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Koniec sporu zbiorowego
w Newagu?

L str. 3

W czerwcu otwarcie
kasyna w hotelu Beskid
L str. 2
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Nie zdała matury, czarowała
jury przed konkursem,
które targało dla niej głosy
publiczności, ma żółte
zęby, wstrzyknięty botoks
i wygląda jak buldożer. Takie
komentarze i oskarżenia
padały pod adresem
Klaudyny Krzysiowskiej,
ubiegłorocznej Miss Polonia
Ziemi Sądeckiej i Małopolski,
gdy walczyła o tytuł.
– Pewnie każdy by się przejął
– mówi Miss z Brzeznej.
Nie wszyscy wytrzymują
krytykę. Do tegorocznych
eliminacji zgłosiło się tylko
8 kandydatek na miss.
L STR. 8

A

Rektor Ślipek: Na PWSZ
w Nowym Sączu ciąży
grzech poczęcia
L str. 4

PRZYPRAWY DO NACIERANIA:

Strongman z KrynicyZdroju przekonuje, że
każdy jest Kowalem
L str. 7
swojego losu

Składniki trzeba wymieszać w miseczce ceramicznej. Indyka umyć, natrzeć przygotowanymi przyprawami w środku i na zewnątrz. Następnie obrać dwie główki czosnku. Miękkie części indyka (piersi, uda) trzeba nakłuć delikatnie nożykiem i w te miejsca wcisnąć po jednym ząbku czosnku (zużyć
jedną główkę).
Drugą główkę czosnku przepuścić przez praskę do czosnku oraz wysmarować ostrożnie wewnątrz
i na zewnątrz indyka, potem włożyć go do lodówki.

Siatkarki Banku BPS
Muszynianki Fakro nie
obroniły tytułu mistrzyń
L str. 15
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www.gosdrob.pl
 pieprz mielony – (1 łyżeczka)
 sól czosnkowa – (1 łyżeczka)
 vegeta – (1 łyżeczka)
 cebula suszona – (1 łyżeczka)
 oregano suszone – (1 łyżeczka)
 majeranek – (1 łyżeczka)
 przyprawa do indyka – (1 opakowanie)

PRZEPIS NA
INDYKA
PIECZONEGO

INDYKA NACIERAMY PRZYPRAWAMI I SZPIKUJEMY CZOSNKIEM
DZIEŃ PRZED PIECZENIEM!!!
Przed pieczeniem, do brytfanny wlewamy ok. 5 łyżek oliwy, wkładamy indyka, smarujemy go po wierzchu oliwą i dodajemy jeszcze:
3 listki laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 5 ziarenek owocu jałowca. Przykrywamy indyka i wkładamy do zimnego piekarnika. Następnie nastawiamy temperaturę na ok. 200 stopni C i pieczemy
do miękkości (w zależności od wielkości indyka od 2 do 3 godzin; należy próbować, czy jest miękki). W trakcie pieczenia podlewamy indyka wodą (pilnujemy, aby na spodzie brytfanny zawsze był
sos z pieczenia). Na około pół godziny przed końcem pieczenia odkrywamy indyka, aby nabrał złocistego koloru.
Zapraszamy do naszych sklepów:
Nowy Sącz, ul. Chopina 6a, ul. Sobieskiego 9
tel. 18 547 29 03

Firma oferuje: Drób świeży własnej produkcji i uboju.
Wędliny tradycyjne, Wyroby garmażeryjne, Nabiał.
Drób nasz jest hodowany na „czystych paszach polskich”
i ubijany we własnej ubojni - pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii,
co gwarantuje wysoką jakość.
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Z drugiej strony
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Zgaś światło!
W najbliższą sobotę (31 marca)
o 20.30 sądeczanie na godzinę zgaszą światła. Oczywiście tylko ci, którzy tym gestem będą chcieli się przyłączyć do światowej akcji Godzina dla
Ziemi WWF. Nowy Sącz przyłączył się
do akcji, w ramach której w ub. roku
światła zgasiły setki milionów ludzi w ponad 5 200 miast, w 135 krajach świata.
– W czasie Godziny dla Ziemi
WWF nie mierzymy oszczędności
energii tylko zachęcamy do wyrobienia w sobie proekologicznych
nawyków – mówi Małgorzata Kosowska z WWF Polska. – Nie powstrzymamy degradacji środowiska
naturalnego czy nadmiernej emisji
gazów cieplarnianych oszczędzając energię raz do roku przez jedną godzinę, tylko przez cały rok.
Poprzez Godzinę dla Ziemi WWF
przypominamy o potrzebie oszczędzania naturalnych zasobów Ziemi
oraz o tym, że wprowadzając drobne zmiany w naszym codziennym
życiu, wspólnie możemy wpłynąć
na losy naszej planety.
(EKO)

P Y TA N I E D O . . .
starosty sądeckiego JANA GOLONKI

Religia nie zniknie
ze szkół
– Nowe rozporządzenie o ramowych
planach nauczania wprowadziło sporo
zamieszania. Wiele osób obawiało się,
że może prowadzić do eliminacji lekcji
religii ze szkół. Słuszne są te obawy?
– Medialna burza była niepotrzebna. Nic się nie zmieniło. Religia nadal
jest elementem ramowego programu nauczania. Nadal na tych samych zasadach będzie organizowana w szkołach prowadzonych przez
powiat nowosądecki. Nadal będzie
finansowana z subwencji oświatowej, ale nawet gdybyśmy subwencji
nie otrzymali, to zapewniam, że religia w szkołach w powiecie nowosądeckim pozostanie bez zmian. Nie
sądzę również, by w innych samorządach było inaczej. Religia nadal
zostaje w grupie zajęć nieobowiązkowych, które stają się obowiązkowymi
po deklaracji rodziców. Jeśli rodzice
chcą, by dziecko w nich uczestniczyło, stają się one zajęciami obowiązkowymi, a zajęcia obowiązkowe i te zajęcia, które stają się obowiązkowe po
deklaracji rodziców, są bezwzględnie finansowane przez szkołę, a samorząd nie może odmówić ich organizacji.
Not. (BOG)

Prowokowali
do działań

Kibice siatkarek Banku BPS Fakro Muszyna przejechali 800 km, by
w Sopocie dopingować swoją drużynę w decydującym o mistrzostwie
Polski meczu z Atomem Treflem. Powrotna podróż po przegranej
rywalizacji na pewno nie upłynęła w szampańskim nastroju, ale honor
kibica nakazuje być blisko drużyny.
O meczu L str. 15.

Koalicja dla wody
R O Z M OWA z posłem PO ANDRZEJEM CZERWIŃSKIM
– Mocno się Pan zaangażował w sprawę podwyżki cen wody w Nowym
Sączu.
– Bo ten problem
dotyczy nas wszystkich. Mogę chyba zaryzykować stwierdzenie, że
wspólnie udało nam się osiągnąć pewien sukces. W poniedziałek w moim biurze udziałowcy Sądeckich Wodociągów,
czyli prezydent miasta oraz burmistrzowie i wójtowie ościennych
gmin, zadeklarowali porozumienie. Górnego pułapu zapowiadanego wzrostu cen wody raczej
nie będzie.
– Co to oznacza w praktyce?
– Że zapowiadane w trzech
etapach do 2014 r. podniesienie
cen wody nie musi zakończyć się
prognozowanym 100–procentowym wzrostem. Są sposoby, by
złagodzić tę podwyżkę, nie przerzucając obciążeń na mieszkańców i tu jesteśmy zgodni.

– Zarzucano Panu, że wykorzystuje Pan sytuację
do celów politycznych?
– To nieporozumienie. Najlepszy dowód, że wspierali mnie
tutaj senator Stanisław
Kogut i poseł Marian Cycoń, a inni parlamentarzyści
upoważnili mnie do ich reprezentowania, bo byliśmy w tej sprawie
zgodni. Dzięki temu możemy dziś
powiedzieć, że wszystkim będzie
lżej, niż się początkowo wydawało. Wysoko oceniam też sprawozdanie prezesa Janusza Adamka, który odpowiedział w nim na
przesłane przeze mnie pytania.
– To koniec zamieszania wokół cen
wody?
– Mam nadzieję, że tak i mam
też przekonanie, że warto było
rozmawiać. W następnym etapie
właściciel Sądeckich Wodociągów powinien zastanowić się nad
zmianą struktury spółki.

Not. (WICZ)

Dwaj 17–letni kibice Sandecji przez trzy lata mogą
oglądać mecze swojego
klubu co najwyżej z mostu
na Kamienicy, a w najlepszym wypadku w telewizji (oczywiście jeśli
akurat będzie transmisja). Na dodatek przez pół
roku będą musieli wykonywać prace społeczne.
Co zrobili? Najlepiej oddaje to policyjny komunikat, który ze względu
na wyjątkowy język warto przytoczyć w oryginale. Otóż: „W dniu 24 marca 2012 roku około godz.
20:30 w Nowym Sączu
na stadionie MKS Sandecja, podczas trwania meczu piłkarskiego pomiędzy
MKS Sandecja a Pogonią Szczecin, dwóch mężczyzn poprzez spalenie
szalików z barwami klubu
sportowego Legia Warszawa prowokowało kibiców
Pogoni Szczecin sympatyzujących z Legią Warszawa do działań zagrażających bezpieczeństwu
imprezy”. Piękne, prawda? Ale tą stadionową poezję, brzmiącą fragmentami gorzej niż niektóre
przyśpiewki szalikowców, to nawet nie policja
wymyśla, ale… posłowie!
Tak brzmi Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Kiedyś delikatnie mawiało się, że na
polskich stadionach dominuje język nieparlamentarny. Teraz można powiedzieć, że akurat
dominuje parlamentarny.
Tylko nie wiadomo, który gorszy?
(KCH)

OPINIE

Wchodząc do
kasyna, bierzesz
odpowiedzialność
W hotelu Beskid w Nowym Sączu w czerwcu ma ruszyć kasyno. Koncesję na jego prowadzenie
uzyskała spółka Fortuna z Warszawy. Firma czeka już tylko
na przekazanie pomieszczeń, by
rozpocząć ich remont. W kasynie
znajdzie zatrudnienie ok. 15–20
osób. O komentarz poprosiliśmy

ks. o. Stanisława Jopka, proboszcza parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa, która będzie sąsiadować z „jaskinią hazardu”:
– Nie jest to chwalebne posunięcie, ale nie mam narzędzi,
by protestować w tej sprawie.
To prywatna inicjatywa i decyzja Rady Miasta. Prawo pozwala
na tworzenie kasyn, więc trudno z tym dyskutować. Grzmienie
z ambony, że hazard to zło, przynosi ambiwalentne skutki. Osoby, które prowadzą salony gier,

kasyna, ponoszą odpowiedzialność moralną. Od gier można się
przecież uzależnić. A hazard jako
nałóg jest jednym z przejawów
zła, jak alkoholizm czy prostytucja. Właściciele hotelu widać
mają nastawienie na zyski. Z drugiej strony każdy, kto wchodzi do
kasyna, bierze za siebie odpowiedzialność. Wcześniej nikt mnie
nie pytał o zdanie w tej sprawie,
ale i tak pewnie mógłbym jedynie
wyrazić swą dezaprobatę.
(PEK)

A TO C I E K AW E

Na koniu albo
w samolocie
Klasa wojskowa, policyjna, pożarnicza i ratownictwa medycznego oraz
profil „służba penitencjarna i kuratorska”, technik organizacji reklamy,
technik cyfrowych procesów graficznych, technik hodowli koni oraz klasa
o profilu lotniczym. To tylko niektóre z kierunków, na jakich od września
młodzi ludzie będę się mogli kształcić
na Sądecczyźnie. W maju rusza rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych,
a wymienione kierunki należą do prowadzonych przez powiat nowosądecki. Starostwo zachęca, by sprawdzić tę
ofertę i wybrać wymarzony kierunek,
po ukończeniu którego nie będzie
problemów ze znalezieniem pracy.
Różnorodność kierunków to wyjście
naprzeciw oczekiwaniom młodych
ludzi.
(MAC)

PA L M A W L I C Z B AC H
Wczoraj na sądeckim rynku stanęła
palma wielkanocna, wykonana z drzewa jodłowego z miejscowości Podole:

6 – osób wykonywało palę,
11 – dni trwała praca nad nią,
26 – metrów wysokości liczy
palma,

480 – kilogramów wikliny

użyto do jej wykonania,

850 – metrów wstążek użyto do jej ozdobienia,

9500 – sztuk kwiatów we-

tkniętych jest w sądecką palmę.
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Temat tygodnia

