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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14 
tel/fax  18 330 11 67

Centrala 
Paszyn 478, 
33-326 Nowy Sącz, 
tel/fax 18 440 20 14

(ogrodzenia)

NAJLEPSZE 
CENY 

W MAŁOPOLSCE

Doktorzy z WSB-NLU 
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Mówiono, że NEWAG to będzie atrakcyjna działka budowlana, może teren pod 
galerię handlową -  o historii wejścia na giełdę sądeckiej firmy rozmawiamy z jej 
prezesem ZBIGNIEWEM KONIECZKIEM L str. 7

Gimnazjalistki 
chcą 
się pociąć 
na wieść, 
że zablokuje 
swojego 
bloga 
i aska. 
Fejm 
Damian 
Buczek  
L str. 9

Kto zatrudniał 
w szkołach rodzinę 

wiceprezydent miasta…
- Bożena Jawor śle oświadczenia 
do mediów i pozywa dziennikarzy 

L str. 6

PIĘŚCIARZ Z NOWEGO SĄCZA 
ZNOKAUTOWAŁ mistrza Unii Europejskiej  

SPORT L str. 19

Kobos
Autoryzowany Dealer

WAŻNE: Ruszył sezon wyprzedaży rocznika 2013.
Sprawdź, jakie auta poleca ekspert

  L str. 16

FO
T.

 A
RC

H
. N

EW
AG

U
FO

T.
 A

RC
H

. D
AM

IA
N

A 
BU

CZ
KA

FO
T.

 R
IN

GP
O

LS
KA



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   12 grudnia 20132 Z DRUGIEJ STRONY

DZIEŃ

NOC

2

1

2

1

4

0

3

–1

3

-1

2

-2

2

–2

CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. 33–300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25. 
ISSN 2082–209X. 

Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, tel. 18 544 64 41, tel./fax. 18 544 64 40. 

Prezes Zarządu: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl. 

Redaktor naczelna: Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl, k.gajdosz@dts24.pl, tel. 785 340 411. 

Redaktor senior: Jerzy Wideł. 

Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko i.legutko@dts24.pl, tel. 785 340 410. 

Biuro Reklam i Ogłoszeń: Beata Ziemba b.dts@poczta.fm, tel. 600 681 009. 

Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl. 

Dyrektor ds. kolportażu: Mateusz Węglowski. tel. 721 066 993 . 

Skład: dOtgraf.  Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.

R E K L A M A
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1000 000…
…złotych po raz kolejny otrzymała sądecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego spośród 261 kierunków na-
grodziło 26, w tym program studiów magisterskich na popularnym zarządza-
niu i inżynierii produkcji w PWSZ. Rok temu w ten sposób wyróżniono me-
chatronikę. Na uczelnię już dotarło wyposażenie laboratorium elektropneu-
matyki. Za otrzymane pieniądze ma powstać także laboratorium procesowe. 
Nastawienie uczelni na praktyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności przez 
studentów odpowiada oczekiwaniom rynku pracy. Dziś ogólnoakademic-
ki charakter studiów przygotowuje jedynie do pracy na uczelni, a nie przy-
szłych fachowców. Dlatego sądecka uczelnia stara się o współpracę z lokal-
nymi przedsiębiorstwami. – W zeszłym roku nasi studenci przygotowali dla 
firmy Wiśniowski 14 prac dyplomowych z zakresu projektowania – podaje 
przykład Marek Aleksander,  dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ. (JUR)

L ICZBA TYGODNIA

– O tym, że Babooshki wystąpią 13 
grudnia w starosądeckim Soko-
le z repertuarem kolędowo–folko-
wo–jazzowym wiadomo od dłuższe-
go czasu. Jednak dynamiczny rozwój 
wydarzeń na Ukrainie w ostatnich 
tygodniach spowodował zmianę for-
muły. Nie będzie to zatem tylko kon-
cert, ale także okazja do okazania 
naszego poparcia dla ruchów oby-
watelskich na Ukrainie – zapowiada 
Wojciech Knapik, dyrektor Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Sta-
rym Sączu, które organizuje imprezę. 

Każdy, kto popiera demonstran-
tów z Majdanu, będzie mógł to wy-
razić, uczestnicząc w piątkowym 
koncercie. Nie będą potrzebne bile-
ty. Wystarczy przynieść chorągiew-
kę Ukrainy lub Unii Europejskiej 
i na koncert będzie można wejść bez 

biletu. – Można na przykład zaj-
rzeć do „Galerii pod Piątka” w Sta-
rym Sączu i tam za symbolicz-
ną złotówkę nabyć ręcznie wyko-
nany kwiat w barwach narodo-
wych Ukrainy, który stanie się bi-
letem wstępu na koncert – propo-
nuje Knapik. 

Zespół Babooshki istnieje 
od 2009 r. Dwie śpiewające liderki: 
Polka – Karolina Beimcik i Ukrain-
ka – Dana Vynnytska swoje pomysły 
muzyczne opierają na bogatej tradycji 
Kresów Wschodnich i udowadniają, 
jak wiele podobieństw zachodzi po-
między kulturami Polski i Ukrainy.

WARTO WIEDZ IEĆ

Sokół w Starym Sączu popiera 
ruchy obywatelskie na Ukrainie 

Koncert zespołu Babooshki. Stary 
Sącz, kino Sokół, ul. Batorego 23, 
piątek, 13 grudnia, godz. 18.30. 

Z TECZKI 
MARIUSZA 

BOCHEŃSKIEGO

Newag bez tramwaju
Newagowi, nowosądeckiemu produ-
centowi pojazdów szynowych, który 
w ubiegłym tygodniu zadebiutował 
na giełdzie, uciekło sprzed nosa za-
mówienie na 36 krakowskich tram-
wajów o wartości 436 mln zł. Miej-
ski przewoźnik wybrał ofertę byd-
goskiej Pesy.

Faworytem w przetargu Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego na dostawę 36 niskopodłogo-
wych tramwajów był nowosądecki 
Newag, oferujący pojazd NGT10 z ro-
dziny Bombardiera. To właśnie Bom-
bardierowi Kraków był wierny przez 
ostatnie 13 lat. Tym razem jednak 
przewoźnik wybrał ofertę bydgo-
skiej Pesy, opiewającą na 358 mln zł. 
Zdaniem komisji przetargowej była 
ona lepsza od oferty Newagu (436 

mln zł), Solarisa (351 mln zł) i Stadle-
ra (517 mln zł).

Najważniejszym kryterium 
w konkursie była cena – jej wyso-
kość miała wpływ na liczbę 55 proc. 
punktów możliwych do zdobycia. 
Bardzo dużą wagę krakowskie MPK 
przywiązywało także do parametrów 
technicznych tramwajów; dotyczą-
cych np. wózków jezdnych, silnika 
trakcyjnego czy niskiej podłogi. Do-
kładne wymagania techniczne w po-
łączeniu z warunkiem zastosowania 
w zamawianych wagonach podze-
społów zbieżnych z zamontowanymi 
w już posiadanych przez MPK wago-
nach wywołały spekulacje, że kra-
kowski przewoźnik preferuje maszy-
ny z rodziny Bombardiera, stąd duże 
zaskoczenie zwycięstwem Pesy. Ofe-
renci mają teraz czas na odwołania.

Źródło: wyborcza.biz

Pożegnanie z „Berlietą”
MPK w Nowym Sączu sukcesywnie 
wycofuje ze swojej floty stare auto-
busy. W przyszłym roku ostatecznie 
znikną z sądeckich ulic popularne 
Jelcze „Berliety”. Fani tych pojaz-
dów wpadli na niecodzienny pomysł 
– chcą je uroczyście pożegnać.

Akcję „Pożegnanie Jelczy w No-
wym Sączu” organizują osoby zrze-
szone w Galicyjskim Stowarzysze-
niu Miłośników Komunikacji. Ostatni 

przejazd autobusem tego typu odbę-
dzie się w sobotę, 14 grudnia. 

– Jelcze PR110 M czyli popularne 
„Berliety” kursują po Nowym Są-
czu od roku 1979. Do dziś przez nasze 
ulice przewinęło się około 160 tych 
pojazdów. Obecnie w ruchu pozo-
stały tylko trzy egzemplarze, ale ich 
służba nieubłaganie dobiega końca 
– mówi Damian Myjak z Galicyjskie-
go Stowarzyszenia Miłośników Ko-
munikacji.  (ROSS)

Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na dts24.pl

A  TO C IEKAWE

WYŁOWIONE Z  S IEC I

Katarzyna Zielińska
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24hNowy Sącz, 
    ul. Tarnowska 180

6 1259 2299
Majonez dekoracyjny

Winiary
700g

Ryba Sola
płaty
1 kg

Kiełbasa Wiejska
Uryga

1 kg
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BIZNES I  GOSPODARKA.  Nox–Pol 
Sp. z o.o. swoją działalność rozpo-
czynała jako firma spedycyjna, dziś 
jest jedną z większych firm trans-
portowych w regionie. Przedsiębior-
stwo znalazło się w gronie stu „lo-
komotyw” napędzających sądecką 
gospodarkę. 

– To uhonorowanie wielu lat pracy 
całej załogi. Potwierdzenie, że jest 
stabilnym podmiotem naszej są-
deckiej rzeczywistości – mówi Ro-
bert Komsta, prezes Nox–Pol.

Firma powstała w 1994 r. Po-
czątkowo zajmowała się wyłącz-
nie spedycją. Dziś spółka świadczy 
również usługi transportowe, dys-
ponując 55 ciągnikami siodłowymi 
z możliwością przewozu materia-
łów niebezpiecznych ADR. W swo-
jej ofercie Nox–Pol ma również 
usługi serwisowe.

– Konkurencja wśród firm 
transportowych jest ogrom-
na. Wymusza to realizację zleceń 
przy konkurencyjnych stawkach 

i z coraz wyższą jakością. Dzię-
ki posiadanej wiedzy i doświad-
czeniu naszej kadry, możliwy jest 
rozwój kluczowych kompetencji 

związanych z zapewnieniem naj-
wyższych standardów świadczo-
nych usług. To właśnie jakością 
obsługi chcemy utrzymać klienta 

i rozwijać kontakty handlowe 
– mówi prezes. 

Aktualnie spółka zwiększa posia-
daną flotę o kolejne 15 samochodów. 

Realizując plany rozwoju spółka 
otwiera także swój oddział w Kra-
kowie, licząc tym samym na posze-
rzenie grona klientów oraz umoc-
nienie pozycji na rynku.

Niedawno Nox–Pol zmienił swo-
je logo. Nowy znak firmowy zda-
je się zapowiadać dalszy rozwój 
– wejście w Nowy Rok z nowymi 
inwestycjami. 

INWESTYCJE.  Osuwisko w Popowi-
cach może odciąć od świata połowę 
wsi. Znajduje się ono na głównej dro-
dze prowadzącej przez miejscowość. 

Na razie odcinek drogi jest prze-
jezdny, ale władze Starego Sącza 
zleciły już prace projektowe, dzięki 
którym w 2015 będzie można przy-
stąpić do stabilizacji osuwiska. 

– Prace nad projektem chcemy 
zakończyć w przyszłym roku, żeby 
móc skorzystać jeszcze z rządo-
wych pieniędzy w ramach Progra-
mu Osłona Przeciwosuwiskowa 
– tłumaczy Jacek Lelek burmistrz 
Starego Sącza. 

Kolejne groźne osuwisko zlo-
kalizowane jest na Miejskiej Gó-
rze. Przemieszczające się tam 
masy ziemi przyprawiają geolo-
gów o zawrót głowy. Według eks-
pertyz bardzo trudno będzie je 
ustabilizować. 

Samorząd chce zdobyć też pie-
niądze na zatrzymanie osuwiska 
w Moszczenicy Niżnej, które może 
pozbawić dojazdu 10 domów. Do-
kumentacja dotycząca tego miej-
sca jest już gotowa, gmina stara 
się teraz o pozwolenie na budowę. 

Kolejnym krokiem będzie ubieganie 
się o pieniądze na stabilizację. Po-
dobnie ma być w przypadku osiedla 
w Łazach Biegonickich nad poto-
kiem Szczubanowskim, gdzie tak-
że uaktywniło się osuwisko. 

(PAS)

Nowe logo znakiem nowych inwestycji
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Poza podstawowym obszarem 
działalności spółki, jakim jest 
transport i spedycja międzynaro-
dowa, NOX–POL zamierza rozwi-
jać również usługi w zakresie ser-
wisu samochodów osobowych 
i dostawczych. Spółka posiada 
własne Centrum Serwisowe, ofe-
rując serwis dla wszystkich typów 
pojazdów (MAN, Volvo, Renault, 
Scania, Mercedes i inne). Posia-
da sześć stanowisk naprawczych, 
pełne zaplecze techniczne i wy-
kwalifikowaną kadrę.

Spółka zwiększa posiadaną flotę o kolejne 15 samochodów.

Mieszkańcom zagrażają osuwiska 
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 Stabilizacja osuwiska w Barcicach–Woli Kroguleckiej.

INWESTYCJE.  Burmistrz Jan Golba 
po raz kolejny udowodnił, że włoda-
rzem miasta i gminy uzdrowiskowej 
jest jak się patrzy. Wczoraj (11 grud-
nia) z udziałem przedstawicieli władz 
wojewódzkich, powiatowych uroczy-
ście otwarto obwodnicę Muszyny.

Budowa obwodnicy co prawda ru-
szyła z kopyta, ale termin jej za-
kończenia był mocno zagrożony. 
Pierwszy wykonawca przeliczył 
swoje możliwości i zbankrutował. 
Zaszła konieczność ogłoszenia dru-
giego przetargu i wygrała go reno-
mowana firma Strabag. Wczoraj 
był szczęśliwy finał, chociaż roboty 
ukończono przed 1 listopada.

Wartość budowy drogi o długości 
1,3 km wyniosła ponad 30,5 mln zł 
i w 85 proc. była współfinansowana 
z pieniędzy Unii Europejskiej w ra-
mach Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 

2007–2013. Wkład własny gminy 
wyniósł ponad 4,1 mln zł.

Obecnie, po ukończeniu tej in-
westycji miasto wzbogaciło się 
o kilka dodatkowych parkingów 
i ruch tranzytowy został wypro-
wadzony z zabytkowego centrum.

