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Gdyby dziś były wybory prezydenckie… 
– Wyniki sondażu TNS OBOP na zelecenie Radia Kraków  

Lstr. 5

LIBACJE NA 
CMENTARZU 
GOŁĄBKOWICKIM  L str. 3

R E K L A M A

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  
tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 
tel/fax  18 330 11 67.

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

R E K L A M A

DECYZJĄ KURATORA MNIEJ 
DZIECI WYJEDZIE NA KOLONIE   L str. 11

CENA DZIECIĘCEGO ŻYCIA
Serce kilkumiesięcznej Emilki uruchomiło lawinę 
dobroci. To ona w 2007 r. zapoczątkowała program 
Na Ratunek Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym 
Sączu, dzięki któremu udało się już pomóc blisko 
60 osobom. Teraz historia zatoczyła koło. Dziś 
sześciolatka znów potrzebuje szybkiego wsparcia. 
36,5 tys. euro kosztuje operacja ratująca jej życie.

L str. 5

L str. 3

POCIĄGI METRA 
WYJEŻDŻAJĄ 
Z NOWEGO SĄCZA

L str. 4

Nie płacę łapówek ekoterrorystom 
– rozmowa z Ryszrdem Florkiem     L str. 7
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Szczęśliwa kolektura 
wiceprezydenta
No to się porobiło! Nowy Sącz od dawna sły-
nie z największej liczby milionerów przypa-
dających na tysiąc mieszkańców. Cała Pol-
ska głowi się nad tym, jak nam się to udaje, 
że tak wielu ludzi, czego się dotknie, to za-
mienia w złoto. Mamy zdolności do bizne-
su, jesteśmy pracowici, uparci itd. – wymie-
niają jednym tchem naukowcy. Jakby tych 
sukcesów finansowych sądeczan było mało, 
to w ubiegłym tygodniu przybył nam kolejny 
milioner. Co ciekawe nie musiał nawet w tym 
celu zakładać własnego biznesu, główkować, 

ryzykować i pocić się. Wystarczyło, że wysłał 
prawidłowo wypełniony kupon, trafił głów-
ną wygraną i mógł pokwitować odbiór 2 mi-
lionów zł. Milioner! Żeby było ciekawiej, sowi-
ta wygrana padła w kolekturze prowadzonej 
przez byłego wiceprezydenta Nowego Sącza 
– Stanisława Kaima. Bar „U Stacha” był do-
tychczas raczej miejscem dzielnicowego życia 
towarzyskiego, swobodnej wymiany poglą-
dów w luźnej atmosferze, aż zupełnie niespo-
dziewanie stał się kuźnią milionerów! Są już 
tacy, którzy w tej szóstce trafionej w totolot-
ka widzą dobrą wróżbę dla sądeckiej lewicy. 
No bo skoro u Kaima padają główne wygrane, 
to być może teraz łaskawy los uśmiechnie się 
również do SLD i pozwoli zmarginalizowanej 
w ostatnich latach formacji politycznej zgar-
nąć jakąś dużą pulę? (KCH)

SMS

R E K L A M A

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

ZESTAW SOLARNY
3 PŁYTY + MONTAŻ

tel./fax (18) 441 29 20, kom. 0507 013 179
33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 32 (BOCOŃ) 

3999,00
z VAT

Więcej komorników 
oznacza dłuższy czas 
egzekucji
– Sejm uchwalił Ustawę deregulacyj-
ną, która ułatwia dostęp do 50 zawo-
dów, w tym komornika. Przewiduje 
między innymi skrócenie czasu szko-
lenia i stażu pracowniczego. Ucieszyło 
to Pana czy jednak zmartwiło? 

– Deregulacja zawodu komor-
nika jest chybionym pomysłem. 
W tej chwili jest nas ponad tysiąc 
w kraju – to wystarczająca liczba. 
W związku z ostatnim obwieszcze-
niem byłego już ministra sprawie-
dliwości Jarosława Gowina przybę-
dzie kolejnych dwustu. Ze względu 
na złożoność tego zawodu, wymaga 
on solidnego przygotowania. Aby go 
wykonywać odpowiedzialnie, trze-
ba go poznać od podszewki. Nie wy-
starczą odpowiednie studia i krótki 
staż. Jest to przecież zawód zaufa-
nia publicznego. W sytuacji, kiedy 
komorników będzie więcej, nadzór 

nad nimi może być znacznie utrud-
niony i bardziej skomplikowany. Po-
nadto może to wydłużyć postępowa-
nie egzekucyjne. W sytuacji, kiedy 
kilku komorników próbuje egze-
kwować wierzytelności z jednego 
składnika majątkowego, może dojść 
do zbiegu egzekucji. Czyli na przy-
kład czterech komorników doko-
nuje zajęcia tego samego wynagro-
dzenia za pracę Kowalskiego. Musi 
dojść do rozstrzygnięcia tego zbie-
gu między komornikami sądowymi, 
którzy sami rozstrzygają takie zbiegi, 
jak również miedzy komornikiem są-
dowym a urzędem skarbowym. I ta-
kie rozstrzygnięcie podejmuje już 
sąd. Czasem jedną sprawą zajmują 
się komornicy z różnych stron kraju. 
Co zamiast skracać egzekucję, znacz-
nie ją wydłuża. Not. (MC)

PYTANIE  DO.. .

Ustawa deregulacyjna ma ułatwić 
dostęp m.in. do takich zawodów 
jak: notariusz, taksówkarz, adwokat, 
przewodnik turystyczny czy geodeta.

…Artura Kłonicy z Sądeckiej Kancelarii Komorniczej

Niektóre dane nam umykają 
[…] O fenomenie małopolskiej przedsiębiorczości 
przedstawiciele biznesu rozmawiali podczas panelu 
zorganizowanego przez firmę doradczą Ernst & Young 
oraz PKO BP. Spotkanie rozpoczyna cykl "Sukces pol-
skich firm prywatnych w obliczu nowych wyzwań 
rynkowych". […] Uczestniczący w spotkaniu Krzysz-
tof Pawłowski, prezydent National Louis Universi-
ty w Nowym Sączu podczas spotkania nazwał Mało-
polskę "zagłębiem przedsiębiorczości". Jego zdaniem 
odporność na stres, pracowitość i skłonność do po-
dejmowania ryzyka mieszkańcy regionu zawdzięczają 
panującym tu przez wieki trudnym warunkom życia.

Jak przypomina Pawłowski, w niewielkim, 83–
tysięcznym Nowym Sączu mieszka 110 milione-
rów, a w zaledwie dwudziestotysięcznej Limanowej 
– aż sześćdziesięciu.

Ostrożność przy interpretowaniu tych wyników 
doradza jednak Andrzej Zdebski, prezydent Izby Prze-
mysłowo–Handlowej w Krakowie. – Wszystko zale-
ży od tego, czy za milionera uznamy kogoś, kto ma 
wolne środki w kwocie przekraczającej milion zło-
tych, czy właściciela majątku o wartości przekra-
czającej milion – zastrzega Zdebski. […] 

Umiarkowanym optymistą jest również Kazimierz 
Czekaj, przewodniczący komisji budżetowej w mało-
polskim sejmiku wojewódzkim i prywatny przedsię-
biorca. – Nowy Sącz czy Limanowa to wyjątkowy te-
ren – przyznaje. – Statystyka ma jednak to do siebie, 
że niektóre dane jej umykają. W Limanowej występu-
je też przecież rekordowe bezrobocie […]”. 

Mateusz Żurawik, „Ilu milionerów mieszka 
w Małopolsce? Statystyki są niezłe” 

w: krakow.gazeta.pl, 07.05.2013. 

