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

A

O fotoradarach, pierwszej pracy w Wojewódzkiej Komendzie Policji
w Nowym Sączu i sentymencie do mieszkańców osiedla Pekin rozmawiamy z Tomaszem Połeciem, Głównym Inspektorem Transportu
Drogowego, pomysłodawcą nowego systemu radarowego w Polsce.
Czytaj L str. 3

33–300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67.
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Styl życia
Facebookowa

twarz

VIP-ów
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Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

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

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

Pieniądze dla zdolnych
WA R TO W I E D Z I E Ć . Rusza rekrutacja do VI edycji programu stypendialnego dla maturzystów Indeks Start2Star.
To projekt w całości finansowany przez
Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich,
dzięki któremu każdego roku dwudziestu wybitnych studentów z całej Polski
otrzymuje co miesiąc – przez cały okres
studiów – 1300 zł stypendium.
Celem projektu jest inwestowanie
w zdolnych, młodych ludzi w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny
dochód w rodzinie w ciągu dwóch
lat nie może przekroczyć 1000 zł netto na osobę). Potencjalny stypendysta
powinien nie tylko mieć dobre wyniki w nauce (średnia min. 4,0), musi
również wykazać się ponadprzeciętną
wiedzą udokumentowaną udziałem
w olimpiadach i konkursach związanych z kierunkiem studiów. Powinien również wykazać się aktywnością społeczną, przedsiębiorczością
lub zaangażowaniem w wolontariat.

Więcej na staże
Trwa Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy. SUP w Nowym Sączu przygotował szereg przedsięwzięć, które mają
odpowiedzieć odwiedzającym urząd petentom na szereg pytań, m.in.: jak zarejestrować się w urzędzie za pomocą platformy elektronicznej; jak przetransferować
zasiłek z zagranicy; jak pokierować swoją karierą; jakie zawody mają przyszłość;
jak uzyskać odpowiednie kwalifikacje;
jak poznać własne preferencje zawodowe
i wreszcie: jakie wsparcie dla bezrobotnych i pracodawców oferuje SUP? Ponadto jeszcze dziś można uzyskać informacje
na temat projektów realizowanych przez
urząd i uzyskać pomoc w wypełnieniu
formularzy oraz ankiet. Spotkania poprowadzą: specjalista ds. rejestracji, doradca zawodowy i koordynatorzy projektów. Szczegółowy plan na www.sup.
nowysacz.pl. Warto wiedzieć, że w tym
roku na staże, szkolenia czy zakładanie
firm przez bezrobotnych SUP dysponuje kwotą o 3 mln zł wyższą. Planuje objąć opieką ok. 850 osób, w tym udzielić
100 dotacji na działalność gospodarczą,
a w ramach stażu zaktywizować 400 bezrobotnych. Obecnie w SUP jest ich zarejestrowanych blisko 5 tys.
(DŻOB)

WYJAŚNIENIE
Drako znalazł nowy dom
Osobę, która zwróciła się do nas z prośbą
o pomoc dla Drako, dobermana porzuconego
w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu, nazwaliśmy pracownicą sądeckiego TOZ. Przepraszamy za nieprzyjemności, na jakie naraziliśmy
ją z tego powodu. Jest ona tylko i aż wolontariuszką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Jednocześnie informujemy, że medialna interwencja odniosła skutek. Drako znalazł nowego właściciela.
REDAKCJA

T Y D Z I E Ń W L I C Z B AC H

50

osób dziennie trafia
do szpitalnej urazówki w Krynicy–Zdroju. To o 30
proc. więcej niż zwykle. Statystyki podnoszą narciarze. – Trafiają do nas pacjenci z urazami
kończyn dolnych, a także obrażeniami nadgarstków czy urazami
stawów skokowych po upadkach
na śliskich chodnikach – mówi
lekarz Marek Domański.
wniosków o umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych
składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wpłynęło do tej pory
do ZUS w Nowym Sączu. 15

97

stycznia weszła w życie abolicja dla przedsiębiorców. Dotyczy
to tych, którzy zalegają ze składkami od 1 stycznia 1999 r. do 28
lutego 2009 r. Umorzone składki będą miały wpływ na wysokość naszej renty czy emerytury.
Krótszy okres wpłacania składek oznacza mniejsze świadczenia w przyszłości.
zł uzyskano z licytacji korony Miss
Małopolski, kryniczanki Katarzyny Krzeszowskiej. Pieniądze
zasilą konto Fundacji Małopolskie
Serce i będą przeznaczone na leczenie jej podopiecznego Maciusia Pieniążka.
(MIW)

1525

Europejskie ferie
A KC J A . Choć trwają ferie, pracownicy Komisji Europejskiej podjęli akcję edukacyjną. W weekend
dyżurowali u stóp Jaworzyny Krynickiej, odpowiadając na pytania
mieszkańców uzdrowiska i przebywających w nim turystów na temat spraw związanych z Unią
Europejską.
Motywem przewodnim „Euroferii” był kryzys ekonomiczny oraz
europejski rok obywateli. Podczas
akcji można było dowiedzieć się,
jak skorzystać z unijnego wsparcia, a także uzyskać informacje

P R Z E C Z Y TA N E

o przysługujących prawach w ramach członkostwa w UE. – Nie
wszyscy, jak się okazuje, wiedzą,
że mamy na przykład możliwość
osiedlania w dowolnym kraju
Wspólnoty – mówi Bartosz Zadura z Przedstawicielstwa Zadura
z Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej. – Tylko połowa Europejczyków ma również
świadomość, że może głosować
do Parlamentu Europejskiego.
Oprócz Krynicy–Zdroju, akcja ma być jeszcze zorganizowana
w Ustroniu i Białce Tatrzańskiej.
(MCH)

Wydawca: Wydawnictwo
DOBRE Sp. z o.o.

Szczyty ekoterroryzmu
(…) Najbliżej stworzenia kurortu narciarskiego z prawdziwego zdarzenia są przedsiębiorcy
z okolic Nowego Sącza. Ponad
dziesięć lat temu Ryszard Florek, założyciel fabryki okien dachowych Fakro, rzucił pomysł
budowy ośrodków narciarskich
na stokach Jaworzyny Krynickiej, Muszyny i Wierchomli. Kilkadziesiąt wyciągów narciarskich oplotłoby trzy gminy.
– To byłoby niesamowicie dochodowe przedsięwzięcie dla
regionu. Udało się przekonać

Nie ma znaczenia wybrany kierunek studiów, jedynym warunkiem otrzymania stypendium jest
zobowiązanie do przepracowania
po studiach 5 lat w Polsce.
– Chcemy w ten sposób zatrzymać w kraju aktywnych i zdolnych
ludzi i udowodnić, że w naszym
kraju również można robić karierę i się rozwijać – mówi Zbigniew
Dorenda, przedstawiciel Rady Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.
Żeby aplikować należy wypełnić
na stronie www.paga.org.pl formularz zgłoszeniowy wraz z esejem, zawierającym uzasadnienie
ubiegania się o przyjęcie na dany
kierunek studiów i o przyznanie
stypendium, oraz udokumentować
swoje osiągnięcia.
Dodatkowe informacje pod
nr: tel. 22 537 73 33 i na stronie
http://www.fundacjajlc.pl/index.
php?site=12
(EDU)

mieszkańców, potem lokalni politycy uchwalili nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Projekt storpedowały jednak
służby ochrony środowiska, blokujące dostęp do ok. 10 proc. kluczowych dla nas terenów – opowiada Ryszard Florek. Do dziś ma
w magazynie zakupiony przed
laty wyciąg krzesełkowy. Inwestycje zostały zrealizowane, ale
częściowo. Zbudowano m.in. kolej gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej – mają w niej udziały PKO BP, PZU oraz sam Florek.

Warszawski deweloper Krzysztof Brzeski zbudował nowoczesny
ośrodek Muszyna–Wierchomla.
Licząc na narciarzy, Józef Wojciechowski, akcjonariusz budowlanej
spółki JW Construction zainwestował 180 mln zł w czterogwiazdkowy hotel „Czarny Potok” w Krynicy w pobliżu narciarskich stoków.
Walczy o doprowadzenie wyciągu
pod obiekt. Problemem jest dokończenie tej inwestycji (…)
Kto kusi polskiego narciarza,
„Wprost” nr 3,
14–20 stycznia 2013.
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Pełen szacun dla Pekinu!
O fotoradarach, pierwszej pracy w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Nowym Sączu i sentymencie
do mieszkańców osiedla Pekin R O Z M AW I A M Y z TOMASZEM POŁECIEM,
Głównym Inspektorem Transportu
Drogowego, pomysłodawcą nowego
systemu radarowego w Polsce.
– Czy już do Pana dotarło, że jest najbardziej znienawidzonym człowiekiem
w Polsce?
– To demonizowanie. Ponad 100
tysięcy Polaków dostaje od nas informacje o popełnieniu wykroczenia, ale to chyba nie jest tak,
że każdy, kto przekroczy prędkość,
zostanie złapany przez fotoradar,
zaczyna nienawidzić głównego inspektora. To tak jakby powiedzieć,
że nienawidzimy policjantów ruchu drogowego, którzy kontrolują prędkość.
– „Dać Połeciowi rozkaz budowy sieci fotoradarów, to tak jakby zlecić Cortezowi chrystianizację Indian” – cytuje wypowiedź jednego z urzędników
MSWiA tygodnik „Wprost”…
– Nie komentuję wypowiedzi
kolegów z MSW. Postawiono przede
mną określone zadanie. Nie tylko
zresztą przede mną, ale i całą instytucją. I nie po to, by improwizować, ale je wykonać. Przez wiele
lat bowiem mieliśmy do czynienia z fikcją. Kierowcy deklarowali, że przestrzegają przepisów
ruchu drogowego, a państwo udawało, że weryfikuje te deklaracje.
Odzwierciedleniem tego udawania było 1000 „budek dla ptaków”,
czyli pustych masztów fotoradarowych. Kiedy od 2007 r. zaczęły się
pojawiać na drogach szare puszki, nikt nie czuł się z tego powodu
nieszczęśliwy, bo ukształtowała się
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świadomość, że choć są, to prawdopodobieństwo, że znajduje się
w nich fotoradar, jest takie jak
wygrana w totolotka. Finalnie powinniśmy sobie zatem zadać pytanie, przeciwko czemu tak naprawdę
protestujemy? Bo przecież
te rzeczy, które teraz realizujemy, nie pojawiły
się z dnia na dzień. Jeżeli
mamy ograniczenia prędkości, to możemy dyskutować, czy w danym miejscu
dany znak jest zasadny. Nie
może być jednak tak, że każdy
sam decyduje o limicie prędkości.
– Protesty są, bo fotoradarami rząd
chce łatać dziurę budżetową.
– Kwota, która została zapisana w ustawie budżetowej jest
pewną prognozą, opartą na smutnych doświadczeniach. 1 lipca
2011 r. ruszyły fotoradary przejęte od policji. Tylko nie tak jak
dotąd – działające kilka minut
na dobę. Uruchomiliśmy system
działający 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Nagle na jaw
wyszła smutna prawda o naszej
jeździe. Licząc, że urządzeń jest
300–400, a każde robi średnio 64
zdjęcia na dobę, to mnożąc to jeszcze przez średnią wysokość mandatu – 250 zł i 365 dni, wychodzi prognozowana suma. Trzeba
wziąć jednak pod uwagę, że państwo z tytułu wypadków drogowych straciło w ubiegłym roku 20
miliardów złotych. Jestem przekonany, że minister Rostowski
wolałby mieć te pieniądze niżeli 1,5 miliarda w sytuacji, kiedy te 20 miliardów musi wydać.
Są też koszty, których nie da się
przeliczyć na pieniądze. Kwestia

