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WA Ż N Y P R O B L E M .
Nie potrafimy rozmawiać
z dziećmi o narkotykach L str. 6
N AU K A I PA S J A .
Emerytowany proboszcz
poszukuje genu Adama

JUBILEUSZ.
Zimno, ciepło, gorąco, MPEC
L str. 14
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:: GAZETA O TOBIE ::

www.dziennik.krakow.pl

NOWY SĄCZ. Po godzinnym strajku ostrzegawczym związki zawodowe porozumiały
się z zarządem Newagu w sprawie podwyżki płac

Rokowania przy
transparentach

L str. 9

POLITYKA.
Inwentaryzacja w szeregach PiS
str. 11

R

CO,
GDZIE,
KIEDY? STR. R9

WIELKIE ROZDANIE! W KAŻDY WTOREK, ŚRODĘ, CZWARTEK I SOBOTĘ W „DZIENNIKU POLSKIM”
NIEPOWTARZALNE KARTY DO GRY – FIGURAMI SĄ ZNANE W REGIONIE OSOBY, KTÓRE NASI
CZYTELNICY WYBIERALI OD MAJA W NASZYM PLEBISCYCIE. JEŚLI W GAZECIE NIE ZNALAZŁEŚ
KARTY – PYTAJ O NIĄ SPRZEDAWCĘ. DZISIAJ – WALET TREFL. O KARCIE – CZYTAJ STR. R2

Ściągawka
wyborcy
Wyborco, jeśli nie wiesz, na
kogo oddać głos 21 października, skorzystaj z naszej ściągawki! 112 ze 122 kandydatów ubiegających się o miejsce w parlamencie z okręgu
obejmującego byłe województwo nowosądeckie wypełniło
nasze kwestionariusze. Od
dzisiaj, aż do 19 października
na naszych łamach publikować będziemy ich sylwetki.
Zaczynamy od kandydatów
do Sejmu RP w okręgu nr 14.
Z sześciu na siedem list wyborczych (kwestionariuszy nie
dostarczył nam jedynie Komitet Wyborczy Polskiej Partii
Pracy), wylosowaliśmy po
trzech kandydatów. Każdy
z nich odpowiedział na takie
same pytania. Każdemu poświęcamy taką samą ilość
miejsca. Przy sylwetce kandydata znajdziecie jego fotografię, informację o numerze listy
wyborczej, nazwie partii i pozycji, z której kandyduje. Za
treść odpowiadają komitety
wyborcze. Materiał publikujemy nieodpłatnie, nie ma on
charakteru agitacji wyborczej,
a jedynie informacyjny.
Patrz – str. R6-7

Prawybory
„Dziennika Polskiego”

Po godzinnej manifestacji przed budynkiem zarządu spółki związkowcy zaapelowali do załogi o spokojny powrót do pracy

FOT. JERZY CEBULA

Przypominamy również, że
trwa nasza zabawa w prawybory. Codziennie publikujemy
karty z nazwiskami kandydatów do Sejmu i Senatu. Tak jak
podczas prawdziwych wyborów Czytelnicy mogą posta-

Wczoraj po godz. 13 w sądeckim Newagu rozpoczął się strajk. Protestujący domagali się
podwyżek. Jak widać na archiwalnej czołówce nowosądeckiego dodatku „Dziennika Polskiego”, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat jest to jeden z wielu protestów. O strajku
piszemy na L str. 3. Na L str. 8 opowiadamy zaś krótką historię widocznego na naszej
okładce „Dziennika Nowosądeckiego”, który dwa tygodnie temu przestał się ukazywać.

A

Pomyślnych inwestycji, satysfakcji zawodowej oraz wszystkiego dobrego
w Nowym Roku 2012 dla obecnych i przyszłych Partnerów Biznesowych
życzy Zarząd Gold Partner

Jacek Tomasz Lelek
Lat 42, absolwent WSP w Krakowie oraz Studium Podyplomowego Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim.
• od 18 listopada 2011 roku pełni funkcję Burmistrza Starego Sącza
• zastępca Burmistrza Starego Sącza (2003-2007),
• menedżer w ﬁrmach Optimus SA oraz Xtrade SA (1999-2003),
• założyciel i prezes Fundacji Rozwoju Ziem Górskich oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” (2007-2011),
• przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Starym Sączu (2010-2011),
• nauczyciel matematyki i elementów informatyki w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu (1994 -1999).

Autor i koordynator licznych projektów ﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Żona Natalia, nauczycielka w Gimnazjum w Starym Sączu, dwóch synów: Kuba i Antek.
Miłośnik gór (przede wszystkim Beskidów), pieszych wędrówek, podróży oraz gry w szachy, siatkówkę i jazdy na nartach.

Publikacja sﬁnansowana ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Gminne Porozumienie Wyborcze w Starym Sączu.

KANDYDAT NA BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
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Z drugiej strony
Autobusem w jedną stronę

Poseł Naimski
na Narutowicza

W Y R Ó Ż N I E N I E . Bracia Michał i Rafał Rolka z Podola Górowej zostali nagrodzeni przez zastępcę dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu Wiesława Kądziołkę. W maju ubiegłego roku
udzielili pierwszej pomocy ojcu porażonemu przez piorun. Młodzi bohaterowie z gminy Gródek nad Dunajcem
pokazują, że szkolenia z pierwszej
pomocy przydają się w najbardziej
dramatycznych momentach życia.
Dzięki umiejętnościom zdobytym na
takich szkoleniach żyje ojciec Michała i Rafała Rolki, choć czeka go jeszcze długa rehabilitacja.
Do edukacji przyszłych kierowców
włączyła się od niedawna sądecka służba więzienna. Funkcjonariusze z tutejszego Zakładu Karnego odwiedzają szkoły, by próbować
uświadamiać młodym ludziom, jak

P O L I T Y K A . W poniedziałek otwarto biuro poselskie Piotra Naimskiego. Uroczystość okazała się pokazem siły sądeckich struktur Prawa
i Sprawiedliwości.

łatwo w życiu popełnić błąd i z kierowcy stać się przestępcą, np. powodując wypadek po pijanemu.
Na szczęście świadomość kandydatów na kierowców jest coraz lepsza. W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego żartują, że

Niemal w tym samym czasie odbywało się bowiem spotkanie
opłatkowe Solidarnej Polski, więc
otwarcie biura przekształciło się
w swoisty plebiscyt poparcia dla
konkurencyjnych partii, a zwolennicy głosowali nogami. W nowym biurze posła Naimskiego
było tak tłoczno, że goście musieli
parkować swoje samochody w sąsiedniej uliczce ks. Sygańskiego,
gdzie obowiązuje zakaz parkowania. Ktoś nawet zażartował, że
wystarczy teraz jeden telefon do
Straży Miejskiej, by kilkanaście
najważniejszych osób w Nowym
Sączu i regionie dostało mandaty.
I nie byłyby to mandaty poselskie.

młodzież wyjeżdżająca z gmin na
konkursy ruchu drogowego dostaje tylko bilet autobusowy w jedną stronę. Drogę powrotną pokonują na rowerach wygranych
w konkursach.
(EL)

Radio płynące pod prąd

Z życia wzięte

I N AU G U R AC J A . Po kilkuletniej
przerwie wraca do Nowego Sącza regionalne studio Radia Kraków. Wraca
zresztą do tych samych pomieszczeń,
które kiedyś zajmowało. Do pracy z mikrofonem powraca też wieloletni dziennikarz rozgłośni Sławomir Wrona.

Przygoda przy bankomacie

FOT. MARIA REUTER

Radio Kraków w poniedziałek
otworzyło studio przy ul. Narutowicza 6, w budynku nazywanym niegdyś nieoficjalnie „pałacem sądeckich mediów”. Oprócz
krakowskiej rozgłośni mieściły
się tu również redakcje „Gazety
Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”. Do ubiegłego tygodnia
kamienica była miejscem niemal
wymarłym. Teraz wraca do niej
życie. Tego samego dnia po sąsiedzku otwarto biuro parlamentarne posła PiS Piotra Naimskiego
(czytaj obok).
Od poniedziałku również można
słuchać w Radiu Kraków bogatszego serwisu z Sądecczyzny.
– Kiedy lokalne media, w szczególności regionalna prasa, zwijają
się z tutejszego rynku, my płyniemy pod prąd i chcemy się rozwijać – opowiadał o idei reaktywacji
studia prezes Radia Kraków Marcin Pulit.

Piotr Naimski zainstalował
swoje biuro przy ul. Narutowicza
6, gdzie kiedyś urzędował poseł Ligi Polskich Rodzin Edward
Ciągło. Tamta kadencja trwała
tylko dwa lata. Działacze Prawa
i Sprawiedliwości zapowiadali
jednak w kuluarach, że wyjście
parlamentarzystów z Solidarnej
Polski tylko wzmocni struktury PiS na Sądecczyźnie, co udowodnią w kolejnych wyborach.
W poniedziałek na pewno PiS
odnotował mały sukces marketingowy, bowiem w pierwszym szeregu najważniejszych
gości i polityków tej partii znalazł się… poseł PO Marian Cycoń.
Wizyta byłego burmistrza Starego Sącza została przez część gości odczytana jako zapowiedź
dobrej współpracy PO i PiS na
Sądecczyźnie.
(WICZ)

Najbardziej chyba wzruszony otwarciem studia był Sławomir Wrona (na zdjęciu), który, po
kilkuletnim rozbracie z mikrofonem wraca do swojego ulubionego
dziennikarstwa radiowego. Wrona
będzie również liderem sądeckiego oddziału.

– Mam nadzieję, że z tego studia będziemy nadawać tylko dobre
wiadomości – powiedział Wrona,
zapowiadając nową sądecką ramówkę radia.
(MOL)

Więcej o Radiu Kraków
w Nowym Sączu: www.sacz.in

ZAPRENUMERUJ E–TYGODNIK Wygodniej już nie będzie! Chcesz bezpłatnie otrzymywać „Dobry
Tygodnik Sądecki” w wersji elektronicznej na swój e–mail? Zamów darmową prenumeratę na naszej stronie: www.
dts24.pl, a każdy kolejny numer gazety sam Cię znajdzie. Już kilka tysięcy naszych Czytelników wybrało taką formę
otrzymywania DTS. Dzięki temu już w środę wieczór tygodnik trafia do ich skrzynki mailowej. Niebawem nasza gazeta
dostępna będzie również w wygodnej wersji na tableta i telefon. Jeśli wolisz czytać nas w tradycyjnej, papierowej
wersji, szukaj DTS w jednym z 350 naszych punktów kolportażowych na terenie Nowego Sącza i powiatu.

Niecodzienna sytuacja spotkała kilka dni temu Macieja Kurpa,
komentatora Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu. Naszego okazjonalnego felietonistę, który załatwiał sprawy przy bankowym okienku, zaczepił nieznajomy starszy mężczyzna. Między
panami wywiązała się krótka wymiana zdań:
– Przepraszam, czy pan Maciej Kurp?
– Zgadza się.
– Poznałem pana po głosie, lubię programy z pańskim udziałem w telewizji.
– Dziękuję, a dlaczego łatwiej poznać mnie po głosie, niż po
twarzy?
– Bo wie pan, ja bardzo słabo widzę.
– Przepraszam, przykro mi.
– Nic się nie stało. W zasadzie to mam do pana prośbę. Zwykle pomagają mi w tym miłe pracownice banku, ale teraz są akurat zajęte.
– W czym mogę panu pomóc.
– Proszę mi wypłacić pieniądze z bankomatu. Tu jest moja karta.
– Mam wypłacić pieniądze z pańskiego konta? Będzie pan musiał podać mi swój kod PIN! Przecież pan mnie nie zna. Ma pan do
mnie zaufanie?
– Już mówiłem, że znam pana z telewizji. Tak, mam do pana zaufanie. Na tej karteczce jest kod do bankomatu.
No i co Państwo powiecie? Przywraca ten dialog nadwyrężoną wiarę w człowieka? Ano przywraca! Szczególnie miło się robi
w sytuacji, kiedy ludzie mediów coraz niżej spadają we wszelkich
rankingach społecznego zaufania. Może jeszcze nie wszystko stracone? A Maciejowi Kurpowi gratulujemy!
(MICZ)
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Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl
Skład: dOtgraf . Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.
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Efekt braku dialogu
Wczoraj (11 stycznia) ponad 250 pracowników Newagu od godz. 13 przeprowadziło dwugodzinny strajk, domagając się podwyżek płac. Zarząd nie
wyszedł do protestujących. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prezes Zbigniew Konieczek przebywał w tym dniu
na delegacji za granicą. Strajkujący zapowiedzieli kontynuację protestu.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” decyzję o strajku podjęła
3 stycznia. To miał być ostateczny
krok w rozmowach, jakie od kilku miesięcy prowadzą związkowcy z Zarządem Newagu. Pracownicy opowiedzieli się za strajkiem w
referendum, nie mogąc inaczej wypertraktować podwyżek. Domagają się zwiększenia pensji o 500 zł.
- Przeciętnie zarabiam 1200 zł
na rękę – mówi nam jeden z pracowników Newagu. – Jestem kawalerem, więc jako tako przędę.
Ale we wrześniu mam się żenić i
może być ciężko.
- Fatalnie zarabiamy! – wtórował mu inny robotnik. Będziemy
zarabiać lepiej, to nie będzie nikt
strajkował. Nie będziemy sobie żył
wypruwać!
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Spór pomiędzy Zarządem spółki a związkowcami nabrał wymiaru politycznego. Rolę mediatorów
chcą przejąć senator Stanisław Kogut (PiS), o czym informował media
popierający działania związkowców
Andrzej Szkaradek, szef sądeckiej
„Solidarności”, a także Arkadiusz
Mularczyk (Solidarna Polska), który
przed rozpoczęciem strajku wystosował pismo do prezesa i właściciela

firmy: Zbigniewa Konieczka oraz
Zbigniewa Jakubasa. Przypominał
w nim to, o czym od kilku miesięcy huczą lokalne media:
„[…] do tej formy walki o zrealizowanie swoich żądań ekonomicznych pracowników zmusiła Ich trudna sytuacja materialna.
Otóż otrzymywane przez pracowników NEWAG S.A. wynagrodzenia za prace, które oscylują wokół

kwot od 1400,00 zł. do 2300,00 zł.
miesięcznie nie pozwalają na utrzymanie ich samych, nie wspominając
już o rodzinach. Dlatego też planowany strajk, pomimo jego niewątpliwie negatywnych skutków dla
spółki NEWAG spotyka się z społecznym zrozumieniem. […] Należy
sobie zdawać sprawę, że negatywne skutki finansowe, jakie niewątpliwie poniesie spółka NEWAG S.A.
w czasie strajku mogą być zalążkiem
dalszych trudności, które nie były
brane pod uwagę przez jej Zarząd.
Dlatego też zasadnym jest wypracowanie takiego rozwiązania, które z jednej strony zaspokoi uzasadnione żądania pracowników NEWAG
S.A., a z drugiej pozwoli temu podmiotowi nie tylko na ekonomiczną
wegetację, lecz na przyszły rozwój
i ekspansję”.
Wczoraj prezes Zbigniew Konieczek nie podjął rozmowy z robotnikami, skandującymi na placu przed
– jak ją nazywają – „halą zesłań”:
„Gdzie jest zarząd?!”. Wyjechał
na delegację. Pracownicy biurowi również nie wyszli do strajkujących, stali w oknach, fotografując i filmując ich zachowanie.