BUDUJCIE Z NAMI SIEĆ KOLPORTAŻU

Koniec sporu zbiorowego w Newagu?
Blisko 800 pracowników sądeckiego Newagu spotkało się z większościowym akcjonariuszem firmy Zbigniewem Jakubasem. Na spotkaniu
z załogą zapewnił on, że w budżecie
przedsiębiorstwa na 2012 r. są zaplanowane 7–procentowe podwyżki. Pieniądze zostaną uruchomione
natychmiast po zakończeniu sporu
zbiorowego.
Zbigniew Jakubas wizytę w Nowym Sączu rozpoczął od historycznego dziś porównania.
Dziesięć lat temu dwa niemal
identyczne Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego w Łapach i Nowym Sączu stanęły przed koniecznością reorganizacji. ZNTK
w Łapach był – na ówczesne czasy zakładem lepszym niż sądecki.
– Dzisiaj zakładu w Łapach już
nie ma, a Newag zatrudnia ponad
tysiąc pracowników i skutecznie
walczy o nowe zlecenia – mówił
Jakubas. Podkreślił on również, że
ma pełne zaufanie do obecnego zarządu, a decyzja o uruchomieniu
podwyżek dla załogi jest obecnie
blokowana wyłącznie przez NSZZ
Solidarność, która nie chce zakończyć sporu zbiorowego.
– Możemy oczywiście utrzymywać zatrudnienie na obecnym poziomie i dawać duże podwyżki, ale przy takim kursie
szybko osiądziemy na mieliźnie
– powiedział Jakubas, wyświetlając jednocześnie slajd ze słynnym obrazkiem leżącego na burcie
włoskiego statku turystycznego
Costa Concordia.
Zbigniew Jakubas w rozmowie z przewodniczącym związków zawodowych Józefem Kotarbą powiedział, iż ma żal do szefa
związkowych struktur Andrzeja Szkaradka o rozpowszechniane nieprawdziwych informacji na
temat rzekomych strat wynikających z tzw. opcji walutowych.
Józef Kotarba publicznie jednak
odciął się od lidera sądeckiej Solidarności: – Nie mam nic wspólnego z Andrzejem Szkaradkiem

– miał powiedzieć podczas spotkania z Jakubasem.
– Takie słowa nie padły. Nie
odcinam się od Andrzeja Szkaradka. Powiedziałem jedynie, że
nie będę komentował jego słów,
które zostały wyrwane z kontekstu – prostuje Józef Kotarba.
– Bardzo się cieszę z tego spotkania. Myślę, że sporo sobie wyjaśniliśmy, a pan Jakubas potwierdził stanowisko zarządu.
Czekam, kiedy będę mógł uruchomić podwyżki – powiedział
DTS prezes zarządu Newagu Zbigniew Konieczek.
Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” nie podjęła jeszcze decyzji o zakończeniu sporu
zbiorowego.
– W ubiegłym tygodniu, jeszcze przed spotkaniem z panem
Jakubasem, wystosowaliśmy do
zarządu kolejne pismo z prośbą
o spotkanie. Myślę, że kompromis jest możliwy, ale chcemy potwierdzenia na piśmie warunków
podwyżek. Na razie są to tylko
słowa. Prawdopodobnie spór zostanie zakończony – mówi Kotarba, choć jednocześnie zaznacza, że
7–procentowy wzrost płac nie zadowala pracowników. – W ciągu
R

E

K

L

A

M

dwóch lat nie mieli żadnych podwyżek, a w tym czasie sama inflacja była dużo wyższa – dodaje
przewodniczący.
Końcem stycznia blisko dwustu
pracowników Newagu, którzy nie
przyłączyli się do akcji protestacyjnej wystosowało do Józefa Kotarby list wzywający do zaprzestania strajku. W liście napisali oni
m.in. „uprawiane przez Pana politykierstwo jest w ostatnich miesiącach największą trudnością w pracy (…) Być może w odróżnieniu od
Pana jesteśmy społecznością, która
chce budować, a nie niszczyć, stąd
prawdopodobnie problem we wzajemnym porozumieniu się”.
– Nie wiem, czyja to była inicjatywa. Nie myślę odpowiadać
na list ponad dwustu osobom.
Poza tym większość podpisów
była nieczytelna – mówi Kotarba.
Odnosząc się do zarzutu „politykierstwa”, mówi: – Również
pan Jakubas na swojej stronie skomentował, że ten strajk był czysto
polityczny. Nie było ostatnio żadnych wyborów, więc komu miałoby to służyć? Nam cały czas chodzi o dwie rzeczy: podwyżkę płac
i godne traktowanie pracowników.
(KIW)

„Dobry Tygodnik Sądecki” jest jedną z najpopularniejszych gazet w Nowy
Sączu i regionie. Co tydzień trafia do
Czytelników 13 tysięcy egzemplarzy tygodnika w ponad 200 punktach kolportażowych. Jeśli znają Państwo kolejne
miejsca, gdzie nasza gazeta może być
jeszcze bezpłatnie kolportowana, prosimy o kontakt z redakcją – chętnie dostarczymy tam gazetę. Zapraszamy do

budowania razem z nami sieci dystrybucyjnej DTS.
Jeśli jednak wolą Państwo otrzymywać
nasz tygodnik w wersji elektronicznej, drogą
mailową, można wpisać się na listę e–prenumeratorów na naszej stronie internetowej: www.dts24.pl Tam również dostępne są bez ograniczeń wszystkie archiwalne
numery „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
Dobrej lektury!

A

„Niepubliczne Domowe Przedszkole”

• prowadzi nabór dzieci od 2,5 do 6 lat
do grup przedszkolnych
na rok szkolny 201/2013

• rok szkolny 2012/2013 rozpoczynamy
w nowym, luksusowym lokalu przy
ul. Krajewskiego 2 w Nowym Sączu

• ilość miejsc ograniczona
tel. 18/444 17 87,
kom. 602 331 736, 696 095 564,
501 800 966

PROMOCJA! Pierwsze 15 osób nie płaci wpisowego
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PIERWSZ A W NOWYM SĄCZU AK ADEMIA WIEDZ Y
Akademicka Szkoła Podstawowa
im. Króla Bolesława Chrobrego
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 63
tel. (18) 442 31 06
www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl
Rozpoczynamy zapisy do klas I na rok szkolny 2012/2013

Podaruj dziecku odrobinę luksusu!
Bezpieczeństwo i komfort nauki!!!
Opieka nad dzieckiem od 7.00 do 18.00, w ferie i wakacje!
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Ważny temat

Na PWSZ ciąży grzech poczęcia
22 marca
w Instytucie
Technicznym
PWSZ w Nowym
Sączu odbyła
się uroczystość
wręczenia
dyplomów
ukończenia
studiów
inżynierskich
170 osobom.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prof.
Zbigniew Ślipek, odpowiadając na zarzuty, mówiące, że uczelnia „produkuje” bezrobotnych, wyciągnął
asa z rękawa. Na konferencji prasowej, podczas której miał odnieść się
do złego klimatu, jaki panował w mediach wokół PWSZ, poinformował, że
szkoła uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na
kierunku zarządzanie i inżynieria
produkcji.

FOT. MARIA
OLSZOWSKA

– Otwarcie studiów drugiego stopnia, to nie jest prosta sprawa, jak
niektórzy komentują, a długa procedura – mówił w piątek (23 marca)
Ślipek, pokazując stertę dokumentów – wniosek złożony w ubiegłym
roku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaznaczył, że podobny jest przygotowywany w sprawie utworzenia kierunku fizjoterapia
w Instytucie Kultury Fizycznej.
Kierunek zarządzanie i inżynieria
produkcji będzie natomiast prowadzony przez Instytut Techniczny przy
współpracy z Instytutem Ekonomicznym. – Liczymy, że przyciągnie to
chętnych z obszarów nauk społecznych, ekonomicznych, jak i technicznych – dodaje rektor. Zwłaszcza,
że do wyboru są specjalności: ekonomika i organizacja produkcji i usług
oraz technologia produkcji oraz eksploatacji systemów.
Nabór na studia będzie odbywał
się dwuetapowo. Dla licencjatów
w czerwcu (przyjęci studenci uczyć
się będą cztery semestry). Dla inżynierów – w styczniu lub lutym.
– Studenci inżynierii uczą się 7
semestrów, jeden semestr dla licencjatów na studiach drugiego stopnia
będzie więc tak zwanym semestrem
wyrównawczym, dającym im możliwość opanowania wiedzy technicznej – wyjaśnia Ślipek.
PWSZ oferuje 150 wolnych miejsc
na studiach stacjonarnych i 150 na
niestacjonarnych. Dyrektorzy obu
instytutów podkreślają, że to kolejny
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Kształcenie nauczycieli
na Sądecczyźnie
- rekrutacja na I rok
ponad 875 studentów
X Pedagogika - 490 studentów
(350+140)
X Filologia - 200 studentów
X Wychowanie fizyczne
– 185 (150+35)
X UP – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; informatyka i pedagogika - brak danych
X Wolę kształcenia w tych kierunkach zadeklarowało 245 absolwentów LO i 185 techników.
Dane: Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu

krok uczelni w stronę niezamożnych
rodzin, których nie stać na posłanie
dziecka na studia do innego miasta.
– Kierunek jest także wpisany
w strategię rozwoju uczelni i samego
Nowego Sącza – mówił prof. dr hab.
Tadeusz Kudłacz, dyrektor IE.

– Tak wykształcona młodzież
będzie mogła znaleźć zatrudnienie
w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu – dodał rektor.
Odniósł się też do zarzutów, jakie pojawiły się w mediach, że uczelnia „produkuje” bezrobotnych. Jego
zdaniem PWSZ stwarza warunki do
zdobycia chodliwych na rynku pracy
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zawodów, tylko młodzież niechętnie
podejmuje wyzwanie.
– Na kierunku mechatronika
może studiować 120 osób, w ubiegłym roku przyjęliśmy 60, na matematyce proporcje układają się odpowiednio 60 – 30. Może przyczyna
nie tkwi w uczelni, bo ta ma bogatą
ofertę, a w słabym przygotowaniu

maturzystów? Wybierają kierunki
nauczycielskie, bo te – umówmy się
– są łatwiejsze. Żyjemy na szczęście
w wolnym kraju i nikomu nie możemy nakazać studiować czegoś innego – stwierdza Zbigniew Ślipek i zapewnia, że PWSZ co roku obniża limit
przyjęć na studia pedagogiczne bądź
poszerza ofertę o inne specjalności
– jak na przykład translatoryka na
kierunku filologicznym.
Tymczasem, jak wynika z badań,
przedstawionych przez Starostwo
Powiatowe w Nowym Sączu, 245 absolwentów sądeckich liceów i 185 absolwentów techników zadeklarowało chęć studiowania na kierunkach
nauczycielskich.
– Ciąży na nas grzech poczęcia.
PWSZ powstała bowiem na bazie kolegium nauczycielskiego i kolegium
językowego. Nie da się od tego odciąć – stwierdził rektor.
– Jestem pewny, że jeśli zlikwidowalibyśmy te kierunki, część młodzieży i tak podjęłaby je na przykład
w Krakowie albo Uniwersytet Pedagogiczny otworzyłby w Nowym Sączu swoją filię – podsumował Tomasz
Zacłona, rzecznik prasowy PWSZ.
(KG)

A

OGBOSZENIE BURMISTRZA STAREGO SCZA
o wyųoǏenia do publicznego wglČdu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stary SČcz
PLAN „GOBKOWICE DOLNE”
Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze–strzennym
( Dz.U.Nr 80, poz.717 z póǍ. zm. ) oraz uchwaųy Rady Miejskiej w Starym SČczu
Nr LXI/658/10 z dnia 27 wrzeƑnia 2010 roku,
zawiadamiamowyųoǏeniudopublicznegowglČdu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GOBKOWICE DOLNE”,
obejmujČcego caųy obszar wsi w jej granicach administracyjnych,
wraz z prognozČ oddziaųywania na Ƒrodowisko ,
w dniach od 10 kwietnia 2012 r. do 11 maja 2012 r.
w siedzibie Urzħdu Miejskiego w Starym SČczu – pok. nr 23 lub 24, w godz. 8 00 – 15 00.

