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FOT. KOSG

Łowcy milionów

A

Na nic zdał się lobbing, protesty, prośby, listy, interpelacje parlamentarzystów i samorządowców. We wtorek potwierdziły się obawy, że z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
pozostanie niewiele. Zapadła decyzja o jego likwidacji. Nowy rok
zaczął się dla miasta fatalnie, choć jeszcze niedawno premier Donald Tusk zachwycał się KOSG.
Czytaj L str. 3

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27
GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11

Metro z Nowego Sącza

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

Czytelnicy DTS jako pierwsi mogą zobaczyć pierwszy pociąg metra
powstający w sądeckim Newagu. To historyczne zdjęcie
L str. 3

LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67.
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KTO
ZMANIPULOWAŁ
WNIOSEK?

Czernecki nie tęskni
za żadną partią.
Bezkompromisowy
wywiad byłego
przewodniczącego Rady
Miasta. Pierwszy raz
zabiera głos od czasu
usunięcia go z PiS
L str. 3
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Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony
Intermarche Nowy Sacz
przez rosnące grono naszych stały klientów!
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

Z DRUGIEJ STRONY
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Czytelnicy
i czarny dym

zdarzeń odnotowała Komenda
Miejska Straży Pożarnej w Nowym
Sączu w 2012 r., 2949 na terenie powiatu nowosądeckiego, a 949 na terenie miasta: 1331 pożarów (o 388
więcej niż w 2011r.) – powstawały
one średnio co 6 h23 min.; 2476 miejscowych zagrożeń (o 36 więcej niż
w 2011r.) i 91 interwencji w ramach
alarmów fałszywych (o 58 więcej
niż w 2011r.). We wszystkich działaniach wzięło udział ogółem 5761
zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Odnotowano 27 ofiar
śmiertelnych (w tym jedno dziecko) oraz 440 osoby ranne. Straty powstałe w wyniku zdarzeń oszacowano na 17 205 000. W trakcie działań
ratowniczo–gaśniczych strażacy zużyli 9659 m sześc. wody, 1666 l środka pianotwórczego, 94 kg neutralizatorów i 4673 kg sorbentów. (FIR)

SMS
P R Z E C Z Y TA N E

Katolickie miasto i kontrolerzy z ofertą
W cyklu wydawniczym Biblioteki „Gazety Wyborczej” ukazała
się książka Leszka Kostrzewskiego i Pawła Miączyńskiego „Łowcy
milionów”. Wśród dziesięciu wywiadów przeprowadzonych przez
autorów z polskimi przedsiębiorcami, laureatami konkursu Ernst
& Young, są również dwie rozmowy z sądeczanami – Krzysztofem
Pawłowskim, założycielem WSB–
NLU, oraz Ryszardem Florkiem,
współtwórcą firmy Fakro. O czym
rozmawiają?
„Niechętnie o sobie mówią, wolą pozostawać w cieniu.
Tym razem jednak zrobili wyjątek. Zwycięzcy konkursu Ernst
& Young „Przedsiębiorca roku”
zdradzają w tej książce swoją receptę na sukces. Co ich łączy? Jakie popełnili błędy? Co może napędzać człowieka, gdy ma już
na koncie miliony jeśli nie setki
milionów?” – tak wydawca reklamuje książkę, a my sięgamy
po przykłady licznych sądeckich
w niej wątków:

Z KRZYSZTOFEM PAWŁOWSKIM
(…) – Może pan scharakteryzować typowego mieszkańca swojego miasta?
– Raczej się nie odważę. Chociaż… Charakteryzuje nas głębokie przywiązanie do tradycyjnych wartości, religijność. Kiedyś

przyjechał do mnie prezydent jednej z amerykańskich uczelni katolickich, zakonnik, misjonarz.
Wychodził w niedzielę co godzinę
z hotelu i szedł do kościoła, który był naprzeciwko, sprawdzając,
czy ci ludzie, którzy stoją na zewnątrz, stoją tam dlatego, że nie
chce im się wejść do środka, czy
dlatego, że kościół jest pełny. Nie
mógł uwierzyć, że tyle osób chodzi tu do kościoła (…)”

Z RYSZARDEM FLORKIEM
– (…) Nagle miałem u siebie naloty inspekcji sanitarnej, urzędu
skarbowego, etc. Odwołali kontrolę w innych miejscach i rzucili się na Fakro. A potem przyszło
trzech funkcjonariuszy ze służb
i zaproponowali układ.
– Tak na bezczelnego?

– Mieli w ręku wyniki kontroli.
Zaczęli mi grozić, że jeśli nie pójdę na współpracę, banki nie dadzą
mi kredytu i nie będę miał klientów. Bo kto będzie chciał kupować
od przestępcy? „Ale możemy się
dogadać”. Dali mi do zrozumienia, że jak zapłacę, żadnych problemów nie będzie. Dwa tygodnie
później przysłali jednego z nowosądeckich przedsiębiorców, który rzucił: „Dasz 10 proc. i będzie
spokój, albo firmy do końca roku
nie będzie”.
– 10 procent od czego?
– Powiem szczerze, byłem
w takim szoku, że nawet nie
zapytałem.
– Nie był pan wtedy pierwszy w Nowym Sączu i okolicach.
– W tym samym czasie wzięli się też za Romana Kluskę. Przy
władzy był SLD i być może odgórnie były jakieś zalecenia. Układ?
Nie wiem, czy układ. Może.
A może po prostu lokalni urzędnicy chcieli się wykazać, pokazać,
że są skuteczni. Oni nie rozumieli
zasad działalności rynkowej.
Pamiętam kontrolera, który zobaczył w papierach, że moja firma
w 1994 r. miała 1 mln zł zysku. „Panie, zarobił pan milion, a ja mam
groszową pensję. Gdzie tu sprawiedliwość?” Tłumaczyłem mu,
że to nie ja zarobiłem te pieniądze,
tylko firma, i od razu wszystko zostało zainwestowane (…)

Kalendarz Majów
i mankiety
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powoli przechodzi do historii, ale w Nowym Sączu licytacja niektórych przedmiotów przekazanych na aukcję, ciągle odbija
się echem, jeśli nie delikatną czkawką. Jak
ktoś przytomnie, a nawet złośliwie zauważył, nie znalazły nabywców przedmioty przekazane na licytację przez władze
miasta. A były to – przypomnijmy – pakiet wydawnictw opublikowanych z okazji 720–lecia lokacji miasta, przekazany
przez prezydenta Ryszarda Nowaka, kalendarz Majów od wiceprezydent Bożeny
Jawor oraz srebrno–bursztynowe spinki
do mankietów koszuli od wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża. Sądeczanie chcieli licytować orkiestrowe sądeckie serduszko
i wylicytowali. Analitycy sądeckich obyczajów zachodzą teraz w głowę, dlaczego
nikt nie chciał przedmiotów ofiarowanych
przez trzy najważniejsze osoby w mieście?
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie,
więc zbadaniem problemu mają się ponoć
zająć socjologowie. Zanim nadejdą wyniki
tych naukowych dociekań, spróbujmy sobie sami odpowiedzieć na pytanie nurtujące od kilku dni sądeczan – dlaczego? Ano
pewnie dlatego, że: Majowie się pomylili, koniec świata w przewidzianym terminie nie nastąpił, więc po co komu teraz
ich kalendarz? Widocznie musi on podzielić los innych nieaktualnych kalendarzy
z 2012 roku. Ze spinkami do mankietów
prezydenta Gwiżdża sprawa jest bardziej
skomplikowana, ale najprostsza odpowiedź brzmi: nie było chętnych do licytacji,
bo już nikt w Nowym Sączu nie nosi koszul
z mankietami! Teraz wszyscy już mają rękawy na guziki. Proste?
(OWS)

Po publikacji artykułu „Lepiej zostańcie w domach! Do wiosny!”
w redakcji DTS rozdzwoniły się
telefony od Czytelników, którzy nie tylko byli przerażeni skalą problemu zanieczyszczenia
powietrza w Nowym Sączu, ale
i małą skutecznością służb miejskich w karaniu osób wpływających na przekraczanie norm zapylenia w Nowym Sączu.
– To żenujące. Komendant Straży Miejskiej mówi,
że sprawdzono 20 domów i nie
ujawniono żadnych wykroczeń.
Tymczasem, spacerując po mieście, widzę w co drugim domu
czarny dym wydobywający się
z kominów. O jakiej skuteczności służb mówimy? – pyta
pan Adam (nazwisko do wiadomości redakcji).Pan Rafał z kolei w nadesłanym do redakcji e–
mailu zwraca uwagę na kolejne
absurdy: – Nie wierzę, że ludzie palą plastikami – to przecież niszczy piece. Kto w dzieciństwie puszczał katiusze z folii
i plastikowych butelek ten wie,
co to znaczy kapnąć stopionym
plastikiem na buta. Piec też – jak
but – nie lubi takiego stopionego syfu. Tutejsi ludzie nie są głupi, tylko niestety biedni. Dlatego kupują słabej jakości węgiel.
W ogóle węgiel. A on robi prawie takie samo spustoszenie jak
spalane śmieci. Tylko, że śmieci
nie można palić, a węgiel – ten
gorszy i ten lepszy – można. No
i jak tu karać?
Not. (PEK)
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Pogranicznicy– odmaszerować!

Metro z Nowego Sącza
KO M U N I K AC J A . To zdjęcie możemy śmiało nazwać historycznym.
Czytelnicy DTS jako pierwsi mogą
zobaczyć rozpoczęcie prac przy budowie pociągów dla warszawskiego
metra. To pierwsze tego typu pojazdy w 136–letniej historii sądeckiego zakładu.
Dwa lata temu firma Newag SA
podpisała z Simens AG miliardowy kontrakt na budowę 25 pojazdów „Inspiro” dla warszawskiego metra. Praca nabiera rozpędu.
Na hektarowej hali trwa montaż pierwszych pięciu wagonów.
Do firmy Newag S.A Simens dostarcza same szkielety członów
tzw. pudła. Montaż odbywa się
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już na hali, która została wybudowana niedawno specjalnie na potrzeby realizacji kontraktu.
– Mamy do dyspozycji trzy linie produkcyjne. Obecnie trwa
montaż jednego członu czołowego z kabiną maszynisty oraz czterech wagonów – mówi Piotr Garwol, kierownik linii montażowych
w Samodzielnej Jednostce Produkcyjnej Pojazdy Szynowe Newag SA, oprowadzając nas po hali.
W ciągu półtora roku firma
ma wykonać 25 pojazdów sześcioczłonowych. Przy montażu w miarę wzrostu liczby dostarczanych pudeł pracować ma
200 osób.
(PEK)

A
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Wyższe kwaliﬁkacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
zaprasza na szkolenia
mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz
Kursy aktualizujące kwaliﬁkacje kierowców:
1. kwaliﬁkacja wstępna kat. D
2. kwaliﬁkacja wstępna przyśpieszona kat. D
3. szkolenie okresowe kat. D
Kursy dla nabycia nowych kwaliﬁkacji:
kurs kwaliﬁkacyjny dla diagnostów
podstawowy i specjalistyczny
Szkolenia prowadzone są również na
terenie powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i suskiego. Dla
mieszkańców tych powiatów organizowane są także szkolenia: kwaliﬁkacja
wstępna kat. C, kwaliﬁkacja wstępna
przyspieszona kat. C, szkolenie okresowe kat. C, przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych (ADR), kurs kwaliﬁkacyjny dla instruktorów nauki jazdy.

Udział w szkoleniach
jest doﬁnansowany
w ponad 90%
ze środków
Unii Europejskiej.

Regulamin rekrutacji, wykaz dokumentów
i formularz dostępne są na stronie
http://wyzszekwaliﬁkacje.mord.pl lub
w Biurze Projektu. Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
ul. 29 Listopada 10, pokój 204
(w godzinach pracy Biura).
Kontakt: tel: 0 18 449 08 80 w. 50,
fax: 0 18 4449 08 81
mail: projekt@mord.pl

O pozostawienie dwóch oddziałów
na granicy południowej walczyli
również parlamentarzyści z Dolnego Śląska (Sudecki OSG). Ta koalicja okazała się zbyt słaba na odgórne rządowe plany, na które duży
wpływ miał – jak mówi się w kuluarach – blisko związany ze Śląskiem Jerzy Buzek. Na nic zdały się
analizy, spotkania i specjalnie zwoływane posiedzenia sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Rząd
zrobił, to co zaplanował już dwa lata
temu. Teraz jedyny oddział Straży
Granicznej na południowej granicy
będzie miał siedzibę w Raciborzu.
Co dokładnie w Nowym Sączu zostanie, okaże się dopiero w marcu,
kiedy ukaże się szczegółowe rozporządzenie w tej sprawie. Można
mieć nadzieję, że tak jak zapowiadano wcześniej, będzie to kompania reprezentacyjna, orkiestra,
oddział zabezpieczenia działań, obsługa węzła teleinformatycznego
i lotnisko dla śmigłowców.
Trudno w tym miejscu przytaczać oficjalne, obszerne i dość zawiłe uzasadnienie dla tej decyzji.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych obiecuje, że w ramach nowej
koncepcji, funkcjonariusze z reorganizowanych oddziałów będą
mogli kontynuować służbę w innych placówkach Straży Granicznej
lub służbach mundurowych MSW.
Na samej granicy zewnętrznej UE
istnieje około 1700 etatów do obsadzenia. Przypomnijmy tylko,

FOT. KOSG

WA Ż N Y T E M AT. Na nic zdał się lobbing, protesty, interpelacje parlamentarzystów i samorządowców.
We wtorek potwierdziły się obawy,
że z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pozostanie niewiele. Zapadła decyzja o jego
likwidacji.

że jest to granica wschodnia. Również około 2/3 pracowników cywilnych ma zagwarantowaną możliwość kontynuacji zatrudnienia.
Za lokalizacją siedziby komendy Śląsko–Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
miała przemawiać m.in.: optymalna infrastruktura, co wydaje
się dość groteskowym uzasadnieniem dla kogoś, kto miał okazję oddziały w Nowym Sączu i Raciborzu
porównać. W wyremontowanych
kosztem blisko 50 mln zł budynkach w Nowym Sączu niepotrzebnych już strażnikom ma znaleźć się
m.in. szkoła dla aspirantów straży pożarnej.
Reasumując, Nowy Sącz po raz
kolejny czuje się oskubany. Odpłyną z Sądecczyzny pieniądze, które
strażnicy tutaj zarabiali i tutaj wydawali. Rząd nie zamierza jednak
niczego Sądecczyźnie rekompensować, bo w najbliższej przewidywalnej
przyszłości, czyli do końca kadencji
koalicji rządzącej, np. o szybkim połączeniu Nowego Sącza z Brzeskiem,
nie wspominając już o drodze spinającej autostradę A4 z D1 na Słowacji nie ma po prostu mowy. Niestety
może się okazać, że jedyną pamiątką po tej kadencji Sejmu będzie most
na Popradzie w Piwnicznej.
Złożenie doniesienia do prokuratury o nepotyzmie i niegospodarności w związku z likwidacją KOSG zapowiedział wczoraj poseł Solidarnej
Polski Arkadiusz Mularczyk.
(BOG)
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OPINIE
Karty już dawno rozdano
Senator Stanisław Kogut:
– Tę decyzję można określić tylko jednym zdaniem. Skandal.
Wiceminister Piotr Stachańczyk jeszcze niedawno mówił, że o tym, czy Karpacki Oddział Straży Granicznej zostanie
w Nowym Sączu, czy też nie,
zadecydują tylko i wyłącznie
względy merytoryczne. Tymczasem nie było tu żadnej merytoryki, a ministerstwo od kilku
miesięcy mydliło tylko ludziom
oczy i wodziło za nos parlamentarzystów, nie tylko tych z opozycji. Trudno mówić również
o ekonomicznych korzyściach
z utworzenia jednego oddziału
na południowej granicy właśnie
w Raciborzu. Trzeba będzie tam
zainwestować masę pieniędzy.
Te wszystkie konsultacje, analizy i wizyta ministra Stachańczyka w Nowym Sączu to była
tylko gra na zwłokę, bo karty
były już rozdane. Decyzja zapadła już dawno, może w czerwcu
ubiegłego roku. Po prostu nas
oszukano. Myślę, że na tę decyzję bardzo mocno „pracowali”
niektórzy europarlamentarzyści, ale nie chcę wymieniać nazwisk. Po raz kolejny zadecydowały układy i polityka.