Ochrona nie wpuściła na teren zakładu drugiej zmiany. Pracownicy
produkcji stali na kładce nad dworcem PKP i stamtąd skandowali hasła popierające strajkujących wewnątrz kolegów.
Do zamknięcia tego numeru gazety nie udało nam się skontaktować
z prezesem Zbigniewem Konieczkiem. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że przebywał w tym czasie na
zagranicznej delegacji, gdzie negocjował kolejne kontrakty dla firmy.
Strajk zakończył się o godz. 15.
Pracownicy drugiej zmiany zostali wpuszczeni na zakład z małym
opóźnieniem. Strajkujący zapowiedzieli kontynuację protestu.
- Codziennie będziemy strajkować o godzinę dłużej – powiedział Józef Kotarba, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.
– Chyba, że zarząd firmy podejmie z nami rozmowy, albo zwolni
mnie z pracy.
W Newagu był wczoraj obecny
przewodniczący sądeckich struktur
„Solidarności” Andrzej Szkaradek:
- Ten strajk, to efekt braku dialogu pomiędzy stronami.
(PROL)

A

NOWA PRACA
Firma „BATIM” Transport Międzynarodowy i Spedycja, ul. Bazielicha 35, 33-340 Stary Sącz
zatrudni od zaraz pracowników na stanowisku: kierowca transportu międzynarodowego
ze względu na odbiór nowych ciągników marki SCANIA
Od kandydatów oczekujemy: • prawo jazdy kat. C+E,
• zaświadczenie o niekaralności,
• ukończony kurs na przewóz rzeczy,
• ukończony kurs ADR podstawowy,
• doświadczenie jazdy po UE
ZAPEWNIAMY BARDZO ATRAKCYJNE ZAROBKI
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: +48 512 284 554, +48 516 187 620, +48 18448 49 25

PIERWSZ
PIERWSZA
AW
W NOWYM
NOWYM SĄCZU!!!
SĄCZU!!!
Akademicka Szkoła Podstawowa
im. Króla Bolesława Chrobrego
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 63
tel. (18) 442 31 06
www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl

ROZPOCZYNAMY ZAPISY DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Podaruj dziecku odrobinę luksusu!
Bezpieczeństwo, komfort nauki, radość wiedzy!!!

Opieka nad dzieckiem od 7.00 do 18.00
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Nowy rok
– nowy zawód
TEB Edukacja w Nowym Sączu to przede
wszystkim szkoły policealne, w których
słuchacze zdobywają wiedzę i doświadczenie w przyszłościowych zawodach,
m.in. medycznych, kosmetycznych, czy
związanych z branżą IT.
TEB Edukacja stawia na edukację nie tylko
młodych ludzi chcących zdobyć upragniony zawód, ale również umożliwia zdobycie
nowych umiejętności i zupełnie nowego
zawodu osobom starszym, które chciałyby zmienić swoje kwalifikacje by podjąć
atrakcyjną pracę.
W Małopolsce działa wiele Uniwersytetów
III wieku, które oferują wykłady, ćwiczenia
i seminaria, m.in. z filozofii, teologii, historii i nauk społecznych. biologii, medycyny,
kultury czy sztuki i literatury. W ten sposób
rozwijają zainteresowania i wzbogacają
wiedzę swoich członków.
W TEB Edukacja proponujemy osobom po
45 roku życia zdobycie nowych zawodów,
konkretnych kwalifikacji, które umożliwią
zmianę lub powrót do pracy zawodowej.
W ramach projektu Senior TEB Edukacja
mogą oni bezpłatnie uzyskać państwowe kwalifikacje i dwujęzyczne dyplomy
w trzech zawodach: opiekun medyczny,
technik informatyk a także technik usług
kosmetycznych.
W lutym 2012 roku pierwsi absolwenci
projektu przystąpią do państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie opiekuna medycznego.
Warto się uczyć w TEB Edukacja, gdyż ten
uczestnik lub uczestniczka projektu, który uzyska najlepszy wynik zewnętrznego
egzaminu w lutym 2012 otrzyma nagrodę
– voucher na weekendowy wypoczynek
z osobą towarzyszącą. Trzymamy kciuki za
wspaniałe wyniki!
W styczniu 2012 roku kolejne osoby po 45
roku życia mogą przystąpić do projektu
„Senior TEB Edukacja”.
Proponowane kształcenie to nie tylko nauka i solidne przygotowanie do zdobycia
zawodu, ale również możliwość nawiązania nowych kontaktów i twórczego spędzania czasu w tej samej grupie wiekowej.

Edukacja seniorów stanowi ważne ogniwo procesu kształcenia przez całe życie.
Nigdy nie jest za późno na nowe zawodowe wyzwania. Warto więc wykorzystać
możliwość jaką bezpłatnie oferuje TEB
Edukacja.
KOSMETYCZKI
Naszą ofertę nauki w zawodzie kosmetyczki kierujemy do osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z kosmetyką, wizażem, szeroko rozumianym
wyglądem i dobrym samopoczuciem.
Jest to propozycja dla wszystkich kobiet po 45 roku życia, które cenią sobie
atrakcyjny wygląd w każdym wieku, lubią

kosmetyki, nowinki z zakresu medycyny estetycznej, a przede wszystkim chcą
w gronie koleżanek w tym samym wieku
zadbać o siebie i swoje ciało. Kształcenie
trwa 2 lata , chętne osoby mogą na zakończenie przystąpić do państwowych
egzaminów zawodowych i zdobyć tytuł
technika usług kosmetycznych.
INFORMATYCY
Technik informatyk to propozycja dla
seniorów chcących zgłębić wiedzę niezbędną do funkcjonowania w czasach
globalizacji i komputeryzacji. Podjęcie
nauki na tym kierunku to nie tylko zdobycie wiedzy dla siebie by móc łatwiej
funkcjonować w świecie, ale również
możliwość uzyskania nowego zawodu
i zatrudnienia. Słuchacze szkół policealnych, w lutym 2012 roku mają ostatnią

możliwość podjęcia nauki na tym kierunku w formie zaocznej.
OPIEKUNOWIE MEDYCZNI
Opiekun medyczny to zawód dla tych,
którzy lubią opiekować się innymi, sprawia im to satysfakcję i czują chęć niesienia
pomocy innym. Na rynku pracy , zwłaszcza zagranicznym jest dziś bardzo dużo
ofert dla opiekunów. Często też w gronie
najbliższych nam osób są takie, którym fachowa pomoc w zakresie opieki jest wręcz
niezbędna. Zdobycie tego zawodu to więc
okazja zarówno do uzyskania dobrze płatnej pracy jak i zapewnienia pomocy osobom z naszego najbliższego otoczenia.
Bezpłatna nauka trwa tylko 1 rok w trakcie
którego zdobywa się wiedzę i umiejętności niezbędne w tym zawodzie. Na koniec
chętne osoby mogą przystąpić do egzaminu zawodowego i uzyskać państwowy
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W każdym przypadku po ukończeniu
szkoły, słuchacze otrzymają dyplom ukończenia szkoły w danym zawodzie i zdobędą interesujące ich umiejętności oraz
wzbogaca swoja wiedzę w tym zakresie.
Natomiast Ci słuchacze, którzy zdecydują
się przystąpić do zewnętrznego egzaminu na zakończenie kształcenia– zdobędą
nowy zawód. Otworzy im to drogę do
własnej działalności gospodarczej lub
podjęcia zatrudnienia jako informatyk,
kosmetyczka lub opiekun medyczny. Nauka jest bezpłatna, jedynie w zawodzie
kosmetyczki słuchacze ponoszą niewielki
koszt (30zł miesięcznie) na zakup kosmetyków niezbędnych do zajęć. Wszelkie
zaświadczenia oraz legitymacje i indeksy
wydawane są bezpłatnie, a profesjonalny
sprzęt oraz wyposażenie pracowni na cały
okres kształcenia zapewnia TEB Edukacja.
„Do 10 marca oferujemy kształcenie na
promocyjnych warunkach – zapisując
się można otrzymać nagrody gwarantowane – bony sodexo o wartości do
500 zł! Szczegóły promocji dostępne są
w sekretariacie oddziału.”

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby
po 45 roku życia do podjęcia nowego
wyzwania i wykorzystania szansy na
zdobycie nowych kwalifikacji, a przede
wszystkim zrobienia czegoś dla siebie,
w sympatycznej atmosferze i w gronie rówieśników. Wszelkich informacji na temat
zapisów i projektu Senior TEB Edukacja
udzielają pracownicy sekretariatu

TEB Edukacja w Nowym Sączu
przy ul. Dunajewskiego 4,
tel. 18/442 15 97
mail nowy–sacz@teb.pl
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Tydzień w skrócie
Okradła swojego kochanka

w którym zachęca ich do wypełnienia ankiety, mającej wykazać m.in.,
jaki kapitał mogliby zaangażować
w budowę Gorczańskich Wód Termalnych. W piśmie starosta wskazuje również, iż spółka Velacorp
z Warszawy zajmie się przygotowaniem całej strony prawno–organizacyjnej GWT z udziałem kapitału
prywatnego. Przedsiębiorcy jednak
nie otrzymali informacji na temat
zasad ich udziału w planowanym
przedsięwzięciu oraz koniecznego
do zgromadzenia kapitału. Niepokoi ich, że ich dane ostatecznie mają
trafić do prywatnej spółki, o której
niewiele wiedzą.

Dwa telefony komórkowe i pieniądze ukradła 33–letnia kobieta swojemu partnerowi, z którym
spędzała noc w hotelu. Gdy mężczyzna odwiedził ją w domu w Nowym Sączu i poprosił o zwrot rzeczy, odmówiła. Wtedy okradziony
kochanek poprosił o pomoc policję.
Jak udało nam się ustalić, 33–latka
ma już na koncie kilka kradzieży.

Pierwsza w historii szkółka
ikonopisarstwa
Wczoraj (11 stycznia) w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podpisano umowy z artystami i
twórcami ludowymi, którzy na
terenie powiatu nowosądeckiego prowadzą szkółki ginących zawodów. Łącznie w 2012 roku powiat będzie wspierał działalność
40 szkółek, wśród których najliczniej reprezentowane są szkółki muzykowania ludowego (29),
a także haftu, rysunku na szkle, ceramiki, tańca ludowego i rzeźby.
Swoją działalność rozpoczęła także
pierwsza w historii powiatu szkółka ikonopisarstwa.

Więcej na: www.sacz.in

Wypadek w drodze
na porodówkę

Laureat Nagrody im. Dra Jerzego Masiora
większej sali, by zrealizować kolejny taki charytatywny koncert.

Justyna najlepszym sportowcem

Talenty Masiora

Justyna Kowalczyk po raz trzeci
z rzędu zdobyła tytuł dla Najlepszego Sportowca Polski. Biegaczka
narciarska z Kasiny Wielkiej była
zdecydowaną faworytką plebiscytu. Gala Mistrzów Sportu odbyła
się w Teatrze Polskim w Warszawie. Był to 77. Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” i TVP na 10
Najlepszych Sportowców Polski
za rok 2011.

Mateusz Bieryt został tegorocznym laureatem V edycji Nagrody
im. Dra Jerzego Masiora za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Wśród nominowanych do wyróżnienia znaleźli się
również: Julia Wilczek, Jędrzej
Bigosiński, Radosław Szary i Tomasz Więcek.
Nagroda przyznawana jest młodym artystom za konkretne dokonania indywidualne lub zespołowe
w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki.
W ten sposób realizowany jest jeden z najważniejszych celów statutowych Fundacji im. Dra Jerzego
Masiora. Jest to także okazja do odkrywania uzdolnionych osób działających w małych środowiskach.
Corocznym wręczaniem Nagrody,
Fundacja chce upamiętnić wybitną postać dra Jerzego Masiora, lwowiaka, który swoją drugą ojczyznę
odnalazł w Nowym Sączu i tu realizował swoje artystyczne pasje.

Dzieci dzieciom
Rekordowa suma zebranych pieniędzy podczas koncertu świątecznego „Dzieci dzieciom” trafiła na
konto 11–letniego Kuby, który wymaga leczenia i rehabilitacji. To była
trzecia tego typu impreza współorganizowana przez Stowarzyszenie Sursum Corda, podczas której
w sali ratuszowej zaprezentowali
się uczniowie Autorskiej Szkoły Pianistycznej Ludmiły Bas. Frekwencja gości i efekt zbiórki – zebrano
w sumie 1.971,– zł i 5,– euro – skłania organizatorów do szukania
R
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FOT. UM W NOWYM SĄCZU

Miliony na oczyszczalnie
i wodociągi
Władze gminy podsumowały dotychczasowe prace realizowane przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Krynicy–Zdroju w ramach projektu „Program
wodno–ściekowy Gminy Krynica–
Zdrój”, dofinansowanego z funduszy unijnych. Od 2008 r. powstały
na terenie gminy nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjno–sanitarne oraz oczyszczalnie ścieków.
Realizacja wszystkich przewidzianych zadań powinna zakończyć się
do grudnia br. Całkowita wartość
projektu wynosi 78 509 632,23 zł.

Śmierć w ogniu
Tuż przed północą w poniedziałek (2 stycznia) wybuchł pożar na poddaszu parterowego domu
w Paszynie, zamieszkiwanego przez
dwóch braci. Straż pożarna znalazła w jednym z pomieszczeń zwęglone zwłoki. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej, świadkowie
wyprowadzili jednego z braci z budynku. Tam udzielił mu pomocy zespół karetki pogotowia ratunkowego. Mieszkańcy zaalarmowali,

że w budynku może znajdować
się drugi z braci. Strażacy znaleźli
w pomieszczeniu całkowicie zwęglone zwłoki. – Ze względu na ich
całkowite zwęglenie, nie ustalono danych personalnych osoby, do
której należały – informuje Marian Marszałek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
W akcji gaszenia budynku, która
trwała niemal osiem godzin, wzięło
udział pięć jednostek straży pożarnej. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze ustalona.

Gdzie są pieniądze spółdzielni?
Potwierdzają się plotki krążące po Mszanie Dolnej w sprawie
przekrętu w miejscowej spółdzielni mieszkaniowej. Sprawa trafiła
do prokuratury. Nieprawidłowości wykazała kontrola Małopolskiego Związku Rewizyjnego SM
w Tarnowie.

Więcej na: www.sacz.in

Tajemnicza spółka w powiecie

W nocy z niedzieli na poniedziałek na skrzyżowaniu alei Batorego
z ulicą Zygmuntowską w Nowym
Sączu zderzyły się dwa samochody
osobowe. Jednym z nich mężczyzna
wiózł swoją partnerkę w dziewiątym miesiącu ciąży na porodówkę.

Więcej na: www.sacz.in

Dzięki Wam Tereska
będzie rehabilitowana
Ponad 18 tys. zł wpłynęło już
na konto Tereski Kiklicy z Kadczy.
Dzięki tym pieniądzom 17–latka
ma szanse na powrót do zdrowia
po ciężkim wypadku, któremu uległa na początku października. Jak
twierdzi Marcin Kałużny, prezes
Stowarzyszenia Sursum Corda, które objęło Tereskę programem „Na
Ratunek”, suma ta powinna wystarczyć na jej rehabilitację.

Więcej na: www.sacz.in

Zginęły bezcenne
dokumenty miasta!
Z Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej zginęły najważniejsze dokumenty dotyczące Limanowej , w tym akt lokacyjny
miasta nadany przez Zygmunta Augusta w 1565 r. Sprawą zajęła się
prokuratura.

