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Córkę albo syna wydam za dentystę

L str. 13

Stary Sącz wybiera burmistrza

Miasto i gmina Stary Sącz w niedzielę
wybierać będą burmistrza w przedterminowych wyborach. Dotychczasowy burmistrz, a obecnie poseł Marian Cycoń (na
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zdjęciu z lewej) chciałby, aby kierowanie
samorządem przejął jego były zastępca Jacek Lelek (z prawej). Wcześniej Lelek musi
jednak pokonać kandydata PiS Edwarda

Ciągło. Cycoń uważa, że dobry gospodarz
musi umieć pracować z ludźmi, a nawet
kierować traktorem.
Więcej L str. 8

A

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

www.cnazoty.pl

JEŹDZIMY
OD 8.00
DO 20.00

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a

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
D O B R Y T YG O D N I K S Ą D E C K I P O L E C A

MMS

Paweł Jaszczuk „Marionetki”
We Lwowie trwa festiwal
lalek. Ktoś szykuje krwawy
spektakl…

I jak tu nie wierzyć
w Dinozaury?
Doda w jednym z wywiadów stwierdziła, że „bardziej
wierzy w dinozaury niż w Biblię”, czym naraziła się jednemu z nie poddających się masowej zagładzie Dinozaurów. Mówi i ma. Za swoje. Dinozaur dowiódł swojego
istnienia. Czym w zasadzie mógł wiarę – niewiarę Dody
potwierdzić…
Senator Stanisław Kogut nie zdzierżył dalszego wywodu piosenkarki, która powiedziała, że „ciężko wierzyć
w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła”. Wobec takiej zniewagi liberalny mamut przeszedłby obojętnie, ale nie prawdziwy Dinozaur. Wraz z Ryszardem Nowakiem, szefem Ogólnopolskiego Komitetu
Obrony przed Sektami, Kogut złożył zawiadomienie do
prokuratury, która ostatecznie oskarżyła Dodę o obrazę uczuć religijnych Nowaka i Koguta. W procesie, który ruszył w maju 2011 r., senator i szef OKOS wystąpili jako oskarżyciele posiłkowi, przy czym Nowak wycofał
się pod koniec 2011 roku. Prokurator żądał dla piosenkarki kary 10 tys. zł grzywny. W poniedziałek zapadł wyrok. Celebrytka ma zapłacić 5 tys. zł grzywny za przestępstwo obrazy uczuć religijnych. I jak tu nie wierzyć
w Dinozaury?
(BLO)

W letni poranek 1938 r.,
w dawnej stolicy Galicji znaleziono drastycznie oszpecone ciało bankowego kasjera.
Tajemnicę zabójstwa próbuje rozwikłać dziennikarz Jakub Stern. Własnym tropem
podąża jego redakcyjna koleżanka, intrygująca i sprytna
Wilga de Brie oraz pewien inspektor policji.
W willi na peryferiach miasta Jakub z Wilgą znajdują kryjówkę
mordercy, pełną dziwnych marionetek do złudzenia przypominających żywe istoty. Wkrótce giną dyrektor teatru lalek i młodziutka aktorka Mimi. Czy coś łączy te morderstwa?
Paweł Jaszczuk (ur. 1954) – dramaturg i prozaik. Twórca kryminałów o lwowskim dziennikarzu Jakubie Sternie. Opublikował
powieści, sztuk teatralnych i słuchowisk. W 2005 r. za kryminał
„Foresta Umbra” otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru.
Wydawnictwo Prószyński i Sk–a.

Wacław Krupiński,
Zbigniew Wodecki „Pszczoła, Bach i skrzypce”
Zbigniew Wodecki – mistrz
autoironii – z wielkim dystansem prezentuje swoje życie. Dzieciństwo, gdy chciał
być Robin Hoodem, lata mordęgi na skrzypcach, bo nie
chciały same grać, bandę,
z którą rozrabiał, liceum muzyczne, z którego został wyrzucony, wreszcie szybkie
wchodzenie, przez znaczące
estrady Europy, w dorosłość.
Miał 27 lat, 6 lat pracy w orkiestrze, pierwsze przeboje
i troje dzieci, gdy zdawał maturę. Mógł zostać w Niemczech, ale
nie chciało mu się uczyć języka, mógł robić karierę jako skrzypek, ale wolał śpiewać, co nie przeszkadza mu bardziej cenić
muzyków. Uwielbia popularność, dba o nią i nie boi się jej pułapek. Ironizuje na temat tego, co osiągnął, ale też dobrze zna swą
wartość. To pozwala mu szczerze mówić o show–biznesie, o pracy z Ewą Demarczyk, a także o kulisach „Tańca z gwiazdami”.
Wydawnictwo Prószyński i Sk–a.
(BUK)

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

1511,20
Tyle złotych udało się zebrać na
rehabilitację ciężko rannej w wypadku Joasi Morusek podczas International Cooking Day, przygotowanego tydzień temu
przez zagranicznych studentów
WSB–NLU.
– To impreza, podczas której zagraniczni studenci przebywający na naszej uczelni gotują
tradycyjne dania swoich krajów, a potem je sprzedają po to,
żeby wesprzeć akcję charytatywną – mówi Iwona Potoniec–Mędoń, kierownik biura współpracy
zagranicznej WSB–NLU. – Współpracujemy ze Stowarzyszeniem
Sursum Corda i w tym roku pomagamy jednej z ich podopiecznych, Joasi Morusek.
Joasia ma 15 lat. Pochodzi z Małej Wsi. 10 września, gdy jechała
na rowerze przez Podrzecze, potrącił ją samochód. Uderzenie, do
którego wtedy doszło, spowodowało rozległy obrzęk mózgu.
Przez półtora tygodnia przebywała w sądeckim szpitalu na oddziale intensywnej terapii, jej funkcje życiowe były podtrzymywane
przez aparaturę. Przez cały ten
czas przebywała w śpiączce i w takim też stanie została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu

w Krakowie. 23 września, po wyjęciu rurki intubacyjnej, zaczęła
samodzielnie oddychać, a na początku października Joasia otworzyła oczy.
– Mimo to, w dalszym ciągu
nie ma z nią kontaktu. Jednak lekarze kładą szczególny nacisk na
rehabilitację ruchową, żeby pobudzać mięśnie i żeby nie doszło do ich skurczów – tłumaczy
Andrzej Morusek, tata 15–latki.
– A taka rehabilitacja jest bardzo kosztowna. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje jedynie
jej niewielką część.

Poruszeni tragedią Joasi zagraniczni studenci WSB stanęli
więc na wysokości zadania. W pocie czoła przygotowali potrawy
z Ameryki, Brazylii, Indii, Portugalii, Chin, Francji, Ukrainy,
Włoch i Białorusi, których zapach
wypełnił hall i korytarze uczelni. Był ukraiński sernik, chiński
makaron, włoskie tiramisu, amerykańskie muffiny, indyjski ryż,
francuska tarta i mnóstwo innych
pyszności, których żeby spróbować wystarczyło wrzucić 5 zł do
przygotowanych puszek.
(AM)

Daj się złowić
w sieć:
www.sacz.in
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Informacje

Sądecki ZUS najgorszy w kraju! Defenestracja
starosądecka,
czyli jak meble
leciały przez okno
W ostatnim wewnętrznym rankingu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziały w Nowym Sączu
i Warszawie wypadły najgorzej. Tę
informację podał w rozmowie dla
wyborcza.biz prezes ZUS Zbigniew
Derdziuk.

Na pytanie dziennikarza, który oddział ZUS spośród 42, jakie funkcjonują, jest najlepszy w kraju,
Derdziuk wskazał oddział w Chrzanowie. „A kto jest najgorszy? Warszawa i Nowy Sącz” – odpowiedział
prezes, tłumacząc, że: „W przypadku oddziałów warszawskich problem leży w bardzo dużej fluktuacji
kadr. Zarobki w ZUS w stolicy i poza
są na podobnym poziomie, więc
zrozumiałe jest, że odpływ wykwalifikowanej kadry, przede wszystkim
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z pionów dochodowych do biznesu
i firm księgowych, jest duży”. Sytuacji Nowego Sącza w wywiadzie
dla GW nie usprawiedliwia. Sprawę komentuje nam rzecznik prasowy oddziału w Nowym Sączu, Dariusz Kowalczyk:
– W tej rozmowie prezes mówił o rankingu za trzeci kwartał 2011 r., wówczas rzeczywiście
wylądowaliśmy na ostatnim miejscu, ponieważ w jednym z ocenianych kryteriów wykonywanych
zadań, mieliśmy problemy z terminowością. One wynikały z nawału zadań, które się skumulowały w tym okresie. Ten ranking nie
odzwierciedla w pełni wszystkich
parametrów branych pod uwagę przy ocenie oddziału. Wystarczyło, że wyniki w jednym z tych

parametrów były niższe, żebyśmy
aż tak spadli. Dla porównania dodam, że za pierwszy kwartał 2011r.
byliśmy na 3. miejscu w kraju! To
jest więc dość płynne. W tym momencie tych problemów już nie ma
i za czwarty kwartał spodziewamy
się lepszej oceny. Wyniki powinny
być znane ok. 10 lutego.
Ranking ocenia m.in. terminowość wydawania decyzji, efektywność pracowników, jakość pracy,
satysfakcję klienta. Dariusz Kowalczyk nie potrafił podać nam dokładnych danych rankingu dotyczących oddziału ZUS w Nowym Sączu.
Obiecał, że zbierze je i przedstawi
(sprawdź na www.sacz.in).
A jak Państwo, jako kliencie sądeckiego ZUS oceniacie oddział?
(KG)

I N T E R W E N C J A . Dwóch mężczyzn
wyrzuciło meble z mieszkania na
czwartym piętrze bloku na osiedlu
Słonecznym. Uszkodzili przy tym
elewację budynku i suszarkę jednej z sąsiadek. Pozostaną bezkarni, bo – jak twierdzi policja i prokuratura – zrobili to nieumyślnie,
a jedynie chcieli „zaoszczędzić sobie wysiłku”.
– Nie wszczęto dalszego postępowania, dlatego koszt koniecznych
napraw poniesie spółdzielnia.
Nas nie interesuje powód, dlaczego tak zdecydowano, bo odwoływać się czy dochodzić swoich praw w inny sposób i tak nam
się po prostu nie opłaca – mówi
Jarosław Iwaniec, prezes Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jeden z dwóch mężczyzn musiał przeprowadzić się do mieszkania zastępczego w innym
budynku. Jak twierdzi administracja, było to spowodowane tym, że „wielokrotnie zanieczyszczał mieszkanie, był
lokatorem problemowym”. Okazało się, że jego kolega, a zarazem
sąsiad, chętnie przygarnie meble z opuszczanego mieszkania.
Trzeba było jednak zrobić na nie
miejsce – i stąd wziął się pomysł
na szybką i łatwą „defenestrację
starosądecką”, czyli opróżnienie
lokalu ze zbędnych przedmiotów.
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Limanowa-Centrala
34-600 Limanowa, ul. Rynek 7
tel.: 18 337 91 00
fax: 18 337 91 36

