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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

Centrala 
Paszyn 478, 

33-326 Nowy Sącz, 

tel/fax 18 440 20 14

(ogrodzenia)

NAJLEPSZE 
CENY 

W MAŁOPOLSCE

REKLAMA

REKLAMA

„Tulipan” stanie przed sądem L str. 5 

Sądeckiemu pogotowiu 
grozi likwidacja L str. 6 

Kupcy bronią rodzin – nie chcą 
handlu w niedziele  L str. 7 

Możemy zaistnieć jako ogniwo 
Hollywood – rozmowa z prezesami 
Miasteczka Multimedialnego  L str. 14 

Polaków ogarnęła Alinomania 
 SPORT L str. 15 

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

Kobos
Autoryzowany Dealer

Sprawdź, 
co oferuje 
Toyota

ŚWIAT WIDZIANY 
Z SIODEŁKA ROWERU
Przejechali rowerami 11500 km z Berlina do Hongkongu w 261 dni. Odwiedzili 
po drodze 17 krajów. Podjeżdżali na wysokość 3600 metrów n.p.m. we mgle z 
wiatrem wiejącym w twarz. Najtrudniejsza była nuda trzech tygodni jazdy przez 
pustynię w Chinach, a najmilsi i najbardziej gościnni ludzie mieszkają w kraju 
pełnym policyjnych zakazów – Iranie. O swojej rowerowej podróży opowiadają 
Joanna i Jakub Kandulscy L str. 8-9.

Na zdjęciu przed medresą chana Abdullaha w Bucharze, Uzbekistan
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L str. 10–11
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Z DRUGIEJ STRONY
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CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA Z TECZKI 
MARIUSZA 

BOCHEŃSKIEGO

Sądeczanka Angelika Tokarczyk 
wystąpiła w nietuzinkowej styli-
zacji w kalendarzu na 2014 rok. 
Przygotowała go firma Rossmann. 

W kalendarzu znalazły się zdję-
cia pracowników. Każdy mógł zgło-
sić swoje uczestnictwo. Angelika, 
jak się dowiadujemy, uzyskała re-
komendację od swojego szefostwa. 
Na sesję zdjęciową do Warszawy 
jechała, nie wiedząc, co ją czeka. 
Twórcy kalendarza postawili przed 
nią trudne zadanie. Sądeczanka 
wystąpiła w kreacji z papieru toale-
towego. Stylizacja na tyle była efek-
towna, że zdjęcie Angeliki otwiera 
kalendarz. 

W każdym miesiącu wystę-
puje inny pracownik związany 
z drogerią i przedstawia jej działy 
od kosmetyki kolorowej po prepa-
raty piorące. W tegorocznym ka-
lendarzu, po raz pierwszy w hi-
storii pojawia się mężczyzna. 
W grudniowej stylizacji prezentuje 
on maszynki do golenia. W czerw-
cu, po raz pierwszy pojawia się też 
pracownica w ciąży. Jej stylizacja 
została w całości wykonana z ar-
tykułów dostępnych w dziale mat-
ki i dziecka.

Niestety to wewnętrzny kalen-
darz firmy, więc nie można go ku-
pić. Dla tych, którzy nie będą mie-
li okazji go zobaczyć, prezentujemy 
zdjęcie sądeczanki, jakie znalazło 
się w styczniu.  (G)

Mniej ślubów, 
mniej dzieci 
2095 urodzeń odno-

tował w 2013 r. 
Urząd Stanu Cywilnego w No-
wym Sączu, o 241 mniej niż 
w 2012. Dziewczynkom rodzi-
ce najczęściej nadawali imię Julia, 
chłopcom – których w Nowym 
Sączu od dwóch lat rodzi się wię-
cej – Jakub. 

523 pary zdecydowały się 
na zawarcie małżeń-

stwa w 2013 r. (o 25 mniej niż 
w 2012 r.). Ślubów konkordato-
wych było 336, ślubów cywil-
nych – 142. Dokonano też trans-
krypcji aktów zagranicznych 
– wydano 45 decyzji. Odnoto-
wano również pięć ślubów z ob-
cokrajowcami (Ukrainką, Wło-
chem i trzema Brytyjczykami).

140 par zerwało natomiast 
więzi małżeńskie 

w 2013r. 
Liczba rozwodów utrzymuje się 
na podobnym poziomie jak w 2012. 

1333 zgony w 2013 r. to 
o 79 więcej niż w 2012. 

Zebrała (MAT)

Gdzie płyną podatki 
z hipermarketów?
Czy hipermarkety i dyskonty na terenie 
Polski omijają przepisy polskiego prawa 
podatkowego i ile ich w sumie jest? – pytał 
na konferencji prasowej w ubiegłym ty-
godniu w Sejmie przewodniczący Klubu 
Solidarnej Polski, Arkadiusz Mularczyk. 
Briefing miał związek z zachęcaniem przez 
PSL Polaków do bojkotu sieci Tesco. Zda-
niem posła z Nowego Sącza, hipermar-
kety i sieci dyskontów mają olbrzymie 
zyski, z których podatki odprowadza-
ją przede wszystkim za granicą, zamiast 
wesprzeć polską gospodarkę. Jak podaje 
za PAP propertynews.pl, Arkadiusz Mu-
larczyk uważa, że apel PSL jest niewła-
ściwy. Problemem nie jest według niego 
działanie Tesco, a sposób, w jaki funkcjo-
nują w kraju hipermarkety. Jego zdaniem, 
mają ogromne zyski, z których podatki 
odprowadzają za granicę, zamiast wes-
przeć Polską gospodarkę. Drobni skle-
pikarze nie są w stanie z nimi konkuro-
wać, bo nie mogą aż tak bardzo obniżyć 
cen. W propertynews.pl czytamy, że Te-
sco zainwestowało w Polsce ponad 10 mld 
zł i zatrudnia 30 tys. osób. Bojkot mógłby 
zaszkodzić głownie im. 

Źródło: „Solidarna Polska żąda raportu 
o podatkach wpłacanych przez 

największe sieci handlowe”, 
www.propertynews.pl, 9 stycznia 2014
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LICZBY NIE KŁAMIĄ

Marek Rudnik

WYŁOWIONE Z SIECI

Wielki karnawał 
25 stycznia w kinie Sokół w Starym Sączu 
zagra Orkiestra Teatru Narodowego im. 
M. Zańkowieckiej pod dyrekcją Bohda-
na Moczurada. Przedsprzedaż biletów na 
koncert „Le Grand Carnaval” trwa na www.
ekobilet.pl/ckis. Do rozdania mamy jed-
no podwójne zaproszenie na to muzyczne 
wydarzenie. By zdobyć bilet, należy polubić 
nasz profil na Facebooku, a następnie wy-
słać e–mail na adres: redakcja@dts24.pl, w 
temacie wpisując hasło: KONKURS, a w tre-
ści odpowiedź na pytanie: – Skąd jest Or-
kiestra Teatru Narodowego im. Zańkowiec-
kiej? – oraz swoje imię i nazwisko. Spośród 
osób, które nadeślą prawidłowe odpowie-
dzi do jutra (17 stycznia), do godz. 12, wyty-
pujemy zwycięzców. O wygranej poinfor-
mujemy drogą e–mailową. 

Więcej o koncertach w CKiS 
w Starym Sączu na dts24.pl

Styczeń z papieru toaletowego
ROZDAJEMY BILETY
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Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

informuje, że Gmina Stary Sącz

realizuje projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”

Wartość projektu: 1 047 404,00 zł
Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł

Środki krajowe 157 110,60 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,
ul. Batorego 25 (budynek w podwórzu) tel. 18 446 02 70
na stronie internetowej www.wykluczenie.stary.sacz.pl

i pod adresem email: projekt83@um.stary.sacz.pl

Planowany nabór uczestników projektu: 13.01 – 31.01.2014 roku

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA

REKLAMA

GORĄCY TEMAT.  Sądeckie gmi-
ny turystyczne czekają na prawdziwą 
zimę i liczą straty. Brak śniegu spo-
wodował, że odwiedza je zdecydowa-
nie mniej turystów–narciarzy. Tracą 
obiekty wypoczynkowe, gastronomia, 
stacje narciarskie czy wypożyczalnie 
sprzętu zimowego. 

Nie pomaga już sztuczne naśnie-
żanie stoków. Z powodu dodatniej 
temperatury w Beskidzie Sądec-
kim nie działa większość stacji nar-
ciarskich. W Krynicy nieczynne jest 
Centrum Narciarskie Azoty czy wy-
ciąg na Słotwinach. Otwarta jest tyl-
ko jedna krótka trasa o długości 650 
metrów na Jaworzynie Krynickiej. 
Kierownik Kolei Gondolowej An-
drzej Rozlach mówi, że takiego trud-
nego sezonu dawno nie pamięta. 

– Takiej sytuacji chyba nawet 
w styczniu nigdy nie było. Więk-
szość narciarzy rezygnuje z jazdy 
z powodu pogarszających się wa-
runków – mówi. – Liczymy na mróz 
w najbliższym czasie, aby móc uru-
chomić instalację do naśnieżania. 

Czynny jest jeszcze wyciąg nar-
ciarski w Cieniawie. 

***
Stratni są nie tylko właściciele 

ośrodków narciarskich, ale też zlo-
kalizowanych w pobliżu punktów 
gastronomicznych czy wypożyczalni 

nart i sprzętu zimowego. Zaintereso-
wanie ich usługami spadło o prawie 
80 procent w porównaniu do ubiegłej 
zimy. Właściciel jednej z wypożyczal-
ni w Krynicy Zdroju, Maciej Drewniak 
nie kryje rozgoryczenia: 

– Prowadzimy działalność se-
zonową. To, co zarobimy przez 
te kilka miesięcy, musi nam wy-
starczyć na kolejne. Nie wspomi-
nając o czynszu czy zakupie nowe-
go sprzętu. Ciężko będzie nadrobić 
straty, nawet jeśli zima przyjdzie 
i potrwa do marca czy kwietnia.

***
Okres świąteczno–noworocz-

ny jest kluczowy dla obiektów wy-
poczynkowych. Wtedy zazwyczaj 
mają prawie stuprocentowe obło-
żenie. Śnieg jednak końcem grudnia 
topniał w zastraszającym tempie, 
a wraz z nim znikali turyści. Powo-
dy do narzekań ma między innymi 
Paweł Wietecha, dyrektor krynic-
kiego obiektu wypoczynkowego 
OST Gromada. Tylko w ostatnim 
miesiącu zainteresowanie noclega-
mi spadło o 30 procent. Indywidu-
alni turyści i całe grupy na bieżąco 
anulowali rezerwację albo skraca-
li pobyt. 

– To jest dramatyczna sytuacja. 
Teraz się zastanawiamy, jak to zre-
kompensować – wyjaśnia. – Nawet 
jeśli spadnie śnieg, na pewno nie 

będzie to sezon udany. Straty, któ-
re ponieśliśmy, są nieodwracalne.

***
Mniej turystów to mniejsze 

wpływy z opłaty uzdrowiskowej. 
W Muszynie w grudniu z tego ty-
tułu do kasy gminy wpłynęło około 
58 tys. zł – o 10 procent mniej w po-
równaniu do grudnia 2012 r. 

– Powody do narzekań mają 
jednak przede wszystkim ci, któ-
rzy żyją z turystyki – mówi wice-
burmistrz Muszyny Włodzimierz 
Tokarczyk. – Zmniejszył się ruch 
w uzdrowisku związany z nar-
ciarstwem, na szczęście dopisali 

kuracjusze, którzy bez względu 
na porę korzystają z turnusów 
leczniczych.

***
Zbliża się kolejny, kluczo-

wy moment dla stacji narciar-
skich. Ferie zimowe. W Ryterskim 
Raju trwają gorączkowe przygo-
towania na przyjęcie grup dzieci 
i młodzieży. 

– Noce mamy nieprzespa-
ne, bo cały czas nerwowo czeka-
my na zmianę aury, aby urucho-
mić armatki. Wcześniejsze próby 
kończyły się fiaskiem. Wyproduko-
wany śnieg szybko topniał i spływał 

do potoku – mówi DTS Beata Handzel, 
współwłaścicielka Ryterskiego Raju. 
– W najgorszym wypadku zorgani-
zujemy ferie na nartach… bez śniegu. 
Na szczęście mamy takie możliwości. 

Dariusz Reśko, burmistrz Kry-
nicy Zdroju liczy jednak, że w fe-
rie zimowe sytuacja się poprawi. 
Jak podkreśla, mimo braku zimy 
jest duże zainteresowanie przyjaz-
dem w tym okresie do uzdrowiska. 

– Liczę, że śnieg, jak prognozują 
synoptycy, w końcu spadnie i zde-
cydowanie poprawią się warun-
ki do jazdy na nartach – zaznacza. 
– Cieszy nas jednak, że przebywający 
u nas turyści szukają alternatywne-
go sposobu spędzania wolnego czasu. 
Odnotowaliśmy teraz wzrost ruchu 
turystycznego na szlakach górskich 
czy na miejskim lodowisku. 

***
 Pogoda płata figla nie tylko 

w Beskidzie Sądeckim. Nieczynna 
jest większość stacji narciarskich 
na Podhalu oraz w regionie lima-
nowskim i gorlickim. Brakiem śnie-
gu zaniepokojeni są również górale. 
W przyszły weekend w Zakopa-
nem ma rozpocząć się Puchar Świa-
ta w skokach narciarskich. Trwa-
ją gorączkowe przygotowania, aby 
skocznia nadawała się do przepro-
wadzenia zawodów. 

MONIKA CHROBAK

Zima zaskoczyła stacje narciarskie

Właściciele stacji narciarskich nie mogą doczekać się, kiedy ich stoki znów 
będą tętnić życiem
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Restauracja wyró niona 
w konkursie 

„Mój sposób na biznes”

  SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
     Obiady  rmowe
Zupa + II danie = 12 z

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

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

Kwa nica z jagni cin Jagni cina duszona 
w jarzynach podawana 

z kasz  j czmienn  
i zestawem surówek

Pieczona wiartka kaczki 
z jab kami i urawin  

podawana z ziemniakami 
opiekanymi i kapust  modr

Duszona wo owina 
z grzybami le nymi 

w jarzynach podawana 
z kopytkami i buraczkami

Pierogi Beskidzkie 
podsma ane z kasz  

gryczan , serem i sosem 
czosnkowym

Pol dwiczki wieprzowe 
z rydzami w mietanie 

podawane z ziemniakami 
i zestawem surówek

Szef kuchni poleca Potrawy regionalne

REKLAMA

Lewica chce powrotu 
do 49 województw

Nowy Sącz jest pierwszym mia-
stem, w którym SLD zaprezentowa-
ło kluczowy punkt swojego nowego 
programu – powrót do podziału ad-
ministracyjnego sprzed 1999 roku. 
Oparcie o reformę polityki regio-
nalnej ma pomóc partii w uzyskaniu 
dobrego wyniku w wyborach parla-
mentarnych w 2015 roku.

Józef Hojnor w Klubie PO?
Józef Hojnor złożył akces do Klubu 

Radnych PO w Radzie Miasta Nowego 
Sącza. Teraz czeka na decyzję o przy-
jęciu. Pismo w sprawie przystąpie-
nia do klubu zostało złożone na ręce 
przewodniczącego PiotraLachowi-
cza.We wtorek radni PO na specjal-
nym posiedzeniu mieli zaakceptować 
je bądź odrzucić. Według naszych in-
formacji na wniosek jednego z nich 
głosowanie w sprawie akcesu Jó-
zefa Hojnora do klubu PO zostało 
wstrzymane. Jak ustaliliśmy, powo-
dem takiej decyzji jest fakt, że o lo-
sie radnego w strukturach partii ma 
zdecydować w najbliższym czasie za-
rząd małopolskiej PO.

Prokuratura chce umorzyć 
sprawę PKS–u

Badano dwa główne wątki 
– wzięcie blisko 700 tysięcy zło-
tych kredytu na budowę stacji dia-
gnostycznej oraz zakup autobusów 
po niekorzystnej dla sądeckiego PKS-
–u cenie. Śledczy nie dopatrzyli się 
znamion czynu zabronionego i zde-
cydowali o umorzeniu postępowa-
nia. Decyzja nie jest prawomocna.