cierpienia osób, które uległy wypadkom, lub w ich wyniku straciły bliskie osoby. Ta suma jest
rozbita na dziesiątki tysięcy ludzi, dlatego tego nie zauważamy.
Cieszą nas protestujący mówiący:
„Zróbmy na złość ministrowi finansów i jedźmy zgodnie z przepisami”. To może brzmieć paradoksalnie, ale nam dokładnie
o to chodzi. Jeśli będziemy jeździć zgodnie z przepisami, spadnie liczba zdarzeń śmiertelnych.
Ale nie mówimy tylko o kontroli
prędkości, ale finalnie o całej infrastrukturze, przebudowie dróg…
– Które pozostawiają wiele
do życzenia...
– W latach 2007–2012 wydano
na drogi 113 miliardów złotych.
Jeżeli ktoś mówi, że ministrowi Rostowskiemu chodzi o miliard pięćset, błądzi. Nie można
też upraszczać i mówić, że zmiana nawierzchni wpłynie na zmianę naszych zachowań. We Francji
w pierwszej kolejności postawiono

na infrastrukturę. Wybudowano
9 tysięcy kilometrów autostrad,
na których rocznie ginęło 8–9
tysięcy ludzi. Wówczas, decyzją ministra Sarkozy’ego
postawiono 1200 fotoradarów. W ciągu pierwszego roku Francuzi uznali,
że to koniec jego politycznej kariery. Świadectwem
nienawiści do fotoradarów było to, że prawie 50
procent urządzeń zostało
zniszczonych w ciągu pierwszego roku. Po upływie półtora roku, kiedy liczba wypadków
spadła o 40 procent, krytyka powoli się kończyła.
– Pan przekonał się, jak to jest być
ofiarą wypadku. Kolega, z którym Pan
jechał, przesadził z prędkością. Stąd
teraz taka determinacja?
– To nie jest tak, że stałem się
neofitą, od kiedy miałem zdarzenie drogowe. Ten wypadek był
w 1991 r., a teraz mamy 2013. Życie jest sumą pewnych doświadczeń, a wypadek był jednym z nich.
Uzmysłowił mi, że nasze życie może
się zmienić w ciągu sekundy. Wracałem ze szkoły oficerskiej, miałem
plany, które przez wypadek zostały
sprowadzone do jednego – chciałbym jeszcze chodzić. Faktycznie
zacząłem się zajmować tą problematyką, kiedy przyszedłem do pracy w policji o kulach, ale to nie jest
tak, że wypadek obsesyjnie przeraził mnie w kontekście przekraczania prędkości. Raczej uzmysłowił,
że nasze życie nie jest grą komputerową, i nie mamy szansy na second life.
– O kulach przyszedł Pan pracować do Wojewódzkiej Komendy Policji w Nowym Sączu. Jakieś szczególne

zdarzenie z tego okresu utkwiło Panu
w pamięci?
– W Nowym Sączu spędziłem
cztery lata, mieszkałem w tzw.
Pekinie. W WKP nie zajmowałem się jednak wypadkami, pracowałem w Zespole Nadzoru i Koordynacji Służb, zajmowałem się
szkoleniami policjantów na terenie byłego już województwa nowosądeckiego. Do wypadków jeździłem więc sporadycznie, tylko
podczas dyżurów oficerskich. Pamiętam jednak jeden, w którym
zginęła młoda dziewczyna. Miała może 17 lat, jechała autobusem
do babci na ferie. W Łosinie Dolnej
w bok autobusu uderzyła naczepa. Wypadek był szeroko skądinąd
komentowany, bo w autobusie jechał też Józef Oleksy.
– Gdzie na Sądecczyźnie postawiłby
Pan fotoradary?
– Od 17 lat mieszkam w Warszawie. Odpowiem więc tak: Jeśli jest konieczność ich ustawienia,
to na pewno będą.
– Mieszkał Pan w Pekinie, czyli
na osiedlu uznawanym za jedno z najbardziej niebezpiecznych w Nowym
Sączu.
– Ależ to nieprawda. Mam
wspaniałe wspomnienia z tamtego okresu. Sąsiedzi byli naprawdę w porządku. Do pracy chodziłem pieszo i nigdy nic złego mnie
nie spotkało. Pełen szacun. Czuję sentyment do miasta, w którym znalazłem pierwszą pracę.
I myślę, że jakiś sentyment w niektórych mieszkańcach i do mnie
pozostał, bo gdy w 2005 r. startowałem do Sejmu, mając 10.
miejsce, uzyskałem trzeci wynik
w nowosądeckim.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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SPRAWDŹ SWÓJ
STAN ZDROWIA!
Specjalista irydolog na podstawie tęczówki (kolorowej
części oka) oceni stan Twojego zdrowia i wskaże narząd, gdzie toczy się proces
chorobowy. Metoda pozwala wykryć początek rozwoju
choroby, jeszcze przed nastąpieniem objawów. Stosuje tylko naturalne metody
i ziołolecznictwo, skuteczne
w chorobach nerek, układu
oddechowego, zaburzenia
krążenia, nerwicy, bezsenności, schorzeniach kręgosłupa, odchudzaniu itp.
DIAGNOZA IRYDOLOGICZNA
25 stycznia 2013,
ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz
Rejestracja pod
nr. tel. 502-123-539.
Diagnoza irydologiczna 80 zł.

POŻYCZKI 30’tki

Nowy Sącz
ul. Sobieskiego 14A

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

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

668 930 302
www.daiglob-ﬁnance.pl
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Mieszkasz w Nowym Sączu?
Jesteś osobą bezrobotną?
Nie ukończyłeś 25 roku życia lub masz ukończone 50 lat?

Zamierzasz założyć własną ﬁrmę?!
w ramach projektu „Nowy Sącz – Nowa ﬁrma”
uzyskasz wsparcie szkoleniowo-doradcze
oraz
PIENIĄDZE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY!
Zapraszamy do udziału w projekcie
Dokumenty rekrutacyjne można składać:
do dnia 22 lutego 2013 r.
w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
pokój 307
więcej informacji pod nr tel. 18 442 91 10 wew. 294
oraz na stronie internetowej: www.efs.sup.nowysacz.pl
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fałszywy prawnik
znów stanie
przed sądem
P O D PA R AG R A F E M . Do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wpłynął
kolejny akt oskarżenia przeciwko
Pawłowi K., który świadczył usługi
prawne, mimo że nie skończył żadnych studiów.
Tym razem sprawa dotyczy
oszustwa na rzecz dwóch osób.
Od jednego z nich za usługi prawne Paweł K. wyłudził 25 tys. zł.
Drugi zapłacił mu 4,5 tys. zł.
Do przestępstw doszło w latach
2010 i 2011.
– Jeden z pokrzywdzony kupił samochód, który, jak się okazało, pochodził z przestępstwa.
Chciał przy pomocy adwokata
tę sprawę uregulować. Na temat rzekomych usług prawnych
znalazł informację w internecie. Drugi z oszukanych chciał

wyjaśnić niejasności w księdze
wieczystej. Paweł K. był polecony przez krewnego pokrzywdzonego – mówi sędzia Bogdan Kijak,
rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
Oskarżony w trakcie przesłuchania przyznał się do winy. Odmówił jednak składania wyjaśnień. Termin rozprawy nie został
jeszcze ustalony. Grozi mu kara
od 6 miesięcy do 12 lat więzienia.
Paweł K. został już wcześniej dwukrotnie skazany. W ubiegłym roku
na półtora roku więzienia. Sprawa dotyczyła wtedy wyłudzenia
od swoich klientów blisko 120 tys.
zł. Jeszcze wcześniej został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. W latach 2006–
2010 udało mu się oszukać ponad
40 osób.
MCH
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Zło wzięło górę. Płakali nawet mężczyźni
R O Z M OWA z ks. JÓZEFEM KMAKIEM, proboszczem parafii w Ptaszkowej, gdzie w nocy z 15 na 16 stycznia spaliła się boczna
ściana i fragment wewnętrznych malowideł zabytkowego, drewnianego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych.
Kościół pw. Wszystkich Świętych
w Ptaszkowej zbudowano w 1555
roku. To jeden z najcenniejszych
zabytków na Szlaku Architektury Drewnianej. W centrum ołtarza
znajduje się słynący łaskami wizerunek Matki Boskiej Radosnej.
Do najstarszych zabytków należą:
rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwana Madonną ze słonecznikiem, pochodząca z ok. 1420
roku; płaskorzeźba Wita Stwosza
„Modlitwa w Ogrójcu” (ok. 1490
rok, eksponowana w Muzeum
Okręgowym w Nowym Sączu);
chrzcielnica z 1506 r., XVII–wieczne ołtarze boczne, wzbogacone
o rokokowe detale oraz późnobarokowy ołtarz główny.

FOT. PSP NOWY SĄCZ

– Ksiądz od razu podejrzewał,
że to podpalenie?
– Tak, nikt nie miał wątpliwości. Nie było ognia w środku kościoła i w tym miejscu nie ma przewodów elektrycznych. Były zaś dwa
ogniska zapalne, później poczuliśmy zapach benzyny i zobaczyliśmy jej żółty ślad na śniegu.
– Podobno jeden z trzech zatrzymanych jest z Ptaszkowej, a pozostali – z okolic. Są młodzi, od 20 do 28 lat.
Znał ich ksiądz? Był tym zdziwiony?
– Jeden mieszka w Ptaszkowej.
Parę lat temu ta rodzina przyjechała tutaj i wynajęła leśniczówkę, na wschodnim krańcu. Więcej chodzą do pobliskiej kaplicy,
która jest pomocniczym kościołem dla Grybowa, nie naszej parafii,
ale znam rodzinę, chodziłem tam
po kolędzie. Śledztwo trwa, nie ma
co więcej mówić. Natomiast zazwyczaj, jak coś się stanie, to ma w tym
udział miejscowy. Jako sprawca,
wprowadzający, podpowiadający.
Trudno sobie wyobrazić, że ktoś
z daleka przyjechał, żeby podpalić
kościół. Spłonęło parę desek i to się
naprawi. Bardziej bolesne jest to,
że to nie było zniszczenie mienia
na zasadzie: „bo mi się gęba proboszcza nie podoba”. To nie była
próba włamania, żeby okraść i spalić kościół dla zatarcia śladów. Zamki nie były ruszone, drzwi też nie.
Ktoś przyszedł celowo, żeby spalić
kościół, który ma wartość nie tylko
sakralną, ale i zabytkową. Który jest
symbolem i przyciąga dużo ludzi.
Miałem telefony nawet ze Stanów
Zjednoczonych i Australii. A ktoś
to chciał zniszczyć bezpowrotnie.
Ściana była na dużej powierzchni
oblana benzyną i wedle wszelkich
prawideł fizyki spłonęłaby.

– Dlaczego ktoś to chciał zrobić?
– Wciąż sobie to pytanie zadaję
i nie mam odpowiedzi. Dlatego też
pilnujemy teraz kościoła cały czas.
Początkowo pilnowali go strażacy, ochotnicy mieli dyżury i chwała im za to. Teraz pilnują parafianie.
Temat wciąż nie jest zamknięty.
We mnie zawsze pojawia się obawa: a nuż ktoś znowu spróbuje.
Będzie chciał dopalić świątynię,
żeby nam pokazać, że nie jesteśmy lepsi, bo się nam udało ugasić pożar. Na szczęście są też pozytywy. Po pierwsze kościół stoi.