Starosta limanowski Jan Puchała rozesłał do przedsiębiorców list,

A

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

Codziennie inne zestawy obiadowe; nowoŒci kulinarne;
ðtness menu; menu dla dzieci.
W PIkTKI - karaoke od godz. 21.00
W SOBOT} - dancingi od godz. 20.00 - muzyka na Ūywo
W NIEDZIEL} od godz.15.00 - 17.30 konkurs piosenki dzieciÙcej
(wystÙp tylko pod opiekÇ osoby dorosĎej)

Zorganizujemy kaŪdÇ imprezÙ od chrzcin po ...stypÙ

Nowy SÇcz ul. Nawojowska 30 tel.18 414 99 41
restauracja@poczekalnians.pl
www.poczekalnians.pl

Więcej na: www.sacz.in

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 12 stycznia 2012

6

Ważny problem

Nie potrafimy rozmawiać
z dziećmi o narkotykach
R O Z M OWA z MARTĄ MORDARSKĄ, ekspertem wojewódzkim ds. informacji o narkotykach i narkomanii województwa małopolskiego
– Czy kiedykolwiek zaproponowano
Pani narkotyki?
– Nie, nigdy nie zdarzyła mi się
taka sytuacja.
– Pani sama również o nie nie pytała?
– Nie miałam takiej potrzeby.
– Z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego we
współpracy z Krajowym Biurem ds.
Przeciwdziałania Narkomanii w 2010
r. wynika, że wiele wiemy o narkotykach i innych substancjach psychoaktywnych, typu dopalacze, i po nie
sięgamy…
– Ale też sytuacja zmieniła się
na przestrzeni lat. Kiedy ja studiowałam, narkotyki nie miały takiego, wręcz ludycznego, wymiaru jak
dzisiaj. Problem narkotyków dziś
w porównaniu do tego, co było 20
lat temu, to jak dwa kosmosy.
– Właściwie tak można powiedzieć
o każdej dziedzinie życia. Choćby pracy – wymaga się od nas większego zaangażowania, wydajności, a to krok do
uzależnień od różnego typu środków
„dopalających”…
– Ale nie musimy się na to godzić. Przystawać do takiego modelu życia.
– Pani dużo pracuje?
– Sporo.
– Co jest więc Pani „dopalaczem”?
– Rodzina i czas, który z nią spędzam. I nie ilość tego czasu, a jakość, intensywność. Dla młodych
ludzi tym dopalaczem mogłyby być
pasje, sport, sama nauka, dobre relacje z przyjaciółmi.
– Młodzi o dopalaczach, narkotykach
wiedzą znacznie więcej niż dorośli,
więc może od starszych należałoby zacząć edukację.
– Kampania profilaktyczna powinna być kierowana i do dorosłych, i do młodych. Do tych drugich jednak przede wszystkim.
Młodzi co prawda mają wiedzę na
temat narkotyków, ale nieugruntowaną i bardzo powierzchowną. Powiedziałabym – życzeniową. W dobie reklam, nielegalnych
rynków, internetu dostęp do informacji jest powszechny, problem jest z ich jakością i rzetelnością. Trzeba więc młodym
przekazać pełną i prawdziwą wiedzę. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje takie informacje. Tworzy
m.in. strony internetowe specjalnie dla ludzi młodych. Bo o narkotykach inaczej należy mówić
z dorosłymi, inaczej z uczniami
czy studentami. Dla młodych nie
jest to temat tabu, a codzienność.
Tymczasem dorośli nie potrafią

MOJE DZIECKO NIE BIERZE
Z raportu, zrealizowanego w listopadzie i grudniu 2010 r. na losowo wybranych mieszkańcach województwa małopolskiego w wieku
15–64 lata, wynika m.in. .
W społeczności województwa małopolskiego zdecydowana większość osób zna substancje psychoaktywne. Najbardziej
rozpowszechniona była wiedza na
temat amfetaminy, marihuany,
kokainy oraz heroiny. Ogólnie najłatwiejszy dostęp do substancji
psychoaktywnych deklarują osoby w wieku 15–24 lata. Tymczasem badani, posiadający dzieci,
w zdecydowanej większości sądzą, że ich dzieci nie są narażone na rozpoczęcie eksperymentowania z narkotykami. Prawie 86%
rodziców uważa, że przy nadarzającej się okazji ich dzieci nie spróbowałyby marihuany. Raport wykazuje, że doświadczenia własne
z narkotykami wpływają na ocenę
dostępności substancji tj. osoby,
które kiedykolwiek w życiu używały narkotyków oceniają ich dostępność wyżej niż ci, którzy nie
mieli takich doświadczeń. Najwięcej otrzymywanych przez badanych propozycji dotyczyło bimbru
oraz marihuany lub haszyszu. Następnie respondenci spotykali się
z propozycjami „dopalaczy” oraz
leków uspokajających lub nasennych. Najrzadziej proponowanymi substancjami były: GHB, crack,
heroina oraz kokaina.

Dorośli nie potrafią rozmawiać o narkotykach
ze swoimi dziećmi. W nas, to jest w osobach
z mojego pokolenia, narkotyki budzą strach,
obawę. Kiedy robiliśmy badania wśród
dyrektorów szkół, na pytanie: Czy w pana/pani
szkole uczniowie mają problem z narkotykami,
blisko 100 procent odpowiadało: Nie

rozmawiać o narkotykach ze swoimi dziećmi. W nas, to jest w osobach z mojego pokolenia, narkotyki budzą strach, obawę.
Kiedy robiliśmy badania wśród

dyrektorów szkół, na pytanie:
Czy w pana/pani szkole uczniowie
mają problem z narkotykami, blisko 100 procent odpowiadało: Nie.
Ale już na pytanie: Czy w Pana/

Pani opinie taki problem istnieje w innych szkołach? – blisko
100 procent dyrektorów odpowiedziało: Tak. Informacja zwrotna
jest jasna: Mamy świadomość problemu, jednak wolimy myśleć, że
on nas nie dotyczy.
– Badania to tylko podłoże do dalszych
działań. Przeznaczono na nie blisko
42 tys. zł. Zadanie zlecone przez Urząd
Marszałkowski przewidywało tylko powstanie raportu, czy również są
w tym ujęte środki na jego praktyczne
wykorzystanie?
– Pieniądze zostały przekazane
na przeprowadzenie samych badań, dzięki którym dysponujemy
rzetelną wiedzą na temat używania substancji psychoaktywnych
w Małopolsce. Po to je robiliśmy,
by zobaczyć, z jakimi problemami
mamy do czynienia na naszym terenie i jakie teraz podjąć działania

z poziomu różnych instytucji: czy
to kuratorium oświaty, służby
zdrowia czy policji. Na to w tym
roku województwo zabezpieczyło
w budżecie pewną pulę środków.
W tym momencie na przykład już
rozpoczynamy szkolenia pedagogów i wychowawców z gimnazjów
w Nowym Sączu w ramach programu Unplugget.
– Pocieszające jest, że Małopolska na
tle kraju wypada znacznie lepiej, jeśli chodzi o dostępność i zażywanie
narkotyków…
– To nie jest powód do jakiejś
szczególnej radości, bo problem
jednak istnieje. Nie czujemy się wyróżnieni, za to bardziej zmobilizowani do pracy. Szczególnie na rzecz
rodziny. Mówi się, że Małopolska
stoi rodziną i to na pewno miało
wpływ na wynik badań.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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Informacje
„Dobry Tygodnik Sądecki” patronuje

Ziarnko do ziarnka
i zbierze się… na karetkę

Do 20 grudnia ub.r. można było
zgłaszać kandydatów do tytułu
Ziarnko Gorczycy, czyli osoby lub
instytucje wspierające inicjatywy
charytatywne i niosące pomoc nie
tylko finansową ludziom będącym
w potrzebie. Jeszcze przed Nowym
Rokiem organizatorzy konkursu
– Związek Sądeczan – rozpoczęli głosowanie. Na nominowanych
w plebiscycie można oddać głos drogą elektroniczną, wysyłając e–mail
z imieniem i nazwiskiem swojego
kandydat lub nazwą firmy czy stowarzyszenia na adres biuro@zwiazeksadeczan.pl. Można również zrobić to za pośrednictwem „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego”, wypełniając drukowany u nas kupon, który
należy dostarczyć do redakcji DTS:
Nowy Sącz ul. Żywiecka 25.
Laureatów plebiscytu poznamy na
uroczystej gali 4 lutego w MCK „Sokół” w Nowym Sączu. Rezerwacji

biletów na imprezę można dokonywać pod nr tel. 184434307, Instytut
Europa Karpat, Nowy Sącz ul. Narutowicza 9A. Dodajmy, że gwiazdą
wieczoru będzie zespół Raz Dwa Trzy.

Lista nominowanych do tytułu
„Ziarnko Gorczycy”:
W kategorii osoba: Grzegorz Kogut Grybów; Adam Pasiut Nowy
Sącz; Wiesław Czop Podegrodzie;
Wicenty Żygadło Nowy Sącz; Józef
Pyzik Nowy Sącz; Bogdan Popiela Nowy Sącz; Ryszard Konstanty
Nowy Sącz.
W kategorii firma lub stowarzyszenie: Stowarzyszenie Wspólnota
Sądecka; Firma cukierniczo–gastronomiczna „GRZEŚ” Renata Ząber
i Grzegorz Ząber; Firma gastronomiczna „RAJ” Andrzej Stawiarski
Gołkowice; Betoniarnia „MĘŻYK”
Nowy Sącz; Mleczarnia „DOMINIK”
Dąbrowa; Sądecki Bartnik Stróże;
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” Nowy Sącz; „PARTNER” – Alma
Stach, Król Sp.j Limanowa; P.P.U.H.
Tłocznia „MAURER” Łącko; Firma
„TRANS–BLACH” Tymbark.

W Plebiscycie „Ziarnka Gorczycy” 2011 głosuję na:
Osoba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KUPON

Rusza drugi etap XII edycji plebiscytu
„Ziarnko Gorczycy”, któremu tradycyjnie towarzyszy zbiórka pieniędzy.
Tym razem zebrane środki zostaną
przekazana na zakup nowej karetki
dla jednej z podstacji pogotowia.

Zrealizować receptę
z uwzględnieniem refundacji
I N T E R W E N C J A DT S . Nasza Czytelniczka jest oburzona zachowaniem farmaceutki w aptece „Gołąbkowice” w Nowym Sączu, która
poprosiła ją o dowód ubezpieczenia, by móc zrealizować jej receptę w ramach refundacji NFZ.
– Chciałam pomóc, by klientka nie musiała płacić 100 procent za leki. Cały gniew związany
z nieścisłościami w nowym rozporządzeniu Ministerstwa odbija się teraz na aptekarzach – wyjaśnia kierowniczka apteki Elżbieta
Handzel–Obrzut.
W związku z incydentem w aptece „Gołąbkowice”, postanowiłam podzielić się z Państwem, co
mnie spotkało, a może również
spotkać pozostałych klientów tej
apteki – pisze Czytelniczka (nazwisko do wiadomości redakcji).
– W niedzielę późnym wieczorem chciałam zrealizować tam
receptę, wystawioną na mojego
pełnoletniego syna. Osoba obsługująca poprosiła mnie o dowód ubezpieczenia […] krótko
wyjaśniając, że jeżeli nie przedstawię dowodu ubezpieczenia,
będę mogła nabyć lek jedynie
za100 procent płatności.
Klientka domagała się odpowiedzi, na jakiej podstawie
farmaceuta żąda od niej dowodu i jaki to ma być dowód.
Wówczas do rozmowy wtrąciła się kierownik apteki. […]

Odpowiedziała, cytuję: „No bo
jest ten strajk...”. Odpowiedziałam, iż nie wiem, jaki jest
strajk, czego dotyczy i kto bierze w nim udział, w związku
z tym proszę o informację o zapisie mówiącym o tym, iż chcąc
nabyć leki w ramach refundacji NFZ, należy przedstawić
dowód ubezpieczenia. Niestety
nie otrzymałam takiej informacji oraz żadnych wyjaśnień, na
obiekcie apteki nie znalazłam
też takiego zapisu. Pani kierownik zignorowała moją prośbę, wracając do obsługi innych
klientów apteki. Mało tego nie
usłyszałam nawet: „Przepraszam za trudności w realizacji
recepty” – pisze oburzona.
– Nie rozumiem oburzenia
naszej klientki. Chcieliśmy pomóc jej w realizacji recepty,
by nie musiała płacić 100 proc.
wartości ceny leku. Na recepcie
była bowiem przybita czerwona
pieczątka od lekarza: „Refundacja do decyzji NFZ” – wyjaśnia kierownik apteki. Dodaje,
że w jej aptece można kupić leki
w ramach refundacji właśnie za
okazaniem ubezpieczenia osoby, na którą wypisano receptę.
– Nie wszystkie apteki tak robią
i bez powiadomienia klientów
wydają leki o 100–procentowej
wartości. Sądzę, że w zaistniałych warunkach zachowujemy
się fair. Nie jest dla nas wcale

przyjemnością prosić klientów
o dowód ubezpieczenia. To dyskomfort zarówno dla nich, jak
i dla nas. Niemniej cały gniew
pacjentów związany z nieścisłościami w nowym rozporządzeniu Ministerstwa odbija się
na aptekarzach – mówi Elżbieta
Handzel–Obrzut.
Zauważa również, że w razie gdy klient nie miałby prawa do refundacji NFZ, a receptę zrealizowano by w jej
ramach, o zwrot kosztów Narodowy Fundusz zwróciłby się
do apteki.
– „Gołąbkowice” to prywatna apteka. Nie stać nas na takie
pomyłki. Do tej pory żaden klient
się nie skarżył. Wręcz przeciwnie, przychodzili i dziękowali,
że tu mogą zrealizować receptę z uwzględnieniem refundacji, choć za okazaniem dowodu
ubezpieczenia – dodaje farmaceutka, powołując się na niepisane „niestety” – jak podkreśla
– rozporządzenia, a raczej apel
ministra zdrowia, który za pośrednictwem mediów zwrócił
się do aptekarzy, by w ten sposób rozpatrywali recepty.
Odsyła również do komunikatu Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który znaleźć
można na stronie internetowej
Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie.
(PEK)

L I C Z B A T YG O D N I A

71 404
Za 2200 zł Adrianna i Marcin wylicytowali złote serduszko podczas XX
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku w Nowym Sączu. 150 wolontariuszy zebrało w mieście 71 404 zł. Do podliczenia sztabowi pozostały jeszcze dwie puszki ze szkół. Rekordowa już suma zbiórki na pewno się powiększy. – Można pomagać na różne sposoby, to jest
jedna z form, którą bardzo lubimy – mówili po wylicytowaniu złotego serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Adrianna i Marcin. W tym
roku padł rekord – serduszko sprzedano za 2200 zł. Licytacje innych gadżetów WOŚP szły niestety znacznie słabiej – większości licytujący kupowali je po cenie wyjściowej. Zegar z termometrem Galileusza ofiarowany przez prezydenta miasta Ryszarda Nowaka wart był według nich
160 zł, rosyjski stuletni zegarek przekazany przez wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża – 260 zł, a obraz autorstwa Bogumiła Pękały podarowany
przez wiceprezydent Bożenę Jawor – 100 zł. W sumie dzięki licytacjom
udało się zgromadzić 5560 zł.
Obok złotówek do puszek wolontariuszy wpadały także zagraniczne bilony i… obrączki. – Jedna para z dzieckiem przekazała 50 zł, a następnie
małżeństwo ściągnęło z palców obrączki i również wrzuciło je do puszki
– informuje Marta Jakubowska, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury, który organizował Finał WOŚP w Nowym Sączu..

