażeniu paralizatorem 
gimnazjalista trafił na obserwację 
do sądeckiego szpitala. Jego stan się 
jednak nie poprawiał i został prze-
transportowany do Krakowa. 

(MCH)
Śledź sprawę na dts24.pl

Prokurator 
odpowie 
przed sądem 
niebieskim 
KONTROWERSJE.  Nie doszło 
do znieważenia krzyża i obrazy uczuć 
religijnych. Tak uznała sądecka pro-
kuratura i umorzyła postępowanie 
w sprawie kontrowersyjnej instala-
cji z krucyfiksem na jednej z kamienic 
w Nowym Sączu. 

Prokurator ocenę swą oparł głów-
nie na podstawie zeznań artysty. 
Podczas przesłuchania 70–letni 
Albert Załuski wyjaśnił, że w ten 
sposób chciał zaprotestować prze-
ciwko współczesnemu języko-
wi handlowemu i kupczeniu sym-
bolami religijnymi. Jego zdaniem 
ich komercjalizacja jest coraz bar-
dziej powszechna w świecie. Mia-
ła to przekazać bogata symboli-
ka artystycznej instalacji. Cztery 
postaci przypominające Jezusa 
ukrzyżowanego w miejscu gwoź-
dzi miały czerwone butelki, zamiast 
głów kule ziemskie z drutem kol-
czastym, a nad każdą z nich wid-
niał kod kreskowy.

– W dziele zawarta jest również 
symbolika dotycząca osobistych 
przeżyć artysty i jego najbliższych 
– dodaje prokurator. – Dla przykła-
du widoczny na instalacji drut kol-
czasty symbolizuje tragiczny okres 
okupacji. Artysta pochodzi z Za-
mojszczyzny, jak wiemy tragicz-
nie doświadczonej w czasie wojny. 

Zamieszczone symbole dotyczą 
też współczesnych tragedii, które 
dotknęły rodzinę artysty. 

Senator Stanisław Kogut (PiS), 
który złożył zawiadomienie o moż-
liwości popełnienia przestępstwa, 
z decyzją prokuratury nie chce 
polemizować. – W moim odczu-
ciu jednak prokurator powinien 
powołać biegłego religioznaw-
cę. Moje uczucia religijne zosta-
ły znieważone. Prokurator wziął 
na siebie odpowiedzialność i pod-
jął decyzję, którą szanuję i nie 
mam zamiaru dyskutować. Od-
powie nie przed sądem ziemskim, 
a niebieskim.  (MCH), (G)

POD PARAGRAFEM.  Policja zatrzy-
mała 12 dilerów narkotyków, któ-
rzy w ciągu rok wprowadzili do obro-
tu 4 kg marihuany i 0,5 amfetaminy, 
wartych 150 tys. zł.

Sądeccy funkcjonariusze nad roz-
pracowaniem grupy handlującej 
narkotykami nie tylko na Sądec-
czyźnie pracowali już od kilku mie-
sięcy. Początkiem grudnia ubiegłe-
go roku, gdy zebrane informacje 
dały solidne podstawy do posta-
wienia zarzutów, wspólnie z anty-
terrorystami z Krakowa, zatrzymali 
12 osób zaangażowanych w nar-
kotykową działalność przestępczą 
na terenie powiatów nowosądec-
kiego, limanowskiego, bocheńskie-
go i wielickiego.

– Zatrzymani to mężczyźni 
w wieku od 19 do 28 lat, uczący 

się lub pracujący. Dwóch z nich 
zostało tymczasowo aresztowa-
nych na okres dwóch miesięcy, 
natomiast wobec pozostałych za-
stosowano inne środki zapobie-
gawcze, między innymi dozór po-
licji – mówi Iwona Grzebyk–Dulak, 
rzecznik prasowy KMP w Nowym 
Sączu.

Zatrzymanym zarzucono, 
że w latach 2012–2013 na terenie 
kilku powiatów wprowadzili do ob-
rotu 4 kg marihuany o czarnoryn-
kowej wartości 120 000 złotych oraz 
0,5 kg amfetaminy o czarnoryn-
kowej wartości 30 000 zł. Podej-
rzani usłyszeli zarzuty posiadania 
środków odurzających i wprowa-
dzenia ich do obiegu, co zagrożone 
jest karą od 2 do 12 lat pozbawie-
nia wolności.

(POL)

Rozbita grupa dilerówGimnazjalistom grozi 
poprawczak

GOSPODARKA.  To był trudny rok 
dla sądeckich rzemieślników. Kry-
zys dał im się we znaki. Niemniej 
nie on, a nieuczciwa konkurencja, 
niejasne przepisy prawa i niewła-
ściwe gospodarowanie środkami 
unijnymi są ich największą zmorą. 
– Mimo przeciwności wchodzimy 
w nowy rok z optymizmem. Nasza 
izba stale się powiększa, a to do-
bry znak. Zrzeszamy już 367 osób 
– mówi DTS Jan First, starszy cechu 
i prezes zarządu Cechu Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorczości w No-
wym Sączu. 

W poniedziałek (6 stycznia) 
członkowie cechów i spółdziel-
ni zrzeszeni w Izbach Rzemieśl-
niczych tarnowskiej i nowosą-
deckiej, po mszy świętej spotkali 
się w sądeckim ratuszu na tra-
dycyjnym opłatku pod przewod-
nictwem ks. biskupa nominata 
Jana Piotrowskiego. W noworocz-
ny, życzeniowy nastrój zebranych 
wprowadzili uczniowie Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Nowosą-
deckiego Cechu. 
– A czego życzą sobie rzemieślnicy?

– By sytuacja w kraju się usta-
bilizowała i miejmy nadzieję, 
że zażegnamy już kryzys – odpo-
wiada Jan First. – Znów przeży-
wamy powrót do szkół zawodo-
wych. W końcu dostrzeżono, że nie 

wszyscy muszą być magistrami. 
Cóż z tego, że młodzi są wykształ-
ceni, a pracy nie mają.

– W rzemiośle zawsze jest praca?
– Niestety też miewamy prze-

stoje. To wina nie tyle kryzysu, ile 

nieuczciwej konkurencji. A ta jest 
wynikiem niejasnego prawa. 
Co z tego, że miasto jest przychyl-
ne przedsiębiorcom, kiedy samo-
rządy mają ograniczone możliwo-
ści. Jasność i stabilność przepisów 
leży po stronie rządu. Tymcza-
sem dziś jest tak, że każdy ina-
czej interpretuje przepisy. Spójrz-
my też na fundusz pracy. Zamiast 
na walkę z bezrobociem, two-
rzenie nowych stanowisk, środ-
ki przeznacza się na szkolenia. 
I mamy świetnie przeszkolonych, 
ale nadal bezrobotnych. Środki 
płynące z Unii Europejskiej też 
deprawują i powodują nieuczci-
wą konkurencję na rynku usłu-
gowym. Efekty są takie, że ten, 
kto skorzystał z dotacji, po dwóch 
latach likwiduje działalność, ale 
w międzyczasie zakład musi za-
mknąć inny przedsiębiorca, któ-
ry uczciwie pracował. Niestety 
wykończyły go niskie ceny usług 
proponowane przez konkurenta, 
który otrzymał pieniądze unij-
ne. One nie powinny być rozda-
wane, a udzielane w formie ni-
skoprocentowej pożyczki. Znam 
przypadki nieuczciwych przed-
siębiorców, którzy wzięli dota-
cję, powiesili szyld, a nadal pra-
cują za granicą. 

(KG)
Obejrzyj fotorelację na dts24.pl

Nieuczciwa konkurencja wyrasta 
z niejasnego prawa

Po mszy świętej w Bazylice św. Małgorzaty, którą odprawił biskup nominat 
ks. Jan Piotrowski, przedstawiciele cechów i ich goście, wśród których był 
m.in. Jerzy Gajdosz „Sądeczanin”, król Tarnowskiego Bractwa Kurkowego 
(w środku), spotkali się w ratuszu, by połamać się opłatkiem i życzyć sobie… 
zażegnania kryzysu.

FO
T.

 (K
G)
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W ramach projektu „Aka-
demia Organizacji Po-
zarządowych”, któ-
ry funkcjonuje 
od stycznia 2012 
roku, pojawi-
ły się nowe formy 
wsparcia. Przedsta-
wiciele NGO mogą 
teraz skorzystać z dłu-
gofalowego i zinstytucjo-
nalizowanego doradztwa z za-
kresu ochrony danych osobowych 
oraz kreowania wizerunku wraz 
z media relations i public relations.

Projekt adresowany jest do orga-
nizacji trzeciego sektora mających 
swoją siedzibę na terenie powiatu 
nowosądeckiego lub miasta Nowy 
Sącz. Osoby działające w NGO mogą 
umawiać się na indywidualne spo-
tkania doradcze za pośrednictwem 
biura projektu (ul. Barbackiego 89a, 
33–300 Nowy Sącz, tel. 18 442 95 25).

– Nowe formy wsparcia w po-
staci doradztwa w zakresie ochrony 
danych osobowych oraz kreowania 
wizerunku i PR w NGO uruchomi-
liśmy w odpowiedzi na zapotrzebo-
wanie, które zgłaszają nam przedsta-
wiciele organizacji uczestniczących 

w projekcie – mówi Mag-
dalena Migacz z biu-

ra projektu. – Dla NGO 
kwestie wizerunko-
we są pierwszorzęd-
ne, a ich przedstawi-
ciele często potrzebują 

w tym zakresie po-
mocy. Jeszcze pilniej-

szą sprawą jest świadome 
stosowanie ustawy o ochro-

nie danych osobowych i regula-
cji pokrewnych, z czego wiele osób 
nadal nie zdaje sobie sprawy. Dzię-
ki nowym usługom w „AOP” będzie 
można ten stan zmienić.

Wszystkie korzyści, jakie tzw. 
trzeci sektor ma w ramach projek-
tu, są całkowicie bezpłatne, a moż-
na wśród nich, oprócz powyższych, 
wymienić m.in. szkolenia specja-
listyczne (zarządzanie organizacją 
pozarządową, zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi, zasady partnerskiej 
współpracy, zarządzanie projekta-
mi wraz z certyfikacją IPMA–D), do-
radztwo z zakresu marketingu i pro-
mocji NGO, pozyskiwania środków 
zewnętrznych dla NGO, zarządza-
nia finansami i zasobami ludzki-
mi w NGO.

– Zachęcamy wszystkich dzia-
łających w NGO do zgłaszania się 
– dodaje M. Migacz. – Dysponujemy 
jeszcze kilkoma wolnymi miejscami 
na bardzo prestiżowe 160–godzin-
ne szkolenie „zarządzanie projekta-
mi”, które rozpocznie się w stycz-
niu 2014 r. Warto także zgłaszać się 
na krótsze formy szkoleniowe, któ-
re organizujemy w miarę potrzeb.

Dlatego też warto śledzić stronę 
internetową projektu: www.aop.eu-
ropaplus.pl. Projekt oferuje ponad-
to poradnictwo prawne i obywatel-
skie (prawnik podczas dyżurów radzi 
m.in. w zakresie zakładania organi-
zacji pozarządowej, form działania 
NGO, aspekty prawne funkcjonowa-
nia NGO), a także doradztwo w za-
kresie księgowości w NGO – specy-
ficznej w trzecim sektorze.

Osoby działające w nieformalnych 
grupach, chcące zarejestrować orga-
nizację pozarządową, mogą skorzy-
stać z pomocy Inkubatora Organiza-
cji Pozarządowych. Wszystkie NGO 
objęte wsparciem projektu mogą 
także liczyć na wsparcie techniczne.

Przypomnijmy – do projektu 
mogą się zgłaszać organizacje poza-
rządowe, które swoją siedzibę mają 

na terenie powiatu nowosądeckiego 
lub miasta Nowy Sącz. Osoby podej-
mujące w ich imieniu decyzje kieru-
ją do poszczególnych form wspar-
cia: swoich pracowników, członków 
NGO, członków organów NGO lub 
wolontariuszy.

Projekt realizuje fundacja Europa 
+ w partnerstwie z Powiatem Nowo-
sądeckim oraz Stowarzyszeniem Są-
decki Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Projekt „Akademia Organizacji Po-
zarządowych” jest dofinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Wszelkie szczegóły dostępne 
są na stronie internetowej:

www.aop.europaplus.pl
Kontakt za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: 
biuro@aop.europaplus.pl

lub telefonicznie: 18 442 95 25
Biuro projektu:

ul. Barbackiego 89a, 
33–300 Nowy Sącz

Akademia dla NGO – nowe formy wsparcia
Aka-
o-

-
cjo

w p
d

sz
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KONTROWERSJE.  Dwóch przedsię-
biorców, dwie firmy i dwie racje. Za-
rzewiem konfliktu miała być nieuda-
na transakcja sprzedaży działki przy 
ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu. 
Później pojawiły się donosy i oskar-
żenia o wysyłanie paczek z niechcia-
ną, egzotyczną zawartością i łama-
nie prawa.

