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Miasto balansuje na deskorolce  L str. 3 

Powodzianie wprowadzą się do nowych domów 
w Gródku nad Dunajcem  L str. 5

Jak gminy gospodarują pieniędzmi  L str. 8

Piotr Pawnik: PWSZ w Nowym Sączu produkuje 
absolwentów, których dyplom nie spełnia wymogów 
Narodowego Funduszu Zdrowia  L str. 11
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Opieka nad dzieckiem od 7.00 do 18.00

ROZPOCZYNAMY ZAPISY DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Podaruj dziecku odrobinę luksusu!
Bezpieczeństwo, komfort nauki, radość wiedzy!!!

Akademicka Szkoła Podstawowa 
im. Króla Bolesława Chrobrego

w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 63
tel. (18) 442 31 06

www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl

R E K L A M A

Do Syrii i Chin przez Stary Sącz
Ile czasu zajmuje przejazd 
rowerem przez Jedwabny 

Szlak – z Syrii do Chin? 
Czy w Dolinie Wachanu 

trzeba się obawiać 
Talibów? Dlaczego 

alaskańskie łososie mają 
szczególny smak? Na te 
i mnóstwo innych pytań 

odpowiedzą bohaterowie 
drugiej edycji Festiwalu 

Podróży i Przygody 
Bonawentura.org, który 

potrwa od 23 do 25 
marca w Starym Sączu. 

Warto tam być. 
 L Str. 6
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– Nie wiem, jak się Państwu od-
wdzięczę. Dzięki Wam odzyskałam 
wiarę w ludzi i nabrałam sił do ży-
cia – mówi pani Zofia. Odzew Czy-
telników na artykuł, który ukazał się 
w ubiegłym tygodniu na łamach DTS 
„Brat sprzedał swoje ubranie, by 
siostra miała co jeść”, przerósł i na-
sze wyobrażenia. „Dobry Tygodnik 
Sądecki” ma dobrych Czytelników.

Drogą elektroniczną tygodnik do-
ciera do Czytelników w środę wie-
czorem. Tego dnia tuż po godz. 
22 otrzymaliśmy pierwszego e–
maila. Pani Justyna zadeklaro-
wała pomoc nie tylko material-
ną. Chce zaproponować dorywczą 
pracę starszym córkom pani Zo-
fii. W czwartek od rana odbiera-
liśmy telefony od naszych Czy-
telników, którzy dopytywali, jak 
pomóc biednej rodzinie. Po połu-
dniu zjawił się kurier Konspolu, 
przyniósł paczki pełne produktów 
firmy. Niedługo zjawiła się Lilian-
ka z ojcem Krzysztofem. – Chcia-
łam podzielić się z Alusią moimi 
zabawkami – mówiła nam mała 
dziewczynka (na zdjęciu). Jesz-
cze tego samego dnia Alusia, rocz-
na córeczka pani Zofii, mogła się 
nimi bawić. 

– Jestem ogromnie wzruszo-
na i nie potrafię powstrzymać 
łez. Przez tyle czasu prawie nikt 
nie interesował się naszym lo-
sem, a tu tyle naraz dobra na 
nas spada. Mam pierwszy raz od 
niepamiętnych czasów pełną lo-
dówkę. Alicja nie chce wypuścić 
z rąk laleczek, jakie otrzymała. To 
jej pierwsze lalki – mówiła nam 
w piątek pani Zofia, kiedy dostar-
czyliśmy jej kolejne paczki z żyw-
nością i ubrankami dla córeczki. 

Wśród nich prezent od pani 
Magdaleny, która przyniosła go 
do naszej redakcji, by podzielić 
się refleksją: – Kiedy czytałam ar-
tykuł, miałam wrażenie, że czy-
tam o sobie. Też żyjemy biednie, 

mamy z mężem kredyty do spła-
cenia, ale chociaż rodzice za-
pewniają nam dach nad głową 
– mówiła pani Magda. Wręczając 
ubranka i buciku po swojej dwu-
letniej córeczce, dodała: – Pewnie 
nikt tak nie zrozumie potrzebują-
cego, jak biedny. 

W sobotę panią Zofię odwie-
dziła jedna z naszych Czytelni-
czek. – To niesamowita osoba. 
Przyniosła dla Alusi kaszki, pie-
luszki i ciasto, które sama upie-
kła. Przyznała, że kiedyś była 
bezdomna – opowiada pani Zofia. 

W poniedziałek paczki żywno-
ściowe dla Alicji przyniosły kolej-
ne dwie osoby. Do akcji włączyło 
się Towarzystwo Współpracy Pol-
ska Wschód z Warszawy. Inni, jak 
pani Anita, przyszli dopytać, ja-
kie konkretnie produkty są po-
trzebne rodzinie pani Zofii. Wraz 
z mężem co miesiąc przygotowuje 

paczki dla potrzebujących. Mają 
listę osób, którym regularnie po-
magają. Dopisali do niej rodzinę 
pani Zofii i już dostarczyli jej leki 
dla córeczki, pieluszki, żywność 
i ubrania. Jeden z sądeckich leka-
rzy zafundował Alicji prywatną 
wizytę u specjalisty i jeśli zajdzie 
potrzeba pomoże w rehabilitacji. 

– Mówiłam, że w naszym spo-
łeczeństwie panuje znieczulica. 
Trochę mi wstyd teraz tych słów 
– mówi pani Zofia. – Mam nadzie-
ję, że będę mogła się kiedyś od-
wdzięczyć. Jeśli nie bezpośrednio 
osobom, które mi teraz pomo-
gły, to pomagając innym potrze-
bującym. Teraz mnie na to nie 
stać, ale może los się odwróci. 
Przywróciliście mi wiarę w lu-
dzi i sens życia. Brak mi słów, 
żeby wyrazić to, co teraz czuję. 
Dziękuję! 

KATARZYNA GAJDOSZ

3 500 000
Na taką kwotę w zł stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli 
przedsiębiorców przez sądecki Urząd Skarbowy w 2011 r. To o milion 
złotych więcej niż w roku poprzednim. Najczęstszymi przypadkami 
oszustw podatkowych było zaniżanie lub zatajanie dochodów.

– Wiele firm ukrywało rzeczywiste przychody, np. zawyża-
ło koszty przez księgowanie wydatków, które powinny być amor-
tyzowane, albo faktur, które nie mają związku z uzyskanym przy-
chodem – mówi Zbigniew Majka, zastępca naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Nowym Sączu. – Było wiele przypadków wystawia-
nia fikcyjnych faktur albo posługiwania się fikcyjnymi fakturami. 

Nieprawidłowości wykryto w 200 na 300 skontrolowanych 
sądeckich firm.

 MONIKA CHROBAK

Nie było zrzutki na WSB
W programie Regionalnej Telewizji Kablowej „Z cukrem czy 
bez” Piotr Pawnik, były wiceprezydent Nowego Sącza, od-
niósł się do artykułu, jaki ukazał się na temat Wyższej Szkoły 
Biznesu–NLU i jej rektora Krzysztofa Pawłowskiego w tygo-
dniku „Newsweek”:

– Do tej pory posągowa postać rektora, w kontekście tego 
materiału, rozlatuje się – mówi Pawnik. – Mam kłopot z rek-
torem Pawłowskim, który wypłakuje się na piersi dzienni-
karza, że Nowy Sącz i sądeccy przedsiębiorcy nie poznali się 
na wartości WSB. Idąc takim tokiem rozumowania, na przy-
kład Koralowie, gdyby im się źle działo, mogliby zwrócić się 
do sądeckich firm, mówiąc: „Słuchajcie, zróbcie zrzutkę, bo 
nam jest ciężko”. 

L ICZBA TYGODNIA OBEJRZANE 

Przywróciliście mi wiarę w ludzi i sens życia!

W każdy czwartek 
w sądeckiej restauracji 

McDonald’s McDonald’s 
wraz z zamówionym 

zestawem otrzymasz 

„Dobry Tygodnik 

Sądecki”. 

Zafunduj sobie 
podwójną 
przyjemność!

Ma dopiero 14 lat, a już jest najlepszy w Polsce. Maciej Popieluch zdobył 
złoty medal mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w biegach 
narciarskich. Zawodnik KS Jedność Nowy Sącz w biegu stylem dowolnym 
w swojej kategorii wiekowej na mecie zameldował się 2,6 s przed srebrnym 
medalistą. Na trasach w Wiśle Kubalonce świetnie spisał się również Dawid 
Damian. Startujący wśród najmłodszych zawodników biegacz (rocznik 
2000) równie dobrze poradził sobie stylem dowolnym, co klasycznym 
– do domu przywiózł dwa srebrne medale. W klubie, który kontynuuje 
tradycje narciarstwa klasycznego w Nowym Sączu trenuje dziś 35 młodych 
miłośników biegówek. Jak widać z niezłym skutkiem. Biegacze trenują na co 
dzień na stadionie KS Jedność przy ul. Lwowskiej, gdzie 800 m trasy w zimie 
przygotowują sami. Można ich spotkać też na alejkach w skansenie i na 
krynickich Słotwinach. Trenerem biegaczy jest Dawid Damian. 

– Chciałam podzielić się z Alusią moimi zabawkami – mówiła nam Lilianka

Maciej Popieluch Dawid Damian
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ZŁOTA NITKA
Cecylia Tokarczyk

STUDIO KRAWIECKIE
Stylizacja kreacji
 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25

 tel. 506 324 352  

Kontrowersje

NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 118811         18 440 75 74

pprrooffeessjjoonnaallnnee pprrzzeegglląąddyy tteecchhnniicczznnee

diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

R E K L A M A

OGŁOSZENIE DROBNE

STOWARZYSZENIE NOWOS DECKA 
WSPÓLNOTA W NOWYM S CZU

Muzyczna obsługa imprez 
DJ PLAY, wesela, studniówki, 
bankiety, imprezy 
firmowe.www.djplay.pl
tel.511 872 292

Używane meble holenderskie 
– Chełmiec ul. Zielona21, 
tel. 0694–862–104, 
Zapraszamy od poniedziałku 
do piątku w godz. 8–19

W Chełmcu – działkę 31,5 a 
– sprzedam tel. 888 865 179

Taki między innymi napis pojawił się 
na transparentach protestujących 
w piątek 10 marca na sądeckim ryn-
ku. Blisko stu młodych ludzie, blo-
kując przejazd samochodom na 
przejściach dla pieszych, chciało za-
manifestować decyzje władz mia-
sta o rozbiórce starego skateparku 
przy ul. Nadbrzeżnej i opóźniają-
cej się budowie nowego. Na drogach 
dojazdowych utworzyły się kilome-
trowe korki. 

– Domagamy się jak najszyb-
szej budowy nowego skateparku 
w mieście! – krzyczeli uczestnicy 
protestu. – Mimo obietnic, urzęd-
nicy nie wybudowali nam nowego 
placu, więc postanowiliśmy wyjść 
na ulicę. To akt desperacji! 

Skatepark przy ul. Nadbrzeż-
nej powstał pięć lat temu. Plac nie 
był zadaszony i szybko niszczał. 
Zużyty tor rozebrano ostatecznie 
w październiku ub.r., ponieważ 
urządzenia były już niebezpieczne 
w użyciu. W zamian władze No-
wego Sącza obiecały odbudowę 
i unowocześnienie toru już w po-
łowie tego roku. Prace do tej pory 
nie ruszyły. 

– Miłośników sportów ekstre-
malnych jest bardzo wielu w na-
szym mieście – przekonuje Miro-
sław Stanek, prezes Towarzystwa 
Skatepark Nowy Sącz. – Skatepark 
był miejscem zderzenia wielu kul-
tur. Młodzi ludzie mogli tam sze-
rzyć swoje pasje. Teraz przycho-
dzimy na pusty plac, ale nie ma 
tam co robić. Przez protest chce-
my przekonać miasto, że skate-
park jest bardzo potrzebny. 

Jak twierdzą sądeccy skejci, 
w Nowym Sączu nie ma warun-
ków, aby jeździć na deskorolce 
czy rolkach. 

– Jedynym takim miejscem 
był do tej pory właśnie Ska-
tepark. Teraz nie mamy gdzie 

rozładować energii, negatyw-
nych emocji – mówi 16–letni Mi-
chał. – Chyba lepiej jeździć na de-
sce niż siedzieć bezczynnie pod 
blokiem? 

Władze Nowego Sącza zapew-
niają, że Skatepark powstanie 

tak szybko jak będzie to możliwe. 
Trzeba jednak spełnić określone 
wymogi, a to odwleka inwesty-
cję w czasie. 

– Chcemy wybudować nowy 
skatepark z pełnym zadaszeniem. 
To wymaga przygotowania pełnej 
dokumentacji, ogłoszenia przetar-
gu, wprowadzenie zmian w planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go – wyjaśnia Małgorzata Grybel, 
rzeczniczka prasowa Urzędu Mia-
sta w Nowym Sączu. – Ten rok jest 
trudny pod względem finanso-
wym, ale środki na ten cel są za-
pewnione. Jeśli się uda, to ska-
tepark powstanie jeszcze w tym 
roku, najpóźniej w następnym. 

Jak dodaje Grybel, nowy plac 
będzie spełniał wszystkie normy 
unijne. Z obiektu będzie można 
korzystać przez cały rok, ponie-
waż oprócz zadaszenia pojawi się 
również oświetlenie. 

Argumenty urzędników nie 
przekonują skejtów.

– Co młodzi ludzie będą ro-
bić przez cały rok? – pyta Miro-
sław Stanek. – Większość z nich 
spędzała cały swój wolny czas 
w skateparku. Gdzie oni teraz pój-
dą? Jeśli miasto nie miało w pla-
nach wybudowanie nowego placu 
w tym roku, to mogło nie rozbie-
rać starego. Wystarczyło napra-
wić niektóre elementy, które były 
niebezpieczne. 

