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Pochodzący z Krynicy-Zdroju Tomek
„Królik” Król jest najbardziej znanym
graczem footbag w Polsce. Niebawem chce nakręcić teledysk promujący Sądecczyznę i zośkę – swoją
ukochaną dyscyplinę sportu. J STR. 11
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Najlepszy polski
przedsiębiorca
mieszka i pracuje
w Nowym Sączu!
Przedsiębiorcą Roku 2010
w ósmej edycji konkursu
organizowanego przez firmę
doradczą Ernst&Young
został Ryszard Florek,
prezes grupy Fakro.

FOT. ARCHIWUM FAKRO
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bandyty

Pieniądze
dla Piotrusia

Więzienny
pamiętnik

Jarosław Rola, wyborczy pełnomocnik PiS nazajutrz po głosowaniu oddał legitymację partyjną. „Sytuacja była napięta jeszcze
przed wyborami” – opowiada w
wywiadzie.

Marcin Osman z Łącka znalazł się
wśród najlepszych menadżerów
świata z branży interaktywnej rozrywki i mediów organizowanym
przez British Council. Reprezentował Polskę w światowym konkursie.

Zobacz zdjęcia przedstawiające mężczyznę, który 15 listopada
napadł na punkt kasowy Łąckiego Banku Spółdzielczego zabierając
ok. 20 tys. zł. Pochodzą one z monitoringu działającego w placówce.

Zamiast wysyłać kilka tysięcy świątecznych kartek firma Wiśniowski
postanowiła przekazać zaoszczędzone w ten sposób pieniądze Piotrusiowi Owsiance choremu na rybią łuskę. Ten gest to reakcja na nasz tekst.

Byłem złodziejem – zaczyna Jacek historię swojego nieudanego życia. Pisze zza krat sądeckiego
więzienia o tym, jak od najmłodszych lat kradł nawet niepotrzebne rzeczy.
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Za tydzień znajdziesz w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”
świąteczną kartkę dobroczynną z kopertą.
Wysyłając taką kartkę z dobrymi życzeniami nie tylko
wspierasz działalność charytatywną, ale też swoją pamięcią
sprawisz komuś radość. Pamiętaj o wysłaniu dobrych życzeń
– kartkę dostaniesz od nas.
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Z drugiej strony
Maserak podpadł Anicie Leśniak–Kopiec.
Na przeprosiny da jej pierścionek?
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Temat na
pierwszą
stronę

Ch

yba się starzeję, bo z coraz większym trudem
przychodzi mi zrozumieć, dlaczego w lokalnym życiu publicznym tak mocno ekscytujemy się
trzeciorzędnymi gierkami politycznymi, to co naprawdę istotne
spychając na plan dalszy. Przeglądając w ostatnich dniach lokalne media można odnieść wrażenie, że naszym najważniejszym
problem jest to, kto komu podaruje (albo wyrwie z gardła) jakieś stanowisko w jakiejś radzie,
kto obsadzi prezydium jakiejś innej rady, albo kogo do tego prezydium nie wpuszczą. Do rangi
problemu miesiąca urasta krwawy podział czegoś, co uczenie nazywane jest „komisjami merytorycznymi”, jakby od
efektu tych targów zależało cokolwiek w życiu sądeckiego Kowalskiego. Statystyczny Kowalski
prawdopodobnie ma to głęboko
gdzieś i nie potrafi wymienić nazwy choćby jednej takiej komisji, ani nazwisk ludzi o komisje
walczących. W tym samym czasie w tłumie samorządowców ginie zepchnięta do kategorii ciekawostek informacja, że sądecki
biznesmen został właśnie wybrany najlepszym przedsiębiorcą w Polsce. Mniej ważne? I tu jest
pies pogrzebany. Co ma większe znaczenie dla życia regionu
i jego mieszkańców? Samorządowe przepychanki finansowane
z naszego chudego portfela, czy
gospodarczy sukces, który setki i tysiące lokalnych portfeli zasila? Ubolewamy nad bezrobociem, nikłymi szansami młodych
na zawodowy sukces w mieście i regionie, masową ucieczką najzdolniejszych w poszukiwaniu lepszych miejsc do życia
i pracy. Narzekajmy dalej, wszak
z narzekania jeszcze nic konkretnego nie wynika. Jak ktoś niedawno złośliwie zauważył, w regionie najwięcej miejsc pracy
przybyło właśnie w urzędach, bo
w wolnorynkowych przedsiębiorstwach mnożyć je znacznie
trudniej. No i jaki z tego temat na
pierwszą stronę?

N I E DY S K R E C J E . Ogólnopolskie media zarzucają pochodzącej
z Nowego Sącza Anicie Leśniak–
Kopiec, że to przez jej zazdrość Rafał Maserak odpadł z popularnego
show „Taniec z gwiazdami”.
W Internecie pojawiły się nawet zdjęcia, na których widać
wściekłą Anitę, która z widowni obserwowała taniec Maseraka
z Agnieszką Jaskólską. Nie można nie zauważyć, jak sądeczanka
aż kipi patrząc na swojego chłopaka, który obejmował, dotykał
a nawet całował Jaskólską. No, ale
która kobieta by nie kipiała, nawet
jeśli wszystko to było przewidziane w układzie choreograficznym?
Rafał szybko znalazł jednak
sposób, żeby udobruchać ukochaną. Zaczął od romantycznego spaceru w warszawskich Łazienkach, na który zabrał Anitę
i jej córeczkę. Jednak czułe słówka i całusy dla sądeczanki oraz
uwaga poświęcona małej (jak donosi prasa, Maserak uczył ją łowić ryby i rozpoznawać gatunki
drzew) widać nie zdały egzaminu. Nie było więc wyjścia – tancerz musiał sięgnąć po cięższy
oręż i udowodnić, że żadne miłostki nie chodzą mu po głowie,
a o Anicie myśli zupełnie serio.

Jak widać Anita wyraźnie była nie w humorze…
Szybko wziął się więc za urządzanie mieszkania na warszawskim Mokotowie, do którego
wprowadzili się kilka miesięcy
temu. Razem wyruszyli na podbój sklepów z artykułami do wykańczania wnętrz, gdzie wybierali
tapety, listwy i karnisze. Maserak
popełnił jednak ogromną gafę – po

zakupach zabrał Anitę na obiad
do restauracji, która znajduje się
tuż obok mieszkania… Małgorzaty
Foremniak, czyli jego byłej partnerki. Na szczęście serialowa pani
doktor nie zakłóciła parze obiadu,
ale starania Rafała dla poprawienia atmosfery, zostały w znacznym stopniu zniweczone.

… ale na lotnisku już się nie
mogła od niego odkleić
Dlatego szybko wymyślił nowy
sposób na blondynkę i zabrał
Anitę w romantyczną podróż do…
Rzymu. Chyba podziałało, bo już
na Okęciu dziewczyna nie mogła
się od niego odkleić, a dobrze poinformowani twierdzą, że wróci
z Włoch z pierścionkiem zaręczynowym.
(TASS)

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

SMS
Uwaga prezenty!
Nie spotkałeś jeszcze św. Mikołaja?
Martwisz się, że nikt nie będzie pamiętał, by sprawić Ci przyjemność
jakimś drobiazgiem? Nie martw się
– mamy coś dla Ciebie! Pierwszych
piętnaście osób, które w czwartek 2 grudnia w samo południe odwiedzą naszą redakcję z aktualnym
wydaniem „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” otrzyma nasze firmowe
koszulki. Bądź dla siebie św. Mikołajem. Zapraszamy!
Chcesz wziąć udział w gali jubileuszowej z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Sursum Corda oraz koncercie Jacka Wójcickiego
– „Od La Scali do Piwnicy pod Baranami”? To bardzo proste. Wystarczy w czwartek 2 grudnia odwiedzić naszą redakcję z aktualnym
wydaniem „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, by otrzymać podwójne zaproszenie na to niezwykłe wydarzenie. Gala i koncert odbędą się
8 grudnia o godz. 20 w MCK Sokół
w Nowym Sączu.
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Ludzie

Najlepszy polski przedsiębiorca
mieszka i pracuje w Nowym Sączu!
Od lewej
– Ryszard
Florek, Jan
Krzysztof
Bielecki
i Roman
Młodkowski

Ryszard Florek, prezes grupy FAKRO
został Przedsiębiorcą Roku 2010
w ósmej edycji konkursu organizowanego przez firmę doradczą Ernst&Young. W sobotę odebrał nagrodę na gali w Warszawie, a kilka dni
później pojechał do stolicy ponownie,
tym razem na spotkanie z premierem
Donaldem Tuskiem.
– Żeby wygrywać, nie wystarczy
sam pomysł – mówił Ryszard Florek
odbierając wyróżnienie. – W latach
90. na rynku okien dachowych działało ponad dwadzieścia firm. Dziś
pozostało ich niewiele. To dowód na
to, jak trudno jest funkcjonować na
globalnym, światowym rynku, zdominowanym przez monopolistę.
FAKRO jako jedna z niewielu polskich firm, zdołała zbudować znaną
na całym świecie markę. Sądecka firma jest drugim co do wielkości producentem okien dachowych na świecie z przychodami przekraczającymi
miliard złotych. Ostatnio skutecznie podbija również światowy rynek
schodów strychowych.
R
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– Nie byłoby tego tytułu, gdyby
nie ciężka praca moich wspólników
i pracowników FAKRO – podkreślał
prezes Florek. – Chciałem gorąco
podziękować naszym dystrybutorom, dekarzom, którzy montują nasze okna oraz wszystkim klientom,
którzy je wybierają. Tym samym
dają nam szansę tworzyć w Polsce
kolejne miejsca pracy, nie tylko na
liniach produkcyjnych, ale również
w Dziale Badań i Rozwoju, w Dziale Eksportu. Dają nam szansę również być współautorem rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Jak podkreślają współpracownicy Ryszarda Florka tajemnica sukcesu firmy tkwi w ciągłym jej rozwoju i inwestowaniu
zysków. Pasją Florka jest edukacja ekonomiczna i biznesowa
społeczeństwa. Zaczął od najbliższych współpracowników, w tym
celu m.in. uruchomił stronę internetową „Inteligentny portfel”,
a ostatnio przygotowuje się również do stworzenia fundacji „Pomyśl o przyszłości”. Bo mimo licznych sukcesów firma ciągle myśli
o przyszłości.

Choć od wielu lat nazwisko Ryszarda Florka znajduje się na listach
najbogatszych Polaków, on sam wyjątkowo nie lubi, kiedy nazywany jest
milionerem. Konsekwentnie i świadomie kreuje swój wizerunek diametralnie odmienny od stereotypu
polskiego bogacza. Mimo niewątpliwego finansowego sukcesu Krystyna
i Ryszard Florkowie nadal mieszkają w 150–metrowej sądeckiej szeregówce z maleńkim ogródkiem, a prezes do niedawna jeszcze jeździł bardzo
przeciętym samochodem. Do legendy przeszły też opowieści o tym, jak

jeden z najbogatszych Polaków cierpliwie stoi w osiedlowym sklepiku
w kolejce po bułki, a z braku czasu
stołuje w sąsiadującym z firmą barze
„Węgierskim”.
Najlepszy polski przedsiębiorca
2010 roku od lat podkreśla, że nie
może wydawać pieniędzy na luksusowe domy i samochody, bo to demoralizuje załogę, od której wymaga
największego poświęcenia dla firmy.
Uważa, że jeśli przedsiębiorstwa na
coś nie stać, to ograniczenia powinien
zacząć od siebie.
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Co z tym
Sączem

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

K

iedy piszę te słowa nie jest
jeszcze pewne, czy w powiecie rządzi stary–nowy
starosta (pewnie tak),
a w Krakowie karty zostały rozdane zgodnie
z przewidywaniami (zapewne). Nieznany
jest w szczególności status przedstawicieli Sądecczyzny we władzach wojewódzkich,
ale wszystko wskazuje na to, że zostali wyślizgani na początku zimy. Niezależnie od
tego, nowo wybrane – chociaż też w większości te same – władze miejskie powinny zadać sobie pytanie: co z tym Sączem?
Wspomniane decyzje personalne, zwłaszcza
te sejmikowe, mają dla nas ogromne znaczenie. Jak pokazały trzy lata marszałkowania Leszka Zegzdy, mogą bowiem niezwykle istotnie pomóc prezydentowi i radzie
w kształtowaniu dziś i jutra naszego miasta.
W żadnym jednak razie nikt i nic nie zastąpi
ich w fundamentalnych obowiązkach wobec dzisiejszych wyborców, a także wobec
naszych i ich następców. Odpowiedzialność
za miasto to bowiem nie codzienne rządzenie i bieżące administrowanie. To nie tylko miasto kwiatów i zieleni oraz dziesiątek nawet ton wylanego asfaltu. To również,
a może nade wszystko, odpowiedzialne
myślenie o jutrze, to planowanie i przewidywanie z wyprzedzeniem dłuższym, niż
kolejna kadencja. To wyznaczanie kierunków, przewidywanie szans i zabezpieczanie
się przed zagrożeniami.
Największy znany mi orędownik takiego
sposobu myślenia, mój felietonowy sąsiad
Rafał Matyja trąbi o tym od dawna, nie tylko
na łamach DTS. Jakkolwiek jednak nie byłby on szanowany (a sądzę, że jest) lub wpływowy (a z tym pewnie nieco gorzej) sam jeden niewiele zdziała. Takich Matyjów trzeba
nam w Sączu na pęczki! Nie znaczy to oczywiście, że brak jest realnej nadziei na to,
iż prezydent, jego zaplecze lub rada zrobią

Hilton, hot-dogi
i złote jajka
cokolwiek wartościowego w tych zasadniczych kwestiach. Życie pokazuje niby, że
z optymizmem nie należy przesadzać. Być
może jednak gospodarz Ratusza szerzej niż
dotychczas otworzy się na miastotwórcze środowiska i pozytywnie myślących ludzi. A może nowi radni uznają, że interpelacje i pilnowanie sąsiedzkich interesów to
nie jest do końca ich powołanie. Wiele zależeć będzie od wyboru przewodniczącego. Rozsądek podpowiada, by postawić na
Jerzego Wituszyńskiego, ale licho nie śpi….
Doświadczenie, potencjał i pozytywna ambicja mogą bowiem z niego uczynić dobrego
orędownika spraw ważniejszych niż obsada stanowiska zastępcy przewodniczącego
podrzędnej komisji i większych niż trawnikowe figurki. Może też radni–debiutanci
wtłoczą w skostniałą strukturę świeżą krew
i pokażą, że fajniejsze od wyrafinowanego
przywalenia przeciwnikowi jest przedstawienie ciekawego pomysłu dla miasta.

Odpowiedzialność za miasto
to nie codzienne rządzenie
i bieżące administrowanie,
miasto kwiatów i zieleni
oraz dziesiątek ton
wylanego asfaltu. To
również, a może nade
wszystko, odpowiedzialne
myślenie o jutrze,
planowanie i przewidywanie
z wyprzedzeniem dłuższym,
niż kolejna kadencja.

Ech, rozmarzyłem się, powiedzą niektórzy. Być może. Ale z drugiej strony, jeżeli takich Matyjów będzie w mieście więcej, jeżeli pozytywne ciśnienie społeczne
popchnie naszych liderów na takie tory
myślenia i działania, to… „zrobimy jeszcze więcej”. Jak mówi słynne do niedawna hasło.
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Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

P

an Conrad Hilton, który utworzył sławną
sieć hoteli nazwanych
jego nazwiskiem, powiedział kiedyś: „Istnieją tylko trzy czynniki bezpośrednio wpływające na
biznes: lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja”. Miał na myśli nie tylko swoją branżę, ale także innego rodzaju punkty usługowe oraz
oczywiście sklepy. Nie trzeba być
adeptem psychologii biznesu ani
rynkowym tuzem, żeby mu przyznać rację. Jeśliby ktoś na przykład
chciał zarabiać na sprzedaży hot–
dogów, to wiadomo, że powinien
przytoczyć swoją budkę pod stadion Sandecji w dzień, gdy akurat
grają mecz. W tygodniu, zwłaszcza
rankami, najlepiej by mu było stanąć gdzieś przy moście heleńskim,
bo korki się tam teraz robią takie, że
ludzie rezygnują z jazdy busem czy
samochodem i walą tłumnie na piechotę. A potem, w ciągu dnia przenieść się pod „Europę”, która przyciąga mnóstwo klientów.
Skoro zasadę pana Hiltona może
w lot uchwycić najdrobniejszy nawet przedsiębiorca, to czy tym bardziej nie powinni ludzie zarządzający ogromnymi projektami? Okazuje
się, że niekoniecznie. Wystarczy jeden rzut oka na Galerię „Sandecja”.
Pustki. Ruch prawie żaden. Biznes
nie idzie? Oczywiście, że nie idzie!
A któż by się spodziewał, że pójdzie w miejscu, które nie tylko, że
na uboczu miasta się znajduje, ale
na dodatek nie da się do niego dojechać z powodu zawsze zakorkowanej ulicy Węgierskiej? Jak można było przypuszczać, że powstanie
tam spontanicznie centrum handlowe bez udrożnienia dróg dojazdowych? Lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja, panie i panowie.
Wygląda na to, że odpowiedzialni za tę budowę popełnili błąd. Zastanawia mnie tylko, dlaczego
nie dostrzegli go ci wszyscy, którzy podpisali z galerią umowy najmu na horrendalne kwoty? Co sobie

wyobrażali? Że Nowy Sącz to jakaś prowincjonalna dziura, w której
wystarczy otworzyć byle centrum
handlowe, żeby wszyscy zaczęli się do niego zlatywać jak pszczoły
do miodu? Owszem. W pierwszych
dniach było niejakie zainteresowanie, lecz także i rozczarowanie.
Głównie młodzi ludzie wybierali się
na Węgierską, bo „pogoda ładna, to
można się szlifnąć”. A gdy ich pytałem po powrocie o wrażenia, słyszałem nieodmiennie jedną tylko opinię: „Szału nie ma”. Było więc do
przewidzenia, że Galeria „Sandecja” w złej lokalizacji i bez pomysłu
na konkurowanie z „Europą” szybko
wpadnie w tarapaty. Co też się właśnie dzieje. Skoro brakuje klientów,
to i brakuje wpływów. Skoro brakuje wpływów, to handlowcy nie mają
z czego zapłacić za najem sklepów.
Rozpoczęli więc protest. Odzywają się w Sączu głosy, że skoro podpisali takie umowy, to teraz niech się
z nich wywiązują. W każdym biznesie przecież możliwość zysku wiąże
się z ryzykiem odniesienia porażki
i utraty zainwestowanych pieniędzy. Zgoda.
Być może jednak właściciele galerii, którzy do tej pory domagali się restrykcyjnego przestrzegania zawartych z najemcami umów,
powinni zasiąść z nimi do negocjacji. Dlaczego? Odsyłam do bajki
o kurze, co znosiła złote jajka. Codziennie jedno. Ni mniej, ni więcej. Pewnego dnia gospodarz zniecierpliwił się nieco i postanowił kurę
zabić, bo myślał sobie, że w ten sposób wyciągnie z niej wszystkie jajka i nie będzie musiał więcej czekać.
Oczywiście okazało się, że w kwoce
i tym razem było tylko jedno jajko.
A że nadawała się już tylko na rosół,
to i dopływ złota głupiemu chłopu
się raz na zawsze skończył. Podobnie z „Sandecją”. Można wyciskać
z tamtejszych handlowców ustalone
rok temu kwoty, ale jak im się pieniądze skończą i zaczną padać, to
może się okazać, że już nikt inny nie
przyjdzie na ich miejsce. A nawet
jak przyjdzie, to odwrócą się klienci,
bo tym bardziej nie będą chcieli kupować w miejscu okrytym złą sławą.
I przychody skończą się bezpowrotnie. Kredyty natomiast tak czy siak
główny inwestor będzie musiał spłacić. Może więc lepiej nie dusić tak
tej kury? Dać jej trochę swobody,
trochę ziarna, żeby odżyła i z czasem
zacznie znosić te złote jajka, na które tylu liczyło.