Obaj przedsiębiorcy prowadzą za-
kłady o podobnym profilu dzia-
łalności. Jeden zakład jest położo-
ny przy ulicy Krakowskiej, a drugi 
przy Papieskiej. Ich właściciele zna-
ją się już od 15 lat. Byli nawet kum-
plami. Ale wiosna 2008 roku przy-
niosła nieoczekiwaną zmianę 
w ich relacjach. Sławomir Szew-
czyk chciał kupić działkę od Paw-
ła Paska. Koledzy nie dogadali się 
w sprawie ceny i transakcja nie do-
szła do skutku.

– Chyba w 2009 roku zdecy-
dowałem się, żeby coś zrobić 
z tą działką. Prowadziłem komis 
samochodowy, ale zdecydowa-
łem się na budowę stacji diagno-
stycznej. Uzyskanie pozwolenia 
na budowę szło bardzo powoli. 
Kiedy w końcu otrzymałem zgo-
dę, wycofała się firma, która mia-
ła budować zakład. Jak się dowie-
działem – robiła już coś wcześniej 
dla Sławomira Szewczyka. Wte-
dy zrozumiałem, że przez ten czas 

ktoś mnie blokował – mówi Pa-
weł Pasek.

Otworzył swój zakład przy Kra-
kowskiej w marcu 2012 r. Jak twier-
dzi, od tego czasu nie może opędzić 
się od kolejnych kontroli. Ostatnia 
ma dotyczyć obrotu paliwami płyn-
nymi, a konkretnie handlu butlami 
gazowymi, takimi, jakich używa się 
w domowych kuchenkach.

– Mam czyste sumienie, bo ob-
rót był niższy niż 10 tysięcy euro, 
więc wszystko było zgodnie z pra-
wem, bo z takim obrotem nie podle-
gam pod jurysdykcję Urzędu Regu-
lacji Energetyki i nie muszę opłacać 
koncesji, złożyłem stosowne zezna-
nia na policji i nie nałożono na mnie 
mandatu. Staram się właśnie o kon-
cesję, a przez ten donos sprawa 
jest dużo trudniejsza, bo stosuje się 
wobec mnie procedurę zaostrzoną 
– tłumaczy Paweł Pasek.

Do złożenia zawiadomienia Sła-
womir Szewczyk otwarcie się przy-
znaje. Podaje powody, jakimi się 
wtedy kierował:

– Nie wiem, dlaczego ja jako 
przedsiębiorca mam wnosić opła-
ty koncesyjne, a drugi ma tego nie 
robić. Podpisałem się pod zgłosze-
niem do Urzędu Regulacji Ener-
getyki. To nie jest żaden paszkwil 
ani anonim. Oficjalnie zapytałem, 
dlaczego dwadzieścia pięć firm 
w Nowym Sączu opłaca koncesję, 

a dwudziesta szósta nie. I urząd 
przychylił się do mojego wniosku.

Paweł Pasek podejrzewa, że jego 
konkurent stoi również za wysła-
niem do niego dwóch paczek, jed-
nej z pięcioma bananami i drugiej 
z pluszową małpką i gryzakiem oraz 
fakturą VAT jednego ze sklepów 
internetowych.

– Policja nie sprawdziła tego, 
kto wysłał paczkę z bananami. 
Znajdowała się tam kartka z na-
pisem „Smacznego” i dwa rysun-
ki małp. Mam wykupioną domenę 
autopasek.pl. W tym czasie ktoś 
wykupił kilka o podobnych adre-
sach. Zamieszczone były tam ob-
razki z małpami i jakieś głupie 
historie. Na serwisach ogłoszenio-
wych pojawiły się reklamy mojej 
firmy z odnośnikami na te strony. 
Dostałem na maila ofertę od pana 
Szewczyka, w której zapropono-
wano mi zakup tych pięciu do-
men za 50 tysięcy złotych netto. 
W ofercie napisano, że treść, jaka 
znajduje się na tych stronach, jest 
wynikiem działalności non–pro-
fit pracowników firmy tego pana 
– mówi Paweł Pasek.

W internecie pojawiło się pięć 
stron o adresach podobnych do au-
topasek.pl. Do niedawna można 
było na nich znaleźć zdjęcia małp 
i krótką historyjkę. Teraz znajdują 
się tam zapowiedzi otwarcia nowej 

hurtowni i numer telefonu firmy 
pana Szewczyka.

– Paweł Pasek zgłaszał na po-
licję, że ja mu wysłałem paczkę 
z bananami. Zdaje się, że ma wię-
cej wrogów niż przyjaciół. Robio-
no analizę pisma, czy to ja adre-
sowałem paczkę. Policja przesłała 
to do prokuratury, a ta natych-
miast umorzyła sprawę. Kiedy 
on zakładał swoją działalność go-
spodarczą i nazwał swoją firmę 
Auto Pasek, kupiłem te domeny. 
To było pięć czy sześć lat temu. 
Musi pogodzić się z tym, że ja je-
stem jego konkurentem i oprócz 
tego, że prowadzę stację kontro-
li pojazdów, handluję również 
domenami, których mam kilka-
set i z sukcesem je sprzedaję. Jak 
on doniesie na mnie, że jakim 
prawem ja mu zaproponowałem 
sprzedaż tych domen, to dosta-
nę wezwanie na policję, muszę się 
zgłosić, a policja umarza postępo-
wanie, bo to nie jest żaden karalny 
czyn, że ja zaoferowałem mu od-
kupienie domen – odpiera zarzuty 
Sławomir Szewczyk.

Na adres firmy pana Paska przy-
szedł również list ze skserowaną li-
stą sponsorów poznańskiego ZOO. 
Okazało się, że ktoś bez jego wie-
dzy, a w imieniu firmy, opłacił 
miesięczne wyżywienie pawiana 
płaszczowego.

– Największą ma zadrę o to, że ja 
mam stację przy ulicy Papieskiej, 
a on przy Krakowskiej. Znamy się 
dość długo i rozmawialiśmy – żali 
się o to, że moja stacja odbiera mu 
klientów i jest mu ciężko. Nie robię 
tego na złość, tylko dlatego, że jest 
taka potrzeba rynkowa, bo mam 
klientów, z którymi od 1999 roku 
współpracuję. Szkaluje moją oso-
bę, a ja nie mówię, że on jest zły. Nie 
jestem upoważniony, żeby go oce-
niać. Czy ja jestem w tym konflik-
cie lepszą osobą, a on gorszą? Niech 
klienci to rozsądzają. Nie mówię 
żadnych negatywnych informacji 
na temat pana Pawła Paska, odno-
szę się tylko do działań konkuren-
cyjnych, do działań firmy – mówi 
Sławomir Szewczyk.

Sąd rozpatruje w tej chwili od-
wołanie od decyzji odmowy wsz-
częcia dochodzenia w sprawie 
uporczywego nękania przez wyko-
nywanie głuchych telefonów, wy-
słania paczki z bananami i umiesz-
czenie na domenach internetowych 
treści o małpach.

– Pan Pasek uważa, że osoby, któ-
re zarejestrowały te domeny, do-
puściły się naruszenia jego dóbr 
osobistych. Wystąpił do Sądu Polu-
bownego, żeby wykazać, że taki fakt 
miał miejsce – mówi mecenas Mar-
cin Kafel, reprezentujący Pawła Paska.

KRZYSZTOF JURKOWSKI

Jak tu nie dostać małpiego rozumu?
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www.farbol.pl

•  FARBY (dachy, elewacje, wnętrza)

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

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych.

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

REKLAMA

NOWY SĄCZ
ul. Sobieskiego 

14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

REKLAMA

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

BRYKIET DRZEWNY – producent, c.o., 
kominki. Tel. 503–313–788.

KUPIĘ stary motocykl, stan obojętny. 
Tel. 507 187 349

LOKALE DO WYNAJĘCIA nad sklepem 
Groszek Naszacowice, pow. od 30 do 
50m2. Tel. 601 696 386, 609 147 109.

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

UWAGA.  Jedna z firm telekomunika-
cyjnych naciąga mieszkańców Nowe-
go Sącza. Jej przedstawiciele pukają 
do domów i podają się za fachowców, 
którzy sprawdzają linie telekomuni-
kacyjne. Później proszą o podpisanie 
protokołu, który tak naprawdę jest 
nową umową z nowym operatorem.

Za swoje ofiary przedstawiciele fir-
my wybierają najczęściej starsze 
osoby, które, ufne, nawet nie czy-
tają podpisywanych dokumentów. 
– Firma nie daje żadnej kopii umo-
wy ani regulaminu świadczenia 
usług. Tylko w kilku przypadkach 
pozostawiono sam regulamin po-
zwalający na identyfikację firmy 
– mówi Leszek Jastrzębski, miejski 
rzecznik konsumentów. 

O tym, że doszło do zmiany ope-
ratora, sądeczanie dowiadują się 
najczęściej w momencie, kiedy do-
stają fakturę. Dopiero wtedy za-
uważają, że widnieje na niej na-
zwa zupełnie innej firmy niż ta, 
z którą podpisywali umowę. – Przy 
okazji może wystąpić konieczność 
zapłaty kary umownej ze starym 
operatorem, jeżeli umowa z nim 
podpisana była zawarta na czas 
określony – dodaje Jastrzębski.

Co dzień do miejskiego rzeczni-
ka konsumentów zgłasza się co naj-
mniej jedna poszkodowana osoba. 

Zdarza się nawet, że przychodzą 
grupy sąsiadów oszukane przez 
nieuczciwych przedstawicieli.

Ale to nie koniec problemów 
z naciągaczami. Za chwilę podob-
ny problem będzie dotyczył umów 
z firmami, które świadczą usłu-
gi energetyczne. Przekonała się już 
o tym część mieszkańców Nowe-
go Sącza. 

– Podpisali oni umowy o dosta-
wie energii elektrycznej. Teoretycz-
nie mieli zaoszczędzić parę groszy 
na jednym kilowacie, ale umowa 
wiązała się z koniecznością zapła-
ty różnego rodzaju ubezpieczeń. 
W konsekwencji wychodziło dużo 
drożej niż u poprzedniego operatora 
– tłumaczy Leszek Jastrzębski. Miej-
ski rzecznik konsumentów twier-
dzi, że to dopiero początek takich 
problemów, tym bardziej, że firmy 
nie przebierają ani w sposobach, 
ani w środkach, aby zdobyć nowych 
klientów. Jedna z firm telekomu-
nikacyjnych proponuje już nawet 
w pakiecie sprzedaż prądu. 

Rada jest tylko jedna. Aby nie dać 
się oszukać, wystarczy dokładnie 
czytać to, co podpisujemy. Warto 
też pamiętać, że jeśli podpisujemy 
umowę w domu, to mamy pra-
wo od niej odstąpić w ciągu 10 dni 
od jej zawarcia.

(MAT)

Seniorzy na celowniku 
naciągaczy

INWESTYCJE.  Obwodnica północna 
Nowego Sącza z długo wyczekiwanym 
drugim mostem nad Dunajcem będzie 
kosztować 98 mln zł i pierwsze samo-
chody pojadą nią w lipcu 2015 r. Prze-
targ wygrała firma Intercor z Zawiercia 
i, jeśli aura pozwoli, prace rozpocz-
nie jeszcze w tym miesiącu. O tym, jak 
będzie wyglądać nowa droga, rozma-
wiamy z GRZEGORZEM MIRKIEM, dy-
rektorem Miejskiego Zarządu Dróg 
w Nowym Sączu

– Będzie to droga klasy GP. Co to znaczy? 
– GP, czyli główna przyspieszo-

na – mówi o parametrach obcią-
żenia i szczegółach projektowych. 
Dla zwykłego użytkownika nie ma 
to większego znaczenia. Część para-
metrów jest podwyższona, na przy-
kład 3,5–metrowa szerokość pasa, 
czyli jest to po prostu droga wyższej 
klasy – jednojezdniowa z dwoma pa-
sami ruchu i ścieżką rowerową o łącz-
nej długości około dwóch kilometrów.
– Nie taka zwykła droga, bo nie będzie 
na całej długości biegła po ziemi.