 Piątkowy protest zakończył 
się interwencją policji. Część osób 
wylegitymowano. Skończyło się 
ostatecznie na pouczeniach. Do 
sprawy wrócimy.

MONIKA CHROBAK

Miasto nieprzyjazne dla młodzieży
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Porażony 
paraliżuje 
śledztwo
Stan zdrowia 22–latka porażonego 
prądem pod koniec lutego w Po-
pardowej nie pozwala jeszcze, by go 
przesłuchać w spawie wypadku. To 
konieczne, by dokończyć różne po-
stępowania wyjaśniające. Specjal-
ną komisję powołał dyrektor kra-
kowskiego oddziału spółki Tauron 
Dystrybucja, która zleciła wycinkę 
starosądeckiej firmie M–park, spra-
wę bada Państwowa Inspekcja Pra-
cy, policja, która badała wypadek 
pod kątem niezachowania przepi-
sów BHP, przekazała swoje ustale-
nia prokuraturze. 

– Dochodzenie w spawie tego 
wypadku prowadzi też nasza we-
wnętrzna komisja BHP, ale do za-
kończenia wszystkich postępowań 
potrzebne jest przesłuchanie sa-
mego poszkodowanego, a na razie 
nie pozwala na to stan jego zdro-
wia – mówi Magdalena Szczupak 
prawniczka firmy M–Park. 

Przypomnijmy, że mieszkaniec 
Starego Sącza i student Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego został pora-
żony prądem w czasie pracy przy 
obcinaniu gałęzi przy linii średnie-
go napięcia w Popardowej (gmina 
Nawojowa). 

(BOG)
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Były dyrektor MORD 
pozostaje w areszcie 
Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, 
że tymczasowe aresztowanie Józe-
fa P., byłego dyrektora Małopol-
skiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Nowym Sączu, jest zasadne. 
To odpowiedź na zażalenie, ja-
kie w tej sprawie złożył obrońca 
Józefa P. Przypomnijmy, że były 
dyrektor MORD został zatrzyma-
ny w związku z aferą korupcyj-
ną. W areszcie ma przebywać do 
18 kwietnia. 

Dziarska staruszka pomogła 
w ujęciu rabusiów
Do otwartego mieszkania 85–let-
niej sądeczanki, po południu, 12 
marca, wtargnęło dwóch mężczyzn 
i zażądali od kobiety wydania pie-
niędzy. Kiedy staruszka odmówiła, 
jeden z nich rzucił się na nią i za-
czął dusić. Kobiecie udało się wy-
rwać napastnikom. Wybiegła na 
ulicę i natychmiast wezwała po-
licję. Przybyłym na miejsce funk-
cjonariuszom podała dokładny ry-
sopis mężczyzn i pomogła wskazać 
sprawców rozboju. Policjanci za-
trzymali podejrzanych – 49 i 51–
letniego sądeczanina – w rejo-
nie Rynku. Obaj byli pijani. Jeden 
z nich miał 3,8 promila alkoholu 
w organizmie. Trafili do izby wy-
trzeźwień. Na drugi dzień usłyszeli 
zarzuty usiłowania rozboju. – God-
na pochwały jest postawa starszej 
pani, która stawiła zdecydowany 
opór napastnikom i pomimo tej 
traumatycznej sytuacji potrafiła 
policjantom przekazać bardzo dużo 
informacji dotyczących sprawców, 
dzięki czemu możliwe było bardzo 
szybkie zatrzymanie dwóch sąde-
czan – mówi st. sierż. Paweł Gry-
giel, oficer prasowy KMP w No-
wym Sączu.

Pijany spowodował kolizję
47–letni mieszkaniec Małej Wsi, 
prowadząc renault, 8 marca spo-
wodował kolizję drogową i zbiegł 
z miejsca zdarzenia. Policji udało się 
go zatrzymać. Okazało się, że miał 
2,5 promila alkoholu w organizmie.

Potrąceni piesi 
Złamania podudzia i ogólnych ob-
rażeń ciała doznał pieszy, który 
przechodząc przez jezdnię na pa-
sach, został potrącony przez kie-
rowcę fiata seicento. Do wypadku 
doszło wieczorem 9 marca na ul. 
Witosa w Nowym Sączu. Kierow-
ca fiata był trzeźwy. Trzeźwy był 
również kierowca autobusu volvo, 
który wieczorem, 11 marca, potrą-
cił pieszego, przechodzącego przez 
jezdnię w nieoświetlonym miejscu. 
Ranny trafił do szpitala. Ma złama-
ną miednicę i żebra.

Agresywni rabusie bez łupu
Trzech młodych mężczyzn na-
padło na dwóch mieszkańców 

podsądeckiej miejscowości. Zaj-
ście miało miejsce w Nowym Są-
czu w nocy 10 marca. Napastnicy 
zadawali im ciosy po całym ciele. 
Świadkowie zdarzenia poinformo-
wali policję o rozboju. Funkcjona-
riusze zatrzymali dwóch mężczyzn 
odpowiadających rysopisom. Na 
odzieży mieli ślady krwi. Przyznali 
się, że brali udział w zajściu, ale nic 
nie zdołali zrabować. Policja usta-
liła również personalia trzeciego 
napastnika.

Dwa lata temu stracił [k] 
w pożarze dom, 
teraz – życie
62–letni mężczyzna zginął w wy-
niku pożaru, jaki wybuchł w za-
mieszkiwanym przez niego konte-
nerze w Wyskitnej (gm. Grybów). 
Świadkowie zdarzenia, jakie mia-
ło miejsce 12 marca, ok. godz. 19, 
natychmiast poinformowali służby 
ratownicze. Twierdzą, że widzieli, 
jak mężczyzna wybiega z płonące-
go kontenera, po czym wraca, pró-
bując ugasić ogień. Nie udało mu się 
już wydostać z płonących pomiesz-
czeń. Kontener zamieszkiwał, po-
nieważ dwa lata temu stracił dach 
nad głową. Jego wcześniejszy dom… 
spłonął. 

Nietrzeźwy groził kasjerowi, 
że pozbawi go życia
Pijany mężczyzna w niedzielę po 
południu wszedł do lokalu przy 
ul. Kolejowej i zażądał od kasje-
ra wydania pieniędzy. Groził mu 
przy tym pozbawianiem życia. Nie 
był sam. Na czatach stał jego ko-
lega. Dzięki zdecydowanej posta-
wie pracownika, mężczyźni wy-
szli z lokalu z pustymi rękami. 
Zawiadomieni policjanci zatrzy-
mali ich, gdy niedoszli rabusie 
wsiadali do pociągu, chcąc opu-
ścić Nowy Sącz. Okazali się miesz-
kańcami powiatu tarnowskiego. 
Obaj trafili do izby wytrzeźwień. 
Postawiono im zarzuty usiłowa-
nia rozboju.

Serbowie wypoczywają 
w Krynicy–Zdroju

Ponad 50 osób z miejscowości 
Obrenovac z Serbii przyjechało do 
Krynicy–Zdroju na kilkudniowy 
wypoczynek. To pierwszy pry-
watny, po kilku oficjalnych wi-
zytach, przyjazd pracowników 
kilku firm na urlop dzięki pod-
jętej przez powiat nowosądecki 
współpracy z Serbami. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet 

do Krynicy na urlop przyjecha-
ły głównie kobiety. – Cieszymy 
się, że oficjalne kontakty, któ-
re nawiązaliśmy z Serbami, za-
czynają się przekładać na grunt 
prywatny i przynosić wymier-
ne korzyści dla mieszkańców 
Sądecczyzny – mówi Ryszard 

Poradowski, członek Zarządu Po-
wiatu Nowosądeckiego.

Centrum w innym miejscu
Powiatowe Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych (da-
lej PCWOP) znajduje się obecnie 

Tydzień w skrócie
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Czerwiec 2010 roku: Intensywne 
opady deszczu spowodowały osuwa-
nie się ziemi. Dom państwa Wolaków 
zaczął pękać. Biegli uznali, że – po-
dobnie jak ponad 30 innych budyn-
ków w Gródku nad Dunajcem – na-
daje się tylko do rozbiórki. Marzec 
2012: Udało się wybudować nowe 
domy dla poszkodowanych. Zagro-
żenie osuwiskowe w gminie Gródek 
nad Dunajcem jest jednak nadal bar-
dzo poważne. 

Pierwsze rodziny mają szanse 
wprowadzić się już na Wielkanoc. 

– Nie możemy się już doczekać. 
Jeszcze trzeba podłączyć energię 
elektryczną, ale już powoli wno-
simy meble – mówi Maria Wolak. 
– Cieszę się z nowego domu. Chcia-
łabym poczuć się tu jak u siebie, 
choć to bardzo trudne. Stary dom 
budowaliśmy wiele lat. Trochę żal, 
ale teraz zaczynamy nowe życia. 
Myślę, że pierwsze święta będą 
szczególne. 

Wolakowie niechętnie opowia-
dają o dniu, w którym praktycz-
nie stracili dach nad głową. Nie są 
w stanie jednak wyprzeć go z pa-
mięci. W środku nocy musieli się 
ewakuować. 

– Całe zbocze sunęło w stro-
nę Jeziora Rożnowskiego – opo-
wiada Andrzej Wolak. – A ściany 
domu zaczęły bardzo szybko pę-
kać. Zabraliśmy się tylko doku-
menty i uciekliśmy na zewnątrz. 
Dom ostatecznie nie runął, ale dość 
duże rysy pojawiły się na ścia-
nie nośnej i w pokojach. Biegli 
z nadzoru budowlanego ostatecz-
nie przeznaczyli budynek do roz-
biórki. Gdybym wiedział, że teren 
jest osuwiskowy nigdy bym w tym 
miejscu nie wybudował domu. 

Miejsce, w którym stanęły nowe 
domu dla poszkodowanych rodzin 
– jak zapewnia wójt Gródka nad 
Dunajcem – jest bezpieczne. Nie 
grozi im ani osuwisko, ani powódź. 

– Tereny zostały szczegółowo 
zbadane przez geologów i spe-
cjalistów z Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Krako-
wie – mówi wójt Józef Tobiasz. 
– Ekspertyzy wykazały, że miej-
sca, na których postawiono domy, 
są bezpieczne. 

Zaraz jednak dodaje, że problem 
z osuwiskami w gminie jest nadal 
bardzo poważny. 

– Na terenie gminy mamy 
wciąż blisko 50 aktywnych osu-
wisk. Już otrzymuję pierwsze 
sygnały od niektórych rodzin, 
które zauważyły ślady osuwają-
cej się ziemi wokół ich domu. Za 
dwa lata ma powstać specjalna 
mapa geologiczna terenu, któ-
ra określi, gdzie jest największe 
zagrożenie. 

Gródek nad Dunajcem znalazł 
się na rządowej liście gmin naj-
bardziej poszkodowanych przez 
powódź i osuwiska. W 2010 r. zie-
mia osunęła się w ponad stu miej-
scach. Straty oszacowano na 30 
mln zł. Poszkodowani mieszkań-
cy Gródka w obliczu tragedii nie 
pozostali jednak sami. Znajomi, 
sąsiedzi oraz członkowie rodziny 
zaoferowali od razu możliwość za-
mieszkania. Część rodzin skorzy-
stało z pomocy, część na własne 
ryzyko zdecydowała się pozostać 
w uszkodzonych domach. 

– Nie zdawałem sobie sprawy, 
że ta tragedia wyzwoli taką soli-
darność wśród ludzi. Każdy po-
magał tak jak mógł – wspomina 
Andrzej Wolak. – Jestem bardzo 
wdzięczny za okazaną pomoc. 
Cieszę się, że tylu życzliwych 
i dobrych ludzi jest wokół nas.

Nowo wybudowane domy dla 
poszkodowanych w 2010 r. są mu-
rowane. Mają od stu metrów kwa-
dratowych powierzchni. Ich koszt 
wahał się od 250–400 tys. zł. Od-
budowa była możliwa dzięki po-
mocy rządowej. Na ten cel prze-
znaczono 5 mln zł. Resztę dołożyła 
gmina i sami poszkodowani. 

MONIKA CHROBAK
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w budynku przy ul. Jagiel-
lońskiej 18. Jego pracownicy 
udzielają wsparcia merytorycz-
no–technicznego przedstawi-
cielom organizacji pozarządo-
wych z terenu miasta Nowego 
Sącza i powiatu nowosądec-
kiego w zakresie ich działal-
ności statutowej. Nieodpłat-
na oferta PCWOP skierowana 
jest również do osób fizycz-
nych mających zamiar założyć 
organizację. 

Mirosław Hermaszewski 
gościem „Zefi rka” [i]
Dobiegły końca obchody 50. 
rocznicy założenia Klubu Mo-
delarskiego „Zefirek” w Muszy-
nie. Jego honorowym członkiem 
jest jedyny jak dotąd polski ko-
smonauta Mirosław Herma-
szewski. We wrześniu ub. r. 
dał słowo, że przyjedzie na jubi-
leuszowe spotkanie do Muszy-
ny i słowa dotrzymał. Na jeden 
wieczór siedziba Ognisk Pracy 
Pozaszkolnej w Muszynie, gdzie 
mieści się pracownia młodsze-
go brata „Zefirka”, Klubu Mo-
delarskiego „Orion”, zamie-
niała się w kosmiczne centrum 
lotów. Warto dodać, że Zefirek 
dorobił się przez pół wieku 12 
medalistów mistrzostw świa-
ta, 4 medalistów mistrzostw 
Europy oraz 95 tytułów zdoby-
tych w mistrzostwach Polski. 
Był też dwukrotnym organiza-
torem mistrzostw świata i raz 
Europy w modelarstwie lotni-
czym i kosmicznym. Przez „Ze-
firka” przewinęło się 473 mo-
delarzy, wykonując blisko 15 
tysięcy modeli.