Po drugie – jest ogromna konsolidacja ludzi w parafii. Padają ciepłe
słowa i jest mobilizacja wewnętrzna. Zacieśniła się duchowa więź.
Dobro nie przykuwa naszej uwagi, bo uważamy, że tak ma być. Tak
samo tutaj: świątynia stała i wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego.
Aż tu nagle okazało się, że mogliśmy się rano obudzić i tego kościoła mogło nie być.
– Wszyscy go docenili na nowo?
– Tak. To było mocne uderzenie, które pokazało, że ta świątynia to wartość, której trzeba bronić.

Uprzedzać czyny kogoś, kto by
chciał rękę na nią podnieść. Chwała Bogu zadziałał alarm, otrzymaliśmy sygnał od firmy ochroniarskiej,
która monitoruje kościół. Do gaszenia ruszyliśmy my, księża, pan
kościelny i ludzie, którzy pierwsi
przybyli na miejsce, potem strażacy. Udało się. W imieniu całej społeczności dziękuję ochronie, strażakom i policjantom, bo w którymś
momencie Pan Bóg los kościoła złożył w ich ręce.
– Sądeczanie są religijni i ktoś tutaj
podnosi rękę na kościół?

– Religijność to ciągłe dążenie
do tego, żeby było w nas więcej dobra. Diabeł wciąż szaleje, żeby to dobro zniszczyć. We wszystkich nas jest
to zmaganie dobra ze złem. W sumieniu tych ludzi zło wzięło górę. Podnieśli rękę na świątynię. W imię czego? Czy to kościół katolicki, synagoga
czy meczet – te miejsca powinny być
święte dla każdego człowieka niezależnie od wyznania i wiary albo bycia ateistą czy agnostykiem. Staram
się w rozmowach to poruszać. Nawet
w niedzielę powiedziałem parę zdań
do ludzi, że nie ma świętości.
– Podczas mszy przeżywano
to wydarzenie?
– Były łzy nawet w oczach mężczyzn. Wszyscy przeżywaliśmy.
W każdym się obudziła świadomość, że mogło tego kościoła w niedzielę nie być. Tylko spalone ruiny.
Rozmawiała BERNADETA
WASZKIELEWICZ

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

OBIEKTYW

www.dts24.pl

FOT. UM NOWY SĄCZ

FOT. PSP W NOWYM SĄCZU
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Uwięzieni na wyciągu

Perła samorządu

101 narciarzy i snowboardzistów zostało uwięzionych
na 43 krzesełkach wyciągu Azoty w Krynicy–Zdroju. Zabrakło prądu, a agregat do awaryjnego uruchomienia kolejki zawiódł. W akcji ewakuacyjnej wzięli udział strażacy
i ratownicy GOPR. W półtorej godziny przy pomocy drabin
sprowadzono na ziemię 63 osoby, w przypadku 38 trzeba
było użyć technik alpinistycznych.

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak zajął pierwsze miejsce w Rankingu „Perły Samorządu 2012” zorganizowanym przez Redakcję
Dziennika Gazety Prawnej, a tym samym został uznany przez organizatorów za najlepszego prezydenta w kategorii miast do 100 tys.
mieszkańców.
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Dyrektorka winna
samobójstwa nauczycielki
N A WO K A N D Z I E . – Mam nadzieję,
że inni nauczyciele będą mieli teraz lepiej. Jestem usatysfakcjonowany podtrzymaniem wyroku, ale
nigdy nie będę do końca zadowolony. Straciłem żonę, a dzieci matkę – mówił w sądzie mąż Bernadetty G., nauczycielki, która odebrała
sobie życie.
Podłożem jej samobójstwa było
psychiczne znęcanie się nad nią
Anny A., byłej już dyrektorki Zespołu Placówek Oświatowych
w Podobinie, k. Limanowej. Sąd
Okręgowy w Nowym Sączu podtrzymał we wtorek wyrok sądu
I instancji, który skazał Annę A.
na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat.
Bernadetta G. targnęła się
na swoje życie w 2010 r. Pozostawiła po sobie listy, w których pisała, że dyrektorka od wielu lat poniżała ją i upokarzała w obecności
innych. Miało to trwać od 1998 r.
Zdaniem sędziego Kazimierza Kmaka sąd I instancji trafnie przeprowadził postępowanie dowodowe.
Jednoznacznie świadczy ono o winie byłej dyrektorki. Potwierdza
to rzeczowa analiza wiarygodności listów pożegnalnych Bernadetty G., zeznania świadków, którym
się zwierzała poszkodowana oraz

opinia biegłych psychologów i lekarza psychiatrii.
– Sąd Rejonowy w Limanowej właściwie uznał, że oskarżona Anna A. dopuściła się tych
czynów umyślnie. Zwrócił uwagę na te zachowania, które nosiły cechy mobbingu – mówił sędzia
Kmak. – Były to między innymi bezprawne groźby zwolnienia dyscyplinarnego ze szkoły,
poniżanie, bezpodstawna krytyka czy podnoszenie głosu. Takie
zachowanie Anny A. miało znaczący wpływ na podjęcie przez
oskarżoną decyzji o popełnieniu
samobójstwa.
Anna A. miała również znęcać
się psychicznie nad innymi nauczycielami. Obwiniała ich za negatywne zachowania uczniów, zastraszała czy szantażowała zwolnieniem.
Zarzucała brak kwalifikacji zawodowych i nie pozwalała podwładnym bronić swoich racji. Dlatego
mąż zmarłej Bernadetty G. twierdzi,
że podtrzymanie tego wyroku jest
nie tylko ważne dla niego, ale i całego środowiska nauczycielskiego.
Wyrok jest prawomocny. Zgodnie z decyzją sądu Anna A. ma także
zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych na 5 lat.
MONIKA CHROBAK
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Zawsze mają
pod górkę

OGŁOSZENIA DROBNE
POSZUKUJEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
na stanowisko nadzór/koordynator z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności kontakt
tel. 535 808 730
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY - produkcja, montaż,
tel. 696-027-993.
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A KC J A . O godzinie 00.39 w Wigilię
otrzymali sms alarmujący o pożarze. Płonęła stodoła na górze Mikołaska w Rytrze. Nie spodziewali się,
że po tej akcji sami będą potrzebować pomocy. Ochotnicy po wielu godzinach wrócili do bazy, ale ich
samochód gaśniczy wrócił dopiero
po świętach. Nadaje się już tylko na
złomowisko.
Strażacy z OSP w Rytrze zwykle
mają pod górkę. Taka specyfika
terenu. Za kierownicą wozu gaśniczego siedział najbardziej doświadczony kierowca. Śnieg na
drodze nie był dla niego przeszkodą. Niestety, kiedy strażacy byli blisko celu, zaczął padać
deszcz. Zrobiło się ślisko. Samochód utknął. Ochotnicy opuścili więc wóz i pobiegli gasić ogień,
który mógł zająć dom znajdujący się w pobliżu stodoły. Samochód nie wyjechał na górę. Kierowca, próbując ruszyć, wpadł w
oblodzone koleiny i pojazd stoczył
się w pole, koziołkując. Ochotnicy gasili pożar tym, co mieli pod
ręką: śniegiem, ziemią, gaśnicami. Akcja trwała do rana. Żywioł
udało się opanować.
Ale strażacy wrócili do domów dopiero późnym popołudniem, gdy ich rodziny czekały już
z wieczerzą wigilijną. Kilka godzin
przenosili sprzęt, który dało się
uratować z wozu bojowego.

Stara 244 rocznik 1986 r. ściągnięto dopiero po świętach, 27
grudnia ub.r. Wrak nie nadaje się
do naprawy.
- Poza karoserią i podzespołami, zniszczony został również
sprzęt pożarniczy zamontowany
na samochodzie. Wartość strat
oszacowano na ok. 100 tys. zł –
mówi Tomasz Łękawski, prezes
OSP Rytro.
Pomoc ochotnikom z Rytra zaoferowała OSP w Głębokiem, która tymczasowo użyczyła im wozu
bojowego. Bez własnego samochodu gaśniczego OSP w Rytrze
ma ograniczone możliwości. Koszt
nowego pojazdu to wydatek rzędu
500-600 tys. zł.
- Zakup nowego samochodu stwarza szansę na pozyskanie znacznej pomocy z Komendy
Głównej PSP oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ale
też wymusza zapewnienie dużego
własnego udziału. Kupienie pojazdu używanego kosztuje mniej,
lecz mniejsze są też szanse na dofinansowanie ze źródeł centralnych - wyjaśnia prezes Łękawski,
apelując do sponsorów, ludzi, którzy mogliby wesprzeć finansowo
OSP w Rytrze w odtworzeniu pełnej gotowości bojowej jednostki.
Z apelem strażacy wraz z wójtem gminy Władysławem Wnętrzakiem zwrócili się już do
okolicznych przedsiębiorców.

Informację o zbiórce pieniędzy
ogłaszał z ambony ksiądz. Ochotnicy czekają także na decyzję Rady
Gminy Rytro, która ma ustalić, ile
z gminnego budżetu można przekazać na doposażenie OSP.
Jednostka OSP Rytro działa od
85 lat. Obecnie liczy blisko 60
strażaków, w tym 30 czynnych,
niosących bezinteresowną pomoc mieszkańcom Rytra i okolic w różnych zdarzeniach losowych i klęskach żywiołowych.
Brak najważniejszego wyposażenia może sparaliżować jej pracę.
- Znaleźliśmy się w trudnej
sytuacji. Zwykle to na nas można liczyć, tym razem my liczymy na pomoc przy odtworzeniu
zniszczonego sprzętu – mówią
ochotnicy.
Każdy, kto wesprze OSP Rytro, może być pewny, że strażacy odwzajemnią ich pomoc. Tylko w 2012 r. wyjeżdżali do akcji
149 razy. Gasili 68 pożarów (w
tym 60 na terenie gminy, 8 poza
Rytrem), podjęli 15 interwencji
związanych z miejscowym zagrożeniem i 64 pozaratownicze,
jak dowóz wody.
Darowiznę dla OSP Rytro
można przekazać na konto:
Bank Spółdzielczy
w Piwnicznej-Zdroju nr:
06 8813 0004 2001 0000 0228 0001.
(KG)
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Minęło prawie trzy tygodnie
od zniesienia 79 sądów rejonowych w Polsce, w których orzekało do 9 sędziów. Zgodnie z nowych
rozporządzeniem resortu sprawiedliwości od nowego roku zostały one przekształcone w wydziały zamiejscowe: cywilny, karny,
rodzinny oraz ksiąg wieczystych.
Na Sądecczyźnie dotyczyło to sądu
w Muszynie.
Jak zapewnia jednak sędzia Zbigniew Krupa, rzecznik prasowy
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zmieniła się tylko nazwa. Nadal w tym samym miejscu można
załatwić wszystkie sprawy: – Zarówno Muszyna, jak i Nowy Sącz
pozostaje w tych samych składach
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sędziowskich. Nadal funkcjonuje biuro podawcze i kasa, gdzie
można uiścić opłaty. Tak jak dotychczas odbywają się w Muszynie wszystkie rozprawy.
Według resortu sprawiedliwości reforma ta ma usprawnić pracę sędziów. Będą nadal
orzekali tam, gdzie do tej pory
to robili, ale oprócz tego będą
orzekać w sądach większych,
co pozwoli na skrócenie czasu
oczekiwania na wyrok. Początkowo w planach resortu sprawiedliwości była likwidacja 122
sądów, później ta liczba zmniejszyła się do 79. Przeciwko tym
zmianom protestowały między
innymi lokalne samorządy i środowiska sędziowskie.
(MCH)
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UBEZPIECZAJĄC SIĘ U NAS WSPIERASZ

STOWARZYSZENIE GNIAZDO

Głosuj na dobro
P L E B I S C Y T. To już ostatni dzwonek,
by móc zagłosować na nominowanych w konkursie Ziarnko Gorczycy,
którego celem jest wyróżnienie osób
oraz firm i instytucji działających dla
dobra innych. Finał XIII edycji plebiscytu odbędzie się 2 lutego.
Czytelnicy „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, patrona medialnego akcji, mogą głosować na swoich kandydatów, wypełniając kupony i
wycięte wysyłając na adres: Sądeckie Hospicjum, Nawojowska 155a.
Można też głosować za pomocą maila
wysłanego na: biuro@zwiazeksadeczan.pl. Ostateczny termin nadsyłania głosów to 28 stycznia br.
Głosowanie wyłoni zwycięzców
w dwóch kategoriach: „osoba” oraz
„instytucja”.