– No tak, estakada będzie 
mieć długość 900 me-
trów, do tego jest jesz-
cze most. Również 
tory kolejowe, które 
tamtędy biegną znaj-
dą się pod obwodni-
cą. Poza tym kategorię 
wytrzymałości określo-
no na 115 kN na oś, czyli 115 
ton. Jest to dużo i mówi wiele 
o jakości drogi.
– Wiemy już, jak będzie wyglądać droga, 
ale jeszcze jakoś trzeba na nią wjechać. 
Kierowcy obawiają się, że rondo, któ-
re powstanie w miejsce skrzyżowania ulic 
Witosa i Tarnowskiej spowolni ruch. 

– Nie ma powodu do obaw. Rondo 
jest po to, aby zwiększyć przepusto-
wość skrzyżowania. Będzie to rondo 
z bajpasami, czyli powstanie specjal-
ny pas do skrętu dla samochodów ja-
dących od strony Krakowa na ob-
wodnicę i drugi, dla jadących z ulicy 
Witosa na Tarnowską. Pozostałe kie-
runki będzie można wybrać po wje-
chaniu na samo rondo. Rondo na ulicy 

Marcinkowickiej będzie już 
zwykłe, bez bajpasów.

– Władze mówią o suk-
cesie, chwalą swoich 
urzędników, ale nie bra-
kuje głosów, które wręcz 
ganią, że musieliśmy tak 

długo czekać na rozpo-
częcie budowy obwodni-

cy. Komentują, że w końcu ci 
urzędnicy porządnie napisali wnio-

sek, a prezydent chce ich za to nagrodzić. 
– Jak czegoś nie ma, to jest źle, jak 

coś powstanie, to też jest źle. Osobi-
ście jest to powód, dla którego nie lu-
bię odnosić się do polityki, jeśli można 
to tak w ogóle nazwać. Dobrze byłoby, 
żeby wszyscy pomagali, a nie kryty-
kowali. Jeśli rozpoczynamy jakąś in-
westycję, to trzeba się cieszyć, bo jest 
to dla mieszkańców. Drugi most nad 
Dunajcem jest bardzo potrzebny i do-
prowadziliśmy do tego, że powstanie. 
I tyle na ten temat.

Rozmawiał KRZYSZTOF JURKOWSKI
Zobacz, jak będzie przebiegać 

obwodnica na dts24.pl

Budowa obwodnicy ruszy jeszcze 
w tym miesiącu

Wraz z 2013 rokiem do historii od-
szedł Karpacki Oddział Straży Gra-
nicznej w Nowym Sączu. Przy ul. 
Strzelców Podhalańskich będzie te-
raz funkcjonować jedynie ośrodek 
wsparcia pograniczników. Podczas 
gdy w Nowym Sączu trwa reorgani-
zacja w dawnej komendzie, Najwyż-
sza Izba Kontroli bada czy nie do-
szło do nieprawidłowości przy jej 
likwidacji. O zmianach dotyczących 
służb granicznych na południu Polski 
ROZMAWIAMY  z DOMINIKIEM TRA-
CZEM, komendantem głównym Stra-
ży Granicznej. 

– Długo zapowiadane zmiany na Są-
decczyźnie, poprzedzone protestami 
i burzą polityczną, wchodzą w życie. 
Jak teraz będzie wyglądała organizacja 
służb granicznych na południu Polski?

– Placówki funkcjonujące na tere-
nie dawnego Karpackiego Oddziału, 
przeszły pod zarząd nowo utworzo-
nego Oddziału Śląsko–Małopolskie-
go. Na bazie komendy Karpackie-
go Oddziału planujemy natomiast 

utworzyć Karpacki Ośrodek Wspar-
cia. Prezydent podpisał nową usta-
wę o cudzoziemcach, która daje ko-
mendantowi głównemu możliwość 
tworzenia takich ośrodków. Decy-
zję o utworzeniu ośrodka w Nowym 
Sączu chciałbym podpisać do poło-
wy stycznia.
– Jak zostały rozłożone etaty pra-
cowników cywilnych i mundurowych 
w komendzie w Nowym Sączu?

– Żaden z pracowników KOSG 
nie traci możliwości uzyskania 
środków do życia, a wszyscy funk-
cjonariusze otrzymali propozy-
cję kontynuowania służby – w in-
nych jednostkach organizacyjnych 
SG lub, w ramach porozumienia 
z szefami służb podległych MSW, 
w policji lub straży pożarnej. Bar-
dzo daleko zaawansowane jest też 
porozumienie ze służbą więzien-
ną. W ośrodku w Nowym Sączu 
znajdzie zatrudnienie 180 z 250 

funkcjonariuszy. Traktuję to jako 
duży sukces.

[…] 
– A jak zostanie zagospodarowana sie-
dziba KOSG? Były plany, żeby szkolili się 
tam strażacy. Siedzibę mieli mieć tam 
także policjanci?

– Według planów zagospodaro-
wania będzie tu funkcjonować KOW, 
a także komisariat policji i Szkoła 
Aspirantów Straży Pożarnej.
– Obecnie trwa kontrola NIK, mają-
ca zbadać, czy nie było nieprawidło-
wości przy likwidacji  KOSG. Jeśli wy-
każe, że takie były, oddział w Nowym 
Sączu może zostać przywrócony? Czy 
wynik kontroli może mieć jakikolwiek 
wpływ na obecną formę funkcjonowa-
nia służb granicznych?

– Do kontroli NIK będziemy mo-
gli się odnieść dopiero wtedy, kiedy 
będziemy znać jej wyniki.

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK 
Cała rozmowa na dts24.pl

Pożegnanie z KOSG
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ROZMOWA  z profesorem 
TADEUSZEM KUDŁACZEM, dyrekto-
rem Instytutu Ekonomii Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w No-
wym Sączu.

(…) - Powiedział Pan, że samorządy czę-
sto mają wpływ na gospodarkę - stwa-
rzając albo nie - dobre warunki do roz-
woju. Samorządy zaś na szczeblu miasta 
czy gminy rozkładają ręce, bo co może 
burmistrz albo prezydent? Przecież nie 
stworzy nowych miejsc pracy. 

- To jest właśnie problem odbi-
jania piłeczki i przerzucania się od-
powiedzialnością. Obecnie i praw-
dopodobnie do 2020 r., samorządy 
województw będą potęgami, jeżeli 
chodzi o politykę. Prawda jest taka, że 
skutecznie prowadzi politykę ten, kto 
ma pieniądze. Województwa transfe-
rują znaczące pieniądze.
- I to jest realna władza?

- Tak. Rzecz tylko w tym, żeby 
– ale nie w sensie pejoratywnym, 
ani nie manipulując tym instrumen-
tem pieniężnym - robić tak, aby re-
gion rozwijał się najlepiej. Rozwijał 
się, czyli m.in. dochodziło do wzro-
stu spójności. Spójność jest dzisiaj 
powszechnie podnoszoną wartością 
rozwoju regionów i krajów (…)
- Jak władze Małopolski zarządzają tymi 
funduszami? Często słychać, m.in. w 
Nowym Sączu, że pieniądze są niezbyt 

sprawiedliwie dzielone. Im dalej od Kra-
kowa, tym gorzej.

- Przeczytałem podobną opinię 
chyba w waszej gazecie. Była notat-
ka ze spotkania przedsiębiorców i re-
lacja z potencjalnego buntu wójtów 
oraz burmistrzów sądeckich. Tam, 
gdzie dzielone są pieniądze, zawsze 
będą tacy, którzy są bardziej i mniej 
zadowoleni. Taka jest natura rzeczy. 
Nie możemy oczekiwać, że wszyscy 
będą zadowoleni. Z tego, co pamię-
tam, najbardziej chyba wzburza brak 
w planach drogi ekspresowej Brzesko 
– Nowy Sącz, aczkolwiek to jest aku-
rat inwestycja poza zasięgiem władz 
województwa małopolskiego. Mimo 
to marszałek obiecał, że ten segment 
zostanie wpisany do kontraktu te-
rytorialnego (…) Dodajmy jeszcze, 
że Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020 posia-
da budżet około 2, 85 miliardów euro. 
To jest ponad 10 miliardów złotych.
- Niewyobrażalne pieniądze?

- Tak, ale Kontrakt Terytorialny 
przewiduje 55 miliardów złotych dla 
Małopolski, choć część środków po-
chodzi spoza województwa, więc z puli 
rządu. Co prawda jest to kwota rozpi-
sana na 7 lat, niemniej to spora suma.
- Panie profesorze, takie kwoty roz-
palają wyobraźnię. Przeciętny obywa-
tel mówi: „Mamy tak ogromne pieniądze 
do dyspozycji w najbliższych latach, więc 

wszystko wokół nas powinno się zmienić 
na lepsze”. Ostrożnie?

- Ostrożnie, bo potrzeby mają to 
do siebie, że są nieograniczone. W 
przyszłości tych potrzeb nie będzie 
mniej, będzie ich więcej. Rzecz nie-
zwykle ważna, żeby dokonać mądrej 
selekcji rozwiązywania tych proble-
mów, w perspektywie roku 2020.
- Konieczna jest gradacja potrzeb?

- Niezwykle ważna jest selek-
cja potrzeb. Na szczęście rządzą tym 
dosyć sztywne zasady (…) Spróbuj-
my wydatki zaprojektować tak, aby, 
skoncentrować się na niezbyt dużej 
liczbie przedsięwzięć. Dojdzie za-
pewne z tego powodu do pewnej po-
laryzacji nastrojów, bo pozostałe pro-
jekty nie otrzymają dofinansowania, 
ale w dłuższej perspektywie projekty 
dofinansowane zadziałają i pociągną 
za sobą rozwój całego województwa.
- Czyli np. dofinansujmy te pomysły, któ-
re będą generować nowe miejsca pracy?

- Właśnie tak. Dofinansujmy te 
projekty, gdzie są najwyższe mnoż-
niki rozwoju. To znaczy inwestujemy 
w taką dziedzinę, gdzie zainwestowa-
ny milion złotych w krótkim okresie 
przyniesie 5 milionów.
- Na przykład zainwestujmy w drogę 
ekspresową do Brzeska?

- Droga ekspresowa to inwestycja, 
której idea nie powstała wczoraj. Od-
kąd pamiętam istnieje problem do-
stępności Nowego Sącza. Sądecczy-
zna to obszar turystyczny i poprzez 
turystykę może się rozwijać. Żeby tu-
rystyka była siłą motoryczną rozwo-
ju, to m.in. musi spełniać warunek 
dostępności komunikacyjnej. Jeśli-
by dostępność Sądecczyzny wzglę-
dem Krakowa skrócić o kolejne pół 
godziny, bo autostrada już ją skróciła 
o pół godziny, to sądzę, że przyczyni 
się do wzrostu ruchu turystycznego.

- Czyli w godzinę docieramy z Krakowa. 
Co się dzieje dalej?

- Przyjeżdża tu coraz więcej tury-
stów. Mam na myśli wyjazdy week-
endowe i turystykę pobytową. Choć-
by już na jeden wieczór na narty 
można wyskoczyć. To się będzie po-
dobało mieszkańcom nawet bardziej 
odległych miast. Powstanie opinia, 
że na Sądecczyznę warto pojechać, 
bo szybciej dojadą. Tak więc dostęp-
ność komunikacyjna (…) może się 
przekładać na dalszy rozwój tury-
styczny Sądecczyzny. Na to będzie 
miała też wpływ baza turystyczna 
– miejsca noclegowe, gastronomia 
itd., ale to jeszcze nie wszystko. Jest 
jeszcze coś, co powinno się nazywać 
przemysłem wolnego czasu, impre-
zy różnego typu, eventy. Tego na Są-
decczyźnie chyba trochę brakuje. Tu 
powinien być taki ośrodek, centrum 
turystyczne. Wiem, że to się wielu 
może nie spodobać, ale Nowy Sącz nie 
spełnia tego warunku. Nowy Sącz nie 
jest miastem turystycznym.
- Nie jest. A Pan się obawia, że sądecza-
nie się o to obrażą?

- Nowy Sącz jest bardzo sympa-
tycznym miastem. Wiele osób tu z 
chęcią przyjeżdża, ale jeżeli ten sub-
region nie będzie miał takiego cen-
trum, to będzie kłopot. Turyści po-
trzebują takiego centrum. Oczywiście 
obok chodzenia po górach, zjeżdża-
nia na nartach i wielu innych możli-
wości, które daje przyroda. Zawsze 
mam pewien opór, chociażby z uwa-
gi na wiek jestem bardziej konser-
watywny, ale użyję tego określenia. 
Nowy Sącz powinien być smart city 
- inteligentnym miastem, zagospo-
darowującym czas wolny, organizu-
jącym różnego typu imprezy, które 
mogą przyciągać turystów nie tylko 
z okolicznych miejscowości.
- Chodzi o coś więcej niż okazjonalny 
koncert?