Spopielarnia zwłok 
zamiast zakładu 
pogrzebowego?
Przedsiębiorcy, którzy mieli 
wybudować zakład pogrzebo-
wy przy cmentarzu komunal-
nym w Limanowej, wystąpi-
li do Starostwa Powiatowego 

w Limanowej o zmianę pozwo-
lenia na budowę. Chcą teraz 
postawić spopielarnię zwłok. 
Mieszkańcy Limanowej nie są 
przekonani do słuszności idei. 
– Na pewno sprawdzimy, czy 
zapisy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go dopuszczają budowę krema-
torium w planowanym miejscu 
– mówi radiu RDN Małopolska 
Wacław Zoń, zastępca burmi-
strza Limanowej.

Czernecki kontra Kogut
Senator Stanisław Kogut i rad-
ny Nowego Sącza Artur Czer-
necki kandydują na szefa PiS 
w okręgu nr 14. Bój o tę funk-
cję trwa zażarcie. Obaj panowie 
zarzucają sobie kłamstwa. Se-
nator przekonuje, że Czernec-
ki podpisał się pod jego pro-
gramem wyborczym i nawet 
zwołał „nadzwyczajną” kon-
ferencję prasową, by pokazać 
dziennikarzom listę, na której 
widnieje podpis radnego. Tym-
czasem rajca zawzięcie przeko-
nuje, że pod programem Koguta 
nie złożył autografu, czym moc-
no się naraził. Senator zapowie-
dział, że jeśli będzie zmuszony, 
wyrzuci go z PiS.

6,5 mln dla Nowego 
Sącza na remonty dróg 
i mostów
Małopolsce przyznano ponad 186 
mln zł na odbudowę po powo-
dziach, które nawiedziły Polskę 
w ostatnich latach. Dzięki tym 
środkom samorządy będą mo-
gły wyremontować drogi, mo-
sty i budynki komunalne. Na 
duże kwoty mogą liczyć gminy 
naszego regionu: Krynica–Zdrój 
(2,6 mln zł), miasto Nowy Sącz 
(6,5 mln zł) i Piwniczna–Zdrój 
(2 mln zł) oraz powiat gorlic-
ki (2 mln zł). Pieniądze na usu-
wanie skutków powodzi pocho-
dzą z rezerwy celowej budżetu 
państwa.

Osuwiska mogą zabrać dach 
nad głową kolejnym rodzinom

W całej Małopolsce podczas po-
wodzi w 2010 roku uaktywniło się 
ponad 1300 osuwisk. Poza Gród-
kiem domy zostały uszkodzone 
przez osuwającą się ziemię m.in. 
w Kłodnem, Łososinie Dolnej, Bo-
bowej, Kamionce Wielkiej czy 
Lanckoronie. Za rządowe pienią-
dze przeznaczono do odbudowy 
300 budynków. Większość z nich 
już powstała.
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–  Czego konkretnie w  ramach 

programu Unowocześnienie 

funkcjonowania administracji sa-

morządowej Gminy Krynica–Zdrój 

będą się uczyć urzędnicy?

–  Języków obcych. Angiel-

ski podstawowy, angielski śred-

nio zaawansowany, słowacki i nie-

miecki. Będą szkolenia związane 

z obsługą programów informatycz-

nych, wyselekcjonowane w zależ-

ności od stanowiska, bo MSWiA 

będzie nas z  tego bardzo skrupu-

latnie rozliczało.

–  Na co położył Pan szczegól-

ny nacisk?

– Na psychologię relacji z klien-

tem. Wedle moich obserwacji, 

a  mam już sporo lat praktyki, ne-

gatywne postrzeganie danej insty-

tucji, w  tym przypadku naszego 

urzędu, to często nie jest kwestia 

tego, że klient został potraktowany 

odmownie, ale formy tej odmowy. 

Nie treść, a forma. Chodzi o to, by 

klient nie wychodził mimo odmowy 

zbulwersowany czy obrażony. Wie-

le osób przychodzących do pracy 

w urzędzie jest świetnych w swojej 

dziedzinie. Dajmy na to, że ktoś 

kończy wydział budownictwa pre-

stiżowej politechniki i  jest profe-

sjonalistą w każdym calu. Trafia do 

urzędu, nabywa tu kolejne umiejęt-

ności merytoryczne, ale nie ma po-

jęcia o  obsłudze klienta. Okazuje 

się, że znakomity urzędnik, który ni-

gdy nie popełnił żadnego błędu je-

śli chodzi o kwestie merytoryczne, 

w odczuciu osób zewnętrznych jest 

niekulturalny. Na bok schodzi jego 

kompetencja. Urząd jest postrzega-

ny negatywnie. 

Inne ciekawe szkolenia dotyczą 

profesjonalnych wystąpień publicz-

nych. To typ szkolenia, który nie 

jest tylko przyporządkowany burmi-

strzowi. Dotyczy również kadry kie-

rowniczej reprezentującej urząd nie 

tylko na sesjach, ale choćby pod-

czas spotkań z mieszkańcami. Te 

relacje są bardzo ważne.

 

–  Nowością będzie również ko-

deks etyczny…

– Podkreślam, że to nie będzie 

tylko papier, którym będziemy się 

chwalić. Kodeks będzie narzędziem 

zarządzania. Miałem już sytuację, że 

prawnie nie byłem w stanie wyeg-

zekwować od pracownika pewnych 

działań, że wspomnę przetarg, który 

wygrała pani pracująca w urzędzie. 

Opinię publiczną to zbulwersowało, 

ale ja nie mogłem wykluczyć z prze-

targu osoby, która spełniała kryte-

ria. Nie wolno mi stosować uznanio-

wości w prawie, które powiedzmy 

nie zawsze nadąża za standardami 

etycznymi. Dlatego kodeks etycz-

ny powstaje. Oczywiście nie może 

być sprzeczny z  prawem, ale bę-

dzie dodatkowym instrumentem 

zmieniającym postępowanie urzęd-

ników. Przywiązuję do tego wiel-

ką wagę.

 

– Taki projekt to novum na tere-

nie powiatu? Krynica–Zdrój robi 

to pierwsza? 

–  Podobny projekt złożyło 

w  ubiegłym roku starostwo po-

wiatowe i  zaprosiło do współpra-

cy wszystkie gminy powiatu no-

wosądeckiego. Krynica–Zdrój nie 

znalazła się w tej grupie, bo praco-

waliśmy już nad swoim projektem. 

Projekt starostwa jest wart około 

4,5 mln zł. Nasz około 1,5 mln zł. 

Pamiętajmy jednak, że projekt sta-

rostwa obejmuje kilkanaście gmin, 

więc siłą rzeczy jego zakres tema-

tyczny musi być mniejszy. Krynica–

Zdrój jest więc prekursorem, biorąc 

pod uwagę skalę przedsięwzięcia. 

–  Wspominał Pan już, że zmia-

ny w urzędzie to nie tylko konse-

kwencja tego projektu.

–  Udało mi się zmienić bardzo 

dużo. Były zmiany personalne, któ-

re uważałem za konieczne i zapo-

wiadałem w swoim inauguracyjnym 

przemówieniu. Chcąc zrealizować 

swój program wyborczy, muszę 

mieć sprawnie działającą admini-

strację. Nie było polowania na ludzi, 

ale dla mnie są dwa najważniejsze 

kryteria –  uczciwość i  kompeten-

cje. Nie karzę urzędników srogo za 

błąd niezawiniony, bo każdy je po-

pełnia. Ale wszyscy w urzędzie wie-

dzą, że jakikolwiek przejaw prywa-

ty – co się tutaj zdarzało i myślę, że 

opinia publiczna zna takie przypad-

ki –  jest tępiony. Pracownicy wie-

dzą, że urzędnik kimkolwiek by nie 

był, jeśli dokona nadużycia, będzie 

zwolniony. Tutaj będę bezwzględny. 

Wspomnę półżartem, że po objęciu 

przeze mnie stanowiska były typy, 

kto zostanie zwolniony, a  kto nie. 

Zaskoczenie było wielkie, bo oka-

zało się, że w pracy burmistrz nie 

ma kolegów. Niekompetencja czy 

łamanie zasad oznacza rozstanie. 

Sporo jest jeszcze do naprawy, ale 

tym się różnię od moich poprzed-

ników, że nie jestem zakładnikiem 

pewnej grupy, czy członkiem grupy 

trzymającej władzę. Zawsze repre-

zentuję interesy mieszkańców i ich 

stronę trzymam.

Urząd zawsze stoi po stronie mieszkańców
ROZMOWA  z dr. DARIUSZEM REŚKO, burmistrzem Krynicy–Zdroju.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Ile czasu zajmuje przejazd ro-

werem przez cały Jedwabny Szlak 

(z  Syrii do Chin)? Czy bębny sza-

mańskie Saamów służą aby do gra-

nia? Czy w Dolinie Wachanu trzeba 

się obawiać Talibów? Czy można 

zostać globetrotterem na górniczej 

rencie? Dlaczego alaskańskie łoso-

sie mają szczególny smak?

Nie wiadomo, czy dokładnie na 

te, ale na mnóstwo innych pytań 

na pewno otrzymają odpowiedź wi-

dzowie drugiej edycji Festiwalu Po-

dróży i  Przygody Bonawentura.org 

w  dniach 23 do 25 marca 2012 r. 

w Starym Sączu.

W  tym roku organizatorzy przy-

gotowali niezwykle smakowitą mik-

sturę pokazów i  spotkań na żywo 

z podróżnikami, projekcji fi lmów do-

kumentalnych nagradzanych na znanych festiwalach, koncertów, warsz-

tatów, wystaw, spotkań z autorami książek i konkursów z nagrodami. 

Program śmiało może konkurować z najbardziej renomowanymi festi-

walami podróżniczymi w Polsce. Razem przeszło 26 godzin podróżnicze-

go odlotu, w bezpretensjonalnej atmosferze pozbawionej blichtru i lansu. 

O swoich podróżach opowiedzą m.in.: Marek Styczyński i Anna Na-

cher, Dominika Zaręba, Andrzej Stasiuk, Ania i Robb Maciąg, Andrzej 

Pietyra, Mieczysław Bieniek „Hajer”, Jacek Wnuk.

Festiwal organizuje Fundacja Rozwoju Ziem Górskich, a  jego pa-

tronem jest tragicznie zmarły podróżnik Tomasz Bonawentura Knapik 

(1972–2010). 

Wszystkie informacje (szczegółowy program 

z opisami i fotografi ami), sprzedaż karnetów w internecie: 

www.bonawentura.org lub w biurze festiwalu: 

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 4, pok 315, 321.

Zapraszamy w świat wypraw i wędrówek

MODUŁ A Piątek 23.03.2012 (godz. 17.30 do 22.45) 
17.30–17.50 otwarcie Festiwalu 

17.50–18.50  pokaz Jacek Wnuk /Krosno/ „Powidoki z Karpat 

Wschodnich” 

18.55–19.45 fi lm „Kukuczka”, reż. J. Porębski, Polska 2011, 47 min 

19.50–21.05  gość specjalny Andrzej Stasiuk /Wołowiec/ 

„Podróże według Stasiuka” 

21.15–22.45 koncert zespołu Vladimirska 

MODUŁ B Sobota 24.03.2012 (godz. 10.15 do 15.30) 
10.15–11.10  fi lm „Krajobraz bez ludzi”, reż. A. Apostolidis, 

Grecja 2010, 55 min 

11.15–11.25 minikoncert „Wadada–Unique Brands EtnoSchool” 

11.30–12.30  pokaz Dominika Zaręba /Kraków/ „Gwatemala 

– w poszukiwaniu detali” 

12.30–13.30  pokaz Jakub Rybicki /Białystok/ „Hindukusz i afgańskie 

zabawy z bronią” 

13.30–14.30  pokaz Anna Nacher i Marek Styczyński /Kraków/ 

„Trekking w Laponii – wszystkie odcienie zieleni” 

14.30–15.30  pokaz Mieczysław „Hajer” Bieniek /Katowice–Nikiszo-

wiec/ „Hajer w Afryce” 

MODUŁ C Sobota 24.03.2012 (godz. 17.30 do 22.30) 

17.30–18.30  fi lm „Samotnie przez Australię”, reż. I. Darling, J. Muir, 

Australia 2003, 52 min 

18.30–19.30  pokaz Andrzej Pietyra /Andrychów/ „Alaska – ostatni 

przyczółek dzikości” 

19.30–20.30  pokaz Piotr Pogon, Łukasz Żelechowski /Kraków/ 

„Aconcagua Richter Expedition 2011 

– czyli jak Jurand z Zadyszką Kamiennego 

Strażnika pokonali” 

20.30–21.30  pokaz Ania i Robert „Robb” Maciąg /Jelenia Góra/ „Tysiąc 

Szklanek Herbaty – wspomnienia z Azji Środkowej” 

21.30–22.30   pokaz Szymon Kowalczyk /Myślenice/ „Na ścieżkach 

Bożej Armii Oporu – Uganda i Sudan Południowy” 

MODUŁ D Niedziela 25.03.2012 (godz. 10.15 do 15.30) 
10.15–11.45  fi lm „180 stopni na południe”, reż. Ch. Malloy, 

USA, 2010, 85 min 

11.45–11.55  prezentacja „Brama Beskidu – w widłach Dunajca 

i Popradu” (K. Bańkowski) 

12.00–12.15   Ogłoszenie wyników i wręczenie głównej nagrody w ple-

biscycie publiczności „Bonawentura 2012” 

12.15–13.15  prezentacja dr Alicja Wajrak–Fałowska /Nowy Sącz/ 

„Podróżuj bezpiecznie” (medycyna podróży) 

13.15–14.15  pokaz Wojciech Knapik /Nowy Sącz/ „Buenaventura 

Colombia” 

14.15–15.15  pokaz Natasza Styczyńska, Ned Andrzej Ambroziak /

Kraków/Warszawa/Sofi a/ „Magiczny Bałkan 

– Land Roverem przez bezdroża Rodopów” 

15.15–15.30  losowanie głównej nagrody w konkursie dla publiczności 

MODUŁ E (bonusowy) Niedziela 25.03.2012 (godz. 17.30 do 22.35) 
17.30–17.45  pożegnanie z Festiwalem 

17.45–19.25  fi lm „Śmietnisko”, reż. L. Walker, Brazylia/Wlk. Brytania, 

2010, 98 min

19.30–19.50  fi lm „Żyć poza systemem”, reż. K. Cegłowska, 

Polska, 2009, 20 min

19.55–21.30  fi lm „Life in a Day”(Dzień z życia), reż. K. MacDonald, 

USA, 2011, 95 min 

21.30–22.35  fi lm „Długi Marsz 70 lat później”, reż. M. Mamoń, 

Polska, 2011, 66 min

Program Festiwalu Podróży i Przygody Bonawentura.org, 
Stary Sącz, kino Sokół, 23–25 marca 2012 roku

T E K S T  P R O M O C Y J N Y
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„Drogi Dominiku, Niech uśmiech 
z Twojej twarzy nigdy nie znika. Niech 
towarzyszy Ci każdego dnia. Niech 
dobro wygrywa, a zło znika. Życzę Ci 
samych sukcesów oraz dobrych ocen 
w szkole. Nie poddawaj się. Radość 
zawsze wraca. Odwagi!”