Godziny otwarcia:
Pn-Pt 7.15-18.00
Sob 7.15-14.00

www.bs.limanowa.pl/sko
^ǌŬŽůŶĂ<ĂƐĂKƐǌĐǌħĚŶŽƑĐŝ
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Jak udało nam się ustalić,
oprócz administracji budynku
poszkodowana jest także jedna
z sąsiadek, której spadające meble zniszczyły suszarkę. Łącznie
straty wyceniono na około 1300
zł. Dwóch odpowiedzialnych za
to mężczyzn nie odpowie jednak za zniszczenia. Uzasadniono to tym, że – jak twierdzą śledczy – „nie zrobili oni tego w celu
uszkodzenia elewacji czy suszarki okiennej, a po to, aby zaoszczędzić sobie wysiłku zniesienia mebli po schodach”.
A intencja jest tutaj kluczowa,
bo okazuje się, że można zniszczyć czyjąś własność, a później
zeznać, że nie chciało się tego zrobić i być niewinnym, choć artykuł
288. § 1 kodeksu karnego, mówi
o tym, że „kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.” Według uzasadnienia,
sporządzonego jeszcze na etapie postępowania w starosądeckim komisariacie policji, nie ma
podstaw do wszczęcia dochodzenia, bo „niezbędne dla przypisania sprawcy uszkodzenia cudzego mienia jest, by tego chciał, by
to było jego celem”, a mężczyźni
ci chcieli tylko „zaoszczędzić sobie wysiłku.”
KRZYSZTOF JURKOWSKI

A

33-300 Nowy SĈcz
ul.Witosa 10
tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
Obiady Àrmowe

Zupa + II danie

= 10 zã

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

Restauracja wyróİniona w konkursie

„Mój sposób na biznes”

Poleć ten adres
znajomym: www.sacz.in
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Sprawy i ludzie

Swoje przyszłe dzieci
zobaczyli na zdjęciach
Biorąc ślub, marzyli o dużej rodzinie, ale,
jak mówią, Bóg pozwolił im mieć tylko jedno biologiczne dziecko. – I pewnie miał w tym swój cel. Tak bardzo pragnęliśmy mieć więcej dzieci, że kiedyś
musieliśmy zrealizować swoje marzenie.
Mamy nadzieję, że tym daliśmy szczęście nie tylko sobie – mówią państwo
Krzymińscy*. Po 25 latach małżeństwa
doczekali się… adopcyjnych syna i córki.
Ich życie zdeterminowała chęć posiadania kilkorga dzieci. 24–letnia już
córka Krzymińskich cudem przyszła
na świat. Później pani Krystyna miała trudności z zajściem w ciąże. Kiedy się udawało, chwile szczęścia trwały krótko. Poroniła kilka razy.
– Trwało to lata, zanim pogodziliśmy się z faktem, że nie urodzę więcej dzieci. Ale to nie przekreśla szans
rodziców na posiadanie potomstwa.
Nasze pragnienie o dużej rodzinie
było tak silne, że chyba oboje z mężem czuliśmy, że przyjdzie czas na
adopcję – mówi pani Krystyna.
Takich decyzji nie podejmuje się
szybko. Pastńwo Krzymińscy musieli
do niej dojrzeć. Pan Jan był przed pięćdziesiątką, pani Krystyna miała 46 lat,
gdy po raz pierwszy zjawili się w byłym już Ośrodku Adopcyjno–Opiekuńczym w Nowym Sączu.
– Otoczono nas tam fachową
i czułą opieką. Zdawaliśmy sobie
sprawę, że nie jesteśmy już młodzi
i nikt nie powierzy nam pod opiekę
małego dziecka. Nie przeszkadzało
nam to – wspomina pani Krystyna.
Wraz z mężem przeszła cykl szkoleń, które przygotowują do bycia rodzicem adopcyjnym. Po roku zdobyli
odpowiednie kwalifikacje i mogli starać się o adopcję.
– Nie było łatwo, ale jeśli czegoś
bardzo się pragnie, musi się udać
– mówi Jan Krzymiński.
Swoje przyszłe dzieci zobaczyli po
raz pierwszy na zdjęciach.
– To nie do uwierzenia, ale byli
tacy do nas podobni – mówi pani Krystyna. – Zgodziliśmy się bez wahania.
Dzieci przebywały u rodziny zastępczej. Na nową ciocię i wujka zareagowali bardzo pozytywnie, ale bez
wylewności. Spotykali się najpierw co
dwa tygodnie, później z obu stron chęć
widywania się częściej była ogromna.
– Mieliśmy ochotę jeździć do nich codziennie – wspomina pani Krystyna.
Po trzech miesiącach Sąd wyraził
zgodę na adopcję. Kasia (6 lat) i Marek (10 lat) są od roku dziećmi państwa Krzymińskich. Noszą ich nazwiska i zwracają się do nich nie mamo
i tato, a mamusiu i tatusiu.
– Myślę, że chęć usłyszenia tego od
nich była w nas tak samo wielka, jak
ich chęć zwracania się w ten sposób
do nas – mówi pani Krystyna.
– Jestem realistą, twardo stąpam
po ziemi, więc przed adopcją obawiałem się, że będziemy musieli pokonać i poradzić sobie z wieloma problemami dzieci. I jakoś sobie radzimy,
ale to problemy dnia codziennego, takie jakie ma większość rodzin – dodaje pan Jan. – Jestem dumny z córki

Bokser trenuje i uczy się,
a córka chodzi na jego wywiadówki

i syna. Kasia jest pocieszna, potrafi
ni stąd ni zowąd zaskoczyć mnie słowami: Kocham cię tatusiu. A trzeba wiedzieć, że jak to faceta niełatwo
mnie wzruszyć. Marek to już dorosły
gość i też nie lubi okazywać uczuć.
A zdarza się, że przyjdzie ze szkoły,
przytuli się i powie: Tatusiu, dostałem piątkę, cieszysz się? Jestem z niego dumny, ma niesamowitą pamięć
i dobrze się uczy.
Państwo Krzymińscy nie wyobrażają sobie już życia bez Kasi i Marka. – Choć dzieci są u nas od roku,
mamy wrażenie, że zawsze z nami
były. Chyba od czasu, kiedy pobierając się, zakładaliśmy, że będziemy mieć dużą rodzinkę.
*Imiona i nazwiska bohaterów
zostały zmienione

Warto wiedzieć
Aktualnie w sądeckiej filii Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego zakwalifikowanych do przysposobienia dziecka bądź
dzieci jest ok. 40 rodzin, natomiast 8
par złożyło dokumenty i mają przystąpić do procedury adopcyjnej. W ostatnim czasie do adopcji zostało zgłoszone
jedno dziecko w młodszym wieku szkolnym, natomiast od kilku lat na przysposobienie oczekuje kilkoro dzieci w wieku
nastoletnim, dla których znalezienie rodziców adopcyjnych jest trudne. Czytaj
też o zmianach, jakie zaszły w strukturach MOA filii w Nowym Sączu, na www.
sacz.in, gdzie rozmawiamy z jej koordynatorem Anną Skwarką–Buzałą. (KG)
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Tomasz G., znany jako „Tomera” były
bokser i szef sądeckiej zorganizowanej
grupy przestępczej „Firma” odsiadujący
wyrok w wołowskim więzieniu opowiada o swoim powrocie na ring i do szkoły,
rodzinie i planach na przyszłość.
„Tomera” został prymusem i wrócił na ring – pisaliśmy trzy miesiące temu. Informowaliśmy wtedy, że
odnoszący w latach 90. ubiegłego
wieku bokser Tomasz G., który później stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej znanej jako „Firma”,
a obecnie odsiaduje 6,5–letni wyrok w Zakładzie Karnym w Wołowie,
postanowił odmienić swoje życie. Za
kratami rozpoczął naukę zawodu i ponownie podjął treningi. Wszystko to
możliwe było dzięki dr. Zbigniewowi
Jagoszowi, znanemu w Nowym Sączu
sędziemu bokserskiemu, który objął
go swoim programem badawczym,
a także udzielił mu wsparcia i pomocy. Obecnie „Tomera” stara się o licencję bokserską.
– Program badawczy i propozycja dr. Łagosza były bodźcem do zmian czy raczej
„spadły z nieba”, bo już wcześniej myślał Pan o tym, żeby wrócić na ring i pójść
do szkoły?
– Siedząc w więzieniu, zastanawiałem się, co zrobić ze swoim życiem.
Wtedy wespół z dr. Łagoszem postanowiłem że pójdę do szkoły i zdobędę zawód. Zostałem też włączony
do programu badawczego, który jest

A

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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bardzo wymagający. Od tego czasu
znów mam cel w życiu, wiarę i nadzieję, że mogę wyprostować swoje życie. Mam duże szanse, by wrócić do boksu i robić to, co kocham i co
umiem najlepiej. Jestem mu z tego powodu niezmiernie wdzięczny i zrobię
wszystko, by nie zawieść pokładanych
przez niego we mnie nadziei.
– Pańska kariera sportowa została przerwana dość dawno temu. Jak więc wygląda Pański powrót na ring?
– Moja kariera sportowa rzeczywiście przerwana została dawno temu, lecz jestem pewny, że stać
mnie na powrót na ring i rywalizację przynoszącą wygrane pojedynki. W więzieniu zrozumiałem, co tak
naprawdę jest ważne w życiu. Kocham swoją rodzinę i kocham boks.
Jestem zdeterminowany i niesamowicie zmotywowany. Trenuję tak
ciężko jak nigdy wcześniej w mojej
karierze. Jestem w optymalnej formie
psychicznej i fizycznej. Moim partnerem w treningach jest przyjaciel Paweł Macherzyński, z którym znam się
od 6 lat. Trenuję także z innymi osobami z Zakładu Karnego, jest tu bowiem wiele osób ćwiczących na wolności sporty walki.
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– Jakiego zawodu się Pan uczy?
– Uczę się zawodu mechanika
urządzeń i szkołę traktuję niezwykle poważnie. Na obecne półrocze
mogę pochwalić się 100–procentową frekwencją na zajęciach i najlepszą średnią ocen w klasie. Do podjęcia nauki i treningów zachęcił mnie
dr Łagosz. Teraz zdaję sobie sprawę, jak ważna w życiu jest szkoła.
Może zabrzmi to śmiesznie, ale jestem dumny zwłaszcza przed córką Natalią, która przyjeżdża na moją
wywiadówkę. Natalia jest wybitnie
uzdolniona i wspaniale pisze, stąd
staram się tym bardziej.
– Czy planuje Pan już życie po wyjściu na
wolność? Jak Pan je sobie wyobraża?
– Po wyjściu na wolność przede
wszystkim chciałbym wrócić do
boksowania, chciałbym godnie
zakończyć rozdział mojego życia
związany z boksem zawodowym.
Jest to mój priorytet. Jednak najważniejsza jest dla mnie rodzina,
moja żona Marzenka i córka Natalia, które przez te wszystkie lata
były przy mnie i wspierały mnie. To
dzięki nim mam energię do ciężkiej pracy. Zrobię wszystko, by były
szczęśliwe.
(TASS)
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Tydzień w skrócie
W cyklicznym raporcie atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów wypadliśmy troszkę lepiej niż rok temu, ale
cały czas zostajemy daleko w tyle za wojewódzkimi i ogólnopolskimi liderami.

107 strażaków gasiło pożar hali cynkowni galwanicznej przy ulicy Przemysłowej
w Gorlicach, który zauważono w niedzielę ok. godz. 21. Straty szacowane są na bli-

Więcej na sacz.in

męża, który jest księdzem na 6 miesięcy
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2
lata, a dodatkowo grzywnę w wysokości
600 zł; teściowa pani Ireny również na 6
miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę w wysokości 200 zł.

