
JEŹDZIMY 
OD 8.00 

DO 20.00

www.cnazoty.pl

• kolej krzesełkowa,
• zniżki i atrakcje dla dzieci
• snowpark
• trasy biegowe

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a
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Strajk zawieszony, a strony obwiniają się o łamanie praw   L str. 2-3 

Niedzielne wybory w Starym Sączu wygrał… Marian Cycoń   L str. 5

WSB-NLU spłaca dług wdzięczności Sądeckiej Izbie Gospodarczej  L str. 6-7

Mieszkańcy ul. Rybackiej domagają się remontu drogi na skróty  L str. 7

Andrzej Rozenek: Wierzę w przemianę Janusza Palikota  L str. 9

DOBRA KOBIETA, ŚWIETNY FACHOWIEC, 
OCHRONIARZ PREZYDENTA

Czy możemy sobie 
wyobrazić urzęd-
nika, o którym 
wszyscy mówią 
tylko dobrze? 
Ciężkie zadanie, 
ale w Nowym Są-
czu jest taka oso-
ba. Od blisko 30 
lat pracuje w se-
kretariacie pre-
zydenta. W środę 
25 stycznia, ob-
chodziliśmy dzień 
sekretarki. Z tej 
okazji o Janinie 
Gozdeckiej opo-
wiadają wszyscy 
jej dotychczasowi 
szefowie – kolejni 
prezydenci Nowe-
go Sącza.

L Czytaj – str. 8FO
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W każdy czwartek 
w sądeckiej restauracji 

McDonald’s 

L Chcesz sprzedać samochód, dom?
L Szukasz pracy lub pracowników?

L Wynajmujesz mieszkanie?
L Udzielasz korepetycji?

Dając informację na naszym słupie ogłoszeniowym,
skutecznie i tanio dotrzesz do odbiorcy Twojego komunikatu!!!

1 zł za pierwsze 30 znaków tekstu*
*kolejne rozpoczęte 30 znaków 5 zł
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Kto ma dobry pomysł…
Miała być szopka, a wyszło… jak zawsze w Nowym Są-
czu. Młody człowiek i ambitny działacz studencki Da-
riusz Izworski chciał wystawić na deskach sądeckiej 
sceny noworoczną szopkę polityczną. Zamiar ambit-
ny i ze wszech miar słuszny, wszak wszędzie takie szop-
ki są wystawiane, więc dlaczego Nowy Sącz miałby 
być gorszy? Ale okazał się gorszy. Najpierw dziennika-
rze nie mogli się zebrać w jednym miejscu i czasie żeby 

podzielić się pisaniem poszczególnych kwestii, a kie-
dy już Darek załatwił to za nich – scenariusz, reżyseria, 
i obsada ról, w ostatniej chwili nawalili główni aktorzy, 
czyli politycy. Tym sposobem wiemy, że sądeckiej szopki 
politycznej nie zobaczymy tu przez najbliższy rok. Trud-
no, choć chwała Izworskiemu, że się poważył na taką 
robotę. Wszyscy inni nawalili. Musi jednak student wie-
dzieć, że tak to już jest w Nowym Sączu – kto ma dobry 
pomysł, ten zawsze dostanie kopa w d… (KCH)

SMS

- Andrzej Szkaradek, szef sądeckiej 
„Solidarności”, oceniając kondycję fi-
nansową Newagu, wypomina, że firma 
udzieliła pożyczki Wyższej Szkole Biz-
nesu. Pożyczka mogła mieć wpływ na 
kondycję finansową Newagu? 

- Pożyczka w wysokości dwóch 
milionów złotych została udzielona 
szkole w 2008 r. na warunkach czy-
sto biznesowych, łącznie z opro-
centowaniem i zabezpieczona na 
majątku uczelni. Po pierwsze, była 
absolutnie bezpieczna, a po drugie 
została spłacona po dwóch mie-
siącach, kiedy sprzedaliśmy aka-
demik. W gruncie rzeczy to był 
incydent. Dziwię się, że Andrzej 
Szkaradek, mój przyjaciel, który 
jest członkiem rady nadzorczej jed-
nej z sądeckich spółek, nie wie tego, 
że pożyczka nie wpływa na kondy-
cję finansową firmy, a jest przed-
sięwzięciem biznesowym. W tym 
wypadku jeszcze niezwykle ogra-
niczonym w czasie, bo umowę za-
wieraliśmy na rok.
- Newag zarobił na niej?

- Nie, bo oprocentowanie, choć 
nie było niskie, w wypadku spła-
ty pożyczki po dwóch miesiącach, 
wyniosło jakieś śmieszne pieniądze. 
WSB była wtedy w sytuacji drama-
tycznej. Kiedy wszyscy odmawiali 
nam pomocy, prezesi Zbigniew Ko-
niczek i Zbigniew Jakubas wykaza-
li najwyższy poziom społecznej od-
powiedzialności biznesu. Uratowali 

szkołę, bo mogło dojść do krót-
kiego, ale niebezpiecznego okre-
su, w którym nie bylibyśmy w sta-
nie przeżyć trudniejszych miesięcy. 
Nie zapomnę im tej pomocy. 
- Jak zatem ocenia Pan zachowa-
nie prezesa Konieczka z perspektywy 
ostatnich wydarzeń, jakie mają miej-
sce w Newagu? 

- Chcę przypomnieć, że wiele lat 
temu Zbigniew Konieczek urato-
wał firmę przed przejęciem jej przez 
gangstera gospodarczego. Często 
powtarzam, że sposób, w jaki to 
zrobił, mógłby być umieszczony 
w słynnych casach harwardzkich, 
bo to było mistrzostwo. W żaden 
sposób nie można traktować pre-
zesa Konieczka w kategorii osoby, 
która nie myśli o przyszłości firmy. 
Związkowcy muszą zrozumieć, że 
ludzie są najważniejszą częścią fir-
my, ale związki zawodowe mają 
ograniczone prawa i muszą się do 
nich dostosować. O tym, czy fir-
ma przetrwa, decyduje sprawny za-
rząd. Wiele grup związkowych mo-
głoby tylko pozazdrościć posiadania 
takiego prezesa, jaki jest w Newagu, 
i mówię to z głębokiego przekona-
nia, nie bojąc się krytyki ze strony 
związkowców i mojego przyjaciela 
Andrzeja Szkaradka. 

Rozmawiała (PEK)

O sytuacji strajkowej 
w Newagu – str. 3

Kilka dni temu reporter DTS uwiecznił taką oto wzruszającą scenkę rodzinną. 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka Danuta oraz Leopold Cisoniowie zabrali swoje 
wnuczki Maję i Polę (6 i 4 lata) na małą przekąskę do restauracji. To było 
podziękowanie dziadków za wspaniały występ wnuczek. Wcześniej państwo 
Cisoniowie gościli w przedszkolu dziewczynek, gdzie obejrzeli specjalnie na tę 
okazję przygotowany program artystyczny.

(MICZ)

SPROSTOWANIE

W ubiegłym tygodniu 
błędnie podaliśmy 
nazwisko ciężko chorej 
dziewczynki, dla której 
studenci WSB-NLU 
zorganizowali akcję 
charytatywną. Joasię 
Mosurek i jej ojca 
Andrzeja Mosurka oraz 
Czytelników serdecznie 
przepraszamy.

To Konieczek uratował Newag
ROZMOWA z KRZYSZTOFEM PAWŁOWSKIM, rektorem 
Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu

SŁUP OGŁOSZENIOWY 

McDonald’s 
wraz z zamówionym 

zestawem otrzymasz 

„Dobry Tygodnik 

Sądecki”. 

Zafunduj sobie 
podwójną 
przyjemność!
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ZŁOTA NITKA
Cecylia Tokarczyk

STUDIO KRAWIECKIE
Stylizacja kreacji
 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25

 tel. 506 324 352  

Senator Stanisław Kogut i lider mało-
polskiej „Solidarności” Andrzej Szkara-
dek twierdzą, że w Newagu w Nowym 
Sączu łamane są prawa pracownicze. 
Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Soli-
darność” rozważa złożenie doniesienia 
do prokuratury. Tymczasem do pro-
kuratury wpłynęło już zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez organizatorów strajku w Newagu.

Prezesi Newagu łamią prawo?
Zarząd Regionu Małopolska NSZZ 

„Solidarność” rozważa złożenie do-
niesienia do prokuratury na prezesów 
Newagu w sprawie utrudniania przez 
nich działalności związkowej na tere-
nie zakładu. Jak mówi Andrzej Szka-
radek, przykładów na łamanie przez 
nich prawa jest wiele:

– Choćby sama ustawa o rozwią-
zaniu sporów zbiorowych mówi, 
że kto w związku ze zajmowanym 

stanowiskiem lub pełnioną funkcją 
przeszkadza we wszczęciu lub pro-
wadzeniu w sposób zgodny z pra-
wem sporu zbiorowego i nie dopeł-
nia obowiązków określonych w tej 
ustawie, podlega grzywnie albo ka-
rze ograniczenia wolności – mówi 
Szkaradek. – A dalej tak na szybko 
mogę wymienić namawianie do wy-
pisywania się ze związku zawodo-
wego ”Solidarność”, podwyżki tylko 
dla niezwiązkowców, utrudnianie 
prowadzenia referendum i strajku, 
jak na przykład chodzenie ochronia-
rza za przewodniczącym. Czy nawet 
samo przeniesienie siedziby związku 
poza teren zakładu, tuż przy głów-
nej wartowni. Już nie mówię o bez-
podstawnych zwolnieniach działa-
czy, gdzie dwie takie sprawy są już 
wygrane w sądzie pracy – wylicza.

Za Andrzejem Szkaradkiem grzmi 
senator Stanisław Kogut, który przy-
tacza ustawę o związkach zawodo-
wych i ustawę o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych, a przede wszystkim 
Konstytucję RP:

– Związki zawodowe mają 
konstytucyjnie zagwarantowa-
ne prawo do rokowań z praco-
dawcami, szczególnie w celu 
rozwiązywania sporów zbio-
rowych. Odmowa negocjacji ze 
strony pracodawcy jest więc 

naruszeniem Konstytucji – mówi 
senator Kogut. – W świetle Kon-
stytucji w Newagu są łamane 
prawa pracownicze – przyznaje.

Lider małopolskiej „Solidarności” 
idzie jednak jeszcze dalej i przyrów-
nuje szefostwo Newagu do organiza-
cji przestępczej.

– W szczególności jestem zbul-
wersowany wypowiedzią pana 
prezesa Konieczka, że pan Józef Ko-
tarba mógłby poszukać sobie innej 
pracy i do Newagu już nie wracać. 
Moim zdaniem jest to wypowiedź 
karalna, bo już była w Polsce in-
stytucja, która zlikwidowała zwią-
zek zawodowy, wprowadzając stan 
wojenny i niedawno dla osób odpo-
wiedzialnych za to sąd orzekł kary 
za udział w związku przestępczym. 
A tutaj jeżeli do dwóch prezesów 
dołożymy jeszcze panią kadrową 
Irenę Książek, to to już podlega pod 
związek, który można nazwać or-
ganizacją przestępczą – mówi An-
drzej Szkaradek. – Dziwię się temu, 
bo oni powinni wiedzieć, że każda 
dyktatura ma swój koniec, a nie-
którzy dyktatorzy bardzo źle koń-
czą – dodaje.

Organizatorzy strajku łamią prawo?
Tymczasem do prokuratury wpły-

nęło już zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa przez or-
ganizatorów strajku. Chodzi o zbyt 
późne poinformowanie o przedłuże-
niu strajku i przeprowadzanie refe-
rendum poza wyznaczonym do tego 
miejscem.

Zarząd Newagu twierdzi, że or-
ganizatorzy nie dopełnili obowiąz-
ku poinformowania o przedłużeniu 
strajku z wymaganym pięciodnio-
wym wyprzedzeniem, składając od-
powiednie pismo zbyt późno. Jeśli 
zarzuty się potwierdzą, organizato-
rzy odpowiedzą za dwa dni nielegal-
nego protestu. 

Oprócz tego zarząd zwraca uwa-
gę, że referendum strajkowe prze-
prowadzono poza wyznaczonym do 
tego lokalem. 

***
Zarząd obiecał, że zgodzi się na 

negocjacje na temat podwyżek dla 
pracowników, jeśli strajk zostanie 
zakończony. W piątek (20 stycz-
nia) komisja zakładowa NSZZ „So-
lidarność” wystosowała pismo w tej 
sprawie. 

– W piśmie poinformowaliśmy, 
że akcja protestacyjna jest zawieszo-
na aż do odwołania i że oczekujemy 
w związku z tym rozmów w sprawie 
podwyżek płac – mówi przewodni-
czący zakładowej „Solidarności” Jó-
zef Kotarba.

Nie wiadomo, jak zarząd Newa-
gu ustosunkuje się do takiej decy-
zji komisji zakładowej, ponieważ 
bezterminowe zawieszenie straj-
ku nie oznacza zakończenia sporu 
zbiorowego.

(RED)

Więcej na sacz.in

Strajk zawieszony, a strony obwiniają się o łamanie prawa

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
       Obiady  rmowe
  Zupa + II danie  = 10 z

Restauracja wyró niona w konkursie 
„Mój sposób na biznes”

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

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

PIERWSZ A W NOWYM SĄCZU AK ADEMIA WIEDZ Y
Akademicka Szkoła Podstawowa

im. Króla Bolesława Chrobrego
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 63

tel. (18) 442 31 06
www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl

Rozpoczynamy zapisy do klas I na rok szkolny 2012/2013

Podaruj dziecku odrobinę luksusu!
Bezpieczeństwo i komfort nauki!!!

Opieka nad dzieckiem od 7.00 do 18.00, w ferie i wakacje!