Do 6–letniego Dominika z Nowego 
Sącza niemal codziennie przycho-
dzi listonosz, przynosząc plik listów 

nadsyłanych z różnych stron świa-
ta. Dla chorego chłopca, są jak ta-
bletki przeciwbólowe.

***
Pod koniec 2009r. z inspiracji 

amerykańskiej akcji „Make a Child 
Smile” zrodziła się polska – „Ma-
rzycielska Poczta”. Dzięki niej ciężko 
chore dzieci otrzymują listy i kartki 
od osób z całego kraju, a nawet świa-
ta, które chcą w ten sposób okazać 

im wsparcie i zrozumienie. Akcją 
objętych jest ponad 40 dzieci, w tym 
dwójka z Nowego Sącza – Julka i Do-
minik. Ich profile wraz z adresami 
pocztowymi znajdują się na stronie 
internetowej MarzycielskaPoczta.pl. 

– Nie jesteśmy w stanie doliczyć 
się listów, tak dużo ich przychodzi, 
mąż poddał się przy stu – śmieje się 
pani Katarzyna, mama 6–letniego 
Dominika. – Nie potrafię opisać, ile 

radości nam przynoszą. Jak Domi-
nik otwiera listy czy karteczki, na-
tychmiast promienieje w oczach. 

***
Marzycielska Poczta obejmuje 

opieką dzieci w wieku 4–17 lat, 
które są przewlekle chore, spędza-
ją dużo czasu w szpitalu, wymagają 
stałej rehabilitacji. 

– Takie dzieci czują się często 
bardzo samotne i z myślą o nich 
powstała Marzycielska Poczta 
– mówi Agnieszka Chmiel, jedna 
z wolontariuszek i inicjatorek akcji. 

***
Dominik walczy z nieuleczalną 

chorobą genetyczną. Zdiagnozo-
wano u niego niedobór dehydro-
genazy glukozo sześciofosforano-
wej oraz niesferycytową anemię 
hemolityczną. 

– Dominik urodził się w bardzo 
ciężkim stanie. Umierał. Natych-
miast trafił do Uniwersyteckie-
go Szpitala Dziecięcego w Krako-
wie–Prokocimiu – wspomina pani 
Katarzyna. – Syn codziennie zaży-
wa wiele leków, a dwa razy w mie-
siącu przechodzi transfuzję krwi.

Rodzice Dominika korzystali 
z pomocy wielu specjalistów w Pol-
sce. Żaden z nich nie pozostawiał 
złudzeń.

– Diagnoza była jednoznaczna. 
Na tę chorobę nie ma lekarstwa 
– mówi pan Sławomir, tata Domi-
nika. – Powiedziano nam, że jego 
stan może się lekko poprawić, kie-
dy zacznie dorastać. Ale syn będzie 
musiał żyć z tą chorobą do końca. 

***
Pani Katarzyna nie sądziła, że pi-

sanie i otrzymywanie listów może 
przynieść synowi tyle radości. 

– Częściej się uśmiecha i ma 
siłę, by walczyć z chorobą. W nas 
też wiele razy pojawiało się zwąt-
pienie, ale teraz i my czujemy, że 
nie jesteśmy sami, że jest wielu do-
brych ludzi wokół nas – przyznaje 
mama 6–latka. 

A góra dobrych życzeń cały czas 
rośnie. 

– Już jedna skrzynka jest peł-
na kartek i listów, teraz kolejna 
powoli się zapełnia – dodaje tata 
chłopca.

***
Dzięki Marzycielskiej Poczcie 

do dzieci docierają nie tylko kart-
ki z życzeniami, wzruszające listy 
podtrzymujące na duchu, ale też 
pomoc materialna. 

– W Chicago jedna z nauczycie-
lek zorganizowała akcję zbiera-
nia pieniędzy dla dzieci z Marzy-
cielskiej Poczty – mówi Agnieszka 
Chmiel. – Udało się jej zebrać po-
nad 3 tysiące dolarów. 

***
Listy piszą nie tylko pojedyncze 

osoby. Całe rodziny, a nawet przed-
szkola i szkoły angażują się w przy-
gotowywanie kartek dla chorych 
dzieci. 

Dominik sam stara się odpowia-
dać na każdy list. Pilnuje rodziców, 
by pomogli mu w pisaniu i robieniu 
karteczek.

– Staramy się odpisywać na li-
sty na bieżąco, żebyśmy nie mie-
li zaległości, ale czasem ich ilość 
nas przerasta – śmieje się pan 
Sławomir.

Podziękowania za listy pojawia-
ją się również na stronie „Marzy-
cielskiej Poczty”. Ale jak przyzna-
je mama Dominika, to nie to samo, 
co napisanie listu odręcznie. 

***
Inicjatorzy akcji też podkreśla-

ją wyższość tradycyjnych listów 
nad tymi, które otrzymuje się dro-
gą elektroniczną. 

– Pozwalają lepiej oddać i wy-
razić siebie. Widać w nich twór-
czość nadawcy – mówi Agniesz-
ka Chmiel. – Taki list jest bardziej 
przekonujący dla dzieci. Widzą, 
ile pracy i serca ktoś w niego 
włożył.

MONIKA CHROBAK

Ludzkie historie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT PARK TECHNOLOGICZNY MIASTECZKO MULTIMEDIALNE

Wykorzystujesz 
z sukcesem 
nowe technologie 
w Twojej  f irmie?
Weź udział w konkursie dla firm IT!

Na zwycięzcę czeka nowe biuro 

w parku technologicznym MMC Brainville 

i pakiet specjalistycznych usług doradczych

Sprawdź szczegóły na 

www.brainville.pl/przedsiebiorcy/konkurs

Patroni medialni konkursu:

R E K L A M A

O wyższości listów nad e–mailami
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Samorząd

80 mln złotych. Taką dziurę w budże-
cie mają łącznie w tym roku wszystkie 
gminy i miasta powiatu nowosądec-
kiego. Tylko dwa samorządy są na nie-
wielkim plusie. Nadwyżkę ma Cheł-
miec, ale w tym przypadku trudno 
się dziwić. Największa gmina wiejska 
w Polsce siłą rzeczy ma duże wpływy 
z lokalnych podatków, dużych przed-
siębiorców na swoim terenie (Firma 
Wiśniowski) i dobrze prosperujący ka-
mieniołom w Klęczanach.

Plus notuje również gmina Łabowa. 
Gmina Grybów wychodzi na zero. 
W znakomitej większości dziu-
ry budżetowe łatane są kredyta-
mi i pożyczkami. Rząd ustawowo 
ogranicza zadłużanie się samorzą-
dów, a gminy muszą ciąć wydatki 
i zamrozić inwestycje. 

Oświata obciąża najbardziej 
budżet

W Kamionce Wielkiej już zabrano 
się za oszczędzanie. Zrezygnowano 
z niektórych inwestycji i zaczęło się 
cięcie kosztów. Prognoza finansowa 
na najbliższe lata nie jest – delikatnie 
mówiąc – najlepsza. Największe ob-
ciążenie budżetu, jak we wszystkich 
gminach, to oświata. Tam więc cię-
cia się zaczną w pierwszej kolejności. 
Gmina zastanawia się, czy nie prze-
kształcić niektórych szkół w placów-
ki publiczne, ale prowadzone przez 
osoby fizyczne bądź stowarzysze-
nia. W Kamionce Wielkiej deficyt 
budżetowy wynosi 3,5 mln zł. Jeśli 
nie zacznie się oszczędzanie, na ko-
niec obecnej kadencji w 2014 r. wy-
niesie około 5 mln. Na kolejne lata 
przesunięto plany budowy sali gim-
nastycznej w Jamnicy. Zapadła rów-
nież decyzja o likwidacji tamtejszego 
gimnazjum. Przyjęto metodę wyga-
szania. W tym roku nie będzie już 
naboru do pierwszych klas. Nowych 
dużych inwestycji też nie będzie. 
Ogłoszono przetargi na wykonanie 
chodników przy drodze powiato-
wej. Gmina podobnie jak sąsiednia 
Korzenna staje powoli przed kolej-
nym wielkim wyzwaniem – zaopa-
trzenia mieszkańców w wodę. Szuka 
rozwiązania i to rozwiązania alter-
natywnego dla głębinowych studni 
i usług Sądeckich Wodociągów. 

Duży defi cyt – spore inwestycje
Większość gmin uchwaliło 

ostrożne budżety. Najczęściej i na 
szczęście duży deficyt oznacza spore 
inwestycje. Tak jest choćby w Piw-
nicznej, która przy deficycie ponad 
8 mln zł na inwestycje łącznie pla-
nuje przeznaczyć ponad 22,5 mln zł.

 – Kontynuujemy i planujemy 
zakończyć inwestycje, które roz-
poczęliśmy jeszcze w 2009 roku 
– mówi skarbnik gminy Irena Mer-
ha. – Budowa kąpieliska na Ra-
dwanowie, zagospodarowanie 
bulwarów nad Popradem, boisko 
w Wierchomli, czy wreszcie moder-
nizacja domu kultury w Piwnicz-
nej i budowa GOK–u w Zubrzyku. 

Szukamy pieniędzy na budowę sali 
widowiskowo–sportowej, bo to za-
danie własne gminy. Z zupełnie 
nowych projektów mamy uatrak-
cyjnienie szlaku na Eliaszówkę 
z budową wieży widokowej (2,5 
mln z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego) i re-
witalizacja parku Węgielnik Skałki 
w Piwnicznej. Oprócz tego oczy-
wiście będziemy realizować wiele 
projektów tzw. miękkich. Nowe to 
górski Festiwal Biegowy na pogra-
niczu polsko–słowackim, akademia 
folkloru Czarnych Górali, czy album 
fotograficzny promujący Piwnicz-
ną– wylicza pani skarbnik. 

Śmiałe plany, dziura tylko na 
papierze

Stary Sącz na inwestycje chce 
wydać 26 mln zł. Rozmach inwe-
stycyjny oznacza dziurę budżeto-
wą wysokości 23,6 mln zł, ale na te 
odważne plany pozwala małe za-
dłużenie (na koniec roku 2011 tyl-
ko 2,2 procent). Dochody gminy są 
o niemal 3 mln zł wyższe od wydat-
ków bieżących, ale to zdecydowa-
nie za mało, by zrealizować wszyst-
kie zamierzenia.

Deficyt jest tak zaplanowany, 
żeby gmina mogła występować 
z projektami do funduszy o pienią-
dze. Każda dotacja będzie zmniej-
szała budżetową dziurę, która jest 
w dużej mierze tylko na papierze, 
bo jeśli na niektóre inwestycje nie 
uda się zdobyć pieniędzy, to zosta-
ną odłożone na przyszły rok. Bur-
mistrz Jacek Lelek z ekipą zaplano-
wali sporo. Na inwestycje drogowe 

przeznaczono 2,3 mln zł, na bu-
dowę zespołu rekreacyjnego park 
wodny „Stawy” w Starym Sączu 
– 2,2 mln zł, na przygotowania pro-
jektu budowy Węgierskiej–bis – 0,5 
mln zł. Duże pieniądze pochłonie 
kontynuacja budowy kanalizacji sa-
nitarnych i wodociągowych: Barcic 
Dolnych 2,2 mln zł, Łazów Biego-
nickich – 2,8 mln, osiedla Cygano-
wice 1,5 mln, osiedla Jana Pawła II 
– 500 tys. zł, kanalizacja i wodo-
ciąg wiejski dla Barcic i Przysietni-
cy – 1,97 mln zł. To tylko najważ-
niejsze inwestycje. 

Na tle starszego brata blado 
w tym roku wypada Nowy Sącz.

– To budżet przetrwania – mówił 
już na łamach „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego” Józef Antoni Wiktor, 
przewodniczący Komisji Finansów 
Publicznych Rady Miasta Nowego 
Sącza. – Większość pieniędzy po-
chłoną wydatki bieżące. Przewod-
niczącego niepokoją natomiast ni-
skie wydatki majątkowe, czyli na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne. 
Choć ekonomiści przekonują, że 
kryzys to najlepszy czas na inwe-
stowanie, miasto planuje wydać le-
dwie 16 mln zł na tego typu wydat-
ki. – To tylko 4 procent, przeszło 60 
procent mniej niż w roku 2011 – in-
formuje przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych. – To bar-
dzo niepokoi. Bo inwestycje zwią-
zane z infrastrukturą wpływają na 
rozwój miasta. Tymczasem w pla-
nie budżet ujmuje jedynie niewiel-
ki odcinek ul. Biegonickiej i dwie, 
trzy drobne inwestycje. 

(BOG)

Jak gminy gospodarują pieniędzmi
Gmina pieniądze w budżecie na 2012 r.