WYŁOWIONE Z  S IEC I
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SKORZYSTAJ Z DOTACJI UNIJNYCH !!!   NIE CZEKAJ!

KOMPLETNE 

ZESTAWY 

SOLARNE 

Z MONTAŻEM

OD 5000ZŁ*

KOMPLETNE 

KOTŁOWNIE 

KONDENSACYJNE 

Z MONTAŻEM

OD 3000ZŁ*

*SZCZEGÓŁY W PLACÓWCE HANDLOWEJ 

F.H.U. SOLTERM AH UL. KRAJEWSKIEGO 27 NOWY SĄCZ
TEL 18 442-08-36;  MOBILE 507-067-903

R E K L A M A

DTS CZYTELNIKÓW. Na cmenta-
rzu gołąbkowickim znowu robi się 
tłoczno. I wcale nie chodzi o tłu-
my krewnych odwiedzających gro-
by bliskich, a o… miłośników tanich 
alkoholi. 

– Libacje zaczynają się tuż 
po zmierzchu. W zeszłym roku, 
bardzo późno byłam wlać wodę 
do kwiatów na grobie rodziców. 
Kilka rzędów dalej siedziała pół-
dupkiem na nagrobkach nasza eli-
ta towarzyska – mówi Irena Mi-
kuła, która nie potrafi zrozumieć, 
dlaczego do tej pory nie udało się 
towarzystwa skutecznie wykurzyć. 
– Proceder trwał do późnej jesie-
ni. A w tym roku ledwo się wio-
sna zaczęła i już widziałam pusz-
ki na grobach tuż przy schodach 
od Galerii Gołąbkowice – komen-
tuje nasza Czytelniczka.

– Od lutego podjęliśmy już około 
20 interwencji w tamtym rejonie. 
Były to nie tylko zgłoszenia same-
go spożywania alkoholu, ale tak-
że zakłócania spokoju – potwier-
dza jej uwagi Dorota Dobrzańska 
z sądeckiej Straży Miejskiej.

Efekty cmentarnych libacji 
są prawdziwym dopustem dla ad-
ministracji cmentarza. 

– Zapraszam państwa 
na cmentarz w poniedziałek rano, 
czyli po weekendzie. Puszki i bu-
telki są dosłownie wszędzie – po-
cząwszy od schodów od strony 
TESCO, skończywszy na cmentar-
nych alejkach – relacjonuje Anna 
Liszka. Interwencje munduro-
wych niewiele dają, bo przecież 
ani policja, ani strażnicy miejscy nie 

mogą pilnować cmentarza przez 
całą dobę. Trudno też wymagać 
jakiś szerszych działań od ochro-
ny TESCO. 

Sprawą zainteresował się Urząd 
Miasta. Jak informuje jego rzecz-
nik prasowa Małgorzata Grybel 
już od maja straż miejska będzie 
jednak pełnić dyżury przez całą 
dobę i tym samym strażnicy będą 
mogli systematycznie kontrolo-
wać cmentarz o różnych porach 
dnia i nocy. 

Administracja cmentarza chcia-
ła sprawę załatwić po swojemu i za-
mknąć na stałe bramkę w ogro-
dzeniu od strony TESCO. Pomysł 
szybko spotkał się z krytyką miesz-
kańców, a i sami cmentarni impre-
zowicze pokazali, że Polak potra-
fi i po prostu zaczęli przechodzić 
przez płot.

***
Co jeszcze można zrobić? Może 

wystarczy mały wykład na te-
mat wpływu cmentarnego klima-
tu na zdrowie? I wcale nie o ironię 
tu chodzi a o jad trupi. Rzecz jak 
najbardziej namacalną. Ta toksycz-
na i bardzo szkodliwa dla zdrowia 
substancja to nieodzowny skład-
nik powietrza w pobliżu miejsc 
pochówku. Jest efektem rozkła-
du ciał, a najwyższe stężenie osią-
ga w ciepłe wieczory. Z racji swo-
jego ciężaru unosi się mniej więcej 
akurat na wysokości osoby siedzą-
cej na nagrobku. Tym samym toast 
na zdrowie, którym zwyczajowo 
raczą się Polacy, nabiera iście pie-
kielnego wymiaru. 

EWA STACHURA

RYNEK PRACY.  Funkcjonariu-
sze z likwidowanego Karpackie-
go Oddziału Straży Granicznej przej-
dą do służby w policji. W komendzie 
w Nowym Sączu czeka na nich 46 
wakatów.

Inspektor Marek Rudnik, szef Ko-
mendy Miejskiej Policji w Nowym 
Sączu, żalił się podczas niedawnego 
posiedzenia Rady Powiatu Nowo-
sądeckiego, że niedawno odeszło 
z policji wiele osób i w podległej 
sobie jednostce ma aż 50 wakatów.

– Odeszli ze służby z różnych 
powodów, w większości na eme-
rytury – tłumaczy st. sierż. Iwona 
Grzebyk–Dulak, oficer prasowy 
Komendy Miejskiej. Jak podkreśla, 
liczba zwalniających się ze służ-
by na emeryturę „w pierwszym 
kwartale tego roku nie odbiegała 
znacząco od liczby odejść w ana-
logicznym okresie w latach ubie-
głych”. Tyle, że dotąd Zespół ds. 
Doboru Wydziału Kadr i Szkole-
nia Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Krakowie dość szybko uzu-
pełniał braki. W regionie o tak 
dużym bezrobociu praca w po-
licji jest bardzo atrakcyjna, tak 

finansowo, jak i z powodu związa-
nych z nią uprawnień. Spora część 
osób na bezrobociu ma odpowied-
nie wykształcenie (minimum śred-
nie), zatem z wypełnieniem wa-
katów nie powinno być problemu 
i teraz.

Komendant Rudnik martwił się 
mimo to. Jak mówił, policji gene-
ralnie brakuje ludzi – zatrudnie-
nie powinno być o wiele większe, 
tym bardziej, że funkcjonariusze 
stale jeżdżą na szkolenia, a część 
jest na zwolnieniach. Prosił powiat 
o wsparcie finansowe dla popra-
wy bezpieczeństwa w Nowym Są-
czu. Czy widzi sposób na zaradze-
nie obecnej sytuacji?

– Jednym z rozwiązań wyelimi-
nowania 46 wakatów w tutejszej 
komendzie (stan wakatów na dziś), 
będzie przejście do służby w policji 
funkcjonariuszy z likwidowanego 
Karpackiego Oddziału Straży Gra-
nicznej – podkreśla st. sierż. Iwo-
na Grzebyk–Dulak. Na razie wa-
katy okazały się więc szczęściem 
w nieszczęściu Nowego Sącza – po-
mogą zaradzić kłopotom pracow-
ników straży granicznej.

(BEN)

Cmentarne libacje

Z KOSG przejdą 
do nowosądeckiej policji

INTERWENCJA DTS.  Mieszkańcy 
bloku przy ul. Dojazdowej w Nowym 
Sączu zarzucają Radzie Nadzorczej 
Sądeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
że działa niezgodnie z interesem spo-
łecznym. Nie zgadzają się, by to oni 
pokrywali koszty parkingu, które-
go budowa ruszyła bez konsulta-
cji z nimi, a na wniosek jednego tylko 
członka Spółdzielni. 

Właściciel firmy Delta, która prowadzi 
swą działalność w bloku, zwrócił się 
na Walnym Zebraniu do Rady z wnio-
skiem o utworzenie pod jego działal-
ność miejsc parkingowych. Utracił 
bowiem możliwość korzystania z pla-
cu przed sklepem, gdzie dotychczas 
parkowały jego samochody dostaw-
cze. Teren odzyskał od miasta pry-
watny właściciel, a firmie nie udało 
się z nim porozumieć. 