Skopał radiowóz i znieważył 
policjantów

Agresywny 23–latek, który uszko-
dził radiowóz, znieważył krynickich 
funkcjonariuszy i stosował wobec 
nich przemoc usłyszał zarzuty. Miesz-
kaniec Krynicy–Zdroju działał pod 
wpływem alkoholu. Do aresztu trafi-
li też jego dwaj koledzy, którzy razem 
z nim obraźliwymi gestami, w nocy 
z 9 na 10 stycznia, prowokowali poli-
cjantów do interwencji. 

Wręczył policjantom 
łapówkę – może posiedzieć 

Od roku do 10 lat pozbawie-
nia wolności grozi 23–letniemu 

kierowcy, który próbował wrę-
czyć policjantom łapówkę. 9 stycz-
nia, w Gołkowicach Dolnych został 
zatrzymany do kontroli drogowej. 
Wyprzedzał na oznakowanym przej-
ściu dla pieszych i przekroczył do-
zwoloną prędkość o ponad 60 km/h. 
Mężczyzna nie posiadał prawa jaz-
dy, za co policjanci nałożyli na nie-
go mandat. Kierowca go przyjął, 
ale kiedy funkcjonariusze poinfor-
mowali, że z uwagi na wykrocze-
nia drogowe nakładają na niego ko-
lejny mandat, sięgnął do portfela 
i, wręczając 100 zł łapówki, próbo-
wał nakłonić policjantów, by odstą-
pili od czynności służbowych.

Pijany i bez prawa jazdy za 
kierownicą

Mimo wyraźnych sygnałów po-
licjantów 28–letni starosądecza-
nin nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej na ul. Węgierskiej w No-
wym Sączu, 12 stycznia. Okaza-
ło się, że był pijany i nie posiadał 
przy sobie prawa jazdy. Zatrzymał 
się dopiero na poboczu, za rondem 
w Starym Sączu i próbował przesiąść 
na miejsce pasażera, zanim dogonią 
go funkcjonariusze. Miał 2,9 promi-
li alkoholu w organizmie. 

Przygnieceni przez drzewa 
Podczas przycinki drzew dwóch 

mężczyzn zostało przygniecionych 
konarami. Poszkodowani 72– i 43–
latek trafili do sądeckiego szpita-
la. Do wypadku doszło w Paszynie, 
11 stycznia. 

Czystsze powietrze 
za pięć milionów 

Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu otrzymało umowę na realiza-
cję projektu wartego 5 mln zł –„Ogra-
niczenie zużycia energii w obiektach 
użyteczności publicznej powiatu no-
wosądeckiego poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii”. Pie-
niądze pochodzą z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. 
Wysokość dotacji wynosi 3 444 983,17 
zł. Projektem zostaną objęte budynki 
Liceum Ogólnokształcącego w Sta-
rym Sączu, Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Starym Sączu, In-
ternatu Międzyszkolnego w Starym 
Sączu, DPS w Zbyszycach oraz DPS 
w Klęczanach.

200 lat dla pani Tosi!
100 lat ukończyła 13 stycznia An-

tonina Stelmach, która od 25 lat 
mieszka w Nowym Sączu. Wycho-
wała pięcioro dzieci, ma piętna-
ścioro wnucząt i siedemnaścioro 
prawnucząt. 

Muszyna zmienia logo
Mitrę biskupią na różowym tle 

ma zastąpić nowy projekt graficz-
ny. Władze Muszyny ogłosiły kon-
kurs na nowe logo uzdrowiska. 
Do tej pory powstało 70 propozy-
cji, które napłynęły m.in. z Jamaj-
ki, Ukrainy i Meksyku. Uczestnicy 
konkursu walczą o 1000 zł. 

Czasopismo WSB–NLU 
na wysokim poziomie

Doceniono starania i wysiłki ze-
społu redakcyjnego czasopisma na-
ukowego wydawanego przez Wyższą 
Szkołę Biznesu – NLU. Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy-
znało JEMI (Journal of Entrepre-
neurship, Management and Inno-
vation) 8 na 10 punktów. 

Niechronieni na drogach 
Na Sądecczyźnie, od stycznia 

do listopada w 2013r., w 384 wypad-
kach drogowych zginęło 28 osób, 
z czego aż 12 to piesi. Tylko w sa-
mym październiku na drogach mia-
sta i powiatu życie straciło sześciu 
pieszych. Komenda Miejska Policji 
w Nowym Sączu wraz z Małopol-
skim Ośrodkiem Ruchu Drogowe-
go w Nowym Sączu oraz Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad Rejon Nowy Sącz prowadzą 
właśnie akcję pod hasłem „Nie-
chronieni”, mającą na celu poprawę 

bezpieczeństwa pieszych na dro-
gach, a w efekcie zmniejszenie licz-
by zarówno sprawców, jak i ofiar 
wypadków drogowych. Potrwa ona 
do marca. 

W rok pomogli pięciu 
rodzinom 

Fundacja Renovo z Nowego Sącza 
podsumowała pierwszy rok swojej 
działalności. 

Dwie młode osoby Łukasz Ko-
czenasz i Łukasz Ziemnik pod-
chwyciły pomysł rodem z Amery-
ki – remontowania domów ludzi 

potrzebujących – i do tej pory uda-
ło im się pomóc pięciu rodzinom. 
Na remonty wydano 34 tys. zł, ale 
wartość wykonanych prac sięga po-
nad 300 tys. zł. 

– Pierwszym domem, którym 
się zajęliśmy, był dom państwa 
Chromczaków, gdzie wyremonto-
waliśmy ściany i stropy, a nawet 
dach. Drugi projekt to dom w Ko-
rzennej. Państwu Potoczkom odno-
wiliśmy dwa pokoje, kuchnię i ła-
zienkę. Trzecim domem był dom 
państwa Mordarskich ze Stare-
go Sącza. Mieliśmy wówczas mały 
problem z zakwaterowaniem ro-
dziny, bo gmina nie dysponuje lo-
kalami socjalnymi. Ale ostatecznie 
się udało. Czwarty projekt to kom-
pleksowy remont mieszkania pani 
Grażyny Ciuły, które doszczętnie 
spłonęło w pożarze. Ostatni dom, 
już piąty, należy do pani Anny Za-
brzeńskiej z Nowego Sącza. Jeste-
śmy w trakcie osuszania zawil-
goconych ścian. Możliwie szybko 
rozpoczniemy prace wewnątrz bu-
dynku – wyliczał podczas urodzino-
wego spotkania Fundacji Renovo jej 
prezes Łukasz Koczenasz.

Więcej czytaj na dts24.pl
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Na którą do kościoła 
W naszym spisie parafii i go-

dzin mszy świętych, zamieszczo-
nym w poprzednim numerze, po-
minęliśmy m.in. najnowszą sądecką 
parafię pw. bł. Jana Pawła II. Czytel-
nikom dziękujemy za uwagi i uzu-
pełniamy wskazane przez nich bra-
ki. Pełny spis mszy świętych znaleźć 
można także na naszej stronie in-
ternetowej www.dts24 w rubryce 
„Na którą do kościoła”.

***
Parafia pw. bł. Jana Pawła II 

– na osiedlu Barskim, w sobotę li-
turgia niedzielna o 17.30; msze św. 
w niedziele i święta: 6.30, 8, 9.30, 
11.15 (z udziałem dzieci), 12.30 
(chrzcielna), 16.30; dni powsze-
dnie: 6.30, 17.30 (w piątek godz. 
6.30 i godz. 15.15)

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
– w Porębie Małej, msze św. w nie-
dziele i święta: 7 (dla dorosłych), 9 

(młodzieżowa), 11 (dziecięca); dni 
powszednie: 6.30, w piątki o 6.30 
i 17/18.

Parafia wojskowa pw. Miło-
sierdzia Bożego – kaplica Straży 
Granicznej, msze św. w niedzie-
le i święta: 10; dni powszednie: 
10, 11.30.

Nie jestem naciągaczem 
„Incydent związany z zacho-

waniem pracownika Matlaka opi-
sany jest nie w pełni prawdziwie 
w artykule z dnia 5.08.2013. Suge-
stia, iż jestem naciągaczem całko-
wicie mija się z prawdą. Tytuł ar-
tykułu jest niewłaściwy, bowiem 
taka wypowiedź z mojej strony 
nie miała miejsca. Reasumując, 
moje postępowanie miało na celu 
„Confessio in iure”, a nie uzyska-
nie korzyści materialnych w spo-
sób nieuczciwy”. 

Eugeniusz Obrzut

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI
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KOCHANEJ BABCI MARII 
LIWA I DZIADKOWI 

ZDZIS AWOWI LIWA 
z Nowego S cza z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, du o zdrowia 

i 100 lat ycia 
ycz  wnuczki Monika, 
Renata, Ania i Jesika 
oraz wnuczek ukasz.

Jest taka pani, pi kna jak kwiat. 
Ogromne serce dla wszystkich ma. 

Bardzo j  kocham ona mnie te . 
By  blisko przy niej codziennie chc . 
Dzi  wnuczka i wnuczek ycze  maj  

sto. yj babciu nasza droga, 
yj nam latek sto.

BABCI ZOFII WOJNAROWSKIEJ
ycz  Natalia i Wojciech

Za Wasze czu e serca za m dre 
nakazy w dniu Waszego wi ta 

dzi kujemy sto razy! Dzi kujemy 
dziadkowie za serca pogodne. 

yczymy pociechy, szcz cia 
i zdrowia dobrego!

BABCI ZOFII POLA SKIEJ 
I DZIADKOWI 

JANOWI POLA SKIEMU 
Zuzanna, Natalia, Jakub, Kacper, 
Wojciech, Mateusz, Pawe  i Jacek

Kochana Babusiu, Kochany 
Dziadziusiu składam Wam 

najserdeczniejsze życzenia, dużo 
zdrowia, szczęścia i radości. 

Kochać Was będę i kochać nie 
przestanę bo wiem, że od Was 

to samo dostanę. Uśmiechajcie się 
zawsze szczerze, w domu, w kinie 

i na spacerze. 

Od wnuka Mikołaja dla Lidii 
i Włodzimierza Leśniak.

DOBRY NUMER NA WNUCZKA

POD PARAGRAFEM. Matrymo-
nialny oszust spod Nowego Sącza nie 
uniknie kary. Prokurator z Tarnowa 
zarzucił 26–letniemu Krystianowi T. 
36 przestępstw. Mężczyzna wyłudzał 
pieniądze od kobiet, które poznawał 
na portalach internetowych. Pomagał 
im zakładać firmy, a później wyko-
rzystywał ich dane osobowe, by za-
ciągać pożyczki. 

Krystian T. oszukiwał kobiety w ca-
łej Polsce, dlatego też media nazwa-
ły go współczesnym „Tulipanem”. 
Uwodziciel najbardziej aktywny 
był jednak w Małopolsce. Za każ-
dym razem działał w identyczny 
sposób. – Ofiary poznawał na por-
talach internetowych, zapew-
niał je o swoim uczuciu i o tym, 
że jest bezdzietnym kawalerem 
– mówi Elżbieta Potoczek–Bara, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Tarnowie. 

To oczywiście było kłamstwem, 
bo Krystian T. był żonaty i ma dwoje 
dzieci. W tym, co robił, był bardzo 
wiarygodny. Bardzo szybko zdoby-
wał zaufanie kobiet, na tyle, że po-
wierzały mu swoje najskrytsze ta-
jemnice, również te finansowe.

Jego ofiarą była m.in. 38–let-
nia sądeczanka. W czerwcu ubie-
głego roku opowiadała na naszych 
łamach, jak Krystian T. zdobył jej 
zaufanie. – Ujął mnie swoim cie-
płem, był pokrzywdzony przez los. 
Twierdził, że choć jestem samot-
ną matką, mam ogromne szczę-
ście, którego on nigdy nie zazna, 
bo nie może mieć potomstwa, jest 
bezpłodny. Wydał mi się dobrym 
i troskliwym człowiekiem. Nie pa-
trzył na – przepraszam za wyraże-
nie – mój tyłek, a uderzył w naj-
czulszy punkt – dzieci. Najmłodsza 
córka miała rok, gdy zginął jej 
ojciec. Nigdy nie zaznała ciepła 
taty, a Krystian potrafił jej to dać. 
Po miesiącu albo dwóch zaczął 
u nas pomieszkiwać. 

Ofiara bezgranicznie mu zaufa-
ła. Co więcej… zaszła z nim w cią-
żę. Dopiero wówczas Krystian T. za-
czął obiecywać złote góry, w tym 

nowe mieszkanie, na które musiał 
dać 40 tys. zaliczki. Jak tłumaczył, 
miał 700 tys. na lokacie, ale pienię-
dzy nie mógł jeszcze wybrać. Tak 
właśnie namówił kobietę na kre-
dyt. Ofiara przepisała też na niego 
dom wart 100 tys. zł. Jego oszustwa 
zaczęły wychodzić na jaw dopiero 
u notariusza, kiedy z numeru PESEL 
okazało się, że jest o 10 lat młodszy 
niż mówił.

Krystian T. najprężniej działał 
w Małopolsce. Jego ostatnimi ofia-
rami były kobiety z powiatu bo-
cheńskiego. Najpierw zdobywał ich 
zaufanie, później namawiał do zało-
żenia firmy. 

– Jedna z ofiar poinformowała 
go, że posiada oszczędności. Radzi-
ła się, jak może je zainwestować. 
Mówił, że najkorzystniej będzie za-
łożyć swoją działalność gospodar-
czą i oferował swoją pomoc – mówi 
Elżbieta Potoczek–Bara. 

Kobieta założyła firmę, a swo-
je dane przekazała Krystianowi T. 
Ten z kolei zawarł umowę z firmą 
telekomunikacyjną, bo twierdził, 
że służbowe telefony będą im nie-
zbędne do prowadzenia działalno-
ści. Korzystał z nich sam. Założył 
też rachunki w banku, posługując 
się jej danymi. Korzystał z nich, za-
ciągając pożyczki w różnych kwo-
tach. W taki właśnie sposób wyłu-
dził kilkadziesiąt pożyczek, których 
nie spłacił.

Ale to nie koniec sztuczek oszu-
sta. Mężczyzna na portalu społecz-
nościowym dał ogłoszenie z pro-
pozycją pracy chałupniczej. Były 
to prace biurowe. Zgłosiły się dwie 
kobiety. Im również Krystian T. po-
lecił założenie rachunków banko-
wych, które później wykorzysty-
wał, wyłudzając pożyczki.

Krystian T. przyznał się 
do wszystkich czynów i dobrowol-
nie poddał karze. Grożą mu dwa lata 
więzienia. Oszust musi też napra-
wić szkody, które wyrządził ko-
bietom. Teraz przebywa w tymcza-
sowym areszcie. Termin rozprawy 
na razie nie został wyznaczony. 

(MAT)

„Tulipan” stanie 
przed sądem

Dla najbardziej 
zwariowanej Babci 

na świecie 

OLI ŚMIAŁEK

najcudowniejsze 
życzenia - Julka. 

Żyj sto lat!

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
ycz  Wam wszystkiego 

o czym marzycie i pragn  Wam 
podzi kowa  za Wasz 

trud i ci k  prac . 
Dla kochanych: 

BABCI STASI I BASI 
oraz DZIADZIA JASIA

Gabrysia 

Gorące buziaki dla

BABCI KRYSI 
I DZIADZIA 

ZBYSIA SZYGUŁY 

od Natalii i Michała.

Babciu kochana, gdy by a  
ma a, k opoty mia a  takie jak ja. 
A w co si  ubra ? A jak to zrobi ? 

Kto na to wszystko odpowied  da? 
BABCIU TOSIU 

I BABCIU STASIU 
za wszystko dzi kujemy 

i sk adamy yczenia 
- Maja i Pola.

Kocham mocno Babci , Dziadka. 
To nie arty moi mili. Dzisiaj im 

yczenia sk adam. By sto latek 
jeszcze yli. Najlepsze yczenia dla

 BABCI DANY 
I DZIADZIA PONGA

 Dzi kujemy za wszystko. Bardzo 
Was Kochamy. Maja i Pola.

LICZBA TYGODNIA 

64 422… 
…złotych zebrał w tym roku nowosądecki 
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Podczas 22. finału WOŚP 12 stycznia na są-
deckim rynku zlicytowano także orkiestrowe 
gadżety i złote serduszka. W tym roku można 
było wylicytować aż dwa. 