Dyskusjapubliczna
nad przyjħtymi w projekcie planu miejscowego rozwiČzaniami odbħdzie siħ w dniu
11 maja 2012r. (piČtek) w budynku Klubu w Goųkowicach Dolnych o godz.1630
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, kaǏdy, kto kwesƟonuje ustalenia przyjħte w projekcie planu, moǏe wnieƑđ uwagi.
Uwagi skųadađ naleǏy na piƑmie do Burmistrza Starego SČcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczania nieruchomoƑci, której uwaga dotyczy (numer dziaųki i nazwa miejscowoƑci),
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2012 r.
RównoczeƑnie na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 3 paǍdziernika 2008r o udostħpnieniu informacji o Ƒrodowisku
i jego ochronie, udziale spoųeczeŷstwa w ochronie Ƒrodowiska oraz o ocenach oddziaųywania na Ƒrodowisko (Dz. U Nr
199 z 2008r, poz.1227) zawiadamiam, iǏ w zwiČzku z prowadzonym postħpowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaųywa–nia na Ƒrodowisko, zwiČzanym z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Goųkowice Dolne”, zgodnie z art.46 pkt 1 ww. ustawy w siedzibie Urzħdu Miejskiego w Starym SČczu w Ref. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej– pok. 23 lub 24 dostħpne sČ nastħpujČce dokumenty:
1) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Goųkowice Dolne”;
2) prognoza oddziaųywania na Ƒrodowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Goųkowice Dolne”;
3) opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony _rodowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Goųkowice Dolne”;
4) opinia Paŷstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Goųkowice Dolne” .
W zwiČzku z powyǏszym zawiadamiam, iǏ zainteresowani mogČ skųadađ uwagi i wnioski do ww. dokumentów
w terminie do 21 dni od daty ukazania siħ ww. ogųoszenia, w formie pisemnej, na adres Urzħdu Miejskiego w Starym SČczu ul. S. Batorego 25, 33–340 Stary SČcz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadajČcej osobowoƑci prawnej.
Organem wųaƑciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Starego SČcza.
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Tydzień w skrócie
SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TYCH STRONACH DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE

Po jednym piwie
20–latek kierujący oplem calibrą prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i nagle zjechał
na przeciwny pas ruchu, uderzając w betonowy przepust. Samochód wywrócił się. Dwie pasażerki odniosły obrażenia ciała. Jedna
ma zwichniętą rękę i kciuk. Wypadek miał miejsce w nocy z 23 na
24 marca w Rdziostowie. Kierowca
przyznał, że przed wyjazdem wypił
piwo. Badania na zawartość alkoholu wykazało ok. 0,4 promila.

Upadek Ikara
Złamaniem kości udowej, podudzia
i stawu biodrowego skończyła się
dla 32–letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego próba wzbicia się
w powietrze na paralotni w Grybowie, w rejonie masywu góry Chełm.
Mężczyzn upadł na drzewa. Został
odwieziony do szpitala w Krakowie.

Wypadek na budowie
59–letni mieszkaniec Wojnarowej
został przetransportowany śmigłowcem pogotowia lotniczego do
szpitala w Krakowie, po tym jak
mężczyzna spadł z wysokości sześciu metrów. Do wypadku doszło
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18–latek sprzedawał
narkotyki małolatom
Od trzech do 10 lat więzienia grozi 18–latkowi z Piwnicznej–Zdroju,
któremu postawiono zarzuty udzielania środków odurzających innym,
w tym małoletnim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Jak ustaliła policja, proceder trwał blisko
dwa lata. 22 marca mężczyzna został
zatrzymany, a dwa dni później Sąd
Rejonowy w Muszynie zastosował
wobec 18–latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.

Mistrzowie nakrywania
do stołu

Nowak Nowakowi [l]

25 marca setne urodziny obchodził sądeczanin Stefan Nowak. Ma
trzech synów, siedmioro wnucząt
i troje prawnucząt. Pomimo słusznego wieku, czuje się dobrze, ma dobrą
kondycję dzięki codziennym ćwiczeniom. Jeszcze dwa lata temu jeździł
na rowerze i chodził na długie spa-

Gimnazjaliści z Nowego Sącza rywalizowali ze sobą podczas VII Otwartych Mistrzostw Dobrych Manier.
Jury oceniało m.in. sztukę pisania
zaproszeń, przyszywania guzików,
nakrywanie do stołu oraz jedzenie tradycyjnej potrawy japońskiej
– sushi. Mistrzowski tytuł zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 1: Aleksandra Sewielska i Agnieszka Fugiel.
Konkurs przygotowały nauczycielki
z Gimnazjum nr 2.

Dziennikarska prowokacja

Strategiczny most [k]
w budowie
Rusza budowa mostu granicznego
w Mniszku nad Popradem. W miniony poniedziałek uroczyście położono kamień węgielny pod inwestycję. Na razie będzie ona prowadzona
po stronie słowackiej. – To ważne
przedsięwzięcie zarówno dla Słowaków, jak i Polaków. Wiem, że
polska strona nie ma na razie środków finansowych na budowę, wierzę jednak, że pieniądze się znajdą
i most zostanie wybudowany w całości – mówi Zita Plestinska, prednostka Obvodnego Uradu w Starej Lubovni, przypominając, że od
15 lat trwały rozmowy, gdzie most
graniczny miałby stanąć. – Przejście

ŹRÓDŁO I FOT. MOJAGMINAKORZENNA.PL

w poniedziałek na terenie budowy
w tej samej miejscowości. Poszkodowany prawdopodobnie, wchodząc na schody, stracił równowagę.
Doznał ciężkich obrażeń ciała. Sprawę bada Państwowa Inspekcja Pracy
i grybowska policja.

graniczne, które zostało zamknięte
kilka lat temu z powodu osuwiska,
nareszcie zostanie uruchomione. Nie mamy w zasadzie w naszym rejonie innego granicznego
przejścia towarowego na Słowację, a przy tej wymianie gospodarczej, jaka obecnie się odbywa – jest
ono niezbędne. Nasi przedsiębiorcy
nie mogąc przejechać przez Mniszek, muszą jechać na inne przejścia oddalone o wiele kilometrów.
To oczywiście znacznie podraża koszty – zauważa starosta nowosądecki Jan Golonka. Poseł Andrzej
Czerwiński, w rozmowie z DTS zaznaczał, że to strategiczna dla regionu i Polski inwestycja i pieniądze na
nią na pewno będą.

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

1,5–roczne dziecko wpadło do oczka
wodnego na terenie posesji w Przysietnicy (gm. Stary Sącz). Rodzice nie od razu zauważyli wypadek.
Mimo natychmiastowej reanimacji,
dziecko pozostawało nieprzytomne. Zostało przewiezione do szpitala w Prokocimiu. Stan dziecka jest
ciężki, przebywa w śpiączce farmakologicznej. Gdy doszło do wypadku, w piątek (23 marca) w południe,
na podwórku bawiła się grupka
dzieci w wieku 1,5–5 lat. Cały czas
znajdowały się w zasięgu wzroku matki, dziadka i babci. W pewnym momencie matka weszła do
domu sprawdzić, czy jej tygodniowe
dziecko śpi. Gdy wróciła, synka nie
było wśród dzieci. Wszyscy zaczęli
go szukać. Leżało w wodnym oczku,
twarzą w wodzie.

FOT. MARIA OLSZOWSKA

W zasięgu wzroku

cery. Dokładnie pamięta wydarzenia z lat II wojny światowej i niektóre epizody z I wojny. – Tato pracował
przez pięćdziesiąt lat w jednej firmie
i ani jeden dzień nie był na zwolnieniu lekarskim – opowiadają synowie
pana Stefana. Na spotkanie z jubilatem przybył prezydent Ryszard Nowak. Okazuje się, że pan Stefan wraz
z rodziną mieszkał w sąsiedztwie rodzinnego domu prezydenta.

Sprawca napadu na sklep w Limanowej opowiedział przed kamerami
lokalnego portalu TV28.pl przebieg
zdarzenia. Dzięki pomocy dziennikarzy policja zatrzymała „żartownisia”. Zwierzając się żurnalistom
powiedział bowiem, że napadł na
sklep dla żartu. Wszedł w kominiarce i kapturze z atrapą broni w ręku
i zażądał od ekspedientki wydania
pieniędzy. Gdy kobieta odmówiła, wybiegł ze sklepu i wsiadł do samochodu. Policja szybko zatrzymała kierowcę, sprawcę napadu ujęła
dopiero wieczorem. – Podejrzany
chciał się spotkać i opowiedzieć całą
historię do kamery. Wspólnie z policją podjęliśmy działania mające
na celu aresztowanie podejrzanego
– opowiadają Paweł Grab oraz Mateusz Bokowy z TV28.pl.
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ZŁOTA NITKA
Cecylia Tokarczyk

STUDIO KRAWIECKIE
Stylizacja kreacji
Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25
tel. 506 324 352

GAZ w BUTLI 11kg
NAJTANIEJ W OKOLICY
do każdej butli 11kg
płyn do mycia
naczyń gratis !!!

Sprawdź aktualną cenę

018 440 46 15
018 440 75 74

STACJA AUTOGAZ
N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

Most do plebanii [k]

Runął most przy plebani w Lipnicy Wielkiej. Krótko przed katastrofą, przechodziła przez niego matka z dziećmi. – To cud, że
nie doszło do tragedii – mówili mieszkańcy, którzy przebywali w kościele na mszy świętej, gdy
doszło do zdarzenia. Most, prowadzący do plebanii i kilku domów,
istnieje od czasów I wojny światowej. W latach 90. XX w. wylano
na nim płytę żelbetową i położono
nawierzchnię asfaltową. W 2010
roku, kiedy ogromna powódź nawiedziła gminę Korzenna, w moście zostały podmyte umocnienia
i zbrojenia, natomiast na nim zaczęły powstawać dziury i pęknięcia. Stan mostu stawał się coraz
bardziej katastrofalny.

Wspólne Juwenalia
Studenci Wyższej Szkoły Biznesu–NLU i Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu co roku deklarowali wspólne
juwenalia. I co roku bawili się na
dwóch różnych imprezach: jedna
odbywała się na kampusie WSB,
druga na placu Starej Sandecji. W tym roku przedstawicielki obu samorządów studenckich
Sylwia Sikora (PWSZ) i Katarzyna Drozd (WSB–NLU), obiecują,
że juwenalia będą już na pewno
wspólne, co zostało podkreślone w nazwie organizowanej zabawy. „Wspólne Juwenalia 2012”
rozpoczną się 16 maja i potrwają
do 20 maja. Studentów przez lata
dzieliły przede wszystkim gusta
muzyczne. W tym roku koncerty będą odbywać się w jednym
miejscu – na Starej Sandecji,
ale szczegółowy program występów na razie jest trzymany
w tajemnicy.

OGŁOSZENIE DROBNE
W Chełmcu – działkę 31,5 a
– sprzedam tel. 888 865 179
W Nowym Sączu -przy Łubince
(wygodny parking) mieszkanie
49 mkw. dwupokojowe, 1 piętro,
wysoki standard, po remoncie
- sprzedam. 501 446 605
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Informacje
Przewidywalny PiS

Będziemy wspólnie rządzić

Uczestnicy Zjazdu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, który odbył się
w sobotę w Instytucie Technicznym
PWSZ w Nowym Sączu, zaapelowali do
wszystkich, którzy opuścili szeregi Prawa i Sprawiedliwości, a zdobyli mandaty startując z list wyborczych PiS, aby się
ich zrzekli. „Tylko w taki sposób mogą
odpowiedzieć za swoje działania polityczne, gdyż w innym przypadku mówienie do Polaków o uczciwości, prawdomówności, lojalności i demokracji
jest pustosłowiem” – czytamy w jednej z uchwał Zjazdu. Członkowie PiS debatowali również nad stanem polskiej
oświaty, nie przyjmując do wiadomości, że lekcji historii w szkołach średnich będzie mniej. Sprzeciwiają się także podwyższeniu wieku emerytalnego
i krytykują działania rządów PO–PSL
w sprawie opieki zdrowotnej. W ogóle na rządzie nie pozostawili suchej nitki. Co było zresztą do przewidzenia, podobnie, jak fakt, że szefem PiS w okręgu
nowosądeckim zostanie senator Stanisław Kogut.
(POL)

Przechowalnia
dla koni, krów, kóz
Przy okazji ostatniego konwentu wójtów i burmistrzów powiatu nowosądeckiego rozmawiano o wspólnym dla
powiatu schronisku dla psów. Samorządowcy mają do końca marca 2012 r.
podjąć decyzję, czy decydują się na
współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Koszt budowy schroniska to 1 – 1,5
mln zł. Propozycje lokalizacji zgłosili wójt
Chełmca Bernard Stawiarski i Marek
Janczak, wójt Łabowej. Nie mniej ważny
w kontekście opieki nad zwierzami jest
pomysł starostwa na przechowalnię dla
zwierząt gospodarskich. – Zdarza się
przy różnych zdarzeniach losowych, pożarach, podtopieniach, że bez należytej
opieki pozostają krowy, świnie, czy inny
inwentarz – mówi Ryszard Pordowski członek zarządu powiatu nowosądeckiego. – Wszyscy gospodarze, którzy
w wyniku różnych zawirowań mają problemy z opieką nad swoimi zwierzętami,
będą je mogli oddać na przechowanie
do Nawojowej. W Centrum Kształcenia
Praktycznego przy szkole rolniczej znajdą należytą opiekę.
(WIO)
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– Zaczynamy dynamicznie budować struktury partii w kraju, ale to nie
oznacza, że stoimy w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Takie stwierdzenia padły z ust sądeckich posłów Solidarnej Polski Arkadiusza Mularczyka
i Andrzeja Romanka na konferencji prasowej w Nowym Sączu.
Sądeccy parlamentarzyście przedstawili logo, program i statut Solidarnej
Polski, która na sobotnim kongresie w podwarszawskich Otrębusach
przekształciła się w partię polityczną.
Trzy czerwone postacie trzymające się za ręce. Obok granatowy napis z nazwą ugrupowania. To nowe
logo Solidarnej Polski. Logotyp według ugrupowania ma symbolizować wspólnotę rodzin, solidarność
i współpracę. Podczas kongresu przyjęto także deklarację programową,
manifest ideowy, statut oraz wybrano władze nowej partii. Jej prezesem
został europoseł Zbigniew Ziobro.
Natomiast sądeccy posłowie Andrzej
Romanek i Arkadiusz Mularczyk zostali członkami zarządu nowej partii.