R E K L A M A

Informacje

R E K L A M A

R E K L A M A

Afera korupcyjna 
w sądeckim MORD
Zarząd województwa małopolskiego odwo-

łał ze stanowiska dyrektora Małopolskiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego Józefa P., podej-

rzanego o  przyjmowanie korzyści majątko-

wych w zamian za wydawanie prawa jazdy. 

Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście zdecy-

dował o  jego tymczasowym aresztowaniu. 

Józef P. nie przyznaje się do zarzucanych 

mu czynów. 

Tydzień temu dyrektor MORD został za-

trzymany. Kilka dni wcześniej policja zatrzy-

mała również siedem innych osób, wśród któ-

rych są instruktorzy nauki jazdy i właściciele 

szkół nauki jazdy z Nowego Sącza i Krakowa. 

Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne. 

– Trzy z zatrzymanych osób zostały aresz-

towane. Wobec pozostałych zastosowano do-

zór policyjny, poręczenia majątkowe do 10 tys. 

zł i zakaz opuszczania kraju – mówi Piotr Ko-

smaty, rzecznik prasowy Prokuratury Apela-

cyjnej w Krakowie. 

Zatrzymani stworzyli korupcyjną sieć po-

wiązań. Jedni instruktorzy potwierdzali, że 

kandydat na kierowcę ma za sobą kurs jazdy, 

inni załatwiali zaświadczenia lekarskie, a po-

zostali oferowali „załatwienie” egzaminu. Kur-

sanci płacili kwoty od 600 zł za dokument. 

–  Sumy bywały też znacznie większe, 

w zależności od tego, o  jaką kategorię pra-

wa jazdy dana osoba się ubiegała. Czasem za 

dokument płaciła nawet kilka tysięcy złotych 

– mówi Kosmaty.

Prokuratorzy wiedzą już o  kilkuset oso-

bach z terenu województwa, które za łapów-

kę zdobyły prawo jazdy w sądeckim MORD, 

choć już teraz mówią, że w toku postępowania 

ta liczba znacząco się zwiększy. Każdej z tych 

osób grożą konsekwencje prawne.

– Wobec osób, które w ten sposób zdo-

były prawo jazdy, a zgłoszą się do nas same, 

zanim zostaną przez nas wezwane, nie zo-

staną wyciągnięte konsekwencje –  zapew-

nia Piotr Kosmaty.

Józef P. usłyszał siedem zarzutów korup-

cyjnych. Nie przyznaje się jednak do winy i od-

mówił składania wyjaśnień.

– Złożyliśmy wniosek do Sądu Rejonowe-

go w Krakowie o zastosowanie trzymiesięcz-

nego aresztu dla dyrektora sądeckiego MORD. 

Motywujemy go ryzykiem matactwa ze stro-

ny Józefa P. i grożącą mu wysoką karą, na-

wet do 10 lat więzienia – mówi Piotr Kosmaty. 

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury 

i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 

Józefa P. Zarząd województwa z kolei odwo-

łał dyrektora MORD ze stanowiska. Do cza-

su wyboru nowego dyrektora, jego obowiąz-

ku pełnić będzie zastępca Wiesław Kądziołka.

(SPOS)

R E K L A M A
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Skradł paliwo i schował się 
na drzewie 
Około 400 l paliwa ukradł ze stojące-
go na parkingu w Nowej Wsi tira zło-
dziej, który, zauważony przez prze-
jeżdżającą przypadkiem osobę, uciekł 
do lasu i próbował zgubić pościg po-
licji, wchodząc na drzewo. Zdarze-
nie miało miejsce w nocy z czwartku 
na piątek (19/20 stycznia). Zatrzyma-
ny 33–letni mężczyzna przyznał się do 
zarzucanego mu czynu, a także do kil-
ku innych kradzieży na terenie Nowe-
go Sącza i okolicznych miejscowości. 
– Włamywał się zazwyczaj do baków 
ciężarówek, skąd kradł paliwo, jak 
również dokonywał kradzieży aku-
mulatorów i innych wartościowych 
przedmiotów. Jak obliczono, łupem 
mężczyzny padło ponad tysiąc litrów 
paliwa – mówi st. sierż. Paweł Grygiel 
z Komendy Miejskiej Policji w No-
wym Sączu. 33–latek dobrowol-
nie poddał się karze bezwzględne-
go pozbawienia wolności na dwa lata 
i cztery miesiące, obowiązkowi na-
prawienia szkody oraz zgodził się na 
przepadek korzyści majątkowej po-
chodzącej ze sprzedaży ukradzionego 
paliwa i przedmiotów.

Pożar na Nawojowskiej 
Trzy osoby zostały przewiezione do 
szpitala po tym, jak w sieni domu 
przy ulicy Nawojowskiej w niedzielę 
po godz. 22 wybuchł pożar. Z pomo-
cą starszemu małżeństwu i ponad 
30–letniemu mężczyźnie pospieszy-
li najpierw sąsiedzi, dając im schro-
nienie, gdy strażacy gasili ogień. 
Ratownicy zaniepokojeni, że miesz-
kańcy budynku przebywali jakiś 
czas w zadymionych pomieszcze-
niach zdecydowali o wezwaniu ka-
retki. Poszkodowanych przewiezio-
no do szpitala na obserwację. Akcja 
strażacka trwała do godz. 1 w nocy. 
Dzięki niej ogień nie rozprzestrzenił 
się na pozostałą część domu. Straty 
oszacowano na ok. 50 tys. zł. Przy-
czyn wybuchu pożaru nie ustalono. 

Zepchnięci przez pociąg
Na niestrzeżonym przejeździe ko-
lejowym w Muszynie pociąg relacji 

Gdynia – Krynica–Zdrój najechał 
na osobowe volvo. Dwie osoby po-
dróżujące samochodem zostały za-
brane do szpitala. Do zdarzenia do-
szło w sobotę (21 stycznia), po godz. 
9. Nikt z około 30 pasażerów pociągu 
nie odniósł obrażeń. Trzy osoby po-
dróżujące samochodem opuściły go 
o własnych siłach. Dwie z nich wy-
magały jednak hospitalizacji. 

Nowe radiowozy dla policji 
Komenda Miejska Policji w No-
wym Sączu wzbogaciła się o osiem 
nowych radiowozów policyjnych. 
Trzy z nich – nieoznakowane tra-
fią do wydziału kryminalnego i ru-
chu drogowego. Zakup pojazdów 
był możliwy dzięki dofinansowa-
niu przez lokalne samorządy. Nowe 
samochody trafią również na dro-
gi gmin w powiecie. Mitsubishi pa-
jero – do komisariatu policji w Mu-
szynie, a kia ceed – do komisariatu 
w Starym Sączu. 

Zwłoki w studni 
W studni w Woli Skrzydlańskiej (gm. 
Dobra) znaleziono w piątek rano 
ciało 54–letniego mężczyzny. Oko-
liczności zdarzenia wyjaśnia policja. 
Sprawą zajmie się także prokura-
tor. Jak się nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy, 54–letni mężczyzna wyszedł 
dzień wcześniej do lekarza, jednak 
do domu na noc już nie wrócił.

Nagrywała rozmowy – teraz 
odpowiada 
przed sądem
W Sądzie Rejonowym w Nowym Są-
czu ruszył proces Marty G., któ-
ra przyznaje się do tego, że pracując 
w Staży Miejskiej nielegalnie nagry-
wała rozmowy prowadzone w gabi-
necie ówczesnego komendanta są-
deckiej Straży Miejskiej Ryszarda 
Wasiluka, a później przekazała je do 
sekretariatu prezydenta miasta. Na 
wniosek adwokata oskarżonej sąd 
wyłączył jawność sprawy, co ozna-
cza, że na sali rozpraw nie mogą być 
obecne osoby postronne. Termin 

kolejnej rozprawy został wyznaczo-
ny na 6 marca. Marcie G. za nielegal-
ne nagrywanie rozmów przełożone-
go i wykorzystanie zdobytych dzięki 
temu informacji grozi do trzech lat 
więzienia.

Więcej na sacz.in

Kochasz dzieci 
– nie pal śmieci
Strażnicy miejscy będą przemawiać 
do rozsądku mieszkańcom mia-
sta. – Chcemy, żeby palenie w pie-
cu odpadami stało się wstydliwe 
– mówi pełniący obowiązki ko-
mendanta sądeckiej straży miejskiej 
Dariusz Górski, tłumacząc, dlacze-
go Nowy Sącz włączył się w ogól-
nopolską kampanię „Kochasz dzie-
ci – nie pal śmieci”. – Mamy coraz 
więcej interwencji mieszkańców, 
którzy zauważają, że w naszym 
otoczeniu mamy bardzo dużo przy-
krych zapachów. Są one wynikiem 

spalania w piecach śmieci lub in-
nych odpadów bardzo szkodliwych 
dla ludzi, środowiska oraz samych 
urządzeń – mówi Dariusz Górski. 
– A tymczasem jest ustawa o odpa-
dach, która kategorycznie zabrania 
takich praktyk. Górski przyznaje 
jednak, że straż miejska ma proble-
my z egzekwowaniem tych prze-
pisów i do tej pory udało się uka-
rać mandatem zaledwie kilka osób, 
które paliły w piecach odpadami. 
Stąd pomysł, żeby edukować spo-
łeczeństwo, jak szkodliwe dla zdro-
wia są tego typu praktyki.

Więcej na sacz.in

3,7 mln na strażnicę 
Są pieniądze na ukończenie budowy 
nowej siedziby sądeckich strażaków. 
Z budżetu państwa zostaną przezna-
czone na ten cel 2 mln zł. – Wspólnie 
z posłem Arkadiuszem Mularczy-
kiem przygotowaliśmy niezwykle 

ważną dla naszego miasta poprawkę 
do budżetu państwa dotyczącą za-
bezpieczenia środków na dokończe-
nie budowy strażnicy – mówi poseł 
Solidarnej Polski Andrzej Romanek. 
– Brakuje 3,7 mln zł, nam udało się 
przeforsować poprawkę na poziomie 
2 mln zł. Brakujące 1,5 mln dołoży 
powiat, a 200 tys. zł – miasto Nowy 
Sącz – wylicza.

Więcej na szacz.in

Radni przyjęli budżet 
przetrwania
Rada Miasta Nowego Sącza jedno-
głośnie uchwaliła budżet na 2012 
rok, choć – także jednogłośnie 
– nazwano go „budżetem prze-
trwania”, w którym przewidzia-
no bardzo mało pieniędzy na in-
westycje i ogromne nakłady na 
edukację.

Więcej na sacz.in

Przegląd tygodnia
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Codziennie inne zestawy obiadowe; nowo ci kulinarne; 
 tness menu; menu dla dzieci.

W PI TKI - karaoke od godz. 21.00
W SOBOT  - dancingi od godz. 20.00 - muzyka na ywo
W NIEDZIEL  od godz.15.00 - 17.30 konkurs piosenki dzieci cej
(wyst p tylko pod opiek  osoby doros ej)
Zorganizujemy ka d  imprez  od chrzcin po ...styp

MASZ DOŚĆ  STANIA PRZY GARACH,
wymyślania potraw? Z nami zaoszczędzisz czas i pieniądze!

Nowy S cz ul. Nawojowska 30 

tel.18 414 99 41

restauracja@poczekalnians.pl

www.poczekalnians.pl

Wyjątkowe walentynki 
w Poczekalni

Zaproś swoją ukochaną do Poczekalni, 

zamów stolik już dziś, a czeka Cię 

romantyczna niespodzianka 

SPECJALNE MENU NA TEN DZIEŃ

Masz pomysł na ostatki?
ZAREZERWUJ STOLIK JUŻ DZIŚ 

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE PIZZY WOW W POCZEKALNI. WSZYSTKIE PIZZE 50% TANIEJ. TYLKO W LOKALU 30 i 31 STYCZNIA, 01 i 14  LUTEGO 

DLA WSZYSTKICH ZAKOCHANYCH PIZZA W KSZTA CIE SERCA ZA 50%. PRZYJD  I PRZEKONAJ SI  JAK SMAKUJE NASZA PIZZA A ZAKOCHASZ SI ! 

R E K L A M A

Ważny temat

NOWA  PRACA
Firma „BATIM” Transport Międzynarodowy i Spedycja, ul. Bazielicha 35, 33-340 Stary Sącz
zatrudni  od zaraz  pracowników na stanowisku: kierowca transportu międzynarodowego
ze względu na odbiór nowych ciągników marki SCANIA

Od kandydatów oczekujemy:    • prawo jazdy kat. C+E,
   • zaświadczenie o niekaralności,
      • ukończony kurs  na przewóz rzeczy,
         • ukończony kurs ADR podstawowy,
            • doświadczenie jazdy po UE

 ZAPEWNIAMY  BARDZO  ATRAKCYJNE  ZAROBKI

Zainteresowanych  prosimy o kontakt telefoniczny: +48 512 284 554, +48 516 187 620, +48 18448 49 25

POL ITYKA/SAMORZĄD.  Po-
seł Marian Cycoń nie brał udziału 
w niedzielnych wyborach na bur-
mistrza. Mimo to może czuć się 
wielkim wygranym. Na stołku wło-
darza miasta i gminy zasiądzie 
wspierany przez niego kandydat 
Gminnego Porozumienia Wybor-
czego Jacek Lelek. Zwycięstwo Lel-
ka było druzgocące.