Jedno serduszko przekazała osoba, która 
kupiła je poprzednim razem. Poszło za 1500 zł. 
Tegoroczne serduszko zaś za 3700 zł.

– ZZebraliśmy  64 422,81 złotych. W tej 
kwocie zawierają się też pieniądze pocho-
dzące z licytacji i jest to dokładnie 8 275 zło-
tych – informuje Marta Jakubowska, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, 
organizatora sądeckiego finału WOŚP. 

Zebrane w tym roku pieniądze pozwolą 
na zakup nowoczesnego wyposażenia dzie-
cięcych oddziałów ratunkowych i oddziałów 
zajmujących się osobami w podeszłym wieku.

(O)
Na dts24.pl znajdziesz rozmowę z Krystyną 

Słaby, wolontariuszką–seniorką FO
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POLITYKA I  GOSPODARKA.  Pol-
ska kiełbasa to już znana marka. Jed-
nak od 1 września jej smak przestanie 
być niepowtarzalny. Nowe przepi-
sy, wprowadzające ograniczenie tra-
dycyjnego wędzenia zaszkodzą lokal-
nym przedsiębiorcom. Sądecczyzna 
słynie bowiem ze świetnych masarni. 

1 września mają wejść w życie 
nowe wymogi dotyczące zawarto-
ści benzo(a)pirenu, benz(a)antra-
cenu, benzo(b)fluorantenu i chry-
zenu między innymi w wędlinach 
rybach i serach. Zmiany uderzą 
w producentów, wykorzystujących 
tradycyjne technologie i receptury. 
Z półek mogą zniknąć wędliny, któ-
re do tej pory uchodziły za natural-
ne i najzdrowsze. 

– W tej chwili chce się ogra-
niczyć poziom benzopirenu z 5 
do 2 mikrogramów na kilogram 
produktu. Spowoduje to, że na-
wet w komorach automatycznych 
przy spalaniu naturalnym poziom 
benzopirenu będzie przekroczony 
– tłumaczy Andrzej Abram, dyrek-
tor do spraw produkcji Zakładów 
Mięsnych Wiesław Leśniak z No-
wego Sącza.

Większość producentów wędlin 
na Sądecczyźnie nie stosuje innej 
metody wędzenia niż tradycyjna. 
Nowe przepisy wiążą się z poważ-
nymi konsekwencjami finansowy-
mi. Żeby dostosować się do rygo-
rystycznych norm lub używania 
sztucznego koncentratu dymu po-
trzebny jest odpowiedni park 
maszynowy.

– Stosowanie tych preparatów 
polega na natrysku kiełbas, kąpie-
li lub dodatku do farszu substancji 
chemicznych. Substancje zapacho-
we i barwniki można wytworzyć 
w laboratorium. Wędlina wędzo-
na i pieczona w sposób naturalny 
ma niepowtarzalny smak i zapach, 
jak również trwałość. Przez prepa-
raty sztuczne wszystkie będą mia-
ły tę samą barwę smakową i zapa-
chową. Będą stwarzać wrażenie 
plastikowych i wyglądać „jak ma-
lowane” – mówi Wiesław Leśniak.

Grupa małopolskich producen-
tów wędlin 14 stycznia powołała 
w podtarnowskiej Ładnej Komitet 
Obrony Wędlin Tradycyjnie Wę-
dzonych. Dyrektywa, którą kryty-
kują, została uchwalona w 2011 r., 
po trzech latach kończy się okres 
przejściowy i wszyscy muszą się 
do niej dostosować. Do Komisji Eu-
ropejskiej wysłano już pierwsze 
zapytania o to, czy przed wpro-
wadzeniem dyrektywy sprawdzo-
no wpływ sztucznego koncentratu 
dymu na zdrowie konsumentów.

– Nie wiedziałem, że tworzy się 
taki komitet, ale dobrze że powstał. 
Nasze wędliny trafiają na rynki eu-
ropejskie – do Anglii, Niemiec, Da-
nii i Holandii, gdzie są ogromnie 
popularne. Jest to próba wyelimi-
nowania konkurencyjnych produk-
tów polskich z tamtych rynków. Ar-
gument szkodliwości dla zdrowia 
jest nic nie wart. Przecież na przy-
kład grillowanie jest dużo bardziej 
niezdrowe – pieczenie na wolnym 
ogniu, kapiący na węgle tłuszcz. 
A nikt z polityków nie wspomina 
o jego zakazie, mimo że grillowa-
nie jest niezwykle powszechne. Wę-
dzi się od kilkuset lat i jeszcze nikt 
od tego nie umarł – mówi Kazimierz 
Pazgan, prezes firmy Konspol.

Producenci wędlin zarzucają mi-
nisterstwu rolnictwa, że nienależy-
cie przeprowadziło proces konsul-
tacji społecznych. Do dyskusji miały 

być zaproszone instytucje repre-
zentujące tylko największych pro-
ducentów, których zmiany dotkną 
w mniejszym stopniu. Kazimierz 
Pazgan patrzy na problem znacz-
nie szerzej i zaznacza, że to już nie 
pierwsze rozwiązanie prawne szko-
dzące polskim przedsiębiorcom.

– Podobnie było z zakazem ubo-
ju rytualnego, gdzie rynek arabski, 
wart miliard euro przejęły firmy 
holenderskie, niemieckie i rosyj-
skie, a moja firma straciła kon-
trakty warte 5 milionów dolarów. 
Znam kuchnię tych decyzji bar-
dzo dokładnie. Jest to lobbing kon-
cernów. Mam nadzieję, że doży-
ję chwili, kiedy w polskim rządzie 
znajdzie się ktoś realnie myślący 
i powalczy o to, by polskie firmy 
mogły produkować i dawać pra-
cę. Politycy żyją w innym świecie, 
a cierpią na tym miliony Polaków, 
chociażby ci, którzy wyjecha-
li z kraju w poszukiwaniu pracy. 
Polacy są przedsiębiorczy i bardzo 
pracowici, wystarczy, że stwo-
rzy się im dobry klimat. Na zacho-
dzie Europy wędzi się tradycyjnie 
i nie ma z tym problemu, czy ko-
lejny raz będzie tak, że ktoś z Eu-
ropy szepnie słówko, a nasi poli-
tycy powiedzą tylko „OK” i znowu 
okażą się nazbyt gorliwi? Polska 
ma niewiele rzeczy, którymi może 
się chwalić tak jak produktami 
rolno–spożywczymi.

(JUR)

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

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

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

LOKALE DO WYNAJĘCIA nad sklepem 
Groszek Naszacowice, pow. od 30 do 
50m2. Tel. 601 696 386, 609 147 109.

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

ul. Zielona 27
Nowy Sącz  

 
tel. 018 443 61 22Restauracja ŻAK
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SŁUŻBA ZDROWIA.  Pogotowie ma 
podpisany kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia do końca marca tego 
roku. Jeśli kolejny – na świadczenie 
usług medycznych – wygra prywatna 
firma, pogotowie w Nowym Sączu zo-
stanie zlikwidowane. 

Nie od dziś wiadomo, że prywatne 
firmy próbują przejmować rynek ra-
townictwa medycznego w Polsce. Po-
gotowiem w Małopolsce od dawna za-
interesowana jest firma z Danii, która 
przejęła już ratownictwo medycz-
ne w kilku województwach i w kil-
ku powiatach. 

– Jeśli pogotowie w Nowym Są-
czu miałoby zostać sprywatyzowa-
ne, oznaczałoby to, że musiałoby się 
przekształcić w spółkę prawa han-
dlowego. Nic takiego nam nie grozi 
i o niczym takim nie słyszałem – wy-
jaśnia Krzysztof Olejnik, rzecznik są-
deckiego pogotowia. 

Sprawa toczy się na zupełnie innej 
płaszczyźnie. Chodzi o to, kto wy-
gra kontrakt na świadczenie usług 
z zakresu ratownictwa medycznego 
od kwietnia tego roku. Jeżeli w Ma-
łopolsce wygrałaby go prywatna fir-
ma, to zarówno sądeckie, tarnowskie, 
jak i krakowskie pogotowia przesta-
ną istnieć. Takie sytuacje w Polsce 
już się zdarzały, ale dotyczyły mniej-
szych stacji.

Podobną próbę w Nowym Sączu 
wspomniana już duńska firma podjęła 
kilka lat temu. Zamierzonego celu nie 
osiągnęła, bo Sądecczyzna okazała się 
trudnym, górskim terenem. Najbar-
dziej zagrożone są pogotowia w du-
żych miastach. Podmiot prywatny 
działa po to, by osiągnąć zysk, a ten da 
się zdobyć tylko na oszczędnościach, 
najczęściej obcinając etaty.

Zmniejszenie liczby osób w ka-
retkach z trzech do dwóch to jedna 
sprawa. Jest też druga – o wiele bar-
dziej znacząca. 

– Obawiam się, że może dojść 
do sytuacja, w której dzwoni pa-
cjent, prosi o przyjazd karetki i nie-
stety różnymi metodami próbuje mu 
się odmawiać. Firma dostaje pewną 
pulę pieniędzy, którą może wykorzy-
stać. W jej interesie jest to, żeby jak 
najrzadziej wyjeżdżać. Im mniej wy-
jazdów, tym więcej pieniędzy, któ-
re zostają jej w portfelu. To bardzo 
niebezpieczna sytuacja – podkreśla 
Krzysztof Olejnik. 

Jest też trzecia ważna sprawa doty-
cząca jakości usług. Dziś w sądeckim 
czy tarnowskim pogotowiu pracu-
ją specjaliści, którzy mają doświad-
czenie w ratownictwie medycznym. 

– Teraz straszy się nas firmą, 
która od kwietnia miałaby przyjść 
ze swoimi karetkami i swoimi ludź-
mi i zająć nasze miejsce. Kto się znaj-
dzie? Ludzie z łapanki, bez doświad-
czenia, którzy zgodzą się pracować 
za najniższe wynagrodzenie – mówi 
Olejnik. – A o efektach ich pracy prze-
konają się niestety sami pacjenci.

– Boimy się o swoją przyszłość 
i bezpieczeństwo pacjentów. Jeste-
śmy w końcu jednym z filarów bez-
pieczeństwa, tak samo jak policja 
i Państwowa Straż Pożarna. Na tamte 
usługi nikt nie organizuje konkursów 
ofert – zauważa Krzysztof Krzemień 
z Ogólnopolskiego Związku Ratow-
ników Medycznych.

Władze sądeckiego pogotowia 
mają jednak nadzieję, że do takiej sy-
tuacji po prostu nie dojdzie, a dzia-
łania kontraktowe zostaną przepro-
wadzone w sposób przede wszystkim 
korzystny dla pacjenta. (MAT)

Sądeckiemu pogotowiu 
grozi likwidacja

Masarnie pójdą z dymem

Wiesław Leśniak, właściciel zakładów mięsnych „Leśniak”

Znam kuchnię tych decyzji 
bardzo dokładnie. Jest 
to lobbing koncernów. 
Mam nadzieję, że dożyję 
chwili, kiedy w polskim 
rządzie znajdzie się ktoś 
realnie myślący i powalczy 
o to, by polskie firmy mogły 
produkować i dawać pracę.

Kazimierz Pazgan
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www.farbol.pl

•  FARBY (dachy, elewacje, wnętrza)

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

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych.

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

REKLAMA

GOSPODARKA.  Do Sejmu trafił 
obywatelski projekt ustawy zakazu-
jącej handlu w niedziele. 115 tysięcy 
podpisów zebrano z inicjatywy no-
wosądeckiej Kongregacji Kupieckiej. 
ROZMAWIAMY  z jej prezesem 
JÓZEFEM PYZIKIEM.

– Co zadecydowało o tym, że powstała 
taka inicjatywa?

– Francuski czy niemiecki kon-
cern w swoim kraju ojczystym nie 
prowadzi sprzedaży i nie zmusza 
zatrudnionych do pracy w niedzie-
le, a u nas tak. Spójrzmy jak wyglą-
da wiele polskich rodzin: ojciec za-
rabia poza granicami kraju, a matka 
zatrudniona jest w dyskoncie. Które 
z rodziców ma czas dla dzieci? Z na-
szym społeczeństwem dzieje się coś 
złego. Problem jest o wiele poważ-
niejszy niż samo robienie zakupów 
w niedzielę. Nie postulujemy całko-
witego zakazu handlu w tym dniu, 
bo jest jeszcze turystyka i kwestia 
dostępu do produktów podstawo-
wych. Nasze postulaty są dobrze 
przemyślane.
– Kongregacja zrzesza kupców, z któ-
rych część prowadzi handel przez sie-
dem dni w tygodniu. Wprowadze-
nie zakazu w pewnym stopniu uderzy 
i w nich.

– Kiedy ruszaliśmy z naszą 
inicjatywą, rozesłaliśmy pisma 
do wielu osób – naszych parla-
mentarzystów, premiera, prezy-
denta RP, hierarchów Kościoła ka-
tolickiego i wielu innych. Odzew 
był różny. Ówczesny ordynariusz 
tarnowski, biskup Wiktor Skworc, 
wykazał wielką przychylność wła-
śnie ze względu na nasze dobre 
intencje. Kilkukrotnie podczas 
przemawiania do wiernych wyra-
żał poparcie dla naszej inicjatywy. 
Podkreślał, że nie chcemy wyko-
rzystywać tego dnia do zarabia-
nia pieniędzy, tylko doprowadzić 
do tego, by niedziela była dniem 
wolnym od pracy dla wszystkich. 
Zauważał, że chcemy chronić ro-
dzinę, której próbuje się zaszcze-
pić destrukcyjny tryb życia.
– Padają słowa o przyszłości, proce-
sach, jakie rozpoczynają się w polskim 

społeczeństwie. Wzorujecie się na jakiś 
krajach, które dyskusje na ten temat 
mają już za sobą?

– Kraje takie jak Rosja czy Tur-
cja zgadzają się na handel w nie-
dziele. Za wzór stawia się nam 
jednak kraje Europy Zachodniej. 
We Francji, Niemczech, Austrii 
czy Szwajcarii dawno wprowa-
dzono zapisy, o które my zabie-
gamy. Ten jeden dzień ma być 
dniem wypoczynku i wytchnie-
nia duchowego – taki zapis jest 
w niemieckiej konstytucji. Cho-
dzi tu przede wszystkim o jakość 
życia wszystkich obywateli oraz 
rodzin, których członkowie pra-
cują w handlu. I o to, by ludzie 
mogli się ze sobą spotkać, by ro-
dziny miały czas na bycie razem. 
Chodzenie po galerii tego nie za-
pewnia. Włodarze miast pozwa-
lają na budowę kolejnych galerii, 

bo to dla nich łatwiejsze niż stwo-
rzenie wartościowej alternatywy. 
Ma to ogromne znaczenie w wy-
chowywaniu młodego pokolenia, 
w którym kształtuje się określony 
schemat zachowań.
– Koalicja rządząca nie miała skrupu-
łów, by wyrzucić do kosza blisko mi-
liona podpisów pod projektem zwoła-
nia referendum w sprawie obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków. Projekty 
obywatelskie są trudne do przeforso-
wania. Nie obawia się Pan, że to samo 
może spotkać i ten.

– Zebraliśmy 115 tysięcy pod-
pisów, ale jak byśmy się posta-
rali, to może byłoby i pół miliona 
albo więcej. Nie nagłaśnialiśmy tak 
bardzo akcji. Zaapelowaliśmy wła-
ściwie do naszych bratnich orga-
nizacji i cel udało się zrealizować. 
Sejm zrobi co zechce. Nam zależy 
przede wszystkim na rozpoczęciu 

dyskusji. W ciągu ostatnich 10–15 
lat w społeczeństwie zaczęło się coś 
zmieniać. Badania pokazują, że 55 
procent Polaków nie chce handlu 
w niedziele. Zrozumienie dla zna-
czenia tego jednego dnia jest coraz 
powszechniejsze.
– Jeden z Pana sklepów jest jednak 
otwarty w niedziele…

– Przez piętnaście lat nie prowa-
dziłem w swoich sklepach handlu 
w niedziele. Teraz zostałem do tego 
zmuszony przez sieciowy dyskont, 
który wybudowano w sąsiedztwie 
mojego sklepu. Chodzi o utrzy-
manie klientów. W niedziele i tak 
nie ma dużego obrotu, ale jak nie 
prowadzi się w ten dzień handlu, 
to odbija się to później na całym ty-
godniu. Tak po prostu jest. Musia-
łem to zrobić, żeby utrzymać sklep 
i miejsca pracy. 

