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MAMY OSCARA!

Pochodząca z Muszynki aktorka Joanna 
Kulig ma już na swoim koncie udział w hol-
lywoodzkich produkcjach. Teraz do swo-
jego CV może dopisać rolę w oscarowym  
filmie. W „Idzie” w ogóle nie miała wystą-
pić. Postać piosenkarki w zespole grają-
cym na urodzinach miasta Szydłowa reży-
ser Paweł Pawlikowski wymyślił na tydzień 
przed rozpoczęciem zdjęć. 
Więcej L str. 2
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REKLAMA

Spraw przyjemność Kobiecie, która jest dla Ciebie ważna, i złóż jej życze-
nia za naszy  pośrednict em. Ich adresatka dodatkowo ot zy a od nas 
niespodziankę. Fundatorami prezentów są: fir a Rossmann i kino He-
lios w Nowy  Sączu. Autorzy najbardziej or ginalnych życzeń będą mo-
gli ofiarować swoim Paniom zestaw książek serii Kobiet  to Czy ają Wy-
dawnict a Prószy ski i S–ka (jak na zdjęciu). Życzenia (już od 10 zł) 
zostaną zamieszczone w specjalny  wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądec-
kiego” 5 marca – t ż przed Dniem Kobiet. Ten numer DTS będzie równie 
ciekawą niespodzianką, którą dedykujemy wszystkim Sądeczankom. 
Życzenia przyjmowane są także na nasz por al dts24.pl.

Panowie, łapcie zatem za pióra, a raczej klawiatury i piszcie życzenia dla swo-
ich Kobiet. Gotowe wyślijcie na adres: reklama@dts24.pl, uprzednio kon-
taktując się z Biurem Reklam i Ogłoszeń „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”:
 tel. (18) 544 64 41 lub 785 340 410; 889 020 766. 

Szczegóły na dts24.pl w zakładce „Złóż życzenia na Dzień Kobiet”.

Złóż życzenia swojej Pani, 
a my zadbamy o prezent 

www.helios.pl

Kino Helios 
ul. Lwowska 80
re erwa ja: 18 440 11 86

15

Darmowe zdjęcia 
do paszportu...
W Galerii Sztu-
ki Współcze-
snej BWA Sokół 
w Nowym Są-
czu, w dniach 
10–14 marca, 
w godz. 12–18, 
Łukasz Skąp-
ski, wybit-
ny polski arty-
sta – absolwent 
Wydziału Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, profesor Akademii 
Sztuki w Szczecinie – będzie wy-
konywał zdjęcia wszystkim chęt-
nym. Fotografie znajdą się na wysta-
wie, której wernisaż zaplanowano 27 
marca, o godz. 18. Pierwsze 100 osób, 
które zgodzi się na udział w projek-
cie „Ludzie myślący o sztuce”, otrzy-
ma bezpłatnie cztery odbitki foto-
grafii do dowodu lub wizy. Wystawa 
potrwa od 27 marca do 19 kwietnia. 

Źródło: MCK Sokół w Nowym Sączu 

WARTO WIEDZIEĆ
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MAMY OSCARA!
Pochodząca z Muszynki aktorka Joanna Kulig ma 
już na swoim koncie udział w hollywoodzkich 
produkcjach. Teraz do swojego CV może dopi-
sać rolę w oscarowym  filmie. W „Idzie” w ogóle 
nie miała wystąpić. Postać piosenkarki w zespole 
grającym na urodzinach miasta Szydłowa, reży-
ser Paweł Pawlikowski wymyślił na tydzień przed 
rozpoczęciem zdjęć. 

– Zbudził mnie esemes od mojego przyjaciela: 
„Ida dostała Oskara”. Chciałabym tak szczęśliwa, 
z tak dobrymi informacjami budzić się codzien-
nie. Ogromny sukces filmu i ogromna radość dla 
mnie – mówi „Dobremu Tygodnikowi Sądeckie-
mu” Joanna Kulig. Z Pawłem Pawlikowskim spo-
tkała się, kiedy poszukiwał odtwórczyni roli Idy. 
Kulig do niej nijak mu nie pasowała. Pół roku póź-
niej reżyser zaproponował aktorce rolę w „Kobiecie 
z piątej dzielnicy” u boku Ethana Hawke'a.

– Z kolei na tydzień przed rozpoczęciem zdjęć do „Idy” zadzwonił 
do mnie z pytaniem, czy nie zaśpiewałabym w tym filmie. Roli piosen-
karki wcześniej w ogóle nie było w scenariuszu... – opowiada nam ak-
torka o swej przygodzie z oscarowym filmem. (KG)

Rozmowa z JOANNĄ KULIG za tydzień w specjalnym dodatku DTS „Sądeczanka”.  
TEGO NUMERU NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ! 

SĄDECZANKA 
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Gwarantujemy wspania  atmosfer , 
wy mienit  kuchni  i mi  obs ug .

Więcej informacji tel.: 18 4464117 lub na stronie www.skihotel.pl 
Dołącz do nas na Fb: https://www.facebook.com/SkiHotel?ref=hl

Ski Hotel *** malowniczo po o ony obiekt w sercu 
Beskidu S deckiego, zapewni wspania y wypoczynek 
na onie natury z dala od ulicznego zgie ku.

Równie  i Pa stwo mo ecie przyczyni  si  do  
przywracania normalno ci w ich ycie przekazuj c swój

 1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisa  KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dzi kujemy z ca ego serca.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació  Dzieci Niepe nosprawnych 
„NADZIEJA”  w Nowym S czu wnosi rado  w ycie  i nadziej  

na popraw  zdrowia  dzieci i m odzie y niepe nosprawnej. 

Nowy S cz 
ul. Freislera 10, 

www.nadzieja.sacz.pl

WAŻNY TEMAT.  Najwyższa Izba 
Kontroli wzięła pod lupę sposób 
odprowadzania ścieków w zdro-
jach: Ciechocinek, Busko–Zdrój, 
Solec–Zdrój, Krynica–Zdrój, Soli-
na, Jelenia Góra – i orzekła jedno-
znacznie, że zagraża on poważnie 
środowisku naturalnemu. Włoda-
rze sądeckich uzdrowisk nie ukry-
wają zaskoczenia i uważają raport 
za krzywdzący.

Ścieki z kąpieli pozabiegowych, 
zawierające wysokie stężenia 
związków siarki i chloru tra-
fiają bezpośrednio do miejskich 
oczyszczalni, a według NIK po-
winny być zakwalifikowane jako 
ścieki przemysłowe i przed wy-
mieszaniem z komunalnymi 
przejść dodatkowy proces dez-
aktywacji toksycznych siarczków 
i chlorków. 

– Nie dramatyzowałbym. 
U nas ten problem jest marginal-
ny, bo ścieki z uzdrowisk to za-
ledwie dwie dziesiąte procen-
ta wszystkich naszych ścieków 
– mówi burmistrz Krynicy Da-
riusz Reśko, dodając, że dosko-
nale pamięta przebieg kontroli 
i fakt, że jeszcze w jej trakcie mó-
wiono o przytoczonych przez nie-
go statystykach. A mimo to Kry-
nica pojawia się w raporcie w tym 
samym kontekście co miejscowo-
ści, w których rzeczywiście sy-
tuacja jest dramatyczna. NIK nie 
skontaktował się jeszcze bezpo-
średnio z samorządem Krynicy, 
ale burmistrz już zastrzega, że je-
śli pojawią się określone zalecenia 
pokontrolne, to kosztami ich re-
alizacji będzie obciążone uzdro-
wisko, a nie gmina. A z dokumen-
tu NIK wynika, że w grę wchodzi 
m.in. budowa dodatkowej oczysz-
czalni tylko dla sanatoriów.

Burmistrz Krynicy nie ukry-
wa również, że atmosfera, któ-
ra wytworzyła się ostatnio wokół 
polskich miejscowości uzdrowi-
skowych jest co najmniej dziw-
na. – To nie jest przypadek – ko-
mentuje „kolejne uderzenia”. 
Przed dokumentem NIK, poja-
wił się bowiem raport Fundacji 
ClientEarth, która zdyskwalifi-
kowała status uzdrowisk, twier-
dząc, że we wszystkich przekro-
czone są normy zanieczyszczenia 
powietrza.

Podobne stanowisko prezentu-
je burmistrz Muszyny Jan Golba, 
który jednocześnie piastuje funk-
cję prezesa Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP. 

– Odnoszę wrażenie, że kon-
trolerzy NIK nie do końca do-
głębnie zbadali problematy-
kę oczyszczania tak zwanych 
wód pokąpielowych. Zauwa-
żyć należy, że w uzdrowiskach 
problemem utyl izacyjnym 
są z reguły wody mineral-
ne siarczkowo–siarkowodoro-
we używane do kąpieli, mające 

wysokie stężenie związków siar-
ki. Podobny problem, choć w zde-
cydowanie mniejszym stopniu, 
stanowią także mineralne wody 
solankowe. Nie stanowią nato-
miast żadnego problemu wody 
mineralne typu szczawy, wyko-
rzystywane do kuracji pitnych 
i kąpieli mineralno–kwasowę-
glowych – komentuje.

W dwóch z sześciu skontrolo-
wanych uzdrowisk tj. Ciechocin-
ku i Solcu zbudowane są odrębne 
sieci kanalizacyjne. – I słusz-

nie – twierdzi Golba. – Bo wła-
śnie w tych dwóch uzdrowiskach 
wody "pokąpielowe" mają naj-
bardziej "agresywny" skład. Wód 
krynickich, muszyńskich, piw-
niczańskich w żadnym wypad-
ku nie można zaliczyć do wód 
"agresywnych" czy inwazyjnych, 
dla których wymagana byłaby 
budowa odrębnej kanalizacji 
– podkreśla. 

Golbę zastanawia również me-
todyka badań przeprowadzonych 
podczas kontroli, bo jak wyja-
śnia: – Skład chemiczny wód 

„pokąpielowych” jest badany 
w zakresie „trzymania” parame-
trów przed ich wprowadzeniem 
do sieci kanalizacyjnej. Zresz-
tą ten skład chemiczny wód jest 
powszechnie znany, ustalany 
na podstawie analizy fizyko–che-
micznej, która jest wykonywa-
na w momencie ustalania walo-
rów leczniczych wody, a później 
co roku powtarzana. Stanowi-
sko NIK w odniesieniu do tych 
wód, jest dla nas co najmniej 
niezrozumiałe. Nie jest bowiem 
możliwe, aby naukowcy znający 
skład fizykochemiczny tych wód, 
szczaw czy solanek, mogli orzec, 
że są to wody inwazyjne i niebez-
pieczne dla środowiska. 

Inna sprawa to wody siarkowo–
siarkowodorowe. Jak tłumaczy 
Golba, w ich przypadku – przed 
wprowadzeniem tych wód do ka-
nalizacji, a docelowo do oczysz-
czalni, Sanepid ocenia, czy nie 
wymagają one odrębnej kanaliza-
cji i tzw. podczyszczania, a czasem 
nawet odrębnego oczyszczania. 
Wody te jednak występują tyl-
ko w nielicznych uzdrowiskach: 
– A o ile wiem, zakłady komu-
nalne są zobowiązane do ustala-
nia składu chemicznego ścieków 
przyjmowanych na oczyszczalnie 
– zaznacza samorządowiec i pod-
sumowuje raport: – Nie znam do-
kładnej ekspertyzy NIK, ale wy-
daje mi się, że w wymienionych 
przez NIK uzdrowiskach problem 
jest bardziej teoretyczny niż rze-
czywisty i sprowadza się do na-
ukowego rozważania, czy wody 
„pokąpielowe” uznać jako ścieki 
komunalne, czy też ścieki prze-
mysłowe. Tylko co z tego ma wy-
nikać, to tego już nie wiem... 

EWA STACHURA 
Więcej na dts24.pl

Najpierw raport o powietrzu, 
teraz o ściekach. 
Reśko: To nie jest przypadek

Wydaje mi się, że w wymienionych przez 
NIK uzdrowiskach problem jest bardziej 
teoretyczny niż rzeczywisty i sprowadza 
się do naukowego rozważania, czy 
wody „pokąpielowe” uznać jako ścieki 
komunalne, czy też ścieki przemysłowe.
Jan Golba
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SPRAWY I  LUDZ IE .  – Wiem, 
że racja jest po mojej stronie. Je-
śli trzeba, będę walczyć o swo-
je w Strasburgu. ZUS nie może tak 
traktować ludzi – mówi 38–let-
nia Katarzyna Konar. 19 lutego Sąd 
Apelacyjny w Krakowie, podtrzymał 
wyrok Sądu Okręgowego w Nowym 
Sączu z 18 marca 2014 r., mówiący, 
że cierpiąca na dziecięce porażenie 
mózgowe kobieta „nie jest całkowi-
cie niezdolna do pracy”. 

Historię Katarzyny Konar z Marcin-
kowic, której ZUS nie przywrócił 
renty, jaką otrzymywała przez 20 
lat, opisywaliśmy już na naszych 
łamach. Jej sprawa nabrała nawet 
ogólnopolskiego wymiaru. Śledzą 
ją krajowe stacje telewizyjne. 