Sprawdź, ile wolontariusze WOŚP zebrali w innych
miejscowościach regionu na ww.sacz.in

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 12 stycznia 2012

8

Media

Ciche pożegnanie z „Dziennikiem Nowosądeckim”
IX
ZGUBISZ str.
Z NAMI SIĘ NIE

ko dla
ZEK nie tyl
s DZIENNIC
DZISIAJ u na
ętrznych i
wiskodo ministra spraw wewnktóry
na osuwystą
ysły
pi
stu,
pom
przepu
Dwa
owanie
małopolski
Str. IX
na wybud ska w Hańczowej.
Wojewoda
HAŃCZOWA. i z wnioskiem o pieniąwdze
rejonie osuwi
administracj podmywaniu gruntu
zapobiegnie
ścigało się w
XII
entujących STC
ników reprez k. Częstochowy.Str.
elę siedmiu zawod kim w Janowie
SPORT. W niedziim Maratonie Jurajs
VII Ogólnopolsk

STC ścigało się

j: możliw
POGODA. Dzisia
z. Temp.
przelotny deszc
do 19 st. W
maks. od 17 pogodnie i bez
nocy na ogół min. od 5 do
opadów. Temp.
urzenie
7 st. Jutro: zachm
i duże,
owane
umiark przelotny deszcz,
miejscami
burza.
ki
a
możliw
Paweł Kalinows
Rysunek wykonał
Nowym Sączu
z MP nr 7 w

w Janowie

0XV]\QD
\6jF]*U\EyZ
D%LHF]6WDU
UOLFH/LPDQRZ
1RZ\6jF]*R

Od jednej do 32 stron lokalnych
informacji

. V-VIII
uczniów str
y

ODA
2006, ŚR
26 kwietnia

=GUyM
 3LZQLF]QD www.dziennik.krakow.pl
0V]DQD'ROQD
.U\QLFD=GUyM



ącego
przewodnicz

dnych
rtki dla ra
a
k
e
n
o
w
r
Cze

CZ.
NOWY SĄ

sta,
ci Radę Mia
Młodzież kar

ją
radni odwołu

Z NAMI SIĘ

NIE ZGUBIS
Z str. VI

TRWA NASZ
WAKACYJNY
KONKURS
Św

ięto wód z Gol
cami

MUSZYNA.
amfitetarze Przez dwa dni w
mieszkańcó „Zapopradzie” setki
okolicznych w Muszyny oraz
wczasowic wiosek i liczni
Wód Miner ze uczestniczyli w „Świę
alnych”. Wyst
cie
„Golec U’Ork
iestra”. Str. ąpił zespół
IV

str. II
POGODA. Dzisia
opady deszc j: miejscami
Temp. maks zu, możliwe burze.
. od 22 do
W nocy pochm
25 st.
przejaśnien urno z
opady deszciami. Okresami
Temp. min. zu. Możliwe burze.
Rysunek wykonaod 13 do 15
ła Kaja Kroczek st.
„Wesoł
e skrzaty”

Nowy Sącz,
Gorlice, Lima
nowa, Biecz,
Star
data
dat
go, jako kandy
Chronowskie Nowego Sącza.
um Jacka
odwołaenta miasta za jego odwo
z prezydium
odwołania Roberta So- na prezyd
h było
jeden
przeciwnik
13 radnyc ji, 8 przeciw, jed
go i
rzeprzez ini- wak, Jacka Chronowskiea z funkcji przeTak więc p
niem z funkc
Rady
łowski, jeden
Hojnor
ości
y.
się od głosu.
entujemy
Tomasz Micha
wstrzymał Rady decyzją większ
bola oraz Józefa
ji Infrastruktur
Nie reprez
tę
czący
czącego Komis o i wstyd. Ta młow akcji: –
Wszystkich
przejmuje
any.
wie- wodni
przykr
em cjatoró ów żadnej z partii. to, czy sym- wodni
następne,
Nowego Sącza
– Jest mi tu przyszła dobrze acie,, został odwoł anie, jako nast
u na
interes
a„Młodzież czym wspólnie z Lesław
są
względ
odwoł
o
wiacie
czy
głosow
o
bez
przeradnym
która
ki
i
mą,
Pod
im
ie wypra ańcy
agoni
radnych, PiS, czy z Platfor
Radę”, po
i 23 sądeck
kańcy
poddane wnios Chronowowo. dzież,
to, co panow
j i bolesnej dzi raz na
miały być Sobola i Józefa Ch
śmy jednak y. działa, że dne. Tego wam mieszk
patyzują z
Filasem rozdal .
„Po długie
ta
Inicjatorazarzut
potraktowali
i. In
kartki
transpa4 lata, odcho
jest karygo– wygłosił z mównicy.yło się nie Rober
czerwone h wypisanych na radnym w SLD, z nich dotyczą nasze
nych funkcj
żywanej Rada
Klubu
Miasta o czym –
odbyło
liczną czergo
darują
skiego z pełnioania byli radni z ania
W tekstac ież zarzuciła
u młodzieży
zawsze ulgą zawiadamiamy...”
iu Każde też otrzymał symbo dziennika- nie
Głosow
balich odwoł Sądeckie”. Gł
Tuż po wyjści odwołaniem Jacka
ienie siedm
mi
dział
Każdy
rentach młodz
ąz wielką arent wywiesiła z kiepopełn
powie
ie
mi
wydniczą
prawa
anie nad
aliśm
aliśmy dzisiej
kartkę – wspólnie z kolega
i przewodnicz
„Porozumien
taki transp posiedzeń sądeczwią- i z lewa i z głównych. Wśród nich
Kiedy zamyk jjeszcze ich
ie na głosowowskiego z funkcj em miało
, że
ało być
brak woną
ieży
Chron
Stowarzyszen
grzechów tani partykularyzm, cję rzom. Dodał
- były tajne. ie, nie znaliśmy Kowalczyk
. Powod
konu w sali
młodz
miać
ynami
Sącza
Miasta
zdyna
o
powoł
grupa
że
wydan
Rady
Noweg
Monika wydaniu
zamierza
mieniono: niegospodarność, arogan
go ratusza ieżówką Prawa
wnicyy sze u.
ju Miasta terze. Micha- cego rzymanie obietnicy, Przeci
ciwnic
ne poliy
ym
yw,
niedot
Rzecz Rozwo
charak
zana z młodz ości.
- inicjat zanie, prywatę, tandet
ni pracę Rady.że to typowo wynik
Szerzej w główn
Polskiego”
poselskieją,
owej dokład
zuje i uspraw
o apolitycznym
„Dziennika
e.
zewienie.
i Sprawiedliw
orem biura
ania uważa
sali ratusz k (Platfor- i podjud
agraniie.
jest dyrekt
two i zacietr
obrad Kazia.
jego odwoł przedwyborcze zagran
Wpadli do
Pawni
pozycję
ący tykiers dzący tę część niczący Ra- łowski
, gdy Piotr
Adama Bielanh próbowali interzne,
osłabić
posła
Prowa
polityc
m,
go
zewod
nie w chwiliatelska), przewodnicz
na
zdanie
za
z radnyc
SądecCabak, wicepr
młodzieży
Niektórzy sądeckiej młodzieży No- Ma ono, ich
ma Obyw ch „Porozumienie
ują- mierz
podziękowałił jej uwagę, by
Tadeusz
pretować akcję
dy Miasta,
Klubu Radnyprojekt uchwały odwoł
ć. Wśród nich
przebiesesji i zwróc
funkcji
swoją korzyś
kie”, czytał Chronowskiego z . Grze- udział w zakłócała dalszego
cej Jacka ącego Rady Miasta akcji, jednak nie
przewodnicz, jeden z uczestników dział: gu obrad.
gorz Mądry mównicę i powie
wszedł na

w
w i sąsiadó
ja strażakó
KONINA. Akc
nie pomogła

DENT
UD
STU

ów

ły Serwis z Tych
Spłonął ca
dobytek

awały w Nowy

a będzie je
m Sączu, Przygotonik.. –

ownik
pracow
będą powst
kich w Tyzbierał współ
li już
ych sadec
dla radia
acji lokaln urdaln
zdecydowa
e. Lokalność
absurdalne. wymogiem
e Radia Echo
wywanie inform
sz Ryś – repor
e mi się Sączu
Dziennikarz
zu jest
złości. Dariunter przeprowam
naszym
chach wydaj
o swojej przys
, że także że mamy
mu w Nowy
ków rana – preze
ła prograsyjnym, ale dodam
iam,
niam,
i Piotr Fortu w. Znana z poran
apewn
Zapew
mu
sa- ter
Tychó
iut nie przyjękonce
wyborem.
acji progra
Strawił także k dzą się do
z powo
ta Pietras–Pas
świadomym adczenie w realiz kilku lat, i to
gospodarcze.
cento, ciągni
diowych Rena
y miejsca pracy
duże doświ Voice Track. Od właśnie funkzycji zmian
narzędzia,
mochód cinque
ice
Przeboje
m,, tak
maszyny, elektrycz- propo
Czętechn
Złote
zeniem
nych.
w
inne
Echo
oraz
nym powod śniee w Rzeszowie, miadów rodzin
ja Radia
u wymogów
oraz silniki

Komputer zamiast gazety

k około
W poniedziałe
ażono ogień
w Koogrom
wano
godz. 15lezauw
rozgło
innych
spawarkę
Sądecka redakc. Jednak z powod wiadomości z
na osiedlu
straty oszaco
e i wielu
ane
cjonują nasze
istnieć
w stodo Niedźwiedź). Na
ne. Wstępnie tys. zł.
Jeleniej Górze
.
ej będą
przestanie
być nadal emitow
orz Wiejak ),
stochowie,
ninie (gm. li sąsiedzi,
wdopodobni
na ponad 100ku mieszkały dwiei koncesji muszą
K),
- mówi Grzeg (MON
MONK
jednak najpra
pomoc ruszy
W budyn z synem. Stracil
z pobliskiej
cji stach
lokalne, te ane w Tychach.
yła
działu promo
czerpiąc wodę
osoby, matka y dobytek. Na
miejsce przyb
przygotowyw Wiejak, dyrektor
e informacje
studni. Na ny Dolnej, poudało się
cały życiow
, że lokaln
Grzegorz
przekonuje
cie strażakom
OSP z Msza
pne jednostki.
AGORA SA,
się szczęś ać okoliczne domy.str. IV
tem nastę
nie udało
j–
uratow
Michalec
Niestety, ognia on na drew(TOP), szerze
-49 czeka Iga

Spadek czytelnictwa gazet,
w szczególności gazet codziennych, przestał już być zjawiskiem
niepokojącym, a stał się wręcz katastrofalnym. Skrajne prognozy
– miejmy nadzieję, że niestr. VI
REPERTUAR KIN
prawdziwe – mówią, iż za
ZGUBISZ str. VI zagrać
Z NAMI SIĘ NIE
Czy mogli Sandecji?
w sparingu
kilka lat z kiosków znikną
tradycyjne gazety. To zachoWTOREK
dzące na naszych oczach zjawisko kulturowe jest oczyna
) w wyborach) szykuje
Nowaka (PiS
PO
ie Ryszarda Lachowicz (kandydat Pla
wiście bardziej złożone, ale
tforma
tr
ło o zwycięstw
na razie rządzi
sów zaważySącza n Przegrany - Pio
za
gło
47
Sąc
go
n zydenta Nowego
Nowe
dzie Miasta
pre
test n W Ra
tłumacząc je najprościej możwyborczy pro
9 49,91
,0
50
na powiedzieć, że jest efektem
bezpłatnej dostępności wszelkich treści w internecie, a także wypierania słowa drukowanego przez kulturę obrazkową.
eliższze czteyrydlata entem
r
p
k
15 lat temu nieporównywala
w
o
N
najb
z
ak prze
iczem
Ryszard Now
j
rem Lachow
NOWY SĄCZ. Nowym Sączem. Z Piot zydenckich - od wczora ad
nie większy odsetek Polaków
ch pre
sali obr
będzie rządził
ntem w wybora spotykał się będzie w
sta,
- swoim konkure
ącym Rady Mia
przewodniczczas sesji.
(również sądeczan) rozpoczynał
ratusza pod
dzień od lektury gazety kupionej
w drodze do pracy. Czytanie gah:
jscowościac
ostałych mie
Wyniki w poz
zety kończyło się przy obiedzie,
53,17%
6% 54,23%
58,5
5%
60,3
1% 55,85%
54,21% 53,5
albo po kolacji. Dziś ten obyczaj
praktycznie nie istnieje. Pracę, po
włączeniu komputera, zaczyna się
od rajdu przez portale internetowe.
BOTA
LNA SO
Wieczorem w domu – po
zyn WO
a
g
a
m
nas
TRO u
mnogości telewizyjnych
. IV JU
UBISZ str
SIĘ NIE ZG
y o złoto
Z NAMI
Walczym
programów informacyjzbiórka
wielka ro
Ruszyła
PIĄTEK
nych – raczej przeskakuje się pilotem od serialu do
serialu, niż wertuje jakiekolwiek gazety. No chyba,
że są one wypełnione informacjami, jakie nasze babcie
przynosiły kiedyś z jarmarku razem z pietruszką: „Zasnął w solarium mając 4 promile we krwi”; „Panna młoda
puściła pawia na weselnych gości”. Ludzie to lubią!
Na gusta odbiorców nie można się jednak obrażać. Najlepiej
CI
po prostu spróbować im sproBANDY RSKICH
A
stać. Ogólnopolskie portale inW PIŁK KACH
L
ternetowe znalazły prosty klucz
KOSZU
do komercyjnego sukcesu (lokalne
zresztą powielają ten model) – na 10
głównych wiadomości, 8 musi być
złych lub bardzo złych. I nawet jeśli
nie ma powodu do paniki, to czytelnicy najczęściej na takie właśnie
treści najeżdżają myszką komputera. A reklamodawcom zależy właśnie na klikaniu, więc wszystko się
zgadza. Reszta nieważna.
ósł się
szczenia
ugasić. Przeni
oraz pomie
niany dom

DYŻUR REPOR

TERA: Dzisiaj

Państwa
na sygnały od

pod numerem

telefonu 443-54

zachmurzenie
POGODA. Dzisiaj:Możliwe opady
umiarkowane. maks. od 1 do 5
deszczu. Temp. południowost. Wiatr słaby, przejaśnienia.
zachodni. W nocy
deszczu. Temp.
Możliwe opady st.
4
ki
min. od 0 do

y
piłkarskiej drużyn
h
lnym sparingu
SPORT. W niedzie iem/Bogdańskim, w barwaciło gościnnie
Sandecji ze Skalnik ionych zespołów wystąp ł działaczy z
ten oburzy
pierwszego z wymien
ików Victorii. Fakt
o dnia
czterech zawodnh, którzy jeszcze tego sameg
w klubu. Str. VIII
Witowic Dolnycczwórkę w prawach członkó
zawiesili całą

w, Muszyna,
, Stary Sącz, Grybó
e, Limanowa, Biecz
Nowy Sącz, Gorlic

głosów

Czy staniej kadencji.
i
ańcom z poprzed ać jego program
są
znanych mieszk
ntowi realizow
iedź przynio
szości z osób
.
pomoże prezydenową jakość? Odpow Rady Miasta
sesja
władzę w mieście
edział,
ra–nowa Rada
miaaną walkę o
– jak zapowi pierwsza, wczorajsza
od polityki –
wprowadzać
że wygrała wizja
e, choć już
aci stoczyli wyrówn
nie uda się uciec
ada, cześć radni bloku
Obaj kandyd ga 47 głosów zdecydowała,
samorządzie
najbliższe miesiąc
jak sam zapowi
co
w sądeckim
mający większo
na lepszy. A zy.
Niewielka przewa a przez Nowaka. Teraz,
zwiastuje, że um zasiedli wyłącznie przy sprzeciwie PiS.
wizerunek Sącza
wyborc
ego
podawane
sta zaproponowan
stąd w prezydi
ienia Sądecki ego komunikatu PKW
ujawo to, żeby zmienić k chce złożyć protest
Porozum
i
y
walka
Gdyby
.
go
ka
Platform
nia oficjaln
nych głosów
icza? Na począte
Jego
CZYK
alne.
Do chwili ogłosze
czeka Lachowego przeliczenia nieważ zostać powtórzone. LaMONIKA KOWAL
w są nieoficj
- str. VIII
Chce ponown wybory mogłyby nawet alność. Wkrótce Piotr nie
wyniki wyboró
em Nowakiem - str. III
której
Miasta
- rozmowa z Ryszard
niono błędy, tylko rozważa taką ewentu
sekretarza miasta,
wielka walka” a” - relacja z posiedzenia Rady icza - str. III
jeśli nie
„Czeka mnie
sztab na razie zrezygnować z funkcji
ać nowej pracy,
rządzi Platform ie wyborczym Piotra Lachow
chowicz musiz mandatem radnego i poszuk dniczącego Rady.
„Na początek
i
O proteśc
pod rządam
może łączyć lić się wyłącznie dietą przewo
ł swojej historii się w więkchce zadowo zaczyna nowy rozdzia
która składa
Nowy Sącz i PO-PiS-owej Rady Miasta,
PiS
prezydenta z
Sękowa
Podegrodzie
j
Małgorzata
Piwniczna-Zdró
Stanisław
Małuch
Laskowa
Joanna
Łatka
Krynica-Zdrój
Stanisława Leśniak
Gorlice
Niebylska
Chełmiec
ierz Emil

pod numerem

-49 czeka
telefonu 443-54

Piotr Gryźlak

e,
niewielki oraz
Dzisiaj:
czu
POGODA. e opady deszod
17 do
przelotnTemp. maks. ienia.
burze. W nocy przejaśn
st.
19 st. min. od 8 do 10
Temp. słaby, północno-scami
Wiatr ni. Jutro: miej czu i
wschod e opady deszdo 18 st.
przelotnTemp. od 17
burze. nała Asia Batko

do
nsowały
i Kalisz awa
Grześkam

ranej nad
kro po wyg
zynianki/Fa
karki MusPolski. Str. XII
mostu na
tw
nowego most
SPORT. Siat
mistrzos
etni
budowa
finałów
ła będzieiu miesięcy 50-l ości. Str. IV
nośn
kosztowa
złotych kiej. W ciągu pięcy, o wyższej
ć milionów
Tarnows powstanie now
Sześ
ul.
.
u
NOWY SĄCZ ienicy w ciągna jego miejscu
rzece Kamrozebrany, a
zostanie

rkiewicz
Kuba Topo
Zdjęcia

\QD
Z0XV]
F]*U\Ey
6WDU\6j
ZD%LHF]
/LPDQR
]*RUOLFH
1RZ\6jF

k Zawady,
Zawodni

y
niemając



z butem
a w twar
burmistrz
uderzył
e koszulki,
już na sobi

Dzisiaj
ORTERA:
DYŻUR REP

na sygnały

23–letni
pod wiecmieszkaniec Nowe
czej jeźdzzór w poniedział go Sącza
ek po szale
ie na obwo
siebie i kiero
dnicy mias
ńwcę w tym
jadącego
ta zabił
samym wiek
grała się z przeciwka. Trage
dia roze-u,
nych kierona oczach innyc
pirata drogwców, wyprzedzh przerażoanych przez
Sprawca owego.
wypa

sygnały od
Państwa pod
numerem telefo
nu

Jak doszło do

wypadku?