Rozmawiał KRZYSZTOF JURKOWSKI

Kupcy bronią rodzin – nie chcą 
handlu w niedziele

Włodarze miast pozwalają na budowę 
kolejnych galerii, bo to dla nich łatwiejsze 
niż stworzenie wartościowej alternatywy.
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DTS CZYTELNIKÓW. Od pra-
wie trzech lat trwa konflikt mię-
dzy sąsiadami w Brzezinach. Gra 
toczy się o warunki zabudowy 
na jednej z tamtejszych działek. 
Według dwóch rodzin postawie-
nie tam kilku nowych domków 
całkowicie zrujnuje i tak źle dzia-
łające odwodnienie terenu, na-
sili jego osuwanie się i doprowa-
dzi do zalewania ich zabudowań. 
Właścicielka spornego miej-
sca uważa, że zastrzeżenia są-
siadów są wyssane z palca i po-
wodowane czystą złośliwością. 
Na jej korzyść świadczą stosowne 
ekspertyzy. 

Agata L. odziedziczyła ziemię 
po rodzicach. Sama mieszka 
tuż obok. Podobnie jak jej brat 
po zakończeniu postępowa-
nia spadkowego chciała upo-
rządkować stan prawny działki, 
bo warunki zabudowy wyda-
wane są dożywotnio. Nawet 
nie spodziewała się, że spotka 
się z tak zdecydowanym opo-
rem sąsiadów. Mimo że już dwa 
razy dostała decyzję pozytyw-
ną, ci za każdym razem odwołu-
ją się do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego w Nowym 
Sączu.

Czego się boją
– Ta cała sprawa to kurio-

zum – twierdzi z kolei Sławo-
mir K. – Pani chce wybudować 
osiem domków na terenie, któ-
ry całkowicie się do tego nie 
nadaje – alarmuje. 

Skąd ta pewność? System 
odwodnienia, który obecnie 
tu funkcjonuje, jest tak znisz-
czony, że nie daje rady z od-
prowadzeniem wody opado-
wej przy obecnym zagęszczeniu 
zabudowania. Już w 2009 roku 
planowano jego całkowitą prze-
budowę i zamiast rur o średni-
cy 100 mm, instalację nowych 
o przekroju 400, 600 i 800 mm. 
Temat ucichł z powodu bra-
ku środków w budżecie mia-
sta. Urzędnicy sprawę zigno-
rowali, orzekli, że nic się nie 
stanie, jeśli dobuduje się tu kil-
ka kolejnych domów. Przeciw-
nicy twierdzą, że oparto się 
tu na błędnych wyliczeniach 
powierzchni dachu i podjaz-
dów, i uznano, że po zabudowie 
zostanie tyle wolnego gruntu, 
że ten poradzi sobie z odbio-
rem wody deszczowej. Pan Sła-
womir irytuje się, że to bzdu-
ra, bo pod kilkudziesięcioma 
centymetrami ziemi jest gli-
na. Tym samym woda nie może 
wsiąknąć w podłoże i ze zdwo-
joną siłą będzie uchodziła z po-
chyłego obszaru m.in. na jego 
położoną niżej działkę. Podob-
nie jak sama ziemia, bo według 
protestujących sporna inwesty-
cja obejmuje teren osuwisko-
wy. Dowód? Rokroczny napór 
ziemi, która przekrzywia ich 
ogrodzenia. 

– Któregoś dnia ludzie, któ-
rzy tam zamieszkają obudzą się 
w moim ogródku – zastrzega 
z całym przekonaniem K. 

Kropką nad „i” sporu było 
przyzwolenie, by kanaliza-
cja w mających powstać dom-
kach funkcjonowała w oparciu 
o szamba, mimo że pod koniec 
ubiegłego roku teren skanali-
zowano. Mieszkający poniżej 
są przekonani, że nabór wody 
deszczowej będzie systematycz-
nie doprowadzał do wycieka-
nia kloaki na zewnątrz. Tak się 
przecież już działo w podobnie 
usytuowanych zabudowaniach. 

Nie chcę nic budować…
Po pierwszym odwołaniu 

SKO przychyliło się do tych 
wątpliwości i nakazało Aga-
cie L. wykonanie dodatkowych 
ekspertyz m.in. geodezyjnych. 
Te wypadły na jej korzyść. K. 
nie ukrywa niezadowolenia. 
Według niego ekspertyzy, je-
śli nie celowo zafałszowa-
no, to przynajmniej zrobiono 
niefachowo. Odwierty, które 
miały zweryfikować, czy te-
ren jest osuwiskowy, zrobiono 
nie w tych miejscach co trzeba, 
nachylenie terenu w dokumen-
tacji wynosi raz około 9 stop-
ni, raz 17. O tym, że cała spra-
wa jest szemrana świadczyć 
może również fakt, że doku-
mentacja wydawana jest z dnia 
na dzień, a przecież terminy 
wynoszą zazwyczaj kilka ty-
godni albo miesięcy. Dlatego 
pan Sławomir wraz z sąsiada-
mi raz jeszcze zwrócił się o po-
moc do SKO.

– Prawo obliguje nas do wy-
dania warunków zabudo-
wy. Nie możemy odmówić. 
A co najważniejsze, na tym 
etapie nie ma możliwości 
ustalania jakichkolwiek roz-
wiązań technicznych. By móc 
o nich rozmawiać, potrzebny 
jest projekt i wszczęcie proce-
dur związanych z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę – tłu-
maczy Mirosław Trzupek, dy-
rektor Wydziału Architektury 
i Budownictwa. Sama właści-
cielka spornego terenu rozkła-
da ręce ze znużeniem. 

– Już nie chcę na ten temat 
rozmawiać. Nie mam zamia-
ru tam niczego budować, ja 
chcę po prostu dostać warun-
ki zabudowy, bo te wydawa-
ne są bezterminowo. Chcę tyl-
ko uporządkować stan prawny 
gruntu. 

Kobieta podkreśla również, 
że spełnienie wszystkich rosz-
czeń sąsiadów – budowa muru 
oporowego, przebudowa odwod-
nienia itp. – znacznie przewyż-
sza wartość rynkową jej działki. 
Pogodziła się również, że konflikt 
może się toczyć jeszcze kilka lat, 
bo sąsiedzi mogą pójść ze swoimi 
zastrzeżeniami do sądu. 

(TISS)

Spór o zabudowę 
Brzezin
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– Pamiętacie nasze pierwsze 
spotkanie?

Aśka: Pamiętamy, to był marzec 
2013 r.
– Przypomnijmy, że spotkaliśmy się 
przed świętami Wielkiej Nocy, kie-
dy Wasze sakwy były już spakowa-
ne, łańcuchy w rowerach nasmarowa-
ne i powiedzieliście: „Ok, wyruszamy 
z Berlina. Przed nami 14 tys. km dro-
gi, 250 dni pedałowania. Jedziemy 
do Hongkongu!”

Aśka: Wyruszyliśmy 7 kwietnia, 
a zakończyliśmy podróż 23 grud-
nia, czyli wyszło dokładnie 261 dni, 
trochę dłużej niż planowaliśmy. Za-
miast 14 tys. km zrobiliśmy 11,5 tys.
– Dojechaliście do Hongkongu?

Kuba: Dojechaliśmy.
– Rok temu nie wierzyłem, że doje-
dziecie, że raczej się poddacie na trud-
nej trasie, wsiądziecie do pociągu, au-
tobusu i ułatwicie sobie życie. Nie było 
takiego momentu?

Kuba: Były takie momenty i dlate-
go – tak jak Aśka powiedziała – prze-
jechaliśmy na rowerach 11,5 tys. km, 
nie 14. Głównie w Chinach podjeż-
dżaliśmy autobusem i pociągiem, ra-
czej ze względu na monotonię kra-
jobrazu niż na zmęczenie fizyczne 
czy na jakieś inne problemy. Po pro-
stu po kilku tygodniach spędzonych 
w takim samym pustynnym kra-
jobrazie, gdy nic się nie zmienia-
ło, a wiza nas goniła, bilet powrot-
ny już był kupiony, to pomagaliśmy 
sobie, żeby wylądować gdzieś w cie-
plejszych i przyjemniejszych rejo-
nach Chin. Więcej zobaczyć, a troszkę 
mniej pedałować po próżnicy.
– O ile więcej ważyliście podczas na-
szego pierwszego spotkania?

Aśka: Po 5 kilo schudliśmy. Ści-
ślej – schudliśmy trochę więcej, ale 
przybyło nam mięśni, więc bilans 
jest minus 5.
– Łatwo było?

Aśka: Czasami było łatwo, czasa-
mi bardzo trudno. Przy czym trud-
ności zaskoczyły nas, bo trudno nie 
było wtedy, kiedy warunki atmos-
feryczne były skrajnie złe, tylko 
wtedy, kiedy było nudno.
– Czyli na pustyni?

Aśka: Na przykład na pustyni 
w Chinach. Tak, bo po trzech ty-
godniach jechania przez pustynię 
i kolejną noc pod namiotem i zno-
wu trzeba wstać i znowu wiado-
mo, że przez najbliższe 80 km, które 

tego dnia chcemy zrobić, nic się 
nie wydarzy, nic się nie zmieni. 
I to było najtrudniejsze, żeby się 
zmotywować i żeby znowu wsiąść 
na rower i pojechać dalej.

Kuba: Trzeba zaznaczyć, że my-
śmy się aż tak szybko nie poddali, 
bo wiedzieliśmy, że pustynia jest 
przed nami, że to jest 2 tys. km 
wzdłuż pustyni.
– Po piasku? Drogą? Szosą?

Kuba: Drogą, szosą, ale po pra-
wej stronie płaska piaszczysta 

pustynia, po lewej suche pustynne 
góry. Chcieliśmy to zobaczyć, inte-
resował nas bardzo ten region i pa-
trzyliśmy na taki krajobraz przez 
trzy tygodnie. Wielu rowerzystów 
po prostu pomija ten fragment, 
wiedząc co tam będzie, wsiada 
w pociąg już od razu w Kaczka-
rze, bo tam się zaczyna ten pu-
stynny odcinek. Myśmy pojechali 
i po trzech tygodniach stwierdzili-
śmy, że wystarczy.
– Jak znaleźć motywację w takiej 
monotonii?

Aśka: Zawsze jest tak, że jak ktoś 
ma dołek, to druga osoba mówi: 
„Wsiadaj, nie marudź, jedziemy”. 
Nigdy nie było tak, że razem mie-
liśmy problem motywacyjny. Za-
wsze się wymienialiśmy, więc 
to nas ratowało w tych trudnych 
sytuacjach. Kiedy mi było trudno, 
to Kuba akurat nalegał, żeby jechać 
dalej i na odwrót.
– Chiny to jeden kryzys? Było ich 
więcej?

Aśka: Chiny to główny kryzys. 
Jak wjechaliśmy w wysokie góry 
i dwa dni, kiedy jechaliśmy w stro-
nę granicy z Chinami, były wła-
śnie takie kryzysowe. Była bardzo 
zła pogoda. Wyjeżdżaliśmy na 3600 
metrów n.p.m., więc przez cały 
czas pod górę, wiatr w twarz, mgła, 
nie było nic widać, w końcu kie-
dy dojechaliśmy do Chin, byliśmy 
zmęczeni.
– Ile granic przekraczaliście i czy 
czasami budziły jakieś dodatko-
we emocje, których byście nie chcie-
li doświadczyć? 

Kuba: Odwiedziliśmy w sumie 
na trasie 17 krajów i nie było takich 

sytuacji. Raczej nas straszyły trud-
ności formalne i trwało to czasa-
mi bardzo długo. Nigdy natomiast 
nie mieliśmy wrażenia, że nas nie 
przepuszczą do tego kraju. Ostrze-
gali nas czasem na posterunku wy-
jazdowym: „Uważajcie, bo w tym 
następnym kraju bardzo nie lu-
bią tego, tego albo tego. Asia po-
wiedziała, że tam rowerzyści nie 
są aż taką rzadkością, więc ni-
gdy nie było tak, że wjeżdżaliśmy 
na granicę i celników zamurowa-
ło, bo nie wiedzieli, co zrobić. Dużo 
pobieżniej sprawdzali rowerzystów 
niż samochody.
– Wszędzie byliście mile widziani?

Aśka: Tak. Wszędzie byliśmy mile 
widziani, w niektórych krajach 

NOWY SĄCZ
ul. Sobieskiego 
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bardziej, w innych troszkę mniej. 
Ale krajem, w którym byliśmy naj-
milej widziani był Iran.

Kuba: Powiedziałbym, że czasa-
mi nawet zbyt mile widziani, w tym 
sensie, że gościnność wykracza tam 
poza nasze wyobrażenia, co gene-
ralnie jest bardzo miłe. Chciałoby 
się, żeby tak było zawsze, ale jeżeli 
ma się do zrealizowania jakiś plan, 
kilometry do przejechania, chce 
dotrzeć do jakiegoś celu, to każde 
kolejne zaproszenie na obiad, czy 
każde kolejne zaproszenie na noc-
leg, któremu niestety trzeba odmó-
wić, bo nie mamy na to czasu, to był 
jakiś problem.
– Czuliście się bezpiecznie?

Aśka: Tak. Nawet nie zabiegaliśmy 
o te zaproszenia, po prostu zdarzało 
się prawie codziennie, że na drodze 
ktoś zatrzymywał się samochodem, 
wysiadał, witał nas bardzo serdecz-
nie i zapraszał do siebie na obiad, 
albo na nocleg, albo nawet na trzy 
dni. Oni po prostu uważają, że gość 
w dom, to Bóg w dom. Nie robią tego 
na siłę, nikt im nie każe.
– Czyli Iran był dla was numerem 1 
na liście najsympatyczniejszych krajów 
na waszej drodze.

Kuba: Najbardziej gościnnych.
Aśka: Naszym numerem jeden 

jest Turcja.
Kuba: We wszystkich innych ka-

tegoriach. Jakbyśmy mieli wybrać 
jeden kraj, w którym najbardziej 
nam się podobało, pod względem 
krajobrazowym itd., to chyba wła-
śnie Turcja. Natomiast pod wzglę-
dem gościnności i takiej ludzkiej 
dobroci to Iran.
– Na całej trasie nikt nie miał złych za-
miarów wobec Was?

Aśka: Nie, nikt.
– Ani jednego wątpliwego momentu?

Aśka: Ani jednego i nawet sami 
jesteśmy zaskoczeni, bo nie jest 
tak, że innym rowerzystom też nic 
złego się nie przytrafiło. Poznali-
śmy Francuza, którego okradzio-
no. A nam naprawdę nic złego się 
nie przydarzyło.
– Najpiękniejszy moment na tej bli-
sko 12–tysięcznej trasie? Najpiękniej-
szy dzień z 260 dni?

Aśka: To chyba był ten dzień prze-
jazdu do Chin, pomimo że to był 
najtrudniejszy dzień.
– Pomimo mgły, wiatru i wielokilome-
trowego podjazdu?

Kuba: Może właśnie ze względu 
na to osiągnięcie, że wyjechaliśmy.

– Najdłuższy odcinek?
Kuba: Najdłuższy był bardzo od-

stający od średnich, bo 170 kilo-
metrów zrobiliśmy jednego dnia. 
I to trochę przez przypadek. Przez 
przypadek w tym sensie, że miało 
być na trasie miasto, mieliśmy do-
jechać do niego i tam się okazało, 
że nie ma gdzie spać, więc potem 
musieliśmy zrobić jeszcze kolejne 
kilkanaście kilometrów, żeby roz-
bić namiot, znaleźć jakieś miejsce. 
Natomiast średnio można powie-
dzieć, że te 80 kilometrów dzien-
nie robiliśmy.
– Z 260 nocy, ile spędzonych pod 
namiotem?

Kuba: Chyba mniej niż połowa, 
bo bardzo dużo spaliśmy u ludzi, 
którzy nas zapraszali do domów. 

