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znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

POLECAMY oryginalne produkty klasy POLECAMY oryginalne produkty klasy 
premium prosto z Włoch i Francjipremium prosto z Włoch i Francji

Wojciech Kudyba wydał właśnie powieść pt. „Nazywam się 
Majdan”. Książka jeszcze pachnie farbą drukarską, a Kudyba już 
jest porównywany do Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, a nawet 
Witolda Gombrowicza. W pochlebnych recenzjach o książce 
prześcigają się ogólnopolskie media, a autor marzy o ciepłym 
przyjęciu swojego debiutu w Nowym Sączu. Rozmowa str. 7.
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Z drugiej strony

Czytam „Dobry Tygodnik Sądecki” i wygrywam!
Świętujcie z nami 5. urodziny

Zrób zdjęcie z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” (zrób zdjęcie żonie, cioci, kuzynowi, sąsiadowi) 
i wygraj jedną z dziesiątek atrakcyjnych nagród. Na zwycięzców czekają m.in.: walizki Wittchen, 

portfele skórzane, kosmetyczki, torby podróżne, koce piknikowe, piłki z autografem trenera 
Adama Nawałki, koszulki, czapeczki, książki i wiele, wiele innych nagród. Dla każdego znajdziemy 

coś w wielkim worku pełnym atrakcyjnych prezentów!
Zdjęcia zamieszczamy na profilu DTS na Facebooku oraz na portalu sacz.in. Nagrodzimy foty, które 
zdobędą najwięcej „lajków” oraz te najzabawniejsze i zrobione w najoryginalniejszych miejscach.

Szczegóły znajdziesz na naszym profilu na FB:
https://www.facebook.com/DobryTygodnikSadecki oraz na stronie: www.sacz.in.

Nie czekaj, już dzisiaj baw się z nami i zostań posiadaczem jednej z licznych nagród! 
Konkurs trwa do 31 października.

Czytajcie „Dobry Tygodnik Sądecki”, fotografujcie, „lajkujcie” i wygrywajcie nagrody!

Zablokował międzynarodowy rajd
Szczepan Kuzar, sołtys z Roztoki w gminie Łukowi-

ca, swoim ciągnikiem zablokował drogę IV Rajdu Pol-
ski Historycznego. Rolnik interweniował, bo sądził, 
że jest świadkiem nielegalnych wyścigów. Tematem 
zajęły się ogólnopolskie media, a Kuzar stał się naj-
bardziej znanym sołtysem w Polsce.

(R)

O tym się mówi
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Ważny temat

OGŁOSZENIEREKLAMA

 1.000 złotych NAGRODY !!!
NOWY SĄCZ - w  dniu 2 września br.zaginęła 

suczka SARA jamnikopodobna,
bardzo łagodna. Znalazcę proszę o kontakt :

tel.606 599 378

Finansowy szok dla sklepików szkolnych
Wyśrubowane wymagania w sprawie 
zdrowej żywności wywołają likwidację 
sklepików szkolnych - alarmują sądeccy 
sklepikarze. Dostosowanie się do zapi-
sów w rozporządzeniu ministra zdro-
wia okazało się dla części przedsiębior-
ców nieopłacalne. Bardzo ciężko też 
dostać produkty wymagane w doku-
mencie. Część osób zawiesiła biznes, 
niektórzy go zamknęli. 

Ustawa eliminująca niezdrową 
żywność ze szkół weszła w życie 1 
września. Jest rezultatem alarmu-
jących danych dotyczących gwał-
townego wzrostu zachorowań dzieci 
i młodzieży na cukrzycę czy otyłość. 
Sklepikarze twierdzą jednak, że na-
kłada zbyt restrykcyjne wymogi, w 
zbyt krótkim czasie.

Chipsy, fast foody, energy drin-
ki, słodycze i drożdżówki, które nie 
mogą się już pojawiać na półkach 
sklepików szkolnych, to zaledwie 
wierzchołek góry lodowej. W roz-
porządzeniu ministra zdrowia pod-
pisanym 26 sierpnia znajdują się 
szczegółowe zapisy dotyczące składu 
sprzedawanych produktów czy na-
wet ich objętości. Sklepikarze pod-
kreślają, że nie mieli czasu na dosto-
sowanie asortymentu do wymaga-
nych przez resort warunków.

- Zgadzam się co do zasady, że 
dzieci powinny jeść zdrowiej: mniej 

cukru i mniej tłuszczu. Ale powi-
nien być okres przejściowy [od.red. 
na dostosowanie asortymentu] np. 
do końca grudnia i ewentualnie po-
tem od stycznia powinny być wpro-
wadzane kontrole - podkreśla Ro-
man Podstawski, który prowadzi 
sklepiki szkolne i stołówkę w No-
wym Sączu. Jak dodaje, już 2 wrze-
śnia miał kontrolę. Tłumaczy, że ze 

względu na niedostepność wymaga-
nych przez resort zdrowia produk-
tów miał kłopoty z zapełnieniem pó-
łek. - Na przykład poprosiłem do-
stawcę wędlin o skład ilościowy 
dostarczanych mi wędlin i żadna z 
nich nie spełnia tych ostrych wy-
magań nałożonych w rozporzą-
dzeniu [red. kanapka może zawie-
rać przetwory mięsne zawierające 

co najmniej 70 procent mięsa i nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g pro-
duktu gotowego do spożycia]. Na 
pewno będzie z tym wiele kłopotu. 
Ja sobie jakoś poradzę, bo mam do-
świadczenie. Dla osób, które mają 
tylko jeden sklepik będzie to szok 
finansowy.

Zmiany i związane z nimi wymogi 
ministra zdrowia dotyczą także sto-
łówek. Jak czytamy w dokumencie, 
herbatę można posłodzić tylko na-
turalnym miodem pszczelim. Jeśli 
tego ostatniego nie będzie, ucznio-
wie będą musieli się zadowolić gorz-
ką herbatą.

Obiad ma zawierać co najmniej 
jedną porcję warzyw i jedną por-
cję owoców. Kucharze będą musie-
li więc zastosować się do tego zapi-
su nawet, gdy będą przygotowy-
wali pierogi ruskie czy naleśniki na 
słodko. Smażone danie będzie mo-
gło ukazać się w menu tylko raz w 
tygodniu, a za przyprawy posłużą 
głównie zioła i niewielka ilość soli. 
Jednak zdaniem Zbigniewa Małka, 
dyrektora Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Sączu, kłopo-
ty stołówek są niczym w porówna-
niu z sytuacją sklepikarzy.

- W kuchni sobie poradzą, bo die-
tetyk ułoży tak jadłospis, żeby normy 
żywieniowe: kalorie, ilości soli i cu-
kru były spełnione. U nas stołówka 

działa. Ale sklepikarze mają po-
ważny problem. Z tego co wiem, 
to w kilku znanych mi szkołach 
nie ma otwartego sklepiku. Wszy-
scy czekają, co się będzie działo - 
mówi Zbigniew Małek. – Poza tym 
żywność dopuszczona do sprzedaży 
jest nieatrakcyjna dla dzieci. Jeżeli 
one mają możliwość kupienia so-
bie takiego produktu przed szkołą, 
to to zrobią. Nie da się od razu kogoś 
zmusić do zmiany nawyków żywie-
niowych. Sklepikarzom nie będzie 
się opłacało prowadzić sklepików z 
produktami, których dzieci nie będą 
chciały kupować. W związku z tym 
wszystkie sklepiki w Polsce padną. 
Proszę sobie wyobrazić, ile jest skle-
pików w kraju, a do tego dochodzą 
jeszcze osoby zatrudnione. To się 
robi poważny problem społeczny.

Zmiany w przepisach okazały 
się na przykład ponad siły przed-
siębiorcy prowadzącego sklepik 
w Zepole Szkół Elektryczno - Me-
chanicznych w Nowym Sączu. Inni 
przedsiębiorcy np. w Szkole Podsta-
wowej nr 7 czy w Liceum Ogólno-
kształcącym nr 2 kontynuują dzia-
łalność i sprzedają dozwolone pro-
dukty. Za niedostosowanie się do 
wymogów rozporządzenia mini-
stra zdrowia czeka kara. Może wy-
nieść od 1000 do 5000 zł. 

KRYSTYNA PASEK

Kanapka może 
zawierać przetwory 
mięsne zawierające co 
najmniej 70 procent 
mięsa i nie więcej niż 
10 g tłuszczu w 100 g 
produktu gotowego 
do spożycia

Rajcy uchwalili 
30 groszy 
za przejazd

Podczas ostatniej sesji rad-
ni uchwalili zmiany w regula-
minie Nowosądeckiej Karty 
Seniora. Z 70 do 65 lat obniżono 
wiek osób, które mogą korzystać 
ze zniżek na bilety komunika-
cji miejskiej. Obecnie sądeczanie 
powyżej 65. roku zapłacą za do-
wolną ilość przejazdów dziennie 
tylko 30 groszy. 