– Dzięki obwodnicy będziemy 
się teraz mogli zająć zagospoda-
rowaniem rynku i głównych ulic 
miasta – wyjaśnia burmistrz Gol-
ba. – Ruch samochodowy zosta-
nie usunięty z centrum i główny 
dotąd trakt od rynku do kościoła 
przekształcony zostanie w este-
tyczny deptak. (YES)

Golba robi swoje
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Dr Wiktor Patena, rektor WSB–NLU 
w Nowym Saczu, oraz dr Dariusz Woź-
niak, dziekan Wydziału Nauk Społecz-
nych i Informatyki WSB–NLU, pod-
pisali się pod oświadczeniem prze-
ciw demontażowi systemu emerytal-
nego. Sprzeciw wyraziło już 115 eko-
nomistów z całej Polski. Wśród sy-
gnatariuszy znalazło się m.in. 33 pro-
fesorów z 10 polskich uczelni, 7 by-
łych członków rządu, w tym 4 mini-
strów finansów i 8 polskich ekonomi-
stów wykładających na zagranicznych 
uczelniach. 

ROZMOWA  z dr. WIKTOREM 
PATENĄ

– Jest Pan jednym z autorów oświad-
czenia ekonomistów polskich. Ja-
kie cele stawiacie przed wspólnym 
apelem?

–Intencje są dwie. Jedna, krót-
koterminowa, jest taka, że chcemy 
wpłynąć na decyzję Sejmu. Jak wia-
domo, trwa debata nad proponowa-
nymi zmianami w systemie emery-
talnym. Pewnie okaże się nieskutecz-
na, ale taka próba została dokonana. 
Długofalowo, sprzeciwiamy się bu-
rzeniu fundamentów, na jakich ten 
system emerytalny funkcjonuje. Na-
szym celem jest utrzymanie obu fi-
larów i powstrzymanie manipulacji, 
które są dokonywane poprzez prze-
noszenie środków z OFE do ZUS.
– Przeniesienie obligacji do ZUS spo-
woduje, że te środki zostaną skonsu-
mowane?

– Jest to próba zmiany struktu-
ry długu publicznego i my ten cel 
rozumiemy. Natomiast poza sys-
temem emerytalnym taka decyzja 
będzie miała niekorzystny wpływ 
choćby na giełdę, na której – jak 

wiadomo – ważnym gra-
czem są fundusze eme-
rytalne. Już są sygna-
ły, że ta część ryn-
ku finansowego 
może podlegać du-
żej zmienności.
– Spowoduje to spa-
dek zaufania zagra-
nicznych inwestorów 
do Polski?

– Pośrednio tak, bo sko-
ro te zmiany odbiją się na funkcjo-
nowaniu polskiej giełdy, to jedno-
cześnie odbiją się na wiarygodno-
ści rynku kapitałowego i chęci in-
westorów. Proszę zwrócić uwagę, 
że znaczna ich część jest spoza ryn-
ku polskiego i ich chęć do inwesty-
cji zostanie mocno ograniczona.
– ZUS–owska część systemu emery-
talnego z założenia jest deficytowa, 
czy w obliczu starzenia się polskie-
go społeczeństwa ten problem urośnie 
do jeszcze większych rozmiarów?

– To już jest osobny problem. Jak 
konstruować system? Czy zmieniać 
wiek emerytalny? Czy zmieniać po-
ziom emerytur?
– Jeśli nie będzie filaru inwesty-
cyjnego młodzi nie mają co liczyć 
na emerytury?

– Generalnie mamy do czynie-
nia z dwoma modelami. Jeden jest 
solidarnościowy, w którym pracu-
jący składają się na emerytury dla 
starszego pokolenia – czyli taki mo-
del ZUS–owski. W drugim modelu 
to ja sam dbam o swoją przyszłość, 
na własnym koncie odkładam pie-
niądze – to model OFE. Każdy z nich 
jest kontrowersyjny, a w związku 
z tym polskie rozwiązanie jest po-
średnie, bo połączyło jeden model 
z drugim. Ta dwufilarowość wydaje 

się rozsądna i jest gwaran-
cją stabilności. W przy-

padku istnienia wy-
łącznie modelu so-
lidarnościowego 
moja przyszła eme-
rytura zależeć bę-
dzie od decyzji po-

dejmowanych przez 
pokolenie, które będzie 

na mnie zarabiało. Bał-
bym się takich rozwiązań.

– Są społeczeństwa starsze niż polskie. 
Tam problem wypłacalności systemu 
emerytalnego musiał zostać przecież 
w jakiś sposób rozwiązany?

– Różne kraje mają różne roz-
wiązania. My trochę skopiowali-
śmy model szwedzki. Wzorował 
się na nim autor naszego systemu 
emerytalnego, profesor Marek Góra. 
Uważam, że byłoby to dobre wyjście. 
Ostatnio mówi się też sporo o mo-
delu kanadyjskim, który wychodzi 
z założenia, że z powodu naszej nie-
możności zapewnienia wszystkim 
emerytury adekwatnej do ich pracy, 
każdy powinien dostać świadczenie 
na podobnym poziomie, zapewnia-
jącym jakieś minimum spokojnego 
życia. Natomiast jeśli ktoś chciał-
by czegoś więcej, sam musiałby się 
o to postarać. To również wydaje 
się rozsądne. Na pewno nie można 
opierać przyszłych emerytur tylko 
na tych pokoleniach, które dopie-
ro nadchodzą.
– Bo one będą coraz mniejsze…

– Ostatnio pojawiła się informacja, 
że w Japonii po raz pierwszy sprzeda-
no więcej pampersów dla dorosłych 
niż dla dzieci. W Polsce nam jeszcze 
do tego daleko. Ale może to być pew-
nego rodzaju przestroga.

Rozmawiał KRZYSZTOF JURKOWSKI

Nie można opierać emerytur 
na nadchodzących pokoleniach

Fundacja Rozwoju Regionalnego 
VIRIBUS UNITIS

w terminie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.
realizowa a Projekt

„Akademia Seniora”
realizacja Projektu przyczyni a si  do osi gni cia celu g ównego jakim by o 

podniesienie wiadomo ci konsumenckiej w ród 264 osób w wieku 
powy ej 55 roku ycia zamieszka ych na terenie subregionu s deckiego. 
Uczestnicy Projektu mieli mo liwo  udzia u w bezp atnych szkoleniach 

z zakresu m.in:

 rodzajów umów konsumenckich;
 nieuczciwej reklamy;
 praw konsumenta przy sprzeda y na odleg o ;
 praw konsumenta przy sprzeda y bezpo redniej;
 roli Rzecznika Praw Konsumenta;
 ró nicy mi dzy gwarancj  a niezgodno ci  towaru z umow ;
 ró nicy mi dzy zadatkiem a zaliczk ;
 mo liwo ci odst pienia od zawartych umów;
 trybu sk adania reklamacji;
 praw pacjenta;

Dzi ki udzia owi w Projekcie 264 uczestników podnios o wiadomo  
praw obywatelskich oraz naby o praktyczne umiej tno ci 

egzekwowania swoich praw konsumenckich.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego
programu wspó pracy z nowymi krajami cz onkowskimi Unii Europejskiej

R E K L A M A

Ksawery pozbawił ludzi prądu
Blisko dwa tysiące gospodarstw 

na terenie powiatu nowosądeckie-
go pozbawione było prądu. Powo-
dem zerwania linii średniego napię-
cia był mocny wiatr.

Wirtualny Nowy Dom 
Zdrojowy 

3500 zł otrzymał Tomasz Re-
wak z Legnicy, zwycięzca IV edycji 
konkursu projektowania 3D „Wir-
tualne Zamki”, który rozstrzy-
gnięto w WSB–NLU w Nowym Są-
czu. Do świata grafiki trójwymia-
rowej przeniósł krynicką Willę 

Witoldówkę. Drugie miejsce przy-
padło Rafałowi Kapłonowi i Łuka-
szowi Owsiance z Muszyny, którzy 
za temat swojej pracy wybrali kry-
nicki Nowy Dom Zdrojowy. Wygra-
li netbooka i aparat fotograficzny.

Śmiertelny wypadek 
w Barcicach

Jadący w kierunku Przysietnicy 
kierowca opla potrącił 57–letnie-
go mieszkańca tej miejscowości. Do 
wypadku doszło 4 grudnia ok. godz. 
17.30. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Więcej informacji znajdziesz 
na dts24.pl

TYDZ IEŃ W SKRÓCIE
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Bożena Jawor, wiceprezydent No-
wego Sącza, dementuje ostatnie do-
niesienia medialne na swój temat, 
a dziennikarzy pozywa do sądu. Swo-
je oświadczenie wystosowała również 
Urszula Gawrońska, dyrektor Specjal-
nego Ośrodka Szkolno–Wychowaw-
czego w Nowym Sączu. 

Naruszono moje dobra osobiste
„W związku z ukazującymi się 

sensacyjnie brzmiącymi informa-
cjami nt. moich powiązań rodzin-
nych z osobami zatrudnionymi w zli-
kwidowanym Zespole Szkół Pod-
stawowo–Gimnazjalnych nr 3 przy 
ul. Lwowskiej, oświadczam, iż nie 
zatrudniałam dyrektora tej placów-
ki (prywatnie – męża mojej kuzyn-
ki), bowiem mianowany został na 
to stanowisko w 2002 r., a więc na 
pięć lat przed objęciem przeze mnie 
funkcji zastępcy prezydenta miasta” 
– czytamy w oświadczeniu Bożeny 
Jawor, jakie rzecznik prasowy prezy-
denta miasta rozesłał w piątek do lo-
kalnych mediów. – Inne osoby, spo-
winowacone ze mną (w świetle pra-
wa), zatrudnione były w szkole przez 
jej kierownictwo bez mojej wiedzy 
czy wstawiennictwa. Podobnie, jak 
w przypadku pozostałych placówek 
oświatowych za politykę kadrową 
i przyjmowanie do pracy odpowia-
dają ich kierownicy i nie są zobowią-
zane do informowania prezydenta 
o swoich działaniach.

Podkreślam, że kontrola z ZSPG 
nr 3 przy ul. Lwowskiej przepro-
wadzono na wniosek i przez służ-
by prezydenta, a po przedstawieniu 
wyników dyrektor został usunięty 
ze stanowiska i sprawa została skie-
rowana do prokuratury, również na 
wniosek prezydenta.

Moja odpowiedzialność za nadzór 
nad placówkami oświatowymi w No-
wym Sączu, to jedno, a indywidual-
na i pełna odpowiedzialność kierow-
ników jednostek także za finanse – to 
druga, równie ważna, ale jakoś po-
mijana w prasowych doniesieniach.

Jednoznaczne sugerowanie w ty-
tule informacji, która ukazała się na 

jednym z portali internetowych, 
„krycia” osób skoligaconych ze mną, 
które wyłudziły dotacje, uważam nie 
tylko jako niesprawiedliwe pomówie-
nie, godzące w moje dobre imię, ale 
także dziennikarskie nadużycie i prze-
kroczenie norm życia społecznego.

Ten atak na mnie odbieram jako 
ciąg dalszy brudnej i brutalnej, 
opartej na insynuacjach, pomówie-
niach i plotkach, bez żadnych zasad 
walki przedwyborczej prowadzonej 
przez przeciwników obecnej ekipy 
w sądeckim ratuszu. Budzi to mój 
niesmak, ale także rozgoryczenie, 
że można tak obcesowo wejść buta-
mi w cudze, prywatne życie.

Jeśli mam sobie coś do zarzuce-
nia w tej sprawie, to zbytnią ufność 
i wiarę w zwyczajną ludzką uczci-
wość […]”.

Gawrońska punktuje 
 „W związku z ukazującymi się 

w mediach artykułami dotyczący-
mi naliczenia subwencji oświatowej 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wy-
chowawczym w Nowym Sączu 
oświadczam:

X W kontrolowanych przez 
Urząd Kontroli Skarbowej latach 
wszyscy uczniowie uczęszczają-
cy do szkół wchodzących w skład 
SOSW posiadali aktualne orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
a dzieci korzystające z zajęć wcze-
snego wspomagania rozwoju posia-
dały aktualne opinie. 

X  Liczba dzieci wykazana przeze 
mnie do systemu informacji oświa-
towej nigdy nie została zawyżona 
i była zgodna z rzeczywistą liczbą 
dzieci objętych kształceniem, wy-
chowaniem i opieką w SOSW.

X Jako dyrektor placówki nigdy 
nie wyliczałam kwoty subwencji 
a jedynie przekazywałam do Syste-
mu Informacji Oświatowej uczniów 
ogółem oraz liczby uczniów, u któ-
rych występuje niepełnosprawność 
określonego rodzaju.

XSubwencja oświatowa została 
przekazana z MEN do Urzędu Mia-
sta, który dysponował otrzyma-
ną kwotą i dokonywał jej podziału. 
Nieprawdą jest zatem, że nauczy-
ciele zatrudnieni w SOSW otrzy-
mywali „ pensję wyższą o 30%” . 

X Od początku pełnienia swo-
jej funkcji (2006r.) pozyskałam dla 
SOSW w ramach realizacji różnorod-
nych programów zewnętrznych ok. 
3 mln zł przeznaczonych na potrze-
by niepełnosprawnych wychowan-
ków Ośrodka.

XPrzeciwko mnie nie toczy się 
postępowanie w sądzie pracy ani 
w prokuraturze.”

Chcesz wiedzieć więcej, czytaj dts24.pl.

ROZMOWA  z JÓZEFEM 
ANTONIM WIKTOREM, 
przewodniczącym Komisji 
Finansów Publicznych 
w Radzie Miasta Nowego 
Sącza, radnym Klubu PO

– W zeszłym roku padały stwierdzenia, 
że budżet na 2013 rok, to budżet szyty 
na miarę możliwości. O planowanym 
na 2014 rok też tak by Pan powiedział?