FOT. GORLICE.TV

Kryta pływalnia już otwarta

FOT. ARCH

Nieatrakcyjni dla przemysłu, przeciętni dla usługodawców i nowoczesnych
technologii – tak opisuje nasz region Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
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Dobre technika, tylko przeciętne licea
Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych przygotowany przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” nie wygląda dla
nas optymistycznie. Jedynym zadowolo-

Pierwszoklasiści ZS uroczyście ślubowali
na sztandary przekazane szkole przez
Radę Rodziców

Złodziej kabli i kosiarek złapany

Sądowy ﬁnał dramatu
„kobiety ciągnącej pług”

Krajowi średniacy

E

Więcej na sacz.in

Nawet do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który dokonał kilkunastu kradzieży i włamań na terenie Nowego Sącza. Złodziej przyznał się do winy i złożył obszerne
wyjaśnienia. Mężczyzna działał od kwietnia
2010 r. Włamywał się w tym czasie do kilku domków na terenie ogródków działkowych na Górze Zabełeckiej. Ukradł wtedy
kosiarki spalinowe, kable elektryczne i różnego rodzaju elektronarzędzia. W tym samym okresie dokonywał włamań do garaży
przy ulicy Tarnowskiej, skąd zabierał metalowe przedmioty, oraz do piwnic w rejonie
ulic Szkolnej, Tuwima i Paderewskiego.

sko 4 mln zł.
– W hali znajdowały się niewielkie ilości kwasu siarkowego, azotowego i solnego. Nie stanowiły jednak zagrożenia
– informuje rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP bryg. Andrzej Siekanka. – Podczas gaszenia pożaru, doszło
do dwóch niewielkich wybuchów zgromadzonych w hali butli z propanem–butanem.
Nikomu nic się nie stało. Gaszenie pożaru
trwało do godziny 4.20. Przyczyn pojawienia się ognia jeszcze nie ustalono. Wadliwy
przewód kominowy był natomiast przyczyną pożaru, jaki wybuchł tego samego dnia
w jednym z domów przy ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu. Straty szacowane są
na ok. 10 tys. zł. Spaleniu uległa drewniana
konstrukcja dachu, ocieplająca wata szklana, przewód kominowy i elementy regipsowej zabudowy poddasza.

R

Basen przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym
Sączu jest już czynny. Remont, potrzebny
po 13 latach użytkowania, kosztował niemal
2 mln zł. Teraz ma być bezpieczniej i nowocześniej, a prezydent Ryszard Nowak twierdzi optymistycznie, że następne naprawy
tego typu potrzebne będą dopiero za 30 lat.

Rodzina pani Ireny z Łukowicy usłyszała wyroki w zawieszeniu za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nią. Kobieta przez
dwa lata przeżywała swój dramat, zanim
sprawa trafiła na wokandę.
– Pokrzywdzona była w domu męża
traktowana jak przedmiot, musiała wykonywać najcięższe prace w gospodarstwie domowym. Przykładowo zamiast
maszyny rolniczej musiała ciągnąć pług,
kopać na wiosnę rowy, dźwigać dachówki nawet wtedy, gdy była prawdopodobnie w ciąży. Oprócz tego kobieta
była poniżana. Przy złym wykonywaniu
pracy oblewana nieczystościami. Mąż
zabrał jej rentę. Kilkukrotnie z tego powodu uciekała z domu do rodziców wraz
ze swoim dzieckiem – informowała media w 2009 r. Janina Tomasik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Limanowej. Wyrok, który zapadł 12 stycznia, nie
jest prawomocny: mąż pani Ireny został
skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia
wolności w zawieszeniu na 3 lata; brat

Uczniowie poprowadzili
konferencję prasową

nym może być technikum zawodowe w sądeckim „Elektryku”, które w swojej kategorii znalazło się na 2. miejscu w Małopolsce
i 6. w kraju.

Więcej na sacz.in

Gimnazjum w Barcicach
ma swojego patrona
W sobotę w Zespole Szkół w Barcicach
odbyła się uroczystość, podczas której tamtejszemu Gimnazjum nadano imię porucznika Andrzeja Buchmana pseudonim „Korsak”, a obu szkołom, wchodzącym w skład
Zespołu, przekazano również sztandary. Patronat nad tym wzniosłym dla mieszkańców Barcic wydarzeniem objął prezydent Polski Bronisław Komorowski, który
uhonorował pośmiertnie Andrzeja Buchmana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. – Gimnazjum otrzymuje imię
patrona, który może służyć za wzór dla
współczesnej młodzieży – mówił wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, wręczając odznaczenie na ręce Jana Buchmana
i posła Mariana Cyconia.

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu prowadzili w poniedziałek konferencję prasową w Starostwie Powiatowym, połączoną z prezentacją filmu
o atrakcjach Sądecczyzny. Wszystko w ramach projektu „Moja szkoła jest medialna
– młodzi liderzy”, który finansował powiat
nowosądecki.
Przez kilka dni, 30–osobowa grupa uczniów starosądeckiego liceum realizowała warsztaty medialne pod okiem
dziennikarzy z Warszawy: Agnieszki Borowskiej i Roberta Kazimierskiego z Fundacji Media Evolution. Oprócz teorii,
młodzież pracowała również z kamerą w terenie podczas nagrywania filmu
o atrakcjach Sądecczyzny. Uczniowie musieli sami przygotować informacje o zabytkach i miejscach, które zwiedzali oraz
pytania do sondy czy wywiadu, a następnie wystąpić przed kamerą.
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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

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

4 miliony w ogniu
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Informacje

Skończy się spór zbiorowy,
będzie mowa o podwyżkach
S T R A J K W N E WAG U . Po trzech dniach strajku, załoga Newagu na prośbę senatora Koguta
nie przerwała pracy w poniedziałek i we wtorek,
czekając aż zarząd spółki podejmie z nimi rozmowy. Do negocjacji w sprawie podwyżek płac
nie doszło. Prezes Zbigniew Konieczek na wtorkowym spotkaniu z pracownikami postawił tylko jeden warunek: Skończy się spór zbiorowy,
będzie mowa o podwyżkach. Dziś (tj. w czwartek – przyp. redakcji) Komisja Zakładowa NFZZ
„Solidarność” ma przedstawić decyzje, czy protest będzie kontynuowany.
W obliczu strajku lokalnym mediom umknęła informacja, że spółka przystąpiła do przetargu ogłoszonego przez PKP Intercity na

naprawę 748 wagonów. Z ofertą wystąpiły
jeszcze cztery inne krajowe firmy. Wygrane
przetargi oznaczają utrzymanie ponad 1300
pracowników Newagu. Wielu z nich nie zgadza się jednak na tak niegodziwą – jak mówią
– formę utrzymania. Zarabiają 1400 zł i ledwie
wiążą koniec z końcem. Chcą podwyżki płac
o 500 zł. Na taką sumę zarząd się nie zgodził,
więc przystąpili do ostatecznej formy ubiegania się o swoje – strajku. Przez trzy dni od
środy do piątku przerywali pracę, wychodząc
przed halę produkcyjną z transparentami.
W okrzykach „Precz z komuną!” wspierali ich koledzy z drugiej zmiany, którzy czekali na moście, aż ochrona pozwoli im wejść
do zakładu. Codziennie o godzinę wydłużali

czas strajku. W ich sprawie próbowali interweniować politycy. Prezes firmy jasno dał do
zrozumienia najbardziej chyba zaangażowanemu w spór senatorowi Stanisławowi Kogutowi, że powinien się zająć sprawami Senatu,
a nie prywatnego przedsiębiorstwa. Nie zgodził się, by uczestniczył w mediacjach zarządu ze związkowcami i innymi pracownikami.
Kogutowi udało się, po rozmowach w piątek
z właścicielem Newagu Zbigniewem Jakubasem, nakłonić strajkujących, by przerwali protest do czasu spotkania z zarządem. Nie
omieszkał jednak skrytykować działań zarządu wobec strajkujących pracowników.
– Wczoraj strajkowaliśmy tam, gdzie oni
teraz. A potem nie zostaliśmy dopuszczeni

do pracy na pierwszą zmianę. Wydano nam
polecenie służbowe, którego nie dostaliśmy
nawet na piśmie, że mamy przyjść na drugą
zmianę – wyjaśnił pracownik Józef Rejowski.
– To po to, żeby przerzedzić nasze szeregi. Ale i tak przyszliśmy tu pod bramę – wtórował członek komitetu strajkowego Ryszard
Głąb, któremu również po dwóch dniach
strajku zmieniono grafik.
Ostatecznie związkowcy zdecydowali się
spełnić prośbę senatora Koguta. We wtorek
zostali zaproszeni na spotkanie z zarządem.
O konsekwencji strajku i przebiegu spotkania ze stronami sporu rozmawiamy tuż po
jego zakończeniu.
(PEK)

To jest strajk merytoryczny
– Rozmawiamy we wtorek, tuż po
spotkaniu zarządu Newagu z pracownikami i członkami Komisji Zakładowej
„Solidarność” firmy. Udało się wynegocjować podwyżki?
– Związkowcy zostali tylko po to
zaproszeni, by ich oczernić i oskarżyć o działanie na szkodę spółki. To
nie były negocjacje a monolog prezesów zarządu do załogi.
– Bez reakcji załogi?
– Członkowie Komisji Zakładowej nawet nie mogli zadawać pytań. Mnie ochrona nie wpuściła
na salę ze swoim nagłośnieniem.
Przypuszczałem, że prezes nie będzie chciał mnie dopuścić do mikrofonu. Z sarkazmem powiedział,
że „Pan już mówił przez trzy dni
przez mikrofon, dziś nie musi”. To
świadczy o poziomie zarządu. Nie
dopuszcza dialogu, ma być tak, jak
on chce i koniec.
– I nikt się nie odezwał?
– Po zapewnieniach prezesa, że
pracownicy nie muszą się obawiać
zadawania pytań, że zarząd nie wyciągnie konsekwencji wobec żadnego ze strajkujących, załoga pytała
o wysokość nagród, równości w wynagrodzeniu osób wykonujących te
same zadania. Uzyskała odpowiedź,
że wszystko zależy od brygadzistów,
a prezes nie wie o żadnych problemach z tym związanych.
– Ale strajkujący domagali się 500 zł
podwyżki? I nie było o tym mowy na
spotkaniu?
– Powtórzę jeszcze raz, to nie
były negocjacje, a monolog prezesów, którzy przedstawili rozwój

FOT. (TASS)

