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Sas się rozgniewał!

Kandydaci na prezydenta
ydenta Nowego Sącza odbyli pierwszą debatę

WYBORY SAMORZĄDOWE J STR. 10–13
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Arkadiusz Kogut
spędził rok
w Pirenejach
ciężko trenując
na hiszpańskich
szosach.

Zastąpiła
Foremniak

Poseł
Matura
interweniował z polityki

Nową wybranką serca Rafała Maseraka, gwiazdy „Tańca z Gwiazdami”, jest piękna sądeczanka
Anita Leśniak-Kopiec.

Policjanci z Buska Zdroju, którzy
ukarali mandatem żonę Arkadiusza Mularczyka, mają postawione
zarzuty korupcji.

Maturzysta został liderem Ruchu Poparcia Palikota w regionie.
Wspiera go emerytowany przedsiębiorca.
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Salon firmowy: Europa II Plaza (nad Intermarche), Nowy Sącz ul. Nawojowska 1
Sklep i pracownia: Nowy Sącz, ul. Wałowa 6

www.cupicha.pl
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Z drugiej strony
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Taktyczne
mięso
armatnie

J

eśli wybory samorządowe mają być
konkursem pomysłów na zorganizowanie nam (i sobie samemu) najbliższej życiowej przestrzeni,
to całkiem śmiało można ich
nie przeprowadzać. Jeśli pogrzebać w zszywkach gazet
i osobistych notatkach sprzed
4, 8 i 12 lat, to okaże się, że
w przeszłości było bardzo podobnie. Coraz mniej dyskusji
o tym, jak powinien wyglądać świat wokół nas, żeby się
żyło lepiej i wygodniej, a coraz więcej hałasu o nazwiska. Mówiąc prościej istotą tej
kampanii jest wyłącznie kto
chce gdzieś zasiadać, a nie co
chce tam robić. Przedwyborcza giełda nazwisk przypomina wdepnięcie do ula w upalne
lipcowe popołudnie. Ani przed
laty, ani dziś nie trafił się kandydat, co to chciałby nas zarazić jakimś fajnym pomysłem,
który będzie dla nas realizował,
jak już zostanie wybrany. Nikt
o niczym podobnym nie mówi,
za to wszyscy się pasjonują kto
kogo wyciął z listy używając
przy tym siekiery. Im mocniej
drzazgi lecą, tym lepsza zabawa. Efekt będzie taki, że za pół
roku kolejny raz powtórzymy
to co dzisiaj: takiej słabej rady
miasta, to jeszcze świat nie widział. A za cztery lata jeszcze
więcej ludzi postuka się w głowę – nie zawracajcie nam gitary wyborami! Po co się mają fatygować do urny, skoro nie rozumieją sensu np. wystawiania
do rady miasta prezesów spółek komunalnych, który prawo zabrania zasiadania w radzie. I jeśli jakiś prezes tłumaczy, że jak zostanie wybrany to
zamieni prezesowskie 6–8 tys.
zł na ponad tysiąc złotych diety, to przecież wyborcy coś tu
nie gra. A jak nie rozumie o co
chodzi, to wychodzi mu, że
ktoś go chce wykorzystać dla
swojej wyborczej taktyki. No
a kto lubi być taktycznym mięsem armatnim, by kto inny
mógł odtrąbić zwycięstwo?

Sądeczanka
zastąpiła
Foremniak
S T Y L Ż YC I A . Nową wybranką serca Rafała Maseraka, gwiazdy „Tańca
z Gwiazdami”, jest pochodząca z Nowego Sącza Anita Leśniak–Kopiec.
Młoda sądeczanka w kilka tygodni
stała się gwiazdą plotkarskich portali i tabloidów, które prześcigają się
w publikowaniu kolejnych informacji
na temat jej związku z Maserakiem.
Anita jeszcze niedawno mieszkała
w Nowym Sączu z mężem Jerzym
Kopcem, biznesmenem z branży
sportowej oraz ich 3,5–letnią córeczką. W swoim portfolio fotomodelki miała już udział w teledysku
Dody do piosenki „Rany” oraz rozbieraną sesję zdjęciową dla amerykańskiego portalu Prix Syndication.
Rafała Maseraka poznała najprawdopodobniej na jednej z warszawskich imprez, gdy ten otarł już
łzy po głośnym rozstaniu z aktorką
Małgorzatą Foremniak. Już pierwsze
spojrzenie tancerza na sądeczankę
było podobno „jak rażenie prądem”

– w końcu zawsze miał słabość do
blondynek o figurze modelki…
Para musiała jednak ukrywać
swoje uczucie do momentu, gdy
Anita zakończyła sprawę rozwodową, wynosząc z niej pokaźną sumę
pieniędzy i mieszkanie na warszawskim Mokotowie. Właśnie w nim
zamieszkała z Rafałem oraz córką i już w czerwcu po raz pierwszy
para pojawiła się razem publicznie.
Od tej pory Rafał zabiera Anitę na
wszystkie imprezy i za każdym razem skupiają na sobie uwagę fotoreporterów.
Ostatnio pojawiła się informacja,
że Rafał oświadczył się Anicie ofiarując jej złoty pierścionek zdobiony
kryształkami Swarovskiego. Tancerz zadeklarował także, że będzie
wychowywał córkę Anity jak własne dziecko, ale tak, żeby nie zepsuć jej relacji z biologicznym ojcem, który po rozwodzie wyjechał
do Paryża.
MARIA REUTER

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Anita Leśniak-Kopiec i Robert Maserak

FOT. KAPIF

SMS
Kto się chciał bić?
Podczas telewizyjnej debaty prezydenckiej w Nowym Sączu, Kazimierz Sas
zdobył się na niespodziewane wyznanie.
– Cenię pana za wysoką kulturę – powiedział do Piotra Lachowicza. – Nie
można jednak tego samego powiedzieć
o pana kolegach, którzy wołali do mnie:
wyjdź przed ratusz to się policzymy!
Kazimierz Sas z propozycji nie skorzystał.
Nic również nie wiadomo, żeby tamtą
męską „dyskusję” zarejestrowały kamery.
Jacy to koledzy z PO chcieli Sasa wywołać
przed ratusz? Tego nie zdradził.
Co ciekawe, w innym programie Regionalnej Telewizji Kablowej przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki uczynił
podobne wyznanie, jakby był zachęcany przez radnego PO Roberta Sobola do
wyjścia przed ratusz w celu dokończenia dyskusji środkami niekonwencjonalnymi. Również i w tym przypadku nie
udało się wyjaśnić, czy doszło do ulicznej wersji debaty politycznej. Nie jest
także jasne, czy to Robert Sobol był jedną i tą samą osobą zachęcającą radnych
z konkurencyjnych klubów do podjęcia
walki wręcz poza salą obrad.
(CIM)
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Ważny problem

Chłopiec w rybiej skórze
10–letni Krzyś jest jedynym dzieckiem w Polsce, które cierpi na tak dotkliwą odmianę
rybiej łuski. Choroby nie da się wyleczyć. Chłopiec do końca nie zdaje sobie sprawy
z powagi sytuacji. Jest niepełnosprawny umysłowo. Ma problemy z chodzeniem
i wiele innych groźnych schorzeń. Mieszka w okolicach Starego Sącza.
MAŁGORZATA CYGNAROWICZ
Nie ma na nią lekarstwa. Ich skóra wygląda jak rybie łuski. Jest
najczęściej w całości pokryta tym
tworem. Twarz, brzuch, ręce, nogi
– wyglądają trochę jak poparzone
wrzątkiem. Rybia łuska, bo o niej
mowa, atakuje skórę dziecka już
w brzuchu matki. Nie ma na nią
lekarstwa.
Krzyś był wcześniakiem. Trzy
tygodnie musiał spędzić w inkubatorze. Ale nie przedwczesne
przyjście na świat było dla jego
rodziców największym zaskoczeniem. Chłopiec miał mocno zaczerwienioną i bardzo twardą skórę. Przy każdym ruchu rączkami
i nóżkami naskórek pękał. Można sobie tylko wyobrazić, jaki ból
musiał odczuwać noworodek. Lekarze nie mogli nazwać choroby. Dopiero w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu, udało się zdiagnozować rybią łuskę.
– Leczenie polega na tym,
że próbuje się różnych kremów
i maści, stosuje się też środki
doustne. Ale te powodują uszkodzenie narządów wewnętrznych
– opowiada mama chłopca. Skóra
się wysusza, łuszczy i pęka. Musi
być cały czas natłuszczana. Jednak nagromadzenie maści sprawia, że zaczyna swędzieć. Naturalnym odruchem jest drapanie. Ale skutki nie są takie jak
w przypadku zdrowego człowieka. Skóra szybciej pęka i mocno krwawi.
– Zdarzało się, że Krzyś budził
się w nocy cały zakrwawiony...

Kiedy chłopiec był młodszy,
płakał, wychodząc na słońce
Ludzie z rybią łuską nie pocą się,
skóra nie ma funkcji wymiany ciepła. Najgorszą dla nich porą jest

w nocy, bo synek tak cierpiał
z bólu. A po nieprzespanej nocy
trzeba było iść do pracy.
Wspomina, że po urodzeniu
chłopca, zostali sami z problemem.
Nikt nie był w stanie im pomóc.
Wszędzie szukali wsparcia. Dziś
jest lepiej. Trafili na dobrych ludzi, są to przede wszystkim lekarze, którzy zajmują się chłopcem.
Krzyś lubi wizyty w gabinecie, nie
boi się nawet dentysty. Wyjazdy do
Krakowa czy Warszawy (do kliniki dermatologicznej), są dla niego rozrywką. Zawsze po drodze
zatrzymują się, żeby pozwiedzać.
Krzyś bardzo lubi oglądać stare kościoły. Jest w nich chłodno. Lubi
słuchać muzyki, kąpać się w basenie, który w lecie rozkładają rodzice przed domem. A także jeździć

Rybia łuska, bo o niej
mowa, atakuje skórę
dziecka już w brzuchu
matki. Nie ma na nią
lekarstwa.
Na zdjęciu Krzyś, którego imię, na prośbę rodziny zmieniliśmy w tekście

Do trzeciego roku życia,
szczególnie w lecie,
kąpałam Krzysia trzy
razy w ciągu jednej
nocy. Chciałam mu
ulżyć. Za każdym
razem trzeba też było
zmieniać piżamę.
– opowiada jego mama

lato. Upał sprawia, że muszą bardzo często się schładzać.
– Kiedy jeździliśmy na wakacje, zabieraliśmy zapasy wody. Po
drodze trzeba było się zatrzymać
i oblać nią Krzysia. Wyglądało to
strasznie, ale nie było innej możliwości, bo gdy skóra nadmiernie się wysuszy, choremu robi
się duszno.
Kiedy chłopiec był młodszy, płakał, wychodząc na słońce. Z biegiem lat skóra zaczęła łagodniej reagować na upały.
– Do trzeciego roku życia, szczególnie w lecie, kąpałam Krzysia trzy
razy w ciągu jednej nocy. Chciałam
mu ulżyć. Za każdym razem trzeba
też było zmieniać piżamę.
Maści, którymi rodzice smarują chłopca, są bardzo tłuste i szybko brudzą ubrania.

Ulży proszek do pieczenia
Odmiana choroby, na którą cierpi
10–latek jest wyjątkowo dotkliwa.
Lekarze twierdzą, że w Polsce nie
spotkali się z takim przypadkiem.

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Mama chłopca dużo czyta na temat choroby. Właśnie niedawno
dowiedziała się, że w jednej z niemieckich klinik lekarze podjęli
się leczenia dziewczynki z Polski.
Jednym ze środków, jakie stosują jest… proszek do pieczenia. 10
– 20 paczek dodaje się do kąpieli.
Ma działanie oczyszczające i odświeżające skórę z maści. A jest
z czego oczyszczać. Miesięcznie
w skórę Krzysia wciera się kilogram różnych specyfików. Narodowy Fundusz Zdrowia nie uznaje choroby jako przewlekłej i wydatki na leczenie chłopca, rodzice
w całości muszą pokrywać ze własnej kieszeni.

Cieszymy się każdą chwilą
Wspomnienia o tym, co przeszła rodzina chłopca w walce z jego chorobą, są tak bolesne, że nie chce
o nich mówić.
– To, co przeszliśmy było bardzo trudne. Chcemy to wymazać
z pamięci – mówi mama Krzysia. – Przez trzy lata nie spaliśmy

konno. Robi to regularnie, w każdą sobotę. Z pamięci cytuje Inwokację z „Pana Tadeusza”. Jest uroczym chłopcem, ma śliczne blond
włoski.
– Skóra Krzysia nie jest już dla
nas problemem – mówi jego mama.
Chłopiec jest niepełnosprawny
umysłowo, ciężko jest mu chodzić
bez pomocy.
– Ma więcej innych chorób, którymi musimy się zajmować, dlatego nie myślimy o przyszłości.
Cieszymy się każdą chwilą, spędzoną razem – opowiada ze łzami
w oczach mama Krzysia.

Szczegółowe informacje o chorobie można znaleźć na stronie:
www.ichtiozis.fora.pl
Na prośbę rodziny chłopca nie podajemy w tekście żadnych szczegółowych danych chorego. Kontakt z rodzicami Krzysia możliwy
jest przez redakcję „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
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Opinie
Tym razem
na serio

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

S

poro mówi się znowu o odbudowie sądeckiego zamku.
Dosyć nieszczęśliwie zbiegają się te
ostatnie doniesienia z rozpoczętą właśnie kampanią wyborczą do lokalnych władz.
Trudno bowiem o brak światełka
ostrzegawczego u odbiorcy, który zbyt wiele razy i ze zbyt wielu
ust słyszał zapewniania o skutecznych staraniach celem dokonania
tego wiekopomnego dzieła. Zbyt
wielu było już cwaniaków, którym wydawało się, że samo rzucenie tematu jako prostego samograja przysporzy im popularności i punktów. Sam zresztą byłem
posądzany o cynizm i interesowność, gdy na początku tego wieku z grupą kilkudziesięciu osób
ze Związku Sądeczan, odgrzebywaliśmy ten temat. Udało nam się
wówczas jedynie ożywić to zapomniane i zaniedbane miejsce, przywrócić go do świadomości decydentów oraz mieszkańców i pozostawić po tym entuzjazmie kilka trwalszych pamiątek. Nie udało się i nie mogło udać
się nic więcej, gdyż bokiem do całej inicjatywy ustawiły się władze miasta. A są one z jednej strony gospodarzem terenu, z drugiej
zaś podmiotem bez którego chęci, wiary, a nawet determinacji
sukcesy ograniczą się do załatania przeciekającego dachu baszty
i strzyżenia trawki w parku.
Jestem głęboko przekonany,
że odbudowa zamku nie powinna być w żadnym stopniu elementem obecnej kampanii. Należy przyjąć, że decyzja o jego

odbudowie jest „oczywistą oczywistością”. Pokazał to pisowski gospodarz Ratusza, podejmując najpoważniejsze od dziesiątek
lat przygotowania do niej, zarówno archeologiczne, jak i archiwalne. Stało się to możliwe, dzięki
wsparciu profesjonalnego partnera, jakim jest Muzeum Okręgowe.
Instytucja samorządu wojewódzkiego, która brawurowo ukończyła właśnie Miasteczko Galicyjskie, a dyrektora i podwładnych
już ciągnie do nowych, jeszcze
większych wyzwań. Ich zaś platformerskie szefostwo w Krakowie, ustami Leszka Zegzdy ogłosiło właśnie wprowadzenie zapisu o odbudowie zamku – jako sie-

Zbyt wielu było już
cwaniaków, którym
wydawało się, że
samo rzucenie
tematu jako prostego
samograja przysporzy
im popularności
i punktów

dziby muzeum – do strategii rozwoju województwa. Więc nie ma
się o co spierać, a na chwalenie
się jeszcze za wcześnie. Społeczne
wsparcie dla tego zbożnego dzieła jest od dawna znane i jak mało
które zagadnienie, nie budzące
większych kontrowersji.
Być może moja nadzieja jest
złudna, a wiara naiwna. Jak się
jednak nie uda tym razem, to
chyba pozostanie nam tylko czekać na jakiś kolejnych partyzantów, którzy – jak Ci z 1945 r.
– znienacka, ale równie skutecznie odwrócą skutki działań swych
wojennych poprzedników.
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Sącz dla
spacerowiczów!

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

K

ościół św. Jacka
na warszawskim
Nowym Mieście
zarezerwował
godzinę 16 jako
czas na niedzielną Mszę dla spacerowiczów. Co się
udaje na Nowym Mieście niekoniecznie wyszłoby w Nowym Sączu, bowiem spacerowicze zebrani z Rynku i Plant mogliby nie
wypełnić nawet jednej nawy. I nie
dlatego, że dominuje u nas kultura podjeżdżania samochodem
pod sklep, miejsce pracy i w każde
inne miejsce. Nie dlatego, że sądeczanie czymś istotnym różnią się
od warszawiaków.
To miasto kształtuje obyczaje mieszkańców. Miejsca do

spacerowania w Sączu jest mało.
Nie jest nim ani Park Strzelecki,
ani szeroko rozumiane centrum.
Cukiernie świecą pustkami, kawiarnie można policzyć na palcach jednej ręki, a perspektywa,
że w jednym lub w drugim miejscu spotkamy znajomych jest
dość wątpliwa. Nawet w tak pogodną niedzielę jak ostatnia.
Pewien taksówkarz – ci ludzie
naprawdę wiedzą sporo o mieście – narzekał kiedyś, że miasto
wieczorem pustoszeje, zamiera.
I jednym tchem przyznał, że woli
grill w ogródku kolegi niż wspólną wyprawę na piwo w rynku. Nic dziwnego, że jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, nasze miasto wydaje się małe – powiedzmy 40 tysięczne. Zamiast
przyciągać kilkadziesiąt tysięcy
mieszkańców przedmieść, spycha w domowe i ogródkowe zacisze większość sądeczan.
Druga bariera przebywania
w przestrzeni publicznej – to komunikacja miejska, ciągle skrojona na miarę PKS. Z długimi
przerwami między kursami autobusów, dostosowana rytmem

do życia nieznanych mi bliżej
grup ludności. Dziesięć lat temu
próbowałem poznawać Nowy
Sącz tak jak każde inne miasto
– spacerem, autobusem i poniosłem dotkliwą porażkę. To jest
miasto dla właścicieli samochodów. Tylko. Ale samochody, podobnie jak grill w ogródku, zamykają nas w odizolowanych
przegródkach.
Obyczajów nie zmieni się
z dnia na dzień. Przyjemności każdy wybiera sobie sam. Ale
rewitalizacja miasta, to przede
wszystkim powolna odbudowa
przestrzeni publicznej. To tworzenie miejsc do spacerów, okazji do życia kawiarnianego, klubowego, wykraczającego poza
rodzinne ramy. Tylko część tego
projektu (park, chodnik, autobus) da się wpisać w program
wyborczy. Część mogą stworzyć wybitne, przedsiębiorcze i pomysłowe jednostki, których w Sączu w żadnym pokoleniu nie brakowało. Resztę – klimat, ducha miejskiej przestrzeni – będziemy sobie musieli wyspacerować.