- Zdecydowanie chodzi o coś wię-
cej. W pewnym sensie takim miastem 
jest Krynica. Tam jest o tyle łatwiej, że 
Krynica jest miastem docelowym ru-
chu turystycznego, bo sama oferuje 
już coś bardzo ważnego.
- Nowy Sącz nigdy nie będzie mógł pod 
tym względem konkurować z Krynicą.

- W tym aspekcie oczywiście nie. 
Ale powstaje strategia Nowego Sącza 
i mam nadzieję, że władze będą rów-
nież brały pod uwagę, żeby się nie 
ograniczać tylko do ulepszania tego, 
co jest, ale pokuszą się o stworzenie 
nowej jakości. Gdyby postawić cel 
dla miasta na najbliższą przyszłość, to 
brzmiałby: Nowy Sącz jako centrum 
turystyki Sądecczyzny. To wymaga-
łoby pewnych przedsięwzięć i dużej 
inwencji lokalnych władz.

- I to Pan będzie podpowiadał władzom 
miasta?

- Jeżeli mnie będą pytać, to tak.
- Przecież jest Pan wśród ekspertów 
pracujących nad strategią.

- No tak, było jedno spotkanie, 
ale na razie na tym się skończyło. 
Wiem, że trwają takie organiczne 
prace, pewnie jeszcze nie doszło do 
tego etapu, gdzie są stawiane jakieś 
propozycje. Z całą pewnością będę 
namawiał, żeby próbować Nowy Sącz 
przekształcać w centrum turystyczne 
organizujące różnego typu wydarze-
nia i imprezy. Sącz jest otoczony te-
renami o wybitnych walorach tury-
stycznych i mógłby na tym bazować. 
Jest też inny ważny dla miasta aspekt 
– młodzież (…)
- Ale Pan wie, że młodzi ludzie z Nowego 
Sącza raczej wyjeżdżają.

- Niestety.
- I wracać nie chcą.

- Trzeba zahamować ujemne sal-
do migracji. Zawsze będą emigrowali 
bardziej ambitni, bardziej pomysłowi, 
bardziej otwarci na przedsiębiorczość 
i to nie jest żadne odkrycie. Jednak 
Nowy Sącz ma szansę bycia miastem 
akademickim (…) Mam przegląd jed-
nej sądeckiej uczelni i uważam, że 
młodzież kończąca tu studia nie po-
winna mieć żadnych kompleksów. 
Ale na razie sądeckie uczelnie nie mają 
praw akademickich. To jest ważne, 
czyli mieć pełne studia pierwszego, 
drugiego i trzeciego poziomu, mieć 
prawa do doktorantów, prowadzić 
badania na rzecz Nowego Sącz, Są-
decczyzny i Małopolski.
- I to jest kolejna szansa rozwoju miasta?

- Tak uważam. Na świecie mamy 
wiele przykładów takich miast 
średnich, które stają się potęgami 
akademickimi.
- Panie profesorze, Sądecczyzna to re-
gion ludzi zaradnych, czy to jest mit wy-
myślony przez sądeczan?

- Nowy Sącz jest subregionem lu-
dzi zaradnych i przedsiębiorczych (…) 
Mówię to, jako obserwator z Krako-
wa. Powstawała u mnie praca doktor-
ska z przedsiębiorczości Sądecczyzny. 
Znam ten temat, a autor pracy odnosi 
obecnie spore sukcesy w działalności 
samorządowej w powiecie nowosą-
deckim. Być może w niedostatecznej 
proporcji do przedsiębiorczości po-
zostaje inwencja władz, które może w 
większym stopniu powinny tworzyć 
warunki. Mam odczucie, że dziś są to 
głównie działania tylko nadążające 
za problemami, a nie wyprzedzające 
problemy. W takich sprawach władze 
powinny działać wyprzedzająco (…)
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wykorzystano fragmenty wywiadu 
dla Regionalnej Telewizji Kablowej.
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Projekt „Przeciwdzia anie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest  przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 

– zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki, 
Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 „Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”
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Cel dla Nowego Sącza: centrum turystyki
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– Właśnie trzymamy w ręku książ-
kę „Dlaczego za kratami. Poruszają-
ce historie więźniów”. Te historie, któ-
re ukazały się nakładem Wydawnictwa 
WAM spisywali sami osadzeni i przez 
lata przekazywali księdzu. Dlaczego 
właśnie praca z więźniami?

– Inspiratorem moich więzien-
nych spotkań była pani Małgorza-
ta Wróbel, z którą współpracujemy 
od ponad 20 lat. To ona zapropono-
wała, żebym odwiedził grupę osa-
dzonych w Nowym Sączu. To moje 
pierwsze więzienne spotkanie było 
podszyte ogromną tremą. Wcho-
dziłem przecież w zupełnie nie-
znany sobie świat. I to pierwsze 
spotkanie poruszyło mnie do głę-
bi. Zdumiało mnie osobiste zaan-
gażowanie tej dwudziestki skaza-
nych w spotkanie, które prowadził 
Leszek Kumor. A tematem spo-
tkania sprzed 20 lat było ojcostwo: 
„Bóg jest kochającym ojcem, któ-
ry nas poszukuje przez Chrystusa”. 
To pierwsze wrażenie było tak moc-
ne, że od tego momentu – w mia-
rę możliwości – w każdy wtorek 
uczestniczę w spotkaniach w są-
deckim Zakładzie Karnym.
– Poznał ojciec dobrze zakamarki dusz 
osadzonych przez tych dwadzieścia lat 
pracy z nimi?

– Na pewno poznałem wiele ich 
problemów, przynajmniej na mia-
rę otwartości i szczerości w roz-
mowach. Tak było podczas spo-
tkań w więzieniach w Nowym Sączu 
i Nowym Wiśniczu i podczas mi-
sji wolontariackiej w ośrodku wy-
chowawczym w Mszanie Dolnej. 
W czasie tej pracy zrodziło się we 
mnie przekonanie, że tak dorosłym 
osadzonym, jak i nastolatkom moż-
na próbować pomóc miłością, któ-
rą przynosi Chrystus. To miłość i do-
świadczenie szacunku do człowieka, 
troski o człowieka, to miłość, która 
wymaga, ale niczego w zamian nie 
oczekuje. I to poruszam we wstępie 
do książki, o której mówimy.
– Najważniejsza refleksja, jaka nasuwa 
się księdzu po dwudziestu latach pracy 
duszpasterskiej w więzieniach.

– Myślę, że to jednak niezbyt 
przyjemne wnioski. Znam historie 

tych ludzi z rozmów, sakramentu 
pojednania, z korespondencji. Dla-
tego wiem, że ci ludzie, wychodząc 
na wolność, nie mają oparcia i czę-
sto kolejny raz się gubią. Zasadni-
cza przyczyna ich problemów tkwi 
w patologicznych rodzinach, z któ-
rych się często wywodzą. Brakuje 
tam treści właściwych dla rozwo-
ju osobowości dziecka. Tym lu-
dziom za kratami można też pomóc, 
wciągając ich w świat głębszych 
przeżyć. Pewien więzień opowia-
dał mi, że kiedy wyjdzie na wol-
ność, musi uzupełnić braki: to będą 
głównie wizyty w lokalach, a może 
się trafi jakaś babka czy narkotyki. 

Obserwowałem tego więźnia przez 
dłuższy czas i po okresie chęci „za-
spokojenia braków” na wolności, 
naszła go głębsza refleksja, iż może 
się do czegoś przydać. Tak działo się 
dzięki tym spotkaniom i grupie wo-
lontariuszy pracujących w sądec-
kim Zakładzie Karnym. Kluczem 
do takiej przemiany jest dotarcie 
do tych ludzi, zdobycie ich zaufania.
– Udawało się to?

– Spotkania raz w tygodniu 
w Nowym Sączu i dwa razy w mie-
siącu w Nowym Wiśniczu, nie 
sprzyjają budowaniu więzi, jed-
nak próbujemy przekazywać osa-
dzonym obraz normalnego życia 
na wolności – w małżeństwie, w ro-
dzinie. A jeśli ktoś chce, to rów-
nież na budowaniu swojego życia 
na osobistej więzi z Chrystusem, 
którego na ogół nie znają.
– Skąd pomysł na książkę i do kogo jest 
skierowana?

– Spisane historie ludzkie po-
wstawały z moich rozmów z więź-
niami. Kiedy rodził się między nami 
głębszy kontakt, proponowałem 
zapisanie tych trudnych często 
przeżyć. Nie było to proste i wiele 
historii z książki jest mocno okro-
jonych, głównie dlatego, aby nie 
ujawniać całej prawdy przed świa-
tem. Poza tym mężczyznom nie 

przychodzi łatwo otwieranie się. 
Dlatego jedni pisali oględnie, inni 
bardziej otwarcie, a wiele zawar-
tych w opowieściach rzeczy trzeba 
było korygować, by nikogo słowem 
nie skrzywdzić. Posiadam jeszcze 
wiele podobnych historii spisanych 
przez więźniów, ale nie mam ich 
zgody na publikację. Trzeba pa-
miętać, że dla niektórych spisanie 
swojej historii, to forma spowie-
dzi, więc wkraczamy tu na bar-
dzo delikatny obszar, który należy 
uszanować. Do kogo jest skiero-
wana ta książka? Do każdego. Zde-
cydowana większość osób na wol-
ności ma niewłaściwą ocenę tych 
pogubionych ludzi zza krat. Złośli-
wie powiada się czasem, że przecież 
oni tam mają wyżywienie, jest im 
ciepło, mają jakąś rozrywkę i jesz-
cze my za to płacimy. To powierz-
chowna ocena. Ta książka pokazuje, 

że za każdym wyrokiem stoją dra-
maty ludzi pogubionych życiowo, 
którzy zazwyczaj nie zaznali pod-
stawowych uczuć – miłości, ciepła, 
więzi z rodzicami. Oczywiście jest 
w tych historiach dużo zła, co nie 
znaczy, że nie powinniśmy poka-
zywać tym ludziom drogi do wol-
ności wewnętrznej.

Rozmawiał (MICZ)

Restauracja wyró niona 
w konkursie 

„Mój sposób na biznes”

  SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
     Obiady  rmowe
Zupa + II danie = 12 z

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

Kwa nica z jagni cin Jagni cina duszona 
w jarzynach podawana 

z kasz  j czmienn  
i zestawem surówek

Pieczona wiartka kaczki 
z jab kami i urawin  

podawana z ziemniakami 
opiekanymi i kapust  modr

Duszona wo owina 
z grzybami le nymi 

w jarzynach podawana 
z kopytkami i buraczkami

Pierogi Beskidzkie 
podsma ane z kasz  

gryczan , serem i sosem 
czosnkowym

Pol dwiczki wieprzowe 
z rydzami w mietanie 

podawane z ziemniakami 
i zestawem surówek

Szef kuchni poleca Potrawy regionalne

REKLAMA

REKLAMA

ul. Zielona 27
Nowy Sącz  

 
tel. 018 443 61 22Restauracja ŻAK

REKLAMA

Za każdym wyrokiem stoją dramaty ludzi pogubionych
ROZMOWA  z o. STANISŁAWEM MAJCHREM SJ

Zapraszamy na spotkanie 
autorskie i promocję książki 

o. Stanisława Majchra SJ 
Dlaczego za kratami. 
Poruszające historie 

więźniów. 10 stycznia 2014 r. 
(piątek), godz. 17 MCK Sokół, 

sala im. Sichrawy (I p.)
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NOWY SĄCZ

X   Parafia św. Małgorzaty, Plac 
Kolegiacki, msze św. niedzie-
le i święta: 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 
14, 17, 19, 21–lipiec, sierpień ; 
Falkowa 9,12; Januszowa 10.30; 
dni powszednie: 6, 6.30, 7.30, 
8, 9, 18:30.

X    Parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, ul. Zygmuntowska, msze 
św. w niedziele i święta: 6, 8, 
9.30 (młodzieżowa), 11 (dla dzie-
ci), 12.30, 14, 15.30, 18.30, 20 
(studencka); dni powszednie: 6, 
6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 18.

X   Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bie-
gonicka, msze św. niedziele 
i święta: 6, 7.30, 9, 10.30, 15.30; 
dni powszednie: 6, 18, 19 (w lip-
cu i sierpniu).