– Zgodnie z planem zagospo-
darowania budynku, jesteśmy zo-
bowiązani do zapewnienia dojaz-
du i parkingu do sklepu – wyjaśniał 
na wtorkowym zebraniu z mieszkań-
cami bloku Paweł Ptak, członek Rady 
Nadzorczej SSM. 

Jego próby tłumaczenia się zane-
gowali mieszkańcy, wykazując, że nie 
jest to zgodne z prawem. 

– Bez konsultacji z mieszkań-
cami, ogranicza się teren posesji, 
przesuwając ogrodzenie i to w miej-
scu, gdzie znajduje się plac zabaw 
– mówili. 

Obecni na zebraniu członkowie 
Rady próbowali jeszcze tłumaczyć po-
trzebę przesunięcia ogrodzenia złym 
stanem nawierzchni drogi, ale miesz-
kańcy nie dają sobie zamydlić oczu.

– Wydano na to 15 tysięcy złotych 
z naszych pieniędzy, a inwestycja 
ma służyć tylko jednemu z członków 
spółdzielni – zauważa jeden z miesz-
kańców. – Szanujemy działalność 
właściciela Delty, ale dla mnie spo-
sób postępowania Rady jest niezgod-
ny z interesem społecznym. Skoro 
mleko się już rozlało, Rada powinna 
się zastanowić, jak sprawę rozwią-
zać zgodnie z prawem i z korzyścią 
dla wszystkich. 

W statucie Spółdzielni nie ma 
mowy o współfinansowaniu inwe-
stycji, tymczasem Rada Nadzorcza 
w podjętej uchwale zgodziła się, by 
40 proc. kosztów inwestycji pokryła 
firma Delta. Tę kwestię też dość mgli-
ście próbował wyjaśnić przewodni-
czący Rady Nadzorczej, przekonu-
jąc, że była to darowizna przekazana 
na rzecz Spółdzielni przez właścicie-
la Delty. 

– Nikt nie chce tu działać na szko-
dę firmy, ale musimy dbać rów-
nież o swój interes. Wnioskuję za-
tem o rozważenie sprzedaży, bądź 
dzierżawy tego terenu Delcie. Rada 
nie może dysponować majątkiem 
spółdzielczym na korzyść tylko jed-
nego beneficjenta – stwierdził je-
den z mieszkańców, a w ślad za jego 

wnioskiem posypały się kolejne. 
Mieszkańcy żądają od prezesa Spół-
dzielni, aby sprawdził, czy działal-
ność firmy Delta w bloku jest zgodna 
z prawem. Inni domagają się bardziej 
radykalnych kroków – wyprowadze-
nia z bloku uciążliwej, ich zdaniem, 
działalności. 

– Pozostaje mi skonsultować się 
z radcą prawnym i wnikliwie przyj-
rzeć się sprawie, zanim jakiekol-
wiek wiążące kroki zostaną podjęte 
– podsumował zebranie prezes SSM 
Tomasz Pawlak. 

Na spotkaniu nie był obecny wła-
ściciel firmy Delta Rafał Dzięciołowski. 
W rozmowie z DTS stwierdza, że pod-
ważania legalności jego działalności 
jest bezpodstawne, a jej uciążliwość 
była już sprawdzana. – Jeśli chodzi 
natomiast o sprawę stworzenia par-
kingu, to była ona omawiana na Wal-
nym Zebraniu, więc nie rozumiem 
zgłaszanych teraz przez mieszkań-
ców pretensji – mówi Dzięciołowski. 
– Robię wszystko, by firma działała 
jak najmniej inwazyjnie. Spółdzielnia 
jest zobowiązana zapewnić mi dojazd 
do ramp rozładowczych i dojście dla 
klientów do sklepu. Parking, który 
powstał, mniej będzie przeszkadzał, 
niż jeśli miałbym dojeżdżać załado-
wanymi samochodami pod klatki 
schodowe, gdzie wszyscy przecho-
dzą. Zgodziłem się pokryć część kosz-
tów inwestycji. Nie wiem, co więcej 
mogę zrobić?  (PEK)

Sporny dojazd na Dojazdowej
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PRODUCENT:

SKILLEDBIKE  Sp. z o.o.

Olszanka 109

33-386 Podegrodzie 

784 010 088

18 447 95 86

SKLEP PATRONACKI

JM BIKE SERVICE

ul. Cesarczyka 2

Stary Sącz 

tel. 18 446 24 06

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!

OGŁOSZENIA DROBNE

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 
– produkcja, montaż. 
Tel. 696–027–993.

BRYKIET DRZEWNY 
– producent, c.o., kominki. 
Tel. 503–313–788.

SERWIS SPRZĄTAJĄCY OFERUJE: 
mycie okien, pranie, prasowanie, 
maglowanie. Sprzątanie: mieszkań, 
domów, biur, gabinetów lekarskich. 
Czyszczenie, pranie: dywanów, tapi-
cerki, materacy. Tel. 669–455–447.

RYNEK.  Pierwszy pociąg Siemens 
Inspiro wyprodukowany w Newag SA 
na zamówienie Metra Warszawskiego 
opuścił firmę.

Jest to nowoczesny sześciomoduło-
wy, jednoprzestrzenny skład, któ-
ry wyróżnia niskie zużycie ener-
gii, znaczące ułatwienia w zakresie 
obsługi i konserwacji pojazdów, ale 
przede wszystkim wysoki komfort 
jazdy dla pasażera.

Pociągi produkowane są przez 
konsorcjum składające się z firm 
globalnego koncernu Siemens oraz 
polskiego producenta pojazdów 
szynowych – firmę Newag.

 – Z Austrii dostajemy goto-
we pudła wraz z zamontowany-
mi oknami, podłogą oraz przy-
klejoną maską przednią wraz 
z drzwiami awaryjnymi. Następ-
nie w Nowym Sączu odbywa się 
montaż wyposażenia przedziału 
pasażerskiego oraz kabiny ma-
szynisty. Na kolejnych etapach 

produkcyjnych montowane są: 
układ hamulcowy, aparatu-
ra elektryczna i elektroniczna, 
poszycie wewnętrzne, siedze-
nia i poręcze – wyjaśnia Grzegorz 
Knop, kierownik projektu.

Montaż sześcioczłonowego skła-
du trwa 20 dni, po nim następu-
ją testy statyczne. Przy produk-
cji pojazdu pracuje obecnie 150 
pracowników. 

Ostateczny montaż odbywa się 
na nowoczesnej hali o powierzchni 
10 tys. m kw., wyposażonej w trzy 
linie montażowe, na których w jed-
nym czasie mogą powstawać róż-
ne pojazdy.

Przewoźnik, Metro Warszaw-
skie, zamówił 35 takich 6–wagono-
wych składów, z czego 25 zostanie 
wyprodukowanych w Nowym Są-
czu, a 10 w Wiedniu. Co najmniej 
10 składów wzmocni I linię, zaś 
pozostałe będą obsługiwały II li-
nię metra.

(CIUF)

Pociągi metra wyjeżdżają 
z Nowego Sącza INTERWENCJA DTS.  Nie 

udało się Elżbiecie Sty-
czyńskiej powstrzymać 
strażaków przed ścięciem 
drzew przy ul. Czarniec-
kiego. – Miasto staje się 
pustynią. Strażacy przed-
stawili zgodę na wycin-
kę, ale dlaczego nikt tego 
z mieszkańcami wcześniej 
nie konsultował? – pyta 
sądeczanka. 