1

2

3

4

ul. I Bryga

Fot. Wojci
ech Chmu
ra

443-54-49 czeka

dy

1. trwa szaleń
cza jazda al.
Piłsudskiego
2. kierow
panowanieca fiesty traci
3. przecin nad autem
4. z całyma pas zieleni
w jadącegoimpetem uderza
forda escort
Fiesta staje
a.
w płomieniach

bt

Iga Michalec

9 marca 2007,

ttrr
otr
o
io
Pio
Pi
P
icz
ic
wicz
ow
how
ach
Lac
3
2
23
623
62
126

Ryszard
Nowak
12670

y od Państwa
Dzisiaj na sygnał

Jechał n
a zabicie

czna-Zdrój iennik.krakow.pl
na Dolna, Piwni
www.dz
Krynica-Zdrój, Msza

Nowy Sącz, Gorlic
e, Limanowa, Biecz
, Stary Sącz, Grybó
w, Muszyna,

Andrzej
Szkaradek
ujawnia

ów
ów
sów
s
głosó

Kazim
Bodziony
Sterkowicz

k.krakow.pl

2006,

%

DYŻUR REPORTERA:

www.dzienni

Filip Wesołows
Rysunek wykonał Sącza
z MP nr 1 z Nowego

28 listopada

Bernard i
Stawiarsk

ŚRODA

y Sącz, Gryb
ów, Muszyna
,

Krynica-Zdrój
, Mszana Doln
NOWY S
a, Piwniczn
a-Zdrój
ranne w trĄCZ. Dwie ofiary śm
agicznym
wypadku iertelne, trzy osob
y
na al. Piłs
udskiego

dku swoją
fordem fiestą
jazdę
rozpoczął
cy Kamie
dużo wcześ„na zabicie”
nnej,
niej, na
na alei Piłsud a potem od wiadu
ktu kolejo uliWyprzedza skiego, pędzą
wego
z obu stron,ł napotykane poc w stronę miasta.
drodze
błyskawicz
chu. Tak
go zapam nie zmieniając pojazdy
później przys
iętali świad
pas rumiejsca wypa tawali samochoda kowie, którzy
dku.
przekonani
Intuicja ich mi w pobliżu
nie myliła
niej kilkas , że stanie się traged
. Byli
et metrów
ia.
Doszł
ko skrzyżowan
za marke
o do
tem real,
ia z ulicą
fiesta przy
niedalekolejny mane I Brygady. Rozpę
jątkowo szerok
dzona
wrze wyrw
iego w
ała się
przejechała
ponad stotym miejscu pasa z wyi wpadła całym
ruchu
metró
ka od centru impetem na w pasem zielen ,
jadące
i
m miasta
masakry.
forda escortgo z przeciwa. Doszło
przody obuKompletnemu zmiaż
do
dżeniu uległy
najmniejszy samochodów.
w ogniu. ch szans. Do Kierowcy nie mieli
tego fiesta
próbowanoWyciągniętego z niej
stanęł
już
mężczyzny a
Kierowca nawet dłużej reanim
nie
ować.
rejestracjam drugiego pojaz
du, z niemi
tala. Trzec i, zmarł po przew
eckimi
h
iezien
jego
iu do szpiju obrażeniam pasażerów
ganów wewn i głowy, kończ z różnego rodza
yn
ętrznych
szpitalny.
i orDwóch z trafiło także na
bowca, dwóc
oddział
nich to
z zakupów h pochodzi z mieszkańcy Łastępnego w Nowym Sączu Łabowej. Jechali
dnia miała
. Trójk
miec. Nieste
wrócić do a z nich naPod wrażety, jeden z nich nie pracy do Nieniem
wróci
pa osób,
kierowcówtej tragedii była nigdy.
cych samo
duża grui
pasaż
erów
chodów
skiego osied
oraz miesz nadjeżdżająświadków, la Wojska Polsk kańców poblidesłała nampani Małgorzata iego. Jeden ze
dakcji zdjęc nawet na internKossakowska naia z miejs
etowy
decznie dzięk
ca zdarzenia, adres reza co serNiedługo ujemyy..
po tym wypa
ketu real
wy dku,
następnegona ul. Wiśniowie w pobliżu marckiego doszł
Tym razem zderzenia maluc
m
o do
ha
skutki były
mniejsze.
by niepoz alfą romeo.
równywalni
Feralny dzień
e
na sądec
jednak się
sąde kich
nie skońc
drogach na
nym ze zjazd
zył.
ów samo W Cieniawie na tym
i wjechał
chód
ch wypa
jeddł z
dze żadnew pole. Szczęśliwie
j przeszkodyśli
nie było pojezdni
prawdopodo
dro.
bniej wystr Przyczyną był
zał
za opony
naj.
Wojciech
Chmura

DYŻUR REPO
RTERA: Dzisi
aj na

z PN
Sącza

2006,

Fot. Małgo
rzata Kossa
kowska

będą
cje lokalne w Tychach z
boje
eckie informa
Z. Czy sąd
o Złote Prze
NOWY SĄCz siedziby Radia Ech
nadawane rowego oddalenia?
200-kilomet

z Nowego

16 sierpnia

al. Piłsud
skiego

28 grudnia ub. roku ukazało się
ostatnie wydanie nowosądeckiego dodatku „Dziennika Polskiego”. Po czternastu latach bez
zdania wyjaśnienia i komentarza zniknęła jedna z sądeckich gazet codziennych. Tym sposobem
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– nie czytają. A z każdym rokiem będzie jeszcze gorzej.
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Dlaczego jednak po 14 latach ukazywania się zniknął z rynku „Dziennik
Nowosądecki”? Właśnie dlatego, że
na kurczącym się rynku czytelniczym nie było już miejsca dla dwóch
regionalnych gazet codziennych. Coraz częściej wygląda też na to, że nawet dla jednej gazety codziennej jest już
tego miejsca za mało.
W Małopolsce i automatycznie na Sądecczyźnie
(a wcześniej w dawnym województwie nowosądeckim) ukazywały się „od zawsze” dwa
regionalne dzienniki – „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”. Do końca 1996 r. obydwie
gazety poświęcały tzw. regionom
niewiele uwagi, wychodząc z założenia, że najważniejsze jest to,
co dzieje się w Warszawie, ewentualnie w Krakowie. Nie trzeba było
jednak badań prasoznawców, by
odkryć, że dla czytelnika w Nowym
Sączu, Tarnowie czy Zakopanem
najważniejsze jest to, co powiedział jego sąsiad, bo to co powiedział premier, słyszał już w radiu
albo telewizji. Do 1996 r. „Gazeta
Krakowska” i „Dziennik Polski” poświęcały na lokalne informacje jedną stronę (na dodatek ostatnią), czyli ułamek
swojej codziennej uwagi.
Rewolucja wybuchła w 1997
r. kiedy „Gazeta Krakowska”
uruchomiła oddzielny dodatek pt. „Gazeta Nowosądecka”.
Niedługo potem powstał też
„Dziennik Nowosądecki”. Czytelnicy w naszym regionie mogli
się wreszcie poczuć docenieni,
mówiono nawet, że Sądecczyzna
ma swoje gazety codzienne. Nie
było w tym zresztą wielkiej przesady, bo po raz pierwszy w historii, lokalne dodatki były robione
w całości w Nowym Sączu przez
oddzielne redakcje, liczące w najlepszych momentach po kilkanaście osób. Sądecka prasa święciła
najlepsze dziesięć lat w swojej historii. Lokalne dodatki urosły do
porcji 8 stron codziennych informacji. Bywały jednak okresy w latach 2003–2007, kiedy nowosądecki dodatek „Dziennika
Polskiego” wydawał 12, 24
i 32–strony codziennej gazety, a w rekordowym momencie nawet 40 stron poświęconych regionowi!
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Recepta była prosta. Głód informacji ogólnopolskich i ze świata zaspokajały media elektroniczne. Regionalna gazeta codzienna
specjalizowała się w dostarczaniu
serwisu informacyjnego o tym, co
działo się najbliżej czytelnika. Gazety, które utrzymały taką filozofię
wydawniczą, do dzisiaj notują niezłe wyniki sprzedażowe, i dzielnie
się trzymają na rozjechanym przez

kryzys rynku mediów drukowanych. Wydawcy małopolskich gazet
nie poszli jednak w tym kierunku.
Najpierw zlikwidowano codzienne
lokalne wydanie „Gazety Krakowskiej”, samodzielny sądecki dodatek ograniczając tylko do wydania
piątkowego. Kilka lat później drugi
wydawca rozpoczął stopniowe zwijanie „Dziennika Nowosądeckiego”.
Ten pierwszy wydawca to Polskapresse, część niemieckiego
koncernu Passauer Neue Presse, do
którego należy „Gazeta Krakowska”. Drugi to krakowski wydawca – Wydawnictwo Jagiellonia, na
każdym kroku podkreślający swój
polski kapitał, przywiązanie do
tradycji i misję opierania się sprzedaży tytułu niemieckiemu wydawcy gazet regionalnych. O chęci zakupu „Dziennika Polskiego” przez
Polskapresse mówiło się zresztą od
kilkunastu lat. Plotki, przecieki,
a czasami nawet „sprawdzone informacje” w tej sprawie docierały
również do Nowego Sącza. Na oficjalny komunikat o sfinalizowaniu
transakcji trzeba było jednak czekać do 1 lipca 2011 r. Od tej daty
obydwie małopolskie gazety codzienne należą już do Polskapresse. Od tego dnia również nie tylko
środowisko dziennikarskie zadawało sobie pytanie – kiedy zniknie jedna z gazet, bo wydawanie
dwóch konkurujących ze sobą tytułów wydawało się mijać z celem.
Czy tak się stanie? Pewnie niebawem się przekonamy, na plotkach
trudno budować jakąś opinię.
(MOL)

***

Czytelniczy sukces „Dziennika
Nowosądeckiego” przypadający na pierwszą dekadę XXI wieku udało się zbudować głównie
dzięki bardzo ciężkiej pracy kilkunastoosobowego zespołu sądeckiej redakcji „Dziennika Polskiego”. Nigdy wcześniej, ani
nigdy później nie udało się już
zgromadzić w jednej redakcji
kilkunastu tak różnych osobowości, z których każda była najlepsza na jakimś odcinku swojej
dziennikarskiej roboty. W połączniu z ogromną pasją wielu
z tych osób, chęcią zbudowania
nowej jakości na sądeckim rynku mediów i zwyczajnym zacięciem do konkurowania, dało to
efekt, z którego każdy z tamtego
zespołu mógł być dumny. To był
sukces. Do cudów zaś należy zaliczyć fakt, że w tak nerwowej,
stresogennej i pełnej napięć pracy, jaką jest robienie gazety codziennej, nikt nikogo w redakcji nie zamordował. Dzięki temu
blisko dwadzieścia osób z tamtego zespołu „Dziennika Nowosądeckiego” może się dziś realizować w nowych, ambitnych
zajęciach.
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Ludzie i pasje

Emerytowany proboszcz poszukuje genu Adama
Szlak bursztynowy w pewnym okresie najprawdopodobniej nie przechodził przez Bramę Morawską,
a przez Sądecczyznę. Nasze ziemie
mogą być kolebką Słowian. Te rewolucyjne tezy pozwala postawić genealogia genetyczna, której badaniem
zajmuje w niewielkim pokoiku na
poddaszu plebanii w Tropiu ks. Stanisław Pietrzak, emerytowany proboszcz parafii.

Zdaniem księdza zarówno Kaszubi, jak i Ślązacy nie mają też
„biologicznych” podstaw do
autonomii.
– Ich geny wskazują, że są bardziej polscy niż Polacy – śmieje się
ksiądz. – Geny mieszkańców Śląska procentowo nie różnią się od
Polaków, za to dość znacznie od
Niemców, czy Ślązaków w Czechach. Wynika z tego, że nie było
wspólnego Śląska. Kaszubi natomiast w 62 proc. mają geny grupy
R1a1 – czyli słowiańskie.

***
Genealogia genetyczna to nowa
gałąź wiedzy. Liczy zaledwie 10 lat.
Źródłem tej nauki są testy DNA,
a konkretnie Y–DNA, czyli płciowego chromosomu męskiego, i mtDNA – genu przekazywanego przez
matkę. Na podstawie badań laboratoryjnych, przeprowadzanych
przeważnie w Stanach Zjednoczonych, można określić, do jakiej grupy populacji ludzkości należymy.
Pień drzewa genealogicznego ludzkości tworzą rody oznaczone przez
naukowców literami: A, BT, CF, IJK,
K, (NO), P i R. Na podstawie badań
Y–DNA naukowcy próbują określić
wspólnego przodka współczesnego człowieka – Adama. Droga prowadzi do Afryki Południowej, stąd
bowiem odchodzą gałęzie rodów
A, BT – odpowiadające pierwszemu człowiekowi. Być może badania, w których bierze udział ksiądz
z Tropia, pozwolą dokładnie określić narodziny tzw. chromosomalnego Adama.