– Tegoroczny budżet rzeczywi-
ście był bardziej konsumpcyjny, 
natomiast ten z satysfakcją trzeba 
powiedzieć, że jest bardziej po go-
spodarsku przygotowany. Znacz-
nie większa ilość środków skiero-
wana jest na inwestycje – 15 pro-
cent. Przewidywane jest rozpoczę-
cie obwodnicy północnej i budo-
wy drugiego mostu nad Dunajcem. 
Oby się wszystko formalnie udało 
załatwić, bo jeszcze nie mamy po-
zwolenia na budowę. Przetarg za to 
już jest w stanie wysoko zaawanso-
wanym. Jeżeli tylko będzie zgoda, 
szybko uda się ruszyć z rozpoczę-
ciem inwestycji. Najważniejsze, że 
są zabezpieczone środki na ten cel 

– blisko 68 milionów złotych z do-
tacji dla miasta. Resztę wygospo-
darujemy bez problemu. Inwesty-
cja rozpisana jest na dwa lata. 
– Poza obwodnicą budżet przewiduje 
inne inwestycje?

– Remont ulicy Paderewskiego 
i Nadbrzeżnej. Niezbyt duża sprawa, 
ale ważna dla mieszkańców. Oczy-
wiście w mieście jest wiele innych 
potrzeb, które w przyszłym roku 
nie doczekają się realizacji. 
– To inwestycje drogowe, a poza nimi?

– Poza nimi nie będzie realizo-
wana żadna inna znacząca dla mia-
sta. Jedynie drobne modernizacje, 
remonty szkół…
– Jeśli o szkołach mowa – oświata za-
wsze pochłania największą część bu-
dżetu…

– Bo generalnie budżet zabez-
piecza funkcjonowanie miasta we 
wszystkich działach: oświaty, go-
spodarki komunalnej, ochrony 
zdrowia, administracji. Tu nie po-
winno być żadnych zachwiań.
– A jednak. Prawdopodobnie będzie 
trzeba zwrócić 4,8 mln zł subwencji 
oświatowej. 

– Pewnie będzie to trzeba od-
dać w przyszłym roku. To nie jest 
porażająca kwota, niemniej boli, 
kiedy trzeba zwrócić kilka milio-
nów. Taka sytuacja nie powinna 
się zdarzyć. Grupa radnych z moje-
go klubu przygotowuje już wniosek 
o zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej 

sprawie. Zostanie złożony jeszcze 
w tym roku. Chcemy się spokojnie 
zastanowić, dlaczego taka rzecz się 
stała i co należy zrobić, by więcej się 
to nie powtórzyło. 
– Padają różne podejrzenia ze strony 
radnych PO…

– Dlatego chcemy zwołać sesję 
nadzwyczajną, by wszystkie kwe-
stie wyjaśnić. 
– Jest jeszcze coś, co budzi Pana nie-
pokój w budżecie na 2014 rok?

– Wszystkie komisje zaopinio-
wały go pozytywnie. Analizowali-
śmy go bardzo dokładnie. Wiemy, 
że przyszły rok będzie szczególny 
– wyborczy. Ta Rada zatem powin-
na dopilnować wszystkiego, co do 
niej należy. Po niej przyjdzie pew-
nie nowa Rada, która już dalej bę-
dzie czuwała nad rozwojem miasta.
– Myśli Pan, że skład Rady Miasta 
znacznie się będzie różnił po wyborach 
od obecnego?

– Pewnie tak. Część radnych 
jest – choćby tak jak ja – w wieku, 
w którym powinna podziękować 
wyborcom. 
– Pan już nie wystartuje w wyborach?

– To pytanie proszę mi zadać po 
Nowym Roku, kiedy ruszy kampa-
nia wyborcza. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

EKO - OGRÓD
Rdziostów 59 ,
33-393 Marcinkowice
tel.  502 752 936

503 086 607

RODZINNY WYBÓR 
CHOINEK  WI TECZNYCH
z plantacji - ci te na miejscu

JOD Y - kaukaskie, korea skie
WIERKI - czarny, srebrny

SOSNY

CENY 
NEGOCJOWANE

R E K L A M A
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Poza inwestycjami 
drogowymi nie ma nic

Budżet Nowego Sącza 
na 2014 r. przewiduje: 
dochody w wysokości 
417 024 114 zł; wydatki 
w wysokości 
– 435 288 754 zł. 

Część radnych jest – choćby tak jak 
ja – w wieku, w którym powinna 
podziękować wyborcom. 
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ŚLADEM NASZYCH PUBL IKACJ I

Kto zatrudniał w szkołach 
rodzinę wiceprezydent miasta...
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Nowy Sącz: ul.Pijarska 9 (obok sądu), 
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AGD i RTV
Zelmer czajnik 
b/p 99,95 zł

Zelmer maszynka 
do mięsa 169,00 zł

Filtr papierowy 
do odkurzacza 

0,90 zł
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– Emocje już opadły po debiucie gieł-
dowym?

– Trochę emocji było, ale jakoś to 
przeżyliśmy.
– Skąd te emocje? Skoro firma wcho-
dzi na giełdę, to znaczy, że się w niej do-
brze dzieje?

– Jest to coś nowego, ukorono-
wanie wielu lat prac. Rynek wyce-
nia firmę, rynek patrzy na firmę, pa-
trzą na nią specjaliści. Giełdowa cena 
jest też równowagą między popytem, 
a podażą. Kończy się opowiadanie, 
że może firma jest warta tyle, może 
mniej, może więcej. Są ludzie, któ-
rzy chcą sprzedać, są ludzie, którzy 
chcą kupić i wyznacza się cenę. Przy-
najmniej taka cena za NEWAG zosta-
ła wyznaczona.
– Dziewiętnaście złotych za akcję to była 
cena dla inwestorów w ofercie otwartej 
i wzrost wartości o 20 procent w pierw-
szym notowaniu.

– Była transza akcji dla inwesto-
rów indywidualnych i transza akcji 
dla inwestorów instytucjonalnych. 
Zastosowaliśmy specjalne dyskon-
to dla inwestorów indywidualnych, 
żeby mieli szansę większego zarob-
ku na pierwszej sesji. I tak się stało.
– Debiut za nami. Co by Pan doradził 
tym, którzy mają akcje NEWAGu? Sprze-
dawać, póki jest górka, czy trzymać? Jest 
to inwestycja na lata?

– Ja nie jestem specjalistą od ryn-
ku giełdowego, ale wiem, że nasze 
akcje mają swoją wartość. Wiem, co 
warta jest firma, wiem jak wygląda 
jej najbliższa przyszłość i akcje NE-
WAGu… (…) 
– Co wejście na giełdę zmienia dla Pań-
skiego zakładu? W poniedziałek ludzie 
przychodzą do pracy i…

– Jest dokładnie tak samo jak było, 
poza tym, że jesteśmy spółką publicz-
ną, transparentną i wszelkie informa-
cje o spółce muszą być dostępne dla 
wszystkich. Każdy pracownik, jak bę-
dzie tylko chciał, będzie wiedział, co 
w spółce się dzieje z dnia na dzień (…)
– Czyli na przykład o takim kontrak-
cie, jaki Pan podpisał w Rzymie kilka dni 
temu na dostawę pociągów na Sardynię?

– On jest opublikowany, ta in-
formacja jest publiczna. Mamy 24 

godziny, aby taka informacja została 
podana i była dostępna dla wszyst-
kich inwestorów.
– Przy okazji tego kontraktu pojawia-
ją się komentarze, że polska firma robi 
pociągi do Włoch, a polski rząd kupił za 
ciężkie pieniądze włoskie Pendolino, 
które – ponoć – uważane jest już za lek-
ko przestarzałą technologię.

– To jest moja prywatna opinia, ale 
powiem to z pełną odpowiedzialno-
ścią: żadna polska firma w tej chwi-
li nie jest w stanie wykonać pociągu 
typu Pendolino, to znaczy pociągu 
wysokiej prędkości. Wysoka pręd-
kość na kolei to powyżej 200 km/h. 
To jest zupełnie inna technologia wy-
konania i zupełnie inne konstruk-
cje. Nie odważylibyśmy się powie-
dzieć, że w najbliższych dwóch la-
tach to zrobimy, bo po prostu była-
by to nieprawda. Owszem, z partne-
rem jakimś, który ma doświadczenie 
w tego typu pociągach takie możli-
wości pewnie by były, ale na pew-
no nie samodzielnie. To są lata prób, 
badań, doświadczonych inżynierów 
i technologów. Nie można powie-
dzieć: zrobię sobie konstrukcję i bę-
dzie to jeździło 250 km/h, bo za każ-
dym razem trzeba pamiętać, że to są 
bardzo odpowiedzialne konstruk-
cje i w tego typu pociągach przewo-
żone są tysiące pasażerów. Oni mają 

się czuć bezpiecznie. Ja nie odważył-
bym się zaryzykować stwierdzenia, 
że jestem w stanie takie pociągi zro-
bić. Po prostu byłbym nieodpowie-
dzialny (…)
– Panuje opinia, że polska myśl tech-
niczna i innowacyjność zostają daleko za 
innymi. NEWAG znajdzie się wśród tych 
firm, które ten dystans będą zmniejszać?

– Cały czas skracamy ten dystans 
i w niektórych obszarach jesteśmy 
zupełnie porównywalni z firmami 
zachodnimi. Nie boję się powiedzieć, 
że kilkakrotnie będąc z ludźmi z róż-
nych zakątków świata, zwiedzając 
nasze obiekty, pokazując jak pro-
dukujemy na przykład pociągi me-
tra, robi to wielkie wrażenie. Nie 
mamy się absolutnie czego wsty-
dzić, mamy zupełnie porównywal-
ne warunki produkcji jak w krajach 
zachodnich.
– Co wydarzyło się 12 czerwca 2001 r., 
pamięta Pan?

– Tak. Zarząd w obecnym skła-
dzie zaczął kierować – wtedy jesz-
cze – ZNTK.
– Pudło! 12 czerwca 2001 r. poprzed-
ni zarząd wydał komunikat, że musi 
zwolnić 600 osób, bo jeśli tego nie zro-
bi, zakładowi grozi upadłość. Pięć dni 
później…

– Ja nie byłem wtedy zarządem. Ja 
byłem 19 czerwca…

– 19 czerwca 2001 r. zarząd w obecnym 
składzie przejął rządy w firmie. Minęło 
dwanaście lat.

– W 2001 r. rzeczywiście tak było. 
Pamiętam jeszcze jedną cyfrę związa-
ną z tą datą. Zrobiliśmy audyt, w ja-
kim stanie jest firma. Nie ma w eko-
nomii takiego pojęcia jak ujemne ka-
pitały, ale w Nowym Sączu były. Były 
wtedy w ZNTK. Nie było kapitału ak-
cyjnego, było chyba minus 27 mln zł.
– To po co Panowie przyszli do firmy, 
w której trzeba było zwolnić 600 osób, 
nie było zamówień, kontrahenci nie pła-
cili, były zaległości we wszystkim, ludzie 
byli niezadowoleni?

– Mieliśmy wizję jak ta firma bę-
dzie wyglądała za 10 lat. Wczoraj 
rynek ją wycenił na ponad miliard 
złotych.
– Tych momentów przesilenia było wie-
le. Wrzesień 2002 r. był nerwowy, pa-
mięta Pan? Piękna nazwa, być może 
wróżyła dobrze firmie: Europejska Kor-
poracja Finansowa.

– Było, nie ma. W tej chwili mo-
żemy powiedzieć z pełną odpowie-
dzialnością, że ten człowiek nie stał 
się właścicielem. On stał się właści-
cielem, ale …
– Miał pakiet większościowy przez 
moment.

– Miał, ale nigdy do spółki nie 
wszedł. W tej chwili jeśli popatrzymy 

do Krajowego Rejestru Sądowego, 
wszystkie firmy związane z nazwi-
skiem pana Roberta Hamerlinga są 
w upadłości.
– Nie bał się Pan w 2001 roku? Mówio-
no, że NEWAG to będzie atrakcyjna dział-
ka budowlana, może teren pod gale-
rię handlową, a jak nie, to się zaora to 
miejsce.

– Różne scenariusze były, ale mie-
liśmy swoją wizję jak ta firma ma wy-
glądać za lat 5–10 i konsekwentnie do 
tego dążyliśmy. To się udało. Zawsze 
będą ludzie, którzy powiedzą, że 
można zaorać, że można się pozbyć, 
ale myśmy mieli inne plany i zreali-
zowaliśmy je (…)
– Co zmieniło wejście do firmy Zbignie-
wa Jakubasa w maju 2003 r.?

– Pamiętam nasze pierwsze spo-
tkanie. Szukałem wtedy kogoś, kto 
kupi NEWAG, potrzebne było 2 mln 
zł. Dwa miliony!
– I nikt nie chciał ich wyłożyć?

– Rozmawiałem z biznesmenami 
w Nowym Sączu. Uważano wtedy, 
że mamy nie więcej jak 5 proc. szans, 
więc to pewnie będą stracone pie-
niądze. Powiem, kto mi wtedy po-
mógł znaleźć inwestora – Jan Golba. 
Umówił mnie na spotkanie ze Zbi-
gniewem Jakubasem. Jakubas o ryn-
ku kolejowym nie wiedział komplet-
nie nic. Przekonałem go w dwie go-
dziny, że warto zainwestować w tę 
firmę, że warto kupić te akcje. Kil-
ka tygodni później w Krakowie do-
szło do transakcji. Jakubas kupił 60 
procent akcji zakładu. Później do-
kupił od Skarbu Państwa kolejnych 
25 procent.
– Wykazał się zmysłem biznesowym czy 
ryzykował?

– Nie wiem, czym się wtedy wy-
kazał. Uwierzył mi.
– Jaką Pan ma jeszcze motywację, żeby 
rano wstawać i iść do NEWAGu? Może już 
wszystko zostało zrobione?

– Jeżeli ktoś uważa, że w firmie 
zrobił wszystko, to powinien sobie 
dać spokój. Codziennie trzeba my-
śleć o tym, jak być lepszym.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
(Wykorzystano fragmenty wywiadu 

dla Regionalnej Telewizji Kablowej)

Codziennie trzeba myśleć o tym, jak być lepszym
ROZMOWA ze ZBIGNIEWEM KONIECZKIEM, prezesem zarządu NEWAG S.A.
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DTS CZYTELNIKÓW. Mieszkań-
cy Trzetrzewiny nie dają za wygra-
ną. Walczą, by na drodze przebiega-
jącej przez krajową 28 ustawić tabli-
ce informujące, że jest to obszar zabu-
dowany. To ich zdaniem jedyny spo-
sób na rozpędzonych kierowców i ra-
tunek dla dzieci maszerujących pobo-
czem do szkoły.