A

POŻYCZKI 30’tki

PRZEDWYPŁATOWE
· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
· emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

Nowy Sącz
ul. Sobieskiego 14A

tel. 504-747-102
tel. 504-747-244

668 930 302
www.daiglob-ﬁnance.pl

UBEZPIECZAJĄC SIĘ U NAS WSPIERASZ

STOWARZYSZENIE GNIAZDO

Szczególnie zapraszamy do udziału w szkoleniach kobiety
oraz osoby powyżej 50. roku życia.

Człowiek najlepsza inwestycja
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kancelaria Ubezpieczeń Marek Sekuła

tel. 18 547 60 88, 18 442 30 41 www.ubezpieczenia.sacz.pl
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE

FOT. UM NOWY SĄCZ

OBIEKTYW
Gdy tonął Titanic

Wściekły lis

Legenda orkiestry Titanica
głosi, że muzycy grali do samego
końca zatonięcia statku. Orkiestra Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu również nie
zamierza przestać (na zdjęciu
podczas noworocznego koncertu
z udziałem prezydenta Ryszarda Nowaka). Rozpoczęła muzykować 56 lat temu. Czy rok 2013
będzie dla niej ostatnim, zanim
zatonie okręt KOSG? Decyzje
w tej sprawie zapadły. Katastrofa jest nieunikniona. Ale, orkiestra gra nadal.

Badania Zakładu Higieny Weterywnaryjnej w Krakowie potwierdziły wściekliznę u lisa.
Zwierzę zostało zabite 3 stycznia
na posesji w Witowicach Dolnych
(gm. Łososina Dolna).

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

Nabożeństwo na płycie
Ks. Piotr Pupczyk z parafii
prawosławnej w Krynicy–Zdroju i Piotr Trochanowski – dyrygent chóru Kliros otrzymali cztery płyty „matki” nagrane
w ramach Fonoteki Powiatowej, która liczy już 115 krążków.
Dwa z nich zawierają nagranie nabożeństwa drugiego dnia
Świąt Wielkanocnych, kolejny
to zapis z I Międzynarodowego
Festiwalu Śpiewów Cerkiewnych, który odbył się w Krynicy–Zdroju, a na czwartej płycie
można posłuchać kolęd w wykonaniu chóru Kliros działającego na terenie dekanatu
nowosądeckiego.

Boisko obok kościoła
N A O S I E D L U . Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu
upomina się o budowę boiska, które zgodnie z obietnicą władz miasta miało zostać oddane do użytku
do końca ub. r. – Nie rzucamy słów
na wiatr, ale na inwestycję jeszcze
trzeba poczekać – mówi wiceprezydent Jerzy Gwiżdż.
GSM sprzedała parafii św. Małgorzaty tereny przy ZAB3 pod budowę kościoła. Wcześniej funkcjonowało tam boisko dla mieszkańców
osiedla Westerplatte.
– Spółdzielnia podczas zbywania terenów miała dżentelmeńską

umowę z prezydentem, że miasto wybuduje dla mieszkańców
boisko. Miało powstać do końca
ubiegłego roku – przypomina Jarosław Iwaniec, prezes GSM w Nowym Sączu.
Wskazuje nawet miejsce, gdzie
mógłby powstać rekreacyjny
obiekt. – Takie boisko można wybudować na placu tuż za kościołem – dodaje.
Wiceprezydent Nowego Sącza
Jerzy Gwiżdż twierdzi, że miasto nie ma tam terenów, będących w jego bezpośrednim posiadaniu. – Musimy w tej sprawie
porozumieć się ze Spółdzielnią.

Padły słowa, że osiedle nie zubożeje o infrastrukturę wypoczynkowo–rekreacyjną, i tak
się stanie. W jakiej formule?
Na to trzeba jeszcze poczekać.
Gdybyśmy dziś wybudowali
kaplicę, boisko, zaraz pojawiłby się zarzut, że nie wykonaliśmy parkingu. Musimy pogodzić
wszystkie funkcje. Nie rzucamy słów na wiatr, obietnica zostanie zrealizowana – powtarza Gwiżdż.
Jak długo mieszkańcy będą czekać na jej spełnienie? Tego nie
wiadomo.
(PEK)

Szpitale zamknięte dla odwiedzających
Z D R OW I E . Szpitale na Sądecczyźnie całkowicie zakazały lub ograniczyły możliwość odwiedzin swoich
pacjentów. Wszystko w związku z rosnącą liczbą zachorowań
na grypę. Co druga osoba zgłasza się
do SOR z powodu infekcji.
W Szpitalu Specjalistycznym
w Nowym Sączu ograniczenia
odwiedzin obejmują wszystkie
oddziały.
– To działanie prewencyjne,
które ma zapobiec ewentualnemu szerzeniu się wirusa. Ponadto nasi pacjenci mają osłabioną

odporność i nie chcemy, aby doszło do pogorszenia się ich stanu
– wyjaśnia lekarz Andrzej Fugiel,
zastępca dyrektora sądeckiego
szpitala.
Całkowity zakaz wstępu dla
odwiedzających wprowadzono
w krynickim szpitalu. Jak informuje dyrektor Sławomir Kmak
coraz więcej pacjentów z objawami grypy zgłasza się do szpitalnej izby przyjęć. Podobnie jest
w szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Sączu, gdzie
ten problem dotyczy co drugiego pacjenta.

– Przyjmujemy teraz około 50
pacjentów na dobę, z czego około 25–30 to osoby z czynną infekcją. Najczęściej występują
u nich duszności, bóle w klatce piersiowej czy zaburzenia
świadomości. Szczególnie dotyczy to osób starszych – mówi
Witold Górecki.
Tylko w pierwszym tygodniu
stycznia odnotowano w Polsce ponad 130 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Pod
koniec grudnia było to 80 tys.
przypadków.
(MCH)

Pieniądze na szkółki
Na terenie powiatu nowosądeckiego działa 40 szkółek ginących zawodów, wśród których
najliczniejszą grupę stanowią
szkółki muzykowania ludowego, ale też bibułkarstwa, malarstwa na szkle czy tańca ludowego. Rocznie dofinansowuje się
je kwotą 120 tys. zł. Niedawno
artyści pracujący w ten sposób
z młodzieżą podpisali w starostwie kolejne umowy na prowadzenie zajęć.

W miejsce straży
hala targowa
W miejsce byłej strażnicy przy
ul. Grybowskiej w Nowym Sączu ma powstać parking i hala
targowa. Władze miasta czekają
na przekazanie im tych terenów
przez wojewodę. O przejęcie budynku przy ul. Kościuszki, gdzie
znajdowała się administracja PSP,
stara się Starostwo Powiatowe.

Rozbójnicy
przy wiadukcie
Policja zatrzymała sprawców rozboju, do jakiego doszło
13 stycznia w rejonie wiaduktu przy ul. Kolejowej w Nowym
Sączu. Mężczyźni (jeden 22 lata,
dwóch 21 lat) próbowali okraść
przechodnia, bijąc go po twarzy

i szarpiąc. Byli pod wpływem alkoholu. Grozi im kara od 2 do 12
lat pozbawienia wolności.

Potrącona
na pasach
63–letnia kryniczanka została
potrącona na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Krynicy–Zdroju. Trafiła do szpitala.
Sprawcą wypadku jest 44–letni kierowca skody, mieszkaniec
uzdrowiska.

Ewakuacja szkoły
Uczniowie Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu musieli opuścić szkołę. Ewakuację zarządzono, bo w szkole
po południu 11 stycznia wybuchł
pożar. Ogień pojawił się w piwnicy, na szczęście został ugaszony przez strażaków, nim zdążył
się rozprzestrzenić.

Nikt się nie znęcał
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty zdrowia i życia osób przebywających w pensjonacie w Żegiestowie, a także postępowanie w sprawie znęcania się nad
mieszkającymi tam oraz śledztwo w sprawie nieumyślnego
spowodowania śmierci. W maju
w nielegalnym domu pomocy
społecznej popełniła samobójstwo 69–letnia pensjonariuszka. Okazało się, że mieszka tam
9 staruszków. Decyzją sądu część
z nich musi opuścić pensjonat
i zamieszkać w profesjonalnych
placówkach DPS.

Smakołyki cisną się na Listę
Produktów Tradycyjnych
A TO C I E K AW E . Małopolskie specjalności – dżem z płatków róż, wołowina z krowy czerwono–białej oraz
ogórki kiszone w studni i masło rzuchowskie – dołączą wkrótce do Listy Produktów Tradycyjnych. A już
szykują się na nią następne, w tym
cztery produkty z okolic Łącka.
Rada ds. Produktów Tradycyjnych
niedawno oceniła pozytywnie
wnioski o wpis na listę czterech
smakowitości z naszego regionu. Płatki róż jadalnych na dżem
uciera się tradycyjnie: w glinianej
makutrze, pałką drewnianą, z dodatkiem cukru i kwasku cytrynowego. Od wielu wieków używa się
go do wypieku pączków, ciast czy
smarowania pieczywa. Kiszenie
ogórków w studni ma ponad 25–
letnią tradycję. Mięso rasy czerwono–białej jest bardzo delikatne w smaku. Duży wpływ na to ma
górzysty teren Małopolski, który
kształtuje umięśnienie krów. Bydło pasie się na łąkach. Liczba tych
krów jest tak mała, że mogą zostać
uznane za rasę zagrożoną. Masło
rzuchowskie też wyrabiane jest
ze śmietany z mleka od krów rasy

czerwono–białej. Od ponad 60 lat
robi się je bez używania urządzeń
mechanicznych, jest lekko kwaskowe i ma zapach śmietany.
Kolejne smakołyki do wpisu
na Listę Produktów Regionalnych
zgłosiło Stowarzyszenie Górali Białych i Lachów Sądeckich z siedzibą w Łącku. To żytniówka i nalewka łazowska, a także kapuśniarka
z grzybami i placki z blachy.
Żytniówka to znana w okolicy tradycyjna wódka. Nalewka
z Łazów Brzyńskich pędzona jest
z żyta, a dodaje się do niej m.in.
jałowiec, owoce, orzechy, zioła.
Kapuśniarka z grzybami to zupa
z soku z kiszonej kapusty. Placki zaś piecze się na blasze z ciasta
wyrobionego na kwaśnym mleku
lub serwatce.
Na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się już 66 tradycyjnych produktów z Małopolski.
Są na niej m.in. sądeckie lody, fasola „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca, polska fasola z orzełkiem,
jabłka łąckie, śliwowica łącka, kukiełka podegrodzka, sądecki miód
spadziowy.
(BEN)
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Śmigłowiec pomoże w pracy
B I Z N E S . Początkiem grudnia Dariusz Miłek, właściciel m.in. sieci sklepów CCC opowiadał w wywiadzie
do książki „Łowcy milionów”, do czego służy mu w firmie prywatny samolot. Trzy tygodnie później producent
helikopterów AgustWestland dostarczył do firmy Wiśniowski dwusilnikowy, lekki śmigłowiec GrandNew. Jego
przeznaczeniem są podróże służbowe oraz zwiększenie szybkości i bezpieczeństwa transportu zarządu i kadry menedżerskiej firmy.
– Samolot? To nie bogactwo, tylko narzędzie pracy – przekonywał w grudniu Dariusz Miłek. – (…)
W jeden dzień zabieram pięciu menedżerów i lecimy na rozmowy.
Wracamy wieczorem. Na następny dzień w samolocie jest już pięciu następnych menedżerów i kolejny lot (…) Mój czas jest cenny (…)
Biznesowe obyczaje szefów największych polskich firm zawitały

firmy Wiśniowski. – Przede wszystkim pozwala na pełną niezależność w transporcie, zapewniając
szybkie i bezpieczne dotarcie nawet do odległego miejsca. Szybkość
przemieszczania się ma często dla

również do Nowego Sącza. Z identycznych powodów zresztą.
– Helikopter to w dzisiejszych
czasach niezbędne narzędzie biznesowe – przekonuje Katarzyna Świderska, dyrektor działu marketingu

OBIEKTYW

FOT. UM NOWY SĄCZ
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Regionalne sztaby XXI finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
podsumowały zbiórkę.
W Nowym Sączu zebrano
ponad 58 tys. zł; w Starym Sączu
- ponad 14 tys. zł; w Podegrodziu
– ponad 50 tys. zł ; w Krynicy–Zdroju
– ok. 19 tys. zł; w Muszynie – 15
tys. zł; w Łącku – ponad 14 tys. zł;
w Piwnicznej Zdroju – ponad 11 tys. zł;
w Grybowie – blisko 9 tys. zł.