A TO C I E K AW E

– Rozpoczynamy budowę struktur partii w całym kraju – mówił
Arkadiusz Mularczyk. – Będą wyznaczani koordynatorzy regionalni, powiatowi i gminni. Do tych osób
będzie należało przygotowanie zjazdów wyborczych. Do końca 2013
chcemy zbudować prężną organizację w całym kraju. Chcemy być partią demokratyczną i otwartą.
Jak twierdzą posłowie nowo założona partia nie jest w opozycji do
Prawa i Sprawiedliwości. Ale może
być w przyszłości partnerem w rządzeniu krajem.
– Naszymi przeciwnikami są inne
formacje polityczne jak Platforma
Obywatelska czy Ruch Palikota, ale
nie Prawo i Sprawiedliwość – dodał
Andrzej Romanek. – Konkurencja na
polu prawicy jest potrzebna. Bo wierzymy, że przyniesie zwycięstwo szeroko rozumianej prawicy w kolejnych
wyborach parlamentarnych. Chcemy
być potencjalnymi koalicjantami PIS–u i wierzymy, że w przyszłości będziemy wspólnie rządzić.
MONIKA CHROBAK

Sadownicy spodziewają się słabszych zbiorów
O spodziewanych stratach w sądeckich
sadach rozmawiamy z MARIĄ BUCZEK
z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej.
– Gdzie są największe uszkodzenia drzew
i krzewów owocowych?
– Największe straty zaobserwowaliśmy tam, gdzie sady są niżej położone. Najbardziej ucierpieli sadownicy,
którzy nie zapewnili m.in. krzewom
dostatecznej ochrony. Choć ciężko
uchronić się przed takimi drastycznymi mrozami. Drzewa i krzewy nie
były przygotowane na tak niskie temperatury, ponieważ jesień i wczesna
zima były bardzo ciepłe.
– Jakie gatunki owoców najbardziej
ucierpiały?
– Brzoskwinie, czereśnie, wiśnie,
grusze oraz niektóre odmiany jabłoni: champion czy rubin. Tam, gdzie
okrywa śnieżna była za cienka albo

nie było jej wcale, doszło też do znacznych uszkodzeń truskawek czy malin.
– Czy można określić rozmiar spodziewanych strat?
– Jeszcze je trudno ocenić. Wszystko okaże się w okresie kwitnienia sadów, kiedy będzie następowała regeneracja. Liczymy także, że nie dojdzie
do intensywnych opadów deszczów
czy gradobicia. Bo wtedy te straty
mogą być znacznie większe. Sytuacja
na pewno odbije się na cenie owoców.
Rozmawiała MONIKA CHROBAK
Według danych GUS, w 2011 roku zebrano
w Polsce niemal 3 mln ton owoców, czyli o prawie 30 procent więcej niż w roku
poprzednim. Samych jabłek było około
2,5 mln ton. To zdecydowanie więcej niż
w roku 2010 kiedy zebrano 1,9 mln ton.
Zbiory gruszek w roku 2011 wyliczono na
63 tys. ton, śliwek – 92 tys. ton oraz czereśni – 32 tys. ton.

Poćwiczą jak izraelskie siły specjalne
Krav maga, czyli izraelski system walki nie ma nic wspólnego ze sportem. Kładzie nacisk na skuteczną samoobronę i nie ma w nim współzawodnictwa. Trening podporządkowany jest wykorzystaniu go w walce
realnej, która jednak wedle zasad krav maga jest ostatecznością.
Pierwsze przykazanie krav maga to unikanie miejsc i sytuacji niebezpiecznych. Kiedy już do nich dojdzie to… napastnik powinien się bać.
Samoobrony i działania w sytuacjach niebezpiecznych eksperci będą
uczyć w najbliższą sobotę w Łącku.
– Główna myśl krav maga brzmi jednoznacznie – jeżeli twoje życie lub
zdrowie jest zagrożone, masz prawo do jego obrony, bez względu na
środki, jakie zastosujesz – mówi organizator szkolenia w Łącku Stanisław Majchrzak (czarny pas karate i 9 dan). – Podstawowym celem
szkolenia jest nauczenie przewidywania sytuacji zagrożeń, ich unikania, przytomności umysłu i działania w stresie. Przyjadą do nas eksperci sztuk walki i byli komandosi jednostek sił specjalnych wojska
i policji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również panie.
Szkolenie rozpocznie się o godz. 10 w zespole szkół w Łącku.
– Podczas zajęć kręcony będzie film na potrzeby organizacji krav maga
i TV publicznej – zdradza Stanisław Majchrzak. – Każdy uczestnik dostanie stosowny certyfikat poświadczający uczestnictwo.
(DAN)
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NOWA PRACA
Firma „BATIM” Transport Międzynarodowy i Spedycja,
ul. Bazielicha 35, 33-340 Stary Sącz
zatrudni od zaraz pracowników na stanowisku:
kierowca transportu międzynarodowego
ze względu na odbiór nowych ciągników marki SCANIA

Od kandydatów oczekujemy:
• prawo jazdy kat. C+E,
• zaświadczenie o niekaralności,
• ukończony kurs na przewóz rzeczy,
• ukończony kurs ADR podstawowy,
• doświadczenie jazdy po UE
ZAPEWNIAMY BARDZO ATRAKCYJNE ZAROBKI
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:
+48 512 284 554
+48 516 187 620
+48 18448 49 25

A

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!

Długo oczekiwana książka
już w sprzedaży
:LÆ|QLRZLH./$XVFKZLW]]SRZLDWX
QRZRVGHFNLHJRWRQDSLHUZV]\U]XWRND
VXFK\UHMHVWU>@7DNQDSUDZGÆMHVWWR
NVLÆJDSDPLÆFL:VWU]VDMFDNVLÆJD
ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Księgarnia Internetowa

Kup Teraz

www.novasandec.pl
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Pasje

Każdy jest Kowalem swojego losu
R O Z M OWA z TOMASZEM KOWALEM, znanym krynickim strongmanem
Włączył się w akcję pomocy dla
9–letniej Julki Kowalczyk, która po wypadku samochodowym
do dziś nie odzyskała świadomości i wymaga stałej rehabilitacji. Teraz pochyla się nad dziećmi z domu dziecka. W czwartek
odwiedził wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Nowym Sączu,
przekonując ich, że każdy jest kowalem swojego losu.
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Tomasz Kowal: Tomek Studniarz, jest normalnym człowiekiem z ulicy. Jemu
nie zależy na żadnej promocji, po prostu chce działać dla innych.
zależy na żadnej promocji, po prostu chce działać dla innych. Więc
jeśli też mogę pomóc…
– Do czego Pan chce przekonać takimi wizytami?
– Przede wszystkim do tego, że
każdy jest kowalem swojego losu.
Chcę uświadomić tym dzieciakom,
które są w trudnym okresie dorastania, że to, co robią dziś, ma
wpływ na to, co będą robić i kim
będą w przyszłości. Od 14. roku
życia pracuję na swoją pozycję.
Wiem, że sport wyciąga z kłopotów i głośno o tym mówię.
– Pan miał kłopoty?
– Do najgrzeczniejszych dzieciaków nie należałem. Nie miałem

Tomasz Kowal siłował się na rękę z wychowankami ZPO–W w Nowym Sączu

A to ciekawe
Podczas spotkania, jeden
z dziennikarzy, nagrywający
wizytę, poprosił wychowanków
placówki, by przynieśli na salę
bumboksa. Nie chciał przyćmić wystąpienia strongmana,
ale odnieść się do jego słów.
Dał popis breakdance. Na koniec zapytał młodzież: „Chcecie
tak tańczyć?” Kto by nie chciał?
Mateusz Obidowski, 19–latek,
reprezentujący portal i telewizję TvKrynica, zaoferował, że co
tydzień on albo jego koledzy po
fachu będą przyjeżdżać do wychowanków Ośrodka i uczyć ich
breakdance.

A

ZDJĘCIA (KG)

– Spotkanie z młodzieżą to była Pana
inicjatywa?
– Nie. Podobnie jak w przypadku Julki wyszła od mojego
kolegi Tomasza Studniarza. On
również poruszony historią Julki, poprosił mnie, bym włączył
się w akcję dla dziewczynki. Zgodziłem się bez wahania. Teraz Tomek zaproponował, by spotkać
się z młodzieżą sądeckiego ośrodka. Mam trochę czasu między treningami i jestem otwarty na takie
inicjatywy.
– Traktuje Pan to jako formę swojej
promocji?
– Po trochu tak. Niemniej nie
to jest najważniejsze. Oczywiście, jeśli miałbym na takie spotkanie pojechać gdzieś dalej, za
taką wizytę pobieram pieniądze.
Na terenie Sądecczyzny, od moich ziomków, nie biorę ani grosza.
Osoba, która mnie w to wciągnęła, Tomek Studniarz, jest normalnym człowiekiem z ulicy. Jemu nie

Mateusz Obidowski w… pracy
może takich problemów życiowych, jakimi obarczone są dzieciaki z zespołu opiekuńczo–wychowawczego, ale przyznaję – byłem
urwisem. Jakoś jednak ukierunkowałem swoje życie, znalazłem cel.
Zdaję sobie sprawę, że jedna moja
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wizyta niczego w świadomości tej
młodzieży nie zmieni. Dziś rozdaję
im autografy, jest miło i fajnie, ale
jutro przytłoczeni rzeczywistością
zapomną o tym.
– Mogą liczyć na kolejne wizyty?

A

STOWARZYSZENIE NOWOS'DECKA
WSPÓLNOTA W NOWYM S'CZU
͵͵Ǧ͵ͲͲ¦ ǡǤ ʹ
ǤǣΪͶͺͻͺͲͲ͵ͺ
Ǧǣ̷ǦǤ

– Jeżeli tylko będzie taka wola
i potrzeba, a czas związany z treningami i zawodami nie będzie mnie
ograniczał, jestem otwarty. By coś
zmienić, dzieciaki muszą nabrać do
mnie zaufania. Gdyby choć jedna,
dwie osoby z grupy, z którą rozmawiałem, inaczej spojrzała na siebie
i na to, co w życiu ważne, to byłby dla mnie ogromny sukces. Uważam, że takich spotkań, nie tylko ze
sportowcami, ale w ogóle znanymi
ludźmi, powinni mieć więcej. Dzięki
temu poczują się zauważeni i docenieni. Zrozumieją, jak ważne w życiu są sport, pasje, zainteresowania.
Rozmawiała (KG)
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•Szycie na miarę
•Najlepsze materiały
•Fachowe doradztwo
Aneta Baran Nowy Sącz, ul. Zielona 54
(naprzeciwko ﬁrmy HEJAN)

Zgł. tel. 889 758 745
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Obyczaje

Kiedy zaczną źle o tobie mówić
Nie zdała matury, czarowała jury przed konkursem, które targało dla niej głosy publiczności, ma żółte zęby,
wstrzyknięty botoks i wygląda jak buldożer
jednak zdjęcia i pokazy jako przygodę, o której marzą tysiące dziewczyn.

Takie komentarze i oskarżenia padały pod adresem Klaudyny Krzysiowskiej, ubiegłorocznej Miss Polonia Ziemi Sądeckiej
i Małopolski, gdy walczyła o tytuł
najpiękniejszej.
– Pewnie każdy by się przejął. Zwłaszcza, gdy jest się w gronie naprawdę pięknych dziewcząt,
a jury zwraca uwagę na ciebie
– mówi Miss z Brzeznej.

Natarczywy wielbiciel

W sobotę zjawiła się na castingu do tegorocznej edycji imprezy.
Przyszła z ciekawości, by spojrzeć
z dystansem na to, co sama przeżywała rok temu.
– Strasznie się stresowałam.
Choć zupełnie nie wiem czemu,
zwłaszcza, że na casting przyszłam dosłownie z… ulicy. Namówiła mnie koleżanka. Miałam na
sobie adidasy, dżinsy i jakąś kurtkę. Wyglądałam zupełnie niewyjściowo – wspomina Klaudyna.
W sobotę na casting przyszła
w pełnym makijażu, pięknie ułożonych włosach, minispódniczce,
wysokich kozakach.
– Nie powiem, żebym należała do osób zamkniętych w sobie,
wycofanych, ale brakowało mi
odwagi. Start w wyborach Miss
Polonia odbudował we mnie pewność siebie. Nie mam już oporów
przed tym, by po prostu dobrze
wyglądać i wyróżniać się – mówi
Klaudyna. – Jeśli jakaś dziewczyna weźmie udział w tych wyborach i na dodatek uda jej się coś
osiągnąć, ma większą motywacje do działania. Do tego, by było
jeszcze lepiej.

