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• kolej krzesełkowa,

• zniżki i atrakcje dla dzieci

• snowpark

• trasy biegowe

Krynica-Zdrój
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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 fi rmach 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 fi nansowanych 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.

KANDYDAT NA BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Publikacja sfi nansowana ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Gminne  Porozumienie Wyborcze w Starym Sączu.

R E K L A M A

Doda i dinozaury  L str. 2 

Sądecki ZUS najgorszy w Polsce!  L str. 3

Przeprowadzka wprost przez okno  L str. 3

Córka boksera chodzi na wywiadówki ojca L str. 4

Newag strajkuje i negocjuje L str. 6-7

Córkę albo syna wydam za dentystę L str. 13

Miasto i gmina Stary Sącz w niedzielę 
wybierać będą burmistrza w przedtermi-
nowych wyborach. Dotychczasowy bur-
mistrz, a obecnie poseł Marian Cycoń (na 

zdjęciu z lewej) chciałby, aby kierowanie 
samorządem przejął jego były zastępca Ja-
cek 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

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

W letni poranek 1938 r., 
w dawnej stolicy Galicji zna-
leziono drastycznie oszpeco-
ne ciało bankowego kasjera. 
Tajemnicę zabójstwa próbu-
je rozwikłać dziennikarz Ja-
kub Stern. Własnym tropem 
podąża jego redakcyjna kole-
żanka, 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 przypomi-
nających żywe istoty. Wkrótce giną dyrektor teatru lalek i mło-
dziutka aktorka Mimi. Czy coś łączy te morderstwa? 
Paweł Jaszczuk (ur. 1954) – dramaturg i prozaik. Twórca krymi-
nałów 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 dy-
stansem prezentuje swoje ży-
cie. Dzieciństwo, gdy chciał 
być Robin Hoodem, lata mor-
dęgi na skrzypcach, bo nie 
chciały same grać, bandę, 
z którą rozrabiał, liceum mu-
zyczne, z którego został wy-
rzucony, wreszcie szybkie 
wchodzenie, przez znaczące 
estrady Europy, w dorosłość. 
Miał 27 lat, 6 lat pracy w or-
kiestrze, pierwsze przeboje 

i troje dzieci, gdy zdawał maturę. Mógł zostać w Niemczech, ale 
nie chciało mu się uczyć języka, mógł robić karierę jako skrzy-
pek, ale wolał śpiewać, co nie przeszkadza mu bardziej cenić 
muzyków. Uwielbia popularność, dba o nią i nie boi się jej puła-
pek. Ironizuje na temat tego, co osiągnął, ale też dobrze zna swą 
wartość. To pozwala mu szczerze mówić o show–biznesie, o pra-
cy z Ewą Demarczyk, a także o kulisach „Tańca z gwiazdami”.

Wydawnictwo Prószyński i Sk–a.
(BUK)
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I jak tu nie wierzyć 
w Dinozaury? 
Doda w jednym z wywiadów stwierdziła, że „bardziej 
wierzy w dinozaury niż w Biblię”, czym naraziła się jed-
nemu z nie poddających się masowej zagładzie Dino-
zaurów. Mówi i ma. Za swoje. Dinozaur dowiódł swojego 
istnienia. Czym w zasadzie mógł wiarę – niewiarę Dody 
potwierdzić… 
Senator Stanisław Kogut nie zdzierżył dalszego wywo-
du piosenkarki, która powiedziała, że „ciężko wierzyć 
w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zio-
ła”. Wobec takiej zniewagi liberalny mamut przeszedł-
by obojętnie, ale nie prawdziwy Dinozaur. Wraz z Ry-
szardem Nowakiem, szefem Ogólnopolskiego Komitetu 
Obrony przed Sektami, Kogut złożył zawiadomienie do 
prokuratury, która ostatecznie oskarżyła Dodę o obra-
zę uczuć religijnych Nowaka i Koguta. W procesie, któ-
ry ruszył w maju 2011 r., senator i szef OKOS wystąpi-
li jako oskarżyciele posiłkowi, przy czym Nowak wycofał 
się pod koniec 2011 roku. Prokurator żądał dla piosen-
karki kary 10 tys. zł grzywny. W poniedziałek zapadł wy-
rok. Celebrytka ma zapłacić 5 tys. zł grzywny za prze-
stępstwo obrazy uczuć religijnych. I jak tu nie wierzyć 
w Dinozaury? 

(BLO)

MMS

Tyle złotych udało się zebrać na 
rehabilitację ciężko rannej w wy-
padku Joasi Morusek podczas In-
ternational Cooking Day, przy-
gotowanego tydzień temu 
przez zagranicznych studentów 
WSB–NLU.

– To impreza, podczas któ-
rej zagraniczni studenci przeby-
wający na naszej uczelni gotują 
tradycyjne dania swoich kra-
jów, a potem je sprzedają po to, 
żeby wesprzeć akcję charytatyw-
ną – mówi Iwona Potoniec–Mę-
doń, kierownik biura współpracy 
zagranicznej WSB–NLU. – Współ-
pracujemy ze Stowarzyszeniem 
Sursum Corda i w tym roku po-
magamy jednej z ich podopiecz-
nych, Joasi Morusek.

Joasia ma 15 lat. Pochodzi z Ma-
łej Wsi. 10 września, gdy jechała 
na rowerze przez Podrzecze, po-
trącił ją samochód. Uderzenie, do 
którego wtedy doszło, spowo-
dowało rozległy obrzęk mózgu. 
Przez półtora tygodnia przebywa-
ła w sądeckim szpitalu na oddzia-
le intensywnej terapii, jej funk-
cje życiowe były podtrzymywane 
przez aparaturę. Przez cały ten 
czas przebywała w śpiączce i w ta-
kim też stanie została przewie-
ziona do Uniwersyteckiego Szpi-
tala Dziecięcego w Prokocimiu 

w Krakowie. 23 września, po wy-
jęciu rurki intubacyjnej, zaczęła 
samodzielnie oddychać, a na po-
czątku października Joasia otwo-
rzyła oczy.

– Mimo to, w dalszym ciągu 
nie ma z nią kontaktu. Jednak le-
karze kładą szczególny nacisk na 
rehabilitację ruchową, żeby po-
budzać mięśnie i żeby nie do-
szło do ich skurczów – tłumaczy 
Andrzej Morusek, tata 15–latki. 
– A taka rehabilitacja jest bar-
dzo kosztowna. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia refunduje jedynie 
jej niewielką część.

Poruszeni tragedią Joasi za-
graniczni studenci WSB stanęli 
więc na wysokości zadania. W po-
cie czoła przygotowali potrawy 
z Ameryki, Brazylii, Indii, Por-
tugalii, Chin, Francji, Ukrainy, 
Włoch i Białorusi, których zapach 
wypełnił hall i korytarze uczel-
ni. Był ukraiński sernik, chiński 
makaron, włoskie tiramisu, ame-
rykańskie muffiny, indyjski ryż, 
francuska tarta i mnóstwo innych 
pyszności, których żeby spróbo-
wać wystarczyło wrzucić 5 zł do 
przygotowanych puszek. 

(AM)

L ICZBA TYGODNIA

1511,20

Daj się złowić 
w sieć: 
www.sacz.in
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SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
       Obiady  rmowe
  Zupa + II danie  = 10 z

Restauracja wyró niona w konkursie 
„Mój sposób na biznes”

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

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

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

R E K L A M A

Informacje

R E K L A M A

www.bs.limanowa.pl/sko

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

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

INTERWENCJA.  Dwóch mężczyzn 
wyrzuciło meble z mieszkania na 
czwartym piętrze bloku na osiedlu 
Słonecznym. Uszkodzili przy tym 
elewację budynku i suszarkę jed-
nej z sąsiadek. Pozostaną bezkar-
ni, bo – jak twierdzi policja i pro-
kuratura – zrobili to nieumyślnie, 
a jedynie chcieli „zaoszczędzić so-
bie wysiłku”.

– Nie wszczęto dalszego postępo-
wania, dlatego koszt koniecznych 
napraw poniesie spółdzielnia. 
Nas nie interesuje powód, dla-
czego tak zdecydowano, bo od-
woływać się czy dochodzić swo-
ich praw w inny sposób i tak nam 
się po prostu nie opłaca – mówi 
Jarosław Iwaniec, prezes Grodz-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jeden z dwóch mężczyzn mu-
siał przeprowadzić się do miesz-
kania zastępczego w innym 
budynku. Jak twierdzi admi-
nistracja, było to spowodowa-
ne tym, że „wielokrotnie za-
nieczyszczał mieszkanie, był 
lokatorem problemowym”. Oka-
zało się, że jego kolega, a zarazem 
sąsiad, chętnie przygarnie me-
ble 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.

Jak udało nam się ustalić, 
oprócz administracji budynku 
poszkodowana jest także jedna 
z sąsiadek, której spadające me-
ble zniszczyły suszarkę. Łącznie 
straty wyceniono na około 1300 
zł. Dwóch odpowiedzialnych za 
to mężczyzn nie odpowie jed-
nak za zniszczenia. Uzasadnio-
no to tym, że – jak twierdzą śled-
czy – „nie zrobili oni tego w celu 
uszkodzenia elewacji czy suszar-
ki okiennej, a po to, aby zaoszczę-
dzić sobie wysiłku zniesienia me-
bli po schodach”. 

A intencja jest tutaj kluczowa, 
bo okazuje się, że można znisz-
czyć czyjąś własność, a później 
zeznać, że nie chciało się tego zro-
bić i być niewinnym, choć artykuł 
288. § 1 kodeksu karnego, mówi 
o tym, że „kto cudzą rzecz nisz-
czy, uszkadza lub czyni niezdat-
ną do użytku, podlega karze po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.” Według uzasadnienia, 
sporządzonego jeszcze na eta-
pie postępowania w starosądec-
kim komisariacie policji, nie ma 
podstaw do wszczęcia dochodze-
nia, bo „niezbędne dla przypisa-
nia sprawcy uszkodzenia cudze-
go mienia jest, by tego chciał, by 
to było jego celem”, a mężczyźni 
ci chcieli tylko „zaoszczędzić so-
bie wysiłku.”

KRZYSZTOF JURKOWSKI

W ostatnim wewnętrznym ran-
kingu Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oddziały w Nowym Sączu 
i Warszawie wypadły najgorzej. Tę 
informację podał w rozmowie dla 
wyborcza.biz prezes ZUS Zbigniew 
Derdziuk. 