A oto nominowani:
OSOBA
Leszek Górka - Nowy Sącz; Dorota
Hedwig – Wielogłowy; Janusz Kasztelewicz – Stróże; Maria Wanda Krasowska – Młodów; Krzysztof Łukasik

Kancelaria Ubezpieczeń Marek Sekuła

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

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

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

- Nowy Sącz; o. Stanisław Majcher Zakopane ; Radosław Pietrzkiewicz Nowy Sącz; Władysław Poręba - Paszyn; Anna Skierska - Nowy Sącz;
Zygmunt Wójsik – Łazy Biegonickie.
INSTYTUCJA
„Amper” sp. jawna - Nowy Sącz;
„BAU-GIPS” Zakład Usługowo-Budowlany - Nowy Sącz; „Grześ” Firma Cukierniczo-Gastronomiczna Nawojowa; Newag SA - Nowy Sącz;
Piekarnia NIKA sc- Nowy Sącz; Regionalna Telewizja Kablowa – Nowy
Sącz; Rolbud- Instal – Gołkowice
Górne; „Ruchała” Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe – Tęgoborze;
„Sezam” Sklep Jubilerski - Stary

Sącz; Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Przewlekle Chorych i Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom” – Piwniczna
Zdrój; Stowarzyszenie Nowosądecka
Wspólnota – Nowy Sącz; Zakład Karny - Nowy Sącz.
Finał Ziarnka Gorczycy odbędzie
się 2 lutego w MCK „Sokół” w Nowym Sączu.

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

KUPON

Sąd w Muszynie
zmieniony
tylko z nazwy

24 stycznia 2013 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

7

Zbudowałem najsprawniejszą organizację w kraju
R O Z M OWA z posłem Solidarnej Polski ARKADIUSZEM MULARCZYKIEM
– Panie pośle, co Pan odpowie złośliwym, którzy mówią, że to ostatnia kadencja Arkadiusza Mularczyka i jego kolegów z Solidarnej Polski w Sejmie.
Pewnie patrzą na słupki poparcia.
– Jestem już siedem lat parlamentarzystą i rożne były koleje losu. Wiele już w polityce widziałem, dlatego
konsekwentnie realizuję swoją działalność – na poziomie miejskim, regionalnym i ogólnopolskim. Jestem
przekonany, że ta działalność jest pozytywnie oceniana. Nie chce się odwoływać akurat do Ruchu Palikota,
ale ta formacja pokazała, że przed
wyborami miała jeden procent poparcia, a po wyborach wszystkim
opadły szczęki, bo Palikot miał dziesięć procent!
– Coś w tym jest, bo kiedy Palikot był
w Nowym Sączu, sondaże dawały mu
jeden procent, a on powtarzał, że będzie
w Sejmie.
– Dlatego uważam, że trzeba robić swoje. Ten rok nie był łatwy dla
Solidarnej Polski i dla mnie osobiście. Było bardzo wiele spraw i tematów, w które się angażowałem
na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. Jako szef klubu parlamentarnego jestem osobą, do której trafia
wiele spraw z całego kraju i są to często bardzo poważne tematy dotyczące funkcjonowania naszego państwa,
wątpliwe prywatyzacje, czy likwidacje dużych zakładów, np. Fiat Auto
Poland.
– A co może poseł Solidarnej Polski
w sprawie Fiata?
– Myślę, że może dużo! Dlatego,
że jesteśmy formacją, która nie chce
się okopywać po jakiejś stronie barykady politycznej. Chcemy rozwiązywać sprawy, interweniować tam,
gdzie widzimy, że jest to potrzebne
wszystkim potrzebującym pomocy
Polakom, a spraw tych jest ogrom.
– Panie pośle, a nie nachodzi Pana czasem żal i nie myśli Pan sobie wieczorem:
szkoda, że mnie nie ma teraz w PiS–ie,
bo moja sytuacja inaczej by wyglądała,
miałbym łatwiej.
– To jest pytanie, czy jesteśmy
w polityce tylko po to, by realizować swoje prywatne ambicje i dbać
o ciepłe stołeczki, czy też po to, żeby
coś zrobić. Ja przez sześć lat byłem
w Prawie i Sprawiedliwości, byłem
liderem tej formacji, która osiągała
najlepsze wyniki w naszym kraju…
– No więc nie żal?
– …najlepsze wyniki, ale niestety
to był wyjątek. Nasz region był jedynym okręgiem, gdzie tak się działo,
bo wszędzie indziej PiS tracił. Tracił przez błędne zarządzanie, przez
zły dobór ludzi, przez taką politykę gdzie Jarosław Kaczyński stawiał na ludzi swoich, a nie na najlepszych. Stawiał takich ludzi, żeby
nie stracić kontroli nad partią, żeby
mieć władzę w partii, a nie wygrywać wybory. I wtedy Sądecczyzna,
Nowy Sącz były wyjątkiem na mapie Polski, bo tylko w tym okręgu był
wzrost poparcia i rekordowa liczba
posłów PiS 7 na 10.
– No, ale prezes Kaczyński darzył Pana
zaufaniem.

– Myślę, że te wyniki, które osiągaliśmy w Nowym Sączu i praca w Warszawie w komisjach
śledczych i sprawiedliwości,
powodowały, żeby nie było
alternatywy w tym regionie. Ale w polityce nie
ma nigdy takiej sytuacji,
że jesteśmy pewni swojej pozycji raz na zawsze.
Polityka jest dynamiczna. Widzimy, że są nowe
sprawy, nowe problemy. Pojawiają się nowe
osoby, nowe środowiska.
Dlatego jestem przekonany,
że ta scena polityczna, którą mamy od kilku lat nie będzie
taka sama po kolejnych wyborach
parlamentarnych.
– A ewentualne sojusze? Czy to nie jest
naturalna kolej rzeczy, że Solidarna Polska i PJN to ewentualna koalicja?
– Za wcześnie mówić tu o koalicji. PJN jest ugrupowaniem, gdzie
jest tylko dwóch europarlamentarzystów, nie mają klubu parlamentarnego, więc tu trudno mówić o jakiejś koalicji. Na pewno jesteśmy
formacją, która chciałaby nowe środowiska, samorządowców, czy ludzi aktywnych przyciągać, jesteśmy
otwarci na różne środowiska.
– Co się wydarzy w Nowym Sączu za
niecałe dwa lata? Będą wybory samorządowe, wybory prezydenckie. Pana nie
kusi żeby np. spróbować zostać prezydentem miasta?
– Na chwilę obecną nie mam takich planów, ale każda formacja,
która, chce się liczyć w kraju i regionie musi startować w wyborach.
W gronie SP jest kilku znanych polityków, poszukamy dobrej kandydatury. Niestety z coraz większej liczby
środowisk słyszę też i widzę, że sprawy w Nowym Sączu idą w złym kierunku. I tu nie chodzi tylko o zarządzanie miastem, ale też o jego
wizerunek i utratę kolejnych instytucji publicznych z naszego regionu. Tak się składa, że do mojego biura przychodzą wszyscy, którzy mają
jakiś problem w mieście, czy regionie. Widzę więc jak ogromna jest skala różnego rodzaju zwolnień, likwidacji i degradacji naszego miasta. Jak
dużym problemem jest bezrobocie.
– Jako prezydent miałby Pan na to większy wpływ?
– Myślę, że prezydent każdego
miasta, które chce się rozwijać, powinien być osobą, która jednoczy różne
środowiska, która blisko współpracuje ze parlamentarzystami różnych
formacji politycznych, ale też szuka
poparcia wszędzie. Wśród samorządowców, biznesu, a także Kościoła,
bowiem decyzje zapadają na bardzo
różnych szczeblach. Dlatego ktoś, kto
jest prezydentem miasta, czy liderem regionu powinien szukać wsparcia w bardzo wielu różnych środowiskach do realizacji swoich projektów.
– No to myśli Pan czasami, by zostać prezydentem czy też Sejm jest
ważniejszy?
–
W
polityce
nigdy nie wolno mówić nigdy.

Na żadne pytanie, bo polityka jest
nieprzewidywalna. Po katastrofie smoleńskiej widzimy, że wiele spraw, które miały potoczyć się
inaczej, potoczyły się w innym kierunku, więc poczekajmy. Sytuacja
jest dynamiczna.
– I będzie coraz bardziej dynamiczna…
– Tak. No więc na chwilę obecną nie wybieram się do ratusza, ale
to życie napisze scenariusze.
– Panie pośle dyskutowany był ostatnio
wniosek o wykluczenie Artura Czerneckiego z PiS i w tym wniosku bardzo wiele
razy przewija się pańskie nazwisko. Między innymi podkreślane było, że forsował
Pan Artura Czerneckiego na prezydenta
miasta, wbrew Ryszardowi Nowakowi.
– Nie, to nie jest prawda. Był taki
okres, że Ryszard Nowak nie chciał
się długo określić, czy będzie startował z PiS–u, co dla mnie w tamtym czasie było nie do przyjęcia.
Budował jakby swój komitet pozapolityczny, więc naturalną rzeczą
było, że formacja, która chce w danym regionie mieć znaczenie, musi
wystawić kandydata na prezydenta. Ryszard Nowak długo się ociągał,
dopiero w ostatnim momencie zdecydował się być kandydatem PiS–u.
Ale też stworzył swój drugi komitet pozapartyjny. To spowodowało,
że szukaliśmy alternatyw, ale to nie
jest tak, że ja forsowałem jakąś kandydaturę na prezydenta miasta przeciwko Nowakowi.
– Czytał Pan ten wniosek? Tam się pojawia m.in. takie zdanie, że poseł Mularczyk proponował Ryszardowi Nowakowi
na wiceprezydenta, Artura Czerneckiego i kiedy Ryszard Nowak się nie zgodził, to Czernecki przestał współpracować z Nowakiem. Pytaliśmy o to Artura
Czerneckiego i odpowiedział, by Pana
o to pytać.
– Ja nie wiem, kto w ogóle napisał ten wniosek.
– Podpisany jest pan Marian Kulig.
– Nie wiem skąd pan Marian Kulig ma takie informacje, bo ze mną
na ten temat nie rozmawiał. W ogóle
uważam, że niedobrą rzeczą jest, gdy
jeden z prezesów spółki komunalnej,
bo pan Kulig jest w zarządzie Wodociągów, zajmuje się bieżącą polityką i jeszcze pisze wniosek o wykluczenie radnego z partii politycznej.