5

2 grudnia 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Hołdy
(nie)pruskie

J

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

estem pod wrażeniem. Właśnie odbył się przygotowany
przez kabaret „Ergo” i przy
wsparciu Miejskiego Ośrodka
Kultury benefis profesora Feliksa Kiryka, znakomitego historyka, mediewisty, nade wszystko
zaś przyjaciela Nowego Sącza. Formuła
benefisowa nie jest ani żywiołem, ani
codziennością naukowców, to raczej
„stan wyjątkowy”, który zdarza się im
od wielkiego dzwonu. Każdy gość na
scenie wyzwala we mnie potężne emocje, bo nigdy nie wiem, jaka będzie
jego reakcja na stresujące okoliczności,
jak się odnajdzie w świetle jupiterów,
pośród kabaretowej publiczności. A jeśli na dodatek jest to naukowiec, nauczyciel akademicki, rektor, wówczas
groźba nieprzewidywalności jest jeszcze większa. Oprócz tego miałem też
swój lęk osobisty. Po raz pierwszy recenzentem moich historycznych tekstów (zwłaszcza piosenek) miał być
wybitny autorytet, znawca przeszłości, wszystkich jej niuansów i zagadek. Obawy te okazały się niepotrzebne. Profesor (najwyraźniej ulubieniec
muzy Kaliope) ze swadą i z lubością zanurzył się w przeszłości, opowiadając
historie mądre, ciekawe, nierzadko pikantne. Odniosłem wrażenie, że wielu spośród nas, uczestników wieczoru, reanimowało w sobie zapomniane
trochę zainteresowanie dziejami narodu, może nawet benefisant sprowokował w nas jakiś wstyd? Mówił tak,
że nikt (łącznie ze mną, a prowadziłem imprezę!) nie śmiał mu przerwać.
Na niektóre pytania, jak na przykład:
co wstydliwego miał Bolesław Wstydliwy – odpowiadał chętnie, wchodząc
raz po raz w kolejne dygresje. Na pytanie, czy coś wstydliwego jest w naszej sądeckiej historii – najpierw się
wzbraniał, a potem jednak się wygadał. Cóż takiego rzekł profesor, nadwerężając nieco naszą lokalną dumę?
Nie powiem. Dowiedzcie się Szanowni
Czytelnicy od tych, co byli na spotkaniu. Snując dialogi sceniczne i przepijając je staropolskim miodem, w jednym tylko nie zgodziłem się z panem
profesorem: z jego optymizmem, co do

świadomości historycznej przeciętnego Polaka, a więc i sądeczanina. Pozwoliłem sobie nawet na żart, dosadną
puentę, która problem stawia jednoznacznie. Oto profesor (jakiś!), wyraźnie zdegustowany poziomem odpowiedzi studenta, mówi z wyrzutem: Ależ
pan nie zna żadnych dat! Na to student: Nie zgadzam się, panie profesorze, ja znam wszystkie daty, tylko nie
wiem co się wtedy działo! Obawiam
się, że znajomość historii wśród młodego pokolenia jest właśnie taka. Obym
się mylił. Ubierając benefis w historyczny kostium, chcieliśmy przydać
imprezie trochę kolorytu, sarmackiego sznytu. Stąd na scenie mnogość detali, rekwizytów a na widowni okuty
w prawdziwą zbroję (ze 40 kilogramów) rycerz Wacław Jagielski, znany
z tego, że w wolnych chwilach od mordowania swoim straszliwym Durendalem, oddaje się z lubością sztuce malowania. Sytuacje sceniczne przysmaczył
dodatkowo Teatr im. B. Barbackiego, ilustrując naszą narodową specjalność (warcholstwo) – fragmentem
„Zemsty”. Było więc pięknie (co na fotografiach utrwalił Daniel Daniszyn)
i mam nadzieję, że benefisant, wraz
z towarzyszącą mu rodziną, odczucia miał podobne. Myślę, że gratką dla
niego był także występ w… inscenizacji „Hołdu Pruskiego” w roli Zygmunta
Starego. Profesor Feliks Kiryk to osobowość niezwykła, warta czegoś więcej niż tylko benefis. Poddaję to pod
rozwagę włodarzom naszego miasta,
żeby w ferworze tzw. walki politycznej (cokolwiek to znaczy) nie zapomnieli o rzeczach naprawdę ważnych.
Jakąś namiastką należnych mu splendorów była obecność na scenie i pani
wiceprezydent miasta, i przedstawicieli wychowanków pana profesora,
i wicemarszałka Leszka Zegzdy. Ten
ostatni zaskoczył zgrabną rymowanką,
kończącą się efektownym określeniem
– „pniok honoris causa”. My z kolei obdarowaliśmy benefisanta stosowną literacka „laudacją” (jeśli Naczelny
DTS zezwoli, to opublikujemy!), wręczając jednocześnie efektowną, wielką pieczęć w kształcie pionka – hetmana z napisem: „Hetman Naddunajecki.
Uprawnia do użyźniania Dzikich Pól…
kultury!” Hołdy składać to miła rzecz.
Wiemy coś o tym, bo już 25 razy smakowaliśmy na scenie „bliskie spotkania” z wielkimi tego świata: od Jerzego Hoffmana poprzez Zofię Rysiówną,
Majkę Jeżowską, Janusza Olejniczaka
po Leszka Mazana. Jeszcze parę takich
spotkań, a będę mógł napisać książkę
kucharską – „Sądeckie specjały”.

Sądecki System
Partyjny

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

R

edaktor Molendowicz sprowokował mnie w RTK
do postawienia
tezy, która już od
dłuższego czasu cisnęła się na usta. W Nowym
Sączu nie mamy – jak w reszcie
kraju – dominacji dwóch partii
politycznych, ale cztery ugrupowania z apetytem i realnymi
szansami na władze. Pierwsze
to zwyciężający każde wybory parlamentarne PiS Mularczyka (nazywajmy go dalej PiSM),
druga – to potentat samorządowy – nazwijmy go Komitet Nowaka (KN). Trzecia – to oczywiste PO Czerwińskiego i Zegzdy
(niech będzie zatem POCZ).
Czwarta – na razie najsłabsza to
ta część Platformy i powiatowego samorządu, która orientuje się na Berdychowskiego. Żeby
się nie poplątało nazwijmy ten
czwarty byt – Ludźmi Berdychowskiego (LB). Te cztery partie są na razie ułożone w dwa
bloki. PiS–owski obejmujący PISM i KN oraz Platformerski
– obejmujący POCZ i LB. Ale ten
sojusz ma charakter powierzchowny i doraźny. Przyjrzyjmy się choćby sytuacji w Krynicy. Tam powiatowy radny PO
Dariusz Reśko walczy z Emilem
Bodzionym, niedoszłym radnym
powiatowym z SRS–u. Kogo popiera sejmikowy radny PO Zygmunt Berdychowski? Oczywiście Bodzionego. Poparł go także
radny powiatowy z PiS – Piotr
Ryba, choć to właśnie SRS zablokował jego partii drogę do
władzy w starostwie. Ciekawe,
prawda?
Zresztą pewnie większość
uważnych obserwatorów polityki sądeckiej nie dziwi się specjalnie. W naszym regionie bowiem
formalne partie są rzeczą dość
umowną, a rzeczywiste ugrupowania istnieją sobie w ich ramach, albo nawet w poprzek

tych ram. Żeby było jasne – nie
krytykuję tego stanu i nie wylewam krokodylich łez. Przeciwnie cieszę się, że nie wszystkie zło krajowej polityki do nas
zagląda. Co więcej uważam, że
taka personalizacja lokalnej polityki jest naturalna. Warto jednak pisać o niej wprost, bez owijania w bawełnę. Podobnie jak
trzeba dość otwarcie powiedzieć,
że w polityce rywal wewnątrz
własnej partii bywa większym problemem niż przeciwnik
zewnętrzny.
Spór wewnątrz partii jest
jednak znacznie trudniejszy, bo
pociąga za sobą ryzyko utraty poparcia wyborców, a nawet – choć to w polskiej polityce rzadsze – całkowitej
kompromitacji. Dlatego też na
co dzień przebiega w ukryciu,
a wybucha silnie w momentach kryzysu lub w przedwyborczych rozgrywkach. Pozwolą zatem Państwo, że nauczeni
wydarzeniami ostatnich kilku miesięcy będę od czasu do
czasu szyldy ogólnopolskie zastępował tymi bardziej lokalnymi. W tej „wielkiej czwórce” sądeckiej polityki może
zresztą dojść do kolejnych zaburzeń – związanych z układem sił w radzie miasta, powiatu lub sejmiku wojewódzkim.
A w roku kolejnym – w związku z wyborami parlamentarnymi. W tych ostatnich możemy mieć zresztą do czynienia
z rozstrzygnięciem sprawy piątej partii. Partii, którą przez
lata była lewica. Jednak kiedy
jeden jej lider przegrał wybory,
a drugi „ugrzązł” na listach PO,
sprawa przetrwania tej formacji na arenie lokalnej może być
dyskusyjna. Szczerze mówiąc
żal mi Sasa, bo reprezentował roztropny i – paradoksalnie
– bezpartyjny głos w miejskiej
radzie. Szkoda, bo był też reprezentantem tego, co w SLD
najlepsze i jeżeli na horyzoncie
pojawi się jakiś sądecki Napieralski, to zapewne nieraz zatęsknimy za Sasem. Ale formacje,
nawet te z wielkim szyldem,
nie są wieczne. A lokalna scena
kieruje się innymi regułami niż
ogólnopolska. Co nie znaczy, że
jest nam z tego powodu nudno
albo smutno. Raczej ciekawie
i niekiedy wesoło.
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Wybory samorządowe

Powyborczy remanent
WOJCIECH MOLENDOWICZ

niedzielne popołudnie za cztery lata.
Bo do wyborów raczej nie pójdzie. Po
co z takim namysłem pochylać się nad
kartkami do głosowania, skoro najczęściej i tak rządzą ci, którzy teoretycznie przegrali. Inna sprawa, że
część elektoratu nie rozumie nie tylko tego, co wydarzyło się po wyborach, ale i samo głosowanie jest często zbyt skomplikowaną czynnością,
stąd w wielu komisjach rekordowa
liczba nieważnych głosów.

Prawdopodobnie przeciętny wyborca nie miał prawa zrozumieć, co wydarzyło się 21 listopada, czyli zaraz po
tym, jak wrzucił swoje głosy do urny.
Być może niewiele z tego rozumieją również sami uczestnicy wyborczej gry, o czym mogą świadczyć ich
wypowiedzi. Z powodzi tysiąca informacji jakie pojawiły się po wyborach samorządowych wyłania się
chaos, który przy najlepszych nawet
chęciach trudno logicznie uporządkować. Wszystkie największe partie
odtrąbiły miażdżące zwycięstwo nad
przeciwnikiem, choć akurat żadna
z nich nie zdobyła tego, co planowała. Kto zatem wygrał, a kto przegrał?
Każdy na to pytanie musi odpowiedzieć sobie sam.

1.

Absolutne i bezprecedensowe zwycięstwo ogłosiło
sądeckie Prawo i Sprawiedliwość, bowiem zdobyło najwięcej
mandatów i głosów do Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Powiatu Nowosądeckiego, ma swojego prezydenta
Nowego Sącza i sporą grupkę miejskich radnych. Wszystko to prawda,
tak jak prawdą jest, że w sejmiku PiS
ponownie tylko opozycją, bo rządzić
będzie (podobno przegrana) Platforma Obywatelska. Podobnie zresztą
będzie w powiecie, gdzie PiS odnotował najlepszy wynik. Nie jest też wcale takie pewne, jak potoczą się sprawy
w mieście, bo Ryszard Nowak – owszem – partyjnego szyldu się nie wypiera, ale to jego komitet wyborczy
będzie chciał podyktować warunki
bratniemu klubowi w Radzie Miasta.

2.

Z PO jest podobnie. Poseł
Andrzej Czerwiński ogłosił z satysfakcją – co zresztą
nie mijało się z prawdą – że jego ugrupowanie ma największą ilość mandatów w Radzie Miasta, świetny wynik
w powiecie, no i podwoiło mandaty

5.

No więc kto wygrał te wybory – zastanawia się wybrany na kolejną
kadencję radny Grzegorz Dobosz. FOT. PAWEŁ LEŚNIAK
w sejmiku, o ilości głosów nawet nie
wspominając. I co z tego, skoro w radzie najliczniejsze PO będzie znowu
klubem opozycyjnym, a we władzach
województwa Sądecczyzna straciła
miejsce zajmowane dotychczas przez
wicemarszałka Leszka Zegzdę. Sukces? Tak twierdzą liderzy i powiatowi spece od wizerunku. Co rozumie
z tego wyborca? Prawdopodobnie nic.
Pozostaje mu poczucie, że i tak nie ma
znaczenia przy jakiej partii postawi
swój bezcenny krzyżyk na liście, bo
i tak nie ma wpływu na to, kto rządzi. Dla mniej wyrobionych politycznie obserwatorów może to wyglądać
dosyć dziwnie, jednak to jeszcze nie
koniec zdziwienia.

3.

Najciekawsze dopiero przed
nami. Partią, która zwycięstwa głośno nie ogłaszała, było – po raz kolejny – Polskie
Stronnictwo Ludowe. Bardziej dosadny elektorat ludowców i szeregowi członkowie nie patyczkują się specjalnie komentując, że PSL po prostu
R
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dostał regularny łomot. Czyli w tłumie
zwycięzców znalazł się wreszcie jakiś
przegrany! Problem w tym, że partia przegrana bierze właśnie władzę
tak w powiecie nowosądeckim, jak
i w województwie. Do spółki z innymi, ale bierze. Trzy dni po wyborach
lokalne tytuły krzyczały, że to wicestarosta Mieczysław Kiełbasa z PSL
rozdaje karty w powiecie sądeckim.
Dziwne? No może trochę. Jeśli zatem
Kiełbasa rozdaje karty, to co robi poseł Arkadiusz Mularczyk, lider zwycięskiego przecież ugrupowania? Mularczyk w takim razie karty tasuje, bo
od rozdawania się przegrani. Dziś już
wiemy, że karty zostały rozdane skutecznie: starostą – na czwartą kadencję – został Jan Golonka, wicestarostą
Mieczysław Kiełbasa, a przewodniczącym rady Wiesław Basta.

4.

Co myśli sobie po takiej
dawce politycznej logiki przeciętny wyborca?
Prawdopodobnie snuje już plany jak
sensownie zagospodarować sobie

Jak wspomniany przeciętny
wyborca ma nie czuć się zagubiony w powyborczej sądeckiej dżungli, skoro problemy z polityczną nawigacją ma taki wytrawny
analityk jak dr Rafał Matyja. Politolog
z WSB–NLU pisze w swoim komentarzu na str. 4 m.in. o sytuacji w Krynicy przed drugą turą wyborów: „Tam
powiatowy radny PO Dariusz Reśko
walczy z Emilem Bodzionym, niedoszłym radnym powiatowym z SRS–u.
Kogo popiera sejmikowy radny PO
Zygmunt Berdychowski? Oczywiście Bodzionego. Poparł go także radny powiatowy z PiS – Piotr Ryba, choć
to właśnie SRS zablokował jego partii
drogę do władzy w starostwie. Ciekawe, prawda?” Ano ciekawe i pięknie
wpisuje się w polityczny pejzaż Kotliny Sądeckiej.

6.

Jeśli są to rzeczy dziwne
i zaskakujące, to wywiad
jakiego udzielił DTS były już
kandydat na radnego miejskiego z ramienia PiS Jarosław Rola, jest lekturą porywającą, a nawet bestselerem.
Rola słynie z bezkompromisowości
i nazywania spraw po imieniu, więc
jak się już odzywa, to można na niego liczyć. Skoro zatem pełnomocnik
sztabu wyborczego i ostatni ideowiec
Prawa i Sprawiedliwości rzuca legitymacją partyjną nazajutrz po wyborach, to znaczy, że nie tylko wyborcy
pogubili się o co w tym chodzi. Jarosław Rola przyznaje, że też się pogubił, bo nie umiał – sobie i pytającym

– odpowiedzieć na pytanie do którego
PiS–u należy: Arkadiusza Mularczyka
czy Ryszarda Nowaka. Zabawne? Dla
nas może tak, dla tych, którzy każdego dnia muszą stawać przed takimi
partyjnymi rozterkami, to już chyba
znacznie mniej zabawne. No ale Nowy
Sącz jest jak zawsze najlepszy w Polsce. Inne regiony mają tylko zwykły
PiS i Polska Jest Najważniejsza, a my
oprócz tego mamy jeszcze PiS Mularczyka i PiS Nowaka. No chyba, że jest
jeszcze jakiś PiS Czerneckiego?

7.

Dla jasności: w Platformie
porządki nie wyglądają dużo
lepiej, choć tu akurat nikt
nie zgłaszał – jak Jarosław Rola, że
kolega z listy ciął mu baner wyborczy. Za to najbliższy współpracownik
kandydata na prezydenta Piotra Lachowicza nie zostawił na prezydenckiej kampanii suchej nitki, przy okazji zdradzając, że w PO – podobnie jak
w PiS każdy myśli raczej o sobie, niż
o matce partii. Zdrowy egoizm.

8.