Chełmiec +126.625

Gródek n. Dunajcem – 4.000.000

Grybów miasto – 3.815.847

Gmina Grybów  0

Kamionka Wielka – 3.519.417,53 

Krynica–Zdrój – 8.177.911

Korzenna – 14.075.560

Łabowa +130 786

Łącko –1.113.981

Łososina Dolna –1.700.000

Muszyna –3.595.932,28

Nawojowa –2.682.886

Podegrodzie –3.271.895

Piwniczna Zdrój –8.145.802

Rytro –1.228.896

Stary Sącz –23.531.324,77

Nowy Sącz –2.588.316 

Dla porównania: gmina Limanowa + 1.428.316, miasto Gorlice –9.038.830, 
gmina Gorlice – 3.796.370, miasto Limanowa + 1.491.830,51zł

Marek Janczak 
wójt gminy Łabowa:

– To jest budżet prze-
trwania. Gmina może się 
zadłużyć do 60 proc. swo-
ich dochodów, my mamy 
zadłużenie na poziomie 29 
proc., ale jesteśmy gminą 
wiejską o małych docho-
dach własnych i ten prze-
pis właściwie nas nie do-
tyczy. Zresztą łatwo wziąć 
kredyt, ale trudniej spła-
cać. Dlatego nie będzie-
my inwestować. Nie będą 
zrealizowane bardzo waż-
ne inwestycje dla gminy. 

Most Łabowa – Fele-
czyn, największy w gmi-
nie jest w bardzo złym sta-
nie. Potrzebujemy na jego 
remont 2–2,5 mln zł. Nie 
mamy takich pieniędzy. Niewykluczone, że gdy przyjdą wielkie roz-
topy czy ulewy, będę musiał go zamknąć. Mamy projekt na rewitali-
zację centrum Łabowej, ale nie mamy pieniędzy na wkład własny. Bez 
tego nie ruszymy i projekt może przepaść. Być może, kiedy otrzyma-
my subwencje wyrównawczą, to się uda coś zrobić. Budżety gmin-
ne są w takim stanie, że podejrzewam, mało która będzie mogła sko-
rzystać z nowej puli z Unii Europejskiej. Te miliardy euro, o których 
mówi rząd, przejdą nam koło nosa, bo gmin nie będzie stać na wspo-
mniany własny wkład. 

Leszek Skowron 
wójt gminy Korzenna:

– Proszę zwrócić uwa-
gę, że planując wydatki 
na ponad 60 mln zł prze-
znaczamy 26 mln na in-
westycje, tj. ok. 42 proc. 
wszystkich wydatków 
budżetowych. Tak du-
żych wydatków mająt-
kowych w historii gminy 
jeszcze nie było. Głów-
ny wysiłek skierowany 
zostanie na budowę sie-
ci kanalizacyjnej i rozbu-
dowę sieci wodociągo-
wej, bo to w tej chwili 
konieczność. Budując ka-
nalizację, zostawiamy coś 
trwałego i w dzisiejszym 
świecie niezbędnego ko-
lejnym pokoleniom, pod-
nosimy wartość inwestycyjną gruntów znajdujących się na terenie 
gminy. Równocześnie wychodzimy naprzeciw wymaganiom, ja-
kie stoją przed gminą, bo za nieuregulowanie gospodarki wodno–
ściekowej groziłyby nam kary finansowe. Mimo bardzo ambitnych 
i kosztownych planów, budżet jest stabilny. Przyjmując go, mieli-
śmy zadłużenie na poziomie 3 procent, podczas gdy dopuszczalny 
wskaźnik to 60 procent.
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Przyszedł na świat przy dźwię-
kach radiowej transmisji mszy uro-
czyście inaugurującej pontyfikat 
papieża Polaka – przejmując – jak 
mówi – energię i nadzieję milionów 
w nią wsłuchanych. Pisarz samouk, 
pasjonat, marzyciel i buntownik.

– Republika śpiewała „Telefony w mo-
jej głowie”. A z Panem trudno się 
skontaktować. Nie oczekuje Pan tele-
fonów, nie lubi ich tak samo jak boha-
ter Pana książki „Telefony niechciane”. 
Dlaczego?

– Tak, to prawda, nie przepa-
dam za telefonami. Nie popadam 
jednak aż w taką skrajność jak bo-
hater wspomnianej książki, który 
traktował je tylko i wyłącznie jako 
zakłócający spokój i twórczą ciszę 
nośnik złych wiadomości – ja bo-
wiem w przeciwieństwie do niego 
posiadam chociażby telefon komór-
kowy. Po prostu staram się, aby nie 
zostać ich niewolnikiem. Nie zabie-
ram telefonu wszędzie ze sobą i nie 
odbieram za każdym razem, jak tyl-
ko ktoś chce się ze mną skontak-
tować. Gdy chcę być sam – kiedy 
mam taką potrzebę, często gdy pi-
szę – zwyczajnie go wyłączam.
– Ile więc Pana (Partyka Omena) 
w Pana kreacjach książkowych?

– To pytanie do osób, które mnie 
znają osobiście. Ja sam nie jestem 
w stanie spojrzeć na to z takim dy-
stansem. Ale zapewne tak jak każ-
dy z bohaterów moich powieści jest 
swoistym kolażem cech osób, któ-
re napotkałem na swej drodze, tak 
i również ja przekazałem im cząst-
kę siebie.
– Wydał Pan już trzy książki. Wszystkie 
traktują o czym innym i reprezentują 
różne gatunki literackie, też różny po-
ziom językowy: „Telefony niechciane” 
(2009) nazywa Pan klautrofobiczno–
psychodeliczną powieścią z pogranicza 
fantastyki; „Tomasz alias 12” (2010) 
– komediodramatem, a „Katharsis fu-
turum” (2011) – psychologicznym 

thrillerem science fiction. To wy-
nik Pańskich poszukiwań literackich, 
eksperymentowania? 

– Nie chcę być utożsamiany 
z żadnym konkretnym gatunkiem 
literackim. Osobiście jako czytel-
nik gustuję w szerokim ich spek-
trum, i naturalnym dla mnie było 
dać temu wyraz również z twór-
czej strony. To nie jest tak, że 

z góry zakładam, iż teraz napi-
szę horror lub komedię, po pro-
stu w mojej głowię rodzi się jakiś 
pomysł na historię i staram się go 
ubrać w odpowiednie szaty. Ta-
kie rozproszenie ma swoje minu-
sy i plusy. Jakoby z góry tracę czy-
telników obracających się tylko 
w jednym gatunku. Z drugiej jed-
nak strony mam możliwość dotar-
cia ze swoim przekazem do szer-
szej ich grupy, chociażby tylko 
pojedynczym tytułem. 
– „Katharsis Futurum” – ta książ-
ka mnie przeraziła. Bo przyszłość, jaką 
kreuje, może okazać się prawdziwa. 
Ale może Pan mnie uspokoi, że to tyl-
ko kreacja, zupełnie oderwana od rze-
czywistości? Fikcja, a nie chłodna kal-
kulacja, że nasze państwo będzie na 
nas oszczędzać również jeśli chodzi 
o obronę życia? 

– Bynajmniej nie chcę niko-
go straszyć – ten przywilej pozo-
stawiłem sobie przy okazji mojej 
najnowszej książki. Wykreowa-
łem świat, w którym na skutek 
wzrostu przestępczości i kosztów 
z tym związanych Państwo posta-
nowiło pozbawić obywateli części 
ich praw do urzędowej ochrony. 

Zastosowałem ten zabieg po to, 
aby odpowiedzieć na pytanie, czy 
w takich warunkach możliwe jest 
popełnienie zbrodni doskonałej. 
Czy jest to prawdopodobny scena-
riusz? No cóż, wystarczy, aby oma-
wiane w powieści problemy poszły 
na przykład w stronę tego, co dzie-
je się ostatnimi czasy wokół kwe-
stii zabezpieczeń socjalnych (dra-
matyczny wzrost kosztów leczenia 
oraz systemu emerytalnego). Już 
chyba nikt z nas nie wierzy w pu-
bliczną – dostępną dla wszyst-
kich, z urzędu – skuteczną służ-

bę zdrowia oraz godne państwowe 
emerytury. A czy czujemy się bez-
pieczni? Ufamy państwowym or-
ganom bezpieczeństwa? Jeśli tak, 
to skąd ten przyrost prywatnych 
firm ochroniarskich i agencji de-
tektywistycznych? Parafrazując 
popularne hasło dotyczące lecze-
nia, można już chyba, niestety, co-
raz częściej zakrzyknąć: obywate-
lu chroń się sam!
– Pracuje Pan nad nową powieścią. 
Czym tym razem nas zaskoczy?

– Czwarta książka i czwarty ga-
tunek. Tym razem powieść gro-
zy pt. „Dobro umiera w ciszy”. Nie 
będzie jednak krwi ani żywych tru-
pów. Straszyć będę ludzkimi lęka-
mi. Postraszę faktem, iż nie wszyst-
ko można wytłumaczyć w logiczny 
sposób. A szukanie odpowiedzi na 
siłę, choćby nie wiadomo jak nie-
realnej i nieprawdopodobnej, i tak 
zakończyć się musi fiaskiem. Bo-
wiem to, co niewytłumaczalne, ta-
kim musi pozostać. Książka jest już 

gotowa i powinna ukazać się dru-
kiem przed świętami. Aktualnie 
pracuję nad jej kontynuacją.
– Patryk Omen, taki przyjął Pan pseu-
donim artystyczny. To dobry omen? 

– Omen to zwiastun, mam na-
dzieję, że dobry. Podpisywałem się 
takim pseudonimem już w młodo-
ści, pisząc w internecie różnego ro-
dzaju recenzje czy komentarze, i tak 
już zostało.
– O tym, że Pan pisze podobno nawet 
nie informował najbliższych. A znajomi 
wiedzą, kim jest Patryk Omen?

– Coraz więcej osób z mojego 

otoczenia ma już tego świadomość. 
Duża grupa wciąż jednak o niczym 
nie wie. Nie przedstawiam się jako 
pisarz, nie czuję się przez to bowiem 
kimś wyjątkowym. Przez bardzo 
długi czas udawało mi się to utrzy-
mać w tajemnicy, jednak, nadszedł 
moment, aby uczynić kolejny krok 
naprzód i powiedzieć o sobie szer-
szej grupie ludzi.
– Z pisania można się utrzymać? 

– Nie ukrywam, że moim marze-
niem jest utrzymywać się z pisania. 
Nie ma bowiem chyba nic przyjem-
niejszego, jak uczynić ze swojej pa-
sji zawód. Niestety na chwilę obecną 
jest to dla mnie nieosiągalny luksus 
i zmuszony jestem na co dzień praco-
wać – na szczęście w swoim żywiole: 
w księgarni. Staram się jednak sys-
tematycznie wygospodarować czas 
na pisanie (konsekwencja przede 
wszystkim). Celebruję te chwile 
z pełnym oddaniem. To mój świat 
– wtedy nie ma mnie dla nikogo.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Ludzie

www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Długo oczekiwana książka 
już w sprzedaży

ODLICZ 
PODATKI

   RAZEM Z BIUREM 

SUKURS
Biuro Rachunkowe „SUKURS” obecnie mieści się przy  
Al. Batorego 63/28 w Nowym Sączu. 
Tel. 18 542 66 66, fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl   www.biurosukurs.pl

ZAPRASZAMY!

R E K L A M A

Nie chcę nikogo straszyć 
ROZMOWA z sądeczaninem DARIUSZEM SŁOWIKIEM (pseudonim literacki – Patryk Omen) 

Polub    nas na facebooku 
i weź udział w konkursie!
Do wygrania ksiżki Patryka Omena.

Dariusz Słowik ps. Patryk Omen 
ur. 22 października 1978 w No-
wym Sączu, ukończył Zasad-
niczą Szkołę Zawodową przy 
ZSEM w NS, Wieczorowe Tech-
nikum Ekonomiczne dla Doro-
słych w NS, a następnie WSB–
NLU w NS – licencjat; marketing 
i zarządzanie oraz magisterium, 
zarządzanie finansami. Po stu-
diach dwukrotnie emigrował 
zarobkowo do Wielkiej Brytanii, 
za każdym razem jednak wra-
cał. Aktualnie mieszka w War-
szawie i pracuje w księgarni. 
Strona internetowa: 
www.patrykomen.com



„Sony”, „make.believe” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation. 

* Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w salonie. 
 Szczegóły u sprzedawców. sony.pl/eco

Wymień stary sprzęt
na nowy z rabatem!

Przynieś zużyty sprzęt elektroniczny lub małe AGD
w dniach 9–31 marca, a otrzymasz

ecorabat do 900 zł* na wybrane produkty Sony!