Na pytanie dziennikarza, który od-
dział ZUS spośród 42, jakie funk-
cjonują, jest najlepszy w kraju, 
Derdziuk wskazał oddział w Chrza-
nowie. „A kto jest najgorszy? War-
szawa i Nowy Sącz” – odpowiedział 
prezes, tłumacząc, że: „W przypad-
ku oddziałów warszawskich pro-
blem leży w bardzo dużej fluktuacji 
kadr. Zarobki w ZUS w stolicy i poza 
są na podobnym poziomie, więc 
zrozumiałe jest, że odpływ wykwali-
fikowanej kadry, przede wszystkim 

z pionów dochodowych do biznesu 
i firm księgowych, jest duży”. Sy-
tuacji Nowego Sącza w wywiadzie 
dla GW nie usprawiedliwia. Spra-
wę komentuje nam rzecznik praso-
wy oddziału w Nowym Sączu, Da-
riusz Kowalczyk:

– W tej rozmowie prezes mó-
wił o rankingu za trzeci kwar-
tał 2011 r., wówczas rzeczywiście 
wylądowaliśmy na ostatnim miej-
scu, ponieważ w jednym z ocenia-
nych kryteriów wykonywanych 
zadań, mieliśmy problemy z ter-
minowością. One wynikały z na-
wału zadań, które się skumulowa-
ły w tym okresie. Ten ranking nie 
odzwierciedla w pełni wszystkich 
parametrów branych pod uwa-
gę przy ocenie oddziału. Wystar-
czyło, że wyniki w jednym z tych 

parametrów były niższe, żebyśmy 
aż tak spadli. Dla porównania do-
dam, że za pierwszy kwartał 2011r. 
byliśmy na 3. miejscu w kraju! To 
jest więc dość płynne. W tym mo-
mencie tych problemów już nie ma 
i za czwarty kwartał spodziewamy 
się lepszej oceny. Wyniki powinny 
być znane ok. 10 lutego. 

Ranking ocenia m.in. termino-
wość wydawania decyzji, efektyw-
ność pracowników, jakość pracy, 
satysfakcję klienta. Dariusz Kowal-
czyk nie potrafił podać nam do-
kładnych danych rankingu dotyczą-
cych oddziału ZUS w Nowym Sączu. 
Obiecał, że zbierze je i przedstawi 
(sprawdź na www.sacz.in). 

A jak Państwo, jako kliencie są-
deckiego ZUS oceniacie oddział? 

(KG) 

Sądecki ZUS najgorszy w kraju! Defenestracja 
starosądecka, 
czyli jak meble 
leciały przez okno

Poleć ten adres 
znajomym: www.sacz.in
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Biorąc ślub, marzyli o dużej rodzinie, ale, 
jak mówią, Bóg pozwolił im mieć tyl-
ko jedno biologiczne dziecko. – I pew-
nie miał w tym swój cel. Tak bardzo pra-
gnęliśmy mieć więcej dzieci, że kiedyś 
musieliśmy zrealizować swoje marzenie. 
Mamy nadzieję, że tym daliśmy szczę-
ście nie tylko sobie – mówią państwo 
Krzymińscy*. Po 25 latach małżeństwa 
doczekali się… adopcyjnych syna i córki. 

Ich życie zdeterminowała chęć po-
siadania kilkorga dzieci. 24–letnia już 
córka Krzymińskich cudem przyszła 
na świat. Później pani Krystyna mia-
ła trudności z zajściem w ciąże. Kie-
dy się udawało, chwile szczęścia trwa-
ły krótko. Poroniła kilka razy. 

– Trwało to lata, zanim pogodzili-
śmy się z faktem, że nie urodzę wię-
cej dzieci. Ale to nie przekreśla szans 
rodziców na posiadanie potomstwa. 
Nasze pragnienie o dużej rodzinie 
było tak silne, że chyba oboje z mę-
żem 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 pięć-
dziesiątką, pani Krystyna miała 46 lat, 
gdy po raz pierwszy zjawili się w by-
łym już Ośrodku Adopcyjno–Opie-
kuńczym 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 szko-
leń, które przygotowują do bycia ro-
dzicem adopcyjnym. Po roku zdobyli 
odpowiednie kwalifikacje i mogli sta-
rać 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 Kry-
styna. – Zgodziliśmy się bez wahania. 

Dzieci przebywały u rodziny za-
stępczej. Na nową ciocię i wujka za-
reagowali 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 co-
dziennie – wspomina pani Krystyna. 

Po trzech miesiącach Sąd wyraził 
zgodę na adopcję. Kasia (6 lat) i Ma-
rek (10 lat) są od roku dziećmi pań-
stwa Krzymińskich. Noszą ich nazwi-
ska 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 oba-
wiałem się, że będziemy musieli po-
konać i poradzić sobie z wieloma pro-
blemami dzieci. I jakoś sobie radzimy, 
ale to problemy dnia codziennego, ta-
kie jakie ma większość rodzin – do-
daje pan Jan. – Jestem dumny z córki 

i syna. Kasia jest pocieszna, potrafi 
ni stąd ni zowąd zaskoczyć mnie sło-
wami: Kocham cię tatusiu. A trze-
ba 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, dosta-
łem piątkę, cieszysz się? Jestem z nie-
go dumny, ma niesamowitą pamięć 
i dobrze się uczy. 

Państwo Krzymińscy nie wyobra-
żają sobie już życia bez Kasi i Mar-
ka. – Choć dzieci są u nas od roku, 
mamy wrażenie, że zawsze z nami 
były. Chyba od czasu, kiedy pobie-
rając się, zakładaliśmy, że będzie-
my mieć dużą rodzinkę. 

*Imiona i nazwiska bohaterów 
zostały zmienione

Warto wiedzieć
Aktualnie w sądeckiej filii Małopolskie-
go Ośrodka Adopcyjnego zakwalifikowa-
nych do przysposobienia dziecka bądź 
dzieci jest ok. 40 rodzin, natomiast 8 
par złożyło dokumenty i mają przystą-
pić do procedury adopcyjnej. W ostat-
nim czasie do adopcji zostało zgłoszone 
jedno dziecko w młodszym wieku szkol-
nym, natomiast od kilku lat na przyspo-
sobienie oczekuje kilkoro dzieci w wieku 
nastoletnim, dla których znalezienie ro-
dziców adopcyjnych jest trudne. Czytaj 
też o zmianach, jakie zaszły w struktu-
rach MOA filii w Nowym Sączu, na www.
sacz.in, gdzie rozmawiamy z jej koordy-
natorem Anną Skwarką–Buzałą. (KG)

Tomasz G., znany jako „Tomera” były 
bokser i szef sądeckiej zorganizowanej 
grupy przestępczej „Firma” odsiadujący 
wyrok w wołowskim więzieniu opowia-
da o swoim powrocie na ring i do szkoły, 
rodzinie i planach na przyszłość.

„Tomera” został prymusem i wró-
cił na ring – pisaliśmy trzy miesią-
ce temu. Informowaliśmy wtedy, że 
odnoszący w latach 90. ubiegłego 
wieku bokser Tomasz G., który póź-
niej stał na czele zorganizowanej gru-
py przestępczej znanej jako „Firma”, 
a obecnie odsiaduje 6,5–letni wy-
rok w Zakładzie Karnym w Wołowie, 
postanowił odmienić swoje życie. Za 
kratami rozpoczął naukę zawodu i po-
nownie 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 pomo-
cy. Obecnie „Tomera” stara się o li-
cencję bokserską.
– Program badawczy i propozycja dr. Ła-
gosza były bodźcem do zmian czy raczej 
„spadły z nieba”, bo już wcześniej my-
ślał Pan o tym, żeby wrócić na ring i pójść 
do szkoły?

– Siedząc w więzieniu, zastanawia-
łem się, co zrobić ze swoim życiem. 
Wtedy wespół z dr. Łagoszem po-
stanowiłem że pójdę do szkoły i zdo-
będę zawód. Zostałem też włączony 
do programu badawczego, który jest 

bardzo wymagający. Od tego czasu 
znów mam cel w życiu, wiarę i na-
dzieję, że mogę wyprostować swo-
je życie. Mam duże szanse, by wró-
cić do boksu i robić to, co kocham i co 
umiem najlepiej. Jestem mu z tego po-
wodu niezmiernie wdzięczny i zrobię 
wszystko, by nie zawieść pokładanych 
przez niego we mnie nadziei. 
– Pańska kariera sportowa została prze-
rwana dość dawno temu. Jak więc wy-
gląda Pański powrót na ring? 

– Moja kariera sportowa rze-
czywiście przerwana została daw-
no temu, lecz jestem pewny, że stać 
mnie na powrót na ring i rywaliza-
cję przynoszącą wygrane pojedyn-
ki. W więzieniu zrozumiałem, co tak 
naprawdę jest ważne w życiu. Ko-
cham swoją rodzinę i kocham boks. 
Jestem zdeterminowany i niesamo-
wicie zmotywowany. Trenuję tak 
ciężko jak nigdy wcześniej w mojej 
karierze. Jestem w optymalnej formie 
psychicznej i fizycznej. Moim partne-
rem w treningach jest przyjaciel Pa-
weł Macherzyński, z którym znam się 
od 6 lat. Trenuję także z innymi oso-
bami z Zakładu Karnego, jest tu bo-
wiem wiele osób ćwiczących na wol-
ności sporty walki.

– Jakiego zawodu się Pan uczy? 
– Uczę się zawodu mechanika 

urządzeń i szkołę traktuję niezwy-
kle poważnie. Na obecne półrocze 
mogę pochwalić się 100–procento-
wą frekwencją na zajęciach i najlep-
szą średnią ocen w klasie. Do podję-
cia nauki i treningów zachęcił mnie 
dr Łagosz. Teraz zdaję sobie spra-
wę, jak ważna w życiu jest szkoła. 
Może zabrzmi to śmiesznie, ale je-
stem dumny zwłaszcza przed cór-
ką 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 naj-
ważniejsza jest dla mnie rodzina, 
moja żona Marzenka i córka Na-
talia, które przez te wszystkie lata 
były przy mnie i wspierały mnie. To 
dzięki nim mam energię do cięż-
kiej pracy. Zrobię wszystko, by były 
szczęśliwe. (TASS)

Sprawy i ludzie

R E K L A M A

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

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

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:

te l :  018 -444 -13 -23    www.opr awa .p l

OPRAWIAMY
OBRAZY:

R E K L A M A

Swoje przyszłe dzieci 
zobaczyli na zdjęciach

Bokser trenuje i uczy się, 
a córka chodzi na jego wywiadówki
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Codziennie inne zestawy obiadowe; nowo ci kulinarne; 

 tness menu; menu dla dzieci.