R O Z M OWA z JÓZEFEM KOTARBĄ, przewodniczącym Komisji Zakładowej NFZZ „Solidarność” w Newagu

firmy od 2001 r. i mówili o samych
superlatywach. Warunek zarządu
jest jeden: Zakończenie sporu zbiorowego równa się podwyżka płac,
na jaką stać spółkę. Bez uzgodnień
sumy ze związkowcami i załogą. Jeżeli spór będzie trwał nadal, podwyżek nie będzie.
– Zatem zakończy się spór zbiorowy?
– Tego jeszcze nie wiem. Decyzję podejmie Komisja Zakładowa

jutro (czyli w środę – przyp. Redakcji) bądź pojutrze, po konsultacji z uczestnikami strajku.
– „Dla mnie nie jest to strajk merytoryczny, tylko musi mieć jakieś inne
podłoże” – powiedział Rynkowi Kolejowemu właściciel Newagu Zbigniew
Jakubas…
– To jest jak najbardziej strajk
merytoryczny. Nie podejmowaliśmy go w ciemno, a decyzja

o wejściu w spór zbiorowy zapadła po konsultacjach z pracownikami Newagu. Takie mówienie trochę
mnie dziwi. Gdyby to nie był strajk
merytoryczny, pan prezes dopuściłby mnie do głosu.
– Podobno wystosował Pan list do zarządu, domagając się zapłaty za czas
strajku?
– Nie było takiego wniosku. Wystosowaliśmy tylko dwa pisma do

zarządu, aby nie wyciągał konsekwencji wobec strajkujących i drugie – o podjęcie rozmów w sprawie
podwyżki płac.
– Jakie będą następne kroki, jeżeli Komisja nie podejmie decyzji o zawieszeniu strajku?
– Po spotkaniu z Komisją możemy na ten temat rozmawiać. Teraz
nie potrafię odpowiedzieć.
– Zarząd mówił o rozwoju firmy, wygranych przetargach… Pracownicy
nie dostrzegają lepszych perspektyw,
gdy firma wywiąże się z zobowiązań związanych z wygranymi ostatnio przetargami, idącymi w miliony złotych?
– Bardzo wiele firm dobrze prosperuje, ale ich pracownicy zarabiają grosze. To nie ma nic wspólnego
z rozwojem firmy. Tutaj prowadzona jest polityka: albo dobrze
wynagradzany pracownik ochotnie przychodzi do pracy i się w nią
angażuje, albo firma sama dla siebie przynosi krociowe zyski, a pracownik musi pracować za marne
pieniądze. I ta ostatnia jest w naszym regionie.
– W takiej sytuacji cały Nowy Sącz powinien podjąć strajk?
– Na to musi sobie odpowiedzieć każdy pracownik sądeckiej
firmy. Na pewno nie ma tu zarobków bardzo dobrych, porównując inne regiony kraju. A pracownicy Newagu, można powiedzieć,
że łapią sądecką średnią zarobków
w dolnych granicach.
Rozmawiała
KATARZYNA GAJDOSZ
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W naszej firmie rządzą MPK chce podnieść
ekonomia i matematyka ceny biletów
R O Z M OWA ze ZBIGNIEWEM KONIECZKIEM, prezesem Newagu
– Na jakie podwyżki dla pracowników stać Newag?
– Warunek jest jeden – koniec sporu zbiorowego. Jeżeli
związkowcy złożą stosowne pismo, zwołam posiedzenie zarządu, na którym zdecydujemy, jakie to będą podwyżki. Pod żadną
presją strajkową nie ugnę się ani
o jeden milimetr.
– Może Pan podać sumę?
– Nie. Czekam na pismo kończące spór zbiorowy. Jeśli go nie
dostanę, podwyżki będą wynosiły zero.
– Firma za sobą ma wygrane ogromne przetargi, teraz przystąpiła do kolejnego na modernizację wagonów dla PKP Intercity.
Podwyżki spowodują, że Newag
przestanie być konkurencyjny ?
Nie będzie mógł dać niższych cen
w przetargu?
– W naszej firmie rządzą
ekonomia i matematyka, a nie
związki zawodowe. Dopóki to się
utrzyma, będziemy radzić sobie z kontraktami i przetargami.
– Jakie konsekwencje pociąga za
sobą strajk?
– W firmie pracuje ponad
1300 osób. W ostatnim strajku
– który właściwie trudno nazwać strajkiem, bo strajk według
mnie to jest powstrzymanie się
od pracy, a nie urządzanie happeningów – uczestniczyło 180
osób. Tam, gdzie stanowiska
będą wrażliwe na wstrzymanie
produkcji, będziemy korzystać
z outsourcingu, tzn. zlecać prace
na zewnątrz. Mamy drugą firmę
w Gliwicach, więc nie ma żadnego problemu. Pomogą nam.
– Strajk odbije się na kontrahentach Newagu. Były z ich strony sygnały, zapytania, czy poradzicie sobie, skoro nastąpiły takie
problemy?
– To pani twierdzi, że mamy
problemy. Ja ich nie widzę.
Nasi kontrahenci wierzą w zarząd a nie w związki zawodowe. Dopóki rozmawia z nimi
ten zarząd, nie mamy żadnych
problemów.
– Takie działanie zarządu nie wynikają z chęci likwidacji przez niego
związków zawodowych?
– Absolutnie nie. Jest ustawa o związkach zawodowych,
mają one prawo działać i niech
działają.
– A ekonomia widzi potrzebę istnienia związków zawodowych?
– Oczywiście, że związki są
potrzebne. To partner społeczny. Rozmawiał z nami, zgłosił
żądanie, w konsekwencji doszło

do spotkania i spisania protokołu rozbieżności. Prowadzone
były mediacje, podczas których
nie doszliśmy do porozumienia. Związek ogłosił pogotowie
strajkowe, później ogłosił strajk
i go przeprowadził, dzień, drugi, trzeci. Myślę, że podczas dzisiejszego spotkania (wtorek, 17
stycznia) z większością załogi
wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy. To było merytoryczne, spokojne spotkanie. Ciekawą rzeczą jest natomiast, że Komisja
Zakładowa napisała do nas pismo, aby pana przewodniczącego w okresie 11, 12, 13 stycznia, kiedy trwał strajk, zwolnić
z wykonywania obowiązków
służbowych z prawem do wynagrodzenia. Inaczej mówiąc,
za ten strajk zapłacić. Natomiast
ustawa o rozwiązywaniu sporu zbiorowego mówi jasno, że
strajk to powstrzymanie się od
pracy, za które nie przysługuje
wynagrodzenie.
– Pan przewodniczący Józef Kotarba zaprzecza.
– Proszę mi podać mejla,
wyślę pani skan tego pisma.
Nie mam ochoty polemizować
z kimś, kto mówi nieprawdę.

To pismo widziało dziś kilkaset osób.
– Wobec strajkujących zarząd wyciągnie inne konsekwencje, poza
tym, że nie otrzymają zapłaty za
godziny, w których strajkowali.
– Absolutnie nie. Ustawa
mówi jednak wyraźnie, że za
strajk się nie płaci!
– Pracownicy podczas spotkania z zarządem po strajku podnosili sprawę sposobu wynagradzania w firmie. Nagrody przyznają
brygadziści, zdaniem niektórych
pracowników – niekoniecznie
sprawiedliwie.
– Taki temat rzeczywiście został poruszony. W najbliższym
czasie kierownictwo przeprowadzi rozmowy z brygadzistami.
Pytam tylko, gdzie jest przyczyna
tych niesprawiedliwości? Może
faktycznie ktoś poczuł się niedoceniony. Trudno mi jednak się do
tego odnieść, bo absolutnie nie
mam na to wpływu. Brygadzista
jest bezpośrednim przełożonym,
zarządza określoną grupą ludzi
i decyduje komu przyznać nagrody. Na pewno nie ma w tym nic
wspólnego zarząd spółki.
Rozmawiała
KATARZYNA GAJDOSZ

WA Ż N Y T E M AT. 2,50 zł za bilet normalny, 1,25 zł za studencki i 1,5 zł za
szkolny – to nowe ceny za przewozy autobusami MPK proponowane
w projekcie uchwały Rady Miasta
Nowego Sącza. – Wszystko drożeje:
paliwo, prąd, gaz, podatki i ubezpieczenia. Ta podwyżka jest konieczna, byśmy mogli zbilansować
nasze koszty – tłumaczy dyrektor
MPK Andrzej Górski.
Na zaplanowanej na najbliższy
wtorek sesji radni miasta głosować będą nad projektem uchwały zmieniającym obowiązujące
obecnie ceny biletów autobusowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Według
niego bilet normalny w strefie
miejskiej kosztowałby już nie 2,20
zł, a 2,50 zł. Studenci natomiast
musieliby płacić za przejazd 1,25
zł, a uczniowie 1,50 zł. Tym samym wzrosłyby koszty biletów
miesięcznych do odpowiednio na
75, 37,50 i 44,90 zł.
Projekt uchwały zakłada również nieco wyższe ceny biletów strefy pozamiejskiej, a więc
do gmin Stary Sącz, Nawojowa
i Kamionka Wielka. Tu normalny kosztowałby 2,70 zł, studencki 1,35 zł i szkolny 1,60 zł w strefie pierwszej oraz 3,10 zł, 1,55 zł
i 1,80 zł w strefie drugiej.
Więcej mielibyśmy płacić także za przejazd bez ważnego biletu – opłata gotówkowa i kredytowa wzrosłyby o 15 zł, a więc do
70 zł i 125 zł.
– Ta podwyżka jest konieczna. Koszty eksploatacyjne, takie
jak paliwo, ubezpieczenia, prąd,
gaz czy podatki dramatycznie
wzrosły w ubiegłym roku i nadal mają rosnąć. Tylko za jedną dostawę paliwa w porównaniu z rokiem 2011 płacimy dziś
o 40 tys. zł więcej. A my musimy w jakiś sposób zbilansować

nasze koszty, żeby nie odnotowywać strat – wyjaśnia dyrektor
sądeckiego MPK Andrzej Górski.
– Nasza konkurencja już dawno
znacznie podniosła ceny biletów. My natomiast proponujemy
dość umiarkowaną podwyżkę,
która naprawdę nie przyniesie
nam żadnego dodatkowego zysku – dodaje szacując, że nowa
cena biletów do końca roku powinna zrekompensować straty
związane ze wzrostem kosztów
eksploatacyjnych.
Jednocześnie Górski wylicza proponowane w projekcie uchwały zmiany, które pozwolą pasażerom zaoszczędzić
pieniądze.
– Nie zmieniamy ceny biletu 24–godzinnego dostępnego
u kierowców autobusów. Pasażerowie, którzy chcą skorzystać
w ciągu jednej doby z przejazdu
kilkoma kursami różnych linii,
nadal będą mogli go nabyć w cenie 8 zł. Wprowadzamy też bilet
15–minutowy, który pozwala na
poruszanie się różnymi autobusami. Jeśli kupimy go, wsiadając
np. do autobusu jadącego do Starego Sącza i podróż zajmie dłużej niż 15 minut, będzie on ważny
przez cały czas jej trwania – zapewnia dyrektor Górski.
Projekt uchwały miałby również znieść opłatę dodatkową,
którą pobierają kierowcy sprzedając bilety – obecnie kupując bilet w autobusie, pasażerowie płacą dodatkowe 30 gr.
– Wyroki sądów administracyjnych w różnych miastach zakwestionowały pobieranie opłat
dodatkowych. Przeciwny jest im
także rzecznik praw konsumenta
– tłumaczy Andrzej Górski.
Jeśli radni przyjmą projekt
uchwały, wejdzie ona w życie
najprawdopodobniej w marcu.
(TIK)

Skumaj się z SQMA
Rozpoczyna się rekrutacja do klubu
młodzieżowego SQMA w Nowym Sączu. Potrwa do 17 lutego.
– Jesteśmy bogatsi o dwa lata
doświadczeń. Mamy do wyboru wiele ciekawych zajęć. Z poprzednich edycji wiemy, że jest
szeroki i bardzo pozytywny oddźwięk – mówi dyrektor Zespołu
Świetlic Środowiskowych Adam
Musiał.
– Udostępniając młodzieży różnorodne zajęcia, pakujemy im jakby walizkę doświadczeń

i umiejętności, którą zabiorą ze
sobą w dorosłe życie. Wierzę, że
w przyszłości będą mogli ją rozpakować, wyjmując to, co akurat
będzie im potrzebne w danej sytuacji – zapewnia Marta Mordarska, pełnomocnik prezydenta ds.
społecznych.
Klub SQMA, finansowany jest
w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na
sukces!” realizowanego w partnerstwie przez Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.
(QM)
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To jest prawdziwa demokracja
gorzej, bo ministrowie z PO nie
będą się od progu rzucać na szyję burmistrzowi z PiS–u. I choć to
pewnie małostkowe, to taki właśnie mechanizm zazwyczaj działa na linii rząd – opozycja. Również
w drugą stronę.
Edward Ciągło, jeśli wygra wybory, nie będzie miał również łatwego życia w Radzie Miasta i Gminy,
gdzie bez większości niewiele zrobi. A zdecydowaną większość posiada tu KW Gminne Porozumienie
Wyborcze, wspierające Jacka Lelka.