Dołącz do nas!
Zebraliśmy już 25 ton elektrośmieci.

ecorabat

–900 złdo

33–300 Nowy Sącz
ul.Dojazdowa 20
tel. 18 4441144

R E K L A M A

Sony Centre
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Opinie

Z
 astanawiam się, 
czy doczekam cza-
sów, kiedy nie będę 
się niczemu dzi-
wił, kiedy wszyst-
kie zjawiska świata 

wydadzą mi się logiczne, przej-
rzyste i pożyteczne. Pisałem nie-
dawno o „mrożkach”, o jednostce 
absurdu, którą chętnie bym wi-
dział w międzynarodowym sys-
temie SI. Wszystko wskazuje na 
to, że od tematu się nie uwol-
nię. Raz po raz dotyka mnie zdzi-
wienie pomieszane z irytacją, gdy 
na przykład oglądam wieczorne 
wiadomości telewizyjne, a z ust 
prominentnych polityków słyszę 
propozycje dotyczące narodowe-
go referendum. W jakiej to spra-
wie ma się wypowiedzieć naród, 
a więc i ja? W sprawie wcześniej-
szych emerytur. Doskonale ro-
zumiem reguły demokracji, któ-
re pozwalają obywatelom zabrać 
głos w ważnych dla nich kwe-
stiach, zwłaszcza, jeśli dotyczy 
to naszych portfeli. Rozumiem, 
ale chyba nie do końca. Po pro-
stu nie przekonuje mnie pomysł, 
żeby za kilkaset milionów zło-
tych stawiać przed narodem py-
tanie straszliwie retoryczne: pra-
cować krócej czy dłużej? To tak 
jakby zapytać 38 milionów Pola-
ków, czy chcą, żeby wróciła wio-
sna? Aż dziw bierze, że w an-
kiecie OBOP–u ponad 20 proc. 
Polaków zadeklarowało chęć wy-
dłużenia wieku emerytalnego. 
Chyba, że to akurat te dwadzie-
ścia procent ma instynkt obywa-
telski. Na pewno warto dyskuto-
wać o tym, jakie grupy zawodowe 
powinny być szczególnie chro-
nione, gdy z racji wieku do pew-
nych działań już się nie nadają. 
Zgoda, o tym rozmawiać trzeba, 
ale nie potępiać w czambuł każdą 
ideę, która z racji pewnych uciąż-
liwości, zawsze będzie kontesto-
wana. Jeśli referendum jest takim 
demokratycznym i sensownym 
narzędziem rozstrzygania wszel-
kich dylematów, to proponuję, 

żeby podwyżki cen wody w No-
wym Sączu też załatwić tym try-
bem. Niech się sądeczanie wypo-
wiedzą. Trzydziestoprocentowy 
wzrost to w końcu obciążenie dla 
nas niemałe, więc entuzjazm dla 
referendum powinien być potęż-
ny. Oczywiście uderzam w ton 
kpiarski, bo nikt, kto umie liczyć 
nie będzie optował za takim roz-
wiązaniem, choćby nie wiem jak 
było uzasadnione. Zdajmy się za-
tem na fachowców, a nie na poli-
tyków, którzy mają takie pojęcie 
o ekonomii jak gęś o logaryt-
mach. Żeby jednak nie wyszło na 
to, że jestem przeciwny dialogowi 
władzy ze społeczeństwem, pro-
ponuję, by każdy obywatel na-
szego miasta złożył na ręce pre-
zydenta Ryszarda Nowaka jakiś 
autorski program referendum. 
Dzięki temu wszelkie decyzje do-
tyczące nas wszystkich zapa-
dać będą na poziomie vox populi, 
Radę Miasta będzie można rozgo-
nić, a za zaoszczędzone pienią-
dze doinwestować piłkarki ręcz-
ne i siatkarki. Bo akurat one są 
tego warte. 

Jeśli zaś miałbym dać począ-
tek akcji referendalnej, to bardzo 
proszę: zgłaszam wniosek o gło-
sowanie w sprawie niezamyka-
nia restauracji „Imperial”. Lokal 
ten obrósł taką legendą, że szkoda 
byłoby, aby ot tak – z bezczelną 
nonszalancją – nie pytając Histo-
rii – unicestwić to niemal kulto-
we miejsce. Przecież to tu – jeśli 
wierzyć Leszkowi Mazanowi – on 
sam (ze świętej pamięci redakto-
rem Januszem Koszykiem) dawał 
orkiestrze pieniądze, żeby… nie 
grała! Nie ma dwóch zdań: trzeba 
dać szansę narodzinom nowych 
„imperialnych” legend, w prze-
ciwnym razie nasze miasto utraci 
status miejsca wyjątkowego. Sam 
rzadko zachodziłem do tej re-
stauracji. Trochę żałuję, bo pew-
nie coś mnie ominęło, ale jeśli bę-
dzie jeszcze okazja, postaram się 
wnieść jakiś oryginalny towarzy-
ski albo artystyczny aport. Kon-
kluzja: nie dajmy się, obywate-
le i obywatelki, nabierać na tani 
populizm. Wbrew temu, co po-
wiadają niektórzy, referendum 
naprawdę nie jest skutecznym 
antidotum na wszelkie bolączki. 
To wyłącznie polityczne manew-
ry. I nic ponadto. Co nie znaczy, 
że kiedy będzie prawdziwa, uza-
sadniona potrzeba, po to narzę-
dzie nie sięgniemy.

Zabawy 
nieprzyjemne 
i niepożyteczne

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

KONTROWERSJE. – Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w No-
wym Sączu produkuje absolwen-
tów, którzy teoretycznie po stu-
diach powinni trafić do pracy do 
uzdrowisk, tymczasem nie trafia-
ją, bo ich dyplom nie spełnia wy-
mogów Narodowego Funduszu 
Zdrowia – zauważył Piotr Pawnik, 
były wiceprezydent Nowego Sącza, 
a dziś prezes zarządu Sanatorium 
nad Kryniczanką. Władze uczel-
ni odpierają zarzuty, twierdząc, że 
kształcą studentów zgodnie z po-
trzebami rynku.

Podczas programu w Regional-
nej Telewizji Kablowej, Pawnik, 
komentując rosnące bezrobocie 
na Sądecczyźnie, powiedział, że 
nawet sądecka uczelnia przyczy-
nia się do generowania kolejnych 
bezrobotnych. 

– Do mnie przychodzą stu-
denci sądeckiej PWSZ na prakty-

ki, ale do pracy już ich nie mogę 
przyjąć. Dyplom, jaki uzysku-
ją, po zakończeniu studiów, nie 
współgra z wytycznymi NFZ i nie 
mogą podjąć pracy fizjoterapeu-
tów – mówi Pawnik. Dodaje przy 
tym, że to często osoby, które 
pochodzą z miejscowości uzdro-
wiskowych – Krynicy, Piwnicz-
nej czy Muszyny. – Absolwentów 
PWSZ w Tarnowie mogę przy-
jąć, bo mają takie uprawnienia, 
a sądeckiej szkoły już nie – mówi 
Pawnik. – Stąd mój ukłon w stro-
nę rektora PWSZ w Nowym Są-
czu, by zatrudnił odpowiednią 
kadrę i dał perspektywę pracy 
swoim studentom.

Władze sądeckiej uczelni czują 
się pokrzywdzone wypowiedzią 
byłego wiceprezydenta miasta. 

– Nie chcę porównywać PWSZ 
w Tarnowie do naszej uczelni, ale 
możemy pochwalić się znacz-
nie większą i pewnie ciekawszą 

ofertą – mówi Tomasz Zacłona, 
rzecznik prasowy PWSZ w No-
wym Sączu. – Mamy 6 instytu-
tów, 11 kierunków i 32 specja-
lizacje. Jedyna przewaga tamtej 
uczelni polega na tym, że ma kie-
runek – fizjoterapia. My na razie 
wychowanie fizyczne ze specjal-
nością odnowa biologiczna, po 
której absolwenci zyskują rów-
nież wiele uprawnień. Fakt, nie 
mogą pracować w specjalistycz-
nych sanatoriach, ale wielu in-
nych ośrodkach wypoczynko-
wych czy SPA jak najbardziej. 

Tomasz Zacłona dodaje przy 
tym, że PWSZ pracuje nad tym, 
by kierunek fizjoterapia powstał. 
Potrzebna jest na to zgoda Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. – Wcześniej nie mo-
gliśmy złożyć wniosku o utwo-
rzenie tego kierunku, bo uczelnia 
nie miała odpowiedniego zaple-
cza. Po to jednak było tyle starań 

o wybudowanie Instytutu Kultu-
ry Fizycznej, by teraz móc zwięk-
szyć ofertę dla studentów zgod-
nie z potrzebami rynku – mówi 
rzecznik. 

Jednocześnie zauważa, że 
szkoła zawsze szuka rozwiązań 
i otwiera nowe specjalizacje, by 
jej absolwenci łatwiej mogli zna-
leźć pracę bądź prowadzić własne 
działalności. 

– Oferujemy studentom na-
wet po dwie specjalizacje na jed-
nym kierunku, by dać im szanse 
lepszego startu. Obserwujemy 
rynek, zmieniające się przepisy 
i otwieramy nowe kierunki. Tak 
było z ratownictwem medycznym 
i tak będzie, mam nadzieję, z fi-
zjoterapią, ale na to – jak wspo-
mniałem – potrzebowaliśmy od-
powiedniego zaplecza. Teraz już 
je mamy i podejmujemy odpo-
wiednie kroki w Ministerstwie. 

(EDU)

Studenci PWSZ nie 
mają szans na pracę?

– Absolwentów PWSZ w Tarnowie mogę 
przyjąć, bo mają takie uprawnienia, 
a sądeckiej szkoły już nie – mówi Pawnik. 
– Stąd mój ukłon w stronę rektora 
PWSZ w Nowym Sączu, by zatrudnił 
odpowiednią kadrę i dał perspektywę 
pracy swoim studentom
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21 MARCA (ŚRODA), GODZ. 19 
(BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Anna Maria JOPEK – SOBREMESA
r Po ogromnym sukcesie trasy kon-
certowej "Sobremesa", Anna Maria Jo-
pek postanowiła powrócić z jego ko-
lejną odsłoną. Po raz kolejny będziemy 
mogli usłyszeć radosną, pełną energii 
muzykę rodem z Portugalii. Na scenie 
Ani towarzyszyć będą wspaniali mu-
zycy z Polski i ze świata. Nie zabraknie 
ukochanych piosenek AMJ ze świa-
ta kultury portugalskiej, jak i dobrze 
znanych, ale w zupełnie nowych aran-
żacjach, utworów z poprzednich płyt 
AMJ. A to nie koniec niespodzianek...

23 MARCA (PIĄTEK), GODZ. 20 
(TRWA SPRZEDAŻ BILETÓW)

MIKROMUSIC – SENNIK
r Mikromusic założyła wokalist-
ka Natalia Grosiak i gitarzysta Dawid 
Korbaczyński. Muzyka tego zespołu to 
połączenie jazzu, trip–hopu z elemen-
tami bossa novy i funky, co całości 
tylko daje wyrafinowanego smaczku.
Płyta z pewnością nie należy do katego-
rii ,,jednorazowego użytku”. Z kolejnym 
przesłuchaniem słuchacz odkrywa co-
raz to nowe szczegóły. Raz może to być 
akordeon w ,,Burzowej”, innym razem 
flecik w ,,Kardamonie i Pieprzu” czy też 
delikatny dźwięk altówki w ,,Kołysance 
dla Karolinki”. Klimatycznie i z klasą. Bez 
pośpiechu i stresu, leniwie sącząca się 
muzyka, która zaspokoi nawet najbar-
dziej wyrafinowane gusta.

25 MARCA (NIEDZIELA), GODZ. 18 
(TRWA SPRZEDAŻ BILETÓW)

Olga BOŃCZYK – LISTY Z DALEKA
r Olga Bończyk – wokal, Jacek Pi-
skorz – fortepian, Krzysztof Szmańda 
– perkusja, Andrzej Święs – kontrabas
„Listy z daleka” to 12 piosenek skom-
ponowanych i napisanych przez le-
gendy polskiej muzyki m.in.: Wa-
sowskiego, Przyborę, Młynarskiego, 
Osiecką, śpiewanych przed laty przez 
Kalinę Jędrusik, a po które dziś się-
gnęła Olga Bończyk. Premiera albu-
mu nieprzypadkowo zbiega się z 20. 

rocznicą śmierci i 80. rocznicą urodzin 
Kaliny Jędrusik, ale jest również uko-
ronowaniem 25 lat dotychczasowej 
pracy artystycznej Olgi Bończyk.
Myślę, że jestem na tyle dużą dziew-
czynką, że piosenki, które biorę sobie 
na warsztat umiem przepuścić przez 
swoje serce, swoją głowę, swój rozum, 
swoją duszę. I tak było z tymi piosen-
kami. Cierpliwie je czytałam, wczyty-
wałam je w duszę, po to, żeby zaśpie-
wać je całą sobą – mówi Artystka.

29 MARCA (CZWARTEK), GODZ. 20 
(BRAK WOLNYCH MIEJSC)

CZESŁAW ŚPIEWA
r Czesław Mozil – wokal, akordeon, 
Martin Bennebo Pedersen – akordeon, 

fortepian, Hans Find Meoller – gitara, 
Troels Drasbeck – perkusja
W koncertowym repertuarze poza 
piosenkami z najnowszej płyty 
znajdą się przeboje z dwóch po-
przednich krążków zespołu, „De-
biut” i „Pop” oraz dorobek pierw-
szego zespołu Czesława Mozila 
– Tesco Value. Muzycy zabiorą 
słuchaczy w zwariowaną podróż 
do krainy finezyjnych dźwięków 
tanga, popu, folku i awangardy, 
używając do tego szerokiej gamy 
instrumentów. Szklane dzwo-
neczki, rozmaite dęciaki, akor-
deony i ukulele – to tylko kilka 
elementów spośród wielu try-
bików tej niezwykłej muzycznej 
machiny.

Na afiszu

VIII Wiosenny Festiwal Artystów 
Piosenki „Pamiętajcie o ogrodach”

19 marca przypada święto 
patronalne rzemiosła 
św. Józefa. Z tej okazji 
Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorczości 
w Nowym Sączu 
zaplanował uroczystości, 
które rozpoczną się Mszą 
Świętą w Bazylice Św. 
Małgorzaty o g.9. Następnie 
w Sali wykładowej Cechu 
wystąpienie Cechmistrza 
i zaproszonych gości, 
wręczenie odznaczeń.
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Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) po 
zimie podsumował ilość wykonanych 
zabiegów, było ich ponad 4500 !!! Rocz-
nie jest to prawie 20 000 !!! Liczby mó-
wią same za siebie. Nowosądecki SOR 
to jedno z najbardziej obłożonych tego 
typu placówek w Małopolsce. 

Z  danych statystycznych wynika, iż 

średnio przyjmowanych jest ok. 1500 mie-

sięcznie osób w SOR, z różnymi przypad-

kami, od złamań spowodowanych uprawia-

niem sportów (narciarze) po ofiary bardzo 

poważnych wypadków samochodowych.