Sprawy nie była w sta-
nie wyjaśnić, bowiem 
na dzień wycinki wy-
brano sobotę, a wówczas 
urzędy są zamknięte. Za-
alarmowała dziennika-
rzy, wezwała też straż 
miejską, ale strażnicy 
wskazali na ważne ze-
zwolenie i rozłożyli ręce. 
Strażacy przez chwilę 
jeszcze rozważali ścięcie 
jedynie gałęzi, które za-
grażały bezpieczeństwu. 
Po telefonicznych kon-
sultacjach z komendan-
tem, zabrali się jednak 
do pracy. Pod piłę po-
szło sześć drzew, głównie akacji. 
O ich wycinkę wnioskowała do są-
deckiej delegatury Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków 
Powiatowa Stacja Sanitarno–Epi-
demiologiczna w Nowym Sączu, 
bowiem rośliny znajdowały się 
na terenie nieruchomości wpisa-
nej do rejestru zabytków.

– Rozumiem rozżalenie nie-
których osób. Sama miałam 

sentyment do tych drzew. Je-
stem wieloletnim pracowni-
kiem sanepidu, te drzewa ro-
sły praktycznie razem z nami. 
Niestety ich stan zagrażał bez-
pieczeństwu. Ocena dendrologa 
jest dla nas wiążąca. Gdyby któ-
reś z drzew złamało się i uszko-
dziło samochód bądź wyrządzi-
ło większe nieszczęście, winą 
obarczono by nas – wyjaśnia Ewa 

Walawska, inspektor ds. 
BHP PSS–E w Nowym 
Sączu.

– W mieście jest co-
raz mniej zieleni, tym 
samym czystego po-
wietrza, tlenu. Te drze-
wa rosły tu od kilku-
dziesięciu lat. Szkoda, 
że nikt tej wycinki nie 
skonsultował z miesz-
kańcami – mówi miesz-
kająca w pobliżu Elżbie-
ta Styczyńska. 

Jej sąsiadka jest jednak 
innego zdania. Stwier-
dza, że gdyby próbowa-
no wyciąć rosnące nie-
daleko lipy, sama by się 
do nich przywiązała. Ale 
akacji jej nie żal. 

– Kwitły raz do roku 
i tyle z nich było rado-
ści. Tak, same problemy. 
Sypały się z nich strą-
ki i zatykały studzien-
ki kanalizacyjne. Cały 
czas trzeba było zamia-
tać ulice – mówi i wska-
zuje na drzewa rosną-
ce przed pobliską WKU. 

– Słyszałam, że i one mają stąd 
zniknąć. Chętnie dołożyłabym się 
do zasadzenia tu w zastępstwie 
pożytecznych drzew, te niech tną. 

Póki co nie zanosi się, że w miej-
sce wyciętych drzew zostaną zasa-
dzone inne. Jak zauważa Walaw-
ska, najpierw trzeba uporządkować 
teren, naprawić płot, a na to po-
trzebne są fundusze. 

(PEK)

4…
wypadki drogowe (Nowa Wieś; Gaboń; Nowy Sącz, 

ul. Nawojowska; Przydonica) 8 osób rannych, 26 ko-
lizji, 15 nietrzeźwych kierujących – policja podsumo-
wała majowy długi weekend na drogach Sądecczyzny. 

426…
osób bezpłatnie przebadano pod kątem chorób ne-

rek w ramach akcji Nefrotest w nowosądeckim Cen-
trum Dializ Fresenius. 

1410…
 abiturientów na Sądecczyźnie zmaga się od wtor-

ku z maturą.

17 500…
złotych, 20 dolarów i 11 euro zebrano podczas 

niedzielnej akcji „Pola nadziei” zorganizowanej 
przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie 
Hospicjum. 

TYDZ IEŃ W L ICZBACH 

Ścięte drzewa na starówce

Pod piłę poszło sześć drzew, głównie akacji.
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LUDZKIE  H ISTORIE .  Serce kilku-
miesięcznej Emilki uruchomiło lawinę 
dobroci. To ona w 2007 r. zapoczątko-
wała program Na Ratunek Stowarzy-
szenia Sursum Corda w Nowym Sączu, 
dzięki któremu udało się już pomóc bli-
sko 60 osobom. Teraz historia zatoczy-
ła koło. Dziś sześciolatka znów potrze-
buje szybkiego wsparcia. 36,5 tys. euro 
kosztuje operacja ratująca jej życie. 

Kiedy Iwona i Artur Klimczakowie 
przyszli z prośbą o pomoc dla swojej 
kilkumiesięcznej córki do Stowarzy-
szenia Sursum Corda, nie było zbyt 
wiele czasu na ratunek. Dziewczyn-
ka urodziła się z wadą serca, które 
wymagało natychmiastowej opera-
cji. – Sursum Corda nie zajmowało 
się wówczas organizowaniem zbió-
rek funduszy na ratowanie życia, ale 
przecież trzeba było spieszyć z po-
mocą... Rozesłaliśmy więc w świat 
prośbę skierowaną do dobrych ludzi: 
ratujcie Emilkę. Ku naszej ogromnej 
radości uratowali – wspomina Mar-
cin Kałużny, prezes Stowarzyszenia. 
– Po Emilce pojawiły się kolejne cho-
re dzieci i jeszcze więcej dobrych lu-
dzi. Tak powstał program Na Ratunek, 
dzięki któremu pomogliśmy wspól-
nie już blisko 60 osobom.

Dziś historia zatacza koło. Emil-
ka znów potrzebuje pomocy i znów 
trzeba się bardzo spieszyć. 

– Od wielu dni nie śpię. Czuwam 
i sprawdzam, czy Emi oddycha, czy 
jej serce bije – mówi łamiącym się 
głosem ojciec dziewczynki. 

Sześciolatka ma za sobą trzy ope-
racje serca. Wszystkie udane. Ta trze-
cia miała być ostatnią… Okazało się 
jednak, że arteria, która odprowa-
dza z serca krew nie rośnie razem 
z dziewczynką. Zbyt małą, zbyt cia-
sną żylną drogą krew nie może pły-
nąć w takim tempie, aby zaspokoić 
zapotrzebowanie organizmu na tlen.

– Od pewnego czasu zauważy-
liśmy, że Emilka szybko się mę-
czy. Bardzo lubiła śpiewać i tań-
czyć. Dziś może oglądać taniec tylko 
w telewizji. Nie da rady samodziel-
nie nawet wyjść po schodach. Trze-
ba ją wynieść. Tak bardzo słabe jest 
serce z niewykształconym prawi-
dłowo odpływem krwi – tłumaczy 
tato Emilki.

Echo serca i badanie kardiochi-
rurgiczne dało podstawę do zalece-
nia pilnej operacji. Wszyscy mają na-
dzieję, że będzie to ostatnia operacja, 
po której dziewczynka będzie mogła 
zdrowo rosnąć. Profesor Edward Ma-
lec, który serce Emilki zna najlepiej, 
wyznaczył już termin – na lipiec. Aby 
Emilka mogła trafić pod opiekę kar-
diochirurga, potrzeba 36,5 tys. euro. 
Tyle kosztuje pobyt i leczenie w Kli-
nice Kardiochirurgii Dziecięcej uni-
wersyteckiego szpitala w Muenster, 
gdzie operuje profesor Malec.

– Mamy dwa miesiące czasu, 
aby zebrać taką sumę. To cena spo-
kojnego snu Iwony i Artura Klim-
czaków, nadziei na to, że Emilka 
znów zatańczy i wsiądzie na rower, 
to cena dziecięcego życia. Wierzy-
my, że jeszcze raz skrzykniecie się 
w drużynę dobrych serc. Niech ser-
ce Emilki mocno bije sto lat – apelu-
je Marcin Kałużny. 