A

ul. Zielona 45,
Nowy Sącz,
Budynek HEJAN
tel. 18 449 00 68,
www.blu.com.pl

Uzdrowiska pod
szczególną kontrolą
A KC J A . Rozpoczęła się ogólnopolska zimowa akcja „Nie bądź jeleń, weź paragon”.
Pracownicy urzędów skarbowych sprawdzają, czy przedsiębiorcy wydają paragon
swoim klientom, ale również uświadamiają
kupujących, że warto je brać.
Inspektorzy pojawiają się przede wszystkim tam, gdzie jest największy przepływ
turystów w czasie ferii. Między innymi w Krynicy, Muszynie czy Piwnicznej
Zdroju. Kontrolą są objęte wyciągi narciarskie, sklepy i restauracje. Sprawdzani są również przewoźnicy.
Beata Orzech Ligęza, naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, przekonuje, że warto brać paragon:
– Mając paragon, możemy reklamować towar, kontrolujemy ceny, a także wspieramy uczciwą konkurencję.
Mamy również pewność, że nie zostaliśmy oszukani i oczywiście zmniejszamy szarą strefę.
Akcja potrwa do 24 lutego. Podczas
letniej, ubiegłorocznej akcji „Weź paragon” pracownicy skarbówki nałożyli w Polsce prawie 25,5 tys. mandatów
na kwotę około 6,5 mln zł.
(MCH)

naszej firmy duży wpływ na ważne decyzje biznesowe. Zwłaszcza,
że są one podejmowane w różnych
strefach czasowych i wymagają 24–
godzinnego trybu pracy zarządu.
W takim przypadku konieczna jest
elastyczność, którą zapewnia taki
środek transportu.
Dzięki śmigłowcowi częste wyjazdy prezesa firmy Andrzeja Wiśniowskiego oraz kadry zarządzającej do Warszawy, skrócą się
w sposób zasadniczy o komforcie
podróży nie wspominając. Podobnie z wyjazdami np. na branżowe
targi zagraniczne, które dotychczas
były wielodniowymi eskapadami.
Jak informuje dział marketingu, najważniejszym kryterium przy
wyborze modelu GrandNew było
odniesienie ceny do jakości i parametrów technicznych konstrukcji. Zastosowanie w nim nowoczesnych rozwiązań zapewnia pilotowi
kontrolę lotu, jakiej nie ma w innych

modelach lekkich śmigłowców.
Dwusilnikowa konstrukcja z dużą,
wyciszoną kabiną daje możliwość
transportu pilota i sześciu pasażerów
w warunkach sprzyjających pracy, czy nawet prowadzeniu spotkań
biznesowych w trakcie lotu. To z kolei pozwala w pełni i efektywnie wykorzystać czas podróży.
Ciekawostką jest również fakt,
iż w hangarze przygotowanym dla
śmigłowca sądecki producent bram
garażowych zastosował własne, nowoczesne rozwiązanie przygotowane przez konstruktorów firmy
Wiśniowski. Dotychczas firma specjalizowała się w produkcji bram
przemysłowych i garażowych właśnie, ale w garażach tych parkowane były samochody. Teraz, niejako
przy okazji zakupu nowego środka
transportu, oferta firmy poszerzy
się o nietypową bramę do garaży,
gdzie parkowane są… śmigłowce.
(FLY)

Damski bokser w centrum miasta
P O D PA R AG R A F E M . Pani Magda, jak
niemal każdego dnia o tej porze miała odebrać młodszego brata ze szkoły. W samym centrum Nowego Sącza,
na oczach kamer monitoringu szkolnego i przechodniów, kierowca – zdenerwowany, że za wolno jedzie – wysiadł
z samochodu i… złamał jej nos. Jednym
uderzeniem pięści.
– To było 13 grudnia, o godz. 14.25
– dokładnie przypomina sobie zdarzenie Magdalena R. (24 lata). Jechała ul. Piotra Skargi, by odebrać brata
z Jezuickiego Centrum Edukacji. Znajdowała się na prawym pasie, jechała
wolno. Zresztą obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km/h. Za
nią zaczął trąbić kierowca audi. Wymachiwał rękami. W końcu wyminął ją, zajechał drogę i zatrzymał się.
Ona również. Wybiegł z samochodu,
kierując się wprost na nią. Nie zdążyła zamknąć drzwi. Mężczyzna chwycił za klamkę. Zaczęła się szarpanina.
– Byłam słabsza, otworzył drzwi
i wymierzył mi cios prosto w twarz,
łamiąc nos – opowiada Magdalena R.
Mężczyzna, jak gdyby nigdy nic,
wsiadł z powrotem do swojego audi
i odjechał. Przechodnie nie zareagowali, przyglądali się bezczynnie. Magda była na tyle przytomna, że zapamiętała numery rejestracyjne. Zna je
na pamięć. Podobnie jak twarz człowieka, który ją uderzył.
– Minęłam go następnego dnia
na ulicy. Jak nigdy nie zwracam
uwagi, kto siedzi za kierownicą pojazdów jadących z naprzeciwka, tak
jego twarz i ten ironiczny uśmieszek
rzucony w moją stronę nie uszedł
mojej uwadze – wspomina.
Zaraz po incydencie wezwała policję. Funkcjonariusze sporządzili notatkę i chcieli wlepić pani Magdzie
mandat.
– Oświadczyli, że na razie mnie
pouczają, ale być może wystawią mandat, bo… zatrzymałam się
w miejscu do tego niedozwolonym.
Ręce mi opadły. Siedziałam w aucie

z połamanym nosem i czułam się bezsilna. Byłam bardzo zdenerwowana.
Wróciłam więc do domu – relacjonuje.
W domu po raz kolejny dostała krwotoku z nosa. Pojechała na pogotowie. Opowiedziała o zdarzeniu.
Zrobiono obdukcję. Nos był złamany, trzeba było nastawiać. Dla funkcjonariuszy podobno istotne jest, czy
to złamanie z przemieszczeniem czy
nie. Bo po obdukcji Magda ponownie
zgłosiła sprawę na policję.
– Minął już miesiąc od zdarzenie,
a policja jeszcze nie ustaliła sprawcy. Podałam numery rejestracyjne auta, przy szkole jest monitoring.
To straszne, że w biały dzień, w centrum miasta, nie można się czuć bezpiecznie. Można za to oberwać w tłumie ludzi i wszyscy udają, że nic nie
widzieli. A oprawcy czują się bezkarni i bezczelnie uśmiechają – mówi
Magdalena R.
Wczoraj tuż przed zamknięciem
tego numery gazety otrzymaliśmy
w tej sprawie odpowiedź od policji:
„(…) Informuję, że Komenda Miejska
Policji w Nowym Sączu prowadzi w tej
sprawie dochodzenie z art. 191 par. 1
kodeksu karnego oraz art. 157 par. 1
kodeksu karnego. Osoba poszkodowana nie została ukarana mandatem karnym. Policjanci podjęli szereg
czynności związanych z wyjaśnieniem tej sprawy, m.in. sprawdzili monitoring oraz skontaktowali się z właścicielką wskazanego pojazdu, celem
ustalenia osoby, która w tym dniu jechała samochodem o podanych numerach rejestracyjnych. O wszczęciu
dochodzenia poszkodowana została poinformowana pismem, ponadto
ma możliwość wglądu do akt sprawy
i uzyskania odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania u policjanta
prowadzącego sprawę.
W dalszym ciągu trwają czynności operacyjno–wykrywcze zmierzające do ustalenia sprawcy” – napisała
nam oficer prasowy sądeckiej policji
st. sierż. Iwona Grzebyk–Dulak.
(PEK)
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Iran o trzech smakach cukru
– Wbrew powszechnie panującym
opiniom Iran jest jednym z najbardziej przyjaznych państw bliskiego Wschodu – twierdzi Paweł Gabryś. Opowiadał już na łamach DTS
o swoich wyprawach. Pasją podróżowania chce zarazić swojego 13–
letniego syna.
– I chyba się tacie udało – mówi
Andrzej. – Pojechaliśmy do Iranu,
ale nie z biurem podróży. Na własną rękę. Zrozumiałem, że aby poznać kraj i jego mieszkańców, trzeba
przeżyć kilka nieudawanych chwil
z nimi.
Podczas 40–godzinnej jazdy autobusem z Istambułu do Teheranu

FOT. ARCH.

P O D R Ó Ż E . Herbatę słodzą trzema
rodzajami cukru, są przyjaźni i mają
duże zaufanie do obcokrajowców. Z takimi spostrzeżeniami wrócił z Iranu 13–
letni Andrzej Gabryś z Piwnicznej Zdroju. Dziś wyjeżdża w kolejną podróż
– do Chin.

Irańczycy są otwarci na obcokrajowców i chętnie goszczą ich w swoich domach

poznali rodzinę, która po pierwszej wymianie zdań, zaprosiła ich
do swojego domu na kolację.
– Oni nic o nas nie wiedzieli. Byłem zdziwiony – przyznaje 13–latek.
Zdziwił go również sposób picia herbaty poznanych Irańczyków.
Do jej posłodzenia używali trzech rodzajów cukrów, w różnych kolorach.
– Bryłki cukru nie wrzucali
do napoju, a wkładali do buzi i dopiero popijali herbatę. W ten sposób
cukier nie osadza się na zębach. Ponadto jeden z tych cukrów ma lecznicze właściwości – oczyszcza organizm z toksyn – opowiada Andrzej.
Podróżnicy zwiedzili również Shiraz, Jezd, Isfahan. Na każdym kroku
spotykali się z podobną otwartością
i gościnnością. Jeden z Irańczyków,
u którego mieli nocować, zostawił
im klucze od domu, pełną lodówkę, a nawet sto dolarów na drobne wydatki. Wyszedł i wrócił dopiero… po trzech dniach. Innym
R

Pomóż dogonić Madzi jej rówieśników

Madzia ma dziś 20 miesięcy, dopiero niedawno zaczęła sama siadać
i raczkować.
– Moja ciąża od początku była
zagrożona. Zażywałam tabletki na jej podtrzymanie – opowiada
mama Madzi. – Córka urodziła się
za wcześnie, lekarze więc wykonywali przeróżne badania, nawet USG
mózgu, by wykluczyć choroby. Nikt
nie rozpoznał niepokojących zmian.
Choroba Madzi ujawniła się tuż
po jej pierwszych urodzinach. 13–
miesięczna dziewczynka dostała drgawek i straciła przytomność.
Stwierdzono, że przyczyną jest

FOT. SURSUM CORDA

L U D Z K I E H I S TO R I E . Parzochowie
od kilku lat starali się o drugie dziecko. Lekarze nie dawali im jednak żadnej nadziei. Narodziny Madzi były dla
nich cudem. Niestety nieskrywaną radość popsuła choroba dziewczynki.
Teraz rodzice walczą, by córka mogła
dogonić swoich rówieśników w rozwoju i normalnie żyć.

wodogłowie i torbiel w komorze
mózgowej. Konieczna była operacja. Lekarzom udało się zlikwidować
torbiel, ale podczas operacji doszło
do zakażenia bakterią gronkowca.
Pojawiła się wysoka gorączka, rana
nie chciała się goić.
– Wody rdzeniowo–mózgowe wylewały się przez tę ranę
i nasze dziecko ponownie trafiło

na stół operacyjny. Założono wtedy zastawkę odprowadzającą wodę
rdzeniowo–mózgową do otrzewnej
– wyjaśniają rodzice.
W lipcu ub.r. Madzia opuściła
szpital. Jest wesołym i żywiołowym
dzieckiem. Niestety choroba spowodowała opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym dziewczynki. Aby
móc dogonić swoich rówieśników,
Madzia musi być stale rehabilitowana.
Zabiegi, które refunduje NFZ nie wystarczą, aby tę szansę wykorzystać.
– Godzina rehabilitacji kosztuje
70 zł, a zajęcia refundowane przez
NFZ to zaledwie kropla w morzu potrzeb – mówi mama Madzi, apelując o pomoc.
Madzia została podopieczną programu Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu „Na Ratunek”.
Możesz pomóc dziewczynce w rehabilitacji, przekazując na ten cel 1
proc. podatku: KRS 0000020382. Cel
szczegółowy: Magdalena Parzoch.
(SC)

Drako nie może żyć w klatce

I N T E R W E N C J A . – Udało się odnaleźć wam Kaję, może DTS pomoże w znalezieniu domu dla Drako,
dobermana, który został porzucony przez właściciela – zwróciła się
do nas pracownica sądeckiego TOZ,
po przeczytaniu w naszym tygodniku o szczęśliwym zakończeniu poszukiwań suczki rasy beagle.

Drako został znaleziony w Parku
Strzeleckim. Miał kaganiec na pysku
i był przywiązany do drzewa paskiem
od spodni. Trafił do lecznicy weterynaryjnej doktora Macieja Serwina,
któremu udało się dotrzeć do właściciela dobermana. Na portalu ogłoszenia.nowysacz dwa dni przed znalezieniem psa, pojawiło się ogłoszenie:
„Oddam za darmo psa”. Opis pasował do czworonoga. Dwulatek, wychowany wśród dzieci, przyjazny.
– Podane było także jego imię.
Kiedy zawołaliśmy na dobermana Drako, myślałem, że wyskoczy
z klatki. Jeśli nie znajdzie się osoba, która zechce go przygarnąć, nie
chcę myśleć, co się z nim stanie. Trafi do schroniska w Nowym Targu,

a to pies, który nie jest przystosowany do życia w klatce. Strasznie
to znosi – opowiada Maciej Serwin.
Dodaje, że skontaktował się z nadawcą ogłoszenia, ale ten poinformował go, że sprawa nieaktualna. – Zaczął kręcić, że jest już umówiony
z TOZ, że doberman trafi do schroniska w Limanowej lub Nowym Targu. To już się wydało podejrzane,
bo przecież w Limanowej nie ma
schroniska. Żadne też TOZ o niczym
nie wiedziało. Właściciel dobermana popełnił przestępstwo i powinien
zostać ukarany – mówi weterynarz.
Zanim jednak odpowiednie służby zajmą się byłym właścicielem psa,
Drako – mamy nadzieję – znajdzie
już nowego pana.
(DOK)
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razem, mężczyzna zapytany przez
nich o drogę na autobus, nie tylko
zaprowadził na przystanek, ale też
chciał kupić im bilety. Kolejny zamówił taksówkę, za którą również
chciał zapłacić.
– Irańczycy są przyjaźnie nastawieni do podróżników. Może dlatego, że sami lubią podróżować? – zastanawia się 13–latek. – W weekendy
wyjeżdżają całymi rodzinami, poznając różne zakątki swojego kraju, ale także robią wypady do Turcji, Azerbejdżanu czy Gruzji. Ciepły
klimat pozwala im na spanie w namiotach czy pod gołym niebem, więc
koszty podróżowania po Iranie nie
muszą być wysokie.
W podobny sposób ojciec z synem
chce poznać Chiny. Wylatują dzisiaj
(17 stycznia, kiedy ten numer DTS
trafi do Czytelników). Mają mieszkać
przez trzy tygodnie u rodzin w Pekinie i Szanghaju.
MONIKA CHROBAK
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Głosuj na dobro
Czytelnicy „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”, patrona medialnego akcji, mogą głosować na swoich kandydatów, wypełniając kupony i wycięte wysyłając na adres:
Sądeckie Hospicjum, Nawojowska
155a. Można też głosować za pomocą maila wysłanego na: biuro@zwiazeksadeczan.pl. Ostateczny termin nadsyłania głosów to 28
stycznia.
Głosowanie wyłoni zwycięzców
w dwóch kategoriach: „osoba”
oraz „instytucja”. Nominowanych
w kategorii osoba prezentowaliśmy
w ub. tygodniu.

A oto nominowani:
OSOBA
Leszek Górka – Nowy Sącz; Dorota Hedwig – Wielogłowy; Janusz
Kasztelewicz – Stróże; Maria Wanda Krasowska – Młodów; Krzysztof Łukasik – Nowy Sącz; o. Stanisław Majcher – Zakopane; Radosław
Pietrzkiewicz – Nowy Sącz; Władysław Poręba – Paszyn; Anna Skierska – Nowy Sącz; Zygmunt Wójsik
– Łazy Biegonickie.
INSTYTUCJA
„Amper” sp. jawna, Nowy Sącz
– firma wspiera rozmaite przedsięwzięcia charytatywne na terenie
Nowego Sącza i okolic m.in.: świąteczną akcję RDN „Podziel się chlebem z głodnymi”, piknik „Niedziela z Ojcem Pio”, festyny parafialne,
R
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SPRAWDŹ SWÓJ
STAN ZDROWIA!
Specjalista irydolog na podstawie tęczówki (kolorowej
części oka) oceni stan Twojego zdrowia i wskaże narząd, gdzie toczy się proces
chorobowy. Metoda pozwala wykryć początek rozwoju
choroby, jeszcze przed nastąpieniem objawów. Stosuje tylko naturalne metody
i ziołolecznictwo, skuteczne
w chorobach nerek, układu
oddechowego, zaburzenia
krążenia, nerwicy, bezsenności, schorzeniach kręgosłupa, odchudzaniu itp.
DIAGNOZA IRYDOLOGICZNA
25 stycznia 2013,
ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz
Rejestracja pod
nr. tel. 502-123-539.
Diagnoza irydologiczna 80 zł.