Sromotna porażka 
i mobilizująca presja

Starosądeczanie wybierali no-
wego burmistrza po tym, jak dłu-
goletni włodarz miasta Marian Cy-
coń został posłem RP. Przez dwa 
miesiące – do wyborów – obo-
wiązki burmistrza pełnił wska-
zany przez Cyconia Jacek Le-
lek. W niedzielę zmierzył się on 
z jedynym konkurującym z nim 
kandydatem Edwardem Ciągło, 
członkiem Prawa i Sprawiedliwo-
ści, startującym z KWW Samo-
rządna Gmina. Choć, analizując 
wynik wyborów, trudno mówić 
o jakiejkolwiek konkurencji. Cią-
gło doznał, jak sam mówi, „sro-
motnej porażki”. Uprawnionych 
do głosowania w mieście i gmi-
nie Stary Sącz było ponad 17,5 tys. 
osób, w wyborach uczestniczyło 

niespełna 37 proc. z nich. Na zwy-
cięzcę głosowało 5379 osób (82,7 
proc.), na jego rywala 1126 (17,3 
proc.). 

– Pełnię swoje obowiązki od 
dwóch miesięcy. Teraz, chociaż 
jestem jeszcze przed zaprzysię-
żeniem, widzę różnicę – mówił 
nam dzień po wyborach Jacek Le-
lek. – Mam silny mandat społecz-
ny. Moją kandydaturę poparła tak 
duża liczba osób, że odczuwam 
presję. Ale to presja mobilizująca.

Przed wyborami na Lelka presję 
wywierała raczej część mediów. 
W jednym z sondaży interneto-
wych „wynik wyborczy” był nie-
mal identyczny jak ten niedzielny, 
tyle, że bezapelacyjnym zwycięzcą 
miał zostać Ciągło. Wcześniej pisa-
no, że Lelek niezgodnie z prawem 
użył bilbordu przy wjeździe do 
Starego Sącza. Czarny pijar przy-
gotowywany dla Jacka Lelka nie 
przełożył się jednak w żaden spo-
sób na sympatie wyborców.

Walka na osobowości 
Nikt jednak nie ma wątpliwości, 

że wpływ na wynik wyborów mia-
ła silna osobowość poprzedniego 
włodarza gminy, a dziś posła Ma-
riana Cyconia. Przypomnijmy, że 

w wyborach w 2010 r. wzięło udział 
8595 osób, a na byłego burmistrza 
głosowało 80,73 proc. z nich. Te-
raz popierany przez Cyconia kan-
dydat uzyskał jeszcze lepszy pro-
centowo wynik.

– Niedzielne wybory to były ra-
czej wybory personalne. Czyli do-
bra ocena Cyconia i chęć głoso-
wania na kandydata, którego on 
wskaże – mówi politolog i publi-
cysta Rafał Matyja. 

Czy to oznacza, że będziemy 
mieć teraz do czynienia z kierowa-
niem gminą z tylnego fotela?

– Tego bym nie powiedział. Ma-
rian Cycoń chciał być pewny, że 
burmistrzem nie będzie ktoś, kto 
będzie działał wbrew jego pomy-
słom na miasto i taka sytuacja 
jest dość zrozumiała zwłaszcza, 
że były burmistrz też nie kryje, iż 
mandat poselski objął po to, żeby 
działać dla dobra Sądecczyzny. 
Zobaczymy, na ile Cycoń będzie 
mieć czas. Nie sądzę, żeby musiał 
wszystkim sterować – mówi Ra-
fał Matyja. 

– Chcę uniknąć próby konku-
rowania na osobowości z Maria-
nem Cyconiem – stwierdza nato-
miast Lelek. – Mam troszkę inny 
styl zarządzania, więc będzie to 

wyglądać nieco inaczej. Współ-
pracowaliśmy ze sobą przez tyle lat 
i mam nadzieję, że teraz z posłem 
Cyconiem nadal będziemy się do-
gadywać. Rozpoczynam nowy roz-
dział, ponieważ teraz wszystko bę-
dzie zapisywane na moje konto. 

Wysoka frekwencja 
Frekwencja w niedzielnych wy-

borach wyniosła, jak mówią nie-
którzy, zaledwie, a inni – aż 37 
procent. W porównaniu z wybo-
rami terminowymi, gdzie frekwen-
cja przekracza przeważnie 50 proc., 
można stwierdzić, że niedzielna 
była niska. Ale trzeba wziąć pod 
uwagę, że to były wybory w trak-
cie trwania kadencji. Rafał Ma-
tyja mówi, że spodziewał się na-
wet mniejszej – 25–procentowej 
frekwencji. 

– Bardzo często, jeśli nie ma 
ostrej rywalizacji, wyborcy się 
nie mobilizują. To nie były wy-
bory do rady, nie towarzyszył im 
wielki szum medialny, nagłośnie-
nie, jak przy wyborach samorzą-
dowych. Niedzielna frekwencja 
pokazuje, że wiele osób interesu-
je się tym, co dzieje się lokalnie 
– mówi Matyja.

(K IW)

Niedzielne wybory w Starym Sączu wygrał… Marian Cycoń

Jacek Lelek głosował w SP nr 1 
w Starym Sączu   FOT. (AMIGO)
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Informacje

Oblegana ginekologia
Ponad 28,5 tysiąca pacjentów leczono w  ubie-

głym roku w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym 

Sączu. Średnio każdy z nich przebywał na oddzia-

le nieco ponad pięć dni.

Najwięcej pacjentów przyjął oddział ginekolo-

giczno–położniczy, na którym leczono prawie pięć 

tysięcy pacjentek. Drugi pod względem liczby pa-

cjentów jest oddział chirurgii ogólnej i  naczynio-

wej, na który przyjęto ponad 3 tysiące pacjentów. 

Trzecim oddziałem o  największej liczbie pacjen-

tów był oddział otolaryngologiczny, gdzie przeby-

wało ponad 2600 pacjentów. Najmniej osób (135) 

leczono na oddziale nefrologicznym, anestezjolo-

gii i intensywnej terapii (281) oraz psychiatrii (335).

Średni okres pobytu pacjenta na oddziale 

wynosił nieco ponad pięć dni. Najdłużej pacjen-

ci przebywali na oddziale psychiatrii, gdzie średni 

okres pobytu przekroczył 21,5 dnia. Stosunkowo 

długo, bo przeciętnie ponad 16,5 dnia, przeby-

wali pacjenci na oddziale pulmonologii. Najkrócej 

trwał pobyt na oddziale otolaryngologii (niespełna 

2 dni), chirurgii dzieci (niespełna 3 dni) i  urologii 

(nieco ponad 3 dni).

Pod względem wykorzystania łóżek na od-

działach na pierwszym miejscu znalazł się oddział 

pulmonologii (blisko 87 procent), urologii (ponad 

83 procent) i chirurgii ogólnej i naczyniowej (pra-

wie 83 procent). Na drugim biegunie ulokował się 

oddział nefrologiczny (niespełna 18 procent), chi-

rurgii dzieci (ponad 54 procent) i neonatologii z IT 

(ponad 61 procent).

Groźne przeziębienia
Nawet o  20 procent wzrosła w  ostatnich tygo-

dniach liczba przypadków pacjentów trafi ających 

do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala 

Specjalistycznego w Nowym Sączu z powodu po-

wikłań po przeziębieniach. – To już masowe zjawi-

sko, któremu sprzyja pogoda i stosunkowo wyso-

ka o tej porze temperatura powietrza – tłumaczy 

Witold Górecki, ordynator szpitalnego oddziału 

ratunkowego. 

Przeciętnie sądecki oddział przyjmuje mniej 

więcej 30–40 pacjentów, którzy trafi ają tu wsku-

tek infekcji wirusowych i  towarzyszących im po-

wikłań. W ostatnich tygodniach ich liczba rzadko 

kiedy schodzi poniżej 50, a  w  rekordowym dniu 

było ich ponad 100. Wszystkiemu winne są wirusy 

powodujące infekcję, które w temperaturze oscy-

lującej w okolicach 0 stopni Celsjusza mają bar-

dzo dobre warunki do rozwoju. Efek jest taki, że 

wiele osób zapada na przeziębienia, które często 

jest lekceważone, co prowadzić może do bardzo 

poważnych schorzeń takich jak zapalenie oskrze-

li, pluc czy chorób serca. – W przypadku jedne-

go z pacjentów mieliśmy do czynienia z ciężkim 

zapaleniem mięśnia sercowego, kiedy indziej do-

szło do zupełnego braku wydolności oddechowej 

i  konieczne było podłączenie pacjenta do respi-

ratora –  przestrzega ordynator Górecki. Jedno-

cześnie podkreśla, że niebezpieczeństwa można 

uniknąć zachowując elementarne zasady higieny 

i zdrowego stylu życia. Przy kichaniu czy kasłaniu 

trzeba zasłaniać twarz, by nie przenosić wirusów, 

a przeziębnienie leczyć, pozostając w domu.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

ul. Młyńska 10 

33 – 300 Nowy Sącz

Tel. 18 443 88 77

fax: 18 443 86 01
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ROZMOWA. Wyższa Szkoła Biz-
nesu – NLU w Nowym Sączy prze-
kazała Sądeckiej Izbie Gospodar-
czej w formie darowizny działkę 
przy ulicy Zielonej 27 wraz z budyn-
kiem, w którym do tej pory mieściła 
się siedziba Izby. Wartość darowizny 
to 250 tys. zł. Jakie zmiany dla SIG 
przyniesie ten gest, rozmawiamy 
z jej prezesem PAWŁEM KUKLĄ.

– Powiedział Pan, że gest WSB traktu-
je jako prezent na obchody 20–lecia SIG. 
Otwiera on też drzwi do dalszej współ-
pracy. Otwiera, czy jest warunkiem tej 
współpracy? 

– Nie jako prezent, a formę ob-
chodów 20–lecia. Jeśli chodzi o po-
tencjalną współpracę, nakreśliliśmy 
jej główne kierunki. Pierwszy polega 
na tym, że firmy członkowskie Izby 
będą mogły w pełni wykorzystać po-
tencjał nowych właścicieli szkoły. Te-
raz to nie jest już tylko Wyższa Szko-
ła Biznesu, ale sieć szkół, które mają 
własne zaplecze: laboratoria, sprzęt. 
Chcemy połączyć naukę z biznesem. 
Zlecać na przykład opracowania róż-
nych rozwiązań technicznych, ob-
liczeniowych, prezentacyjnych dla 
naszych firm. Drugi obszar współ-
pracy wiąże się z dokształcaniem na-
szych pracowników i odbywaniem 
praktyk w naszych firmach przez 

studentów WSB. To nie jest waru-
nek. Współpracujemy już od 20 lat.
– W takim razie WSB spłaca dług 
wdzięczności. Kazimierz Pazgan przy-
pomniał, że to Krajowa Izba Gospodar-
cza przyczyniła się do powstania uczel-
ni i nieodpłatnie przekazała budynek, by 
szkoła mogła funkcjonować. 

– Nie tylko Krajowa, ale i Sądec-
ka Izba Gospodarcza, bo to z jej ini-
cjatywy KIG nabyła główny budynek 

LUDZKIE  SPRAWY . – Każdy ma 
swoje życie, swoje problemy, nie pro-
szę więc o pieniądze. Każdy, kto je 
ma, dzieli je jak może. Proszę jedynie 
o ubrania dla synów i córek – mówi 
Bożena Śliwa, mama dziewięcior-
ga dzieci. Wielodzietna rodzina straci-
ła dach nad głową w wyniku pożaru, 
a kilka dni wcześniej mąż pani Bożeny 
musiał rozstać się ze swoim praco-
dawcą. Żyją z zasiłków i 540 zł renty. 

W poniedziałek (16 stycznia) 
w domu państwa Śliwów wybuchł 
pożar. Strażakom nie udało się uga-
sić w porę zarzewia ognia. Nieod-
śnieżona droga uniemożliwiła szyb-
ki dojazd do posesji. Budynek spłonął 
doszczętnie. 

– Jedyne, co zostało, to wersalka 
i kilka kołder, wszystko jednak zady-
mione – opowiada pani Bożena. Dzie-
ciom spłonęły książki, ubrania. Szko-
ła, do której chodzą, już zdeklarowała 
pomoc w zakupie nowych podręcz-
ników i tornistrów. Z pomocą pospie-
szyła także gmina. Doskonale zna sy-
tuację Śliwów. Wspiera rodzinę od lat. 

– Będziemy się zastanawiać, jak 
im pomóc w odbudowie domu, bo 
sami sobie nie poradzą – mówi Wła-
dysław Pazdan, wójt Limanowej. 
– Na razie jest jeszcze za wcześnie, 
by mówić, co dalej.

Śliwowie utrzymują się z zasił-
ków i renty w wysokości 540 zł. 
Mają dziewięcioro dzieci, najstar-
szy 21–latek jest niepełnosprawny, 
ma porażenie mózgowe, najmłodsze 
dziecko liczy 6 lat. Mąż pani Bożeny 
niedawno stracił pracę. – To nie jest 
zły człowiek, posprząta, wypierze, 
ugotuje, ale gubi go alkohol – mówi 
kobieta. – Ostatnio pracował pół 
roku. Zaczął jednak znów pić. Pra-
codawca dał mu szansę, ze wzglę-
du na nasze dzieci. Przed Świętem 
Trzech Króli mąż przyszedł do pra-
cy pijany i szef go wyrzucił.

Mimo trudnej sytuacji, pani Bo-
żena nie uskarża się na swój los, nie 
prosi o pieniądze:

– Każdy ma swoje życie, swoje 
problemy. Kto ma pieniądze, dzieli 

je, jak może. Nie proszę więc o nie, 
jeśli już, to o ubrania dla dzieci i… 
co można – mówi. – Pewnie będzie-
my potrzebować lodówkę, wersalki, 
ale to nie teraz, bo w remizie tego nie 
potrzeba, tylko gdy znajdziemy ja-
kieś lokum.  