Bajka o pochodzie
młodości

Jakub M. Bulzak
Pije Kuba do Jakuba

N

iedawno, niedawno temu,
za jedną górą
i za jedną rzeką odbył się
pochód młodości. Szli w nim Młodzi: radośni, uśmiechnięci, w doskonałych humorach, pełni optymizmu i pewności siebie. Ich pochód nie był zwykłą

przechadzką, miał on dokładnie wyznaczoną metę, a był nią
książęcy pałac. Szli zatem Młodzi zaopatrzeni w transparenty i hasła: „Nie zginie, kto stawia na młodzież”, „Nie ważne
jest nic, poza młodością”, „Nadzieja w młodych”. Szli Młodzi ze śpiewem na ustach: „To
idzie młodość, młodość, młodość”. Gdy doszli pod pałac ich
pochód przemienił się w wiec
i rozpoczęła się agitacja. Każdy z Młodych zachwalał swoją osobę i przekonywał, że bez
problemu może zastąpić Starych: „Ja sprzedawałem na targu szczypiorek z dziadkowego ogródka – mogę być dyrektorem ds. handlu”, „Ja wysypałem żwir na podjeździe do
garażu – mogę budować drogi

i mosty”, „Ja byłem przewodniczącym klasy – mogę zostać księciem”, „Ja zaliczyłem tyle kursów, że mogę być
każdym!”.
Te autopeany trwałyby pewnie do wieczora, gdyby nie
przyglądające się wszystkiemu krasnoludki. Pokiwały one swoimi siwymi głowami
w czerwonych czapkach, podeszły do każdego z Młodych,
wręczyły im tornistry, zeszyty
i ołówki, skierowania na kurs
przedmałżeński, wzory podania o pracę oraz książeczkę
Skrzata Dobromiła „Jak zdobyć
życiowe doświadczenie” i tak
wyekwipowanych poklepały serdecznie po plecach, szepcząc troskliwie do ucha: „Do
zobaczenia!”
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Obiady
czwartkowe

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

W

miarę jak przybywa mi lat,
nad dobre trunki (choć nimi nie
gardzę) przedkładam dobre
towarzystwo. Od czasu do czasu zdarza
mi się uczestniczyć w spotkaniach, od
których aż w głowie się kręci. Intelektualny ferment (nie mylić z fermentacją) upaja inaczej niż wysokoprocentowa ambrozja, a ból głowy po nim mogą
mieć jedynie umysłowo zakompleksieni.
Tak się złożyło, że miałem okazję przebywać kilka godzin w towarzystwie redagującym „Rocznik Sądecki”. To zacne grono entuzjastów historii lokalnej
może zaimponować determinacją, pracowitością, rzetelnością, a nade wszystko skromnością, bo na afisz się nie pcha,
a robotę wykonuje potężną. Pro memoria. Trzydzieści osiem tomów, jakie do
tej pory ukazały się od 1939 roku, mówi
samo za siebie. Tajemnica – a przynajmniej jej część – sukcesu „Rocznika” ma
na pewno związek z niezwykłymi osobowościami, jakie uczestniczą w przygotowaniu kolejnych numerów. Dość
wspomnieć dwu wybitnych profesorów, którzy dzisiaj nadają ton wydawniczym zmaganiom: historyka, profesora Feliksa Kiryka (przewodniczącego
Komitetu Redakcyjnego od 18 lat) oraz
polonistę, profesora Bolesława Farona.
O ile sympatia profesora Farona dla Nowego Sącza jest oczywista (urodził się
w Czarnym Potoku), o tyle gwałtowność uczuć prof. Kiryka można tłumaczyć na różne sposoby: urodą ziemi sądeckiej (jak coś urodziwe to łatwiej się
zakochać!), jej bogatą historią (bogactwo zawsze sprzyja uczuciom) albo po
prostu sympatią dla kolegium redakcyjnego, czyli dla ludzi oddanych sprawie.
Myślę, że ten ostatni argument jest decydujący. Okazja do ewentualnego zweryfikowania tej opinii będzie już niebawem, bo 20 listopada, podczas przygotowywanego przez kabaret „Ergo”
i Miejski Ośrodek Kultury wielkiego Benefisu Pana Profesora. Rozmowa z kimś
Jego pokroju uczy pokory i uświadamia nędzę naszej pamięci nie tylko historycznej, ale także tej współczesnej,
dotykającej spraw codziennych. Szybko

żyjemy, szybko zapominamy. „Rocznik” reanimuje tę pamięć, przywraca do życia zapomnianych, nadając właściwy sens horacjańskiemu „non omnis
moriar”. Moje spotkanie przy obiedzie
uświadomiło mi – nie po raz pierwszy
zresztą – znaczenie biesiady, nie tylko
dla jej walorów kulinarnych, ale przede
wszystkim towarzyskich. Nie od dzisiaj
wiadomo, że smaczna kuchnia sprzyja
smacznej dyspucie. Wiedział o tym król
Staś Poniatowski, zapraszając do siebie
co czwartek najświatlejsze umysły ówczesnej epoki, żeby pogadać o ważnych
sprawach, żeby się poradzić, jak wydobyć z totalnej bidy Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. W pomyśle tym nie był odosobniony. Zalety towarzyskiej dysputy dostrzegał już ponad sto lat wcześniej
pamiętnikarz i pieniacz w jednej oso-

Intelektualny ferment
upaja inaczej niż
wysokoprocentowa
ambrozja, a ból głowy po
nim mogą mieć jedynie
umysłowo zakompleksieni

bie Jan Chryzostom Pasek, przy czym
biesiady w jego wersji to raczej „obiady
ćwiartkowe”. Bardzo nam bliskie. Cóż
z tego, że też roztrząsał problemy polityczne, skoro jakość tych dyskusji była
mizerna, przypominając jako żywo dzisiejsze awantury przy stole imieninowym. Tymczasem prawdziwa biesiada powinna uczyć polemiki, szermierki na słowa i na argumenty. Dyskutujmy więc mądrze. Powściągnijmy emocje, szukajmy kompromisów, zerknijmy
od czasu do czasu do elementarza dobrego wychowania. Może Pan Prezydent
Miasta, odrzucając dogmat o nieomylności rajców, skorzysta z dawnych doświadczeń i raz na miesiąc (w czwartek,
a jakże!) zechce się spotykać z ludźmi,
którzy mają jakiś rozsądny ogląd świata, pomysły i krytyczny głos tam, gdzie
krytyka jest potrzebna. Jedyny warunek jaki powinien nałożyć na ewentualnych uczestników biesiady, to niewnoszenie na salę wazeliny. Pan Prezydent
jako człek roztropny i – na szczęście nie
angażujący się w polityczne awantury
– może na tym tylko skorzystać. Miasto
zresztą też.

Święto budzenia
świętych

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

F

aryzeusz patrzy na
zmaltretowane ciało
Mesjasza i ulega przerażeniu. Oczekiwał,
że w nagrodę za swoją pobożność i dobre uczynki Bóg da mu znak, weźmie za rękę i poprowadzi na zielone niwy. Tymczasem stoi na Kalwarii sam, trzęsie się ziemia, pękają mury świątyni, przez podartą zasłonę widać, że Święte Świętych
zionie pustką. Czyżby moc Boga naprawdę miała się objawić w masakrze Krzyża?
Faryzeusz nie dopuszcza do siebie takiej myśli. Strasznie go to gorszy. Faryzeusz, jeśli trzeba, chętnie
zamieni synagogę na kościół, szabat na niedzielę, pielgrzymkę do Jerozolimy na pielgrzymkę do Częstochowy. Zamiast „Szema” zaśpiewa „Godzinki”. Przestanie składać
całopalne ofiary, a zacznie dawać
księdzu na mszę. Ale nigdy, przenigdy nie stanie pod Krzyżem tak,
żeby choć jedna kropla Krwi spadła
mu na głowę. Bo co, jeśli się okaże,
że ta Krew dalej jest żywa, gorąca
i słodka? O, nie! Faryzeusz nie jest
głupi. Nie pozwoli się poparzyć.
Cynik w ogóle nie patrzy w stronę zamordowanego Mesjasza.
Twierdzi, że to urąga jego poczuciu
smaku i umysłowi. Cynik co prawda
uwielbia przemoc w kinie, telewizji
i grach komputerowych, ale uważa, że widok Ukrzyżowanego jest
zbyt straszny dla dzieci, więc chce
Go usunąć ze szkół. Cynik wyśmiewa się z Biblii. Potrafi z zapałem
godnym lepszej sprawy opowiadać o intelektualnych sprzecznościach chrześcijańskiej wiary. Kiedy jednak ktoś zaczyna mu głosić
Ewangelię, włącza głośną muzykę,
odbiera telefon, loguje się na stronę z dowcipami i rży, póki złowrogi
pomruk Słowa Bożego nie ucichnie.
Cynik w ogóle nie patrzy w stronę
Krzyża, bo boi się że Mesjasz mógłby mieć otwarte oczy – a w nich ani
krzty sarkazmu czy choćby ironii…
„Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,

który jest zgorszeniem dla Żydów,
a głupstwem dla pogan, dla tych
zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków,
Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga,
przewyższa mocą ludzi.” (1 Kor
1,22–25)
Dlatego tylko ten może się nazwać chrześcijaninem, komu
„przed oczami nakreślono obraz
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego”
(Gal 3,1) i kto przez ten obraz spogląda na swoje życie każdego dnia,
kto postanowił „nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2)
i kto z Niego uczynił swój pancerz.
Chrześcijanin wstaje rano nagi
i już w pierwszym znaku krzyża
idzie na Golgotę. Obmywa się Krwią
Jezusa. Zdejmuje z drzewa Krzyża
umęczone Ciało. Zakłada Je na siebie – jak kapłan zakłada ornat, a rycerz zbroję. Całuje rany Chrystusowych rąk i wkłada w nie swoje dłonie. Całuje rany Chrystusowych nóg
i wkłada w nie swoje stopy. Całuje
rany zadane przez cierniową koronę
i obleka w nie swoją głowę. Całuje
ranę boku i wchodzi przez nią cały
w Chrystusowe Serce.
Tak ubrany, chrześcijanin przypomina sobie słowa Pana: „Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”. Chwyta pusty już
Krzyż – podobnie jak to uczynił
Zmartwychwstały – jednym szarpnięciem wyrywa Go z ziemi i unosi
wysoko w zaciśniętej pięści. Uśmiecha się i rusza do kolejnej bitwy,
bo wie, że w takim pancerzu i z takim mieczem w dłoni czeka go tylko chwała.
1 listopada to uroczystość
Wszystkich Świętych. Wszystkich
zmarłych wspominamy dopiero
dzień później. To ważne. Zaczynamy od świętowania tych, którzy szli
przez życie jak my dziś i nie zostali faryzeuszami ani cynikami, lecz
oparli się na Krzyżu i odnieśli pełne
zwycięstwo. Skorzystaj więc z wolnego dnia, odwiedź cmentarz, pomódl się za bliskich. Zapomnij jednak o spadających liściach, płonących zniczach i całej tej jesiennej
melancholii. Uświadom sobie, że
wielu z tych, których wspominasz,
już sięgnęło po szczęście, a ty nie
patrzysz na ich nagrobki, ale ordery
za naprawdę udane życie. Pomyśl:
skoro oni dali radę, czy to tak trudno samemu zostać świętym?
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Informacje
Odeszli
Listopad 2009
Julian Fryda (1950–2.11.2009) – samorządowiec, radny Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Krynica–Zdrój, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, zastępca dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy–Zdroju.
Krystyna Murzyn (21.01.1945–19.11.2009)
– wieloletni działacz i przewodnik krynickiego oddziału PTTK. Współzałożyciel Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Ceniony społecznik. Odznaczona m.in. odznaką honorową „Za Zasługi
dla Turystyki”. Osoba bardzo oddana dla spraw
turystyki ziemi sądeckiej.
Krzysztof Filipek (20.04.1958–20.11.2009)
– kierownik Zespołu Administracji Budynków
nr 5 na os. Wojska Polskiego w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wcześniej przez wiele lat pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i Sądeckich Zakładów Naprawy
Autobusów. Z zamiłowania dziennikarz sportowy, wieloletni współpracownik „Dziennika
Polskiego”. Kibic Sandecji i Górnika Zabrze.

Grudzień
Jan Niemiec ks. (28.01.1932–9.12.2009)
– długoletni proboszcz parafii w Stróżach.
Wcześniej był wikariuszem w parafiach: Otfinów, Łużna, Sędziszów Małopolski, Zgórsko
i Kolbuszowa. Duszpasterz i wychowawca.
Władysław Kowalczyk (1945–13.12.2009) – przewodnik górski, znakarz szlaków turystycznych,
instruktor przewodnictwa. Były wiceprezes Oddziału PTT Beskid w Nowym Sączu, za społeczną
działalność wyróżniony m.in. Złotą Odznaką PTT
z Kosówką, Medalem 700–lecia Miasta Nowego
Sącza. Zmarł na atak serca podczas prowadzenia
wycieczki na Ćwilin w Beskidzie Wyspowym.
Jerzy Papciak (11.06.1968 – 29.12.2009) – sędzia piłkarski, sprawozdawca sportowy. Spiker
i działacz Klubu Sportowego Kolejarz Stróże.

Ludzie myślą,
że szpital dziadowski
M E DYC Y N A . Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował w ubiegłym tygodniu ranking szpitali. W złotej setce najlepszych placówek w Polsce znalazły się m.in. lecznice z niewielkich miasteczek, ale nie było ani jednego
szpitala z naszego regionu. Dlaczego? Bo żaden nie zgłosił udziału w rankingu.
Poirytowani sądeczanie studiowali setkę najlepszych szpitali w Polsce, bezskutecznie
szukając tam szpitali z Nowego Sącza, Gorlic, Krynicy–Zdroju i Limanowej. Zdumienie było tym większe, że o wszystkich czterech placówkach mówiono w ostatnim czasie wyłącznie dobrze.
– Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest
tak źle i nie ma nas nawet w pierwszej
setce w kraju – pytał dociekliwy Czytelnik DTS. Na dowód, że przegrywamy nawet z najbliższymi sąsiadami wskazywano, że w rankingu widoczne są m.in. aż
dwa tarnowskie szpitale oraz lecznica z Suchej Beskidzkiej.
– Nawet nie zgłosiliśmy się do udziału
w rankingu „Rzeczpospolitej” – mówi dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym
Sączu Artur Puszko. – Stwierdziliśmy, że
nie warto poświęcać na to czasu, bowiem
tego typu rankingi nie są ani obiektywne,
ani miarodajne. Ważniejsze są w nich certyfikaty niż choćby liczba oddziałów. A potem ludzie myślą, że szpital jest dziadowski, bo nie znalazł się wśród tych najlepszych – tłumaczy.

Tym samym, jak twierdzi dyrektor Puszko, kapituła konkursu nie wzięłaby pod
uwagę rozpoczętej niedawno budowy Centrum Onkologii, nowopowstałej całodobowej przychodni, sukcesywnie uzupełnianego
nowoczesnego sprzętu, czy starań placówki o środki na lądowisko i termomodernizację budynku.
– Zamiast dbać o rozwój i poprawę warunków, musielibyśmy skupić się na prowadzeniu szpitala pod ranking. A my nie
chcemy działać akcyjnie, bo uważam, że
musi zostać zachowana ciągłość w wysokim poziomie opieki nad pacjentem – kwituje Artur Puszko.
– Szpital Powiatowy w Limanowej także
nie zgłosił chęci udziału w rankingu, chociaż – jak twierdzi jego dyrektor Dariusz
Socha – szanse na zajęcie wysokiej pozycji miałby spore.
– Jesteśmy tak zapracowani, że nawet
nie mieliśmy czasu wypełnić formularzy
koniecznych do wzięcia udziału w rankingu – tłumaczy dyrektor Socha. – Ale jestem przekonany, że w kwestii certyfikatów i zarządzania śmiało możemy konkurować z innymi szpitalami.
Natomiast dyrekcje szpitali w Gorlicach
i Krynicy–Zdroju o rankingu „Rzeczpospolitej” usłyszały dopiero od nas. A szkoda, bo
przecież gorlicka placówka naprawdę ma
się czym pochwalić. Tylko w ostatnim czasie
dwa bardzo popularne w Małopolsce oddziały tego szpitala – ginekologia z położnictwem

i okulistyka – wzbogaciły się o unikatowe na
skalę Polski koło porodowe oraz nowoczesny
sprzęt pozwalający na wykonywanie zabiegów na ciele szklistym oka.
– Wiemy też, że spełniamy oczekiwania
pacjentów – mówi Adrian Nowak, dyrektor
do spraw medycznych gorlickiej placówki.
– Wyniki badań jakości obsługi klienta, jakie zleciliśmy zewnętrznej firmie wypadły
bardzo dobrze – zapewnia.
(TASS)

Jolanta Pulchna, rzeczniczka prasowa krakowskiego oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia: – Kryteria oceny w rankingach są
często wybiórcze. Rankingi są jednak potrzebne, bowiem mobilizują placówki medyczne, choć jednocześnie może dojść
do umniejszenia wartości tych jednostek,
które nie biorą udziału w rankingu. Szpitale
w Nowym Sączu, Gorlicach, Krynicy–Zdrój
i Limanowej – my akurat oceniamy pozytywnie. Jakość świadczonych przez nie
usług jest dobra. Placówki rozwijają się, jak
na przykład szpital w Nowym Sączu, który
otworzył niedawno piękny blok operacyjny, rozpoczął budowę ośrodka onkologicznego, podejmuje wiele działań inwestycyjnych i stawia na rozwój. Nowymi inwestycjami poszczycić się może także szpital
w Limanowej. Te placówki mają więc potencjał, dbają o rozwój, tak aby być konkurencyjnymi na rynku usług medycznych.

Styczeń 2010

Luty
Stanisław Sołdra (24.02.1923–1.02.2010)
– w latach 1945–1959 piłkarz Sandecji, w barwach której wystąpił w 576 oficjalnych spotkaniach strzelając dla niej ponad 20 bramek.
Władysław Lesiak (1930–2.02.2010) – inżynier, emerytowany, długoletni pracownik
Metaleksportu.
Maria Święs (1965–5.02.2010) – długoletnia
pracownica Oddziału ZUS w Nowym Sączu.
Elżbieta Gnutek (1972–8.02.2010) – nauczyciel i pedagog Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. ks. Blachnickiego w Nowym Sączu. Żona
sędziego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
Mama Oli, Aleksandry i Gabrysi.
Tadeusz Konieczny (29.10.1921–23.02.2010)
– według kibiców najwybitniejszy sportowiec w 100–letniej historii Sandecji, z którą był
związany przez 70 lat. Zasłynął jako świetny
piłkarz, hokeista, trener, a także wychowawca
wielu pokoleń młodych sportowców. Długoletni pracownik PSS Społem.
Stanisław Kulma (8.01.1925–26.02.2010)
– działacz społeczno–polityczny i współzałożyciel Stronnictwa Demokratycznego w Limanowej. 1953–1989 radny Miejskiej, Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej. Członek
Ciąg dalszy na str. 7

We mgle z zielonych kokosów
Nowa sądecka moda? Nasze psy i koty coraz częściej korzystają z usług gabinetu SPA.
Oczywiście tylko te lepiej sytuowane, czy raczej te bardziej rozpieszczane przez właścicieli. Zazdrośnie mogą na szczęśliwców spoglądać nie tylko tysiące łańcuchowców, które nigdy nie były na zwykłym spacerze. Choćby na smyczy.
Najpierw czesanie, bo przed kąpielą sierść
nie może być skołtuniona. To najmniej miła
część wizyty w domu relaksu. Ale później to
już tylko czysta przyjemność. Piesek wchodzi do specjalnie zaprojektowanej dla niego
wanny. Wanna posiada drzwi i dwie przegrody. Jest tak duża, że i właściciel mógłby się w niej wykąpać razem ze swoim pupilem. Teraz trzeba wybrać szampon. Może
być lawendowy, odprężający i rozluźniający, truskawkowy, ziołowy, dla alergików. Cała gama smaków – chciałoby się
powiedzieć.
– Mamy szampony z witaminami, odżywcze, na bazie owoców z lasów tropikalnych – wylicza pani Sylwia Micigolska,
właścicielka SPA dla psów.
Piesek podczas kąpieli w tropikalnych
zapachach zażywa też przyjemności masażu. Fachowe ręce masują czworonoga i rozluźniają jego mięśnie, żeby czuł się zrelaksowany. Taka uciecha trawa około 20 minut.