Mikołajkowe Zawody Pływackie czy
budowę Sądeckiego Hospicjum;
„BAU–GIPS” Zakład Usługowo–Budowlany, Nowy Sącz – firma od lat
wspiera sądecki szpital, wykonała
na swój koszt remont oddziału pulmonologii, a ostatnio wsparła budowę nowego oddziału onkologii.
Sponsoruje klubu sportowy Victoria
Witowice Dolne oraz KTH KM Krynica, wspiera akcję „Gwiazdkowa
Niespodzianka”, Caritas w Chełmcu.
Pomagała w budowie przykościelnego przedszkola w Wielogłowach;
„Grześ” Firma Cukierniczo–Gastronomiczna, Nawojowa – pomaga
w przygotowaniu różnych przedsięwzięć, m.in. Integracyjno–Środowiskowego Balu Karnawałowego dla
Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 5
Specjalnych w Nowym Sączu, zabaw
mikołajkowych dla dzieci w Starym Sączu, Turniejów Piłki Siatkowej „Na pożegnanie wakacji” w Podegrodziu, półkolonii zimowych,
spotkań wigilijnych dla samotnych
w Muszynie. Sponsoruje też Szkołę
Podstawową w Mochnaczce Niżnej
i pomaga Sądeckiemu Hospicjum;
Newag SA, Nowy Sącz – firma pamięta o akcjach charytatywnych
na terenie miasta. Może na nich liczyć oddział Caritas, jak również
dzieci wyjeżdżające na wakacyjny
wypoczynek; Piekarnia NIKA s.c.,
Nowy Sącz – wspomaga wiele programów i akcji skierowanych głównie do osób starszych, współpracuje z MOPS, Wspólnotą Emaus,
sponsoruje spotkania integracyjne
mieszkańców miasta, pomaga organizacjom trzeciego sektora i placówkom oświatowym; Regionalna Telewizja Kablowa, Nowy Sącz
– działa na rzecz świetlic środowiskowych, zapewniając nieodpłatnie
dostęp do internetu, nieodpłatnie
też wykonała instalację multimedialną dla Sądeckiego Hospicjum
i zapewnia dostęp do sieci. Wspomaga organizacje pozarządowe, promując akcję przekazywania 1 proc.
podatku; Rolbud – Instal, Gołkowice Górne – firma od lat wspiera sport dzieci i młodzieży, jest też
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finansowym partnerem szkoły oraz
kościoła w Gołkowicach, pomaga
w działalności Caritasu, zasponsorowała solary dla Sądeckiego Hospicjum; „Ruchała” Przedsiębiorstwo
Usługowo–Handlowe, Tęgoborze – sponsoruje inicjatywy lokalne na terenie gminy Łososina Dolna,
wspiera działalność diecezjalnego
Caritasu, lokalne placówki oświatowe oraz przez wiele lat sponsorowała klub sportowy Hart Tęgoborze; „Sezam” Sklep Jubilerski,
Stary Sącz – fundator nagród w licznych imprezach dobroczynnych.
Od kilku lat wspiera nowosądeckie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a od zeszłego roku
także edycję imprezy w Starym Sączu. Pomaga także w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda; Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych
i Osób Niepełnosprawnych „Nasz
Dom”, Piwniczna Zdrój – w celu

integracji osób niepełnosprawnych
organizuje wspólne wyjazdy, wieczorne spotkania, zabawy, pikniki,
Klub Seniora, wsparcie psychologiczne. Stowarzyszenie stawia sobie
za cel stworzenie w Kosarzyskach
specjalnego ośrodka świadczącego pomoc osobom niepełnosprawnym; Stowarzyszenie Nowosądecka
Wspólnota, Nowy Sącz – organizuje
akcje charytatywne, spotkania integracyjne, gry i zabawy osiedlowe, zawody sportowe, ale też badania profilaktyczne dla starszych
i „Pogotowie korepetycyjne” dla
młodzieży. Ich rozpoznawalną już

marką stały się konkursy „Człowiek Wielkiego Serca” i „Społecznik – Wolontariusz Roku”; Zakład
Karny, Nowy Sącz – współpracuje z placówkami oświatowymi,
świadcząc na ich rzecz prace remontowe i porządkowe, ale także zajęcia edukacyjne. Wspiera instytucje i organizacje zajmujące się
osobami niepełnosprawnymi: Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, Stowarzyszenie „Nadzieja” oraz Specjalny
Ośrodek Szkolno–Wychowawczy
w Nowym Sączu.
(MAC)

W Plebiscycie „Ziarnka Gorczycy” 2012 głosuję na:
Głosujący: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instytucja:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

KUPON

P L E B I S C Y T. Znamy już nominowanych do konkursu Ziarnko Gorczycy, którego celem jest wyróżnienie
osób oraz firm i instytucji działających dla dobra innych. To już XIII edycja plebiscytu.

OGŁOSZENIA DROBNE
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY - produkcja, montaż, tel. 696-027-993.

www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

ZAGINĄŁ PIESEK - w pierwszym
tygodniu grudnia 2012 r. w miejscowości Piątkowa, mały, podpalany
z krótkim ogonkiem. Uczciwych
znalazców proszę o kontakt:
662-096-408.

Chcesz mieć szybki
i wygodny dostęp
do „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”?
Ściągnij gazetę z naszej
strony internetowej lub
zarejestruj się, by otrzymywać
ją e–mailem:

www.dts24.pl
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Morska wizytówka
beskidzkiego kurortu

SM i ja – obie jesteśmy zwariowane!
L U D Z I E . Jest elektromechanikiem,
prawnikiem i artystką. Stwardnienie
rozsiane, na które choruje, paradoksalnie dodało jej odwagi i wznieciło artystyczne pomysły.

H I S TO R I A . Czasy, w których Polska Marynarka Handlowa zaliczała się
do absolutnej czołówki światowej pod
względem tonażu, a każde szanujące
się miasto miało swego morskiego reprezentanta w postaci noszącego jego
nazwę statku, są zdecydowanie passe.
Mimo to warto sięgnąć do nich pamięcią – i przywołać np. chlubiący się ciekawą historią motorowiec Polskich Linii
Oceanicznych „Krynica”.
A warto tym bardziej, że niebawem
można będzie obchodzić 55. rocznicę wodowania tego drobnicowca,
zbudowanego w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Ceremonia nadania mu nazwy odbyła się 5
marca 1958 r., w roli matki chrzestnej wystąpiła kierowniczka Miejskiej
Biblioteki Publicznej w kurorcie Halina Zawadowska.
„Krynica” była pierwszą – prototypową – jednostką z serii B–55,
zwanej przez stoczniowców i marynarzy serią „Ica”. Wchodzące w jej
skład drobnicowce miały nosić nazwy miast, kończących się na „…
ica” właśnie. Jak to jednak w Polsce często bywa, inicjatorom nie
udało się dochować konsekwencji
i po „Krynicy”, „Polanicy”, „Oleśnicy”, „Legnicy” oraz „Świdnicy”
pojawiła się nagle „Bydgoszcz”, potem zwodowano „Brodnicę”, następnie znów zaburzono rytm „Janem Żiżką”, aby następnie powrócić
do pomysłu i świętować wodowania
– kolejno – „Kruszwicy”, „Wiślicy”, „Szczawnicy”. Jako ciekawostkę
można odnotować, iż szyldy czterech
bliźniaczych frachtowców, powstałych na zamówienie armatora z Brazylii, zaczynały się od „Cabo” („Cabo
Orange”, „Cabo Frio”, „Cabo de Sao
Roque”, „Cabo de Santa Marta”).
Przekazany firmie żeglugowej
z Gdyni, Polskim Liniom Oceanicznym, 21 listopada 1958 r. statek przewidziany był do obsługi linii lewantyńskiej (czyli wiodącej do portów
Morza Śródziemnego i Morza Czarnego) względnie południowoamerykańskiej – został jednak przypisany
zrazu na stałe do linii północnoamerykańskiej. I właśnie jeden z takich
rejsów do portów wschodniego wybrzeża USA okazał się dla „Krynicy”
historyczny: dowodzony przez kpt.
ż. w. Jana Drączkowskiego drobnicowiec przywiózł 16 stycznia 1961
z Bostonu do Gdyni skarby wawelskie (m.in. sławne arrasy), ewakuowane w 1939 r. z Krakowa przez
Francję i Anglię do Kanady.
„Krynica”, napędzana wysokoprężnym silnikiem MAN–a o mocy

5000 koni mechanicznych, dzięki
któremu mogła rozwijać prędkość
15,5 węzła, miała 124,15 m długości,
16,5 szerokości i 6,5 zanurzenia. W jej
pięciu ładowniach, rozmieszczonych
pod dwoma pokładami, mieściło się
5348 ton towarów. Poza kabinami dla
34–osobowej załogi przewidziano 12
miejsc pasażerskich.
Kierunek północnoamerykański
nie był jedyną relacją, w jakiej eksploatowano ten zgrabny statek: jeszcze w latach 60. minionego stulecia
skierowano go jednak na linię lewantyńską, potem żeglował również do portów Afryki Zachodniej.
Jego służba pod banderą PLO dobiegła końca w marcu 1978 r., kiedy
20–letni frachtowiec, wystawiony
przez odnawiającą swą flotę kompanię z Gdyni na sprzedaż, zakupił emigrant z Polski do USA, właściciel prywatnej firmy żeglugowej Polamerican
Steamship Co. Ltd. kpt. ż. w. Wojciech Halicz–Fornalski. Nabytek zarejestrował pod banderą Kajmanów
i przemianował – chcąc uczcić swoją żonę Krystynę – na „Krystina F”.
Statek zmienił wtedy nieco wygląd:
jasnoszary kadłub, pokryty zwyczajowymi barwami gdyńskiego właściciela, nowy posiadacz przemalował
na kolor granatowy.
Dawna „Krynica” wędrowała
po morzach półkuli zachodniej jeszcze 6 lat. Odkupiona w 1981 przez
również kajmańskiego armatora
Orange Shipping Ltd. i przechrzczona na „Big Orange” trafiła ostatecznie 3 kwietnia 1984 do stoczni złomowej Shyeh Sheng Huat w Kaohsiungu
na Tajwanie i tam dokonała żywota…
(WALD)

– Jest Pani prawniczką, która odkryła
w sobie artystyczną duszę, czy może
artystką, która racjonalnie wybrała
studia na wydziale prawniczym?
– Nie jestem stricte prawnikiem, ukończyłam prawo administracyjne na Wydziale Prawa,
ale wybrałam racjonalnie, ten
kierunek daje wiele możliwości.
Najśmieszniejsze jest to, że z zawodu jestem elektromechanikiem. W Nowym Sączu uczyłam
się w Zespole Szkół Elektryczno–
Mechanicznych im. gen. Józefa
Kustronia. Teraz z doświadczenia
mogę powiedzieć, że każda zdobyta wiedza w życiu się przydaje.
– Jak to się stało, że z Nowego Sącza
trafiła Pani do Przeworska?
– To po prostu sprawka miłości.
Mój obecny mąż został delegowany
do pracy właśnie do Nowego Sącza. Ta wielka miłość od pierwszego wejrzenia sprawiła, że bez zastanowienia pojechałabym za nim
wszędzie. Tak się stało i od 20 lat
jestem szczęśliwą mężatką. Niestety ze względów rodzinnych
i zawodowych nie mogliśmy zostać w Nowym Sączu. Na początku
było mi ciężko, tęskniłam bardzo.
Teraz tęsknimy razem z mężem,
bo on jest tym miastem wciąż zauroczony. Tęsknotę rekompensujemy częściowo przyjeżdżając
do Nowego Sącza latem i zimą.
– Na co dzień pracuje Pani w teatrze
w Rzeszowie. To daje Pani możliwość
„wyżycia się artystycznego”?
– Z racji pełnionej w Teatrze
funkcji – koordynatora pracy artystycznej, mam bliski kontakt
z aktorami i realizatorami z całej Polski. Wciąż się uczę, bazując
na ich dobrych radach i wskazówkach, które są dla mnie inspiracją do działania. Stawiam przed
sobą nowe wyzwania, poszukuję, chcę sprawdzić się w różnych

FOT. Z ARCH. AGNIESZKI WAJDY

FOT. ARCHIWUM

R O Z M OWA z AGNIESZKĄ
WAJDĄ.

dziedzinach, co praca w Teatrze
mi umożliwia. Np. przez pewien
czas pracowałam przy obsłudze
spektakli na stanowisku akustyka.
– Projektuje też Pani kostiumy,
w przypadku spektakli współczesnych chyba nie jest łatwo wymyślić
coś oryginalnego?
– Faktycznie, trudno zaskoczyć
widza przy projektowaniu kostiumów do sztuk współczesnych.
Starałam się dodawać „zwariowane” elementy, które nadałyby postaci charakteru. Na przykład mój
Anioł w sztuce „Przyjazne dusze”
jest kobietą w średnim wieku,
w pilotce, goglach i prochowcu,
ma anielski złoty telefon komórkowy i złoty plecak z dokumentami. Może nic wielkiego, ale dla
mnie – efekt piorunujący.
– Oprócz tego maluje Pani, a w tych
pracach jest romantyzm, nostalgia,
ale i bunt, i „coś” trudno uchwytnego. Jak sama Pani określa Pani prace
są tym, co Pani w duszy gra. Co zatem gra w duszy Agnieszki Wajdy?
– Właściwie to wszystko w zależności od „zakrętu” życiowego,
w jakim się znajduję. Są i „Kwiaty romantyczne” i „Anioły szalone”. Ostatnia wystawa „Remisje”
nie jest smutna, wbrew pozorom. Przygotowując ją uruchomiłam pokłady swego wrodzonego
R

W każdy czwartek
w sądeckiej restauracji

McDonald’s
wraz z zamówionym
zestawem otrzymasz
„Dobry Tygodnik
Sądecki”.

Zafunduj sobie
podwójną
przyjemność!
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optymizmu. Postanowiłam poświęcić ją mojej chorobie – SM,
w nagrodę za to, że mnie tak
oszczędza. Po ostrej walce i prawdziwym buncie, od kilku lat się
przyjaźnimy. Ja chyba takim szalonym aniołem jestem…
– Przyjaźń z SM... ładnie to Pani określiła. Stwardnienie rozsiane jest chorobą, o której powszechnie niewiele się wie. Pani zdaje się pokazywać,
że z SM można normalnie funkcjonować. Można?
– Z SM można funkcjonować
i to w ciągłym biegu. Diagnozę
postawiono mi po kilku latach
od pierwszego rzutu choroby,
szczególnie się tym nie przejęłam, jest to jest i już. Bunt rozpoczął się po najgorszym rzucie choroby, gdy organizm odmawiał mi
posłuszeństwa, a ponieważ żyję
bardzo aktywnie, zaczęło mnie
to wkurzać. Teraz się „dogadujemy”, staram się choć minimalnie dbać o siebie, obiecałam „jej”
wyjazd w lutym do Nowego Sącza
i wędrówki po górach w bardzo
niskich temperaturach (na co liczę, bo to mnie wzmacnia).Objawy choroby będą mi towarzyszyły już zawsze, na szczęście nie
są na tyle dokuczliwe i nie utrudniają mi bardzo codziennego życia.
Wspiera mnie mąż i dzieci, na razie nie mam taryfy ulgowej. Często
żartujemy z moich przypadłości
tworzących ciąg zabawnych zdarzeń. Mąż pociesza mnie mówiąc,
że płynie we mnie góralska krew
i jestem silną babą.
– Choroba zmieniła Pani sposób patrzenia na życie?
– Nie rozmyślam o chorobie.
Był czas, kiedy bałam się, że mnie
coś ominie, że czegoś nie zdążę
przeżyć. Dzięki chorobie nabrałam
dystansu do błahych problemów,
do siebie, co pozwoliło mi pokazać
swoje prace innym. Mam świadomość braków warsztatowych,
krytykę przyjmuję z pokorą, ale
przecież nikt nie jest doskonały. Właściwie dzięki tej szczególnie nieprzewidywalnej chorobie
mam tyle pomysłów i wciąż maluję. Chyba do siebie pasujemy,
obydwie jesteśmy zwariowane…
Rozmawiała: JOLANTA BUGAJSKA
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Kto wydał wyrok na zamek? Nie mamy prawa nikogo więzić
R O Z M OWA z MARIANEM
MORAŃSKIM, dyrektorem Domu
Pomocy Społecznej dla kobiet
w Nowym Sączu.