X   Parafia Ducha Świętego, ul. ks. 
P. Skargi, w sobotę liturgia nie-
dzielna o 18, msze św. niedzie-
le i święta: 5.30, 6.15, 7.30, 9, 
10.30, 12, 16, 18; dni powszednie: 
6, 7, 8, 9, 18.

X   Parafia Matki Bożej Bolesnej, 
ul. Kręta , Nowy Sącz, msze św. 
niedziele i święta: 6.30, 8, 9.30, 
11,12.30, 16; Jamnica 8, dni po-
wszednie: 6, 6.30, 18.

X   Parafia Matki Bożej Niepoka-
lanej, ul. Królowej Jadwigi 44, 
msze św. niedziele i święta: 6.30, 
7.30, 9,10.30, 12, 13.30, 19; dni 
powszednie: 6, 6.30, 7.30, 18.

X   Parafia św. Heleny, ul. św. He-
leny, msze św. niedziele i świę-
ta:13.30; Kościół św. Krzy-
ża: 6.30, 8, 9.30, 11, 12.30, 18; 
dni powszednie – 7; Kościoł św. 
Krzyża– 6.30, 18.

X   Parafia św. Kazimierza, ul. Sy-
gańskiego, msze św. niedziele 
i święta:6.30, 8, 9.30, 11, 12.15, 
15.15, 18, 19.30; Stary Cmentarz 
– 7, 8.30, 10, 11.30, 17, dni po-
wszednie – 6, 7, 8, 9, 18; Stary 
Cmentarz – 6.30.

X   Parafia św. Rocha, ul. Bohate-
rów Orła Białego, msze św. nie-
dziele i święta: 7.30, 9.30, 11, 
12.15– dla dzieci, 17, dni powsze-
dnie – 6.30, 17/18.

X   Parafia Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej, ul. Myśliwska, 
msze św. niedziele i święta:7, 9, 
11; dni powszednie: 19.

POWIAT NOWOSĄDECKI

X   Parafia Najświętszej Maryi Pan-
ny Wniebowziętej, Barcice, 
msze św., niedziele i święta: 7, 
9, 10.30, 12, 17, 18; dni powsze-
dnie: 6.30, 17.

X   Parafia Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, Berest, msze św. 
niedziele i święta: 7.15, 11; Po-
lany 9.30; dni powszednie: 18, 
Polany– 19.

X   Parafia św. Stanisława BM, Bin-
czarowa, msze św. niedziele 
i święta:7, 9.30, 11, 17 (okres zi-
mowy) ;7.30, 10, 17 (okres let-
ni); dni powszednie:7, 16.30/18.

X   Parafia Najświętszego Cia-
ła i Krwi Pana Jezusa, Brzezna 
Podegrodzie, msze św. niedzie-
le i święta:8.30, 10.30, 16.30; 
Strzyganiec 7, 12; dni powsze-
dnie: (7), 17.30/18.30, Strzyga-
niec (7), 18/19.

X   Parafia Najświętszej Maryi Pan-
ny, Chomranice, msze św. nie-
dziele i święta: 7, 8:45, 10,11.30, 
15.30; dni powszednie: 6.00, 
16/18.

X   Parafia św. Franciszka z Asy-
żu, Cieniawa, msze św. niedziele 
i święta: 7,9,11,14; dni powsze-
dnie: 7, 17/18 (środa, piątek),

X   Parafia Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, Długołęka–Świer-
kla, msze św. niedziele i świę-
ta: 8, 10.30, 15; dni powsze-
dnie: 6.30. 

X   Parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Florynka, msze św. nie-
dziele i święta: 7.30, 11, 17; dni 
powszednie:7, 17.

X   Parafia Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej, Gaboń, msze 
św. niedziele i święta:8,11,16 
(okres zimowy), 7, 10, 15 (okres 
letni) dni powszednie: 17/18/19.

X   Parafia św. Antoniego Padew-
skiego, Gołkowice Górne, msze 
św. niedziele i święta: 7, 9, 10.30–
dla dzieci, 12, 15.30; dni powsze-
dnie: 6.30, 18/ 19.

X   Parafia Najświętszej Maryi Panny 
Królowej, Gródek nad Dunajcem, 
msze św. niedziele i święta: 7, 10, 
18, (15); dni powszednie: 6.30, 18 
(środa i piątek).

X   Parafia św. Katarzyny PM, Gry-
bów, msze św. niedziele i świę-
ta: 6.30, 8, 9.30, 11, 12.30,17/ 
18; Podjaworze 8; Podchełmie 
9.30; Zagórze 11; dni powszednie 
– 6.30, 7, 7.30, 17/ 18. 

X   Parafia św. Maryi, Jasienna, 
msze św. niedziele i święta: 
7.30, 10.30, 16; dni powszednie: 
7 (wtorek, czwartek, sobota),18 
(poniedziałek, środa, piątek).

X   Parafia Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, Jazowsko, msze 
św. niedziele i święta: 7, 9, 11, 
16; Brzyna 9.45, dni powszednie: 
6, 6.30 (wrzesień–czerwiec), 18.

X   Parafia Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, Kamionka Wielka, 
msze św. niedziele i święta: 6.30, 
8. 9.30, 11, 12.30,16.30, 18.30 (so-
bota); dni powszednie:7,16.45, 
18.30.

X   Parafia Matki Bożej Szkaplerz-
nej, Korzenna, msze św. niedziele 
i święta:7, 9, 11, 16; dni powsze-
dnie: 6.30, 17/ 18.

X   Parafia Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, Królowa Górna, 
msze św. niedziele i święta:7.30, 
9, 11.30, 14.30; dni powszednie: 
6.30(poniedziałek, wtorek, 
czwartek, sobota) 16.30 (środa, 
piątek).

X   Parafia Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, Czarny Potok ,Kry-
nica–Zdrój, msze św., niedziele 
i święta:7.30, 9.30, 10.15 (szpi-
tal), 11, 12.30, 19; dni powsze-
dnie– 6.30, 17–okres zimowy, 
19–okres letni.

X   Parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, ul. Słotwińska, Krynica–
Zdrój, msze św. niedziele i świę-
ta: 8.30, 11, 17; dni powszednie: 
7, 17/18.

X   Parafia św. Antoniego Padew-
skiego, ul. Kraszewskiego, Kry-
nica–Zdrój, msze św. niedziele 

i święta: 7, 9, 10.30, 12, 18; dni 
powszednie: 6.30, 7.30 (kaplica 
na plebanii), 18.

X   Parafia Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, ul. Kościelna, 
Krynica– Zdrój, msze św. nie-
dziele i święta: 6, 7.30, 9, 10.30, 
11.45, 15, 19; dni powszednie: 
6.30, 7, 9, 10, 19.

X   Parafia św. Alberta Chmielow-
skiego, Librantowa, msze św.: 
niedziele i św.8.30, 10.45, 16, dni 
powszednie 7, 18.

X   Parafia Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, Lipnica Wiel-
ka, msze św. niedziele i świę-
ta:7, 9,11, 15; dni powszednie: 
6.30 (poniedziałek, wtorek, śro-
da), 18.

X   Parafia św. Stanisława BM, Ła-
bowa, msze św. niedziele i świę-
ta: 7, 9, 11, 15, dni powszednie: 
7, 17/18 (poniedziałek, środa, 
piątek).

X   Parafia św. Jana Chrzciciela, 
Łącko, 12.15, 18, 19–lipiec, sier-
pień, Szczereż–7.45, 11.15; dni 
powszednie: 6.30, 18, 19–lipiec, 
sierpień.

X   Parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Łomnica–Zdrój, msze św. 
niedziele i święta: 8, 10.30, 11, 
(16), 17; dni powszednie:7.

X   Parafia świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła, Łososina Dolna, msze 
św. niedziele i święta: 7, 9, 11, 16; 
dni powszednie: 6.30(poniedzia-
łek, wtorek, środa, sobota), 18 
(środa, sobota).

X   Parafia Najświętszej Maryi Panny 
Wniebowziętej, Maciejowa, msze 
św. niedziele i święta: 8, 11; dni 
powszednie:16.30/18.30.

X   Parafia Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny, Mar-
cinkowice, msze św. niedzie-
le i święta:7, 8.30, 10.00, 11.30, 
16; dni powszednie: 6.30, 17/18.

X   Parafia Świętych Męczenni-
ków Kosmy i Damiana, Milik, 
msze św. niedziele i święta:7.30, 
11; Andrzejówka 9.30; dni po-
wszednie:18/19; Andrzejówka 
16.30/17.30.

X   Parafia Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej, Mochnaczka 
Niżna, msze św. niedziele i świę-
ta: 8. 10.30, 16; dni powszednie: 
7, 16 (środa, piątek).

X   Parafia św. Marcina, Mogilno, 
msze św. niedziele i święta: 7, 9, 
11, 16; Koniuszowa 14; dni po-
wszednie: 6.30, 17/18.

X   Parafia św. Mikołaja Biskupa, 
Moszczenica Niżna, msze św. 
niedziele i święta: 7, 9, 11; dni 
powszednie: 7, 18 (czwartek, pią-
tek, sobota).

X   Parafia Bł. M. T. Ledóchow-
skiej, ul. Kościuszki, Muszy-
na, msze św. niedziele i świę-
ta: 8, 10, 15; dni powszednie: 
7/8, 17/18/19.

X   Parafia św. Józefa Oblubień-
ca Najświętszej Maryi Pan-
ny, ul. Kościuszki, Muszyna, 
msze św. niedziele i świę-
ta: 6, 8, 9.15, 10.30, 11.45, 
15/16.30,17/19; Leluchów: 7, 
11; Dubne 9; dni powszednie: 
6.30, 9, 17/19.

X   Parafia św. Apostołów Fili-
pa i Jakuba, Mystków, msze 
św. niedziele i święta: 7.15, 
9, 11, 16; dni powszednie: 7, 
16.30/18.30.

X   Parafia Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, Nawojowa, 
msze św. niedziele i święta:7, 9, 
10.30, 12, 17/18; Bącza: 9; Fryco-
wa:7.00, 12; Czaczów: 9.30, 11.00 
Złotne: 10.30; dni powszednie: 
6.30, 17/18.

X   Parafia św. Stanisława Kost-
ki, Niskowa, msze św. niedziele 
i święta: 8, 10, 15; dni powsze-
dnie: 18 (poniedziałek, środa, 
piątek), 7 (wtorek, czwartek, 
sobota).

X   Parafia Matki Bożej Anielskiej, 
Nowa Wieś, msze św. niedziele 
i święta: 7, 10; Łosie: 11.30; Roz-
toka: 9; dni powszednie:18.

X   Parafia Trójcy Przenajświęt-
szej, Obidza, msze św. nie-
dziele i święta:7.30, 10, 12; dni 
powszednie:17/18.

X   Parafia Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, Paszyn, msze św. nie-
dziele i święta: 7, 9, 11, 16; dni 
powszednie: 7, 16.30/18 (śro-
da, piątek).

X   Parafia Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, Piątkowa, msze św. 
niedziele i święta: 7, 9,11, 18; dni 
powszednie: 7.

X   Parafia Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, Kosarzyska, msze św. 
niedziele i święta: 8, 11, 17/18; dni 
powszednie: 17/18.

X   Parafia Najświętszej Maryi Pan-
ny, ul. Krakowska, Piwniczna–
Zdrój, msze św. niedziele i świę-
ta:7, 8.30, 10, 11.30, 17/19; dni 
powszednie: 6.30, 8, 17/19.

X   Parafia św. Jakuba Starszego 
Apostoła, Podegrodzie, msze św. 
niedziele i święta: 7, 9, 11, 16; 
Naszacowice 13.15; Mokra Wieś: 
14.30; Gostwica 8; dni powsze-
dnie: 6, 6.30, 17/18.

X   Parafia św. Jakuba Młodsze-
go Apostoła, Powroźnik, msze 
św. niedziele i święta: 7, 11; dni 
powszednie: 6.30(poniedziałek, 
wtorek, czwartek), 18 (środa, 
piątek).

X   Parafia Matki Bożej Różańcowej, 
Przydonica, msze św. niedziele 
i święta: 7.30, 10, 15/16; dni po-
wszednie: 6.30.

X   Parafia św. Jana Chrzciciela, 
Przysietnica, msze św. niedzie-
le i święta:7, 9, 11.

X   Parafia Imienia Najświętszej Ma-
ryi Panny, Ptaszkowa; msze św., 
niedziele i święta: 7, 9, 11, 14; dni 
powszednie: 6.30, 17/18 (środa).

X   Parafia św. Wojciecha i Pod-
wyższenia Krzyża św., Rożnów, 
msze św. niedziele i święta: 7, 
9, 11, 17/18/19; dni powszednie: 
17/18/ 19.