Zmiany w prowadzono rów-
nież w uchwale dotyczącej Nowo-
sądeckiej Karty Rodziny. Z przy-
wilejów, czyli m.in. bonifikat 
na zakup podręczników i pomocy 
szkolnych, korzystać będą mogły 
rodziny, której mają na utrzyma-
niu już trójkę dzieci. Wcześniej 
z udogodnień korzystać mogły ro-
dziny z minimum czwórką dzieci. 

Radni zadecydowali o przyzna-
niu Tarczy Herbowej Zasłużony 
dla Miasta Nowego Sącza Sądec-
kiemu Parkowi Etnograficznemu. 
W tym roku placówka ta świętu-
je swoje czterdzieste urodziny,
 a Tarczę otrzymała za swój udział 
w kształtowaniu i wzbogacaniu 
sądeckiego dorobku kulturalnego.

(ES)
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88 km polsko-słowackiej 
trasy rowerowej
To ma być hit turystyczny regionu. Po-
lacy ze Słowakami wspólnie wybudu-
ją trasy rowerowe.

W Krynicy Zdroju podpisano 
deklarację współpracy dotyczącą 
powstania prawie 90-kilometro-
wej międzynarodowej ścieżki dla 
rowerzystów EuroVelo 11 - euro-
pejskiej trasy rowerowej. Słowac-
kie odcinki trasy powstaną po-
między Starą Lubovną a Piwnicz-
ną - Zdrojem, a odcinki polskie po-
między Muszyną a Nowym Sączem.

Będzie to jedna z piękniejszych 
tras wzdłuż Doliny Popradu. Tak 
zapewniają samorządowcy. Mię-
dzynarodowa trasa rowerowa 
będzie dokładnie liczyć 88 km. 
W Krynicy podpisano specjalnie 
porozumienie w tej sprawie. Teraz 
strona polska i słowacka wspól-
nie zamierza walczyć o pieniądze 
na ten cel z puli środków unijnych.

-Złożymy wspólny wniosek na 
5 mln euro z programu polsko-
słowackiego. Zakładam, że otrzy-
mamy dotację w pełnej wysokości 
- mówi marszałek województwa 
małopolskiego Marek Sowa. - Jest 
to dla nas jeden z ważniejszych 
priorytetów. Ta trasa połączy się 
z innymi istniejącymi na terenie 
Małopolski. 

Jak dodaje marszałek, ta ofer-
ta ma być dla tych, którzy wy-
bierają długie wyprawy rowero-
we, lubią zwiedzać inne kraje na 
dwóch kółkach, ale też dla tych, 
którzy przyjeżdżają tu odpocząć 
i chcą skorzystać z aktywnego 
wypoczynku. W tym celu powsta-
nie odpowiednia infrastruktura 
rowerowa, np. specjalne wypo-
życzalnie sprzętu.

Peter Sokol, ze Starej Lubo-
vni na Słowacji, jest przekonany, 
że nowe ścieżki rowerowe szyb-
ko staną się hitem turystycznym 
zarówno po stronie polskiej jak 
i słowackiej.

- Już teraz obserwujmy duży 
przepływ turystów zarówno 

z całej Polski jak i innych regio-
nów słowackich na tych drogach, 
które będą służyły docelowo do 
budowy międzynarodowej trasy 
rowerowej - tłumaczy.

Z inwestycji cieszy się rów-
nież burmistrz Muszyny Jan Golba. 
Jak twierdzi, to będzie jedna 
z piękniejszych tras wzdłuż Doliny 
Popradu, porównywalna do tej ze 
Szczawnicy w stronę Czerwonego 
Klasztoru na Słowacji.

- EuroVelo 11 daje też możli-
wość zbudowania w przyszłości 
kolejnych tego typu przepraw dla 
cyklistów, które będą prowadziły 
między innymi od Bardejowa do 
Krynicy, czy od Krynicy do Mu-
szyny – dodaje. - Czyli powstaje 
zagłębie rowerowe z prawdziwe-
go zdarzenia. To pozwoli rozwinąć 
się turystycznie poszczególnym 
miejscowościom, które znajdują 
się na tym terenie. 

Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, prace rozpoczną się 
w przyszłym roku.

MONIKA CHROBAK 

W latach 2014-2020 w 
Małopolsce ma powstać około 
650 km turystycznych ścieżek 
rowerowych. To część projektu 
budowy zintegrowanej sieci 
tras rowerowych. Połączą 
najważniejsze miasta oraz stacje 
kolejowe w województwie i 
sięgać będą aż do jego granic. 
Północ i południe Małopolski 
łączyć będą m.in. dwie 
najdłuższe z zaprojektowanych 
tras: ponad 260 km odcinek 
EuroVelo 11 oraz ponad 250 km 
VeloDunajec biegnący doliną 
rzeki Dunajec. Zachodnie i 
wschodnie granice Małopolski 
połączy także około 200 km 
EuroVelo 4 – trasy przecinającej 
Francję, Belgię, Niemcy, Czechy, 
Polskę i Ukrainę.

Osada romska pod kamerą
Na terenie romskiej osady w Masz-

kowicach zamontowano monitoring, 
który ma zniechęcić Romów do palenia 
śmieci i resztek sprzętów AGD. Trujące 
opary zanieczyszczają powietrze. Ka-
mery zainstalowano przy wjeździe na 
osiedle, w centrum oraz za osiedlem. 

– Liczymy, że obecność kamer 
zniechęci mieszkańców do zatru-
wania powietrza. Ta skala nie może 
się nie odbić na zdrowiu okolicznych 
mieszkańców – powiedział na an-
tenie Radia Kraków wójt Łącka Jan 
Dziedzina.

Niebieski parasol w ratuszu
Na zaproszenie Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Krakowie 
mieszkańcy Nowego Sącza mogli sko-
rzystać z bezpłatnych porad praw-
nych w sądeckim ratuszu. Tegoroczna 

edycja akcji „Niebieski Parasol”, której 
nazwa nawiązuje do motywu ochro-
ny w trudnych sytuacjach życiowych 
oraz koloru żabotu w todze radcy 
prawnego, objęta była honorowym 
patronatem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Skuteczny Kawończyk
Podpułkownik Bogusław Kawoń-

czyk, były dyrektor Służby Więzien-
nej w Nowym Sączu, został zwycięzcą 
plebiscytu „Skutecznym w działaniu 

2015”, który zorganizowało Stowa-
rzyszenie Nowosądecka Wspólnota. 
Konkurs miał na celu promocję osób 
na co dzień robiących wiele dobrego 
dla społeczności lokalnych w różnych 
środowiskach.

 (AM)

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, meta-
lowych nóżkach, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach 
z szufladami, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, 
tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, 
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, 
tel.721 066 993.

SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary, 
tel. 721 066 993

Pożyczka  szybko i uczciwie 
Tel. 668 681 931

Do 25.000 zł na dowolny cel 
Tel. 668 681 931

Gotówka nawet do 25.000 zł!
 Tel. 668 681 931

Pożyczka z dojazdem do klienta. 
Tel. 668 681 931

OGŁOSZENIA DROBNE

SACZ.IN

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Pociągi znikną z torów
Zabytkowej linii kolejowej nr 104 Cha-
bówka – Nowy Sącz grozi zamknięcie. 
Zdaniem władz PKP PLK, podróżowa-
nie po niej nie jest bezpieczne i bez re-
montu – który może pochłonąć około 2 
mln zł – przejazdy pociągów retro zosta-
ną wstrzymane. 

Zabytkowa linia 104 Chabówka – 
Nowy Sącz, zbudowana przeszło 130 
lat temu, obecnie wykorzystywana 
jest głównie w celach turystycznych. 
W sezonie wakacyjnym kursują po 
niej pociągi retro. Zabytkowe wagony 
ciągną spalinowe lokomotywy, co sta-
nowi nie lada atrakcję dla gości odwie-
dzających nasz region, zwłaszcza że w 
na końcu trasy – w Chabówce – znaj-
duje się Skansen Taboru Kolejowego.

Jak udało nam się dowiedzieć, już 
wkrótce pociągi całkowicie znikną 
z torów. Władze PKP PLK S.A. naj-
prawdopodobniej będą zmuszone za-
mknąć linię nr 104.