Kobieca zazdrość
Podczas wyborów Miss Polonia
Ziemi Sądeckiej, jak przekonywały rok temu kandydatki, panowała sielankowa atmosfera, ale ciepły klimat nie utrzymał się przez
wszystkie etapy konkursu, do których udało się dojść Klaudynie (odpadła tuż przed samym finałem Miss
Polonia w Białymstoku). W Zakopanem podczas wyborów Miss Polonia Małopolski zrobiło się naprawdę gorąco.
– Doświadczyłam, czym jest kobieca zazdrość – opowiada Klaudyna. – Jedna z kandydatek wypowiedziała się do mediów, że
widziała jak rozmawiałam z jury
przed konkursem. Choć do odczytania wyników nie wiedziałyśmy,
kto w nim zasiada. Ponadto oceniający mieli targać głosy publiczności, na moją korzyść. Aż tak bardzo jury zależało, bym zdobyła dwa
tytułu, a ich głos był taki sam jak
głos widowni? Te oskarżenia były
bez sensu.

Tylko osiem dziewcząt przyszło w sobotę (24 marca)
na casting do wyborów Miss Polonia Ziemi Sądeckiej.
Jury zakwalifikowało do konkursu trzy z nich i następne
eliminacje zapowiada na 13 kwietnia. – Trudno
powiedzieć, co jest przyczyną tak słabej w tym roku
frekwencji. W naszym regionie pięknych dziewcząt nie
brakuje, może im brakuje odwagi – mówi organizatorka
imprezy Joanna Durlak. Na zdjęciu kandydatki:
Aleksandra Ziółkowska z Tęgoborzy (18l.) i Magdalena
Hećko z Grybowa (l.21) podczas castingu.

ZDJĘCIA (KG)

Pewność siebie

Klaudyna Krzysiowska, Miss Polonia Ziemi Sądeckiej
i Małopolski na casting przyszła z ciekawości, by spojrzeć
z dystansem na to, co sama przeżywała rok temu

Twarz zakopiańskiego hotelu

Krok do kariery

Sprostowanie Klaudyny nie
ukazało się, ale informacja poszła w eter, a ona czuła się znienawidzona przez mieszkańców
Podhala. Teraz dziewczęta mają
więcej powodów do zazdrości.
Po wyborach Klaudyna została
twarzą hotelu Mercure Kasprowy
w Zakopanem, gdzie odbywał się
konkurs. Niebawem Miss Małopolski weźmie udział w telewizyjnym programie „Jaka to Melodia”,
gdzie w odcinku „Turniej Miast”
będzie reprezentować… Zakopane. Na nagrania do Warszawy ma
jechać m.in. z dyrektorem hotelu – Philippe Campagno i burmistrzem Zakopanego.
– Te wybory to była szkoła życia. Wiele się na swój temat dowiedziałam. Przy słabej psychice można
się naprawdę nabawić kompleksów
– mówi Klaudyna.
W internecie śledziła komentarze na swój temat, dowiadując się,
że ma wstrzyknięty botoks, zaniedbane włosy, wyglądem przypomina buldożera a nie miss.
– Nie wiem, po co katowałam się
tymi komentarzami. Teraz się z tego
śmieję – przyznaje Klaudyna.

W tak podgrzanej atmosferze
można się poczuć jak celebryta. Tym
bardziej, że kolejne etapy konkursu przyciągają coraz więcej dziennikarzy i fotoreporterów. Kandydatki muszą od rana błyszczeć jak
gwiazdy.
– Już na śniadaniu w hotelowej restauracji musiałam wyglądać nienagannie – mówi Klaudyna.
– Trudno było wyjść nieelegancko ubranym, bez makijażu i w potarganych włosach. Wstawałyśmy
o piątej–szóstej rano, by ze wszystkim zdążyć.
Podobno takie wymogi stawiają
kandydatkom sami organizatorzy.
Klaudyna nie chce jednak zdradzić
warunków umowy z biurem Miss
Polonia. Obowiązuje ją tajemnica.
Dodaje jedynie, że dokument jasno
określa, czego zdobywczyni tytułu
ma przestrzegać. Na pewno wszelkie propozycje, jakie otrzymuje od
agencji modelek czy reklamowych,
musi konsultować z biurem.
– Dla dziewcząt, które startują
w wyborach, a pracują już w modelingu, może to być uciążliwe.
W innym przypadku to krok do
kariery. Pewnie, gdyby nie udział

w wyborach, nie zostałabym twarzą hotelu Mercure w Zakopanem,
nie występowała na pokazach mody,
dostawała propozycji zdjęć reklamowych – mówi Klaudyna.
Przyznaje, że na razie nie są to
„strzały”. Liczy, że wszystko dopiero się rozkręca. Wciąż traktuje
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– Mnie się udało i wielu innym
też może. W tej całej zabawie należy
jednak zachować trzeźwość umysłu
i mieć wsparcie bliskich, gdy zaczynają źle o tobie mówić – stwierdza
Klaudyna.
Ona ma wsparcie nie tylko w rodzinie, ale i w mieszkańcach Brzeznej, skąd pochodzi. Choć od wyborów niebawem upłynie rok, do dziś
nikt tam inaczej jej nie przedstawia
i do niej się nie zwraca, jak: „Nasza
Miss”. We wsi wie o niej każdy.
– Ale nie spodziewałam się, że
będę rozpoznawalna poza moją
miejscowością – mówi.
W Krakowie czekała na pociąg.
Był już wieczór. Niewiele osób na peronie. Podszedł do niej chłopak, padł
na kolana i wyznał miłość.
– Mówił, że wie kim jestem, podał
moje imię i nazwisko, zaczął analizować moją fotografię. „Znam każdy milimetr twojego ciała” – rzucił
i wtedy przestraszyłam się nie na
żarty, ale z pokerową miną i grzecznie odpowiedziałam mu, że na pewno mnie z kimś pomylił. Trwało to
trochę, zanim odszedł – opowiada
Klaudyna.
Woda sodowa wbrew temu, co
można przeczytać w komentarzach
w lokalnych portalach internetowych, nie uderzyła jej do głowy.
Wbrew plotkom również, zdała maturę i podjęła studia w Wyższej Szkole
Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunku grafika.
– A to, że trochę pewniej stąpam
po ziemi, powinno poczytywać się
za plus udziału w takim konkursie. Niestety, ze stereotypami trudno walczyć – mówi Miss.
KATARZYNA GAJDOSZ
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Prawdziwa historia

Najprostsze tajemnice pana Józefa
Józefa Bassarę, najstarszego pracownika FAKRO, znają w firmie wszyscy. Mówi się, że pan Józef w FAKRO pracuje od zawsze
Dokładnie pamiętam tę pierwszą
bramę. Była metalowa, pomalowana na zielony kolor i zamykana na
wielką kłódkę. Funkcję alarmu pełniło kilka psów „na etacie”, które
w nocy razem ze stróżem pilnowały zakładu. To nie to, co dziś, kiedy
mamy portiernię, automatycznie
otwierane szlabany, elektroniczny
system rejestracji czasu pracy. Kiedyś to wszystko było mniej skomplikowane. No, ale firma była mała.

Uczynny, uśmiechnięty, codziennie
od rana dziarskim krokiem przemierza firmowe korytarze. 22 marca pan
Józef obchodził urodziny. Bez wielkiego ryzyka można przyjąć, że jest
jednym z najstarszych czynnych zawodowo sądeczan. Gratulacje jubilatowi składał osobiście prezes Ryszard Florek.
Które to były urodziny? Wiek pana
Józefa jest jego ściśle strzeżoną tajemnicą. Chętniej za to mówi o sposobach
na zachowanie dobrej kondycji, której młodzi mogą mu tylko pozazdrościć. Recepta pana Józefa na trzymanie tak świetnej formy jest prosta. Po
prostu trzeba żyć aktywnie. Na pewno mógłby być żywą ilustracją w gorącej obecnie dyskusji o wieku emerytalnym. Miałby tu mnóstwo swoich
argumentów.
– To praca w FAKRO jest dla mnie
najlepszą gimnastyką – zdradza Józef Bassara. – Poza tym w miarę możliwości staram się spędzać czas na
świeżym powietrzu. Z nadejściem
wiosny po pracy dużo czasu spędzam w przydomowym ogródku. Nie
narzekam na zdrowie, ale to chyba
dlatego, że staram się trzymać z dala
od lekarzy i od wszelkich leków. Raz
byłem poważnie chory i wtedy doszedłem do wniosku, że ...lekarstwa
mi szkodzą. A w ogóle to zawsze sobie powtarzam: szanuj życie należycie, bo jak umrzesz stracisz zdrowie!

Prawie 20 lat z FAKRO
Pan Józef może powiedzieć
z dumą, że należy do tych pracowników, którzy znają FAKRO „od dziecka”. Jeśli przyjąć, że firma jest dziś
dorodną, 20–letnią panną, to po raz
pierwszy pan Józef zobaczył FAKRO,
kiedy miało zaledwie dwa lata. Został
zatrudniony w 1993 roku.
– Pamiętam dokładnie, że byłem
przyjęty jako trzydziesty czwarty
pracownik firmy. A dziś na całym
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Pracownik wielofunkcyjny
Kiedy FAKRO z nieliczną załogą startowało w branży okien dachowych, każdy z pracowników był
„wielofunkcyjnych”. To typowe dla
nowo tworzącego się zakładu. Pan Józef także miał w zakresie swoich obowiązków liczne zajęcia.
– Na początku pracowałem przy
maszynie, która robiła drewniane
elementy do nietypowych okien, na
zamówienie. Chałupniczym sposobem, robiłem też drewniane palety. Po prostu rozbijałem drewniane skrzynie, w których do zakładu
sprowadzaliśmy szyby. Z desek na
poczekaniu robiło się palety. Byłem
też konserwatorem i tę funkcje pełnię do dziś.

Gratulacje jubilatowi składał prezes Ryszard Florek

– Codziennie rano
otwierałem zakład,
a potem zamykałem
go po wyjściu
ostatniego pracownika.
W tamtych czasach
przedostatni prawie
zawsze wychodził
prezes Florek, a na
końcu ja. Dokładnie
pamiętam tę pierwszą
bramę. Była metalowa,
pomalowana na zielony
kolor i zamykana na
wielką kłódkę

Przyjaciel na czterech kółkach

Ten mały fiat pełnił kiedyś funkcję pierwszego służbowego wozu prezesa
świecie nasza firma zatrudnia 3300
osób. Najmłodszym pracownikom
na pewno trudno sobie wyobrazić,
że kiedyś był to niewielki zakład.

Pierwszy zakładowy klucznik
Kiedy załoga FAKRO liczyła zaledwie kilkadziesiąt osób, pan Józef pełnił ważna funkcję klucznika.

Osobiście dzierżył klucze do zakładowej bramy.
– Minęło już tyle lat, a mnie się
wydaje, że to było wczoraj. Codziennie rano otwierałem zakład, a potem
zamykałem go po wyjściu ostatniego pracownika. W tamtych czasach
przedostatni prawie zawsze wychodził prezes Florek, a na końcu ja.

Do zawodowych obowiązków pana
Józefa należy między innymi przewożenie firmowych listów i paczek. Codziennie w południe pan Józef zasiada
za kółkiem kultowego malucha i jedzie na pocztę. Dlaczego maluch zyskał miano kultowego? Od pana Józefa można się dowiedzieć, że samochód
pełnił kiedyś funkcję pierwszego służbowego wozu prezesa Florka, najpierw
w firmie Florad, a potem w FAKRO. Aż
trudno uwierzyć, że wiekowy samochód to ciągle ten sam maluch. Swoją
świetną kondycję pojazd zawdzięcza
osobistej trosce pana Józefa.
– Staram się o niego dbać i chyba
dlatego nie wygląda na swoje 23 lata
i ponad dwieście tysięcy kilometrów
przebiegu. To taki mój przyjaciel na
czterech kółkach. Obydwaj możemy
pochwalić się dużym przebiegiem.
I obydwaj jesteśmy tutaj najstarsi.