Aśka: Też, ale my po prostu bar-
dzo dużo korzystaliśmy z gościn-
ności ludzi zrzeszonych w po-
dróżniczych społecznościach 
internetowych, które oferują 

nocleg u siebie za darmo. Całą Eu-
ropę praktycznie z tego korzysta-
liśmy, dużo w Turcji i w Iranie też.
– W które miejsca chcielibyście jesz-
cze wrócić?

Aśka: Do Gruzji na pewno. Idąc 
od początku podróży to Węgry nam 
zapadły bardzo w pamięć, na pew-
no Turcja.

Kuba: Chcemy wrócić do Tur-
cji i to rowerowo. Na pewno Gru-
zja jest takim krajem, który ciągle 
znamy słabo, a ma dużo do zaofero-
wania, tak samo Iran. Powtarza się 
ta nazwa, ale myśmy ominęli dużo 
atrakcji Iranu, bo nie były po dro-
dze, a to jest bardzo duży kraj.
– Kraj policyjny, pełen zakazów, nie-
przyjazny Europejczykom.

Aśka: Właśnie nie, to jest kraj po-
licyjny i pełen zakazów, ale jest bar-
dzo przyjazny turystom.

Kuba: Jest to na pewno w ja-
kimś stopniu trudny kraj dla ludzi, 
którzy tam żyją. Natomiast turyści 

są mile widziani. Ani ze strony zwy-
kłych ludzi, ani ze strony policji nie 
ma żadnych niedogodności.

Aśka: Oczywiście tam trze-
ba się zgodzić na panujące wa-
runki i dla mnie było to trudniej-
sze niż dla Kuby, bo to oznaczało, 
że muszę jechać w koszuli z dłu-
gim rękawem, takiej przed kolano, 
w chustce przez cały czas na gło-
wie. Jeżeli turysta lub turystka się 
na to nie zgodzi, to wtedy są jakieś 
konsekwencje.

Kuba: W Iranie byliśmy podczas 
trwania ramadanu, miesiąca postu. 
Oznacza to, że zakaz spożywania 
posiłków w miejscach publicznych 
jest przestrzegany. My, jako ro-
werzyści, byliśmy w podróży i ten 
zakaz nas de facto nie obowiązuje, 
bo zasady są takie, że ludzie będą-
cy w podróży mogą się posilać, jed-
nak byliśmy parę razy grzecznie po-
proszeni, żeby się gdzieś schować.
– Proszeni przez policję?

Kuba: Nie, przez wierzących, 
miejscowych ludzi. Robili to bar-
dzo grzecznie, mówiąc, że to jest ich 
święty miesiąc postu i żebyśmy zje-
dli gdzieś schowani, a nie na ulicy. 
Wtedy jeszcze jedliśmy szaszłyki, 
szaszłyki z kurczaka i ryż plus wa-
rzywa grillowane. Taką dużą zmia-
ną po tej podróży jest to, że prze-
szliśmy na wegetarianizm. Trochę 
się zmieniło. To jest trudne do wy-
obrażenia, ale kiedy przyjechali-
śmy do Teheranu, wielkiego mia-
sta, to praktycznie przed zachodem 
słońca było prawie niemożliwe, 
żeby znaleźć miejsce, w którym coś 
można zjeść.

Aśka: To był duży kłopot, też 
ze względu na to, że byliśmy w Ira-
nie w lipcu, więc było bardzo gorą-
co. Dlatego jeździliśmy zazwyczaj 
od 6 rano do 11, potem robiliśmy 
3–4 godziny przerwy. Szukali-
śmy takiego miejsca, w którym 

moglibyśmy przeczekać te kilka go-
dzin i chcieliśmy, żeby to była wła-
śnie jakaś knajpa albo herbaciarnia, 
ale te miejsca były zwykle zamknię-
te. Zdarzały się dni, że nie udało 
się takiego miejsca znaleźć i wtedy 
trzeba było wybrać jakiś przepust 
pod drogą, kilka drzew, żeby tro-
chę cienia znaleźć.
– Ile wasza 9–miesięczna podróż 
kosztowała?

Aśka: Zaplanowaliśmy dzienny 
budżet 80 zł na dwoje. Dzięki temu, 
że mieliśmy namiot, że korzystali-
śmy z gościnności ludzi, że nocu-
jąc u kogoś od razu zaproszeni by-
liśmy na kolację i śniadanie, więc 
to była dla nas duża oszczędność. 
Ale nie zrobiliśmy jeszcze podsu-
mowania budżetu.
– Pierwsza myśl, kiedy zobaczyliście 
Hongkong?

Kuba: To już jest koniec.
Aśka: Nie, nie. Raczej jak prze-

jechaliśmy granicę to zapanowała 
w naszych głowach cisza i spokój. 
Po trzech miesiącach w Chinach, 
które są bardzo głośne, gdzie 
na drogach panuje niesamowi-
ty huk i hałas, gdzie ludzie krzy-
czą, bo tak po prostu komuniku-
ją się ze sobą, kiedy wjechaliśmy 
do Hongkongu, to wydawało nam 
się, że zapanowała cisza i spokój.

Kuba: Kiedy wsiadaliśmy do sa-
molotu przyszła taka refleksja, takie 
dziwne uczucie. Żeby gdzieś doje-
chać, widzieć, jak zmienia się świat 
i poczuć jak to jest daleko, ile wy-
maga wysiłku, czasu, a potem w 15 
godzin lotu wszystko się resetuje. 
Widzi się mapę świata, przelatuje 
się nad tymi miejscami poznawa-
nymi przez blisko rok, a teraz od-
dalonymi od siebie o godzinę lotu.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Cała obszerna wersja rozmowy 
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ROZMOWA 
z KRZYSZTOFEM KOBOSEM, 
dyrektorem zarządzającym 
TOYOTA KOBOS

– Kryzys, nic się nie sprzedaje, bran-
ża motoryzacyjna w odwrocie…

– Powiedziałbym, że wręcz 
przeciwnie. Jeśli byłoby dalej tak, 
jak jest obecnie – choć wiemy, 
że niestety nie będzie – to ja wró-
żyłbym jakieś 30 procent wzro-
stu sprzedaży względem roku 
poprzedniego.
– Rok 2014 dobrze się dla bran-
ży rozpoczął , ale czy 2013 się równie 
dobrze skończył?

– Jeżeli cały 2014 byłby taki, jak 
końcówka 2013, to wzrost byłby 
dużo większy. Natomiast, patrząc 
na to, jak zapowiedź nowelizacji 
ustawy o VAT wpływa na nastroje 
klientów, to na pewno doszliby-
śmy do wcześniej wspomniane-
go poziomu 30 procent wzrostu.
– Kilku sądeckich dilerów mówi: 
„ Nie mamy już samochodów 
do sprzedania”. To jednostkowe 
przypadki?

– Mogą być tego dwie przyczy-
ny: nie ma nic, bo nic nie było, 
albo nie ma nic, bo się już sprzeda-
ło. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, 
że przygotowaliśmy się na taki 
rozwój wydarzeń. Kiedyś powie-
działem, że jutro należy do tych, 
którzy przygotowują się dzisiaj. 
I w myśl tej zasady podejmowali-
śmy wszystkie działania. Już koń-
cem listopada jasne było, co nas 
czeka. Dzisiaj nie wiemy jesz-
cze, w jakich realiach znajdo-
wać się będziemy końcem lutego, 
bo to jest pewnie data graniczna. 
Z pewnością można jednak po-
wiedzieć, że tutaj zbiera ten, kto 
zasiał.
– Panu również zabrakło samocho-
dów do sprzedaży?

– Samochodów zabrakło. Nie-
których w końcówce tamte-
go roku, innych już w nowym 
roku. Wchodzimy w drugą połowę 
stycznia i wielu modeli, których 
klienci oczekiwali, czy chcieliby 
jeszcze zamówić, po prostu już nie 
ma – popyt jest na tyle duży. Za-
brakło tych z możliwością odlicze-
nia pełnego VAT–u. Przygotowali-
śmy się, ale jednak zabrakło. Nie 
można było kupić tych samocho-
dów nieskończenie wiele, bo jeżeli 
by zostały na placu, to my zosta-
libyśmy z homologacjami cięża-
rowymi, które nie dają nabywcy 
po zakończeniu „okresu niepew-
ności” żadnych korzyści. Mówiąc 
inaczej – trzeba będzie kupić sa-
mochód ciężarowy, którego i tak 
nie będzie się dało zarejestrować 
w sposób pozwalający na to od-
liczenie. Sądzę, że datą granicz-
ną pozwalającą na pełne odli-
czenie VAT–u będzie końcówka 

lutego. Ministerstwo Finansów 
robi wszystko, aby ta sytuacja na-
stąpiła jak najwcześniej.
– Furtka pozwalająca na pełne od-
liczenie VAT–u pojawiła się niespo-
dziewanie? Rynek wydawał się za-
skoczony sytuacją.

– Niespodziewanie o tyle, że we 
wrześniu czy październiku nikt 
tak naprawdę się tym nie intere-
sował. Ta furtka pojawiła się tylko 
i wyłącznie dlatego, że ktoś zaspał. 
Przepisy, które zostały wprowa-
dzone na początku 2011 r. za-
kładały odpis VAT–u w wysoko-
ści 60 procent, ale nie więcej jak 
6 tys. zł i one miały obowiązywać 
do końca 2013. Na później nie było 
nic zaplanowane. Przepisy mają 
być jasne i przejrzyste, do czego 
dąży Unia Europejska – albo odli-
czasz, albo nie. Oni dali nam czas 
do końca 2016 r. na naprawienie 
tych „nieścisłości”. Teraz, dla nie-
których trochę niespodziewanie, 
wróciły przepisy, które obowiązy-
wały do końca 2010, a dobrze pa-
miętamy okres tzw. kratki i moż-
liwości z tym związanych.
– Pierwszy raz od niepamiętnych 
czasów doszło do sytuacji, kiedy 
klienci musieli z salonu odejść z ni-
czym, zamiast odjechać nowym 
samochodem.

– To prawda, natomiast pokusa 
jest na tyle duża, że – jak widzimy 
po ilościach zamówień – dla klien-
ta nie najważniejsze jest natych-
miastowe posiadanie samochodu, 
tylko raczej skorzystanie z możli-
wości odliczenia, które szybko się 
nie powtórzy.
– Z braku samochodów szaleństwo 
odliczeniowe już się skończyło?

– Zdecydowanie nie. Walczymy 
jeszcze o to, co na tę chwilę moż-
na zamówić, a co będziemy w sta-
nie klientom dostarczyć – zakła-
dam – do końca lutego.

– Decydująca jest data zamówienia?
– Decydująca jest data reje-

stracji samochodu. Celem reje-
stracji do urzędu nie jedziemy 
samochodem, tylko musimy do-
starczyć tam jego papiery. Pamię-
tajmy, że samochody przyjeżdżają 
do nas z zagranicy. Muszą zostać 
przetransportowane na skład cel-
ny i dopiero po ocleniu dysponu-
jemy dokumentami, które umoż-
liwiają rejestrację samochodu. Tak 
więc, kiedy samochód jest w kra-
ju, choć nie ma go jeszcze fizycznie 
u nas, możemy taką dokumenta-
cję klientowi przekazać.
– A co będzie, jeśli nie uda się do-
starczyć dokumentów na czas?

– Teoretycznie istnieje takie ry-
zyko, ale pracujemy ze świado-
mością, że nasza oferta musi być 
atrakcyjna dla klienta. Zapewnia-
my refundację różnicy, która po-
wstanie w momencie, kiedy nie 
uda się zarejestrować auta w lu-
tym. Czyli w każdym wariancie 
nasz klient wyjdzie na swoje. Do-
płaci marka i będzie to koszt, któ-
ry można zaksięgować mentalnie, 
jako utrzymanie wskaźnika lojal-
ności w stosunku do swoich klien-
tów. Zebraliśmy i przeznaczyliśmy 
na to środki – mówię tutaj o Toy-
ocie Motor Europe, czyli konty-
nentalnej organizacji – po to, żeby 
klienta nie zostawić na przysło-
wiowym lodzie.
– A jaki był 2013 r. na sądeckim ryn-
ku dla branży motoryzacyjnej?

– Zgrzeszyłby ten, kto by po-
wiedział, że zły. Przed momentem 
otrzymałem analizę CEPIK–u za 
ubiegły rok dla byłego wojewódz-
twa nowosądeckiego.
– Co wynika z tej analizy?

– W grudniu na miejscu pierw-
szym Toyota z ponad 10–procen-
towym udziałem w rynku! 8,5 
procent udziału w rynku Kia, 

Volkswagen 7,61 proc., na rów-
ni z Renault. Później Seat, Skoda, 
Fiat, Chevrolet i Ford. Grudzień 
wygraliśmy, bo – jak już powie-
działem – jutro należy do tych, 
którzy przygotowują się dzisiaj. 
Zabezpieczyliśmy odpowiednią 
liczbę samochodów, która pozwo-
liła nam wygenerować ten wynik, 
ale przede wszystkim, trafiliśmy 
w gusta klientów. Patrząc na wy-
niki całego roku, nasza firma zna-
lazła się na miejscu czwartym.
– W 2013 r. sądeczan częściej było 
stać na nowy samochód niż w latach 
poprzednich?

– Częściej. Dla mnie osobiście 
głównym powodem do satysfak-
cji jest konsekwentne budowa-
nie naszej pozycji na rynku. Kiedy 
wchodziłem na sądecki rynek koń-
cem 2006 r., nasze udziały w nim 
były nieznacznie poniżej 5 procent. 
Teraz zakończyłem rok prawie 8–
procentowym udziałem przy cią-
gle umacniającej się konkurencji 
oraz nieznacznym wzroście całe-
go rynku względem 2012 r.
– Skąd optymizm w planach 
na 2014 r., skoro powiedział Pan, 
że taka sytuacja jak z obecnym odli-
czeniem VAT–u szybko – albo nawet 
nigdy – już się nie powtórzy?

– Wspomniana sytuacja, czy ra-
czej okazja na odliczenie, ciągle 
trwa. A przecież czas to pieniądz. 
Jestem przekonany, że warto wy-
korzystać taki moment. Zresztą 
ilość informacji jakie pojawiły się 
na ten temat, cały szum medialny 
wokół sprawy pokazują, że to sy-
tuacja do wykorzystania dla osób 
noszących się z zamiarem zaku-
pu samochodu. Jeśli dysponuje-
my środkami, a w naszych nieod-
ległych planach jest zakup auta, 
warto to zrobić teraz, a nie cze-
kać. Mówię oczywiście o tzw. au-
tach z kratką. Dodatkowo naszą 

przewagę budujemy dzięki najbar-
dziej niezawodnemu produktowi, 
najlepszej obsłudze, najnowszym 
technologiom – po prostu pasji 
w tym co robimy, ale to już temat 
na inną rozmowę…
– Mówiąc o samochodzie z krat-
ką ma Pan na myśli samochód wy-
korzystywany do celów służbo-
wych. A co z tymi, którzy chcą 
z niego korzystać również do celów 
prywatnych?

– Dziś właściwie nikt nie 
jest w stanie zinterpretować, 
co to znaczy wykorzystać samo-
chód do celów prywatnych. Po-
zwolę sobie przywołać taką sy-
tuację, kiedy zarzucano panu 
premierowi, że podróżuje do pry-
watnego domu samolotem rządo-
wym. Premier twierdził z kolei, 
że czas, jaki spędza na pokładzie 
tego samolotu poświęca na pra-
cę. A któż z nas, prowadząc fir-
mę i jadąc do domu nie rozmawia 
przez telefon i nie załatwia służ-
bowych spraw? 
– Obroni się taka interpretacja?

– Nie mam pojęcia, bo nikt nie 
wie, co się wydarzy. Ministerstwo 
Finansów chce się pokusić się o to, 
aby możliwość 50–procentowe-
go odpisu, który będzie możliwy 
w okresie po kratce, zlikwidować 
właśnie dla tych, którzy używa-
ją samochodu w tzw. trybie mie-
szanym. A jaka jest interpreta-
cja używania samochodu w trybie 
mieszanym? Czy jeśli użytkuje-
my samochód, przykładowo, trzy 
lata, a w drugim roku, jedenastym 
miesiącu, i 31 dniu użytkowania 
zdarzy nam się pojechać do skle-
pu po bułki i ktoś nas na tym na-
kryje, to będziemy musieli zapła-
cić jak za użytkowanie samochodu 
do celów prywatnych?
– Tak więc hulaj dusza, moż-
na wszędzie jeździć samochodem 
służbowym!