- Brak zainteresowania tą tra-
są innych przewoźników (poza PKP 
Cargo S.A.) przekłada się na bilans 
kosztów i korzyści. Środki zarządcy 
infrastruktury są niewystarczające, 

aby objąć swym zakresem linię o nie-
wielkim natężeniu ruchu (sezonowe-
go i turystycznego) - tłumaczy Do-
rota Szalacha, przedstawiciel PKP w 
Małopolsce. - PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. czynią starania o pozy-
skanie finansowania z innych źró-
deł na wykonanie niezbędnych prac, 
pozwalających na dalsze użytkowa-
nie linii - informuje w odpowiedzi na 
nasze pytania.

Jak ponadto dowiedzieliśmy się w 
PKP, w przypadku braku możliwości 
uzyskania finansowania w najbliż-
szym czasie, w trosce o bezpieczeń-
stwo - PLK będzie zmuszona odmó-
wić zgody na przejazd pociągów pasa-
żerskich linią Chabówka – Nowy Sącz.

Nieoficlajnie ustaliliśmy, że wy-
miany wymagają m. in. podkłady w 
liczbie około 6 tys. sztuk. Koszt re-
montu, który pozwoli na bezpiecz-
ną jazdę pociągom, szacuje się na 2 
mln złotych. Co ciekawe, wojewódz-
two małopolskie wydało tylko w tym 
roku 200 tys. złotych na przejazdy re-
tro, które teraz są zagrożone, gdyż li-
nia w każdym momencie może zo-
stać zamknięta.

To kolejna próba zamknięcia tej li-
nii. Ostatnio udało się tego uniknąć, o 
co zabiegało wiele środowisk. Zaczęto 
nawet mówić o budowie nowej linii.

Senator Stanisław Hodorowicz, 
który od początku angażuje się w tą 
sprawę, o zamierzeniach PKP do-
wiedział się od nas. W rozmowie z 
nami zapowiada interwencję. Doda-
je również, że z ostatnich rozmów ja-
kie przeprowadził z ministrami odpo-
wiedzialnymi za kolej, wynika że wy-
czekiwane od lat połączenie Podłęże 
– Piekiełko nie jest zagrożone.

Jak mówi senator, wszyscy sku-
piają się właśnie na tym projekcie, 
nad którym trwają intensywne prace. 
Wielomilionowa inwestycja ma być 
realizowana ze środków planu Junc-
kera jako jedyne zgłoszone przez Pol-
skę zadanie.

(PA)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE 
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Wydarzenia

Zbliżają się nowe czasy
Podobno w Warszawie popu-

larne jest takie powiedzenie, że je-
śli chcesz spotkać kogoś ważnego 
dla twojego biznesu lub politycz-
nego interesu, to koniecznie wy-
bierz się we wrześniu do Krynicy. 
W Warszawie szanse na przypad-
kowe spotkanie takiej osoby są 
podobne jak trafienie szóstki w to-
tolotka, a umówione terminy od-
ległe. W cieniu Góry Parkowej wy-
starczy usiąść na ławeczce przy 
deptaku i cierpliwie poczekać. Po-
czekamy maksymalnie godzinę-
dwie, a natkniemy się na każdego, 
kto nam akurat może być potrzeb-
ny – od prezydenta RP, przez mini-
strów, po najbogatszych Polaków na 
telewizyjnych celebrytach kończąc. 
To właśnie siła i magnes Forum 
Ekonomicznego, które w tym roku 
przyciągnęło do Krynicy ponad 3 ty-
siące uczestników. Setki debat i pa-
neli dyskusyjnych pogrupowanych 
w bloki tematyczne to jedno; mniej 
lub bardziej ważące przepowied-
nie gospodarcze rzucane do kamer 
przez ekonomicznych guru lub po-
litycznych kuglarzy - to drugie, ale 
prawdziwe forum toczy się przy ka-
wiarnianych stolikach, w dyskret-
nych hotelowych salkach konferen-
cyjnych, a w ostatnich latach rów-
nież w pawilonie Biedronki (nowym 
samozwańczym centrum życia to-
warzyskiego), gdzie niemal każ-
dy wpada przekąsić coś na stojąco, 
albo pogadać ze znajomymi. I choć 
ludzie biznesu oraz polityki ściągają 
do Krynicy, by spotkać innych ludzi 
polityki i biznesu, to jednak najpo-
pularniejszym zwrotem wśród bie-
gnących przed siebie przez deptak 
jest hasło: „No to będziemy się jesz-
cze widzieć”. No więc zwykle się już 
nie widzą, albo widzą w takim sa-
mym przelocie.

Oczywiście najważniejszym wy-
darzeniem trzydniowej imprezy 
była wizyta prezydenta Andrzeja 
Dudy (poseł Arkadiusz Mularczyk 
widziany w pierwszy szere-
gu za prezydentem - odnotowa-
no). Owszem, była najważniejsza 

od wtorkowego południa, aż… do 
wieczora, kiedy w Krynicy pojawił 
się Jarosław Kaczyński, odbierający 
nagrodę Człowieka Roku. I prawdo-
podobnie to właśnie werdykt Rady 
Programowej Forum zostanie naj-
mocniej zapamiętany z jubileuszo-
wej XXV edycji imprezy. No, ale 
to temat na osobne opowiada-
nie. Wnikliwi tłumacze języ-
ka forum szybko zauważyli z per-
spektywy swojej deptakowej 

ławeczki politycznie nacecho-
wany spacer szefa FE - Zygmun-
ta Berdychowskiego z wicemar-
szałkiem Sejmu Markiem Kuch-
cińskim. Niespieszny marsz oby-
dwu panów natychmiast uchwy-
cili wszyscy deptakowi fotorepor-
terzy, a kawiarniani komentato-
rzy szóstym zmysłem czuli już, 
że do Krynicy zbliża się Jarosław 
Kaczyński. Prezes Kaczyński i nowe 
czasy. I tylko były rzecznik prasowy 

PiS Adam Hofman (wyszczuplony 
o dwa rozmiary w stosunku do 
swojej niedawnej epoki telewizyj-
nej i przystojny jak filmowy amant) 
mógł czuć się samotny podczas se-
sji inauguracyjnej w Pijalni Głów-
nej. Partyjna fama głosi bowiem, 
że choć z Hofmanem chciałby się 
pokazać na mieście nie jedna ko-
bieta, to politycznie – przynajmniej 
oficjalnie – pokazywanie się z nim 
nie jest poprawne.

A na deptaku? Na deptaku wi-
cepremier Janusz Piechociński bie-
gał od jednego telewizyjnego studia 
do drugiego radiowego stolika. Dziel-
nie mu w tym sekundował najsłyn-
niejszy polski chłop Stanisław Pa-
soń, biegnący za szefem swojej par-
tii zawsze o jeden krok z tyłu, ale 
zawsze w tempie godnym zawod-
nika, który ukończył ubiegłorocz-
ną sądecką dychę w czasie niewie-
le przekraczającym godzinę. Teraz 
Pasoń wystartował do Sejmu i wła-
śnie biegnie. Obok Adama Hofmana, 
innym wielkim nieobecnym w ży-
ciu publicznym, za to obecnym 
na Forum, okazał się Sławomir 
Nowak, który – jak na byłego mi-
nistra transportu przystało - popi-
jał niespiesznie piwo z innym by-
łym ministrem  Zbigniewem 
Ćwiąkalskim, w Warsie wybudowa-
nym na deptaku przez PKP.   

W kuluarach, mniej lub zupełnie 
niedostępnych dla oczu szerszej 
publiczności, spory sukces odniósł 
prezes Fakro Ryszard Florek, 
który wokół idei swojej fundacji 
Pomyśl o Przyszłości zgromadził 
w Hotelu „Prezydent” liderów 
polskiego biznesu. Wymieńmy choćby 
niektórych: Maciej Adamkiewicz 
(GRUPA ADAMED), Krzysztof 
Domarecki (SELENA), Zdzisław 
Dąbczyński (WIMED0), Maciej 
Duda (DUDA HOLDING) Grzegorz 
Hajdarowicz (WYDAWNICTWO 
GREMI), Igor Klaja (4F), Adam 
Krzanowski (NOWY STYL GROUP), 
Krzysztof Pawiński (MASPEX), 
Henryk Orfinger (DR IRENA ERIS), 
Kazimierz Pazgan (KONSPOL), 
Tomasz Sadowski (MEDIA POINT), 
Michał Sołowow (SYNTHOS), Andrzej 
Wiśniowski (WIŚNIOWSKI), Artur 
Wiza (ASSECO POLAND). Jeśli 
takie grono chce wspierać edukację 
ekonomiczną promowaną przez 
prezesa Florka, to jego Fundacja chyba 
otwiera nowy rozdział. Pomijając 
fakt, że Florkowi udało się w jednym 
miejscu i o jednej porze zgromadzić 
kilka miliardów dolarów.