– Widocznie musi ktoś zginąć, żeby 
w Trzetrzewinie stanął ten znak 
– mówi Bernard Stawiarski. – GDD-
KiA zawsze zasłania się statystyka-
mi, ale one brane są pod uwagę tylko 
wtedy, kiedy na miejscu ginie pie-
szy – dodaje wójt gminy Chełmiec.

Miejscowość położoną na trasie 
z Nowego Sącza do Limanowej wi-
zytowali już pracownicy GDDKiA 
i przedstawiciele Komendy Woje-
wódzkiej Policji. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra, znaku „teren za-
budowany” nie można tam postawić. 
– Wszystko jest oznakowane zgod-
nie z przepisami – tłumaczy Iwo-
na Mikrut, rzeczniczka Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Krakowie. – Jest znak ogranicze-
nia prędkości, są trzy przejścia dla 
pieszych na odcinku 650 m, wzdłuż 
drogi jest chodnik, a od ulicy oddzie-
lają go łańcuchy. Wszystkie środ-
ki zabezpieczające pieszych zosta-
ły przez nas zrealizowane – dodaje. 

Mimo to wciąż dochodzi tam 
do niebezpiecznych sytuacji. Ale 
przyczyną tego, zdaniem GDD-
KiA są kierowcy, którzy jeżdżą zbyt 
szybko. 

– Kolejne znaki nic nie załatwią, 
potrzebny jest fotoradar – twierdzi 
Iwona Mikrut. 

– Wzdłuż drogi znajdują się: 
szkoła, kościół i sklep. Kierowcy 
niestety zapominają, że trzeba tam 
ściągać nogę z gazu. Maszerowa-
nie poboczem, to dla naszych dzieci 
samobójstwo – mówi jeden z miesz-
kańców Trzetrzewiny. 

Do tragedii doszło już dwa lata 
temu. 8–letnia dziewczynka została 
potrącona przez samochód. Do dziś 
nie wybudziła się ze śpiączki. W paź-
dzierniku tego roku pod kołami sa-
mochodu znalazł się 41–letni męż-
czyzna. Zmarł w szpitalu, mimo dłu-
giej reanimacji.

 (MAT) 

R E K L A M A

NOWY SĄCZ
ul. Sobieskiego 

14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

www.farbol.pl

•  FARBY (dachy, elewacje, wnętrza)

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

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych.

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

R E K L A M A

Trzetrzewinie potrzebny fotoradar

Wierchomla jest w ostatnich dniach te-
matem numer jeden mediów w ca-
łej Polsce. Setki narciarzy zainauguro-
wały tam Ogólnopolski Sezon Zimowy, 
choć wydawało się, że śnieżna zawie-
rucha, którą wywołał „Ksawery” może 
pokrzyżować plany organizatorów. Dla 
miłośników białego szaleństwa przygo-
towano prawdziwe narciarskie show. 
Zaproszeni goście mieli zaś okazję, 
aby przedyskutować temat Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022.

– Każda impreza turystyczna sku-
pia na sobie dużą promocyjną uwa-
gę, a Małopolska to najbardziej roz-
poznawalny region Polski na świe-
cie – uważa minister sportu Andrzej 
Biernat. – Sporty zimowe są dla nas 
wielką szansą na rozwój, dlatego tak 
ważna jest dla nas organizacja Zi-
mowych Igrzysk Olimpijskich.

Kraków stara się o to wspólnie 
ze Słowacją. Inicjatorką przedsię-
wzięcia jest Jagna Marczułajtis–Wal-
czak, polska snowboardzistka, po-
słanka i szefowa komitetu aplika-
cyjnego ZIO Kraków 2022. Do walki 
stanęły też: Ałma Ata, Pekin, Lwów, 
Oslo i Monachium. – Na razie jeste-
śmy w fazie aplikacji. Żeby ta im-
preza odbyła się w Małopolsce, mia-
sto musi być do tego odpowied-
nio przygotowane. To wymóg Mię-
dzynarodowego Komitetu Igrzysk 

Olimpijskich  – mówi Jagna Marczu-
łatis – Walczak. Przy okazji Igrzysk 
jest więc szansa na zrealizowa-
nie wielu inwestycji. A potrzeby 
są – i to całkiem spore.

– Chodzi o całą sferę ochrony śro-
dowiska, poprawę jakości powietrza 
w Krakowie i układu komunikacyj-
nego, w tym Zakopiankę, drogę S7, 
północną obwodnicę Krakowa, linię 
kolejową Kraków–Podłęże–Piekieł-
ko–Nowy Sącz –Zakopane. To sze-
reg kosztownych inwestycji, które 
powstaną prędzej czy później, ale 
niekoniecznie do 2022 roku  – mówi 
Marek Sowa, marszałek Małopolski.

Czy Sądecczyzna mogłaby na tym 
skorzystać? Nikt nie wspomniał, ale 
trudno wyrokować, bo wszystko jest 
w fazie planów i wielkich oczekiwań. 

Może uczestnicy imprezy zapamięta-
ją, że mamy tu jedną z największych 
stacji narciarskich w kraju – Dwie 
Doliny Muszyna Wierchomla, któ-
ra  jako pierwsza w Polsce połączyła 
wspólnym systemem wyciągów dwie 
miejscowości Wierchomlę i Muszynę.  
Pytanie tylko, czy Sądecczyznę uda 
się połączyć z resztą świata?... (MAT)

WYDARZENIE  TYGODNIA 

Na Wierchomli o Zimowych Igrzyskach
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W Małopolsce jest 55 stacji narciar-
skich, 300 wyciągów, 250 km tras 
zjazdowych i 140 km tras na rakiety 
śnieżne. Jedną z największych sta-
cji narciarskich w kraju są Dwie Doli-
ny Muszyna Wierchomla. Stacja jako 
pierwsza w Polsce połączyła wspól-
nym systemem wyciągów dwie 
miejscowości Wierchomlę i Muszynę.

ROZMOWA 
z dr. DARIUSZEM 
REŚKĄ, burmistrzem 
Krynicy Zdroju, 
który planuje zo-
stać „prekurso-
rem partnerstwa 
publiczno–pry-
watnego na Są-
decczyźnie”. Po-
niedziałkowa kon-
ferencja wójtów i bur-
mistrzów w MCK Sokół 
w Nowym Sączu pokazała, że 
właśnie to rozwiązanie będzie klu-
czowe w staraniach o przyszłe rów-
noważenie budżetów i pozyskiwa-
nie środków, chociażby na projekty 
z wykorzystaniem programów opera-
cyjnych na lata 2014–2020.

– Jakie korzyści daje gminom taka for-
ma inwestowania?

– Rozróżniamy różne formy 
i modele partnerstwa publiczno–
prywatnego. Wskażę zatem ko-
rzyści najważniejsze. Po pierw-
sze, zadanie inwestycyjne gminy 
wykonane jest z wykorzystaniem 
kapitału prywatnego, co w do-
bie ograniczonej dostępności ka-
pitału publicznego jest wartością 
samą w sobie. Po drugie, projekty 
PPP, które wymagają świadczenia 
usług w zakresie funkcjonowania 
i utrzymania, stanowią dla sekto-
ra prywatnego silne zachęty do mi-
nimalizacji kosztów, co jest trud-
ne do osiągnięcia przez sektor pu-
bliczny. Po trzecie, to co prywat-
ne, jest lepiej zarządzane. Można 
z bardzo dużym prawdopodobień-
stwem – graniczącym z pewnością 
– stwierdzić, że będzie to po pro-
stu lepiej funkcjonowało.
– Co z budżetem? Powstaje długoletnie 
zobowiązanie, a inwestor prywatny li-
czy na zwrot kosztów i zysk.

– Oczywiście najczęściej wiąże 
się to z obciążeniem budżetu, choć 
nie zawsze, wszystko zależy od wy-
korzystanego modelu PPP. Z kolei 
partner prywatny liczy na godzi-
wy zysk, co jest w warunkach go-
spodarki rynkowej naturalne. Nie 
zmienia to faktu, że korzyści dla 
jednostek publicznych dotyczą nie 
tylko samej wielkości wydatków, 
ale też ich struktury oraz czy tego 
typu zobowiązania zaliczone zo-
staną do łącznego długu partne-
ra publicznego, to bardzo ważne ze 
względu na aktualne przepisy pra-
wa finansów publicznych. 
– Jest to wydatek sztywny?

– W momencie, kiedy pojawia 
się taki model i jest forma stałej 
spłaty, to jest to wydatek sztywny, 
który trzeba ponosić w planowa-
nym okresie czasu. Ale inne formy 
finansowania inwestycji też wią-
żą się ze stałymi zobowiązaniami, 
które trzeba regulować, np. spła-
cając kredyt czy pożyczkę.
 – Każda inwestycja wiąże się z ryzy-
kiem. Jak w tym przypadku podzie-
lić je między inwestora prywatnego 
a gminę?

– Nie ma złotych środków. 
Najważniejsze jest stworzenie 

kompletnego rejestru ry-
zyk danego projektu. 

Ustawa o partner-
stwie publiczno–
prywatnym na-
kłada obowiąz-
ki na podmio-
ty publiczne i na 
p r z e d s i ę b i o r -

ców. Wiele zale-
ży też od przyjętego 

modelu partnerstwa. 
Ukształtowanie umowy 

w oparciu o PPP, to dla obu jej 
stron lepsza alokacja ryzyka, ponie-
waż podstawową zasadą jest obar-
czenie ryzykiem strony, która ma 
największe możliwości w zakresie 
zarządzania nim przy jak najmniej-
szych kosztach. Celem jest raczej 
optymalizacja.
– Jakie plany w ramach partner-
stwa publiczno–prywatnego ma Kry-
nica–Zdrój?

– Kluczową, a zarazem pierw-
szą inwestycją w modelu PPP bę-
dzie aquapark, oczywiście jeśli uda 
nam się pozyskać partnera prywat-
nego. Jesteśmy po pierwszej anali-
zie możliwości realizacji tej inwe-
stycji, która pokazała, że obie stro-
ny na tym skorzystają. Planowany 
całoroczny kompleks basenów ma 
poprawić konkurencyjność Kryni-
cy–Zdroju.
– Skąd decyzja o takim właśnie sposo-
bie sfinansowania budowy aquaparku?

– Dotychczasowe próby zreali-
zowania tej inwestycji bez udzia-
łu gminy okazały się nieskutecz-
ne, natomiast formuła partner-
stwa publiczno–prywatnego wy-
daje się w tej sytuacji optymalna. 
Obiekty tego typu są w całej Eu-
ropie deficytowe, stąd fiasko w po-
szukiwaniu samodzielnego inwe-
stora. Pewnie gdybyśmy posiadali 
geotermię byłoby inaczej, ale nie-
stety takich złóż nie mamy. Oczy-
wiście do realizacji tej inwestycji 
mógłbym wykorzystać tylko moż-
liwości gminy, ale to wiązałoby się 
z powiększeniem jej zadłużenia, co 
jest wykluczone. 
– Ma Pan jeszcze jakieś pomysły 
na wspólne działania z prywatnymi 
przedsiębiorcami?

– Jestem orędownikiem takich 
rozwiązań. Traktuję to jako bardzo 
ważny element realizacji strategii 
rozwoju gminy. Są pewne pomy-
sły, mówię tu o zastosowaniu PPP 
w realizacji inwestycji takich jak 
oświetlenie uliczne, ochrona śro-
dowiska, a nawet budowa dróg. Nie 
mamy jeszcze konkretnych planów. 
Niestety nie jest łatwo stosować ta-
kie rozwiązania, chociażby przez 
nieprzychylność instytucji kontro-
li finansowej i wciąż niesprzyjające 
prawo. Najpierw musimy przygoto-
wać koncepcję budowy aquaparku, 
która w przyszłym roku powinna 
już być gotowa. Chcę przy tej oka-
zji upowszechniać ideę partnerstwa 
publiczno–prywatnego w Małopol-
sce. Taki jest mój cel, bo to w mo-
jej opinii klucz do rozwoju naszych 
miast, gmin i regionów.

Rozmawiał KRZYSZTOF JURKOWSKI

Partner Krynicy 
wybuduje aquapark
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W życiu jeszcze niczym specjal-
nym się nie wykazali, a już są sławni. 
Co prawda w gronie internautów, ale 
to wystarczy, by czerpać z tego ko-
rzyści. Bywa jednak, że bycie na to-
pie śmiertelnie im zagraża. Jakie pro-
fity i jakie obawy niesie za sobą bycie 
fejmem, ROZMAWIAMY  z 17–let-
nim DAMIANEM BUCZKIEM, interne-
towym celebrytą, w realu – uczniem 
I Liceum Ogólnokształcącego w No-
wym Sączu

– Kim jest fejm?
– Osobą rozpoznawalną i popu-

larną w internecie, którą wiele osób 
szanuje, ale są też tacy, którzy jej 
nienawidzą – tak zwani hejterzy. 
– Jesteś więc fejmem?

– Nie uważam się za taką oso-
bę, to bardziej ludzie mnie na fejma 
kreują. Ja jedynie odpowiadam na ich 
pytania, jakie zadają mi na asku 
– to znaczy na portalu ask.fm. 
– Jak się w takim razie zostaje 
fejmem?

– Najpierw założyłem bloga, do-
piero później profil na asku, dzię-
ki niemu więcej osób się o mnie do-
wiedziało. Ideologia ask.fm polega 
na zadawaniu pytań osobom zareje-
strowanym. Kiedy zakładałem pro-
fil, po prostu chciałem odpowiadać 
na asku na pytania, jakie ludzie zada-
wali mi w mejlach. To miało być wy-
godniejsze. Ale z czasem przerodzi-
ło się w ironiczne odpowiadanie. Dla 
zabawy. Chcę pokazać innym, że na-
wet jeśli mnie krytykują za to, co ro-
bię, będę to robił nadal. Dziś na kon-
cie mam około 2,6 milionów polubień.
– Kiedy zacząłeś prowadzić bloga, na-
pisałeś, że robisz to, by oderwać się 
od codzienności. Zastanawia mnie, 
czym dla Ciebie jest codzienność?

– Tak napisałem? Nie wiem, 
po prostu miałem potrzebę pisania 
o tym, co robiłem dzisiaj, co będę 
robić jutro.
– Za moich czasów, choć aż tak wiel-
kiej przepaści pokoleniowej między 
nami nie ma, pisało się pamiętnik.