(SC)

Cena dziecięcego życia 

Możesz pomóc, wpłacając dowol-
ną kwotę na konto bankowe:

Stowarzyszenie SURSUM CORDA
Łącki Bank Spółdzielczy 26 8805 

0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem/tytułem 

„Emilka Klimczak”

W przypadku wpłat z zagranicy 
należy podać dodatkowo kod 
swift: POLUPLPR, zaś przed 

numerem powyższego rachunku 
wpisać: PL

Sześciolatka ma za sobą trzy operacje serca. Wszystkie udane. Ta trzecia 
miała być ostatnią…

SONDAŻ.  Gdyby wybory na pre-
zydenta Nowego Sącza odby-
ły się teraz, to najwięcej głosów 
(36 proc.) dostałby obecnie urzę-
dujący Ryszard Nowak – wyni-
ka z sondażu TNS OBOP prze-
prowadzonego na zlecenie Radia 
Kraków. 

Piotr Lachowicz, który w ba-
daniach uzyskał drugą pozycję 
– dziś głosowałoby na niego 13 
proc. wyborców – takiego wyni-
ku konkurenta upatruje w szyl-
dzie PiS, pod którym występuje 
Nowak. Sądecczyzna uznawa-
na jest bowiem za bastion par-
tii Jarosława Kaczyńskiego. Da-
leko za Nowakiem uplasowali 
się też: Jerzy Gwiżdż, Zygmunt 
Berdychowski i Kazimierz Sas, 
uzyskując 7 proc. poparcia. Na 5 
proc. głosów mógłby liczyć Le-
szek Zegzda, a na 3 Jan Golba. 

Potencjalnych kandydatów 
na prezydenta wyłonili dzien-
nikarze. Przepytano 500 peł-
noletnich sądeczan. Jak wyni-
ka z badań, Ryszard Nowak ma 
największe poparcie wśród naj-
młodszych mieszkańców, a naj-
mniejsze wśród najstarszych 
– głosowałoby na niego 60 proc. 
osób w wieku 18–19 lat, a już tyl-
ko 23 proc. spośród tych, któ-
rzy ukończyli 60 lat. Sympaty-
ków prezydenta jest tym mniej, 
im badani są lepiej wykształceni. 
Popiera go 19 proc. z wykształ-
ceniem wyższym. 

Senator Stanisław Kogut 
(PiS), komentując badania dla 
Radia Kraków, nie omieszkał 
zauważyć, że Nowak ma spore 

poparcie m.in. wśród kibiców 
Sandecji. Nie widzi za bardzo, 
czym szczególnym zasłużył so-
bie na drugą pozycję Piotr La-
chowicz, dziwi go natomiast 
słabe poparcie dla tak aktyw-
nego samorządowca, który bywa 
w wielu miejscach i angażuje się 
w wiele inicjatyw, jak były wi-
cemarszałek Małopolski Leszek 
Zegzda. Z kolei poseł PO Andrzej 
Czerwiński wcale nie uważa, 
by wynik, jaki uzyskał w son-
dażu Ryszard Nowak, był do-
bry. Jak stwierdził na antenie 
Radia, jeszcze nie zdarzyło się, 
by w wewnętrznych sondażach 
PO prezydent Nowak miał poni-
żej 40 procent głosów. – Ja bym 
się na miejscu Ryszarda Nowa-
ka dobrze nie czuł – mówi poseł. 

Prezydent tymczasem czu-
je się podbudowany i zmobilizo-
wany badaniami. Wylicza, że su-
mując jego oraz głosy Jerzego 
Gwiżdża , obecnego wiceprezy-
denta Nowego Sącza, ma nawet 
szansę znów wygrać wybory sa-
morządowe w 2014 r. w pierw-
szej turze. 

(PEK)
Źródło Radio Kraków

Przepytano 
pół tysiąca sądeczan

Spośród zaproponowanych 
7 kandydatów żadnego 
nie wybrałoby 11 proc. 

badanych, a 8 proc. nie 
potrafi podać konkretnej 
osoby. 3 proc. badanych 

uznaje, że definitywnie nie 
poszłoby głosować. 

FO
T.

 A
RC

H
. S

U
RS

U
M

 C
O

RD
A 



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   9 maja 20136

Nie uda się nas usunąć 
z Maślanego Rynku 

W odpowiedzi na list prezydenta 
Ryszarda Nowaka do posła Ruchu 
Palikota Łukasza Gibały w spra-
wie przyszłości kupców handlu-
jących na tzw. Maślanym Rynku, 
ich przedstawiciel Jerzy Kowalew 
wystosował kolejne pismo do wło-
darza Nowego Sącza, a mediom 
do wiadomości:

Panie Prezydencie,
W Pana odpowiedzi na interpe-

lację posła Łukasza Gibały brak 
jest jakiejkolwiek merytoryki, 
nie udzielił Pan jasnej odpowie-
dzi na zadane pytania, a co wię-
cej to Pan manipuluje faktami, 
wprowadzając w błąd opinię pu-
bliczną […].  Skoro twierdzi Pan, 
że istnieje plan reorganizacji Ryn-
ku Maślanego w latach 2014–2020, 
co potwierdza również rozpoczę-
ta procedura zmian w planach za-
gospodarowania przestrzennego 
w tym właśnie rejonie, nasze py-
tania brzmią:

– Kiedy my kupcy zapoznamy 
się dokładnie z planem inwesty-
cyjnym i z jakich środków będzie 
on realizowany;

– Czy w trakcie realizacji inwe-
stycji możliwe będzie dalsze, nie-
zakłócone prowadzenie przez nas 
handlu w tym właśnie miejscu;

– Kiedy i na jaki czas zostaną 
przedłużone nasze umowy najmu, 
ponieważ tłumaczy Pan, że ak-
tualny administrator ma umowę 
do końca roku? Czy będzie nowy 
administrator i kto nim będzie?;

– Prosimy o sprecyzowanie, 
co zostanie wybudowane w miej-
scu byłego budynku Straży Pożar-
nej, bo jest tajemnicą poliszynela, 
że będzie to kolejna galeria handlo-
wa, czyli zostanie sprzedane na-
stępna atrakcyjna działka w cen-
trum miasta!

– Dlaczego nie zostały prze-
prowadzone konsultacje z kupca-
mi w sprawie przebudowy Rynku 
Maślanego? Dla nas jest to kolejny 
sygnał, że nikt nie liczy się z nami 
i z naszym zdaniem!

Nadmienia Pan w swoim piśmie, 
że władze miasta w żaden sposób 

nie zachęcają do lokalizowania 
w Nowym Sączu chińskich marke-
tów i sklepów wielkopowierzchnio-
wych, a kto sprzedaje atrakcyjne 
działki i wydaje zezwolenia na bu-
dowę tych „molochów”!? Poza tym 
od czego jest Rada Miasta, która 
ma możliwość podjęcia odpowied-
nich uchwał monitorujących roz-
przestrzenianie się sklepów takiego 
typu w naszym mieście. Delikatnie 
podpowiadamy, aby zasięgnął Pan 
porady w tej sprawie u włodarzy 
innych miast jak Nowy Targ, Lima-
nowa czy Kraków...