Praca pomaga w zachowaniu
życiowej dyscypliny
Pan Józef należy do pokolenia tych,
którzy nie potrafią spędzić chwili bez
żadnego zajęcia. Właśnie dlatego ciągle chce być czynny zawodowo.
– Uważam, że człowiek musi czuć
się w życiu potrzebny. A praca zawodowa takie poczucie właśnie daje.
Poza tym to pomaga w zachowaniu
wewnętrznej dyscypliny. Oczywiście pracuję także ze względów finansowych. Ale tak w ogóle to trzeba
robić wszystko, aby pozostać aktywnym. Nie na darmo się mówi, że praca nadaje życiu sens.
AGNIESZKA MICHALIK

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

Wymień stary sprzęt
na nowy z rabatem!
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Dołącz do nas!
Zebraliśmy już 25 ton elektrośmieci.
Przynieś zużyty sprzęt elektroniczny lub małe AGD
w dniach 9–31 marca, a otrzymasz
ecorabat do 900 zł* na wybrane produkty Sony!
* Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w salonie.
Szczegóły u sprzedawców.
„Sony”, „make.believe” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
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sony.pl/eco
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Opinie
Żarty nie na
żarty

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Z

bliża się „prima
aprilis”. Społeczeństwo powinno zachować czujność rewolucyjną,
żeby przypadkiem
nie paść ofiarą chytrego podstępu, okrutnej blagi albo złośliwej
podpuchy. Bryluje w tym prasa, więc żeby nie dać się nabrać,
najlepiej tego dnia gazet nie kupować. Jeśli wierzyć dziewiętnastowiecznym historykom, „prima aprilis” wymyślili Rzymianie.
Nie wiem, jakie to żarciki aplikowali sobie nawzajem nasi starożytni antenaci, wiem natomiast,
że te dziewiętnastowieczne fantazją i oryginalnością nie powalają. Najczęściej wysyłano listy do
znajomych, w którym nie było nic
oprócz zdawkowego „prima aprilis”. I tyle. Być może wówczas wyzwalało to spontaniczne reakcje,
dzisiaj zostałoby uznane za totalną mizerię wyobraźni. Co tu dużo
gadać, dobry numer primaaprilisowy to prawdziwe wyzwanie.
To sztuka. Nie próbujemy zatem
nikogo nabierać na prymitywne „Babcia umarła” (jeśli to nawet
prawda), ani tym bardziej „Hej ty,
but ci się rozwiązał”, bo prostota
takich propozycji może zabić. Dobry żart to suspens, finezja i niespodzianka. Jeśli informacja wydaje się od razu grubymi nićmi
szyta, przepada z kretesem. Przydaje się także odrobina poczucia humoru. Możemy więc z dużą
dozą prawdopodobieństwa założyć, że za parę dni pojawią się informacje w rodzaju: Wczoraj około
godziny 16.32 w niewyjaśnionych
okolicznościach rozpadł się sojusz
PO – PSL. W Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu
wystawiona będzie księga kondolencyjna. Albo: Trener Smuda, dementując plotki o rzekomym pojednaniu z Arturem Borucem,
oznajmił: Patologiczny ekstrawertyzm Artura przyprawiony psychodeliczną mikrocefalią skłania mnie do defetystycznej wręcz

konstatacji, że jego deklaracje
na temat cyzelowania własnego
ego są o dupę rozbić. Albo: Przed
Urzędem Rady Ministrów od paru
dni trwa pikieta Pigmejów. Domagają się podwyżki… chociaż nie,
akurat ten żart mógłby się okazać
zbyt abstrakcyjny.
No dobrze, żarty żartami, ale
jest też druga strona medalu. Bo
co zrobić, Szanowni Państwo, jeśli rzeczywiście 1 kwietnia mamy
komuś do zakomunikowania hiobową wieść (telefonicznie), że na
przykład dom mu się pali? Nieświadomy niczego właściciel chałupy siedzi w pracy, dom się
fajczy, a on czyta gazetę, zadowolony, że nie dał się nabrać. W takiej sytuacji jesteśmy całkowicie bezradni. W takim i w innych
przypadkach możemy co najwyżej
westchnąć: Kardiolodzy wszystkich krajów łączcie się! Wyobraźnia rzecz cenna, najczęściej jednak nie wytrzymuje konkurencji
z realem. Rzeczywistość potrafi być tak groteskowa, że primaaprilisowe żarty wypadają się przy
niej po prostu żałośnie. Zdarzają się sytuacje (rzadko niestety),
gdy żart splata się z rzeczywistością w efekt godny Hitchcocka. Na
pewno numerem XX–stulecia był
pomysł Orsona Wellesa z najazdem
Marsjan na Ziemię. Sprytnie zaaranżowane słuchowisko radiowe
w 1938 roku było tak realistyczne, że wywołało wśród mieszkańców New Jersey prawdziwą panikę. Były nawet ofiary śmiertelne.
Dzisiaj, żeby uzyskać podobny
efekt, PiS musiałby się pojednać
z PO, a na czele tego fantastycznego aliansu stanąłby Stefan Niesiołowski z Adamem Hoffmanem.
Ja też się zastanawiałem, czym
by Szanownych Państwa uraczyć. Mógłbym na przykład zafundować czytelnikom taką oto
mieszankę newsów: Donald Tusk
i Jarosław Kaczyński postanowili rozstrzygnąć wieloletni spór na
boisku piłkarskim. Albo: Muszka octówka płci męskiej, kiedy nie ma partnerki, podobnie
jak człowiek topi żal w alkoholu.
Albo: W okolicach Siekierczyny
pod Limanową odkryto duże złoża. Albo: Polscy piłkarze wygrali. Albo: Od najbliższego numeru
DTS nie będę już pisał felietonów.
No i teraz rozstrzygnijcie Państwo, które z tych wiadomości są
prawdziwe, a które blagą? Przyjemnej zabawy.

Różne oblicza
kryzysu

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

K

ryzys jest poważniejszy niż podejrzewaliśmy. Właśnie poraziła mnie
informacja, że
kryzys dosięgnął
jednej z najmocniejszych dotychczas sądeckich branż. Zawsze, przy
każdej okazji i na każdym forum
niemal wszyscy sądeczanie podkreślali, że to, iż Polki są najpiękniejsze
na świecie to jeszcze nic! Z najpiękniejszych zaś Polek najpiękniejsze
są sądeczanki. Tak brzmiał jednogłośny werdykt, z którym nikt nie
odważył się polemizować. Wszyscy wiedzieli, że Nowy Sącz to Fakro, Wiśniowski, Koral, WSB, Konspol oraz piękne sądeczanki. No
i nagle przyszedł kryzys o wiele poważniejszy, niż ten, jaki przetoczył
się walcem przez Wall Strett i Amerykę w 2008 r. Otóż do eliminacji
konkursu Miss Polonia zgłosiło się
ledwie kilka kandydatek, a niektóre trzeba tam było niemal zaciągnąć.
To nawet nie kryzys, to katastrofa! Skoro dziewczyny już nie chcą
być najpiękniejsze, to czego właściwie chcą? Może teraz chcą być
najmądrzejsze – mieć ukończoną
London School of Economics i zasiadać w zarządach wielkich spółek?
A może chcą znać kilka języków,
malować obrazy olejne i wystawiać
je – jeśli nie w Guggenheim Gallery, to przynajmniej w BWA. Odpowiedzi nie znam, ale kryzys walnął
nas żelazną pięścią z najmniej spodziewanej strony. Przynajmniej ja
się czuję po tym ciosie nieco oszołomiony. Nad problemem będą musieli się teraz pochylić socjologowie,
by dać nam odpowiedź na pytanie:
dlaczego sądeczanki już nie chcą
być najpiękniejsze? Kiedyś już sam
start w eliminacjach do eliminacji takiego konkursu był marzeniem
setek dziewczyn, które zderzały się
w drzwiach wejściowych. Nie było
łatwiejszej ścieżki dostępu do kariery i wielkiego świata niż być piękną. Czasami nawet nie trzeba było
być piękną. Wystarczyło pomyśleć

„jestem piękna” pomalować paznokcie i wielki świat stał otworem. A teraz cisza, kryzys. Wszystkie kandydatki na miss chcą iść na
studia, znaleźć dobrą pracę. No jak
to tak, przecież pracować to każdy
głupi potrafi. Niektórzy nawet do 67
roku życia!
Kryzys również w uczuciach patriotycznych. Radny Artur Czernecki bezskutecznie nawoływał w Falkowej do osuszenia łąki, na której
kiedyś postawiono głazy m.in. upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej. Głos wołający na łące
pozostał bez echa. Jeśli już, to publiczność dziwiła się, iż radnego zaskoczył fakt, że w marcu na leśnej
polanie jest mokro i noga zapada się
w grząskim gruncie. Ciekawe doświadczenie. Jednak żeby dojść do
takiego wniosku, nie trzeba nawet studiować biologii z elementami fizyki, wystarczy posiadać odbytą krótką praktykę przy pasieniu
krów, albo kopaniu piłki na małe
bramki. Po prostu kiedyś ktoś z pośpiechu – albo z braku wspomnianej
praktyki – nie pomyślał, że nie jest

Skoro dziewczyny już nie
chcą być najpiękniejsze,
to czego właściwie chcą?
Może teraz chcą być
najmądrzejsze – mieć
ukończoną London
School of Economics
i zasiadać w zarządach
wielkich spółek?

to najlepsza lokalizacja dla miejsca
pamięci i teraz mamy efekt. Robienie z tego afery jest mocno naciągane – kryzys! Jak widać kryzys panuje nie tylko na wybiegach missek, ale
w wyszukiwaniu, a nawet kreowaniu afer. Jak mawiał jeden znajomy:
„Panie, co teraz są za afery? Gówno nie afery! Dawniej to były afery!”
I to by się mniej więcej zgadzało. Sięgam po lokalne wiadomości, a tam
tytuł krzyczy na całą stronę: „Sanepid skontrolował szalet na dworcu
PKP!”. No i to już nie jest kryzys. To
jest kompletny upadek!
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Na afiszu
PTT O/BESKID
zaprasza na
wycieczkę
autokarową
Ropa, Odrzykoń i Beskid Niski
Niedziela, 1 kwietnia 2012 roku
Zbiórka uczestników, MOK,
Al. Wolności, g.7:50
Odjazd autokaru, godz. 8, koszt:
25zł, dzieci: 10zł(przejazd autokarem, przewodnik, ubezpieczenie)
dodatkowo - wstęp na zamek: 5zł.

W programie:
X Trasa: Nowy Sącz - Grybów Ropa - Szymbark - Gorlice Biecz - Jasło - Krosno - Odrzykoń - "Prządki" - Krosno
- Miejsce Piastowe - Dukla Gorlice - Nowy Sącz
X Ropa- konkurs palm
X Beskid Niski - Doły
Jasielsko-Sanockie
X Pogórze Jasielskie
X Odrzykoń: zamek Kamieniec
X Rezerwat "Prządki"
X zaplanowane przejście
turystyczne
Zgłoszenia i informacje:
sekretariat SUTW, Jagiellońska 31,
tel: 18 443-57-08. Przewodnikiem
wycieczki jest Pan Wiesław
Wcześny, tel. 519-862-447.
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– Panie Prezesie, w zasadzie sesja Rady
Miasta, na której dyskutowano nad propozycjami dotyczącymi podwyżek za
wodę i ścieki, przebiegła… łagodnie…
Prezes Janusz Adamek: – Padło
sporo mocnych słów, temperatura
dyskusji była bardzo gorąca. Przedstawiłem wszystkie argumenty przemawiające za podwyżką. Nie mogliśmy już dłużej czekać z tą operacją.
Przeliczyliśmy i przeanalizowaliśmy
„za” i „przeciw” z każdej możliwej
strony. Mamy świadomość jak nośna społecznie jest kwestia cen wody
i ścieków, ale też wyboru nie mamy.
– Bo każda podwyżka wody w minionych
latach nie obyła się bez mniej lub bardziej
gorących debat…
JA.: – Kto lubi podwyżki? My, dodatkowo, mamy ten dyskomfort, iż
czekamy zwykle do ostatniego możliwego momentu z takimi operacjami. Jesteśmy też ostatni w łańcuszku
podwyżek podatków, paliwa, ciepła,
gazu itp., jednocześnie jesteśmy „pod
ręką” i na nas skupia się niezadowolenie odbiorców wody.
– Co Pan odpowie na te propozycje, by
podwyżka nie dotyczyła dzielnic, w których instalacja wodociągowa i kanalizacyjna już jest i zamortyzowała się…
JA.: – Niestety, muszę powiedzieć,
że to propozycja absurdalna… Przecież na kanalizację i wodociągi już istniejące „zrzucali” się też mieszkańcy
tych części miasta, które już miały te urządzenia komunalne. To solidaryzm społeczny, bez którego nie
byłoby też mowy o remontach dróg,
chodników, budowie szkół, itp.
– Przyzna Pan, że zaproponowana przez
was podwyżka jest dość znaczna…
JA.: – To, co proponujemy, jest
tym minimum, które niezbędne jest
do racjonalnego funkcjonowania
przedsiębiorstwa i spłaty zaciągniętych kredytów. Nasze analizy mówią, że w statystycznej, sądeckiej,
czteroosobowej rodzinie, każdy z jej
członków zużywa po 3 m sześcienne
wody i odprowadza tyle samo ścieków. W tej chwili płacą za to w sumie
– 101 zł (brutto) miesięcznie. Po podwyżce będzie to kwota 131 zł, a więc
o 30 zł więcej niż obecnie.
– Ale kością niezgody jest przede wszystkim kredyt na tę ogromną wspólną inwestycję dla trzech ościennych gmin:
Starego Sącza, Kamionki Wielkiej, Nawojowej i Nowego Sącza…
JA.: – „Winny” tej sytuacji nie jest
sam nasz wkład własny konieczny
do tego projektu unijnego. Ostatnio
podrożało wszystko: paliwo, energia
elektryczna! To też są znaczące składowe ceny wody i kanału, i one również spowodowały, że musieliśmy
podnieść ceny. Fakt, kredyt, czyli
wkład własny do projektu, to znaczna kwota – 101 mln zł, którą musimy oddać bankowi w ciągu 15 lat, po
skończeniu i rozliczeniu inwestycji.
Podkreślam, kredyt – komercyjny
– udało nam się zaciągnąć na preferencyjnych warunkach, a musieliśmy
go wziąć, gdy nie dostaliśmy łatwiejszej do spłaty pożyczki w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dobrze, że Fundusz
pokrywa nam część odsetek.
– Są głosy, które zarzucają wam, że
ukrywaliście kwotę kredytu przed
mieszkańcami…
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Gorąca woda!
Rozmowa z prezesem Sądeckich Wodociągów Januszem Adamkiem
JA.: – To ewidentne bzdury i kłamstwo. Jeden z radnych celnie powiedział, że Rada nie może udawać, że jej
przy tym nie było, bowiem uchwaliła nam możliwość zaciągania kredytu na to zadanie. Tłumaczę sobie to
inaczej. Nigdy nie ukrywaliśmy ani
kwoty globalnej na to zadanie, ani
wkładu własnego, ale – oczywiście
– lepiej brzmi, kiedy podaje się tylko
znaczącą, robiącą wrażenie – kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej. Inaczej też odbiera się informację o zaciągniętym kredycie, nawet
największym, a inaczej kiedy przychodzi go spłacać i z naszych kieszeni
musimy wyjąć dodatkowe, konkretne złotówki. Już na etapie przygotowanie biznesplanu szacunki dotyczące kosztów i – oczywiście – cen wody
i kanału, były podawane.
– Może więc nie powinniśmy przed laty
zabiegać o to zadanie i jego dofinansowanie z UE?
JA.: – Dopiero wtedy mielibyśmy
się z pyszna! Projekt, jego realizacja, to nasze i miasta pięć minut! Ile
osób słyszało o „gilotynie” unijnej…
To prawo działa w UE od 1975 roku.
Przepis mówi, że zanieczyszczający środowisko naturalne, np. wprowadzając nieczyszczone ścieki komunalne, płaci kary! Dotkliwe kary!
Ta dyrektywa unijna należy do najkosztowniejszych i najtrudniejszych
do wdrożenia. Mamy w Polsce Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ma obowiązywać
od 31 grudnia 2015 roku. W praktyce
oznacza to, że kary za wprowadzanie ścieków do środowiska wzrosną
o 500 proc. Ministerialne materiały podają przykład Warszawy. Gdyby ta dyrektywa już obowiązywała,
to karne opłaty za to, że miasto nie
oczyszcza iluś tam procent ścieków
komunalnych wyniosłyby 1,5 miliarda zł! To oznaczałoby dla przeciętnego
warszawiaka 8–krotny (!) wzrost cen
za wodę i ścieki, czyli zamiast obecnych 7,6 zł musiałby płacić 60 zł/ m
sześcienny!
– Mamy symulację dla Nowego Sącza?
JA.: – Nie, bowiem nie podano
jeszcze metodologii obliczania kar
za wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń. Ale przyjmijmy tylko
ten wskaźnik i obowiązującą obecnie cenę: 8 x 7,91 zł = 63,28 zł (za metr
sześcienny)! Sądzę, że to już przemawia do naszej wyobraźni i naszych
portfeli… Jestem realistą. Zapewne
wymagania stawiane przez dyrektywę unijną dotyczącą oczyszczania
ścieków komunalnych zaczną obowiązywać z pewnym poślizgiem, ale
to nie ma znaczenia czy rok później,
czy dwa. Gdzie bylibyśmy wtedy,
gdyby nie ten projekt?
– Czynnikiem cenotwórczym jest też
wartość majątku firmy…
JA.: – I to znaczącym. Wzrasta
wartość podatku od nieruchomości,