H I S TO R I A . Jutro minie 68. rocznica wysadzenia w powietrze średniowiecznego sądeckiego zamku. Do dziś pozostaje zagadką, kto
wydał wyrok na warownię.
Przed południem 18 stycznia 1945 r. już całe
miasto wiedziało, że zamek został zburzony. Ręki do zniszczenia zamku nie przyłożyli jednak Niemcy (w wybuchu jagiellońskiej
warowni zginęło około 400 żołnierzy niemieckich). Mówiło się, że gromadzili materiały wybuchowe przeznaczone do zburzenia
w mieście większych domów, zakładów pracy i obiektów przemysłowych. Wycofujące się
na Słowację wojska niemieckie miały to zrobić, kiedy przeprawią się za Dunajec. To jednak obiegowa opinia. Ze wspomnień ppłk.
Iwana Zołotara, dowódcy radzieckiego oddziału partyzanckiego, wiemy, że 14 stycznia
dotarł do jego oddziału z taką właśnie wiadomością Tadeusz Dymel. Zołotar wysłał do Nowego Sącza grupę operacyjną, która skontaktowała się z Witoldem Młyńcem pracującym
na zamku. Dostarczyli mu minę zegarową
i świtem 18 stycznia 1945 r. miastem wstrząsnął gigantyczny wybuch. To miało uratować miasto od ruiny. Wątpliwości rodzą się
jednak już przy osobie Dymla, który jeszcze
w czasie okupacji został zdemaskowany jako
agent, o którym Julian Zubek wspomniał,
że był konfidentem gestapo i został wyrokiem

podziemia skazany na śmierć za zdradę. Jaki
miał zatem Dymel interes w tym, by ratować miasto? Historycy powtarzają, że zamek
został zniszczony na rozkaz ppłk. Zołotara
i w porozumieniu z Batalionami Chłopskimi.
Tu jest kolejna wątpliwość. Dlaczego Polacy
nie odwiedli Zołotara od tego pomysłu, skoro
Nowy Sącz został zajęty już dwa dni po wysadzeniu zamku? Przecież doskonale orientowano się, jak szybko Rosjanie zjawią się
w Nowym Sączu. Niemcy nie zdążyliby zaminować miasta, raczej myśleli już o szybkiej ewakuacji.
Tak naprawdę więc nie wiadomo, kto
i dlaczego wydał wyrok na sądecki zamek.
Zołotar? Dymel załatwiając swoje ciemne interesy? Czy dołożyło do tego rękę kierownictwo BCh? Na te pytania historycy jeszcze długo będą szukać odpowiedzi.
(BOG)

50 mln na odbudowę
Na odbudowę XIV–wiecznego zamku doczekamy się nieprędko, chyba, że znajdzie się szalony
milioner dysponujący niebagatelną gotówką – 56 mln zł. Muzeum Regionalne, które ma siedzibę w Domu Gotyckim należącym do parafii św. Małgorzaty chętnie wróciłoby do swojej odbudowanej przedwojennej siedziby, bo w 2023 roku kończy się umowa najmu. Na razie trudno
liczyć, przy ogólnie pustej kasie województwa i generalnie innych bardziej palących potrzebach (np. komunikacyjnych) na jakiekolwiek dofinansowanie. Zresztą na wrześniowej konferencji subregionalnej, gdzie rozmawiano o projektach ważnych dla regionu i gdzie samorządy
zgłaszały swoje propozycje, marszałek Marek Sowa sprowadził na ziemię pomysły odbudowy zamku. Na argument Jerzego Gwiżdża, że trzeba odbudować zamek na potrzeby muzeum,
marszałek odpowiedział, że muzeum wcale nie jest bezdomne, bo przecież konferencja odbywa się w Miasteczku Galicyjskim.
– Muzeum jest w posiadaniu projektów odbudowy autorstwa doktora Stefana Świszczowskiego z lat 80. ubiegłego wieku – mówi dyrektor Robert Ślusarek. – Trudno powiedzieć, jakie
będą losy tych planów, tak samo jak trudno mi się wypowiadać o planach odbudowy, ponieważ teren i zamek jest własnością miasta. Problemem są pieniądze, bo kosztorys odbudowy
opiewa na ponad 50 mln zł. Dwa lata temu powstawała praca doktorska, która miała zawierać
projekt konserwatorsko–architektoniczny odbudowy ruin. Niestety nie została ukończona.
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– W odstępie kilku dni doszło do dwóch samobójstw mieszkanek Domu Pomocy Społecznej…
Przyzna Pan, że to może zaniepokoić?
– To dla mnie ogromne przeżycie. Wśród
naszych pracowników panuje przekonanie,
że trzeba mieć oczy wokół głowy. Tak też staramy się działać i pracować, dlatego nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego doszło
do tragedii. Trudno przewidzieć sytuację,
kiedy mamy do czynienia z osobami, które
są w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
a mimo to odbierają sobie życie.
– Ale już pierwsze samobójstwo powinno postawić wszystkich na nogi, wzmocnić czujność?
– Po pierwszej tragedii gruntownie przeanalizowaliśmy, czy i gdzie popełniliśmy jakiś błąd. Nie potrafiliśmy nic znaleźć. Pani
Irena była u nas prawie 15 lat. Objęta staranną opieką psychologiczną i medyczną.
Wiem, że była także w bardzo dobrych relacjach z rodziną i mieszkankami domu.
Jeszcze godzinę przed tragedią widziałem ją
uśmiechniętą. Nie stwarzała żadnych problemów. Tego dnia, jak zawsze wieczorem
robiłem z pracownikami obchód. Zastaliśmy ją na wieczornej modlitwie. Przy kolejnym obchodzie już jej nie było. Rozpoczęliśmy poszukiwania. Za późno… Odebrała
sobie życie…
– Mija kilka dni i dochodzi do kolejnego
samobójstwa.
– Taki cios jeden po drugim rodzi konsternację i strach. Każdy próbował szukać winy
w sobie. Druga mieszkanka zrobiła to poza
Domem Pomocy Społecznej. Pod pretekstem
zakupów wyszła z placówki. Nasz dom ma
charakter otwarty. Nie mamy prawa nikogo
więzić. W tym przypadku też było to trudne do przewidzenia.
– Z mieszkankami placówki przeprowadzono wywiad środowiskowy. Nie przyniósł żadnych
odpowiedzi?
– Sprawdzaliśmy, czy może pojawiły się
zatargi między mieszkankami domu. Czy
zauważono coś niepokojącego. Ale potwierdzono nam, że niczego takiego nie było.

Wszyscy zadają jedno pytanie: dlaczego?
Pani Irena miała z wszystkimi dobre relacje.
Nie kojarzę, żeby z kimkolwiek się pokłóciła.
Była cicha, wyważona. Druga pani mieszkała tu od 29 listopada, by przeżyć zimę. Miała skromne warunki w swoim rodzinnym
domu. Bez problemu weszła w życie DPS.
Brała udział w terapii. Relacje z innymi układały się również bez zastrzeżeń.
– Rozmawiał Pan z nią w dniu tragedii?
– Mówiła logicznie i rzeczowo. Wspomniała, że woli mieszkać w swoim domu,
że to nie jest miejsce dla niej. Zapewniłem ją,
że jak tylko pozwolą zdrowie i pogoda, wróci
do domu. Była sprawna fizycznie, choć przyznaję, troszkę niezaradna.
– Podjął Pan teraz szczególne środki ostrożności?
– Naszym podopiecznym musimy zapewnić poczucie wolności, niezależności, ale i intymności. Nie ma potrzeby, aby dodatkowo wzmacniać środki ostrożności. Cały czas
uważam, że właściwie robiliśmy i robimy
w placówce to, co do nas należy. Jej kontrole wykazały, że wszystko działa tu właściwe,
więc po co wprowadzać zmiany? Gdybyśmy faktycznie zaczęli się inaczej zachowywać, mogłoby to wpłynąć negatywnie na atmosferę domu, samopoczucie mieszkańców.
Wzbudziłoby niepotrzebny niepokój.
– A Pana samopoczucie?
– Mam za sobą kilka nieprzespanych nocy,
bo próbowałem analizować, jak do tego doszło, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Zapewniam, że żyjemy tu jak jedna wielka rodzina. To dramat nas wszystkich.
Rozmawiała MONIKA CHROBAK

A

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwaliﬁkacja
wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.
W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców,
operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań
zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego.
ZAPRASZAMY!
Wojciech Molendowicz

ç£¹
Najbardziej plotkarska ksiąĪka w 720-letniej historii Nowego Sącza

Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81

Tylu zabawnych opowieści o współczesnym Nowym Sączu
i jego mieszkańcach jeszcze nikt nie zgromadził w jednym miejscu.
Mniej i bardziej znani sądeczanie, od strony z jakiej
ich dotychczas nie znałeś. Żartobliwie i nostalgicznie,
pikantnie i w sosie własnym. 200 stron lektury,
od której nie będziesz się mógł oderwać.
Szukaj m.in. w Empiku w Centrum Handlowym Europa II.
O G ŁO S Z E N I E W Ł A S N E W Y DAWC Y

10

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 17 stycznia 2013

Do żadnej partii się nie wybieram
– Tęskni Pan za PiS–em?
– Tęsknię za tym, co zrobiłem
na rzecz PiS–u w Nowym Sączu.
– A właściwie to, za co usunięto Pana
z partii?
– Widocznie liderzy PiS w regionie
uznali, że jest w partii za ciasno dla tylu
aktywnych działaczy.
– A dlaczego się Pan z tego śmieje?
– Bo śmieszne jest to, co ze mną
wyrabiano. Aby się mnie pozbyć z PiS–u posuwano się do poważnego łamania prawa, dokonując m.in. manipulacji medialnych. Sam pan widzi,
że istniały dwa różne wnioski o wykluczenie mnie z PiS, zasadniczo różniące się od siebie. Przed panem leży
inny, a inny został wysłany do prezesa struktur okręgowych.
– Zaraz do tych różnic dojedziemy, ale
w obydwu wnioskach napisano, że swoimi działaniami „osłabiał Pan autorytet senatora Koguta, prezydenta Nowaka, przewodniczącego Wituszyńskiego,
wiceprezydent Jawor”. Przyznaje się Pan
do tego?
– We wniosku, jaki ja dostałem nie
ma mowy o prezydencie Nowaku. Ktoś
podrzucił Panu nieprawdziwy wniosek
o moje usunięcie.
– Wygląda na to, że faktycznie istnieją dwa różne dokumenty, ale wydźwięk
obydwu jest podobny. Chciał Pan osłabiać
autorytet senatora Koguta?
– A czy osłabianiem czyjegokolwiek
autorytetu było napisanie przeze mnie
i wysłanie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego programu dla PiS na Sądecczyźnie? Do dzisiaj natomiast nie
widziałem programu senatora Koguta, ale wiem, że mój program nie dotarł
do prezesa Kaczyńskiego ani do Rady
Politycznej Prawa i Sprawiedliwości.
– Dlaczego istnieją dwa różne wnioski wykluczenie Pana z PiS? Wyglądają bardzo podobnie, ale różnią się sporymi fragmentami.
– To jeden z przykładów manipulacji, które rozpoczęły się w momencie wykluczenia z partii sądeckiego lidera PiS Arkadiusza Mularczyka oraz
Andrzeja Romanka. To wtedy rozpętały się przepychanki o to, kto zostanie nowym liderem. Ja mówiłem jasno – PiS na ziemi sądeckiej powinien
być organizacją nie tylko polityczną, ale
i społeczną. Nie zgadzałem się z tym, by
na szczeblu samorządu ważniejsza była
polityka, od działania na rzecz lokalnej
społeczności, która ma już dość tych
przepychanek politycznych.
– Ciągle nie udało się nam ustalić, dlaczego powstały dwa różne wnioski w sprawie
Pańskiego odwołania – jeden na użytek
mediów, drugi adresowany do senatora
Stanisława Koguta?
– Trzeba o to pytać wnioskodawcę, czyli pana Mariana Kuliga oraz senatora Stanisława Koguta czy Jerzego
Wituszyńskiego. Ktoś się spieszył, czas
naglił, bo zbliżały się wybory szefów lokalnych struktur partii.
– Czymś się Pan musiał narazić?
– Głównie tym, że powołałem ponad podziałami politycznymi Komitet Honorowy Budowy Pomnika Ofiar

Katastrofy Smoleńskiej w Nowym Sączu. To był gwóźdź do mojej partyjnej trumny. Pomnik ofiar katastrofy,
w której zginęli przedstawiciele różnych środowisk i partii ma – w moim
przekonaniu – łączyć, a nie dzielić.
– A dlaczego nie znalazł Pan miejsca
w komitecie dla senatora Koguta?
– Rodzinom ofiar katastrofy dałem słowo, że nie będzie to inicjatywa polityczna, ale społeczna, i tego się
trzymam.
– Ale senator Kogut argumentował, że nie
znalazł Pan tam miejsca dla działaczy
własnej partii, choć znaleźli się w komitecie członkowie Platformy Obywatelskiej.
– Nie dobierałem ich według klucza
partyjnego. Owszem, Zygmunt Berdychowski jest członkiem PO, ale przede
wszystkim zakładał Fundację Sądecką,
a Leszek Zegzda – również z PO – jest
prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ważnej dla dziejów Nowego Sącza organizacji. Tyle.
– Dlaczego prezydent Nowak powiedział, że wróci do PiS, kiedy nie będzie już
w partii Czerneckiego?
– Przecież wiadomo, że prezydent
od dawna składek partyjnych nie płaci, więc nie powinien startować w wyborach, jako kandydat PiS tym bardziej,
że miał swój Komitet Wyborczy, z którym byli utożsamiani jako członkowie
PiS jego kandydaci przez co kandydaci
startujący z list PiS przegrali.
– A może właśnie o wybory prezydenckie
poszło, o to, że Pan chciał być kandydatem partii na prezydenta miasta?
– Nie chciałem. Moja kandydatura
miała być alternatywą, gdyby Ryszard
Nowak nie chciał startować i on doskonale o tym wiedział.
– Mówiło się, że Pan był faworytem posła
Mularczyka, co było wbrew Nowakowi.
– Nic podobnego! Każdy komitet ma
rezerwowego kandydata. Zapewniałem
Ryszarda Nowaka, że nie będę kandydował na prezydenta. Nie jest też tajemnicą, że prezydent dużo wcześniej
zaczął budować swój własny komitet,
bez szyldu PiS.
– W tej wersji wniosku o Pańskie odwołanie jest fragment, który mówi, że do walki z prezydentem Nowakiem używał Pan
portalu sadeczanin.info.
– To ciekawe, bo we wniosku, który
do mnie trafił już tego nie ma. Zniknęło.
– O czym to świadczy?
– Głównie o tym, że PiS nie jest
monolitem.
– Ktoś kazał wykreślić ten fragment, zanim wniosek został oficjalnie złożony?
– Dokładnie. Ta wersja wniosku,
która trafiła do mediów, a raczej tylko
do pana, jest dużo mocniejsza, bardziej
przeciwko mnie. Widocznie wniosek
trafił w brudnopisie do władz partii
w Warszawie i w tej wersji nie przeszedł. Chciałem zresztą spotkać się
z wnioskodawcami, czy zabrać głos
podczas posiedzenia Zarządu Okręgowego przed poddaniem wniosku pod
głosowanie, ale nie było mi to dane.
Przegrałem walkę: 14 za – 9 przeciw
wykluczeniu. Jak widać 5 głosów zaważyło, dzisiaj wiem których.