(MICZ)
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Rozmowa 
z Leszkiem Langerem, 
przewodniczącym 
miejskich struktur Prawa 
i Sprawiedliwości w 
Nowym Sączu.

- Wielki nieobecny na liście kandydatów 
PiS do Sejmu.

- Ale za to wielki obecny w kam-
panii wyborczej, bo struktury miejskie 
PiS będą wspierać wszystkich kandy-
datów na liście, która od poniedziałku 
jest już oficjalnie znana.
- Spojrzał Pan na swoje ręce, jakby Pan 
chciał powiedzieć: to te ręce będą dzier-
żyć lejce kampanii wyborczej PiS.

- W pewnym sensie będą dzier-
żyć, bo będę zaangażowany w kam-
panię, aczkolwiek nie swoją, bo – 
jak Państwo wiecie – nie wystartuję 
w tych wyborach parlamentarnych. 
Tak zadecydował Komitet Politycz-
ny PiS. Jestem członkiem partii, czę-
ścią większego organizmu, więc tę 
decyzję przyjmuję z pokorą i zaanga-
żuję się w pracę na rzecz pozostałych 
kandydatów.
- Z obowiązku czy z przekonania?

- I z przekonania, i z obowiąz-
ku. Z przekonania dlatego, ponieważ 
od dawna dążyliśmy do tej zmiany, 
która – mam nadzieję – zbliża się, a 
z obowiązku, ponieważ jestem czę-
ścią partii.
- I zaangażuje się Pan nawet w kampa-
nię tych, którzy zajęli Pańskie potencjalne 
miejsce na tej liście?

- Nie mówiłbym o zajmowaniu ko-
muś miejsc, bowiem do chwili oficjal-
nego ogłoszenia listy, trudno było mó-
wić, że ktoś ma na niej pewne miej-
sce. To były tylko dyskusje, przymiar-
ki, to byli kandydaci na kandydatów. 
Trudno więc mówić, że ktoś zajął moje 
miejsce w sytuacji, kiedy nawet nie 
wiedziałem, na którym miejscu miał-
bym się znaleźć.
- Podejrzewam, że gdzieś pomiędzy 8. 
a 12.

- No właśnie. A Nowy Sącz zasłu-
guje, żeby miejsce dla kandydata z 
miasta było wysokie.
- Czyli jeśli teraz ktoś z kandydatów na li-
ście PiS nie wejdzie do Sejmu, to ucieszy 
się Pan i powie: a dobrze im tak! Pchali 

się i zabrali moje miejsce, więc mają za 
swoje!

- Wręcz przeciwnie. Powiem, że to 
bardzo niedobrze, ponieważ straci na 
tym Nowy Sącz. Idziemy do wyborów 
z myślą, że miasto i cały okręg wybor-
czy zyskają na tym. Nawet opozycyj-
ni politycy ocenili, że lista jest bar-
dzo silna.
- Zna Pan takie powiedzenie, że żaden 
przeciwnik polityczny nie jest dla ciebie 
tak groźny jak kolega partyjny?

- Tego nie znam, ale znam inne po-
wiedzenie: mały wróg, wielki wróg, 
kolega partyjny.
- Czyli coś jest na rzeczy.

- Coś na rzeczy faktycznie jest, ale 
nie w naszym ugrupowaniu.
- Oczywiście! Takie obyczaje panują w 
każdej innej partii, tylko nie u was.

- Tak, w naszym ugrupowaniu 
są dyskusje merytoryczne na temat 
możliwości i potencjału poszczegól-
nych kandydatów…
- Ze słabo ukrywanym przekąsem Pan to 
powiedział.

-… ale patrzymy też na doświad-
czenie kandydatów, którzy uczest-
niczyli wcześniej aktywnie w polity-
ce krajowej.
- Dobrze, ale wróćmy jeszcze do tego 
zdania, które Pan powiedział z takim 
przekąsem.

- Z przekąsem powiedziałem? Dla-
czego?
- Powiedział pan „u nas się dyskutu-
je merytorycznie” i o mało sam się Pan 
nie roześmiał, z tego, co powiedział. Czyli 

jednak jakiś wewnątrzpartyjny układ wy-
rzucił Pana poza listę?

- Jedyną rzeczą, jaka wydaje mi się 
niepokojąca na przyszłość, to współ-
praca parlamentarzystów z miesz-
kańcami i radnymi miejskimi. Rad-
ni ze zdumieniem zobaczyli w ponie-
działek rano po raz pierwszy komplet-
ną listę PiS, a wcześniej nie wiedzieli, 
jak ona będzie wyglądać.
- A powinien ktoś z nimi o tym dysku-
tować?

- W moim przekonaniu tak. Rad-
ni są przedstawicielami mieszkańców 
i powinni mieć jakiś głos w momen-
cie konstruowania list. I taki głos mie-
li, rekomendowali swojego kandyda-
ta mającego poparcie 30 organizacji 
pozarządowych, Klubu „Gazety Pol-
skiej”, a ja mam wrażenie, że ten głos 
gdzieś został pominięty.
- Tłumacząc to teraz z języka polityki: ja 
Leszek Langer miałem najmocniejsze pa-
piery, a nie wybrano mnie na listę.

- A nie wskazano mnie. I to akurat 
nie jest do końca zrozumiałe, szcze-
gólnie dla radnych miejskich.
- No i przede wszystkim dla Pana nie jest 
zrozumiałe.

- Dla mnie też, choć to radni ocze-
kiwali, że ktoś z obszaru polityki kra-
jowej, albo chociaż regionalnej, po-
rozmawia z nimi. Tak się nie stało, co 
nie zmienia faktu, że musimy wspie-
rać listę w takim kształcie, w jakim 
została przyjęta. Na pewnym etapie 
konstruowania listy zabrakło dialogu 
i to jest przykre.

- W poniedziałek podczas konferencji pre-
zentującej listę wszyscy komentowali, że 
Langer jest smutny, a dzisiaj na Pańskiej 
twarzy gości wyłącznie uśmiech. 

- W poniedziałek nie byłem 
smutny. Byłem zamyślony, bo po 
raz pierwszy miałem okazję poznać 
kompletną listę PiS.
- Nie wierzę Panu!

- W poniedziałek podczas kon-
ferencji po raz pierwszy poznałem 
kompletną listę PiS.
- To kto ją wcześniej trzymał w tajemni-
cy? Senator Kogut w teczce?

- Dziennikarzom została przed-
stawiona przez polityków, parlamen-
tarzystów. Nie wiem, czy senator ją 
wcześniej miał. Ja ją dostałem od ko-
ordynatora wyborczego pana An-
drzeja Szkaradka. Rozdałem ją pod-
czas konferencji dziennikarzom, a że 
widziałem ją po raz pierwszy, stąd 
pewnie moje zamyślenie na twarzy.
- Nie wierzę, że pięć minut przed kon-
ferencją, którą Pan prowadził, przeczytał 
Pan, iż nie ma nazwiska Langer na liście.

- Może nie aż tak, bo wcześniej 
mi zakomunikowano, że decyzją Ko-
mitetu Politycznego na liście się nie 
znajdę (…) Nie ukrywam jednak, i 
pewnie nie tylko ja, pewnego za-
skoczenia, że dziewiąte miejsce na 

liście dla przedstawiciela Nowego 
Sącza jest pewnie nieco zbyt odle-
głe. Nowy Sącz jest centrum regio-
nu, tutaj się wszystko rozpoczyna, tu 
odbywają się najważniejsze spotka-
nia polityków, najważniejsze konfe-
rencje i zjazdy regionalne, a przed-
stawiciel Nowego Sącza ma na liście 
dopiero 9. miejsce.
- To kto – mówiąc kolokwialnie – wy-
miksował Nowy Sącz z listy?

- Proces układania listy jest 
zajęciem żmudnym i długotrwa-
łym odbywającym się na poziomie 
Warszawy. My tutaj znamy tylko 
rąbek tajemnicy i skomplikowa-
nego procesu układania list. Sta-
ło się jak się stało i tego nie zmie-
nimy. Nowy Sącz uważany jest za 
matecznik Prawa i Sprawiedliwo-
ści w Polsce, więc ktoś uznał, że tu 
zawsze będzie dobry wynik, bez 
względu czy kandydat PiS będzie 
na liście 9. czy 19. Czy to jest do-
bry kierunek myślenia? Oceńcie 
Państwo sami.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
CAŁOŚĆ WYWIADU MOŻNA ZOBACZYĆ 
W REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ 

ORAZ NA WWW.RTK.TV.PL
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Auto-Complex Spółka z o.o.