W PI TKI - karaoke od godz. 21.00

W SOBOT  - dancingi od godz. 20.00 - muzyka na ywo

W NIEDZIEL  od godz.15.00 - 17.30 konkurs piosenki dzieci cej 
(wyst p tylko pod opiek  osoby doros ej)

Zorganizujemy ka d  imprez  od chrzcin po ...styp

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

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

R E K L A M A

Tydzień w skrócie

4 miliony w ogniu 
107 strażaków gasiło pożar hali cynkow-

ni galwanicznej przy ulicy Przemysłowej 
w Gorlicach, który zauważono w niedzie-
lę ok. godz. 21. Straty szacowane są na bli-

sko 4 mln zł.
– W hali znajdowały się niewielkie ilo-

ści kwasu siarkowego, azotowego i sol-
nego. Nie stanowiły jednak zagrożenia 
– informuje rzecznik prasowy Komen-
dy Wojewódzkiej PSP bryg. Andrzej Sie-
kanka. – Podczas gaszenia pożaru, doszło 
do dwóch niewielkich wybuchów zgroma-
dzonych w hali butli z propanem–butanem. 
Nikomu nic się nie stało. Gaszenie pożaru 
trwało do godziny 4.20. Przyczyn pojawie-
nia się ognia jeszcze nie ustalono. Wadliwy 
przewód kominowy był natomiast przyczy-
ną pożaru, jaki wybuchł tego samego dnia 
w jednym z domów przy ulicy Tarnow-
skiej w Nowym Sączu. Straty szacowane są 
na ok. 10 tys. zł. Spaleniu uległa drewniana 
konstrukcja dachu, ocieplająca wata szkla-
na, przewód kominowy i elementy regipso-
wej zabudowy poddasza.

Krajowi średniacy
Nieatrakcyjni dla przemysłu, prze-

ciętni dla usługodawców i nowoczesnych 
technologii – tak opisuje nasz region In-
stytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 

W cyklicznym raporcie atrakcyjności inwe-
stycyjnej województw i podregionów wy-
padliśmy troszkę lepiej niż rok temu, ale 
cały czas zostajemy daleko w tyle za woje-
wódzkimi i ogólnopolskimi liderami.

Więcej na sacz.in

Kryta pływalnia już otwarta
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 nowo-
cześniej, a prezydent Ryszard Nowak twier-
dzi optymistycznie, że następne naprawy 
tego typu potrzebne będą dopiero za 30 lat.

Złodziej kabli i kosiarek złapany
Nawet do 10 lat więzienia grozi męż-

czyźnie, który dokonał kilkunastu kradzie-
ży i włamań na terenie Nowego Sącza. Zło-
dziej przyznał się do winy i złożył obszerne 
wyjaśnienia. Mężczyzna działał od kwietnia 
2010 r. Włamywał się w tym czasie do kil-
ku domków na terenie ogródków działko-
wych na Górze Zabełeckiej. Ukradł wtedy 
kosiarki spalinowe, kable elektryczne i róż-
nego rodzaju elektronarzędzia. W tym sa-
mym okresie dokonywał włamań do garaży 
przy ulicy Tarnowskiej, skąd zabierał meta-
lowe przedmioty, oraz do piwnic w rejonie 
ulic Szkolnej, Tuwima i Paderewskiego.

Sądowy fi nał dramatu 
„kobiety ciągnącej pług”

Rodzina pani Ireny z Łukowicy usłysza-
ła wyroki w zawieszeniu za psychiczne i fi-
zyczne 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 wy-
konywać najcięższe prace w gospodar-
stwie domowym. Przykładowo zamiast 
maszyny rolniczej musiała ciągnąć pług, 
kopać na wiosnę rowy, dźwigać da-
chówki nawet wtedy, gdy była prawdo-
podobnie w ciąży. Oprócz tego kobieta 
była poniżana. Przy złym wykonywaniu 
pracy oblewana nieczystościami. Mąż 
zabrał jej rentę. Kilkukrotnie z tego po-
wodu uciekała z domu do rodziców wraz 
ze swoim dzieckiem – informowała me-
dia w 2009 r. Janina Tomasik, prokura-
tor Prokuratury Rejonowej w Limano-
wej. 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 

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 zawie-
szeniu na 2 lata oraz grzywnę w wysoko-
ści 200 zł.

Więcej na sacz.in

Dobre technika, tylko przeciętne licea
Ogólnopolski ranking szkół ponadgim-

nazjalnych przygotowany przez „Rzeczpo-
spolitą” i „Perspektywy” nie wygląda dla 
nas optymistycznie. Jedynym zadowolo-

nym może być technikum zawodowe w są-
deckim „Elektryku”, które w swojej kate-
gorii 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 tam-
tejszemu Gimnazjum nadano imię porucz-
nika Andrzeja Buchmana pseudonim „Kor-
sak”, a obu szkołom, wchodzącym w skład 
Zespołu, przekazano również sztanda-
ry. Patronat nad tym wzniosłym dla miesz-
kańców Barcic wydarzeniem objął prezy-
dent Polski Bronisław Komorowski, który 
uhonorował pośmiertnie Andrzeja Buch-
mana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. – Gimnazjum otrzymuje imię 
patrona, który może służyć za wzór dla 
współczesnej młodzieży – mówił wicewo-
jewoda Małopolski Andrzej Harężlak, wrę-
czając odznaczenie na ręce Jana Buchmana 
i posła Mariana Cyconia. 

Uczniowie poprowadzili 
konferencję prasową

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcące-
go w Starym Sączu prowadzili w poniedzia-
łek konferencję prasową w Starostwie Po-
wiatowym, połączoną z prezentacją filmu 
o atrakcjach Sądecczyzny. Wszystko w ra-
mach projektu „Moja szkoła jest medialna 
– młodzi liderzy”, który finansował powiat 
nowosądecki. 

Przez kilka dni, 30–osobowa gru-
pa uczniów starosądeckiego liceum re-
alizowała warsztaty medialne pod okiem 
dziennikarzy z Warszawy: Agnieszki Bo-
rowskiej i Roberta Kazimierskiego z Fun-
dacji Media Evolution. Oprócz teorii, 
młodzież pracowała również z kame-
rą w terenie podczas nagrywania filmu 
o atrakcjach Sądecczyzny. Uczniowie mu-
sieli sami przygotować informacje o za-
bytkach i miejscach, które zwiedzali oraz 
pytania do sondy czy wywiadu, a następ-
nie wystąpić przed kamerą.
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Pierwszoklasiści ZS uroczyście ślubowali 
na sztandary przekazane szkole przez 
Radę Rodziców
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Informacje

STRAJK W NEWAGU.  Po trzech dniach straj-
ku, załoga Newagu na prośbę senatora Koguta 
nie przerwała pracy w poniedziałek i we wtorek, 
czekając aż zarząd spółki podejmie z nimi roz-
mowy. Do negocjacji w sprawie podwyżek płac 
nie doszło. Prezes Zbigniew Konieczek na wtor-
kowym spotkaniu z pracownikami postawił tyl-
ko jeden warunek: Skończy się spór zbiorowy, 
będzie mowa o podwyżkach. Dziś (tj. w czwar-
tek – przyp. redakcji) Komisja Zakładowa NFZZ 
„Solidarność” ma przedstawić decyzje, czy pro-
test będzie kontynuowany.

W obliczu strajku lokalnym mediom umknę-
ła informacja, że spółka przystąpiła do prze-
targu 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 zga-
dza 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 ubie-
gania się o swoje – strajku. Przez trzy dni od 
środy do piątku przerywali pracę, wychodząc 
przed halę produkcyjną z transparentami. 
W okrzykach „Precz z komuną!” wspiera-
li ich koledzy z drugiej zmiany, którzy cze-
kali na moście, aż ochrona pozwoli im wejść 
do zakładu. Codziennie o godzinę wydłużali 

czas strajku. W ich sprawie próbowali inter-
weniować politycy. Prezes firmy jasno dał do 
zrozumienia najbardziej chyba zaangażowa-
nemu w spór senatorowi Stanisławowi Kogu-
towi, że powinien się zająć sprawami Senatu, 
a nie prywatnego przedsiębiorstwa. Nie zgo-
dził się, by uczestniczył w mediacjach zarzą-
du ze związkowcami i innymi pracownikami. 
Kogutowi udało się, po rozmowach w piątek 
z właścicielem Newagu Zbigniewem Jaku-
basem, nakłonić strajkujących, by przerwa-
li protest do czasu spotkania z zarządem. Nie 
omieszkał jednak skrytykować działań zarzą-
du 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 szere-
gi. Ale i tak przyszliśmy tu pod bramę – wtó-
rował 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 spotka-
nia ze stronami sporu rozmawiamy tuż po 
jego zakończeniu. 

(PEK)

– Rozmawiamy we wtorek, tuż po 
spotkaniu zarządu Newagu z pracow-
nikami i członkami Komisji Zakładowej 
„Solidarność” firmy. Udało się wyne-
gocjować podwyżki?

– Związkowcy zostali tylko po to 
zaproszeni, by ich oczernić i oskar-
żyć o działanie na szkodę spółki. To 
nie były negocjacje a monolog pre-
zesów zarządu do załogi. 
– Bez reakcji załogi?

– Członkowie Komisji Zakłado-
wej nawet nie mogli zadawać py-
tań. Mnie ochrona nie wpuściła 
na salę ze swoim nagłośnieniem. 
Przypuszczałem, że prezes nie bę-
dzie chciał mnie dopuścić do mi-
krofonu. 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 wy-
ciągnie konsekwencji wobec żad-
nego ze strajkujących, załoga pytała 
o wysokość nagród, równości w wy-
nagrodzeniu osób wykonujących te 
same zadania. Uzyskała odpowiedź, 
że wszystko zależy od brygadzistów, 
a prezes nie wie o żadnych proble-
mach 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 pre-
zesów, którzy przedstawili rozwój 

firmy od 2001 r. i mówili o samych 
superlatywach. Warunek zarządu 
jest jeden: Zakończenie sporu zbio-
rowego równa się podwyżka płac, 
na jaką stać spółkę. Bez uzgodnień 
sumy ze związkowcami i załogą. Je-
żeli spór będzie trwał nadal, pod-
wyżek nie będzie. 
– Zatem zakończy się spór zbiorowy?

– Tego jeszcze nie wiem. Decy-
zję podejmie Komisja Zakładowa 

jutro (czyli w środę – przyp. Re-
dakcji) bądź pojutrze, po konsul-
tacji z uczestnikami strajku. 
– „Dla mnie nie jest to strajk mery-
toryczny, tylko musi mieć jakieś inne 
podłoże” – powiedział Rynkowi Kole-
jowemu właściciel Newagu Zbigniew 
Jakubas…

– To jest jak najbardziej strajk 
merytoryczny. Nie podejmo-
waliśmy go w ciemno, a decyzja 

o wejściu w spór zbiorowy zapa-
dła po konsultacjach z pracownika-
mi Newagu. Takie mówienie trochę 
mnie dziwi. Gdyby to nie był strajk 
merytoryczny, pan prezes dopu-
ściłby mnie do głosu. 
– Podobno wystosował Pan list do za-
rządu, domagając się zapłaty za czas 
strajku?

– Nie było takiego wniosku. Wy-
stosowaliśmy tylko dwa pisma do 

zarządu, aby nie wyciągał konse-
kwencji wobec strajkujących i dru-
gie – o podjęcie rozmów w sprawie 
podwyżki płac. 
– Jakie będą następne kroki, jeżeli Ko-
misja nie podejmie decyzji o zawiesze-
niu strajku?