– Jestem oczywiście za tym, 
ażeby podatek należny był sku-
tecznie ściągany, ale w tym miej-
scu pozwolę sobie przywołać za-
leżność, którą kiedyś pokazał 
ekonomista Arthur Laffer. Jej in-
terpretacja pokazuje zależność 
pomiędzy stawkami podatków, 
a możliwościami skutecznego 
ich ściągania. Nie jest tajemnicą, 
że wzrost stopy opodatkowania 
początkowo skutkuje wzrostem 
wpływów z podatków do budże-
tu państwa, ale po przekrocze-
niu pewnego poziomu te wpływy 
kwotowo spadają. Wiadomo też, 
że są państwa gdzie niższa stawka 
opodatkowania daje wyższe wpły-
wy do budżetu. Tam gdzie podatek 
jest wyższy – kolokwialnie mó-
wiąc – opłaca się obchodzić prze-
pisy. I z tym w Polsce, jak zapewne 
wielu z nas wie, mamy do czynie-
nia w wielu dziedzinach życia.

Rozmawiał (WICZ)

Pierwszy raz zabrakło 
samochodów dla klientów
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Na jakiej dziedzinie 
życia najlepiej się 
znają dorośli Po-

lacy? Oczywiście na medycy-
nie. Celowo podkreślam, że nie 
na służbie zdrowia, ale właśnie 
na udzielaniu wzajemnych po-
rad lekarskich. Truizmem było-
by w tym miejscu przypomina-
nie, że polska służba zdrowia jest 
systemowo chora od... wieków. 
Szczególnie zaś wykwit pomy-
słów na jej uzdrowienie radośnie 
trwa od czasów nieudolnego pre-
miera Jerzego Buzka, który „zaor-
dynował” społeczeństwu za jed-
nym zamachem aż cztery reformy 
państwa. W tym także służby 
zdrowia. Od 1999 r. trwa trzęsie-
nie ziemi w lecznictwie, bo kolej-
ne rządy do dzisiaj nie radzą sobie 
zupełnie jak ma wyglądać konsty-
tucyjnie zagwarantowana opie-
ka zdrowotna. Nie tylko szpitalna, 
w poradniach, przychodniach, ale 
przede wszystkim profilaktyka. 

Począwszy od żłobka, przedszkola. 
Ten taniec chocholi trwa do dzisiaj 
czego objawami w sądeckim szpi-
talu były częste zmiany na dyrek-
torskim fotelu, nie wspominając 
już o takich eksperymentach, jak 
podawanie w nim pacjentom jed-
nego dnia samego pierwszego da-
nia, zaś drugiego dnia dania dru-
giego. Paranoja! W tym chorym 
systemie służby zdrowia nadzwy-
czaj sobie radzi dyrektor sądec-
kiej lecznicy Artur Puszko. Zresz-
tą on też w zeszłym roku poddany 
został „ekstrakcji” (zachowu-
jąc terminologię medyczną) przez 
swoich nadzorców z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Blamaż marszał-
kowski nie trwał długo i Pusz-
kę szybko „wstawiono” w miejsce 
poprzednie. To tak jakby wyrwać 
ząb trzonowy i powtórnie go wło-
żyć w to samo miejsce. Rana jed-
nak pozostała. Żeby było cieka-
wiej, stało się to równo rok temu, 
kiedy w nowosądeckim szpita-
lu specjalistycznym uruchomio-
no po latach starań (też stał za tym 
dyrektor Puszko) nowoczesny od-
dział onkologii.

Łaska pańska na pstrym ko-
niu jeździ. Więc jeszcze wczoraj 
Puszko był na cenzurowanym, 
dzisiaj wicemarszałek woje-
wództwa Wojciech Kozak oznaj-
mia radośnie, że wkrótce w od-
dziale onkologii uruchomiona 

zostanie radioterapia. Prowa-
dzone są zaawansowane rozmo-
wy kontrolowane z NFZ. Oczy-
wiście nie prowadzi je Urząd 
Marszałkowski, ale właśnie dy-
rektor Puszko. Jak zwykle sukces 
ma wielu ojców.

Przy chorym systemie leczni-
czym, powszechnym narzeka-
niu na służbę zdrowia, krytycznej 
ocenie pracy sądeckiego szpitala, 
jako całości przez wielu pacjen-
tów mimo wszystko otwarcie ra-
dioterapii, a tym samym kom-
pletnie wyposażonego oddziału 
onkologii należy uznać za wiel-
ki sukces. Sukces sądeckiej lecz-
nicy firmowany przez dyrektora, 
ale także lekarzy i pielęgnia-
rek od roku w oddziale onkolo-
gii, jak choćby doktorów Woj-
ciecha Milanowskiego, Roberta 
Gajewskiego i przede wszystkim 
zmarłego w lipcu zeszłego roku 
nieodżałowanej pamięci Jacka 
Szablińskiego.

O potrzebie istnienia onkologii 
w Nowym Sączu nie ma co wspo-
minać. Ale jak zwykle znajdą się 
malkontenci domorośli fachow-
cy, bo przecież wokół nas są sami 
medycy i... cyrulicy. Jestem też 
przekonany, że czas dyrektoro-
wania Artura Puszki będzie za kil-
ka dobrych lat tak wspominany 
jak czasy legendarnego dyrektora 
Zygfryda Żurka.

Wokół nas sami medycy

Jerzy Wideł
Z kapelusza

OPINIE

N ormalniejemy. Jak prze-
powiadały wróżki, jasno-
widze widzący w pod-

czerwieni i radiesteci poszukujący 
nie tylko wody, rozpoczęty wła-
śnie rok miał nam szczęśliwie 
upływać pod znakiem polity-
ki w każdej postaci. W końcu roz-
począł się rok wybitnie wyborczy. 
No więc na razie przepowied-
nie i prognozy nie sprawdzają się. 
Oprócz tego, że nie sprawdza się 
generalna prognoza pogody mó-
wiąca, że w zimie powinno być 
zimno, to nie sprawdza się rów-
nież wspomniana prognoza poli-
tyczna. Ludzie coraz mniej intere-
sują się polityką i dają temu wyraz 
na każdym kroku. Rzekło się 
– normalniejemy. Czym się zatem 
interesują ludzie w miejsce, któ-
re w ich głowach powoli opusz-
cza polityka? Tym, czym powin-
ni się interesować, czyli stanem 
swoich portfeli i mechanizmami 

rządzącymi utrzymaniem ich 
w należytym stanie. Od tego naj-
większego portfela poczynając, 
czyli stanu finansów publicznych, 
przez portfele mniejszych wspól-
not, które w różnych konstela-
cjach tworzymy, na naszych indy-
widualnych portfelikach kończąc. 
Budujące jest to, że w miejsce nie-
kończącego się serialu politycz-
nych konferencji prasowych, 
na których głównie ktoś komen-
tuje to, co wcześniej powiedział 
inny, pojawiają się konferencje 
oraz inicjatywy mające pomóc po-
prawić realną jakość naszego ży-
cia. Coraz częściej rozmawiamy 
nie o wirtualnych problemach ce-
lebrytów żyjących w wirtualnym 
świecie, ale o prawdziwych pro-
blemach ekonomicznych rządzą-
cych naszym całkiem realnym ży-
ciem. Sam jestem zdumiony, jak 
wiele miejsca w tym numerze DTS 
zajmują problemy przedsiębior-
ców, kupców, pracodawców i pra-
cowników, a jak mało polityczne 
idee i przepychanki. Nie cieszmy 
się na zapas. Z całą pewnością po-
lityczna pralnia niebawem zacznie 
wypierać inne doniesienia, ale 
to w końcu głównie od nas zależy, 
ile przebije się do opinii publicz-
nej dobrych inicjatyw i pomysłów 
czyniących nasze życie lepszym.

Normalność 
wypiera politykę

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Farby
do zadań 
          specjalnych

Greinplast Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 43, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 449 03 16 | fax: 18 440 44 70 

nsacz@greinplast.com.pl

Pełen asortyment wysokiej jakości produk- 
tów, fachowe i pewne doradztwo oraz 
odpowiedzialność czynią z firmy Greinplast 
niezawodnego i pewnego partnera, tworzą- 
cego solidną markę systemów ociepleń spod 
znaku żółwia.

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

www.greinplast.com.pl
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Więcej wyprzedaży w salonie Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

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

Oferta ważna do 31.01.2013 r. lub do wyczerpania zapasów, szczegóły u sprzedawców.
„Sony”, „make.believe” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.   
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku gazetki. 

posaleli !!!
szalone wyprzedaże w Sony Centre

Motionflow XR 400 Hz

Technologia X-Reality PRO

Technologia NFC

Obraz ze smartfonu*  
na ekranie TV za jednym  
dotknięciem do pilota

* z technologią NFC

pasywne okulary 3D   4 pary (4x TDG-500)

4 299 zł 3 999  zł

Clear Resolution Enhancer

Motionflow XR 100 Hz

Podświetlenie Direct LED

Telewizor LED.  
Kolejny poziom  
rozrywki

47”W8 32”R421 1 499 zł 1 249  zł

WARTO

HDR–AS15

Stabilizacja
SteadyShot

tryb nagrywania
120 klatek/s

Szeroki kąt
15,3 mm

Action Cam.  
Uwolnij ręce,  
uwolnij  
kreatywność!

899 zł 799  złJakość  
lustrzanki 
w kieszeni

1 799 zł 1 599  zł

WARTO

Dostępne kolory

Rozdzielczość
16.1

Zdjęcia seryjne
2.5 klatek/s

ISO
200-16000

Ekran LCD
3.0”

NEX-3NL   
obiektyw E 16–50 mm

REKLAMA
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ROZMOWA  z MAŁGORZATĄ 
SZOSTKIEWICZ, prezesem 
spółki Miasteczko 
Multimedialne i TADEUSZEM 
WĘGRZYŃSKIM, wiceprezesem 

– W Nowy Rok udało się wkroczyć z ulgą 
i lżejszym oddechem?

Małgorzata Szostkiewicz: – Moc-
ny oddech utrzymujemy cały czas. 
31 grudnia 2013 roku spółka otrzy-
mała pozwolenie na użytkowa-
nie budynku. To bardzo ważne wy-
darzenie, które potwierdza tylko, 
że dążymy dużymi krokami do za-
kończenia projektu. Wbrew wszyst-
kim opiniom. 

– Tadeusz Węgrzyński: – To jest ka-
mień milowy. Kończy się etap bu-
dowy i możemy poczuć się w koń-
cu pełnoprawnymi użytkownikami 
Brainville. Możemy po gospodarsku 
zastanawiać się, gdzie, co postawić. 
– Dopuszczenie do użytkowania jest wa-
runkowe. Dlaczego? 

TW: – Projektant nie uwzględ-
nił na zewnątrz budynku balustrad 
przy pochylniach dla osób niepeł-
nosprawnych. Musimy je wyko-
nać do końca miesiąca. W skali tak 
ogromnej inwestycji to drobiazg. Już 
mamy wykonawcę. 
– „Obiecywano nam Hollywood. Mia-
ły być studia filmowe, mieliśmy kon-
kurować z Łodzią, a na razie jest wielki 
wstyd” – ocenił dla „Gazety Krakow-
skiej” pracę Miasteczka Multimedialne-
go senator Stanisław Kogut. Reagujecie 
Państwo na takie wypowiedzi?

MS: – Miasteczko Multime-
dialne nie ma się czego wsty-
dzić. To sformułowanie sena-
tora bardzo mnie dziwi. Ani 
budynek nie przynosi wstydu No-
wemu Sączowi, ani sam pro-
jekt. Sformułowanie „Hollywood” 
w kontekście projektu nie jest może 
za szczęśliwe. Bo fakt, że będzie 
tu studio filmowe, nie oznacza po-
wstania fabryki filmów. Dziś bran-
że się specjalizują w wąskich dzie-
dzinach. Park technologiczny może 
więc zaistnieć jako ogniwo Holly-
wood. Laboratoria, które tu po-
wstaną, mogą wykonywać zlece-
nia, dla tych najbardziej znanych 
i najbardziej rozchwytywanych. Fil-
my z efektami specjalnymi nie mu-
szą powstawać w jednym studiu fil-
mowym. Być może te efekty będą 
produkowane niebawem właśnie 
w Nowym Sączu. I to całkiem real-
ny scenariusz. Nasze studia krojone 
są na tę miarę. 

TW: – Temat Hollywood został 
wzięty zbyt wprost przez medialne 
doniesienia i przechwycony przez 
resztę społeczeństwa. Być może za-
działało też skojarzenie ze zdobyw-
cą Oskara, panem Zbigniewem Ryb-
czyńskim, który przez jakiś czas 
współpracował z Miasteczkiem. 
Tymczasem to od początku nie mia-
ło być Hollywood, a miejsce, gdzie 
będą rozwijać się innowacje, roz-
wiązania w zakresie multimediów. 

MS: – Myślę, że sam projekt trudny 
jest do zrozumienia dla ogółu z uwagi 
na jego charakter. Nasz park techno-
logiczny wyróżnia to spośród innych, 
że od początku był ukierunkowany 

na jedną i to bardzo szybko rozwi-
jającą się branżę informatyczną. Ni-
gdy nie było mowy, że będą tu tylko 
studia filmowe. Laboratoria, to tylko 
cząstka całego parku. A warto powie-
dzieć też o inkubatorze przedsiębior-
czości, który jest jednym z głów-
nych celów projektu. Mam wrażenie, 
że ludzie ekscytują się hasłami. 
– A ja mam wrażenie, że sami przedsta-
wiciele MM hasłami operowali, przeka-
zując informacje na temat Brainville i to, 
czym ma być. 

MS: – Może wynika to z tego, że jak 
się siedzi w danej branży, to wydaje 
się, że druga strona, z którą rozma-
wiamy, doskonale wie, o czym mó-
wimy. Może te hasła, jak i same po-
jęcia projektowe są na tyle trudne, 
że komuś, kto nie zajmuje się tym 
na co dzień, trudno je zrozumieć. 
Były wychwytywane więc i prze-
kazywane tylko te znajome ha-
sła. Tymczasem, tak jak już mówi-
łam, studio filmowe to tylko jedna 
z mniejszych cząstek tego projektu. 
Dużym elementem za to jest na przy-
kład serwerownia. 
– Co się zatem kryje pod tym hasłem?

MS: – Najlepiej na ten temat wy-
powiedzieliby się informatycy. Ser-
werownia daje największe możli-
wości. Po pierwsze będzie jedną 
z najnowocześniejszych w kraju, 
może nawet najnowocześniejszą. 
Jej moc pozwoli na umieszczenie 
i przetwarzanie ogromnych baz da-
nych. Jednocześnie będzie mieć naj-
lepsze zabezpieczenia, które daje jej 
zgodność z certyfikatem TIER 3. Fir-
my będą mogły tu przechowywać 
i przesyłać swoje dane, choć swo-
je siedziby mają zupełnie w innych 
miejscach. 

TW: – Żeby to przybliżyć oso-
bom spoza branży, powiem tak: Aby 
zgrać plik tekstowy potrzeba ileś 
tam bitów, film wymaga już dużo 
większej ilości danych. A tu mają być 
przetwarzane materiały w technolo-
gii 3D. Powstaje potrzeba posiada-
nia ogromnej mocy przeliczeniowej. 
Z tej mocy mogą korzystać zarów-
no firmy działające wewnątrz parku, 
jak i może być to usługa świadczona 
na zewnątrz. A ponieważ zapewnia-
my bezpieczeństwo danych, firmy 
z całego świata mogą w tej ogrom-
nej pamięci zagwarantować sobie 
miejsce. 

MS: – Te zabezpieczenia kuszą na-
szych klientów najbardziej. Chcą 
mieć pewność, że dane nie wyciek-
ną, bo podobno kradzież pomysłów 
w branżach reklamowych to częste 
zjawisko. Bezpieczeństwo i możliwość 
przesyłania dużych plików do klien-
ta – tu bym upatrywała Hollywood. 