Autoryzowany Serwis Opel

Nowy Sącz - Wielogłowy 188

tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

Rozmowa tygodnia

Mały wróg, wielki wróg, kolega partyjny – to nie u nas!

Wygraj wybory z DTS!
Łamy naszego tygodnika oraz portale informacyjne sacz.in 

i limanowa.in to najlepsze miejsce w regionie do zaprezentowania 
Twojej kandydatury i programu Waszego ugrupowania!

Od ponad pięciu lat to właśnie w DTS omawiane są najważniejsze 
sprawy regionu. Tutaj toczą się najgorętsze dyskusje 

i wypowiadane są najciekawsze opinie.
Dzięki dziennikarskiej rzetelności i obiektywizmowi cenieni 

jesteśmy przez wszystkie opcje polityczne.
Nasi Czytelnicy nigdy nie tracą czasu na głupstwa, bo autorzy DTS 

dostarczają im teksty najwyższej jakości o rzeczach istotnych.
Zaufało nam już blisko tysiąc firm zlecając swoje reklamy.
Co tydzień docieramy w wersji papierowej i elektronicznej 

do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.
Dlatego dzięki nam Ty też skutecznie dotrzesz do swoich wyborców! 

Szczegóły: 18 544 64 41, 785 340 410, 889 020 766 oraz na www.sacz.in
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Kultura

REKLAMA

Rozmowa z Wojciechem 
Kudybą, autorem 
powieści „Nazywam się 
Majdan”.

- Wojciech Kudyba, autor pachnącej jesz-
cze farbą drukarską powieści „Nazywam 
się Majdan” – to brzmi nieźle. Porzuca Pan 
pracę naukowo-dydaktyczną i zostaje pi-
sarzem?

- Gdyby w Polsce dało się żyć z pi-
sania, to pewnie zrobiłbym to już po 
studiach, bo kusiła mnie taka droga. 
Skoro jednak w Polsce z pisania żyć 
się nie da, to muszę dwie-trzy różne 
drogi łączyć.
- Skąd się to wzięło, że został Pan powie-
ściopisarzem?

- Większość naszych pasji rodzi się 
już w dzieciństwie. Ktoś będąc dziec-
kiem marzy, żeby zostać alpinistą, a u 
mnie we wczesnych latach zrodziła się 
potrzeba bycia pisarzem. W domu nie 
mieliśmy telewizora, więc dużo czy-
tałem i wtedy właśnie pomyślałem, że 
może ja też mógłbym pisać.
- Więc dlaczego Pan tak długo zwlekał 
z realizacją?

- Kiedy się łączy kilka dróg, to one 
w pewnym momencie się wyklucza-
ją. Jak mówi Biblia „nie można dwóm 
panom służyć”, więc ja najpierw słu-
żyłem temu, który daje mi chleb.
- Czyli pracy naukowej?

- Tak. Zdobywanie kolejnych tytu-
łów naukowych to zajęcie bardzo ab-
sorbujące i w momencie osiągnięcia 

stabilizacji przyszedł czas na realizo-
wanie pasji. Wcześniej pisałem tyl-
ko wiersze, bo powieść to miesią-
ce żmudnej pracy i systematyczno-
ści. Każdą stronę trzeba dokładnie 
obejrzeć. 
- Ile się pisze powieść, która ma 150 stron?

- No właśnie, na to nie ma go-
towej recepty. Mogę powiedzieć, 
że wykorzystywałem każdy wolny 
moment - wakacje, ferie, przerwy 
semestralne, kiedy tego czasu mam 
więcej i nie muszę czytać prac ma-
gisterskich czy licencjackich. Takie 
pisanie wymaga wyłączności. Jak 
małżeństwo - nie można robić żad-
nych skoków w bok, bo to zupeł-
nie rozwala całe pisanie i trzeba po-
tem od nowa zaczynać. Więc ja w ta-
kim amoku trwałem kilka miesięcy. 
Wstawałem, jechałem autobusem, a 
bohater książki cały czas był ze mną. 
Starałem się mieć laptop lub choćby 
karteczkę przy sobie, by notować 
nowe pomysły i tak to już samo za-
częło się nakręcać. 
- Pisze Pan na komputerze?

- Wiersze piszę ręcznie, bo to jak 
rzeźbienie, tyle, że w słowie. Nato-
miast powieści nie da się tak pisać. 
- To było pierwsze podejście do powieści?

- Wcześniej napisałem kilka opo-
wiadań, a nawet kiedyś śp. „Czas Kra-
kowski” ogłosił konkurs literacki i ja 
tam dostałem wyróżnienie (śmiech).

- Skąd pomysł na powieść? Jak długo nosi 
się w sobie pewne historie, zanim przele-
jemy je na papier? Kilkanaście, kilkadzie-
siąt lat?

- Niestety, kilkadziesiąt (śmiech). 
Nie wystarczy znać pewne zdarzenia, 
bohatera czy anegdotę, trzeba jeszcze 
znaleźć język, którym można to opo-
wiedzieć. I tego właśnie mi brakowa-
ło. Moim wcześniejszym opowiada-
niom brakowało lekkości.
- Brakowało im własnego stylu?

- Tak bym to nazwał. Wiedziałem, 
że mam coś do opowiedzenia, tylko 
nie wiedziałem, jak to wysłowić.
- Na spotkaniu autorskim w Krynicy pod-
czas Forum Ekonomicznego porównywa-
no Pański język do Stasiuka, Pilcha, Olgi To-
karczuk…

- No tak i jeszcze do Gombrowi-
cza (śmiech).
- Debiut powieściowy i od razu został Pan 
wymieniony w lidze mistrzów.

- Obym się w niej utrzymał, 
a o tym zdecydują czytelnicy. Na razie 
książka ma dobre recenzje.
- Bardzo skromnie Pan nazwał pochwa-
ły wygłoszone pod adresem książki w jed-
nym z największych polskich dzienników.

- No dobrze, więc dodam jeszcze, 
że to ogromny przełom w mojej ka-
rierze pisarskiej. W poezji doszedłem 
do ściany i wiedziałem, że jeśli chcę tę 
ścianę przebić, to muszę zacząć robić 
coś innego.

- O czym jest ta książka?
- Najpierw o tym, o czym ta książ-

ka nie jest. No więc nie jest o polityce i 
wojnie. Owszem jest o współczesnej 
Ukrainie, ale opisywanej w taki spo-
sób, że ta Ukraina mocno przypomina 
Polskę z lat 90. z rodzącym się kapitali-
zmem, ponieważ główny wątek książ-
ki to dzieje rodzinnej firmy - śmieszne, 
straszne, tragiczne, komiczne.
- Dlaczego Ukraina i tamten czas?

- Nie ma na to prostej odpowie-
dzi. Owszem mam korzenie wschod-
nie, ale jest to tylko jedna nitka prowa-
dząca do tej książki. Kiedyś pracowa-
łem w Niemczech w środowisku emi-
grantów, gdzie dużo było Ukraińców, 
z którymi mocno się zaprzyjaźniłem i 
to jest kolejna nitka. W końcu bieżące 
wydarzenia na Ukrainie są kolejną nit-
ką powieści i one przeważają w całości.
- Czy dzisiejsza Ukraina, to Polska z przed 
25 lat?

- Można powiedzieć, że Ukraina to 
Polska z przed ćwierć wieku, jednak w 
dużo trudniejszej sytuacji. 
- W książce  jest wiele wątków i postaci?

- Tak, bo jest to rodzina wielopo-
koleniowa, gdzie ważną postacią jest 
babcia, która jest Polką mieszkającą 
na Ukrainie. Jest mocno przywiąza-
na do tradycji, jednak lubi nowocze-
sność i zaskakuje wszystkich swoimi 
pomysłami biznesowymi oraz trzeź-
wością umysłową, która pozwala jej 

inspirować się nieutopijnymi pomy-
słami. Z kolei jej syn jest kompletnym 
utopistą wcielającym swoje fantazje 
w życie, na czym różnie wychodzi. 
Jego żona to osobowość depresyjna. 
Mają trzech synów jeden robi karie-
rę wojskową, drugi jest sprytnym biz-
nesmenem, a trzeci subtelnym poetą 
i intelektualistą.
- Jakieś wątki autobiograficzne?

- Z czego pisarz może zrobić po-
wieść? Ano z tego, co usłyszał lub sam 
przeżył. Książka ma sporą dawkę hu-
moru, jednak jest to humor, który 
nie próbuje kogokolwiek ośmieszyć. 
Śmieszne są zjawiska, a nie ludzie czy 
kraj bądź kultura.
- Książka będzie tłumaczona na ukraiński?