W pomoc dla pogorzelców włą-
czyła się Limanowska Akcja Chary-
tatywna. Każdy, kto chce wesprzeć 
finansowo rodzinę Śliwów, może 
to uczynić wpłacając pieniądze na 
konto Limanowskiej Akcji Chary-
tatywnej: BS Limanowa 53 8804 
0000 0000 0021 9718 0001 z dopi-
skiem „dla pogorzelców – rodziny 
Śliwa z Męciny”.

 (TOP)

Więcej na sacz.in

Możesz pomóc pogorzelcom WSB spłaca dług wdzięczności
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„Nadmieniamy, iż my mamy 
małe dzieci, jak też dzieci w wie-
ku szkolnym, a przejeżdżające sa-
mochody stwarzają duże zagrożenie 
dla nas wszystkich” – podkreśla-
ją w piśmie mieszkańcy Rybackiej. 
Przy okazji zwracają uwagę także na 

fatalny – ich zdaniem – stan wałów 
przebiegających wzdłuż tej ulicy: 
„Wał jest zarośnięty oraz zniszczo-
ny przez jazdy motorami i quadami. 
[…] Obawiamy się, że gdy przyjdzie 
duży Dunajec — wał ten zostanie 
uszkodzony, a nawet może być 

przerwany. Czyżby trzeba czekać 
na tragedię, by dopiero się zainte-
resować tym problemem?” – pytają.

Prezydent otrzymał pismo i – jak 
mówi – dokładnie zna całą sytuację. 
A sprawa remontu drogi nie jest 
taka prosta. Po pierwsze, co pod-
kreśla dyrektor MZD Grzegorz Mi-
rek, „nie ma na to teraz pieniędzy”, 
po drugie tylko część tego odcinka 
jest w posiadaniu miasta, reszta to 
grunt prywatny.

– W tym roku budżet miasta nie-
wiele przeznacza na inwestycje, 
a już na pewno nie na takie, które 
wydają się zupełnie niegospodar-
ne. Miasto ma odkupić część udzia-
łów w tej drodze od osoby prywat-
nej i jeszcze wykonać nawierzchnię? 
To się nie kalkuluje. Jeśli mieszkań-
com zależałoby, aby na tym odcinku 
drogi położyć nową nawierzchnię, 
to powinni zrzec się prawa własno-
ści, wówczas miasto zostałoby wła-
ścicielem i mielibyśmy podstawę do 
przeprowadzenia inwestycji – infor-
muje rzecznik prasowy UM w No-
wym Sączu Małgorzata Grybel, z nie-
dowierzaniem traktując informację, 
że tamtędy jeżdżą TIR–y. – To wąski 
odcinek i faktycznie w nie najlep-
szym stanie – dodaje.  (G)

i teren wokół niego, a następnie prze-
kazała na rzecz WSB. Myślę, że to 
uczciwa forma zachowania się po 20 
latach, kiedy Izba na każdym kroku 
wspierała rozwój uczelni. Ten drobny 
gest możemy więc potraktować jako 
spłatę długu wdzięczności. WSB do-
ceniła naszą pomoc, wspólnie reali-
zowane projekty.
– Z budynku nikt SIG nie wyrzucał. Mogła 
tu działać zawsze. Do czego był potrzeb-
ny akt własności?

– Nie do końca tak było. Izba przez 
lata zmieniała swoją siedzibę cztero-
krotnie. Oczywiście wszystko w ob-
rębie terenu szkoły. Niemniej, żeby 
móc dalej się rozwijać, pozyskiwać 
środki np. z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego dla tak 
zwanych instytucji otoczenia biznesu 
na remont, modernizację i przysto-
sowania do działań szkoleniowych 
obiektu, musimy być jego właści-
cielem. Nikt nie da pieniędzy na bu-
dynek, który jest wynajmowany. To 
właściwie jeden z głównych powo-
dów. Po drugie, SIG dzięki posiadaniu 
tej działki ma – jak to się ładnie mówi 
– stworzone materialne podstawy 
przyszłego bytu. My przecież wiecz-
nie nie będziemy kierować Izbą.
– Izba zatem planuje rozszerzenie 
obiektu. Jakie jest pole do działania?

– Dysponujemy 6,13 arami po-
wierzchni. Zabudowa może mieć 
maksymalnie cztery kondygnacje. 
Mamy już gotowy projekt zagospo-
darowania tego terenu.
– Wspomniał Pan o nowych projektach 
przygotowanych z WSB, wśród nich jest 
Program 3D, na czym ma polegać?

– Szczegółowo zostanie opisany 
niebawem na naszych stronach in-
ternetowych. Ale ogólnie mówiąc, 
firma, która zdecyduje się wysłać 
trzech swoich pracowników na stu-
dia, zapłaci tylko za dwóch. 

Rozmawiała (IZG)

INTERWENCJA DTS.  Mieszkań-
cy ul. Rybackiej w Nowym Sączu 
domagają się remontu odcinka 
drogi, prowadzącej do ich do-
mów. „Ta cześć ulicy była prze-
znaczona jako dojazd do pose-
sji, a stała się ulicą przelotową 
w godzinach szczytu” – czytamy 
w ich piśmie do prezydenta No-
wego Sącza i Miejskiego Zarzą-
du Dróg. – W tym momencie nie 
mam środków na takie inwesty-
cje – ucina sprawę Grzegorz Mi-
rek, dyrektor MZD. 

Mieszkańcy twierdzą, że kilka-
krotnie apelowali do prezyden-
ta Ryszarda Nowaka, aby zajął 
się remontem drogi. 11 stycznia 
wystosowali do niego pismo, 
w którym zwracają uwagę na 
fatalny niewyasfaltowany od-
cinek ul. Rybackiej, prowadzą-
cy do ich posesji. 

– W czasie opadów jest 
praktycznie nieprzejezd-
ny. Z powodu wielkich dziur 
w drodze, po deszczu robią się 
ogromne kałuże i błoto – mówi 
DTS, prosząc o interwencję, 
Renata Wiewióra, mieszkająca 
przy Rybackiej. 

W liście do prezydenta 
i MZD mieszkańcy piszą, że 
odcinek jest zajeżdżany przez 
samochody, które, nie chcąc 
stać w korku na ul. Tarnow-
skiej, korzystają ze skrótu 
przez Rybacką, za nic mając 
znak zakazu ruchu. Twierdzą, 
że w godzinach szczytu wąską 
ulicą są nawet w stanie jeździć 
ciężarówki.

Informacje

www.bs.limanowa.pl/sko

Limanowa-Centrala
34-600 Limanowa, ul. Rynek 7
tel.: 18 337 91 00
fax: 18 337 91 36

Godziny otwarcia:
Pn-Pt 7.15-18.00
Sob 7.15-14.00
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Świat finansów oraz pojęcia ekono-
miczne często są przez uczniów okre-
ślane jako zawiłe i niezrozumia-
łe. Racjonalne zarządzanie własnymi 
środkami jest jedną z podstawowych 
umiejętności, jaką powinni posiąść 
młodzi ludzie, aby w przyszłości stać 
się świadomymi uczestnikami rynku 
finansowego i klientami banku. O tym, 
jak zachęcić dzieci do oszczędza-
nia, rozmawiamy z prezesem Zarzą-
du Banku Spółdzielczego w Limanowej, 
ADAMEM DUDKIEM:

– Poprzez Szkolne Kasy Oszczęd-
ności działające pod patronatem 
Banku Spółdzielczego w Limano-
wej chcemy pokazać najmłodszym, 
że oszczędzanie to nie tylko gro-
madzenie pieniędzy, ale doskonały 
sposób na to, aby poznać funkcjo-
nowanie mechanizmów finanso-
wych i zdobyć informacje na temat 
gospodarowania pieniędzmi. Wy-
chodząc poza schemat zwyczajnych 
zajęć szkolnych przeprowadzamy 
w szkołach interaktywne lekcje 
o oszczędzaniu. Aktywne uczest-
nictwo uczniów, jest nagradzane.
 – Temat ekonomii przerasta na-
wet dorosłych, by rozmawiać o tym 
z dziećmi, młodzieżą, trzeba pokonać 
rutynę i zmienić narzędzia pracy. Jaki-
mi zatem się posługujecie?

– Rozwijając program SKO, dą-
żymy do unowocześnienia i uatrak-
cyjnienia Szkolnych Kas Oszczęd-
ności. W przekazywaniu wiedzy na 
temat zagadnień ekonomicznych, 
ważne jest aby dostosować technikę 
jej przekazu do grupy odbiorców. 

Dzisiejsza młodzież posługująca się 
najnowocześniejszymi technikami 
komunikacyjnymi, potrzebuje od-
powiednich narzędzi. Stworzyliśmy 
więc nową podstronę SKO w serwi-
sie Banku, która umożliwi nie tyl-
ko śledzenie bieżącej działalności 
w ramach programu, ale stanie się 

z pewnością doskonałym kanałem 
edukacyjnym. Bank przygotował 
ponadto serię atrakcyjnych mate-
riałów, w postaci książeczek z na-
klejkami dla maluchów oraz bro-
szury informacyjnej dla dorosłych.
 – Nic też tak nie aktywizuje uczniów 
do działania jak konkursy…

– Historia pieniądza zainspi-
rowała nas do kolejnych działań 
i stała się motywem przewodnim 
związanym ze Szkolnymi Kasa-
mi Oszczędnościowymi, w roku 
szkolnym 2011/2012. W celu po-
pularyzacji oszczędzania i tworze-
nia więzi uczniów z Bankiem Spół-
dzielczym w Limanowej zostały 
zainicjowane dwa konkursy. Jed-
nym z nich jest konkurs „Moja mo-
neta – orzeł czy reszka?”, a drugim 
konkurs plastyczny i towarzyszą-
cy mu quiz międzyszkolny „Histo-
ria pieniądza”.
– Bank nie tylko chce edukować, ale 
również przyjął za dobrą monetę bycie 
mecenatem uczniów uzdolnionych. 

– Nie zapominamy o najmłod-
szych artystach. Przedmiotem Kon-
kursu „Moja moneta – orzeł czy 
reszka?” są profesjonalne warszta-
ty rzeźbiarskie, mające na celu wy-
konanie monety przy użyciu gliny 
i gipsu. Konkurs przeprowadza-
ny jest w kilku etapach. Laureaci 
etapu szkolnego z poszczególnych 
szkół, na wiosnę będą mieli okazję 
spotkać się na plenerze integracyj-
nym, gdzie wykonają wspólnie se-
rie monet i przygotują je do ekspo-
zycji na wystawę finałową. 

Inspirująca historia, edukacja i oszczędzanie

Rybacką na skróty po dziurach
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Czy możemy sobie wyobrazić urzęd-
nika, o którym wszyscy mówią tyl-
ko dobrze? Ciężkie zadanie, ale w No-
wym Sączu jest taka osoba. Od blisko 
30 lat pracuje w sekretariacie prezy-
denta. W środę 25 stycznia, obcho-
dziliśmy dzień sekretarki. Z tej oka-
zji o Janinie Gozdeckiej opowiadają 
wszyscy jej dotychczasowi szefowie 
– kolejni prezydenci Nowego Sącza.

Z góry uprzedzamy, że ten tekst 
będzie wyjątkowo słodki. Kto za-
tem nie lubi czytać laurek, niech 
się zajmie czymś innym. A może 
właśnie dlatego warto go przeczy-
tać, bo rzadko się zdarza, by o kimś 
mówiono wyłącznie dobrze. Jani-
na Gozdecka ma takie szczęście. 
Ale siedmiu kolejnych prezyden-
tów miasta i kilku wiceprezyden-
tów upiera się, że to raczej oni mie-
li szczęście pracować – jak mówią 
– z panią Jasią, albo bardziej poufa-
le – z Jaśką.

1.
Po pierwsze i najważniejsze nikt 
dobrze nie pamięta, jak i kiedy Ja-
nina Gozdecka trafiła do sekreta-
riatu prezydenta.

– Kiedy przyszedłem do ratusza, 
to pani Jasia już była. Chyba za-
trudniał ją prezydent Gwiżdż – za-
stanawia się Andrzej Czerwiński.

– Mnie się wydaje, że zatrudniał 
ją mój poprzednik Marian Cycoń 
– waha się Jerzy Gwiżdż.

– Kiedy zostałem prezydentem 
Nowego Sącza, to Jasia już była 
w sekretariacie – przekonuje po-
seł Cycoń. – Ona chyba przyszła za 
prezydentury Zdzisława Pawlusa, 
zaraz po technikum budowlanym. 
To była jej pierwsza praca.

Ciepło, ciepło, ale nie do koń-
ca precyzyjnie. Gozdecka faktycz-
nie przyszła do sekretariatu prezy-
denta ze Zdzisławem Pawlusem, ale 
wcześniej pracowała z nim na tym 
samym stanowisku w Wydziale Bu-
downictwa Urzędu Wojewódzkiego.

– Tam pracowaliśmy razem tyl-
ko przez rok, a kiedy zostałem pre-
zydentem, poprosiłem, żeby prze-
szła ze mną do ratusza – wspomina 
Pawlus. – Czy wygrała konkurs na 
to stanowisko? Wtedy nie było żad-
nych konkursów! Była solidna i obo-
wiązkowa, więc uznałem, że pomo-
że mi w nowym miejscu. Do głowy 
mi wówczas nie przyszło, że zosta-
nie tam przez blisko 30 lat. Prezy-
denci lubią obsadzać to stanowisko 
nowymi, zaufanymi osobami, ale 

pani Jasi nikt nie chciał zmieniać. 
To prawdziwy fenomen!