– Ten blog właśnie był takim 
moim pamiętnikiem.
– Ale pamiętnik nie daje się do czy-
tania na forum. To bardzo osobista 
sprawa. 

– Założyłem bloga, by poruszać 
problemy współczesnej młodzieży. 
Od błahych, po naprawdę poważ-
ne. Pisałem własne przemyślenia. 
To pomagało mi poczuć się lepiej. 
Wiem, że mogłem o tym porozma-
wiać z kimś bliskim, ale chciałem 
to sam z siebie wyrzucić właśnie 
przez internet. Jak już to zrobiłem, 
odczułem ulgę. 

– Kto lub co decyduje, że ktoś jest fej-
mem, a inny narażony jest na atak 
hejterów? Kto stwarza tę atmosferę?

– Wydaje mi się, że to same fej-
my wyznaczają trendy, kogo się 
lubi, a kogo nie. Jeśli kogoś napraw-
dę nie lubię, za to mnie lubi spora 
grupa ludzi, to automatycznie oni 
również w stosunku do tej osoby 
są hejterami. 
– Masz świadomość, do jakich pato-
logii to może prowadzić? Już płyną sy-
gnały, jak wiele dziewcząt próbowało 
popełnić samobójstwo z powodu ni-
skiej akceptacji na ask.fm. Innym ra-
zem koleżanka pobiła koleżankę, 
bo ta miała więcej… lajków – stała się 
bardziej popularna.

– Słyszałem o tych przypad-
kach, nawet mam kontakt z jedną 
z tych dziewcząt. Dla mnie to kwe-
stia psychiki. Moja psychika przez 
ten rok, kiedy jestem na asku bardzo 
się wzmocniła. Kiedyś każde słowo 
wypowiedziane pod moim adresem 
sprawiało, że się przejmowałem. Dziś 
śmieję się z tego, co ludzie o mnie pi-
szą. Wypowiadają się o mnie, prak-
tycznie mnie nie znając. Nie odczu-
wam z tego powodu żadnych emocji.
– Po co to robisz?

– Ja to po prostu lubię. To mój 
sposób na spędzanie wolnego cza-
su. Bawię się tym.
– Twoi rodzice kontrolują, co robisz 
na ask.fm?

– Mama czasem wchodzi na mo-
jego aska. Często usuwam treści, 
które jej się nie podobają. Moja 
babcia nawet wie, co to ask i zda-
rzyło się, że za mnie odpowiedziała 
na pytanie, kłóciła się z osobą, która 
mnie obraziła. Ale wolałbym, żeby 
moja rodzina raczej nie oglądała 
tego, co robię na asku. Damian Bu-
czek w rzeczywistości jest zupełnie 
inny. Rodzina ma mnie na co dzień, 
więc nie musi oglądać moich ko-
lejnych twarzy w świecie wirtu-
alnym. Człowiek w internecie jest 
całkiem inny. Ważne, by nie łączyć 
tych dwóch światów. 
– Naprawdę uważasz, że te światy da 
się oddzielić? Podobno na ulicy nie 
możesz odgonić się od fanek…

– Szczególnie, gdy jestem w Kra-
kowie, ale w Nowym Sączu też. 
Podchodzą do mnie, chcą zagadać, 
proszą o autograf, zrobienie sobie 
wspólnego zdjęcia. 
– Ty masz w tym cel?

– Ja to po prostu lubię.
– Dzięki askowi zacząłeś też w jakiś 
sposób zarabiać. 

– Zakładając profil, nawet o tym 
nie myślałem. Słyszałem o bloger-
kach, które wykorzystywały swo-
ją popularność, by reklamować 
na przykład ubrania, ale nie sądzi-
łem, że też to będę robił. Po pro-
stu któregoś dnia odezwała się 
do mnie firma z propozycją współ-
pracy, uzgodniliśmy warunki i tak 

się zaczęło. Współpracuję z firma-
mi piercingowymi, odzieżowymi. 
Wchodzę na ich stronę, wybieram 
na przykład dwie–trzy bluzy, któ-
re mi się podobają, firma mi je przy-
syła, a moim zadaniem jest zro-
bić sobie w nich zdjęcie i zamieścić 
na blogu z opisaniem, gdzie można 
takie ubranie kupić. 
– Stąd ta walka o bycie fejmem, zdo-
bywanie lajków?

– Myślę, że jednak ludzi nakrę-
ca to, by po prostu być popularnym. 
Mnie to się już przejadło. Zakłada-
jąc bloga czy aska, nie spodziewa-
łem się, że będę fejmem. To samo 
się nakręcało, a ja nie panowałem 
nad tym. 
– Usunąłbyś swój profil na asku?

– Kiedyś nawet o tym myśla-
łem. Jednak, gdybym usunął aska, 
ludzie szukaliby mnie na innym 
portalu. Będą szukali Buczka, 
by móc tylko poczytać, co mam 
do powiedzenia. Od tego nie ma 
ucieczki. Podobnie jest z gwiaz-
dami, które już skończyły swo-
ją karierę, a nadal za nimi chodzą 
paparazzi i śledzą ich życie. Pró-
bowałem zamknąć bloga, jesz-
cze zanim zarejestrowałem się 
na asku, ale pisały do mnie dziew-
czyny, przeważnie gimnazjalist-
ki, że jeśli nie wrócę, „to się po-
tną”. Wróciłem… bo sam za tym 
zatęskniłem. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Fejm – internetowy celebryta 

Gdybym usunął aska, ludzie szukaliby mnie 
na innym portalu. Od tego nie ma ucieczki. 
Podobnie jest z gwiazdami, które już skończyły 
swoją karierę, a nadal za nimi chodzą paparazzi 
i śledzą ich życie.
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Damian Buczek: Człowiek w internecie jest całkiem inny.
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Kiedy kupujemy świąteczne 
prezenty, chcemy spra-
wić innym radość. Ale 
bywa, że miła trady-
cja obdarowania oso-
by bliskiej zamienia się 
w gorączkowe łamanie 
sobie głowy, co tym ra-
zem kupić współmałżon-
kowi, rodzicom, dziadkom, 
dzieciom, chłopakowi czy dziew-
czynie. Niezależnie od tego, czy ko-
goś prezentem obdarowujemy, czy 
też jesteśmy tymi obdarowanymi, lu-
bimy rzeczy niebanalne, oryginalne 
i użyteczne. 

Nikt nie lubi dostawać nietrafio-
nych prezentów, które lądują po-
tem w przepastnym schowku z nie-
potrzebnymi rupieciami. Co za-
tem zrobić? Gdzie szukać pomysłu 
na… pomysł? Najlepiej u jakiejś ar-
tystycznej duszy. W tej roli świet-
nie sprawdziła się MARIA KOPIEC, 
właścicielka Salonu Oprawy Obra-
zów Da Vinci.
 – Z ciekawością rozglądam się 
po wnętrzu salonu i narasta we mnie 
przekonanie, że tu można znaleźć po-
mysł na niebanalny, gwiazdkowy 
prezent. 

– Jeżeli ktoś szuka czegoś niepo-
wtarzalnego i oryginalnego to po-
lecałabym na przykład stare foto-
grafie, które wracają do łask. Może 
to być wspaniały prezent, pod wa-
runkiem że zyska odpowiednią 
oprawę.
– Zachęca Pani do tego, żeby pobu-
szować w fotograficznych zbiorach 
naszych rodziców i dziadków? Swo-
ją drogą przeszukiwanie zawartości al-
bumów, zakurzonych pudeł czy ku-
frów może być intrygującą podróżą 
w czasie. 

– To naprawdę pasjonujące zaję-
cie. Można przy okazji odkryć cie-
kawe, rodzinne historie. Odku-
rzone, stare zdjęcia nie tylko przy-
wołują wspomnienia, ale także za-
mieniają się w nietuzinkową ozdo-
bę mieszkania. 
– Właśnie w tym momencie przy-
szło mi do głowy, że to świetny pomysł 
na prezent dla rodziców lub dziadków. 

– Też tak myślę, tym bardziej, 
że z gwiazdkowymi podarkami dla 
seniorów zwykle mamy kłopot. Na-
sze babcie i dziadkowie zazwy-
czaj twierdzą, że niczego nie po-
trzebują… 
…a my i tak w końcu kupujemy, jak 
co roku... kapcie, szaliki i ciepłe skar-
pety. 

– A przecież doskonałym pre-
zentem nie tylko dla dziadków, ale 
także dla rodziców może być pięk-
nie oprawiona rodzinna fotogra-
fia albo stare ślubne zdjęcie sprzed 
kilkudziesięciu lat. Myślę, że to po-
darunek, z rodzaju tych, które pły-
ną prosto z serca, sprawiają najbliż-
szym prawdziwą radość i przywo-
łują najmilsze wspomnienia. Ory-
ginalnym pomysłem jest też robio-
ny przez nasz salon wydruk zdjęcia 
na płótnie, które potem naciąga się 
na krosna. Dzięki temu zyskujemy 
klimat retro. Do tego oczywiście 
odpowiednia rama. Niesamowicie 

wyglądają te stare fotografie, gdzie 
stosowano technikę ręcznego re-
tuszu. 
– Jakie ramy lubią stare zdjęcia?

– Wszystko zależy od gustu, jed-
ni wolą ramy wyszukane, ze sztu-
katerią, ze zdjęciami umieszczony-
mi w owalnym passe–partout. Ale 
mogą to być też proste, klasyczne 
ramy. Nasz wybór musi uwzględ-
niać charakter wnętrza. Choć nie 
ma tu oczywiście reguły, bo dziś 
miesza się przecież różne style. 
– Wieszane na ścianach fotogra-
fie wracają do łask. Pięknie oprawio-
ne mogą być prezentem ponadpoko-
leniowym. 

– Można nimi obdarować właści-
wie każdego. Tym, którzy szukają 
w naszej galerii inspiracji, propo-
nujemy także kilka zdjęć oprawio-
nych w ramki, powieszonych jed-
no obok drugiego. To potrafi czynić 
cuda we wnętrzu. 
– Dobór odpowiednich zdjęć może być 
niezwykle kreatywnym zajęciem. Ale 
jak się do tego zabrać? 

– Taka galeria wcale nie musi 
ograniczać się tylko do zdjęć. 
To mogą być też pamiątki, w ro-
dzaju miłosnych listów, zasuszonej 
koniczyny, pocztówek, starych bi-
letów na niezapomniane koncerty. 
Możemy sami stworzyć bardzo in-
dywidualną, zabawną galerię, któ-
ra odpowiednio oprawiona będzie 
miała dla obdarowanego niepowta-
rzalne znaczenie. 
– Sprawdzonym prezentem jest pięk-
nie oprawiony obraz, ale nie każdego 
na to stać.

– I na to coś poradzimy. Jeśli 
nie mamy zbyt zasobnego portfela, 
warto pomyśleć o innym rozwią-
zaniu. Na przykład o reprincie sta-
rych pocztówek z XIX wieku, któ-
re są opakowane w specjalną kasetę. 
Naprawdę wygląda to rewelacyj-
nie. Takie reprinty można u nas ku-
pić, ale jeśli ktoś przyjdzie z orygi-
nalną pocztówką, zrobimy reprint. 
Do tego proponujemy klasyczną 
oprawę: passe–partout, w jakimś 
pastelowym kolorze i brązową lub 
złotą ramkę. 

– Widzę też przepiękne lustra. To dobry 
pomysł na prezent?

– Myślę, że samodzielne wy-
bieranie lustra dla kogoś jest raczej 
ryzykowne. Naprawdę trudno tra-
fić w cudzy gust. Ale mamy spraw-
dzony pomysł dla tych, którzy... nie 
mają pomysłu. To kupon prezento-
wy, popularny nie tylko na gwiazd-
kę. Można do nas przyjść i wyzna-
czyć kwotę, którą chcemy prze-
znaczyć na podarunek. Taki kupon 
może być przez nas specjalnie zdo-
biony albo zawierać jakiś okazjonal-
ny napis ze zdjęciem. Osoba obda-
rowana takim kuponem przycho-
dzi do nas i sama wybiera prezent. 
– To miejsce to prawdziwy raj dla ar-
tystycznych dusz. A czy można kupić 
prezent będący swoistym wykrywa-
czem artystycznych zdolności?

– Mamy takie specjalne wykry-
wacze, którymi warto obdarować 
szczególnie nasze dzieci. Świetnym 
pomysłem na prezent są sztalugi, 
podobrazie a do tego zestaw pędz-
li. Pozwólmy, żeby nasza pociecha 
sama zdecydowała, czy chce ma-
lować farbami akrylowymi, olejo-
wymi, a może pastelami. Taki pre-
zent sprawi, że dziecko poczuje się 

jak prawdziwy artysta. Poczuje wy-
zwanie, które sprawi mu niesłycha-
ną radość. Pamiętajmy też, że umie-
jętnie zaszczepione hobby może za-
mienić się w pasje na całe życie. 
I jeszcze jedna ogromna korzyść. 
Godziny spędzane przed kompu-
terem można zamienić na ciekawe, 
twórcze zajęcie. 
– A gdyby ktoś chciał wyposażyć 
dziecko w nieco skromniejsze na-
rzędzia?

– Można kupić dziecku zestaw 
kreatywny, czyli gotowe plansze 
rysunkowe z flamastrami, farbami 
czy kredkami. 
– Jeśli już mówimy o pasji tworzenia, 
to przecież sami też możemy wykonać 
prezent. Czy znajdziemy tu odpowied-
nie narzędzia?

– Można u nas buszować 
do woli i znaleźć na przykład spe-
cjalny zestaw, który pozwoli nam 
zrobić prezent przy użyciu tech-
niki decoupage. Polega to na na-
klejaniu wzoru z papieru i pokry-
ciu go wieloma warstwami lakie-
ru tak, aby wtopił się całkowi-
cie i nie był wyczuwalny przy do-
tknięciu. W zamyśle ma on wyglą-
dać jak namalowany. W ten spo-
sób zdobi się pudełka, skrzyn-
ki, świeczniki, doniczki, ramki 
do zdjęć czy ceramiczne naczy-
nia. Dla tych, którzy mają w so-
bie pasję tworzenia mamy tak-
że zestaw do quillingu. To z kolei 
technika z rodzaju papieroplasty-
ki, zwana też papierowym filigra-
nem, służąca do tworzenia ozdób 
z wąskich pasków papieru zwi-
niętych w kształt sprężyny spi-
ralnej i odpowiednio uformowa-
nych przez zagniecenie zewnętrz-
nych warstw papieru. Taką tech-
niką można na przykład wykonać 
drzewo genealogiczne. To też ory-
ginalny pomysł na prezent. 