***
Ks. Stanisław Pietrzak wiele
lat sprawował funkcję proboszcza
w Tropiu. Gdy musiał odejść już na
emeryturę, postanowił nadrobić
zaległości rodzinne. – Uzmysłowiłem sobie, że nigdy nie miałem
czasu dla mamy, taty, braci, kuzynostwa. Nawet nie wiedziałem,
gdzie są moje rodzinne korzenie.
Więc się tym zająłem – opowiada
ks. Pietrzak.
Przez trzy lata badał pochodzenie swojego rodu. Wyszukiwał
R

E

K

L

A

M

A

***

Ks. Stanisław Pietrzak, ur. 1937 w Krasnem Potockiem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1963. Był proboszczem
parafii Tropie od 1980 r.
w księgach parafialnych swoich
przodków w linii matki – Janików
i Szlagów – i w linii ojca – Pietrzaków, mieszkających w Krasnem
Potockiem. Ponieważ jest księdzem,
było mu łatwiej. I tak udało mu się
odszukać swoje rodowody, z których jeden – Janików z Łazów Biegonickich – zaprowadził go aż do
1655 r. Na dokument z tego okresu natrafił w księgach parafialnych w Biegonicach, przechował
się w klasztorze klarysek w Starym Sączu.
– Szukając informacji, odkryłem, że Szlagowie – rodzina babci po stronie mamy – i Pietrzakowie wyszli z jednej miejscowości
– Łukowicy. Dziadek mojego taty
i babcia mojej mamy zeszli się natomiast w Krasnem Potockiem.
Po dokumentalnym opracowaniu genealogii swojego rodowodu

natrafił w internecie na wzmiankę
o genealogii genetycznej . – Wyczytałem, że ułatwia ona poznanie czy
wyszukiwanie związków rodowych – mówi ks. Stanisław.
I tak, nie wiedzieć kiedy, wciągnął się w pochodzenie i historię
nie tylko swojej rodziny, ale historię rodu począwszy od pierwszego
człowieka. Najpierw zbadał genetycznie swoich przodków. Badaniom DNA poddały się po dwie osoby z rodziny Pietrzaków, Szlagów
i Janików.
– Przynależę do grupy R1a1a1
[małe literki i cyfry oznaczają mutacje, jakie dokonały się w grupie R – przyp. red.], czyli grupy głównie słowiańskiej. [Do niej
należy 57 proc. Polaków – przyp.
red.]. Wszyscy Pietrzakowie powinni mieć taką. Odkryciem było
dla mnie, że Szlagowie, wywodzący się z tej samej miejscowości
– Łukowicy, przynależą do grupy J
– której powstanie datuje się na 40
tys. lat, zaś R dokonało się 20 tys.
lat temu – mówi ksiądz.

***
Analiza badań laboratoryjnych
w Sanach Zjednoczonych, których
wyniki są dostępne na specjalnych
stronach internetowych, pozwoliła księdzu na wyciągniecie rewolucyjnych dla historii wniosków.
Swoimi spostrzeżeniami dzieli się
z naukowcami w Rosji, Ameryce
czy Europie Zachodniej.
Rosyjska genealogia genetyczna
wskazuje, że mutacje grupy R miały swoje zagęszczenie w Karpatach.
– Badania potwierdzają, że
R1a1 najwięcej jest w rejonie polskiego Spisza – aż 70 proc., podczas gdy w Polsce wynosi średnio 56 proc. Czyli Spisz wcale nie

Jego największym
osiągnieciem w ciągu
dwóch lat badań
jest opracowanie
tablic mutacji,
pozwalających określić
czas wspólnego
przodka. Dzięki
temu mógł wykazać
mieszkańcowi Ameryki,
mającego rodzinę
również w okolicach
Limanowej, jak wielki
dystans ich dzieli

był niemiecki! – zauważ ksiądz.
– A ludność słowiańska okazuje się
niemal jednolita.
Genealogia genetyczna pozwala wskazać na jeszcze inne ciekawe spostrzeżenia dotyczące rejonu
dorzecza Dunajca. Wykazuje m.in.,
że na tych terenach, jak na szlaku
wzdłuż środkowej Polski, mieszkają przedstawiciele rodziny genowej… Kaszubów.
– Skąd Kaszubi tutaj? Prawdopodobnie szlak bursztynowy nie przechodził, jak uważają historycy przez
Bramę Morawską. Tam, co prawda istnieje przełęcz, ale być może
była kiedyś nieprzechodnia, bagnista. Badania wskazują na Sądecczyznę, gdzie mieszka pewien procent
Kaszubów mutacji pomorsko–słowiańskiej L365, podczas gdy na Śląsku Cieszyńskim nie ma ich śladów.

Nieco z innego rodu genetycznego pochodzą natomiast zamieszkujące nasze tereny Łemkowie. Wśród
nich – większy procent grupy E,
nazywanej również palestyńską
– wiele jej bowiem wśród Żydów
[Ciekawostką jest, że taką miał
również Hitler – wtrąca ksiądz]. E
dominuje m.in. na Bałkanach.
– Wiemy już więc, że Łemkowie
to nie ludność ruska, jak niektórzy
uważali. Podobieństwa językowego i genowego należy upatrywać
właśnie z ludnością krajów bałkańskich – stwierdza ks. Pietrzak.
Jego największym osiągnieciem
w ciągu dwóch lat badań jest opracowanie tablic mutacji, pozwalających określić czas wspólnego
przodka. Dzięki temu mógł wykazać mieszkańcowi Ameryki, mającego rodzinę również w okolicach
Limanowej, jak wielki dystans ich
dzieli.
– Z jego wyliczeń wynikało, że
jesteśmy spokrewnieni. Tymczasem na podstawie swoich i jego
genów dowiodłem, że nasz wspólny przodek żył… 17 tys. lat temu
– opowiada ksiądz.
Teraz czeka na analizę badań
dwóch Afroamerykanów: Dorseya
i Jonesa. Obaj mieszkają na wyspach
Bahama, gdzie 90 proc. populacji to
czarnoskórzy. Tam najprawdopodobniej są najstarsze geny.
– Dorsey i Jones są genowo
bardzo dalecy od siebie. I dlatego
mam nadzieję, że dzięki powiązaniu ich genów uda się dotrzeć
do chromosomalnego Adama,
żyjącego około 125 tysięcy lat
temu – mówi ks. Pietrzak. Dodaje przy tym, że to, co robi, nie jest
sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego. – Ewolucja zupełnie
może zmieścić się w naszej nauce. Biblia mówi o genealogii, ale
tylko w sposób symboliczny i obrazowy, np. że Bóg lepił nas z gliny. Wiemy, że rozum ewoluował.
Pytanie, kiedy Bóg dał nam nadprzyrodzone powołanie? Religia
jest otwarta na naukowe dywagacje, które służą również wyjaśnieniu naszej wiary.
KATARZYNA GAJDOSZ

Opracowania księdza Stanisława
Pietrzaka nt. genealogii genetycznej
znajdziesz na stronie: www.tropie.
tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm
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Opinie
Egotyzm
kontrolowany

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

N

astał nam nowy
rok, a ja ciągle
tkwię w czasie przeszłym.
Może dlatego, że miniony zakończył się bardzo sympatycznie. 17 grudnia o godzinie
11.55 uległem wzruszeniu. Oto
nawiedził mnie goniec, dzierżąc w ręku efektowną przesyłkę (piękny bukiet z amarylisów)
z dołączonym doń przemiłym liścikiem. Była to reakcja na koncert, jaki odbył się poprzedniego
dnia w „Sokole”. Wspominałem
już kiedyś, że wreszcie po kilku latach usilnych starań udało się nam (nam, tzn. kabaretowi „Ergo”) wydać nową płytę.
Występek promocyjny chyba się
udał, a kwiaty i te na scenie, i te
przesłane przez umyślnego były
pięknym dodatkiem. Powiem
szczerze – połechtało to naszą próżność, wyzwoliło endorfiny, a przy okazji odkryłem, że
umiarkowany, sporadyczny egotyzm jest całkiem fajny. Przygotowując nagrania, napracowaliśmy się twórczo jak nigdy. Ale
warto było. Już w czasie koncertu, zapowiadając kolejne piosenki, nieoczekiwanie dla samego siebie odkryłem, że wydane
przez nas płyty układają się w logiczny ciąg. Najpierw była „Krucjata do Europy”, wyrażająca
nasze tęsknoty za Unią Europejską. Kilka lat później, kiedy marzenia stały się faktem, powstał
krążek „Z życia Sarmatów”.
Tym razem piosenki traktowały o tym, jakie wiano wnieśliśmy do Zjednoczonej Europy. No
i trzecia część tej trochę niezamierzonej trylogii – „Inna rasa:
Polacy”, czyli rzecz o tym, jak
nas w tej Europie widzą. Spotkanie z publicznością w „Sokole”
było zdecydowanie udane. Nie
będę ukrywał, że trochę się tego
koncertu bałem. Już sam fakt, że
przez scenę miało się przewinąć
prawie dwudziestu artystów, był

lekko spinający, bo tak naprawdę do końca nie było wiadomo,
czy to wszystko się zgra i sklei.
Byli też debiutanci: wspomagał
nas chórek PWSZ, zaś na kontrabasie (pod nieobecność Andrzeja Święsa) po raz pierwszy zagrał
z nami – Marek Czechowski. Zagrał świetnie. Miał do wykonania
kawał roboty, bo o ile my znaliśmy utwory na pamięć, on musiał w krótkim czasie opanować
naprawdę spory materiał muzyczny. Więc, drodzy Czytelnicy, zapamiętajcie to nazwisko,
bo jeszcze o nim usłyszycie. Swój
debiut miał też spokrewniony ze
mną Piotr Bolanowski. Myślę,
że była to frajda i dla niego, i dla
nas. Żeby z nami zagrać, z Poznania przyjechała Paulina Kaczmarczyk, sądeczanka, ale na
stałe związana z tamtejszą Filharmonią. Grała może niewiele,
ale za to jak! Jak widać, towarzystwo nie tylko liczne, ale i wyborowe. Tak to już jest, że kiedy coś
się uda (a płyta – nieskromnie
zauważę – chyba się udała) niemal cały splendor spada na muzyków i wykonawców. Tymczasem ogromną rolę w powstaniu
krążka odegrali nasi kabaretowi przyjaciele: Wojtek Szpineter
(artysta – plastyk) i Daniel Janiszyn (fotograf). Nie byli bohaterami pierwszego planu, bo robotę mieli mało sceniczną. Siedzieli
parę tygodni w pracowniach
i atelier, żeby oprawie graficznej płyty nadać jakiś artystyczny kształt, żeby znaleźć na nią
sposób. Jestem pewien, że efekt
końcowy zaakceptowali, a ich
drobne uwagi krytyczne należy raczej traktować jako zwykłą kokieterię. Obu się pewnie
nie wypłacimy, a ja nie mam nawet pomysłu na jakąkolwiek rekompensatę za ich trud i wysiłek. Oczywiście zawsze mogę
machnąć dla nich jakiś plugawy
limeryk, ale czy będzie to właściwe zadośćuczynienie? Wątpię. A propos limeryku: w czasie
koncertu wykorzystałem parokrotnie ten gatunek jako formę zapowiedzi. Może to jest jakiś
pomysł na przyszłość? Współpracującego z nami Jaśka Adamskiego zaanonsowałem tak: Janek A. uległ raz kiedyś pokusie /
Taternikiem być, więc był na Elbrusie / Przez to częste wspinanie / Szybkie ma szczytowanie /
Co nie bardzo podnieca Danusię!

Będzie strajk
dziennikarzy

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
1.
Media donoszą, że sądecki PKS bankrutuje. Sensacja? Wręcz przeciwnie.
Sensacją na pierwszą stronę byłaby informacja, że sądecki PKS wychodzi na
prostą. Ale wychodzi na to, że jednak
nie wychodzi. Autobusy weszły w ostry
zakręt i chyba łapią poślizg w tym wirażu, choć służby starosty informują, że
wszystkie drogi są przejezdne. Cóż zatem? Mam już na koncie tyle publikacji
na temat sytuacji w PKS–ie, że ich liczba chyba powoli upoważnia mnie, by
otworzyć przewód doktorski poświęcony temu tematowi. Zastanawiam się tylko, jak miałby brzmieć tytuł mojej pracy
habilitacyjnej? Może np. „Wpływ przywilejów pracowniczych na kondycję zakładu pracy”. Albo: „Polityka związków zawodowych a wynik ekonomiczny
przedsiębiorstwa”. Zobaczymy. A może
zamiast tego wystąpię do Instytutu Pamięci Narodowej o nadanie mi statusu osoby represjonowanej lub choćby pokrzywdzonej. Ale nie przez reżim
komunistyczny, tylko właśnie przez
związki zawodowe PKS. Po jednym
z moich tekstów na temat sytuacji w tej
firmie, odwiedziła redakcję tak liczna
reprezentacja wszystkich związków zawodowych, że zabrakło miejsc siedzących. Po praniu mózgu, jaki mi zafundowano, przyznałem się bez stosowania
dodatkowych tortur, że sytuacja w PKS
jest idealna, a jeśli coś jest nie OK, to jest
to wyłącznie moją winą! Zatem: moją
winą jest, że wszyscy inni przewoźnicy
szybciej niż PKS dostosowali się do warunków rynkowych i konkurencji panującej na sądeckich drogach. Moją winą
jest, że ludzie czekający na przystankach nie wsiadają do podjeżdżających
autobusów PKS, tylko – nie wiadomo
dlaczego – wolą poczekać aż podjedzie
ktoś inny. Moją winą jest, że nie sprawdziłem rzetelnie, iż paliwo ginące z PKS–u przez lata całymi cysternami zwyczajnie wyparowało, a nie zostało przez
kogoś wyniesione albo wywiezione
w baku. Przyznaję się, że kiedy na lekcji
fizyki pan profesor Aleksander Mierzwa
„Pikuś” tłumaczył zawiłości parowania, ja chodziłem na wagary, czego dzisiaj mamy efekty. To również ja w swojej

przewrotności wymyśliłem, by zatrudnić w PKS prezesa dojeżdżającego codziennie do pracy 200 km w jedną stronę, dzięki czemu na same jego podróże
trzeba było zużyć więcej paliwa niż spala cała flota autobusów PKS wożących
powietrze. Swoje winy mógłbym jeszcze
długo wyliczać, ale może prościej byłoby
je zamknąć w jednym zdaniu: wszystkie
nieszczęścia sądeckiego PKS–u to ja! Cóż
więc jest zaskakującego w informacji, że
PKS bankrutuje? Przecież wystarczy dopisać, że to przez Molendowicza!
2.
Ale poprawiam się! Żeby lepiej zrozumieć mechanizmy ekonomiczne rządzące
takimi skamienialinami gospodarczymi
jak wyżej opisana, poświęciłem w sobotę czas, by podciągnąć się w rachunkach.
Dzięki uprzejmości firmy Gold Partner
wysłuchałem wykładu Jarosława Mizaka z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Noble Fund. Wszystkim polecam!
Szczególnie liderom związków zawodowych i ludziom żyjącym z odmieniania
przez wszystkie przypadki słowa „kryzys”. Nakręcanie spirali strachu świetnie się sprzedaje. Ludzie przerażeni wizją zbliżających się kłopotów siedzą cicho
przed telewizorem, zamiast bezsensownie wydawać swoje pieniądze. Po co pisać
i mówić, że według wszelkich prognoz
w 2012 r. czeka nas wzrost gospodarczy
– ostrożnie szacując – na poziomie 3 procent PKB. Kto chce czytać dobre wiadomości? Najlepsze są złe, w myśl starej
zasady, że nic tak nie ożywia pierwszej
strony gazety jak trup.
Za pół godziny ma się rozpocząć
strajk w Newagu. Nie mam pojęcia jak
się potoczy i jak się skończy. Zanim się
jednak zaczął, moją uwagę przykuł fragment listu posła Arkadiusza Mularczaka
do zarządu firmy. List mi się generalnie
podoba, poseł pisze rozważnie i nie faworyzuje żadnej ze stron. Szczególną zaś
uwagę zwraca fragment, w którym poseł zauważa, iż zarobki od 1400 do 2300
zł są niewystarczające na godziwe życie.
Święta prawda! Już gdzieś o tym czytałem. Mianowicie jakoś całkiem niedawno branżowy miesięcznik „Press” podał
listę płac w polskich mediach. Pomijam
Warszawę, bo oni tam za kichnięcie wystawiają fakturę na tysiąc złotych. Otóż
z lektury zestawienia wynika, że dziennikarz/reporter w mediach regionalnych (czyli takich jak sądeckie) może
miesięcznie liczyć na zarobki wysokości… 1800–2500 zł (nawet z 35–letnim
stażem pracy – ale to już mój dopisek).
No i co ja mam teraz napisać? Jak to skomentować? Będzie kolejny strajk? Zastrajkują dziennikarze? Tylko kto będzie
ten protest relacjonował?
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Polityka/samorząd