FOT. (MC)

Józef Misygar (1921–10.01.2010) – lekarz ginekolog, długoletni pracownik Przychodni Kolejowej w Nowym Sączu.
Maria Czernek (14.02.1930–31.01.2010) – zasłużona nauczycielka języka polskiego i historii Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Później jest suszenie. Innym urządzeniem
suszy się małego pieska, innym dużego.
Kiedy nasz pupil jest już czyściutki
i pachnący, przychodzi pora na strzyżenia. Właściciel decyduje o uczesaniu. Ma
możliwość wyboru z katalogu psich fryzur. Ciekawe tylko, co o tym sądzi sam pies?
Dla szorstkowłosych piesków, zamiast
strzyżenia, jest trymowanie, czyli usuwanie

martwej sierści. Dzięki temu zabiegowi piesek nie będzie zostawiał swoich kudeł na
dywanie czy kanapie.
W ofercie jest także czyszczenie uszu,
obcinanie paznokci i mycie zębów pastą
z koenzymem Q10. To już prawdziwe szaleństwo! Na koniec piesek jest perfumowany mgiełką o zapachu zielonych kokosów
lub melona z serii Dusza Lasu.
(MC)
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Poseł z Sądecczyzny interweniuje,
policjanci z Kielecczyzny z zarzutami
Dwóch policjantów z drogówki w Busku Zdroju, którzy ukarali mandatem żonę Arkadiusza
Mularczyka, ma postawione zarzuty korupcji.
W czerwcu ub. roku poseł i jego żona wracali z Warszawy do Nowego Sącza. W Busku Zdroju zostali zatrzymani przez policję. Samochód prowadziła Iwona Mularczyk. Według posła PiS, policjanci nie mieli
podstaw, żeby zatrzymać i ukarać jego żonę
mandatem.
– Widzieliśmy z daleka ten radiowóz,
stał po prawnej stronie. Policjant rozmawiał z kobietą, którą zatrzymał do kontroli. W pewnym momencie się odwrócił, podniósł lizaka i kazał nam się zatrzymać – relacjonuje Mularczyk. Skończyło się mandatem. Żona posła mandat przyjęła.
– Policjant nie użył radaru, więc nie
mógł wiedzieć, czy prędkość została przekroczona, czy też nie. Mam podejrzenie, że
pokazał nam jakiś poprzedni odczyt.
Poseł wyszedł z samochodu. Chciał wyjaśnić sprawę.
– Policjanci byli bardzo aroganccy, butni i chamscy. Do tego stopnia, że kiedy

Kartka z kalendzrza
W SŁUŻBIE PIES
W niedzielę minęła 30. rocznica
odwołania Lecha Bafii – pierwszego i najbardziej kontrowersyjnego
wojewody nowosądeckiego. Jego
odwołanie było jednym z postulatów rodzącej się sądeckiej „Solidarności”, która nie mogła mu
wybaczyć zbyt twardej ręki, m.in.
blokowania budowy nowej świątyni na osiedlu Milenium. Kościoła
zresztą wojewoda zdecydowanie
nie lubił, czemu ponoć dał szczególny wyraz na lotnisku w Nowym
Targu, gdzie jako gospodarz województwa miał powitać Jana Pawła
II słowami: „Witam pana”.
R

E

K

L

A

M

przejeżdżał mężczyzna, który przekroczył prędkość
powiedzieli – jego nie
zatrzymamy, bo jest
z Buska.
Poselska interwencja nie zdała się na nic. Policjanci byli nieugięci.
Sprawa skończyła się
w sądzie. Mandat został utrzymany. Sędzia
przyznał rację funkcjonariuszom. Poseł jednak nie
odpuścił – skierował sprawę do
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Skarżył się – tym razem – na
niewłaściwe zachowanie funkcjonariuszy.
– W sprawie tej wszczęto postępowanie,
które wykazało, że policjanci zachowali się
w sposób sprzeczny z zasadami etyki zawodowej. Policjanci ponieśli konsekwencje natury dyscyplinarnej – dowiedzieliśmy
się od rzecznika KWP w Kielcach.
We wrześniu tego roku zatrzymano
ośmiu funkcjonariuszy wydziału ruchu

W Nowym Sączu o Bafii przez
lata krążyły legendy, a klimat jego
rządów przy ul. Jagiellońskiej dobrze scharakteryzował Romuald Groszek w „Sądeckim Alfabecie”: „W służbie pies, po godzinach jowialny”. Człowiek o bogatym życiorysie: urodzony na Mazurach, jeszcze podczas wojny
trafia na Podhale. Uprawia narciarstwo, a jednocześnie kończy Wydział Wojskowy warszawskiej AWF. Szkoli najlepszych narciarzy Ludowego Wojska Polskiego i kształci się dalej, kończąc Instytut Kultury Fizycznej w ówczesnym Leningradzie. Pracuje
też na Dalekim Wschodzie przygotowując reprezentację bratniej armii Chińskiej Republiki Ludowej do Spartakiady Armii

drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Busku
Zdroju. Wśród nich są
dwaj policjanci, którzy ukarali żonę posła. Postawiono im
zarzut korupcji.
Sprawę prowadzono
kilka miesięcy. Zajmowało się nią Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.
Czy dzięki interwencji
posła, komendant powiatowy policji w Busku Zdroju, zwrócił uwagę, że w jego jednostce dzieje się
coś złego i zawiadomił KGP? Tego nie wiemy. Faktem jednak jest, że nastąpiło to po
zatrzymaniu żony Arkadiusza Mularczyka. Wcześniej postępowanie przeciwko policjantom z Buska Zdroju nie było prowadzone. Nie docierały też sygnały, że w powiecie buskim drogi kontrolują skorumpowani funkcjonariusze.
(CYG)
FOT. (WM)

Zaprzyjaźnionych. Na początku lat 70. zaczyna karierę partyjną zostając najpierw przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej
w Zakopanem, a dwa lata później
naczelnikiem tego miasta. Wtedy
również w ramach polskiej ekipy narciarskiej wyjeżdża na olimpiadę do Japonii. W 1975 r. zostaje powołany na pierwszego wojewodę tworzonego właśnie województwa nowosądeckiego.
„Jako wojewoda potrafił maksymalnie zdezorganizować pracę urzędu – wspominała po latach jego była współpracownica. – Był szalenie nieufny, dlatego każde pismo przychodzące
do urzędu musiał sam przetrawić. Cały jego gabinet zarzucony
był papierami i korespondencją ,

która przekroczyła już wymagane terminy urzędowego obiegu.
Wiele decyzji było przez to sparaliżowanych.
Starsi sądeczanie do dziś
wspominają system pracy wojewody – czy raczej brak systemu
– burzący program dnia szczególnie dyrektorom wzywanym na
bezproduktywne narady o godz.
22. „Wszyscy przed nim srali w pory” – skwitował ktoś pięć
lat jego rządów. W 1980 r. podczas wiecu Lecha Wałęsy w Parku
Strzeleckim tłum skandował do
lidera „Solidarności” pytanie kiedy odejdzie Bafia? Nie ma pewności, że Wałęsa słyszał to wołanie, ale kilka miesięcy później
Lech Bafia faktycznie przestał być
wojewodą.
(HIS)

Odeszli
Społecznego Komitetu Obchodów 400–lecia
Limanowej, przewodniczący Rady Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Orkana.
Barbara Panaś (12.04.1925–28.02.2010)
– harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego,
wychowawczyni wielu pokoleń harcerzy, członek Szarych Szeregów. Odznaczona m.in. Orderem Uśmiechu. Do końca swojego długiego
i aktywnego życia była zaangażowana w prace
Gorczańskiego Hufca ZHP im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej, wcześniej również komendantka Hufca ZHP w Limanowej.

Marzec
Jan Bartula (1928–4.03.2010) – żołnierz Armii
Krajowej, więzień stalinowski, długoletni pracownik Chemobudowy Kraków.
Stanisław Binda (1951–7.03.2010) – wieloletni pracownik samorządowy, naczelnik Wydziału Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta w Limanowej, komendant tamtejszej Straży Miejskiej. Odznaczony pośmiertnie
medalem Za Zasługi dla Miasta Limanowa.
Iga Hedwig (1987–16.03.2010) – pierwsza Polka cierpiącą na mukowiscydozę, która w 2006 r. przeszła udany przeszczep płuc.
Zmarła w klinice w Wiedniu, gdzie po raz drugi
przeszczepiono jej płuca. Po tym zabiegu organizm Igi, zmęczony ponad dwudziestoletnią
walką z wycieńczającą chorobą, okazał się za
słaby. Dorota Hedwig, mama Igi, jest prezesem
Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą – wspiera cierpiących oraz ich bliskich, organizuje pomoc.
Zdzisław Porębski (06.09.1923–21.03.2010)
– nauczyciel muzyki, twórca, dyrygent oraz
kierownik wielu zespołów muzycznych, przez
wiele lat związany m.in. z „Sądeczokami”, gdzie
wykształcił sporą grupę instrumentalistów.
W czasie II wojny światowej działał w konspiracji, był łącznikiem w ZWZ i AK. Należał do oddziału partyzanckiego „Tatara” – majora Juliana Zubka. Pracował w Domu Harcerza w Nowym Sączu, Liceum Pedagogicznym oraz Technikum Chemicznym w Starym Sączu. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności.
Jan Szarota (1948–29.03.2010) – były dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu, matematyk.
Przez ostatnich 12 lat znajdował się w śpiączce, po ciosie w głowę, który otrzymał w jednym z sądeckich pubów.
Ciąg dalszy na str. 8

A

Centrum Studenckiego Wolontariatu „Winnica”
jest zorganizowaną formą wolontariatu edukacyjnego młodzieży, działającego w ramach Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Nowym Sączu od listopada
2009 roku. Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego „Winnica” umacnia
i rozszerza swoją działalność w roku 2010. W roku
szkolnym 2009/2010 24

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych skorzystało z pomocy edukacyjnej 15 wolontariuszy
– studentów i licealistów.
W nowym roku szkolnym
2010/2011 wielu uczniów
już oczekuje tej pomocy.
Zapraszamy zatem studentów nowosądeckich uczelni
i licealistów do działalności w „Winnicy” i niesienia
pomocy edukacyjnej młodszym uczniom.

Szczegóły: www.kana.nowysacz.pl
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Kwiecień
Jakub Szkarłat (1936–3.04.2010) – animator
Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii kolejowej w Nowym Sączu, członek pocztu sztandarowego, wieloletni pracownik ZNTK, działacz
NSZZ „Solidarność”. Brat Zbigniewa – działacza związkowego, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w lutym 1986 r.
Zbigniew Potoczek (1949–8.04.2010) – muzyk, perkusista, członek i współtwórca zespołu Tropicale Thaiti Granda Banda, który działał
w latach 1969–1980 w Krakowie. Po powrocie
do Nowego Sącza grywał na perkusji podczas
okolicznościowych imprez w Hotelu Beskid.
Józef Joniec ks. (12.10.1959–10.04.2010)
– urodzony w Laskowej k. Limanowej, zakonnik pijar, działacz organizacji pozarządowy.
Zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu TU 145 w drodze na uroczystości katyńskie.
Został pochowany 20 kwietnia w krypcie zasłużonych w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski za szczególne zasługi
na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz
medalem „Zasłużony dla Miasta Warszawy”.
Franciszek Gągor (8.09.1951–10.04.2010)
– generał, szef Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego. Zginął w katastrofie prezydenckiego
samolotu pod Smoleńskiem. Urodzony w Koniuszowej, absolwent I LO im. Jana Długosza
w Nowym Sączu. Specjalista w dziedzinie rozpoznania i operacji pokojowych.
Jakub Dynowski (1992–12.04.2010) – obiecujący, utalentowany bokser Golden Teamu, wicemistrz Małopolski juniorów, uczeń Zespołu
Szkół Elektryczno–Mechanicznych w Nowym
Sączu. Zmarł w wyniku obrażeń poniesionych
w wypadku drogowym.
Władysław Jerzy Żądło (6.06.1951–22.04.2010)
– radny, przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna. Społecznik, członek Rady Parafialnej
przy kościele św. Michała Archanioła. Z wykształcenia inżynier elektryk, prowadził własną
działalność gospodarczą. Pasjonat sportu – m.
in. odbył rowerową pielgrzymkę spod Giewontu na Hel, brał udział w każdym biegu ulicznym
organizowanym w Mszanie Dolnej.
Marian Hebda (28.03.1947–22.04.2010) – nauczyciel, wójt gminy Laskowa w latach 1998–
2006. Jego kadencje przypadły na lata m.in.
wielkiej powodzi, która dotknęła Laskową.
Jego działania w pozyskiwaniu funduszy unijnych i rządowych pozwoliły na odbudowanie zniszczeń. W VII Plebiscycie im. Wincentego
Witosa „Gazety Krakowskiej” zdobył tytuł Najlepszego Wójta Małopolski.
Władysław Pawlikowski (1929–24.04.2010)
– naczelnik urzędów celnych w Muszynie,
Piwnicznej i Nowym Sączu. Kawaler Orderu
Polonia Restituta.
Maj Józef Arendt (+17.05.2010) – wieloletni zawodnik i oddany sympatyk KS Dunajec
Nowy Sącz.
Antoni Węc (11.09.1957–21.05.2010) – proboszcz parafii Słopnice Górne od 2000 r., kapelan w Szpitalu im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, diecezjalny opiekun służby zdrowia.

Czerwiec
Edward Sawicki (15.02.1948–21.06.2010)
– długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu. Matematyk, pedagog, harcmistrz, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu.
Jerzy Wiktor (1.05.1943–28.06.2010) – pracownik sądeckiej oświaty, polonista. Pracował
Ciąg dalszy na str. 9

Maturzysta liderem Ruchu
Poparcia Palikota
K U B A B O C H E Ń S K I – tegoroczny maturzysta, kilka dni temu obchodził swoje osiemnaste urodziny. Piotr Kusnerz – 67–letni emerytowany przedsiębiorca, entuzjasta Internetu. I choć dzieli ich wiek i wielkość bagażu doświadczeń , to obaj chcą zmienić Polskę
i udowodnić, że także na Sądecczyźnie może
żyć się lepiej. Jak? Zakładając Ruch Poparcia
Janusza Palikota.

Kuba
To on jako pierwszy sądeczanin zgłosił się
na forum Ruchu Poparcia Janusz Palikota deklarując chęć wsparcia budowy jego
struktur na Sądecczyźnie. O swoim rodzinnym mieście napisał: „Główny bastion
PiSu w Małopolsce” i w jednej chwili stał się
nieformalnym szefem sympatyków Palikota w regionie.
– Polityką interesuję się od bardzo dawna, a teraz jest najlepszy moment, żeby
zacząć działać w pełni na tym polu. Poza
tym, Ruch Poparcia to pierwsza organizacja polityczna, której program jest zgodny
z moimi przekonaniami i poglądami – tłumaczy Kuba.
Marzy o walce z polską biurokracją
i o stworzeniu emigrantom, takim jak jego
brat, szans na powrót do Polski.
Matura? Kuba ma nadzieję, że przy odrobinie chęci i dobrej woli będzie w stanie pogodzić naukę z działalnością na rzecz Ruchu. Chce też pociągnąć za sobą choć część
szkolnych koleżanek i kolegów. To jednak
nie jest proste, bo większość z nich skłania
się ku poglądom politycznym swoich rodziców i popiera PiS.
„Palikot = aborcja, eutanazja, in vitro,
usuwanie krzyża z miejsc publicznych itp.
Czy dalej chcecie popierać zło???”, „Jeśli
dla Ciebie ważniejsze jest to co jest zapisane
w jakiejś tam konstytucji, a nie to co jest zapisane w Biblii w 10 przykazaniach Bożych
no to życzę powodzenia” – piszą koledzy
Kuby na jego profilu na portalu Facebook.
Ale Kuba nic sobie nie robi z uwag znajomych. Wyznaczył już sobie cele i teraz skupia się na ich realizacji. Teraz najważniejszym z nich jest sprowadzić Janusza Palikota do Nowego Sącza.

Kuba Bocheński czuje się jakby startował w dorosłe życie
Pan Piotr
Do polityki zraziły go na całe lata przykre
doświadczenia z roku 1968, gdy jako student brał udział w strajkach. Nigdy nie sądził, że jeszcze porwie go jakikolwiek ruch
polityczny. Jednak buszując w Internecie
trafił na blog Janusza Palikota, później na
stronę i forum Ruchu Poparcia. Nie zastanawiał się długo i włączył się w dyskusję.
Potem pojechał na kongres do Warszawy.
– To było jak triumf Cezara w Rzymie.
Ludzie wypełnili Salę Kongresową po brzegi. Wszyscy co chwilę wstawali i wiwatowali. Podobnie było w Krakowie – wspomina Piotr Kusnerz.
Pan Piotr wie, że Janusz Palikot przyciąga głównie ludzi młodych. Swoim włączeniem się w działania Ruchu chce pokazać
im, że nie są sami. Jest jednym z najbardziej
aktywnych użytkowników forum Ruchu.

FOT. ARCHIWUM

Fascynuje go, jak twórcze są dyskusje entuzjastów Janusza Palikota.
– Jedna osoba ma problem albo pomysł
i pisze o tym. A ja i każdy inny, może się
z nią zgodzić lub nie, proponować rozwiązania, wskazywać, czy sprawa jest naprawdę ważna – mówi.
Wierzy, że w ten sposób zrealizują „Piętnaście kroków ku Polsce naszych marzeń”
i oburza się, gdy słyszy, że ktoś nazywa ten
plan utopią.
– Utopią ludzie nazywają to, czego sami
nie potrafią zrealizować. Czują się wtedy
usprawiedliwieni poddając się. A przecież
jeśli ja sam nie potrafię, to może ktoś inny
wie, jak to zrobić, może będzie w stanie mi
pomóc. I o to właśnie chodzi w Ruchu Poparcia. To między innymi na tym polega
jego ewenement – tłumaczy Piotr Kusnerz.
MARIA REUTER

Miał receptę na wszystko
P O D PA R AG R A F E M . Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu zakończyła postępowanie
w sprawie Roberta r. – lekarza, który pracując w przychodni kolejowej miał fałszować recepty wypisując je na pacjentów, którzy albo
nie żyli, albo nie mieli o tym zielonego pojęcia. Policja ujawniła proceder w połowie lipca ub. roku.
– Lekarzowi postawiono już zarzuty
– mówi Zbigniew Gabryś z Prokuratury
Rejonowej w Nowym Targu. – Teraz sprawa
wymaga tylko merytorycznej decyzji, czy
do sądu skierowany zostanie akt oskarżenia. Jesteśmy jednak pewni, że doszło

do przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.
Prokurator Gabryś nie chce na razie
ujawniać szczegółów sprawy i ustaleń śledczych zasłaniając się dobrem sprawy. Zdradza jednak, że przesłuchanych zostało kilkadziesiąt osób, a szczególnie skomplikowane w zakończonym postępowaniu było
segregowanie i porządkowanie dokumentów (także recept) oraz weryfikowanie ich.
To dlatego sprawa toczy się już ponad rok.
Z informacji, jakie podawane były przez
rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w lipcu 2009 r. wynika, że Robertowi r. udało się sfałszować ponad 1300

recept, które zostały zrealizowane. W ten
sposób Narodowy Fundusz Zdrowia stracił około 200 tys. zł, które spłacić musiała Przychodnia Kolejowa. Sam lekarz natomiast, gdy tylko sprawa wyszła na jaw,
złożył rezygnację z pracy.
Oszustwo było wielkim zaskoczeniem
dla przełożonych, kolegów po fachu i pacjentów Roberta r., gdyż do tej pory uchodził za dobrego lekarza z „dobrym podejściem” do chorych. Pod swoją opieką miał
niemal trzy tysiące osób. Niektórzy z nich
twierdzili, że największą zaletą Roberta r.
było to, że przepisywał każdy lek, o który
się go poprosiło.
MARIA REUTER

9

28 października 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Informacje

Nie lubimy wieczornych kursów

Odeszli

W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu jest ich dziewięciu. I choć ich praca nie cieszy się społecznym
szacunkiem, są solidni, skuteczni i potrzebni.
Z kontrolerami ruchu Tadeuszem Gajdoszem
i Pawłem Szczęsnym rozmawia Maria Reuter.

m.in. jako zastępca dyrektora Zespołu Szkół
Budowlanych w Nowym Sączu i w Zespole Szkół
Zawodowych w Grybowie. W latach 1985–2002
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu.
Zdzisław Niemas (1955–28.06.2010) – wieloletni sędzia piłki nożnej, obserwator, delegat
OZPN w Nowym Sączu.