– Najczęstszymi urazami, z którymi po-
jawiają się pacjenci, to skręcenia czy zła-
mania, które wynikły podczas normalne-
go funkcjonowania w  mieście, pracy czy 
w domu. Znikomy jest odsetek osób z ura-
zami typowo sportowymi, które mogły się 
wydarzyć przy uprawianiu jakiejkolwiek 
dyscypliny sportowej – relacjonuje Witold 

Górecki, ordynator SOR.

GIPS – konieczność 
czy przeszłość?

W  obecnym czasie gips coraz rza-

dziej używany jest do unieruchamiania 

kończyn. Opaski 

gipsowe co praw-

da spełniają swo-

ją funkcję, ale po 

pierwsze są cięż-

kie, a po drugie nie-

wygodne. Pacjenci 

coraz częściej de-

cydują się na uży-

wanie tzw. ortez*, 

czyli opasek unieruchamiających koń-

czyny z możliwością nakładania i  ścią-

gania w dowolnym momencie. 

– Używanie ortez jest bardzo wygodne, 
można je ściągnąć w każdej chwili, jest to 
bardzo przydatne w celach utrzymania hi-
gieny ciała. Dużym atutem jest również wy-
goda używania, gdyż są kilka razy lżejsze 
niż zwykły opatrunek gipsowy – stwierdza 

Witold Górecki.

PACJENCI CHCĄ LATAĆ 
HELIKOPTEREM

SOR jest jednym z najbardziej obciążo-

nych w całym województwie małopolskim. 

Należy pamiętać, iż szpital obsługuje cały re-

jon, w którym mieszka prawie 200 000 osób.

– Muszę przyznać, iż szpital regularnie 
podnosi coraz wyżej jakość świadczonych 
usług. Przykładem jest nowo dostępne lą-
dowisko. W  ostatnim miesiącu mieliśmy 
przypadek transportu prywatnego helikop-
terem pacjentki z połamanymi kończyna-
mi, która wybrała ten sposób transportu za-
miast tradycyjnego, czyli samochodowego 
– mówi Witold Górecki.

OBSŁUGA
SOR pracuje non stop, czyli 24 h na 

dobę. Codziennie SOR jest obsługiwany 

przez kilkanaście osób. Zawsze jest na 

stałe 3 lekarzy, internista lub kardiolog oraz 

2 chirurgów. Oprócz tego jest aż 10 pielę-

gniarek, które obsługują poszkodowanych. 

W  każdej chwili również ze szpitala 

może być wezwany lekarz specjalista np. 

chirurg dziecięcy, jeśli zaistnieje tak po-

trzeba. Ze względu na bardzo dużą ilość 

pacjentów, w  pierwszej kolejności przyj-

mowane są osoby, u  których występuje 

zagrożenie życia np. ofiary z  wypadków 

samochodowych. 

*  Orteza – aparat ortopedyczny stabilizu-

jący stawy zastępujący gips. Jego głów-

nym zadaniem jest usztywnienie stawów 

kończyn, które uległy urazom np. skręce-

nia, zwichnięcia lub zerwania więzadeł. 

Ze względu na rodzaje leczonych obra-

żeń ortezy podzielić można na sztywne, 

półsztywne (półelastyczne) i miękkie (ela-

styczne). Podane za www.wikipedia.pl

Szpital Specjalistyczny im. Ję-
drzeja Śniadeckiego w  Nowym 
Sączu posiada ponad 100–let-
nią tradycję świadczenia usług 
medycznych. Obsługiwani są pa-
cjenci z regionu Sądecczyzny, jak 
również całej Polski w 17 oddzia-
łach szpitalnych i  18 poradniach 
specjalistycznych.

Obecnie w  skład szpitala wcho-

dzi aż 17 oddziałów szpitalnych, 18 
poradni specjalistycznych, własna 

baza diagnostyczna (z nowoczesnym 

sprzętem medycznym takim jak: wie-

lowarstwowy tomograf komputerowy, 

mammograf, aparaty rentgenowskie, 

czy ultrasonograf z efektem Dopple-

ra). Na dzień dzisiejszy szpital posiada 

aż 545 łóżek, to prawie 6 razy więcej 

niż na początku jego powstania. Śred-

nio w ciągu roku przyjmowanych jest 

prawie 30 000 pacjentów. 

PROMOCJA ZDROWIA: 
BADANIA – drogą 
do sukcesu

Zespół ds. Promocji Zdrowia 

w  Szpitalu posiada szerokie grono 

ekspertów. Jednym z członków zespo-

łu jest Barbara Wacławik, położna na 

Oddziale Położniczo–Ginekologicznym.

W  skład wielu działań zespołu 

wchodzi również w dużej mierze pro-

filaktyka, która nie skupia się wyłącz-

nie na pacjentach szpitala, ale również 

na pracownikach oraz społeczeństwie 

całego powiatu.

W  ubiegłym roku odbywały się 

szkolenia w szkołach pod kątem profi-

laktyki chorób gruczołów piersiowych 

i raka szyjki macicy. Najciekawsze, iż 

szkolenia skierowane do dziewczyn 

i  kobiet, gromadziły również bardzo 

często płeć męską. 

–  Nasze działania mają na celu 
zwrócenie uwagi na zagrożenia pły-
nące z zaniedbań lub zaniechań dzia-
łań prewencyjnych nad chorobami. Im 
więcej edukacji w  tej sprawie, tym 
szybciej można wykryć początek da-
nej choroby i ją wyleczyć – mówi Bar-

bara Wacławik. 

DOBRE RADY
Nasz ekspert radzi, aby być czuj-

nym w  analizowaniu chorób, mogą-

cych nam się przytrafić, tak jak katar 

czy kaszel oznacza początek przezię-

bienia można go wyleczyć, tak obser-

wowanie swojego ciała może szybko 

pomóc nam wykryć anomalie, które 

się pojawiają.

Najważniejsze jest SAMOBADA-

NIE – regularne sprawdzanie niepra-

widłowości pojawiających się na na-

szym ciele. Codziennie mamy ku temu 

sposobność, więc naturalnie możemy 

to samemu badać.

Istnieje dużo czynników ryzyka, 

które mogą wpływać na pojawiają-

ce się u nas potencjalne choroby, ta-

kie jak: wiek, płeć, poronienia i abor-

cje (u kobiet), otyłość czy obciążenia 

genetyczne.

– Jeśli w naszej rodzinie pojawia-
ły się choroby, czy symptomy chorób, 
warto badać się regularnie. Przykła-
dowo kobiety powinny poddać się 
pierwszej mammografii w wieku 35 
lat, ale jeśli ktoś z naszych bliskich: 
mama, czy ciocia chorowała na raka 
piersi, zbadajmy się jak najszybciej 
– doradza Barbara Wacławik.

Szpital regularnie dba o  polepszanie 
warunków dla pacjentów. Stawia na 
poprawę jakości obsługi pacjentów 
zarówno pod kątem infrastruktury jak 
i świadczonych usług medycznych.

W  ubiegłym roku rozpoczęto wiele 

prac modernizacyjnych w  szpitalu, któ-

re kontynuację mają również obecnie. 

Kolejny rok rozpoczął się dużymi zmia-

nami w szpitalu specjalistycznym w No-

wym Sączu. 

W chwili obecnej trwa modernizacja 

oddziału Urazowo–Ortopedycznego, któ-

ry znacząco wpłynie na lepszy komfort 

obsługi pacjentów.

–  Regularnie staramy się polepszać 
ofertę świadczonych usług medycznych, 
oprócz najnowocześniejszego wyposa-
żenia i  sprzętu modernizujemy również 
oddziały i  przychodnie należącego do 
naszego szpitala – mówi Marcin Rolka, 

zastępca dyrektora ds. administracyjnych. 

Trwają również prace remontowe 

w  przychodniach, przy ul. Kazimierza 

Wielkiego, Al. Wolności, Berka Joselewi-

cza, czy przy ul. Długosza. Docelowo za-

planowano po przeprowadzeniu remontu 

na Alejach, przeniesienie wszystkich przy-

chodni w jedno miejsce, co ma być dużym 

udogodnieniem dla pacjentów.

– Nasi pacjenci nie będą musieli bie-
gać z jednego miejsca w drugie, wszystko 
będzie można załatwić w jednym miejscu. 
Wychodzimy naprzeciwko ich oczeki-
waniom i  potrzebom –  podkreśla Mar-

cin Rolka.

Obecnie trwa również wymiana łó-

żek szpitalnych, która potrwa aż do przy-

szłego roku.

WYCHODZIMY NAPRZECIW 
PACJENTOM 

Od kilku lat w  szpitalu prowadzo-

ny jest proces restrukturyzacji i  ciągłej 

rozbudowy. 

Regularnie pozyskiwane są fundusze 

z dotacji europejskich na rozwój obiektów 

i ich funkcjonowania.

Obecnie trwa budowa oddziału onko-

logicznego (w samodzielnym budynku), 

który będzie jednym z najnowocześniej-

szych w Polsce. Planowane zakończenie 

inwestycji to koniec 2012 roku, a  jego 

wartość to ponad 50 000 000 złotych.

Szpital posiada certyfikat jakości 

ISO 9001: 2000.

Nagrody i wyróżnienia
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur-

sie Medycznym Perły Medycyny

Od listopada 2011 

roku zostało oddane 

do użytku nowo-

czesne lądowisko 

dla helikopterów, 

które jest położo-

ne w  samym są-

siedztwie kompleksu 

szpitalnego. 

Szpital położony jest w pobliżu 
centrum miasta, przy ul. Młyńskiej. 

Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Witold Górecki

ZDROWIE W INNOWACJI

Marcin Rolka 
– zastępca dyrektora 
ds. administracyjnych

RODZIĆ NATURALNIE 
I Z UŚMIECHEM

W naszej rozmowie  Barbara Wacła-
wik, położna na Oddziale Położniczo–Gine-

kologicznym, radzi, jak bezpiecznie i z za-

chowaniem uśmiechu urodzić potomka.

 Oddział Położniczo – Ginekologiczny 

funkcjonuje z powodzeniem od wielu lat. 

Już kilka tysięcy kobiet skorzystało z usłu-

gi urodzenia dziecka przy ul. Młyńskiej.

Oddział posiada równocześnie 5 miejsc 

do rodzenia, z czego 3 sale przeznaczone 

są do porodu rodzinnego i posiadają osob-

ny węzeł sanitarny.

Z  najnowszych światowych tenden-

cji polecany jest naturalny poród, jedy-

nie przy bardziej skomplikowanych przy-

padkach stosuje się pomoc zewnętrzną.

– Bardzo dobrym i naturalnym sposo-
bem jest poród z użyciem wody, w wodzie 
– w wannie (mieliśmy 1 taki przypadek) 
lub pod prysznicem, podczas tzw. imersji 
wodnej – w temperaturze wody zbliżonej 
do temperatury ciała ludzkiego. Kobiety 
bardzo często przed samym porodem są 
w ruchu, mają lekkie ćwiczenia na przy-
kład z piłką pod okiem naszej kadry lekar-
skiej – mówi Barbara Wacławik.

Najnowsze zalecenia dają możliwość 

bliższego kontaktu dziecka tuż po urodze-

niu z matką. Noworodek jest jedynie zabie-

rany na chwilę do zważenia i zmierzenia 

i natychmiast odstawiany na 24 h do matki.

– Używamy oczywiście również tzw. 
gazu rozweselającego, ta możliwość cie-
szy się u nas bardzo dużym powodzeniem. 

Dodać warto, iż nie zawsze jest on możli-
wy do zastosowania, ponieważ aby uro-
dzić potrzeba jest trochę wysiłku, a jeśli 
poda się za wcześnie gaz – to współpra-
ca może nie być skoordynowana. Kobiety 
po prostu się za bardzo rozluźniają i cięż-
ko wtedy coś na to poradzić – podsumo-

wuje Barbara Wacławik.

Z ogólnych obserwacji i badań wyni-

ka, iż kobiety opuszczają szpital po poro-

dzie już po 3 dniach. Najczęściej pozostają 

w stałym kontakcie z lekarzami i położ-

nymi, którzy udzielają konsultacji i porad.

Eksperci w  szpitalu są do dyspozy-

cji kobiet w ciąży i  ich rodzin 24 godzi-

ny na dobę, w każdej chwili można za-

dzwonić lub przyjechać na konsultacje. 

ZAPRASZAMY.

e 

Więcej szczegółowych 
informacji na:

www.szpitalnowysacz.pl
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Sport

R E K L A M A

Krynica ma tej wiosny szczęście do 
dużych imprez sportowych, ale mając 
na uwadze tradycję hokeja pod Górą 
Parkową Mistrzostwa Świata Dywizji 
IB mają wymiar szczególny. W turnie-
ju rozgrywanym od 15 do 21 kwietnia 
rywalami Polaków będą Holendrzy, 
Litwini, Australijczycy, Rumuni i po-
łudniowi Koreańczycy. Stawką jest 
awans do Dywizji IA.

– W pierwszym meczu mistrzostw 
zagramy z Litwą – mówi Jarosław 
Golonka z krynickiego MOSiR–u. 
– Terminarz jest ustawiony pod 
naszych kibiców. Polska gra każ-
dy mecz o godz. 20, co nie oznacza, 
że na inne mecze nie zapraszamy. 
Bilet warto kupić wcześniej przez 
internet. Do Dywizji IA awansu-
je tylko jedna drużyna. Nie mogę 
oczywiście zagwarantować zwy-
cięstwa naszej reprezentacji, ale 
mocno wierzę, że to Polska awan-
suje do mocniejszej grupy, a nie-
długo potem znajdzie się w elicie 16 
najlepszych ekip na świecie. 