Zajrzałam do Salonu Oprawy 
Obrazów Da Vinci w poszukiwa-
niu inspiracji na gwiazdkowe pre-
zenty, a wychodzę z nadmiarem 
pomysłów. Teraz tylko muszę się 
spokojnie zastanowić, które z nich 
wybrać. 

 Rozmawiała 
AGNIESZKA MICHALIK

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

AUTOSERWIS
PRZYCZEPY 
I LAWETY

Nowy Sącz ul. Krakowska 66 
tel. 18 440 45 45 tel./fax 18 440 06 72 

kom. 602 270 666
e-mail: biuro@autopasek.pl

www.autopasek.pl
pon-pt: 8.00-20.00 sob: 8.00-15.00

R E K L A M A

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

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

ZATRUDNIĘ kucharkę, pomoc 
kuchenną, pokojówkę w 
pensjonacie, zakwaterowanie. 
Tel. 601 462 099.

PROJEKTOWANIE STRON 
INTERNETOWYCH, 
tel. 791 234 520

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

OGŁOSZENIA DROBNE

W poszukiwaniu świątecznych prezentów 
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J ak kapitalizm, to kapitalizm. 
W polskim dzikim wydaniu czę-
sto jest odrażający w swojej bez-

względności, politycznym cynizmie, 
chciwości i zachłanności. Coraz większe 
grupy społeczne, zwłaszcza osób po 50. 
roku życia i więcej, wyeliminowane 
są z udziału konsumowania sukcesów 
„zielonej wyspy” polskiego dobrobytu. 
Nie daj Boże utratę pracy w tym wieku, 
chorobę i katastrofa życiowa jest na wy-
ciągnięcie ręki.

Z drugiej strony raduje się serce, kiedy 
teraz w okresie przedświątecznym widać 
setki młodych ludzi, dziewcząt i chłop-
ców ze szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych uwijających się w marketach, 
sklepach zbierających do koszyków dary 
z przeznaczeniem ich dla ubogich, sa-
motnych ludzi. To pełni uśmiechów i do-
brej woli wolontariusze.

Państwo odwróciło się tylną czę-
ścią ciała od swoich obywateli, więc tym 
większa zasługa młodych ludzi, którym 

się chce nieść pomoc swoim bliźnim. Cóż 
wielkiego dokonałyby wszelkiego rodza-
ju fundacje, stowarzyszenia niosące po-
moc niezaradnym, wreszcie sądeckie 
hospicjum – bez ogromnej rzeszy wo-
lontariuszy.

W zeszłym tygodniu obchodziliśmy 
w Nowym Sączu Światowy Dzień Wo-
lontariatu . Ta idea ludzi dobrej woli 
przyszła do naszego kraju z „dzikiego za-
chodu”, państw cywilizowanych o wyż-
szym stopniu dobrobytu.

A pamiętają szanowni Czytelnicy, ileż 
to było utyskiwań, krytyki, kiedy w Pol-
sce ideę wolontariatu niósł wspania-
ły pomysł Jerzego Owsiaka pod nazwą 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy? On i jego armia wolontariuszy przez 
te minione lata udowodniła, że sko-
ro państwo polskie nie radzi sobie z nie-
sieniem pomocy, niewładny jest urzęd-
niczy stan, to mimo wszystko można 
coś zrobić dobrego w imię miłosierdzia 
chrześcijańskiego.

Byłbym jednak niesprawiedli-
wy w ocenie wolontariatu, podkre-
ślając dobre uczynki jedynie młodzie-
ży. Na przykładzie choćby wspomniane-
go wcześniej sądeckiego hospicjum wi-
dać, że od wolontariatu nie stronią rów-
nież osoby, które 18 lat już mają dawno 

za sobą. Mimo obowiązków rodzinnych, 
udzielają się z pomocą, niosąc ulgę choć-
by dobrym słowem osobom cierpiącym, 
oczekującym na śmierć. Tu zaiste trze-
ba wielkiej cierpliwości, wielkiego ser-
ca, by zachować spokój ducha, przeka-
zywać ciepło i serdeczność w terminal-
nej drodze pacjentów hospicjum. Leka-
rze, pielęgniarki, osoby więc zaprawio-
ne w rzemiośle niesienia pomocy innym, 
uczą wolontariuszy medycznych i nie-
medycznych, jak sobie radzić w tej stre-
sowej sytuacji. A przecież nie każdy wy-
trzyma psychicznie w świecie pozbawio-
nym złudzeń.

Widząc więc pełnych młodzieńczego 
zapału wolontariuszy niosących pomoc 
innym, w człowieku rodzi się pewność, 
że ten świat nie jest znowu tak do koń-
ca zły i nie tylko zimny, brutalny, kor-
poracyjny i bezwzględny nieład w nim 
obowiązuje. Nieład oczywiście uczuć, 
empatii nie zaś nieludzkiej maszynerii 
perfekcyjnej.

Z nadzieją, że ten system korporacyjny 
jednak kiedyś się rozwali z hukiem są dla 
mnie właśnie wspaniali wolontariusze, 
których trzeba hołubić i wspierać. Dzię-
kuję im za to, że niosą promyk światła 
w te zimowe, krótkie, ponure dni i radość 
innym w pozostałych porach roku.

Młodzież radująca serce

Jerzy Wideł
Z kapelusza

1. Drogowcy zaskoczyli zimę! 
Nie ma żartów. Z zimą oczy-

wiście nie ma żartów. Jak może nie-
którym wiadomo, kiedyś zima za-
skoczyła armię Napoleona, a chwi-
lę potem armię Hitlera i skutek był 
wiadomy. Obaj panowie sami byli 
sobie winni, bo oczywistym jest, 
że zima w Paryżu jest przyjemniej-
sza niż na przedmieściach Moskwy. 
O tej porze roku lepiej wybrać się na 
narty w Alpy niż grzać się przy gril-
lu pod Kremlem. Ale wracajmy do 
kraju. Drogowcy zaskoczyli zimę, 
a ona nawet jeszcze o tym nie wie. 
Czas akcji: jakieś dwa dni temu; bla-
dy świt. Miejsce akcji: wieś Woj-
narowa; gmina Korzenna; powiat 
Nowy Sącz. Główny bohater: płu-
go–piaskarka. Patrzę i oczom nie 
wierzę! Suchą szosą pomyka żwawo 
pług śnieżny z kogutem na dachu, 
czyli pojazd uprzywilejowany w ak-
cji. Lemiesz zawadiacko uniesiony 
nieco w górę, choć zanosiło się, że 
dzielni drogowcy będą zdzierać as-
falt. Chyba w poszukiwaniu śniegu, 
bo na powierzchni ziemi go nie było. 
Ani tego dnia, ani poprzedniego, ani 
przez dni następne. Nie mam poję-
cia, kto wysłał do boju samotną pia-
skarką, ale musiał to być tęgi stra-
teg. Słusznie wszak wykombino-
wał, że skoro co roku zima zaskaku-
je drogowców, to w tym roku – tak 
na wszelki wypadek – trzeba wy-
słać pługi na spotkanie zimy. Zada-
nie miały proste: zlokalizować zimę, 
otoczyć, zepchnąć do defensyw-
ny. Jeńców nie brać! Ten, kto to wy-
myślił przytomnie zauważył, że sa-
motny pług powinien posuwać się 
od Nowego Sącza w kierunku Gorlic, 
wszak wszystko co najgorsze, zwy-
kle przychodzi ze wschodu. Z kro-
nikarskiego obowiązku dodajmy 
jeszcze, że kilka dni wcześniej, kie-
dy w gminie Korzenna szalał tajfun 
Ksawery, na 20–kilometrowym od-
cinku lodowiska nie było ani jednego 
pługu i ani jednego ziarnka piasku. 
Poza tym wszystko ok.

2. Szanujący się fejm siedzi na 
asku i bloguje. Oczywiście 

robi to dla beki, ale głównie po to, 
żeby gimbaza miała fan. Czasami też 
robi to dla hajsu, na przykład kiedy 
zgłosi się do niego jakaś firma pier-
cingowa, która chce się przy oka-
zji wypozycjonować. Taki celebry-
ta kolekcjonuje lajki. Im więcej laj-
ków, tym większy szacun. Oczywi-
ście fejm ma problem, kiedy zamiast 
lajków dostaje hejty. Gdy hejterzy 
próbują mu uprzykrzać życie, fejm 
może mieć czarne myśli, a w skraj-
nych przypadkach nawet chcieć się 
wyhuśtać. Wtedy fejm myśli, by 
usunąć z netu aska, ale nie może, bo 
laski natychmiast podnoszą w sieci 

krzyk, że jak zniknie, to one się po-
tną. Wówczas fejm przypomina so-
bie, że istnieje też życie w realu. 
Ogarniacie?

Kto nie zrozumiał tego, co napi-
sano powyżej, ten nie rozumie dzi-
siejszej młodzieży. To tylko krót-
ki przykład języka, jakim rozmawia-
ją (a może raczej piszą, bo rozma-
wianie nie jest dziś szczególnie po-
pularne) polskie nastolatki. Wśród 
nich nie byle jaką gwiazdą (czyli fej-
mem, albo celebrytą) jest sądeczanin 
Damian Buczek. Największy pol-
ski fejm! Czytam wywiad, jaki prze-
prowadziła z nim Katarzyna Gajdosz 
i choć redaktor naczelna DTS jest 
młodsza o pokolenie, mam wraże-
nie, że ona chyba też nie kuma tam-
tego świata. Ja nie kumam. Chwi-
lami mam wrażenie, że łatwiej na-
uczyć się chińskiego, niż zrozumieć 
(pokumać) slang obowiązujący na-
stolatków w sieci. Nie będę chyba 
szczególnie oryginalny odkrywając, 
że w jednym miejscu i czasie istnie-
ją dwa zupełnie różne światy, które 
porozumiewają się zupełnie innymi 
językami. Ale po co o tym opowia-
dać, lepiej przeczytać wspomnia-
ny wywiad z fejmem Buczkiem. Ko-
ledze Buczkowi mogę tylko pozaz-
drościć wzięcia, jakim się cieszy jego 
twórczość. Kiedy on przestanie pi-
sać, to laski się potną. Kiedy ja prze-
stanę pisać, to co najwyżej jakiś czy-
telnik, z domu spokojnej starości, 
pomacha mi laską.

3. A skoro przy klikaniu w sie-
ci jesteśmy, to serfuję ja so-

bie beztrosko po serwisach infor-
macyjnych, a tu na gazeta.pl wali po 
oczach tytuł: „Syn szefa PiS z No-
wego Sącza zarobił miliony. Za zgo-
dą rady miasta”. Głupi by nie kik-
nął po przeczytaniu czegoś takiego. 
Najpierw pomyślałem, że ominęło 
mnie coś bardzo ważnego, że jestem 
niedoinformowany, a „Wyborcza” 
odkryła na Kajmanach jakieś tajne 
konta Jerzego Wituszyńskiego. Za-
robił miliony, a my w Nowym Sączu 
nic o tym nie wiemy? Klikam, szu-
kam, czytam raz i drugi, a tam ani 
słowa o tym, ile młody Wituszyń-
ski zarobił na obsłudze geodezyj-
nej galerii handlowej. Czyli napisa-
no tam mniej, niż wiedzieliśmy już 
miesiąc temu (my powiatowi żur-
naliści), kiedy Wituszyński na kon-
ferencji prasowej pokazał do kamer 
umowę budzącą takie emocje. Jak 
może pamiętamy, wpisano tam 200 
tys. zł za kilkanaście miesięcy pracy. 
Gdzie więc tytułowe miliony? Tego 
nie wiem. Wiem natomiast, że da-
łem się nabrać na wypróbowany in-
ternetowy chwyt – sensacyjny ty-
tuł sprawi, że rozpalona wyobraź-
nia każe czytelnikowi kliknąć. Klik-
nąłem pewnie jak miliony klikaczy, 
ale pudełeczko okazało się w środ-
ku puste. Poczułem się oszukany. 
Nie wiem, jak poczuł się Jerzy Wi-
tuszyński i chyba nie chcę sobie na-
wet tego wyobrażać. Gdyby gazeta.
pl czytały laski czytające blogowanie 
kolegi Buczka, to z pewnością by się 
chciały pociąć. Ja mam ochotę się... 
No właśnie.

Buczek pisz, chłopie, 
bo się laski potną!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

M ll d ii

Są sytuacje, które uparcie nie 
chcą wyjść ze strefy szaro-
ści i pokazać swej prawdziwej 

twarzy. Trzeba długo czekać, aż się praw-
da ujawni. Niestety, do nich zaliczam 
wciąż prywatyzację Polskich Kolei Lino-
wych (PKL), czyli wyciągów m.in. w Za-
kopanem na Kasprowy Wierch i Guba-
łówkę, w Szczawnicy i w Krynicy Zdroju 
na Górę Parkową.

Ta sprzedaż ciągle rodzi więcej py-
tań, niż nadziei. Nigdy nie stało się jasne, 
po co PKP w pośpiechu sprzedały docho-
dową spółkę, zarządzającą niepowtarzal-
nym dobrem, które – jak obiecano góra-
lom wywłaszczanym z ziemi pod budo-
wę kolejki na Kasprowy – miało na za-
wsze pozostać publiczne. Nie powiedzia-
no, dlaczego nagle z procesu prywatyza-
cji wykluczono słowacką Tatra Mounta-
in Resorts, której się na Podhalu obawia-
no, że zmonopolizuje rynek, narzuci wy-
sokie ceny albo kolejki zamknie, żeby 
rozwijać turystykę u siebie itd. W stara-
niach o PKL Słowacy byli partnerem Kry-
nicy i Szczawnicy i obiecali tu zainwesto-
wać spore pieniądze. Teraz się z wszyst-
kiego wycofali i ciągle się dziwię, dla-
czego tak łatwo odpuścili i nie podważy-
li przetargu.