– Ludzie nazywają was „kanarami”. To obraźliwe określenie?
TG: – Nie podchodzimy do niego z entuzjazmem, ale też przywykliśmy na tyle, że
się nie obrażamy. Nawet nie wiemy skąd takie określenie się wzięło? Może od żółtego
paska, jaki kiedyś mieliśmy na czapkach.
– Wasze obowiązki i uprawnienia ograniczają się tylko do sprawdzania, czy pasażer posiada ważny bilet?
– Kontrolujemy też całe funkcjonowanie
miejskiej komunikacji, czyli punktualność
odjazdów i przyjazdów autobusów, czystość, trzeźwość i zachowanie kierowców.
– To trudna praca?
TG: – Nie powiedziałbym, że trudna,
ale na pewno wymagająca, bo pracujemy
z ludźmi. Dlatego musimy wymagać nie
tylko od nich, ale też od siebie. Najważniejsze jest odpowiednie podejście do pasażera,
trochę psychologii. W tej pracy przydarzają
się różne sytuacje, ale zawsze trzeba stanąć
na wysokości zadania, a przy tym zachować zimną krew i nie dać się sprowokować.
– Trzeba więc mieć odpowiednie predyspozycje…
PS: – Bez wątpienia. Każdy z nas pracuje
tutaj co najmniej od 25 lat. Kiedyś było nas
więcej, ale ci słabsi nie wytrzymali presji
oraz aroganckiego, agresywnego zachowania pasażerów. Wykruszyli się.
– Co jest najtrudniejsze w waszej pracy?
PS: – Kontrolowanie ostatnich kursów,
po godzinie 22. Wtedy często zdarza się, że

Lipiec
Adam Korzeń (1949–11.07.2010) – wiceprezes Zarządu SGL Carbon Polska S.A., wcześniej
przez kilkadziesiąt lat wicedyrektor Sądeckich
Zakładów Elektro–Węglowych w Biegonicach,
dyrektor operacyjny CFL.
Andrzej Bałanda (10.02.1941–17.07.2010)
– prof. dr hab., członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, autor kilkudziesięciu prac
naukowych publikowanych w Polsce i Europie.
Współzałożyciel i pierwszy rektor (1998–2007)
Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wiceprezydent Fundacji Wiedza i Rozwój
przy PWSZ. Z zamiłowania taternik i narciarz.

Sierpień
pasażerowie nie mają ani biletów, ani dokumentów i musimy ustalić ich dane personalne. Gdy zachowują się arogancko i wulgarnie, wzywamy policję. Ale dawniej zdarzały się pobicia i wypchnięcia kontrolerów
z autobusów.
TG: – I właśnie w takich sytuacjach bezwzględnie musimy zachować zimną krew.
PS: – Bierze się to stąd, że ludzie nadal
nie do końca rozumieją nasza pracę. Często
wydaje im się, że kontroler wchodzi do autobusu po to, żeby się mścić i odgrywać na
pasażerach. A przecież, gdyby wszyscy jeździli bez biletów, MPK by przestało istnieć.
– To znaczy, że sądeczanie lubią jeździć na tzw.
„gapę”?

TG: – Powoli sądeczanie dojrzewają do
przekonania, że skoro ja kupuję bilet, to
dlaczego ktoś inny ma tego nie zrobić? Tym
samym jest też większe zrozumienie dla naszej pracy.
– Także wśród młodzieży?
TG: – Oczywiście. Ale ciągle spotykamy i młodych, i starszych, którzy reagują na nasze pojawienie się złością i agresją.
Nie widzą, że staramy się do każdej sytuacji
podchodzić indywidualnie. Bywa przecież,
że ktoś nie ma biletu, bo na przykład nie
zdążył kupić u kierowcy. W takich przypadkach, jesteśmy naprawdę wyrozumiali.
Natomiast ci, którzy jeżdżą bez biletu z premedytacją, musza ponieść konsekwencje.

Pieniądze
dla ucznia

Wampiry, duchy i megapromocje
w „Europa II Plaza”

Rekordowa liczba wniosków
wpłynęła do kapituły Funduszu
Stypendialnego Braci Potoczków, który wspiera finansowo
uczniów z biednych rodzin. Do
rozdania było 201 tys. zł. Pieniądze podzielono między 150 osób.

Czy się to komuś podoba czy nie, zachodnia tradycja
świętowania Halloween coraz śmielej wkracza także
do Polski. W szkołach odbywają się bale dla potworów
i czarownic, gdzieniegdzie w oknach stają lampiony
wydrążone w dyniach, a w Centrum Handlowym „Europa II Plaza” odbywa się Halloweenowa Noc Zakupów.

– Mieliśmy ciężki orzech do
zgryzienia – przyznał Zygmunt
Berdychowski, prezes Fundacji
Sądeckiej. Do fundacji zgłosiło
się ponad 430 uczniów z województwa małopolskiego. Warunki, jakie trzeba było spełnić, żeby otrzymać stypendium
to dobre wyniki w nauce, działalność artystyczna, zaangażowanie w sprawy społeczne i niski dochód w rodzinie. W tym
roku, po raz pierwszy od 19
lat, w programie uwzględniono młodzież uzdolnioną sportowo. Pomoc wynosi od 1200
do 1500 zł i jest przyznawana
w dwóch ratach.
Program trwa od 1992 r.
i w ciągu tego czasu, rozdano 4700 stypendiów na łączną
kwotę 2 mln 850 tys. zł.
(C)

W najbliższą sobotę od godz.19 zakupomaniacy
będą mogli szaleć do woli i korzystać z mnóstwa
promocji wprowadzonych na ten jeden wieczór
przez niemal wszystkie butiki. Swetry, kurtki,

SMS
Człowiek z tajemniczą listą
W Nowym Sączu kto żyw rzucił się na poszukiwania
młodego człowieka, który miał się pojawiać w progach naszych mieszkań z prośbą o podpis pod listą z wyborczym poparciem. Nie byłoby w tym
nic zdrożnego, bowiem wszyscy kandydaci chcący ścigać się o mandaty musieli przedstawić podpisy świadczące o tym, że istnieje choć wąska grupa
osób upoważniająca ich do publicznych zawodów.
W przypadku tajemniczego młodzieńca problem polegał na tym, iż zbierał on podpisy in blanco, nie bardzo wiadomo dla jakiego komitetu. Zrobiło się spore

buty, gadżety i wszelkie dodatki będzie można
kupić nawet o 50 proc. taniej! O wszystkich promocjach można dowiedzieć się w sobotę rano ze
strony www.europaplaza.com.pl
Uwaga! Zakupoholicy o słabszych nerwach powinni mieć się na baczności, bo organizatorzy
ostrzegają, że – jak na Halloween przystało – czasem
zza rogu może wyskoczyć wampir lub czarownica.
Zabiegani w poszukiwaniu niepowtarzalnych okazji
rodzice będą mogli oddać dzieciaki w ręce wizażystki, która wyczaruje na ich buziach bajkowe wzory.

zamieszanie, niektórzy czujni aktywiści natychmiast zwietrzyli polityczną prowokację wiadomych
sił i w lot podjęty trop. Trop zaś prowadził w słodkie
i gęste maliny. Na lokalnym rynku potrzebna była jakaś drobna przedwyborcza afera, która sprawi, że
nie będziemy się czuli prowincją pod względem politycznym. Pointy do sprawy nie będzie, każdy sobie
dopisze morał jaki sam uważa za wiarygodny. Może
po prostu młody człowiek przejął się lansowanymi
właśnie hasłami o przedsiębiorczości, wziął sprawy
w swoje ręce, zbierał podpisy in blanco, by je potem
spieniężyć w przetargu nieograniczonym, komitetom będącym w potrzebie. Przepłoszenie przedsiębiorczego sprawiło, że niektórym komitetom podpisów do rejestracji list zabrakło.
(KCH)

Władysław Potoniec (9.11.1925–2.08.2010)
– prezes Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu, zasłużony i długoletni
działacz ruchu ludowego, były prezes Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej”, nauczyciel,
prawnik. Autor książki „Zarys ruchu ludowego
Sądecczyzny na tle wspomnień i dokumentów”.
Józef Czyżowski (1928 – 19.08.2010) – długoletni nauczyciel, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu oraz Towarzystwa
Miłośników Starego Sącza, instruktor ZHP.
Czesław Frączek (27.10.1930–21.08.2010)
– społecznik, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej, prezes Zarządu Gminnego
Związku OSP w Podegrodziu, członek Zarządu
Powiatowego OSP w Nowym Sączu.
Józef Szudy (9.12.1950–23.08.2010) – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej,
pracownik ZNTK, społecznik, współpracownik
Fundacji Sądeckiej, wieloletni sołtys Bartkowej, radny gminy Gródek nad Dunajcem. Wyróżniony Złotym Jabłkiem Sądeckim.

Wrzesień
Jan Koszkul (6.01.1930–11.09.2010) – prezes Towarzystwa Przyjaciół Starego Sącza i Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego. Pełnił m.in. funkcję zastępcy naczelnika miasta Nowego Sącza.
Współorganizator Starosądeckich Festiwali Muzyki Dawnej, radny, przewodniczący Miejskiej Rady
Narodowej oraz Rady Miasta i Gminy Stary Sącz.
Józef Żuk–Skarszewski (1944– 17.09.2010)
– potomek znanego rodu Żuków–Skarszewskich herbu Nałęcz, właściciel zabytkowego
dworu w Przyszowej.
Ludwik Mordarski (1929–18.09.2010) – artysta i nauczyciel. Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, założyciel i choreograf zespołu muzycznego „Limanowianie” oraz orkiestry „Echo
Podhala”. Folklorysta, autor hymnu Limanowej
„To nasze miasto”, „Suity gorczańskiej” oraz
książki „Muzyka Ziemi Limanowskiej”.
Władysław Szlęk (1937–19.09.2010) – prezes
Krynickiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego „Moderato”. Założyciel i kierownik Zespołu
Tańca Artystycznego „Miniatury”, artysta baletu,
choreograf, występował m.in. w zespole „Śląsk”.
Odznaczony Złotym Jabłkiem Sądeckim.
Mieczysław Rabczak (17.04.1917–26.09.2010)
– oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej w 1939 r., działacz i pracownik spółdzielczości
na Sądecczyźnie, aktywny członek PTTK.
OPRAC. KINGA STUDZIŃSKA
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Dobre humory dopisywały
Prezydencka debata „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” i Regionalnej Telewizji Kablowej
ze współpracy z miastami partnerskimi. Do pierwszego pytania odniósł się
pozytywnie. W odpowiedzi na drugie
zaznaczył, że nie powinno się prowadzić w tej sprawie polityki ratuszowej:
– Jeżeli są to wyjazdy mające na
celu zaliczenie kilku imprez alkoholowych… to tak nie powinno być.
Wiem jak to jest, bo przecież od lat
pracuję w samorządzie.
Debata jak się zaczęła, tak się
zakończyła. Panowie wyszli ze studia z uśmiechem na ustach. Podsumowując całą dyskusję powiedzieli, że następnym razem – będzie
o programach.
(CYG)

Nasz komentarz
Własne i partyjne ego

Ryszard Nowak, Kazimierz Sas i Piotr Lachowicz
W telewizyjnym studiu zasiedli kandydaci na prezydenta Nowego Sącza – Piotr Lachowicz, Ryszard Nowak
i Kazimierz Sas. Było kulturalnie, miło
i zgodnie. Przynajmniej co do celów,
jakie powinien wyznaczyć sobie prezydent Nowego Sącza. Nie brakowało
jednak pstryczków w nos, szczególnie
w ten należący do Ryszarda Nowaka,
któremu dostało się za brak perspektyw na budowę obwodnicy północnej
i woli do rozmów z opozycją.
Panowie weszli do studia telewizyjnego w dobrych humorach, a blisko 45–minutowe zmagania słowne
nie popsuły im nastrojów.

Nowy Sącz miastem ludzi młodych
Kilkakrotnie w ciągu debaty padło
stwierdzenie – w niewielu punktach
się różnimy. Każdemu z kandydatów
zależy na rozwoju miasta i zachęceniu
młodych ludzi do pozostania w nim,
a tych, którzy wyjechali – do powrotu. Według Piotra Lachowicza, Nowy
Sącz powinien być miastem konkurencyjnej gospodarki, przemysłu i innowacyjnej przedsiębiorczości.
– Trzeba stawiać na szkolnictwo
wyższe i zawodowe. Fachowcy są
nam potrzebni. Chcemy, żeby nasze dzieci pozostały w tym ukochanym grodzie.
Dla Kazimierza Sasa najważniejsza
jest jasna i prosta koncepcja inwestycyjna, bo bez niej – zdaniem kandydata – nie stworzymy miejsc pracy.
Ryszard Nowak chce zachęcić młodych ludzi dobrą atmosferą, zarówno do życia, jak i do inwestycji.

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

Grozi nam paraliż komunikacyjny

Kto za kim

Dyskusja nabrała rumieńców, kiedy
podjęto temat budowy i modernizacji
dróg. Kazimierz Sas i Piotr Lachowicz
zarzucili obecnemu prezydentowi,
że odkłada na bok ważne dla mieszkańców inwestycje komunikacyjne,
a zajmuje się głównie łataniem dziur.
– Grozi nam paraliż komunikacyjny – mówił Sas.
Ryszard Nowak ze spokojem odpowiadał, że zrobił wszystko, co
mógł.
– Część inwestycji, która miała
być przeprowadzona, w tym budowa obwodnicy, została wykreślona
z planów inwestycyjnych. A zdecydował o tym rząd – tłumaczył.
Kontrkandydaci obecnego prezydenta, narzekali na brak jego zainteresowania rozmowami z opozycją. Piotr Lachowicz wyliczał, że
napisał trzy listy do Ryszarda Nowaka z wolą współpracy. Pozostały bez
echa. Podobny zarzut skierował Kazimierz Sas:
– Poseł Andrzej Czerwiński (PO)
nie dostał od pana ani jednego telefonu, a to wpływowa osoba, która mogłaby pomóc przeforsować w rządzie
inwestycje dla Nowego Sącza.

Kazimierz Sas mógłby po niedzielnej debacie uchodzić za najbardziej
otwartego i chętnego do współpracy kandydata:
– Mam skłonność do porozumiewania się – mówił w ramach autoprezentacji. – Marzę, żeby stworzyć
koalicję zdrowego rozsądku – wielką koalicję.
To rozwiązanie, jakie proponuje, kiedy wygra. Kiedy odpadnie
w pierwszej turze, będzie rozmawiał
z każdym: – Jeden i drugi kolega może
liczyć na moją życzliwość.
Zaraz jednak krytykuje kandydata PO:
– Brakuje panu wyrazistości. Jak
to się stało, że przez kilka lat nie
mogliśmy się porozumieć, usiąść
i przygotować wspólnego projektu
uchwały. To jest wasza wina. Ja jestem tutaj singlem.
Najmniej aktywny w dyskusji
był urzędujący prezydent. Niechętnie zabierał głos. Raz nawet zdecydował się zrezygnować
z podsumowania tej części pytań,
które pochodziły od internautów.
Nie pozostał jednak dłużny Kazimierzowi Sasowi i za krytykę odpowiedział pytaniem o ucieczki
członków SLD do PO.
– Jak pan stracił Józefa Antoniego
Wiktora, który startuje z PO?
Rozgniewany Sas odpowiedział, że
człowiek powinien mieć godność i nie
robić takich rzeczy.
– Ostrzegam sam siebie i innych
przed takim krokiem – mówił.

Urzędujący prezydent
odpowiedział:
– Po pierwsze – poseł Czerwiński nie
jest wpływową osobą, a po drugie
– musiałbym panu pokazać w moim
kalendarzu, ile razy się z nim spotkałem. Co do telefonów – mało
dzwonię – kwitował Nowak.

Następnym razem będzie
o programach
Kandydaci skupili się bardziej na sobie
niż na swoich programach, stąd najwięcej o ich zamiarach, można się było
dowiedzieć z pytań od internautów,
którzy dociekliwie rozliczali obecnego
prezydenta z zarobków ze sprzedaży
starej tandety i kosztów bezprzewodowego Internetu. Pytali Kazimierza Sasa, czy opowiada się za budową
spalarni śmieci. Ten zadeklarował, że
prezydent powinien brać pod uwagę taką ewentualność. Piotr Lachowicz musiał odpowiedzieć na pytanie o parking podziemny i korzyści
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Skoro kandydaci na prezydenta nie
różnią się w swoich poglądach, to
sytuacja jest wręcz idealna. Dla Nowego Sącza, oczywiście. Dla nich
fatalna. Jeśli bowiem trzech dorosłych facetów z różnych partii deklaruje, że mają podobne zdanie
na prowadzenie i kierunki rozwoju
miasta, to powinni się w kwadrans
dogadać i stworzyć wielką koalicję na rzecz Nowego Sącza. PiS, PO
i SLD wykonałyby gigantyczną robotę na rzecz lokalnej społeczności, bo nie byłoby podziału na krytykujących i krytykowanych. Nikt nie
traciłyby – jak dotychczas – czasu na pyskówki, bo wszyscy byliby w miejskiej koalicji rządzącej. To
oczywiście fikcja literacka. Przecież
w tej krótkiej chwili zgodności kandydaci zapomnieli o własnym i partyjnym ego, które pozostawili przed
drzwiami telewizyjnego studia.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

A

OKNA – DRZWI
MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

ul.Kolejowa 16
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55
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Wójtowie i burmistrzowie
mogą być spokojni?
Gdy obserwuje się sądeckie wyniki wyborów wójtów i burmistrzów można mieć wrażenie,
że aby utrzymać fotel szefa lokalnego samorządu wystarczy prowadzić sprawy gminy
w sposób przyzwoity i nie skompromitować się w oczach lokalnej społeczności
Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że 75 procent wójtów
i burmistrzów z naszego regionu przed czterema laty utrzymało swe stanowiska? Wydaje się,
że to nie kwestia nadzwyczajnego nagromadzenia talentów, ale
właśnie przekonania wyborców,
że sprawdzony lider jest lepszy od
ryzykownej zmiany. Dodatkowym
atutem wójta i burmistrza może
być polityka personalna obliczona na redukowanie potencjalnej
opozycji i pozyskiwanie poparcia
liczących się w gminie środowisk.
Zanim jednak pokusimy się o diagnozę takiego stanu rzeczy pokażmy, jak wygląda samo zjawisko.
W polityce lokalnej jest zatem inaczej niż w ogólnopolskiej,
gdzie kolejne wybory parlamentarne wygrywa zawsze opozycja.
W 39 gminach i miastach naszego
regionu 30–krotnie w wyborach
w 2002 i 2006 r. zwyciężał ten sam
kandydat, a tylko w dziewięciu
przypadkach lokalne społeczności wybrały innego lidera. W powiecie gorlickim stało się tak tylko w gminie Sękowa. W limanowskim odnotowaliśmy dwa takie
przypadki – miasto Mszana Dolna i gmina Laskowa. Aż pięć przypadków miało miejsce w powiecie nowosądeckim – nowego wójta wybrano w Chełmcu, Korzennej i Podegrodziu, nowych burmistrzów – w Piwnicznej i Grybowie. Ostatni dziewiąty przypadek
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zmiany władzy dotyczy oczywiście Nowego Sącza.
W sześciu przypadkach doszło
do bezpośredniego starcia wyborczego byłego i nowego wójta. Największym sukcesem było pokonanie w pierwszej turze z wysoką ponad 30–procentową przewagą ustępującego wójta Korzennej – Jana Budnika. Nowym wójtem tej gminy został Leszek Skowron. Lista Skowrona zdobyła też 13
z 15 mandatów w gminnej radzie.
W gminie Laskowa Stanisława Niebylska pokonała swojego rywala Mariana Hebdę w drugiej turze,
z wysoką 20–procentową przewagą. Także w rywalizacji o fotele burmistrzów mieliśmy interesującą walkę w II turze. W Piwnicznej Joanna Leśniak pokonała o ponad 17 proc. ustępującego burmistrza – Edwarda Bogaczyka. Jednak jeszcze przed końcem kadencji musiała zwrócić – po referendum i wyborach – urząd swojemu
rywalowi. W walce o fotel burmistrza Mszany Dolnej Tadeusz Filipiak pokonał Józefa Kowalczyka (12
proc. przewagi). Ośmioprocentowa przewaga dała zwycięstwo wójtowi Chełmca Bernardowi Stawiarskiemu, który w drugiej turze pokonał Stanisława Porębę.
Do ciekawej sytuacji doszło
w Podegrodziu, gdzie ustępujący wójt Ryszard Marcinek przegrał już w pierwszej turze zdobywając zaledwie 14,9 proc. głosów

i przedostatnie, czwarte miejsce.
Zwycięzca – Stanisław Łatka miał
ich o 17 proc. więcej. W II turze pokonał Edwarda Paszka odnotowując blisko 9–procentową
przewagę.