To jest zła praktyka. Urzędnicy w ratuszu powinni zajmować się swoja merytoryczną robotą, a nie
polityką. Powiem w ten sposób – szkoda, że głównym
punktem ataku we wniosku o wykluczenie Artura Czerneckiego jest
moja osoba. Pokazałem,
że przez sześć lat ciężkiej
pracy zbudowałem najsprawniejszą organizację
w kraju. Teraz inni, którzy chcą zająć moje miejsce, próbują zrobić ze mnie
wroga publicznego PiS–u, a ja
nim nie jestem. Uważam natomiast, że formuła PiS–u się wyczerpuje. Formuła, w której jeden
człowiek ma nieograniczoną władzę nad wszystkimi i los całej formacji, nadzieje i oczekiwania milionów
Polaków spoczywają na dobrym czy
słabym dniu lidera formacji, który
jej nie wypuści z rąk do końca swoich dni.
– Powiedział Pan, że jest często stawiany
w sytuacji wroga PiS–u, a ja mam wrażenie, że Panu odpowiada taka pozycja,
gdy jest pan pokazywany jako ten wróg,
czarny charakter w polityce, bo ma pan
okazje do kontrataku?
– Widocznie moje pociągnięcia
są trafne, skoro koledzy z PiS–u tak
przejmują się posłem Mularczykiem.
Na konwencji Platformy Obywatelskiej poseł Mularczyk też był wymieniany, jako wróg publiczny.
– Na konwencji poseł Andrzej Czerwiński
powiedział: „Poseł Mularczyk zadał mi
pytanie, co ze zjazdem z autostrady, odpowiedziałem: – Panie pośle jak zjeżdżał
pan z autostrady to znalazł się w Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie, a nie w Nowym Sączu?
– Poseł Czerwiński cieszy się,
że coś zostało zrobione, a ja się pytam, dlaczego nie ma zjazdu na Nowy
Sącz? Dlaczego nie wykupiono działek, skoro jest realizowana tak duża
inwestycja, jak autostrada A4 do Rzeszowa? Wybudowano na niej ogromną ilość ekranów akustycznych, często oddzielających drogę od lasów
i pól, co podraża wykonanie inwestycji, a nie wybudowano zjazdu na Nowy Sącz. Staram się tylko
punktować Czerwińskiego, bo wiem,
że poseł partii rządzącej, a takim też
byłem, ma wiele instrumentów, by
sprawy dla regionu załatwiać. Przywozi się ministra do regionu, pokazuje problemy i po prostu stawia
się go przed faktem dokonanym,
że to ma być zrobione, w takiej czy
innej perspektywie.
– No więc minister Nowak był w Krakowie i powiedział: słuchajcie, ale tej drogi
ekspresowej Brzesko–Nowy Sącz szybko nie będzie.
– Sprawa zjazdu to jedno, drugie to likwidacja KOSG, czy innych
instytucji – przypomnę tylko o Ruchu. Mówi się też o ZUS–ie czy innych zakładach, a nie widać żadnego lidera partii rządzących, który by
bronił tych instytucji. Słyszymy tylko głos Czerwińskiego: spokojnie, ja
w tej sprawie prowadzę rozmowy,

po czym następuje decyzja o likwidacji, zamknięciu i utracie kolejnych miejsc pracy. Tak było choćby
w przypadku Sanepidu, w którym
zlikwidowano laboratorium analityczne i tak jest z wieloma sprawami,
gdzie widzę zupełny paraliż ze strony
Andrzeja Czerwińskiego.
– Na konwencji zabrała głos także pani
Róż Thun, która powiedziała, że poseł
Czerwiński szuka możliwości, jak zbudować zjazd do Nowego Sącza, podczas
gdy Mularczyk tylko narzeka, że tego
zjazdu nie ma.
– Cóż, pani Róża Thun przypomina sobie o Nowym Sączu wtedy,
kiedy są wybory do europarlamentu
i wówczas pewnie przyjedzie do Nowego Sącza. Ona tu nie przyjeżdża,
bo nie ma po co, więc tą drogą nie
jeździ. Natomiast tysiące sądeczan
tą drogą jeździ, bo musi szukać pracy, gdy likwiduje się na miejscu kolejne instytucje. Zatem niech politycy PO porozmawiają trochę z ludźmi,
a nie opowiadają bajek na konwencji.
– Karpacki Oddział Straży Granicznej.
Jest Pan ostatnią osobą, która wierzy,
ze da się go uratować.
– Jestem w tej sprawie zdeterminowany. Będę walczył do końca i nie
odpuszczę. Wysyłam apel do wszystkich parlamentarzystów z Małopolski i Podkarpacia są wśród nich ministrowie – Gowin, Graś. Jest to apel
do wszystkich, dla których los regionu, z którego zostali wybrani, jest
ważny. Chcę żeby przyjrzeli się sytuacji i aby odbyło się jeszcze jedno
spotkanie z ministrem. Będę chciał
się spotkać w tej sprawie z premierem Tuskiem, by odwieść go od decyzji o likwidacji. Dopóki nie zostało
wydane rozporządzenie przez MSW
o likwidacji, to myślę, że wszystko jest
możliwe. Złożyłem wniosek do NIK–u o kontrolę. W modernizację KOSG
w Nowym Sączu zainwestowano 50
mln zł, podczas gdy w Racibórz trzeba będzie zainwestować kolejne dziesiątki milionów. I tu powstaje pytanie
o gospodarność. Złożyłem wniosek
do prokuratury o zbadanie czy tego
typu działania są zgodne z prawem
w szczególności, jeśli chodzi tu o gospodarowanie środkami publicznymi.
– A nie miał Pan takich rozterek, że walczy Pan o sprawy Nowego Sącza, a nie
rodzinnego Raciborza?
– Nie mam takich rozterek. Jako
parlamentarzysta dokonałem oceny
obu tych oddziałów i w tym zestawieniu Nowy Sącz wypada korzystniej. KOSG jest najlepiej wyposażonym i najnowocześniejszym
oddziałem na południu Polski. Jestem także lokalnym patriotą i parlamentarzystą z tego regionu, więc
będę walczył o KOSG do końca.
– A sojuszników coraz mniej w tej walce?
– Myślę, że znajdziemy wśród
wielu posłów Platformy oraz innych
formacji sojuszników i przygotujemy dezyderat do premiera Tuska, by
jeszcze raz rozpatrzył zasadność decyzji o restrukturyzacji SG.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
(Wykorzystano fragmenty wywiadu
dla Regionalnej Telewizji Kablowej)
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Facebookowa twarz sądeckich VIP–ów
S T Y L Ż YC I A . Ludzkie szkielety, ociekające krwią truchła zwierząt, a nawet filmiki pokazujące seks w toalecie
– to wszystko można znaleźć na Facebooku na stronach znanych Sądeczan, osób publicznych. Wrzucają to
„ku przestrodze”, ale często też się tym chwalą.
Jak Agata Król–Mirek,
radna powiatowa PO i dyrektor Publicznego Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla w Krynicy
Zdroju. Na jej profilu dominują wpisy świadczące o dumne z osiągnięć
uczniów. A wśród nich
znajduje się zdjęcie kościotrupa udekorowanego koralami i liśćmi, opatrzona podpisem: „Coś
takiego mogli wymyślić
tylko Moi bardzo oryginalni i twórczy gimnazjaliści...” Na szczęście nie
jest to szkielet prawdziwy, tylko pomoc naukowa. Mamy
nadzieję.
Na „Fejsie” można sobie popatrzeć, jak grilluje zastępca komendanta miejskiego straży pożarnej
w Nowym Sączu Paweł Motyka. Albo
obejrzeć jego kolekcję płyt „007”.
Na 50–lecie Jamesa Bonda brygadzista zamieścił zdjęcie kasety, którą kupił w 30. roku kariery filmowego agenta Jego Królewskiej Mości.
„Super muzyka” – zachęca Motyka.

Kury pod ratuszem?
Wpisy radnego miejskiego
PO Grzegorza Fecko prowokują
do ciekawych dyskusji. Nawet pod
informacją o odtajnieniu dokumentów dotyczących stanu wojennego pojawiły się współczesne wątki
sądeckie. Na jedną z uwag znajomych Fecko odpowiedział :„To specyficzna formuła władzy, najpierw
sponiewierać, a potem nieść pomoc”. Znajomy zareagował pytaniem: „To znaczy, że co? Abstrahując do obecnego układu odniesienia,
najpierw pójdzie w górę cena śmieci, a później będzie obniżka?”.
Ciekawa wymiana zdań nastąpiła pod zdjęciem pokazującym
nowe płotki wokół trawników pod
ratuszem, które znajomi opozycyjnego radnego skomentowali:
„paskudztwo”.
Znajomy: – Grodzenie płotkami zieleni miejskiej wygląda strasznie prowincjonalnie. Przecież w Rynku nikt
kur ani innego drobiu nie hoduje!
Radny: – Z tym drobiem, to żebyś
się nie zdziwił...
Znajomy: – Na Romanowskiego
widziałem kury ale w Rynku nie,
ale przecież nie o to chodzi, tylko
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o prowincjonalne myślenie i prowincjonalne traktowanie przestrzeni publicznej.
Znajomy2: – To oszczerstwo!
Na Romanowskiego nie ma żadnych kur .
Znajomy: – Jak to nie ma? Wiele
razy widziałem je tuż za Panoramą
przy ostatniej kamienicy od strony Dunajca.
Radny: – Eee, na pewno to drób
ozdobny – kolekcjonerski.
Znajomy2: – To pewnie z Heleny
przyszły mostem...
Radny: – Po co miały by przychodzić, w naszym mieście jest zakaz
dokarmiania ptaków.
Znajomy2: – Może jedzą na wsi,
a do miasta przychodzą znosić jajka, żeby zapewnić potomstwu meldunek w mieście?

Radny: – I wyższe podatki?
Znajomy3: – Może nie ma kur,
ale paru baranów by się znalazło...
Zdradził ją z jej przyjaciółką…
Chyba najciekawszą stronę ma
jednak Robert Sobol, były wiceszef Rady Miejskiej w Nowym Sączu, działacz PO oraz prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru
w Nowym Sączu i przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej
Stowarzyszeń Zesłańców Sybiru.
Zamieszcza wiele ciekawostek historycznych, krytykuje Zbigniewa
Ziobro i IV RP. Ma też sporo „złotych
myśli”, jedną, jak napisał, zna nawet
z własnego doświadczenia: „Jeśli obrobili Ci dupę za plecami, to wyobraź
sobie, jaki wzbudzasz strach, że nie
powiedzieli Ci tego prosto w oczy”.
Sobol daje też czytelnikowi niezłą dawkę humoru, pokazuje nowe

nabytki do kolekcji dzwoneczków
i cytuje Jana Himilsbacha: „Picie
wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości”. Zamieścił też życzenia: „Każdy
dzień przyrządzamy osobno, z jednego kawałka pracy i dwóch kawałków pogody i humoru. Do tego
dodajemy trzy duże łyżki nagromadzonego optymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarenko ironii i odrobinę
taktu. Następnie całą masę polewamy dokładnie dużą ilością miłości.”
Ostatnio wrzucił na swój profil
bardzo odmienne linki. Do amatorskich nagrań… seksu w toalecie. Ku przestrodze. Pierwszy filmik
podobno z toalety szkolnej. „Chłopak zdradził ją z jej przyjaciółką
i to w szkolnym kiblu! Ktoś to nagrał, a teraz w ramach zemsty udostępnia to w internecie! dobrze im
tak!!! ;]” – opisał go Sobol. Drugie
nagranie pokazuje parę w toalecie
knajpy. Były radny komentuje zszokowany: „No nie wierzę xD Poznajecie ten klub? Piszcie w komentarzach, co to jest za klub, bo wiem,
że na pewno u nas na mieście.”