***
Przypomnijmy, Katarzyna Ko-

nar cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe. Przeszła kilka operacji. 
Dzięki rehabilitacji i własnej de-
terminacji nauczyła się chodzić. 
Chciała zacząć funkcjonować, jak 
zdrowi ludzie. Poszła do pracy. 
Po kilku miesiącach kręgosłup za-
czął odmawiać jej posłuszeństwa. 
Ból nie pozwalał na normalne ży-
cie. By nie zaprzepaścić lat ciężkiej 
rehabilitacji, zrezygnowała z pracy. 
Niestety – jak twierdzi – pokazała, 
że potrafi i ZUS ją ukarał, nie przy-
znając z powrotem renty. I choć 
od decyzji, odwołała się do sądu, 
niewiele to dało. Nadal pozosta-
je praktycznie bez środków do ży-
cia. Sąd Okręgowy w Nowym Są-
czu 18 marca 2014 r. przychylił się 
do decyzji ZUS, a 19 lutego br. wy-
rok pierwszej instancji podtrzymał 
Sąd Apelacyjny w Krakowie. 

– Wyrok nie jest prawomocny, 
więc nadal będę się odwoływać. 
Pozostaje mi jeszcze Naczelny Sąd 
Administracyjny. Jeśli nie on, będę 
walczyć o swoją rację w Strasbur-
gu – zapowiada w rozmowie z nami 
Katarzyna Konar.

Opinie biegłych, którzy ją do-
tychczas badali, skonfrontowa-
ła z opinią krajowego konsultanta 
do spraw ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu.

– Profesor, po wnikliwym 
przebadaniu mnie, uznał, że wy-
magam stałej rehabilitacji i opie-
ki drugiej osoby – mówiła nam 
rok temu Katarzyna Konar. Miała 
nadzieję, że biegli sądowi wezmą 

pod uwagę opinię lekarza, który 
jest przecież, a przynajmniej powi-
nien być, autorytetem w ich dzie-
dzinie. – W przeciwnym razie już 
całkiem zwątpię we wszelką spra-
wiedliwość – stwierdziła wów-
czas kobieta.

***
– 19 lutego jednak okazało się, 

że sąd nie wziął pod uwagę żad-
nych opinii, bowiem zostały one 
wydane po 18 marca 2014 roku, 
czyli po wyroku Sądu Okręgowe-
go – wyjaśnia nam Katarzyna Ko-
nar. Z każdym słowem jej głos coraz 
bardziej się łamie: – To przerażają-
ce, nikt nie traktuje mojego scho-
rzenie całościowo. Mój organizm 
przed sądem rozebrano na czyn-
niki pierwsze. Uznaje się na przy-
kład, że mam drętwiejące dwa pal-
ce u ręki. Ale co to za przeszkoda, 
skoro... trzy są sprawne? Takie 
myślenie jest dla mnie i chyba każ-
dego zdrowo patrzącego na świat 

człowieka absurdalne. I o tę rację 
będę walczyć do końca...

Kobieta została praktycznie po-
zbawiona środków do życia. Z opie-
ki społecznej co miesiąc otrzymuje 
jedynie 389 zł. Pieniędzy nie star-
cza nawet na podstawowe potrze-
by jak jedzenie czy opłacenie ra-
chunków. Tymczasem, żeby stan 
zdrowia 38–latki nie pogarszał się, 
potrzebuje ona stałej rehabilita-
cji, która również kosztuje. Każ-
dy, kto chce wspomóc Katarzynę 
Konar w jej walce o godne życie, 
może to uczynić, wpłacają pienią-
dze na konto:

Stowarzyszenie SURSUM CORDA 
Łącki Bank Spółdzielczy: 

26 8805 0009 0018 
7596 2000 0080 

z dopiskiem/tytułem 
„Katarzyna Konar”. 

Wpłaty należy dokonywać 
przelewem.

(G)

REKLAMA

REKLAMA

Przegrywa z ZUS, 
ale się nie poddaje

Mój organizm przed sądem rozebrano na czynniki pierwsze. Uznaje się na 
przykład, że mam drętwiejące dwa palce u ręki. Ale co to za przeszkoda, 
skoro... trzy są sprawne? Takie myślenie jest dla mnie i chyba każdego zdrowo 
patrzącego na świat człowieka absurdalne. I o tę rację będę walczyć do końca...
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SŁUŻBA ZDROWIA.  – To nadzie-
ja dla tych, którzy rezygnują z wal-
ki o swoje zdrowie, bo traktują to jako 
dopust Boży – mówi Agnieszka Ko-
ścisz z Grybowa o nowo powstałym 
Centrum Sportowo–Rehabilitacyjnym 
dla Chorych na Stwardnienie Rozsia-
ne w Stróżach. Trwają ostatnie przy-
gotowania do jego otwarcia.

12 lat temu Agnieszka Kościsz usły-
szała diagnozę, która – jak mówi 
– dosłownie i w przenośni zwala 
z nóg. Stwardnienie rozsiane to nie-
uleczalne schorzenie, które po-
woduje między innymi powolne 
sztywnienie mięśni. Chory z czasem 
przestaje chodzić. Pani Agnieszka 
próbowała już chyba wszystkiego, 
by opóźnić efekty choroby. Prze-
szła nawet przez medycynę nie-
konwencjonalną, korzystała z usług 
uzdrowicieli. 

– Jedyna wiara, jaka mi pozo-
stała, to wiara w Boga – mówi dziś 
kobieta. – Wiem, że Bóg układa mi 
scenariusz życia i daje mi też siłę, 
aby przetrwać trudne chwile. Mogę 
jednak powiedzieć o sobie, że je-
stem szczęściarą. Dzięki specjal-
nym zastrzykom od 10 lat utrzy-
muję się sama na nogach.

Na chorobę nie ma skutecznego 
leku. Niektóre medykamenty jedy-
nie powstrzymują jej rozwój. Nie 
na wszystkich jednak działają tak 
samo. W przypadku Agnieszki Ko-
ścisz leczenie interferonem, czyli 
białkiem wytwarzanym i uwalnia-
nym przez komórki ciała, okazało 
się trafione. 

– To, że mogę chodzić, to jest 
sukces. Specjalne zastrzyki, któ-
rymi kuję się co drugi dzień, po-
zwalają utrzymać sprawność ciała 
– wyjaśnia. – Jak na własne życze-
nie przerwałam terapię na pięć 
miesięcy, to stopniowo z mie-
siąca na miesiąc byłam słabsza, 
aż w końcu przestałam chodzić. 
Mam dowód, że lek działa. Ale też 
świadomość, że jestem bardziej 
narażona, w porównaniu z oso-
bami zdrowymi, że następnego 

dnia mogę nie wstać z łóżka. Dla-
tego cykliczna rehabilitacja, któ-
ra poprawia lub utrzymuje spraw-
ność ruchową jest jak najbardziej 
wskazana. Cieszy mnie, że taki 
ośrodek powstaje i że ja i inni cho-
rzy na stwardnienie rozsiane będą 
mogli z niego skorzystać. 

Na początku Centrum będzie 
mogło przyjąć 30 pacjentów. 

– Rehabilitacja będzie ściśle 
dostosowana do stopnia zaawan-
sowania schorzenia. Będziemy 
rozszerzać ten zakres rehabilita-
cyjny o hipoterapię czy dogoterapię 
– mówi Zygmunt Fryczek, dyrek-
tor Centrum Szkoleniowo–Rehabi-
litacyjnego im. Ojca Pio w Stróżach.

Trwają rozmowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia dotyczące 
możliwości kontraktowania usług 
z zakresu rehabilitacji neurologicz-
nej. Otwarcie ośrodka jest plano-
wane w kwietniu lub najpóźniej 
w maju tego roku. 

Placówka powstała przede 
wszystkim z funduszy, który-
mi dysponowała Fundacja Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym 
w Stróżach. Inicjatorem jej powo-
łania był senator Stanisław Kogut. 

– Takie wsparcie lokalne jest 
ważne. Liczę, że dzięki temu wie-
lu chorych wyjdzie z domu i bę-
dzie walczyć o swoje zdrowie. 
Bo niestety wciąż niektórzy choro-
bę traktują jako dopust Boży. Uwa-
żają, że tak musi być. A trzeba się 
rehabilitować i dźwigać do życia 
– uważa Agnieszka Kościsz. 

(MCH) 

Trzeba się 
dźwigać do życia

Stwardnienie rozsiane 
to nieuleczalna neurologiczna 
choroba. Zapadają na nią 
głównie młodzi między 20. 
a 40. rokiem życia. Według 
szacunków w całym kraju 
może na nią chorować nawet 
40 tysięcy osób. 



526 lutego 2015   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

REKLAMA

Radny Oszczędności Nieruchomości Wynagrodzenia, w tym 
emerytury (brutto) Diety (netto) Zobowiązania 

powyżej 10 tys. zł

Tomasz Basta 8 tys. zł Działka 0,21 ha (105 tys. zł) 55,2 tys. zł 18,1 tys. zł 31 tys. zł

Andrzej Bodziony 4,5 tys. zł
Dom 218m2 (350 tys. zł), działka 9 arów 

(100 tys. zł)
63,5 tys. zł n/d Brak

Elżbieta Chowaniec 4 tys. zł
Dom 210m2 (500 tys. zł), użytki rolne 

0,8ha i działka 0,14 ha (150 tys. zł)
20,8 tys. zł (emerytura) 17,8 tys. zł Brak

Tomasz  Cisoń 150 tys. zł
Mieszkanie 36m2 (130 tys. zł), 1/3 

udziałów w działce 0,13 ha (40 tys. zł)
76 tys. zł n/d Brak

Dawid Dumana 83 tys. zł Brak 2,8 tys. zł n/d Brak

Grzegorz Fecko 10 tys. zł
Dom 213 m2 (500 tys. zł), działka rolna 

0,3 ha (60 tys. zł)
117,5 tys. zł 17,6 tys. zł Brak

Tadeusz Gajdosz 10 tys. zł
Dom 110 m2 (450 tys. zł), działka 11 arów 

(100 tys. zł)
33,7 tys. zł 18,3 tys. zł 15 tys. zł

Przemysław Gawłowski 65 tys. zł Brak 56 tys. zł 24,5 tys. zł Brak

Józef Gryźlak 101 tys. zł
Mieszkanie 60m2 (200 tys. zł), działka 

(89m2)
72,5 tys. zł 21 tys. zł Brak

Mieczysław Gwiżdż 25 tys. zł
Dom 100m2 (300 tys. zł), działka 

budowlana 4 ary (70 tys. zł)
33 tys. zł 23,8 tys. zł Brak

Józef Hojnor 19 tys. zł + papiery wartościowe Lokal biurowy 52m2 (140 tys. zł) 61,4 tys. zł 12,8 tys. zł Brak

Bożena Jawor brak oświadczenia na stronie BIP miasta Nowy Sącz

Mieczysław Kaczwiński 117 tys. zł Mieszkanie 43m2 (110 tys. zł) 96,5 tys. zł n/d Brak

Michał Kądziołka 9 tys. zł brak 21,8 tys. zł n/d Brak

Teresa Krzak 31 tys. zł, 660 USD
Dom 110m2 (250 tys. zł) wraz z innymi 
zabudowaniami (100 tys. zł), działka 5 

arów (50 tys. zł) oraz 6 arów (60 tys. zł).
90,1 tys. zł n/d Brak

Janusz Kwiatkowski Brak Dom 200m2 (250 tys. zł) 52,1 tys. zł 21 tys. zł 27 tys. zł

Piotr Lachowicz 25 tys. zł, 4 tys. Euro
¼ udziałów w domu 119m2 (80 tys. zł), 

mieszkanie 46m2 (130 tys. zł), 
działka 6 arów (25 tys. zł)

100,5 tys. zł 15,4 tys. zł Brak

Konstanty Legutko 2,3 tys. zł
Dom 154 m2 (350 tys. zł), działka 28 arów 

(280 tys. zł), droga (40 tys. zł), 
działka rolna 23 ary (20 tys. zł)

18 tys. zł 18,4 tys. zł Brak

Dominika Marczak 6,1 tys. zł Brak 43,8 tys. zł n/d Brak

Maria Piprek 2 tys. zł

Mieszkanie 52m2 (100 tys. zł),  1/7 
udziałów w gospodarstwie rolnym 7,7 ha 

(200 tys. zł), działka rolna 0,15 ha 
(30 tys. zł)

37,1 tys. zł n/d Brak

Kazimierz Sas 3 tys. zł Dom 166m2 (300 tys. zł) 59,4 tys. zł n/d Brak

Patryk Wicher 5 tys. zł, 1200 Euro + papiery wartościowe Brak 33,5 tys. zł 18 tys. zł Brak

Krzysztof Żyłka 230 tys. zł Dom 166m2 (400 tys. zł) 29,9 tys. zł 20 tys. zł Brak

SAMORZĄD.  Fecko, Lachowicz, Krzak, Kaczwiński 
– ci radni w zeszłym roku zarobili najwięcej. Najbardziej 
oszczędni natomiast są: Krzysztof Żyłka, Tomasz Cisoń 
i Mieczysław Kaczwiński. 