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

R O Z M OWA z ARTUREM CZERNECKIM, byłym przewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza, w grudniu wykluczonym
z Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu radnych tej partii.

– A powiedział Pan na zebraniu klubu
radnych PiS „jestem ponad wami” i trzasnął Pan drzwiami?
– Kolejne kłamstwo! Nigdy nie
trzaskam drzwiami. Gdybym wystąpił do sądu, to wnioskodawcy musieliby odpowiedzieć za mój utracony autorytet oraz zdrowie. Zdarzają się ludzie
z żelaza, ale widocznie do takich nie
należę, bo są granice, których się nie
przekracza. Ten wniosek jest pełen pomówień. Zostałem m.in. zaatakowany
przez panów Kuliga i Wituszyńskiego,
że dopuściłem Leszka Zegzdę do komitetu budowy pomnika.
– We wniosku czytamy też, że poseł Mularczyk zaproponował prezydentowi Nowakowi, by zatrudnił Pana na stanowisku swojego zastępcy. Kiedy prezydent
odmówił, Pan się odizolował od działań
prezydenta?
– Nie mam pojęcia, o czym poseł
Mularczyk rozmawiał z prezydentem
Nowakiem, trzeba go o to zapytać. Poza
tym, w mojej wersji wniosku takiego
zdania nie ma. Mój wniosek ma trzy
strony, ten który trafił do pana o jedną
więcej. Ktoś manipulował. Jeśli tacy ludzie mają dziś wpływ na działania PiS,
to niebawem partia ta będzie miała kłopoty na Sądecczyźnie.
– Wierzy Pan w to, co mówi? Przecież
tu ma największe poparcie, tu jest matecznik PiS.
– Powiem szczerze: najlepiej mieć
w partii ludzi biernych, którzy przyjdą i pokiwają głowami. Ja mam inne
zdanie. Nie trzeba się gniewać, że ktoś
ma inne zdanie, należy czerpać mądrość z mądrości innych – to jest motto mojego życia.
– Podważał Pan autorytet przewodniczącego Rady Miasta Jerzego
Wituszyńskiego?
– Najpierw trzeba sobie autorytet
zbudować, żeby ktoś mógł go później
próbować podważać.

– We wniosku – a na pewno w jego rozbudowanej wersji – jest też pytanie, dlaczego pan Czernecki nie asystował prezesowi Kaczyńskiemu podczas wizyty
w Marcinkowicach i na konferencji prasowej? Mało tego, napisano tam również,
że z okna ratusza wypatrzył Pana na Rynku ks. prałat Stanisław Czachor, w czasie
kiedy posłowie Solidarnej Polski organizowali tam konferencję prasową.
– Nie bójmy się tego nazwać
po imieniu: trafił do pana fałszywy
wniosek, zmanipulowano nie tylko pana.
– Kto manipulował tym wnioskiem?
– Kiedyś do tego dojdziemy.
Przyrzekam!
– Wydźwięk był w każdym razie taki,
że do Nowego Sącza przyjeżdża prezes
Jarosław Kaczyński, a Artur Czernecki był
widziany w okolicach posłów konkurencyjnej Solidarnej Polski.
– To ciekawy zarzut, bo jako współorganizator wizyty prezesa spędzałem
ten dzień głównie w towarzystwie pana
Krzysztofa Sobolewskiego, sekretarza
Komitetu Wykonawczego PiS. Jak mogłem uczestniczyć w konferencji prasowej albo obiedzie z prezesem, skoro nie
byłem na nie zaproszony?
– A we wniosku piszą, że prałat Czachor widział przez okno jak Pan „kręcił się
w pobliżu polityków SP”.
– Kolejne kłamstwo! Miałem za zadanie zabezpieczanie wizyty prezesa
PiS i stałem na rynku w towarzystwie
wspomnianego Krzysztofa Sobolewskiego. Jeśli konkurencyjne ugrupowanie zwołuje tam konferencję prasową,
to naszym zadaniem było znajdować
się w pobliżu. Równie absurdalny zarzut należałoby postawić panu Sobolewskiemu. Z jednej strony można się
z tego śmiać, z drugiej to pokazuje, jakie są lokalne struktury PiS, preparujące taki wniosek przeciwko mnie.
– Kto manipulował tymi wnioskami? Ktoś
miał interes, by do opinii publicznej trafiła
taka ostra wersja?
– Nie wiem. Wiem natomiast,
że gdyby Jarosław Kaczyński przeczytał moje wyjaśnienie i odpowiedź
na wniosek o odwołanie, to drzazgi by
poleciały z sądeckiego PiS–u.
– Wierzy Pan, że Jarosław Kaczyński czyta
wszystkie pisma, jakie do niego trafiają?
– Nie czyta, bo ważniejsze są dla
niego sprawy kraju. Wiem też, że kiedy na Komitecie Wykonawczym uzasadniano wniosek o wykluczenie mnie
z partii, powiedziano, że ja całymi dniami przesiaduję w biurze posła Arkadiusza Mularczyka.
– A przesiaduje Pan?
– W ciągu pół roku byłem tam po raz
pierwszy z zaproszeniem na spotkanie
noworoczne. Nie boję się użyć tu słowa
kłamstwo. Nie chcę pluć ani się mścić
na organizacji, która mnie wykluczyła. Chcę wyjaśnić pomówienia kierowane pod moim adresem. Wniosek został sfabrykowany na potrzeby chwili.
– Kto to zrobił?
– Wiemy kto dzięki temu wygrał
jakie stanowiska w strukturach partii. To moja odpowiedź. Bezprawnie

wykluczono mnie też z klubu radnych
PiS w Radzie Miasta Nowego Sącza.
– A nie miano takiego prawa?
– Przecież klub nie ma regulaminu! Radni zrzeszają się dobrowolnie
i nie muszą być członkami jakiejś partii. Przecież klub Platformy liczy dziewięć osób, a członkiem partii jest tylko
niezależny radny Józef Hojnor. Przecież
radny Przemysław Gawłowski przewodniczący klubu radnych „Dla Miasta” jest członkiem PiS, to jak to się ma
do przedstawionego statutu przez pana
Jerzego Wituszyńskiego?
– A chciał Pan po wykluczeniu z partii nadal należeć do klubu radnych PiS?
– Na pewno nie chciałem, by
ktoś za mnie o tym decydował. Sam
podjąłem decyzję o przystąpieniu
do klubu i sam chciałem zadecydować o odejściu z niego. Skoro partia
mówi, że mnie nie chce, nie trzymałbym się klubu za wszelką cenę.
Mało tego, napisałem już nawet rezygnację. Jeszcze raz okazało się,
że głównym moim przeciwnikiem
jest przewodniczący Wituszyński,
który chciał mnie zdyskredytować
tym odwołaniem.
– Obawiam się, że choćby Pan na głowie
stanął, to nie zmieni Pan politycznej arytmetyki na Sądecczyźnie, gdzie PiS zdobywa największe poparcie w kraju.
– Zdobywał.
– Już nie będzie zdobywał? Dlatego,
że Pana nie ma w partii?
– Dlatego, że partia wyklucza najaktywniejszych członków. Czy to mądre?
Przynajmniej wiemy, komu przeszkadzał Artur Czernecki.
– A co Artur Czernecki będzie teraz robił?
– Realizował się w działaniach społecznych, jak to robi od 25 lat.
– Ale do Rady Miasta już nie wejdzie,
bo go nie będzie na żadnej liście.
– Proszę się o to nie martwić. Kandydat, który pracuje i zdobywa poparcie społeczne nie ma z tym problemu.
– Bo startował z listy PiS.
– Zaraz, zaraz! PiS przegrało wybory
w Nowym Sączu! Czy ktoś już to głośno
powiedział? Przecież myśmy przegrali tamte wybory. Skoro PiS wprowadziło do Rady Miasta 6 radnych, Komitet Ryszarda Nowaka 8 radnych,
a PO 9, znaczy, że PiS wygrał wybory
w Nowym Sączu? PiS, zamiast wyciągać z tego wnioski, wyrzuca działaczy.
Wiem, jak wyglądają w tej chwili partyjne struktury w mieście – całe rodziny zapisane jako członkowie i kilkuosobowa młodzieżówka.
– Uważa Pan, że PiS nie zdobędzie w najbliższych wyborach sądeckiego ratusza?
– Śmiem w to wątpić. Będą mieli duże kłopoty, również w wyborach
parlamentarnych.
– Sondaże pokazują coś innego.
– Tak pokazują, bo ciągle nie ma
alternatywy.
– To z jakiej listy Pan wystartuje za dwa
lata?
– Na pewno do żadnej partii się nie
wybieram. Na razie chcę rozliczyć się
z przeszłością.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Tajemniczy paraliż radnych powiatowych

Jerzy Wideł
Z kapelusza

D

otąd Rada Powiatu Nowosądeckiego w przeciwieństwie do Rady Miasta Nowego Sącza jawiła się jako
ostoja spokoju, rozsądku chłopskiego i powagi. Wszak stanowić ją mieli stateczni reprezentanci gmin, w których żyje kilkaset tysięcy mieszkańców.
Comiesięczne sesje bywały krótkie,
bo wszelkie problemy, dyskusje związane z projektem uchwał solidnie były
omówione na poszczególnych komisjach problemowych. Ten czar obowiązkowości i solidności prysł podczas ostatniej sesji poświęconej tegorocznemu
budżetowi powiatu. Radni PiS wprowadzili nowy styl dyskusji i przede wszystkim sposób głosowania. W 29–osobowej radzie przewagę 3 radnych ma klub
wspierający Zarząd Starostwa złożony
z radnych PO, PSL i Porozumienia Sądeckiego. Jest ich 16. W stałej i permanentnej opozycji jest 13 radnych w tym
12 z PiS i jeden niezrzeszony sierota
po PiS Edward Ciągło, zwykle głosujący jak jego partia–macocha. Formalnie
szefem tego klubu opozycyjnego jest Józef Leśniak, ale wszyscy radni wiedzą,
że karty w nim rozdaje Antoni Poręba ze Stróż. To matecznik partii, stamtąd jest nie tylko senator Stanisław Kogut, ale i Tomasz Poręba, syn Antoniego,
eurodeputowany, były szef kampanii

prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego. Stąd siła i moc niczym politycznego
tura radnego powiatowego Poręby, który od ponad półtora roku chce udowodnić siłę PiS w radzie powiatu.
Nadarzyła się ku temu znakomita
okazja podczas głosowania nad wspomnianym projektem budżetu. Tuż przed
sesją wszystkie komisje problemowe,
po zapoznaniu się z projektem, zgodnie przyjęły, że jak na dzisiejsze kryzysowe warunki, budżetu nie jest bynajmniej budżetem marzeń. Nic nie
zapowiadało więc sensacji, bo nawet jeśli opozycyjni radni PiS będą przeciw
to klub wspierający starostę przeforsuje swoje. Po podpisaniu listy obecności
okazało się, że jest 25 radnych. Zdaniem
prawnik starostwa Wiesławy Borczyk,
by przyjęcie uchwały było zgodne z prawem, wymagana większość to 14. Przed
głosowaniem ożywił się zdecydowanie Antoni Poręba podnosząc, że na sesji
nie ma kworum. Gdyby bowiem obecni byli wszyscy radni (29) to wymagana bezwzględna większość wynosiła 15
radnych. Na nic się zdały uspokajające
atmosferę słowa Wiesława Basty przewodniczącego rady. Poręba ich nie słyszał, bo miał swój plan.
W głosowaniu 14 radnych PO, PSL,
PS podniosło ręce za przyjęciem uchwały. Padło pytanie kto przeciw? Żadna ręka nie poszybowała ku górze. Kto
się wstrzymał od głosu? Było podobnie. Radni PiS siedzieli jak słupy soli.
Zapewne popadli w tajemniczy paraliż kończyn, który uniemożliwił im
podniesienie rąk w ramach sprzeciwu. To zupełnie nowy styl sprawowania funkcji radnego, którego obowiązkiem poświadczonym ślubowaniem jest
udział w głosowaniu na tak, nie, bądź
wstrzymanie się od głosu. Jan Dziedzina

wiceprzewodniczący rady, który prowadził tę część sesji poświęconej budżetowi, oniemiał z wrażenia. Zdaniem
Dziedziny sprawa byłaby jednoznaczna,
gdyby radnych PiS nie było na sali obrad. Ale byli obecni, choć nie głosowali. Antoni Poręba zapewne wyszedł z założenia, że budżet powiatu jest podobny
do budżetu rządu Tuska, a więc do kitu.
Po co się zatem trudzić podnoszeniem
ręki? Poręba liczy teraz na to, że Wydział
Prawny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uzna przyjętą uchwałę budżetową za niezgodną z prawem, gdyż
nie było wymaganego kworum podczas
sesji. Zastanawia jednak, że paraliż górnych członków radnych PiS nie wystąpił podczas podpisywania listy obecności, co jest warunkiem odbioru należnej
diety radnego.
Z pewnością, kiedy pójdą do kasy
po te 1600 zł miesięcznie tajemnicza choroba ich nie dopadnie. Okazuje się, że paraliż kończyn służy jedynie
do marnych, aktorskich, politycznych
popisów, a nie dotyczy już takich drobiazgów, jak kasa. Wydawałoby się,
że w tym opozycyjnym klubie jest kilku
sensownych gości przedstawicieli tzw.
inteligencji, którzy rozumieją, co znaczy służyć społeczeństwu i przez to społeczeństwo obdarzonych mandatem
zaufania. Widać jednak, że sądecki inteligent bywa też mało odporny na tajemniczą chorobę paraliżu. Jej przyczyną jest frustracja związana z długoletnim
przebywaniem w opozycji bez szans
na objęcie władzy.
Urzędnicy z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie nie zwrócili jednak na te wydarzenia specjalnej
uwagi i pozytywnie zaopiniowali przyjętą przez radnych PO, PSL, PS uchwałę
budżetową na 2013 r.

Uśmiechnij się, jesteś w fotoradarze!