Edward Ciągło czy Jacek Lelek? To jedyne emocje wyborcze, jakie nas
czekają w najbliższym czasie. Do wyborów samorządowych jeszcze blisko
trzy lata, do parlamentarnych prawie cztery. Niedzielna dogrywka o fotel burmistrza w Starym Sączu dosłownie spada więc kibicom z nieba.
„Kibicom politycznym”, bo wyborcy
pochłonięci są bardziej prozaicznymi problemami, czyli jak się nie dać
ciężkim czasom.

1.

Wygląda na to, że przedterminowe wybory w gminie Stary Sącz
rozpalają wyobraźnię głównie tzw.
środowiska polityczno–samorządowego regionu. To właśnie owo
środowisko dyskutuje, komentuje
i emocjonuje się, kto zajmie miejsce Mariana Cyconia, który jesienią został posłem. Niewiele mamy
dowodów, że gospodarze przy piwie w Gaboniu czy też Gołkowicach stawiają zakłady na któregoś
z kandydatów. Albo, że ktoś dyskutuje nad ich programami. Programy wyborcze? A co to takiego?
W tych wyborach decydujące będą
raczej emocje. I bezpośrednie dotarcie do wyborcy.

2.

W pierwszej kolejności rozgrywka idzie o prestiż. Prestiż partyjny – dodajmy dla jasności. Choć to
Edward Ciągło jest oficjalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości,
to właśnie o Jacku Lelku mówi się,
że jest bardziej PiS–owski niż Ciągło. I chociaż Lelek żadnej partyjnej
etykietki nie ma na plakacie, niejako z automatu kojarzony jest z Platformą Obywatelską. Bo posłem PO
jest Marian Cycoń – kiedyś szef
Lelka w starosądeckim magistracie, dzisiaj jego główny protektor.
Choćby jeszcze w sobotę o północy
R
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5.
Jacek Lelek

Edward Ciągło

Jacek Lelek wypierał się związków
z PO, to istnieją świadkowie, którzy
w miniony weekend na partyjnym
opłatku słyszeli deklaracje, iż „Starego Sącza PiS–owi nie oddamy”.

bilbordów do uczciwości, ale kandydat wysłał wyraźny sygnał do
elektoratu, że skoro nie potrafi zadbać o swój wyborczy interes, to
jak zadba potem o wspólne gminne dobro?

3.

Dla PiS–u z kolei starosądeckie wybory to pierwsza próba sił po rozłamie i wyjściu z partii do Solidarnej Polski dotychczasowego lidera
Arkadiusza Mularczyka. PiS walczy w Starym Sączu o honor, a jego
nowy lider senator Stanisław Kogut
chce pokazać, że partia po odejściu
Mularczyka i Andrzeja Romanka
nie straciła wpływów w swoim mateczniku. Łatwo nie będzie, bowiem
kampania od pierwszego dnia sama
się sprofilowała. Lelek patrzy z bilbordów jak pewny swego faworyt
– pełen pasji, chęci działania, i chociaż ciągle młody, to już kompetentny i z doświadczeniem. Ciągło
przeciwnie – na starcie strzela sobie samobójczego gola wygłaszając gdzieś złotą myśl, iż nie będzie
miał wyborczych bilbordów, bo jest
człowiekiem uczciwym. Nikt już
nie dociekał, jak się ma posiadanie

4.

Nie tylko w tym miejscu będzie
miał Edward Ciągło pod górkę. Nie
jest żadną tajemnicą, że jeśli wygra Jacek Lelek, poseł Marian Cy-

Jeśli coś jest atutem Ciągły (ale atutem tylko w oczach własnego elektoratu), to osobiste poparcie Jarosława Kaczyńskiego. To ponoć
nietypowe dla prezesa przy tak małej stawce jak gminna rozgrywka. Tym razem sprawa jest jednak
poważniejsza. Po pierwsze Stary
Sącz zawsze był – po Nowym Sączu
– najbardziej prestiżowym miejscem w regionie. Co jednak ważniejsze, jak już wspominaliśmy,
PiS przede wszystkim walczy o honor w bardzo istotnym dla partii miejscu. Zatem obowiązuje zasada – wszystkie ręce na pokład.
I to zaangażowanie działaczy są-

Choć to Edward Ciągło jest oficjalnym
kandydatem Prawa i Sprawiedliwości,
to właśnie o Jacku Lelku mówi się,
że jest bardziej PiS–owski niż Ciągło

coń stanie na głowie, żeby otworzyć
swojemu burmistrzowi wszystkie
możliwe drzwi w Warszawie. Ciągło będzie miał pod tym względem

deckiego PiS–u jest widoczne, ale
oponenci natychmiast kontratakują
– no dobrze, ale w dzisiejszych czasach do zarządzania gminą nie jest

potrzebny partyjny działacz, a rzutki menedżer sprawnie poruszający się po urzędowych meandrach.

6.

Główne akcenty kampanii Edwarda Ciągły miały miejsce pod kościołami i w internecie, choć to właśnie
Jacek Lelek pracował w Optimusie
i związany był z ojcami jezuitami
przy sądeckim kościele kolejowym.
Co ciekawe, Ciągło na największe
wsparcie medialne mógł liczyć ze
strony jednego z sądeckich portali
internetowych. Ktoś przy tej okazji zadał pytanie, do kogo trafia taka
kampania, skoro spora część gminy jest wykluczona z globalnej sieci,
głównie ze względów topograficznych. Mówiąc prościej – góry zasłaniają. Z dostępu do internetu radiowego wyłączone są m.in. dolina
Moszczeniczanki, Gabonia, Przysietnicy i kilu innych miejscowości. Bez przekaźników umożliwiających dostęp do internetu, nawet
pełna obsługa e–urzędu nie ma dziś
w Starym Sączu sensu.

7.

Zatem Jacek Lelek czy Edward Ciągło? Za dwa dni ucichnie zgiełk
„kibiców”, a do urn pójdą ludzie
faktycznie do tego uprawnieni.
Środowiskowe opinie i komentarze rozpolitykowanego sądeckiego salonu nie będą miały dla nich
najmniejszego znaczenia. Wyborcy będą wybierać gospodarza, który zapewni im najwygodniejsze
życie, możliwość działania i rozwijania własnych biznesów. Zatem wszystkie inne opinie hurtowo produkowane przez ostatnie
tygodnie nie będą tu miały żadnego znaczenia. Wybory samorządowe w gminie rządzą się swoimi
prawami. I tam właśnie jest prawdziwa demokracja.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

A

Projektujemy i drukujemy:
książki, skrypty, kalendarze,
zaproszenia ślubne, cenniki,
wizytówki, ulotki, gazetki, foldery,
katalogi, teczki, papiery ﬁrmowe,
instrukcje obsługi,
karty gwarancyjne, itp.

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel./fax 18 547 45 45, tel. 18 441 02 88
biuro@novasandec.pl
księgarnia internetowa

Oferujemy:
najkrótsze terminy wykonania
wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów

www.novasandec.pl
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Dlaczego nie ja miałbym to zrobić?
R O Z M OWA z WIESŁAWEM PIÓRO
– Mam przed sobą protokół z posiedzenia komisji wspólnej radnych miejskich, powiatowych oraz przedstawicieli samorządów gospodarczych,
gdzie o swojej pracy opowiadają służby kontrolne działające na naszym terenie, m.in. Sanepid czy Państwowa
Inspekcja Handlowa. Ogólny wniosek
z tej dyskusji można zamknąć w zdaniu: „Przepisy przepisami, nic z nich
nie wynika, bo prawdziwe życie wygląda inaczej”. Już widzę, jak skacze
Panu ciśnienie na wspomnienie tego
protokołu.
– Ciśnienie mam w normie, nawet w takich sytuacjach, które opisują zdarzenia dalekie od normy.
– Ja jednak będę próbował podnieść
Panu nieco ciśnienie. W protokole jest m.in. cytowana Gabriela Górowska, kierownik sekcji żywności w sądeckim Sanepidzie, która stwierdza, że
„niektóre przepisy są nieżyciowe i nieaktualne”. Jeśli to przeczytają ludzie,
których kontroluje Sanepid, to też im
podskoczy ciśnienie.
– Miejmy nadzieję, że podskoczy im bez konsekwencji. Najgorsze, iż nic się z tym nie robi. Większość tych instytucji kontrolnych na
pytanie, co zrobili, by poprawić sytuację, odpowiada, że „monitowali
drogą służbową”. Przecież to wielopiętrowe struktury, więc zanim
taki głos dotrze do Warszawy, to już
nikt nie wie, o co właściwie chodzi.
– Wygląda na to, że musimy się poddać i nawet nie próbować zmieniać
tych obszarów życia społecznego, które działają kulawo, albo nie działają wcale?
– Sama nasza komisja problemu nie załatwi, zresztą nie jest to
naszym zadaniem. Możemy tylko przekazywać uwagi, monitować i naciskać. Idea jest dobra, bo
spotykają się w tym towarzystwie
różne środowiska, które mają ciekawe spostrzeżenia, ale my możemy tylko przekazywać uwagi.
Czasami brakuje partnera w tym
dialogu – wystarczy się zasłonić
paragrafami i problemy pozostają
nierozwiązane.
– A problemów jest sporo. Dla przykładu przedstawiciele handlu sygnalizują, że niebawem wielkie sieci zmiotą
z powierzchni ziemi lokalnych przedsiębiorców w tej branży, bo – tu cytat
– „prawo jest stanowione pod supermarkety”. Kto takie sprawy powinien
rozwiązywać? Władze samorządowe
twierdzą, że nie mają kompetencji.
– Ktoś powiedział, że mamy
instytucje, które powinny bronić
konsumenta. Zapominamy jednak,
że konsument to również przedsiębiorca i jego praw też trzeba
bronić. Nie mam pewności, czy
tak jest faktycznie. Przedsiębiorca
to dla nich najczęściej ktoś, kogo
trzeba tak prześwietlić, by coś na
niego znaleźć. Nikt nie chce pamiętać, że przedsiębiorcy, płacąc

WIESŁAW PIÓRO – radny powiatowy, wiceprzewodniczący Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów
Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza, dyrektor ds. eksportu w firmie Wiśniowski.
podatki, są w jakimś sensie pracodawcami dla takich kontrolerów.
Nie chcę przez to powiedzieć, że
należy się przedsiębiorcom taryfa ulgowa, ale gnębienie tylko dla
wykazania się jest bezsensowne.
Tymczasem często mamy do czynienia z tzw. kontrolami krzyżowymi, prowadzonymi przez różne
instytucje, a przecież opierającymi się na tych samych przepisach,
choć wysnuwającymi wręcz odwrotne wnioski. W przedsiębiorstwie rynkowym nie ma wątpliwości – naszym pracodawcą jest
klient, który przychodzi kupić
nasz towar za swoje ciężko zarobione pieniądze…