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej miasta Nowego Sącza (www.bip.nowy-
sacz.pl) pojawiły się oświadczenia majątkowe 
radnych, które złożyli w związku z objęciem spra-
wowanej funkcji (grudzień 2014). Według nich 
w zeszłym roku najlepiej wynagradzanym rad-
nym był Grzegorz Fecko (PO). Kierownik regio-
nu sprzedaży w Totalizatorze Sportowym zarobił 

od stycznia do listopada 2014 roku ponad 117 tys. 
zł brutto. Niewiele mniej za swoją pracę w gminie 
Podegrodzie otrzymał w tym samym okresie jego 
klubowy kolega, radny Piotr Lachowicz (96 tys. zł), 
a także Mieczysław Kaczwiński pełniący obowiązki 
dyrektora „Sądeckiego Hospicjum” (86,5 tys. zł). 

Przedstawicieli PO pod względem dochodów 
rozdzieliła jednak kobieta. Teresa Krzak z Koali-
cyjnego Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwo-
ści i Dla miasta” przez 11 miesięcy do emerytury 
(52 tys. zł brutto) dorzuciła dodatkowe 38 tys. zł 
z tytułu pracy wykonywanej na pół etatu w Sądec-
kim Kolegium Odwoławczym. Na drugim biegunie 

pod względem płac znaleźli się radni Dawid Du-
mana (2,8 tys. zł dochodu) oraz Michał Kądzioł-
ka (21 tys. zł). 

Zgodnie z oświadczeniami najbardziej zadłu-
żeni w 2014 roku byli radni Tomasz Basta (31 tys. 
zł) oraz Janusz Kwiatkowski (27 tys. zł). Najwięk-
szymi oszczędnościami mogli natomiast pochwa-
lić się Krzysztof Żyłka (237 tys. zł), Tomasz Cisoń 
(150 tys. zł), Mieczysław Kaczwiński (117 tys. zł), 
Józef Gryźlak (100 tys. zł) oraz Dawid Dumana 
(83 tys. zł). Więcej szczegółów na temat oświad-
czeń majątkowych radnych prezentujemy w ta-
beli poniżej. (RAI)

Zaglądamy do portfeli radnych

Oświadczenia majątkowe radnych za okres od I-XI 2014 r. Dane za: BIP miasta Nowego Sącza, www.bip.nowysacz.pl

Inwestor wyniósł 
się z Kicarza
GOSPODARKA.  Stok narciarski 
z prawdziwego zdarzenia, nowe trasy 
zjazdowe, a przy okazji setki miejsc pra-
cy na Kicarzu – to w dalszym ciągu tylko 
marzenia. Spółka, do której należy góra 
w Paśmie Jaworzyny, szuka nowego in-
westora, bo chce sprzedać teren.

– Spółka nie będzie na razie inwe-
stować na Kicarzu, bo przeniosła 
się na Mazury i tam ulokowała swo-
je pieniądze – wyjaśnia Zbigniew Ja-
neczek, burmistrz Piwnicznej Zdro-
ju. – Na dzisiaj nie mamy żadnych 
wiarygodnych informacji na piśmie. 
Opieramy się tylko na przeciekach 
i domysłach. Monitujemy sprawę 
w tym kierunku, by obiekty, które 
spółka kupiła, nie zagrażały miesz-
kańcom miasta i gminy. Przykładem 
może być hotel Koliba czy Poprad, 
które nie dość, że straszą, to wręcz 
niekiedy są niebezpieczne dla przy-
padkowych gości.

O budowie stacji narciarskiej 
na Kicarzu mówi się już od lat. Za-
biegał o nią poprzedni burmistrz 
Piwnicznej Edward Bogaczyk. Do tej 
pory inwestycję skutecznie bloko-
wały protesty ekologów z Pracow-
ni na rzecz Wszystkich Istot z By-
strej pod Bielskiem Białą. Twierdzili, 
że budowa stacji zagrozi wodom 
mineralnym i doprowadzi do uak-
tywnienia się osuwisk. Wyrok Na-
czelnego Sądu Administracyjnego 
podtrzymał jednak w mocy prawo-
mocność pozwolenia na budowę sta-
cji, co oznaczało, że prace na Kicarzu 
mogły śmiało ruszać. Pojawił się jed-
nak problem z pieniędzmi. Już wtedy 
szacowano, że inwestycja może kosz-
tować nawet 40 mln zł. Inwestora jak 
na razie brak.

Burmistrz nie ukrywa, że Kicarz 
leży mu mocno na sercu, podobnie 
zresztą jak stacja w Suchej Dolinie. 
Problem tkwi w inwestorach.

– Są niewiarygodni. Pojawia-
ją się i znikają – przyznaje Jane-
czek. – Czekamy na to, że znajdzie 
się w końcu odpowiedzialny in-
westor, który będzie chciał od po-
czątku do końca zrealizować in-
westycję. To jest nasz największy 
problem. Mógłbym wskazać kilka 
miejsc w Piwnicznej, które czeka-
ją na takiego inwestora. (MAT)

Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl 
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DTS CZYTELNIKÓW. – Jeszcze nie 
wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza 
to emeryci i bezrobotni, przebywa-
jący cały czas w domu – komentu-
je pan Piotr, żaląc się na pracę są-
deckich kurierów. Jego zdaniem 
przesyłki powinni dostarczać rów-
nież popołudniami, kiedy domow-
ników łatwiej zastać w mieszka-
niach. Pani Ewa z kolei chce mieć 
możliwość odbioru listów pole-
conych w punktach, które są jej 
„po drodze”. 

Czytelnicy, którzy zwrócili nam 
uwagę na problemy, jakie mają 
z odbiorem przesyłek poleco-
nych, to osoby pracujące. W do-
mach są więc dopiero późnym 
popołudniem. Zaglądając do swo-
ich skrzynek pocztowych, zwykle 
znajdują tam awiza. 

Kurier już był
„W Sączu urzędy traktują 

mieszkańców tak, jakby już byli 
na emeryturze – czytaj siedzie-
li w domu i wypatrywali listo-
nosza z tą właśnie. Rzecz dotyczy 
przesyłek poleconych doręcza-
nych przez kurierów. Zazwyczaj 
w skrzynce mam powiadomie-
nie, że kurier był (przed połu-

dniem najczęściej), nikogo nie 
zastał, więc mogę list odebrać 
osobiście pod takim to, a takim 
adresem. I tak w koło Macieju…” 
– napisał do nas pan Piotr (na-
zwisko do wiadomości redakcji) 
i za naszym pośrednictwem zada-
je pytanie: „Czy kurierzy mogli-
by przesyłki polecone dostarczać 
w godzinach popołudniowych?”

Pani Ewa z kolei pyta, czy moż-
liwa jest zmiana punktu odbioru 
takich przesyłek. 

– Ciągną się za mną ostatnio 
sprawy sądowe. Korespondencji 
mam więc sporo. Czasem otrzy-
muję kilka listów poleconych 
w tygodniu – wyjaśnia Czytel-
niczka. – Oczywiście sama mu-
szę je odbierać, bo kurier zosta-
wia awiza. Punkt odbioru moich 
przesyłek jest jak dla mnie znacz-
nie oddalony od mojego domu. 
Mieści się przy ulicy Magazyno-
wej, gdzie jako osobie niezmoto-
ryzowanej trudno mi się dostać. 
Codziennie w drodze do pracy 
mijam za to punkt InPostu przy 
ulicy Lwowskiej. Niestety odmó-
wiono mi zmiany adresu odbio-
ru listów.

Problemy naszych Czytelników 
przekazaliśmy odpowiednim urzę-
dom i firmom. Wszyscy podnoszą, 
że kurierzy pracują nie tylko rano. 

Gońcy z Urzędu Miasta 
– Często praca gońców roz-

poczyna się w godzinach poran-
nych i kończy wieczorem – in-
formuje nas Krzysztof Witowski 
z Biura Prasowego Urzędu Mia-
sta w Nowym Sączu. Zaznacza 
przy tym, że nie ma możliwości, 
aby roznosili korespondencję tyl-
ko popołudniami. – Ilość listów 
często przekracza 200 sztuk za 
zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru, co powoduje, że goniec 
pracuje w systemie „zadanio-
wym” i musi poświęcić więcej niż 
osiem godzin dziennie, aby wy-

konać wszystkie swoje obowiązki 
– dodaje rzecznik. Podkreśla rów-
nież, że wieloletnie doświadczenie 
Urzędu wskazuje, że wielu oso-
bom, w przeciwieństwie do pana 
Piotra, nie podoba się, gdy kurier 
trafia do nich z korespondencją 
w godzinach popołudniowych. 
– Występuje wówczas obawa 
przed otworzeniem drzwi goń-
cowi, a w przeszłości pojawia-
ły się liczne głosy kwestionujące 
taki sposób dostarczania listów 
w godzinach, w których Urząd 
już nie pracuje. Jedynym utrud-
nieniem dla mieszkańców może 
być to, iż Urząd posiada tylko 
jedno miejsce odbioru awizowa-
nych listów – w ratuszu – przy-
znaje Witowski.

Doręczanie na życzenie
Biuro prasowe Poczty Pol-

skiej poinformowało nas z kolei, 
że listonosze w regionie nowosą-
deckim pracują od poniedziałku 
do piątku w godz. od 9. do 17. Ale 
dla ułatwienia mieszkańcom od-
bioru przesyłek poleconych, w sy-
tuacji, gdy adresaci są nieobecni 
w domu w godzinach pracy kurie-
ra, poczta proponuje usługę „żą-
danie wrzutów listów poleconych 
do skrzynki oddawczej”. Żądanie 
należy złożyć na specjalnym druku 

w placówce pocztowej adresa-
ta lub na ręce listonosza. – Inną 
możliwością jest skorzystanie 
z nowej usługi Poczty Polskiej, 
a mianowicie z usługi „doręcza-
nie na życzenie”. W tym przypad-
ku awizowana przesyłka poleco-
na zostanie ponownie doręczona. 
Doręczenie nastąpi w dniu i go-
dzinie wyznaczonej przez adre-
sata na adres wskazany na prze-
syłce, na nowy adres – wskazany 
przez adresata lub do wybranej 
przez niego placówki pocztowej. 
Takie życzenie można zgłosić za 
pośrednictwem infolinii: 801 333 
444 (z telefonu stacjonarnego), 
+43 842 06 00 (z telefonu komór-
kowego) albo za pośrednictwem 
listonosza, w przypadku dorę-
czenia pod pierwotny adres – od-
powiada Kamila Supron–Kali-
nowska z Biura Prasowego Poczty 
Polskiej. Zaznacza jednak, że obie 
usługi dotyczą przesyłek poleco-
nych zwykłych, a nie nadawanych 
na zasadach specjalnych. 

Awiza słabiej premiowane
– Nasi doręczyciele są wyżej 

premiowani za skutecznie do-
ręczoną przesyłkę niż pozosta-
wione awizo. Mają więc wy-
jątkową motywację do wzrostu 
efektywności doręczeń, a ich po-
ziom jest wyższy niż w okre-
sie, kiedy operatorem była Pocz-
ta Polska – stwierdza natomiast 
Wojciech Kądziołka, rzecznik 
prasowy Polskiej Grupy Poczto-
wej SA, firmy odpowiedzialnej 
za doręczanie korespondencji dla 
sądów i prokuratur. Odpowia-
dając na potrzeby naszej Czytel-
niczki, informuje, że jest możliwa 
zmiana punktu odbioru przesy-
łek na indywidualną prośbę ad-
resata. – Ale tylko w przypadku 
listów awizowanych z zastrzeże-
niem, że nie jest to koresponden-
cja sądowa. W przypadku listów, 
których nadawcą są sądy, pro-
kuratury konieczne jest bowiem 
zachowanie spójności i ciągłości 
wszystkich informacji o osobach, 
w odniesieniu do których prowa-
dzone jest postępowanie – doda-
je Kądziołka. – Wnioski o zmianę 
punktu awizacyjnego w przy-
padku pozostałych listów reje-
strowanych należy składać we 
właściwym miejscowo oddziale 
InPost. Jednak każdy z nich jest 
rozpatrywany indywidualnie...

(KG)

Skrzynki pełne... awizów
WARTO WIEDZIEĆ
Aktualnie Urząd Miasta Nowego Sącza zatrudnia czterech gońców w opar-
ciu o umowę o pracę. Miesięczny koszt ich zatrudnienia wynosi 14,3 tys. 
zł, na które składa się wynagrodzenie, premia i koszty dojazdów. W okresie 
zwiększonej ilości korespondencji UM zatrudnia dodatkowo trzech–czte-
rech gońców, na okres 2–3 miesiący. W 2014 r. UM Nowego Sącza wysłał 
łącznie ok. 236,2 tys. przesyłek poleconych za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru, poleconych i tzw. zwykłych, z czego prawie 170 tys. przez wła-
snych gońców. – Z ilości przesyłek dostarczonych przez gońców – po-
nad 150 tys. stanowiły listy polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbio-
ru, których koszt dostarczenia przez operatora pocztowego, świadczącego 
usługi dla urzędu, w 2014 roku wyniósłby ok. 855 tys. zł – wylicza Krzysz-
tof Witowski

Nasi doręczyciele są wyżej premiowani 
za skutecznie doręczoną przesyłkę niż 
pozostawione awizo.
Wojciech Kądziołka

Sądeccy radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę o przyznaniu Tarczy 
Herbowej „Zasłużony dla Miasta 
Nowego Sącza” dla Zespołu Szkół 
Elektryczno–Mechanicznych 
w Nowym Sączu. 