– Po spotkaniu z Komisją może-
my na ten temat rozmawiać. Teraz 
nie potrafię odpowiedzieć. 
– Zarząd mówił o rozwoju firmy, wy-
granych przetargach… Pracownicy 
nie dostrzegają lepszych perspektyw, 
gdy firma wywiąże się z zobowią-
zań związanych z wygranymi ostat-
nio przetargami, idącymi w milio-
ny złotych?

– Bardzo wiele firm dobrze pro-
speruje, ale ich pracownicy zarabia-
ją grosze. To nie ma nic wspólnego 
z rozwojem firmy. Tutaj prowa-
dzona jest polityka: albo dobrze 
wynagradzany pracownik ochot-
nie przychodzi do pracy i się w nią 
angażuje, albo firma sama dla sie-
bie przynosi krociowe zyski, a pra-
cownik musi pracować za marne 
pieniądze. I ta ostatnia jest w na-
szym regionie. 
– W takiej sytuacji cały Nowy Sącz po-
winien podjąć strajk? 

– Na to musi sobie odpowie-
dzieć każdy pracownik sądeckiej 
firmy. Na pewno nie ma tu zarob-
ków bardzo dobrych, porównu-
jąc inne regiony kraju. A pracow-
nicy Newagu, można powiedzieć, 
że łapią sądecką średnią zarobków 
w dolnych granicach. 

Rozmawiała 
KATARZYNA GAJDOSZ

Skończy się spór zbiorowy, 
będzie mowa o podwyżkach

To jest strajk merytoryczny
ROZMOWA  z JÓZEFEM KOTARBĄ, przewodniczącym Komisji Zakładowej NFZZ „Solidarność” w Newagu 
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– Na jakie podwyżki dla pracowni-
ków stać Newag?

– Warunek jest jeden – ko-
niec sporu zbiorowego. Jeżeli 
związkowcy złożą stosowne pi-
smo, zwołam posiedzenie zarzą-
du, na którym zdecydujemy, ja-
kie to będą podwyżki. Pod żadną 
presją strajkową nie ugnę się ani 
o jeden milimetr.
– Może Pan podać sumę? 

– Nie. Czekam na pismo koń-
czące spór zbiorowy. Jeśli go nie 
dostanę, podwyżki będą wyno-
siły zero. 
– Firma za sobą ma wygra-
ne ogromne przetargi, teraz przy-
stąpiła do kolejnego na moderni-
zację 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 so-
bie z kontraktami i przetargami. 
– Jakie konsekwencje pociąga za 
sobą strajk?

– W firmie pracuje ponad 
1300 osób. W ostatnim strajku 
– który właściwie trudno na-
zwać strajkiem, bo strajk według 
mnie to jest powstrzymanie się 
od pracy, a nie urządzanie hap-
peningów – 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 żad-
nego problemu. Pomogą nam. 
– Strajk odbije się na kontrahen-
tach Newagu. Były z ich stro-
ny sygnały, zapytania, czy pora-
dzicie sobie, skoro nastąpiły takie 
problemy?

– To pani twierdzi, że mamy 
problemy. Ja ich nie widzę. 
Nasi kontrahenci wierzą w za-
rząd a nie w związki zawodo-
we. Dopóki rozmawia z nimi 
ten zarząd, nie mamy żadnych 
problemów. 
– Takie działanie zarządu nie wyni-
kają z chęci likwidacji przez niego 
związków zawodowych?

– Absolutnie nie. Jest usta-
wa o związkach zawodowych, 
mają one prawo działać i niech 
działają. 
– A ekonomia widzi potrzebę ist-
nienia związków zawodowych?

– Oczywiście, że związki są 
potrzebne. To partner społecz-
ny. Rozmawiał z nami, zgłosił 
żądanie, w konsekwencji doszło 

do spotkania i spisania proto-
kołu rozbieżności. Prowadzone 
były mediacje, podczas których 
nie doszliśmy do porozumie-
nia. Związek ogłosił pogotowie 
strajkowe, później ogłosił strajk 
i go przeprowadził, dzień, dru-
gi, trzeci. Myślę, że podczas dzi-
siejszego spotkania (wtorek, 17 
stycznia) z większością załogi 
wyjaśniliśmy sobie pewne rze-
czy. To było merytoryczne, spo-
kojne spotkanie. Ciekawą rze-
czą jest natomiast, że Komisja 
Zakładowa napisała do nas pi-
smo, aby pana przewodniczą-
cego w okresie 11, 12, 13 stycz-
nia, kiedy trwał strajk, zwolnić 
z wykonywania obowiązków 
służbowych z prawem do wy-
nagrodzenia. Inaczej mówiąc, 
za ten strajk zapłacić. Natomiast 
ustawa o rozwiązywaniu spo-
ru zbiorowego mówi jasno, że 
strajk to powstrzymanie się od 
pracy, za które nie przysługuje 
wynagrodzenie. 
– Pan przewodniczący Józef Kotar-
ba zaprzecza.

– Proszę mi podać mejla, 
wyślę pani skan tego pisma. 
Nie mam ochoty polemizować 
z kimś, kto mówi nieprawdę. 

To pismo widziało dziś kilka-
set osób.
– Wobec strajkujących zarząd wy-
ciągnie 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 spotka-
nia z zarządem po strajku podno-
sili sprawę sposobu wynagradza-
nia w firmie. Nagrody przyznają 
brygadziści, zdaniem niektórych 
pracowników – niekoniecznie 
sprawiedliwie.

– Taki temat rzeczywiście zo-
stał poruszony. W najbliższym 
czasie kierownictwo przepro-
wadzi rozmowy z brygadzistami. 
Pytam tylko, gdzie jest przyczyna 
tych niesprawiedliwości? Może 
faktycznie ktoś poczuł się niedo-
ceniony. 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 nagro-
dy. Na pewno nie ma w tym nic 
wspólnego zarząd spółki. 

Rozmawiała 
KATARZYNA GAJDOSZ

W naszej firmie rządzą 
ekonomia i matematyka
ROZMOWA ze ZBIGNIEWEM KONIECZKIEM, prezesem Newagu

WAŻNY TEMAT.  2,50 zł za bilet nor-
malny, 1,25 zł za studencki i 1,5 zł za 
szkolny – to nowe ceny za przewo-
zy autobusami MPK proponowane 
w projekcie uchwały Rady Miasta 
Nowego Sącza. – Wszystko drożeje: 
paliwo, prąd, gaz, podatki i ubez-
pieczenia. Ta podwyżka jest ko-
nieczna, byśmy mogli zbilansować 
nasze koszty – tłumaczy dyrektor 
MPK Andrzej Górski.

Na zaplanowanej na najbliższy 
wtorek sesji radni miasta głoso-
wać będą nad projektem uchwa-
ły zmieniającym obowiązujące 
obecnie ceny biletów autobuso-
wych Miejskiego Przedsiębior-
stwa 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 sa-
mym wzrosłyby koszty biletów 
miesięcznych do odpowiednio na 
75, 37,50 i 44,90 zł. 

Projekt uchwały zakłada rów-
nież nieco wyższe ceny bile-
tów strefy pozamiejskiej, a więc 
do gmin Stary Sącz, Nawojowa 
i Kamionka Wielka. Tu normal-
ny kosztowałby 2,70 zł, studenc-
ki 1,35 zł i szkolny 1,60 zł w stre-
fie pierwszej oraz 3,10 zł, 1,55 zł 
i 1,80 zł w strefie drugiej. 

Więcej mielibyśmy płacić tak-
że za przejazd bez ważnego bile-
tu – opłata gotówkowa i kredy-
towa wzrosłyby o 15 zł, a więc do 
70 zł i 125 zł.

– Ta podwyżka jest koniecz-
na. Koszty eksploatacyjne, takie 
jak paliwo, ubezpieczenia, prąd, 
gaz czy podatki dramatycznie 
wzrosły w ubiegłym roku i na-
dal mają rosnąć. Tylko za jed-
ną dostawę paliwa w porówna-
niu z rokiem 2011 płacimy dziś 
o 40 tys. zł więcej. A my musi-
my w jakiś sposób zbilansować 

nasze koszty, żeby nie odnoto-
wywać strat – wyjaśnia dyrektor 
sądeckiego MPK Andrzej Górski. 
– Nasza konkurencja już dawno 
znacznie podniosła ceny bile-
tów. My natomiast proponujemy 
dość umiarkowaną podwyżkę, 
która naprawdę nie przyniesie 
nam żadnego dodatkowego zy-
sku – dodaje szacując, że nowa 
cena biletów do końca roku po-
winna zrekompensować straty 
związane ze wzrostem kosztów 
eksploatacyjnych.

Jednocześnie Górski wyli-
cza proponowane w projek-
cie uchwały zmiany, które po-
zwolą pasażerom zaoszczędzić 
pieniądze.

– Nie zmieniamy ceny bile-
tu 24–godzinnego dostępnego 
u kierowców autobusów. Pasa-
żerowie, którzy chcą skorzystać 
w ciągu jednej doby z przejazdu 
kilkoma kursami różnych linii, 
nadal będą mogli go nabyć w ce-
nie 8 zł. Wprowadzamy też bilet 
15–minutowy, który pozwala na 
poruszanie się różnymi autobu-
sami. Jeśli kupimy go, wsiadając 
np. do autobusu jadącego do Sta-
rego Sącza i podróż zajmie dłu-
żej niż 15 minut, będzie on ważny 
przez cały czas jej trwania – za-
pewnia dyrektor Górski.

Projekt uchwały miałby rów-
nież znieść opłatę dodatkową, 
którą pobierają kierowcy sprze-
dając bilety – obecnie kupując bi-
let w autobusie, pasażerowie pła-
cą dodatkowe 30 gr.

– Wyroki sądów administra-
cyjnych w różnych miastach za-
kwestionowały 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)

Rozpoczyna się rekrutacja do klubu 
młodzieżowego SQMA w Nowym Są-
czu. Potrwa do 17 lutego.

– Jesteśmy bogatsi o dwa lata 
doświadczeń. Mamy do wybo-
ru wiele ciekawych zajęć. Z po-
przednich edycji wiemy, że jest 
szeroki i bardzo pozytywny od-
dźwięk – mówi dyrektor Zespołu 
Świetlic Środowiskowych Adam 
Musiał.

– Udostępniając młodzie-
ży różnorodne zajęcia, pakuje-
my im jakby walizkę doświadczeń 

i umiejętności, którą zabiorą ze 
sobą w dorosłe życie. Wierzę, że 
w przyszłości będą mogli ją roz-
pakować, wyjmując to, co akurat 
będzie im potrzebne w danej sy-
tuacji – zapewnia Marta Mordar-
ska, pełnomocnik prezydenta ds. 
społecznych.

Klub SQMA, finansowany jest 
w ramach projektu systemowe-
go „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na 
sukces!” realizowanego w partner-
stwie przez Zespół Świetlic Środo-
wiskowych w Nowym Sączu. 