Zdawało się, że PKP postanowiło 
sprzedać kolejki podhalańskiej społecz-
ności, czyli spółce Polskie Koleje Gór-
skie, powołanej przez Zakopane, Buko-
winę Tatrzańską, Kościelisko i Poronin. 
Mogli je po prostu przekazać samorzą-
dom, skoro na ich remont wydano 70 
mln, a uzyskane ze sprzedaży 215 mln 
zł to kropla w morzu paromiliardowych 
długów PKP. Samorządy nie miały aż 

tylu pieniędzy. Po transakcji okazało się 
więc, że miały większościowego udzia-
łowca – zagraniczny fundusz inwesty-
cyjny Mid Europa Partners (MEP). Nie 
wiedzieli o tym ani mieszkańcy, ani na-
wet radni zakopiańscy, którzy nazwa-
li to zdradą. Spółkę powołali bowiem, 
żeby obronić majątek przed zakupem 
przez obcych, a ściślej – wspomnianych 
Słowaków.

W świat poszło, że kolejki kupili gó-
rale, a samorządy miały w spółce led-
wie 2 procent. Niedawno ich udziały spa-
dły do.... 0,3 procent. MEP kupił bowiem 
jeszcze 75 proc. akcji kolei gondolowej na 
Jaworzynę Krynicką. Też od państwo-
wych spółek – PKO Bank Polski i Grupy 
PZU. A Polskie Koleje Górskie, czyli MEP, 
idą dalej: „realizują strategię konsolidacji 
aktywów turystycznych w polskich gó-
rach”, chcą więc też kupić spółkę Polskie 
Tatry (zakopiański aquapark, pensjona-
ty, hotele) i stworzyć koncern turystycz-
ny. Ciekawe, że naraz tak wiele w górach 
państwo sprzedaje.

Protestują politycy i biznesme-
ni, jak chcący inwestować w górską in-
frastrukturę Ryszard Florek, założyciel 
Fakro. Ubolewał, że przejęcie gondo-
li na Jaworzynę przez obcy kapitał może 
utrudnić budowę kompleksu narciar-
skiego Siedem Dolin. Cenę, jaką zapła-
cono za gondolę (ok. 50 mln zł), uznał 
za zawyżoną. „Trudno powiedzieć, czy 
sprzedaż jest korzystna, bo nie jest zna-
ne źródło kapitału i cel zakupu jest wąt-
pliwy. (…) Chyba, że nowy właściciel, 
płacąc cenę dużo wyższą od rynko-
wej, miał wyraźny cel – np. może dąży 
do zmonopolizowania rynku i podnie-
sienia cen o 30% (nie ma pewności, czy 
za tym nie stoi kapitał słowacki)”– ko-
mentował w DTS.

Poseł Solidarnej Polski Arkadiusz Mu-
larczyk wysłał zapytanie do premie-
ra o wyzbywanie się przez Skarb Państwa 
majątku w Tatrach i Beskidzie Sądeckim 
oraz wpływie tej sytuacji na planowane 

dofinansowanie przygotowań organiza-
cji igrzysk. Ministerstwo Sportu goto-
we jest wesprzeć te starania aż 120 mln zł. 
A biorąc pod uwagę znaczenie igrzysk dla 
rozwoju regionów i zyski, to według po-
sła rząd powinien się zainteresować, dla-
czego kapitał zagraniczny skupuje na tak 
dużą skalę infrastrukturę górską. I tym, 
co to za kapitał: słowacki, niemiecki czy 
rosyjski. Bo wiemy tylko, że większość 
podmiotów MEP zarejestrowanych jest 
na wyspie Guernsey i że inwestowała np. 
w sklepy „Żabka”. Z zawiadomienia Mu-
larczyka prywatyzację kolejek bada pro-
kuratura, NIK i Regionalna Izba Obra-
chunkowa.

To jedna strona tej sprawy. Ale jest 
i druga, jasna. Nowy właściciel PKL za-
proponował wspólny ski pass na wszyst-
kie wyciągi narciarskie w Zakopanem. 
Potem – z Bukowiną i Białką, następnie 
może ze Szczawnicą i Krynicę, a za parę 
lat – ze Słowacją. Mówi o pakiecie ofert 
narciarskich, noclegowych, komunika-
cyjnych i gastronomicznych. W infra-
strukturę i jakość usług ma zainwestować 
około 100 mln zł. Dużo też chce zaofero-
wać Krynicy. – Kupiliśmy kolej gondo-
lową, żeby ją rozwijać, a Krynicę trakto-
wać na równi z Zakopanem – zapewniał 
Zbigniew Rekusz, prezes MEP. Rozważa 
też zakup stacji narciarskiej w Słotwinach 
i połączenie jej trasą z dolną stacją gondoli 
w Czarnym Potoku. A nawet dalszy zjazd, 
do Szczawnika, czyli połączenie ze stacją 
Dwie Doliny Muszyna–Wierchomla. Re-
kusz rozmawia z burmistrzem Dariuszem 
Reśko o inwestycjach na Górze Parkowej 
oraz budowie aquaparku. Znowu snu-
te są plany budowy wielopoziomowego 
parkingu przy hali lodowej i żeby tu po-
wstał ów aquapark oraz początkowa sta-
cja gondoli. 

Może więc ów straszny inwestor oka-
że się świetny?! Oby. Ale dla czystości 
sprawy, warto wiedzieć, kto za tymi pie-
niędzmi stoi i jaka jest cena, ta społeczna, 
owej zmiany.

I dziwnie, i fajnie... czyli Krynicę widzę wielką

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy
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Profesjonalne                                           
Systemy Ociepleń

KILKANAŚCIE BEZSPOINOWYCH 
SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Pełen asortyment wysokiej jakości produktów, fachowe i pewne doradztwo oraz odpowiedzialność 
czynią z firmy Greinplast niezawodnego i pewnego partnera, tworzącego solidną markę systemów 
ociepleń spod znaku żółwia.

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem materiałów szeroko rozumianych jako chemia 
budowlana oraz systemów ociepleń budynków.

Greinplast Podkarpacie Sp. z o.o. | ul. Krakowska 43, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 449 03 16 | fax: 18 440 44 70 | nsacz@greinplast.com.pl
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II DNI WĘGIERSKIE 
 13 – 15 grudnia w kinie Sokół w No-
wym Sączu smakowity WĘGIERSKI 

GULASZ FILMOWY. Natomiast dla mi-
łośników muzyki – MUZYCZNY TOKAJ, 
czyli koncert Sary Timar z zespołem. 
Na filmy – wstęp wolny. Na koncert 
– bezpłatne wejściówki do odbioru 

w kasie kina Sokół .

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
Od 10 grudnia w Galerii Pod Piątką 

w Starym Sączu (czynna w g. 9–17, 
Rynek 5) trwa kiermasz świątecz-
ny. Zakończy się 23 grudnia. Pre-
zenty, ozdoby choinkowe, stroiki 

oraz wiele innych drobiazgów, któ-
re wprowadzą w świąteczny na-

strój. Przystępne ceny. 

SPOTKANIA PODRÓŻNICZE 
W STARYM SĄCZU 

14 grudnia, godz. 15;30 w ki-
nie Sokół, ul. Batorego 23 w Sta-
rym Sączu odbędzie się spotkanie 

z Krzysztofem Bzowskim, który 
zaprasza w podróż przez Maroko. 

Przedsprzedaż biletów: 
www.ekobilet.pl/ckis. 

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

Miasteczko Galicyjskie zaprasza 21, 
22 grudnia (10.00–17.00) do Mia-
steczka Galicyjskiego, ul. Lwow-

ska 226 do udziału w Jarmarku Bo-
żonarodzeniowym. W programie 
fotografie z Mikołajem, kiermasz, 
występy, warsztaty i konkursy. 

O POWSTAŃCACH 
STYCZNIOWYCH Z ZIEMI 

LIMANOWSKIEJ 
13 grudnia, o godz. 17.00 w Muzeum 

Regionalnym Ziemi Limanowskiej 
w Limanowej odbędzie się premie-
rowy pokaz filmu dokumentalne-
go pt. „Udział Ziemi limanowskiej 
w powstaniu styczniowym”. Jest 

to pierwszy z cyklu czterech doku-
mentów przygotowanych w ramach 
Programu edukacyjnego pn. „Echa 
powstania styczniowego w Mało-

polsce – ludzie i miejsca”.

NAGRODZĄ TALENTY 
W najbliższą sobotę w MCK Sokół 

w Nowym Sączu odbędzie się Kon-
cert Galowy połączony z wręcze-

niem Nagrody im. dra Jerzego Ma-
siora 2013. W tym roku nominacje 

do nagrody otrzymało 6 osób: Karo-
lina Gwóźdź – Rożnów, Zuzanna Ha-
tlaś – Królowa Górna, Wiktoria Tracz 
– Korzenna, Tomasz Citak – Nowy 

Sącz, Damian Gromala – Nowy Sącz 
i Michał Ziomek – Podegrodzie.

SEMINARIUM NAUKOWE 
„Od litewskiej do łotewskiej prezy-

dencji w Radzie UE: wyzwania i moż-
liwości sąsiedztwa wschodniego”, to 
tytuł seminarium naukowego, jakie 
wygłosi w WB–NLU w Nowym Są-

czu, prof. dr Andris Spruds, 12 grud-
nia, o g. 16.00, sala C129.

SĄDECKA AGORA 
WSB–NLU zaprasza na drugie spo-

tkanie z cyklu Sądecka Agora, 
18grudnia, o godz. 17, w sali 126C. Dr 
Marian Szołucha – ekspert partii So-
lidarna Polska, odpowie na pytanie 
„Czy Polsce potrzebne jest euro?”

R E K L A M A

Autostopem 
przez Europę

– Mamo, jadę do Hiszpanii! 
– A masz pieniądze? 
– No! 18 euro!
Brzmi jak żart? A jednak to praw-

da. Tak właśnie Justyna Kiełcz roz-
poczęła swoją podróżniczą przygo-
dę. Przejechała autostopem przez 
Europę i dotarła do Maroka. Prze-
mierzyła tysiące kilometrów, pozna-
ła mnóstwo ciekawych i życzliwych 
ludzi, nocowała w wielu zakątkach, 
jadła pysznie i w niezwykłych miej-
scach, między innymi na prywatnej 
plaży w Portugalii. W Hiszpanii po-
dziwiała cudną architekturę Barce-
lony, zaś w Afryce smakowała Ma-
roko pachnące miętą i przyprawa-
mi. A to wszystko prawie za darmo.

Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu i „Stowarzyszenie dla Mia-
sta” zapraszają 13 grudnia, o godz. 17 
do Miasteczka Galicyjskiego na ko-
lejne spotkanie z cyklu „Slajdowi-
sko– tajemnicze podróże”, zatytuło-
wane „Autostopem przez Europę z do-
datkiem Maroka”. Będzie o tym, że nie 
ma rzeczy niemożliwych, a podróżo-
wanie jest dla każdego. Podczas pre-
lekcji dowiemy się także, gdzie moż-
na znaleźć okazje na super tanie bile-
ty samolotowe i autobusowe. Wstęp 
na slajdowisko jest bezpłatny. 

Profesor pomoże 
zdać maturę
W czasie tegorocznych ferii wykła-
dowcy nowosądeckiej PWSZ pomo-
gą maturzystom przygotować się 
do egzaminu z matematyki. Zapi-
sy na darmowy kurs prowadzi se-
kretariat Instytutu Pedagogicznego.

 – Nasza uczelnia stara się po-
móc przyszłym kandydatom na stu-
dia. Już zapisało się ponad sto osób. 
Ze względu na tak duże zaintereso-
wanie zdecydowaliśmy się otworzyć 
drugą grupę i przedłużyć zapisy. 
Przedsiębiorcy wskazują kierunki 
techniczne jako tak zwane kierunki 
przyszłości, a do tego potrzebna jest 
matematyka – mówi Tomasz Zacło-
na, rzecznik prasowy PWSZ.

Wykładowcy zajęcia z maturzy-
stami poprowadzą w czasie zimo-
wej sesji egzaminacyjnej. Jej termin 
pokrywa się z feriami, co da moż-
liwość skorzystania większej licz-
bie licealistów z darmowego kursu. 
Łącznie ma to być 150 osób.

Zapisy prowadzi sekretariat In-
stytutu Pedagogicznego. Wystarczy 
zadzwonić pod numer 018 547 56 06.
 (JUR)

Rozpoczyna się kolejna edycja akcji Ziarnko Gorczycy. 
Przypomnijmy, że jest to największa, mająca już kilku-
nastoletnią tradycję akcja promująca postawy dobro-
czynne wśród nas. Sama służy też zbieraniu funduszy 
na szlachetny cel. Od kliku lat organizatorzy, sponso-
rzy i uczestnicy akcji kierują wszelkie zebrane fundusze 
na wspieranie budowy, a obecnie funkcjonowanie Są-
deckiego Hospicjum Domowego.

Organizatorzy Ziarnka, czyli Związek Sądeczan i TG So-
kół, wspierani przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza 
i MCK Sokół, proszą o zgłaszanie kandydatów do tego 

zaszczytnego tytułu. Statuetki wręczane są tradycyjnie 
w dwóch kategoriach: osoba prywatna oraz instytucja lub 
firma. Na pewno blisko nas są osoby, organizacje, przed-
siębiorstwa, tworzące projekty dobroczynne lub je ak-
tywnie wspierające. Zgłoszenia kierować można mailowo 
na adres: biuro@zwiazeksadeczan.pl lub pocztą na adres: 
TPCH Sądeckie Hospicjum 33 – 300 Nowy Sącz ul. Nawo-
jowska 155. Muszą one zawierać uzasadnienie i osobę lub 
instytucję zgłaszającą. 

Patronat nad akcją sprawuje DTS, na łamach które-
go w styczniu publikowane będą kupony konkursowe. 
Finał akcji 1 lutego 2014 w MCK Sokół. (M)

Czas na Ziarnko

– Jesteśmy społeczeństwem chłon-
nym na różne mody, zwłasz-
cza płynące z Zachodu. Może prze-
jąć na przykład to, co mają Ame-
rykanie – szczególny rodzaj sza-
cunku, pamięci dla swoich boha-
terów, najwspanialszych posta-
ci historycznych – sugerował Piotr 
Droździk, prezes Stowarzyszenie 
Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kul-
tury „A posteriori”, podczas konfe-
rencji i promocji komiksu „Bohate-
rowie na trudne czasy”. 