X   Parafia św. Józefa Rzemieślnika, 
Rytro, msze św. niedziele i świę-
ta:6.30, 8, 9.30, 11, 17/18; dni po-
wszednie:7, 17/18.

X   Parafia św. Stanisława BM, Sien-
na, msze św. niedziele i święta: 
7.30, 10.30, 16/17; dni powsze-
dnie: 7.

X   Parafia Miłosierdzia Bożego, 
ul. Kazimierza Wielkiego, Stary 
Sącz, msze św. niedziele i świę-
ta:7, 8.30, 10, 11.30, 16.30; dni 
powszednie: 6.30, 17.30.

X   Parafia św. Elżbiety Węgier-
skiej, ul. Mickiewicza 2, Stary 
Sącz, msze św. niedziele i świę-
ta: 6.30, 8, 9.15, 11, 12.15, 18.30; 
Klasztor:7, 8.40, 10.30, 17; dni 
powszednie: 6, 6.30, 7, 18; Klasz-
tor: 6.30, 18.

X   Parafia Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski, Stróże, msze 
św. niedziele i święta: 7, 8.30, 
10, 11.30, 16; dni powszednie: 
6.30, 17/18(poniedziałek, śro-
da, piątek).

X   Parafia Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski, Świniarsko, 
msze św. niedziele i święta: 7, 9, 
11,16; dni powszednie: 6, 18.

X   Parafia św. Stanisława Bpa, Tęgo-
borze, msze św. niedziele i świę-
ta: 7, 9, 11, 16; Just: 13.30; Skrzę-
tla: 14.30; dni powszednie: 7, 
17/18.

X   Parafia św. Mikołaja Bpa, Ta-
baszowa, msze św., niedziele 
i święta: 7, 10.30, Rąbkowa: 9, 
dni powszednie: 17/18.

X   Parafia św. Męczenników Świe-
rada i Benedykta, Tropie, msze 
św. niedziele i święta: 6.30, 8.00, 
10.30, 16/17; dni powszednie: 
6.30, 17/18.

X   Parafia Matki Bożej Pocieszenia, 
Trzetrzewina, msze św. niedziele 
i święta: 7,9, 11, 16; dni powsze-
dnie: 6.30, 17/18.

X   Parafia Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, Rynek, Tylicz, 
msze św. niedziele i święta: 7, 
9, 11.15, 16.30; dni powszednie: 
6.30, 17/18.30.

X   Parafia Najświętszej Maryi Pan-
ny Wniebowziętej, Wielogłowy, 
msze św. niedziele i święta: 7, 9, 
11, 16/17; dni powszednie: 6.30, 
17/18.

X   Parafia św. Michała Archanioła, 
Wierchomla Wielka, msze św. 
niedziele i święta: 7, 10, 17/18; 
dni powszednie: 7, 17/18 (śro-
da, piątek).

X   Parafia św. Stanisława BM, Za-
brzeż, msze św. niedziele i świę-
ta: 7, 10.30, 17; dni powszednie: 
7, 16.30/18.30 (poniedziałek, 
wtorek, środa).

X   Parafia Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, Złockie, 
Muszyna, msze św. niedzie-
le i święta: 7, 9.30, 11, 15/16; 
Jastrzębik: 8.15; Szczawnik: 
8.15; dni powszednie: Ja-
strzębik: 18 (środa, piątek), 
Szczawnik:18(sobota, pierw-
szy piątek).

X   Parafia św. Anny, Żegiestów, 
msze św. niedziele i święta: 10, 
15; dni powszednie: 17/18.

X   Parafia św. Kingi, Żegiestów–
Zdrój, msze św. niedziele i świę-
ta: 7, 9.30, 16 dni powszednie: 
16/19.

X   Parafia św. Michała Archanioła, 
Żeleźnikowa, msze święte nie-
dziele i święta: 6.30, 9.30, 11, 16; 
dni powszednie: 6.30/7, 17/18 
(środa).

NA KTÓRĄ DO KOŚCIOŁA?
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REKLAMA

W  przeciwieństwie 
do innych przeka-
zów medialnych 

nie zamierzam wyliczać wyda-
rzeń (wzlotów i upadków), jakie 
miały miejsce w sądeckiej do-
linie w minionym roku. Nato-
miast chcę zwrócić uwagę na-
szych Szanownych Czytelników 
na drobne pozornie przykłady 
wydarzeń, które koniecznie na-
leży rozpatrywać na szerszym 
tle życia społecznego i częścio-
wo też politycznego Sądecczy-
zny. I to wydarzeń dziejących się 
w ostatnich miesiącach 2013 r.

Dla mnie osobiście znamien-
nym, interesującym i god-
nym podziwu było wystąpienie 
członków Sądeckiego Stowarzy-
szenia Miłośników Kolei do dy-
rekcji Przewozów Regional-
nych. Młodzi lobbyści zebrali 
kilkaset podpisów, by uzmy-
słowić głupim urzędnikom, 
że przygotowany przez nich roz-
kład jazdy pociągów na tra-
sie Krynica – Tarnów nijak się 
ma z zapotrzebowaniem spo-
łecznym. Młodzi ludzie, pełni 

pomysłowych projektów, wśród 
nich Łukasz Wideł (zbieżność 
nazwisk nieprzypadkowa), bez 
strajków protestacyjnych wy-
musili na Przewozach Regio-
nalnych zmianę rozkładu jazdy. 
Widać więc, że oddolna inicjaty-
wa ma szansę powodzenia nie-
koniecznie przy poparciu posłów 
czy senatorów. Ci, jak się za coś 
wezmą, to muszą spieprzyć, cze-
go przykładów mieliśmy aż nad-
to w zeszłym roku.

Choćby próbę zamknię-
cia do kryminału artysty Alber-
ta Załuskiego. Jego instalacja na-
okienna przy ulicy Pijarskiej 
wzburzyła szczególnie Stanisła-
wa Koguta, który dopatrzył się 
ni mniej, ni więcej obrazy uczuć 
religijnych. Największy zaś 
krzyk podnieśli akurat ci, którzy 
wstrząsającej instalacji w ogó-
le nie widzieli. Chwała więc pro-
kuratorowi, że umorzył docho-
dzenie w tej sprawie i artysta 
odzyskał swoje dzieło zarekwi-
rowane przez policjantów na po-
czet śledztwa.

W połowie grudnia odsłonię-
to w Nowym Sączu tablicę po-
święconą Jakubowi Muellerowi, 
kustoszowi pamiątek po sądec-
kich Żydach. Pan Jakub zmarł 
trzy lata temu. Do końca swoich 
dni opiekował się cmentarzem 
żydowskim na Sądecczyźnie, 

przekazał wiele cennych pa-
miątek do Muzeum Okręgo-
wego. Po wojnie aż do 1969 r. 
ten krawiec z zawodu był prze-
wodniczącym gminy żydow-
skiej w Nowym Sączu. Z oka-
zji odsłonięcia tablicy ukazały 
się liczne publikacje praso-
we i internetowe jemu po-
święcone. Niestety, dzienni-
karze popełnili przy tej okazji 
stereotypowy błąd. Otóż, rze-
czywiście w 1968 r. wybuchła 
antysemicka nagonka. Zwłasz-
cza po wojnie izraelsko – arab-
skiej w 1967 r. Ale w przypad-
ku Jakuba Muellera nie został 
on „wygnany” z Polski, jak 
to niektórzy opisywali przed 
miesiącem. On nie zamie-
rzał opuszczać swojej sądec-
kiej żydowskiej ojczyzny, a czy-
nił to na wyraźną i skuteczną 
prośbę swojej najbliższej rodzi-
ny. Jako bardzo religijny cha-
syd miał bowiem do wypeł-
nienia swoją misję i nie chciał 
opuszczać miasta, gdzie tylu 
jego ziomków jest pochowa-
nych. Zresztą, jego pragnieniem 
też było złożenie swoich szcząt-
ków doczesnych na sądeckim 
cmentarzu. Nigdy też nie uży-
wał nazwy kirkut na określenie 
tego cmentarza. Stało się inaczej 
i został pochowany, jako święty 
człowiek w Netanii w Izraelu.

Tyle zeszłorocznych moich 
subiektywnych remanentów, 
chociaż teraz wypadałoby się 
pokusić o prognozy tegorocz-
ne. Oczywiście nie prognozy po-
gody, ale te polityczne, związa-
ne z wyborami samorządowymi. 
W tym, oczywiście, co najbar-
dziej interesuje mieszkańców, 
wyborami na prezydenta miasta.

Prezydent Ryszard Nowak 
wyraźnie określił swoją decy-
zję i postawę. Mało kto zwró-
cił uwagę, że mówiąc podczas 
jednej z burzliwych sesji posłu-
żył się słowami piosenki zespo-
łu „Kult”. A one dobitnie brzmią 
– „Idę prosto, jeńców nie biorę... 
Idę prosto, aż padnę...”. Czyż-
by to było jego hasło wyborcze 
i credo polityczne? Czas poka-
że, bowiem na horyzoncie (gieł-
dzie kandydatów) pojawiają się 
nazwiska Leszka Zegzdy („był-
bym bardzo dobrym prezyden-
tem”), Arkadiusza Mularczy-
ka (nie chcę, ale muszę), Piotra 
Lachowicza, Zygmunta Ber-
dychowskiego. Jak uczy histo-
ria, z pewnością kandydatów 
na prezydenta będzie co naj-
mniej pięciu. A co zrobią w tej 
sytuacji Jerzy Gwiżdż czy Kazi-
mierz Sas? Wkrótce należy się 
spodziewać odsłonięcia kart. 
Wynik poznamy 27 listopada.

OPINIE

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Remanenty i prognozy
Punkt widzenia, a punkt siedzenia
Nasi Czytelnicy są czujni, a oczy mają dookoła głowy 
i nic nie ujdzie ich uwadze. Jeszcze nie przebrzmiały 
echa sprawy tzw. subwencji oświatowej, czyli pienię-
dzy, które niesłusznie trafiły do sądeckich szkół, z po-
wodu nieprawdziwych danych fabrykowanych przez 
zarządzających placówkami, a tu proszę, jaka kore-
spondencja trafiła do DTS. Nasz Czytelnik wygrzebał 
interpelację poselską nr 2799 złożoną do ministra fi-
nansów oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi przez 
posła PiS – uwaga, uwaga – Ryszarda Nowaka! In-
terpelacja z 28 stycznia 2003 r. dotyczyła „wykry-
tych przez NIK istotnych nieprawidłowości, nadużyć 
finansowych oraz niegospodarności w dysponowa-
niu środkami publicznymi przez Fundusz Składkowe-
go Ubezpieczenia Społecznego Rolników”. A poseł No-
wak pytał m.in. o to: „Czy minister rolnictwa i rozwoju 
wsi podejmie przewidziane w ustawie działania w celu 
ukarania osób odpowiedzialnych za brak dyscypliny 
finansowej oraz niecelowe i bezprawne administro-
wanie środkami publicznymi?” oraz „Czy minister rol-
nictwa i rozwoju wsi podjął wcześniej odpowiednie 
działania, aby zapobiec przedstawionym w wynikach 
kontroli NIK nadużyciom w administrowaniu środka-
mi publicznymi przez Fundusz Składkowy Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników?”. No i skąd my zna-
my te pytania, bo ich klimat jakiś znajomy się wydaje? 
Oczywiście znamy je z sesji Rady Miasta Nowego Są-
cza, po których opozycyjni radni (a nawet posłowie) 
narzekają, że prezydent nie chce odpowiadać na ich 
pytania, kiedy z troską pytają o „brak dyscypliny fi-
nansowej i bezprawne administrowanie środkami pu-
blicznymi”. Jaka zatem morał płynie z tej krótkiej lekcji 
historii? Ano oczywisty: punkt widzenia zawsze zależy 
od punktu siedzenia. Szczególnie widać to, kiedy ktoś 
zamieni opozycyjny zydel na stołek władzy. (KCH)