– Mówi Pan teraz z punktu widzenia
przedsiębiorcy.
– Trochę tak, ale dlaczego ktoś
w tych instytucjach powołanych
do kontroli nie może zrozumieć,
że samo stanie z batem nad przedsiębiorcą to zła droga. Może raczej trzeba doradzać i podpowiadać – zrób to tak, bo jak tobie będzie
lepiej, to mnie też będzie stać na
więcej.
– Pan Józef Pyzik mówi wprost: „Apeluję do instytucji kontrolujących o wyrozumiałość dla lokalnych przedsiębiorców, bo powodzenie ich
działalności jest równoznaczne z interesem miasta”. Czy to oznacza, że lo-

kalnym przedsiębiorcom powinno być
wolno więcej?
– Myślę, że nic podobnego nikt
nie miał tu na myśli. Wręcz przeciwnie, to raczej apel, by wszyscy
byli traktowani równo.
– A istnieje coś takiego jak kontrolowanie dla kontrolowania? Skontrolować i ukarać, bo bez nałożenia
kary instytucja traci rację bytu. Zwyczajnie musi więc udowodnić swoją
przydatność?
– Myślę, że często instytucje
kontrolne próbują się prezentować, jako jedyni sprawiedliwi, stojący na straży biednego konsumenta, którego wszyscy chcą oszukać
na wszelkie możliwe sposoby – od

producenta do handlowca. A przecież tak nie jest. To daleko idące
uproszczenie.
– Docierają do władz samorządowych
informacje, że mniejsi przedsiębiorcy
mają bardziej pod górkę w swojej działalności? Jeden z uczestników dyskusji
nazwał to „robieniem porządku z małymi firmami”.
– Często słyszy się takie argumenty. Np. drobni sklepikarze
narzekają na kary za niewielkie
uchybienia sanitarne, a jednocześnie w supermarkecie wkładamy
do wózka obok siebie towar różnego
asortymentu – chleb obok środków
do udrażniania kanalizacji. I tu nie
ma problemu? Jedną miarą są mierzeni wszyscy?
– O tych wózkach marketowych powiedział Pan chyba nie przypadkiem.
Prezydent Jerzy Gwiżdż zwrócił uwagę, że 70 proc. takich wózków posiada
bakterie kałowe.
– Pan prezydent faktycznie
o tym mówił, a dane pochodziły z lokalnego radia. Powtarzam
– chodzi o to, żeby wszyscy byli
mierzeni podobną miarką.
– A nie jest to tylko odbijanie piłeczki
i zrzucanie winy przez małych przedsiębiorców na dużych, a opinia publiczna trochę się w tym gubi?
– Nie jest to odbijanie piłeczki.
Lubimy posługiwać się statystyką
– ile kontroli zostało przeprowadzonych, ile kar nałożonych i na
jaką kwotę. Ze statystyką można
zrobić cuda. No więc statystycznie
tych sklepików osiedlowych, wiejskich, rodzinnych jest dużo więcej
niż wielkopowierzchniowych. Tym
sposobem każde dane pokontrolne
będą niekorzystne dla tych małych,
bo gdzieś przeczytamy, że ukarano
za nieprawidłowości jeden supermarket i dziesięć małych sklepów.
– Przedsiębiorca Rafał Świerczek apelował do starosty: stwórzmy warunki, aby Sądecczyzna była atrakcyjna do
inwestowania dla ludzi z Polski. Przy
różnych okazjach słyszymy taki postulat. Od kogo zależy jego realizacja?
– Można oczywiście popatrzeć
na to, jak na kolejne puste hasło. Ale można też optymistycznie, zadając sobie pytanie, co ja
mogę zrobić, aby mój region stał
się atrakcyjniejszy? Czasami w firmie stajemy przed pytaniem: gdzie
jest napisane, że ja mam to zrobić? Lubię odwracać to pytanie:
a gdzie jest napisane, że ty nie możesz tego zrobić? Żyłoby się nam
dużo lepiej, gdybyśmy częściej stawiali sobie takie właśnie pytania
– dlaczego to nie ja miałbym to
zrobić? Powinniśmy na nie odpowiadać działaniem, a nie tylko słowami i hasłami. Suma takich działań przełoży się na dobry efekt dla
nas wszystkich.
Rozmawiał
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Nowy S¹cz ul.Dojazdowa 20
telefon: 18 444 11 44
www.hificenter1.pl
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Opinie
Mrożki dla
Mularczyka

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

D

nia przybywa.
To bodaj najlepsza informacja,
jaką można sobie
wyobrazić z początkiem nowego roku. Z perspektywy dwóch,
trzech tygodni można powoli przymierzać się do oceny minionych
dwunastu miesięcy. Nie jestem
wprawdzie przekonany, czy robienie jakichkolwiek bilansów ma
sens, ale skoro wszystkie media,
wszyscy dziennikarze bawią się
w takie podsumowania, to dlaczego
ja miałbym być wyjątkiem? Zresztą, robiłem to już w roku ubiegłym.
Ilekroć oddaję się takiemu zajęciu, mam nieodparte wrażenie, że
wkraczam w obszary groteski, nierzadko tragikomedii. I wtedy natychmiast odzywa się we mnie potrzeba przyjęcia jakiejś skali, jakiejś
miary, wedle której można by dokonać stosownej, zobiektywizowanej oceny. Aby zmierzyć stopień
„ugroteskowienia” rozmaitych zjawisk, zdarzeń lub po prostu ludzi,
którzy majstrują przy Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, pozwolę sobie wprowadzić jednostkę, której w Sevre pod Paryżem jeszcze nie
ma. Jednostką tą jest „mrożek”. Zilustruję to na przykładzie. Kratka w malutkim samochodzie, która
czyniła zeń do niedawna samochód
dostawczy to – przyjmijmy – jeden mrożek; teoria dotycząca mgły
smoleńskiej – siedem mrożków,
a dziesięć mrożków – to w zasadzie
cała polityka. A co pomiędzy? Myślę, że spore szanse w moim prywatnym rankingu miałby nasz poseł – Arkadiusz Mularczyk. Nie
wiem, czy jest on dobrym politykiem, czy złym, bo aż tak nie śledzę jego kariery, ale w kategorii „Chlapnięcie Roku” oceniam go
wysoko. Na jakieś pięć mrożków.
Otóż pan poseł stwierdził z rozbrajającą niedorzecznością, że Donald
Tusk dlatego podnosi płace wojsku i policji, ponieważ boi się buntu w Polsce. Jeśli taka jest logika
polityków, to i ja chętnie się w nią

wstrzelę i pójdę dalej. Otóż (powiem to Państwu w zaufaniu!) Tusk
dozbraja policję i armię, bo chce
odbić Inflanty i odebrać Francuzom
sumy bajońskie, a ze źródeł dobrze poinformowanych wiem też,
że chce wkroczyć do Wilna. Nie ma
żartów, wojna wisi w powietrzu,
najwyższa pora zacząć wykupywanie cukru. A tak na serio: mówienie
głupstw jest nieodpowiedzialnością, świadomą albo nieświadomą eskalacją społecznego niezadowolenia. Nie taka powinna być
rola polityków. Ta uwaga odnosi się
także do pani minister do spraw tajemniczych – Julii Pitery. Jeśli wierzyć jej własnym zapewnieniom,
ścigała złych ludzi. Niestety, skubani byli za szybcy, bo przez cztery lata nie udało jej się złapać kogokolwiek. Chyba, że o czymś nie
wiem? Też pięć mrożków. W kategorii „Haft regionalny” (7 mrożków) – wręczanie odznaczeń „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”
Józefowi Brodzie i Antoniemu Malczakowi, ludziom zasłużonym dla
sądeckiej kultury, bez udziału rajców miejskich. Ta nieobecność
przejawem kultury raczej nie była.
Mógłbym powołać do życia jeszcze kategorię „Piękna katastrofa”,
ale tutaj kolejka byłaby tak długa,
że trzeba by rozpisać niniejszy felieton na parę odcinków. Chociaż
nie! Jednego kandydata do nagrody, wartej co najmniej 11 mrożków (w skali 10–stopniowej!),
muszę przywołać: nowosądecki PKS. Ileż tu trzeba było determinacji (w dziedzinie braku wyobraźni!), żeby konsekwentnie,
krok po kroku, zdemolować tę instytucję do cna i szukać winnych
w tych, co próbowali ratować.
Żeby nie kończyć w tonacji nadto
sarkastycznej, pozwolę sobie na
puentę zdecydowanie sympatyczną. W kategorii „Sylwester Roku”
bezapelacyjnym zwycięzcą została
impreza zorganizowana przez panią Krysię (nazwiska nie zdradzę,
bo w przyszłym roku znowu weźmiemy na nią zamach!). Świetna
kuchnia, dobra muzyka, miła atmosfera – czegóż chcieć więcej?
Na zarzut, że nie mogę wprowadzić takiej kategorii, bo na innych
balach nie byłem, odpowiadam:
Skoro innych nie widziałem, to
tym bardziej właśnie ten sylwester był wyjątkowy. Ech, gdyby
cały rok był taki, mógłbym wówczas stwierdzić z wszystkimi konsekwencjami: „Chwilo trwaj!”

Zakochany kundel
i wściekli ludzie

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

M

ój pies się zakochał. Kto
choć raz miał
w domu zakochanego psa,
ten wie, jakie to wydarzenie w życiu całej rodziny! Światowe gospodarki mogą
bankrutować, ceny ropy przyprawiać o migotanie przedsionka lewej komory serca, a pies nic sobie z tego nie robi. Co najwyżej
podnosi na to wszystko tylną łapę
pod drzewem. Przede wszystkim
jednak pies siedzi przed domem
ukochanej i czeka, aż ona uchyli na moment firankę, by jej wesoło pomachać ogonem. Nawet śnieg
i mróz nie przeszkadzają mu w tym
czekaniu na jego miłość sezonu.
Nic mu nie przeszkadza. Mój zakochany pies potrafi pójść do sklepu za panem swojej psiej pani, tylko po to, żeby sprawdzić, co on
jej tam kupuje dobrego na śniadanie. Sam za to może całymi dniami nie jeść, czym potwierdza tylko
starą prawdę, że miłość wyszczupla. Tak naprawdę to biedak nie ma
czasu jeść, bo akurat jest zajęty robieniem podkopu pod płotem sąsiadki. Jest pewnie w tym wszystkim jakaś psia logika, której my nie
musimy rozumieć. To znaczy, ja jej
nie rozumiem, bo potrafiąca przejrzeć psią psychikę i skomplikowane
emocje, pani doktor Karolina Legutko, potrafiłaby to szaleństwo jakoś wytłumaczyć.
Wolę dziś pisać o zwierzętach, bo
gdybym miał pisać o ludziach, to nic
dobrego nie ciśnie mi się pod palce na
klawiaturze. Stan publicznej dyskusji
między ludźmi zbliżył się do poziomu, przy jakim ma się już tylko ochotę wypisać z gatunku homo sapiens.
W tych sprawach trochę zamieniliśmy się rolami ze zwierzętami. Pies
potrafi okazywać suce ludzkie uczucia, ludzie – niby to w ramach rozmowy – kąsają się jak wściekłe psy.
Gdyby tak pobuszować przez piętnaście minut po forach dyskusyjnych
w internecie, to szybko można dostać

mdłości. Nie ma chyba osoby, która przy choćby minimum jakiejś publicznej działalności, nie dostała łomotu za to, co robi. Anonimowego
łomotu, oczywiście. Sprawcy, jak zawsze w podobnych sytuacjach, pozostają nieznani. Takie obowiązują zasady i nic tu nie zmienimy. Próbuję
nawet od kilku dni dokopać się do jakiegoś pozytywnego bohatera naszych czasów, a znajduję wyłącznie
ujadanie i oblewanie takimi pomyjami, że ochlapany delikwent do końca
życia się z tego nie doczyści. Jeszcze
niedawno, za publiczne wygłaszanie
takich opinii na czyjś temat, trzeba
się było pofatygować do sądu, a nierzadko również wyskoczyć z paru
groszy na jakiś cel charytatywny.
Dzisiaj narobienie rozmówcy na gło-