***
Ratownicy Tatrzańskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratowniczego 
znaleźli w rejonie Siklawy zasypa-
ne przez lawinę ciała dwóch osób. 
Najprawdopodobniej są to zwło-
ki zaginionych kilka dni temu 
mieszkańców Limanowszczyzny. 

***
Policja prosi o kontakt świadków 
rozboju, do którego doszło w oko-
licy ulic Prażmowskiego i Nad-
brzeżnej w Nowym Sączu. Tam, 2 
lutego, około godz.17.30, 23–let-
nia sądeczanka została zaatakowa-
na przez dwóch mężczyzn. Skopa-
li ją i skradli torebkę. 

***
Władze gminy szykują się do ko-
lejnych prac rekonstrukcyjnych 
na ryterskim zamku. – Chce-
my już zakończyć prace archeolo-
giczne w tym miejscu i zrekon-
struować zniszczone fragmenty 
murów – wyjaśnia Władysław 
Wnętrzak, wójt Rytra.

***
Na 17 tysięcy osób, które złoży-
ły już w sądeckiej skarbówce ze-
znania podatkowe, ponad połowa 
rozliczyła się przez internet. 

***
Ryszyła akcja Wielkanocengo 
Dzieła Caritas. Cukrowe baran-
ki i świece będą rozprowadza-
ne za datki w sądeckich parafiach. 

Połowa zdobytych w ten sposób 
pieniędzy trafi na rzecz chorych 
osób, ktore wspiera organizacja. 

***
Zmarł strażak Leszek Czerwiński. 
Szanowany i lubiany komendant 
i czynny ratownik Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Milika przegrał 
walkę z chorobą. 

***
Sejmik rozdzielił pieniądze 
na drogi. Powiat nowosądec-
ki na budowę obwodnicy zachod-
niej Nowego Sącza na odcinku 
od Brzeznej do drogi krajowej nr 
28 otrzymał ponad 7,3 mln zł. 

***
Według posła Andrzeja Czer-
wińskiego uchwalona ostat-
nio przez Sejm ustawa o Odna-
wialnych Źródłach Energii daje 
szanse na nowe miejsca pracy 
na Sądecczyźnie. 

***
Rolnicy z Sądecczyzny włączyli się 
w ogólnopolską falę protestów. 
Kilkudziesięciu przedstawicie-
li NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” z regionu pikieto-
wało pod Urzędem Wojewódzkim 
w Krakowie i pod kancelarią pre-
miera w Warszawie.

Bądź na bieżąco 
– czytaj dts24.pl 

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia? Masz 
dobre czy złe informacje, o których powinni 
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411

E–mail: redakcja@dts24.pl

Zmarł strażak Leszek 
Czerwiński. Szanowany 

i lubiany komendant i czynny 
ratownik Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Milika przegrał 
walkę z chorobą.
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W majestacie 
prawa

Każdy obywatel chciałby żyć 
w bezpiecznym, zamożnym 
i dobrze zorganizowanym kra-
ju, w którym panuje prawo, 
gwarantujące poczucie stabi-
lizacji. Sprawnie funkcjonują-
cy system prawny, określający 
normy i reguły społeczne, do ja-
kich muszą się dostosować oby-
watele, obok równie istotnych 
– systemu opieki zdrowotnej czy 
systemu oświaty, stanowią naj-
ważniejsze czynniki decydują-
ce o jakości naszego codzienne-
go życia. 

Co zatem myślimy o polskim 
prawie? Jak oceniamy admini-
strację publiczną, z którą każ-
dy z nas miał do czynienia. Czy 
w ciągu 26 lat demokracji w na-
szym Państwie powstały prawi-
dłowe mechanizmy stojące za 
sprawnie działającym państwem? 
WIĘCEJ - STR. 8

W labiryncie 
przepisów

Każdy obywatel, a szczegól-
nie przedsiębiorca ma do czy-
nienia z wieloma skomplikowa-
nymi procedurami i przepisami 
prawnymi, bardzo często utrud-
niającymi załatwianie spraw 
urzędowych w sposób sprawny, 
kompetentny i efektywny. Istot-
ną sprawą jest zachowanie, wie-
dza i doświadczenie urzędni-
ków, dzięki którym poruszanie 

się w labiryncie prawnych pro-
cedur może być bardzo uciąż-
liwe i mieć fatalne skutki, bądź 
też staje się łatwą drogą prowa-
dzącą do osiągnięcia zamierzo-
nego celu.

Jak zatem postrzegają pra-
cę urzędników osoby z różnych 
grup społecznych?
WIĘCEJ - STR. 9

Włącz myślenie. 
Postaw na 
Przedsiębiorczość!
7 lutego odbył się kolejny wy-
kład w ramach III edycji pro-
jektu Włącz myślenie. Postaw 
na Przedsiębiorczość, pod 

tytułem „Logistyka. Nowy Sącz 
Mekką transportu drogowego?” 
Wygłosił go prezes Zarządu ZET 
Transport Jan Załubskiego. Ba-
zując na własnych doświadcze-
niach, wprowadził uczestników 
w świat transportu drogowego, 
przedstawiając zarówno histo-
rię, jak i współczesność tej bran-
ży. Jak się okazało „logistyka” 
to bardzo rozległe pojęcie, zwią-
zane z transportem, magazyno-
waniem, dystrybucją, produkcją 
oraz zapasami. „Doszliśmy rów-
nież do wniosku, że tak napraw-
dę w każdej dziedzinie naszego 
życia jest logistyka. Bo przecież 
bez niej nie będzie artykułów 
codziennego użytku, żywno-
ści w sklepie, nie będzie paliwa 

na stacji benzynowej, nie będzie 
wielu rzeczy i przedmiotów, któ-
re są nam potrzebne do codzien-
nego funkcjonowania”–napisa-
ła po wykładzie Marika Dyrek 
z Zespółu Szkół Samochodowych 
im. Tadeusza Tańskiego w No-
wym Sączu.

Kolejny wykład odbędzie się 
7 marca i poprowadzą go Wiesław 
Pióro i Marcin Gródek. Natomiast 
my już dziś zapraszamy do two-
rzenia projektów w ramach kon-
kursu Młodzi Aktywni. 
WIĘCEJ - STR. 10
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Prawo powinno być tworzo-
ne po to, aby służyć obywate-
lom i ułatwiać funkcjonowanie 
zarówno jednostki, jak i ca-
łej grupy. 

W Polsce przy tworzeniu 
prawa nie bierze się pod uwa-
gę tego, na ile nowe przepisy 
poprawią efektywność naszej 
wspólnoty ekonomicznej. Wie-
le przepisów powstaje w wyni-
ku lobbingu określonych grup 
interesów, zabezpieczając wy-
łącznie ich własne korzyści.

Czynniki te powodują, 
że przedsiębiorcy zbyt dużo 
czasu i środków finansowych 
poświęcają na rozwiązywanie 
problemów prawnych. W ten 
sposób tracą konkurencyjność 
w stosunku do producentów 
z tych krajów, gdzie nie ma 
tego typu obciążeń. Rozwiązy-
wanie wszelkich sporów i kon-
fliktów prawnych absorbuje 
czas i pieniądze. Niepotrzeb-
nie zwiększa to koszt produktu, 
który konkuruje z produktami 
z krajów, w których przedsię-
biorstwa nie ponoszą tego ro-
dzaju kosztów. 

Prawo gospodarcze powin-
no być zrozumiałe i przejrzyste. 

Powinno też regulować tylko 
niezbędne obszary życia oby-
wateli. Ilość obecnie funkcjo-
nujących przepisów oraz ich 
jakość pozostawia wiele do ży-
czenia. Trudno nie oprzeć się 
wrażeniu, że tworzone prawo 
służy tylko i wyłącznie admi-
nistracji państwowej. Z punktu 
widzenia potrzeb państwa pra-
wo mogłoby być dużo prost-
sze i jaśniejsze. Dzięki temu 
umożliwiłoby to Polsce szyb-
szy wzrost gospodarczy i au-
tomatycznie przyczyniłoby się 
do wzrostu wynagrodzeń.

Z kolei prawo podatkowe, 
oprócz funkcji fiskalnej, po-
winno mieć także charakter 
motywujący do rozwoju go-
spodarczego. Przykładowo, 
w Polsce funkcjonuje jedna-
kowy system opodatkowania 
tych przedsiębiorców, którzy 
nieustannie inwestują w roz-
wój swojej firmy i tych, którzy 
zniechęceni do kontynuowa-
nia biznesowego przedsięwzię-
cia skupiają się na konsump-
cji zysku. 

Innym problemem jest 
nieprzychylne nastawienie 
do przedsiębiorców niektórych 
państwowych urzędników. 

Zdarza się, że stawiają się oni 
w pozycji tych, którzy decydu-
ją o „być, lub nie być” przedsię-
biorcy, nie ponosząc za to żad-
nej odpowiedzialności. Często 
jest to przejaw bezradności wy-
nikającej z interpretacji skom-
plikowanych i niejednoznacz-
nych regulacji prawnych. Bywa, 
że z obawy o posądzenie o ko-
rupcję, urzędnik boi się podej-
mować decyzje korzystne dla 
wspólnoty ekonomicznej.

W Polsce, w odróżnieniu 
do krajów wysoko rozwinię-
tych gospodarczo, niestety nie 
wprowadza się rozróżnienia 
na tak zwany biznes podsta-
wowy (prorozwojowy) i biz-
nes wtórny. Chodzi tu na przy-
kład o proinwestycyjny system 
podatkowy, łatwiejszy dostęp 
do terenów inwestycyjnych 
oraz do infrastruktury nie-
zbędnej do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Tam, 
gdzie takie regulacje istnieją, 
gospodarka prężnie się rozwija.

Biznes podstawowy 
(prorozwojowy) wytwarza 
wartość dodaną w Polsce, 
która może być sprzedana 

poza granice kraju.

Przy tworzeniu prawa, trud-
no przewidzieć wszystkie kwe-
stie, które pojawiają się w co-
dziennym życiu. Dlatego też 
stosowanie przepisów wiąże 
się z koniecznością ich inter-
pretacji. Ta z kolei uzależnio-
na jest od nastawienia, wiedzy 
ekonomicznej i doświadczenia 
sędziów, prokuratorów oraz 
urzędników. Stosowanie prawa 
powinno odnosić się do korzy-
ści, jakie wynikają dla całego 
społeczeństwa, a nie tylko dla 
grup interesów czy indywidu-
alnych podmiotów.

W Polsce stosowanie prawa 
często nie uwzględnia 
interesu wspólnoty.

PRZYKŁAD
Historia Romana Kluski, 
założyciela firmy Optimus, 
zniszczonego przez polskie 
organy skarbowe.

Jest 1998 rok. Firma Opti-
mus z Nowego Sącza – produ-
cent komputerów i lider branży 
IT w Polsce ubiega się o kon-
trakt z Ministerstwem Edukacji 

Narodowej na dostawę kompu-
terów do polskich szkół. W tym 
samym czasie polski ustawo-
dawca zwalnia z VAT zaku-
pione za granicą komputery 
z przeznaczeniem dla szkół, 
przy czym zachowuje staw-
kę 22% VAT dla komputerów 
kupowanych w Polsce dla po-
trzeb szkół. Oznacza to, że je-
śli polska szkoła kupi kompu-
tery w Polsce, zapłaci o 22% 
wyższą cenę. W tej sytuacji 
firma Optimus nie ma szans 
na wygranie przetargu, sprze-
daż swoich produktów i oczy-
wiście na tworzenie miejsc 
pracy w Polsce. Prezes firmy 
Optimus, Roman Kluska, de-
cyduje, że jednak wyproduku-
je te komputery w Polsce, tylko 
sprzeda je firmom zagranicz-
nym na Słowacji i w Holandii 
(przy eksporcie firmę Optimus 
obowiązuje zgodnie z prawem 
0% VAT), a następnie zagra-
niczne firmy, zgodnie z pra-
wem, sprzedadzą te komputery 
polskim szkołom, też ze stawką 
0% (gdyż import komputerów 
dla szkół wówczas był zwolnio-
ny z VAT). W ten sposób, w tro-
sce o dobro kraju, prezes Klu-
ska zneutralizował szkodliwe 
dla Polski prawo, zwalniające 
importowane komputery dla 
szkół z VAT. 

Ta operacja nie spodoba-
ła się polskim urzędnikom 
skarbowym, którzy nałoży-
li na Optimus obowiązek za-
płacenia podatku 22% VAT 
od faktycznie zrealizowane-
go eksportu, plus kary od tych 
transakcji.  Po wieloletnich 
procesach Sąd Najwyższy wy-
dał wyrok, że transakcja eks-
portu i importu została wy-
konana zgodnie z prawem, 
lecz firma Optimus została 
już zniszczona przez aparat 
państwowy. 