2.
I tu następuje prawdziwy festiwal 
komplementów pod adresem Ja-
niny Gozdeckiej, wypowiadanych 
jednym głosem przez polityków 
z PZPR, PO, PiS czy SLD:

Marian Cycoń: – Pełny Wer-
sal, a przy tym ułożona, facho-
wa i szczelna. Była jednakowo 
miła dla ministra, jak i dla szare-
go obywatela.

Andrzej Czerwiński: – Bardzo 
sprawna i kompetentna. Ciągle się 
dokształcała. Często wyprzedzała 
myśl prezydenta, zanim zdążyłem 
się odezwać.

Ludomir Krawiński: – Podobało 
mi się u niej, że jednakowo dbała 
o każdego petenta. Miała zawsze 
perfekcyjnie ułożony grafik spo-
tkań prezydenta.

Jerzy Gwiżdż: – Dobra kobie-
ta, świetny fachowiec. Lata pły-
ną, a ona się nie zmienia. Każdy 
z nas wiele jej zawdzięcza. Podzi-
wiam jej cierpliwość i życzliwość.

Józef Antoni Wiktor: – Prze-
sympatyczna dziewczyna. Solidna 
i skrupulatna. Momentami miałem 
wrażenie, że panuje nad wszyst-
kim, co dzieje się w urzędzie.

Ryszard Nowak: – Najwyższej 
klasy fachowiec! Doskonale zo-
rientowana w sprawach urzę-
du. Perfekcyjnie panująca nad 

kalendarzem. No i najważniejsze 
– to ochroniarz prezydenta.

3.
Ochranianie prezydenta to wła-
śnie jedno z głównych zadań Janiny 
Gozdeckiej. Prezydenci często na-
rzekają, iż obywatele chcą się wi-
dzieć z prezydentem natychmiast, 
wchodzą jak do sklepu, nie czekając 
na swoją kolejkę w dniu tzw. przyj-
mowania stron. Wówczas pani Jasia 
musi użyć osobistego czaru i dyplo-
matycznych zdolności, by uchronić 
prezydenta przed nieplanowanym 
spotkaniem.

– Kiedyś pani Jasia powiedzia-
ła do mnie, że od rana musiała tyle 
nakłamać, że zaraz będzie mia-
ła nos jak Pinokio – żartuje Ry-
szard Nowak.

– To sporadyczne przypadki 
– dodaje Edyta Brongiel, dyrek-
tor Biura Prezydenta. – Najczęściej 
okazuje się, że spotkanie z prezy-
dentem nie jest konieczne, a Ja-
sia sprawnie kieruje wiele osób 
do odpowiedniego wydziału, któ-
ry załatwia sprawę. Ma orientację, 
kto powinien zająć się problemem.

Nie jest tajemnicą, że sekreta-
riat prezydenta jest miejscem, gdzie 
krzyżują się często skrajne emo-
cje. Rolą pani Jasi jest te emocje to-
nować, co nie zawsze jest proste. 
I tylko raz nie sprostała zadaniu, 
choć wszystko skończyło się bar-
dzo szczęśliwie.

– Któregoś dnia wtargnęła do 
mojego gabinetu para młodych lu-
dzi – wspomina Andrzej Czerwiń-
ski. – Za nimi pani Jasia, w któ-
rej oczach widziałem przerażenie, 
że nie udało jej się ich powstrzy-
mać. Niepotrzebnie się martwi-
ła. Okazało się, że chłopak obie-
cał dziewczynie, iż oświadczy się 
jej w gabinecie prezydenta. I sło-
wa dotrzymał!

4.
Czasami Janina Gozdecka pełni 
rolę ratunkową w niecodziennych 
sytuacjach.

– Było to w czasach, kiedy jesz-
cze paliłem papierosy – wspomina 
Ludomir Krawiński. – Siedziałem 
u siebie późnym popołudniem i nad 
czymś pracowałem, kiedy zabra-
kło mi papierosów. Wpadłem zde-
sperowany do sekretariatu, a pani 
Jasia od razu wiedziała, o co cho-
dzi. Była przygotowana na każdą 
sytuację. Wyciągnęła z szuflady 
paczkę słynnych „biełamorkana-
łów” z tekturową fifką, które zo-
stawiła rosyjska delegacja.

5.
Na tym w zasadzie kończą się aneg-
doty związane z pracą Janiny Goz-
deckiej. Dlaczego tylko tyle? Bo 
zamiast dawać powody do aneg-
dot na swój temat, dawała powo-
dy, żeby ją chwalić. Jej byli szefowie 

podkreślają, że chociaż sama nie 
kończyła żadnej szkoły dla sekreta-
rek, dzisiaj mogłaby śmiało w takiej 
szkole wykładać:

– Jeśli w Sevre pod Paryżem 
istnieje idealny wzorzec metra, 
to Jasia Gozdecka jest przykła-
dem takiego wzorca w swoim za-
wodzie – chwali ją dwukrotny wi-
ceprezydent Piotr Pawnik. – Ona 
jest prawdziwą instytucją. Można 
śmiało powiedzieć, że kieruje ru-
chem w urzędzie. Nigdy nie dała 
plamy. Potrafiła się zachować bez 
względu na to, czy do sekretaria-
tu wchodził Lech Wałęsa czy Woj-
tuś z Rytra.

Byli i obecni prezydenci podkre-
ślają, że pani Jasia potrafi pracować 
nawet w sekretariacie pełnym lu-
dzi. Umie rozmawiać z przełożo-
nymi półsłówkami albo przy po-
mocy haseł i kluczy, zrozumiałych 
tylko dla nich.

– Pani Jasia jest dowodem na 
to, że władza przemija, a profesjo-
nalny pracownik się zawsze obro-
ni – twierdzi Leszek Zegzda, który 
jako wiceprezydent przepracował 
z nią 12 lat. Jej cechą charaktery-
styczną jest lojalność. Kolejni pre-
zydenci mieli i mają poczucia, że 
mogą jej zaufać. Nigdy nie muszą 
mieć podejrzeń, że pani Jasia trzy-
ma z poprzednikami, albo konte-
stuje obecne władze. To jest właśnie 
profesjonalizm na tym stanowi-
sku. Drugą taką osobą w urzędzie 
jest Staszek Lorek – kierowca, któ-
ry jeździł ze wszystkimi prezyden-
tami, ale o żadnym do innego nie 
powiedział złego słowa. Takich lu-
dzi trzeba cenić.

A były wiceprezydent Stanisław 
Kaim dodaje:

– Bo pani Jasia jest apolitycz-
na. Mam wrażenie, że nigdy nie 
zajmowała się politykowaniem. 
Dlatego potrafiła znaleźć wspól-
ny język z każdym kolejnym 
prezydentem.

(MICZ)

Dobra kobieta, świetny fachowiec, ochroniarz prezydenta
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Prezydenci, z którymi 
pracowała Janina 
Gozdecka:

Zdzisław Pawlus 1984-1988, Ma-
rian Cycoń 1988-1990, Jerzy 
Gwiżdż 1990-1994, Andrzej Czer-
wiński 1994-2001, Ludomir Kra-
wiński 2001-2002, Józef Antoni 
Wiktor 2002-2006, Ryszard No-
wak od 2006.
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Projektujemy i drukujemy:

Oferujemy:
najkrótsze terminy wykonania

wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów 

książki, skrypty, kalendarze, 
zaproszenia ślubne, cenniki, 

wizytówki, ulotki, gazetki, foldery, 
katalogi, teczki, papiery firmowe, 

instrukcje obsługi, 
karty gwarancyjne, itp.
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Wierzę w przemianę Janusza Palikota
ROZMOWA  z ANDRZEJEM ROZENKIEM, rzecznikiem prasowym Klubu Parlamentarnego Ruchu Palikota.

– Niemal wyciągnęliśmy pana z łóżka. 
Spędza Pan z dziećmi zimowe ferie na 
Sądecczyźnie?

– Tak, bo to wspaniała, gościn-
na ziemia, gdzie jest mnóstwo fe-
nomenalnych ludzi, a ja szczególnie 
upodobałem sobie Stasia Pasonia, 
do którego staram się przyjeżdżać, 
kiedy mam tylko wolną chwilę.
– To pachnie koalicją, kiedy poseł Ru-
chu Palikota przyjeżdża do byłego po-
sła PSL. Co to znaczy?

– To znaczy, że się bardzo szanu-
jemy. Uważam Staszka za swojego 
przyjaciela od wielu lat, zanim za-
cząłem zajmować się polityką. Sta-
szek mógłby być w każdej partii, 
a do koalicji nam daleko, bo war-
szawski PSL jakoś rozmija się z po-
stulatami Ruchu Palikota.
– Politykiem Ruchu, który odwie-
dził Nowy Sącz przed Panem był Ja-
nusz Palikot, blisko rok temu. Trochę 
zazgrzytało między nami, bo zapyta-
łem go przed spotkaniem z wyborca-
mi: „Panie Januszu nie obawia się Pan, 
bo to tradycyjny elektorat, ludzie po-
bożni”. A Palikot poszedł na spotkanie, 
został przyjęty owacją i powiedział, że 
media kłamią, bo dziennikarz straszył, 
że go tu rozszarpią.

– To była taka metafora. Przecież 
z naszego punktu widzenia to fak-
tycznie trudny teren, wpływy Ko-
ścioła i partii prawicowych są po-
tężne. Ale to nie znaczy, że to jest 
teren przegrany czy skazany na za-
pomnienie. Wręcz przeciwnie, do-
strzegam tu wielu mądrych ludzi, 
z którymi będziemy współpraco-
wać. Myślę, że w najbliższych wy-
borach samorządowych Ruch Pa-
likota osiągnie tu znaczący sukces.
– Jakby Pan uzasadnił ludziom w re-
gionie, gdzie statystycznie największy 
procent chodzi do kościoła, że w Sej-
mie należy zdjąć krzyż?

– Przede wszystkim powiedział-
bym, że nie jesteśmy partią oszo-
łomów, która chce walczyć z reli-
gią. Nasze gesty wobec krzyża w sali 

plenarnej nie są wymierzone w lu-
dzi wierzących, ani w Kościół. One 
mają na celu przestrzeganie Konsty-
tucji. Tam jest wyraźnie napisane, że 
Kościół i państwo żyją w autonomii, 
a skoro tak, to nie wolno symboli 
religijnych wieszać w instytucjach 
państwowych i na odwrót.
– Pan to ładnie ujął, ale w bezpośred-
nim odbiorze mówi się, że „Palikot 
walczy z Kościołem”.

– Nie sądzę, aby to było odbie-
rane tak, że Palikot jest wrogiem 
Kościoła. My mówimy w sposób 
otwarty o rzeczach, o których lu-
dzie bali się dotychczas pomyśleć. 
I to może budzić pewien niepokój, 
ale proszę mi wierzyć, nie mamy 
złych zamiarów. Wręcz przeciw-
nie, jeśli trwa dyskusja czy Telewi-
zja Trwam powinna dostać konce-
sję cyfrową, to my odpowiadamy, 
że tak, bo w demokracji jest miejsce 
na różnorodność. To nie jest – dla 
zasady – walka z Kościołem. Kościół 
pełnił i pełni ważną rolę w Polsce 
i nie ma w tym nic złego.
– W którymś z kościołów w naszym 
regionie zapowiedziano, że kto gło-
sował na Ruch Palikota, ten musi się 
z tego wyspowiadać.

– I to jest najlepszy dowód, że 
w Kościele, jak i w każdym innym 
fragmencie życia społecznego, zda-
rzają się ludzie, którzy nie powin-
ni się zajmować tym, czym się zaj-
mują. Ksiądz, który szerzy z ambony 
nienawiść, nie nadaje się na księdza. 
Powinien zostać komentatorem walk 
bokserskich, gdzie jest więcej agre-
sji i tam mógłby dawać upust swoim 
złym emocjom. A rolą kapłana jest 
raczej mówić o rzeczach dobrych.
– Rozumiem jednak, że Ruch Paliko-
ta musi mieć jakąś specjalną ofertę dla 
takich regionów jak Sądecczyzna, bo 
inaczej ciężko wam będzie zdobyć tu 
satysfakcjonujący wynik.

– Nie sądzę, aby była tu potrzeb-
na specjalna oferta, bo to nie jest 
specjalny region. Może tu ludzie 

więcej pracują niż gdzie indziej, bo 
mają trudniejsze warunki natural-
ne. Tu ludzie bardzo szanują pracę 
i myślę, że z biegiem czasu zauwa-
żą, że Ruch Palikota również bardzo 
szanuje pracę, stara się ludziom po-
magać. Staramy się pomagać małym 
i średnim przedsiębiorcom, ale też 
ludziom wykluczonym i to chyba 
jest nasza karta przetargowa, któ-
ra będzie najistotniejsza.
– A spotyka Pan tu ludzi, którzy ofi-
cjalnie nie przyznają się, że głosowali 
na Ruch Palikota, ale na ucho przyzna-
ją Panu rację?

– Zdarza się i to są miłe rozmo-
wy, bo czasami ktoś mnie łapie za 
rękaw i mówi: panie pośle głoso-
wałem na was. To jest przesympa-
tyczne, szczególnie, że są to bar-
dzo mądrzy ludzie – środowisko 
nauczycielskie, lekarskie. To za-
szczyt, że tacy ludzie oddali na nas 
głos. Szkoda, że nie udało się zdobyć 

mandatu, ale z tego, co liczyłem, 
niewiele nam zabrakło.
– Bo nazwiska waszych kandydatów 
niewiele komukolwiek mówiły. Ale ni-
komu nieznany kandydat Ruchu Pali-
kota, pan Bandyk, zdobył o sto głosów 
więcej niż Kazimierz Sas, doświadczo-
ny parlamentarzysta z SLD.