Inwentaryzacja w szeregach PiS
R O Z M OWA z MARIANEM KULIGIEM, pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Sączu.
– Ma Pan przygotowaną kartkę z napisem „remanent” bądź
„inwentaryzacja”?
– Trochę tak to wygląda. Od momentu, kiedy senator Stanisław Kogut powierzył mi obowiązki pełnomocnika miejskiego, mam za
zadanie uporządkować sprawy PiS
w Nowym Sączu. Tak będzie do czasu wyborów nowych władz partii.
– Nie miał Pan wątpliwości, by przyjąć te obowiązki? Komentowano,
że PiS się skończyło w Nowym Sączu, że teraz nadchodzi czas Solidarnej Polski.
– Zacznę inaczej. Były wcześniej
sygnały, że może się coś w partii
wydarzyć, ale – powiem szczerze
– nie wierzyłem, że stanie się to tak
szybko, zaraz po wyborach. Trochę
mnie to zaskoczyło.
– Jak Pan zareagował na wiadomość,
że poseł Arkadiusz Mularczyk nie jest
już członkiem PiS? Wiele lat blisko
współpracowaliście. Wyobrażał Pan
sobie taką sytuację?
– Nie wyobrażałem sobie. Byliśmy blisko z posłem Mularczykiem,
jeśli się patrzyło z zewnątrz. Mimo
iż byłem przez dwie kadencje członkiem zarządu miasta PiS, to spotkań
tego gremium było bardzo mało.
– Dlaczego?
– O to proszę zapytać już pana
posła.
– To jako członek zarządu nie naciskał
Pan, że trzeba się częściej spotykać
i więcej dyskutować?
– Próbowałem. Nawet przy okazji którychś wyborów zaaranżowałem takie spotkanie, ale nie
wszyscy członkowie zarządu się
zjawili. Odczułem, że nie było to
mile widziane.
– Jak Pan ocenia odejście posła Arkadiusza Mularczyka z PiS?
– Chyba podobnie jak wielu
wyborców, którzy niedawno głosowali na pana Mularczyka, jako
kandydata PiS. Zwyczajnie jestem
R
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płacą składek, po drugie, bo nie
czują się członkami partii. Z kolei
osiem osób było zdziwionych, że nie
ma ich na liście, a czują się członkami PiS i płacą składki.
– A co lub kto decyduje o tym, że
ktoś jest, albo nie jest członkiem PiS?
Wypełnienie deklaracji członkowskiej, płacenie składek czy jeszcze
coś innego?
– Zanim otrzymałem wspomnianą listą, próbowałem sam
stworzyć listę, nazwijmy ją, pamięciową. Poprosiłem znajomych

Byliśmy blisko z posłem
Mularczykiem, jeśli się
patrzyło z zewnątrz.
Mimo, iż byłem
przez dwie kadencje
członkiem zarządu
miasta PiS, to spotkań
tego gremium było
bardzo mało

zawiedziony, tak jak wiele osób,
z którymi rozmawiam.
– Co Pan mu powiedział, jeśli spotkaliście się po wyborach z posłem Mularczykiem, a jeśli się nie spotkaliście
jeszcze, to co by mu Pan powiedział
w przypadku takiego spotkania?
– Nie było jeszcze takiej okazji, choć w momencie powierzenia mi obowiązków pełnomocnika
miejskiego partii, próbowałem się
kontaktować z panią Iwoną Nogą
z biura poselskiego Arkadiusza Mularczyka. Bezskutecznie, bo mój telefon nie był odbierany.

– A po co Pan dzwonił?
– Chciałem się zorientować, jaka
jest możliwość zdobycia aktualnej
listy członków PiS w mieście.
– Udało się tę listę odzyskać?
– Udało się, ale drogą formalną.
Odebrał je pan senator Stanisław
Kogut, ale niestety lista jest bardzo
nieaktualna.
– Co to znaczy?
– Jest na nich wiele osób, które już od kilku lat nie są członkami
PiS. Przynajmniej tak mi powiedziały w rozmowie telefonicznej.
Po pierwsze dlatego, ponieważ nie

A
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książki, skrypty, kalendarze,
zaproszenia ślubne, cenniki,
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instrukcje obsługi,
karty gwarancyjne, itp.

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel./fax 18 547 45 45, tel. 18 441 02 88
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księgarnia internetowa
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możliwość druku małych nakładów
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członków partii, by rozejrzeli się
w swoich środowiskach i zastanowili, kto jeszcze należy do PiS.
Na tej podstawie zorganizowałem
w grudniu takie spotkanie, i przyszło na nie ok. czterdziestu osób.
Przyszli również ci, którzy płacą
składki, a nie ma ich na liście.
– Kto odnotowuje płacenie składek
i ile wynosi składka członkowska?
– Podstawowa składka to 10
zł miesięcznie. Są podwyższone składki dla osób, które z szyldem PiS sprawują jakieś funkcje
– prezydenta, radnego miejskiego czy wojewódzkiego. Najwyższe składki płacą posłowie. Płacono różnie – jedni w Nowym
Sączu, inni wysyłając pieniądze
do Warszawy.
– Ilu zatem członków liczy PiS w Nowym Sączu?
– Lista, którą dostałem wskazywała, że ok. 50 osób. Z tego grona
przynależność do partii potwierdziło 30.
– To dużo w 80–tysięcznym mieście uznawanym za matecznik PiS?
Ktoś mógł sobie dotychczas wyobrażać, że to było na przykład
dwa tysiące osób.
– Niestety tak nie było i naszym
zadaniem jest teraz, by ilość członków partii była adekwatna do procenta mieszkańców miasta głosujących na naszą partię.
– Poparcie partii w Nowym Sączu zupełnie nie przekłada się na liczebność
jej szeregów.

– Proszę wybaczyć, ale ja dopiero przejąłem sprawy. Wszystko wymaga pracy.
– Czy poseł Mulaczyk przekazał już
wszystkie dokumenty i korespondencję PiS?
– Myślę, że przechodząc do innej partii pan poseł Mularczyk przekazał nam wszystkie dokumenty. Nie wyobrażam sobie innego
scenariusza.
– Sprawa weryfikacji szeregów PiS
stała się głośna m.in. po tym, jak Pan
i senator Kogut rozesłaliście do potencjalnych członków wezwania do
potwierdzenia członkostwa.
– To jest jedno z działań porządkowania spraw i weryfikacji listy członkowskiej. Próbowałem dodzwonić się do wszystkich
osób, jakie były na liście. Ok. 25
z nich nie odbierało telefonu. Dlatego zdecydowaliśmy zapytać te
osoby drogą pocztową, prosząc
o potwierdzenie przynależności
do partii.
– I tu się rozpętała „afera kopertowa”. Kilka z tych zapytań zostało wysłanych w kopertach z pieczęcią mówiącą, że zostały opłacone przez
Kancelarię Senatu. To nadużycie?
– Dowiedziałem się o tym po
fakcie. Nie zajmowałem się techniczną stroną rozsyłania zapytań.
Zostawiłem to paniom pracującym
w biurze od miesiąca. To była czyjaś nieuwaga. Czy jest do poważne nadużycie? Proszę sobie samemu odpowiedzieć – chodziło o pięć
znaczków po 1,50 zł.
– To może najprościej byłoby odesłać
te 7,50 zł na konto Kancelarii Senatu?
– Jak znam pana senatora Koguta, to z pewnością załatwi to
honorowo. Problem tkwi jednak
w czymś innym.
– W czym konkretnie?
– Choćby w tym, że sprawy kraju idą w złym kierunku.
– Np. w sprawach dotyczących Unii
Europejskiej? Prezes Jarosław Kaczyński mocno krytykuje politykę rządu
w tej sferze. Zgadza się Pan z nim?
– W niektórych sferach tak, gdyż
w wielu miejscach przegrywamy.
Nasze znaczenie na arenie międzynarodowej spada. Można przywoływać tu wiele przykładów.
– A wracając do weryfikacji list partyjnych – czy pan prezydent Ryszard
Nowak jest członkiem PiS?
– Tak, pan prezydent jest członkiem partii. Płaci składki, choć
nie było go na liście, o której
wspomniałem.
– Ilu członków będzie liczył PiS na koniec 2012 roku?
– W tej chwili tego nie powiem.
Mam nadzieję, że będzie ich sporo.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wykorzystano obszerne fragmenty
wywiadu udzielonego Regionalnej
Telewizji Kablowej.
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Rekomendacje
NA AFISZU
REPERTUAR KINA SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU
r 1 3 – 1 9 S T YC Z N I A 2 012

X OSLO, 31 SIERPNIA – premiera, Norwegia 2011,95 min. dramat od 15 lat, Seanse: 13–19 stycznia g. 17.15,19; X ALE CYRK
Dania 2011,78 min., animacja, familijny, b.o Seanse: 13–19
stycznia g.14, dodatkowo 14–15 stycznia g.11, 12.30; X KOT
W BUTACH–3D, USA 2011, animacja, komedia, b.o, Seanse: 13
stycznia g.14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 16–19 stycznia g.14.30,
16.30, 18.30, 20.30; X SHERLOCK HOLMES: GRA CIENI, USA
2011, 129 min., akcja, od 12 lat, Seanse:13–19 stycznia g.13,
18.45, 21; X W CIEMNOŚCI, Niemcy, Kanada, Polska 2011, 145
min., dramat, od 15 lat, Seanse: 13–19 stycznia g. 15.30; 13–
16 stycznia g. 18.15; 17 stycznia g.20.45, 18 stycznia g. 18.15;
19 stycznia g. 20.20; X ALMANYA–WITAJCIE W NIEMCZECH
Niemcy, Turcja 2010, 97 min. dramat od 15 lat, Seanse: 13–
15 stycznia g.15, 20.45; 16 – 19 stycznia 20.45 (sala studyjna);
X KAZNODZIEJA Z KARABINEM, USA 2011, 121 min., akcja/
biograficzny od 15 lat, Seanse: 13–16 stycznia g.21; 18 stycznia g.21; X JANE EYRE – DKF KOT, USA, Wielka Brytania 2011,
120 min. dramat od 15 lat; X ETIOPIA – NIEZWYKŁY KRAJ,
W KTÓRYM NAWET CZAS MIERZY SIĘ INACZEJ, Pokaz multimedialny, spotkanie z podróżnikami Jolantą i Janem Szurami, Seans: 19 stycznia g.18.45; X POKAŻ KOTKU, CO MASZ
W ŚRODKU, Polska 2011, 91 min, komedia od 12 lat, Seanse:
13–19 stycznia 15.15, 17

zapraszamy do „Sokoła” na multimedialny pokaz z lejącej
żarem Etiopii. Gośćmi będą tym razem Jolanta i Janek Szurowie, którzy zabiorą nas w niezwykłą podróż do urzekającej różnorodnością przyrody i kultury Etiopii.
Seans: 19 stycznia godz.18:45.

R O Z DA J E M Y B I L E T Y D O K I N A :
Specjalnie dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie do kina na multimedialny pokaz „Podróże z filmem”. Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej redakcji przy ul. Żywieckiej 25 do 17 stycznia i poprawnie
odpowiedzieć na pytanie.
Jaką nazwę nosi półwysep w Etiopii, leżący nad jeziorem
Tana, gdzie w kościele św. Marii znajduje się tabot–replika Arki przymierza?

„SĄDECZANIE” I KOLĘDY W BAZYLICE
r 15 stycznia br
(w niedzielę) Zespół
Regionalny SĄDECZANIE, działający pod patronatem
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, oprawi
pięknymi kolędami
liturgię Mszy św. o godzinie 9 i 11 w Bazylice św. Małgorzaty. Ostatnie miesiące są dla „Sądeczan”, którzy za rok będą
obchodzili jubileusz 50–lecia, pasmem artystycznych sukcesów. Czerwcowy główny laur na XXIV Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety na Zamku
w Szydłowcu, nagranie kolejnej płyty CD i wydanie jej przez
Starostwo Powiatu Nowosądeckiego w ramach Płytoteki Sądeckiej, a w połowie listopada triumf, czyli I–sze miejsce
w kategorii zespołów folklorystycznych, na Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych TĘCZA POLSKA w Polanicy Zdroju. W grudniu zespół śpiewał
kolędy podczas VI Sądeckiej Wigilii na Rynku, a kilka dni temu
wystąpił w koncercie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w nowosądeckim Zespole Szkół Ekonomicznych.
PODRÓŻE Z FILMEM
r ETIOPIA
– N I E Z W Y K ŁY
K R A J , W K TÓ R Y M N AW E T
CZAS MIERZY SIĘ
I N AC Z E J
W ramach comiesięcznych spotkań podróżniczych 19 stycznia

Realizując w pracy z dziećmi założenia ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Miejskie Przedszkole nr
3 w Nowym Sączu cyklicznie zaprasza pracowników placówek kulturalno–oświatowych. I tak 5 stycznia przedszkolaki
gościły dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu
Mariusza Horowskiego, który w każdej grupie przedszkolnej
czytał wybrane przez dzieci bajki i opowiadania oraz rozmawiał o savoir–vivrze. Dzięki kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” rozbudzamy dziecięce zainteresowania książką oraz
kształtujemy przyszłych, dorosłych czytelników.

INTERNATIONAL COOKING DAY W WSB–NLU
r Dziś, 12 stycznia g. 13.30 w Wyższej Szkole Biznesu – National–Louis University odbędzie się International Cooking
Day – międzynarodowa impreza, podczas której studenci
gotują tradycyjne potrawy krajów, z których pochodzą. Zebrane środki są przekazane będą na cel charytatywny – leczenie i rehabilitację Joasi Mosurek – podopiecznej Stowarzyszenia Sursum Corda. Jak co roku uczestnicy będą mieli
okazję skosztować tradycyjnych potraw z różnych krajów
– z Chin, Portugalii, Francji, Indii, Brazylii, Ukrainy, Białorusi, oraz z Polski. Gotować będą studenci WSB–NLU oraz
studenci przebywający na naszej Uczelni w ramach programu Erasmus oraz AIESEC

NOWOŚĆ

Sony Tablet P
Wszystkie innowacje Sony w jednym
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Jubileusz

Zimno, ciepło, gorąco, MPEC
R O Z M OWA z PIOTREM POLKIEM, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu
– MPEC obchodził niedawno 15–lecie istnienia, ale tak naprawdę historia
sieciowego ogrzewania mieszkań sądeczan sięga już półwiecza…
– Rzeczywiści, chociaż Spółka liczy 15 lat – została założona 4 grudnia 1996 r. – historia ciepłownictwa w Nowym Sączu sięga czasów,
gdy na terenie miasta rozpoczęto budowę większych blokowisk.
Pierwsza kotłownia węglowa z lokalną siecią powstała wraz z osiedlem Przydworcowym prawie 50
lat temu. Zlokalizowana była przy
ul. Zamenhofa – dziś już nie funkcjonuje. Później powstawały kolejne
wraz z rozbudową osiedli – kotłownia przy Sikorskiego, na Milenium.
Ta ostatnia dziś produkuje 75 procent ciepła przekazywanego mieszkańcom Nowego Sącza.
– Spółka dostarcza już ciepło do największych osiedli w mieście, a poza
nimi do os. Słoneczne w Starym Sączu.
Jest możliwa dalsza ekspansja?

Jeszcze kilkanaście lat
temu po całym mieście
były porozsiewane
małe kotły węglowe. My
zlikwidowaliśmy ponad
25 i zcentralizowaliśmy
produkcję ciepła
do trzech dużych
jednostek
– MPEC obejmuje 35 proc. miasta, obsługując ponad 50 tys. mieszkańców. Naszymi największymi
odbiorcami są oczywiście spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, ale
coraz częściej klientami stają się
różne instytucje, urzędy i firmy.