Gdyby prezes Optimusa nie 
myślał o pracownikach w Pol-
sce, zakupiłby te komputery 
na przykład w Chinach, a na-
stępnie dostarczyłby je do pol-
skich szkół. Nie musiałby wów-
czas płacić 22% VAT–u. Nikt nie 
miałby do niego żadnych za-
strzeżeń. Postąpiłby zgodnie nie 
tylko z wówczas obowiązującym 

Polskie prawo nie sprzyja 
rozwojowi gospodarczemu kraju
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Czy Pan zgadza się ze stwierdze-
niem, że polskie prawo nie sprzy-
ja rozwojowi gospodarczemu na-
szego kraju?

– Na pewno muszę się z tym 
zgodzić, gdyż istnieje wiele ba-
rier prawnych, które ograni-
czają polskich przedsiębiorców, 
a w konsekwencji ich firmy nie 
rozwijają się w takim tempie, 
jak mogłyby to robić. Na tym 
cierpi cała nasza gospodarka. 
Dodatkowo często prawo za-
miast pomagać obywatelo-
wi w życiu codziennym, spra-
wia, że tracimy dużo energii 
i cierpliwości.

– Jak Pan, jako prawnik, postrze-
ga polskie prawo?

– Polskie prawo bardzo czę-
sto się zmienia i brak jest w tych 
zmianach myślenia strategicz-
nego. Np. prawo podatkowe jest 
zmieniane nie po to, by po-
budzić przedsiębiorczość, a by 
łatać dziury w budżecie. Tak 
działo się w przypadku zmian 
w ustawie o VAT czy też w przy-
padku przepisów dotyczących 
opodatkowania spółek koman-
dytowo–akcyjnych. Szkoda, 
że gdy negocjowaliśmy warun-
ki wejścia do UE, nikt nie przyjął 
zasady, że wprowadzamy jedy-
nie to, co niezbędnie koniecz-
ne i niczego ponad to. Zamiast 
tego przyjęto błędne założe-
nie, że wszystko co ma w na-
zwie przymiotnik europejski 
jest z założenia dobre i służy 
rozwojowi i czasem wręcz za-
ostrzano normy unijne. Jedno-
cześnie Polska, gdy negocjowała 
przystąpienie do Unii Europej-
skiej była pod presją, bo każ-
dy pytał: „Kiedy przystąpimy?” 
Reasumując, przed prawnikami 
w Polsce dużo żmudnej pracy.

– Rząd często ogłasza walkę 
z biurokracją, z urzędami, żeby 
było wygodniej obywatelom, 
a w ciągu ostatnich 5 lat liczba 
urzędników wzrosła ok. 10%?

– Winny jest samorząd i par-
lament, bo wprowadził m.in. 
ustawę w 2008 roku o zatrud-
nianiu doradców i asystentów 
wójtów/burmistrzów/prezy-
dentów. Taki doradca/asystent 
jest przyjmowany bez konkur-
su i to od jednej decyzji prezy-
denta, burmistrza, wójta zale-
ży, czy on będzie. Czasem wręcz 
nikt dokładnie nie kontroluje, 

czy taka osoba czymkolwiek się 
zajmuje. Dostaje pieniądze za 
to, że jest i teoretycznie dora-
dza. W teorii chodziło o zaple-
cze eksperckie dla władzy wy-
konawczej, w praktyce często 
to przechowalnia dla „kierow-
ników z zawodu”, którzy prze-
grali wybory i gdzieś ich trze-
ba, mówiąc brzydko, upchnąć, 
bo takie osoby można zatrudnić 
bez konkursu. 

– A może z drugiej strony urzęd-
nicy muszą tak wszystko weryfi-
kować i tak pracować, ponieważ 
u nas panuje mentalność kom-
binowania. Obywatel kombinu-
je, przedsiębiorca kombinuje i oni 
muszą to wszystko weryfikować 
i brzydko mówiąc, czepiać się?

– Ludzie kombinu-
ją, bo przepisy nie są przyja-
zne. Gdy przepis jest nieprzy-
jazny, to ogranicza rozwój, 
więc prawnicy i przedsiębior-
cy kombinują, próbując obejść 
przepis lub zinterpretować go 
w jak najbardziej korzystny 
dla siebie sposób. Więc men-
talność urzędnicza to jedno, 
a prawo to drugie. Jeśli prawo 
będzie przyjazne nie trzeba bę-
dzie kombinować. Jeśli zaś cho-
dzi o samą interpretację, to pa-
miętajmy również o wykładni 
celowościowej i funkcjonalnej 

przepisów, tak, żeby cel i funk-
cja normy zostały oddane w de-
cyzji urzędnika, a niekoniecz-
nie często pisana na kolanie 
litera. I tutaj od urzędników 
można by oczekiwać, by wykła-
dali prawo funkcjonalnie, a nie 
literalnie, bo cel regulacji nie-
koniecznie jest zły, a zapis kom-
plikuje interpretację. Są urzęd-
nicy, którzy tak właśnie starają 
się interpretować prawo i moż-
na temu tylko przyklasnąć.

– Jak jako doktorant, prawnik 
wyobraża Pan sobie idealny sys-
tem, idealne państwo prawa? 
Czy to państwo ma weryfiko-
wać, nadzorować życie obywate-
la, czy najlepiej, gdyby to prawo 
nie ograniczało obywateli?

– Idealnego państwa nie ma. 
Próbowano już zbudować kilka 
idealnych systemów lecz w hi-
storii kończyły się bardzo źle. 
To co jest w Polsce potrzebne, 
to poczucie wspólnoty. To, żeby 
ludzie, media, społeczeństwo nie 
dyskutowali o tematach zastęp-
czych (bardzo modne w Polsce 
są tematy światopoglądowe). Jak 
się ogląda niemieckie wiadomo-
ści w telewizji publicznej dzień 
po dniu, tam głównym moty-
wem jest: czy to, co się dzie-
je w kraju i na świecie, jest do-
bre dla Niemiec. Taki jest główny 

motyw wiadomości w Niem-
czech. W Polsce głównym moty-
wem jest spór między obydwo-
ma partiami, spór ideologiczny 
między ludźmi. To jest główne 
motto polskich programów pu-
blicystycznych. Trzeba zmienić 
tę mentalność, żeby była taka 
jak w Niemczech. Gdy ogląda-
my wiadomości, słyszymy in-
formacje z kraju i ze świata i oce-
niamy je, czy to jest korzystne 
dla nas, dla naszej wspólnoty 
ekonomicznej, czy nie. To trze-
ba zmienić, to jest najważniej-
sze w takim myśleniu i wtedy 
i prawo, i interpretacja będzie 
również tak jak te wiadomości 
przedstawiane w sposób nie-
konfliktowy: czy jest to dobre 
dla Polski, czy nie. Gdy obej-
rzycie niemieckie wiadomo-
ści w telewizji publicznej zo-
baczycie, że tam jest 20 minut 
tylko o jednym, o dobru Nie-
miec. To, co widzimy w polskiej 
telewizji, przypomina nieste-
ty bardziej wiadomości rodem 
z Ukrainy za czasów sporów 
Janukowycza z Tymoszenko, 
a do czego prowadzi polityka 
ciągłego poruszania tematów 
zastępczych i konfliktów w tym 
przypadku nie muszę niestety 
przypominać.

– Czy uważa Pan, że takie prawo-
dawstwo byłoby przejrzyste, do-
godne dla obywateli, czy nasz kraj 
skorzystałby jako wspólnota eko-
nomiczna, czy ludziom żyłoby się 
łatwiej i zamożniej?

– Na pewno. I ludzie byliby 
przyjaźniej nastawieni do sie-
bie. To często mówią obywa-
tele, którzy wrócili z Wielkiej 
Brytanii – są bardziej uśmiech-
nięci. Wiadomo, że często kry-
je się za tym powierzchowność, 
ale jeśli będzie takie myślenie, 
że to, co robimy, wspólnie służy 
nam, naszym rodzicom, którzy 
będą mieli wyższe emerytury, 
naszym dzieciom, które potrze-
bują dobrej edukacji, to wtedy 
wszystko się zmieni. Ale men-
talność nasza i urzędnicza musi 
się zmienić. Każdy z nas powi-
nien zadać sobie pytanie, czy 
to, co robi, jest dobre dla Pol-
ski? Każda konkretna rzecz dla 
jej rozwoju gospodarczego, dla 
jej przyszłości. I w ten sposób 
powinniśmy tworzyć prawo i je 
interpretować.

Rozmawiał Jakub Zapała

CZY NASZE CODZIENNE DECYZJE SŁUŻĄ 
ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU POLSKI?

w Polsce niedorzecznym pra-
wem, ale również tak, jak chcieli 
tego twórcy w/w prawa.

Dziś w byłej głównej siedzibie 
firmy Optimus, tam gdzie mo-
gło istnieć tysiące miejsc pra-
cy, prowadzi się handel odzieżą 
używaną i starociami sprowa-
dzanymi z zagranicy. 

W ostatnim czasie prawo 
do marki Optimus nabyła pręż-
na polska firma z branży IT. Tym 
samym marka ta wróci zapew-
ne na polski rynek.

Takich przykładów, jak 
sprawa Optimusa, w Pol-
sce w tym czasie było więcej. 
Wielokrotnie decyzje urzęd-
ników uniemożliwiały wła-
ściwy rozwój polskich firm. 
W konsekwencji nasz kraj 
tracił miejsca pracy, a mło-
dzi ludzie zostali zmuszeni 
do szukania jej za granicą. 
Niestety w Polsce przedsię-
biorcy nie mogą pozwać przed 
sąd urzędników, którzy swo-
imi decyzjami blokują rozwój 
gospodarczy kraju. 

Obecne prawo, jak i pro-
cedury są zbyt skomplikowa-
ne, co w znacznym stopniu 
ogranicza rozwój. Często, za-
nim przedsiębiorca dowiedzie 
swojej racji przed sądem, fir-
my nie ma już na rynku. Dłu-
gość postępowań sądowych 
w Polsce znaczenie odbiega 
od długości postępowań w in-
nych krajach (wykres 8). 

Kolejną kwestią istotną 
dla rozwoju gospodarki jest 
sposób postrzegania prawa. 
Przez blisko 200 lat niewo-
li (czas zaborów, wojen i ko-
munizmu) prawo nie było 
stanowione przez i dla Po-
laków. Służyło głównie in-
teresom zaborców. Dlatego 
też obywatele nie szanowali 
go i w dużej mierze nie prze-
strzegali. Co więcej, jego 
omijanie wzbudzało poklask 
i społeczną akceptację.

Jeżeli chcemy budować 
w Polsce dobrobyt, musimy 
również zmienić sposób po-
strzegania prawa i traktować 
je jako wspólne dobro. Prawo 
ma służyć nam, dla dobra na-
szego i naszej wspólnoty, tylko 
najpierw należy je udoskona-
lić. Urzędnicy, którzy inter-
pretują prawo, muszą rozu-
mieć mechanizmy gospodarki 
wolnorynkowej, aby mogli 
to wspólne dobro rozwijać.

Propozycje zmian na 
www.pomysloprzyszlosci.org.

ROZMOWA  z KAROLEM STAŃDO, aplikantem radcowskim,  doktorantem w Katedrze Polityki Gospodarczej UJ
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W naszej świadomości pokutuje 
negatywne przekonanie na te-
mat urzędników i ich pracy.

Mocno utrwalony jest stereo-
typ urzędnika jako osoby niezbyt 
kompetentnej, opieszałej, mało 
zaangażowanej w swoją pracę. 
Często aroganckiej wobec oby-
wateli. Nierzadko pojawiają się 
opinie, że środowisko urzędni-
cze jest hermetyczne, w którym 
panuje nepotyzm i indywidual-
ny interes materialny. 

Negatywne skojarzenia bazu-
ją często na utrwalonym moc-
no, negatywnym stereotypie 
urzędnika. Wynikają ze złej opi-
nii urzędników w świadomości 
obywateli. Z tego powodu Po-
lacy niechętnie załatwiają spra-
wy w urzędach. Wizyta w urzę-
dzie kojarzy się negatywnie 

i negatywne emocje jej towa-
rzyszą. Na podstawie badań 
przeprowadzonych przez ARC, 
Rynek i opinia, w 2011 roku, 
stwierdzono, że przed wizytą 
w urzędzie pojawiają się u nas 
negatywne emocje. Są to: na-
pięcie, lęk, zdenerwowanie, nie-
pokój. Badani niejednokrotnie 
podkreślali, że emocje te wyni-
kają z faktu, że w relacji urzędnik 
– petent, nie czują się jak rów-
ni z równym. Nie znają procedur 
i przepisów, nie wiedzą, czego 
mogą się spodziewać. Obywa-
telom brakuje też często wie-
dzy o ich prawach. Spodziewają 
się, że wizyta w urzędzie bę-
dzie nieprzyjemna, czasochłon-
na i frustrująca.

Takie nastawienie petenta 
do urzędnika, w wielu przy-
padkach wpływa na tę relację 

negatywnie, powodując nie-
zbyt przyjemny jej przebieg. 
(tzw. samospełniające się pro-
roctwo). Z pewnością wizyta 
taka nie należy też do przyjem-
nych, skoro w jakiś sposób pe-
tent się jej obawia.