Podsumowując – kto zatem wygrał a kto przegrał te wybory? Ktoś zna
już odpowiedź? Jeśli nie, to może
pomocny będzie ten ostatni przykład. Dotychczasowy wicemarszałek Leszek Zegzda – oczywiście
z PO – przez trzy lata pracy stawał
na głowie – jeździł, rozmawiał, zabiegał, negocjował, starał się może
nawet za bardzo, bo w efekcie głowa go od tego rozbolała i wylądował w szpitalu. Aby ponownie znaleźć się w Zarządzie Województwa
– w składzie swojej wygranej partii
– musiał jednak wykręcić przyzwoity wynik wyborczy, czyli więcej
niż 7 tys. sprzed czterech lat. Dostał 17 tys. głosów i okazał się jednym ze zwycięzców tych wyborów.
Zwycięzcą? Nie dała mu rady konkurencyjna partia, ale dali mu radę
partyjni koledzy, w nagrodę usuwając z Zarządu Województwa. Kto
jeszcze wygrał te wybory?

A

TWOJA
REKLAMA
w „Dobrym
Tygodniku Sądeckim”

Dobry pomysł!
Zadzwoń:
18 544 64 41 18 544 64 40

Ogłoszenie drobne
Kupię - Toyote
rok 87 - 97 stan obojętny.
Tel. 514-094-449.

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

7

2 grudnia 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Wybory samorządowe

Absolutnie warto pracować!

Niedzielna dogrywka

Rozmowa
z wicemarszałkiem
LESZKIEM ZEGZDĄ, który
w nowej kadencji nie
będzie członkiem Zarządu
Województwa Małopolskiego.

W dziewięciu miastach i gminach regionu odbędzie się wyborcza dogrywka. W drugiej turze wyborów samorządowych wybranych zostanie
trzech burmistrzów i sześciu wójtów.

– Osiągnął Pan bardzo dobry wynik
wyborczy, sądeccy samorządowcy
wysoko ocenili współpracę z Panem
w minionej kadencji, a jako jedyny
– poza Markiem Nawarą – nie zachował Pan stanowiska. Komentowano,
że partyjni koledzy z władz regionalnych chcieli Pana odstrzelić i to
im się udało. Jest Pan rozczarowany polityką?
– Nic podobnego. To jest taki
zawód, taki biznes. Ta sama polityka dała mi szansę cztery lata
temu. Wtedy nie narzekałem i teraz nie będę narzekał. Po prostu
zmieniam konstelację, biorę się za
nowe wyzwania.
– Czuje się Pan ograny przez partyjne układy?

– To złe słowo, mocno negatywne, świadczące o tym, że ktoś
miałby mi źle życzyć. Wierzę, że
tak nie było. Polityka to gra zespołowa, więc czasami się dzieje tak, a nie inaczej. W PO ścierały się sprzeczne interesy, wygrała
koncepcja wzmocnienia Krakowa
kosztem Sądecczyzny i ktoś musiał
zapłacić za to cenę.
– To może użyje Pan chociaż słowa „rozgoryczony”. Blisko cztery
lata pracy, starań, 17 tysięcy głosów

i zostaje Pan ukarany. Ma Pan poczucie, że warto było pracować?
– Absolutnie warto pracować!
Po pierwsze nie odchodzę w niebyt, będę szefem klubu radnych,
17–osobowego, pełnego silnych
osobowości i ciekawych postaci.
To jest jakiś zaszczyt. Czy warto
pracować mimo takiego finału?
Jeszcze więcej i jeszcze mocniej,
bo zawsze będę miał satysfakcję mijając miejsca, które udało
się w tej kadencji wspomóc. Ale
najważniejsze jest to, że przez te
cztery lata spotkałem mnóstwo
wspaniałych ludzi, z którymi łączą mnie relacje przyjacielskie
i koleżeńskie. To są rzeczy, które zostają na zawsze.
– Co Pan będzie teraz robił
zawodowo?
– Przede wszystkim chcę trochę odpocząć. Rozważam kilka
możliwości, o których teraz jeszcze nic nie powiem. Myślę, że będą
to nowe wyzwania i praca dla regionu, ale w innej formie.
Rozmawiał (MOL)

Dyskryminowani za poglądy?
Trzy osoby startujące z list Prawa
i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, straciły w ostatnim czasie swoje stanowiska. To dr
Andrzej Bulzak, który zrezygnował
z funkcji rektora WSB–NLU, Krzysztof Żyłka – dyrektor krynickiego sanatorium „Continental” należącego
do MSWiA, a także Jarosław Iwaniec – dyrektor oddziału banku BGŻ
w Nowym Sączu.
Andrzej Bulzak sam zrezygnował.
Pytany o powody odpowiedział, że
mają charakter osobisty. Jego rezygnacja może mieć jednak związek
z apelem absolwentów WSB–NLU,
którzy domagali się jego odejścia.
Zarzucili rektorowi, że kandydując
R

E

K

L

A

M

A

do sejmiku wojewódzkiego, zaniedbuje interesy szkoły i prowadzi
kampanię na jej terenie.
Ze strony internetowej sanatorium „Continental” znikło nazwisko dyrektora Krzysztofa Żyłki. Sam zainteresowany nie chciał
komentować sprawy, choć od lat
wiadomo, że obsada tego gorącego stanowiska zależy od formacji
aktualnie sprawującej władzę. Jarosław Iwaniec także odmówił komentarza w sprawie swojej dymisji, do której doszło niedługo przed
wyborami. Udało nam się porozmawiać z posłem PiS Wiesławem
Janczykiem, byłym wicedyrektorem BGŻ, który przez trzy lata
współpracował z Iwańcem:

– Chciałbym wierzyć, że ta
sprawa nie ma kontekstu politycznego. Nie lubię się jednak okłamywać i sam analizuję tę sytuację.
Istotne jest to, że decyzja nastąpiła
po rejestracji list i na dziesięć dni
przed wyborami samorządowymi.
Bardziej stanowczo sytuację określa poseł Arkadiusz
Mularczyk:
– Co do panów Iwańca i Bulzaka mogę tylko przypuszczać, że
były to rozgrywki polityczne. Jeśli chodzi o pana Żyłkę to mam na
to dowody. To są szykany za poglądy polityczne. W Polsce mamy
do czynienia z dyskryminacją za
poglądy.
(CYG)

Najciekawiej będzie oczywiście
w dużych miastach. Od początku
ogromne emocje towarzyszą rywalizacji w Krynicy–Zdroju. Na placu
boju pozostali rywale, którzy jeszcze niedawno ze sobą współpracowali: obecny burmistrz Emil Bodziony i jego były zastępca Dariusz
Reśko. W pierwszej turze Bodziony
uzyskał 2459 głosów, Reśko 2089.
Stawką jest jedno z najbardziej eksponowanych stanowisk samorządowych na Sądecczyźnie. Niestety łączą się z nim zawsze wielkie emocje
i bodaj najbardziej burzliwe spory
w regionie. Jeśli gdzieś w ostatnich
latach wybuchał konflikt samorządowy, to właśnie w Krynicy.
Nie mniej ciekawie będzie
w Gorlicach i Limanowej. Nad Ropą
obecny poseł i kandydat PO Witold Kochan otrzymał w pierwszej turze 3548 głosów, a jego rywalka Jadwiga Wójtowicz 2340. To
duża przewaga, ale do zagospodarowania jest sporo głosów po trzech
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innych kandydatach, którzy startowali 21 listopada. W Limanowej
stosunek głosów z pierwszej tury
układa się podobnie – Władysław
Bieda – 2121, a Grzegorz Biedroń
1648. Obaj są doświadczonymi samorządowcami, a w tych wyborach Biedroń już część planu zrealizował, zdobywając mandat do
Sejmiku Wojewódzkiego.
W gminach zdecydowanie najciekawiej zapowiada się pojedynek
w Mszanie Dolnej, gdzie dotychczasowy wójt Tadeusz Patalia zmierzy
się Bolesławem Żabą. Dwa tygodnie
temu Patalia wydawał się żelaznym
faworytem do zwycięstwa w pierwszej turze, a teraz do dogrywki staje pamiętając, że jego przewaga
nad konkurentem wynosiła ledwie 2643 do 2264 głosów. W Łącku i Kamionce Wielkiej o reelekcję
ubiegają się w dogrywce wieloletni
samorządowcy. Odpowiednio walczą Franciszek Młynarczyk i Janusz
Klag oraz Kazimierz Siedlarz z Antonim Potońcem. W Podegrodziu
Stanisław Łatka z Małgorzatą Gromalą, w Dobrej Benedykt Węgrzyn
i Zbigniew Smoleń, a w Laskowej
Stanisława Niebylska i Piotr Stach.

A

Konferencja współﬁnansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA BESKIDU
zaprasza mieszkańców gmin Stary Sącz i Podegrodzie
na
konferencję podsumowującą pierwsze doświadczenia
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
które odbędzie się 13 grudnia 2010 roku o godz. 17.00
w Sali Kina „Sokół” w Starym Sączu
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału
pod numerem telefonu 18 547 66 80.
Więcej informacji: www.bramabeskidu.pl

(W)
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Wybory samorządowe

Spowiedź kandydata
R O Z M OWA . Był pełnomocnikiem partii do spraw kampanii i jej kandydatem do Rady Miasta,
ale odszedł z Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście godzin po zakończonym głosowaniu.
MAŁGORZATA CYGNAROWICZ
Nawet nie został zaproszony do sztabu na wieczór wyborczy. Dlaczego
odszedł? Bo – jak sam to określa – nie
chciał kopać się z koniem. Wcześniej
ostrzegał posła Arkadiusza Mularczyka, że ten zostanie generałem bez armii. Teraz przewiduje, że mandaty PiS
w radzie miasta skurczą się do trzech,
a zyska na tym komitet Ryszarda Nowaka. Jarosław Rola zdradza „Dobremu Tygodnikowi Sądeckiemu” kulisy gier wyborczych i praw, jakimi
rządzi się kampania samorządowa.
Opowiada nam m.in., kto obiecuje i nie dotrzymuje słowa oraz o tym,
że w Nowym Sączu istnieją dwa PiS–y – Mularczyka i Nowaka.
– Dlaczego Pan odszedł z Prawa i Sprawiedliwości kiedy Państwowa Komisja
Wyborcza jeszcze liczyła głosy?
– Przyszedłem do PiS cztery lata
temu i była to pierwsza partia polityczna, do jakiej wstąpiłem. Wcześniej należałem tylko do Niezależnego
Zrzeszenia Studentów. Powiedziałem sobie – albo się do niej przekonam, a jeśli się rozczaruję to odejdę.
Odszedłem zaraz po wyborach. Ale
sytuacja była napięta zanim jeszcze
kampania na dobre się rozpoczęła.
Miało to związek z konstruowaniem
list wyborczych. W życiu cenię sobie dwie rzeczy – lojalność i honor.
Nie pozwolę sobą pomiatać. Nie mam
zwyczaju kopać się z koniem i rozpychać łokciami.
– A ktoś się Panu kazał kopać albo przepychać łokciami?
– Kiedy przyszedłem do partii ktoś
mnie zapytał – jesteś w PiS Arkadiusza Mularczyka czy Ryszarda Nowaka? Wybałuszyłem oczy. Ale okazało
się, że partia polityczna jest jak firma.
Trwa tam wyścig szczurów, dominuje
kumoterstwo i intrygi. Jedni się rozpychają łokciami, inni chcą nadskakiwać i podlizywać. Jeszcze inni próbują
trzymać się od tego z daleka, zachowując umiar i rozsądek. Na szczęście
nie brak też ludzi ideowych.
– Pan się do których zaliczał?
– Przez cztery lata bardzo się zaangażowałem w działania partii. Ale
od pół roku mamy do czynienia z wyraźnym podziałem na frakcje Nowaka i Mularczyka. Na wiosnę pojawiły się sygnały, że prezydent Nowak
chce założyć swój niezależny komitet lub pójść z poparciem Platformy
Obywatelskiej. To był pierwszy niepokojący sygnał, który niepotrzebnie zaostrzył sytuację. Spór rozgorzał
po wakacjach. Ja byłem zdania, że jeśli jest lider, czyli poseł, to jego zdanie bierze się najpierw pod uwagę.

Stało się inaczej. Pan prezydent nie
przychodził na posiedzenia zarządu miejskiego PiS. Ciężko było z nim
uzgadniać wewnętrzne sprawy partyjne. Efekt był taki, że nie dochodziło do konsultacji w małych gremiach
i dyskusja pomiędzy obydwoma panami przeniosła się do mediów. Nie
ma nic gorszego niż spory rodzinne,
które pierze się publicznie. Zaczęła się
licytacja, kto jest ważniejszy w mieście – poseł czy prezydent. Najgorsze
jest to, że zaczęto rozgrywać ludźmi.
– Co to znaczy?
– Pan Artur Czernecki miał rzekomo naciskać na pana Nowaka i domagać się głowy wiceprezydent Bożeny Jawor. Nie wiem ile jest w tym
prawdy. Mogę zaręczyć, że na żadnym posiedzeniu zarządu nie stanęły kwestie personalnie i nie było podobnego warunku pod czyimkolwiek
adresem. Nie było mowy, by kogoś
wymienić bądź usunąć ze stanowiska. Mogę z wieloma rzeczami się nie
zgadzać, otwarcie dyskutować, a nawet krytykować, ale sztyletem się nie
posługuję.
– Jaki był cel takich gier i gierek?
– To sprawa zasadnicza. Ryszard
Nowak wiedział czego chce, jest dobrym strategiem i ma żyłkę hazardzisty. Poseł Mularczyk nie wiedział czego chce, a jak już wiedział, to nie miał

pojęcia jak to zrobić. Bo jak ocenić sytuację, kiedy mówi się, że Nowak jest
naturalnym kandydatem na prezydenta, a później mruga się w stronę
Artura Czerneckiego. Mami się go, że
jest on jakimś rezerwowym kandydatem, tak na wszelki wypadek, gdyby coś „wydarzyło się” z Nowakiem.
Czas pokazał, że była to tylko gra obliczona na podbicie stawki, w którą zaplątał się sam poseł, mówiąc
panu Czerneckiemu, że jeszcze wielu rzeczy musi się nauczyć, a z drugiej strony rugając Ryszarda Nowaka za kolesiostwo. W polityce trzeba
być strategiem, a nie amatorem. Po
tych ruchach poseł Mularczyk rzucił na szalę swoją osobę. Powiedział,
że będzie kandydował na prezydenta,
lecz szybko się z tego wycofał. To tylko utwierdziło Nowaka w przekonaniu o słabości posła. Krwi w pojedynku nie upuścił, ale skrewił,
– A powody Pańskiego odejścia z PiS.
Dlaczego dopiero po wyborach?
– Wyznaję zasadę, że nie odchodzi
się w takim momencie jak wybory.
Dlatego nie podoba mi się to, co zrobiły panie w Warszawie. Mogły odejść
po wszystkim. Byłem przez te cztery
lata bardzo zaangażowany w sprawy partii. Przeszedłem z nią dwukrotne wybory samorządowe, parlamentarne, eurowybory i kampanię

prezydencką. Sporo. Podczas tych
ostatnich byłem pełnomocnikiem
wyborczym, a w ciągu trzech tygodni kampanii wyborczej nie mogłem
się z posłem spotkać i porozumieć
w zasadniczych kwestiach. Pisałem
maile, sms–y i nie dostałem żadnej
odpowiedzi. Trudno jest prowadzić
kampanię, jeśli mówi się do siebie
albo do ściany.
– Pan miał poczucie, że mówi do ściany?
– Odpowiem tak: pan poseł Mularczyk powiedział, że interesuje go
tylko sejmik wojewódzki. A co to
jest za polityk, który patrzy tylko
w jeden punkt? Jak można wygrać
całą kampanię, odpuszczając mniejsze bitwy i potyczki. Gdyby Napoleon miał takich dowódców w życiu
nie dotarłby do Moskwy. Efekt jest
taki, że konkurenci posprzątali mu
wszystko, łącznie z sądeckim podwórkiem. Nowak pokazał, że w Nowym Sączu to on rozdaje karty. Mam
też wielki żal do posła, że promował
wyłącznie Andrzeja Romanka, który
akurat potrzebował najmniejszej pomocy. Moją faworytką była pani Marta Mordarska. Mężczyzna powinien
wesprzeć swoim ramieniem kobietę, a nie drugiego mężczyznę. Prawie
nikt nie firmował jej na swoich ulotkach, a powinna była dostać ogień
ze wszystkich dział. Drugi efekt jest
taki, że nagle pojawia się przy panu
Mularczyku człowiek z nikąd. Przyszedł miesiąc przed wyborami i staje się pierwszym po Bogu. Kiedy pytam, kim jest osoba tasująca listami
i robiąca na nich kipisz – nikt mi nie
umie odpowiedzieć. Zapytałem posła
grzecznie – kto to jest? Odpowiedział,
że „człowiek instytucja”. Wklepałem w Internet nazwisko i wyskoczyło, że „człowiek instytucja” startował osiem lat temu z Samoobrony.
Nic więcej Internet nie podaje na jego
temat.
– Był Pan sfrustrowany?
– Może raczej poirytowany. Poseł powiedział mi: Jarek pociągniesz
listę u siebie w okręgu. Kiedy przyszedł czas na konkrety, patrzę na listę,
a tam mam numer trzy. I tu pojawia
się pan znikąd. Pan „samoobrońca”,
który co cztery lata się pałęta po różnych komitetach i teraz się przypałętał do nas.
– Ale Pan tajemniczy, przecież ten człowiek ma jakieś nazwisko.
– Mniejsza o to. Strasznie denerwuje mnie taka sytuacja, bo ja nie
lubię takich cwaniaczków i hochsztaplerów, którzy przemkną jak kometa i znikną jak efemeryda. Pomyślałem sobie, że coś jest nie tak. Ludzie
godni zaufania zostają zepchnięci
łokciami przez facecików wyjętych