(QM)

MPK chce podnieść 
ceny biletów

Skumaj się z SQMA
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www.novasandec.pl
księgarnia internetowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel./fax 18 547 45 45, tel. 18 441 02 88

biuro@novasandec.pl

Projektujemy i drukujemy:

Oferujemy:
najkrótsze terminy wykonania

wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów 

książki, skrypty, kalendarze, 
zaproszenia ślubne, cenniki, 

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

instrukcje obsługi, 
karty gwarancyjne, itp.

Edward Ciągło czy Jacek Lelek? To je-
dyne emocje wyborcze, jakie nas 
czekają w najbliższym czasie. Do wy-
borów samorządowych jeszcze blisko 
trzy lata, do parlamentarnych pra-
wie cztery. Niedzielna dogrywka o fo-
tel burmistrza w Starym Sączu do-
słownie spada więc kibicom z nieba. 
„Kibicom politycznym”, bo wyborcy 
pochłonięci są bardziej prozaiczny-
mi problemami, czyli jak się nie dać 
ciężkim czasom.

1.
Wygląda na to, że przedtermino-
we wybory w gminie Stary Sącz 
rozpalają wyobraźnię głównie tzw. 
środowiska polityczno–samorzą-
dowego regionu. To właśnie owo 
środowisko dyskutuje, komentuje 
i emocjonuje się, kto zajmie miej-
sce Mariana Cyconia, który jesie-
nią został posłem. Niewiele mamy 
dowodów, że gospodarze przy pi-
wie w Gaboniu czy też Gołkowi-
cach stawiają zakłady na któregoś 
z kandydatów. Albo, że ktoś dys-
kutuje nad ich programami. Pro-
gramy wyborcze? A co to takiego? 
W tych wyborach decydujące będą 
raczej emocje. I bezpośrednie do-
tarcie do wyborcy.

2.
W pierwszej kolejności rozgryw-
ka idzie o prestiż. Prestiż partyj-
ny – dodajmy dla jasności. Choć to 
Edward Ciągło jest oficjalnym kan-
dydatem Prawa i Sprawiedliwości, 
to właśnie o Jacku Lelku mówi się, 
że jest bardziej PiS–owski niż Cią-
gło. I chociaż Lelek żadnej partyjnej 
etykietki nie ma na plakacie, nieja-
ko z automatu kojarzony jest z Plat-
formą Obywatelską. Bo posłem PO 
jest Marian Cycoń – kiedyś szef 
Lelka w starosądeckim magistra-
cie, dzisiaj jego główny protektor. 
Choćby jeszcze w sobotę o północy 

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

3.
Dla PiS–u z kolei starosądeckie wy-
bory to pierwsza próba sił po roz-
łamie i wyjściu z partii do Solidar-
nej Polski dotychczasowego lidera 
Arkadiusza Mularczyka. PiS wal-
czy 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 ma-
teczniku. Łatwo nie będzie, bowiem 
kampania od pierwszego dnia sama 
się sprofilowała. Lelek patrzy z bil-
bordów jak pewny swego faworyt 
– pełen pasji, chęci działania, i cho-
ciaż ciągle młody, to już kompe-
tentny i z doświadczeniem. Ciągło 
przeciwnie – na starcie strzela so-
bie samobójczego gola wygłasza-
jąc gdzieś złotą myśl, iż nie będzie 
miał wyborczych bilbordów, bo jest 
człowiekiem uczciwym. Nikt już 
nie dociekał, jak się ma posiadanie 

bilbordów do uczciwości, ale kan-
dydat wysłał wyraźny sygnał do 
elektoratu, że skoro nie potrafi za-
dbać o swój wyborczy interes, to 
jak zadba potem o wspólne gmin-
ne dobro?

4.
Nie tylko w tym miejscu będzie 
miał Edward Ciągło pod górkę. Nie 
jest żadną tajemnicą, że jeśli wy-
gra Jacek Lelek, poseł Marian Cy-

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

gorzej, bo ministrowie z PO nie 
będą się od progu rzucać na szy-
ję burmistrzowi z PiS–u. I choć to 
pewnie małostkowe, to taki wła-
śnie mechanizm zazwyczaj dzia-
ła na linii rząd – opozycja. Również 
w drugą stronę.
Edward Ciągło, jeśli wygra wybo-
ry, nie będzie miał również łatwe-
go życia w Radzie Miasta i Gminy, 
gdzie bez większości niewiele zro-
bi. A zdecydowaną większość po-
siada tu KW Gminne Porozumienie 
Wyborcze, wspierające Jacka Lelka.

5.
Jeśli coś jest atutem Ciągły (ale atu-
tem tylko w oczach własnego elek-
toratu), to osobiste poparcie Ja-
rosława Kaczyńskiego. To ponoć 
nietypowe dla prezesa przy tak ma-
łej stawce jak gminna rozgryw-
ka. Tym razem sprawa jest jednak 
poważniejsza. Po pierwsze Stary 
Sącz zawsze był – po Nowym Sączu 
– najbardziej prestiżowym miej-
scem w regionie. Co jednak waż-
niejsze, jak już wspominaliśmy, 
PiS przede wszystkim walczy o ho-
nor w bardzo istotnym dla par-
tii miejscu. Zatem obowiązuje za-
sada – wszystkie ręce na pokład. 
I to zaangażowanie działaczy są-

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

potrzebny partyjny działacz, a rzut-
ki menedżer sprawnie poruszają-
cy się po urzędowych meandrach.

6.
Główne akcenty kampanii Edwar-
da Ciągły miały miejsce pod kościo-
łami 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 oka-
zji zadał pytanie, do kogo trafia taka 
kampania, skoro spora część gmi-
ny jest wykluczona z globalnej sieci, 
głównie ze względów topograficz-
nych. Mówiąc prościej – góry za-
słaniają. Z dostępu do internetu ra-
diowego wyłączone są m.in. dolina 
Moszczeniczanki, Gabonia, Przy-
sietnicy i kilu innych miejscowo-
ści. Bez przekaźników umożliwia-
jących dostęp do internetu, nawet 
pełna obsługa e–urzędu nie ma dziś 
w Starym Sączu sensu.

7.
Zatem Jacek Lelek czy Edward Cią-
gło? Za dwa dni ucichnie zgiełk 
„kibiców”, a do urn pójdą ludzie 
faktycznie do tego uprawnieni. 
Środowiskowe opinie i komenta-
rze rozpolitykowanego sądeckie-
go salonu nie będą miały dla nich 
najmniejszego znaczenia. Wybor-
cy będą wybierać gospodarza, któ-
ry zapewni im najwygodniejsze 
życie, możliwość działania i roz-
wijania własnych biznesów. Za-
tem wszystkie inne opinie hurto-
wo produkowane przez ostatnie 
tygodnie nie będą tu miały żadne-
go znaczenia. Wybory samorzą-
dowe w gminie rządzą się swoimi 
prawami. I tam właśnie jest praw-
dziwa demokracja.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

To jest prawdziwa demokracja

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

Edward CiągłoJacek Lelek



919 stycznia 2012   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Polityka/samorząd

– Mam przed sobą protokół z posie-
dzenia komisji wspólnej radnych miej-
skich, powiatowych oraz przedsta-
wicieli samorządów gospodarczych, 
gdzie o swojej pracy opowiadają służ-
by kontrolne działające na naszym te-
renie, m.in. Sanepid czy Państwowa 
Inspekcja Handlowa. Ogólny wniosek 
z tej dyskusji można zamknąć w zda-
niu: „Przepisy przepisami, nic z nich 
nie wynika, bo prawdziwe życie wy-
gląda inaczej”. Już widzę, jak skacze 
Panu ciśnienie na wspomnienie tego 
protokołu.

– Ciśnienie mam w normie, na-
wet w takich sytuacjach, które opi-
sują zdarzenia dalekie od normy.
– Ja jednak będę próbował podnieść 
Panu nieco ciśnienie. W protoko-
le jest m.in. cytowana Gabriela Górow-
ska, kierownik sekcji żywności w są-
deckim Sanepidzie, która stwierdza, że 
„niektóre przepisy są nieżyciowe i nie-
aktualne”. Jeśli to przeczytają ludzie, 
których kontroluje Sanepid, to też im 
podskoczy ciśnienie.

– Miejmy nadzieję, że podsko-
czy im bez konsekwencji. Najgor-
sze, iż nic się z tym nie robi. Więk-
szość tych instytucji kontrolnych na 
pytanie, co zrobili, by poprawić sy-
tuację, odpowiada, że „monitowali 
drogą służbową”. Przecież to wie-
lopiętrowe struktury, więc zanim 
taki głos dotrze do Warszawy, to już 
nikt nie wie, o co właściwie chodzi.
– Wygląda na to, że musimy się pod-
dać i nawet nie próbować zmieniać 
tych obszarów życia społecznego, któ-
re działają kulawo, albo nie działa-
ją wcale?

– Sama nasza komisja proble-
mu nie załatwi, zresztą nie jest to 
naszym zadaniem. Możemy tyl-
ko przekazywać uwagi, monito-
wać i naciskać. Idea jest dobra, bo 
spotykają się w tym towarzystwie 
różne środowiska, które mają cie-
kawe spostrzeżenia, ale my mo-
żemy tylko przekazywać uwagi. 
Czasami brakuje partnera w tym 
dialogu – wystarczy się zasłonić 
paragrafami i problemy pozostają 
nierozwiązane.
– A problemów jest sporo. Dla przy-
kładu przedstawiciele handlu sygnali-
zują, że niebawem wielkie sieci zmiotą 
z powierzchni ziemi lokalnych przed-
siębiorców w tej branży, bo – tu cytat 
– „prawo jest stanowione pod super-
markety”. 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 przed-
siębiorca 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 pa-
miętać, że przedsiębiorcy, płacąc 

podatki, są w jakimś sensie praco-
dawcami dla takich kontrolerów. 
Nie chcę przez to powiedzieć, że 
należy się przedsiębiorcom tary-
fa ulgowa, ale gnębienie tylko dla 
wykazania się jest bezsensowne. 
Tymczasem często mamy do czy-
nienia z tzw. kontrolami krzyżo-
wymi, prowadzonymi przez różne 
instytucje, a przecież opierający-
mi się na tych samych przepisach, 
choć wysnuwającymi wręcz od-
wrotne wnioski. W przedsiębior-
stwie rynkowym nie ma wątpli-
wości – naszym pracodawcą jest 
klient, który przychodzi kupić 
nasz towar za swoje ciężko zaro-
bione 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 przed-
siębiorcą to zła droga. Może ra-
czej trzeba doradzać i podpowia-
dać – zrób to tak, bo jak tobie będzie 
lepiej, to mnie też będzie stać na 
więcej.
– Pan Józef Pyzik mówi wprost: „Ape-
luję do instytucji kontrolujących o wy-
rozumiałość dla lokalnych przed-
siębiorców, bo powodzenie ich 
działalności jest równoznaczne z inte-
resem miasta”. Czy to oznacza, że lo-

kalnym przedsiębiorcom powinno być 
wolno więcej?