W polityce lokalnej
jest inaczej niż
w ogólnopolskiej,
gdzie kolejne wybory
parlamentarne
wygrywa zawsze
opozycja

O największym sukcesie mogą
jednak mówić wójtowie i burmistrzowie, w gminach których nie
trzeba było organizować drugiej
tury. Zwycięstwo w pierwszej turze zapewnili sobie w 2006 r. w 30
przypadkach, a cztery lata wcześniej – w 25. Absolutnymi liderami tych list są Janusz Potaczek
(wójt Niedźwiedzia, 93,9 proc.),
Ryszard Guzik (wójt Gorlic, 88,9
proc. poparcia), Jan Morańda
(wójt Ropy, 88,7 proc.), Paweł
Stawarz (wójt Jodłownika, 88,3
proc.) i Stanisław Kiełbasa (wójt

Nawojowej, 87,5 proc.). Wszyscy
oni jednak startowali bez kontrkandydata. W podobny sposób
– choć ze słabszymi wynikami
– fotel zdobyli wójtowie Gródka
(Stefan Wolak), Kamionki (Kazimierz Siedlarz) i Łącka (Franciszek
Młynarczyk). Co ciekawe, o ile
w 2002 r. przypadków, w których tylko jeden kandydat ubiegał
się o kierowanie gminą były tylko dwa, to w ostatnich wyborach
liczba ta wzrosła do dziesięciu.
Najwyższy wynik w rywalizacji
z realnym kandydatem zdobył burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń – 90,2 proc., najbardziej długowieczny – obok Franciszka Młynarczyka – samorządowy działacz na Sądecczyźnie. Choć kariera
obu rozpoczęła się jeszcze w PRL,
to ich pozycje w lokalnych społecznościach wydają się być niezachwiane. Wysokie wyniki w realnej rywalizacji odnotowali jeszcze Adam Sołtys – ze Słopnic (82,7
proc.), Czesława Rzadkosz – wójt
Łukowicy (82,5 proc.), Piotr Krok
– wójt gminy Grybów (82,5 proc.
w I turze) i Władysław Sadowski
z Kamienicy (80,6 proc.).
Za niecały miesiąc dowiemy
się, ilu z tych bezapelacyjnych
zwycięzców sprzed czterech lat
utwierdzi swą pozycję, a ilu podzieli los owych sześciu przegranych, którzy pożegnali się z woli
wyborców ze swoimi fotelami.
(RM)

Wójtowie rekordziści
z najwyższym
poparciem w I turze:
Marian
Cycoń,
Stary Sącz

Franciszek
Młynarczyk,
Łącko

Adam
Sołtys,
Słopnice

Czesława
Rzadkosz,
Łukowica

Piotr
Krok,
Grybów

Władysław
Sadowski,
Kamienica
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Co w kampanii piszczy
MAŁGORZATA CYGNAROWICZ
Tego jeszcze nie było. Kampania samorządowa dopiero nabiera rozpędu, a „Dobry Tygodnik Sądecki” już
wie, jak będą wyglądać najbliższe tygodnie. Zdradzamy najbardziej skrywane tajemnice kampanii – strategie komitetów na zdobywanie głosów
wyborców. Które są najciekawsze
– oceńcie Państwo sami.

Tenisówki, dobra kondycja
i tablice śniegowe
Jedni podeszli do sprawy bardzo profesjonalnie, inni idą na żywioł. Najbardziej przemyślana i opracowana, co do najdrobniejszych szczegółów, wydaje się strategia Platformy
Obywatelskiej. Kandydaci tej partii mają za sobą dwa poważne spotkania, które odbyły się w Nowym
Sączu. Pierwsze z wiceburmistrzem
Londynu. Drugie z europosłanką Różą
Thun. Na jednym i drugim omawiano najlepsze pomysły na zdobycie
zaufania i głosów wyborców. Europosłanka przekonywała kandydatów do korzystania z tradycyjnych
technik. Tenisówki i dobra kondycja – mają się stać atrybutami ubiegających się o mandat samorządowca. Pomysł jest prosty – chodzenie od
mieszkania do mieszkania i rozmowy
z wyborcami. Od którego piętra kandydaci zaczną odwiedzać mieszkańców bloków? Od ostatniego. Wspinanie się na najwyższe piętro jest wyczerpujące, więc tam mają się zatrzymać i poczekać aż wyreguluje im się
oddech i tętno. Róża Thun korzystała
z tej metody w Warszawie i odwiedziła sama aż 5 tys. mieszkań. Można się
więc spodziewać, że wkrótce do naszych drzwi zapuka kandydat PO na
wójta, burmistrza, radnego, a może
nawet sam kandydat na prezydenta.
Wyglądając przez okno będziemy
mogli zobaczyć uniesione w górę łopaty śniegowe, nawet jeśli śniegu nie
będzie. Poseł Andrzej Czerwiński,
strateg kampanii PO na Sądecczyźnie, zachęca do chwalenia się logiem
Platformy. Ma być ono zamieszczone na tekturze, a ta przymocowana
na kiju. Taki ekwipunek będzie nosił kandydat, spotykając się z wyborcami. Platforma stawia przede
wszystkim na kontakt bezpośredni z wyborcą i – jak zapewnił poseł
Czerwiński – kampanię pozytywną. Będą też bilbordy, plakaty, ulotki i oczywiście kampania w Internecie za pomocą portali społecznościowych. Najważniejsze mają okazać się
indywidualne zdolności kandydatów
i ich pomysły.
– O głosy trzeba poprosić – przekonuje Andrzej Czerwiński. Jeśli się
tego nie zrobi to nawet sąsiad na sąsiada nie zagłosuje.

Tajemnicze zdjęcia we mgle
– Nasi kandydaci nie zamienią
się w ulicznych połykaczy ognia,

Słynne zdjęcie „we mgle” kandydatów PiS różnych szczebli.
cyrkowych żonglerów, czy stających na głowie kuglarzy, tylko po to,
by zwrócić na siebie uwagę – przekonuje Jarosław Rola z PiS, pełnomocnik do realizacji kampanii w Nowym Sączu. Prawo i Sprawiedliwość
ma inną broń, którą powalczy o głosy wyborców. Są to między innymi…
zdjęcia. Kandydaci na tle nowosądeckiego krajobrazu, stoją osnuci w lekkiej mgle. Pokazujemy Państwu fotografię z tej sesji. Będzie też, specjalnie przygotowana przez posła Arkadiusza Mularczyka, prezentacja
multimedialna osób ubiegających się
o mandat. PiS kładzie duży nacisk
na promocję wizerunku. Skorzysta też z portali społecznościowych.
Tutaj pójdzie za przykładem swoich
kolegów posłów, którzy szczególnie mocno angażowali się w kampanię prezydencką na Facebooku
czy Twiterze.

– Łączymy nowoczesność
z tradycją – zdradza nam Rola.
Tradycyjnymi technikami zdobywania głosów mają być ulotki, broszury, plakaty – i jak w przypadku
PO – spotkania z wyborcami.
Partia cały czas spogląda kątem
oka na konkurencję – i zdaje się nie
zrezygnuje z techniki upominania
i krytykowania innych. Już dostało się komitetom, które określają się
jako niezależne.
– Próbują nam wmówić, że z polityką niewiele mają wspólnego. Wymyślili sobie taki kryptonim samorządowców. W tle tych wszystkich
komitetów niezależnych, majaczy

FOT. ARCHIWUM PIS

lider partyjny – przekonuje pełnomocnik PiS.
Jak się dowiedzieliśmy, dostanie
się także urzędującym samorządowcom, szczególnie za drogi.
– Łatwo się zorientować, kiedy
wjeżdża się do Nowego Sącza – zrywamy resory albo wylatują plomby
z zębów. A dlaczego w mieście przybywa stacji benzynowych? – pyta
Rola. Bo kierowcy tankują od skrzyżowania do skrzyżowania.
Wypada przypomnieć, że urzędującym od czterech lat włodarzem
miasta, jest obecny kandydat PiS na
prezydenta. Czy krytyka za dziurawe
drogi, dotknie także jego?

Teczka pełna pomysłów
Analiza teczek – to strategia, jaką
chce realizować Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Sasa.
Od razu prostujemy. Wszelkie negatywne skojarzenia są nieuzasadnione. Chodzi o materiały z kampanii, które od prawie dwudziestu
lat gromadzi Stanisław Kaim, pełnomocnik komitetu. Na ich podstawie chce zbudować najlepszą
kampanię. A jest z czego wybierać
– teczka jest bardzo gruba i ciężka.
Są w niej materiały różnych komitetów – tych z prawej i lewej strony sceny politycznej.
Stanisław Kaim zdradza, że duże
nadzieje pokłada w aktywności samych kandydatów.
– Docieranie do swoich przyjaciół, znajomych, kolegów z pracy. Nie polecam natomiast chodzenia od drzwi do drzwi. Nie da się

przekonać do siebie ludzi w ciągu
dwóch minut rozmowy.
Kandydaci chcą także skorzystać
z metody telefonicznej. Kto z Państwa ma znajomych w Komitecie
Wyborczym Wyborców Kazimierza Sasa, może spodziewać się telefonu z zachętą do głosowania na
jego przedstawicieli.
W teczce, do której pozwolił nam
zajrzeć Stanisław Kaim, były także paszkwile, skierowane do konkurencji. Zacytujemy jeden z nich:
„Serdeczne pozdrowienia dla TW…
przesyła czołowy aktyw PZPR. Życzymy zwycięstwa adekwatnego do
zaangażowania w pracę partyjną.
Powodzenia na liście!”. To materiał
wyborczy z połowy lat 90.
– Zdarza się, że walka jest brutalna. My takich chwytów nie będziemy stosować – zapewnia Kaim.
– Dobrze jest unikać krytyki. Lepiej
mówić o pozytywnych rzeczach,
o tym, co można zrobić dla miasta
i na tym chcemy się skupić.

Tania kampania
Bez plakatów i sesji zdjęciowych
chce sobie poradzić Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto
Nowy Sącz. Jak przekonuje pełnomocnik wyborczy Robert Brach:
– Będziemy korzystać z wszystkich form przekazu, które są dostępne i nie są drogie. Nasi kandydaci są na tyle dobrzy, że nie trzeba ich reklamować.
Komitet składa się z ludzi, których łączy wspólny program,
a mniej poglądy.

– Zajmujemy się planowaniem,
jak ma wyglądać Nowy Sącz za 20
lat, a nie gdzie ma stanąć pomnik
za dwa miesiące i czy marszałek
Józef Piłsudski będzie na koniu czy
też kasztanka będzie stała obok.
Robert Brach uważa, że w samorządzie przyda się powiew świeżości. Początkowo komitet miał się
nazywać „Świeży oddech”… Zrezygnowano jednak z tej nazwy.
Komitet łączy różne środowiska, dlatego nie będzie jednej drogi, która ma go poprowadzić do
zwycięstwa w wyborach. Kandydaci będą się skupiać na rozwiązywaniu problemów swoich dzielnic
i tam mają też szukać poparcia dla
swoich pomysłów.
Niezależne komitety, w tym także Sądecka Wspólnota Samorządowa, stawiają sobie za cel wypełnić
miejsce między walczącymi o poparcie partiami – PO i PiS. Sądecka Wspólnota Samorządowa wydała
nawet apel do mieszkańców Sądecczyzny: „Nie dopuśćmy do upartyjnienia samorządów, bo inaczej musielibyśmy zapomnieć o nowych
drogach, mostach, chodnikach
czy też budynkach użyteczności
publicznej”.

Idźmy do wyborów. Niech wygra
lepszy
Jak widać ile komitetów, tyle
pomysłów na dotarcie do wyborcy. Kto miał najlepszy pomysł okaże się już 21 listopada. My apelujemy do Państwa – idźcie na wybory,
bo każdy głos jest ważny.

13

28 października 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Wybory samorządowe

Kto da radę do rady?
Okręg nr 1 Liderzy w wyborach 2006 roku
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W obecnych wyborach w okręgu pierwszym najsilniejsze lokomotywy wystartują z list PO, PiS i Komitetu Nowaka. Wprawdzie
zabraknie samego lidera listy PiS i obecnego prezydenta, który
przed czterema laty zdobył 833 głosy, wyprzedzając nieznacznie
kandydującego do rady w tym samym okręgu Piotra Lachowicza, ale rywalizacja będzie i tak emocjonująca. Listę PO otwiera bowiem jak przed czterema laty Lachowicz, listę PiS duet Jerzy Wituszyński – Janusz Kwiatkowski. Lista komitetu Nowaka
to Jerzy Gwiżdż, Elżbieta Chowaniec i Bogumiła Kałużny. Te trzy
listy powinny podzielić między sobą mandaty. Warto pamiętać,
że przed ośmioma laty bardzo dobry wynik (559 głosów) zdobył
w nim Stanisław Kaim. Trudno jednak sądzić, że komitet Kazimierza Sasa zdobędzie tu jeden z pięciu mandatów.
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Okręg nr 2 Liderzy w wyborach 2006 roku
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Artur Czernecki (PiS/PiS)
WĂǁĞųĂĚƵƌĂ;>ŝͬ-)
Józef Hojnor (PS/PO)
:ſǌĞĨŽĐŚĞŷƐŬŝ;WKͬEŽǁĂŬͿ
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Okręg nr 2 (Barskie, Chruślice, Falkowa,
Gołąbkowice, Piątkowa, Westerplatte)
5 mandatów
KW r. Nowaka
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W okręgu tym rywalizacja obejmie zapewne trzy komitety: PiS
z silnymi kandydaturami Artura Czerneckiego i Teresy Krzak, PO
z Józefem Hojnorem i Komitet Nowaka z Henrykiem Najduchem,
Józefem Bocheńskim i Antonim Rączkowskim. Przed czterema laty Czernecki zdobył tu najlepszy procentowo wynik indywidualnego kandydata w całym mieście i utorował sobie drogę
do funkcji przewodniczącego Rady. Tylko on i Teresa Krzak będą
kandydować z tego samego, co przed czterema laty komitetu.
Liderzy PO otworzą listę Nowaka, a na czele ich listy stanie kandydat zblokowanego z PO – Porozumienia Sądeckiego.
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Okręg nr 3 Liderzy w wyborach 2006 roku
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Grzegorz Dobosz (PO/PO)
Kazimierz Sas (LiD/Sas, okr. 4)
Barbara Jurowicz (PiS/PiS)
Stefan Chomoncik (PiS/Nowak)
Tadeusz Kulpa (PO/Nowak)
:ſǌĞĨ'ƌǇǍůĂŬ;W^ͬWKͿ
Marek Oleniacz (PiS/-)
dŽŵĂƐǌDŝĐŚĂųŽǁƐŬŝ;Wŝ^ͬ-)
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Zofia Pieczkowska (Dialog/-)
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ZǇƐǌĂƌĚZƵĐŚĂųĂ;Wŝ^ͬ-)
Patryk Wicher (PiS/PiS)
Tadeusz Gajdosz (PO/PO)
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Okręg nr 4 Liderzy w wyborach 2006 roku
0
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Okręg nr 3 (Gorzków, Kilińskiego, Millenium,
Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada)
7 mandatów

Okręg nr 1 (Centrum, Helena, Kochanowskiego,
Przetakówka, Stare Miasto, Zabełcze)
6 mandatów
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Ryszard Nowak (PiS/-)
Piotr Lachowicz (PO/PO)
Janusz Kwiatkowski (PiS/PiS)
:ĞƌǌǇtŝƚƵƐǌǇŷƐŬŝ;Wŝ^ͬWŝ^Ϳ
:ĞƌǌǇ'ǁŝǏĚǏ;ŝĂůŽŐͬEŽǁĂŬͿ
ůǏďŝĞƚĂŚŽǁĂŶŝĞĐ;WKͬEŽǁĂŬͿ
^ƚĂŶŝƐųĂǁ<Ăŝŵ;>ŝͬ^ĂƐͿ
:ſǌĞĨ<ĂĐǌŵĂƌĐǌǇŬ;Wŝ^ͬWŝ^Ϳ
>ĞƐųĂǁ&ŝůĂƐ;WKͬWKͿ
:ĂŶƵƐǌ<ŽƚůĂƌǌ;Wŝ^ͬWŝ^Ϳ
:ĂĐĞŬŚƌŽŶŽǁƐŬŝ;ŚZ^ͬ-)
ŽŐƵŵŝųĂ<ĂųƵǏŶǇ;ŝĂůŽŐͬEŽǁĂŬͿ

pewności, że sprzymierzeni kandydaci nie będą sobie wzajemnie odbierać głosów, stawiając w uprzywilejowanej pozycji tego
trzeciego, czyli np. PO. Sami zresztą zobaczmy jak ciekawie zapowiada się pojedynek liderów poszczególnych list w czterech
sądeckich okręgach wyborczych.

kandydowanie w wyborach do rady Ryszarda Nowaka. „To ponad 800 głosów dla nas w prezencie” – komentowano na gorąco. Pierwsze reakcje mówiły również, że świetnym pociągnięciem strategicznym jest wystawienie koalicyjnych list – Komitetu Wyborczego Ryszarda Nowaka i PiS. Nie ma jednak

Kto 21 listopada zdobędzie miejsce w Radzie Miasta Nowego Sącza? Tego oczywiście nie wiemy, możemy jedynie sprawdzić,
jakie wyniki osiągnęli przed czterema laty liderzy poszczególnych list i czy ich wynik jest do powtórzenia w tym roku. Członkowie PO nie ukrywali, jak ważną dla nich wiadomością jest nie
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Okręg trzeci to największy zarówno gdy chodzi o liczbę mieszkańców i liczbę mandatów do podziału okręgu w mieście.
Przed czterema laty dobry wynik odnotowała tu – za sprawą
kandydatury Kazimierza Sasa – lista lewicy. Czy Bożena Kiemystowicz przekona do siebie elektorat walczącego tym razem o mandat w okręgu południowo–zachodnim lidera lewicy ? Komitet Nowaka połączy siły dwóch list PO i PiS, ale realni liderzy tych partii pozostaną na ich czele. Grzegorz Dobosz
i Barbara Jurowicz wydają się mieć pewne miejsca w Radzie.
Jednak podział pozostałych foteli będzie kwestią otwartą. Ten
okręg może przynieść największe niespodzianki.
Okręg nr 4 (Osiedla: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk,
Poręba Mała, Przydworcowe, Szujskiego, Wólki)
5 mandatów
KW r. Nowaka