Odczuwane emocje zmienia-
ją się w trakcie trwania wizyty 
i tuż bezpośrednio po niej. Pe-
tent, który skorzystał z pomo-
cy urzędnika, jest zadowolony, 
a odczuwane przez niego emo-
cję staja się pozytywne. Bada-
ni wskazują na odczucie ulgi, 
(rzadko jest to potwierdzenie ich 
obaw). Pomimo satysfakcji czy 
ulgi, że sprawę udało się załatwić 
szybko i w łatwy sposób, petenci 
nadal nie mają poczucia kontro-
li nad sytuacją. Ogranicza to ich 
poczucie komfortu i bezpieczeń-
stwa. Ponieważ brak jednolitego 

standardu obsługi, a klienci nie 
znają procedur, powstaje wraże-
nie, że tym razem się udało, mie-
li szczęście lub że trafili na życz-
liwego i miłego urzędnika.

Można przypuszczać, że rów-
nież z tego powodu stereotyp 
zmienia się bardzo powoli, z du-
żym trudem. 

Warto pozytywnie nastawić się 
do wizyty w urzędzie. Urzędnik 
jest osobą, która powinna nam 
pomóc w naszej sprawie. Powi-
nien respektować nasze prawa. 
On tam jest dla nas. Takie sta-
nowisko z pewnością przełoży 
się na przyjemny przebieg ta-
kiej wizyty.

Na podstawie: 
Społeczny wizerunek 

służby cywilnej Raport z badania 
jakościowego – obywatele

Zapraszamy uczniów, którzy mają pomysł, 
jak ułatwić życie nam wszystkim, do zgła-
szania swoich pomysłów w konkursie „MŁO-
DZI AKTYWNI”. 

Zasady są proste! Konkurs prowadzony 
jest w dwóch kategoriach: „Miasto” i „Po-
wiat”. Uczniowie ze szkół z Nowego Sącza 
będą mierzyć się z rozwiązaniem problemu 
społecznego w mieście, natomiast uczniowie 
ze szkół powiatu nowosądeckiego, na tere-
nie gmin. 

Projekt do konkursu zgłasza zespół 
uczniów. Jeden zespół może zgłosić tylko je-
den projekt. Zgłoszenie następuje na określo-
nym formularzu. Ocenie podlegają projekty, 
których autorzy uczestniczyli w co najmniej 
3 wykładach z wiedzy ekonomicznej.

W konkursie nagrodzonych zostanie 6 pro-
jektów, w tym 3 w kategorii „Miasto” oraz 3 
w kategorii „Powiat”. W każdej z kategorii 
przyznane zostanie I i II miejsce (przez ko-
misję konkursową) oraz nagroda publiczno-
ści (przez internautów). Laureaci konkur-
su otrzymują nagrody, fundatorem których 
jest prezydent Nowego Sącza oraz starosta 
nowosądecki.

Kryteria oceny projektów przez komi-
sję konkursową to sposób przeprowadzenia 
diagnozy problemu społecznego, oryginal-
ność i innowacyjność przedstawionego roz-
wiązania, szanse realizacji projektu oraz jego 
użyteczność.

Szczegółowe zasady konkursu określa re-
gulamin dostępny na stronie internetowej 
Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org w za-
kładce Realizowane projekty.

Zgłoszenia Projektu do Konkursu dokonu-
je opiekun Zespołu (nauczyciel) w terminie 
do 20 marca 2015 r. osobiście lub listownie.

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Miasta Nowego Sącza 

Czy mamy prawo do emocji?

Nie bądźmy sztywni – bądźmy Aktywni!
Terminarz z konkursu:

Rekrutacja uczestników 

konkursu „Młodzi aktyw-

ni”– przyjmowanie zgłoszeń 

konkursowych weryfikacja 

pod kątem formalnym.

12.02.–20.03–15

 Publikacja na stronie in-

ternetowej opracowanych 

przez uczestników konkursu 

projektów

21.03–24.03.15

Organizacja głosowania in-

ternautów, koordynacja jego 

przebiegu oraz zamknięcie 

głosowania.

25.03.–15.04.15

Powołanie kapituły 

konkursowej.

26.03.15

Organizacja prac kapituły 

i wyłonienie zwycięzców.

01.04.–17.04.15

Organizacja gali finałowej 

i wręczenie nagród zwycię-

skim zespołom. 

22.04 – 30.04.15
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E j! Łza się w oku wspo-
mnień zakręciła, kie-
dy Ludomir Krawiński, 
prezes Sądeckiej Agen-

cji Rozwoju Regionalnego, zwa-
ny przez znajomych „Kropa“, 
obwieścił publicznie, że zna-
lazł dzierżawcę dawnej restaura-
cji „Imperial“ w Nowym Sączu. 
Sądzę, że podobne wzruszenie 
ogarnęło licznych sądeczan, któ-
rzy w swoim życiu mieli przy-
jemność być choćby kilka razy 
w tym przybytku jadła i napit-
ku. Wreszcie smutne oczodo-
ły okien restauracyjnych nie będą 
straszyć przechodniów. Czyż-
by to był jakiś znak na niebie, 
że najsłynniejszy deptak miasta, 
ul. Jagiellońska, powoli nabierze 
postkapitalistycznego blasku? 
Daj Boże! Boć przecież nie chodzi 
tylko o wspomnianą restaurację 
„Imperial“, ale o nadanie tętna 
sercu tego miasta. Zresztą... Hi-
storia tej kamienicy z „Imperia-
lem“ jest ważną w historii miasta 
kartą, która była wizytówką gro-
du przez blisko sto lat.

W 1895 r. na posesji Marci-
na Stubera, sędziego okręgowe-
go, powstał dwupiętrowy ho-
tel „Imperial“, zaprojektowany 
przez znanego naonczas archi-
tekta Stanisława Eliasza Radzi-
kowskiego. Był na tyle wytworny 

i elegancki, że zainteresował 
się nim Żyd z Wiednia, Mojżesz 
Hersz Neugroschel, który ku-
pił kamienicę z hotelem i restau-
racją w 1906 r. Do czasu II wojny 
światowej prowadził go Nafta-
li Alschuler. Potem hitlerowcy 
urządzili w nim Deutsche Haus 
z kasynem Nur fur Deutsche. 
Po 1945 r. restauracja wciąż ist-
niała, ale w pożydowskim bu-
dynku mieściły się różne insty-
tucje – Starostwo Powiatowe, 
Szkoła Muzyczna, Młodzieżo-
wy Dom Kultury, w latach 60. 
klub ZMS. Gwoli przypomnienia, 
był to klub Związku Młodzie-
ży Socjalistycznej, z własnym ki-
nem „Uśmiech“. Na parterze zaś, 
w wytwornej restauracji, do po-
łudnia przesiadywały żony tzw. 
prywaciarzy przy kawce i ciast-
ku, bo lokal był za drogi dla kla-
sy robotniczej. W towarzystwie 
tych dam kręcili się goli i wese-
li przedstawiciele sądeckiej bo-
hemy, na czele z malarzami, po-
etami – Adamem Walczyńskim, 
Ryszardem Pietrzkiewiczem, 
Andrzejem Warzechą, redak-
torem Leszkiem Mazanem. Co-
dziennie odbywał się dancing, 
tzw. fajfy. W tychże latach PRL-
–u „Imperial“ jawił się wręcz 
jako wesoła, często pijana wyspa 
w szarej rzeczywistości. A mu-
zycy przygrywający do tańca byli 
często wysokiej klasy artystami, 
m.in. Henryk Witowski, Henryk 
Grodzki, Jerzy Dudryk, Adam 
Stępniowski. Czar prysł pod ko-
niec lat 90., kiedy nastały czasy 
po rewolucji w 1989 r. Jak wspo-
mina Antoni Rolka, dzisiaj wspa-
niały gastronomik, a wcześniej 
kelner w „Imperialu“, wtedy 

nastąpiła śmierć tej restaura-
cji. Próbował ją reanimować 
Henryk Cisoń, ale popadł jedy-
nie w długi. W 1994 r. dzierża-
wy lokalu podjęli się Wanda i Ja-
nusz Łukasikowie, ale też długo 
nie pociągnęli. Ale warto odno-
tować, że to za ich czasów miał 
miejsce pierwszy artystyczny 
striptease w wykonaniu absol-
wentów szkoły baletowej w Ode-
ssie. Pierwszy nagi występ w po-
wojennej historii restauracyjnej 
Nowego Sącza! Może nowemu 
dzierżawcy uda się przyciągnąć 
klientów do tego, kiedyś kulto-
wego, miejsca.

Spacerowałem sentymen-
talnie po Jagiellońskiej, z prze-
wodnikiem autorstwa Lesz-
ka Migrały „Ulica Jagiellońska 
w Nowym Sączu od końca XIX 
wieku do 1945 roku – mieszkań-
cy i zabudowa“ wydanego przed 
dwoma laty w cyklu biblioteka 
„Rocznika Sądeckiego“ w ręku. 
Pasjonująca lektura dla sądeckich 
patriotów. Proszę sobie wyobra-
zić, że spośród różnych sklepów, 
punktów usługowych, lokali ga-
stronomicznych, przy tej uli-
cy ostał się przez ostatnie 100 lat 
jedyny zakład działający w tym 
samym miejscu. To zakład ze-
garmistrzowski mistrza nad mi-
strzami, Jana Dobrzańskiego. 
Założył go w 1901 roku Jan Do-
brzański, dziadek pana Jana. 
To fenomen w skali kraju. A pan 
Jan dzierży mocno tę szlachet-
ną rzemieślniczą tradycję, cze-
go wyrazem jest ostatnio nadany 
mu przez internautów certyfi-
kat „Firma godna zaufania 2015”. 
Wydało go centrum badania Opi-
nii Klientów. 

R zecz się zaczęła dość 
niewinnie, ale wystar-
czył moment, żeby po-
szło na noże i polecia-

ły gromy. Ekipa z Wyższej Szkoły 
Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu – czyli ludzie „od ojca 
Rydzyka” – zauważyli, że mło-
dzież dziś ma świetny kontakt 
z mediami, jednak nie dostrze-
ga ukrytej w tym kontakcie ma-
nipulacji. Stworzyli więc warsz-
tat o nazwie „Zrozumieć media” 
i ruszyli po szkołach. Odwiedzili 
ich raptem trzy czy cztery w miej-
scowościach takich jak Przed-
borze i Łęczyca, bardziej chyba 
w celu przetestowania skuteczno-
ści swojej metody, niż rozpoczęcia 

zakrojonej na szeroką ska-
lę kampanii.

Musiała jednak ta ekipa komuś 
nastąpić na odcisk, odcisk zaś na-
tychmiast odpalił donos, bo nagle 
– naprawdę ni z gruchy, ni z pie-
truchy – głos w sprawie zabrało 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i to w osobie samej pani mini-
sterki Kluzik–Rostkowskiej, któ-
ra niczym Episkopat rozesłała list 
do odczytania przez wszystkich 
dyrektorów szkół. [...]

Oczywiście, przekaz ten został 
ubrany w formę urzędniczej nagany 
dla winnych dotychczasowych zajść 
oraz przypomnienia, że: „Dyrek-
tor szkoły w wykonaniu swoich za-
dań zobowiązany jest do współpracy 
z rodzicami, radą szkoły i radą pe-
dagogiczną. Oznacza to konieczność 
konsultowania z wymienionymi or-
ganami szkoły wszystkich ważnych 
spraw dotyczących funkcjonowania 
szkoły, w tym możliwości wstępu 
na teren szkoły przedstawicieli sto-
warzyszeń”. [...]

Wobec takiego dictum oraz ta-
kiej jego formy trudno się dziwić, 

że wezwany do tablicy – choć 
w tym kontekście raczej spod tej 
tablicy krzykiem wyrzucony – re-
demptorysta zareagował tyleż 
ostro, co i histerycznie. […] Zwy-
zywał Kluzik–Rostkowską od ka-
rierowiczów i głupców, kazał jej 
ziemniaki sadzić i takie tam. Dodał 
przy okazji, że „to są metody tota-
litarne”. Cóż, w tym miejscu w za-
sadzie mógłbym się z ojcem Rydzy-
kiem zgodzić, gdybym tylko miał 
pewność, że kiedy mówimy o to-
talitaryzmie w edukacji to mamy 
rzeczywiście to samo na myśli. [...]

Ojciec Rydzyk bowiem w tym 
konflikcie nie kwestionuje same-
go sytemu, nie obnaża jego ma-
nipulacji. On się tylko denerwuje 
na ludzi, którzy aktualnie tym sys-
temem się posługują. Nie widzi ni-
czego złego w mechanizmach kon-
troli, jaką sprawuje państwo nad 
całym nauczaniem, zarówno pu-
blicznym jak i prywatnym. [...]