– Myślę, że nic podobnego nikt 
nie miał tu na myśli. Wręcz prze-
ciwnie, to raczej apel, by wszyscy 
byli traktowani równo.
– A istnieje coś takiego jak kontro-
lowanie dla kontrolowania? Skon-
trolować i ukarać, bo bez nałożenia 
kary instytucja traci rację bytu. Zwy-
czajnie musi więc udowodnić swoją 
przydatność?

– Myślę, że często instytucje 
kontrolne próbują się prezento-
wać, jako jedyni sprawiedliwi, sto-
jący na straży biednego konsumen-
ta, którego wszyscy chcą oszukać 
na wszelkie możliwe sposoby – od 

producenta do handlowca. A prze-
cież tak nie jest. To daleko idące 
uproszczenie.
– Docierają do władz samorządowych 
informacje, że mniejsi przedsiębiorcy 
mają bardziej pod górkę w swojej dzia-
łalności? Jeden z uczestników dyskusji 
nazwał to „robieniem porządku z ma-
łymi firmami”.

– Często słyszy się takie argu-
menty. Np. drobni sklepikarze 
narzekają na kary za niewielkie 
uchybienia sanitarne, a jednocze-
śnie w supermarkecie wkładamy 
do wózka obok siebie towar różnego 
asortymentu – chleb obok środków 
do udrażniania kanalizacji. I tu nie 
ma problemu? Jedną miarą są mie-
rzeni wszyscy?
– O tych wózkach marketowych po-
wiedział Pan chyba nie przypadkiem. 
Prezydent Jerzy Gwiżdż zwrócił uwa-
gę, że 70 proc. takich wózków posiada 
bakterie kałowe.

– Pan prezydent faktycznie 
o tym mówił, a dane pochodzi-
ły 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 przed-
siębiorców na dużych, a opinia pu-
bliczna trochę się w tym gubi?

– Nie jest to odbijanie piłeczki. 
Lubimy posługiwać się statystyką 
– ile kontroli zostało przeprowa-
dzonych, ile kar nałożonych i na 
jaką kwotę. Ze statystyką można 
zrobić cuda. No więc statystycznie 
tych sklepików osiedlowych, wiej-
skich, rodzinnych jest dużo więcej 
niż wielkopowierzchniowych. Tym 
sposobem każde dane pokontrolne 
będą niekorzystne dla tych małych, 
bo gdzieś przeczytamy, że ukarano 
za nieprawidłowości jeden super-
market i dziesięć małych sklepów.
– Przedsiębiorca Rafał Świerczek ape-
lował do starosty: stwórzmy warun-
ki, aby Sądecczyzna była atrakcyjna do 
inwestowania dla ludzi z Polski. Przy 
różnych okazjach słyszymy taki postu-
lat. Od kogo zależy jego realizacja?

– Można oczywiście popatrzeć 
na to, jak na kolejne puste ha-
sło. Ale można też optymistycz-
nie, zadając sobie pytanie, co ja 
mogę zrobić, aby mój region stał 
się atrakcyjniejszy? Czasami w fir-
mie stajemy przed pytaniem: gdzie 
jest napisane, że ja mam to zro-
bić? Lubię odwracać to pytanie: 
a gdzie jest napisane, że ty nie mo-
żesz tego zrobić? Żyłoby się nam 
dużo lepiej, gdybyśmy częściej sta-
wiali sobie takie właśnie pytania 
– dlaczego to nie ja miałbym to 
zrobić? Powinniśmy na nie odpo-
wiadać działaniem, a nie tylko sło-
wami i hasłami. Suma takich dzia-
łań przełoży się na dobry efekt dla 
nas wszystkich.

Rozmawiał 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Dlaczego nie ja miałbym to zrobić?
ROZMOWA z WIESŁAWEM PIÓRO

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.



R E K L A M A

Nowy S¹cz ul. Dojazdowa 20
telefon: 18 444 11 44 

www.hificenter1.pl 



1119 stycznia 2012   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Opinie

D
nia przybywa. 
To bodaj najlep-
sza informacja, 
jaką można sobie 
wyobrazić z po-
czątkiem nowe-

go roku. Z perspektywy dwóch, 
trzech tygodni można powoli przy-
mierzać się do oceny minionych 
dwunastu miesięcy. Nie jestem 
wprawdzie przekonany, czy ro-
bienie jakichkolwiek bilansów ma 
sens, ale skoro wszystkie media, 
wszyscy dziennikarze bawią się 
w takie podsumowania, to dlaczego 
ja miałbym być wyjątkiem? Zresz-
tą, robiłem to już w roku ubiegłym. 
Ilekroć oddaję się takiemu zaję-
ciu, mam nieodparte wrażenie, że 
wkraczam w obszary groteski, nie-
rzadko tragikomedii. I wtedy na-
tychmiast odzywa się we mnie po-
trzeba przyjęcia jakiejś skali, jakiejś 
miary, wedle której można by do-
konać stosownej, zobiektywizo-
wanej oceny. Aby zmierzyć stopień 
„ugroteskowienia” rozmaitych zja-
wisk, zdarzeń lub po prostu ludzi, 
którzy majstrują przy Najjaśniej-
szej Rzeczpospolitej, pozwolę so-
bie wprowadzić jednostkę, któ-
rej w Sevre pod Paryżem jeszcze nie 
ma. Jednostką tą jest „mrożek”. Zi-
lustruję to na przykładzie. Krat-
ka w malutkim samochodzie, która 
czyniła zeń do niedawna samochód 
dostawczy to – przyjmijmy – je-
den mrożek; teoria dotycząca mgły 
smoleńskiej – siedem mrożków, 
a dziesięć mrożków – to w zasadzie 
cała polityka. A co pomiędzy? My-
ślę, że spore szanse w moim pry-
watnym rankingu miałby nasz po-
seł – Arkadiusz Mularczyk. Nie 
wiem, czy jest on dobrym polity-
kiem, czy złym, bo aż tak nie śle-
dzę jego kariery, ale w katego-
rii „Chlapnięcie Roku” oceniam go 
wysoko. Na jakieś pięć mrożków. 
Otóż pan poseł stwierdził z rozbra-
jającą niedorzecznością, że Donald 
Tusk dlatego podnosi płace woj-
sku i policji, ponieważ boi się bun-
tu w Polsce. Jeśli taka jest logika 
polityków, to i ja chętnie się w nią 

wstrzelę i pójdę dalej. Otóż (po-
wiem to Państwu w zaufaniu!) Tusk 
dozbraja policję i armię, bo chce 
odbić Inflanty i odebrać Francuzom 
sumy bajońskie, a ze źródeł do-
brze poinformowanych wiem też, 
że chce wkroczyć do Wilna. Nie ma 
żartów, wojna wisi w powietrzu, 
najwyższa pora zacząć wykupywa-
nie cukru. A tak na serio: mówienie 
głupstw jest nieodpowiedzialno-
ścią, świadomą albo nieświado-
mą eskalacją społecznego nieza-
dowolenia. Nie taka powinna być 
rola polityków. Ta uwaga odnosi się 
także do pani minister do spraw ta-
jemniczych – Julii Pitery. Jeśli wie-
rzyć jej własnym zapewnieniom, 
ścigała złych ludzi. Niestety, sku-
bani byli za szybcy, bo przez czte-
ry lata nie udało jej się złapać ko-
gokolwiek. Chyba, że o czymś nie 
wiem? Też pięć mrożków. W ka-
tegorii „Haft regionalny” (7 mroż-
ków) – wręczanie odznaczeń „Za-
służony dla Miasta Nowego Sącza” 
Józefowi Brodzie i Antoniemu Mal-
czakowi, ludziom zasłużonym dla 
sądeckiej kultury, bez udziału raj-
ców miejskich. Ta nieobecność 
przejawem kultury raczej nie była. 
Mógłbym powołać do życia jesz-
cze kategorię „Piękna katastrofa”, 
ale tutaj kolejka byłaby tak długa, 
że trzeba by rozpisać niniejszy fe-
lieton na parę odcinków. Chociaż 
nie! Jednego kandydata do nagro-
dy, wartej co najmniej 11 mroż-
ków (w skali 10–stopniowej!), 
muszę przywołać: nowosądec-
ki PKS. Ileż tu trzeba było deter-
minacji (w dziedzinie braku wy-
obraźni!), żeby konsekwentnie, 
krok po kroku, zdemolować tę in-
stytucję do cna i szukać winnych 
w tych, co próbowali ratować. 
Żeby nie kończyć w tonacji nadto 
sarkastycznej, pozwolę sobie na 
puentę zdecydowanie sympatycz-
ną. W kategorii „Sylwester Roku” 
bezapelacyjnym zwycięzcą została 
impreza zorganizowana przez pa-
nią Krysię (nazwiska nie zdradzę, 
bo w przyszłym roku znowu weź-
miemy na nią zamach!). Świetna 
kuchnia, dobra muzyka, miła at-
mosfera – czegóż chcieć więcej? 
Na zarzut, że nie mogę wprowa-
dzić takiej kategorii, bo na innych 
balach nie byłem, odpowiadam: 
Skoro innych nie widziałem, to 
tym bardziej właśnie ten sylwe-
ster był wyjątkowy. Ech, gdyby 
cały rok był taki, mógłbym wów-
czas stwierdzić z wszystkimi kon-
sekwencjami: „Chwilo trwaj!”

Mrożki dla 
Mularczyka

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

M 
ój pies się za-
kochał. Kto 
choć raz miał 
w domu zako-
chanego psa, 
ten wie, ja-

kie to wydarzenie w życiu całej ro-
dziny! Światowe gospodarki mogą 
bankrutować, ceny ropy przypra-
wiać o migotanie przedsionka le-
wej komory serca, a pies nic so-
bie 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 uchy-
li na moment firankę, by jej weso-
ło pomachać ogonem. Nawet śnieg 
i mróz nie przeszkadzają mu w tym 
czekaniu na jego miłość sezonu. 
Nic mu nie przeszkadza. Mój zako-
chany pies potrafi pójść do skle-
pu za panem swojej psiej pani, tyl-
ko po to, żeby sprawdzić, co on 
jej tam kupuje dobrego na śniada-
nie. Sam za to może całymi dnia-
mi nie jeść, czym potwierdza tylko 
starą prawdę, że miłość wyszczu-
pla. Tak naprawdę to biedak nie ma 
czasu jeść, bo akurat jest zajęty ro-
bieniem podkopu pod płotem są-
siadki. Jest pewnie w tym wszyst-
kim jakaś psia logika, której my nie 
musimy rozumieć. To znaczy, ja jej 
nie rozumiem, bo potrafiąca przej-
rzeć psią psychikę i skomplikowane 
emocje, pani doktor Karolina Le-
gutko, potrafiłaby to szaleństwo ja-
koś 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 pozio-
mu, przy jakim ma się już tylko ocho-
tę wypisać z gatunku homo sapiens. 
W tych sprawach trochę zamienili-
śmy się rolami ze zwierzętami. Pies 
potrafi okazywać suce ludzkie uczu-
cia, ludzie – niby to w ramach roz-
mowy – kąsają się jak wściekłe psy. 
Gdyby tak pobuszować przez piętna-
ście minut po forach dyskusyjnych 
w internecie, to szybko można dostać 

mdłości. Nie ma chyba osoby, któ-
ra przy choćby minimum jakiejś pu-
blicznej działalności, nie dostała ło-
motu za to, co robi. Anonimowego 
łomotu, oczywiście. Sprawcy, jak za-
wsze w podobnych sytuacjach, pozo-
stają nieznani. Takie obowiązują za-
sady i nic tu nie zmienimy. Próbuję 
nawet od kilku dni dokopać się do ja-
kiegoś pozytywnego bohatera na-
szych czasów, a znajduję wyłącznie 
ujadanie i oblewanie takimi pomyja-
mi, 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 nie-
rzadko również wyskoczyć z paru 
groszy na jakiś cel charytatywny. 
Dzisiaj narobienie rozmówcy na gło-

wę nazywa się „kosztem ubocznym 
demokracji”. Niedługo dojdzie do ta-
kiej sytuacji, że nikt normalny nie bę-
dzie chciał się publicznie udzielać. Po 
co? Żeby cię paru frustratów utopi-
ło w żółci, jaka się z nich wylewa? Je-
śli więc normalność jest w zdecydo-
wanym odwrocie, a debatą publiczną 
kręci jakaś sfrustrowana niewidzialna 
ręka, to co z tego może wyniknąć?