SMS



119 stycznia 2014   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie

Pracownikom firmy EUROCON; 
Magdalenie Woźniak i firmie Wi-
śniowski; Urszuli Lis i zespoło-
wi OpenLinks; parlamentarzystom 
Prawa i Sprawiedliwości oraz Biu-
ru Prasowemu PiS okręgu nr 14; An-
nie Brach dyrektorowi Powiatowe-
go Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Nowym Sączu; 
Magdalenie Polańskiej; Darkowi Ry-
siowi Radio ESKA Małopolska; Ma-
rii Olszowskiej, rzecznikowi pra-
sowemu Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu; Michałowi Kró-
lowi i firmie Reqlama; dyrektorowi 
i pracownikom Biblioteki Publicznej 

w Krynicy–Zdroju; Annie Kunickiej, 
kierownikowi Pionu Promocji i Ob-
sługi Rynku firmy DAKO; Markowi 
Kubickiemu – Panorama Bobowej; 
Ewelinie Mickiewicz Dwie Doliny 
Muszyna–Wierchomla; Księgarni In-
ternetowej znak.com.pl; Wydziałowi 
Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu 
Miejskiego w Krynicy–Zdroju; Bo-
żenie Dudek Olszewskiej z rodziną; 
Katarzynie Magdalenie Janusz i fir-
mie Investpoint; firmie WW Woje-
wodzic; Robertowi Ślusarkowi, dy-
rektorowi Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu z zespołem; Wie-
sławowi Piprkowi i Zarządowi Koła 

Przewodników PTTK oddział Be-
skid w Nowym Sączu; Międzysz-
kolnemu Ośrodkowi Sportowemu 
Powiatu Nowosądeckiego; zarządo-
wi, słuchaczom i współpracowni-
kom Sądeckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku; Grzegorzowi Fecko, 
kierownikowi Regionu Sprzedaży 
Totalizator Sportowy; Bożenie Dy-
szkiewicz i Piotrowi Skrzyniarzowi; 
brygadierowi Marianowi Marszał-
kowi z Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Nowym Sączu; 
portalowi i miesięcznikowi „Sąde-
czanin”; Sylwii i Tomaszowi Sowiń-
skim; Stowarzyszeniu Dla Miasta; 

Prezesowi Piotrowi Mazgajowi i Fritz 
Group S.A.; Józefowi Augustynowi 
i pracownikom Agendy Zamiejsco-
wej Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego w Nowym 
Sączu; radnemu Arturowi Czernec-
kiemu; Pawłowi Bogdanowiczowi 
i Stowarzyszeniu „Dzieci są rodzi-
ców”; pracownikom krakowskiego 
przedstawicielstwa Polskiej Federa-
cji Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka w Warszawie; Firmie Real, Sp. 
z o.o. i Spółka Komandytowa; An-
nie Kos, właścicielce Firmy Kasjo-
peja Nowy Sącz; właścicielom i pra-
cownikom Hotelu ** & Restauracji 
Rypsówka Nowy Sącz; właścicie-
lom i pracownikom Bacówki „Bia-
ły Jeleń” w Iwkowej; Grażynie Le-
śniak wraz z pracownikami Referatu 
Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzę-
du Miejskiego w Starym Sączu; Ro-
bertowi Ramsowi i Firmie Ramex; 
Krzysztofowi Mączce, właścicielo-
wi Zakładu Budowlano Instalacyj-
nego z Frycowej; Piotrowi Naim-
skiemu, posłowi PiS na Sejm RP; 
Stanisławowi Kogutowi, senatorowi 
RP; zarządowi oraz zespołowi MMC 
Brainville; Telewizji TVS; Marcinowi 
Kałużnemu oraz załodze Stowarzy-
szenia Sursum Corda; dyrekcji i gro-
nu pedagogicznemu Gimnazjum nr 
2 w Nowym Sączu; zarządowi i pra-
cownikom firmy RAMEX; Andrzejo-
wi Czerwińskiemu, posłowi na Sejm 
RP; Agnieszce Michalik; Małgorzacie 
Gontarz, dyrektorowi naczelnemu 
firmy Konspol; Monice Zagórowskiej, 
dyrektorowi Oddziału AP Edukacja; 

Ani Mice; Dariuszowi Reśko, burmi-
strzowi Krynicy–Zdroju; Antoniemu 
Malczakowi oraz całej załodze Mało-
polskiego Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu; Zarządowi oraz 
Pracownikom CH Gołąbkowice; Zbi-
gniewowi Małkowi; zarządowi oraz 
pracownikom PC Biegonice Składy; 
Henrykowi i Bogusławowi Popie-
lom oraz zarządowi hotelu Beskid; 
Robertowi Brachowi, kierowniko-
wi Składnicy ARM w Starym Sączu; 
prezydentowi Ryszardowi Nowakowi 
oraz przewodniczącemu rady Miasta 
Jerzemu Wituszyńskiemu; Dariuszo-
wi Szewczykowi; ekipie Kreatywnej 
Fabryki; zarządowi Sądeckiech Wo-
dociągów; Zespołowi Szkół Społecz-
nych SPLOT w Nowym Sączu; Ze-
społowi Fundacji Pomocy Osobom 
z Autyzmem MADA i jej podopiecz-
nym; Andrzejowi Romankowi, po-
słowi na Sejm RP; Piotrowi Nisztoro-
wi, redaktorowi naczelnemu „Pulsu 
Tygodnia”; Tomaszowi Michałow-
skiemu, prezesowi stowarzyszenia 
DLA MIASTA; burszowi Starego Sącza 
Jackowi Lelkowi oraz przewodniczą-
cej rady Ewie Zielińskiej; zarządowi 
oraz redakcji Stowarzyszenia Przy-
jaciół Almanachu Muszyny; wice-
prezydentowi Nowego Sącza Jerze-
mu Gwiżdżowi; Komendzie Miejskiej 
Policji w Nowym Sączu; Zdzisławowi 
Ingerowi; zarządowi i pracownikom 
Firmy Kobos; zarządowi i pracowni-
kom Ekoconsultant Sp. z o.o.; Rafało-
wi Krawczykowi; Kazimierzowi Pa-
zganowi; Arturowi Warcholińskiemu 
i zespołowi „7 dni puls tygodnia”.

Serdecznie dziękujemy za świąteczne życzenia:

REKLAMA

SPORT.  Gmina Chełmiec otrzyma-
ła wniosek podpisany przez ponad 
dwadzieścia osób – trenera i zawod-
ników – w którym proszą o stworze-
nie im szansy występu w innej drużynie 
niż Librantovia Librantowa. Nie widzą 
możliwości gry dla nowo wybranego 
prezesa, Eugeniusza Rośka.

Przed rundą wiosenną klub zajmu-
je trzecie miejsce w ligowej tabe-
li, tracąc do lidera cztery punkty. 
Tegoroczne warunki awansu dają 
ogromną szansę na przejście z A–
klasy do ligi okręgowej. Atmosfe-
ra w drużynie była bardzo dobra, ale 
po listopadowych wyborach wszyst-
ko się zmieniło. Józefa Wójcika po 14 
latach na stanowisku prezesa zastą-
pił Eugeniusz Rosiek, dotychczaso-
wy wiceprezes.

***
– Obiecano nam, że zawodnicy 

nie muszą płacić 10 złotych składki, 
żeby być pełnoprawnymi członka-
mi klubu, bo grają za darmo i pra-
cują przy boisku również bezinte-
resownie. Pan Rosiek dopiął swego 
i przepchnął decyzję, że jednak bę-
dzie inaczej i pozbawił nas prawa 
głosu. Niedługo przed wyborami za-
pisał grupę ludzi, którzy – podob-
no – opłacili składki. Podczas wal-
nego zebrania podnosili ręce, kiedy 
robił to Rosiek. Wszystko wygląda-
ło jak kabaret. Główny zarzut wo-
bec naszego prezesa dotyczył fi-
nansów. Kiedy było głosowanie 

nad absolutorium, Rosiek i jego lu-
dzie zagłosowali przeciwko, a kiedy 
prezes powiedział, że będzie musiał 
zgłosić sprawę odpowiednim służ-
bom, ktoś zasugerował, że nie każdy 
wie, co kryje się pod terminem abso-
lutorium i głosowanie powtórzono. 
Wtedy było już pozytywne – mówi 
jeden z zawodników Librantovii (na-
zwisko do wiadomości redakcji).

Zawodnicy chcieli zapłacić skład-
kę już w trakcie zebrania, ale im 
na to nie pozwolono. Podjęto uchwa-
łę o ich zawieszeniu. Usłyszeli rów-
nież, że większość z nich nie mieszka 
w Librantowej tylko w Nowym Są-
czu, a Librantovia została stworzona 
dla ludzi miejscowych. Wobec tego 

rozpoczęli starania, by grać dalej, ale 
już pod innym szyldem.

– Statut mówi wyraźnie, że je-
śli członek klubu nie uiszcza 
składki przez okres roku, zosta-
je automatycznie pozbawiony tego 
statusu – wyjaśnia Eugeniusz Rosiek. 
– Na zebraniu poddałem pod głoso-
wanie wniosek o zawieszeniu, a nie 
wykreśleniu tych osób. Jeśli zawod-
nikom obiecano, że nie muszą pła-
cić składki, to powinna była powstać 
uchwała, w której imiennie te osoby 
zostałyby wymienione. Rozumiem, 
że czują się oszukani, ale to nie jest 
moja wina, tylko poprzedniego pre-
zesa, który takie deklaracje składał.

***
Eugeniusz Rosiek jako wicepre-

zes zajmował się drużyną młodzie-
żową klubu oraz innymi sekcjami, 
m.in. siatkarską. Organizował za-
wody, szukał sponsorów na wyjaz-
dy młodych sportowców. Największą 
i najważniejszą sekcją klubu, czyli 
piłkarskimi seniorami zajmował się 
prezes Józef Wójcik. Pełnił tę funk-
cję społecznie i sam ponosił niektóre 
koszty działania drużyny, chociażby 
takie jak cotygodniowe pranie stro-
jów. Od około roku narastał między 
nimi konflikt, dotyczący między in-
nymi dotacji unijnej, o którą starał 
się Józef Wójcik. Już w trakcie zebra-
nia wyborczego zadeklarował, że ma 
dość trudnej współpracy.

– Złożony wniosek ma ogrom-
ne znaczenie, bo wpływa na ocenę 

działalności organizacji w danym 
klubie na linii zawodnicy – zarząd. 
Poza drużyną seniorską Libranto-
via posiada jedną grupę młodzieżo-
wą, której koszt organizacji spotkań 
wynosi od 3 do 4 tysięcy złotych. 
Dotację przyznaje gmina i gmina 
musi ocenić funkcjonowanie klu-
bu. Walne zebranie sprawozdaw-
czo–wyborcze, potraktowanie obec-
nych zawodników, wykluczając ich 
z możliwości głosowania – czy to nie 
zagranie polityczne? – pyta nie bez 
powodu Kamil Zyzak, kierownik 
Wydziału Sportu i Rekreacji w UG 
Chełmiec.

***
Eugeniusz Rosiek już raz był pre-

zesem, ale po tym, jak wybrano go 
do Rady Gminy, zrezygnował z tej 
funkcji. Zawodnicy obawiają się, 
że chce wykorzystać popularność 
i sukcesy klubu, żeby mieć większe 
szanse w wyborach. Teraz twierdzi, 
że bunt zawodników wywołali jego 
polityczni przeciwnicy. Sam dekla-
ruje, że nie wygania nikogo z klubu. 
Równocześnie zapowiada, że nie po-
zwoli na odejście zawodników.

– Nie zgodzę się na żadne wypo-
życzenia czy przejścia. Przed star-
tem sezonu to Librantovia zgłosi-
ła do rozgrywek tych zawodników 
i do końca sezonu mają w niej być. 
Takie są przepisy i tak będzie. Roz-
ważam zawieszenie dwóch zawod-
ników, którzy byli inspirowani przez 
mojego przeciwnika politycznego, 

reszta może grać dalej – mówi Eu-
geniusz Rosiek.

Do tej pory zawodnicy nazywa-
li Eugeniusza Rośka pieszczotliwie 
„pucharkiem”, bo wszystkie trofea 
skrupulatnie gromadził i używał jako 
argumentu w negocjacjach z gminą. 
Teraz nie chcą mieć z nim nic wspól-
nego. Czują się oszukani, a Urząd 
Gminy daje im nadzieję, że wywal-
czone przez nich punkty nie pójdą 
na marne.

– Wstępne informacje ze stro-
ny Okręgowego Związku Piłki Noż-
nej już są, gra jest warta świecz-
ki, która rozpalić może stworzenie 
Gminnego Klubu Sportowego pił-
ki nożnej. Jest to realne, aby piłkar-
ski Chełmiec został uporządkowany 
podobnie jak siatkówka. Dotychcza-
sowe boisko jest własnością gminy 
Chełmiec, więc tam drużyna będzie 
grała. Według informacji ze strony 
OZPN jest możliwe, by utworzona 
drużyna przejęła punkty Libranto-
vii – mówi Kamil Zyzak.