Panu już dziękuję
Ale to nic. Dla części użytkowników Face’a szokująca jest strona
Grzegorza Dobosza, podpułkownika, szefa WKU i radnego Nowego Sącza. Poza zdjęciami uroczej
rodzinki, chwali się bowiem fotografiami z polowań: dwa ubite małe
dziki leżące na ściółce leśnej, które nazywa „mój dublet”, zakrwawiony dzik na posadzce i wiele już
wiszących na haku, przed i po wypatroszeniu. „Strasznie to wygląda ... i wstawiać to na Facebook?”

– dziwił się znajomy. Drugi zareagował ostro: „Panu już podziękuję.
Nie będę trzymał w znajomych ludzi, którzy znęcają się nad zwierzętami. Polowanie też się do tego zalicza z mojej perspektywy.”
Ulubionym cytatem wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża jest: „Błogosławieni, którzy nie mają nic do powiedzenia, a pomimo to milczą”. Sam
chyba milczy notorycznie, bowiem
jego strona wskazuje na twór PR–
ców. Jedno po drugim profesjonalnie
umieszczone zdjęcie i długi opis kolejnych wizyt czy uroczystości: delegacja
z Chin, posiedzenie z posłami, szefowie Izb Dentystycznych Czech i Słowacji, otwarcie czegoś tam…
Andrzej Zarych, dyrektor Kancelarii Starostwa Powiatowego,
bije na Facebooku rekordy w grze
w Angry Birds Friends. Ryszard

Fryc, prezes Małopolskiego Towarzystwa Inwestycyjnego, poleca najnowszy
przebój disco polo „Ona
tańczy dla mnie”. Grzegorz Biedroń, radny wojewódzki, ujawnia swą miłość do francuskiego ciasta
i komentuje nieudaną akcję antyterrorystów w Sanoku: „Wyłączyć im Facebook, stołówkę przenieść
na pięterko, a jak schudną
wysłać na poligon”.
Natomiast Artur Czernecki, radny i były szef
Rady Miejskiej, wyrzucony z PiS, zamieszcza sporo sentencji nawiązujących do jego
przeżyć: „Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest
mieć kogoś, kto stanie obok ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie”. Przed Wigilią zamieścił „cenną podpowiedź dla tych,
co pomagają w kuchni: pamiętajmy, żeby prawidłowo używać folii aluminiowej:) Posiada dwie inne
strony – błyszczącą i matową. Każda pełni inną funkcję”. Dalej pada
szczegółowy wywód, która strona
do czego służy. Faktycznie cenny,
zawsze zapominam.
Gwoli ścisłości: wspomnieliśmy
tylko o tym, co nas zaciekawiło
w profilach naszych VIP–ów. Większość niestety nas nie wciągnęła.
Są oficjalne i próżno na nich szukać osobistych uwag.
(BEN)

W każdy czwartek
w sądeckiej restauracji

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

Zafunduj sobie
podwójną
przyjemność!

A

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

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

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Na

zdrowy rozum wydawałoby się, że skoro dwa
urzędy, znajdujące się
w tym samym mieście, mają sporną
sprawę, to ich urzędnicy mogą się porozumieć – bezpośrednio, albo za pośrednictwem telefonu, czy internetu. To jest
możliwe gdzie indziej, ale nie w sądeckim grajdole zwanym czasami królewskim grodem. Spór pomiędzy magistratem a delegaturą Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków musieli rozstrzygnąć urzędnicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poszło
o dwa popiersia prezydenckie zwane też
z francuska biustami.
Władze magistrackie niesione na fali
hurrapatriotyzmu zafundowały sobie
popiersia śp. śp. prezydentów Aleksandra Kaczorowskiego i Lecha Kaczyńskiego. Bardzo się spieszyły, pragnąc
zdążyć je odsłonić w 2. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Dodatkowym argumentem tego pośpiechu był fakt,
że obaj prezydenci to honorowi obywatele miasta. Jak to zwykle bywa, kiedy
na ustach niosą się słowa Ojczyzna, Honor, Bóg nie zwraca się uwagi na takie
drobiazgi jak pozwolenia, czy decyzje
konserwatorskie. Bo i po co, kiedy cel
jest najszczytniejszy. Dość powiedzieć,

że fundatorzy dotrzymali słowa i w terminie biusty prezydenckie zainstalowano w sali reprezentacyjnej ratusza.
Ten z kolei wpisany jest do rejestru zabytków i podlega szczególnej pieczy
konserwatorskiej.
Kubeł zimnej wody na rozgrzane do czerwoności głowy fundatorów wylała Krystyna Menio, kierownik delegatury WUOZ w Nowym Sączu.
We wrześniu 2012 r. widząc koszmarne
dzieła pseudosztuki oraz ich lokalizację – bo groźbę upadku popiersi na podłogę – wydała decyzję konserwatorską.
Tzw. supraporty, na których umocowano prezydenckie popiersia muszą być
poddane natychmiastowej konserwacji,
bo grożą odpadnięciem od ścian. Wybitny znawca sztuki konserwatorskiej
Krystyna Menio poszła dalej, zalecając władzom magistrackim zmianę ekspozycji rzeźb. No, to już jest prawdziwy
zamach na narodowe świętości. Stąd nie
dziwi mocny odpór magistratu w postaci odwołania się jego władz od decyzji
pani konserwator do samego Ministerstwa Kultury.
Urzędnicy tegoż zachowali się jak
Poncjusz Piłat. Umyli ręce, uchylając zaskarżoną decyzję WUOZ i kierując ją do ponownego rozpatrzenia przez
urząd konserwatorski. Nie zająknęli się
o braku pozwolenia konserwatorskiego
na umieszczenie tych rzeźb w tych miejscach, a w duperelny sposób poinstruowali WUOZ, że pismo konserwatorów
o konieczności przeprowadzenia remontu supraportów winno być skierowane
na adres Urzędu Miasta a nie prezydenta.
No, to jest dopiero argument w sprawie!
Krystyna Menio nie poddaje się. Zamówiła opinie rzeczoznawców, którzy

nie pozostawili na tych wybitnych
rzeźbach suchej nitki. Ba, zasugerowali, że najlepiej byłoby wykonać nowe
rzeźby. Po drugie, pani konserwator przygotowuje kolejną decyzję nakazującą władzom miasta konieczność
właściwej konserwacji zabytkowych
supraportów. Uparta jest ta kobieta
wykonująca rzetelnie i odpowiedzialnie swoje obowiązki, ale nie mając zapewne świadomości, że w grajdole sądeckim każda decyzja, każdy czyn ma
podtekst polityczny. Tylko czekać, jak
rodzina smoleńska, która tak owacyjnie przyjmowała w kaplicy kościelnej posła Antoniego Macierewicza,
oskarży ją o sabotowanie świętej sprawy narodowej. Bo nieudane pod każdym względem prezydenckie popiersia to nie zwykła rzeźba. One są niemal
magistrackim sacrum.
Na wspomnianej fali różnego rodzaju
uniesień, któż zwraca uwagę na drobiazgi w rodzaju zezwoleń budowlanych,
architektonicznych, konserwatorskich.
Zwykły obywatel, który zamierza poprawić stan elewacji swojego 80–letniego budynku musi wypełnić kilka stron
formularzy służb konserwatorskich,
bo jego dom jest w aktach WUOZ,
o czym czasami dowiaduje się, kiedy
chce przeprowadzić remont. Władzom
magistrackim w tym radnym miejskim
więcej wolno. Hulaj dusza piekła nie
ma! Kwitnie pseudopatriotyczna radosna twórczość. Teraz w kolejce czekają
nowe równie patriotyczne pomnikowe
projekty, choćby marszałka Piłsudskiego. Czy ktoś się będzie oglądał na stosowne pozwolenia? Historia uczy, że nie
ma takiej potrzeby. Wszak marszałek
Piłsudski wielkim był...

Kłykcik! Czyli blamaż reformy pogotowia

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

No

i dzieje się to, przed czym
ostrzegali pracownicy Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego: reorganizacja systemu medycznego może zagrażać zdrowiu i życiu
pacjentów. Otóż, jak doniosły media,
dyspozytorzy z Tarnowa wysłali karetkę do Gródka nad Dunajcem zamiast
do Gródka koło Grybowa! Na szczęście
załoga ambulansu wykazała się czujnością i pomoc dotarła do chorego na czas.
Finał owej pomyłki nie był tak tragiczny,
jak w Skrzypnem w powiecie nowotarskim, gdzie ratownikom z Zakopanego,
nie znającym terenu, nie zadziałał system nawigacji. Gdy po 40 minutach dojechali do chorej, 80–latka zmarła.
Wojewoda małopolski Jerzy Miller
upiera się, że jego plan ratownictwa medycznego jest dobry. Zlikwidował m.in.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Nowym Sączu i na całą Małopolskę pozostawił tylko dwa: w Krakowie
i Tarnowie. Nie przyjmuje do wiadomości, że Sądecczyzna i Podhale to tereny

trudne komunikacyjnie, a wiele miejscowości ma podobne nazwy, co najwyraźniej myli dyspozytorów z Tarnowa, od miesiąca odbierających wezwania
m.in. z powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Nie pozostaje nam chyba nic innego, jak wysyłać
do Tarnowa listy miejscowości o podobnych nazwach. Drodzy dyspozytorzy,
otóż istnieją Klęczany w gminie Chełmiec, gdzie jest kamieniołom, i Klęczany
między Gorlicami a Bieczem, rodzinna
wieś Ewy Wachowicz, byłej Miss Polonia
i rzecznik rządu Pawlaka. Jest podgorlicka Klimkówka nad zalewem, w gminie Ropa, i ta pod Chełmcem. Są Łosie w gminie Łabowa i drugie pod Ropą,
wieś łemkowska, znana z tradycji maziarskich. Są też Świdniki w powiecie limanowskim, w gminie Łukowica, i w sądeckiej gminie Łososina Dolna.
Sama Łososina też może dyspozytorom
narobić trudności, bo niedaleko, na Limanowszczyźnie, bezczelnie leży druga – Górna.
Co gorsza, w całej Małopolsce jest
aż pięć wsi o nazwie Zawadka, każda w innym powiecie, w tym dwie blisko: w nowosądeckim (gmina Łososina
Dolna) i limanowskim (Tymbark). Stara
Wieś jest w gminach Grybów, Limanowa
i Książ Wielki (pow. miechowski). Lipnica Wielka to wieś w gminie Korzenna
i gmina w powiecie nowotarskim. Kłopoty z przyjazdem karetki mogą mieć
mieszkańcy okolic Chełmca, bo wójt

Bernard Stawiarski ma tu takie same
wsie, jak: Marcinkowice w powiecie tarnowskim, Wielopole w dąbrowskim,
Dąbrowa w wielickim, Kurów w suskim,
Mała Wieś pod Wieliczką. Tarnowianom problem sprawić może rozpoznanie nawet małego terenu. W gminie Łącko jest Czarny Potok, a taką samą nazwę
nosi osiedle w Krynicy Zdroju. Obidza
to nie tylko wieś łącka, ale też przysiółek
w Piwnicznej Zdroju. Na Sądecczyźnie
wiele wsi różni się w nazwie tylko słowami Niżna i Wyżna (Krużlowe, Mochnaczki , Moszczenice), Mała i Wielka (Żeleźnikowe, Wierchomle), Dolne i Górne
(Biczyce, Witowice, Barcice, Gołkowice). W powiecie mamy Wolę: Kosnową,
Piskulinę, Krogulecką, Kurowską czy
Marcinkowską.
Można tak długo wymieniać, ale czy
przejmują się tym w Tarnowie? Przypomina mi to reklamę z wiewiórką. Rzekomo te gryzonie wcale nie chrupią
orzeszków, tylko paluszki, a dotychczasowe nieporozumienie brało się stąd,
że na orzeszka i paluszka mają jedno słowo: kłykcik! Dla jednych to durna reklama, dla innych śmieszna. Ale „kłykcik”
w pogotowiu zabawny nie jest. Słowo
może jedno, lecz miejsca, jak wiewiórcze smakołyki, bardzo różne Oczekujemy dyspozytorni, gdzie będą odróżniać Gródki, Klimkówki i wszystkie inne
wsie. Bo nam, panie wojewodo, nie jest
wszystko jedno, czy karetki chorych
uratują czy nie.
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Nura do przerębla,
albo nos do ula!