– Cały Ruch Palikota jest opar-
ty na założeniu, by na pierwszych 
i dalszych miejscach znajdowali 
się ludzie, którzy dotychczas nie 
byli w parlamencie. Ludzie w pew-
nym sensie w polityce zieloni, ale 
z drugiej strony nie skażeni poli-
tyką. Nie skażeni tym, co na Wiej-
skiej jest najgorsze – oderwaniem 
od rzeczywistości.
– Ale przez to muszą się teraz dłużej 
uczyć pracy w Sejmie.

– I tak, i nie. Moi koledzy i ko-
leżanki z klubu to najczęściej 
mali i średni przedsiębiorcy, któ-
rzy wszystko, czego się dorobili, 

zawdzięczają własnej ciężkiej pra-
cy. I oni najlepiej rozumieją, jak ła-
two jest popsuć prawo i zaszkodzić 
ludziom przedsiębiorczym. Oni nie 
żyli z bycia działaczem partyjnym. 
Jeśli prześledzić życiorysy wielu 
starszych posłów, to taki człowiek 
od studiów działał aż wydziałał so-
bie mandat na Wiejskiej. I co taki po-
seł wie o pracy? Moim zdaniem nie-
wiele. On wie, jak się działa w partii, 
ale o zarabianiu pieniędzy wie mało.
– A co Pan wie o zarabianiu pieniędzy?

– Przez 16 lat byłem dziennika-
rzem. To jest ciężki kawałek chleba. 
Na pewno pan potwierdzi. Więc chy-
ba coś wiem o zarabianiu pieniędzy.
– Pan jeszcze miesiąc przed wyborami 
był na liście SLD.

– Tak, ale poprosiłem o wykre-
ślenie mnie z listy. Partia, która re-
zygnuje z takich kandydatur jak 
profesor Jan Widacki, jak Włodzi-
mierz Czarzasty, jak Sergiusz Najar 
to jest dziwna partia. A ja nie chcia-
łem być na liście dziwnej partii, 
która nie rozumie, czym jest polity-
ka. Poprosiłem zatem o skreślenie, 
a wówczas zadzwonił Janusz Pali-
kot i zaproponował start z jego listy.
– Nie miał Pan żadnych wątpliwości?

– Żadnych. Śledzę karierę Ja-
nusza Palikota od początku i bar-
dzo podoba mi się przemiana, jaką 
przeszedł. Ona jest według mnie 
absolutnie prawdziwa. Ten czło-
wiek z typowego polityka PO, czy-
li oderwanego od rzeczywistości, 
zmienił się w polityka dostrzegają-
cego problemy. On się musiał z nimi 
zetknąć, jeżdżąc po Polsce. Janusz 
Palikot w kampanii wyborczej od-
był blisko 500 spotkań. Widział bie-
dę, niedoinwestowanie regionów, 
widział w jak katastrofalnym stanie 
są polskie drogi i kolej. To są pro-
blemy, których politycy PO nie do-
strzegają zza szyb swoich limuzyn.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Są to fragmenty wywiadu dla 
Regionalnej Telewizji Kablowej. 
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Opinie

T 
ę bajkę znają wszy-
scy. Czerwony Kap-
turek idzie do chorej 
babci, spotyka w lesie 
wilka, któremu (nie-
specjalnie molesto-

wany) wychlapał nie tylko powód wy-
prawy, ale i babciny adres. Puentę też 
znamy. Gdyby nie przytomny gajowy, 
byłoby milutko jak w filmach Quenti-
na Tarantino. O czym tak naprawdę jest 
ta bajka? O nieodpowiedzialnej mamu-
si (gdzie był tatuś?), która posłała dzie-
cię przez las, i o nie najlepiej wychowa-
nej córeczce, której nikt nie uświadomił, 
że z nieznajomymi się nie rozmawia. Tak 
prawie trzy wieki temu edukowano mi-
lusińskich. Teraz bajka podobnej tre-
ści może i ma jakiś walor edukacyjny, ale 
jest on lekko nieświeży. Jeśli coś się nie 
zmieniło od czasów braci Grimm, to pro-
sta prawda, że nieroztropność jest grze-
chem zaniedbania. Dzisiaj każda, nawet 
najbardziej niekonwencjonalna forma 
edukacji, przystosowania dzieci do życia 
we współczesnym świecie jest pożądana. 
I nie musi się wcale za tym kryć instytu-
cja pedagogiczna. Przykład?

Oryginalna i na swój sposób nowator-
ska idea narodziła się ostatnio w Kance-
larii Finansowo – Ubezpieczeniowej JN 
przy ulicy Kunegundy w Nowym Sączu, 
w instytucji przecież nie oświatowej, 
a jednak wykorzystującej swój potencjał 
na przykład do działań wychowawczych. 
Przepis na sukces okazał się tyle prosty co 
skuteczny. Najpierw Kancelaria znalazła 
sojusznika w stacji narciarskiej Ryterski 
Raj, potem w wykładowcy Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej – Marze-
nie Kiełbasie, która przygotowała meto-
dyczny fundament projektu „Bezpieczne 
przedszkole w zimie”. Edukacja dzie-
ci pod kątem bezpieczeństwa na stoku, 
wdrażanie do dbałości o zdrowie, o wła-
ściwy ubiór – to znakomita inwestycja 
na przyszłość nie tylko dla rodziców, ale 
dla wszystkich podmiotów ponoszących 
przykre konsekwencje czyjegoś braku 
wyobraźni. A to się zdarza aż nazbyt czę-
sto. Oczywiście żadna instytucja nie robi 
takich akcji bezinteresownie. Kancela-
ria Finansowo Ubezpieczeniowa JN wy-
jątkiem tu nie jest, bo przecież propago-
wanie wśród dzieci życia bezpiecznego 

i zdrowego leży i w jej interesie. Lepiej by 
było jednak stwierdzić, że jest to zysk dla 
wszystkich. W zaproponowanym przez 
Kancelarię projekcie ważną rolę odegra-
ły też studentki III roku PWSZ, na któ-
rych spoczął obowiązek (przyjemność?) 
zajęcia się nim od strony praktycznej. 
Miały co robić, bo ideą zainteresowała się 
większość nowosądeckich przedszkoli. 
Prowadziły więc zabawy, gry, konkur-
sy dla pięcio– i sześciolatków, a wszystko 
zgodnie z przyjętym wcześniej scenariu-
szem metodycznym. Miały zresztą fa-
chowe wsparcie. Ich pracę koordynowa-
ła opiekunka praktyk dr Beata Lisowska. 
Narzędziami wspomagającymi eduka-
cję były też wręczane dzieciom stosow-
ne gadżety takie jak taśmy odblaskowe 
czy karty ćwiczeń. Szczególnie inspiru-
jący był i jest (bo wciąż trwa) konkurs 
plastyczny dotyczący bezpiecznych za-
baw w zimie, który nadzoruje Wojciech 
Szpineter. Ten znany sądeczanom arty-
sta – plastyk jest autorem kolorowanek 
i rysunków, których zadaniem jest pro-
wokowanie dziecięcej wyobraźni, wy-
kształcenie w niej właściwych nawyków 
bezpiecznego i zdrowego życia. Najcie-
kawsze efekty konkursu będzie moż-
na oglądać nie tylko w pomieszczeniach 
Kancelarii, ale także w karczmie Ryterski 
Raj. Całe przedsięwzięcie byłoby zapew-
ne niemożliwe, w każdym razie bardzo 
utrudnione, gdyby nie stacja narciarska 
o tej samej nazwie (Ryterski Raj), która 
okazała się znakomitym partnerem stra-
tegicznym. To ona współfinansowała całą 
ideę, fundując część nagród i materiałów 
pomocniczych. Jak widać arsenał środ-
ków metodycznych – imponujący.

I pomyśleć, że kiedyś pomysły eduka-
cyjne sprowadzały się do prostych dia-
gnoz przesławnego Stanisława Jachie-
wicza, który 150 lat temu przestrzegał: 
„Często bywamy winni złemu sami/ Nie 
gryź, chłopcze – rzekł ojciec – orzechów 
zębami / Chłopczyk na to: Nic nie szko-
dzi. A teraz bez zębów chodzi!”…. Brzmi 
to straszliwie archaicznie, śmiesznie na-
wet, choć jakiegoś przesłania odmówić 
temu nie można. Edukacja współcze-
snych Czerwonych Kapturków wymaga 
zupełnie innych narzędzi: różnorodnych, 
nowoczesnych i przede wszystkim sku-
tecznych. Ponieważ pomysł „Bezpiecz-
nego przedszkola w zimie” znakomi-
cie się sprawdził , trwają przygotowania 
do kolejnego przedsięwzięcia (albo raczej 
kontynuacji poprzedniego), które Kan-
celaria Finansowo – Ubezpieczeniowa JN 
zamierza uruchomić niebawem. Będzie 
to „Bezpieczne przedszkole w lecie”. Ini-
cjatywie trzeba przyklasnąć, bo nic tak 
nie cieszy jak dobre pomysły, które nie 
dość, że są skuteczne, to mają ogromny, 
społeczny rezonans.

Edukacja 
Czerwonych 
Kapturków

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

P 
odobno tzw. 
przeciętny oby-
watel nie czy-
ta budżetu swoje-
go miasta, a mniej 
niż przeciętny nie 

ma choćby pojęcia, że istnie-
je coś takiego jak budżet miasta. 
Istnieją ponoć badania, które 
mówią, iż większość tych prze-
ciętnych obywateli nie prowadzi 
nawet domowego budżetu. Są 
pieniądze, to je wydajemy, a jak 
pieniędzy nie ma, to się ogra-
niczamy. W najgorszym wy-
padku zaciągniemy „chwilów-
kę” i też jakoś będzie. Byle do 
przodu. Tzw. przeciętny obywa-
tel nie wie zatem o istnieniu bu-
dżetu miasta, a jedynie wymaga 
od prezydenta, żeby świat wo-
kół był piękniejszy i coraz bar-
dziej kolorowy. Niestety mu-
szę zmartwić tych obywateli, bo 
w tym roku tak nie będzie. Le-
piej to już było – jak mawia mój 
kolega, no ale on jest urodzo-
nym pesymistą. Jak więc będzie 
w tym roku? Będzie z pewnością 
inaczej, bo na nowe drogi, mo-
sty, albo choćby tylko chodni-
ki i tym podobne fanaberie mu-
simy jeszcze poczekać. I to jest 
najprostsze tłumaczenie cyferek, 
jakie Rada Miasta zapisała w bu-
dżecie Nowego Sącza na 2012 
rok. Pieniędzy brakuje nawet dla 
tych, którym brakuje pieniędzy. 
Rzadko pamiętamy, że wydatki 
na pomoc społeczną są drugim, 
co do wielkości – po oświacie 
– wydatkiem, na który miasto 
musi mieć pieniądze. Musi mieć, 
więc ma.

Na szczęście ta obecna Rada 
Miasta Nowego Sącza jest ja-
kaś dziwna i zamiast kłócić się 
o kasę, do czego przyzwyczajano 
nas systematycznie latami, tylko 
się zadumała, że tych pieniędzy 
jest tak mało. Ano mało, bo na 
tzw. inwestycje majątkowe na-
wet o 60 procent mniej niż rok 
temu i niemal o tyle samo mniej 

na drogi. Mówiąc krótko – szla-
ban. Ktoś nawet pozwolił sobie 
na dowcip, że z pustego, to na-
wet Nowak nie naleje. Co cie-
kawe jasnych stron w tej czar-
nej dziurze budżetowej starał 
się szukać nawet dyżurny kry-
tyk prezydenta Piotr Lachowicz. 
Szef klubu opozycyjnej PO po-
szedł chyba nawet dalej niż pro-
tokół dyplomatyczny przewi-
duje, bo pochwalił rządzących! 
I to nie żeby zachował neutralną 
obojętność, albo chociaż chłod-
ny dystans, ale on nie poskąpił 
dobrego słowa! Piszę o tym, bo 
to rzadkość w znanym nam do-
tychczas obyczaju politycznym 
Nowego Sącza. Nie wiem, czy te-
raz Piotra Lachowicza nie cze-
kają jakieś kłopoty w jego par-
tii, ale wszyscy słyszeli, jak 
pochwalił władze miasta za 
mniejszy niż poprzednio defi-
cyt budżetowy. „Musimy zacząć 
oszczędzać po to, żeby później 
móc się rozwijać” – zakończył 
Lachowicz. No właśnie, święta 
racja. Przecież wszyscy oszczę-
dzają żeby w późniejszym ter-
minie zrobić sobie jeszcze więk-
szą przyjemność. Przywoływany 
tutaj tzw. przeciętny obywatel 
oszczędza w skarbonce, by po-
jechać na wakacje do ciepłych 
krajów. Miasto na wakacje nie 
wyjedzie, więc oszczędza, żeby 
sobie później wybudować dłuż-
szy most. Dobrze rozumiem?

Zimowy festiwal zgodności 
na tym budżetowym incydencie 
się nie kończy. Oto Andrzej Ro-
zenek, rzecznik prasowy Klubu 
Parlamentarnego Ruchu Palikota 
jest za tym, by TV Trwam otrzy-
mała koncesję na nadawanie na-
ziemnej telewizji cyfrowej. Poseł 
wyartykułował swoje stanowi-
sko na antenie Regionalnej Tele-
wizji Kablowej w Nowym Sączu, 
a kilka dni później identycz-
ne zdanie wyrazili publicznie są-
deccy radni PiS. Tym sposobem, 
właśnie w Nowym Sączu miał 
miejsce jedyny w swoim rodza-
ju i niepowtarzalny (choć bardzo 
doraźny) sojusz partii Jarosła-
wa Kaczyńskiego i Janusza Pali-
kota. Dzięki temu prostemu za-
biegowi nasze miasto kolejny raz 
przeszło do historii, a jeśli nie 
przeszło, to przynajmniej udo-
wodniło, że jest miejscem wyjąt-
kowym. No sami Państwo przy-
znacie, że takie właśnie jest!