od wartości majątku, rośnie amortyzacja. Wszystkie składowe tego
projektu: kanały, wodociągi, zakład
uzdatniania wody w Starym Sączu
i inne elementy tej nowej infrastruktury przechodzą na własność Sądeckich Wodociągów. Majątek spółki po
ich przejęciu będzie wart ok. 400 mln
zł. Gdybyśmy małymi kroczkami pomnażali stan posiadania w tym tempie jak do tej pory, to do wspomnianej
kwoty wartości majątku doszlibyśmy za… 50 lat! Dzięki temu projektowi robimy cywilizacyjny i epokowy
przeskok. Nie zamierzam irytować
Czytelników, ale postęp zawsze kosztuje. Burmistrz Władysław Barbacki,
gdy zabierał się za budowę kanalizacji i wodociągów w mieście – w moim
odczuciu – miał trudniejszą sytuację.
Jak czytam zachowane dokumenty
i gazety, to i język ówczesnej dyskusji był mniej parlamentarny. Ale gdyby nie Barbacki, Nowy Sącz zostałby „dziadowskim miasteczkiem”…
Wówczas też była awantura o podatki, kredyty, koszty, jakie musiało
ponieść miasto i mieszkańcy, by dokonać cywilizacyjnego przeskoku.
Wracając do naszych czasów dodam,
że środki z obligatoryjnych odpisów
od majątku spółki pójdą na obsługę długu. Mamy świadomość jak gorącym tematem jest woda w kranie.
Podkreślam, że ta inwestycja wybiega w przyszłość, jest nastawiona na nowych odbiorców–klientów.
W aglomeracji (Nowy Sącz plus gminy, które przystąpiły do projektu)
wyposażamy w infrastrukturę komunalną – wodociągową i kanalizacyjną ok. 19 tys. osób, które do tej
pory jej nie posiadały! By podpiąć ich
do sądeckiej oczyszczalni ścieków
musimy wybudować 174 km kanalizacji! Kolejno podłączane do naszej
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
– obecnej i powstającej – gospodarstwa, też zmieniają rozliczenie na naszą wspólną korzyść i przyszłych cen.
Im bliżej będziemy stuprocentowego
wykorzystania naszych możliwości

dostarczania wody i odbierania ścieków, tym nasze jednostkowe rachunki będą przyjaźniejsze. W tych rozważaniach ważne jest i to, że sądeczanie
oszczędzają wodę co wyraźnie widać w naszych wynikach. W 1989
roku produkowaliśmy 7,5 mln metrów sześciennych. Od 2001 roku ten
wskaźnik utrzymuje się na poziomie
– 4 mln. A firmę trzeba utrzymać
i rozwijać. Im więcej będziemy mieli
odbiorców (wody) i dostawców (nieczystości komunalnych), tym łagodniej będą się rozkładać koszty, co będzie widać w cenie.
– Jak sądeckie ceny wyglądają na tle innych miast w regionie w Polsce?
JA.: – Każdy zainteresowany może
to zrobić wchodząc na internetowe
strony: www.cena–wody.pl . Obecnie jesteśmy na 178 miejscu w kraju
(średnia krajowa 9,22 zł), a po podwyżce będziemy ok. setnego miejsca,
ale wiem, że to nie poprawi samopoczucia sądeczanom, podobnie jak informacja, że już teraz w Nowym Targu (12,86), Rabce (12,17) czy Szczyrku
(14,73) porównywane ceny (netto) są
wyższe. Oczywiście, można posłużyć się ceną z Tarnowa (7,84) i zapytać, co ja na to… Każda cena wymaga legendy. Tarnowskie Wodociągi
mają majątek mniejszy od naszego,
nie robią tak ogromnej inwestycji
i mają ok. połowę więcej odbiorców
niż my. To wszystko „widać” w cenie wody i kanału.
– Kiedy podwyżka wejdzie w życie? Sądeccy radni „umyli ręce od podwyżki”,
jak gdzieś wyczytałem, i przerzucili odpowiedzialność na prezydenta miasta…
JA.: – Taka interpretacja jest nadużyciem. Tak jest skonstruowane prawo. My przygotowujemy kalkulację
i analizy, prezydent – a także burmistrz i wójtowie, bo naszymi udziałowcami są ościenne gminy, sprawdzają zasadność naszych propozycji
i je akceptują lub odsyłają nam do
poprawki, do momentu, aż znajdziemy wspólne rozwiązanie. Reguluje to Ustawa z 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która mówi: „Wójt (burmistrz,
prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje
koszty (…) pod względem celowości ich ponoszenia”. Jeśli prezydent
(burmistrz, wójt) nie kwestionuje zaproponowanych stawek, to nawet jeśli rada nie podejmie uchwały, nowe
taryfy wchodzą w życie po 45 dniach
od złożenia projektu.
Nowosądeccy rajcy nie głosowali uchwały i odesłali ją do wnioskodawcy, prezydenta miasta. Podobnie, nie głosowali podwyżek radni
w Starym Sączu, Kamionce Wielkiej
i Nawojowej.
– Kiedy następna podwyżka?
JA.: W przyszłym roku… Nasze
analizy wskazują, że dla racjonalnego i sprawnego funkcjonowania
spółki Sądeckie Wodociągi, by sprostać rosnącym podatkom, cenom za
media i spłacie kredytu, cena za metr
sześcienny wody i ścieków powinna
wynieść 13,50 (brutto), i będziemy
chcieli do niej dojść regulacjami cen
w kolejnych trzech latach.
– Zbilansujmy zyski, jakie daje nam projekt pt. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno–ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin
sąsiednich”.
JA.: – Przekraczamy pewien próg
rozwoju cywilizacyjnego. Pomnażamy infrastrukturę komunalną, która
służy mieszkańcom, a także potencjalnym inwestorom, bowiem uzbrojenie terenów podnosi ich wartość. To
dotyczy również ościennych gmin,
które zechciały wejść do tego projektu. Gros mieszkańców nowosądeckiej aglomeracji będzie miało dostęp
do wody poprzez sieć wodociągową,
co dla mieszkańców obrzeży miasta, gdzie tej zimy brakowało wody
w studniach, ma niebagatelne znaczenie. „Uciekniemy” wspomnianej „gilotynie” unijnej od kar za zatruwanie
środowiska nieczystościami komunalnymi. Odetchnie środowisko naturalne. Będziemy mieli czystsze rzeki
i potoki. I ważny, choć pośredni efekt
projektu, to wyremontowanie ok. 30
km dróg i chodników, które trzeba
było przekopać, by położyć rury.
– Kiedy finał projektu?
JA.: – Znakomita część inwestycji
zakończy się w tym roku. Zamknęliśmy modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach I i II
etapu, kończymy rozbudowę i modernizację zakładu uzdatniania wody
w Starym Saczu. Czeka nas jeszcze
trzeci etap. Oczywiście, jak tylko pozwoli pogoda będziemy kończyć modernizacje zajętych czasowo pod budowę ulic i chodników.
– Firma, Pan czujecie się w porządku
wobec sądeczan?
JA.: – Tak, a czułbym się nie w porządku 1 stycznia 2016 roku, gdyby
dopadła nas „gilotyna” unijna, gdybyśmy, bez tej inwestycji, musieli płacić – każdy z własnej kieszeni
– ogromne kary. Wówczas miałbym
problem z odpowiedzią na pytanie,
za co brałem pieniądze jako prezes.
Teraz, finalizując ten projekt, jestem
spokojny, miałbym odpowiedź na takie pytanie.
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Sport
Kryniczanin
mistrzem

Co w trawie piszczy
Marek Połomski,
i
prezes Łososia Łososina Dolna:
– W IV lidze liderują nadal BKS
Bochnia i Tuchovia, ale pytanie czy te drużyny stać będzie na grę w lidze III pozostaje
otwarte. Rozmawiałem ostatnio
z trenerem Tuchovii Leszkiem
Kraczkiewiczem i ta trzecia liga
jest blisko i jednocześnie daleko. Po awansie koszty utrzymania zespołu rosną niebotycznie. Z tego samego powodu do
III ligi nie pchała się i nie będzie się pchać rezerwa Sandecji.
Wśród drużyn z Sądecczyzny
również nie widzę kandydatów
do awansu, bo powiedzmy sobie
szczerze dla wszystkich mniejszych drużyn lokalnych ta IV
liga to szczyt sportowych marzeń ograniczonych finansami.
Zespoły utrzymywane są ciut