Zawodnicy deklarują, że nie za-
grają dla prezesa Rośka. Bez gru-
py zbuntowanych graczy klub bę-
dzie miał problem ze stworzeniem 
zespołu, nie mówiąc już o dobrych 
wynikach sportowych. Przed gmi-
ną stoi teraz trudne zadanie pogo-
dzenia zwaśnionych stron albo po-
moc zawodnikom, którzy nie chcą 
zmarnować ciężkiej pracy, jaką wło-
żyli w dobry wynik sportowy.

(JUR)

Piłkarska wojna w Librantowej. Zawodnicy nie chcą grać dla nowego prezesa

Do tej pory zawodnicy nazywali 
Eugeniusza Rośka pieszczotliwie 
„pucharkiem”. Teraz nie chcą mieć 
z nim nic wspólnego.
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DTS PATRONUJE.  Znamy już no-
minowanych w plebiscycie Ziarn-
ko Gorczycy, którego celem jest pro-
mowanie osób oraz firm i instytucji 
działających dla dobra innych. To już 
XIV edycja konkursu.

Czytelnicy „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego”, patrona medialnego 
plebiscytu mogą głosować na swo-
ich kandydatów na kuponach, któ-
re wycięte i wypełnione należy 
wysłać na adres Sądeckiego Ho-
spicjum (Nowy Sącz 33–300, ul. 
Nawojowska 155a) do 27 stycznia. 
Głosowanie trwać będzie również 
w internecie, na stronie dts24.pl. 

W ten sposób wyłonieni zostaną 
zwycięzcy w dwóch kategoriach: 
„firma lub stowarzyszenie” i „oso-
ba”. Statuetki Ziarnka Gorczycy 
zostaną rozdane 1 lutego w MCK 
Sokół w Nowym Sączu, podczas im-
prezy finałowej, na którą już dziś 

serdecznie zapraszamy. Gwiazdą 
wieczoru będzie Artur Andrus. Bi-
lety na galę i koncert od ponie-
działku będzie można kupić (40 zł) 
w Instytucie Europa Karpat (ul. Na-
rutowicza 9). Druga część imprezy - 
bal karnawałowy - w tym roku od-
będzie się w Perle Południa w Rytrze. 

A OTO NOMINOWANI: 

Kategoria – firma lub 
stowarzyszenie: 

Amper – Nowy Sącz. Nazwa firmy po-
jawia się wielokrotnie na listach sponso-
rów, wspierających rozmaite przedsię-
wzięcia charytatywne na terenie Nowego 
Sącza i okolic. Firma wspierała budowę Są-
deckiego Hospicjum.

Bar „Pod Wierzbą” Zofia i Włodzimierz 
Sowa. Właściciele od lat działają na rzecz 
osób potrzebujących, pomagając lokal-
nym oddziałom Caritas , fundując m.in. 
darmowe posiłki dla osób potrzebujących. 

BAU – GIPS – Grzegorz Lebda – Nowy 
Sącz . Znana sądecka firma budowlana, 
która chętnie włącza się w pomoc potrze-
bującym. Od lat efektywnie wspiera m.in. 
sądecki szpital. 

Caritas przy Bazylice św. Małgorzaty 
– Nowy Sącz . Prowadzi szeroko rozumianą 

działalność charytatywną. Swoją opie-
ką otacza najsłabszych i najuboższych 
mieszkańców najludniejszej parafii No-
wego Sącza. 

Piekarnia NIKA – Nowy Sącz. Swoimi 
środkami oraz produktami wspomaga wie-
le programów i akcji skierowanych głównie 
do osób starszych. W tym celu stale współ-
pracuje m.in. z MOPS, Wspólnotą Emaus. 

Profil – Krasne Potockie. Firma wspiera 
sport dzieci i młodzieży, dostrzegając waż-
ność aktywności fizycznej w kształtowaniu 
charakteru młodego człowieka.

PUH „Ruchała” Maria i Józef Rucha-
ła – Tęgoborze. Firma jest jednym z naj-
bardziej znanych sponsorów inicjatyw lo-
kalnych na terenie gminy Łososina Dolna. 
Znacząco wspiera działalność diecezjalne-
go Caritasu oraz parafii.

Sądecki Bartnik– Stróże. Firma wspiera 
osoby niepełnosprawne oraz szkoły w róż-
nych akcjach, dofinansowuje leczenie osób 
niepełnosprawnych. Właściciel firmy m.in. 
wybudował dom dla wielodzietnej rodziny.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Prze-
wlekle Chorych i Osób Niepełnosprawnych 
„Nasz Dom” – Piwniczna Zdrój. Stowa-
rzyszenie opiekuje się osobami niepełno-
sprawnymi z terenu miasta i gminy Piw-
niczna oraz osobami w podeszłym wieku, 
prowadząc Klub Seniora. 

Kategoria – osoba:
Alicja Derkowska – współzałożycielka 

Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, 
niezłomnie rozpowszechnia ideę społeczeń-
stwa obywatelskiego, demokracji, oświaty, 
wychowania, promując w ten sposób Nowy 
Sącz także poza granicami kraju.

Aneta i Grzegorz Feckowie – wspierają 
m.in. Caritas oraz Nowosądecką Ligę Szó-
stek Piłkarskich oraz Klub Sportowy Prze-
takówka. Grzegorz Fecko jest pomysło-
dawcą i współorganizatorem Turniejów 
Ekumenicznych. 

Krzysztof Gozdecki – oficer Wojska Pol-
skiego, działacz Ligi Obrony Kraju w No-
wym Sączu, organizator wielu zawodów 
oraz nauki strzelania z broni sportowej dla 
dzieci i dorosłych. Dobry organizator i od-
dany działacz społeczny.

Władysław Litwa – długoletni dzia-
łacz społeczny regionu nowosądeckiego, 
szczególnie znany z działalności na rzecz 
najmłodszych. Organizuje od 1984 r. bez-
płatne kolonie letnie dla dzieci z ubogich 
rodzin i sierot. 

Partycja Michalik – pomaga jako wo-
lontariusz od wielu lat, pełni funkcję prze-
wodniczącej Klubu Młodych Sądeczan. 

O. Jacek Orłowski – pastor zboru zie-
lonoświątkowców w Nowym Sączu, nie-
zwykle wrażliwy na potrzeby innych, nie 
tylko członków kościoła, pomaga ubo-
gim, jest wielkim wsparciem zwłaszcza 
dla młodzieży.

Anna Pawłowska – szefowa Caritas 
działającego przy parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, od wielu lat zupełnie 
bezinteresownie służy biednym, samot-
nym, chorym, starszym i opuszczonym. 

Józef Pyzik – człowiek, który uczest-
niczy w wielu akcjach dobroczynnych, 
wspiera rodziny wielodzietne oraz ubogie. 
Sponsoruje sport. Zaangażowany w obro-
nie miejsc pracy na terenie Sądecczyzny.

Renata Rosłaniec – założycielka i wolonta-
riuszka Punktu Rehabilitacyjno–Edukacyjnego 

dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Światełko Nadziei w Ty-
liczu, wokół którego skupiła się grupa 
wolontariuszy. Jest jedynym w Polsce ko-
ordynator treningu Aricula – pomagają-
cym dzieciom autystycznym.

 Józef Unold – już 50 lat pracuje spo-
łecznie, ostatnio w Radzie Seniorów OZPN 
Nowy Sącz. Wieloletni Prezes Chóru Echo II, 
przez kilkadziesiąt lat społeczny instruktor 
i choreograf zespołu regionalnego Dunaj-
cowe Dzieci. Sądowy społeczny kurator d/s 
dzieci i młodzieży, aktywny członek Związ-
ku Sądeczan.

Wiesław Wcześny – zasłużony prze-
wodnik Oddziału Beskid PTT, organizator 
rajdów i wycieczek rowerowych. Jako wo-
lontariusz angażuje się w szereg inicjatyw 
podejmowanych na terenie Nowego Sącza: 
organizator Ekspresowej Poczty Rowero-
wej, nowosądecki Mikołaj niosący radość 
dzieciom. Tworzy dobry klimat w mieście. 

Andrzej Wiśniowski – jako właściciel fir-
my WIŚNIOWSKI obok działalności bizneso-
wej dostrzega potrzeby innych, lista przed-
sięwzięć różnego rodzaju wspieranych 
przez nominowanego jest bardzo długa.

 Marian Wolak - Przewodniczący Za-
rządu Osiedla Biegonice w Nowym Są-
czu, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w 
tej dzielnicy. Inicjator i organizator poży-
tecznych przedsięwzięć na swoim osiedlu 
i w Nowym Sączu.

Jan Żuchowicz - inżynier z Nowego Są-
cza, konstruktor rewolucyjnego urządzenia 
do reedukacji chodu – Parestandu. Wyna-
lazek już zyskał uznanie specjalistów, re-
habilitantów i pacjentów. 

Więcej o nominowanych na dts24.pl 

Zagłosuj z nami na dobro

W Plebiscycie „Ziarnka Gorczycy” 2013 głosuję na:
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AKCJA.  Lato: Świat pani Grażyny 
staje w płomieniach. W jej mieszkaniu 
na Milenium w Nowym Sączu wybu-
cha pożar. Omal nie ginie w nim syn 
Przemek. Zima: Pani Grażyna cze-
ka na syna w przytulnie urządzonym 
mieszkaniu. 

To dzięki pomocy między innymi 
Czytelników DTS, życie pani Gra-
żyny nabrało kolorów. Jeszcze kil-
kanaście tygodni temu jej miesz-
kanie było ruiną, dziś znów jest 
miejscem, w którym można ma-
rzyć i odpoczywać. 

***
Gdy wybuchł pożar, strażacy 

mieli problem z dotarciem na miej-
sce, bo osiedlowe uliczki były za-
stawione przez samochody. Rato-
wali Przemka. On wówczas po raz 
drugi otarł się o śmierć. W sierp-
niu 2011 r., na wieść o śmierci ojca, 
znanego sądeckiego animatora kul-
tury Bogumiła Bobka Ciuły, doznał 
wylewu krwi do mózgu. Przeżył. 
Wydobrzał. Latem 2013 roku, gdy 
wyniesiono go z płonącego pokoju, 
lekarze nie dawali mu szans. A jed-
nak znów wywinął się śmierci. 

– Tak bardzo się bałam – mówi 
jego mama. 

Emerytowana położna z sądec-
kiego szpitala całe życie niosła po-
moc innym. Współtworzyła No-
wosądeckie Hospicjum Domowe. 
Nawet na emeryturze nie zrezy-
gnowała ze swojej pasji niesienia 
pomocy. Realizuje ją, odwiedzając 
seniorów z dobrym słowem, pie-
lęgnując ich, pomagając im w co-
dziennych czynnościach. Gdy 
ogień niszczył dorobek jej życia, 
była właśnie u jednej ze swoich 
podopiecznych. 

Choć spłonęło wszystko, co mia-
ła, nie martwiła się stratą mate-
rialną. Drżała o życie dziecka. Jest 
szczęśliwa, że Przemek żyje i wra-
ca do zdrowia. Przedstawiciele Sto-
warzyszenia Sursum Corda, które 
pomogło zorganizować pomoc dla 
rodziny Ciułów, złożyli wizytę pani 
Grażynie tuż przed świętem Trzech 
Króli. Wzruszona opowiada, że nic 
nie udałoby się, gdyby nie pomoc, 
z jaką pospieszono na wieść o nie-
szczęściu, które ją spotkało.

– Do ośrodka rehabilitacyjne-
go Przemka przywieziono leżące-
go, niesprawnego. Wyszedł stam-
tąd o własnych siłach. Do Sursum 
Corda, przyszłam, nie mając nic. 
Dziś dzięki dobrym ludziom, którzy 
na apel stowarzyszenia odpowie-
dzieli pięknym czynem, na Przemka 
czeka przytulny, miły pokój – mówi.

Nie wystarczyłoby tutaj miej-
sca, by wyliczyć wszystkich, któ-
rym pani Grażyna chciałaby po-
dziękować za remont mieszkania, 

za pomoc w pracach, za ofiary 
pieniężne. Można było za nie ku-
pić nowe sprzęty. Jest ogromnie 
wdzięczna także za opiekę nad sy-
nem, za jego skuteczne leczenie 
i rehabilitację.

– Zatem dziękujemy wszyst-
kim. Znów podarowaliście nadzie-
ję – mówi załoga Sursum Corda.

Stowarzyszenie na remont 
mieszkania przekazało całą kwo-
tę, jaka wpłynęła od darczyńców 
– prawie 12 tys. zł. (SC)

Życie wyrwane ogniu 
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Latem mieszkanie Ciułów było ruiną Dziś pani Grażyna znów może wypoczywać w przytulnym pokoju
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