z kapelusza. Tak nie może być. To był
pierwszy zgrzyt, ale zacisnąłem zęby.
Dostałem dwójkę na liście. Każdy lider powinien hierarchizować swoich ludzi i rzetelnie oceniać ich pracę oraz zaangażowanie. A poza tym,
gdybym ja coś komuś obiecał to słowo
jest święte. Gdy dowiedziałem się, że
będą dwie listy uświadomiłem sobie,
że to jest początek końca. Powiedziałem o tym panu Mularczykowi. Jeszcze latem zrobiłem dokładną analizę
tego, co się stanie. Póki co scenariusz
sprawdza się co do joty.
– Panuje raczej opinia, że wystawienie
dwóch komitetów to był dobry zabieg.
– Ależ skąd. To klasyczny przykład rozjechania się dwóch list. Do
wszystkich mieszkańców Nowego
Sącza dotarła broszurka prezydenta Nowaka, opatrzona logiem PiS.
W środku była wkładka promująca
kandydatów komitetu… pana Nowaka. Zadaję w tym miejscu pytanie: jeśli pani Kluzik–Rostkowska
została wyrzucona za wypowiedź
świadczącą o partyjnej nielojalności,
to jak odebrać to, co się stało w Nowym Sączu? To jest przykład nielojalności do kwadratu. W broszurze
PiS promuje się komitet konkurujący z partią, i jednocześnie sam lider
wykazuje najdalej idącą niemrawość
marketingową! Nie czarujmy się,
nie będziemy mówić, że się wspieraliśmy. Każdy walczył o swoje głosy. Walka toczyła się nawet w obrębie jednej partii. Mój baner ciął
kandydat z mojej listy. Zgłosiłem to
panu Mularczykowi, ale nie zainteresował się problemem. Mam nawet
świadków całego zdarzenia. W dowód uznania, nawet nie zostałem zaproszony na wieczór wyborczy. Za
to brylował tam radny, który cztery lata temu na blogu zadedykował
panu posłowi weselny, choć może
mało wesoły utwór: „Miałeś chamie
złoty róg”. Być może w tym roku
dopisze mu następną zwrotkę. Niezależnie od wszystkiego, życzę panu
Mularczykowi jak najlepiej, choć to
raczej pobożne życzenie.
– Jak zatem będzie wyglądać współpraca
w Radzie Miasta, skoro nawet kandydaci
z jednej listy nawzajem sobie szkodzą?
– Przypuszczam, że jeszcze w tym
roku komitet PiS skurczy się o dwóch,
trzech radnych, którzy przejdą do komitetu Ryszarda Nowaka. Być może
pan Nowak wyłuska jednego radnego z PO i zapewni sobie większość
w Radzie Miasta. Paradoksalnie PO
i kadłub PiS zawiążą koalicję, tyle
że opozycyjną. To byłby rechot historii. Przestrzegałem pana posła, że
zostanie generałem bez armii. I tak
się stanie.
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Kampania była nieudolna
R O Z M OWA . Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Sprawdza się to w przypadku kampanii
prezydenckiej Platformy Obywatelskiej w Nowym Sączu.
MAŁGORZATA CYGNAROWICZ
Wszyscy są zgodni, że porażka wyborcza Piotra Lachowicza poniesiona w fatalnym stylu to efekt złej
kampanii i braku promocji kandydata. Na szczerą rozmowę o niedawnych wyborach udało nam
się namówić najbliższego współpracownika niedawnego kandydata na prezydenta. Adam Orzechowski nie jest członkiem PO, ale
na temat kampanii wyborczej wie
wszystko. W ciągu ostatnich tygodni nie opuszczał Piotra Lachowicza na krok.
– Chyba już na chłodno możemy
ocenić kampanię PO w Nowym Sączu. Ta prezydencka Platformie się
nie udała.
– Kampania była prowadzona
nieudolnie. Nie było zaangażowania, tzw. powera, chęci wygranej
i determinacji. Najsmutniejsze jest
to, że koledzy nie wspierali Piotrka. Rozdałem ponad trzy tysiące
ulotek, na których były wizytówki
Piotra Lachowicza. U innych tego
nie było, a tak powinna wyglądać
współpraca.
– Był konflikt wewnątrz partii?
– Nie, tak nie można powiedzieć. Ale ludzie za dużo uwagi
przykładali do własnej kampanii,
zapominając o tym, że tworzymy zespół. Ja nie podejmowałem
strategicznych decyzji, nie byłem
i nie jestem w Platformie Obywatelskiej. Ale wiem jak bym taką
kampanię przygotował. Strategia
powinna być rozpisana na trzy
miesiące przed wyborami. Prosta rzecz – wykupienie na słupach
ogłoszeniowych, tzw. „okrąglakach” górnego miejsca. To nie jest
ważne, że PO nie wiedziała, kto
ma być kandydatem, ale miejsce
powinno być zarezerwowane. Potem było już za późno i stworzyło się optyczne wrażenie, że Nowak wyżej od Lachowicza. To są
proste błędy, których można było
uniknąć.
– Jak Pan ocenia zaangażowanie
w kampanię władz z Warszawy? PiS
miał w Nowym Sączu Jarosława Kaczyńskiego, Platforma o taki akcent
nie zadbała.
– No właśnie. Nie rozumiem
w Platformie jednej rzeczy. Nie
jest sztuką iść do tych, którzy nas
znają i na nas zagłosują. Trzeba
iść do tych, których trzeba przekonać. Kardynalnym błędem
było to, że w Nowym Sączu nie
było prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda

Co się stało z 1570 metrami kwadratowymi czarnego bazaltu z ul. Jagiellońskiej wartego ponad milion
złotych – pyta retorycznie Adam Orzechowski FOT. ARCHIWUM ADAMA ORZECHOWSKIEGO

Każdy kto umie liczyć
widział, że kwota,
którą Ryszard Nowak
przeznaczył na
kampanię – została
gigantycznie
przekroczona. To jest
sprawdzane. Każdy
dostał biuletyn
z osiągnięciami pana
prezydenta w formie
książki. Wiem ile
kosztuje druk. Masa
bilbordów, plakaty.
To nie była równa
kampania

Tuska i najważniejszych ministrów. W Warszawie wygrali. Ale
można było przewidzieć, że w Nowym Sączu nie pójdzie tak łatwo.
– I przegraliście prezydenturę.
– To będzie miało duże konsekwencje. Pieniądze swój da swojemu. A jak tutaj będzie prezydent
z PiS to zapomnijmy o inwestycjach. My w Nowym Sączy powinniśmy się nauczyć trochę cwaniactwa. Tu powinna być koalicja
PO–PiS na rzecz miasta. To jest interes miasta. Tutaj nie ustala się
emerytur i rent. Panuje niezrozumienie zasad samorządu. Dla mnie
idiotyzmem są kluby PO i PiS w Radzie Miasta. Tu powinien być klub
chodnika na ulicy Naściszowskiej,
a z drugiej strony grupa wspierania asfaltu na przedmieściu.
– Dobrze, ale Piotr Lachowicz dostał zaledwie 25 procent. Przegrał po
raz drugi.
– Zgadza się. Bardzo mi żal Piotra, ale na jego wynik złożyło się
wiele czynników. Na przykład fatalny pomysł z przyjazdem Bogdana Klicha do Nowego Sącza. Przez

media jest on uważany za jednego
z najsłabszych ministrów. Nowy
Sącz był kiedyś miastem garnizonowym. Przed wojną stał tu I Pułk
Strzelców Podhalańskich. Za komuny Karpacka Brygada Wojsk
Ochrony Pogranicza. Tu zawsze
stacjonowało ponad tysiąc żołnierzy. Dziś tego nie ma i w takie
miejsce wysyła się ministra obrony? I to jeszcze cywila! To wielkie
nieporozumienie.
– A który minister powinien wesprzeć
kampanię?
– Minister infrastruktury. To był
bardzo dobry pomysł. Ale skończyło się na pomyśle, bo odwołał
swoją wizytę, kilka godzin przez
konwencją PO. Prezydent Komorowski obiecał, że przyjedzie, wesprze Piotrka i Platformę. Chciałoby
się dziś powiedzieć prezydentowi:
„Niezły wynik miał Pan na Sądecczyźnie, ludzie byli bardzo zaangażowani w kampanię, ale Pan zapomniał o nas”. W Warszawie też
muszą zrozumieć, że pan poseł Andrzej Czerwiński nie zmieni wyniku, jeżeli nie dostanie wsparcia.

On pracuje w najtrudniejszym terenie, więc wszystkie siły i armaty powinny być skierowane na
Sądecczyznę.
– Jak Pan ocenia zaangażowanie posła w kampanię?
– Trudno wymagać, żeby poseł Czerwiński zrobił wszystko za
wszystkich. Tutaj trzeba się wziąć
samemu do roboty. Do posła mam
jeden zarzut, że zdecydował się na
prawybory tak późno. Trzeba było
je przeprowadzić przed wakacjami
i dużo wcześniej pokazać ludziom
kandydata.
– Sam pomysł z prawyborami był
dobry?
– Tak. Ale wykonanie wyszło jak zwykle. Poczta zawiodła. Niektórzy dopiero tydzień
przed wyborami dostali listy do
głosowania. Podziwiam tych,
którzy Poczcie zlecili rozpowszechnienie ulotek wyborczych.
Niektóre dotrą dopiero miesiąc po
wyborach…
– Ulotki Ryszarda Nowaka dotarły do
adresatów.
– Odpowiem pani tak: każdy kto
umie liczyć widział, że kwota, którą Ryszard Nowak przeznaczył na
kampanię – została gigantycznie
przekroczona. To jest sprawdzane.
Każdy dostał biuletyn z osiągnięciami pana prezydenta w formie
książki. Wiem ile kosztuje druk.
Masa bilbordów, plakaty. To nie
była równa kampania. Piotrek Lachowicz wydał pełną kwotę, ale to
wystarczyło tylko na ulotki, opłacenie reklam i kilka bilbordów. Na
tym koniec.
– Może źle zainwestowaliście te
pieniądze?
– Być może. Ale Platforma Obywatelska popełniała błędy jeszcze
przed kampanią. Słynna sprawa
kostki brukowej z ulicy Jagiellońskiej. Mam na myśli 1570 metrów
kwadratowych czarnego bazaltu szlifowanego o wartości ponad
miliona złotych. Co się z tym stało, PO tego nie wyjaśniła. Na interpelację dostała odpowiedź, że
to gdzieś zostało złożone. Nikt nikomu tego nie pokazał. Może w tej
radzie uda się to wyjaśnić. Zamiast
kostki jest coś, na czym panie masowo łamią obcasy. Mam u siebie,
na pamiątkę, dwie kostki z tego
bazaltu.
– I myśli pan, że bazaltem Piotr Lachowicz wygrałby prezydenturę?
– To nie chodzi o to, czy by
wygrał czy nie. Chodzi o prawdę. Ryszarda Nowaka powinno się
rozliczyć z jego kadencji, a tego
Platforma nie zrobiła.
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Gdy w firmie zabraknie kawy
Marcin Osman znalazł się wśród
najlepszych menadżerów świata.
Wziął udział w konkursie dla przedsiębiorców z branży interaktywnej
rozrywki i mediów organizowanym
przez British Council. Reprezentował Polskę w Wielkiej Brytanii. Stanął w szranki z przedstawicielami
jedenastu krajów: Argentyny, Kolumbii, Chin, Estonii, Indii, Indonezji, Libanu, Meksyku, Rosji, Arabii Saudyjskiej i Turcji. Nagrodą były
ciekawe kontakty zawarte z ludźmi
z branży marketingu internetowego
z całego świata.
– Gratuluję sukcesu, znalazł się Pan
w gronie najlepszych.
– Wygrałem polski etap konkursu i reprezentowałem nasz kraj
w finale ogólnoświatowym w Wielkiej Brytanii. Nie wygrałem. Było
tylko jedno miejsce i jeden tytuł.
Główne wyróżnienie pojechało do
Indii. Ale sam fakt, że byłem w finałowej dwunastce to już jest coś
niesamowitego.
– Na czym polegał ten konkurs, jak Pan
się o nim dowiedział?
– Z Internetu. Wypełniłem
aplikację i zaproszono mnie do
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pierwszego etapu. Przeszedłem go
pomyślnie i zakwalifikowałem się
do finału, który wygrałem. Zaprezentowałem przed jury siebie i swoją firmę – wizję Internetu i branży
interaktywnej. Swoją prezentacją
przekonałem jury, że warto inwestować we mnie i uczynić mnie
reprezentantem Polski w finale
światowym.
– Czym chciał Pan zaskoczyć jury
w Wielkiej Brytanii?
– Rozbudowałem swoją prezentację. Nakierowałem ją bardziej na
polski rynek. Pokazałem jak się pracuje w Polsce, jakie są różnice między naszym krajem a krajami europejskimi w pracy nad projektami
internetowymi. To było duże wyzwanie, bo każdy w jury miał zupełnie inny pogląd na temat projektu. W jury brytyjskim siedziały
największe sławy, jeśli chodzi o doświadczenie na rynku internetowym. Inwestorzy, firmy z dużymi
sukcesami i przedstawiciele British Council.
– Jaka była idea konkursu?
– Promocja przedsiębiorczości i pomoc w wyjściu na rynki
zagraniczne.

Marcin Osman
Pochodzi z Tylmanowej, szkołę średnią skończył w Łącku, a studiował na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie. Od roku prowadzi
własną firmę zajmującą się działaniami promocyjnymi w Internecie.
Jest zapalonym blogerem. Wziął
udział w dyskusji z premierem Donaldem Tuskiem na temat Internetu (www.ventureadventure.pl)

– Pana kierunek studiów niewiele ma
wspólnego z tym, co robi Pan teraz.
Agroinżynieria a marketing?
– Właściwie to nic nie ma wspólnego. Po drugim roku studiów zobaczyłem, że to czego się uczę jest ciekawe, ale ja chcę czegoś więcej. To
nie była wina studiów czy uczelni,
ale specyfiki mojej osoby, która zawsze potrzebowała spektakularnych
wyzwań. Zacząłem organizować
wykłady, konferencje w dziedzinie
biznesu, na przykład z Romanem
Kluską i Jerzym Buzkiem. Ciekawe
jest to, że w tym roku występowałem na konferencji w Nowym Sączu jako prelegent, a tuż po mnie
był Roman Kluska. Niesamowite doświadczenie, że najpierw zapraszam
pana Kluskę do siebie na konferencję, a kilka lat później mam zaszczyt
być prelegentem na tej samej konferencji, na której on wykłada. To mój
mały osobisty sukces. Ludzie, których poznawałem – przedsiębiorcy,
menadżerowie – zarażali mnie swoim stylem życia, bo to nie jest tylko
praca. Chociaż akurat bycie biznesmenem nie jest łatwe.
– Z jakimi trudnościami się pan
spotykał?

– Zasada biznesu jest bardzo
prosta – robić tak, żeby do firmy
więcej przychodziło niż wychodziło. To cała tajemnica biznesu. Są
duże wyzwania, ale i drobne codzienne problemy codzienności.
Na przykład, że skończyła się kawa,
a tu akurat przychodzi klient… Jak
go ugościć bez kawy – to taka humorystyczna rzeczywistość, ale tak
bywa. Są sukcesy – wygrywały projekty, ale są i projekty przegrane.
– Najciekawsze przedsięwzięcia?
– Na przykład „Firma z Plusem”
– to była konferencja, którą zorganizowaliśmy dla edukacji rynku.
Zauważyliśmy, że istnieje coś takiego jak analfabetyzm internetowy,
szczególnie w pracy z klientami,
którzy nie są świadomi siły Internetu. Trzeba ich edukować. Razem
z firmą Biuro Plus Kraków zaprosiliśmy ponad 150 przedsiębiorców.
Uczyliśmy ich podstaw Internetu. Inny projekt to Skylab – prowadzony przez naszą firmę z zakresu marketingu internetowego.
Tutaj też kładziemy nacisk na edukację internetową. To jest naprawdę ogromny problem.
Rozmawiała: (LIB)
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Sądecczyzna pełna jest
śladów kultur innych nacji
W minionym tygodniu Miasteczko
Galicyjskie było miejscem spotkań,
wykładów i dyskusji historyków,
etnografów i antropologów, którzy
są znawcami narodów licznie niegdyś zamieszkujących Sądecczyznę. O wielokulturowości naszego
regionu rozmawiamy z dr. Piotrem
Wierzbickim.
– Mówi się, że Sądecczyzna była
niegdyś prawdziwym tyglem różnych kultur.
– Tak było, bo warunki do osadnictwa w Kotlinie Sądeckiej bardzo temu sprzyjały. Mieliśmy tutaj
Łemków, Żydów, Cyganów, Lachów i Niemców. To właśnie ci
ostatni założyli miasto Nowy Sącz,
po czym roztopili się we wspomnianym tyglu narodowościowym. Znacznie później pojawili
się Niemcy galicyjscy. Tę różnorodność etniczną zasadniczo zmieniły
dopiero lata wojen i dziś już wygląda to wszystko zupełnie inaczej. Właściwie z całej tej długiej
listy zostali tylko Cyganie.
– Co więc ocalało z tej
wielokulturowości?
– Głównie architektura – na
przykład cerkwie łemkowskie, czy
układ przestrzenny miast. Sporo też jest pozostałości w mowie
potocznej, czy naszej codziennej kuchni – jak barszcz i chałka. Można też zauważyć, że Sądeczanie są nadal znacznie bardziej
konserwatywni, chociaż z drugiej
strony również i otwarci na poznanie tego, co inne i obce.

– Wspomniał Pan, że z wielu narodów
zamieszkujących kiedyś Sądecczyznę
zostali już tylko Cyganie. Na ich przykładzie niestety chyba widać, że nie
jesteśmy zbyt chętni do obcowania
z innymi nacjami.
– To nie do końca tak wygląda. Wystarczy spojrzeć na dorobek jaki zostawili tutaj Niemcy,
Łemkowie czy Żydzi. Wytworzyli
swoistą kulturę materialną, której trudno się doszukać u ludności cygańskiej. W ich przypadku
możemy mówić bardziej o folklorze, jako wkładzie w nasz wspólny dorobek kulturowy. Przecież
to była ludność biedna, nieustannie wędrująca i nieuznająca ogólnie przyjętych norm oraz zasad

życia społecznego. W efekcie niewiele możemy z nich czerpać. To
raczej stąd wynika ta niechęć,
trudno zatem uogólniać i mówić
o uprzedzeniach do wszystkich
innych nacji.
Rozmawiała MARIA REUTER

Dr Piotr Wierzbicki
Współpracowniki Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, historykiem i politologiem. Jest również autorem oraz współautorem
wielu publikacji naukowych,
między innymi książki „Szlak
spisko–sądecki”.