1.

Jestem niereformowalnym wapniakiem. Nie dość,
że na wielu rzeczach się nie
znam (nie mam nawet konta na Facebooku), to jeszcze okazało się, że nie znam
Wojciech Molendowicz
się na muzyce. Najgorsze
jest jednak to, że nie wiem,
Z gór widać lepiej
co się dzieje w moim mieście. Jak wyczytałem w tygodniu „Newsweek”, w Nowym Sączu wystąpił najpopularniejszy polski zespół o swojsko brzmiącej nazwie „Weekend”.
Dupa wołowa ze mnie, bo nie tylko z racji zawodu powinienem wiedzieć, że takie sławy u nas goszczą. Nie wiedziałem.
Żeby się dokształcić rozpytałem wśród znajomych, czy wzięli
udział w tym historycznym wydarzeniu kulturalnym. Od razu
poczułem się lepiej, kiedy 8 na 10 pytanych przyznało, że nie
znają zespołu „Weekend”, 9 na 10 nie znało ich hitu wszechczasów „Ona tańczy dla mnie”, a 10 na 10 pytanych nie miało
bladego pojęcia, że te słynne chłopaki niedawno stąpały po sądeckim bruku. Moją ignorancją poruszona była tylko 12–letnia córka znajomych. Uznała mnie za gościa z muzeum, który
nie ma pojęcia o tym, co teraz modne w muzyce, bo „Weekend” ma ponad 40 mln wyświetleń na YouTube. Ma, sam
sprawdziłem.

2.

To, że ja się nie znam na muzyce, to pryszcz. Dużo
gorzej, że połowa sądeckich polityków i działaczy
samorządowych nie zna się na rządzeniu miastem.
Cała lokalna opozycja może sobie teraz już tylko wyciąć przerębel na Jeziorze Rożnowskim i utopić się ze wstydu. Na niczym się panowie nie znacie! Nos do ula! Opozycja przez wiele ostatnich miesięcy wieszała psy (a dlaczego nie wiesza się
kotów?) na prezydencie Ryszardzie Nowaku, aż tu gruchnęła wiadomość, że to właśnie on został uznany za Perłę Samorządu 2012! O co poszło? „Dziennik Gazeta Prawna” ogłosił
wyniki rankingu, do którego dane – jak czytamy w komunikacje – wnikliwie zbierano przez wiele miesięcy. DGP wyszło
z analizy danych, że Ryszard Nowak jest najlepszym w Polsce szefem miasta do 100 tys. mieszkańców. No i co teraz?
Trzeba będzie wygrzebać stare powiedzenie malowane kiedyś na murach: „Są tacy, co wbijają Ryśkowi szpilki. To nie ludzie, to wilki!”
Cała sądecka opozycja, jeśli nie rzuci się do przerębla,
to przynajmniej musi posypać głowy popiołem na trzy tygodnie przez Popielcem. Jak podali organizatorzy rankingu nagrody przyznawane były dla samorządów – i tu cytuję
– „wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji”. No to mamy niezły pasztet z dzika.
Ktoś teraz musi rozwiązać zagadkę, jak to się stało, że prezydent odbierał wyróżnienie za szczególną działalność w zakresie ochrony środowiska dokładnie w tym samym czasie,
kiedy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego apelowało do sądeczan, by nie wychodzili z domów z powodu wielokrotnego przekroczenia wszelkich norm zanieczyszczeń
w powietrzu. Ktoś również musi wziąć na warsztat pytanie,
kto tu błądzi – „Dziennik Gazeta Prawna” czy sądecka opozycja, bo gazeta nagrodziła prezydenta za inwestycje w 2012 r.,
a przeciwnicy grzmią, że 2012 rok był dla Nowego Sącza rokiem największej stagnacji – braku wszelkich inwestycji miejskich i rokiem, w którym nie wybudowano ani jednego metra
nowej drogi. Pozostaje jeszcze nagrodzona „działalność w zakresie sportu i rekreacji”, bo kto jak nie opozycja wypominał przy każdej okazji, że orliki wybudowały wszystkie gminy
w okolicy, tylko w Nowym Sączu nie mamy żadnego.

3.

Na szczęście ja na Facebooku, muzyce i polityce nie
znam się i już się chyba nie poznam. Co sobie jednak
pomyśli przeciętny sądecki Kowalski, kiedy przeczyta albo usłyszy, że prezydent Nowego Sącza został uznany za najlepszego w Polsce, dokładnie w tych samych dziedzinach, w których opozycja uznaje go za najsłabszego. Ktoś
się w tej sprawie myli, ktoś błądzi po omacku jak w sądeckim
smogu w styczniowy wieczór. Na dodatek piszę te słowa – jak
obliczyli naukowcy – w najbardziej depresyjny dzień roku. Nie
jest łatwo się w tym wszystkim połapać, ale nikt nie obiecywał, że będzie lekko. Kto się poczuł naszą łamigłówką zdołowany, może dla kurażu… posłuchać zespołu „Weekend”.
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NA AFISZU

Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu zaprasza
do wspólnej zabawy, która odbędzie się w dniu 24 stycznia od g.10
(zbiórka przed „Klubem Kotłownia” ul. Barbackiego 64).
Zabawa organizowana jest w ramach „Bezpieczne Ferie 2013” pt.:
„Zabawy i konkursy na śniegu – lepienie Pana Bałwana na wesoło”.
Podczas zabawy plenerowej konkurs na wykonanie
postaci PANA BAŁWANA oraz zabawy na śniegu.
W razie niesprzyjających warunków pogodowych zostaną
zorganizowane zabawy w budynku „Klubu Kotłownia”.

Grupowe zwolnienia w Cefarmie
P R AC A . Nad pracownikami zakładu farmaceutycznego Cefarm w Nowym Sączu zawisło widmo grupowych zwolnień. Informację mieli
dostać drogą e–mailową od firmy
ACP Pharma, która jest właścicielem
spółki Cefarm Rzeszów. Pracę straci 26 osób.
O sprawie poinformowali posła Arkadiusza Mularczyka.
– Pracownicy zwrócili się
do mnie o pomoc. Mówili, że otrzymali informację o zwolnieniach e–
mailem od firmy ACP Pharma, która tak naprawdę ich nie zatrudnia.
Oni umowy mają podpisane z Cefarmem. Cała sytuacja jest dla
mnie niejasna, dlatego wysłałem
pismo z prośbą o jej wyjaśnienie
– mówi poseł Arkadiusz Mularczyk.
Tuż przed zamknięciem tego wydania DTS, otrzymaliśmy odpowiedź
od ACP Pharma: „Rok 2012 był dużym wyzwaniem dla wszystkich

uczestników polskiego rynku farmaceutycznego ze względu na obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku
ustawę refundacyjną. Spowodowała ona m.in. obniżenie marż hurtowych i pogorszenie kondycji całego
rynku. Kolejną konsekwencją było
ponad 10 tys. zwolnień w całej branży farmaceutycznej. Zmiany zmusiły firmy farmaceutyczne, hurtownie
i apteki do restrukturyzacji. Również ACP Pharma nie miała innego
wyjścia, jak restrukturyzowanie firmy. Co, niestety, spowodowało bolesną dla nas decyzję o zamknięciu
oddziału w Nowym Sączu – zarówno
Biuro Obsługi Klienta jak i Magazyn.
Zwolnienia w Cefarmie Rzeszów sp.
z o.o. O/ w Nowym Sączu dotkną 26
osób. Priorytetem dla nas było znalezienie dla tych osób nowych miejsc
pracy wewnątrz organizacji – i tak
się stało. Wszyscy pracownicy oddziału w Nowym Sączu otrzymali
propozycję relokacji. Z informacji,

Galeria „Pod Piątką”, Stary Sącz, Rynek 5, (do końca stycznia)
Światy Równoległe - Wystawa fotografii Anny Smoter
i Bogdana Kiwaka.
2 lutego, g. 16, Starosądecki SOKÓŁ
Koncert kolęd i pastorałek J. J. Czecha w wykonaniu
uczniów szkół z terenu gminy Stary Sącz i Starosądeckiej Orkiestry Dętej.
3 lutego, g.19, Starosądecki SOKÓŁ
ROBERT KASPRZYCKI z Trio gitarowym - „dzień,
chwila, moment”
Koncert jednego z najbardziej znanych reprezentantów
piosenki autorskiej.Będzie to muzyczna piguła w poetyckim, folkowym i kabaretowym klimacie z wieloma premierowymi utworami.

Sala Widowiskowa MOK w Nowym Sączu,
17 lutego, g.14, 17 i 20.00

które otrzymaliśmy od Związków
Zawodowych wynika, że nikt z tej
oferty nie skorzysta. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn nie dotyczących pracowników, poinformowaliśmy Związki Zawodowe o planowanych zwolnieniach i obecnie trwają negocjacje
na temat zasad przeprowadzenia
zwolnień grupowych. Pracownicy Cefarmu Rzeszów sp. z o.o. oddział w Nowym Sączu o planowanych zwolnieniach dowiedzieli się
10 stycznia br. podczas spotkania
z przedstawicielami ACP Pharma
SA. Zaś o planowanej restrukturyzacji 11 stycznia zostali poinformowani wszyscy pracownicy ACP Pharma SA właśnie drogą mailową – jako
ważny Komunikat Zarządu” napisała Anna Ciastoń, odpowiedzialna za
kontakt z mediami w ACP Pharma.
(PEK)

XII Festiwal Wirtuozerii
i Żartu Muzycznego
FUN AND CLASSIC
Na scenie sali im. Lucjana Lipińskiego w MCK Sokół w Nowym Sączu wystąpią doborowi muzycy, mistrzowie w swoim rzemiośle, którzy nie tylko prezentują muzykę, ale również się nią świetnie bawią.
I potrafią swoja wirtuozerią i nietuzinkowym humorem porwać publiczność. Impreza trwać będzie 7 - 12
lutego. Bilety do nabycie w kasie MCK Sokół. Repertuar festiwalu na stronie www.mcksokol.pl.