W tych sprawach
trochę zamieniliśmy
się rolami ze
zwierzętami. Pies
potrafi okazywać
suce ludzkie uczucia,
ludzie – niby to
w ramach rozmowy
– kąsają się jak
wściekłe psy
wę nazywa się „kosztem ubocznym
demokracji”. Niedługo dojdzie do takiej sytuacji, że nikt normalny nie będzie chciał się publicznie udzielać. Po
co? Żeby cię paru frustratów utopiło w żółci, jaka się z nich wylewa? Jeśli więc normalność jest w zdecydowanym odwrocie, a debatą publiczną
kręci jakaś sfrustrowana niewidzialna
ręka, to co z tego może wyniknąć?
Tak więc ludzkie odruchy będziemy coraz częściej obserwować u psów zamiast u ludzi. Na
razie jeszcze, kiedy mówię do mojego czworonożnego kolegi: „ty
psie”, to on się nie obraża, a nawet
merda ogonem jakbym mu sprawił komplement. Nie wiem jednak, czy tak samo zareaguje, kiedy
się zwrócę do niego per „człowieku”. Za taką zniewagę, może nawet warknąć.
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Rekomendacje
NA AFISZU
KOLĘDOWANIE PRZY DŹWIĘKACH GITAR
r Karczma Galicyjska w Miasteczku Galicyjskim zaprasza na wspólne kolędowanie przy dźwiękach gitar. Do spotkania zachęca grupa przyjaciół wywodzących się
z sądeckiego zespołu Lachy. "Starzy" przyjaciele postanowili podtrzymać tradycję bożonarodzeniowych i karnawałowych
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Karczma Galicyjska i atmosfera Miasteczka Galicyjskiego wydaje się idealnym miejscem dla takiego wydarzenia.
Wszystkich chętnych do kolędowania i biesiadowania przy bigosie, pączkach i grzańcu
zachęcamy do udziału. Początek imprezy już
w najbliższy piątek, 20 stycznia g.18.30.
(GIT)
JASEŁKA GALICYJSKIE
r W niedzielę, 22 stycznia od g. 16 Jaseł-

SZOK W MOK
Scena Autorska SELAWI, działająca przy
MOK w Nowym Sączu, zaprasza na pierwszą sądecką "SZOpKę noworoczną"
z udziałem sądeckich parlamentarzystów
i samorządowców.
Start 21 stycznia (sobota) g.17, Sala Widowiskowa MOK–u.
Na scenie zaprezentują się parlamentarzyści: Andrzej Romanek(Solidarna Polska),
Arkadiusz Mularczyk (Solidarna Polska),
Andrzej Czerwiński (Platforma Obywatelska), oraz samorządowcy: Jan Golonka
(starosta sądecki) oraz radni miejscy Grzegorz Fecko, Grzegorz Dobosz, Patryk Wicher, Janusz Kwiatkowski. Wystąpią również młodzi, sądeccy artyści.
Prowadzenia koncertu podjęli się: Karolina Gargula i Juliusz Pieniążek – uczniowie
I LO w Nowym Sączu.
Autorem scenariusza jest Dariusz Izworski,
przy współpracy z posłem Andrzejem Romankiem, który specjalnie dla siebie napisał skecz.
Koncert będzie połączony z otwarciem wystawy prac fotograficznych, których autorem jest Łukasz Aschenbrenner.
(BAR)

g. 17.00

przy udziale solistów
i instrumentalistów RZPiT
„Piątkowioki”

g. 17.00

piątek 27.01.12

sobota 21.01.12

ka Galicyjskie w Kawiarni Galicyjskiej na
Miasteczku Galicyjskim. Aktorzy – amatorzy, skupieni wokół Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej,
zaprezentują Szopkę Dominikańską wg scenariusza poety i tłumacza dominikanina
o. Jacka Kowalskiego. Jasełka te, to spontaniczny pomysł wspomnianej grupy, czyli ludzi z różnych środowisk, z okolic Tarnowa, Nowego Sącza i Bobowej. To także chęć
wspólnego, radosnego przeżywania minionych już Świąt Bożego Narodzenia, spotkań rodzinnych, wspólnego kolędowania

i chęć podtrzymywania tradycji. Organizatorzy zapraszają wszystkich, szczególnie rodziny z dziećmi na tradycyjne, galicyjskie jasełka. Wstęp wolny. Podczas występu będą
zbierane symboliczne "datki" do kolędniczego kapelusza.
(JAS)

MIASTECZKO GALICYJSKIE

Koncert KOLĘD w wykonaniu
kwintetu mandolinowego
z Piwnicznej -

„ECHO”

www.sacz.in

klikaj
i czytaj

WIECZORY MAŁOPOLSKIE 2012

M C K S O KÓ Ł
P R O G R A M
r W I E C Z Ó R 10 1
26 stycznia
(czwartek),
g.19
Maciej Fortuna
Quartet – koncert
Jazzowy.

r W I E C Z Ó R 10 2
29 stycznia
(niedziela),
g. 16
BALET O KAWIE – spektakl baletowo–pantomimiczny
dla rodziców i dzieci w wykonaniu Baletu Dworskiego CRACOVIA
DANZA.

r W I E C Z Ó R 10 3
31 STYCZNIA
(wtorek),
g. 18
CABARET
– musical
w wykonaniu nowego teatru im.
Witkacego w Słupsku.
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Córkę albo syna wydam za dentystę
R O Z M OWA z dr ELŻBIETĄ CIBORSKĄ, autorką właśnie wydanych „Anegdot dziennikarskich”
– Anegdoty gromadzi Pani od lat,
wreszcie przyszła pora, by je wyciągnąć z szuflady?
– Moja szuflada jest pełna takich
perełek. Postanowiłam się podzielić nimi z szerszym audytorium.
Samo przygotowanie wydawnictwa zajęło mi kilka miesięcy, potem
jeszcze w kooperacji z doktorem
Włodzimierzem Karolem Pesselem
z Uniwersytetu Warszawskiego i redaktor Wiesławą T. Czartoryską ze
„Stopki” poczyniłam kolejne przybliżenia, korektę i… jest! Dla mnie
był to przerywnik między innymi
pisanymi książkami (m. in. II częścią „Księgi limanowian”), zwłaszcza, że „Anegdoty” to moja dziesiąta książka.
– Jak we wstępie do „Anegdot” pisze Włodzimierz Karol Pessel, wszelkie
wpadki, paradoksy i „perełki” dziennikarskiej twórczości słownej wychwytywała Pani na marginesie dociekań
systematycznych.
– Rzeczywiście, zawsze interesowała mnie anegdotyczna strona
zawodu dziennikarskiego, którym
to zawodem szczególnie się interesuję, poświęcając biografistyce
dziennikarskiej publikacje i wykłady, a przy okazji natykałam się na
różne drobiazgi o paradoksalnym
charakterze. Niektóre o charakterze zamierzonym, inne niezamierzonym. Zawód dziennikarski, znany mi z autopsji, jest wykonywany
w specyficznych warunkach, często
na żywo, w świetle kamer, a zawsze
w ogromnym tempie. Nietrudno
w takich warunkach o potknięcia. Przybierają one nieraz zabawną
formę, szczególnie, gdy patrzymy
na nie z pewnego dystansu. Wtedy
błyszczy ich efekt komiczny, lekkość formy, łatwość i przyjemność
w odbiorze. Cechą zawodu dziennikarskiego jest również pożądana dla odbiorców nadatrakcyjność,
wynikająca z jego publicznego charakteru. Każde niejako „wejście” na
arenę prasową, radiową czy telewizyjną wymusza zatem stan permanentnej nadatrakcyjności, którego
to prozaicznym skutkiem jest przemęczenie, objawiające się w różnych wpadkach. Mogą także występować różne pomyłki wskutek
podania niesprawdzonej informacji
w pogoni za sensacją, będącą konsekwencją tabloidyzacji mediów,
w której dominuje forma nad treścią. Sprzyja to obniżeniu standardów etycznych, a co za tym idzie
bagatelizowaniu pomyłek i nawet
zobojętnieniu wobec językowych
wulgaryzmów. A przecież Melchior Wańkowicz, mistrz reportażu
w konwencji wybornej jędrnej gawędy, przywołał księdza Benedykta
Joachima Chmielowskiego z „Nowych Aten”, tego samego, którego znamy z powiedzonka: „Koń
jaki jest, każdy widzi…”, cytując

DR ELŻBIETA WOJTAS–CIBORSKA
pochodzi z Mordarki k. Limanowej.
Z naszym regionem łączy ją także
Technikum Rachunkowości Rolnej
w Marcinkowicach, którego jest
absolwentką. Była m.in. dziennikarką PAP, współtworząc pierwsze
serwisy ekonomiczne dla gospodarki rynkowej. Obecnie wykładowczyni wyższych uczelni. Autorka m.in. „Leksykonu polskiego
dziennikarstwa”, „Księgi limanowian” i właśnie wydanych „Anegdot dziennikarskich”.
księdza: „Nie sadzę się tu na wysoką polszczyznę, abym nie zaćmił
sensów, nie paszkwiluję nikogo,
tylko mądrym przypominam, niedouczonych nauczam, ciekawych
kontentuję”.
– Nie obawia się Pani reakcji dziennikarzy urażonych pociesznym śmiechem z ich „radosnej twórczości”?
– Nie było moim zamiarem kogokolwiek urazić, dlatego nazwiskami

szafowałam oszczędnie, raczej to
kwerenda „w sprawie”, a nie przeciwko komuś. Zresztą podczas moich studiów dziennikarskich zapadły mi w pamięć powtarzane przez
wykładowców anegdoty, którymi z kolei ja też inkrustuję
swoje wykłady. Jakżeż nie podziwiać pikantnej zwięzłości
reklamy okocimskiego piwa
(akurat tego smaczku w książce nie ma), którą słynna Janka Ipohorska (pod pseudonimem Jana Kamyczka zasłynęła
„Demokratycznym savoir–vivrem”w „Przekroju”) przyoblekła w rysunek kociej pary z podpisem: „Jak się pobierzem, to sięę
OKOCIM!” albo z omawianej książki anonsik w rozdziale „Szarych gazet strona matrymonialna” z „Echa
a
Krakowa” z 1970 roku: Córkę albo
o
syna wydam za dentystę (!).
– Wiele anegdot dotyczy czasów
PRL–u, ale są też i przykłady z mediów współczesnych. Obecnie jest
lepiej ze stylem dziennikarskim?
– Warto zauważyć, że to w naszych czasach powstał dziwoląg
określony jako „fakt prasowy”,
czyli specjalnie spreparowana sensacyjka, nie mająca odzwierciedlenia w rzeczywistości, co samo w sobie ma anegdotyczny wydźwięk.
Niektóre gazety celowo wpuszczają na łamy jakąś wpadkę, aby zwrócić na siebie uwagę. Wszak zmieniły się w tym czasie ustroje, upadały

mury i mocarstwa, a różne lapsusy,
były, są i… będą.
– Jest Pani stałą czytelniczką „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Czy i u nas
znajduje Pani „perełki” godne anegdot?