PO

PiS

KW K. Sasa

Nasze Miasto

Bożena
Jawor

Józef
A. Wiktor

Krzysztof
Żyłka

Kazimierz
Sas

Wiesław
Kądziołka

Wydaje się, że w okręgu czwartym o najlepszy wynik pokusić
się może komitet Ryszarda Nowaka z Bożeną Jawor i Jacentym Piętką na czele. Trudnym rywalem będzie dla niego PO
z Janem Opiło i Teresą Cabałą. Nieco słabszemu PiS–owi, na
którego listach znajdziemy tylko jednego lidera sprzed czterech lat (Krzysztofa Żyłkę) zagrozić może lista lewicy z Kazimierzem Sasem na czele. Jego wynik może być znacząco wyższy od 307 głosów, jakie w 2006 roku zdobył Marek Oleksiński. Kandydatura Sasa z tego okręgu może ponadto znacząco osłabić efekt pozyskany przez PO, postkomunistycznego
prezydenta miasta – Józefa A. Wiktora.
(MAT)
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Reﬂeksje

Czająca się obecność śmierci
– Mówi Pan o sobie, że jest człowiekiem starym. To prowokacja?
– Jestem człowiekiem starym,
pięćdziesiątka to nie dwudziestka!
Nie można tak szaleć jak kiedyś, tak
przyjmować świata. A z drugiej strony wcale nie czuję się stary – ogień
jeszcze nie zgasł. Właściwie starość
jest w porządku, gdy się człowiek na
nią godzi i dobrze wykorzystuje. Na
przykład od paru lat nie sypiam tak
jak dawniej. Kiedyś mogłem spać 12
godzin, teraz wstaję o 6 i oglądam
cudowne poranki. Mam mniej czasu w życiu, ale więcej czasu w ciągu doby. Sześć godzin snu, a reszta
to czas na patrzenie, pisanie, na życie, na wszystko. To nie jest źle pomyślane.
– Mnóstwo czasu zostaje na życie,
a myśli Pan też o śmierci?
–Jasne, codziennie myślę o śmierci.
– Pytam o to, bo współczeność kreuje wizerunek człowieka zawsze młodego, sprawnego i wydawałoby się nieśmiertelnego.
– Ja nie jestem współczesnym
człowiekiem. Jest stosunkowo mało
godności we współczesnym człowieku, który próbuje udawać, że
śmierci nie ma, a kiedy ona przychodzi okazuje się, że jest wobec
niej bezradny albo jest nią ogłuszony. Myślę o śmierci, to naturalna
sprawa. Ona przyjdzie, tego jednego można być pewnym. Tak…, myślę
o śmierci. Coraz częściej na pogrzeby
chodzę i to nie przypadkowych ludzi, ale przyjaciół, znajomych. Coraz
częściej ta myśl się odzywa.
– Mówi Pan o tym bardzo spokojnie.
– Mam się popłakać? Wypić duszkiem Jacka Danielsa? Moja mama ma
76 lat, zaczyna chorować. Kiedy ją
odwiedzam, robi fajne rzeczy – na
przykład niczym figlarna dziewczynka przymierza czarną suknię,

FOT. JOMB

Nie tylko o odchodzeniu i przemijaniu R O Z M OWA Z A N D R Z E J E M S TA S I U K I E M

Cesarz niemiecki
wysyłając do walki
swoich opornych
żołnierzy, krzyczał:
„Co psy, chcecie żyć
wiecznie?” Śmierć
to śmierć. Wizyta na
cmentarzu zawsze
pobudza do myślenia.
R

TWOJA
REKLAMA
w „Dobrym
Tygodniku Sądeckim”

Dobry
pomysł!
Zadzwoń:
18 544 64 41
18 544 64 40
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pokazuje strój do trumny i mówi,
żebyśmy niczego nie kupowali, bo
wszystko jest przygotowane. Potrafi w taki ludowy, sarmacki sposób żartować ze śmierci, godzić się
z nią, wiedząc, że w skali ludzkiego
życia, to już niedługo. Trzeba czasami brać przykład z rodziców.
– Dla współczesnego człowieka, jak
Pan napisał, śmierć jest trwogą, spada
przez przypadek i bez sensu.
– Śmierć jest trwogą, ale dla
współczesnego człowieka większą,

bo przestał rozumieć jej sens. Jeszcze nasze babki ten sens pojmowały, godziły się z umieraniem. Nam
to odebrano. Byłem przy śmierci
swojej babki. Umierała w wiejskim
domu, z całym obrządkiem czuwających ciotek, z porannym wejściem
cioci i jej słowami: „już nie ma babci”. Miałem wtedy z osiem lat. Nie
zdziwiłem się, że umarła. To jest
rzeczywiście to, co współczesność
nam zabiera.
– Tu w Beskidach, Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu inaczej podchodzi się do śmierci niż w innych częściach świata?
– Nie mam bladego pojęcia, nie
studiowałem, jaki świat ma stosunek
do śmierci. Czasami widuję za granicą pogrzeb. Wygląda… surrealistycznie. Mieszkam w okolicy pełnej
cmentarzy – łemkowskich i z pierwszej wojny światowej. 1 i 2 listopada
je odwiedzam…
– Zapala Pan znicze, wymawia imię, bo
dopóki ktoś wymawia imię, ten człowiek żyje?
– Tylko tyle można zrobić, zapalić świeczkę, odczytać imiona, stopnie wojskowe, w końcu po to są te
cmentarze, żeby robić taki swoisty
apel poległych.
– Smutne. Zostały tylko imiona, które
nam nic nie mówią, choć dla tych ludzi ich życie było wszystkim, stanowiło sto procent.
– Nie mogli żyć wiecznie. Cesarz niemiecki wysyłając do walki
swoich opornych żołnierzy, krzyczał: „Co psy, chcecie żyć wiecznie?” Śmierć to śmierć. Wizyta na cmentarzu zawsze pobudza
do myślenia. Odczytywane imiona
skłaniają do refleksji, można sobie
tamten świat wyobrażać, przez to
nasz świat staje sie większy. Można sobie dopowiadać historie tych

wszystkich Petrów, Karelów, Gottliebów – skąd przyszli, po co przyszli, jak ginęli i po co zginęli. Można
docenić to, że teraz mamy tak dobrze, a może właśnie mamy gorzej,
bo nie umiera się za idee.
– No tak, w końcu kiedyś powiedział
Pan, że „facet powinien być śmiertelny…”.
– Śmierć przystoi facetowi, kobieta powinna być piękna i wieczna…
– To chyba kolejny nasz współczesny mit.
– Nie chodzi mi nawet o, nazwijmy to, współczesną nieśmiertelność
kosmetyczną. Facet bardziej się zużywa niż kobieta. Nie wiem, ale…
nie chciałbym swojej żony oglądać
martwej. Chyba wolałbym wcześniej
umrzeć. Ale z drugiej strony to potworny dramat, bo wiem, że wtedy
ona by cierpiała. Co zrobić? Żadne
wyjście nie jest dobre…
– Podobno wybrał Pan nawet miejsce,
gdzie chce być pochowany – w Wołowcu, pod starymi drzewami.
– Nasz wiejski cmentarz w Wołowcu jest naprawdę piękny – cudny pejzaż, cisza, pasące się sarny. Nie
ma co wierzgać przeciwko śmierci, ona przyjdzie, trzeba ją tylko jakoś fajnie przywitać, a wcześniej jej
dojmującą, czającą się obecność wykorzystać.
Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA

Andrzej Stasiuk
Pisarz, felietonista. Urodził się
w 1960 r. w Warszawie, mieszka
w Wołowcu w gminie Sękowa, w powiecie gorlickim. Laureat Literackiej
Nagrody Nike (2005 r.) za „Jadąc do
Babadag”. Autor książek m.in. „Mury
Hebronu”, „Opowieści galicyjskie”,
„Dukla”, „Fado”, „Taksim”.
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Biznes

Dyktator Szołdrowski
No może nie robi tego osobiście, ale
we współpracy ze stuletnią destylarnią. Wyprodukowany tam rum piją
już koneserzy w wielu krajach Europy. Oczywiście nie jest produkowany z rodzimych węgierek, ale z melasy z trzciny cukrowej.
Kiedy Marek Szołdrowski wsiadał do samolotu lecącego do Kolumbii znał już smak rumu, którego jechał
szukać. To nie była podróż w nieznane, choć znajomi uśmiechali się
dwuznacznie i pobłażliwie – przecież
Kolumbia, to biały proszek i kawa.
W Cartagenie nawet powietrze pachnie kawą. Ale destylaty? W tej historii
tylko raz padnie słowo „alkohol”. Już
właśnie padło. Więcej się nie pojawi,
bo wspomniany kojarzy się z wódką. A destylat to coś szlachetniejszego, co dojrzewało w beczkach przez
wiele lat i teraz można się tym delektować. Zresztą co my wiemy o rumie?
Że w PRL–u pojawiał się na półkach
produkt zwany „Seniorita”, a przez
ostatnie lata kojarzył nam się z tuziemskim przywożonym ze Słowacji.
– To był impuls, chwila kiedy z moimi partnerami biznesowymi zdecydowaliśmy zainwestować
w destylowanie kolumbijskiego rumu
– opowiada Marek Szołdrowski, od
roku prezes Zarządu Dictador Europe. – Trafiliśmy na wspaniałą destylarnię o rocznych możliwościach
produkcyjnych na poziomie 400 tysięcy butelek. A będą jeszcze wyższe,
bo spółka już zainwestowała w zakup
ziemi i rozbudowę przedsiębiorstwa.
Warto, bo rum pod marką Dictador
zaczyna być znany w Europie.
Jak w każdym biznesie najważniejszy jest dobry pomysł. Czy ten był
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FOT. ARCHIWUM MARKA SZOŁDROWSKIEGO

Sądeczanie od zawsze zajmowali się destylowaniem mocnych trunków. Robią to szczególnie
dobrze w okolicach Łącka. Ale czy ktoś słyszał, by sądeczanin zamiast pędzić śliwowicę w piwnicy
zajmował się destylowaniem alkoholu w kolumbijskim Cartagena de Indias?

dobry? Wszystko wskazuje, że tak:
– Nie jest tak ciężko, jak sądziliśmy,
że będzie – przyznaje Szołdrowski. Na
sukces składa się wiele drobnych, ale
niezwykle istotnych elementów. To, co
jest w butelce jest marką samą w sobie,
ale żeby liczyć na sukces, trzeba jeszcze produkt opakować i wypromować.
Nad opakowaniem, czyli czarną matową butelką otuloną jakby flauszową
powłoką, materiałem jakim pokrywa
się sprzęt elektroniczny – pracowali

Włosi. Technologia produkcji pochodzi z Japonii, ale butelki robią oczywiście Chińczycy. Tym wszystkim zarządzają Polacy, którzy wysyłają puste butelki do Kolumbii, a napełnione rozprowadzają po całej Europie.
Proste? Oczywiście. Wszak to jeden
z niemieckich dystrybutorów markowych trunków miał powiedzieć o Dictadorze, że to produkt, na który czekał wiele lat. No więc się doczekał. Teraz prezes Szołdrowski podróżuje po

Europie z butelką swojego rumu i prezentuje go na wielkich spotkaniach ludzi z branży.
– Do moich zadań należy utrzymywanie kontaktów z odbiorcami i marketing – mówi. – Niedawno wróciłem
z Danii, gdzie brałem udział w jednych
z największych targów w tej branży.
Zaskoczyło mnie, że w tym niewielkim kraju w sklepach królują głównie markowe destylaty, przynajmniej
20–letnie i starsze. Tam miałem okazję
skosztować szkockiej whisky z 1972 r.,
czyli mojej rówieśnicy. Skosztować,
bo ludzie, którzy zajmują się destylatami w zasadzie nie piją ich wprost
– degustują, wąchają, oglądają kolor.
A co można znaleźć w rumie? Koneserzy przekonują, że zapach Karaibów, które są domem tego trunku. Przy spokojnej degustacji można odnaleźć w nim nutę kawy, wanilii, karmelu, kakao i czekolady. To
zasługa trzcinowej melasy oraz beczek po burbonie i sherry, które oddają destylatowi część swojego smaku. No i czas leżakowania – 12 albo
20 lat. Trudno, w tej branży produkt
wymaga cierpliwości. Kto zresztą wie
o nim lepiej, niż kolumbijski desytalator z Cartagena de Indias – Hernan Para, który zajmuje się destylacją w trzecim pokoleniu. Nazwa trunku pochodzi od przydomka jaki nosił
jeden z przodków Hernana Pary, nazywany tu z powodu silnej ręki Dictador. Stara marka jest ważna, choć
bywa, że może stanowić pewną trudność we wchodzeniu na nowe rynki,
np. rumuński i hiszpański, gdzie słowo „dyktator” ze względu na Caucescu i Franco nie kojarzy się dobrze. Na
targach w Barcelonie grupa starszych

osób źle zareagowała na etykietkę. Na
szczęście większość rynków reaguje
dobrze, a wspólnicy Dictador Europe dotarli już znacznie dalej, niż nazwa spółki może sugerować, bo m.in.
do Australii, Japonii i Korei Południowej. W Polsce trunek również się pojawił za sprawą dużego dystrybutora. Być może w przyszłości trafi również do Nowego Sącza, choć w wersji 20–letniej nie jest tani i trudno liczyć tu na poważny rynek zbytu. Firma raczej przygotowuje się do ofensywy na rynek azjatycki, gdzie chce zaoferować rum bardziej zorientowany
na tamtejszego klienta, czyli znacznie
słodszy, bardziej idący w stronę likieru, niż wytrawności. Dla Marka Szołdrowskiego z handlowego punktu widzenia rosnąca siła nabywcza koreańskiej klasy średniej jest znacznie istotniejsza niż np. cały rynek jakiegoś dużego europejskiego kraju.
– Dla mnie najważniejsze jest to,
że produkt, którym się zajmuję ma
w sobie duszę, a uniwersalna nazwa
sprawia, że można go zaproponować
klientowi w niemal każdym kraju
na świecie. Podróże z Dictadorem to
świetna przygoda – śmieje się Szołdrowski.
(MOL)

Marek Szołdrowski (38 l.)
Absolwent krakowskiej Akademii
Ekonomicznej oraz MBA w sądeckiej WSB–NLU. Pracował jako szef
działu oprogramowania w Optimusie, prezes firmy wydawniczej Prodoks. Jako współwłaściciel
prowadził sądecki klub „Jazzgot”.
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Kultura i edukacja

Każda nuta
ma imię
Opracowała pierwszą na świecie metodę nauki gry na fortepianie dla najmłodszych. Wcześniej nikt, nawet
nauczyciele trzyletniego Mozarta, nie
mieli pomysłu, jak to zrobić. Wydała podręcznik, który jest nowością
i absolutnym przebojem na rynku.
Uczy młodych muzyków interpretacji. Wystawia opery z udziałem dzieci, chce uruchomić teatr muzyczny.
Ludmiła Bas przyjechała do Polski
z Ukrainy 15 lat temu. Wraz z rodziną zamieszkała w Nowym Sączu. Wybór miejsca był przypadkowy. Ot tak
– palcem po mapie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Muzycznej im. R.
Gliera i Konserwatorium im. P. Czajkowskiego. Ma wiele ciekawych pomysłów. Przygotowała autorski program zajęć logorytmicznych dla maluchów. Wystawia opery z udziałem
dzieci. Sama je komponuje. Najnowsza to „Calineczka” – z chórem, choreografią taneczną i odpowiednio dobranym dla najmłodszych tekstem.
Planuje zrobić teatr muzyczny. Chce
wydać na święta Bożego Narodzenia kolędy i pastorałki, a dochód ze
sprzedaży przeznaczyć na cele charytatywne.
Jej pasją jest muzyka. Chce nią
zarażać i uzależniać od niej innych,
szczególnie dzieci. Przez wiele lat
zastanawiała się, co zrobić, żeby nie
tylko nauczyć najmłodszych grać,
ale także pomóc im interpretować
utwory.
– Kiedyś Chopin powiedział, że
nie ma nic bardziej wstrętnego niż
granie muzyki bez ukrytego znaczenia. Za dźwiękiem musi iść interpretacja. I tego chcę nauczyć moich małych muzyków.
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Wiele lat pracy zajęło jej przygotowanie podręcznika i opracowanie
metody, dzięki której młodzi muzycy nauczą się gry na fortepianie.
W końcu udało się. Założyła szkołę i krok po kroku wdraża program
nauki dla najmłodszych. Dzieci przychodzą do niej bez przymusu, z nieukrywaną radością, żeby pobawić
się dźwiękiem. Julia ma cztery latka,
ale już potrafi zagrać, utwory skomponowane przez Ludmiłę Bas. Naukę
zaczyna się od krótkich i nieskomplikowanych form, później przychodzą
coraz trudniejsze i bardziej wymagające. Do każdego utworu dopasowany jest wierszyk i rysunek.
ZDJĘCIA: (MC)

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Dziecko w pół roku
nauczy się nutek
i gry wszystkich
utworów zawartych
w podręczniku
i to bez przymusu

– Do siódmego roku życia dzieci uczą się nieświadomie. Naśladują, powtarzają. Źle, gdy nie zdąży się
wykorzystać tego momentu. Ja nie
uczę czytania nut. Przez zabawę docieram do dziecka z muzyką. Nutki
mieszkają w pięciopiętrowym domku. Do każdej z nich jest wierszyk,
buźka, każda ma imię. Na przykład
„FAfik wskoczył w pierwsze okno,
bo w ogrodzie było mokro”.
Dzieci kojarzą miejsce, jakie zajmuje na pięciolinii nutka – wiedzą,

na którym piętrze mieszka FAfik,
a na którym DOminiczka. Sala,
w której odbywają się zajęcia ma
kolorowe ściany. Są na nich barwne
postaci z bajek. Jest scena na której
stoi fortepian. Dzieci traktują zajęcia jak przyjemność. Julia, niewiele
się zastanawiając, podbiega do instrumentu i z niecierpliwością czeka, aż pani Ludmiła poprosi, żeby
zagrała „Na tapczanie siedzi leń”…
Mama czterolatki, Katarzyna Ciepluch uważa, że lekcje rozwijają, nie
tylko muzycznie.
– Bardzo szybko uczy się literek,
wierszyków związanych z nutkami.
To forma zabawy, która rozwija logiczne myślenie.
Dziecko w pół roku nauczy się
nutek i gry wszystkich utworów
zawartych w podręczniku i to bez
przymusu.
– Jeśli uczeń jest niegrzeczny mówię, że nie będzie zajęć. To od razu

pomaga. Każde dziecko ma swój słoiczek, w którym kompletuje – ruloniki. Dostaje je za dobrze wykonany
utwór. I tu pojawia się element rywalizacji – kto ma ich więcej.
– Muzycy muszą uczyć się współzawodnictwa. To bardzo ważne w nauce gry na instrumencie.
Nad edukacją małych muzyków
czuwa Wróżka, która nagradza cukierkiem, nawet, gdy w dźwięku pojawi się jakaś fałszywa nutka.
Już bez pomocy Wróżki i cukierków młodzi muzycy świetnie poradzili sobie na Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im. Beli
Bartoka. W styczniu, po zaledwie
roku nauki u Ludmiły Bas, dziesięcioletni Marcin Baziak wywalczył
w konkursie II nagrodę. Pierwszej
w ogóle nie przyznano. Wyróżnienie, dla najmłodszej uczestniczki pianistycznych zmagań, dostała 5–letnia
Zosia Hasslinger.