Sądecka Akademia Dziecięca uruchamia nabór na warsztaty tworzenia animowanych gier komputerowych pn.
„ŻAK I KRZESIMIR - PODRÓŻE
PO KRAINIE GIER”.
Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy tworzenia gier
komputerowych z wykorzystaniem programu Scratch. Celem zajęć jest kształcenie dzieci w tematyce programowania
gier komputerowych z wykorzystaniem podstaw animacji i grafiki komputerowej.
Udział w warsztatach pozwala na rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności dzieci oraz doskonali umiejętność
praktycznego wykorzystania komputera. Efektem zajęć
będzie samodzielne stworzenie przez uczestników edukacyjnych i przygodowych gier
komputerowych wg ich pomysłów. Szczegółowe informacje: http://sad.wsb-nlu.edu.pl/
pl/sad/tgk.html. O przyjęciu
na zajęcia decyduje kolejność
zgłoszeń. Ilość miejsc - 15.
Zainteresowanych zapraszamy do zapisów poprzez stronę
internetową! Pierwsze spotkanie już 8 lutego!
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Podziękowanie dla Księdza Dyrektora
Składam gorące podziękowania dla Księdza Tadeusza Sajdaka za kilkunastoletnią
posługę kapłańską i pracę dla Starego Sącza oraz gratulacje w związku z nominowaniem na proboszcza Parafii p.w. Matki
Bożej Szkaplerznej w Korzennej.
Dziękuję Księdzu za zaangażowanie w budowę, a następnie efektywne

sprawowanie funkcji dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.
Jana Pawła II w Starym Sączu. Stworzone
od podstaw „Centrum” imienia Największego Polaka (z nowoczesnym Domem Pielgrzyma) dodaje Staremu Sączowi znaczenia i splendoru.
Bardzo cenne inicjatywy Księdza Dyrektora dla naszej lokalnej społeczności,

a szczególnie młodego pokolenia, służące celom religijnym i świeckim pozostaną
na długo we wdzięcznej pamięci mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz.
Gratuluję Księdzu dobrego świadectwa
kapłaństwa oraz powierzenia przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża funkcji proboszcza Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Korzennej.

BRAMA do Mostków
Okazały budynek w centrum wsi
Mostki, którego właścicielem
jest Gmina Stary Sącz, a w przeszłości był w nim ośrodek kultury, szkoła i przedszkole (w czasie
budowy przedszkola na osiedlu
Słoneczne) będzie miał nowych
lokatorów.
Decyzją Burmistrza Starego
Sącza zostanie tam umieszczona
Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”. Z obiektu będzie
też korzystać Starosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Malowana Skrzynia”. Towarzystwo kultywujące
folklor Lachów Sądeckich i prowadzące Młodzieżowy Zespół
Regionalny „Starosądeczanie”
będzie więc dysponowało znakomitym miejscem na próby zespołu i inne spotkania. Budynek
będzie też użytkować zarejestrowane w ubiegłym roku Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne,
stworzone m.in. w celu wspierania i promocji twórców ludowych i ich twórczości, lokalnych
artystów i kół gospodyń wiejskich w powiecie nowosądeckim.

Życzę Księdzu długich lat owocnej pracy ewangelizacyjnej w Korzennej, z pożytkiem dla całego Kościoła. Niech Bóg obdarza Księdza błogosławieństwem i daje siły
do pełnienia dalszej posługi kapłańskiej
i pracy na rzecz środowiska.
JACEK LELEK,
Burmistrz
Starego Sącza

Dotacja dla Starego
Sącza na drogi gminne
Stary Sącz dostanie 1,25 mln zł
na modernizację dróg gminnych.
Wojewoda małopolski zatwierdził
listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Na liście zakwalifikowanych
wniosków w „Części B – Drogi
gminne” na pierwszym miejscu figuruje wniosek Gminy Stary Sącz
z oceną 31,5 pkt (wśród 18 gmin,
które uzyskały dotacje, z powiatu
nowosądeckiego jeszcze: Piwniczna, Podegrodzie i Łososina Dolna).
Na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg
wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych
poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne nr 294193 K ul. Cyganowicka (0+000–1+259), 294194 K
ul. Witosa (0+000–1+192), 294271 K
Moszczenia Niżna – Lipie (0+000–
0+645), 294270 K Moszczenica Niżna

– Do Przedszkola (0+000–0+088),
294270 K Moszczenia Niżna – Lipie
– Barcice (0+000–4+694)”, łącznie
6878 metrów bieżących, Gmina Stary Sącz otrzyma dotację 1.252.000 zł
(wkład własny wyniesie 1.252.855 zł).
W listopadzie ubiegłego roku
Rada Ministrów wprowadziła zmiany do Uchwały w sprawie
ustanowienia programu „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych…”. Uchwalono zmniejszenie o połowę puli środków przeznaczonych na dotacje w ramach
Programu (dla województwa małopolskiego kwotę 35 mln 730 tys.
zł). Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać z tego
programu dotację w wysokości 50
% wartości zadania, jednak nie
więcej niż 3 mln zł. Lista rankingowa wraz z listą wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2013 r., na maksymalną
kwotę dotacji dla Małopolski zostały przekazane Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, który ma
czas na decyzję o ich zatwierdzeniu do końca stycznia br.
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Odtajniamy tajny bunkier
Imię i nazwisko: Monika Kurzeja.
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: gotuję, uczę się angielskiego.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: plan działania na cały dzień.
Boję się: bezczynności, nudy, braku celów.
Najbardziej w życiu żałuję: że nie urodziłam się w czasach, gdy w stroju ludowym chodziło się
na co dzień.
Gdybym nie była tym, kim jestem, to najchętniej byłabym: tamburmajorką.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz je na: książki na temat folkloru.
Chciałaś komuś o czymś powiedzieć, ale nie miałaś okazji: nie mam zaległości w tym względzie.
Mój największy talent: wyznaczanie i osiąganie celów.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: kaczki w pomarańczach.
W bezsenne noce rozmyślam o: książkach, które muszę napisać.
Do końca życia zapamiętam: granie kapeli
stryjka Franciszka.
Codziennie poświęcam
na telewizję, internet,
czytanie: na wszystkie
trzy brakuje mi czasu,
ale żałuję tylko braku
na czytanie.
Na kolację do domu zaprosiłabym: po prostu
przyjaciół.
Monika Kurzeja (ur. 18
czerwca 1986 r.) – z zawodu filolog i etnomuzykolog, pracuje w MCK
„Sokół” w Nowym Sączu,
jako młodszy specjalista ds.
badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kultury.
Jest autorką „Słownika gwary górali łąckich”, który właśnie ukazał się w nakładzie
tysiąca egzemplarzy.

Hajdo na trudne czasy
Sandecji miał okazję pracować z Kolejarzem Stróże i wywalczyć z nim
awans do II ligi.

S P O R T. Dla nowego szkoleniowca
„biało–czarnych” Sądecczyzna nie
jest ziemią nieznaną. Nowy trener
R
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To był jeden z jego największych sukcesów trenerskich. Na półce z osiągnieciami postawił również brązowy
medal mistrzostw Polski juniorów
wywalczony z Cracovią. Natomiast
na konto szkoleniowych porażek
wpisać należy brak awansu Resovii
do I ligi w sezonie 2009/2010.
Urodzony przed 43 laty w Tarnowie trener zaczynał jako piłkarz,
ale wybitnym graczem nie był. Występował w Garbarni, Górniku Wieliczka i Tarnovii. Pracę w Sandecji
zaczyna po mało udanej przygodzie

z Chojniczanką (IV liga pomorska),
ale wie doskonale, z czym wiąże
się robota na zapleczu ekstraklasy. Prowadził Termalikę Bruk–Bet
Nieciecza od września 2010 do maja
2011 roku. Tam aspiracje mają pokrycie w możliwościach bankowego konta właścicieli. Teraz czeka go
zadanie niełatwe: budowa zespołu
Sandecji, przygotowanie do rundy wiosennej i walka o utrzymanie. Umowa z nowym szkoleniowcem ma obowiązywać do 31 grudnia
2013 r. z możliwością jej przedłużenia. Asystentem Mirosława Hajdy
będzie Marian Tajduś.
(RAF)
www.termalica.brukbet.com

A TO C I E K AW E . Tajny bunkier prezydenta Poznania, z którego mógł
dowodzić nawet na wypadek wojny atomowej został z wielką pompą
odtajniony i udostępniony zwiedzającym. Kiedyś był jedną z najpilniej
strzeżonych tajemnic. W Nowym Sączu istniał identyczny bunkier. DTS
dotarł do dawnego schronu wojewody, ale po eksponatach z czasów
zimnej wojny nie ma tu już śladu.
Bunkier w 1976 r., czyli niedługo
po powstaniu województwa nowosądeckiego, od prezydenta miasta przejął Wojewódzki Inspektora
Obrony Cywilnej. Wybudowano go
prawdopodobnie pod koniec lat 50.
ub. wieku, kiedy zagrożenie wybuchem nowej wojny uważano za bardzo realne.
– Już wtedy był w fatalnym
stanie – wspomina pracownik
urzędu, odpowiedzialny za utrzymanie bunkra. – Znajdował się
jakieś osiem metrów pod ziemią, a wilgoć w nim była nie
do opanowania. Po ścianach płynęła woda. W 1978 r. nową izolację wykonała jednostka wojskowa z Bochni. Luksusów w nim
nie było, ale miał być skuteczny
na wypadek W.
Kryptonim W, jakiego używano w tamtych latach, był tak poważnie traktowany, że z Urzędu Wojewódzkiego oddelegowano
specjalnego pracownika, którego
obowiązkiem było utrzymywanie
w bunkrze odpowiedniego mikroklimatu – temperatury minimum 16
stopni C. Człowiek oddelegowany
do obsługi bunkra miał w zakresie
obowiązków tylko dokładać do pieca. Co ciekawe węglowy piec znajdował się przed pancernym włazem, czyli na zewnątrz bunkra.
Do podziemia schodziło się stromymi schodami wprost z korytarza parterowego domku, który jeszcze do niedawna stał obok „Sokoła”
od strony ul. Kościuszki. W domku mieszkała żona jednego z prezydentów miasta, która nieustannie narzekała na zimno ciągnące
z podziemia.
– W bunkrze znajdowała się
stacja filtrów, pokój łączności radiowej i telefonicznej, sala sztabowa pełna map na ścianach i pomieszczenia sypialne z piętrowymi
łóżkami – wspomina pracownik
dawnego Urzędu Wojewódzkiego,
który wielokrotnie bywał w bunkrze. – Do tego magazyn na żywność i ubikacja. W bunkrze mogło mieszkać jednocześnie 20 osób
na ok. 100 metrach kwadratowych.
Ale ostatecznie nikt nigdy tam
nie zamieszkał.

– Pamiętam ten podziemny
punkt dowodzenia, sprawdzaliśmy go kilka razy – wspomina
były wojewoda Józef Antoni Wiktor. – Na szczęście nigdy nie było
potrzeby użycia go.
Nie był używany w celach
wojskowych, ale w – nazwijmy
to – zmilitaryzowanych, owszem.
Na krótko w bunkrze znalazła lokum szatnia Straży Miejskiej, kiedy municypalni zostali przeniesieni do budynku obok „Sokoła”.
Na krótko, bo jedna ze strażniczek poskarżyła się na piśmie
wiceprezydentowi Stanisławowi Kaimowi na wilgoć i pleśń
w szatni. Szatnię przeniesiono
na powierzchnię, a dziś w miejscu dawnego domu prezydenta stoi nowoczesna Galeria BWA.
Do podziemia można zjechać bezszmerową windą. Dawnych schodów i wyjścia ewakuacyjnego już
nie ma, ale za dużymi drzwiami
układ pomieszczeń został zachowany. Trudno zresztą byłoby tam
coś przebudowywać, bo betonowe grube ściany nie pozwalają architektom na szaleństwo. Dzisiaj
dawny bunkier, to jasne i przyjemne pomieszczenia, ale po rekwizytach z czasów zimnej wojny ani śladu. Tajemnica wojskowa
na wypadek ataku wojsk NATO
nie zostanie złamana, więc możemy nawet zrobić zdjęcie i napisać, że w tajnym kiedyś punkcie dowodzenia wojewody stoją
dziś drabiny, półki na rekwizyty
i wielki mop na wózku. To magazyn BWA. Wojny nie będzie. Chyba, że na miotły.
(ŁOR)
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• kolej krzesełkowa,
• zniżki i atrakcje dla dzieci
• snowpark
• trasy biegowe

www.cnazoty.pl

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a

KUPON

10%
zniżki