– Na tym tle „Dobry Tygodnik Sądecki” wygląda… blado!
Mało w nim anegdotycznych kalamburów! Samo „homonto” wiosny nie czyni. Wyłapał jednakowoż
„DTS” wpadkę innych gazet, cytujących nieżyjącego dyrektora szkoły – ta przednia notka tkwi w moim
zapasie.
– Którą z perełek lubi Pani najbardziej?
– Chyba tę ze strony 171. Oddaje ona istotę pracy dziennikarskiej: Pewien autor siedział
na najwyższym piętrze płonącej

kamienicy, nie ustając w pisaniu,
chociaż płomienie ogarnęły dom
cały, a ludzie z dołu nie mogli już
nawet pośpieszyć mu na ratunek.
Z rezygnacją i przerażeniem oczekiwali chwili, kiedy pracowity
sskryba spali się żywcem. On tymcczasem skończył pisanie, spokojnie wstał i wyżął rękopis, a wtedy
n
z gęsto zapisanego papieru polałło się tyle wody, że pożar natychmiast został ugaszony!
m
– Jest wśród anegdot także i ta dotyccząca Limanowszczyzny. To oczywiście
z sentymentu?
– To raczej świetny przypadek humoru sytuacyjnego, którym Wydział Komunikacji w Limanowej zasłynął w „Gazecie
Krakowskiej”. Pamiętam, co
prawda, śnieg w Warszawie,
który spadł 1 czerwca 1966
rroku, ale żeby w maju 1965 roku
– jak Wydział sumitował się w liście do gazety – z powodu „zasp
śnieżnych: odśnieżenie odcinka – na drodze Łososina Górna–
Rupniów–Rybie – przez samochód opłużony jest niemożliwe ze
względu na duży spadek”, tego
sobie nie umiałam wyobrazić.
Zwłaszcza, że w wyjątkowo słonecznym majowym ciepełku właśnie tego roku i w tych stronach
szykowałam się do matury. Chyba, że najstarsi górale coś więcej
na ten temat wiedzą?
Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA
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Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in

Dzięki znakomitej postawie w Tour
de Ski, Justyna Kowalczyk z Kasiny Wielkiej zarobiła około pół miliona złotych. Polska narciarka biegowa w znakomitym stylu zwyciężyła
w tych prestiżowych zawodach.
Justyna Kowalczyk zarobiła również ok. 100 tys. zł w dotychczasowych startach w obecnej edycji Pucharu Świata.

Przed kolejnymi startami Justyna
Kowalczyk odpoczywała w Szklarskiej Porębie, gdzie w lutym odbędzie się Puchar Świata.
Justyna Kowalczyk nie wzięła
udziału w sprincie Pucharu Świata, który w ubiegłą sobotę został
rozegrany w Mediolanie. Narciarka
z Kasiny Wielkiej bardzo zaangażowana w rozwój ukochanej dyscypliny znalazła tam czas, by nagrodzić
młodych biegaczy, którzy od piątku rywalizują na Polanie Jakuszyckiej w programie dla młodych sportowców „Bieg na Igrzyska”. To cykl
dzięki któremu za kilka lat na trasach Pucharu Świata powinni pojawić się następcy i następczynie mistrzyni olimpijskiej.
– Staram się niczego nie zaniedbywać – oznajmiła na swojej oficjalnej stronie internetowej,
Justyna Kowalczyk. – Do każdego biegu przygotowuję się odpowiednio wcześnie. Oglądam trasy,
oglądam nagrane biegi, w których
wcześniej brałam udział na danej
trasie. Przypominam sobie gdzie
są trudne momenty, analizuję, co
można by zrobić lepiej.
(JABU)

FOT. MICHAŁ GOŁOMB

Duże pieniądze
dla Kowalczyk

Trafili do reprezentacji Polski
Ruszają przygotowania reprezentacji w rugby do wiosennych starć na europejskich boiskach. Jako pierwsi
rozpoczynają je juniorzy. Wśród powołanych są zawodnicy z naszego regionu.
Ważnym elementem przygotowań do występu w Mistrzostwach Europy w Madrycie będzie rozpoczynające się 27 stycznia zgrupowanie w Myślenicach,
podczas którego Polacy rozegrają kontrolny mecz

z Czechami (29.01 o godz. 12.30 na sztucznym boisku obok hali Dalinu Myślenice).
Powołanie do kadry otrzymał m.in. Krzysztof Ząbczyński, Mariusz Knowa z Gorców Raba Nożna oraz
Grzegorz Tobiasz z Biało–Czarni Nowy Sącz. Niestety
kontuzji nie wyleczył jeszcze do końca Jarosław Michalak (Gorce), co uniemożliwia mu wzięcie udziału w obozie i tym samym zmniejsza szanse na wyjazd
na Mistrzostwa.
(JABU)

Pierwszy sparing, testowali zawodników
Ruszają sparingi piłkarskie. Na początek kibice mieli bardzo ciekawą konfrontację. Trzecioligowa Limanovia
zmierzyła się z czołową drużyną I ligi,
Kolejarzem Stróże. Rywalizujące zespoły testowały w tym spotkaniu nowych zawodników.
Mecz rozegrano na sztucznej murawie w Tylmanowej. Dla obu drużyn
był to pierwszy mecz w tym roku.
Pojedynek toczył się na sztucznej
murawie w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Spotkanie składało się z trzech tercji po 30
minut każda.

0–1 Wolański 32, 1–1 testowany zawodnik z Senegalu 40, 2–1 Gadzina
55 (rzut karny), 2–2 Prokop 80 (gol
samobójczy)
LIMANOVIA SZUBRYT: Pyskaty – Podstolak, Banaszkiewicz, Garzeł, Wszołek – Prokop, Basta, Skiba, Pietrzak
– Gadzina, Fałowski. Ponadto zagrali: Krupa, Wańczyk, Kępa, Miśkowiec
Ruchałowski, Ślazyk, Kiwacki oraz
5 zawodników testowanych, których
nazwisk nie podano.
KOLEJARZ: Zarychta (46 Lisak) – A.
Basta, Cheikh Niane, Markowski,

FOT. WWW.LIMANOVIA.NET

Limanovia Szubryt
Limanowa – Kolejarz Stróże
2–2 (0–0; 2–1; 0–1)

Walęciak – Wolański, Stefanik, Zawadzki, Chrapek, Cebula – Kowalczyk. Grali także: Cichy, Gryźlak, Kantor, Mężyk, Riabyj, Wiśniewski.
W sparingowym spotkaniu z Kolejarzem Stróże gola zdobył testowany 17–letni Senegalczyk.
– Senegalczyk pokazał się z bardzo dobrej strony – powiedział

Marian Tajduś, trener Limanovii.
– Ma zaledwie 17 lat, ale jest jeden problem. Zgodnie z regulaminem w rozgrywkach seniorskich
w danej drużynie musi występować przynajmniej dwóch piłkarzy o statusie młodzieżowca. Niestety przepisy mówią, że
obcokrajowiec nie liczy się jako
młodzieżowiec. Dlatego przejście

wspomnianego Senegalczyka stoi
pod znakiem zapytania. Potrzebujemy przede wszystkim dwóch
zdolnych młodzieżowców.
Bliski przejścia do Limanovii jest Arkadiusz Garzeł (obrońca) ze Szreniawy Nowy Wiśnicz.
Zawodnikiem zainteresował się
jednak również ekstraklasowy
Górnik Zabrze, który w razie

pozytywnej dla piłkarza decyzji, będzie miał zapewne pierwszeństwo. Pomyślnie w sparingu z Kolejarzem Stróże wypadł
również 19–letni napastnik Fabian Fałowski. Zawodnik występował ostatnio w trzecioligowym
Lubaniu Maniowy, gdzie pół roku
temu przeszedł z Sandecji Nowy
Sącz. W sądeckim klubie uważany był za wielki talent. W I lidze
zadebiutował w 2010 roku.
Również w Kolejarzu szykują się
duże zmiany. Do Resovii został wypożyczony Tomasz Ciećko. Natomiast Dawidem Szufrynem zainteresowana jest Jagiellonia Białystok.
Prawdopodobnie po okresie wypożyczenia do Sandecji wróci Rafał Zawiślan. W pierwszym sparingu w zespole Kolejarza zagrało
dwóch testowanych zawodników
Ukrainiec Mychajło Riabyj z Polonii Przemyśl i Sebastian Wiśniewski
z Sokoła Aleksandrów Łódzki. Jednak na tle beniaminka III ligi wypadli słabo.
Plan sparingów Kolejarza: Warta Poznań (21 stycznia), Garbarnia Kraków (28 stycznia), Szczakowianka Jaworzno (4 luty), Partizan
Bardejov (7 luty), Poprad Muszyna
(11 luty), Resovia Rzeszów (18 luty),
Stal Rzeszów (22 luty), Iglopol Dębica (25 luty).
(JABU)
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

FOTOKOMENTARZ
- Chcę stanowczo podkreślić, że w czasie kiedy
farmaceuci będą strajkować, władze miejskie
przejmą obsługę aptek.

- Panie prezydencie, dostałam
receptę z pieczątką „Refundacja
do decyzji NFZ” i nie wiem,
co z nią zrobić?

Maja o podróży dookoła świata
PA S J A . O jej przygodach nikt nie
opowie i napisze lepiej niż ona sama.
Sądeczanka Maja Sontag na bieżąco
relacjonowała swoją podróż dookoła
świata, a jej blog majubaju.pl ma teraz szansę wygrać konkurs BlogRoku 2011. Jeszcze do dzisiaj można na
niego głosować!
Maja Sontag ma talent do wielu
rzeczy. To osoba z pasją, która nie
potrafi się oprzeć żadnym swoim
marzeniom. W jednym z pierwszych akapitów swojego blogu napisała: „Pewnego dnia podczas rozmowy z przyjaciółmi padł temat
przypadającej właśnie kumulacji
totolotka i pytanie: co byś z takimi
pieniędzmi zrobiła? Dla mnie było
jasne – spakowałabym się i pojechała! Zaraz, jutro. I pomyślałam

sobie, że przecież nigdy nie wygram tych pieniędzy, bo nawet nie
puszczam losu, a to marzenie jest
gdzieś mocno we mnie i że nie jest
ono nierealne. W momencie gdy
tylko zaczęłam generować pierwsze oszczędności, pojawiło się pytanie – na co w zasadzie te pieniądze zaczynam odkładać, co z nimi
zrobię? Odpowiedź była jasna: jadę
w podróż dookoła świata!”.
„Dobry Tygodnik Sądecki” od
początku towarzyszył Mai w jej
wielkiej wyprawie, na bieżąco śledząc jej przygody, które opisywała
na blogu. Zachęcając do tego również w październikowym wydaniu
gazety z 2010 r. sądeczan. Dziś zachęcamy wszystkich do głosowania
na blog majubaju.pl , który bierze
udział w konkursie BlogRoku 2011.

Proponujemy jednak najpierw wysłać sms, bo kiedy wciągniesz się
w przygody opisywane przez Maję,
możesz zapomnieć się od nich oderwać i zagłosować.

Głos na blog Mai można oddać,
wysyłając sms o treści:
D00060 na numer: 7122
Uwaga! W numerze bloga znak 0,
to cyfra zero. Pamiętaj, także, aby
nie wstawiać w SMS spacji! Głosowanie trwa jeszcze do dzisiaj, tj. 19
stycznia. Z każdego numeru telefonu można wysłać tylko jeden liczący się SMS. 10 blogów z największą ilością głosów z każdej kategorii
trafi na stół jurorów, do ich oceny.
(TROT)

- Mam tu stuletnią
recepturę z pełną
refundacją, ona zastąpi
wypisany specyfik.

- Trzy ząbki czosnku
stłuc w moździerzu,
dodać trzy krople
oleju lnianego, koci
pazur i ziele lubczyka
zbierane o północy.

Prezydent Ryszard Nowak podczas dyżuru w aptece.

FOT. (TASS)