Tak więc ludzkie odruchy bę-
dziemy coraz częściej obserwo-
wać u psów zamiast u ludzi. Na 
razie jeszcze, kiedy mówię do mo-
jego czworonożnego kolegi: „ty 
psie”, to on się nie obraża, a nawet 
merda ogonem jakbym mu spra-
wił komplement. Nie wiem jed-
nak, czy tak samo zareaguje, kiedy 
się zwrócę do niego per „człowie-
ku”. Za taką zniewagę, może na-
wet warknąć.

Zakochany kundel 
i wściekli ludzie

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

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
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Rekomendacje

NA AF ISZU

KOLĘDOWANIE PRZY DŹWIĘKACH GITAR

r Karczma Galicyjska w Miasteczku Ga-
licyjskim zaprasza na wspólne kolędowa-
nie przy dźwiękach gitar. Do spotkania za-
chęca grupa przyjaciół wywodzących się 
z sądeckiego zespołu Lachy. "Starzy" przy-
jaciele postanowili podtrzymać trady-
cję bożonarodzeniowych i karnawałowych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 
Karczma Galicyjska i atmosfera Miastecz-
ka Galicyjskiego wydaje się idealnym miej-
scem dla takiego wydarzenia. 
Wszystkich chętnych do kolędowania i bie-
siadowania 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-
ka Galicyjskie w Kawiarni Galicyjskiej na 
Miasteczku Galicyjskim.  Aktorzy – ama-
torzy, skupieni wokół Sanktuarium Mat-
ki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej, 
zaprezentują Szopkę Dominikańską wg sce-
nariusza poety i tłumacza dominikanina 
o. Jacka Kowalskiego. Jasełka te, to sponta-
niczny pomysł wspomnianej grupy, czy-
li ludzi z różnych środowisk, z okolic Tarno-
wa, Nowego Sącza i Bobowej. To także chęć 
wspólnego, radosnego przeżywania mi-
nionych już Świąt Bożego Narodzenia, spo-
tkań rodzinnych, wspólnego kolędowania 

i chęć podtrzymywania tradycji. Organiza-
torzy zapraszają wszystkich, szczególnie ro-
dziny z dziećmi na tradycyjne, galicyjskie ja-
sełka. Wstęp wolny. Podczas występu będą 
zbierane symboliczne "datki" do kolędnicze-
go kapelusza.

(JAS)

SZOK W MOK

Scena Autorska SELAWI, działająca przy 
MOK w Nowym Sączu, zaprasza na pierw-
szą sądecką "SZOpKę noworoczną" 
z udziałem sądeckich parlamentarzystów 
i samorządowców.
Start 21 stycznia (sobota) g.17, Sala Wido-
wiskowa MOK–u.
Na scenie zaprezentują się parlamentarzy-
ści: Andrzej Romanek(Solidarna Polska), 
Arkadiusz Mularczyk (Solidarna Polska), 
Andrzej Czerwiński (Platforma Obywa-
telska), oraz samorządowcy: Jan Golonka 
(starosta sądecki) oraz radni miejscy Grze-
gorz Fecko, Grzegorz Dobosz, Patryk Wi-
cher, Janusz Kwiatkowski. Wystąpią rów-
nież młodzi, sądeccy artyści.
Prowadzenia koncertu podjęli się: Karoli-
na Gargula i Juliusz Pieniążek – uczniowie 
I LO w Nowym Sączu.
Autorem scenariusza jest Dariusz Izworski, 
przy współpracy z posłem Andrzejem Roman-
kiem, który specjalnie dla siebie napisał skecz.
Koncert będzie połączony z otwarciem wy-
stawy prac fotograficznych, których auto-
rem jest Łukasz Aschenbrenner. (BAR)

WIECZORY MAŁOPOLSKIE 2012

MCK SOKÓŁ
P R  O  G  R  A  M
r WIECZÓR 101

26 stycznia 
(czwartek), 
g.19
Maciej Fortuna 
Quartet – koncert 
Jazzowy.

r WIECZÓR 102
29 stycznia 
(niedziela), 
g. 16
BALET O KA-
WIE – spek-

takl baletowo–pantomimiczny 
dla rodziców i dzieci w wykona-
niu Baletu Dworskiego CRACOVIA 
DANZA.

r WIECZÓR 103
31 STYCZNIA 
(wtorek), 
g. 18
CABARET 
– musical 

w wykonaniu nowego teatru im. 
Witkacego w Słupsku. 

www.sacz.in 
klikaj 
i czytaj
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Media

– Anegdoty gromadzi Pani od lat, 
wreszcie przyszła pora, by je wycią-
gnąć z szuflady?

– Moja szuflada jest pełna takich 
perełek. Postanowiłam się podzie-
lić nimi z szerszym audytorium. 
Samo przygotowanie wydawnic-
twa zajęło mi kilka miesięcy, potem 
jeszcze w kooperacji z doktorem 
Włodzimierzem Karolem Pesselem 
z Uniwersytetu Warszawskiego i re-
daktor Wiesławą T. Czartoryską ze 
„Stopki” poczyniłam kolejne przy-
bliżenia, korektę i… jest! Dla mnie 
był to przerywnik między innymi 
pisanymi książkami (m. in. II czę-
ścią „Księgi limanowian”), zwłasz-
cza, że „Anegdoty” to moja dziesią-
ta książka.
– Jak we wstępie do „Anegdot” pi-
sze Włodzimierz Karol Pessel, wszelkie 
wpadki, paradoksy i „perełki” dzienni-
karskiej twórczości słownej wychwy-
tywała Pani na marginesie dociekań 
systematycznych.

– Rzeczywiście, zawsze intere-
sowała mnie anegdotyczna strona 
zawodu dziennikarskiego, którym 
to zawodem szczególnie się inte-
resuję, poświęcając biografistyce 
dziennikarskiej publikacje i wykła-
dy, a przy okazji natykałam się na 
różne drobiazgi o paradoksalnym 
charakterze. Niektóre o charakte-
rze zamierzonym, inne niezamie-
rzonym. Zawód dziennikarski, zna-
ny mi z autopsji, jest wykonywany 
w specyficznych warunkach, często 
na żywo, w świetle kamer, a zawsze 
w ogromnym tempie. Nietrudno 
w takich warunkach o potknię-
cia. Przybierają one nieraz zabawną 
formę, szczególnie, gdy patrzymy 
na nie z pewnego dystansu. Wtedy 
błyszczy ich efekt komiczny, lek-
kość formy, łatwość i przyjemność 
w odbiorze. Cechą zawodu dzien-
nikarskiego jest również pożąda-
na dla odbiorców nadatrakcyjność, 
wynikająca z jego publicznego cha-
rakteru. Każde niejako „wejście” na 
arenę prasową, radiową czy telewi-
zyjną wymusza zatem stan perma-
nentnej nadatrakcyjności, którego 
to prozaicznym skutkiem jest prze-
męczenie, objawiające się w róż-
nych wpadkach. Mogą także wy-
stępować różne pomyłki wskutek 
podania niesprawdzonej informacji 
w pogoni za sensacją, będącą kon-
sekwencją tabloidyzacji mediów, 
w której dominuje forma nad tre-
ścią. Sprzyja to obniżeniu standar-
dów etycznych, a co za tym idzie 
bagatelizowaniu pomyłek i nawet 
zobojętnieniu wobec językowych 
wulgaryzmów. A przecież Mel-
chior Wańkowicz, mistrz reportażu 
w konwencji wybornej jędrnej ga-
wędy, przywołał księdza Benedykta 
Joachima Chmielowskiego z „No-
wych Aten”, tego samego, które-
go znamy z powiedzonka: „Koń 
jaki jest, każdy widzi…”, cytując 

księdza: „Nie sadzę się tu na wy-
soką polszczyznę, abym nie zaćmił 
sensów, nie paszkwiluję nikogo, 
tylko mądrym przypominam, nie-
douczonych nauczam, ciekawych 
kontentuję”.
– Nie obawia się Pani reakcji dzienni-
karzy urażonych pociesznym śmie-
chem z ich „radosnej twórczości”?

– Nie było moim zamiarem kogo-
kolwiek urazić, dlatego nazwiskami 

szafowałam oszczędnie, raczej to 
kwerenda „w sprawie”, a nie prze-
ciwko komuś. Zresztą podczas mo-
ich studiów dziennikarskich zapa-
dły mi w pamięć powtarzane przez 
wykładowców anegdoty, któ-
rymi z kolei ja też inkrustuję 
swoje wykłady. Jakżeż nie po-
dziwiać pikantnej zwięzłości 
reklamy okocimskiego piwa 
(akurat tego smaczku w książ-
ce nie ma), którą słynna Jan-
ka Ipohorska (pod pseudoni-
mem Jana Kamyczka zasłynęła 
„Demokratycznym savoir–vi-
vrem”w „Przekroju”) przyoble-
kła w rysunek kociej pary z pod-
pisem: „Jak się pobierzem, to się 
OKOCIM!” albo z omawianej książ-
ki anonsik w rozdziale „Szarych ga-
zet strona matrymonialna” z „Echa 
Krakowa” z 1970 roku: Córkę albo 
syna wydam za dentystę (!).
– Wiele anegdot dotyczy czasów 
PRL–u, ale są też i przykłady z me-
diów współczesnych. Obecnie jest 
lepiej ze stylem dziennikarskim?