W świecie zabawek
„Dobry Tygodnik Sądecki”
i portal najtaniejwmiescie.pl
polecają

Wkrótce 6 grudnia. Zapominalskim
przypominamy, że w tym dniu przypada dzień św. Mikołaja, a dla spóźnialskich to ostatni dzwonek, by zaopatrzyć się w prezenty – przede
wszystkim dla najmłodszych. Producenci oraz handlowcy zacierają
ręce, spodziewając się dobrego obrotu. W tym roku szacuje się, że Polacy
wydadzą na prezenty mikołajkowe
prawie 300 zł czyli o 14 zł więcej niż
rok wcześniej. Najczęściej kupujemy
kosmetyki, perfumy, zabawki, ubrania, książki oraz artykuły spożywcze.
Najmłodszych interesują oczywiście
zabawki. A na rynku zabawek – podobnie jak w innych branżach – toczy się wojna o klienta. Co chwilę
producent zaskakuje pomysłowością nowej zabawki, a sprzedawca
kusi klienta w coraz bardziej wyrafinowany sposób. W tym roku św. Mikołaj najmłodszym przyniesie rowerki, klocki, lalki, książeczki, ubranka,
figurki potworów, elektryczne kolejki, samochody i samoloty sterowane
pilotem, a także… słodkie pluszaki.
Przy wyborze zabawek coraz częściej kierujemy się nie tylko ich wyglądem i funkcjonalnością, ale przede
wszystkim jakością i bezpieczeństwem, a także wpływem zabawki na rozwój dziecka. Ważne jest,
żeby zabawki posiadały atesty i polskie instrukcje obsługi. Coraz częściej

Zośka – moja miłość
PA S J A . O zośce – takiej pisanej przez
małe „zet”, szmacianej piłeczce – słyszał każdy. Nie dla każdego jednak kopanie niepozornej szmacianki może
przerodzić się w sztukę i być wymagającą dyscypliną sportu. Dla pochodzącego z Krynicy–Zdroju Tomka Króla, znanego jako „Królik” po tysiącach
godzin treningów i ćwiczeń, stała się
ważnym życiowym zajęciem. Tomek
jest teraz najbardziej znanym graczem footbag w Polsce. Niebawem nakręci teledysk promujący Sądecczyznę i zośkę.
– Typowa zośka polega na kopaniu
piłeczki nogą między osobami stojącymi w kółeczku, a footbag open
freestyle to już dyscyplina bardziej
wymagająca, w której trzeba dopracować część artystyczną i trudność
wykonywanych trików. Inna jest też
sama piłeczka. W footbagu nie może
to już być zwykła szmacianka. Powinna być wykonana ze specjalnego tworzywa – tłumaczy „Królik”.
Jego przygoda z footbagiem zaczęła się od filmiku, który oglądnął na

Internecie. Nie wierzył, że człowiek
może wyczyniać takie cuda z malutką piłeczką. Postanowił sam spróbować i miesiącami naśladował tych,
którzy publikowali w Internecie swoje nagrania.
– Potem pojechałem na mistrzostwa Polski do Wrocławia. Gdy zobaczyłem, co się tam działo, stanąłem
jak wryty. Wtedy dopiero dostałem
takiego powera i takiej zajawki, że
potem wszystko potoczyło się samo
– wspomina.
Szybko odkrył, że potrafi i lubi
zarażać innych swoją pasją. W Krynicy–Zdroju zorganizował warsztaty dla tak zwanej trudnej młodzieży,
na których udowadniał, że footbag
może być fantastyczną zabawką. Potem były pierwsze wywiady, nagrania
i zaproszenia na duże imprezy w Polsce. W pewnym momencie uświadomił sobie, jak wielkie ma możliwości i ile może osiągnąć. Ale – ku
zaskoczeniu znajomych – nie wystąpił w telewizyjnym programie „Mam
talent”, choć wszyscy twierdzili, że
zrobiłby tam wrażenie.

zwracamy też uwagę z jakiego kraju pochodzą. A wracając do słodkich
pluszaków. 25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Okazuje się, że pomimo bogactwa i różnorodności oferty dla najmłodszych,
mnóstwa zabawek naszpikowanych
elektroniką, nadal trendy są tradycyjne pluszaki, misie z klapniętym
uszkiem, bujany konik, drewniane
i ekologiczne klocki, samochodziki i kolejki. Zapraszamy do obejrzenia oferty zabawek na stronie
najtaniejwmiescie.pl.

W tym tygodniu na naszym
portalu można było złapać
następujące okazje:
Euphoria Calvin Klein
Woda Perfumowana 50ml
Zapach jest lekki i soczysty jak
owocowe nuty, które należą do jego
składników. Euphoria to zapach tajemniczy i pociągający jak ciemne egzotyczne kwiaty, zachęcające
do czerpania radości z każdej chwili
życia. Do nabycia w sklepie:
www.perfumytaniej.pl.
Brykiet drzewny
Wyprodukowany z trocin bukowych
bardzo mocno sprasowanych bez substancji wiążących (żywica, klej). Podczas spalania bardzo niska emisja
dwutlenku siarki oraz innych substancji szkodliwych. Mała ilość popiołu powstała po spaleniu może być wykorzystana jako nawóz ekologiczny. Oferuje:
DNG bramy ogrodzenia okna rolety parapety, Paszyn 230, 33–326 Mogilno.
Poleca Marcin Kutermak portal
najtaniejwmiescie.pl

Tomek,
zośka
i ktoś
jeszcze…
FOT. BEZOBAW.PL

– Wybrałem trasę pokazową po
Polsce, bo ważniejsza od pięciu minut sławy jest możliwość pokazania
innym ludziom, ile satysfakcji może
dać footbag. Nie wyobrażam sobie
innego zajęcia, przy którym można
tak zupełnie zapomnieć o codzienności – opowiada Tomek.
Dziś cieszy się ze swojego wyboru. Ma własnego sponsora, który go ubiera, objeżdża całą Polskę
z własną trasą pokazową, zaprasza

do wspólnych występów czołowych
muzyków hip–hopowych. A wiosną wraz z formacją „DKA” nagra
teledysk.
– Wymyśliłem, że skoro pochodzę z tych stron, fajnie byłoby go nagrać właśnie tutaj. Dziś już wiem, że
zdjęcia odbędą się w Nowym Sączu,
a cały klip będzie promował footbag
i Sądecczyznę – zdradza.
Ale mimo całego szumu, jaki się
ostatnio wokół niego panuje, nadal

jest zwykłym „ziomkiem”, a na co
dzień pracuje jako masażysta z krynickim SPA. I wcale nie czuje się
gwiazdą.
– I nie to jest najważniejsze. Dla
mnie liczy się propagowanie footbagu i zarażanie innych pasją. A największą satysfakcję mam wtedy, gdy
podchodzą do mnie ci, którzy jeszcze kilka lat temu się ze mnie śmiali i gratulują tego co robię – mówi.
(TASS)
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11–letnia J A D Z I A
N A L E PA , znana z programu telewizyjnego „Duże
dzieci”, audycji radiowych i filmów,
radzi naszym najmłodszym Czytelnikom, jak wkupić
się w łaski św. Mikołaja.

czegoś dać? Dlatego zawsze przygotowuję dla niego upominek, który
za każdym razem znika. Jak byłam
młodsza, rysowałam dla Mikołaja
rysunki, a teraz lepię figurki z modeliny. Można też przygotować poczęstunek, na przykład pierniczki
albo ciasteczka. On lubi słodycze.

Bądź gotów na niespodzianki
Najważniejsza zasada
Niektórzy w to nie wierzą, ale ja
wiem, że św. Mikołaj istnieje. Przychodzi zawsze do tych, którzy są
grzeczni, dobrzy i – przede wszystkim – w niego wierzą. Nawet dorośli, jeśli wierzą, że Mikołaj istnieje,
dostają od niego prezenty.

List to niekoniecznie podstawa
W liście do św. Mikołaja nie można
tylko napisać, że chce się dostać „to
i to” i na tym koniec. Trzeba go też pozdrowić i napisać kilka miłych słów.
Może warto zapytać go o zdrowie? Ale
raczej nie warto mieć nadziei, że odpisze. Ja zostawiam taki list na parapecie
i Mikołaj jakoś go sobie znajduje. Chociaż, tak naprawdę, sądzę, że on umie
czytać w naszych myślach i nawet jeśli
do niego nie napiszemy, to i tak będzie
wiedział, o czym marzymy.

Prezent dla Mikołaja
Co roku dostaję od niego prezent,
więc czemu też nie miałabym mu

Mikołaj lubi robić niespodzianki
i trzeba być na nie przygotowanym. Pamiętam, jak kiedyś przed
świętami, jak miałam chyba pięć lat,
byłam z Mamą na zakupach i zobaczyłam takiego ogromnego, pluszowego lwa. Był tak duży jak prawdziwy. Leżał na najwyższej półce
w sklepie i martwiłam się, czy ktoś
się nim zaopiekuje, bo wyglądał na
bardzo samotnego. Mikołaj widocznie wiedział o tym, że później długo
o nim myślałam, bo za kilka dni znalazłam lwa pod choinką. Nie mogłam
się nadziwić, że trafił akurat do mnie
i tak bardzo się cieszyłam.

Mikołaj jest w każdym z nas
My też jesteśmy Mikołajami za każdym razem, gdy robimy dobry uczynek. Możemy na przykład sprawić
przyjemność albo pomóc głodnym
i chorym dzieciom. Trzeba tylko
chcieć, żeby spełnić czyjeś marzenie
i być takim specjalnym Mikołajem.
Spisała: MARIA REUTER

MALI SĄDECZANIE O ŚW. MIKOŁAJU
A DA , 7 L AT: – W tym roku poprosiłam Mikołaja o grę
w statki i o pamiętnik. Nie wiem, czy akurat to dostanę,
bo bardzo dużo dzieci pisze do niego listy i mu się czasami myli, co komu miał przynieść. Pewnie też gubi niektóre prezenty, bo mu się wysypują z worka.

M AC I E K , 5 L AT: – Już czekam na Mikołaja, ale nie napisałem listu. I tak przyjdzie. Wiem, że przychodzi do
grzecznych dzieci i przynosi im fajne prezenty. A ja czasami jestem grzeczny i chciałbym, żeby przyniósł mi
klocki lego. Będę wtedy budował z nich pojazdy.

A N I A , 7 L AT: – Chciałabym zobaczyć, jak naprawdę
wygląda Mikołaj. Ale on przychodzi w nocy, bo wtedy
dzieci śpią i nie mogą go zobaczyć. Wiem tylko, że przyjeżdża wielkimi saniami, bo moja mama kiedyś go widziała i mi opowiadała.

A N D R Z E J , 8 L AT: – Żeby Mikołaj przyszedł, trzeba być
grzecznym i napisać list. Wtedy daje to, o co się go poprosi. To wszystko przynosi w takim ogromnym worku, w którym musi zmieścić prezenty dla wszystkich
dzieci.

DA R I A , 6 L AT: – Widziałam kiedyś św. Mikołaja. Ma
taką białą brodę, kapelusz i duże sanie. On ma bardzo
dużo pracy, bo każdemu musi przywieźć prezent i dlatego do jednych przychodzi wcześniej, a do innych dopiero w święta.
Zebrała: (MR)

Pokazali twarz sprawcy
napadu na bank
Sądecka policja ujawniła zdjęcia
przedstawiające mężczyznę, który 15 listopada napadł na punkt kasowy Łąckiego Banku Spółdzielczego w Jazowsku zabierając około 20
tys. zł. Pochodzą one z monitoringu
działającego w placówce.
– Prosimy o pomoc w ustaleniu, kim
jest ten mężczyzna oraz wszystkie inne osoby, które w chwili zdarzenia przebywały w pobliżu. Zależy nam na każdej informacji
oraz na wszelkich spostrzeżeniach
i uwagach, a zgłaszającym się osobom gwarantujemy anonimowość
– apeluje Witold Bodziony, komendant sądeckiej policji.
Na zdjęciach widać mężczyznę
(ok. 175 cm wzrostu) o sylwetce
zapaśnika. Pomimo kaptura i kominiarki częściowo zakrywających
mu twarz, można zauważyć charakterystyczne cechy, jak nos, czy
pełna twarz.
19 listopada kamery nie zarejestrowały napadu na placówkę
bankową w Starym Sączu. Policja
nie dysponuje więc wizerunkiem
osoby, która dokonała rabunku.
Okazuje się też, że podejrzenia co
do mężczyzny zatrzymanego nazajutrz po zdarzeniu w Starym Sączu, do tej pory nie sprawdziły się.
– Mężczyzna ten był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. Po zatrzymaniu został przesłuchany, ale nie zebrano
na tyle materiału dowodowego,
żeby postawić mu zarzut dokonania rozboju – tłumaczy komendant Bodziony.

FOT. MATERIAŁY OPERACYJNE POLICJI

Czekając na
Świętego Mikołaja

Komendant miejski policji w Nowym Sączu podniósł wysokość
nagrody pieniężnej do 4 tys. zł dla osoby, która pomoże w ustaleniu
sprawcy rozboju z 15 listopada br. w Jazowsku. Nagrodę otrzyma
również ten, kto przyczyni się do ustalenia sprawcy napadu na bank
z 19 listopada w Starym Sączu. Ewentualni świadkowie zdarzenia
lub osoby mogące posiadać informację na jego tema proszone są
o kontakt na numer 997 lub tel. 18 442 46 67, 18 442 46 71.
Wiadomo jednak, że również miał ok. 175 cm wzrostu, ale
był znacznie chudszy niż mężczyzna zarejestrowany przez kamery w Jazowsku. Jednak jak się
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, policja podejrzewa, że obaj sprawcy
mogą być ze sobą powiązani i być
może działali wspólnie. Sprawdzane są też wszystkie osoby związane

z napadami na banki w Nowym
Sączu i powiecie nowosądeckim
w minionych latach. Spora ich
część już odsiedziała swoje wyroki
i istnieje prawdopodobieństwo, że
mogą chcieć powrócić do „fachu”.
– Rozboje w Jazowsku i Starym Sączu mogą być też efektem
naśladownictwa – dodaje Witold
Bodziony.
(TASS)

po raz drugi. W ubiegłym roku zarejestrowało się ponad 800 osób.
Jedna z nich oddała już swoje komórki ratując czyjeś życie. Dni
Dawcy organizowane są przez studentów sądeckich uczelni.

które wyświetlają treść lekcji.
Tylko kilkanaście szkół w kraju może pochwalić się taką nowością techniczną. Uczniowie
korzystają także z terminali internetowych, które stoją na
szkolnych korytarzach.

Krótko
R E G I O N . – Zarażone wścieklizną
zwierzęta znajdujemy na całym
terenie od Rzeki Białej do Dunajca – alarmuje powiatowy lekarz
weterynarii w Nowym Sączu
Mariusz Stein. Od września potwierdzono już 36 takich przypadków. Ofiarą choroby padają najczęściej lisy. Do tej pory nie
trafiono natomiast na wściekłego
psa czy kota.
R E G I O N . Kierowcy odczuli najmocniej atak zimy. Tylko w miniony weekend w powiecie nowosądeckim doszło do 50 kolizji
drogowych. Zdarzało się też, że
kierowcy wjeżdżali w słupy, mury
czy rowy przydrożne. Na szczęście
obyło się bez wypadków.

N OW Y S ĄC Z . Dr Krzysztof Pawłowski 1 grudnia ponownie został
rektorem sądeckiej WSB–NLU.
Wcześniej z tej funkcji zrezygnował dr Andrzej Bulzak. Rezygnacja może mieć związek z listem
absolwentów, którzy zarzucili rektorowi prowadzenie agitacji
na terenie uczelni, podczas wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Andrzej
Bulzak startował z listy Prawa
i Sprawiedliwości.

N OW Y S ĄC Z . Jest ich już 1190.
Tyle osób zarejestrowało się w bazie potencjalnych dawców szpiku
kostnego. Akcja „Studenci w walce przeciw białaczce” odbyła się

L I M A N OWA . Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Ekonomik ma multimedialne tablice, które zastąpiły te tradycyjne. Zamiast kredy są rzutniki,

S TA R Y S ĄC Z . Zawalił się dach
na budynku gospodarczym. Nikomu nic się nie stało. Przyczyną był najprawdopodobniej zalegający śnieg. Strażacy apelują
o usuwanie śniegu z dachów, posesji i chodników. Za nie odśnieżenie tego ostatniego grozi mandat w wysokości 100 zł.
O F I A R Y M R O Z U . Są pierwsze ofiary mrozu. Z powody niskich temperatur zmarło dwóch
mężczyzn. W Lipnicy Wielkiej zamarzł 70–latek, a w Młynnem koło Limanowej 58–letni
mężczyzna.
(CYG, BRU, TASS, LIB)

13

2 grudnia 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Informacje

Chłopiec z rybią łuską dostał pomoc
Kilka tysięcy świątecznych kartek nie
trafi w tym roku do adresatów. I nie jest
to wina Poczty. Tak postanowiła firma
Wiśniowski i nie wynika to bynajmniej
z oszczędności. Kwota będąca równowartością kilku tysięcy kartek trafi do Piotrusia Owsianki, który cierpi na
rzadką chorobę rybiej łuski.
– Chcemy zarazić takimi inicjatywami innych. Wszyscy kontrahenci dowiedzą się drogą mailową, że
pieniądze za kartki, które mieli od
nas dostać, zostaną przeznaczone
na szczytny cel. Jedna osoba będzie
szczęśliwa dzięki nam w te święta
– mówił Wiesław Pióro, dyrektor do
spraw marketingu i eksportu w firmie Wiśniowski. Piotruś wraz z rodzicami został zaproszony do zakładu.
O 10–latku cierpiącym na rybią łuskę pisaliśmy przed miesiącem w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”. Tekst i opisywany problem
zrobił ogromne wrażenie na kierownictwie firmy Wiśniowski. I choć rodzice chłopca nie prosili wówczas
o pomoc, przedsiębiorco postanowiło

zareagować. Wówczas nie podawaliśmy prawdziwych danych chłopca.
Jego rodzice nie chcieli – jak nam mówili – robić wokół siebie szumu. Dziś
postanowili się ujawnić, aby swoim
przykładem pomóc innym żyć z tą
ciężką chorobą. Rodzice chłopca chcą
przeznaczyć część pieniędzy, które otrzymali od firmy, na zorganizowanie konferencji na temat choroby.
– Chcemy uświadomić ludzi, na
czym polega rybia łuska i jak się
z nią żyje – mówi Barbara Owsianka, mama Piotrusia.
Wiedza na temat choroby jest bardzo niewielka. Nie ma nawet statystyk
dotyczących liczby osób cierpiących
na tę przypadłość. Piotruś Owsianka jest jedyną osobą w Polsce, która
cierpi na tak dotkliwą odmianę rybiej łuski. Ciało chłopca wygląda jak
poparzone wrzątkiem. Trzeba je ciągle natłuszczać, żeby nie pękało. Ludzie z rybią łuską nie pocą się, bo skóra
nie ma funkcji wymiany ciepła. Choroby nie da się wyleczyć, można jedynie złagodzić jej objawy. Mimo to Narodowy Fundusz Zdrowia nie uznaje

Posłuchaj i pomóż

– Chcemy zarazić takimi inicjatywami innych – mówił dyr. Wiesław
Pióro podczas spotkania w firmie Wiśniowski FOT. MAŁGORZATA CYGNAROWICZ
jej jako przewlekłej. Dlatego wydatki na leczenie chłopca rodzice muszą
w całości pokrywać z własnej kieszeni.
Barbara Owsianka zwraca uwagę
także na inne problemy:

Krążek zawiera 10 utworów, a na nich
wpływy poezji śpiewanej, jazzu, alternatywnego rocka, a także muzyki
etnicznej. Muzycy wykorzystali wiersze Juliana Tuwima i Jerzego Lieberta.
– „Megro” to chrześcijańska grupa muzyczna, która kontynuuje tradycje zespołu „Megro 2”, powstałego
ponad 10 lat temu, specjalnie po to,
by zbierać pieniądze na rzecz walki
z mukowiscydozą – mówi Tomasz
Gargas, lider zespołu.
W skład formacji wchodzą studenci i uczniowie gimnazjum, którzy za cel stawiają sobie pomoc dzieciom dotkniętym ciężką chorobą.
Mukowiscydoza jest nieuleczalna
i śmiertelna. Średni czas życia chorego w Polsce to 24 lata. Szansę na

jego przedłużenie daje przeszczep
płuc. Ale jego koszt przekracza możliwości wielu polskich rodzin. To kwota ok. 95 tys. euro.
Pomóż chorym kupując płytę
„Tyle Cię wokół”. Krążek będzie do
nabycia w Małej Galerii w Nowym
Sączu. Na premierowy koncert zapraszamy 13 stycznia o godzinie 17 do
Małej Galerii właśnie. Koncert przedpremierowy odbędzie się 26 grudnia
w kościele Najświętszej Marii Panny
w Wielogłowach. Fragmenty płyty
można usłyszeć na stronie internetowej www.myspace.com/megrowiel.