- Były wiceminister spraw zagra-
nicznych Paweł Kowal na spotkaniu 
w Krynicy twierdził, że jest ona nieprze-
tłumaczalna. Sądzę, że jest to kwestia ta-
lentu tłumacza i elastyczności autora. 
- Kto jest adresatem tej książki?

- Mam cichą nadzieję, że jest to 
książka dla wszystkich i że każdy znaj-
dzie w niej coś dla siebie. 
- Życzę zatem, żeby spotkał Pan niebawem 
w metrze, pociągu czy tramwaju osobę czy-
tającą jego książkę.

- O! To były ogromny przełom 
w moim życiu. Jednak najbardziej 
ucieszyłby mnie widok kogoś czyta-
jącego „Nazywam się Majdan” w No-
wym Sączu. To zupełnie mi wystarczy.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY WYWIADU 
DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ 

W NOWYM SĄCZU.

Trwałem w amoku kilka miesięcy
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Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w nowym przedsięwzięciu Województwa 

Małopolskiego, jakim jest Kongres Kultury Regionów. Pragniemy, by kongres 
stał się najpierw ogólnopolskim, a z czasem europejskim forum dyskusji o ważnej 
dziedzinie aktywności obywatelskiej, jaką jest kultura regionów w jej rozmaitych 

aspektach. Naszym celem jest analiza zjawisk, które składają się na szerokie pojęcie 
kultury regionalnej, nie tylko jako wynikającego z tradycji stanu zastanego. Oprócz 

powinności spadkobierców mamy też świadomość strategicznego znaczenia 
dziedzictwa dla przyszłości – roli kultur regionów w rozwoju człowieka i społeczności.

Zapraszam do uczestnictwa w pierwszej edycji otwierającej tę dyskusję i liczę 
na ciekawe inspiracje.

MAREK SOWA
Marszałek Województwa Małopolskiego

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu - przykład DOBRYCH PRAKTYK

Małopolska jest krainą wyjątkową – 
obok bogactwa krajobrazu może 
poszczycić się niezwykłą różno-
rodnością i bogactwem kultu-
ry, tworzonej przez wieki przez 
kilkanaście zamieszkujących te 
tereny grup etnograficznych. 

Najbardziej zróżnicowanym 
kulturowo, o niezwykle trwałych, 
nigdy nieprzerwanych tradycjach, jest re-
gion południowej Małopolski czyli subregio-
ny sądecki oraz podhalański, które stanowią 
mozaikę kilkunastu grup i podgrup etnogra-
ficznych. Czasy współczesne zacierają różnice 
w codziennym życiu mieszkańców poszcze-
gólnych regionów. Ale ludzie poszukują swo-
jej tożsamości, swojego miejsca w przestrze-
ni kulturowej. Wyrazem tych poszukiwań są 
licznie działające zespoły regionalne, muzy-
cy ludowi, grupy śpiewacze, zespoły o cha-
rakterze obrzędowym, kontynuatorzy tra-
dycyjnych rzemiosł ludowych, rzeźbiarze, 
wskrzesiciele malarstwa na szkle czy trady-
cyjnej plastyki obrzędowej. Prężnie rozwi-
ja się wiele form amatorskiej twórczości ar-
tystycznej mających proweniencję w trady-
cyjnej kulturze ludowej.

Wyjątkowe bogactwo i różnorodność form 
podkreślają liczby: ponad 1000 twórców lu-
dowych, 281 zespołów regionalnych w tym 
153 dziecięcych, około 170 kapel, ponad 350 
grup kolędniczych, ponad 200 grup śpiewa-
czych, 140 poetów ludowych, 240 gawędzia-
rzy, 50 teatrów wiejskich, 450 kół gospodyń 
wiejskich prezentujących różne działania ar-
tystyczne. Ta imponująca statystyka przekła-
da się na równie wysoki poziom artystycz-
ny i merytoryczny większości grup i twór-
ców. Zespoły i soliści z Małopolski zdobywa-
ją czołowe miejsca na wielu konkursach folk-
lorystycznych w Polsce i poza jej granicami. 
Twórczość regionalna od wielu lat wzboga-
ca turystykę regionalną atrakcyjnymi ofer-
tami kulturalnymi co gwarantuje popular-
ność Małopolski na mapie turystycznej kraju.

Tego ogromnego kapitału nie można utra-
cić, można jedynie – trzeba – go chronić, do-
kumentować, archiwizować oraz tworzyć 
warunki, aby mógł się rozwijać i pomnażać, 
inspirować do działania, pomagać w wybo-
rze tego co wartościowe i odrzucaniu wszyst-
kiego co płytkie i powierzchowne, promować 
zjawiska najcenniejsze.

Tym przesłaniem od czterdziestu lat kie-
ruje się – Małopolskie Centrum Kultury SO-
KÓŁ w Nowym Sączu, jedyna regionalna in-
stytucja kultury w Małopolsce, która prowa-
dzi systematyczną i systemową działalność 

w dziedzinie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego obejmują-

cą cały region. Przez 23 lata (1975 – 
1998) terenem działania instytucji 
był – najbardziej bogaty w tradycje 
i zróżnicowany kulturowo region po-

łudniowej Małopolski czyli Sądecczy-
zna z Podhalem, Spiszem i Orawą. To 

pozwoliło na wypracowanie form i metod 
działalności nieznanych w innych regionach 
oraz zyskanie doświadczenia, jakiego nie po-
siadają inne instytucje regionalne. Nastąpiła 
naturalna specjalizacja instytucji w dziedzi-
nie ochrony i promocji niematerialnego dzie-
dzictwa kultury.

MCK SOKÓŁ prowadzi stałą opiekę mery-
toryczną nad twórcami kultur lokalnych (ze-
społami regionalnymi, muzykami ludowymi, 
instrumentalistami, śpiewakami, grupami 
kolędniczymi, KGW, teatrami wiejskimi). Cy-
klicznie realizuje programy edukacyjne (kur-
sy, seminaria, warsztaty) związane z różnymi 
dziedzinami kultury i sztuki regionalnej, któ-
rych celem jest świadome i zgodne z tradycją 
regionu wykorzystanie elementów dziedzic-
twa kulturowego w tworzeniu współczesnych 
form przekazu artystycznego. Systematycz-
ne udzielanie porad i konsultacji pozwala 
na głębsze poznanie wybranych zjawisk tra-
dycyjnej kultury ludowej, a także uchwyce-
nie i eliminację elementów obcych kulturowo 
dla danego regionu. Całość owocuje obecnie 
wysokim poziomem artystycznym i meryto-
rycznym zespołowych prezentacji.

Instytucja przygotowuje i realizuje liczne 
przeglądy i konkursy folklorystyczne, które 
stwarzają możliwość prezentacji i konfron-
towania umiejętności grup artystycznych 
i twórców indywidualnych na poziomie wo-
jewódzkim, ogólnopolskim i międzynaro-
dowym. Są one najskuteczniejszym sposo-
bem zachowania i rozwoju kultury opartej 
na dawnej tradycji. Zaspokajając natural-
ną potrzebę prezentacji osiągnięć grupy ar-
tystycznej, efektów jej wielomiesięcznej czy 
wieloletniej pracy, stanowią jednocześnie 
okazję do spotkania ludzi ogarniętych wspól-
ną pasją, wymiany doświadczeń, wspólnej 
zabawy. Wielostopniowość przeglądów po-
zwala na uchwycenie w procesie kontynu-
owania dawnej obrzędowości zjawisk naj-
ciekawszych, promocję najbardziej warto-
ściowych, zgodnych z tradycją regionu ele-
mentów.

ANTONI MALCZAK
DYREKTOR 

MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY SOKÓŁ
W NOWYM SĄCZU

Kongres - forum wymiany idei i pomysłów
Każdy region 

ma swoją spe-
cyfikę – są to 
jakieś wyróż-
niające warun-
ki, wydarzenia 
historyczne, po-
chodzenie etnicz-
ne zajmujących go 
grup itp. Ludzie zamieszkują-
cy wspólny obszar wyróżniony 
przestrzennie lub historycznie 
tworzą własną kulturę, specy-
ficzną względem kultur innych 
regionów.

Dlaczego w Małopolsce?
Małopolska to region wy-

jątkowy ze względu na bogac-
two dziedzictwa kultury tra-
dycyjnej. Poza obfitością dzie-
dzictwa materialnego fenome-
nem regionu jest to, że nie zo-
stała tutaj przerwana ciągłość 
pokoleniowego przekazu tra-
dycji. Mamy więc do czynienia 
z różnorodnym i – co istotne 
– żywym dziedzictwem nie-
materialnym. Ukształtowany 
przez nie Małopolanin to czło-
wiek aktywny, samodzielny 
i kreatywny. Z pewnością dla-
tego w tym regionie tak dyna-
micznie rozwija się także ama-
torski ruch artystyczny. Mało-
polska wydaje się zatem regio-
nem predestynowanym do za-
inicjowania dyskursu na temat 
kultury regionalnej w wymia-
rze narodowym i europejskim.