TW: – A wracając do tego niedosytu 
informacji, które z Miasteczka docie-
rały do odbiorcy, muszę dodać, że jak 
w każdej firmie nie mogliśmy mówić 
od początku o wszystkich rzeczach, 
które robimy. Konkurencja nie śpi.
– Teraz można powiedzieć więcej?

TW: – Kiedy wystartujemy, projekt 
się rozkręci, będziemy mogli powie-
dzieć więcej o naszych dalszych dzia-
łaniach. Ale nie wszystko. 
– Wiele już firm zadeklarowało chęć sko-
rzystania z usług MM? Można powie-
dzieć, jakie to firmy i kiedy znaczną się 
wprowadzać?

MS: – Trudno mówić, że wiele, po-
nieważ nie ma ich zbyt wiele na na-
szym rynku. To ciągle rozwijający się 
segment w Polsce. Od niedawna je-
steśmy państwem liczącym się w tej 
dziedzinie. Firmy, które w niej dzia-
łają, interesują się współpracą z nami. 
Niektóre nawet deklarują sto procent 
wykorzystania studia filmowego.

TW: – Chciałbym też zdementować 
plotki, jakoby inkubator przedsię-
biorczości, który działa już w Nowym 
Sączu przy Wyspiańskiego, przenosił 
się do nas. Ich zadaniem jest pomóc 
rozwijać się nowym firmom usługo-
wym i wytwórczym, natomiast Mia-
steczko ma inkubować firmy w za-
kresie IT i multimediów. 

MS: – Chcemy realizować projekty 
innowacyjne. Młodym, kreatywnym 
firmom dajemy zaplecze w posta-
ci sprzętu, a także zaplecze w posta-
ci fachowców. 
– Kiedy Miasteczko wystartuje peł-
ną parą?

TW: – Pyta pani o przecięcie 
wstęgi?
– Pytam, kiedy mieszkańcy będą mo-
gli zobaczyć, że budynek nie stoi pusty, 
że tętni życiem.

MS: – Pierwsi najemcy będą mogli 
się wprowadzić, kiedy przejmiemy 
obiekt od generalnego wykonawcy. 
Sam park ruszy na dniach. A pełną 
parą, gdy będziemy mieli już sprzęt 
do laboratorium. Pewne rzeczy, je-
śli mają być na miarę – trzymając się 
tego stwierdzenia – Hollywood, wy-
magają pokonania wielu niełatwych, 
bo często niezależnych od nas spraw. 
Sam projekt musimy zakończyć 31 
sierpnia. 
– W nowy rok weszliście z ulgą, ale nie 
zostały zamknięte sporne kwestie, ja-
kie przyniósł rok 2013. Sprawa w pro-
kuraturze*, trudności z porozumieniem 
się udziałowców spółki – w jaki sposób 
wpłynęło to na zainteresowanie klientów 
współpracą ze spółką?

MS: – Przyjęliśmy w zarządzie 
taktykę, że problemy te zostawia-
my, na ile to możliwe z boku. Choć 
to trudne, zwłaszcza, gdy ktoś stale 
na nas pisze, używa naszych nazwisk 
niekoniecznie w dobrym kontekście. 
Musieliśmy się jednak odciąć i wyko-
nywać zadania zgodnie z wcześniej-
szym planem, rozmawiamy z kon-
trahentami, zawiązujemy umowy, 
staramy się efektywnie zarządzać 
działalnością spółki.
– Doniesienia medialne nie zostają bez 
wpływu na negocjacje. 

MS: – Firmy zewnętrzne, nie stąd, 
opierają się na tym, co faktycznie 
mamy do zaoferowania. Firmy stąd, 
które chciały współpracować, zwra-
cają uwagę na te doniesienia. 
– Użyła Pani czasu przeszłego, czy 
to znaczy że sądeckie firmy się 
wycofały?

MS: – Mówię o firmach, z któ-
rymi trwały rozmowy nie za mo-
jej kadencji. 

TW: – Część z nich straciła 
cierpliwość. 

MS: – Ale to znikomy ułamek. 
Dwie czy trzy firmy, które mam wra-
żenie bardziej dla widowiska wy-
cofały się ze współpracy. Nie po-
wiedziały jednak ostatecznie „nie”. 
Jeśli zaś chodzi o sam projekt, nie-
zrozumiałe jest dla nas to całe „za-
mieszanie”. Instytucja finansująca 
kontrolowała prawidłowość wyko-
rzystania dotacji i nie stwierdziła nie-
prawidłowości. Na bieżąco rozlicza-
my kolejne etapy i zadania. Środki 
z dotacji zawsze wykorzystujemy 
zgodnie z przeznaczeniem i zapisa-
mi w projekcie.

TW: – Projekt musimy zakoń-
czyć do 31 sierpnia, ale tak na-
prawdę po tym terminie dopiero się 
zacznie 20–letni okres, w którym 
spółka ma prowadzić park techno-
logiczny, ma inkubować nowe fir-
my i rozwijać je. Biorąc pod uwa-
gę, jak szybko zmienia się rynek 
informatyczny, to będzie dopiero 
wyzwanie. Sprzęt, który teraz za-
kupimy, za dwa–trzy lata będzie 
już przestarzały. Jako spółka mu-
simy więc prowadzić też własne 
projekty i wypracowywać środ-
ki na utrzymanie i rozwój parku 
technologicznego. 
– Przez 20 lat musi to być działalność 
non profit. 

TW: Cały wypracowany zysk musi 
być przeznaczony na inkubowanie 
nowych firm, na rozwój parku. Po 20 
latach możemy zacząć zarabiać. 

MS:– Nie będziemy się zajmować 
tylko wynajmowaniem powierzchni 
i administrowaniem budynku. Mamy 
grupę fachowców, do dyspozycji la-
boratoria, możemy więc na przy-
kład prowadzić szkolenia dla po-
tencjalnych naszych klientów czy 
wraz z nimi wspólne projekty. Na-
szym zadaniem jest też działalność 
badawczo–naukowa. 
– I tu następuje synchronizacja między 
MM a WSB–NLU?

TW: – Firmy, które rekrutowały 
tu pracowników, uświadomiły nam, 
że mamy za mało wykształconej ka-
dry z zakresu IT. Aż się więc prosi, 
żeby rozwijać Instytut Informatyki. 
Zdradzę, że między innymi przy-
gotowujemy już studia na kierunku 
informatyka w języku angielskim. 

MS: – Ale my już mamy wspól-
ne dziecko z WSB. Spółka i uczelnia 
stworzyły Szkołę Profesjonalnego 
Programowania. Ona przygotowu-
je na rynek świetnie wykształco-
nych fachowców. Skierowana jest 
do osób, które już są informatykami, 
a potrzebują dokształcenia z zakre-
su programowania. Egzamin SPP jest 
jednocześnie dla tych osób wstępną 
rozmową kwalifikacyjną do firm, 
które potrzebują tego typu fachow-
ców. Szkoła na razie działa na tere-
nie WSB–NLU. Pozostaje zaapelować 
do młodych ludzi, aby szukali wła-
ściwych ofert. My dajemy im prak-
tycznie możliwość podjęcia pracy 
zaraz po, a nawet w trakcie studiów. 
– To szansa dla WSB–NLU na wyjście 
z problemów?

MS: – Nie wiem, czemu takie nega-
tywne opinie o WSB? Nie jestem stąd, 
więc mogę powiedzieć, że uczelnia 
w Polsce jest nadal dobrze odbierana. 
– Nie osądzam. Problem choćby niżu 
demograficznego dotyka przecież 
wszystkie uczelnie. 

MS: – Na pewno to nie zadziała jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki. Na razie, jeśli słyszymy i czytamy 
coś o Miasteczku, to tylko w kontek-
ście działań prokuratorskich. Chce-
my stopniowo rozpropagować park. 
Pierwszym działaniem będzie ogólno-
krajowa konferencja w zakresie mul-
timediów. Jeśli Polska usłyszy o tym, 
że WSB ma zaplecze w postaci parku 
technologicznego, myślę, że pociągnie 
to za sobą również studentów. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Możemy zaistnieć jako ogniwo Hollywood
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* Prokuratura Rejonowa w No-
wym Sączu sprawdza, czy spół-
ka Miasteczko Multimedialne mia-
ła prawo wykorzystania funduszy 
na pożyczki dla podmiotów ze-
wnętrznych. Chodzi o wsparcie dla 
uczelni należących do sieci Futu-
rus, w której skład wchodzi Wyż-
sza Szkoła Biznesu – NLU.
– Sprawdzamy prawidłowość 
wykorzystania dotacji uzyska-
nych z Unii Europejskiej. Badamy 
dwa wątki: oszustwo subwencyj-
ne na niekorzyść Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
ewentualne działanie na szko-
dę banku. Wyjaśniamy kwe-
stię udzielania pożyczek dla pod-
miotów zewnętrznych. Ustalamy, 
czy te fundusze mogły być użyte 
do takich celów, analizujemy in-
formacje i faktury – mówi Walde-
mar Kriger, zastępca prokuratora 
rejonowego w Nowym Sączu. 

(JUR)

Kończy się etap budowy i możemy poczuć się w końcu pełnoprawnymi 
użytkownikami Brainville. Możemy po gospodarsku zastanawiać się, 
gdzie, co postawić.
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STYL  ŻYC IA.  TOMASZ KRÓL „Kró-
lik” podbija polską scenę hip–hopu. 
Po nakręceniu ostatniego klipu z JWP, 
czyli Jaśnie Wielmożnymi Panami, 
krynicki mistrz gry w zośkę tym ra-
zem zaprosił do współpracy Liroya. 
Cel jest jeden. Chodzi o to, by mło-
dzi ludzie nie zamykali się w domach, 
tylko rozwijali swoje pasje. Królik już 
kilka lat temu stworzył własny projekt 
pod nazwą: Jaraj Zośkę.

– Twoją pasją jest gra w zośkę. Ale 
często można też usłyszeć, że jesteś 
mistrzem footbagu. Czym różni się 
jedno od drugiego?

– Zośka to nic innego jak kopa-
nie woreczka. Footbag to bardziej 
akrobatyczna odmiana gry w zoś-
kę. Rożni się tym, że triki wykonuje 
się przez amortyzację zośki na bu-
cie. Ja robię to najczęściej pod beat, 
czyli pod muzykę.
 – Na swoim koncie masz już współ-
pracę z Dj Żusto, Grubsonem, Rahi-
mem i Hadesem. Można powiedzieć, 
że co klip, to bardziej znany muzyk. 
Tym razem udało się nawiązać kontakt 
z Liroyem...

– Stworzyliśmy projekt połączo-
ny z „Autobiograpią”, książką, któ-
rą właśnie wydał. 
– Jak udało Ci się nawiązać z nim 
kontakt?

– Tak naprawdę to on skontak-
tował się ze mną. Słyszał o moim 
projekcie Jaraj Zośkę. Połączyliśmy 
moją pasję z promocją jego książki.
– Co Cię zainspirowało? 

– Trzecia zwrotka jego starego 
kawałka „Moja autobiografia”. Ten 
utwór pokazuje między innymi po-
czątek jego historii z hip–hopem, 
która rozpoczęła się w 1991 roku. 
Książkę oczywiście też przeczyta-
łem. Zresztą Liroy sam mi ją wy-
słał. Kiedy był mały też miał zajawkę 
na punkcie zośki. Ukazał też swo-
je inne pasje: piłka nożna czy sztu-
ki walki. O tym już nie wiedziałem.
– Jednym słowem Liroy śpiewa, Tomek 
Król gra w zośkę?

– Tak to wygląda.
– A jak to wyglądało w praktyce? Li-
roy zadzwonił do Ciebie i zaproponował 
współpracę?

– Ludzie pytają mnie: „Jak Ty 
to robisz, że znasz się z tym albo z tym 
artystą”. Wszystko się dzieje przez 
Facebooka. Dzisiaj artyści dostają 
mnóstwo wiadomości od muzyków 
hip–hopowych żyjących w under-
groundzie (nie istnieją w mediach) 

czy stricte od osób żyjących różną 
pasją, tak jak ja zośką. Przedstawi-
łem mu opcję projektu i to, co mnie 
zainspirowało. Jemu się to spodobało 
i tak zaczęła się współpraca. 
– Podobno, kręcąc teledysk, nawet nie 
spotkaliście się ze sobą. 

– To prawda. Liroy pochodzi 
z Kielc, ale przeniósł się do Gdań-
ska, gdzie założył swoją wytwór-
nię muzyczną. Tam nakręcił swoje 
zdjęcia, a ja dokręciłem swoją część 
w Nowym Sączu. Grałem w zośkę 
przy kamienicy w pobliżu dworca 
PKS. Moim marzeniem było zrobić 
projekt z Liroyem. I chyba nam się 

to udało. Połączyliśmy dwie historie. 
– Liczyłeś już z iloma artystami współ-
pracowałeś? Bo to nie tylko raperzy 
z całego kraju, ale też sądeccy pasjo-
naci: Krzysiek Golonka, Mors?

– Uuuu.. dużo ich było. I to sama 
czołówka polskiego hip–hopu. Ni-
gdy nie liczyłem, bo nigdy się nad 
tym nie zastanawiałem.
– Jakie plany na przyszłość?

– Najbliższe projekty planuję 
zrealizować z Młodym M i Buku. 
W perspektywie jest też współ-
praca z Zorakiem i O.S.T.R. Adam 
Ostrowski ma stworzyć pod-
kład muzyczny. Najlepsze jest to, 
że wszyscy robią to dla fanów za 
darmo. Podobnie było z Liroyem. 
Żaden z nas nic na tym nie zarobił. 
Każdy zrobił to dla pasji, jak to mó-
wię – dla zajawki.
– Gdzie można zobaczyć klip, który 
zrealizowałeś z Liroyem?

– Zapraszam na You Tuba. Klip 
można tez zobaczyć na Facebooku 
na profilu Jaraj Zośkę.

Rozmawiała MARTA TYKA

Zośka to moja zajawka

Królik, kręcąc klip z Liroyem, nawet się z nim nie spotkał. Jeden tworzył swój 
kawałek w Gdańsku, drugi w Nowym Sączu.
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Ludzie pytają mnie: „Jak Ty 
to robisz, że znasz się z tym 
albo z tym artystą”. Dziś 
wszystko się dzieje przez 
Facebooka. Artyści dostają 
mnóstwo wiadomości od 
muzyków hip–hopowych 
żyjących w undergroundzie 
(nie istnieją  w mediach) 
czy stricte od osób 
żyjących różną pasją, tak 
jak ja zośką.

PIŁKA NOŻNA.  Hitem zimowej prze-
rwy w pierwszoligowych rozgrywkach 
była propozycja senatora Stanisława 
Koguta złożona Dawidowi Janczyko-
wi. Wiceprezes Kolejarza Stróże wycią-
gnął rękę do wychowanka Sandecji i by-
łego reprezentanta Polski, który niestety 
jest dziś cieniem piłkarza, a przechodził 
z Legii do CSKA Moskwa za grube milio-
ny euro. 

Sensowna w sytuacji Janczyka propo-
zycja senatora, który lubi dawać szan-
sę zdolnym, ale zagubionym futboli-
stom, pozostała jednak bez odzewu. 
Zawodnik, który od dwóch lat nie za-
grał w żadnym oficjalnym meczu ligo-
wym, odpowiedział, a raczej odpo-
wiedział za niego menadżer na łamach 
„Przeglądu Sportowego”, że Janczyk 
z propozycji nie skorzysta. A nie sko-
rzysta, bo z końcem roku skończył mu 
się kontrakt z CSKA Moskwa i 27–let-
niemu już zawodnikowi szykuje miej-
sce jeden z klubów naszej ekstrakla-
sy. Sprawa ma się wyjaśnić na dniach. 