Skład zespołu „Megro” to:
Michał Wojnar (perkusja), Mieszko Sychowski (bas), Mateusz
Śmierciak (akordeon), Tomek
Gargas (piano), Zuzia Słaby (altówka), Wojtek Wojtaczka (gitary), Ewa Wiśniowska (vocal), Iza
Mróz (vocal), Dominika Ruchała
(vocal), Bartek Skupień (vocal),
Szczepan Fałowski (akustyk),
ks. Tomasz Garwol.

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Informacje o chorobie na
www.ichtiozis.fora.pl

Każdy facet chciał kiedyś
tego spróbować
S P O R T Y WA L K I . Pierwsza sądecka zawodowa gala MMA za nami.
Walczyli zawodnicy z Małopolski
i Słowacji, ale to sądeczanie święcili największe triumfy. Piotr Leśniak,
Grzegorz Janus i Maciej Sikoński błyskawicznie sprowadzali swoich słowackich przeciwników do parteru.

U WAG A A KC J A . Muzyka łagodzi obyczaje i pomaga chorym. Dowodem na
to jest najnowsza płyta zespołu „Megro”, która ukaże się już w piątek. Całkowity dochód z jej sprzedaży zostanie
przeznaczony na rzecz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

– Osoby z rybią łuską mogłyby
normalnie pracować, ale w Polsce
niestety dochodzi do ich dyskryminacji. Za granicą inaczej podchodzi
się do problemu. W szkole dziecko

chore na rybią łuskę ma swojego
opiekuna, który jest do jego dyspozycji. Smaruje skórę, która potrzebuje ciągłego natłuszczania. To wiele ułatwia rodzicom, którzy pracują.
W Polsce trzeba radzić sobie samemu. Piotruś ma o tyle utrudnioną
sytuację, że jest niepełnosprawny
umysłowo, ma problemy z chodzeniem i inne liczne schorzenia. Rodzice jednak są optymistami i mówią, że są ludzie, którzy mają gorsze
problemy.
– Cieszymy się każdą chwilą spędzoną razem i staramy się nie myśleć
o przykrych sprawach – przekonują.
Piotruś Owsianka jest wesołym
i pełnym energii chłopcem. Lubi
zwiedzać, jeździć konno i jak większość dzieci jest łasuchem. W firmie
Wiśniowski zajadał się szarlotką, specjalnie dla niego przygotowaną. Obejrzał fabrykę, gdzie produkuje się bramy i drzwi garażowe, dostał także
mikołajowe prezenty.

Rozmawiamy
z zawodnikiem, trenerem
i organizatorem pierwszej
w Nowym Sączu gali MMA
Ground&Pound Gladiators
MACIEJEM SIKOŃSKIM.
– Sobotnia gala to tzw. sukces na całej linii?
– Zdecydowanie tak. Mimo, że
nigdy dotąd nie było w Nowym
Sączu takiej imprezy, hala zapełniła się kibicami, a walki były na
naprawdę dobrym poziomie.
– Widzieliśmy młodych mężczyzn,
często nastolatków, którzy walczyli
z pełnym zaangażowaniem. Skąd bierze się w nich potrzeba, żeby wejść
do klatki i, czasami bardzo brutalnie,
pobić przeciwnika? Dlaczego nie idą
na przykład pokopać piłki?
– Dlatego, że kopaniem piłki może się zajmować każdy, kto
chce uprawiać jakiś sport zawodowo. A żeby walczyć, nie liczy
się sama chęć zarobienia pieniędzy, bo tutaj niewiele można się
wzbogacić. Dlatego żeby walczyć
w klatce, trzeba mieć charakter.
Poza tym, chyba każdy facet chciał
kiedyś tego spróbować.

– Dlaczego MMA a nie boks?
– W boksie można znacznie mniej.
MMA daje większe możliwości i przez
to więcej się w klatce dzieje. Inaczej
niż na ringu, nawet jeśli zawodnik
jest już sprowadzony do parteru, ciągle może wstać i walczyć dalej. Zdarza się, że walczy cały zalany krwią.
Przez to walkom towarzyszą ogromne emocje, których brak w boksie.
– Dlaczego więc tak mało osób o tym
wie?
– Ponieważ MMA nie cieszy się
w Europie tak wielką popularnością jak na przykład w Stanach
Zjednoczonych. Pewne przełamanie nastąpiło w Polsce dopiero, gdy zaczął walczyć Pudzian.
– Powiedział Pan, że byle kto nie
może zawodowo walczyć w MMA.
Czy to samo dotyczy hobbystycznego
uprawiania tej dyscypliny?
– Ograniczenia dotyczą tutaj tylko zawodowców. Natomiast

trenować może każdy – bez względu na wiek, płeć, budowę i wagę ciała. Jeśli ktoś chce poznać sztuki walki dla samoobrony, to właśnie MMA
jest dla niego najbardziej wskazane.
– Kiedy następna taka impreza w Nowym Sączu?
– Wiosną. Będzie z jeszcze
większym rozmachem i jeszcze
lepszą oprawą. Ale na razie nie
powiem nic więcej. Chcę, żeby to
było niespodzianką.
Rozmawiała MARIA REUTER

MMA
Mixed Martial Arts, to mieszana sztuka walki, która dopuszcza wszystkie techniki z wyjątkiem
użycia broni. Walki MMA są niezwykle widowiskowe, ale jedną z ich
cech jest maksymalne ograniczenie
ryzyka obrażeń ciała czy śmierci.
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EKO - OGRÓD
TWOJA
REKLAMA
w „Dobrym
Tygodniku Sądeckim”

Dobry
pomysł!
Zadzwoń:
18 544 64 41
18 544 64 40

Rdziostów 59 ,
33-393 Marcinkowice
tel. 502 331 762

RODZINNY WYBÓR
CHOINEK cWI'TECZNYCH
z plantacji - ci¸te na miejscu
JODOY - kaukaskie, koreaÑskie
cWIERKI - czarny, srebrny
SOSNY

CENY
NEGOCJOWANE
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SYLWESTER W RYTRZE!!!
$ Karczma nad Potokiem
$ Kawiarnia hotelu Perła Południa

– 300 zł/os.
– 250 zł/os.

W cenie: OPEN BARY - alohol, soft drinki, wyszukane potrawy,
pokaz sztucznych ogni, dobra oprawa muzyczna
tel.: 18 446 90 31/33, 605 240 240
e-mail: recepcja@perlapoludnia.pl

Rozpoczecie zabawy o godz. 20.00
Menu:
1. Rosół z kluseczkami z mięsem
2. Talerz chłopski (ziemniaki opiekane, pyza z
mięsem, kapusta zasmażana, żeberko, kotlet drobiowy,
pierogi z mięsem panierowane)

3. Kawa mrożona, gruszka w sosie waniliowym
4. Rolada drobiowo - łososiowa w sosie
serowym, dufinki, bukiet warzyw
5. Barszcz z vol-au-vent z pieczarkami

Dodatki:
Jagnięcina na gorąco, obfity stół wiejski, zimna płyta, owoce,
ciasta, napoje zimne i gorące (bez ograniczeń), alkohol

Gwarantujemy:
- Profesjonalną orkiestrę,
- Pokaz sztucznych ogni,
- Doskonałą zabawę!
Cena - 225 zł od osoby.

Rezerwacja - 18 446 05 22, 602 310 021
www.upasonia.pl, Moszczenica Niżna 9a, 33-340 Stary Sącz
Istnieje możliwość transportu powrotnego za wcześniejszym zgłoszeniem.

NIE SZALEĆ
W TAKĄ NOC
TO GRZECH!
Jedna! Jedyna taka noc w roku już zbliża się wielkimi krokami. Sylwestrowe
szaleństwo i szampańska zabawa przed
nami. Wystrzałowe kreacje, kosmiczne makijaże, miły i… dobrze tańczący
partner, zrelaksowane ciało i wyśmienity humor to przepis na udaną „gorączkę
sylwestrowej nocy”. Ma być wesoło, klimatycznie, romantycznie i zaskakująco.
Kobiety w perłowych, złocistych, niesamowitych sylwestrowych makijażach
i pięknych kreacjach przy boku panów,
wyglądających równie widowiskowo.
Marzenie!
Jeśli dodać do tego wyszukane menu,
a w nim potrawy z łososia, jagnięciny
i oczywiście niezastąpiony poranny
czerwony barszczyk – palce lizać! Jeszcze kolorowe drinki i czysta, bo tę niektórzy preferują. Byleby nie skończyło się porannym bólem głowy. Ale i na
to jest sposób – „Zmartwychwstaniec”
to napój na posylwestrowego kaca. Wystarczy zmieszać sok pomidorowy
i ogórki kiszone, a do tego dodać ząbek
czosnku i łyżkę oliwy. Doprawić pieprzem, intensywnie wymieszać i wypić.
Po 15 minutach będziemy pamiętać tylko o udanej zabawie.
Nie zapomnijmy także o relaksie dla
ciała, żeby sylwestrowe wygibasy na
parkiecie, wychodziły pierwsza klasa!
Zapewni to profesjonalny masaż, który
nie tylko odpręży nasze ciało, ale doda
mu blasku i witalności.
Chciałoby się sparafrazować tytuł piosenki Aleksandra Żabczyńskiego „Nie
kochać w taką noc to grzech” – dlatego
my przekonujemy – „Nie szaleć w taką
noc to grzech”! Niesamowitych chwil
spędzonych w najlepszej sylwestrowej
atmosferze życzymy i Państwu i sobie.
A dla niezdecydowanych przedstawiamy propozycje spędzenia Sylwestra.

16
R

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 2 grudnia 2010
E

K

L

A

M

A

17

2 grudnia 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Obyczaje

Patrol z otwartymi drzwiami domu
Ten dom jest otwarty dla potrzebujących przez cały rok, ale w zimie puka do jego drzwi
szczególnie wielu gości.
MARIA REUTER

Każdy może pomóc tym, którzy nie mają gdzie spędzić zimowych nocy. Łatwo jednak, nawet
przy najlepszych chęciach, wyrządzić takim osobom krzywdę.
Na pewno dawanie im pieniędzy
nie jest rozsądne. To nic nie zmienia w ich sytuacji, a tylko ją pogłębia i utrwala.
Zamiast tego można, jak patrol
Emaus, podarować im jedzenie
i spróbować namówić do przyjścia do Domu Brata Alberta. Każdy może też zadzwonić na numer
alarmowy policji (997) lub straży
miejskiej (986 lub18 443 70 54).
W zimie służby te są zobowiązane
zająć się bezdomnymi i zapewnić
im miejsce noclegowe w schronisku, a w przypadku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu
– w Izbie Wytrzeźwień.
Można także przynosić do Domu
Brata Alberta (ul. Szwedzka 18, tel.
18 443 89 80) czystą odzież, pościel, koce, ręczniki, a także żywność. Tutaj na pewno żadna pomoc się nie zmarnuje.

Właśnie spadł śnieg i chwycił pierwszy mróz, Bezdomni znaleźli się
w szczególnie trudnej sytuacji. Każdy z nich może tu zjeść gorący posiłek, wziąć prysznic i przebrać się
w czyste ubrania. Przede wszystkim
jednak, dostanie ciepły kąt do spania. Dom Brata Alberta właśnie po to
powstał, żeby pomagać bezdomnym
mężczyznom. Tu mieszkają i pracują ci, którzy chcą zacząć od nowa.
Kompanioni – członkowie wspólnoty
„Emaus”. Tu też – niemal z całej Polski – przyjeżdżają ci, którzy szukają
schronienia na mroźne noce.
– Zima dopiero się zaczyna, ale
już mamy zajęte wszystkie czterdzieści łóżek w schronisku. Ale to
wcale nie znaczy, że nie możemy
już nikomu więcej dać schronienia. Miejsce zawsze się znajdzie i na
pewno każdy będzie mógł się ogrzać
– mówi Leszek Lizoń, zastępca dyrektora domu.

Gorącą zupę dostanie każdy
Jest mroźny, listopadowy wieczór.
Pan Leszek razem z Piotrem i Mariuszem, stałymi mieszkańcami,
pakuje do samochodu kosz pełen
kanapek i ekspresowych zupek oraz
termosy z wrzątkiem. Wyruszają na
patrol miasta. Chcą dotrzeć do tych,
którzy nie mają ciepłego łóżka i zaprosić ich do siebie. Tych, którzy
z zaproszenia nie będą chcieli skorzystać lub nie będą mogli (Dom
Brata Alberta przyjmuje wyłącznie
osoby trzeźwe), poczęstują ciepłym
posiłkiem.
– W ubiegłym roku, gdy patrol po
raz pierwszy wyruszył na ulice Nowego Sącza, rozdawaliśmy paczki z suchym prowiantem. Niestety, okazało się, że bezdomni często
wymieniali je u taksówkarzy na tak
zwane tanie wino. Dlatego tej zimy
musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie – tłumaczy pan Leszek.

Nie czekają na „dziękuję”
Pierwszy przystanek patrolu „Emaus” jest w samym centrum
miasta. W pustej piwnicy jednej
z kamienic od roku mieszka Jurek.
W dwóch ciemnych, zatęchłych, lodowatych pomieszczeniach urządził sobie legowisko, składzik złomu i makulatury. Patrol wyrywa go
z płytkiego snu. Jurek złości się, że
ktoś zakłóca mu spokój.
– Wynocha mi stąd! Ale już!
– krzyczy.
Pan Leszek nie daje się jednak wyrzucić i spokojnie tłumaczy Jurkowi,
że może przyjść do Domu Brata Alberta i tam bezpiecznie spędzić zimę.

Jerzy, choć kanapkę zjadł ze smakiem, nie chce ruszać się ze swojej piwnicy

W pustej piwnicy
jednej z kamienic od
roku mieszka Jurek.
W dwóch ciemnych,
zatęchłych, lodowatych
pomieszczeniach
urządził sobie
legowisko, składzik
złomu i makulatury.
Patrol wyrywa go
z płytkiego snu.

czy zjawi się w domu przynajmniej,
żeby zjeść porządny obiad, ale nie pozwala się zabrać z piwnicy.
Patrol nie może zrobić nic więcej.
Zostawia Jurka w piwnicy bogatszego
o gorącą zupę i pożywne kanapki. Nie
mówi jednak nawet „dziękuję”. Pana
Leszka i towarzyszących mu kompanionów wcale to nie dziwi.
– Bezdomny często nie potrafi
się już nawet cieszyć. Wiele z tych
osób przywykło do tego, że każdego dnia musi sobie jakoś rozwiązywać trudną sytuację i potrafi
to robić. Dlatego czasami zwyczajnie nie potrafi docenić pomocy, którą otrzymuje – tłumaczy pan Leszek.

Z nieba nam spadliście!
– Albo chociaż przyjdź się wykąpać, przebrać. Zjesz coś ciepłego
– przekonuje.
Jednak Jurek dalej próbuje wygonić nieproszonych gości. Łagodnieje
dopiero, gdy słyszy o gorącej zupie
i kanapkach. Obiecuje zastanowić się

Dworzec PKP świeci pustkami. Za
chwilę zostanie zamknięty na noc
i dlatego nikt nie szuka tutaj schronienia. Na ciemnych ulicach patrol
także nie wypatrzył nikogo w potrzebie. Dopiero w poczekalni dworca autobusowego Leszek Lizoń rozpoznaje dwóch mężczyzn.

FOT. (MR)

– Przecież wy byliście dziś u nas
na zupie. Dlaczego nie powiedzieliście, że nie macie się gdzie podziać
– zagaduje ich.
Mężczyźni wydają się trochę zakłopotani. Próbują tłumaczyć, że nie
chcieli sprawiać kłopotu. Okazuje się,
że pili alkohol i patrol nie może ich
zabrać do domu. Zapewniają jednak,
że tę jedną noc mają gdzie spędzić
i zajadając parującą zupę obiecują stawić się w schronisku z samego rana.
Gdy patrol ma już wracać, Mariusz zauważa wśród czekających na
autobus pasażerów kolejnych dwóch
mężczyzn. Choć są raczej schludnie
ubrani, na ich twarzach widać zmęczenie i rezygnację. Nie dowierzają,
gdy pan Leszek proponuje im posiłek i zaprasza do domu.
– I będzie można się wykąpać
i ogolić? – pyta z nadzieją w głosie
jeden z nich.
– Z nieba nam spadliście – cieszy się drugi, a jego oczy wypełniają się łzami.
Obaj pochodzą spoza Nowego Sącza. Prawdopodobnie nigdy dotąd nie

słyszeli, że jest tutaj miejsce, gdzie
mogą otrzymać pomoc. Są trzeźwi,
więc kompanioni zapraszają ich na
noc do domu.
– Możemy wam zaoferować tylko
miejsce na korytarzu, ale na pewno
będzie wam ciepło – tłumaczy Mariusz. Mężczyźni bez wahania wsiadają do busa.
– Byleby tylko było, gdzie bezpiecznie spędzić noc – powtarzają.