Dziedzictwo – Inspiracje
Podczas pierwszego Kon-

gresu Kultury Regionów pra-
gniemy nobilitować niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe 
jako „czynnik zbliżenia, wy-
miany i wzajemnego zrozu-
mienia między ludźmi”. Naszą 
inspiracją do podjęcia tego te-
matu już na pierwszym kon-
gresie jest ratyfikowana w 2011 
przez Polskę Konwencja UNE-
SCO w sprawie ochrony nie-
materialnego dziedzictwa kul-
turowego. 

Kongres Kultury Regio-
nów zaprasza do debaty lu-
dzi zajmujących się dziedzic-
twem jako:

1.tożsamością (psy-
chologiczne i socjo-
logiczne rozumie-
nie znaczenia dzie-
dzictwa dla rozwoju 
człowieka, jego po-

czucia przynależno-
ści, godności, otwar-

tości, tolerancji i kre-
atywności)

2.przedmiotem ochrony 
(dokumentacja, odtwarza-
nie, edukacja i upowszech-
nianie)

3.potencjałem (aspekt 
promocyjny, fuzje z innymi 
dziedzinami życia społecz-
nego i gospodarczego)

4.przedmiotem reinter-
pretacji (twórcy i stowarzy-
szenia twórcze, zespoły re-
gionalne, rzemieślnicy itp.)

Mamy nadzieję, że ze spo-
tkania i wymiany myśli po-
między teoretykami i prak-
tykami z różnych dziedzin 
wyniknie wzajemne „oswo-
jenie”, uświadomienie roz-
maitości funkcji, jakie można 
przypisać dziedzictwu kultu-
ry tradycyjnej we współcze-
snym świecie, a także szereg 
inspiracji, które będą przed-
miotem kolejnych Kongre-
sów Kultury Regionów.

LESZEK ZEGZDA
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Nowa Toyota Prius - Najpopularniejszy samochód hybrydowy świata
Najpopularniejszy samo-

chód hybrydowy świata, obecny 
na rynku od 18 lat, wyznacza 
nowe standardy zużycia paliwa 
i emisji spalin, zapewniając jed-
nocześnie zdecydowanie lepsze 
osiągi i jeszcze większą radość 
z jazdy.

Toyota Prius czwartej gene-
racji stawia kolejny milowy krok 
w rozwoju technologii hybrydo-
wej Toyoty. Tak jak każda po-
przednia generacja, nowy Prius 
wprowadza na rynek przełomo-
we technologie. Debiutujący mo-
del wyznacza jeszcze wyższe stan-
dardy pod względem efektywno-
ści, osiągów, oszczędności paliwa 
i niskiej emisji dwutlenku węgla, 
korzystając jednocześnie z atutów 
swoich poprzedników.

Napęd hybrydowy
Nowy Prius napędzany jest 

układem hybrydowym najnowszej 
generacji, który zapewnia znacz-
nie niższe zużycie paliwa, szcze-
gólnie w cyklu pozamiejskim, oraz 
ogromną radość z jazdy. Napęd 
pracuje ciszej i płynniej niż do-
tychczas.

Całkowicie zmodernizowany 
pełny napęd hybrydowy jest te-
raz lżejszy, wydajniejszy i bar-
dziej dynamiczny. Przebudowa-
ny silnik spalinowy wykazuje się 
sprawność cieplną powyżej 40% 

– jest to najlepszy wynik na świe-
cie dla silnika benzynowego. Po-
zostałe elementy układu hybry-
dowego są bardziej kompaktowe 
i zostały tak umiejscowione, by 
obniżyć środek ciężkości i zajmo-
wać jak najmniej miejsca. Nowy 
zestaw baterii niklowo-wodorko-
wych o zwiększonej gęstości ener-
getycznej jest teraz mniejszy, bar-
dziej wydajny i trwały.

Nowa Platforma TNGA
Toyota Prius jest wizytów-

ką marki, najbardziej reprezen-
tatywnym przedstawicielem ro-
dziny hybryd, służącym Toyocie 
do demonstrowania najnowocze-
śniejszych technologii w dzie-
dzinie napędu, bezpieczeństwa 
i komfortu. Kompleksowa tech-
nologia TNGA (Toyota New Gene-
ration Architecture) obejmująca 

nowe platformy, napędy oraz in-
nowacyjne rozwiązania w dziedzi-
nie organizacji produkcji, przeno-
si wszystkie te parametry na wyż-
szy poziom.

Platforma TNGA przyczyniła 
się do poprawy dynamiki i eko-
nomiczności Priusa. Samochód ma 
niżej położony środek ciężkości, 
co zapewnia bardziej precyzyj-
ne i stabilne prowadzenie. Nowa 

platforma stworzyła projektan-
tom większe możliwości ekspre-
sji, dzięki czemu powstał samo-
chód o nowoczesnym, atrakcyj-
nym wyglądzie i bardziej musku-
larnej sylwetce. Auto ma bardziej 
przestronne, komfortowe wnę-
trze oraz większy bagażnik. Wnę-
trze zyskało też bardziej wyważo-
ny, spokojny charakter.

Bezpieczeństwo
Nowy Prius otrzymał rozsze-

rzony pakiet Toyota Safety Sen-
se, oparty na współpracy kame-
ry i radaru. Rozbudowana wer-
sja zawiera aktywny tempomat 
(Adaptive Cruise Control), który 
dostosowuje prędkość samocho-
du do prędkości poprzedzającego 
pojazdu, oraz układ wczesnego re-
agowania w razie ryzyka zderzenia 
(Pre-Collision System) rozszerzo-
ny o funkcję zapobiegania zderze-
niom z pieszymi.

Prius czwartej generacji sta-
nie się nowym punktem odnie-
sienia dla całego rynku samo-
chodów z alternatywnymi napę-
dami. Osiągnięcia technologicz-
ne zespołu projektantów Priusa 
w dziedzinie wydajności i osią-
gów napędu hybrydowego, stabil-
ności prowadzenia i radości z jaz-
dy będą wprowadzane stopniowo 
do następnych hybrydowych mo-
deli Toyoty.
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Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 
tel. 014 627 26 32, 
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
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Ludzie
Najmłodszy przedwojenny sądeczanin
1 września nad ranem, godzinę 
przed wybuchem II wojny świato-
wej, w domu Ruchałów w Zabeł-
czu przy ul. Tarnowskiej przyszedł 
na świat Jan First. Nikt nie odbierze 
mu miana „najmłodszego przedwo-
jennego sądeczanina”.

W życiu Jana Firsta, nie tylko 
ze względu na urodziny, najważ-
niejszym miesiącem jest wrze-
sień. W tym miesiącu, dokład-
nie pół wieku temu, ożenił się 
z Anną Popielanką (kuzynką póź-
niejszego znanego chirurga prof. 
Tadeusza Popieli). We wrześniu 
– również 50 lat temu – otwie-
rał działający do dziś zakład in-
stalacji elektrycznych. Działal-
ność rzemieślniczą rozpoczynał 
w ciasnym lokalu na pierwszym 
piętrze przy ul. Jagiellońskiej 5, 
urządzonym w byłej kuchni ad-
wokata Stefana Krawczuka.

Ikona rzemiosła
Któż go w Sączu nie zna. „Ikona” 

sądeckiego rzemiosła, elektryk 
z prawdziwego zdarzenia, wy-
chowawca rzeszy uczniów, dłu-
goletni (od 2002) starszy Ce-
chu Rzemiosł i Przedsiębiorczo-
ści, w przeszłości radny woje-
wódzki, a nawet poseł na Sejm 
pod koniec lat osiemdziesią-
tych. Oprócz tego przewodni-
czący rady parafialnej przy ba-
zylice św. Małgorzaty, działacz 
Stronnictwa Demokratyczne-
go i samorządu rzemieślniczego 
wszystkich szczebli. Przez wiele 
lat (1968–1985) wiceprezes spół-
dzielni „Sądeczanka”, wybierany 
także na prezesa Izby Rzemieśl-
niczej i sędziego sądu cechowego 
do rozstrzygania zatargów mie-
dzy klientami a rzemieślnika-
mi, właściciel prestiżowej Szabli 
Kilińskiego.