Poniedziałkowe spotkanie w Ma-
łej Galerii miało na celu przywrócić 
– i co ważne – utrwalić w pamię-
ci mieszkańców trzech wybitnych 
sądeczan, którzy dzięki swoim wy-
jątkowym czynom są wzorem po-
staw obywatelskich. Jednym z nich 
jest Roman Stramka, świetnie zapo-
wiadający się sądecki sportowiec, 
w latach powojennych mistrz Pol-
ski w narciarstwie biegowym, pił-
karz i społecznik. Legendarny ku-
rier Armii Krajowej, kilkukrotny 

uciekinier z celi śmierci. Drugim 
– Roman Sichrawa, burmistrz i pre-
zydent miasta Nowego Sącza. Za-
słynął tym, że dziesięć razy wpisał 
własne nazwisko na żądanej przez 
niemieckiego okupanta liście za-
kładników, zamiast nazwisk sąde-
czan, przeznaczonych do rozstrze-
lania w odwecie za akcję partyzanc-
ką. Trzecia postać to Bolesław Bar-
backi, artysta, reżyser, malarz, pe-
dagog, działacz społeczny. Odmó-
wił Hamannowi, sądeckiemu szefo-
wi gestapo, wykonania jego portre-
tu, za co został rozstrzelany przez 
Niemców. 

Szczególnym gościem konferen-
cji była 90–letnia siostra Romana 
Stramki – Jadwiga, która wyjątko-
wo szczegółowo i z wielkim sercem 
opowiadała historię jego bohater-
stwa oraz jak naprawdę wyglądał 
moment, kiedy do domu na Gorz-
kowie przyszedł Hamann, żeby 
aresztować Romana.

Komik s  p owstał  dzię-
ki współpracy wielu osób. Jego 

pomysłodawcą jest Monika Ko-
walczyk, scenariuszem zaję-
ła się Edyta Zając. „Bohaterowie 
na trudne czasy” to trzy różne 
opowieści. Każda z nich zosta-
ła narysowana przez kogoś in-
nego. Katarzyna Szarek i Paweł 
Chmielewski są autorami – „Go-
niąc Romka”, Aleksandra Skow-
ronek– „10 x Sichrawa”, a Mariusz 
Jandura – „Bolek. Portret niedo-
kończony”. 

JUSTYNA MIGACZ 

Stramka, Sichrawa i Barbacki 
bohaterami komiksu

Do każdego wydania dołączono trzy 
pocztówki. Komiks dystrybuowany 
jest bezpłatnie. Można go dostać m.in. 
w Centrum Informacji Turystycznej oraz 
Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.
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Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 
tel. 18 444 11 44  •  pon-pt: 10-18, sob: 10-14

* Promocja obowiązuje do 24.12.2013 r. Regulamin w salonach.
„Sony”, „make.believe” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.   
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku gazetki. 

4 lata
gwarancji
na wszystkie 
aparaty i kamery*

5 lat
gwarancji
na telewizory  
BRAVIA serii R i W*
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Zmiana funkcji otwierania 

okna za pomocą 

przełącznika 

preSelect

Innowacyjność jest motorem rozwoju firmy FAKRO. Nowe produkty stają się standardem 
na rynku okien dachowych zmieniając przyszłość w rzeczywistość. 
Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect posiada dwie oddzielone od siebie funkcje 
otwierania skrzydła. Funkcja uchylna umożliwia podejście do otwartego okna 
oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa 
przeznaczona jest do mycia zewnętrznej strony szyby. 

Opatentowany system okuć gwarantuje realizację 
tylko wybranego sposobu otwierania oraz stabilność 
zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej.
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SPORT

Emocje opadły, piłkarze rozjecha-
li się na urlopy. To najlepszy moment 
na podsumowanie rundy w wykonaniu 
Sandecji Nowy Sącz, prowadzonej przez 
Ryszarda Kuźmę. 

Trener, który jako asystent Jacka 
Zielińskiego i Jose Marii Bakero cie-
szył się w Lechu Poznań z mistrzo-
stwa Polski i ogrywania takich po-
tęg jak Machester City i Juventus Tu-
ryn przejął klub z marszu. Sandecja 
zakończyła ostatni sezon nad stre-
fą spadkową i grą nie porywała. Pod 
wodzą Mirosława Hajdo cierpiała 
na dziwny bezwład i awitaminozę, 
a kibice mieli ciągle jeszcze w pamię-
ci niesławny mecz z Cracovią. Kiedy 
więc po dwóch porażkach na star-
cie tego sezonu Sandecja remisowa-
ła z Miedzią Legnica miała już wła-
ściwie nowego trenera. Kuźma przy-
glądał się swoim nowym podopiecz-
nym z trybun.

– Ta drużyna musi mieć jakiś 
kształt i wizerunek – ogłosił, kiedy 
przedstawiono go mediom i kibicom. 
– Przy okazji nie zaszkodzi, jak będzie 
grała ładną dla oka piłkę. Ale to nie 
stanie się od razu. Potrzebujemy spo-
koju, a przed nami dużo pracy.

Kuźma, jak powiedział, tak zro-
bił, ale zaczął od bolesnych pora-
żek, ale trzeci mecz był już zwycię-
ski, a gola strzelił „odkurzony” wy-
chowanek Sandecji Fabian Fałowski. 
Potem było raz po raz lepiej, Sandecja 
grała coraz składniej, ładniej dla oka, 
ciułała punkty i z meczu na mecz wi-
dać było, że piłkarze biegający po bo-
isku coraz bardziej tworzą drużynę. 
Zdarzały się oczywiście wpadki jak 

porażka z Chojniczanką, ale general-
nie zespół pod wodzą trenera Kuźmy 
przegrał tylko cztery mecze. Progres 
był bardzo widoczny, choć w skła-
dzie nie pojawiły się żadne gwiaz-
dy. Ot, grupa ambitnych chłopaków, 
którym trener wytłumaczył, że so-
lidna praca na treningach przekłada 
się na mecze. 

– Cieszę się, że udało mi się za-
szczepić drużynie moją wizję piłki 
nożnej, chłopcy czerpią z gry w pił-
kę radość, taki styl im odpowia-
da – cieszy się trener. – To dzieło 
wszystkich ludzi pracujących w klu-
bie. Przed nami jednak dużo pracy, 
monotonnych zimowych przygoto-
wań. Trzeba jeszcze na wiosnę po-
twierdzić rosnącą formę. To dopiero 
półmetek zmagań. Chcielibyśmy się 
też, o ile to będzie możliwe, wzmoc-
nić się podczas przerwy zimowej. 
Nie możemy popadać w samozado-
wolenie, bo zespoły za nami w tabe-
li mają niewielką stratę punktową.

Ryszard Kuźma nie ma oporów, 
by dawać szansę bardzo młodym pił-
karzom. Przykładem jest 17–letni 
obrońca Sandecji i reprezentacji Pol-
ski do lat 18 – Przemysław Szarek, 
który zagrał w tej rundzie już dziewięć 
razy i nawet raz trafił do siatki rywa-
li. Kuźma ma w ogóle dobrą prasę, 
bo to człowiek spokojny, choć prze-
konany do swoich racji, a jego pozy-
cję w Sandecji umocnił jeszcze awans 
do 1/4 Pucharu Polski (po zwycięstwie 
w karnych nad ekstraklasowym Wi-
dzewem Łódź), co jak skrzętnie odno-
towali klubowi dziejopisarze jest naj-
większym osiągnięciem pucharowym 
w historii klubu.

Jak na razie po tej rundzie z dru-
żyny Sandecji ubyło trzech piłka-
rzy. Rozwiązano kontrakty z Piotrem 
Gielem i Józefem Certikiem. O ile ci 
dwaj dżentelmeni do gry zespołu nie 
wnosili zbyt wiele, to na pewno dużą 
stratą dla zespołu jest odejście Pio-
tra Kosiorowskiego, który rozegrał 
już ponad 60 meczów w biało–czar-
nych barwach i był podporą środko-
wej formacji już trzeci sezon. 32– la-
tek zrezygnował na razie w ogóle 
z uprawiania sportu z powodów ro-
dzinno–osobistych. (RAF)

Nowa twarz „mineralnych”

Bogdan Serwiński zatrudnił nową, 
ostatnią i 12 zawodniczkę w klu-
bie. 27–letnia Marina Cvetanović 
jest Słowenką, ma 188 cm wzro-
stu. Zawodniczka ma wzmocnić 
siłę ataku Polskiego Cukru i dać 
trenerowi większe pole manew-
ru. Na razie bowiem idzie „mine-
ralnym” średnio. Zajmują siódme 
miejsce w Orlen Lidze na 12 ekip. 
Marina zamieniła na Muszynę ru-
muńskie CS Stiinta Bacau. W mi-
nionym sezonie była zawodniczką 
Volley 2002 Forli Bolonia. Jest za-
rejestrowana do gry w Orlen Li-
dze. Już w sobotę ma pomóc no-
wym koleżankom powalczyć 
o punkty z Siódemką Legionowo.

(RAF)

Jak Ryszard Kuźma 
uleczył Sandecję

Kariera Andrzeja Sołdry, boksera 
wagi super średniej nabiera należy-
tego rozpędu. Kilka dni temu wywo-
dzący się z Nowego Sącza pięściarz 
pokonał przez techniczny nokaut 
byłego mistrza Unii Europejskiej wagi 
średniej Lorenzo Di Giacomo. 

To była dopiero druga porażka 
przed czasem w 16 lat trwającej 
karierze Włocha. Di Giacomo osta-
tecznie nie zdecydował się wyjść 
do szóstego starcia. Od kilkunastu 
miesięcy Sołdra przestaje być po-
woli anonimowym pięściarzem, 
a po walce z Di Giacomo mówi 
się nawet o występie sądeczanina 
w Polsat Boxing Night przeciwko 
Robertowi Świerzbińskiemu.

W walce przeciwko doświad-
czonemu Włochowi przewaga Soł-
dry rosła z minuty na minutę, 
a Di Giacomo po szturmie na po-
czątku wyraźnie opadał z sił. 
W piątym starciu Sołdra trafiał 
już niemal każdym wyprowadzo-
nym uderzeniem i kilka razy wy-
raźnie wstrząsnął doświadczonym 
przeciwnikiem.

– Wiedziałem doskonale cze-
go się spodziewać po przeciwni-
ku, dużo o nim wiedziałem i wy-
konałem plan w 90 – 95 procen-
tach – mówi zawodnik grupy Ba-
bilon Promotion. – Świetnie mnie 

przygotował nowy trener Piotr 
Wilczewski. Plan był taki, żeby 
dać mu się wystrzelać i od czasu 
do czasu odpowiedzieć. W końcu 
dostał kilka mocnych ciosów i do 
kolejnej rundy już nie wyszedł. 
Doskonale wiem, że Di Giacomo 
najlepsze lata ma już za sobą, ale 
walczył z najlepszymi zawodni-
kami w Europie. To ogromne do-
świadczenie, a co za tym idzie 
– niebezpieczny bokser. Na szczę-
ście nie dałem sobie zrobić krzyw-
dy – jeszcze raz powtórzę – dzięki 
świetnemu przygotowaniu mnie 
przez trenera.

Po tej walce Sołdra ma już na 
koncie dziewięć zwycięstw na za-
wodowym ringu i jeden remis. Pięć 
razy wygrywał przed czasem. No-
towania sądeczanina po tej walce 
rosną nie tylko w kraju. Zawod-
nik grupy Babilon Promotion dzię-
ki temu zwycięstwu awansował na 
55. miejsce wśród najlepszych za-
wodników wagi super średniej na 
świecie według rankingu Boxrec.
com. Przed starciem z Di Giacomo 
Sołdra zajmował w tej klasyfikacji 
89. pozycję.

Kto choć trochę interesuje się 
boksem, wie doskonale, że An-
drzej Sołdra zaczynał boksować 
w Golden Teamie Jerzego Galary 
w Nowym Sączu. Życie zmusiło go 

jednak do wyjazdu za chlebem do 
Irlandii. Tam nie przestał bokso-
wać, a kiedy po około dwóch latach 
razem z Jerzym Galarą zaczęli snuć 
plany o zawodowstwie. To wymaga 
jednak pieniędzy i tak krok po kro-
ku z pomocą wielkiego fana boksu, 
jakim jest Wiesław Pazgan i Kon-
spolu, Sołdra wyszedł na zawo-
dowy ring. Szło nieźle, więc Soł-
dra wylądował w końcu w obozie 
Tomasza Babilońskiego, szefa Ba-
bilon Promotion jednego z czoło-
wych promotorów w polskim bo-
skie zawodowym.

Sukcesy i jak się już rzekło nie-
jaka znajomość nazwiska Sołdra 
w bokserskim światku przyniosła 
również trudne wybory – musiał 
rozstać się z osobą, której wiele za-
wdzięcza – trenerem Jerzym Gala-
rą. Promotorzy i sponsorzy uzna-
li, że ta formuła współpracy już się 
wyczerpała.

Tłumaczono, że Sołdrze po-
trzebna jest świeża krew jeśli cho-
dzi o szkolenie, że Sołdra nie roz-
wija się sportowo. Postawiono wa-
runek: albo Sołdra będzie treno-
wał z osobą wskazaną przez pro-
motora, albo ten nie będzie anga-
żował się specjalnie w karierę pię-
ściarza, a co za tym idzie z nikim 
wartościowym Sołdra już nie po-
walczy, przynajmniej w Babilon 
Promotion.

Wybór padł na Piotra Wilczew-
skiego, jednego z bardziej zdol-
nych trenerów młodego pokolenia 
w kraju, obecnie opiekuna m.in. 
Mariusza Wacha. Te różne tarcia 
sprawiły, że Sołdra na pojedynek 
z Di Giacomo czekał od sierpnia. 
Jerzy Galara zapewne niechęt-
nie wypuścił zawodnika, które-
go de facto doprowadził do miej-
sca w którym jest obecnie, ale ro-
zumie doskonale, że bez pieniędzy 
można poboksować jedynie ama-
torsko. Czas pokaże, kto miał ra-
cję w podejściu do prowadzenia 
tego bez wątpienia utalentowane-
go pięściarza. 

(RAF)

Andrzej Sołdra trenuje 
z opiekunem Mariusza Wacha
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