– Warto zauważyć, że to w na-
szych czasach powstał dziwoląg 
określony jako „fakt prasowy”, 
czyli specjalnie spreparowana sen-
sacyjka, nie mająca odzwierciedle-
nia w rzeczywistości, co samo w so-
bie ma anegdotyczny wydźwięk. 
Niektóre gazety celowo wpuszcza-
ją na łamy jakąś wpadkę, aby zwró-
cić na siebie uwagę. Wszak zmieni-
ły się w tym czasie ustroje, upadały 

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

– Na tym tle „Dobry Ty-
godnik Sądecki” wygląda… blado! 
Mało w nim anegdotycznych ka-
lamburów! Samo „homonto” wio-
sny nie czyni. Wyłapał jednakowoż 
„DTS” wpadkę innych gazet, cytu-
jących nieżyjącego dyrektora szko-
ły – ta przednia notka tkwi w moim 
zapasie.
– Którą z perełek lubi Pani najbardziej?

 – Chyba tę ze strony 171. Od-
daje ona istotę pracy dzienni-
karskiej: 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 ocze-
kiwali chwili, kiedy pracowity 
skryba spali się żywcem. On tym-
czasem skończył pisanie, spokoj-
nie wstał i wyżął rękopis, a wtedy 
z gęsto zapisanego papieru pola-
ło się tyle wody, że pożar natych-
miast został ugaszony!
– Jest wśród anegdot także i ta doty-
cząca Limanowszczyzny. To oczywiście 
z sentymentu?

– To raczej świetny przypa-
dek humoru sytuacyjnego, któ-
rym Wydział Komunikacji w Li-
manowej zasłynął w „Gazecie 
Krakowskiej”. Pamiętam, co 
prawda, śnieg w Warszawie, 
który spadł 1 czerwca 1966 

roku, ale żeby w maju 1965 roku 
– jak Wydział sumitował się w li-
ście do gazety – z powodu „zasp 
śnieżnych: odśnieżenie odcin-
ka – na drodze Łososina Górna–
Rupniów–Rybie – przez samo-
chód opłużony jest niemożliwe ze 
względu na duży spadek”, tego 
sobie nie umiałam wyobrazić. 
Zwłaszcza, że w wyjątkowo sło-
necznym majowym ciepełku wła-
śnie tego roku i w tych stronach 
szykowałam się do matury. Chy-
ba, że najstarsi górale coś więcej 
na ten temat wiedzą?

Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA

Córkę albo syna wydam za dentystę
ROZMOWA z dr ELŻBIETĄ CIBORSKĄ, autorką właśnie wydanych „Anegdot dziennikarskich”

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. dzienni-
karką PAP, współtworząc pierwsze 
serwisy ekonomiczne dla gospo-
darki rynkowej. Obecnie wykła-
dowczyni wyższych uczelni. Au-
torka m.in. „Leksykonu polskiego 
dziennikarstwa”, „Księgi limano-
wian” i właśnie wydanych „Aneg-
dot dziennikarskich”.
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Więcej sportu na: www.sacz.inSport

Ruszają sparingi piłkarskie. Na począ-
tek kibice mieli bardzo ciekawą kon-
frontację. Trzecioligowa Limanovia 
zmierzyła się z czołową drużyną I ligi, 
Kolejarzem Stróże. Rywalizujące ze-
społy testowały w tym spotkaniu no-
wych zawodników.

Mecz rozegrano na sztucznej mura-
wie w Tylmanowej. Dla obu drużyn 
był to pierwszy mecz w tym roku. 
Pojedynek toczył się na sztucznej 
murawie w bardzo trudnych wa-
runkach atmosferycznych. Spotka-
nie składało się z trzech tercji po 30 
minut każda.

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

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

Walęciak – Wolański, Stefanik, Za-
wadzki, Chrapek, Cebula – Kowal-
czyk. Grali także: Cichy, Gryźlak, Kan-
tor, Mężyk, Riabyj, Wiśniewski.

W sparingowym spotkaniu z Kole-
jarzem Stróże gola zdobył testowa-
ny 17–letni Senegalczyk. 

– Senegalczyk pokazał się z bar-
dzo dobrej strony – powiedział 

Marian Tajduś, trener Limanovii. 
– Ma zaledwie 17 lat, ale jest je-
den problem. Zgodnie z regulami-
nem w rozgrywkach seniorskich 
w danej drużynie musi wystę-
pować przynajmniej dwóch pił-
karzy o statusie młodzieżow-
ca. Niestety przepisy mówią, że 
obcokrajowiec nie liczy się jako 
młodzieżowiec. Dlatego przejście 

wspomnianego Senegalczyka stoi 
pod znakiem zapytania. Potrze-
bujemy przede wszystkim dwóch 
zdolnych młodzieżowców.

 Bliski przejścia do Limano-
vii jest Arkadiusz Garzeł (obroń-
ca) ze Szreniawy Nowy Wiśnicz. 
Zawodnikiem zainteresował się 
jednak również ekstraklasowy 
Górnik Zabrze, który w razie 

pozytywnej dla piłkarza decy-
zji, będzie miał zapewne pierw-
szeństwo. Pomyślnie w sparin-
gu z Kolejarzem Stróże wypadł 
również 19–letni napastnik Fa-
bian Fałowski. Zawodnik wystę-
pował ostatnio w trzecioligowym 
Lubaniu Maniowy, gdzie pół roku 
temu przeszedł z Sandecji Nowy 
Sącz. W sądeckim klubie uważa-
ny był za wielki talent. W I lidze 
zadebiutował w 2010 roku.

Również w Kolejarzu szykują się 
duże zmiany. Do Resovii został wy-
pożyczony Tomasz Ciećko. Nato-
miast Dawidem Szufrynem zainte-
resowana jest Jagiellonia Białystok. 
Prawdopodobnie po okresie wy-
pożyczenia do Sandecji wróci Ra-
fał Zawiślan. W pierwszym spa-
ringu w zespole Kolejarza zagrało 
dwóch testowanych zawodników 
Ukrainiec Mychajło Riabyj z Polo-
nii Przemyśl i Sebastian Wiśniewski 
z Sokoła Aleksandrów Łódzki. Jed-
nak na tle beniaminka III ligi wy-
padli słabo.

Plan sparingów Kolejarza: War-
ta Poznań (21 stycznia), Garbar-
nia Kraków (28 stycznia), Szczako-
wianka Jaworzno (4 luty), Partizan 
Bardejov (7 luty), Poprad Muszyna 
(11 luty), Resovia Rzeszów (18 luty), 
Stal Rzeszów (22 luty), Iglopol Dę-
bica (25 luty).

(JABU)

Dzięki znakomitej postawie w Tour 
de Ski, Justyna Kowalczyk z Kasi-
ny Wielkiej zarobiła około pół milio-
na złotych. Polska narciarka biego-
wa w znakomitym stylu zwyciężyła 
w tych prestiżowych zawodach.

Justyna Kowalczyk zarobiła rów-
nież ok. 100 tys. zł w dotychczaso-
wych startach w obecnej edycji Pu-
charu Świata.

Przed kolejnymi startami Justyna 
Kowalczyk odpoczywała w Szklar-
skiej Porębie, gdzie w lutym odbę-
dzie się Puchar Świata.

Justyna Kowalczyk nie wzięła 
udziału w sprincie Pucharu Świa-
ta, który w ubiegłą sobotę został 
rozegrany w Mediolanie. Narciarka 
z Kasiny Wielkiej bardzo zaangażo-
wana w rozwój ukochanej dyscypli-
ny znalazła tam czas, by nagrodzić 
młodych biegaczy, którzy od piąt-
ku rywalizują na Polanie Jakuszyc-
kiej w programie dla młodych spor-
towców „Bieg na Igrzyska”. To cykl 
dzięki któremu za kilka lat na tra-
sach Pucharu Świata powinni poja-
wić się następcy i następczynie mi-
strzyni olimpijskiej.

– Staram się niczego nie za-
niedbywać – oznajmiła na swo-
jej oficjalnej stronie internetowej, 
Justyna Kowalczyk. – Do każde-
go biegu przygotowuję się odpo-
wiednio 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)

Ruszają przygotowania reprezentacji w rugby do wio-
sennych starć na europejskich boiskach. Jako pierwsi 
rozpoczynają je juniorzy. Wśród powołanych są zawod-
nicy z naszego regionu.

Ważnym elementem przygotowań do występu w Mi-
strzostwach Europy w Madrycie będzie rozpoczy-
nające się 27 stycznia zgrupowanie w Myślenicach, 
podczas którego Polacy rozegrają kontrolny mecz 

z Czechami (29.01 o godz. 12.30 na sztucznym bo-
isku obok hali Dalinu Myślenice). 

Powołanie do kadry otrzymał m.in. Krzysztof Ząb-
czyński, Mariusz Knowa z Gorców Raba Nożna oraz 
Grzegorz Tobiasz z Biało–Czarni Nowy Sącz. Niestety 
kontuzji nie wyleczył jeszcze do końca Jarosław Mi-
chalak (Gorce), co uniemożliwia mu wzięcie udzia-
łu w obozie i tym samym zmniejsza szanse na wyjazd 
na Mistrzostwa.  (JABU)

Trafili do reprezentacji Polski

Pierwszy sparing, testowali zawodników
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA FOTOKOMENTARZ

Prezydent Ryszard Nowak podczas dyżuru w aptece.  FOT. (TASS) 

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

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

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

- Trzy ząbki czosnku 
stłuc w moździerzu, 
dodać trzy krople 

oleju lnianego, koci 
pazur i ziele lubczyka 
zbierane o północy. 

PASJA.  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 te-
raz szansę wygrać konkurs BlogRo-
ku 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 pierw-
szych akapitów swojego blogu na-
pisała: „Pewnego dnia podczas roz-
mowy z przyjaciółmi padł temat 
przypadającej właśnie kumulacji 
totolotka i pytanie: co byś z takimi 
pieniędzmi zrobiła? Dla mnie było 
jasne – spakowałabym się i poje-
chała! Zaraz, jutro. I pomyślałam 

sobie, że przecież nigdy nie wy-
gram 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 pierw-
sze oszczędności, pojawiło się py-
tanie – na co w zasadzie te pienią-
dze 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 śle-
dząc jej przygody, które opisywała 
na blogu. Zachęcając do tego rów-
nież w październikowym wydaniu 
gazety z 2010 r. sądeczan. Dziś za-
chęcamy wszystkich do głosowania 
na blog majubaju.pl , który bierze 
udział w konkursie BlogRoku 2011. 

Proponujemy jednak najpierw wy-
słać sms, bo kiedy wciągniesz się 
w przygody opisywane przez Maję, 
możesz zapomnieć się od nich ode-
rwać 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! Głoso-
wanie trwa jeszcze do dzisiaj, tj. 19 
stycznia. Z każdego numeru tele-
fonu można wysłać tylko jeden li-
czący się SMS. 10 blogów z najwięk-
szą ilością głosów z każdej kategorii 
trafi na stół jurorów, do ich oceny.

(TROT)

Maja o podróży dookoła świata