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

P

rzekraczanie prędkości
to nasz sport narodowy.
Nie ma dzisiaj gorszej rzeczy w Polsce, niż te masowe zabójstwa na drodze
– uważa premier Donald Tusk, który wsparł pomysł ministra transportu
Sławomira Nowaka, by zwiększyć liczbę fotoradarów na polskich drogach.
„To narzędzie do walki z mordercami
drogowymi”, napisał minister na Twitterze. I od tego momentu trwa dyskusja o intencjach rządu, bowiem – jak się
okazało – Ministerstwo Finansów zaplanowało już zebranie do budżetu aż 1,5
mld zł z mandatów od kierowców sfotografowanych przez fotoradar za jazdę szybszą od tej dozwolonej w danym
miejscu.
Czy naprawdę w pięciokrotnym
zwiększeniu liczby fotoradarów chodzi o nasze bezpieczeństwo? Nikt nie
przeczy, że zbytnia prędkość prowadzi

do wielu tragedii, ale „masowe zabójstwa na drodze” są nie tylko tego wynikiem i nie są wyłącznie winą kierowców. Spójrzmy na swoje podwórko.
Jak podała Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu, to nie przekraczanie
dozwolonej przepisami prędkości jest
najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych, a niedostosowanie szybkości do warunków panujących na drodze. Do deszczu, śniegu, większego czy
innego ruchu. Tego nie wychwyci fotoradar, a to jest przyczyną 113 z 391 wypadków na terenie powiatu, do jakich
doszło w 2012 roku. Zginęło w nich 10
osób, połowa z tych, którzy ponieśli
śmierć na drodze.
A może należy też pomyśleć o tym,
jak planowany jest ruch drogowy. Robienie pasów dla pieszych na dwupasmowej Alei Piłsudskiego, stwarzającej
wrażenie szybkiej trasy w ciągu drogi krajowej nr 75 do Krynicy Zdroju,
to pomysł co najmniej dziwny. Jaką wyobraźnię mają ludzie, którzy projektują takie przejścia na dwupasmówkach?
Skoro tak potrzebne są pasy w krzaki
nad Kamienicą, to może zamiast stawiać
tam fotoradar zrobić przejście z sygnalizacją świetlną „na dotyk” pieszego?
Jest wiele drogowych absurdów. Pod
Tarnowem fotoradar stoi za ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Odcinek
drogi prosty, ale obok szkoła, wiadomo

– chodzi o bezpieczeństwo uczniów.
Naprawdę o to chodzi, gdy radar łapie kierowców o 23:30 czy o 2 w nocy?
Chyba raczej o pieniądze z mandatów.
Wreszcie policyjne statystyki pokazują, że od 2008 r. zmalał wyraźnie
wskaźnik groźnych wypadków w województwie lubuskim, bo powstały
tu drogi ekspresowe i autostrada. Bezpieczeństwo rośnie wraz z siecią dróg.
A ten sam minister Nowak, który chce
stawiać fotoradary, nie daje nam nawet złudzeń, że w najbliższych latach
powstanie trasa szybkiego ruchu Nowy
Sącz – węzeł autostrady A4 w Brzesku.
Nikt się też nie zająknie, że to nie jest
normalne, gdy ciężarówki jadą do granicy z Ukrainą drogą nr 28, podziurawioną i wiodącą przez środek wielu
miejscowości, w tym przez Nowy Sącz
i Grybów. Jedynym objawem „troski
o pieszego” są tu fotoradary.
Czy faktycznie stawiane są w miejscach, gdzie wcześniej dochodziło
do wypadków i kolizji, sprawdzi teraz
NIK. Dotąd bowiem kontrole potwierdzały, że miejsc nie typowano na podstawie analiz zagrożeń w ruchu drogowym, tylko w oparciu o plany wpływu
do budżetu państwa lub gmin. Już widzę kierowców, którzy kombinują, jak
takiej kary nie płacić. Zamiast bezpieczniej na drogach, będzie wojna radarowa.
O to chodzi?
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I choćby przyszło
tysiąc atletów

S

ądeczanie pobudka!
Wstawać!
I tak już przespaliśmy kilka ważnych
spraw. Za chwiWojciech Molendowicz
lę będzie za późZ gór widać lepiej
no na ratowanie
następnych.
Generalnie nie chce mi się już pisać o Karpackim Oddziale Straży Granicznej, a raczej o jego
braku, z którym niebawem będziemy musieli
się pogodzić. Decyzje – niekorzystne dla Nowego Sącza, jego prestiżu, rynku pracy, siły gospodarczej – właśnie zapadły. Możemy sobie protestować, dokładnie tak, jak protestowaliśmy
przez wiele miesięcy. Opisywanie tego problemu
przypomina najdłuższy serial telewizyjny i – jakoś dziwnym trafem – aż się prosi, żeby w tytule
znalazło się tam słowo „kiepscy”. No bo kiepsko
nam to wyszło i o czym tu jeszcze można pisać?
Wszystko się już stało i to bez naszego udziału.
I nawet, jeśli coś tam pomrukiwaliśmy pod nosem, to i tak nikt się tym w najmniejszym stopniu nie przejął. I choćby przyszło tysiąc atletów,
i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i choćby tysiąc
posłów napisało interpelacje, wyraziło oburzenie, złożyło doniesienie do prokuratury, i choćby nie wiem, jak się każdy naprężał – nie damy
rady, taki to ciężar!
Sądeczanie pobudka! Stało się jasne, że istotne dla miasta i naszego regionu decyzje nie zapadają w Nowym Sączu. Wszystko to dzieje się gdzieś
daleko, w Krakowie, albo w Warszawie. We wtorek dostaliśmy precyzyjny i ostateczny sygnał,
że nasze życie tutaj na zasypanej śniegiem powiatowej prowincji, w najbliższej przyszłości zależeć
będzie wyłącznie od tego, jak sami je sobie zorganizujemy. Tak więc już chyba definitywnie dobiega końca sądecki czas narzekania, że nic się tu nie
dzieje, że marazm, że ważne wydarzenia i inwestycje, to gdzieś daleko od nas. A kto ma te sprawy
za nas załatwić? Frustracja i chęć ucieczki do jakiegoś lepszego świata będą się tylko pogłębiać.
Jeśli chcemy, żeby było inaczej – Drodzy Sądeczanie – to już dzisiaj od rana trzeba brać się za robotę. Od podstaw.
Jak? Biorąc sprawy w swoje ręce – co za wyświechtany banał! Tylko od lokalnych pomysłów,
od umiejętności zrzeszania się w stowarzyszenia,
od kreatywności i przebojowości w różnych dziedzinach zależeć będzie jakość naszego życia. Nie
wszyscy muszą od razu budować fabryki o globalnym znaczeniu. Wystarczy pomysł o zasięgu osiedla, dzielnicy, albo chociaż jednego tylko środowiska. Są też prostsze sposoby, głównie dla tych,
którzy nie mają pomysłów i zacięcia do budowania
nowych projektów. Pomóżcie tym, którym się coś
chce, najprościej jak tylko możecie – nie krytykując wszystkiego i nie uśmiercając każdego pomysłu zanim się zdąży rozpędzić.
Jeśli po decyzji o likwidacji KOSG ktoś ma jeszcze wątpliwości, że sami musimy zadbać o siebie,
to znaczy, że jeszcze się nie obudził. Sądeczanie
pobudka! Przecież we wszystkich ogólnopolskich
mediach piszą i mówią, że właśnie tutaj mieszkają
ludzie ponadprzeciętnie aktywni, zaradni, bogaci,
co to nawet za komuny próbowali robić coś inaczej niż reszta socjalistycznego świata i jeszcze im
się to udawało. Podobno u nas mieszka statystycznie więcej niż gdzie indziej osób o predyspozycjach do liderowania, do przewodzenia w nowych
inicjatywach i realizowaniu pomysłów, jakich nie
mają inni. W takim razie gdzie oni są? Zaspali, czy
tylko chwilowo wyjechali na narty korzystając
z obfitego śniegu? Jeśli znacie takich, to natychmiast do nich zadzwońcie.

NA AFISZU
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Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
W ramach akcji „Bezpieczne ferie” będzie można odwiedzić sądecką jednostkę KMP w dwóch terminach: 17 oraz 23 stycznia. Spotkania
odbędą się w tych dniach o godzinie: 9, 11 i 13. W czasie dni otwartych będzie można zapoznać się
z metodami pracy funkcjonariuszy

GDZIE NA NARTY
Stacje narciarskie:
1. Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, tel. 18
414 33 33, 18 414 31 31 g. 9.00-21.00 Karnet dzienny (9.00-15.00): 75 zł (normalny),
70 zł (ulgowy)
2. Ryterski Raj, Rytro, tel: 18 443 66 06 9.0021.00 Karnet dzienny: 55 zł (normalny), 45
zł (ulgowy) 4-godzinny: 45 zł (normalny),
40 zł (ulgowy)
3. Stacja Narciarska Śnieżnica Kasinka Wielka
672. tel. 18 331 45 51, 18 331 45 53. Karnet
dzienny 55 zł (normalny), 50 zł (ulgowy),
4-godzinny 50zł (normalny), 45zł (ulgowy).
4. Centrum Narciarskie AZOTY Krynica-Zdrój
ul.Słotwińska 51a. g.8-20. Karnet całodzienny 75 zł, 4-godzinny 50zł (normalny),
45 zł (ulgowy)
5. Laskowa-Kamionna 9.00-21.00tel: 18 337
88 10, 337 88 11 dzienny: 75 zł (normalny), 70 zł (ulgowy) Karnet 4-godzinny: 50 zł
(normalny), 45 zł (ulgowy)
6. Tylicz Wyciąg Tomek: Karnet 10 -zjazdowy
10zł, godz. 9-18. 502-403-953
7. Cieniawa - Ski Cieniawa - Dwór - Pańskie
Pola 9.00-20.00, tel. 602 810 249, 602
595 527. Karnet 4-godzinny: 30 zł; dzienny: 40 zł.
8. Piwniczna-Kokuszka, tel: 18 547 67 26
od 9.00 Karnet 4-godzinny: 35zł, dzienny: 50zł, 4-godzinny: 65 zł (normalny) 60
zł (ulgowy).
9. Kompleks Narciarski Słotwiny w Krynicy-Zdroju, tel. 18 471 27 26 od 8.00 Karnet
4-godzinny: 55zł, dzienny: 80 zł.
10. Śnieżnica, Kasina Wielka, tel. 18 331 45 51,
9.00-22.00 Karnet dzienny: 65 zł (normalny), 60 zł (ulgowy)
11. Tylicz, ul. Boczna 4 9.00-19.00 Karnet
dzienny: 70zł (normalny), 65zł (ulgowy),
4-godzinny: 50zł (normalny), 45zł (ulgowy)
12 Master - Ski Tylicz: 9-19. Karnet dzienny
65zł (normalny), 60zł (ulgowy), 4-godzinny
45zł (normalny), 40zł (ulgowy).
13. Jaworzyna Krynicka, tel: 18 471 52 71, 18
471 38 68 od 9.00 Karnet dzienny: 70 zł,
4-godzinny – 70 zł
15. Limanowa Ski, te. 18 33 734 34 9.00-21.00
Karnet dzienny: 65-70 zł (normaln), 5865 zł (ulgowy)
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WycLąJ Narciarski

TOMEK w Tyliczu
Najlepsze warunki do nauki w okolicy

Promocyjne Ceny
Spokój i rodzinna atmosfera
- to nas wyróĪnia!

Licencjonowana
SzkoáDNarciarska

www.tylicznarty.pl

TYLKO wykwalifikowani
instruktorzy!

i przypomnieć sobie zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Każdy będzie mógł z bliska
przyjrzeć się jak zbierane są ślady
z miejsca zdarzenia przez technika kryminalistyki oraz wysłuchać
na czym polega jego praca. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego

przeprowadzi pogadankę na temat
bezpiecznego poruszania się po jezdni i zachowania się w jej pobliżu. Nasi
goście z bliska będą mogli przyjrzeć
się jakim sprzętem na co dzień posługują się sądeccy policjanci oraz
uczestniczyć w konkursach wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa.

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza na wernisaże wystaw w ramach dyptyku NOWOCZEŚNI: TURYŚCI.
Wernisaże18 stycznia: g. 18, I piętro galerii, Jacek Kołodziejski, Terrarium, oraz g. 18:30, II pietro galerii Michał Smandek, Teleport proces. Wystawy będą trwać do 17 lutego.

19-1-2013
godz. 1600

sala koncertowa Pijalni
*áyZQHM

Koncert muzyczno-poetycki
w programie polonezy XVII i XVIII wieku
RUD]SDVWRUDáNL
ZVWĊS- ]á

22-1-2013
godz. 1900

sala koncertowa Pijalni
*áyZQHM

Koncert pt. Ä/DWPLDáPyMG]LDG organizowany przez
Krynickie Towarzystwo im. Jana Kiepury
:VWĊSSáDWQ\

24-1-2013
godz. 1900

sala koncertowa Pijalni
*áyZQHM

5HFLWDO0LHF]\VáDZDĝZLĊFLFNLHJR
ZVWĊS- ]á

25-1-2013
godz. 1900

3LMDOQLD*áyZQD

.DUQDZDáRZ\.RQFHUW*DORZ\
8VWD0LOF]DGXV]DĞSLHZD
%LOHW\GRQDE\FLDZ3LMDOQL*áywnej

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego i Marian Mółka–Groń zapraszają dużych i małych na spotkanie „Drewniany Świat Dziecięcych Lat”, czyli
czym bawiły się nasze babcie w czasach gdy nie było plastykowych zabawek.
Podczas spotkania będzie okazja podejrzeć pracę rzeźbiarza, posłuchać
jak powstają pomysły na zabawki i rzeźby oraz stworzyć własny rysunek który kto wie, może zainspiruje artystę do stworzenia nowej zabawki. Początek spotkania 23 stycznia, g. 10.30–14 w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu.
Wystawa trwać będzie do 6 lutego.

DOBRY
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Wieści z gminy Łososina Dolna

Bez inwestycji nie ma rozwoju
– Niedawno dokonaliśmy na sesji rady gminy oceny realizacji
zadań społeczno–gospodarczych,
inwestycyjnych, które zaplanowaliśmy w naszej gminie rok
temu – mówi wójt Stanisław Golonka. – Wtedy to skrupulatnie
wyliczyliśmy ile możemy wydać z własnego budżetu, ile pozyskać maksymalnie pieniędzy
z różnych pozabudżetowych źródeł. W związku z tym, że zaplanowaliśmy wyższe wydatki, aniżeli wpływy do budżetu w ciągu
roku wzięliśmy długoterminowy kredyt w łososińskim Banku
Spółdzielczym w wysokości 2 mln
zł, by sfinansować najpilniejsze
zadania inwestycyjne, które poprawią warunki życia mieszkańców. Przy tak trudnej sytuacji
gospodarczej kraju wszystkie
zakładane zadania zaplanowane w budżecie zrealizowaliśmy
w 100 procentach. To cieszy bowiem w tym roku będziemy mogli się zająć już rozpoczętymi inwestycjami w sferach społecznej
i edukacyjno–oświatowej.
Łososina, gmina typowo rolnicza nie należy do najbogatszych
w powiecie nowosądeckim. Podatki rolnicze są w symbolicznych kwotach, firm przemysłowych jest jak na lekarstwo. 119
podmiotów gospodarczych zajmuje się handlem 143 podmioty
świadczą usługi budowlane z kolei w gminie Łososina Dolna jest
50 firm zajmujących się usługami
transportowymi. Najwięcej w powiecie więc wpływy podatkowe od tych ostatnich są znaczące, ale na nich budżetu nie można
konstruować. Największą pozycją
wpływów budżetowych są dotacje centralne na potrzeby edukacji i oświaty. Mówiąc o wpływach
podatkowych to jedynie podatek od środków transportowych
udało się zrealizować w blisko stu
procentach, nieco mniej wpłacili
właściciele gospodarstw rolnych
a zdecydowanie mniej właściciele
nieruchomości (85 proc.).
Przypomnienie o wydatkach i wpływach budżetowych
jest o tyle istotne, że nie dysponując zbyt wielką kasą gminną na niezbędne wydatki, władze
gminy zabiegały i przez cały rok
gmina korzystała ze wszystkich
możliwych sposobów dofinansowania zarówno z funduszy europejskich, Urzędu Marszałkowskiego jak i Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
– Wydatki inwestycyjne i remontowe w minionym roku zamknęły się kwotą ponad 11,6 mln
złotych co stanowiło 30 proc. wydatków gminnych – wyjaśnia wójt
Golonka. – Niewiele jest gmin
w powiecie nowosądeckim, które mogą się pochwalić takim wynikiem procentowym. Jeśli chodzi

Projekt budowy sali gimnastycznej w Żbikowicach

Szkoła Podstawowa Rąbkowa
o korzystanie z pieniędzy pozyskanych z zewnątrz to podam
choćby jeden przykład – na remonty i przebudowę dróg, stabilizacje i inne zadania związane z drogownictwem wydaliśmy
ponad 6,5 mln zł, z tego blisko 5,5

mln zł to środki uzyskane z zewnątrz. Dzięki tym pieniądzom
utwardzonych zostało 20 dróg
gminnych o łącznej długości 12
km, wykonano stabilizację osuwisk w Łososinie Dolnej – Jarostowej i Tabaszowej – Witkówce.