Mija się z prawdą pańskie 
stwierdzenie, że na bazarze przy 
ulicy Lwowskiej miało swe sto-
iska 82 właścicieli, ponieważ za-
pomniał Pan o tych najmniejszych, 
którzy korzystali ze stołów bądź 
wiat, a samych takich osób było 
około 120, co daje ponad dwu-
krotnie większą liczbę. Nie inte-
resowało Pana, co się z nimi sta-
nie, wypowiadał się Pan o nich 
bardzo lekceważąco, nazywając 
ich „barachłem”. Mamy rozumieć, 
że to samo myśli Pan o nas? Za 
wielką inwestycję i sukces miasta 

uważa Pan przeniesienie tych kup-
ców na ulicę Głowackiego, co oka-
zało się jednak porażką, ponieważ 
80% z nich musiało zrezygnować 
z handlu. Stracili przez Pana jedy-
ne źródło utrzymania, ponieważ 
lokalizacja nowego bazaru okaza-
ła się kompletnie nie trafioną! […].

Jeżeli […] chce Pan nas usunąć, 
aby zrobić kolejny znakomity inte-
res, to nie uda się Panu! Użyjemy 
wszelkich sposobów, aby obronić 
to targowisko, nasze miejsce pra-
cy, utrzymania oraz miejsce da-
rzone sentymentem przez wielu 
sądeczan. Szkoda, że dla Pana ono 
nic nie znaczy!

Wielokrotnie w swoim piśmie 
kpi Pan z posła Janusza Palikota, 

a czy chociaż raz, tak jak On po-
fatygował się Pan na Maślany Ry-
nek, żeby porozmawiać o nurtują-
cych nas problemach? 

Panie Prezydencie, żądamy 
konkretnych odpowiedzi na na-
sze pytania, oraz przedstawienia 
faktów, a nie bajek i chcielibyśmy 
przypomnieć Panu, że jako urzęd-
nik samorządowy pełni Pan wo-
bec nas, obywateli miasta Nowy 
Sącz funkcję służebną!!! Pańskim 
obowiązkiem jest odpowiedzieć 
precyzyjnie na nasze pytania, bez 
względu na to, czy zadajemy je 
sami, czy za pośrednictwem posła 
Łukasza Gibały […].

JERZY KOWALEW, 
przedstawiciel kupców sądeckich
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt „Przeciwdzia anie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest  przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
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www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

ROZMOWA  z ANDRZEJEM 
ZARAZKĄ, koordynatorem 
Sądeckiego Klastra Energii 
Odnawialnej.

– Niedawno organizował Pan konfe-
rencję „Energia Odnawialna jako szan-
sa rozwoju powiatu nowosądeckiego”. 
To faktycznie szansa?

– Tak, praktycznie jedyna. Je-
śli chodzi o gospodarkę, to dostęp 
do źródeł energii jest podstawą roz-
woju. Na Sądecczyźnie dostęp do ta-
nich źródeł energii jest jeszcze szcze-
gólnie ważny dla takich dziedzin jak 
turystyka.
– Powiat nowosądecki posiada szcze-
gólne predyspozycje do wykorzysty-
wania energii odnawialnej?

– Potencjalnie wydawało by się, 
że tak. Mamy dostęp do dobrych 

wiatrów, silnej wody o sporych 
spadkach i duże obszary lasów. Nie 
wszystkie te atuty możemy jednak 
wykorzystać.
– W Europie jest sporo miejsc gęsto 
obsadzonych wiatrakami. U nas ich nie 
widać.

– U nas kręci się jeden niedaw-
no postawiony w Rytrze. Ten, któ-
ry stał tam od trzydziestu lat uległ 
zniszczeniu, bowiem nasze wiatry 
nie są korzystne dla energii wiatro-
wej – są gwałtowne i często zmie-
niają kierunki. Wiatraki najlepiej 
pracują przy równomiernych wia-
trach, czyli np. wzdłuż wybrzeży 
i na morzach. Poza tym nie może-
my szpecić krajobrazu wiatrakami.
– Jedni uważają, że wiatraki szpecą, 
inni że to atrakcja krajobrazowa.

– Oczywiście, że atrakcja, ale 
na wielką skalę to chyba jednak 

kłopot. Poza tym w naszych wa-
runkach wiatraki o mocy 2 MW nie 
mają racji bytu.
– A kiedy 30 lat temu stawialiśmy 
pierwszy wiatrak, wydawało się, że bę-
dziemy pionierami w tej dziedzinie.

– On był dostosowany do na-
szych warunków. Ryterski wiatrak 
ma moc 150 KW. I właśnie na posta-
wienie większej ilości takich wia-
traków jest szansa i uzasadnienie.
– Stanie kiedyś rząd wiatraków 
na szczycie Przehyby albo Jaworzyny?

– Nie! Bez przesady. Co prawda 
szaleńców nie brakuje, ale to nie ma 
sensu i odpowiednich warunków.
– A mówi się, że słynny wiatr ryterski 
zawsze wieje.

– Dlatego właśnie tam postawio-
no wiatraki.
– Do czego może się przydać jedyny ry-
terski wiatrak? Oświetli główną ulicę?

– To realne. Jego moc to 150 KW, 
czyli taki wiatrak wyprodukuje 
ok. 300 megawatogodzin. Śmia-
ło można powiedzieć, że taki wia-
trak zaopatrzyłby sporą część Rytra 
w energię elektryczną.
– Dojdzie kiedyś do tego?

– Wierzę, że tak. Taka jest idea 
naszego stowarzyszenia – tworzyć 
samowystarczalne energetycznie 
gospodarstwa. W naszym warun-
kach często nie ma uzasadnienia, by 
dostarczyć trochę energii do miej-
sca odległego od sieci o kilka kilo-
metrów. Lepiej stworzyć system 
– mały wiatraczek, mała fotowol-
tejka, ewentualnie mała turbina, 
jeśli akurat w pobliżu przepływa 
potok.

Rozmawiał (MOL)
(Wykorzystano fragmenty rozmowy 
dla Regionalnej Telewizji Kablowej).

Z  L ISTÓW DO REDAKCJ I

Wiatrak oświetli Rytro?
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Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974

e-mail: agdmis@o2.pl
ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz
czynne 9.30  - 17.30, sobota 9-13

Państwo polskie po raz kolejny 
zmarnowało mnóstwo pieniędzy
ROZMOWA  z RYSZARDEM FLORKIEM, prezesem firmy Fakro, uniewinnionym przez Sąd Rejonowy w Muszynie od zarzutu 
dokonania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym na dużą skalę.

– Co to za uczucie mieć świadomość, 
że można zostać skazanym i w świetle 
prawa stać się osobą karaną?

– Ani przez moment nie mia-
łem poczucia, że mogę zostać skaza-
ny. Czasy komuny już się skończyły, 
mam zaufanie do niezawisłych są-
dów, nie widziałem podstaw do uka-
rania mnie, więc czego się miałem 
obawiać? Właśnie dlatego postuka-
łem się po głowie, kiedy prokurator 
mówił o ukaraniu. Ukaraniu za co?
– Obserwatorzy procesu zwrócili głów-
nie uwagę, że podczas rozprawy rozpła-
kał się Pan.

– To zdarzenie faktycznie zosta-
ło w kilku miejscach mocno wyeks-
ponowane, ale widocznie ktoś miał 
w tym jakiś cel, żeby pokazać mnie 
tylko z takiej strony. Owszem, ści-
snęło mi się gardło, kiedy mówiłem 
o zmarłym burmistrzu Muszyny Wal-
demarze Serwińskim. Ten człowiek 
zginął, wracając ze spotkania w Kra-
kowie, gdzie załatwiał fundusze dla 
gminy, czyli podczas pracy dla ludzi. 
Poczułem wówczas nagły przypływ 
emocji, a potem przeczytałem w me-
diach: „Florek obalony, czy Florek 
na kolanach”. Dziwne, bo ani przez 
moment się tak nie czułem.
– To jak by Pan określił swój stan emo-
cjonalny podczas rozprawy? Żal, bezrad-
ność, złość?