Zło tymczasem pochodzi przede 
wszystkim z instytucjonalnej 
uzurpacji, w ramach której urzęd-
nicy udają i usilnie wmawiają 

kolejnym pokoleniom, że wolno im 
decydować o tym, czego i jak mają 
się uczyć nie ich dzieci. W Pol-
sce ta edukacyjna perwersja zaszła 
w swej ewolucji znacznie dalej, niż 
to obserwujemy w innych dzie-
dzinach. […] Tylko w szkolnictwie 
prywaciarz doświadcza autentycz-
nego totalitaryzmu. Nie dość bo-
wiem, że musi się zmagać z nie-
uczciwą konkurencją (w swojej, 
prywatnej szkole ponosi wszyst-
kie koszta i całe ryzyko, a państwo 
w podatkach bierze mu jeszcze 
pieniądze i przekazuje sąsiadującej 
z nim szkole publicznej), to w do-
datku nie wolno mu u siebie robić 
tego, co chce, bo musi realizować 
dokładnie ten sam program na-
uczania, co szkoła państwowa!

Dlatego Frédéric Bastiat już 
w połowie XIX wieku stwierdził: 
„Oto najpierwszą rzeczą jest, aby 
państwo przestało samo nauczać, 
a tylko innym nauczać pozwoli-
ło. Wszelki monopol jest obrzydli-
wym, lecz najgorszym ze wszyst-
kich jest monopol nauczania”. 
A w ostatnim przed śmiercią dziele 

zatytułowanym „Matura i socja-
lizm” ostrzegał: „Jeśli jakiś na-
ród nie chce być zdobyczą partii, 
to musi co prędzej znieść edukację 
publiczną, czyli kształcenie przez 
państwo, i ogłosić wolność naucza-
nia. Bo jeśli edukacja powierzona 
jest władzy – partie polityczne mają 
dodatkowy niemoralny powód, by 
dążyć do zagarnięcia władzy”.

[…] Oddajmy wreszcie całą 
tę władzę w ręce jedynych osób, 
którym się ona naturalnie należy, 
czyli rodziców. Niech sami zde-
cydują, każdy dla swoich dzie-
ci, jakiego rodzaju wiedza jest im 
potrzebna. Z jaką wizją świata, 
wartości, moralności, z jaką wie-
dzą i umiejętnościami zechcą po-
słać w przyszłość swoich potom-
ków. I niech te różnorodne modele 
wykształcenia i wychowania za-
czną ze sobą konkurować na wol-
nym rynku życiowych możliwości.

Tylko niewolnicy oddają swoje 
dzieci obcym ludziom, by ci decy-
dowali o ich losie.

Cały felieton przeczytasz 
na wMediach.pl

Obyś swoje dzieci uczył

Sentymentalnie po Jagiellońskiej

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Fabian Błaszkiewicz
wMediach.pl

W Europie, a może 
i na świecie, niewie-
le jest miast, gdzie 
w trosce o zdro-

wie i życie władze zalecają pozosta-
nie w domach, zamiast wychodzenia 
na zewnątrz. Z dzieciństwa pamię-
tam, że wieczorami nie wolno się było 
pałętać po ulicach w grudniu 1981 
roku, a dziadek opowiadał mi, że po-
dobnie było za niemieckiej okupacji. 
Dzisiaj Nowy Sącz znajduje się w eli-
tarnym gronie tych miejsc, gdzie wy-
chodzenie z domu w zimowe dni 
jest niebezpieczne, choć nikt Nowe-
go Sącza nie bombarduje ani nie oku-
pują go obce wojska. I jak się tu dzi-
wić, że w powodzi złych wiadomości 
świat nie przejmuje się losem Ukrainy 
i Donbasu, skoro np. sądeczanie nie 
przejmują się swoim własnym losem. 
Mimo alarmu podnoszonego przez 
polskie i zagraniczne media, że du-
simy się i przedwcześnie umiera-
my z powodu jakości powietrza zimą, 
w Nowym Sączu ciągle nie znalazł się 
nikt, kto próbowałby bić na alarm, 
albo chociaż głośno zastanowić się, 
co z problemem zrobić. Zapyta ktoś, 
dlaczego wokół najpoważniejszego 
problemu społecznego miasta Nowe-
go Sącza od miesięcy i lat trwa uparta 
zmowa milczenia? Prawdopodobnie 
dlatego, że władza nie ma pomysłu, 
co z tym zrobić, a nikt jej w tej spra-
wie nie naciska, więc zamiata smog 

pod dywan i czeka aż halny wywie-
trzy problem do następnego razu. 
Z kolei obywatele – w przeciwień-
stwie do mieszkańców innych za-
nieczyszczonych miast – nie podno-
szą krzyku, bo dzielą się zasadniczo 
na dwie kategorie. Pierwsza grupa nie 
odzywa się, bo dawno straciła wiarę, 
że mówienie/pisanie/protestowanie/
organizowanie się, może cokolwiek 
zmienić. Drudzy zaś siedzą cicho, 
bo sami w znaczący sposób przykła-
dają rękę do tego syfu za oknem, któ-
ry w innych miejscach nazywany jest 
powietrzem. W drugim obiegu krą-
żą legendy o kolorach dymu wydo-
bywającego się z sądeckich kominów 
w długie zimowe wieczory. Kiedyś 
w truciu bliźniego prym wiedli kole-
jarze, dokładający do pieca zużytymi 
podkładami kolejowymi, które kon-
serwowane tłustymi smarami hajcyły 
się jak złoto, a że przy okazji potrafi-
ły zestrzelić w locie nisko przelatują-
ce ptaki, to oddzielna sprawa. Dzisiaj 
ponoć hitem jest dokładanie do pie-
ca starymi ciuchami, takimi, których 
w szmateksach nikt nie chciał kupić 
nawet za złotówkę. Wtajemniczeni 
mówią, że świetnie się palą, w piecu 
mają tzw. wysoką wartość kalorycz-
ną, a to, że zawarte w nich tworzywa 
sztuczne skutecznie nas trują, to kto 
by się przejmował.

Tym sposobem wiemy, dlaczego 
tak trudno w Nowym Sączu znaleźć 
kogoś, kto głośno i z pomysłem chciał-
by mówić o potrzebie rozwiązania 
(albo choćby zminimalizowania) pro-
blemu najgorszego powietrza w Eu-
ropie. Tak więc, Drodzy Sądeczanie, 
udawajmy do kolejnej zimy, że proble-
mu nie ma, zamknijmy się w domach, 
bo na zewnątrz trwa okupacja bandy-
tów, którzy dla zaoszczędzenia kilku 
groszy postanowili nas i siebie zabić.

Portki w piecu

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   26 lutego 201512
REKLAMA



1326 lutego 2015   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Filmoteka sądecka (2)

Ballada o sądeckim Teksasie

Fabułę „Dziury w ziemi” tworzy gru-
pa geologów poszukujących gdzieś 
w południowej Polsce ropy naftowej 
niczym pierwsi pionierzy w Teksasie.

Akcję młody (34 lata) reżyser, de-
biutujący w filmie fabularnym, osa-
dził akurat w Nowym Sączu i oko-
licy, choć bardziej z historycznego 
punktu widzenia pasowałaby tu zie-
mia gorlicka z zachowanymi do dziś 
kiwonami. Chociaż, chociaż… mało 
już kto pamięta, że ropę naftową 
wydobywał na przełomie XIX i XX 
wieku na dużą skalę w podsądec-
kich Klęczanach – Gródku właści-
ciel dworku w Marcinkowicach spo-
lonizowany Prusak Albert Fauck, b. 
żołnierz wojny secesyjnej w Ame-
ryce, który osiadł na Sądecczyźnie, 
budując kopalnie i destylarnie naf-
towe. Gościł nawet wysłanników 
Rockefellera, który zaciekawił się 
unikalnym srebrnym kolorem klę-
czańskiej ropy.

Oglądając po raz kolejny „Dziurę 
w ziemi”, wciąż z ciekawością, wo-
dzę wzrokiem po wnętrzach ratusza 
z wiszącymi w sali reprezentacyj-
nej portretami burmistrzów i in-
stalowanym akurat pod sufit żyran-
dolem, po korytarzach kamienicy 
Lubomirskich (biblioteki im. Józe-
fa Szujskiego), piekarni umiejsco-
wionej gdzieś przy ul. Lwowskiej. 
Patrzę bez znudzenia na wjazd bu-
chającej parą lokomotywy TKt48 
tzw. „tendrzaka” (może tego, któ-
ry dziś stoi jako pomnik przed dwor-
cem?) na most kolejowy nad Dunaj-
cem i dalej na przystanek Nowy Sącz 
– Miasto, na grającego na skrzyp-
kach Cygana w otwartej w 1967 r. 
restauracji „Panorama”, czy też 
na sady łącko–tęgoborskie i furman-
kę z koniem przewożoną przez prom 
płynący z Wytrzyszczki do Tropia. 
Jest też panorama miasta sfilmo-
wana ze szczytu wieży ratuszowej, 
z remontowanym kościołem farnym 

i nowym osiedlem mieszkaniowym 
na obrzeżach Piekła.

Oto stary... Sącz, miasto kwia-
tów i zieleni, nawet siedzący na dzi-
siejszym miejscu Janiny Gozdeckiej 
(za biurkiem w sekretariacie prezy-
denta Ryszarda Nowaka) przewod-
niczący Powiatowej Rady Narodo-
wej Dederko, odtwarzany przez 
Bronisława Płotnickiego, przypo-
mina z fizjonomii i modulacji głosu 
Kazimierza Węglarskiego, „szeryfa 
powiatu” z czasów tzw. ekspery-
mentu sądeckiego.

Sądeckie realia okazały się wy-
marzonym tłem do jednego z naj-
ciekawszych filmów epoki przed-
gierkowskiej, współczesnej ballady 
i zarazem obrazu naturalistycznego 
ukazującego różnice charakterolo-
giczne głównych bohaterów, spię-
cia z przełożonymi, konflikt techno-
kraty ze słowiańską duszą, dylemat 
wyboru między wyzwaniem zawo-
dowym a uwikłaniem uczuciowym. 
Kamera prowadzona przez wybitne-
go operatora Jana Laskowskiego nie 
cukruje rzeczywistości, pokazuje au-
tentyczne, proste życie, ciężką pracę, 
męską biesiadę z gorzałką i śpiewem. 
Film odbił się szerokim echem, został 

nagrodzony na festiwalu w Karlo-
wych Warach (1970) i podczas Lu-
buskiego Lata Filmowego w Łago-
wie (1971), trafił nawet jako ważne 
dzieło filmowe do kolekcji Biblioteki 
Kongresu w Waszyngtonie.

Wartość dzieła potęguje psy-
chodeliczna, jazzowo–nowojorska 
muzyka Tomasza Stańki i przede 
wszystkim udział plejady znako-
mitych aktorów (mających już 
swe stałe miejsce w historii współ-
czesnego kina polskiego), którzy 
na czas kręcenia filmu zamieszkali 
w pachnącym nowością orbisow-
skim hotelu „Beskid”, otwartym 
na przełomie 1967 i 1968 r. Piękną 
blondynkę, żonę ambitnego i nie-
spokojnego ducha, piekielnie przy-
stojnego inżyniera Andrzeja Orawca 
(Jana Nowickiego) odtwarza meda-
listka olimpijska z Rzymu, mistrzy-
ni Europy Barbara Sobotta, sprin-
terka (zmarła w 2000 r.). W filmie 
rozstaje się z Barbarą, w realu nigdy 
nie będzie jej mężem, co nie prze-
szkadza mu nawiązać z nią burzli-
wy romans, którego owocem bę-
dzie w 1973 r. Łukasz Nowicki, dziś 
znany aktor i prezenter.

Wróćmy do niezapomnianej sce-
ny z filmu: kąpieli dobroduszne-
go kierowcy Miecia (Romana Kło-
sowskiego) w fontannie na Placu 3 
Maja. Dziś fontanna jakaś tam jest, 
ale już bez możliwości ożywczej 
rekonwalescencji. 

JERZY LEŚNIAK

SZTUKA.  – Zadziwiające jest dla 
mnie to, że Néjad, mieszkając tak 
wiele lat w Nowym Sączu, nie został 
tu doceniony. Właściwie niewielu 
obchodziło, kim jest, co robi – mówi 
w rozmowie z nami artysta–ma-
larz RYSZARD MIŁEK. Jutro (27 lute-
go, o godz. 17) w Galerii Dawna Syna-
goga odbędzie się wernisaż wystawy 
„Néjad – ekspresjonista koloru”. 

– Dwa lata temu obraz Mehmeda 
Néjada Devrima Bay, jednego z waż-
niejszych przedstawicieli ekspresjoni-
zmu abstrakcyjnego na świecie, któ-
ry żył i tworzył w Nowym Sączu, został 
sprzedany w Londynie w Sotheby za 
milion dolarów. Teraz kolejny sądec-
ki artysta ma szansę podbić londyński 
rynek sztuki?

– Néjad i moja sztuka są dziw-
nie ze sobą związane. Pamiętam, 
że łączył nas nacechowany wieloma 
emocjami kontakt. Stylistyka sztu-
ki Néjada jest mi bliska – generalnie 
uwielbiam amerykański ekspresjo-
nizm abstrakcyjny. To jest otwarta 
i elastyczna formuła malarska, po-
kazująca potencjał i siłę malarstwa, 
siłę wyobraźni i nieskończonych 
możliwości. Współpracuję z Gale-
rią Marie Gagliardi, która jest or-
ganizatorką Światowego Biennale 
Sztuki w Londynie...
– ...I to tam odniosłeś kolejny sukces. 
W poprzedniej edycji zająłeś drugie 
miejsce, w tym roku też zostałeś wy-
różniony... .