Oszczędzać, żeby 
później móc się 
rozwijać

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   26 stycznia 201212

WIECZORY MAŁOPOLSKIE 2012

MCK Sokół zaprasza na Wieczory 
Małopolskie. Bilety jeszcze do na-
bycia w kasie kina Sokół.

WIECZÓR 101.
26 stycznia (czwartek), g. 19

r MACIEJ FORTUNA QUARTET 
– KONCERT JAZZOWY
Maciej FORTUNA – trąbka, Prze-
mysław RAMINIAK – fortepian, 
Piotr LEMAŃCZYK – kontrabas, 
Frank PARKER (USA) – perkusja
Maciej Fortuna to jeden z najbar-
dziej dynamicznych i wszech-
stronnych polskich muzyków jaz-
zowych młodego pokolenia. Przez 
czytelników Jazz Forum uzna-
ny za „Nową Nadzieję 2010”, zo-
stał nominowany do Fryderyka 
2010 w kategorii Jazz/Debiut Fo-
nograficzny Roku za autorską pły-
tę LOST KEYS zespołu Maciej For-
tuna Quartet.
 
 
WIECZÓR 102. 
29 stycznia (niedziela), g. 16

r BALET O KAWIE
Spektakl baletowo–pantomimicz-
ny dla rodziców i dzieci
Balet Dworski CRACOVIA DANZA
Balet o kawie to taneczno–panto-
mimiczne przedstawienie, które 
wpisuje się w tradycję wystawia-
nych w XVII i XVIII wieku bale-
tów o tematyce fantazyjnej i egzo-
tycznej, które stworzone zostało 

na bazie kroków i figur tańca ba-
rokowego oraz elementów ówcze-
snej pantomimy. To również pełen 
humoru spektakl, który nawiązuje 
do obowiązującej wówczas mody 
picia tego oryginalnego napoju. 
Artyści występują w fantastycz-
nych kostiumach przedstawiają-
cych elementy serwisu do kawy, 
które swym kształtem przypomi-
nają m.in. słynną w XVIII wieku 
porcelanę drezdeńską.
Natomiast występujące w spekta-
klu dzieci, przebrane za ziarenka 
kawy, nadają widowisku niepo-
wtarzalny urok.
Balet o kawie nawiązuje w war-
stwie fabularnej i muzycznej do 
słynnej Kantaty o kawie Jana Se-
bastiana Bacha, skomponowa-
nej pomiędzy 1732 a 1734 rokiem, 
która w satyrycznym komentarzu 
opowiada o uzależnieniu od kawy. 
Bohaterką Kantaty o kawie jest 
Liza, córka szacownego miesz-
czanina, która w swej miłości do 
kawy zapomina o całym świecie…
 
WIECZÓR 103. 
31 stycznia (wtorek), g. 18

John Kander, Joe Masteroff, 
Fred Ebb
r CABARET 
Musical oparty na sztuce Johna 
van Drutena oraz na opowiada-
niach Christophera Isherwooda
r NOWY TEATR IM. WITKACE-
GO W SŁUPSKU
Cabaret, kultowy broadway-
owski musical z librettem Joe 

Masteroffa, tekstami piose-
nek Freda Ebba, i muzyką Joh-
na Kandera zaistniał na ame-
rykańskiej scenie w 1966 
roku i odniósł ogromny suk-
ces. Prawdziwym autorem zda-
rzeń, przedstawionych w Ca-
barecie jest po prostu historia, 

podpatrzona w jednym ze swych 
najbardziej zawikłanych i do 
dzisiaj budzących zdumienie 
momentów, jakim był schyłek 
Republiki Weimarskiej w Niem-
czech na przełomie lat dwudzie-
stych i trzydziestych naszego 
stulecia. 

Spektakl pt: „Diabeł w purpu-
rze”, który miał się odbyć 1 lutego 
(środa) został odwołany z powodu 
choroby jednego z aktorów. 

I FESTIWAL CZEKOLADY I KAWY 
W KAWIARNI GALICYJSKIEJ 
W MIASTECZKU GALICYJSKIM.

P IĄTEK 27 STYCZNIA  G.  18
r Kawiarnia Galicyjska zapra-
sza na pierwszy festiwal czekolady 
i kawy. Zupełnie za darmo moż-
na zobaczyć lecznicze właściwo-
ści czekolady i kawy oraz wziąć 
udział w darmowym pokazie cze-
koladowego zabiegu multiwita-
minowego przygotowanego przez 
Mariposa Med Spa.
Ponadto w programie prezen-
tacja: czekolady, kawy oraz win 
macedońskich, chorwackich 
i czarnogórskich.

POLONEZ POD RATUSZEM

r Już po raz czwarty, tego-
roczni maturzyści na sto dni 
przed egzaminem dojrzało-
ści zaproszeni są do poloneza 
na Rynku pod sądeckim ratu-
szem. W ile par tym razem od-
tańczony będzie „chodzony”? 
Czy zostanie pobity dotychcza-
sowy rekord sprzed dwóch, czy 
trzech lat, gdzie udział wzięło 
600 par? W sądeckich szkołach 
średnich wszystkich typów, 
w ostatnich klasach uczy się 
bez mała 3000 osób. Zaprosze-
nie organizatorzy kierują także 
do tegorocznych maturzystów 
z klas dla dorosłych, a jest ich 
prawie 500.
Podobnie jak w roku ubiegłym 
tak i w tym chodzonego popro-
wadzą tancerze z zespołu „Są-
deczanie”, a w jednych z pierw-
szych parach zatańczą władze 
miasta.
Młodzież zatańczy poloneza do 
muzyki Wojciecha Kilara z fil-
mu „Pan Tadeusz”. Choreografię 
przygotowuje podobnie jak w la-
tach poprzednich Roman Pie-
chociński. Po odtańczeniu polo-
neza wszyscy uczestnicy staną 
do wspólnego, pamiątkowego 
zdjęcia. Każdy otrzyma również 
pamiątkową plakietkę. 
Czwartego „chodzonego” będzie 
można podziwiać już dziś (26 
stycznia) w samo południe.
Przypomnijmy, że pomysł na 
wspólne odtańczenie polone-
za przez abiturientów zrodził 
się w 2008 roku. W tym jednak 
roku, kiedy po raz pierwszy ma-
turzyści mieli odtańczyć polone-
za, ogłoszono żałobę narodową. 
Pozostało jednak wspólne zdję-
cie wszystkich, którzy zdecydo-
wali się na zatańczenie tego jed-
nego z najpiękniejszych tańców 
narodowych. W kolejnych la-
tach już bez przeszkód młodzież 
wykonywała taniec na sądeckim 
Rynku.

Rekomendacje

NA AF ISZU

349. PREMIERA W TEATRZE ROBOTNICZYM 
IM. BOLESŁAWA BARBACKIEGO
 
Rok jubileuszu swojego 90–lecia Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego, dzia-
łający pod patronatem MOK w Nowym Sączu, rozpoczyna premierą bajki 
„KOPCIUSZEK” Jana Brzechwy w reżyserii Janusza Michalika. Przedstawie-
nie premierowe odbędzie się na scenie MOK przy Al. Wolności 23 już w naj-
bliższą niedzielę, 29 stycznia, g. 17. Następne spektakle przewidziane są 
w dniach: 30 stycznia i 7 lutego o godz. 9 i 11, 14 lutego o godz. 10, 26 lutego 
o godz. 16 i 1 marca o godz. 9 i 11.
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Nauka

– Archeolodzy dokonali kolejnych cieka-
wych odkryć na terenie Maszkowic, nie-
opodal Łącka, ale zanim o tym, proszę 
przypomnieć od jak dawna prowadzone 
są tam badania?

– Samo stanowisko znane jest ar-
cheologii już od przełomu XIX i XX 
wieku. Początkowo widoczne na 
„Górze Zyndrama” wały ziemne ar-
cheolodzy uważali – zgodnie z miej-
scowym przekazem – za pozostałości 
zamku Zyndrama z Maszkowic, ryce-
rza, żyjącego w XIV/ XV w. Pierw-
sze badania wykopaliskowe podjęte 
zostały tutaj w 1959 r. i prowadzone 
były na dużą skalę do 1975 r. Ich au-
torką była dr Maria Cabalska z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Podczas 
tych prac przebadano prawie poło-
wę powierzchni całego stanowiska 
archeologicznego i odkryto relikty 
kilku następujących po sobie osiedli, 
datowanych od wczesnej epoki brązu 
(ok. 2000/1900–1500 p.n.e.) do epo-
ki żelaza (ok. 100 r. p.n.e.). Badania, 
które prowadzimy teraz, od 2010 r., 
pozwoliły znacznie dokładniej okre-
ślić chronologię nawarstwień kul-
turowych, czyli kolejnych pozio-
mów istnienia osad w tym miejscu. 
Udało się nam również stwierdzić, 
że najwcześniejsze ślady sztucznych 
umocnień, w postaci kamiennego 
muru, pochodzą z ok. 1900 r. p.n.e., 
natomiast na lata 1200 p.n.e. przy-
pada okres wytężonych prac ziem-
nych, które doprowadziły w zasadzie 
do przekształcenia całej naturalnej 
formy terenu, na której znajduje się 
stanowisko. 
– Odkryciem ubiegłego roku jest idol an-
tropomorficzny, czyli…?

– W warstwie ziemi związanej 
z najstarszym epizodem osadni-
czym na stanowisku, na głębokości 
ponad metra od dzisiejszego pozio-
mu gruntu odnaleźliśmy fragment 
figurki glinianej, którą można re-
konstruować jako statuetkę przed-
stawiającą bardzo schematyczną 
postać ludzką. Tego typu statuet-
ki znane są z epoki brązu, przede 
wszystkim z obszarów leżących 
nad Dunajem na pograniczu dzi-
siejszej Rumuni, Serbii i południo-
wo–wschodnich Węgier. Pierwot-
ne centrum występowania tego 
typu zabytków to natomiast ob-
szary świata egejskiego, czyli cy-
wilizacji mykeńskiej. Stanowisko 
archeologiczne w Mykenach do-
starczyło wielu takich odkryć. Do-
wodzi to, że mieszkańcy Maszko-
wic w epoce brązu utrzymywali 
bardzo intensywne kontakty kul-
turowe z grupami ludzkimi za-
mieszkującymi południe Europy. 
Na ten kierunek kontaktów wska-
zuje również sposób zdobienia ce-
ramiki datowanej przez nas na lata 
1900–1300 p.n.e. 
– Czy to może wskazywać również na 
kult mieszkańców Maszkowic?

– Na to pytanie trudno odpowie-
dzieć. Oczywiście w rejonie Morza 

Egejskiego dość prawdopodobne jest 
łączenie tego typu figurek z miejsca-
mi kultu. Wydaje się, że na obsza-
rach leżących nad Dunajem również 
kontekst znalezienia tych zabytków 
może sugerować, że były związane 
z działalnością rytualną. Niemniej 
w przypadku Maszkowic to tylko po-
jedynczy zabytek – więc nie jesteśmy 
pewni, czy wraz z przeniesieniem tej 
statuetki w nowy kontekst kulturo-
wy nie zmieniło się jej znaczenie. Nie 
możemy zatem przypisywać jej samej 
roli, którą pełniły podobne przed-
mioty w innych częściach Europy. 
– Badania, jakie prowadzicie nie są 
związane tylko z wykopaliskami…

– Zajmujemy się również badania-
mi przyrodniczymi. W nawarstwie-
niach ziemi znajdują się pozostało-
ści zwierzęce i roślinne z tamtego 
okresu.
– Jakie wnioski można sformułować na 
podstawie tych badań?

– Okazuje się, że podstawą prze-
trwania i gospodarki mieszkańców 
następujących po sobie osad była wy-
specjalizowana hodowla, zwłaszcza 
bydła, a w znacznie mniejszym stop-
niu rolnictwo. Z innych znalezisk, 
których dokonaliśmy w 2010 i 2011 
r., warto zwrócić uwagę na pewne 
typy naczyń glinianych, które su-
gerują, że być może w tym miejscu 
zajmowano się również produkcją 
soli w oparciu o wody solankowe. Na 
taką możliwość mogą wskazywać też 
występujące w ludowej tradycji na-
zwy miejscowe (np. Solniska). Suge-
rują one, że w pobliżu „Góry Zyndra-
ma” w Maszkowicach występowały 
– jeszcze w czasach historycznych 
– źródła słone. 
– Jest możliwa rekonstrukcja tej osady?

– W pewnym stopniu tak. Tylko 
trzeba podkreślić, że w tym przy-
padku mamy do czynienia nie z jed-
ną, a całym szeregiem osad, które 

następowały po sobie. Stanowisko 
w Maszkowicach można wyobra-
żać sobie trochę przez podobieństwo 
do słynnej Troi – gdzie archeolodzy 
odkryli szereg kolejnych miast bu-
dowanych jedno na drugim. Także 
w Maszkowicach, kiedy jedna wio-
ska podupadała, a wokół domów już 
nawarstwiała się góra śmieci i bło-
ta, ludzie budowali następną. W ten 
sposób stopniowo domy znajdowały 
się coraz wyżej. Stąd kolejne pozio-
my nawarstwień kulturowych, od-
powiadających kolejnym osadom, 
które we wschodniej części stano-
wiska mają grubość prawie dwóch 
metrów. W jakimś zakresie te wioski 
można jednak zrekonstruować – wi-
dzimy pewne prawidłowości, które 
sugerują, że przez większość istnie-
nia tego stanowiska strefa mieszkalna 
koncentrowała się wzdłuż fortyfika-
cji, natomiast centralna część mia-
ła charakter magazynowy – placu, 

na którym znajdowały się piwniczki 
wkopane w glinie, w których prze-
chowywano zwłaszcza produk-
ty rolne. Nasze odkrycia wskazują 
również, że w pewnym momencie 
istnienia osiedla na górze Zyndrama 
liczebność mieszkańców była na tyle 
duża, że zmusiła ich do zajęcia tere-
nów leżących poza strefą ufortyfi-
kowaną. W latach 1200–900 p.n.e. 
około 100 m na północ od osiedla 
obronnego powstało coś w rodzaju 
podgrodzia. 
– Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy 
tekst, w którym ks. Stanisław Pietrzak 
z Tropia, zajmujący się genealogią ge-
netyczną wysnuwa tezę, że niewyklu-
czone, iż nasze ziemie – Sądecczyzna 
– mogły być kolebką Słowian. Czy odkry-
cia w Maszkowicach mogą w jakiś spo-
sób ją potwierdzić?