– Byłem wkurzony, czułem au-
tentyczną złość. Najsilniejszą złość 
czułem, kiedy prokurator kłamał 
przy akcie oskarżenia. Jeśli stróż 
prawa na sali sądowej zwyczajnie 
kłamie, to co ja mogę mu zrobić. 
Dać po buzi? Sytuacja była po pro-
stu chora. Na szczęście sąd się nie dał 
na to nabrać. 
– Czuł się Pan jak w słynnym układzie 
zamkniętym? Skoro przed 20 lat dzia-
łalności biznesowej nie udało się Florka 
na niczym złapać, to dostanie wyrok za 
odstępstwa przy budowie leśnej drogi?

– Nie czułem się na niczym złapa-
ny. Nie miałem wątpliwości, że nie 
naruszyłem prawa. To dla wszystkich 
kontrolujących służb było oczywiste.
– To po co była głośna i ciągnąca się 
miesiącami sprawa?

– Żeby było przedstawienie, żeby 
medialnie upokorzyć Florka za to, 
że nie płaci łapówek ekoterrory-
stom. Skoro nie miały do inwestycji 
uwag komisje z Lasów Państwowych 
i nadzoru budowlanego, to trzeba 
było sprawę wrzucić do sądu, i tak 
spreparować akt oskarżenia, aby był 
interesujący dla mediów. No to się 
zainteresowały.
– Ma Pan satysfakcję po korzystnym dla 
Pana wyroku?

– Nie mam, bo państwo polskie 
po raz kolejny zmarnowało mnó-
stwo pieniędzy na głupotę. Pięć 

razy musiałem się stawić w Muszy-
nie. To marnowanie mojego cza-
su i publicznych pieniędzy. Ja pa-
trzę na to w ten sposób: statystycznie 
przez ostatnich piętnaście lat two-
rzyliśmy w naszej firmie dwa nowe 
miejsca pracy dziennie. Zamiast jeź-
dzić na rozprawy mogłem stworzyć 
kolejnych dziesięć miejsc pracy. Wo-
lałbym, żeby urzędnicy państwowi 
inaczej pomagali mi zorganizować 
mój czas, z korzyścią dla społeczeń-
stwa. Ta sprawa wpłynęła na mnie 
ogromnie demotywująco. Może się 
człowiekowi przestać chcieć dzia-
łać. Przecież to absurd – płacimy po-
datki po to, żeby ileś osób dostawa-
ło wynagrodzenie, marnując czas 
i energię iluś kolejnych ludzi z wia-
domym skutkiem. Wolałbym żeby 
urzędnicy pomagali przedsiębiorcom 

usuwać przeszkody w przedsięwzię-
ciach mogących rozwijać region i da-
wać ludziom pracę. Czy ja potrzebuję 
inwestycji w Muszynie, żeby zara-
biać pieniądze? Nie! Ja nie potrzebu-
ję więcej pieniędzy, ale jest wielu lu-
dzi, którzy ich potrzebują, a ja mogę 
im w tym pomóc. 
– Czy ta demotywacja, o której Pan 
wspomniał, może Pana skłonić do wy-
cofania się z biznesu?

– Bez przesady, proszę nie wy-
ciągać takich wniosków, mam jesz-
cze dużo do zrobienia. Naszła mnie 
tylko przy tej okazji refleksja, w jak 
kiepsko zorganizowanym kraju żyje-
my. W Chinach do inwestora, który 
chce wydać własne pieniądze urzęd-
nik przyjechałby do domu, zapytać 
jakich pozwoleń potrzebuje dla swo-
jej inwestycji. Tutaj nawet nikogo nie 
rusza fakt, że parę lat temu pisemnie 
zadeklarowałem, że wszystkie zyski 
wypracowane w ramach projektu 
Siedem Dolin przeznaczę na sponso-
ring sportu na Sądecczyźnie. 
– Chiny to chyba jednak skrajny przy-
kład. Poszukajmy bliżej – w Niemczech, 
w Austrii.

– Byłoby podobnie. Pewnie urzęd-
nik nie przyszedłby do domu, ale za-
dzwonił i zapytał, w czym może po-
móc. U nas odwrotnie – od ośmiu lat 
bezskutecznie walczę o stworzenie 
tysiąca miejsc pracy dla Sądecczy-
zny przy projekcie Siedmiu Dolin, 
by ostatecznie w sądzie musieć wy-
kazywać, że nie naruszyłem prawa. 
– Do opinii publicznej poszedł jednak 
komunikat, że Florek chciał być ponad 
prawem.

– Do opinii publicznej poszedł 
taki komunikat, jaki chciały wypu-
ścić media i ekoterroryści. Przecież 
to nie był przypadek, iż ludziom po-
wtarzano, że jestem przestępcą nie li-
czącym się z przyrodą, prawem i ca-
łym światem. Nie mogę spokojnie 

słuchać opinii, że nie ma kary za wy-
cięcie 5 ha lasu. Przecież to jest gra-
nie emocjami społecznymi nie mają-
ce nic wspólnego z prawdą.
– Ale drzewa Pan wyciął.

– Wyciąłem tylko tyle, na ile mia-
łem pozwolenie i sąd to potwier-
dził. Przecież ja byłem kontrolowany 
przez nadleśnictwo, na miejscu była 
komisja fachowców z Lasów Pań-
stwowych, nadzór budowlany ni-
czego złego się nie dopatrzył.
– Czyli nie ma Pan sobie nic w tej spra-
wie do zarzucenia?

– Pewnie można było zbudować 
tę drogę na stoku inaczej, ale żadne 
prawo tak naprawdę tego nie regu-
luje. Ktoś powie, że nie tak się drogi 
buduje. Odpowiadam – ok, ale droga 
w tym miejscu istniała zawsze i prze-
ze mnie została tylko zmodyfikowa-
na, tak aby służyło to nowoczesnej 
gospodarce leśnej oraz mógł zimą 
po niej przejechać ratrak w celu wy-
równania śniegu po jeździe na san-
kach. Tego prawo nie zabrania. Ow-
szem – oświetlenie trasy saneczkowej 
zasilane przenośnym agregatem zo-
stało uznane za niedozwolone, więc 
je zdemontowaliśmy. Wszyscy chcieli 
tej inwestycji i taka była intencja oby-
dwu stron, kiedy wspomniany już 
burmistrz Serwiński zapraszał mnie 
do inwestowania w Muszynie. 
– Jaką naukę wyciągnął Pan z tej lekcji?

– Choć nie chce mi się śmiać, 
to przypomniał mi się taki stary dow-
cip: kiedy jeden Żyd chce coś zrobić, 
to mu dziewięciu pomaga. A kiedy 
Polak chce coś zrobić, to mu dziewię-
ciu przeszkadza. To na marginesie. 
Mam wrażenie, że jeszcze sporo lek-
cji przed nami do odrobienia. W bo-
gatych krajach o dobrobyt walczy 
wspólnie całe społeczeństwo. U nas 
przeciwnie. Urządza się spektakl, 
bo to temat, który dobrze się sprzeda.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
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 – O co chodzi z tymi balonami? Subtelna 
kobieta pasjonuje się „szaleńczymi” lo-
tami balonami, robi nawet kurs pilota? 