To pierwszy krok,
aby wszystko zmienić
Są kolejnymi osobami, które w tym
roku udało się namówić na zatrzymanie się w domu. Mogą tutaj zostać do końca zimy, a nawet dłużej.
– Jeśli ktoś chce coś zmienić w sobie i swoim życiu, dajemy mu na to szansę. Może wstąpić
do wspólnoty „Emaus”, zamieszkać u nas na stałe, zacząć pracować. Przyjście do Domu to pierwszy krok, żeby wrócić do w miarę
normalnego funkcjonowania – tłumaczy Leszek Lizoń.
Dlatego tej zimy jeszcze wiele razy
wyruszy w te same miejsca z kompanionami na patrol. Tylko to daje szansę, że nawet Jurek z zatęchłej piwnicy w końcu zdecyduje się pojechać
z nimi do domu.
– Jadąc na patrol, jeździmy z otwartymi drzwiami naszego domu. Niestety, nie każdy chce
przez nie przejść, ale nie można się
o to obrażać. Trzeba dalej próbować
i zapraszać do środka. Może w końcu
się uda – mówi Leszek Lizoń.
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Kobieta

Rozmowa z instruktorką
frique dance KINGĄ MOTYKĄ
– Frique dance brzmi dość… frywolnie.
– Frique to znaczy „zakręcony”
– zakręcony taniec, w którym staram się wydobyć z kobiet to co najlepsze – seksapil i kobiecość. Zajęcia
ćwiczą poruszanie biodrami, piersiami, częściami ciała, które zwracają uwagę mężczyzn.
– Wszystkie kobiety, niezależnie od
wieku, mogą brać w nich udział?
– Oczywiście. W moich zajęciach brała udział bez kompleksów
pewna starsza pani. Zainteresowane są jednak głównie młode dziewczyny. Może dlatego, że łatwiej im
odważnie wydobywać z siebie seksowne ruchy.
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A

– Jak wyglądają zajęcia frique dance?
– Przedstawiam układ taneczny, którego panie się uczą. Czasem
jest to typowy układ hip–hopowy,
czasem układ do powolnej muzyki. Zajęcia ćwiczą głównie koordynację ruchową. To nie jest, jak
na zajęciach fitness, jeden układ
powtarzany przez kilka kolejnych
spotkań, nie ma tu też podstawowych stałych ruchów. Za każdym
razem układ jest inny, modyfikowany zależnie od możliwości grupy. To stricte układ taneczny, z którym właściwie można by publicznie
wystąpić.
– Jaki jest efekt? Jak czuje się kobieta ćwicząca taki „zakręcony
taniec”?
– Ja osobiście czuję się lepiej
i o wiele bardziej kobieco. Mam

nadzieję, że panie biorące udział
w zajęciach, mają podobne odczucia. Taniec przy okazji spala zbędne kalorie, ale na moich zajęciach
dobrze jest, jak panie mają trochę
ciała, mają co pokazać, czym poruszać. W czasie tańca często powtarzam: „przed wami stoi mężczyzna, macie go uwieść, pokażcie
co potraficie”. Oczywiście na początku uczestniczki są skrępowane, ale później… jest dobrze. Wiadomo, że taniec dodaje pewności
siebie. Dzięki zajęciom kobieta
jest świadoma, że potrafi wydobyć z siebie seksapil. Skoro przełamała się, więc zapewne potrafi też i coś innego. Jeśli do tego
doda uśmiech, to staje się naprawdę zmysłowa i kobieca.
(JOMB)

FOT. ARCHIWUM K. MOTYKI

Taniec czyli prawdziwa zmysłowość
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
2 grudnia
N OW Y S ĄC Z : godz. 18, Dom Gotycki, 167. koncert z cyklu „Wieczory w Muzeum–Historia i Muzyka”, recital fortepianowy Piotra
Palecznego, w programie utwory
Fryderyka Chopina; godz. 15.30,
Oddział dla Dzieci SBP, „Z bajką
przez okrągły roczek” – spotkania
z bajką dla przedszkolaków; godz.
10–16, MCK SOKÓŁ, sala im. Sichrawy, „Nie zapomnijcie o mnie,
Jan Paweł II” – koncert Sądeckiego
Chóru Gospel; godz. 10, 12, Miejski
Ośrodek Kultury, sala widowiskowa, spektakl teatralny „Calineczka” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Cudoki–Szczuroki”;

3 grudnia
N OW Y S ĄC Z : godz. 12, Galeria SOKÓŁ, Arte–Fakty – wernisaż wystawy; godz. 12, Galeria SOKÓŁ, Arte–
Fakty – „Konceptualizm w sztuce
świata” – wykład zamknięty dla
młodzieży, prowadzenie Wojciech
Szymański; godz. 16, Oddział dla
Dzieci SBP, „Leśne duszki” – zajęcia
literacko–teatralne dla dzieci; godz.
14–18, MCK SOKÓŁ, sala im. Barbackiego, Tańce i zabawy Lachów Sądeckich – warsztaty dla początkujących ; godz. 18, MCK SOKÓŁ, sala
im. Lucjana Lipińskiego, Chopin łączy pokolenia – koncert symfoniczny
w wykonaniu pianistów: Aleksandry
Świgut i Piotra Palecznego oraz Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu;
K R Y N I C A – Z D R Ó J : godz. 16, Pijalnia Główna, sala koncertowa,
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2010 „Krynica – Zdrój bez barier” w programie wręczenie nagród „Darczyńca
Ziemi Sądeckiej 2010” i „Pomagam”, część artystyczna, prezentacja prac wykonanych przez dzieci niepełnosprawne;

4 grudnia
N OW Y S ĄC Z : godz. 9–17.15, MCK
SOKÓŁ, sala im. Barbackiego, Tańce i zabawy Lachów Sądeckich
– warsztaty dla początkujących;
godz. 10–14, MCK SOKÓŁ, sala im.
Sichrawy, Warsztaty Teatralne;
K R Y N I C A – Z D R Ó J : godz. 15.30,
Pijalnia Główna, sala koncertowa,
występ zespołu tańca artystycznego „Miniatury”;

6 grudnia
N O W Y S Ą C Z : godz. 15.30, Oddział dla Dzieci, „Kolorowa Biblioteka”–zajęcia plastyczno–literackie
dla dzieci; godz. 17, Galeria SOKÓŁ, „Władysław Hasior – powrót”
– wernisaż wystawy; godz. 10, 11,
16.30, 18, MCK SOKÓŁ, sala im. Sichrawy, „Zbrodnia i kara” wg Heinricha Hoffmana, spektakl i warsztaty
teatralne w wykonaniu Teatru Figur
w Krakowie; godz. 16–17, Filia SBP
na osiedlu Wólki, „Głośne czytanie”;
K R Y N I C A – Z D R Ó J: godz. 16, Pijalnia Główna, sala koncertowa, Koncert Mikołajkowy;

Wernisaż wystawy Michała Piotrowskiego „30 lat z aparatem”, którą
w zabytkowych piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej można było
oglądać do 30 listopada, odbył się 10 listopada. FOTO ARCH. SBP.
8 grudnia
NOWY SĄCZ: godz. 9–10, Filia SBP na
osiedlu Millenium, „Głośne czytanie”;

WARTO WIEDZIEĆ:
* PIOTR PALECZNY – pianista; laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Sofii, Monachium, Trzecia Nagroda Konkursu
Chopinowskiego w Warszawie oraz
konkursów w Pleven i Bordeaux.
Jego repertuar obejmuje przede
wszystkim muzykę klasyczną, romantyczną oraz klasykę XX wieku;
* A R T E – FA K T Y – formuła projektu skupiona była wokół idei sztuki współczesnej z uwzględnieniem
sztuki aktualnej i przewidywała
cykl przedsięwzięć, którymi były:
prezentacje multimedialne, wykłady, projekcje filmowe, spotkania z artystami oraz warsztaty. Założeniem projektu było otwarcie
jego odbiorców na indywidualną
refleksję i ekspresję, wprowadzenie oraz przygotowanie do świadomego kontaktu ze sztuką współczesną m. in. poprzez kształtowanie
wrażliwości estetycznej, poszerzenie wiedzy, pobudzanie aktywności twórczej oraz doskonalenie indywidualnej ekspresji artystycznej.

od 12 l.); godz. 21.15 (26.11), 19.30,
21.15 (27.11–2.12), Śniadanie do łóżka (Polska, komedia romantyczna);
godz. 18.30 (jedyny seans 26.11),
Śmierć w Wenecji (Francja, Włochy,
dramat); godz. 15 (26, 30.11, 1,3.12),
Święty Mikołaj (Finlandia, dramat,
familijny); godz. 11, 13, 15, Mia i Migusie (Francja, Włochy, animowany); godz. 17, 20.15, Historie Świąteczne (Niemcy, Norwegia, dramat,
komedia); godz. 18.30 (26–29.11–1–
2.12), Kobiety bez mężczyzn (Austria,
Francja, dramat); godz. 18.30 (jedyny seans 30.11), Na północ od Kalabrii (Polska, dokument fabularyzowany); KROKUS: godz. 16.15, 18, 20,
Skrzydlate świnie (Polska, komedia);
K R Y N I C A – Z D R Ó J : JAWORZYNA:
godz. 10.50, 13.40, 16.30, 19.20,
Harry Potter i insygnia śmierci
(USA, W. Brytania, dubbing);
G O R L I C E : WIARUS: godz. 17, Zemsta futrzaków (USA, komedia familijna, b/o.); godz. 19, Aż po grób
(USA, czarna komedia);

3–8 grudnia
N O W Y S Ą C Z : SOKÓŁ: godz. 16,
19.15, Śniadanie do łóżka (Polska,
komedia romantyczna); godz. 15,
17 (od 4.12), dodatkowo godz. 11,
13 (4–5.12), Zaplątania 3D (USA,

film familijny, dubbing, b/o.); godz.
17.30, Iluzjonista (Francja, W. Brytania, animowany); godz. 11.15, 13.15,
15.15 (4–5.12), Mia i Migusie (sala
studyjna, Francja/Włochy, animowany, dubbing, b/o.); godz. 15
(3, 7–8.12), Święty Mikołaj (Włochy, Francja, familijny, dubbing);
godz. 16.45, 20.15 (5–6, 8–9.12),
godz. 16.45 (7.12), Historie świąteczne (W drodze do domu) (Norwegia 2010, komediodramat, sala
studyjna); godz. 18.30, Kobiety bez
mężczyzn (Austria, Francja, dramat); GRAND OFF 2010: nagrodzone filmy krótkometrażowe (sala
studyjna): godz. 21 (3–9.12), Paranormal Activity 2 (USA, horror);
KROKUS: godz. 16.15, Zemsta futrzaków (USA, familijny, komedia);
godz. 18, Amerykanin (USA, dramat,
thriller); godz. 20, Chloe (USA, Kanada, dramat, thriller);
G O R L I C E : WIARUS: godz. godz.
17, Zemsta futrzaków (USA, komedia familijna, b/o.); godz. 19, Aż po
grób (USA, czarna komedia);
K R Y N I C A – Z D R Ó J : JAWORZYNA: godz. 13, Harry Potter i insygnia
śmierci (USA, W. Brytania, familijny,
dubbing); godz. 11, 16, 18, Zaplątani
(USA, familijny, komedia, przygoda);
godz. 20, Śniadanie do łóżka (Polska,
komedia romantyczna);
L I M A N OWA : KLAPS: godz. 16.30,
18 (3–4.12, 6, 8.12), godz. 12, 18.30
(5.12), godz. 15.30, 18.30 (7.12), Zakochany wilczek 3D (USA, Indie,
animacja, przygoda); godz. 20, Red
(USA, Kanada, komedia, akcja);

POLECAMY:
I L U Z J O N I S TA : Historia rozgrywa się
w Edynburgu lat 50–tych XX wieku.
Film przedstawia historię starzejącego się artysty music–hallowego, zmuszonego podróżować bez przerwy
pomiędzy miastami i wsiami, aby prezentować wciąż swój numer magiczny w podrzędnych barach i parkach.
Spotyka on pewnego dnia na swojej
drodze młodą dziewczynę Alice, która posiadając w sobie zachwyt dziecka, całkowicie wierzy w jego sztuczki uważając je za prawdziwą magię.

REPERTUAR KIN:
R O Z DA J E M Y B I L E T Y
„ I L U Z J O N I S TA” powstał wg. scenariusza słynnego francuskiego reżysera i komika. Jak nazywał się ten
twórca? Specjalnie dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie na polecany film. Aby zdobyć
bilet, należy pojawić się w naszej
redakcji w czwartek 2 grudnia i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie .

2 grudnia
N OW Y S ĄC Z : SOKÓŁ: godz. 14.30,
17.15, 20, Harry Potter i insygnia
śmierci (USA, przygodowy); godz.
12, 14 (27–28.11), 15.30 (26.11–2.12),
Zemsta futrzaków (USA, familijny,
komedia); godz. 17.30, Iluzjonista
(Francja, W. Brytania, animowany,

Kadr z filmu „ILUZJONISTA”

FOTO: STOPKLATKA

Iluzjonista zaczyna się więc starać
w swoich występach, aby ją uszczęśliwić. A ona obdarza go coraz większym zachwytem.

WYSTAWY:
N O W Y S Ą C Z : Mała Galeria, XVIII
Mały Festiwal Form Artystycznych,
wystawa malarstwa Jacka Dłużewskiego; Akademicka Galeria Sztuki
WSB–NLU, wystawa poplenerowa pn.
„Na Granicy – Where Borders Meet”;
Galeria SOKÓŁ, wystawa pn. „100 lat
kina w SOKOLE”; Dziecięca Galeria
im. Stanisława Szafrana Pałacu Młodzieży, „II Otwarty Salon Plastyczny”
oraz kiermasz prac plastycznych dzieci i młodzieży PM; zabytkowe piwnice
SBP, wystawa Michała Piotrowskiego
„30 lat z aparatem”; 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; Biuro Wystaw Artystycznych, „Przegląd 2010”–wystawa
pokonkursowa członków TPSP; wt.–
nd., 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, Skansenowskie Impresje–Dawna wieś
i miasto;
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 : Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, wystawa malarstwa Franciszka Maśluszczaka
i Bartosza Ślusarskiego;
K R Y N I C A – Z D R Ó J : wt.–nd., Muzeum Nikifora, Za ścianą świata–
wystawa malarstwa Władysławy
Iwańskiej.
KINGA STUDZIŃSKA
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Obyczaje

Byłem złodziejem
Mam na imię Jacek. Spróbuję napisać historię mojego życia, choć
tak po prawdzie, sam nie wiem,
czy coś z tego wyjdzie. Ale jedno
jest pewne – to co tutaj napiszę,
będzie szczere i prawdziwe.
Moje dotychczasowe życie było
nieudane i bardzo złe. Pamiętam
moją pierwszą kradzież. To był rower. Stał sobie za kościołem, a ja
go po prostu zabrałem. Później
okazało się, że ten rower był jakiegoś chłopaka, który miał ogromne problemy z chodzeniem. Miałem wtedy kilka lat, ale do dzisiaj
zupełnie nie rozumiem dlaczego to zrobiłem. Przecież miałem
swój rower, chodziłem do kościoła, a w domu nie brakowało niczego. Czasami mieliśmy nawet
dużo więcej niż znajomi i sąsiedzi wokół.
Gdy miałem 11 lat, mama wyjechała do pracy do Włoch. Zostaliśmy pod opieką ojca. Razem z siostrą, po cichu bardzo się z tego
cieszyliśmy, bo już mama nie mogła nas trzymać żelazną ręką. Angelika szybko zaczęła się zadawać
z nieciekawymi kolegami i coraz
rzadziej pojawiała się w domu.
Ja za to coraz częściej chodziłem
na wagary. Plątałem się wtedy
po mieście, gdzie mnie nogi poniosły i podkradałem co się dało.
Najczęściej pieniądze, słodycze
i inne drobiazgi w sklepach. Podobało mi się, że tak łatwo można coś mieć. Czasami zabierałem
ze sklepu nawet zupełnie niepotrzebne mi rzeczy, żeby je zaraz
wyrzucić do kosza.
W pewnym momencie zrobiłem się jak szarańcza. Nie było
miejsca i dnia, żebym nie kradł.
Najbardziej lubiłem szatnie w zakładach pracy. Tam było zawsze
dużo portfeli, a to co ukradłem
mogłem przepuszczać tygodniami. W końcu zainteresowała się
mną szkoła. Razem z ojcem mieliśmy stawić się w Sądzie dla Nieletnich. Ojciec jakoś nie okazywał
zdenerwowania czy zakłopotania. Odczułem, że przyjął to obojętnie. Nie okazał emocji, nawet
wtedy, gdy sąd oddał mnie pod
opiekę kuratora i kazał chodzić
do szkoły. Tak, już tam lecę. Zamiast tego, zacząłem kraść rowery. W latach dziewięćdziesiątych rower górski trzymał
cenę, więc kradłem na potęgę.
Nie wiem ile tych rowerów było,
ale wszystkie sprzedawałem Rosjanom i Ukraińcom handlującym na targowisku. Tam popyt
był większy niż podaż i bywało, że jadąc na jednym rowerze

FOT. (MR)

Więzienny pamiętnik, część 1

Coraz częściej chodziłem na wagary.
Plątałem się wtedy po mieście, gdzie mnie
nogi poniosły i podkradałem co się dało.
Najczęściej pieniądze, słodycze i inne
drobiazgi w sklepach. Podobało mi się, że tak
łatwo można coś mieć. Czasami zabierałem
ze sklepu nawet zupełnie niepotrzebne mi
rzeczy, żeby je zaraz wyrzucić do kosza
do kupca, zabierałem spod ścian
i płotów jeszcze jeden. Wiedziałem, że sprzedam ich każdą ilość.
Wreszcie zatrzymała mnie policja i umieściła w Izbie Dziecka.
Przesłuchiwali mnie, ale do niczego się nie przyznałem. Bardzo dobrze wiedziałem, że jestem
bezkarny. Starsi, profesjonalni
złodzieje nauczyli mnie, że jedyne, co mnie może spotkać to

poprawczak. A z niego przecież
można uciec.
Pamiętam, że w czasie przesłuchań, policjanci wkurzali się, bo
zachowywałem się skandalicznie.
A jak wyszli, wyciągnąłem z kurtki jednego z nich portfel. W toalecie sprawdziłem jego zawartość
i okazało się, że nie było w nim
ani grosza, jedynie dokumenty
– dowód osobisty, prawo jazdy

i legitymacja policyjna. Przestraszyłem się, że to naprawdę ważne papiery, ale nie mogłem ich
przecież zwrócić. Schowałem więc
wszystko pod umywalką. Wyszedłem. Policjanci czekali na mnie
pod domem już następnego dnia.
Wciągnęli mnie do samochodu,
zaczęli krzyczeć i straszyć. Zupełnie nie rozumiałem o co im chodzi.
W końcu się uspokoili i poprosili,
żebym im oddał dokumenty. Zgodziłem się i pojechaliśmy do komendy. Policjant tak się ucieszył,
że nic nie zginęło, że aż mnie uściskał i wypuścił do domu.
Potem było już z górki. Zacząłem się zmieniać ze złodziejaszka w prawdziwego złodzieja
i z niesfornego małolata w chuligana. Za kolejne przewinienia
trafiłem do Pogotowia Opiekuńczego. Tam poznałem wielu chłopaków zajmujących się bardzo
różnymi przestępstwami. Choć
w moim słowniku nie było słowa

„przestępstwo” – chyba nawet nie
wiedziałem, co to słowo znaczy.
Nie było w moim słowniku nawet
słowa „kradzież”, bo złodziejstwo
było wtedy nazywane przez nas:
dziubaka, zabieranie, krojenie,
walenie, dziesionowanie.
Czasami uciekaliśmy z pogotowia, żeby kraść. Ja już nie latałem
po mieście szukając pozostawionych bez opieki torebek i portfeli. Zamiast tego przyłączyłem
się do ekipy, która w ciekawszy
i zabawniejszy sposób „zarabiała” pieniądze. Zajmowaliśmy się
głównie włamaniami do sklepów,
mieszkań, domów i kiosków. Po
prostu sobie tam wchodziliśmy.
I tak przez dwa lata. I choć nie
byłem wtedy zbytnio zadowolony z tego, ile „zarabiałem”, to nie
narzekałem, bo najważniejsza była
dla mnie wtedy akceptacja w grupie. No, ale taka sielanka nie mogła trwać wiecznie.
Opracowanie: (BRU)
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Nie potrzeba wielu zmian,
tylko kilku jakościowych
Kolejarz jest zagrożony spadkiem, ale pełen optymizmu. Zmiany kadrowe już się rozpoczęły.