Tymczasem zarówno Kolejarz Stró-
że, jak i Sandecja Nowy Sącz zaczęły 
przygotowania do rundy wiosennej 

i od razu z nowymi piłkarzami w skła-
dzie. W Kolejarzu są to Łukasz Jamróz 
z Arki Gdynia i Tomasz Chałas z Po-
goni Szczecin. Obaj mają wzmocnić 
siłę rażenia zespołu ze Stróż. Trener 
Przemysław Cecherz przygląda się 
również Sebastianowi Leszczakowi. 
Pomocnik ten bronił ostatnio barw 

krakowskiej Garbarni, ale warto do-
dać, że zdążył debiutować już w eks-
traklasie w wieku 17 lat i to w derbach 
z Cracovią. Dziś ma lat 21. W Sande-
cji, która straciła po rundzie jesien-
nej więcej kluczowych zawodników, 
również stawiają na nowych piłkarzy 
i podobnie jak w Kolejarzu są to na-
pastnicy. Maciej Kononowicz swe-
go czasu nie przebił się do pierwsze-
go składu Lecha Poznań i potem nie 
mógł zagrzać miejsca na dłużej. Mimo 
to Sandecja podpisała z tym piłkarzem 
kontrakt do końca tego roku. Dla San-
decji będzie grał również Adrian Frań-
czak. Pomocnik (ostatni w Olimpii 
Grudziądz) przychodzi do Sandecji 
na zasadzie wolnego transferu. Po-
dobnie jak Kononowicz parafował 
umowę wiążącą go z klubem do końca 
2014 roku. Niewykluczone, że w San-
decji zagra również Sebastian Brocki 
z III–ligowego Izolatora Boguchwała. 
Zespół Sandecji zaplanował już spa-
ringi. Podopieczni Ryszarda Kuźmy 
rozegrają dwanaście meczów kontro-
lnych, a na pierwszy ogień pójdą eks-
traklasowe Podbeskidzie (23.01) i Ko-
rona Kielce (26.01). (BOG)

Janczyk mówi Kolejarzowi nie, a Sandecja 
podpisuje pierwsze kontrakty

Kolejarz Stróże, jak i Sandecja Nowy 
Sącz zaczęły przygotowania do rundy 
wiosennej i od razu z nowymi piłkarza-
mi w składzie. W Kolejarzu są to Łukasz 
Jamróz z Arki Gdynia i Tomasz Chałas 
(na zdjęciu) z Pogoni Szczecin.
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OSOBOWOŚCI .  Nie jest tajemnicą, 
że reprezentantki Polski w piłce ręcznej 
Iwona Niedźwiedź i Alina Wojtas spor-
towego fachu uczyły się w Nowym Są-
czu. Ta pierwsza w Beskidzie, ta dru-
ga w Olimpii. Zanim rozegrano pierwsze 
mecze o miano najlepszej drużyny globu, 
wydawało się, że to bardziej doświad-
czona i ograna również w ligach za gra-
nicą Iwona Niedźwiedź będzie nadawała 
ton grze zespołu. Tymczasem pierwszo-
planową postacią kadry była właśnie Ali-
na Wojtas i to ona poprowadziła zespół 
do czwartego miejsca na świecie. 

25–latka gra już czwarty rok w zespo-
le mistrza Polski MKS Selgros Lublin, 
ale spece od szczypiorniaka prorokują, 
że to może być sezon ostatni. Z proste-
go powodu. O rozgrywającą z Nowe-
go Sącza upomną się kluby sławniej-
sze i bogatsze. W Lublinie zapanowała 
podczas mistrzostw i po nich praw-
dziwa Alinomania. Koszulka z nr 52, 
z którym występuje Wojtas w klubie 

to modny teraz prezent. Nie najtańszy, 
bo kosztują około 160 zł. Na klubowym 
koncie MKS–u Lublin na Facebooku 
też ruch. Nikt nie ma wątpliwości, 
że to przez grę Aliny, która już jako 
dziecko wyróżniała się dobrymi wa-
runkami fizycznymi, ale chciała zo-
stać... koszykarką. Sportowe zacięcie 
i charakter sprawiły, że wylądowa-
ła w sportowym Gimnazjum nr 5 im. 

Św. Kingi w Nowym Sączu. Po ma-
turze trafiła na gdański AWF – to był 
ważny momenty w jej karierze. Po-
tem zauważyli ją szefowie MKS Lu-
blin i zapewne nie żałują. Lata spę-
dzone w Lublinie zaowocowały nie 
tylko trzema mistrzowskimi tytułami, 
ale i świetną formą na mistrzostwach 
świata. Początki w Lublinie nie były 
jednak różowe, bo pierwsze miesiące 
debiutanckiego sezonu w MKS Lublin 
poświęcić musiała na leczenie dość 
uciążliwej kontuzji kolana. Po ośmio-
miesięcznej przerwie w grze była już 
podporą zespołu i w finale z Zagłębiem 
Lubin w 2012 r. w trzech meczach fi-
nałowych rzuciła 31 bramek. Wszyst-
ko dlatego, że jak podkreślają osoby, 
które miały okazję z nią grać i praco-
wać, to twarda góralka, mająca swoje 
zdanie, ale spokojna i niekonfliktowa. 
Lubiąca poczytać dobrą książkę albo… 
powędkować […].  (BOG)

Więcej informacji sportowych 
znajdziesz na dts24.pl 

Alinomania



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   16 stycznia 201416

DTS PATRONUJE.  Trwa głosowa-
nie w plebiscycie Ziarnko Gorczycy, 
którego celem jest promowanie osób 
oraz firm i instytucji działających 
dla dobra innych. To już XIV edycja 
konkursu.

Czytelnicy „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego”, patrona medialnego 
plebiscytu mogą głosować na swo-
ich kandydatów na kuponach, któ-
re wycięte i wypełnione należy wy-
słać na adres Sądeckiego Hospicjum 
(Nowy Sącz 33–300, ul. Nawojow-
ska 155a) do 27 stycznia. Głosowanie 
trwa również w internecie, na stro-
nie dts24.pl. Po kilku dniach wyło-
niło zdecydowanych liderów. Ale 
to zsumowane głosy wyłonią zwy-
cięzców w dwóch kategoriach: „fir-
ma lub stowarzyszenie” i „osoba”. 
Statuetki Ziarnka Gorczycy zostaną 
rozdane 1 lutego, podczas imprezy 
finałowej, na którą już dziś serdecz-
nie zapraszamy. Gwiazdą wieczoru 
będzie Artur Andrus. Bilety na galę 
i koncert można kupić (40 zł) w In-
stytucie Europa Karpat (Nowy Sącz, 
ul. Narutowicza 9). Druga część im-
prezy – bal karnawałowy – w tym 
roku odbędzie się w Perle Południa 
w Rytrze. 

A OTO NOMINOWANI: 

Kategoria – firma lub 
stowarzyszenie: 

Amper – Nowy Sącz Nazwa fir-
my pojawia się wielokrotnie na listach 
sponsorów, wspierających rozmaite 

przedsięwzięcia charytatywne na tere-
nie Nowego Sącza i okolic. Firma wspie-
rała budowę Sądeckiego Hospicjum.

Bar „Pod Wierzbą” Zofia i Włodzi-
mierz Sowa. Właściciele od lat działa-
ją na rzecz osób potrzebujących, po-
magając lokalnym oddziałom Caritas , 
fundując m.in. darmowe posiłki dla osób 
potrzebujących. 

BAU – GIPS – Grzegorz Lebda – Nowy 
Sącz. Znana sądecka firma budowlana, 
która chętnie włącza się w pomoc po-
trzebującym. Od lat efektywnie wspie-
ra m.in. sądecki szpital. 

Caritas przy Bazylice św. Małgorza-
ty – Nowy Sącz. Prowadzi szeroko rozu-
mianą działalność charytatywną. Swoją 
opieką otacza najsłabszych i najuboż-
szych mieszkańców najludniejszej para-
fii Nowego Sącza. 

Piekarnia NIKA – Nowy Sącz. Swoimi 
środkami oraz produktami wspomaga 
wiele programów i akcji skierowanych 
głównie do osób starszych. W tym celu 
stale współpracuje m.in. z MOPS, Wspól-
notą Emaus. 

Profil – Krasne Potockie. Firma 
wspiera sport dzieci i młodzieży, do-
strzegając ważność aktywności fizycz-
nej w kształtowaniu charakteru młode-
go człowieka.

PUH „Ruchała” Maria i Józef Rucha-
ła – Tęgoborze. Firma jest jednym z naj-
bardziej znanych sponsorów inicjatyw lo-
kalnych na terenie gminy Łososina Dolna. 
Znacząco wspiera działalność diecezjal-
nego Caritasu oraz parafii.

Sądecki Bartnik– Stróże. Firma wspie-
ra osoby niepełnosprawne oraz szkoły 
w różnych akcjach, dofinansowuje lecze-
nie osób niepełnosprawnych. Właściciel 
firmy m.in. wybudował dom dla wielo-
dzietnej rodziny.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Prze-
wlekle Chorych i Osób Niepełnospraw-
nych „Nasz Dom” – Piwniczna Zdrój. 
Stowarzyszenie opiekuje się osoba-
mi niepełnosprawnymi z terenu miasta 
i gminy Piwniczna oraz osobami w po-
deszłym wieku, prowadząc Klub Seniora. 

Kategoria – osoba:
Alicja Derkowska – współzałożyciel-

ka Małopolskiego Towarzystwa Oświa-
towego, niezłomnie rozpowszechnia ideę 
społeczeństwa obywatelskiego, demo-
kracji, oświaty, wychowania, promując 
w ten sposób Nowy Sącz także poza gra-
nicami kraju.

Aneta i Grzegorz Feckowie – wspierają 
m.in. Caritas oraz Nowosądecką Ligę Szó-
stek Piłkarskich oraz Klub Sportowy Prze-
takówka. Grzegorz Fecko jest pomysło-
dawcą i współorganizatorem Turniejów 
Ekumenicznych. 

Władysław Litwa – długoletni dzia-
łacz społeczny regionu nowosądeckiego, 
szczególnie znany z działalności na rzecz 
najmłodszych. Organizuje od 1984 r. bez-
płatne kolonie letnie dla dzieci z ubogich 
rodzin i sierot. 

Partycja Michalik – pomaga jako wo-
lontariusz od wielu lat, pełni funkcję prze-
wodniczącej Klubu Młodych Sądeczan. 

O. Jacek Orłowski – pastor zboru zie-
lonoświątkowców w Nowym Sączu, nie-
zwykle wrażliwy na potrzeby innych, nie 
tylko członków kościoła, pomaga ubo-
gim, jest wielkim wsparciem zwłaszcza 
dla młodzieży.

Anna Pawłowska – szefowa Caritas 
działającego przy parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, od wielu lat zupełnie 
bezinteresownie służy biednym, samot-
nym, chorym, starszym i opuszczonym. 

Józef Pyzik – człowiek, który uczest-
niczy w wielu akcjach dobroczynnych, 
wspiera rodziny wielodzietne oraz ubo-
gie. Sponsoruje sport. Zaangażowa-
ny w obronie miejsc pracy na terenie 
Sądecczyzny.

Renata Rosłaniec – założycielka i wo-
lontariuszka Punktu Rehabilitacyjno–Edu-
kacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną Światełko 
Nadziei w Tyliczu, wokół którego skupi-
ła się grupa wolontariuszy. Jest jedynym 
w Polsce koordynator treningu Aricula 
– pomagającym dzieciom autystycznym.

Józef Unold – już 50 lat pracuje spo-
łecznie, ostatnio w Radzie Seniorów OZPN 
Nowy Sącz. Wieloletni Prezes Chóru Echo 
II, przez kilkadziesiąt lat społeczny in-
struktor i choreograf zespołu regionalne-
go Dunajcowe Dzieci. Sądowy społeczny 
kurator d/s dzieci i młodzieży, aktywny 
członek Związku Sądeczan.

Wiesław Wcześny – zasłużony prze-
wodnik Oddziału Beskid PTT, organiza-
tor rajdów i wycieczek rowerowych. Jako 
wolontariusz angażuje się w szereg ini-
cjatyw podejmowanych na terenie No-
wego Sącza : organizator Ekspresowej 
Poczty Rowerowej, nowosądecki Miko-
łaj niosący radość dzieciom. Tworzy do-
bry klimat w mieście. 

Andrzej Wiśniowski – jako właściciel 
firmy WIŚNIOWSKI obok działalności biz-
nesowej dostrzega potrzeby innych, lista 
przedsięwzięć różnego rodzaju wspie-
ranych przez nominowanego jest bar-
dzo długa.

Marian Wolak – Przewodniczący Za-
rządu Osiedla Biegonice w Nowym Sączu, 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w tej 
dzielnicy. Inicjator i organizator poży-
tecznych przedsięwzięć na swoim osie-
dlu i w Nowym Sączu.

Jan Żuchowicz – inżynier z Nowego 
Sącza, konstruktor rewolucyjnego urzą-
dzenia do reedukacji chodu – Parestan-
du. Wynalazek już zyskał uznanie specja-
listów, rehabilitantów i pacjentów. 

Więcej o nominowanych na dts24.pl 
w zakładce „Zagłosuj na swoich kandydatów” 
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REKLAMA

Miłość do Pięknego Jasia towarzyszy 
jej od dzieciństwa. Podglądała wte-
dy jak potrawy z tej niezwykłej fasoli 
przyrządza babcia. Teraz misją JANINY 
MOLEK z Tropia stała się promocja 
Pięknego Jasia i potraw, które moż-
na z niego przyrządzać. Niepozorne 
ziarenka mogą zamienić się w chip-
sy, kotlety, a nawet tort. Piękny Jaś 
z Doliny Dunajca wkrótce będzie do-
stępny pod różnymi postaciami także 
na stoiskach z żywnością regionalną 
w kilku miejscach w województwie. 

– Gdzie i kiedy będzie można dostać 
potrawy z Pięknego Jasia?

– Jeszcze w tym roku w sklepach 
z ekologiczną żywnością w Kra-
kowie. Natomiast sama przetwór-
nia będzie się znajdować w Jurko-
wie. Tam będziemy robić pierogi 
na słodko i ostro oraz pasztet z fasoli 
i grzybów. W przyszłości chcieliby-
śmy rozwinąć dystrybucję tych po-
traw. Stopniowo będziemy też po-
szerzać menu. 
– Pasztet z fasoli? Czy smakuje jakby 
był z mięsa?

– Nie tylko Pani w to nie wie-
rzy. Na dowód powiem, że ci, któ-
rzy próbowali tego pasztetu, byli 
przekonani, że znajduje się tam 
mięso. Fasolę przyprawia się, do-
dając między innymi tłuszcz i grzy-
by. Taki pasztet może być zdrowszy 
niż mięso. Piękny Jaś zawiera mnó-
stwo magnezu i minerałów. Fasola 
zastępuje w stu procentach mięso.
– Co jeszcze można wyczarować 
z fasoli?

– Wszystko. Od tortu po wódkę 
fasolówkę. Ta ostatnia zresztą zo-
stała nagrodzona certyfikatem „Per-
ły” w zeszłym roku. Z Pięknego Ja-
sia robi się też pyszne sałatki, kotlety 
mielone, zapiekanki czy cwibak.
– Wiem, że Piękny Jaś towarzyszył Pani 
od dziecka. Jakie potrawy przygotowy-
wało się kiedyś z tej fasoli?

– Pamiętam jak tort z fasoli przy-
gotowywała moja babcia. Byłam 
wtedy małym szkrabem. W Dolinie 
Dunajca rosły kiedyś całe pola tycz-
ne. Teraz ciągle się jeszcze uprawia 
Pięknego Jasia, ale nieco mniej.
– Promuje Pani Pięknego Jasia nie tyl-
ko, by kultywować tradycję…

– Chodzi o to, żeby ludzie zdro-
wo jedli. Żeby wyeliminować che-
mię. Przecież z fasoli też można 
zrobić chipsy. Nie kupować ich 
w sklepie, tylko zrobić fasolę w pa-
nierce. Najważniejszy problem wy-
nika z tego, że ludzie nie umieją go-
tować fasoli. Wszyscy ją namaczają. 
A tego nie wolno robić. Zalewa się 
zimną wodą i dodaje trochę oleju. 
Potem gotuje się dwie godziny, do-
lewając zimnej wody, gdy poprzed-
nia wyparuje. To przepis na suchą 
i słodką fasolę, która nie pęka.
– Mówiła Pani, że fasola jest zdrowa, 
ale czy Panie dbające o linię mogą ją 
jeść bez obaw, że przytyją?

– Fasola zbija cukier i tak samo 
cholesterol. Może więc poma-
gać w odchudzaniu. Tylko przy-
pominam: musi być odpowiednio 
ugotowana.

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

Piękny Jaś 
na sto sposobów 
trafia do sklepów

Finał Ziarnka Gorczycy z Arturem Andrusem
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