Powtarzam to był dobry rok pod
względem inwestycji drogowych tak niezbędnych dla poprawy życia mieszkańców, wizerunku gminy, który powinien
w przyszłości zachęcać inwestorów do lokowania swoich firm
w naszej gminie. Dobre drogi,
dobre połączenie komunikacyjne
z resztą kraju to pierwsze pytania jakie stawiają nam ewentualni przyszli inwestorzy.
W gminie do 9 szkół podstawowych i 2 gimnazjów uczęszcza w sumie 1641 uczniów. Najwięcej bo 913 uczy się w klasach
I–VI. W zdecydowanej większości mają oni dobre warunki do nauki i uprawiania sportu. Dzięki pozyskanym pieniądzom w ramach
rządowego programu pn. "Radosna szkoła" ponad 600 tys. zł, pieniądzom z budżetu gminy i wsparciu finansowemu samych szkół
w minionym roku wybudowano 4
place zabaw przy kolejnych szkołach podstawowych w Łososinie
Dolnej, Witowicach Dolnych, Rojówce i Żbikowicach. W Rąbkowej

rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej. Kosztem 500 tys.
złotych z budżetu gminy wykonano fundamenty i poziom „0”.
Od pozyskanych pieniędzy z zewnątrz zależeć będzie tempo budowy tej placówki, podobnie jak
tempo budowy nowej sali gimnastycznej przy szkole w Żbikowicach. Na razie kosztem 66 tys.
zł opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W gminie czekają na pozytywną odpowiedź z europejskiego
funduszu "Odnowa i Rozwój Wsi".
Kiedy nadejdzie taka odpowiedź
jeszcze w tym roku ruszy budowa
sali gimnastycznej. Wreszcie inwestycja na którą z niecierpliwością oczekują mieszkańcy gminy.
Od kilku lat trwa realizacja projektu pod nazwą "Porządkowanie gospodarki wodno–ściekowej".
W jego ramach trwa rozbudowa
wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Łososinie Dolnej i podobna w Tęgoborzy w osiedlach Stara
Wieś i Okręg. Kanalizacja w Starej
Wsi ma być oddana do użytku pod
koniec maja tego roku.
Zadanie jest dofinansowane
z „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007–2013”. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 5,7 mln złotych zaś dofinansowanie 3,5 mln złotych. Jeśli nic
nie utrudni nam budowy wodociągów to liczę, że kompletna sieć
zostanie oddana do użytku jesienią
przyszłego roku.
(YES)
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W Sandecji małe trzęsienie ziemi
1998/99, a ostatnio w Lechii Gdańska. To on ma być mózgiem zespołu
z Nowego Sącza.
O wiele spokojniej jest w Kolejarzu Stróże. Zresztą trener Przemysław Cecherz nie zapowiadał żadnej
rewolucji. Mowa była raczej uzupełnieniach i wzmocnieniu konkurencji w drużynie. Na razie do Kolejarza dołączy Bartosz Papka. 20–letni
młodzieżowiec, pomocnik, mający
za sobą występy w ekstraklasie. Ma
zastąpić Damiana Michalika. (RAF)

P I Ł K A N O Ż N A . Sandecja i Kolejarz
zaczęły przygotowania o rundy wiosennej. Równocześnie rozpędu nabrały
transferowe ruchy i jak można się było
spodziewać większe mamy w Sandecji.
Zarząd szeroko otworzył klubowe drzwi
i nikogo nie miał zamiaru zatrzymywać
na siłę. Po słabej rundzie klub podziękował Filipowi Burchardtowi – zawodnikowi zdolnemu, ale o jego zaangażowaniu w niektórych spotkaniach lepiej
zamilczeć. W dyplomatycznym języku
piłkarskim nazywa się to rozwiązaniem
kontraktu za porozumieniem stron.
Z klubem rozstał się również napastnik Bartosz Wiśniewski. Okres wypożyczenia skończył się z Piotrkowi
Mrozińskiemu, który wrócił do Widzewa Łódź. Na listę transferową
trafili po za tym Mateusz Kowalski,
Kamil Szymura, Marcin Kowalski,
a także Wojciech Wilczyński. Największą niewątpliwie stratą jest jednak odejście Arkadiusza Aleksandra
do Floty Świnoujście. Trudno dziwić
się 33–letniemu piłkarzowi, że chce
jeszcze spróbować sił w wyższej klasie rozgrywkowej, bo Flota to niemal
pewny kandydat do awansu. Dla futbolisty, który wkracza powoli – jakby to określił publikujący na tych łamach redaktor senior, w wiek dla
człowieka zawodowo zajmującego się

Kandydaci do gry
Sandecji:

piłką kopaną „poręby” – to ostatni
już dzwonek by coś w piłce zdziałać.
Zarząd zachował się po dżentelmeńsku i nie robił Aleksandrowi, którego
jeszcze obowiązywał kontrakt z Sandecją, kłopotu.
Jeśli chodzi o obsadę bramki to zostaje Marcin Cabaj, zrezygnowano
natomiast z Sebastiana Kosiorowskiego. Może się okazać, że to nie

SPRINTEM
LIMANOVIA JUŻ TRENUJE
Główny kandydat do drugoligowego awansu, czyli Limanovia wznowił zajęcia. Na treningu pojawiła się nowa twarz – Marek Mizia z Dalinu Myślenice (napastnik, 21 lat).
Na wiosnę raczej nie zagra natomiast Arkadiusz Serafin. Piłkarza w sylwestrową noc
trafiła w twarz petarda i musiał przejść operację kości twarzy.

DWIE NOWE TRASY NA JAWORZYNIE
KRYNICKIEJ
Na Jaworzynie ruszyły dwie dodatkowe trasy narciarskie. Są to trasa nr 2A (900m) wraz
z 4–osobową koleją krzesełkową oraz trasą
nr 5 (czarna FIS).

JESZCZE OSIEM KOLEJEK
Szczypiornistki Olimpii Beskid przegrały ligowy mecz z Vistalem Łączpol i są na 10
miejscu w tabeli (spadkowym). Piłkarki ręczne mają jednak jeszcze osiem kolejek,
by sprawić, by przygoda z Superligą nie była
tylko jednosezonowym epizodem.

ZA DUŻO SCHODÓW
Damian Ziemianin z Limanowej kolarz, który ostatnio zajmuje się wbieganiem po schodach wieżowców na czas zajął trzecie
miejsce w mistrzostwach Polski w tej dyscyplinie. Do zwycięzcy stracił trzy sekundy.
Zawody odbyły się jak zwykle na najwyższym budynku Katowic – Altusie. Ziemianin
w przeszłości wygrywał te zawody.

SPORT PRZECIW PRZEMOCY
W tradycyjnych mistrzostwach Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
pod hasłem „Sport przeciw przemocy” zwyciężyli Piotr Toczek (snowboard) i Seweryn
Łomnicki ( narciarstwo slalom gigant).

koniec sądeckiego exodusu, bo Bartoszem Szeligą zainteresowany jest
zajmujący siódme miejsce w ekstraklasie Piast Gliwice. Wychowanek
Sandecji z obozu Piasta w Bielsku–
Białej wraca w piątek i wtedy wyjaśni się gdzie zagra wiosną.
Sandecja podpisała też dwa kontrakty. Do Nowego Sącza wraca
po nieudanej przygodzie z Górnikiem

Kryzys
w branży
114 tysięcy franków szwajcarskich zasiliło konto Justyny Kowalczyk po zwycięstwie
w tegorocznej edycji Tour de
Ski. Za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej biegaczka
z Kasiny Wielkiej otrzymała premię w wysokości 90 tysięcy franków szwajcarskich,
ale zawodniczki dostawały też
bonusy np. etapowa wygrana wyceniana była na 3 tys.
franków.

Humory dopisują
Kinga Kasprzak i Katarzyna Gajgał Anioł
zawodniczki Banku BPS Muszynianki Fakro nie chciały wysiadać z nowego Renault
Clio. Zrobiły to dopiero po długich namowach trenera Bogdana Serwińskiego. Szkoleniowiec przekupił je obietnicą wyjścia
w najbliższym meczu w pierwszym składzie. Cała drużyna „mineralnych” uczestniczyła w Nowym Sączu w przedpremierowym pokazie nowego Clio w firmie
Lisowski, a diler przekazał do użytkowania na potrzeby klubu cztery samochody
tej marki. Na oficjalnej prezentacji doszło
do symbolicznego przekazania kluczyków
do samochodów. Cóż, w takiej sytuacji
humory muszą dopisywać, tym bardziej,
że Muszynianki liderują w lidze.

Zabrze Maciej Bębenek. Na Śląsku
grał mało, zmagał się z kontuzją,
ale z Sandejcą dogadał się szybko
i podpisał kontrakt na półtora roku.
Drugim nabytkiem jest niezwykle
doświadczony (33 lata) pomocnik
Paweł Nowak. Piłki uczył się na boiskach Wisły Kraków, w Wiśle debiutował i zdobył z „Białą Gwiazdą” tytuł mistrza Polski w sezonie

Fabian Fałowski – wychowanek powracający z wypożyczenia do Unii Tarnów; Daniel Bomba
– bramkarz, ostatnio w Popradzie
Muszyna; Marcin Pietroń – były
gracz Arki Gdynia, Piasta Gliwice,
Zagłębia Lubin, GKS Katowice; Tomasz Magrol – Górnika Zabrze; Souleyman Diarra – obrońca z Mali,
od 2005 roku grający w klubach
włoskiej Serie C. Wiadomo już, że
skład Sandecji wzmocnią napastnik Piotr Giel oraz obrońca Adam
Mójta, którzy niedawno rozwiązali
umowy ze swoim poprzednim klubem Wartą Poznań.

Justyna Kowalczyk dostała
też 6 tys. franków za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej
sprinterek. Licząc zwycięstwo
plus bonusy Kowalczyk zarobiła 114 tys. franków szwajcarskich, czyli około 388 tys. zł.
W Tour de Ski zarobić można
jednak coraz mniej. Pula w tej
edycji wynosiła 560 tys. franków (1,9 mln. zł). Przed rokiem
było to 720 tys. franków, a rekordowa suma jaką sponsorzy
wysupłali to była kwota z sześcioma zerami. Justyna jednak
specjalnie tym się nie zamartwia,
bo prowadzi z ogromną przewagą w Pucharze Świata i czwarta
Kryształowa Kula jest już właściwie w Kasinie. O kryzysie sportowym nie ma więc mowy.

NA KONIEC TYGODNIA
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Imię i nazwisko: Joanna Kulig.
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: zawsze muszę coś robić. Mój organizm nie toleruje bezczynności. Nawet odpoczywam aktywnie, ćwiczę, pływam, gotuję, czytam i robię notatki równocześnie.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: najczęściej wstaję, bo dzwoni budzik, więc pierwsza myśl
to: „Jak mi się strasznie nie chce wstawać”.
Boję się: rutyny, nudy, ale także ciemności.
Najbardziej w życiu żałuję: niczego nie żałuję.
Gdybym nie była tym, kim jestem, to najchętniej byłabym: nie zastanawiałam się nad tym, ale może
archeologiem lub lekarzem.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz je na: zdecydowanie na muzykę, kupię kolejną płytę lub
jakieś nuty.
Chciałaś komuś o czymś powiedzieć, ale nie miałaś okazji: chyba mi się tak nie zdarzyło. Jak mi bardzo zależy, a nie mam możliwości, to staram się taką okazję znaleźć.
Mój największy talent: muzykalność.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: nie wstydzę się takich rzeczy. Jak czegoś nie potrafię, a jest mi
to potrzebne, to staram się tego nauczyć lub proszę innych o pomoc.
W bezsenne noce rozmyślam o: życiu, o Bogu, czasami snuję plany, ale nie za wielkie, aby nie
zapeszać.
Do końca życia zapamiętam: wygraną w „Szansie na sukces”. To odmieniło moje życie, pomyślałam wtedy: „Wszystko jest możliwe”.
Codziennie poświęcam na telewizję, Internet, czytanie: telewizji prawie w ogóle nie oglądam, szkoda mi na to czasu. Internet najwyżej kilka, kilkanaście minut, głównie na sprawdzenie poczty i odpisanie na maile. Na czytanie książek czasu ciągle za mało, staram się robić to codziennie, chociaż
przez godzinę, ale przy intensywności zajęć, jakie mam od roku, nie zawsze się to udaje. Dlatego
lubię podróżować pociągiem, bo wtedy nadrabiam zaległości.
Na kolację do domu zaprosiłabym: na taką kolację marzeń? Jak najwięcej muzyków, aby po kolacji
zagrać coś razem i zaśpiewać. Nie ma nic fajniejszego, no można jeszcze trochę potańczyć.
Joanna Kulig (ur. 24 czerwca 1982 r.) – pochodząca z Muszynki k. Krynicy–Zdroju aktorka dramatyczna ze specjalizacją wokalno–estradową ostatnio zagrała u boku Juliette Binoche (na zdjęciu
z lewej) w filmie Małgorzaty Szumowskiej „Sponsoring” i otrzymała nagrodę za Najlepszą Drugoplanową Rolę Kobiecą podczas 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2012). Za tę rolę
została nominowana również do prestiżowej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2012, przyznawanej
młodym aktorom „wyróżniającym się wybitną indywidualnością”. Uroczysta gala wręczenia Nagrody odbędzie się 21 stycznia w Warszawie. Trzymamy kciuki.

- Rysiek, w telewizji mówili, że planujesz
startować do Europarlamentu…

- Bzdura! Nigdzie się nie wybieram!

N
FOT. MARIO

STALENS

- Rozumiem, odpowiedzialność za miasto,
sądeczanie liczą na ciebie.

g”

„Sponsorin

- Józek, a jakbym miał tam dojeżdżać do pracy?
Przecież wiesz, że nie lubię latać.
Wystąpili: były premier Józef Oleksy i prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.
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• kolej krzesełkowa,
• zniżki i atrakcje dla dzieci
• snowpark
• trasy biegowe

www.cnazoty.pl

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a

KUPON

10%
zniżki