Wśród znaczących odbiorców, których pozyskaliśmy, są galerie handlowe: Europa, Gołąbkowice – powstająca Galeria Trzy Korony też
zostanie podpięta do naszej sieci
– ponadto duże przychodnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Straż Graniczna i szkoły. Coraz
więcej nowo powstałych obiektów jest zainteresowanych naszym
ciepłem, a my z kolei chcielibyśmy
włączyć do systemu istniejące budynki znajdujące się w pobliżu naszej sieci w ścisłym obszarze miasta.
– Jakie korzyści płyną dla nich z podpięcia się do sieci MPEC?
– Po pierwsze bezpieczeństwo
dostaw i samego ciepła. Po drugie
– konkurencyjność cen. I po trzecie – koszt eksploatacji wszystkich
urządzeń obciąża Spółkę, a nie indywidualnego odbiorcę. Jeżeli ktoś
ma indywidualne źródło ciepła, sam
musi pokrywać koszty przeglądów, wymiany instalacji i kotłowni. Przyłączając się do nas odciąża
siebie tymi obowiązkami. Raz na
zawsze przestaje się o nie martwić.
– W ciągu 15 lat system pozyskiwania
źródeł ciepła przez MPEC przeszedł rewolucyjne zmiany. Mówiąc o bezpieczeństwie dostaw, ma Pan na myśli
również bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców? W końcu takie kotły nie pozostają bez wpływu na
środowisko…
– Jeszcze kilkanaście lat temu
po całym mieście były porozsiewane małe kotły węglowe. My zlikwidowaliśmy ponad 25 i zcentralizowaliśmy produkcję ciepła do trzech
dużych jednostek. Wszystkie źródła ciepła eksploatowane w Przedsiębiorstwie spełniają wysokie europejskie normy z zakresu ochrony
środowiska. Rocznie w kotłowniach
spalane jest ok. 27 tysięcy ton bardzo
dobrej jakości miału węglowego oraz
ok. milion metrów sześciennych
gazu ziemnego i niewielkie ilości
oleju opałowego. Na dotrzymanie

Od lewej Piotr Polek i Jan Wnękowicz, wiceprezes MPEC w Nowym Sączu
właściwych standardów emisyjnych
ma wpływ wysoka jakość miału węglowego oraz wysokoefektywny
system odpylania spalin (90 proc.),

którego elementami są cyklony oraz
filtry workowe. Nad całością procesów czuwa zakładowe laboratorium,
w którym na bieżąco kontroluje

się parametry czynnika grzewczego w instalacjach ciepłowniczych
oraz stacji uzdatniania wody. Kotłownie węglowe Milenium i Sikorskiego pracują ze sprawnością ponad
80 proc. Instalacje te są kontrolowane i sprawdzane przez niezależne
jednostki kontrolne. Przy tym stale
modernizujemy instalacje, a nawet
wprowadzamy energię odnawialną. W gazowej kotłowni Wólki od
lat funkcjonują kolektory słoneczne,
dzięki którym ciepła woda trafia do
mieszkańców tego osiedla. Idziemy
w kierunku lepszego wykorzystywania źródeł ciepła i być może również wytwarzania prądu w tak zwanej kogeneracji.
– Możemy liczyć, że dzięki tym działaniom koszty dostawy ciepła będą
mniejsze?
– Taniej na razie nie będzie. Nie
przewidzimy bowiem zachowań
na rynku paliw, z którym jesteśmy mocno związani. Koszty paliwa to prawie 40 proc. kosztów dostarczanego ciepła. Przykładowo
– ceny gazu wzrastają ostatanio dwa
razy w roku, a węgla co najmniej
raz w roku. Trudno to przełknąć,
a ceny ciepła zatwierdzane są przez
Urząd Regulacji Energetyki. Niemniej inwestycje, jakie podejmujemy, minimalizują ceny podwyżek. Bez nich koszty dostaw ciepła
byłyby znacznie wyższe.
– Jakie więc kolejne inwestycje czekają teraz MPEC?
– W tym momencie rozpoczynamy inwestycję finansowaną z Małopolskiego Programu Operacyjnego.
Obejmuje ona budowę nowoczesnego kotła dla osiedla Barskie i Gołąbkowice. Koszt tej inwestycji to blisko
7 mln zł, z czego połowa pochodzi
z środków unijnych. Ponadto MPEC
cały czas zastępuje zużyte sieci nowymi, bardziej wydajnymi. Czeka
nas także modernizacja źródeł.
ROZMAWIAŁA (WARM)
ZDJĘCIA ARCHIWUM MPEC
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Więcej sportu na: www.sacz.in

Miejski Klub Sportowy STP Nowy Sącz
(dawne Sądeckie Towarzystwo Pływackie) podliczyło ilość medalowych krążków przywiezionych do Nowego Sącza
z zawodów w 2011 roku.
Rok temu, w czasie wigilijnego spotkania, pływacy życzyli sobie, aby
2011 r. był lepszy. W 2010 r. zdobyliśmy 130 medali. Wyniki i osiągnięcia roku 2011 przerosły oczekiwania
wszystkich. Jak każda organizacja,
zmagali się z różnymi kłopotami.
Największym tegorocznym wyzwaniem było zapewnienie sądeckim
pływakom, zrzeszonym w klubie,
kontynuacji treningu pomimo remontu nowosądeckiego basenu.
I udało się! Dzięki zaangażowaniu
wielu stron: prezydenta Ryszarda
Nowaka, dyrektora Wydziału Kultury

Głośno o transferowych
planach Limanovii

i Sportu Józefa Kantora oraz pracowników tego wydziału, dyrektora nowosądeckiego MOSiR Pawła Badury, ogromnemu wsparciu rodziców
oraz wielu sądeczan, nie związanych
bezpośrednio z pływaniem, Nowy
Sącz wzbogacił się w 2011 o 221 medali (76 złotych, 86 srebrnych, 59
brązowych).
Te medale to wynik ciężkiej, niepozbawionej wyrzeczeń, pracy młodych sportowców. Jak już wielokrotnie informowaliśmy – Nowy Sącz ma
najlepszych w Małopolsce pływaków w grupie wiekowej 8–9 lat. Sądecki klub znajduje się w czołówce
małopolskiego świata pływackiego.
Nasze dzieci i młodzież z powodzeniem depczą po piętach rówieśnikom
z krakowskiej i oświęcimskiej szkoły
mistrzostwa sportowego.
(FISZ)

Cleber trenował już w koszulce
Limanovii
W mediach znowu pojawiają się zaskakujące informacje na temat planowanych transferów Limanovii Szubryt Limanowa. Najnowsze wieści
mówią, że trzecioligowiec jest bliski pozyskania znanego Brazylijczyka
Clebera (obrońca) i pomonika Konrada Gołosia.
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OPRAWIAMY
OBRAZY:
olejne, akwarele, hafty,
grafiki, dyplomy, papirusy,
plakaty, fotografie, lustra

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:
farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia,
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)
tel: 018-444-13-23
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Obaj grali kiedyś m.in. w Wiśle
Kraków i zakończyli kariery sportowe ze względu na kontuzje. 37–
letni Cleber był bliski wznowienia
przygody z piłką nożną w trzecioligowej Limanovii już przed rozpoczęciem obecnego sezonu, ale tuż
przed podpisaniem umowy Brazylijczyk, dostarczył zaświadczenie lekarskie, według którego nie
był zdolny do gry w piłkę nożną.
Kolejne badania lekarskie okazały
się bardziej optymistyczne i niespodziewanie dwa miesiące temu
Cleber znów podjął rozmowy z Limanovią. Zbigniew Szubryt wiceprezes i główny sponsor klubu uważa, ze doniesienia prasowe
na temat transferów Limanovii są
zdecydowanie przedwczesne.
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– Na razie to są zwykłe spekulacje prasowe – powiedział Zbigniew Szubryt. – Cleber przebywa
do połowy stycznia w Brazylii. Jego
przejście do Limanovii jest bardzo
trudne do realizacji. Mam nadzieję,
że po 15 stycznia wrócimy do rozmów, ale do konkretnych uzgodnień jeszcze droga daleka.
Konrad Gołoś ma 29 lat i m.in.
trzy występy w reprezentacji Polski w latach 2005–2008. Niespodziewanie w 2010 roku musiał
przedwcześnie zakończyć karierę
ze względu na poważną kontuzję
kolana. Rozmowy prowadzone są
również z Ireneuszem Grybosiem
z Partyzanta Targowisko i Mariuszem Mężykiem z Kolejarza Stróże.
– Prowadzimy rozmowy z kilkoma piłkarzami o znanych nazwiskach – kontynuuje Zbigniew Szubryt. – Na razie jesteśmy na etapie
negocjacji. Zawodnicy wahają się
w podjęciu decyzji, bo ciągle liczą
na kontrakt w wyższej lidze. W tej
chwili nic więcej na ten temat nie
mogę powiedzieć.
– W najbliższą sobotę rozegramy sparingowy mecz z pierwszoligowym Kolejarzem Stróże – powiedział Marian Tajduś, trener
Limanovii. – Myślę, że po tym spotkaniu będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat ewentualnych wzmocnień. Najgroźniejsi
rywale: Unia Tarnów, Szreniawa
Nowy Wiśnicz i Poprad Muszyna na wiosnę nadal będą mocni.
Zapowiadają walkę o awans, ale
również dla nas cel wywalczenia
II ligi nie zmienił się.
Z drużyny odszedł natomiast
znany z występów w Kolejarzu
Stróże i Sandecji Nowy Sącz Piotr
Chlipała. Bliski podpisania umowy
z liderem II ligi GKS–em Tychy jest
Rafał Waksmundzki, który do Limanovii został wypożyczony z Lubania Maniowy.
Limanovia Szubryt zajmuje 4
miejsce w III lidze ze stratą 6 punktów do lidera.
(JABU)

Kolejni piłkarze
odchodzą z Sandecji
Sandecja oczyszcza swoją drużynę z nieudanych transferów sprzed
pół roku. Jednak za nowym klubami
rozglądają się coraz chętniej również
kluczowi zawodnicy. Duża grupa piłkarzy odejdzie. A co z piłkarskimi nabytkami? Na razie Sandecja jeszcze
nie ma się czym pochwalić.

FOT. SANDECJA.COM

Worek medali
sądeckich pływaków

Sądeccy kibice ze smutkiem
przyjęli informacje o odejściu
Pavla Eismanna
Nowych klubów szukają największe niewypały transferowe Sandecji: Michał Trzeciakiewicz, Łukasz
Derbich, Marcin Dymkowski i Milan Duriciem. Do Śląska Wrocław
z wypożyczenia wrócił także Patryk
Jędrzejowski, który zaliczył kilka
udanych występów w I lidze. Nowego klubu szuka trzeci bramkarz
Sandecji Paweł Zwoliński. Niestety
z zespołu odchodzą również ważni do tej pory dla Sandecji piłkarze.
– Z końcem roku postanowiono nie przedłużać kontraktów
z Marcinem Chmiestem i Pavlem
Eismannem – informuje Dariusz
Grzyb, rzecznik prasowy MKS Sandecja. – Zarząd Klubu prowadzi
rozmowy z nowymi zawodnikami,
którzy mają wzmocnić klub w rundzie wiosennej.
Sądeccy kibice ze smutkiem
przyjęli zwłaszcza informacje
o odejściu Pavla Eismanna. Czeski pomocnik determinacją i ambicją prezentowaną na boisku zyskał
sympatię kibiców Sandecji. Jednak
nowy trener Robert Moskal ma inną
wizję drużyny. Do tego w ostatnich
dniach kontrakt z Sandecją rozwiązał inny podstawowy zawodnik Rafał Berliński, który został grającym
trenerem czwartoligowego Górnika Piaski.
Osłabienia mogą być jeszcze poważniejsze. Bliski odejścia z drużyny Roberta Moskala jest Marek
Kozioł, czołowy bramkarz I ligi.
Z Koroną Kielce rozmawia natomiast podstawowy lewy obrońca
Sandecji Marcin Woźniak.
Szykują się więc duże zmiany
w Sandecji, ale… co ze wzmocnieniami? Na razie nic na ten temat nie
wiadomo.
– Informacje na temat nowych
piłkarzy przedstawimy w styczniu
– dodaje Dariusz Grzyb.
Jak się dowiedzieliśmy, bliski
przejścia do Sandecji jest pomocnik Piotr Kosiorowski, który ostatnio występował w Dolcanie Ząbki.
(JABU)
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

FOTOKOMENTARZ
- Arek, wszyscy szukają
list z członkami PiS, a ja je
ukryłem w tej kopercie.

- To świetnie Janusz.
Nawet prezes Jarosław nie
doliczy się, ilu nas tu było.

Poseł Arkadiusz Mularczyk (Solidarna Polska) i Janusz Cisek, były prezes
PPU Krynica-Żegiestów
- Edziu, nie powinieneś jeść tyle
boczku, bo za gruby wyjdziesz
na plakatach wyborczych.

Ołówki dla wszystkich!
S T Y L Ż YC I A . - Nie wyobrażam sobie dzieciństwa bez kredek, a w Afryce szkół nie stać na zafundowanie ich
dzieciom. Przed wyjazdem do Kenii
w Londynie zorganizowałam specjalnie na ten cel akcję. Poważnie myślę o założeniu fundacji, która nazywałaby się Pencils for All. Każdemu
dziecku należy dać możliwość wyrażenia siebie – przekonywała w sierpniu sądeczanka Iwona Macałka na
łamach „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Jeszcze przed Nowym Rokiem
udało jej się zrealizować swoje kolejne marzenie.

Posłanka Anna Paluch (PiS) oraz Edward Ciągło, kandydat PiS na
burmistrza Starego Sącza
FOT. ARCH. IWONY MACAŁKI

Jej pierwszym, od dzieciństwa,
było wyjechać na misje. Udało
jej się go zrealizować cztery lata
temu. Choć do decyzji o wyjeździe długo dojrzewała. Najpierw
przez kilka lat próbowała namówić do tego swoich znajomych.
O ile na początku każdy entuzjastycznie podchodził do pomysłu,
o tyle, gdy dochodziło do konkretów, szybko się wycofywał. Wzięła sprawy w swoje ręce i w 2008 r.
sama wyruszyła na misje - do Indii. Później była w Tanzanii, Ugandzie oraz Kenii. Dziś planuje kolejny wyjazd.
- Jest już pewne, że pojadę
do Bangladeszu do Salezjańskiej
Placówki Misyjnej, w której pracuje ksiądz Paweł Kociołek – informuje nas w nadesłanym do redakcji e-mailu. Księdza spotkała
w swoim londyńskim kościele parafialnym [sądeczanka Iwona Macałka od 17 lat żyje i pracuje jako
przedszkolanka w Londynie]. –
Okazało się, że misjonarz pochodzi z Koniuszowej. Jest także absolwentem Starosądeckiego
Technikum Leśnego, czyli „swój
człowiek”, a takim trzeba pomóc

- Przewidziałem to
Aniu, dlatego nie robię
żadnego bilbordu.

- Jak patrzę na sądecką
politykę, to mi oczy wychodzą
na wierzch ze zdziwienia!

Zarząd Fundacji Pencils for All, od lewej Monika Dowejko - skarbnik, Iwona
Macałka - prezes i Victoria Fernandes – skarbnik
w pierwszej kolejności – pisze
Iwona Macałka.
Podczas misji pracowała w szkołach, ucząc dzieci angielskiego.
Przed wyjazdem do Afryki organizowała w Londynie specjalne akcje
na rzecz swoich misyjnych uczniów
i docierała do nich z plecakiem wypchanym kredkami, ołówkami i
blokami. - Nie wyobrażam sobie
dzieciństwa bez kredek, a w Afryce
szkół nie stać na zafundowanie ich
dzieciom – mówiła Macałka.
- Zbieramy pieniądze na artykuły szkolne i pomoce do nauczanie dla szkoły ks. Pawła Kociołka

– informuje nas teraz w e-mailu
misjonarka i zachęca wszystkich
do włączenia się w pomoc. Fundację sądeczanki można wesprzeć finansowo, wpłacając na konto: Pencils for All, adres banku - HSBC
Bank, 21 King’s Mall, King Street, Hammersmith, London W6
OQF, UK. Numer konta- IBACS:
GB94MIDL40032162049287, Swift
code – MIDLGB2106P.
(KG)

Czytaj też:
„Muzungu, daj mi cukierka”
na www.sacz.in

Barbara Jurowicz, do niedawna przewodnicząca klubu PiS w Radzie
Miasta, obecnie Solidarna Polska