Rezerwacje i szczegóły dotyczą-
ce pakietów na stronie www.kup-
bilet.pl

Kibice będą mogli zakupić bi-
lety na poszczególne mecze (10 zł 
– ulgowe; 20 zł – normalne), kar-
nety całodzienne (30 zł) i karnet na 
wszystkie mecze krynickiego tur-
nieju (100 zł). 

Krynica mocno reklamuje im-
prezę i przy okazji samą siebie. 

Dzięki współpracy z Polską Orga-
nizacją Turystyczną mistrzostwa 
świata były już promowane na naj-
większych na świecie targach tu-
rystycznych ITB w Berlinie i na 
Targach Adrenaliny (sporty eks-
tremalne) w Zabrzu. 

– Taka impreza nie zdarza się 
codziennie – przekonuje Jarosław 
Golonka. – Trzeba przyjść i kibi-
cować kadrze. 

Polska reprezentacja zameldu-
je się w Krynicy pod koniec marca. 
Po tym zgrupowaniu trener Wiktor 
Pysz ogłosi kadrę na MŚ. W repre-
zentacji pewne miejsce ma wycho-
wanek KTH Grzegorz Pasiut, a coraz 
częściej szkoleniowiec daje szansę 
jego młodszym kolegom z Krynicy 
Jakubowi Witeckiemu i Radosławo-
wi Galantowi (wszyscy dzisiaj grają 
w GKS Tychy). (ICE)

W sobotę niepokonany na za-
wodowych ringach Paweł Ko-
łodziej zmierzy się w rodzinnej 
Krynicy z Rumunem Giulia-
nem Ilie. Zwycięstwo da mu pra-
wo walki o mistrzowski pas IBF 
wagi junior ciężkiej. Ten pas na-
leżał w przeszłości do Toma-
sza Adamka i Krzysztofa „Diablo” 
Włodarczyka.

– Od początku kariery czekałem 
na ten moment. Przygotowywa-
łem się do tej walki bardzo cięż-
ko i jestem przygotowany w 100 
procentach. Pas mistrza świata 
to mój cel, i moje przeznaczenie 
– mówił Paweł Kołodziej na kon-
ferencji prasowej przed walką.

Zapowiada się zacięty pojedy-
nek. Pięściarze skrzyżują ręka-
wice dopiero w sobotę, ale Ru-
mun zaczął już wcześniej mało 
wybredną szermierkę słow-
ną, nazywając Pawła Kołodzieja 
„polskim wieśniakiem”, którego 
łatwo położy na deski. Krynicza-
nin spokojnie przyjmuje zaczep-
ki, obiecując porządek zaprowa-
dzić między linami ringu. 

Paweł Kołodziej na zawo-
dowych ringach stoczył do tej 

pory 29 zwycięskich pojedyn-
ków, z których 17 wygrał przez 
nokaut. Bilans Giuliana Ilie jest 
słabszy (18 zwycięstw, w tym 5 
nokautów, 4 porażki i 2 remi-
sy) szansę walki z Kołodziejem 
dostał po dwóch niezłych ostat-
nich występach, kiedy zdobył 
pasy mistrzowskie IBF Inter-
national i IBF Intercontinental 
Rumun z niekonwencjonalne-
go zachowania jest znany nie od 
dziś. Dwa lata temu na ważeniu 
przed walką z Dawidem Kostec-
kim, pocałował rywala i o mały 
włos nie doszło do bójki. 

Z czysto sportowego punk-
tu widzenia wygrana Rumu-
na byłaby sporą niespodzian-
ką. Paweł Kołodziej jest wyższy 
od rywala o głowę, lepszy tech-
nicznie i ma większy zasięg ra-
mion. Prócz umiejętności bę-
dzie miał za sobą kilkutysięczną 
publikę. Na gali Wojak Boxing 
Night w Krynicy zaprezentują 
się jeszcze m.in. Izuagbe Ugo-
noh, Krzysztof Głowacki i Łu-
kasz Rusiewicz. Walka Pawła 
Kołodzieja w hali Krynickiego 
MOSiR–u około 20.30.

(BZK)

Dwie pierwszoligowe drużyny pił-
karskie z naszego regionu w naj-
bliższy weekend inaugurują rundę 
rewanżową. Piłkarze Roberta Mo-
skala wiosnę zaczną w Bytomiu 
(mecz z Polonią w sobotę, godz. 18), 
a Kolejarz Stróże podejmie przed 
własną publicznością Dolcan Ząbki 
(niedziela, godz. 15). Przypomnij-
my, że jesienią lepiej grał Kolejarz 
i teraz zajmuje 5. miejsce. Sandecja 
jest 11. traci do sąsiadów zza mie-
dzy 9 pkt. To miejsce w Nowym Są-
czu nie satysfakcjonuje ani zarządu, 
ani kibiców, ani – miejmy nadzie-
ję – piłkarzy. Sandecja będzie więc 
gonić i walczyć o przyzwoite miej-
sce. Kolejarz wystarczy, że obro-
ni pozycję z jesieni i tak będzie to 
wynik znakomity. Mowa o awan-
sie byłaby mocno na wyrost, bo na 
ekstraklasę zespół nie jest przygo-
towany organizacyjnie. Podobnie 
zresztą jak Sandecja, która swoje 
plany musiała zweryfikować moc-
no już w jesieni. Do pierwszego ze-
społu „biało–czarnych” dołączy-
ło siedmiu graczy, w tym również 

wychowanek Sandecji Jurij Zinyak. 
Pozostali to Mateusz Niechciał, Ka-
mil Majkowski, bramkarz Gerard 
Bieszczad, Piotr Kosiorowski, Pe-
ter Petran i Martin Zlatohlavy. Czy 
to przełoży się na zmianę jakości 
gry drużyny? Kibice mają nadzieję, 
że zespół pokaże odmienione obli-
cze już w sobotę. Warto dodać jesz-
cze, że asystentem Roberta Moskala 
jest od 1 marca Piotr Bania. Rewe-
lacyjnie spisujący się w jesieni Ko-
lejarz Stróże poszerzył kadrę, ale 
przebudowy zespołu nie będzie. 
W Stróżach zagrają Kamil Nitkie-
wicz z MKS–u Kluczbork, Łukasz 
Bocian z GKS–u Bełchatów, Da-
wid Rupa z Cracovii (Młoda Eks-
traklasa) oraz Krzysztof Gajtkow-
ski. Ten ostatni legitymuje się 200 
występami i 50 golami w ekstra-
klasie. Ostatnio w Warcie Poznań 
nie grał zbyt wiele, ale trener Ce-
cherz uważa, że z tym doświadcze-
niem może dać Kolejarzowi bardzo 
wiele. Nowi zawodnicy to uzupeł-
nienie wąskiej, jak na pierwszoli-
gowe realia, kadry zespołu.  (KW)

Powtórka 
sprzed roku
Siatkarki Banku BPS Muszynianki 
Fakro zagrają w finale mistrzostw 
Polski z Atomem Trefl Sopot. Kibi-
ce będą więc mieć powtórkę z ubie-
głorocznego finału. Wtedy lepsze 
okazały się siatkarki Bogdana Ser-
wińskiego. Sopocianki potrzebo-
wały aż pięciu meczów, by wyeli-
minować MKS Dąbrowę Górniczą 
i cudem wygrały tie–breaka w spo-
tkaniu ostatnim, przegrywając już 
13:9. Nad mistrzyniami Polski czu-
wa więc najwyraźniej opatrzność, 
bo Dąbrowa byłaby w finale prze-
ciwnikiem bardziej niż niewygod-
nym. Muszynianki przegrywały 
z dąbrowiankami w lidze i Pucha-
rze Polski. Czekając na przeciwnika 
„mineralne” odpoczywały i zagra-
ły dwa sparingi z Impelem Gwar-
dią Wrocław. Pierwsze dwa mecze 
o mistrzostwo Polski w Muszynie 
19 i 20 marca (poniedziałek i wto-
rek, godz. 18). Mistrzostwo Polski to 
ostatnie trofeum, jakie może zdo-
być w tym sezonie klub z uzdrowi-
ska. Wcześniej Muszynianka odpa-
dła z Ligi Mistrzyń i Pucharu Polski. 
Brak tytułu byłby więc wielkim 
rozczarowaniem i być może po-
czątkiem dużych zmian w klubie.

(BOG)

Rumun próbuje 
zdenerwować Kołodzieja

FO
T.

 P
IA

ST
GL

IW
IC

E.
PL

Sandecja w pogoni 
za Kolejarzem

Kibicuj kadrze i Kryniczanom
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Jan Dobrzański

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

WARTO WIEDZ IEĆ.  Biura do pro-
wadzenia konferencji biznesowych dziś 
jeżdżą na kółkach. Ich wyposażenie 
nie odstaje od wyposażenia tradycyj-
nych gabinetów: wygodne fotele, kawa 
z ekspresu, internet, profesjonalny 
sprzęt do prezentacji. Wychodząc na-
przeciw klientom ceniącym czas i nowe 
technologie, MMC Brainville proponu-
je rozmowę właśnie w mobilnym biu-
rze. Dzięki temu dociera do zaintere-
sowanych w dogodnym dla nich czasie 
i miejscu. 

– Tym samym pokazujemy również, 
że dobre i kreatywne firmy powin-
ny działać razem, że pod jednym da-
chem parku technologicznego moż-
na robić biznes szybciej i efektowniej 
– mówi Krzysztof Wnęk, prezes Za-
rządu MMC Brainville, zapraszając na 
pokład przedsiębiorców, naukowców 
i młodych ludzi, którzy planują otwo-
rzyć swój biznes związany z branżą IT.

*** 
Dla tych natomiast, którzy już 

prowadzą taką działalność na terenie 

Małopolski i Podkarpacia, MMC Bra-
inville ogłasza konkurs ph. „Biznes 
3.0, czyli jak wykorzystać nowe tech-
nologie, aby budować konkurencyj-
ność na nowym globalnym rynku”. 
Nagrodą w konkursie jest bezpłatny 
roczny dostęp do infrastruktury biu-
rowej w parku technologicznym MMC 
Brainville wraz z pakietem usług do-
radczych wspierających rozwój biz-
nesu, o łącznej wartości 30 tys. zł.

– Nasz konkurs ma pomóc wyjść 
z ukrycia firmom, które świetnie ra-
dzą sobie z nowymi technologiami, 
ale często niewiele się mówi o ich 
sukcesach – mówi Wnęk.

Zwycięska firma po roku działal-
ności w parku technologicznym może 
wrócić do swojej poprzedniej loka-
lizacji. – Jestem jednak przekona-
ny, że rok działalności w Brainville 
to wystarczający czas, aby przeko-
nać się, że obecność w naszym par-
ku daje unikalne możliwości dalsze-
go rozwoju – dodaje Krzysztof Wnęk.

Szczegóły konkursu na w ww.bra-
inville.pl/przedsiebiorcy/konkurs.

PASJE.  Pomaga znajomym przy na-
prawach samochodów. Świetnie od-
najduje się w kabinie koparko–łado-
warki, potrafi usypać groble, wykopać 
i wywieźć żwir. Dla 23–letniej Diany 
Groń z Bobowej mechanika to nie je-
dyna pasja. W wolnych chwilach zaj-
muje się też precyzyjną koronką 
klockową. 

Zróżnicowanie jej zainteresowań 
zaskakuje wszystkich. Dziewczy-
na przekonuje jednak, że da się od-
naleźć w nich wspólne elementy. 
Zarówna grzebanie przy samocho-
dzie, jak i robienie koronek, wy-
maga cierpliwości i dokładności. 
Jej dodatkowo przynosi wiele fraj-
dy. – Jeśli szukać podobieństw, to 
i w nazewnictwie się one znajdą: 
klocki, bębny są tu i tu – przeko-
nuje Diana.

Kiedy miała 15 lat trafiła na zaję-
cia do Centrum Kultury w Bobowej. 

Początki nie były łatwe. Klocki mie-
szały się i plątały. Wielu osobom za-
brakło cierpliwości. Diana wytrwa-
ła, a pierwsza wykonana przez nią 
samodzielnie serwetka zajęła drugie 
miejsce na ogólnopolskim konkursie 
koronki klockowej podczas V Mię-
dzynarodowego Festiwalu Koron-
ki Klockowej w Bobowej w 2005 r. 

Teraz Diana sama komponuje 
wzory swoich koronkowych prac. 
Chętnie wykonuje je jako prezenty 
dla swoich najbliższych. 

– Najdłuższą serwetką, a ra-
czej bieżnikiem na ławę, zrobiłam 
dla mojej cioci. Miał metr długości 
i chyba 60 cm szerokości. Pracowa-
łam nad tym obrusem pół roku, ale 
efekt mnie samą zaskoczył – wspo-
mina 23–latka. 

Jeśli nie siedzi przy bębnie ko-
ronczarskim, na pewno majstruje 
przy… hamulcowym albo zepsutym 
silniku czy skrzyniach biegu. – Ma 

do tego smykałkę – mówią z lekką 
zazdrością jej koledzy. Choć na po-
czątku z dystansem podchodzili do 
jej umiejętności. 

– Ostatnio usypywałam gro-
ble koparką gąsienicową Liebher 
902. Przy pomocy operatora szło 
mi całkiem nieźle, aż się nie chciało 
wysiadać – opowiada podekscyto-
wana. Innym razem pracowała ko-
parko–ładowarką JCB 4CXA, kopiąc 
i wywożąc żwir. 

Marzy, by móc to wykonywać 
już samodzielnie. Od czterech lat 
ma prawo jazdy kategorii B, przed 
nią właśnie egzamin z prawa jazdy 
na motor. – Na kurs prowadzenia 
ciężarówek i obsługi koparko–ła-
dowarki czy koparki jednonaczy-
niowej cały czas zbieram pieniądze. 
Ale ja to zrobię – mówi z determina-
cją Diana, która na co dzień pracuje…

– Po prostu w biurze – przyznaje.
ANNA MIKA

Biuro, które przyjedzie do Ciebie

Koronczarka za sterami koparki
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