Zdany na siebie
Dzieciństwo miał trudne. Nie 

dość, że doświadczył okupacyj-
nej biedy, to po wojnie z uwa-
gi na niemieckie korzenie prze-
żył nieuzasadnione prześladowa-
nia rodziny. Bez jakiegokolwiek 

powodu matkę osadzono na dwa 
i pół roku w obozie w Jaworz-
nie, ojca z kolei NKWD zesłało na 
Sybir. Rodzeństwo przygarnęła 
rodzina, Jana – miłosierny jezu-
ita, z którym zamieszkał w jed-
nym pokoju.

Na początku 1951 roku Ja-
nek jako ministrant wybie-
ra się służyć do nabożeństwa 
w „Małgorzacie”, zbiega wieczo-
rem po schodach w kamienicy 
przy Jagiellońskiej 17. Zderza się 
w ciemności z wychodzącym 
do góry mężczyzną trzymającym 
w ręku walizkę zbitą z desek. 
Nieznajomy okazał się powra-
cającym z niewoli sowieckiej 
ojcem.

Terminował u Śledzia
Jako siedemnastolatek trafił 

do zakładu elektrycznego Stefana 
Śledzia przy ul. Długosza, rze-
mieślnika starej daty, sprawiedli-
wego, ale surowego i wymagające-
go, który trzymał swych uczniów 
twardą ręką. Nie do pomyślenia 
było np. pytanie młodego adep-
ta zawodu o wysokość zarobków, 
a o ośmiogodzinnym dniu pracy 
mówiło się jedynie w dowcipach.

Oprócz pracy w warsztacie, 
Janek jeździł ze Śledziem elek-
tryfikować sądeckie i rzeszow-
skie wsie, zakładać instalacje 
elektryczne w szpitalu, szkołach, 
urzędach. Śledziowi spodobała 
się „złota rączka” Firsta i nieba-
wem uczynił dziewiętnastolet-
niego młokosa kierownikiem za-
kładu. Janek równolegle ukończył 
II LO dla pracujących, na stu-
dia nie pozwoliły już obowiązki 
zawodowe i rodzinne. Potem 
przyszła służba wojskowa, pierw-
sza lokata w szkole podoficerskiej 
i stanowisko dowódcy bazy w jed-
nostce w Krakowie.

Dobra marka
W 1965 r. zaczął pracować 

na „swoim”, w nieżyczliwym, jak 
to w komunie, dla prywatnego 
sektora otoczeniu biurokratycz-
nym. Ówcześni rzemieślnicy pła-
cili do urzędu skarbowego duży 
podatek, zwany ryczałtem umow-
nym, narzucanym odgórnie przez 
fiskusa. Niemniej jednak Janek 
potrafił z przysługującego odwo-
łania wynegocjować korzystniej-
szą, zgodną z realiami stawkę. Za-
wsze bowiem rzetelnie prowa-
dził rachunki, strzegł jak źreni-
cy w oku uczciwej konkurencji, 
nigdy nie zatrudniał pracowników 
„na czarno”.

Szybko wyrobił sobie dobrą 
markę, nie narzekał, jeżeli już, 
to na… nadmiar klientów. W No-
wym Sączu nie ma praktycznie 
osiedla, czy większego komplek-
su budynków, w którym nie było-
by „Firstowej elektryki”. Świad-
czył i świadczy usługi dla oświa-
ty i służby zdrowia. Niemało prac 
wykonał nieodpłatnie. Szanu-
je klientów. Cechuje go swoisty 
„patriotyzm zakładowy”, będą-
cy czymś normalnym w warsz-
tacie Stefana Śledzia (1901–1978), 
który funkcjonował niemal na za-
sadzie rodzinnej. Sam Jan First 
to uosobienie dobrze pojętej spo-
łecznikowskiej pasji, pracowito-
ści i determinacji.

JERZY LEŚNIAK

Jubilat Jan First
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Moja syberyjska tułaczka
Sądeczanka Anna Ochal jako czter-
nastolatka została zesłana z rodziną 
w głąb mroźnej Syberii. Spędziła tam 
całą II wojnę światową.

- To było w zimną, czarną noc, 
10 lutego 1940 roku. Usłyszeli-
śmy z rodzeństwem jakieś gło-
sy. Za chwilę do naszych pokoi 
przyszła mama. Mówiła, że trze-
ba szybko wstać, ubrać się i za-
brać najpotrzebniejsze rzeczy – 
wspominała Anna Ochal, członki-
ni Związku Sybiraków, której oj-
ciec - Austriak - był legionistą w 
I Kompanii Kadrowej w Legionach 
Józefa Piłsudskiego. 

- Ja byłam najstarsza, trochę 
się spakowałam. Mama pako-
wała w pośpiechu koce, podusz-
ki, pościel – wszystko mogło się 
przydać – kontynuuje opowieść 
Anna Ochal. – Do domu weszli 
rosyjscy żołnierze w ciemnobrą-
zowych kurtkach, kazali nam po-
śpiesznie zabierać rzeczy i wy-
chodzić, bo jedziemy w długą 
podróż. Jak się okazało – w głąb 
mroźnego Sybiru… Na zawsze 
opuściliśmy nasz kochany wo-
łyński dworek... Miałam wów-
czas czternaście lat, mój brat 
Franek dwanaście, a Zosia je-
denaście. Tak zaczęła się tu-
łaczka moja i mojej rodziny – jak 
to jest w Marszu Sybiraków – 
przez Syberię powiódł najkrótszy 
trakt. Do ZSRR, do Świerdłowska 
(dziś Jekaterynburg), wieziono 
nas dwa a może i trzy tygodnie 
w dużym, ciemnym i bardzo za-
niedbanym wagonie bydlęcym. 
Ludzi bardzo wiele – młodzi 
i starzy, kobiety, mężczyźni, 
dzieci. Im dalej, tym większe 
odczuwaliśmy zimno. Nie było 
okien, tylko jedne duże drzwi 
z wielką zasuwą, cały czas za-
mknięte. Może i były gdzieś ma-
lutkie okienka, ale pozabija-
ne. Mocno wiało przez szpary 
w ścianach wagonu. Wielu z nas 

chorowało. Za ubikację służył 
dół – po prostu okrągła dziu-
ra. Gdzieś w kącie stał żelazny 
piecyk, ale dawał niewiele cie-
pła. Tak wyglądała nasza po-
dróż do nowego domu, w którym 
przyszło nam spędzić pięć dłu-
gich lat. Jazda starym, brudnym 
wagonem była bardzo uciążli-
wa. Było pełno robactwa, bru-
du. Nic dziwnego, że w takich 
warunkach rozprzestrzeniały 
się choroby, niektórzy umierali 
w drodze. Wtedy wyrzucano ich 
z wagonu. Umierały szczególnie 
dzieci, było to okropne przeży-
cie, widzieć te małe istotki wy-
rzucane na śnieg. Dzięki Bogu, 
my przetrwaliśmy. Ja, mama, 
brat i siostra czuliśmy się ogól-
nie dobrze, nie wiedzieliśmy tyl-
ko, gdzie nas wiozą tak długo, 
w takich okropnych warunkach, no 
i po co…, tego nikt nie był pewien.

AGNIESZKA MAŁECKA 
DALSZE LOSY ANNY I JEJ RODZINY 

NA SYBERII W WEEKEND NA:

W Nowym Sączu kultywowaniem pamięci o Golgocie Wschodu zajmują się Sy-
biracy zrzeszeni w Związku Sybiraków. Przewodzi mu Kazimierz Korczyński. 
Zesłańcy, którzy przeżyli katorgę pobytu w ZSRR i Kazachstanie, opowiada-
ją młodszemu pokoleniu o swoich przeżyciach i biorą udział w okolicznościo-
wych uroczystościach. 17 września jest ich święto.
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Anna Ochal

Biegnij sądecką dychę
Już 27 września rusza Sądecka 

Dycha – bieg uliczny o Puchar Pre-
zesa NEWAG S.A. Dziesięciokilo-
metrowa trasa prowadzi ze Starego 
do Nowego Sącza. Wszystkie prze-
biegnięte w tym dniu kilometry 
zaliczone zostaną do akcji „Pomoc 
mierzona kilometrami”.

Udział w biegu można zgłosić 
do 22 września na stronie www.ne-
wag.pl/sadecka_dycha oraz w dniu 
zawodów w godz. 9 – 12. w biu-
rze zawodów na rynku w Nowym 
Sączu.

Zawodnicy startują ze Stare-
go Sącza o godz.13., ale kibico-
wać im można już od 10. na rynku 
w Nowym Sączu.  Dla zwycięzców 
przewidziano nagrody pieniężne. 
Po biegu odbędzie się losowanie na-
gród rzeczowych spośród wszyst-
kich zawodników, którzy ukoń-
czyli bieg w regulaminowym czasie.

„Dobry Tygodnik Sądecki” spra-
wuje patronat medialny nad im-
prezą.

(R)
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