Tylko 500 biletów
na mecz mistrzyń
świata
Takiego meczu jeszcze w Nowym Sączu nie było. 25 kwietnia siatkarki reprezentacji Rosji zagrają towarzyskie
spotkanie z Chorwatkami. Mistrzynie świata zaprezentują się w Polsce
z Chorwatkami dwa razy (drugi raz
w Mielcu 28 kwietnia) w ramach przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego
do Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
Polska kadra, do której trener Alojzy Świderek powołał sześć siatkarek
Banku BPS Muszynianki Fakro (Joannę Kaczor, Agnieszkę Bednarek–Kaszę, Katarzynę Gajgał, Kingę Kasparzak, Annę Werblińskę i Mariolę Zenik)
zagra o występ w Londynie między innymi z Rosją, Serbią i Holandią. Początkowo Rosjanki miały grać z reprezentacją Polski, ale w tureckim turnieju są
w jednej grupie, więc ostatecznie biało–czerwone zmierzą się z Niemkami.
Wracając do meczu w Nowym Sączu – w sprzedaży będzie tylko 500
biletów.
– Hala przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu ma ograniczoną pojemność, a część puli biletów przekazaliśmy sponsorom – wyjaśnia Dariusz
Grzyb organizator sądeckiego meczu.
– Osoby, które, chcą nabyć bilety proszone są o wysłanie e–maila na adres:
biuro.degie@wp.pl podając imię, nazwisko, nr PESEL. Bilety będą imienne. Po zarezerwowaniu pięćsetnego
biletu sprzedaż zostanie zamknięta.
W pierwszym dniu już zabukowano 250 biletów.
Mecz rozpocznie się o godz. 17.30,
za bilety klasy VIP kibice zapłacą 50 zł.
22 zł kosztował będzie bilet normalny.
- Trwają również zaawansowane
rozmowy w sprawie transmisji telewizyjnej z jedną z ogólnopolskich stacji – dodaje Dariusz Grzyb.
(BOG)

przez gminy, ciut przez sponsorów fanatyków. W tej kolejce mamy tylko jedną sądecką parę. Grybovia i Barciczanka
walczą o życie, więc powinno
być emocjonująco (przyp. red.
mecz w Barcicach 1 kwietnia,
godz. 16).
W V lidze ostatnio Łosoś
wyrwał trzy punkty w meczu z Jordanem w ostatnich minutach. To bardzo cenne zwycięstwo, bo zagraliśmy mocno
osłabieni – bez Grzegorza Nowaka, Rafała Augustyna, czy
Łukasza Wrony. Największa
niespodzianka ostatniej kolejki to wyjazdowe zwycięstwo
Olimpii Pisarzowa z Glinikiem
Gorlice. W najbliższy weekend
warto będzie wybrać się do Podegrodzia, gdzie Gród podejmie wicelidera z Poronina. (red.
1 kwietnia, godz. 16.), ale i do
Starego Sącza.
Not. (GKW)

Wychowanek KTH mistrzem …ligi
belgijskiej. Mateusz Bober jeździć na
łyżwach i trzymać hokejowy kij uczył
się w Krynicy, umiejętności szlifował w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, a teraz razem
z Antwerp Phantoms wywalczył mistrzostwo Belgii.
Mateusz Bober ma 21 lat, na tafli gra
z numerem 13 i jest napastnikiem. Na
debiut w drużynie z Antwerpii czekał
dość długo. Ten czas wydłużały formalności związane ze zmianą barw
klubowych, bo hokeista występował
wcześniej w rozgrywkach w Polsce.
Na pierwszy oficjalny mecz w nowej
drużynie czekał od września ubiegłego roku, kiedy zaczął regularne treningi, do 19 listopada 2011. W barwach
nowego klubu Belgii zdążył rozegrać 16
meczów (pięć bramek i 12 asyst). Hokej
w Belgii nie wypełnia całego czasu zawodnikowi, który ma również w sportowym cv grę w Kanadzie. Zwiedza
Beneluks, pilnie uczy się języka niderlandzkiego i szuka pracy.
(ICE)

Koniec pewnego etapu

SPRINTEM

FOT. BARTŁOMIEJ TOKARCZYK

KO M E N T U J E

Siatkarki Banku BPS Muszynianki Fakro Muszyna nie obroniły mistrzostwa Polski. W wielkim finale przegrały z Atomem Trefl Sopot. Nowy
mistrz potrzebował czterech meczów, by po raz pierwszy w historii
założyć mistrzowską koronę.
Wicemistrzostwo Polski dla większości zespołów Plus Ligi Kobiet
byłoby olbrzymim sukcesem, ale
w Muszynie w tym roku celowano nie tylko w dublet, ale i mocne
zaznaczenie się w Europie. Plany spaliły na panewce. Srebro, ale
klapa – można powiedzieć. Oczywiście nikt nie umniejsza rangi wicemistrzostwa Polski, ale te medale
muszą smakować dość gorzko, bo
przecież plany i zapowiedzi po tłustym sezonie ostatnim były inne,
szumniejsze. Siatkarki Bogdana
Serwińskiego, choć sezon zasadniczy zakończyły na pierwszym

miejscu nie zdobyły pucharu Polski, nie obroniły mistrzostwa, a co
za tym idzie nie wystąpią w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzyń.
A na tych, najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie bardzo zależało i klubowi i największemu sponsorowi. Zresztą w tym
sezonie – mimo że zespół zatrzymał w składzie holenderskie i polskie gwiazdy, a nawet poważnie
się wzmocnił – Europy podbić się
nie udało.
W finale spotkały się dwie równorzędne drużyny i pokazały kawał solidnego, a momentami emocjonującego widowiska. Atom też
przed sezonem zatrudnił gwiazdy klasy światowej, bardzo chciał
wywalczyć trofeum i zrewanżować się za porażkę w finale sprzed
roku. Ktoś musiał przegrać. Padło na zespół z Muszyny. Niewykluczone, że kończy się pewien

etap w historii klubu. Bank BPS
daje najwięcej pieniędzy i to ten
sponsor będzie miał zdanie decydujące, co do kształtu zespołu
w przyszłym sezonie. Wątpliwe, by
po trzech sezonach inwestowania
grubych milionów w „mineralne”,
przestał to robić. Zmiany w kadrze i na stanowisku trenerskim
są natomiast możliwe. Już przed
tym finałem prezes klubu (i zarazem wiceprezes Banku BPS) zapowiadał, że w razie porażki w finale praca Bogdana Serwińskiego
będzie rzetelnie oceniona. Bogdan Serwiński najbardziej utytułowany trener w lidze w ostatnich
latach jest również wiceprezesem
i członkiem trzyosobowego zarządu (trzeci jest Grzegorz Jeżowski). Wkrótce okaże się, czy znów
dostanie trenerską szansę walki
o trofea w przyszłym sezonie.
(BOG)

Pierwszoligowcy spędzą
weekend na stadionach rywali.
Sandecja podbudowana pokonaniem lidera o przedłużenie
passy postara się w Poznaniu. Mecz z Wartą 1 kwietnia,
godz. 16. Kolejarz po świetnym
wiosennym starcie w ostatniej kolejce przegrał minimalnie i niespodziewanie w Polkowicach. W sobotę o punkty
musi się więc postarać w Łęcznej (spotkanie z Bogdanką
o godz. 16).
Walczące o awans do drugiej ligi Limanovia i Poprad
Muszyna również zagrają na
wyjeździe. Piłkarze Wiesława
Bańkosza poszukają w meczu
z Górnikiem Wieliczka, a drużyna Mariana Tajdusia z Janiną Libiąż.

***
Dawid Wal z Krynickiego Klubu Snowboardu zajął
12. miejsce w mistrzostwach
świata w konkurencji snowboardcross. Jego rówieśnik (obaj
rocznik 1992) i klubowy kolega Piotr Gryzło rywalizuje w hiszpańskim sierra Nevada w konkurencji half–pipe,
czyli powietrznych ewolucji
w śnieżnej rynnie.

***
W swojej trzeciej walce na zawodowym ringu Andrzej Sołdra już w pierwszej rundzie znokautował na
gali w Oświęcimiu Estończyka Dmitri Protkunasa. To było
trzecie zawodowe zwycięstwo
podopiecznego Jerzego Galary z sądeckiego klubu Golden
Team.
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Na koniec tygodnia
L U D Z I E . Ukończył studia prawnicze
we Wrocławiu, ale zrezygnował z robienia kariery w sądzie, na rzecz roli… Zakapiora czy księdza proboszcza. 30–letni Bartosz Bulanda z Lipnicy Wielkiej gra
na deskach Teatru Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
Zawsze rządziła nim niepohamowana ambicja. Po ukończeniu I Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Sączu
postanowił studiować prawo. W trakcie nauki na wrocławskiej uczelni
zrozumiał, że wkuwanie kodeksów
i podręczników nie jest dla niego.
Nie zrezygnował, ale powoli zmieniał front. Podjął naukę w studium
teatralnym, a później trafił do Miejskiego Teatru Badawczego Bena Spatza. W końcu – po ukończeniu prawa
– postanowił zdawać do Państwowej

Jaki tam ze mnie góral!
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Spędził w niej cztery lata, zanim
dostał się na deski znakomitego Teatru
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
– Chyba dopiero w Legnicy przekonałem się, co naprawdę chcę w życiu robić. Z kolei to podróżowanie
[Wrocław, Kraków, Legnica, wyjazdy do mojej dziewczyny (już żony) na
Górny Śląsk – przyp. redakcji] bardzo
wyrobiło we mnie ciekawość świata. W każdej jego postaci, a jest to coś,
co bardzo chciałbym w sobie pielęgnować, ponieważ wydaję mi się,
że dzięki ciągłej otwartości na świat
po prostu nie starzejemy się, przynajmniej mentalnie – mówi 30–latek.

Jest dziś wszędzie, gdzie dużo
się dzieje. Niedawno wrócił z katowickich „Interpretacji”, a już przygotowuje się do czterech spektakli
w Warszawie. – W garderobach nieoficjalnie mówi się o majowym locie
na koło podbiegunowe do Archangielska – dodaje tajemniczo.
Swoją pracę w teatrze rozpoczął
rolą Zakapiora. Być może dlatego,
że w Legnicy wszyscy nazywają go
góralem. – Chociaż powtarzam tu
wszystkim że ,,jo żem jes Lach Sondecki, a górole to może som prze... ale
na drobne zimioki”.
Po Zakapiorze było mnóstwo innych ról, ale największy sentyment

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Bartkowi pozostał do roli księdza
proboszcza w spektaklu „Pierwsza
Komunia”.
– To chyba do tej pory najjaśniejsza z granych przeze mnie ról. Poczucie tej jasności w sobie było czymś
wyjątkowym – nagle jako trzydziestoletni facet z całym inwentarzem
przewinień poczułem w sobie czystość dziecka i gdy tuż przed finałową
sceną śmierci, własnymi słowami
odmawiałem Ojcze Nasz, łzy leciały
mi jak grochy – przyznaje.
Poza grą w teatrze Bartek Bulanda
pasjonuje się także muzyką.
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– Zawsze staram się mieć na słuchawkach przynajmniej jeden nowy
album tygodniowo – mówi i demonstracyjnie dodaje: STOP ACTA!
Ubolewa, że w tym roku zabraknie go na Opener Festival.
– Lubię też dobre kino, czyli prawie nie dotyczy to polskiej kinematografii, oprócz tej starej. Jeśli natomiast chodzi o literaturę, to teraz
szczególnie upodobałem sobie reportaż. Poza tym wino, kuchnia świata,
nocne życie, podróże, moja kobieta
i oczywiście Lipnica – moja miłość.
ANNA MIKA

A

Wędliny tradycyjne bez konserwantów

Sklep ﬁrmowy „Ania”, Kamionka Wielka 501
18 445 61 35, kom. 662 077 534

PASZTETOWA

PIECZEŃ
WIEJSKA

Założenie zakładu w 1998 roku nastąpiło w konsekwencji wieloletniej rodzinnej tradycji produkcji wyrobów swojskich. Każdy wytwarzany u nas wyrób jest najwyższej jakości dzięki połączeniu tradycyjnych rodzinnych receptur, najlepszych składników oraz najnowszych technologii. Starannie dobrane przyprawy i najlepsze wyselekcjonowane mięso, wyłącznie pochodzenia
krajowego, gwarantują najwyższą jakość wyrobów. Pragniemy dodać, iż współpracujemy tylko
ze sprawdzonymi ubojniami trzody. Tradycyjne wędzenie naszych wyrobów przy użyciu drzewa
bbukowego i owocowego, nadaje im niepowtarzalny smak i zapach. Dzięki niewielkim rozmiarom
zzakładu wszystkie nasze produkty są niepowtarzalne, o wyjątkowym smaku. Nasze wyroby są
laureatami licznych konkursów, co potwierdza ich wysoką jakość i niepowtarzalny smak.

POLĘDWICA
SOPOCKA

KASZANKA

KIEŁBASA
DOMOWA

KIEŁBASA
SZYNKOWA

KIEŁBASA
ŚLĄSKA

BALERON

BOCZEK
GOTOWANY

BOCZEK
PIECZONY

KABANOS
TRADYCYJNY

SZYNKA
Z KOŚCIĄ

SCHAB
PIECZONY

SZYNKA
TRADYCYJNA

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielknocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości, a także
radosnego, wiosennego nastroju w gronie
rodziny i przyjaciół życzy

NASZE WYROBY MOŻNA KUPIĆ:

SALCESON

GOSDROB, Nowy Sącz, ul Sobieskiego
Market Rafa, Nowy Sącz, ul. Węgierska
Piekarnia Oracz, Nowy Sącz, ul. Nawojowska
Solidus, Nowy Sącz, ul. 1 Brygady

Delikatesy EWA, Nowy Sącz, ul. Traugutta
HIT POL PACHO, Grybów
Delikatesy Centrum, Rytro
Delikatesy Centrum, Piwniczna
Delikatesy Centrum, Grybów