Nutki mieszkają
w pięciopiętrowym domku
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Kontrowersje

Słowa, które ośmieszyły
burmistrza i miasto
Burmistrz Limanowej płaci wysoką cenę za swoje zachowanie. Marek Czeczótka stracił nerwy i publicznie wyzywał dziennikarza, który go
wcześniej negatywnie ocenił. Uruchomiło to lawinę krytyki pod adresem burmistrza.
Debata kandydatów na burmistrza
Limanowej zorganizowana przez Radio Kraków miała wyjątkowo spokojny przebieg. Wydawało się, że w roli
głównej wystąpią kandydaci: Władysław Bieda (radny Powiatu Limanowskiego, były starosta), Grzegorz
Biedroń (radny sejmiku wojewódzkiego), Ryszard Kulma (przewodniczący Rady Miasta) i Marian Wójtowicz (dyrektor IV LO w Limanowej,
były radny sejmiku).
Jednak prawdziwy bohater wieczoru ujawnił się po zakończonej
debacie, a swoim wystąpieniem zepchnął ją na drugi plan. Po programie emitowanym na żywo doszło do
scen, których nikt się nie spodziewał.
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Kończący kadencję burmistrz Marek
Czeczótka najpierw zwrócił uwagę prowadzącej debatę, że nie miał
szans ustosunkowania się do zarzutów, jakie pod jego adresem kierowali dziennikarze i niektórzy kandydaci. Prowadząca odpowiedziała, że taka jest formuła debaty. Burmistrzowi nie podobało się również
to, że Kuba Toporkiewicz – dziennikarz portalu www.limanowa.in
– wytknął mu w czasie debaty brak
w mieście kompleksu sztucznych boisk realizowanych w ramach programu Orlik. Dziennikarz zwrócił uwagę, że takie obiekty budowane są niemal we wszystkich sąsiednich gminach. Burmistrz najwyraźniej uznał,
że nikt nie może go za to krytykować, bo – jak stwierdził – miasto nie
dysponuje odpowiednimi gruntami pod budowę takich boisk. Marek Czeczótka nazwał Toporkiewicza „capem”, głośno przeklinając.
Zaproszeni goście, dziennikarze oraz
kandydaci z osłupieniem patrzyli na

zachowanie burmistrza. Konsternacja panowała jeszcze długo po jego
wyjściu. Szczególnie w ekipie Radia
Kraków, która wyraźnie żałowała, że
scena miała miejsce już poza anteną
i nie została nagrana.

Marek Czeczótka
nazwał Toporkiewicza
„capem”, głośno
przeklinając

Specyficzna forma wyrażania poglądów przez burmistrza i jego reakcja na krytykę błyskawicznie stały się głośne w całym mieście. Na internetowych forach huczało. Internauci w większości nie zostawili na

burmistrzu suchej nitki, wytykając
mu wszelkie niedociągnięcia mijającej kadencji. Limanowscy internauci wypomnieli burmistrzowi również sposób w jaki kibicuje miejscowemu klubowi. Na meczach Limanovii trudno nie zauważyć jego obecności, głównie ze względu na język
charakterystyczny dla zwykłych kinoli jakim się posługuje. Bulwersuje obrażanie sędziów i zawodników
przeciwnej drużyny przez burmistrza. Warto przypomnieć, że robi to
wieloletni nauczyciel i były dyrektor
szkoły. Kilka lat temu Marek Czeczótka wziął udział w przepychance
z zawodnikami Zawady Nowy Sącz,
a wszyscy mogli oglądać wówczas
zdjęcia zakrwawionej twarzy burmistrza po ciosie, jaki otrzymał piłkarskim butem podczas rozróby.
Z powodu incydentu nie można
oczywiście zapomnieć o niewątpliwych sukcesach burmistrza. Dzięki
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Limanowej miasto będzie

miało krytą pływalnię. Tutejsze kino
zyskało nowoczesny projektor 3D.
Miasto zostało w znacznym stopniu skanalizowane. Limanovia gra
w czołówce IV ligi. Dzięki jego zabiegom sponsorzy zaczęli łaskawym
okiem patrzeć na futbol. Dlaczego
więc w ostatnich dniach na forach internetowych niemal nikt nie chce zauważyć jego zasług? Może dlatego, że
od kogoś kto zarobił w zeszłym roku
łącznie 175 tys. zł, można wymagać
znacznie więcej. A może mieszkańcy
uznali, że minusy jego kadencji zdecydowanie przewyższają plusy. Głównie chyba jednak dlatego, że z powodu zachowania burmistrza poważnie
ucierpiał wizerunek miasta.
Marek Czeczótka już dawno ogłosił, że nie będzie się ponownie ubiegał
o urząd. Po ośmiu latach zarządzania
miastem podjął decyzję o kandydowaniu do Rady Powiatu. Jego pracę
w Urzędzie Miasta ma kontynuować
Ryszard Kulma. Oczywiście jeśli wygra wybory.
JACEK BUGAJSKI
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
REPERTUAR KIN:

N OW Y S ĄC Z : godz. 17.30, 20.30,
Miejski Ośrodek Kultury, „O północy przybyłem do Widawy, czyli opis obyczajów III” na podstawie tekstów ks. Jędrzeja Kitowicza, Henryka Rzewuskiego i cudzoziemców odwiedzających Polskę w czasach Stanisława Augusta,
Teatr „Imika” z Warszawy, scenariusz i reżyseria Mikołaj Grabowski, występują m.in. Tomasz Karolak, Magdalena Boczarska, Iwona Bielska; godz. 17.30, MCK SOKÓŁ, „Body–art w sztuce świata”
– spotkanie poprowadzi prof. Artur Tajber; godz. 19, Mała Galeria,
recital Joanny Trzepiecińskiej, fortepian – Bogdan Hołownia;
L I M A N OWA : godz. 11, Kaplica na
Cmentarzu Komunalnym, Limanowskie Zaduszki; godz. 17, Miejska Biblioteka Publiczna, spotkanie promocyjne tomu poezji Marka Jerzego Stępnia pt. „Przed nadejściem zimy”;

28 października

29 października
N OW Y S ĄC Z : godz. 17.30, 20, Miejski Ośrodek Kultury, „Lekcja szaleństwa” na podstawie utworów
„Lekcja” oraz „Szaleństwo we dwoje” Eugone Ionesco, Teatr „Nowy”
z Zabrza, reżyseria Waldemar Śmigasiewicz, występują m.in. Joanna Żółkowska, Paulina Holtz, Wojciech Leśniak;

30 października
N OW Y S ĄC Z : godz. 14, Stadion
im. Ojca Władysława Augustynka,
mecz Sandecja Nowy Sącz – Podbeskidzie Bielsko Biała; godz. 16,
19, Miejski Ośrodek Kultury, „I tak
cię kocham” spektakl autorski
Emiliana Kamińskiego na motywach utworów Maurice’a Henneguina i Andrzeja Jareckiego, Teatr „Kamienica” z Warszawy, występują m.in. Katarzyna Skrzynecka/ Bożena Stachura, Jakub Przebindowski/ Krzysztof Ibisz, Piotr
Szwedes/ Jacek Kawalec; godz. 19–
23, Centrum handlowe EUROPA II,
halloweenowa noc zakupów;

1 listopada, Uroczystość
Wszystkich Świętych;
• A R T U R TA J B E R – polski artysta intermedialny, performer.
Od lat 70. organizuje wydarzenia artystyczne, festiwale, wystawy w Polsce i zagranicą. Pracuje w cyklach tematycznych, które nie maja warsztatowych ograniczeń, realizuje akcje artystyczne, materialne i wirtualne obiekty, instalacje, pisze o sztuce.
Członek Stowarzyszenia Fort Sztuki, IAPAO (International Association of Performance Artists and
Organizers) oraz IKG (Internazionales Kunstler Gremium). Profesor ASP w Krakowie, założyciel, kierownik i twórca programu Międzywydziałowej Pracowni Intermediów ASP, współtwórca

„Chrzest” w rolach głównych Natalia Rybicka i Wojciech Zieliński
kierunku intermedia i katedry
intermediów.
•GRZEGORZ SZTWIERTNIA
– urodzony w Cieszynie artysta
współczesny, tworzący obrazy,
obiekty, rzeźby, wideo, instalacje, performance. Artysta odsłania się, tworząc sztukę rzekomo
autobiograficzną i rozmaite teorie na temat wychowania, tożsamości ciała po to, by następnie je
zdyskredytować;
• K A M I L B A Ń KOW S K I – sądeczanin, absolwent WSB–NLU. Na
zdjęciach, które prezentuje dominują krajobrazy przedstawione w ciekawym oświetleniu,
wschody i zachody słońca, mgły,
promienie światła. Fotografuje
rejony Sądecczyzny i Słowacji.

WYSTAWY:
N OW Y S ĄC Z : Restauracja Ratuszowa, Piękno wspólnej krainy cz.
2 – wystawa fotograficzna Kamila Bańkowskiego; Dziecięca Galeria
im. Stanisława Szafrana Pałacu Młodzieży, „II Otwarty Salon Plastyczny”, pokonkursowa wystawa fotografii „Sądeczoki” (do 31.10); śr.
– nd., Galeria Dawna Synagoga, Wystawa Sztuki Cerkiewnej ilustrująca
dorobek kultury łemkowskiej, m.in.
nieprezentowane dotąd zabytki; wt.
– nd., Galeria Marii Ritter, Handel
winem – wystawa fotograficzna ilustrująca dzieje wytwórstwa i handlu winem na Sądecczyźnie i Spiszu; Dom Gotycki, Malarstwo Agaty Rościechy – wystawa prac laureatki Biennale Pasteli 2008; pn. – pt.,

Sądecki Park Etnograficzny, Miasteczko Galicyjskie, Jak powstaje skansen – wystawa prezentująca
historię Sądeckiego Parku Etnograficznego; Galeria SOKÓŁ, Aus Gallovitz – wystawa grafiki Violi Tycz;
Galeria TPSP, wystawa indywidualna Bogusława Repelewicza, wystawa malowanych kompozycji z kamieni autorstwa Stefana Kołodzieja
(do 31.10); Mała Galeria, XVIII Mały
Festiwal Form Artystycznych, wystawa malarstwa i obiektu Grzegorza Sztwiertni; godz. 8–15, pn. – pt.,
Zabytkowe piwnice SBP, wystawa książek i czasopism o Lwowie pt.
„Co dusza zapragni, co oku zubaczy,
co uchu usłyszy” (do 29.10);
L I M A N OWA : godz. 9–14 (pon.
– pt.), 10–13 (sob. – nd.) Muzeum
Regionalne Ziemi Limanowskiej,
wystawa „40 twórców na 40–lecie Muzeum”; Miejska Galeria Sztuki, „Od początku”– wystawa prac
rysunku i malarstwa Marty Sobczak
– Piętoń;
G O R L I C E : Dom Polsko – Słowacki
im. Dusana Jurkovica, „Chiny. Państwo od środka” – wystawa autorstwa Henryka Plato (do 30.10), Rak’n’Roll – wystawa fotografii Amazonek (do 29.10); Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów, wystawa
malarstwa Wiesława Wodnickiego;
K R Y N I C A – Z D R Ó J : godz. 11–19,
codziennie, Galeria Sztuki „Siedlisko”, sala wystawiennicza, wystawa malarstwa Józefa Franczaka
(do 31.10); Muzeum Nikifora, Za
ścianą świata – wystawa malarstwa Władysławy Iwańskiej;

N OW Y S ĄC Z : KROKUS: godz.16,
18.15, 20.30, The social network
(USA, dramat); SOKÓŁ: godz.
15.30, 21, Śluby panieńskie (Polska, komedia romantyczna);
godz. 17, Legendy Sowiego Królestwa. Strażnicy Ga’holle 3D,
premiera (dubbing, b/o., USA,
Australia); godz. 20.45, Resident Evil: Afterlife 3D (Niemcy,
Francja, Polska, horror/akcja);
godz. 16, 18, Zwycięzca (Włochy,
Francja, dramat); godz. 19.15,
Chrzest (Polska, dramat obyczajowy); godz. 18.30, Sanatorium
pod Klepsydrą (Polska, KLASYKA
KINA, psychologiczny);
L I M A N OWA : KLAPS: godz. 16,
18, Legendy Sowiego Królestwa:
Strażnicy Ga’hoole (Australia,
USA animowany, b/o.); godz. 20,
Salt (USA, thriller);
K R Y N I C A – Z D R Ó J : JAWORZYNA: godz. 11, 13, 15, 17, Legendy Sowiego Królestwa: Strażnicy Ga’holle 3D (USA, animowany, b/o.); godz. 19, Avatar 3D
(USA, akcja, fantasy, przygoda);
GORLICE: WIARUS: godz. 17, Jak
ukraść księżyc (USA, animowano – familijny); godz. 19, Wall
Street: pieniądz nie śpi (USA,
obyczaj);

29 października – 3 listopada
1 listopada kina nieczynne.
N OW Y S ĄC Z : SOKÓŁ: godz. 19.45,
Zatańcz ze mną (USA 2004, komedia, Rekolekcje Filmowe Nieobowiązkowe, prowadzenie ks. Wojciech Karpiel, jedyny seans 29.10);
godz. 16, Śluby panieńskie (Polska, komedia rom.); godz. 19.15,
Chrzest (Polska, dramat obyczajowy); godz. 17, 21, Piła 3D (USA,
horror); godz. 20, Essential Killing
(Polska, Norwegia, Węgry, thriller); godz. 18, Tetro (Hiszpania,
Włochy, dramat); godz. 15, Żółwik
Sammy 3D (Belgia, animowany,
dubbing, b/o.); godz. 17.15, 19.45,
R

E

K

L

A

M

A

Tokijska opowieść (sala studyjna,
Japonia 1953, dramat); KROKUS:
godz. 16, Karate Kid (Chiny, USA,
akcja/familijny); godz. 18.30, The
Doors. Historia nieopowiedziana (USA, dokument); godz. 20.15,
Wall Street: pieniądz nie śpi (USA,
dramat);
G O R L I C E : WIARUS: godz. 17, Śluby panieńskie (Polska, komedia);
K R Y N I C A – Z D R Ó J : JAWORZYNA:
godz. 15, Avatar (wersja specjalna 3D, USA, napisy); godz. 11, 13,
Shrek forever 3D (USA, komedia,
dubbing); godz. 19, Street Dance
3D (W. Brytania, dramat muzyczny, napisy);
L I M A N OWA : KLAPS: godz. 15.30,
18 (29.10), godz. 15, 17.30 (30–
31.10), godz. 16.30 (2–3.11),Karate Kid (Chiny, USA, akcja); godz.
20.30 (29.10), godz. 20 (30–31.10),
godz. 19 (2–3.11), Piła VII 3D (USA,
horror);

POLECAMY:
C H R Z E S T: Michał ma to, o czym
marzył: piękną żonę Magdę, nowonarodzonego synka, niezłą
pracę. Sprowadza Janka – przyjaciela z dawnych lat, aby został ojcem chrzestnym dziecka. To tylko początek planu Michała, który prosi przyjaciela, by zainteresował się jego żoną. Początkowo plan spełnia się, ale Michałowi coraz trudniej się z nim pogodzić. Wie, że jego głęboko skrywana przeszłość nieuchronnie upomni się niego, a Janek będzie musiał podjąć decyzję, której skutków nigdy nie zapomni.
Opr. KINGA STUDZIŃSKA

FOTO ARCH.

28 października

Serce Spiszu Kamila Bańkowskiego
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Adres: Żywiecka 25
Telefon: 18 544 64 40
E–mail: redakcja@dts24.pl

Ogłosz enia d r o b n e
Kurów, działka z pięknym widokiem, 62
ar, 350.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl

N.Sącz, Wólki, szeregówka 160 m2, działka
274 m2, 500.000 zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381, www.agencjamediator.pl

Krasne Potockie, działka 1,07 hektara, 250.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl

N.Sącz, Zyndrama, działka 8 ar, 130.000
zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl

Świniarsko, działka 11 ar, 100.000 zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl

N.Sącz, Wojska Polskiego, dom 180 m2,
działka 7 ar, 750.000 zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl

Krynica, centrum, mieszkanie w kamienicy
68 m, 279.000 zł, Mediator, Konarskiego
9, 184422381, www.agencjamediator.pl
Stróże, ładny dom 178 m2, działka 831
m, 405.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl
Jastrzębie, Gm. Łukowica, piękny dom 300
m, działka 20 ar, 520.000 zł, Mediator,
Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
N.Sącz, Wieniawy, działka 923 m2,
170.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl

N.Sącz, Lwowska, sprzedaż lokalu biurowego, I p, 68 m2, 255.000. Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
Ubiad, komfortowy dom 180 m, działka 13
ar, 720.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381,
www.agencjamediator.pl
Łabowa, działka widokowa 50 ar, 188.000
zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
N.Sącz, Kochanowskiego, dom do remontu, mieszkalny lub na biznes, 450 m2,
działka 866 m, 650.000 zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
N.Sącz, Zawada, działka 1,54 ha, dla developera, 16.000 zł/ar, Mediator, Konarskiego 9, 184422381, www.agencjamediator.pl
Piątkowa, działka 29 ar, widokowa, dojazd,
uzbrojenie, 140.000 zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
Biczyce Dolne, działka 10 ar, 55.000 zł,
OKAZJA, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl

Zalew Klimkówka, piękna działka 10 ar, 100
m od jeziora, 100.000 zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
N.Sącz, Barbackiego, parter, lokal 52 m2
na mieszkanie lub biuro, parking, 191.300
zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
Piwniczna – Kosarzyska, atrakcyjny teren inwestycyjny 1,9 hektara, 2.700.000
zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
N.Sącz, Barbackiego, poddasze, nowe
mieszkanie typu studio, 64 m2, 250.000
zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
N.Sącz, Poręba M., atrakcyjna działka 6
ar, 65.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl

N.Sącz, Stare Miasto, mieszkanie w kamienicy 40 m2, parter, 2 pokoje, do remontu, 110.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl
Myślec, działka widokowa 18 ar, 117.000
zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
N.Sącz, Stere Miasto, luksusowy apartament 82 m2, I piętro, 3 pokoje, 470.000
zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
Dąbrowa, nowy dom 118 m2, działka 10
ar, 455.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl
N.Sącz, Orła Białego, działka 27 ar,
405.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl
N.Sącz, centrum, wydzielone piętro
i strych kamienicy, 300 m2, 500.000
zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
Tęgoborze, działka użytkowa przy drodze
krajowej, 33 ary, 350.000 zł, Mediator,
Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl
N.Sącz, Gorzków, luksusowy lokal biurowy
53 m2, parter, parking, 1.600 zł/mc, Mediator, Konarskiego 9, 184422381, www.
agencjamediator.pl

zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl
N.Sącz, Juranda, działka 21,5 ara, 220.000
zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl
Ubiad, dom do zamieszkania 160 m2,
działka 9 ar,560.000 zł, Agencja Zgoda,
Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl
N.Sącz, ok.Gwardyjskiej, domek 40 m2 na
działce 211 m2, 220.000 zł, Agencja Zgoda,
Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl
Brzezna, nowy dom, do wykończenia, 166
m2, działka 10 ar, 480.000 zł, Agencja
Zgoda, Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl
Łazy Biegonickie, działka 20 ar, 170.000
zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl
Bartkowa, działka bud. 1,08 hektara,
540.000 zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18
44 22 303, www.agencjazgoda.pl
N.Sącz, Zbełcze, działka 25 ar, 205.000
zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl
Gołkowice Górne, działka budowlana 17 ar,
107.100 zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44
22 303, www.agencjazgoda.pl
Mochnaczka, dom do remontu 120 m2,
210.000 zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44
22 303, www.agencjazgoda.pl
N.Sącz, Batorego, mieszkanie 40 m2, 2
pkoje, IV p., 140.000 zł, Agencja Zgoda,
Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl
Biczyce Dolne, dom 112 m2, działka 752
m2, 360.000 zł, Agencja Zgoda, Rynek 15,
18 44 22 303, www.agencjazgoda.pl