– Londyńskie Biennale to na-
prawdę prestiżowa i zakrojona 
na wielką skalę impreza artystycz-
na. Tym bardziej jestem szczęśliwy, 
że mnie wyróżniono za mistrzostwo 
i doskonałość. To z pewnością do-
wodzi wielu rzeczy. Tutaj docenia 
się indywidualność i specyfikę ma-
larskiego języka. Nieważne, skąd 
przychodzisz, najważniejsze, kim 
jesteś jako artysta. Londyn niewąt-
pliwie należy do centrów artystycz-
nych świata.
– W przypadku Néjada był to przede 
wszystkim Paryż. Artysta wielkie-
go formatu nagle znajduje się w No-
wym Sączu. Jak Wasze drogi się splo-
tły? Możesz powiedzieć, że był Twoim 
przyjacielem?

– Nie wiem, czy tak mogę po-
wiedzieć. Myślę, że on trakto-
wał to w tej kategorii. Chciał, że-
bym cały czas był przy nim. To był 
specyficzny rodzaj więzi. Spotka-
liśmy się, bo ja o to zabiegałem. 
Kiedy wróciłem do Nowego Sącza 
ze studiów, to było na początku 
lat 80., i dowiedziałem się, że ktoś 
taki jak Néjad tu mieszka, popro-
siłem Krzysztofa Kulisia, dyrekto-
ra ówczesnego Biura Wystaw Arty-
stycznych, żeby mnie z nim poznał. 
Nejad przyjął mnie w swoim miesz-
kaniu przy Matejki. Zobaczyłem 
człowieka słusznej postury, palące-
go grube cygaro i sączącego whisky. 
Rozmawialiśmy wtedy kilka godzin: 
o malarstwie, literaturze – między 
innymi o jego ulubionym Alber-
cie Camus. Później spotykaliśmy 
się bardzo często. I albo godzina-
mi rozmawialiśmy, albo godzinami 

milczeliśmy. Jednego dnia przesia-
dywaliśmy na dworcu PKP, przy-
glądając się przejeżdżającym po-
ciągom, innego na Plantach – nie 
mówiąc zupełnie nic. To było dla 
mnie niezwykle intrygujące...
– Néjad był doceniany przez sądeczan?

– Zadziwiające jest właśnie dla 
mnie to, że mieszkając tak wie-
le lat w Nowym Sączu, nie został 
tu doceniony. Właściwie nikogo 
nie obchodziło, kim jest, co robi. 
Néjad pochodził z zupełnie innej 
kultury i głosił zupełnie niepasują-
ce do sądeczan poglądy. Uwielbiał 
na przykład... Fidela Castro. Mógł 
więc czuć się tu wyobcowany. Po-
trafił za to niezwykle celnie ocenić 
otaczającą rzeczywistość. Powiem 
tak: Hipokryzję nazywał po imie-
niu. Za jego życia zorganizowałem 
mu dwie niewielkie wystawy. Był 
z nich bardzo zadowolony, choć 
jego obrazy były przecież ekspo-
nowane w najlepszych galeriach 
na świecie. Pamiętam jak ambasa-
dor turecki na wystawie w Galerii 
1 Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego powiedział, że Néjad jest 
najwybitniejszym współczesnym 
malarzem... tureckim. Nurt sztu-
ki, który reprezentuje jego twór-
czość praktycznie jest mało znany 
w Polsce. Dzięki temu, że Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu reali-
zuje teraz jego indywidualną wy-
stawę, poznamy w końcu jakość 
i rangę artysty, który tak wiele lat 
mieszkał i tworzył w Nowym Sączu, 
a dla wielu pozostał nierozpoznany.
– A Ty? Czujesz się doceniany w swo-
im mieście?

– W Nowym Sączu czuję się do-
ceniany, chociaż moja sztuka wy-
myka się precyzyjnej definicji i dla 
wielu odbiorców stanowi to pro-
blem. Ale zawsze mówię, że jest 
to problem ich percepcji. Poza tym 
w malarstwie nie maluję konkretu, 
przedmiotowości, ale to, co jest pod 
powierzchnią.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Co łączy Ryszarda 
Miłka z Néjadem?

NÉJAD DEVRIM urodził się w Stam-
bule 1 lipca 1923 r. Był synem tu-
reckiego pisarza Izzeta Meliha De-
vrima i malarki Fahr–el–nissy 
Zeid. Studiował na ASP w Stam-
bule. W 1946 r. wyjechał do Pary-
ża. 1952 r. ożenił się z Polką Ma-
rią Tarłowską. Do Polski przyjechał 
na rok w 1959 r. Po raz drugi 10 
lat później – na plener malarski 
do Rytra. Wówczas poznał swo-
ją drugą żonę Janinę, z którą za-
mieszkał w Nowym Sączu.

X Dziura w ziemi (1970), 100 
min, reż. Andrzej Kondratiuk, 
scenariusz A. Kondratiuk i An-
drzej Bonarski, zdjęcia Jan La-
skowski, Zespół Filmowy Nike, 
obsada aktorska: m.in. Jan No-
wicki, Józef Nowak, Wiesław Go-
łas, Zdzisław Maklakiewicz, 
Barbara Sobotta, Franciszek 
Pieczka, Bronisław Płotnicki, Je-
rzy Dobrowolski, Stanisław Tym.
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 
z automatem. 
2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 
tel. 014 627 26 32, 
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach

REKLAMA
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PIŁKA NOŻNA.  Na niespełna dwa 
tygodnie przed drugą rundą I ligi 
w Sandecji niemałe zamieszanie. Tre-
ner Piotr Stach najpierw składa rezy-
gnację, co potwierdza oficjalnie klub. 
Za chwilę okazuje się, że trener złożył 
tylko wniosek o rozwiązanie umowy, 
ale z pracy rezygnować nie zamierza. 
Chce tylko wzmocnień drużyny.

Tymczasem zarząd klubu, nie 
chcąc pozostawić zespołu bez tre-
nera, od razu kontaktuje się z Da-
riuszem Wójtowiczem, który chęt-
nie wróciłby do Nowego Sącza. 
Pod wodzą Wójtowicza właśnie 
Sandecja zagrała najlepszy sezon 
w I lidze, zajmując trzecie miejsce 
i o mały włos nie awansując do eks-
traklasy. Powrót do Nowego Są-
cza Wójtowicza byłby o tyle real-
ny, że w Sandecji nie pracuje już 
Jano Frohlich, a panom było zde-
cydowanie nie po drodze. Jakkol-
wiek wyjaśni się ta sprawa, zmiana 
szkoleniowca przed samym sezo-
nem na pewno nie przysłużyłaby 
się drużynie.

***
Sandecja zakończyła ciężki obóz 

przygotowawczy na Podhalu zre-
misowanym 1:1 sparingiem z Pusz-
czą Niepołomice. Zima to dla piłka-
rzy zawsze okres wytężonej pracy, 
harówki, treningów interwałowych 
i budowania kondycji oraz formy. 
Świeżość ma przyjść już podczas 
walki o punkty. Dlatego też mecz 
z Puszczą nie należał do popiso-
wych, ale trener Piotr Stach był 

po nim, jak i po całym zgrupowa-
niu, zadowolony. – Widać pra-
cę, którą wykonaliśmy na obozie, 
choć w meczu z Puszczą niektó-
rym zawodnikom ciężko było się 
odnaleźć, szczególnie w pierwszej 
połowie – grali ospale i na cięż-
kich nogach – ocenił. – Druga po-
łowa wyglądała już przyzwoicie, 
choć brakowało ostatniego poda-
nia, wykończenia akcji. 

Do wtorku piłkarze mieli wol-
ne. Drużyna i koncepcja gry powo-
li układała się w sensowną całość, 
choć Stach nie ukrywał, że po dość 
niespodziewanym odejściu Sene-
galczyka Traore do drugoligo-
wej Siarki Tarnobrzeg przydałby 
się jeszcze w drużynie napastnik: 
– Ktoś, kto wzmocniłby rywa-
lizację w tej linii, zrobiłby kon-
kurencję w składzie – zaznaczał 

Stach. Teraz ewentualne wzmoc-
nienia to kłopot jego następcy. 
Na giełdzie nazwisk prócz Wójto-
wicza są jeszcze: Przemysław Ce-
cherz i Peter Nemec.

Kto by nie poprowadził San-
decji, będzie musiał wejść w już 
w ukształtowaną drużynę, z żad-
nym wpływem na to, jak zapre-
zentuje się w pierwszych me-
czach. Pewne jest że Stach nie 
zostawia spalonej ziemi. Niewąt-
pliwie najciekawszym nabytkiem 
Sandecji przed rundą wiosenną 
jest Bartłomiej Dudzic. Dla 26–lat-
ka najważniejszym klubem do tej 
pory była Cracovia. W koszulce 
w biało–czerwone pasy rozegrał 
118 meczów w Ekstraklasie i strze-
lił 9 goli. 

– Miałem też inne oferty, ale od-
mówiłem, bo już wcześniej pod-
jąłem decyzję. Jestem taką oso-
bą, że nie owijam w bawełnę. Jeśli 
widzę możliwość rozwoju i per-
spektywy, to długo się nie zasta-
nawiam – mówił wtedy nowy na-
bytek Sandecji. – Będę oczywiście 
chciał pokazać się z jak najlepszej 
strony kibicom i być przydatny 
drużynie. Zresztą gra w I lidze nie 
jest mi obca. 

Pozyskanie Dudzica jest istotne 
w kontekście Traore. Dość dziw-
na sprawa z Mouhamadou Traore 

znalazła swój finał. Senegalczyk 
dwie poprzednie rundy spędził 
w Nowym Sączu, gdzie po kontuzji 
kolana i półrocznej przerwie miał 
okazję odbudować formę. W bia-
ło–czarnych barwach zagrał 30 razy 
i strzelił 5 goli. Kontrakt powinien 
obowiązywać do 30 czerwca tego 
roku. Po rundzie jesiennej pojawi-
ły się rozbieżności i zawodnik wy-
lądował w Tarnobrzegu, gdzie pra-
cuje teraz poprzednik Piotra Stacha, 
trener Ryszard Kuźma.

Prócz Traore z Sandecją rozsta-
li się Iralki Gerkenaszwili, Łukasz 
Grzeszczyk i Adrian Frańczak. O ile 
z pierwszego trener nie miał żadne-
go pożytku, to Grzeszczyk z Frań-
czakiem byli istotnymi filarami 
zespołu. Zastąpić ich mają Kamil 
Hempel i Kamil Kurowski. Kontrakt 
Hempela będzie obowiązywał do 30 
czerwca 2016 roku. 26–letni obroń-
ca przez ostatni rok grał w Wiśle 
Płock. Kamil Kurowski to wycho-
wanek Grodu Podegrodzie, z któ-
rego wprost trafił do Legii w 2008 
roku. Bywał wypożyczany do Kole-
jarza Stróże, Podbeskidzia Bielsko–
Biała, ale w Legii nie wywalczył so-
bie miejsca w szerokiej kadrze, nie 
zadebiutował w ekstraklasie i znów 
trafił na wypożyczenie, tym razem 
do Sandecji. To dobrze, bo w Stró-
żach dał się poznać jako kreatywny 
i przebojowy piłkarz. 

Nowym zawodnikiem Sande-
cji jest też Bartosz Sobotka. 23–let-
ni obrońca ostatnio był zawodni-
kiem GKS–u Katowice. W rundzie 
jesiennej wystąpił w czterech me-
czach I ligi. Kontrakty przedłużyli 
Mateusz Bartków i Sławomir Szcze-
pański, do gry po kontuzji wraca też 
Armand Ella Ken. 

  (BOG)
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Stach czy Wójtowicz?
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Kamil Kurowski (w środku) to wychowanek Grodu Podegrodzie, z którego 
wprost trafił do Legii w 2008 roku. 

Terminarz meczów 
Sandecji
W rundzie wiosennej „biało–czar-
ni” zagrają na własnym stadionie 
7 razy. Rozgrywki po przerwie zi-
mowej podopieczni trenera Piotra 
Stacha rozpoczną już 7 marca wy-
jazdowym meczem z Widzewem 
Łódź. Tydzień później zmierzą się 
u siebie z Miedzią Legnica. Poni-
żej prezentujemy terminy wszyst-
kich spotkań, które „biało–czar-
ni” rozegrają na stadionie przy ul. 
Kilińskiego.

14 marca (sobota): Sandecja Nowy 
Sącz – Miedź Legnica, g. 16
28 marca (sobota): Sande-
cja Nowy Sącz – Flota Świnouj-
ście, g. 16
11 kwietnia (sobota): Sandecja 
Nowy Sącz – Wisła Płock, g. 17
25 kwietnia (sobota): Sandecja 
Nowy Sącz – Bytovia Bytów, g. 17
9 maja (sobota): Sandecja Nowy 
Sącz – Zagłębie Lubin, g. 18
20 maja (środa): Sandecja Nowy 
Sącz – Olimpia Grudziądz, g. 18
30 maja (sobota): Sandecja Nowy 
Sącz – Dolcan Zabki, g. 18

Bieżące informacje sportowe na 
dts24.pl 
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