Jeszcze kilka lat temu nikt się nie
spodziewał, że w niewielkiej podsądeckiej wiosce może być pierwszoligowa drużyna piłkarska. To
się udało dzięki uporowi Stanisława Koguta. Senator postawił cel i go
osiągnął. Po pierwszej rundzie beniaminek ze Stróż zajmuje miejsce
w strefie spadkowej. Jednak nastroje w Kolejarzu są optymistyczne.
Drużyna myśli o wzmocnieniach.
Kolejarz zdobył 17 punktów
w rundzie jesiennej, zajmując 15
lokatę (na zakończenie sezonu
z ligi zdegradowane będą zespoły z miejsc 15 – 18). W dolnej części
tabeli jest duży tłok. Pogoń Szczecin i Nieciecza wyprzedzają Kolejarza tylko różnicą bramek. Kolejne zespoły również mają niewielką
przewagę punktową nad beniaminkiem. W rundzie wiosennej zapowiada się zaciekła walka o utrzymanie. Najważniejsza osoba w klubie,
senator Stanisław Kogut (oficjalnie
sprawuje funkcję wiceprezesa) już
myśli o wzmocnieniach. Od swoich
piłkarzy wymaga przede wszystkim
zaangażowania.
– Dla zawodników w I lidze futbol jest ciężką pracą – powiedział
Stanisław Kogut. – Oczekuję od
nich ambitnej postawy na boisku
od pierwszej do ostatniej minuty. Od lat tak gramy i Kolejarz jest
z tego znany. Nie tolerujemy sytuacji, w której zawodnik mógłby przejść obok meczu. W klubie
jest znakomita atmosfera. Tworzymy jedną wielką rodzinę. Myślę, że spokojnie powinniśmy się
utrzymać.
Mocną stroną Kolejarza jest
unormowana sytuacja finansowa.
Klub nie oferuje bardzo wysokich
zarobków dla piłkarzy, ale nie ma
też zadłużeń i jest wypłacalny. Co
w obecnych realiach piłkarskich nie
zdarza się zbyt często na zapleczu
Ekstraklasy. Nie wszystko jest jednak idealne. Kolejarz ma też jedną
z najgorszych frekwencji w I lidze.
W Stróżach większość mieszkańców interesuje się piłką nożną. Jednak niewielka wioska nie może liczyć na tłumy kibiców na meczach.
Stanisław Kogut wzorem niecierpliwych prezesów wielkich klubów lubi zmieniać trenerów, kiedy

FOT. KUBA TOPORKIEWICZ

JACEK BUGAJSKI

zespołowi się nie wiedzie. W ciągu kilku miesięcy drużyna miała
trzech szkoleniowców. W czerwcu awans do I ligi wywalczył Jarosław Araszkiewicz. Wkrótce potem
jego umowa z klubem została rozwiązana. Obecnie prowadzi drugoligową Wisłę Płock. Nowym szkoleniowcem drużyny ze Stróż został
Jerzy Kowalik. Trener znany głównie z pracy w Wiśle Kraków. Przez
chwilę był nawet pierwszym trenerem Białej Gwiazdy. Jako asystent
pracował w krakowskim klubie
u boku Wojciecha Łazarka, Franciszka Smudy i Henryka Kasperczaka. Pobyt w Stróżach nie był jednak
dla Kowalika zbyt udany. Kolejarz
pod jego wodzą był drużyną nieobliczalną. Po niezłym początku
przyszły słabsze występy. Po trzech
porażkach pod rząd Kowalik rozstał
się z klubem. Ponownie sięgnięto po krakowskiego szkoleniowca

z bogatą karierą. Marek Motyka to
jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy Wisły Kraków w latach 80. Jako trener prowadził m.in.
Polonię Warszawę, Górnika Zabrze,
Polonię Bytom czy Koronę Kielce.
– Nie jestem specjalnie usatysfakcjonowany z wyników Kolejarza od kiedy zostałem trenerem tej
drużyny – powiedział Marek Motyka. – Pozostał spory niedosyt. Pechowo uciekały nam punkty w meczu z Flotą, Piastem czy Górnikiem
Łęczna. Naszą największą bolączką jest brak skuteczności. Decyzją
kierownictwa klubu pożegnaliśmy
już kilku piłkarzy. Na ich miejsce szukamy lepszych. Oczywiście
wszystko związane jest z kosztami
i zależy od budżetu naszego klubu. Wiadomo, że Kolejarz do najbogatszych nie należy. Jednak ruch
na rynku transferowym jest dosyć
spory. Konieczne są wzmocnienia

w ofensywnej formacji. Rozmowy się toczą, ale nie można mówić
w tej chwili o żadnych konkretach.
Nie potrzebujemy dużych wzmocnień tylko jakościowych. Pod uwagę
brani są również zagraniczni piłkarze, ale nasze wzmocnienia nastawione będą raczej na krajowych
zawodników.
Na razie zarząd klubu razem
z trenerem podjął decyzję o rezygnacji z usług sześciu piłkarzy.
W barwach Kolejarza na wiosnę
nie zagra już Piotr Szymiczek, Sebastian Łętocha, Robert Drąg, Tomasz Mroczka, Mateusz Broź i Rafał
Jędrszczyk. Pod znakiem zapytania
jest ewentualne przedłużenie umowy z Mariuszem Mężykiem. Napastnik zawiódł w rundzie jesiennej, ale po przyjściu trenera Motyki
często otrzymywał szansę gry.
W Stróżach są problemy z bazą treningową. Brakuje

odpowiedniego bocznego boiska,
sztucznej płyty, gdzie drużyna mogłaby trenować zwłaszcza w przerwie zimowej czy późną jesienią.
Marek Motyka zadowolony jest
z postawy formacji defensywnej. Nic dziwnego. Kolejarz stracił
w I rundzie 21 goli, o jednego mniej
niż czwarta w tabeli Flota Świnoujście. Klub poszukuje nowego stopera, który byłby alternatywą dla
dobrze spisującego się Dawida Szufryna i Tomasza Księżyca. – W razie kontuzji lub kartek mielibyśmy
problem z obsadzeniem pozycji stopera – przyznaje Marek Motyka.
Solidnie spisuje się druga linia.
Największym problemem są napastnicy. Kolejarz zdobył zaledwie
11 goli. To najgorszy wynik w lidze
(wspólnie z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski). Drużyna ze Stróż stwarza sobie sytuacje strzeleckie, ale
nie potrafi ich wykorzystywać.
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BRAMKARZE:
Marcin Zarychta (14 spotkań, wszystkie
w podstawowym składzie)
– N OTA : 7.
Był pewnym punktem swojego zespołu. Mimo 27 lat jeszcze nigdy nie występował na tak wysokim poziomie rozgrywkowym. Nie
widać było po nim jednak tremy,
czy specjalnego respektu dla rywali.
Łukasz Lisak (4 spotkania, 3 w podstawowym składzie) – N OTA 6.
Bez wątpienia Kolejarz ma również wartościowego bramkarza rezerwowego. Lisak wystąpił
w trzech spotkaniach, w których
zachował czyste konto: z Odrą
(ostatnie 22 minuty), Wartą i Górnikiem Łączna. W meczu z Ruchem
Radzionków przepuścił dwa gole.

OBROŃCY:
Witold Cichy (16 spotkań, 15 w podstawowym składzie, 2 gole) – N OTA 6.
W Ekstraklasie debiutował
w wieku zaledwie 18 lat. W barwach Odry Wodzisław zmierzył się
z Wisłą Kraków. Wówczas wróżono mu wielką karierę piłkarską.
Od tamtego momentu minęło już
6 lat. Cichy gra na prawej obronie
w Kolejarzu i ze swojej roli wywiązuje się prawidłowo. Jego ambicje
sięgają jednak na pewno znacznie
wyżej. W spotkaniu z Ruchem Radzionków (4 kolejka) zdobył dla rywali samobójczego gola.
Tomasz Księżyc (14 występów, wszystkie w podstawowym składzie)
– N OTA 8.
Mimo 36 lat i jest jednym z najlepszych stoperów w I lidze tej rundy. Kapitan drużyny. Ma spory autorytet u swoich kolegów z zespołu.
Były piłkarz m.in. Wawelu Kraków,
Cracovii i Szczakowianki Jaworzno
jest podporą defensywy.
Dawid Szufryn (9 występów, 7 w podstawowym składzie) – N OTA 6.
Bardzo dobra końcówka rundy
jesiennej. Trener Marek Motyka postawił na 24–letniego wychowanka Sandecji. Szufryn nie zawiódł
szkoleniowca, tworząc z Tomaszem Księżycem znakomitą parę
stoperów.
Krzysztof Radwański (13 występów,
wszystkie w podstawowym składzie)
– N OTA 7.
Ponad sto spotkań w Ekstraklasie w barwach Cracovii zobowiązuje. Na lewej obronie Radwański
radził sobie całkiem dobrze. Grał
bardzo równo, waleczny i ze sporym bagażem doświadczenia.
Dariusz Walęciak (9 występów, 6
w podstawowym składzie) – N OTA 6.
W razie potrzeby udanie zastępował Radwańskiego. Stąd pozycję
lewego obrońcy w Kolejarzu można uznać za najlepiej obsadzoną.
Dwóch równorzędnych i wartościowych piłkarzy. Trener Marek
Motyka będzie miał zatem spory
dylemat na kogo postawić w rundzie wiosennej.

Piotr Szymiczek (14 występów, 8
w podstawowym składzie) – N OTA 4.
Po piłkarzu, który 47 razy wystąpił w Ekstraklasie spodziewano
się znacznie więcej. Zawiódł oczekiwania trenerów i podziękowano mu za grę. W rundzie wiosennej
tego piłkarza w barwach Kolejarza
już nie zobaczymy.
Adrian Basta (7 występów, 4 w podstawowym składzie) – N OTA 4.
Jeden z największych sądeckich
talentów ostatnich lat nie może zaliczyć tej rundy do udanych. 22–
letni wychowanek Sandecji ma już
na swoim koncie występy w Ekstraklasie (Polonia Bytom). W tym
sezonie nie mógł pokazać pełni
swoich możliwości ze względu na
kontuzje. W efekcie na prawej obronie przegrywa z Witoldem Cichym.
Rafał Jędrszczyk (4 występy, wszystkie
w podstawowym składzie) – N OTA 4.
Największy pechowiec pierwszej rundy. Nękany przez kontuzje. Przed sezonem przyszedł do
Stróż z Sandecji jako podstawowy
zawodnik czołowej drużyny I ligi.
Oczekiwania były wielkie. Po wyleczeniu kontuzji otrzymał szansę gry od nowego trenera, Marka
Motyki. Najpierw jednak w meczu
z KSZO strzelił samobója i jego drużyna przegrała 1–3. Potem w spotkaniu w Szczecinie (13 kolejka) już
po 11 minutach opuścił boisko z powodu kontuzji. Zarząd klubu podjął decyzję o rozstaniu się z 32–letnim stoperem.

POMOCNICY:
Michał Gryźlak (16 występów, wszystkie w podstawowym składzie)
– N OTA 7.
Były piłkarz Sandecji ma za sobą
bardzo udaną rundę. Nie zmienia tego fakt otrzymania czerwonej kartki w meczu z GKP Gorzów
Wielkopolski (3 kolejka, w 89 minucie). Bardzo dynamiczny na prawej pomocy. Mimo wielu ofensywnych akcji nie zdobył jeszcze gola na
pierwszoligowych boiskach.
Krzysztof Lipecki (16 występów,
wszystkie w podstawowym składzie, 2
gole) – N OTA 8 .
Najlepszy piłkarz Kolejarza.
Trener Marek Motyka nazywa go
„sercem drużyny”. Bierze aktywny udział niemal w każdej ofensywnej akcji swojego zespołu. Ma
29 lat i z Kolejarzem osiąga swoje
największe sukcesy w piłkarskiej
przygodzie.
Marcin Stefanik (17 występów, 12
w podstawowym składzie) – N OTA 6.
Przyszedł przed sezonem z Sandecji, gdzie mimo paru udanych
spotkań nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. W Kolejarzu trenuje m.in. pod
okiem swojego ojca Józefa Stefanika, który jest drugim trenerem.
Jerzy Kowalik stawiał na Stefanika. Pod koniec rundy decyzją
Marka Motyki stracił jednak miejsce w podstawowym składzie. Bez
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Oceny piłkarzy (w skali od 1 do 10)

wątpienia Stefanik najgorzej zapamiętał mecz ze swoim niedawnym klubem, Sandecją. W prestiżowych derbach nie wykorzystał
rzutu karnego, a Kolejarz przegrał
u siebie 1–2.
Tomasz Ciećko (11 występów, 6 w podstawowym składzie) – N OTA 6.
Największe objawienie sezonu
w barwach Kolejarza. Przyszedł
z Tomaszowa Lubelskiego. Świetnie spisuje się w roli ofensywnego pomocnika. Brakuje mu jednak
skuteczności. „Wygryzł” ze składu Stefanika pod koniec rundy. Ma
22 lat i szansę aby stać się wyróżniającym się piłkarzem w rundzie
wiosennej.
Piotr Madejski (16 występów, 15
w podstawowym składzie, 1 gol)
– N OTA 7.
Zaledwie trzy lata temu wystąpił w reprezentacji Polski, powołany przez Leo Beenhakkera. Zagrał
końcówkę towarzyskiego meczu
z Bośnią i Hercegowiną. Wówczas
był piłkarzem Górnika Zabrze. Teraz jest silnym punktem Kolejarza
na lewej pomocy. Zdobył ważnego gola w zwycięskim pojedynku
z GKP Gorzów Wielkopolski.
Robert Drąg (13 występów, 10 w podstawowym składzie, 1 gol) – N OTA 5 .
Próbowany na różnych pozycjach. Na lewej pomocy przegrywa rywalizację o miejsce w składzie
z Madejskim. Drąg zdobył pierwszą
historyczną bramkę dla Kolejarza
w inauguracyjnym spotkaniu nowego sezonu z Podbeskidziem (1–
1). Końcówkę rundy jesiennej miał
nieudaną i w efekcie nie przedłużono z nim umowy.

Sebastian Łętocha (5 występów,
wszystkie z ławki rezerwowych)
– B E Z N OT Y.
Syn znanego z występów
w Stali Mielec (na początku lat
90) i Wiśle Kraków, Krzysztofa Łętochy. Sebastian ma 19 lat
i piłkarska kariera jest przed
nim. Jednak decyzją kierownictwa klubu nie przedłużono z młodym piłkarzem umowy.
Paweł Leśniak (3 występy, wszystkie
z ławki rezerwowych) – bez noty.
W trakcie sezonu odszedł do
Sandecji, gdzie zresztą furory nie
zrobił.

Mateusz Broź (10 występów, 3 w podstawowym składzie, 1 gol)
– N OTA 3 .
W ubiegłym sezonie miał momenty przebłysków w barwach
Sandecji. W Kolejarzu zawiódł i podziękowano mu za współpracę.
Ważny gol w zwycięskim meczu
z Odrą Wodzisław (2–0) nie zmienił znacząco jego pozycji w zespole. Dla 22–letniego napastnika pobyt w Stróżach można uznać za
czas stracony.
N I E Z A G R A L I : Tomasz Gryboś
(trzeci bramkarz), Tomasz Mroczka (20–letni pomocnik), Paweł Kozub (21–letni napastnik).

NAPASTNICY:
TRENERZY:
Bartłomiej Socha (15 występów,
wszystkie w podstawowym składzie, 3
gole) – N OTA 5 .
Duże rozczarowanie. Miał znaczący wkład w awans Kolejarza do
I ligi. Jednak w tym sezonie gra poniżej swoich możliwości. Zdobył
zaledwie trzy gole. Jego mankamentem jest brak skuteczności, bo
sytuacji mu nie brakowało.
Mariusz Mężyk (12 występów, 7 w podstawowym składzie) – N OTA 4 .
Nie znalazł uznania w oczach Jerzego Kowalika. Dopiero po zmianie
trenera wskoczył do podstawowej
jedenastki. Pod okiem Marka Motki
trenował jeszcze w barwach Polonii.
Jak na razie nie spłacił kredytu zaufania otrzymanego od szkoleniowca. Mężyk gra ambitnie i nie może
narzekać na brak sytuacji strzeleckich. Podobnie jak w przypadku Sochy zawodzi pod względem
skuteczności.

J E R Z Y KOWA L I K – prowadził zespół w 11 kolejkach. Po przegranym
meczu z KSZO Ostrowiec Świętokrzyskim zrezygnował z dalszej
pracy w Stróżach. Miał trudną misję. Przejął drużynę po uzyskaniu
awansu, po odejściu dotychczasowego trenera Jarosława Araszkiewicza. Prowadząc beniaminka
z niewielkiej podsądeckiej wioski nie osiągał zadawalających
wyników.
M A R E K M O T Y K A – po odejściu
Jerzego Kowalika przejął drużynę w trudnej sytuacji. W 6 ostatnich spotkaniach I rundy jego zespół miał trudnych rywali, m.in.
Flotę, Pogoń i Piasta. Drużyna grała ładny dla oka futbol. Jednak Kolejarz ma problem ze zdobywaniem
goli. Odkąd trenerem został Motyka na listę strzelców nie wpisał się
żaden napastnik.
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