Muszyna, centrum, mieszkanie 53 m2, I p,
własność, 2 pokoje, 220.000 zł, Mediator,
Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl

Paszyn, działka komercyjna przy drodze
głównej, 20 ar, 460.000 zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl

Znamirowice, działka budowlana 6 ar,
36.000 zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44
22 303, www.agencjazgoda.pl

N.Sącz, Pieczkowskiego, działka 1786 m2,
233.000 zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18
44 22 303, www.agencjazgoda.pl

N.Sącz, Barbackiego, mieszkanie 53,5 m2,
I p., 198.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl

N.Sącz, Kossaka, atrakcyjna działka 12 ar,
190.000 zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18
44 22 303, www.agencjazgoda.pl

Świniarsko, działka bud. 8 ar, 70.500 zł,
Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl

Klęczany, ładna działka 20 ar, 85.000
zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl

N.Sącz, Wólki, nowe mieszkanie developerskie, 2–poziomowe, 74 m2, 240.000
zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl

Barcice Górne, dom 119 m2, działka 11 ar,
399.000 zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18
44 22 303, www.agencjazgoda.pl

N.Sącz, Biały Klasztor, niezależny parter domu z piwnicami, do remontu, 176
m2, 310.000 zł, Mediator, Konarskiego 9,
184422381, www.agencjamediator.pl

Kunów, nowy dom – Kanadyjczyk, 168 m2,
działka 8 ar, 450.000 zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl

Nawojowa, działka 8 ar, 84.000 zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl

N.Sącz, Długosza, biuro 60 m2, wysoki
standard, 1250 zł./miesiąc, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl

Stary Sącz, ulica wylotowa, działka użytkowa 24 ary, 480.000 zł, Mediator, Konarskiego 9, 184422381,
www.agencjamediator.pl

N.Sącz, nowoczesny obiekt użytkowo–
mieszkalny 550 m2 na działce 14,5 ara,
1.800.000 zł brutto, Agencja Zgoda, Rynek
15, 18 44 22 303, www.agencjazgoda.pl
Chełmiec, nowoczesna, wykończona szeregówka 117 m2, działka 150 m2, 465.000

N.Sącz, Nowa Kolonia , mieszkanie do kapitalnego remontu, 22 m2, II p., 62.000
zł, Agencja Zgoda, Rynek 15, 18 44 22 303,
www.agencjazgoda.pl
Gródek, domek rekreacyjny 30 m2, działka
2,5 ara, 103.000 zł, Agencja Zgoda, Rynek
15, 18 44 22 303, www.agencjazgoda.pl
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PROMOCJA REGIONU I JEGO MIESZKAŃCÓW

JEST NAM NAJBLIŻSZA
NADAJEMY W SIECIACH KABLOWYCH I INTERNECIE

REGIONALNA TELEWIZJA GORLICKA
biuro obsługi Rynek 19 383-300 Gorlice
tel/fax 18 355 22 90 www.rtvg.pl
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Fotoreportaż

Po niemal czterdziestu latach planów i pięciu latach budowy oficjalnie otwarto nowosądeckie Miasteczko Galicyjskie.
W trzynastu budynkach na wzór tych z przełomu XIX i XX
wieku, na uliczkach, skwerkach i małych ryneczkach zaczęło tętnić życie, jakie do tej pory znaliśmy tylko z książek
i filmów.
W przyszłości, tak jak w dniu otwarcia, ma być na co
dzień. Będzie funkcjonować gospoda, kawiarnie, sklepy, zakłady rzemieślnicze i usługowe oraz galerie, a kobiety i mężczyźni w strojach z epoki będą przechadzać się między turystami, którzy znajdą nocleg w tutejszym ratuszu.
Na razie jednak miasteczko pozbawione będzie większości tych wszystkich smaków, zapachów, dźwięków, kolorów
i świateł, ponieważ, jak powszechnie komentowano, zostało
otwarte nieco przed czasem.
Mimo to, w sądeckiej maleńkiej Galicji, nie sposób się nudzić. Salon piękności, zakład fotograficzny, apteka, remiza,
krawiec, garncarz, dentysta… – wszystkie wnętrza, dokładnie jak te z przed stu lat, zachwycają i zaskakują. Co więcej,
za ten powrót do przeszłości wcale nie trzeba słono płacić
– bilety kosztują tylko 2 (ulgowe) i 4 zł.
(TASS), ZDJĘCIA: (TASS)
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Sport

Rok w Pirenejach
Do Polski wrócił A R K A D I U S Z KO G U T z Barcic,
jeden z najbardziej utalentowanych kolarzy szosowych w naszym regionie. Ostatni rok spędził
w hiszpańskiej Pampelunie, gdzie mieszkał i trenował w tamtejszym zespole Azysa Cetya–Conor.
Specjalnie dla Czytelników „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” relacjonuje miniony sezon spędzony za granicą.

Spóźniony debiut
Kolarstwem zainteresowałem się na poważnie
w wieku 16 lat. Co ciekawe, wcześniej nie pociągało mnie wyczynowe uprawianie jakiegokolwiek sportu. Jazda na rowerze przypadła mi
jednak do gustu tak mocno, że zdecydowałem się
zapisać do klubu kolarskiego WLKS Krakus. Początki były bardzo ciężkie, ponieważ większość
kolegów zaczynała swoje „kariery” znacznie
wcześniej i musiałem sporo pracować, aby dotrzymać im tempa i nadrobić zaległości. Równolegle oczywiście chodziłem do liceum i nierzadko połączenie nauki i treningów okazywało się
trudne. Satysfakcja z kolejnych drobnych sukcesów była jednak na tyle duża, że rekompensowała trudy łączenia edukacji i sportu.

Pociągiem na wyścig
Po dobrze zdanej maturze dostałem się na
dzienne studia politologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukami społecznymi interesowałem się już dużo wcześniej i zdecydowałem się postawić na swój rozwój w tej dziedzinie. Oprócz tego pasjonowałem się także dziennikarstwem. Wybrałem więc specjalizację „media i dziennikarstwo”, dzięki czemu możliwym stało się rozwijanie równoległe dwóch kierunków. Cały czas oczywiście
uprawiałem kolarstwo. W trakcie pierwszego roku studiów przynależałem do grupy kolarskiej MapaMap z Leszna, potem do MGLKS
Dobrawa Koziegłowy z Częstochowy. Połączenie dziennych studiów i wyczynowe uprawianie sportu okazało się jednak dużo trudniejsze
niż na poziomie liceum. Najczęściej na wyścigi dojeżdżałem pociągiem, w którym równocześnie przygotowywałem się do kolejnych zajęć na uczelni. Taki tryb życia dawał się mocno
we znaki i czasami powodował chęć rezygnacji.
Mimo problemów wytrwałem nie musząc rezygnować ani z kolarstwa, ani z dziennikarstwa.
Ostatecznie, na trzecim roku studiów,
dostałem propozycję wyjazdu do Azysa
R
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Cetya–Conor – amatorskiego klubu kolarskiego w Hiszpanii, w Pampelunie. Stało się to
tylko i wyłącznie dzięki pomocy mojego dobrego kolegi z Krakusa, Karola Domagalskiego, który ścigał się tam już od roku ze sporymi sukcesami. To wydarzenie sprawiło, że zyskałem bardzo dużą motywację do intensywnych treningów i łączenia ich ze studiami. Po
zakończeniu semestru zimowego zdecydowałem się na indywidualny tok studiów. Umożliwiła mi to wysoka średnia ocen i aprobata
promotora pracy licencjackiej. Ostatecznie do Hiszpanii wyjechałem
w marcu, po czym wróciłem na
miesiąc w czerwcu i zdałem na
piątkę swój egzamin końcowy.

Wszystko dla kolarstwa
Życie w Hiszpanii przyniosło ze sobą wiele zmian jeśli chodzi o mój dotychczasowy tryb życia. Od
czasu przeprowadzki do
Pampeluny wszystko zostało podporządkowane
treningowi oraz wyścigom. Typowy kolarski
dzień wygląda dosyć
schematycznie i monotonnie. Jego najważniejsza część to
trening, który zazwyczaj trwa od 2
do 6 godzin. Równie ważna jest odpowiednia dieta oraz odpoczynek po wykonanych
ćwiczeniach, dzięki
czemu organizm przygotowany jest na podjęcie w kolejnym dniu następnego wysiłku. Głównym składnikiem kolarskiego menu są węglowodany
(ryż, makaron, pieczywo) oraz
odpowiednio mniejsze ilości białka (chude czerwone mięso, ryby,
drób, nabiał) oraz tłuszcze (głównie oliwa z oliwek). Przy tak intensywnych treningach niezbędna jest także suplementacja diety,
tzn. uzupełnianie jej w witaminy,
L
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minerały oraz inne substancje tracone podczas
ekstremalnego wysiłku.

Czasami tylko wina łyk
W Hiszpanii mieszkam w sporym apartamencie na 15. piętrze bloku z widokiem na Pampelunę. Towarzystwo jest międzynarodowe i składa się z Polaków, Nowozelandczyków, Argentyńczyka i Holendra. Dzięki takiemu zróżnicowaniu konieczne jest posługiwanie się trzema językami (polski, angielski i hiszpański),
przez co nauka przychodzi dużo swobodniej i niejako „przy okazji”. Jeśli chodzi o inne ciekawostki, to warto również wspomnieć o czasie wolnym. Tutaj może jednak nastąpić rozczarowanie. Sportowy tryb życia nie
pozwala bowiem w sezonie
startowym na korzystanie
z licznych w Pampelunie
rozrywek. Raz na jakiś
czas wychodzimy z kolegami do baru czy na
krótki spacer po mieście. Nie ma jednak
mowy o całonocnych wypadach do
dyskoteki czy też
spożywaniu dużych ilości alkoholu. Wydawać
by się mogło, że
to nic złego, ale
z doświadczenia
mogę powiedzieć,
że wszelkie odstępstwa od normy
szybko wychodzą
podczas treningów
i wyścigów. Od czasu do czasu możemy sobie pozwolić na wytrawne czerwone wino, które
spożywane jest w Hiszpanii przy każdej okazji,
a oferowane we wszystkich wariantach jakościowych i cenowych.

Profesjonalna grupa
Zorganizowanie pod względem sportowym stoi w naszej

ekipie na bardzo wysokim poziomie. Mamy
zapewnione wyżywienie, odpowiedni sprzęt,
odżywki, masaże oraz dojazdy na wyścigi.
Tych ostatnich jest tutaj mnóstwo. Dla porównania: w Polsce w przeciętny weekend odbywają się 1–2 wyścigi szosowe. Tutaj jest ich
10–15 w całej Hiszpanii. Jeśli chodzi o porównanie w ilości ekip startujących wyczynowo
(w kategorii do 23 lat oraz seniorów), to niestety nasz kraj również nie wypada najlepiej.
U nas takich grup jest ok. 10–13, podczas gdy
w Hiszpanii ok. 70, z czego dużą część stanowią drużyny profesjonalne (ok. 20, podczas
gdy w Polsce jest ich 5). Rozwojowi sportowemu sprzyja również znakomity klimat, dostęp
do zróżnicowanych terenów treningowych
(w tym długich, górskich podjazdów) oraz
obecność menedżerów z zawodowych ekip
na wielu wyścigach amatorskich, na których
wyszukują oni młodych talentów.

19 tysięcy kilometrów
Co się tyczy moich osiągnięć sportowych, to
w tym sezonie wyglądało to różnie. Kilka wyścigów pojechałem dobrze, ale moja rola w ekipie głównie opiera się na pomocy liderom.
W kolarskich drużynach istnieje bowiem podział na liderów oraz pomocników. Ci pierwsi mają za zadanie osiągać jak najlepsze wyniki na wyścigach, podczas gdy ci drudzy mają
im w tym pomagać (m.in. poprzez nadawanie
tempa na przedzie peletonu, pogoń za uciekającymi przeciwnikami czy też mocna jazda pod
górę). Na obecnym poziomie rozwoju nie jestem
w stanie rywalizować z najlepszymi zawodnikami, a podział ról w takiej ekipie jest wyraźny i nie pozwala na dowolną jazdę na każdym
wyścigu. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, że się tutaj znalazłem. Zyskałem szansę na sportowy rozwój i zobaczenie z bliska, jak
wygląda profesjonalne podejście do kolarstwa.
Obecnie mam 22 lata. Nie jest to może dużo, ale
powoli trzeba zastanawiać się nad swoją sportową przyszłością. W przyszłym sezonie chciałbym również ścigać się w Hiszpanii i zobaczyć
co on przyniesie. Dopiero wtedy zadecyduję
co dalej. Na razie staram się być skoncentrowanym na bieżącym sezonie startowym i wyścigach. Na koniec wspomnę, że przejechałem
już w tym sezonie blisko 19 tysięcy kilometrów,
z czego ok. 6 tys. podczas wyścigów.
FOT. ARCHIWUM ARKADIUSZA KOGUTA
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Li-Ning to nowa sportowa marka na rynku polskim. Powstała w 1990 roku
a nazwa pochodzi od nazwiska chińskiego lekkoatlety, wielokrotnego
mistrza olimpijskiego i założyciela firmy - Li Ning. Firma zdobyła uznanie
za oceanem, a od 2004 roku podbija rynek Europy Zachodniej.
Główną twarzą Li-Ning jest supergwiazda NBA – Shaquille O’Neal. Ponadto Li-Ning
sponsoruje narodową reprezentację koszykówki Hiszpanii i Argentyny, narodowa
reprezentację Chin w badmintonie, amerykańskie Stowarzyszenie Tenisistów
Stołowych USATT oraz pojedyncze gwiazdy wielu dyscyplin sportu, między innymi:
Koszykówka:
Shaquille O’Neal;
Baron Davis;
Jose Calderon;
Chuck Hayes;
Damon Jones;
Pau Gasol;
Evan Turner;

Tenis ziemny:
Ivan Ljubičić;
Alex Bogdanovic;
Ivan Navarro;
Denis Istomin;
Jelena Janković;

Lekkoatletyka:
Yelena Isinbayeva
– skok o tyczncze;
Andreas Thorkildsen
– rzut oszczepem;
Asafa Powell
– bieg na 100 metrów;

Li-Ning oferuje własne
systemy i rozwiązania tkanin:
123 Layer System;
ATDry;
Thinsulate;
Solid System;
BounSe;
CusioN,

dostosowane do odpowiednich dyscyplin sportu. Cztery razy w roku marka wypuszcza
najwyższej jakości kolekcje ubrań, obuwia i akcesoriów. W ofercie znajdują się rzeczy
do biegania, treningu, fitness-u, koszykówki, piłki nożnej i tenisa ziemnego (ATP).

Nasza marka to nowa oferta produktowa, jakościowo i cenowo
niezwykle konkurencyjna dla innych marek sportowych.
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Imię i nazwisko: Sylwia Borek.
Data i miejsce urodzenia:
13.06.1990 r. Nowy Sącz.
Klub: Miejski Klub Tenisowy Nowy
Sącz, Squash4You Kraków.
Dyscyplina: squash, tenis ziemny.
Stan cywilny: panna (zaręczona).
Wykształcenie: średnie, studiuję na 2.
roku w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.
Przebieg kariery: od początku tenis ziemny i racketlon, ale najmocniej
stawiam na squasha.
Ulubiona obok uprawianej dyscyplina: siatkówka.
Film, który zapamiętałam: „Pamiętnik”.
Najchętniej jadam: domowe jedzenie.
Z przyjemnością pijam: kawę mrożoną.
W wolnych chwilach lubię: oglądać
filmy, czytać, spędzać czas ze znajomymi.
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Kalendarzyk piłkarski

FOT. ARCH.

Z prywatnego życia sportowca

Muzyka, której słucham: różna w zależności od nastroju.
Ideał sportowca: Stefii Graf.
Sportowy sukces: każdy wygrany
mecz czy turniej uważam za sukces.
Największa porażka: pewien mecz na
turnieju squasha, ale wolę to zachować dla siebie.
Moje marzenia: założyć szczęśliwą
rodzinę.
(MAK)

I liga: Sandecja – Podbeskidzie Bielsko–Biała, niedziela godz. 14, Kolejarz
Stróże – Dolcan Ząbki n. 14, III liga: Poprad Muszyna – Górnik Wieliczka s. 11, IV
liga: Wolania Wola Rzędzińska – Hutnik
Nowa Huta n. 13, Karpaty Siepraw – Lubań Maniowy n. 13, Przeciszovia Przeciszów – Dunajec Zakliczyn s. 13, Sandecja II – Bocheński KS n. 12, KS Olkusz
– Limanovia s. 13, Glinik Gorlice – MKS
Alwernia s. 13, Lotnik Kryspinów – Orkan Szczyrzyc s. 13, Orzeł Balin – LKS
Mogilany s. 13. V liga: Grybovia – Helena Nowy Sącz s. 13:30, Piast Czchów
– LKS Nowa Jastrząbka n. 11, Iskra Tarnów – Termalica Bruk–Bet II Nieciecza
s. 14, Orzeł Dębno – Barciczanka Barcice s. 14:30, KS Tymbark – Polan Żabno
s. 14:30, Olimpia Wojnicz – Olimpia Pisarzowa n. 13:30, Tuchovia – Łosoś Łososina Dolna n. 13:30, Skalnik Kamionka

Wielka – Watra Białka Tatrzańska n.
13:30. VI liga (mecze w niedzielę o godz.
14): Jordan Jordanów – ULKS Korzenna, KS Zakopane – Orzeł Wojnarowa,
LKS Szaflary – Victoria Witowice Dolne, LKS Kobylanka – Ogniwo Piwniczna–
Zdrój, Sokół Stary Sącz – Gród Podegrodzie, Gorce Kamienica – Przełęcz Tylicz,
LKS Jodłownik – Poprad Rytro, Dobrzanka Dobra – Zawada Nowy Sącz. A klasa Nowy Sącz (niedziela): Budowlani Jazowsko – Jedność Nowy Sącz, Zuber
Krynica–Zdrój – Zyndram Łącko, Zamczysko Marcinkowice – Zawisza Rożnów, Dunajec/Start Nowy Sącz – LKS
Łęka, KPT Nawojowa – Zabełcze Nowy
Sącz, Librantovia – Piątkovia Łęg, LKS
Świniarsko – Hart Tęgoborze (wszystkie mecze o godz. 11), Nawoj Nawojowa
– Dąbrovia Wielogłowy godz. 14. A klasa Limanowa (niedziela): Witów Mszana

Górna – Słomka Siekierczyna 14, Sokół
Słopnice – Krokus Przyszowa14, Śnieżnica Kasina Wielka – AKS Ujanowice 14,
LKS Mordarka – Zenit Kasinka Mała 14,
Orkan II Szczyrzyc – Laskovia Laskowa
11, LKS Rupniów – Turbacz Mszana Dolna 13, Zalesianka Zalesie – Jaworzanka
Jaworzna 13. A klasa Nowy Sącz–Gorlice (niedziela): LKS Uście Gorlickie – Nafta Kryg 11, LKS Wójtowa– LKS Szymbark
13, KS Bobowa– LKS Biała Brunary 11,
Victoria Śnietnica – LKS Łużna 11, Królovia Królowa Górna – LKS Ropa 11:30, Wicher Mogilno – KS Biecz 14, Polany Berest – Ogień Sękowa 14, Torcida Smerekowiec – LKS Zagórzany 14. B klasa Gorlice (niedziela): Olimpijczyk Racławice
– Sokół Staszkówka 14, LKS Bystra – LKS
Grudna Kępska 14, Moszczanka Moszczenica – LKS Łosie 11, LKS Kwiatonowice – LKS Kobylanka II 11.
(OPR. MAK)