– Absolutnie nie. W archeologii 
europejskiej przyjmuje się – i nie bu-
dzi to większych dyskusji – że Sło-
wianie wywodzą się z terenów le-
żących gdzieś nad Prypecią. Kolebką 
tej grupy etnicznej były więc obsza-
ry dzisiejszej Białorusi. Dopiero oko-
ło V w. n.e. Słowianie rozprzestrze-
nili się na tereny Europy Środkowej, 
w tym również na ziemie dzisiejszej 
Polski. Natomiast, jaka była przyna-
leżność etniczna prehistorycznych 
mieszkańców Maszkowic? Nie jeste-
śmy w stanie określić. 
– Jako archeolog sceptycznie podchodzi 
Pan do genealogii genetycznej? 

– Obawiam się, że nie jestem dość 
kompetentny, aby odpowiedzieć 
na to pytanie. Mam raczej ogól-
ną wiedzę na temat paleogenetyki. 
Ze znanych mi opracowań wyni-
ka, że zasadniczy problem sprawia 
datowanie, a więc stwierdzenie, 
w którym momencie na określo-
nym obszarze pojawiła się ludność 
o interesującej nas haplogrupie, czy-
li wariancie ludzkiego genotypu. 
Najlepsze wyniki w tym względzie 
dają badania genetyczne szczątków 
ludzkich pochodzących z pewnego 
kontekstu archeologicznego. Wów-
czas archeolog stwierdza, z jakich 
czasów pochodziła zmarła osoba, 
a genetyk, jaką haplogrupę lub ha-
plotyp ona reprezentuje. Problem 
tkwi jednak w tym, że kopalne DNA 
(tzw. aDNA) jest przeważnie bar-
dzo źle zachowane, co obniża wia-
rygodność takich ustaleń. Doty-
czy to zwłaszcza DNA jądrowego, 
w tym męskiego chromosomu Y. 
Z tego względu bardzo wiele ustaleń 
dotyczących migracji w prehistorii 
i okresach wczesnohistorycznych 
oparte jest na badaniu zróżnicowa-
nia genetycznego współczesnych 
populacji. O ile jednak łatwo moż-
na stwierdzić etniczne konotacje 
i udział poszczególnych haplotypów 
w analizowanej grupie, to znacznie 
trudniej jest określić czas, w któ-
rym doszło do ich pojawienia się na 
badanym obszarze. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Idol z epoki brązu znaleziony w Maszkowicach
ROZMOWA z dr. MARCINEM PRZYBYŁĄ pracownikiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcin Przybyła po ostatnim dniu pracy w sezonie 2011.  FOT. A. MAŚLAK.
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PIŁKA NOŻNA.  Sandecja za-
kończyła zgrupowanie w Biel-
sku–Białej. W dwóch sparingach 
pokonała zespoły pierwszoligo-
we: Flotę Świnoujście i Ruch Ra-
dzionków. Kolejne zgrupowa-
nie ze względów finansowych stoi 
pod znakiem zapytania. Do tego 
Rafał Zawiślan został zawieszony 
na pół roku.

O kłopotach finansowych San-
decji jak na razie nikt głośno nie 
mówi. Jednak zawodnicy często 
muszą długo czekać na wynagro-
dzenia. Z drugiej strony w wielu 

pierwszoligowych klubach mają 
podobne problemy. Pieniądze 
z Urzędu Miasta Nowego Są-
cza z budżetu na 2012 r. zapew-
ne podreperują klubową kasę. 
Kibice z niepokojem spogląda-
ją na bardzo nieśmiałe transfe-
ry Sandecji. Ściąganie mało zna-
nych zawodników ze Słowacji 
czy z Czech na pewno nie napa-
wają optymizmem. Sporo kon-
trowersji wzbudza również po-
stawa Rafała Zawiślana. Piłkarz 
był na półrocznym wypożycze-
niu do pierwszoligowego Koleja-
rza Stróże. Rundę jesienną miał 

całkiem niezłą, zdobył 6 goli. 
Wydawało się, że będzie spo-
rym wzmocnieniem sądeckiego 
zespołu. Tymczasem Zawiślan 
powiedział Sandecji nie! Zarząd 
szybko podjął decyzję w sprawie 
Rafała Zawiślana. Piłkarz został 
zawieszony w prawach zawod-
nika na pół roku. Zawiślan nie 
pojawił się na treningach od po-
czątku przygotowań.

– Zaproponowaliśmy zawod-
nikowi dobre warunki kontraktu, 
na korzystniejszych warunkach fi-
nansowych. Wcześniej zgodziliśmy 
się za darmo na jego wypożyczenie 
do Kolejarza Stróże. Skoro piłkarz 
nie chce skorzystać z naszych pro-
pozycji, nie chce trenować to je-
dynym posunięciem była decyzja 
o jego zawieszeniu w prawach za-
wodnika – powiedział Andrzej Da-
nek, prezes Sandecji.

Zawiślan nie pali się więc do gry 
w Sandecji, która ponoć ma aspi-
racje wywalczenia w bliskiej przy-
szłości awansu do ekstraklasy. Ale 
to nie jedyne niepokojące wieści 
z sądeckiego klubu.

– Głównie ze względów finan-
sowych i oszczędnościowych roz-
ważana jest decyzja o odwołaniu 
drugiego zgrupowania – infor-
muje oficjalna strona interneto-
wa Sandecji. – Trener Robert Mo-
skal uważa, że ewentualny brak 

drugiego zgrupowania nie prze-
szkodzi w przygotowaniach i nie 
zakłóci mikrocyklu, gdyż równie 
dobrze można się przygotować na 
własnych obiektach w Nowym Są-
czu dysponujących odpowiednim 
zapleczem i warunkami.

Pierwsze zgrupowanie odby-
ło się w Bielsku–Białej. Drugie 

planowano w Gutowie Małym 
dniach 16 – 25 lutego.

W Sandecji w przerwie zi-
mowej szykuje się sporo zmian. 
Nowych klubów szukają naj-
większe niewypały transferowe 
Sandecji: Michał Trzeciakiewicz, 
Łukasz Derbich, Marcin Dym-
kowski i Milan Duric. Do Śląska 
Wrocław z wypożyczenia wrócił 
także Patryk Jędrzejowski, któ-
ry zaliczył kilka udanych wy-
stępów w I lidze. Nowego klubu 
szuka trzeci bramkarz Sandecji 
Paweł Zwoliński. Osłabieniem 
będzie odejście Marcina Chmie-
sta, Czecha Pavla Eismana i Ra-
fała Berlińskiego. Z Nowym Są-
czem może również pożegnać 
się m.in. bramkarz Marek Kozioł 
(testowany przez Zagłębie Lubin) 
i obrońca Marcin Woźniak (przy-
gląda mu się Korona Kielce).

Sandecja nie podpisała kon-
traktów z nowymi zawodnika-
mi. Jednak w drużynie Roberta 
Moskala na testach przebywają: 
Piotr Kosiorowski (Dolcan Ząb-
ki), Marcin Skrzeszewski (Cra-
covia ME), Mateusz Niechciał 
(GKS Katowice), Arkadiusz Se-
rafin (Puszcza Niepołomice) oraz 
zawodnicy ze Słowacji: Petar Pe-
tran, Martin Zlatohlavy i Yuriy 
Zinyak.

Plan sparingów: Flota Świ-
noujście 3–2, Ruch Radzion-
ków 4–3, Limanovia Limanowa 
(27.01, Tylmanowa), MFK Ko-
szyce (28.01, Koszyce), GKS Ka-
towice (4.02, Katowice), Resovia 
Rzeszów (8.02, Rzeszów), Oko-
cimski Brzesko (11.02, Myśle-
nice), Orkan Szczyrzyc (12.02, 
Tylmanowa), Tur Turek (18 luty, 
Gutów Mały), Radomiak Radom 
(22.02, Gutów Mały), i Olimpia 
Grudziądz (25.02, Gutów Mały).

JACEK BUGAJSKI

Więcej sportu na: www.sacz.inSport

olejne, akwarele, hafty, 
grafiki, dyplomy, papirusy, 
plakaty, fotografie, lustra

farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia, 
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)

WSZYSTKO
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R E K L A M A

Zaoszczędzą na zgrupowaniu?

FO
T.

 O
FI

CJ
AL

N
A 

ST
RO

N
A 

SA
N

D
EC

JI

Daj się złowić 
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA FOTOKOMENTARZ

- Nie mogę ci teraz Marian wszystkiego 
powiedzieć, bo Staszek Kogut na nas 
patrzy i będę miał jaja.

- Udawaj Wiesiek, że się 
spowiadasz, Staszek to zrozumie. 
Byłem kiedyś w seminarium, 
potrafię słuchać.

- O czym Wiesiek rozmawiałeś 
z Marianem? Wyglądało jakbyś mu 
się spowiadał, a przecież my 
w PiS-ie nie mamy żadnych grzechów.

– W powiecie nowosądeckim istnie-
je 40 szkółek ginących zawodów. Po 
raz pierwszy w tym roku organizowa-
na jest szkółka ikonopisarstwa. Czy to 
kolejne zajęcia, które należy potrak-
tować hobbystycznie, czy umiejęt-
ności tu nabyte uda się wykorzystać 
w praktyce?

– Jeżeli ktoś przejawia talent ma-
larski i zgłębi proces powstawania 
ikony, to jeśli uda mu się zaistnieć 
na rynku, będzie miał multum pra-
cy. Kiedy sam zlecałem stworzenie 
ikony wśród osób, które się tym 
zajmują po ukończeniu szkoły iko-
nopisarstwa w Bielsku Podlaskim, 
musiałem długo czekać w kolej-
ce na jej realizację. Powstają nowe 
świątynie i ikony są rozchwyty-
wane na całym świecie. Pracy jest 
dużo pod warunkiem, że człowiek 
robi to dobrze. 
– Możemy mówić o modzie na ikony?

– Ikona w pewnym momen-
cie stała się dziełem sztuki. Jej wy-
miar sakralny stracił na znaczeniu. 
Ludzie chcą mieć ikonę w domu 
nie jako przedmiot kultu, ale rzecz 
wartościową. 
– To jest celem szkoły?

– Szkoła ikonopisarstwa ma 
przede wszystkim pokazać spo-
sób powstawania ikony, właści-
wie to kultu powstawania iko-
ny. Zajęcia kierujemy głównie do 
młodzieży artystycznie uzdolnio-
nej, która mogłaby wypróbować 
swój talent i w tej dziedzinie. Pro-
ces powstawania ikony jest bar-
dzo żmudny. Nie da się jej wykonać 
w dzień czy dwa. Już samo przy-
gotowanie drewna to długa praca. 
Ono musi być suche, odpowiednio 

wyfrezowane. Ikona kanoniczna 
wymaga też przygotowania ducho-
wego. Nie może powstawać w pra-
cowni, gdzie obok niej tworzą się 
jednocześnie portrety, abstrakcje, 
a ikonopisarz słucha przy tym mu-
zyki rockowej.
– Jaki klimat będzie panowałem 
w krynickiej szkółce ikonopisartwa?

– Zajęcia odbywać się będą 
w świetlicy parafialnej. Pierwsze 
będą miały na celu wprowadzenie 
w tematykę ikony. Pracy ma służyć 
muzyka cerkiewna. Ikona musi od-
działywać duchowo na człowieka. 
Autor zawsze zostawia cząstkę sie-
bie w swoim dziele. Choć wydają się 

podobne, każda ikona ma swój in-
dywidualny charakter.
– Wielu młodych ludzi zgłosiło się, by 
uczestniczyć w zajęciach?

– Mamy ogromną liczbę telefo-
nów od osób dorosłych, które są za-
interesowane szkołą, choć zajęcia 
kierujemy do młodzieży. Zastana-
wiam się jednak, czy nie utworzyć 
podobnej szkoły dla dorosłych. Mu-
simy jednak przyjąć pewne zasady 
rekrutacji. Na zajęciach nie może 
być więcej niż 10 osób. Chcemy 
przyjąć tych, którzy mają predys-
pozycje do tego, pewne uzdolnie-
nia artystyczne. 

Rozmawiała (CYR)

Pisanie ikon bez muzyki rockowej
ROZMOWA z ks. PIOTREM PUPCZYKIEM, proboszczem parafii 
prawosławnej św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy–Zdroju

W zależności od wielkości ikony kosztują od 500 zł w górę. – Mam nadzieję, że 
nikt jednak nie sprzedaje ikon, które dziś są już zabytkami, a ich wartość jest 
równa wartości innych przedmiotów z danej epoki – mówi ks. Piotr Pupczyk
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Marian Cycoń, poseł PO w rozmowie z posłem PiS Wiesławem Janczykiem 
oraz senator PiS Stanisław Kogut   FOT. (KG)