– Loty balonami trudno – z per-
spektywy pilota – nazwać szaleń-
czymi. Liczy się tutaj precyzja i opa-
nowanie. Znajdując się w powietrzu, 
jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za 
siebie, ale również za bezpieczeństwo 
osób znajdujących się w koszu. Trze-
ba również pamiętać o tym, aby nie 
stwarzać niebezpiecznych sytuacji 
dla osób postronnych. Bycie subtel-
ną nie leży w mojej naturze. Nie pa-
suje do mnie z wielu względów, cho-
ciażby dlatego, że w tym określeniu 
upatruję uległość. Lubię działać, szu-
kać możliwości, doświadczać. By-
cie uległą kojarzy mi się z rezygnacją 
z siebie. Rozsmakowałam się w życiu 
na tyle, że byłoby mi trudno poddać 
się jakiejkolwiek presji.
– Początki fascynacji balonami związane 
są m.in. z Gorlicami?

– Początki zachwytu balonami 
związane są z Krosnem, jednak przed 
moim pierwszym lotem miałam oka-
zję być na zawodach w Gorlicach, 
gdzie z zaciekawieniem podchodzi-
łam do balonów. Możliwe, że wte-
dy w Gorlicach zaczęłam się oswajać 
i udeptywać ścieżki.
– Temat lotu balonem przyniósł Pani wy-
różnienie w konkursie magazynu „Na-
tional Geographic”. Jak powstało, wy-
łonione z ponad 48 tys. nadesłanych 
na konkurs, zdjęcie „Lekkość”?

– Podczas mego stażu w nowojor-
skim ,,Nowym Dzienniku” miałam 
okazję pojechać pociągiem nad Nia-
garę. Znajdując się na statku u stóp 
wodospadu, zrobiłam tę fotografię. 
Przeleżała w archiwum ponad pięć 
lat, aż do czasu, gdy zobaczyłam in-
formację o Wielkim Konkursie Fo-
tograficznym National Geographic. 
Wysłałam na niego trzy fotografie. 
,,Lekkość” została nagrodzona, zaś 
drugie moje zdjęcie, które przed-
stawia kościół spowity mgłą w Baia 
Mare w Rumunii, zostało nomino-
wane do nagrody.
– W czasie Pani stażu dziennikarskie-
go w Nowym Jorku dowiedziała się Pani 
o śmierci Mirosława Nahacza, młodego 
pisarza z Gorlic, i…? 

– Zupełnie niepotrzebna śmierć, 
dlatego tak mocno mną wstrząsnę-
ła. Razem ze znajomymi nad rzeką 
Hudson puszczałam lampiony ku 
jego pamięci. To było bardzo spon-
taniczne. Ta sytuacja uzmysłowi-
ła mi, iż czasem nie zdajemy sobie 
sprawy, w czyich myślach jeste-
śmy. To taka nadzieja dla tych, któ-
rzy planują drastyczne posunięcia. 
Trzeba je przeczekać. Jutro przy-
nosi rozwiązania. Z nowym dniem 

do naszego świata przychodzą nowi 
ludzie, możliwości, słowa.
– „Pielgrzymki do świata i ludzi, a tym 
samym w głąb siebie, przywraca-
ją oczom blask” – napisała Pani na swo-
im blogu. Pani osobista „Podróż 30–let-
nia” do Ameryki Północnej przywróciła 
oczom blask?

– Zdecydowanie. Podróżowa-
łam razem z Krzysztofem Kasprzy-
kiem, autorem słynnej solidarno-
ściowej ,,Piosenki dla córki”, poetą, 
kanadyjskim nauczycielem. Bar-
dzo wiele podczas tej podróży do-
świadczyłam, zobaczyłam, uwiecz-
niłam. Moim oczom blask przywraca 

kontakt z ludźmi, chłonę ich histo-
rię. Uwielbiam opowieści starszych 
osób. Wyciągam z nich wnioski dla 
siebie. Często pytam ich o radę, gdyż 
chcę czerpać z doświadczenia innych, 
aby nie popełniać błędów. W Amery-
ce Północnej zachwyciło mnie niebo. 
O dziwo jest bardzo rozległe. Rze-
czywistość skanowałam przez pry-
zmat dwóch pasji: balonów oraz fo-
tografii. Gdy na środku prerii złapała 
nas nawałnica z wyładowaniami, pa-
trzyłam przez aparat w oko cyklonu 
i myślałam, że jeśli to ma być moja 
ostatnia czynność to niech się do-
pełni. W trakcie burzy – niczym fata-
morgana – zamajaczył nam na hory-
zoncie dom. Gdy podbiegliśmy bliżej, 
okazało się, iż jest to sterta złomu. Po-
myślałam, że trzeba mieć ogromne-
go pecha, aby na pustkowiu w trakcie 
burzy z piorunami jedynym znalezio-
nym schronieniem były stalowe kon-
strukcje. Gdy nawałnica rozpętała się 
na dobre, dobiegliśmy do campera, 
w którym urzędowali strażnicy leśni 
pilnujący koralu bizonów.
– Blasku oczom dodaje też praca z oso-
bami niepełnosprawnymi?

– Praca w WTZ przy Polskim Sto-
warzyszeniu na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym bardzo mnie 
zainspirowała na wielu płaszczy-
znach. Dzięki temu, iż realizowałam 
projekt balonowy, w którym zaan-
gażowałam osoby niepełnospraw-
ne do pracy przy balonie, założyłam 
własne stowarzyszenie. Propagujemy 
lotnictwo, a także udział niepełno-
sprawnych w sporcie. Od ponad roku 
mieszkam w Krakowie. Tu również 
pracuję z osobami niepełnospraw-
nymi. W Stowarzyszeniu Pomocy So-
cjalnej ,,Gaudium et Spes” prowadzę 
pracownię reklamowo–poligraficzną.
 – Nie sposób nie zapytać Pani o żonę 
Ryszarda Kapuścińskiego, bo to niezwy-
kła historia. Poznały się Panie podczas... 
pogrzebu autora „Cesarza”?

– Tak, to była bardzo podniosła 
chwila. Chciałam tam być niewidocz-
na z aparatem, ale przez przypadek 
– z racji tego, że nie miałam trans-
portu – po mszy pogrzebowej sta-
nęłam obok autobusu, który wiózł 
rodzinę na cmentarz. Dziwnym tra-
fem, jeden z żałobników powiedział, 
że jestem z rodziny i zaprosił mnie 

do środka. Poczułam się wyróżnio-
na – tym bardziej, że w Warszawie 
czułam się wtedy wyjątkowo samot-
na. Nie na pogrzebie, ale dzięki mo-
jemu przyjacielowi, Markowi Kusi-
bie poznałam panią Kapuścińską. Jest 
to niezwykle piękna duchowo oso-
ba, w dodatku bardzo realnie patrzą-
ca na świat. O dniu, w którym umarł 
pan Ryszard, napisałam w artyku-
le ,,Leśne ścieżki Cesarza”. Pamię-
tam, że gdy dowiedziałam się o jego 
śmierci, była śniegowa zamieć. Po-
jechałam na ul. Prokuratorską, gdzie 
mieszkał i zapaliłam pod jego domem 
znicz. To światełko, jedyne zapalone 
na tej ulicy, mówiło o pamięci, sza-
cunku. Nie udało mi się osobiście po-
znać pana Kapuścińskiego. Wiele lat 
temu za pośrednictwem przyjaciela 

otrzymałam od niego książkę z de-
dykacją. Gdy przeprowadziłam się 
do Warszawy, umówiłam się z nim 
i moim przyjacielem na spotkanie. 
Jednak już wtedy był bardzo chory, 
pojechał do szpitala.
– A teraz buty mistrza reportażu polskie-
go jeżdżą wraz z Panią po świecie?

 – Otrzymałam je od pani Kapu-
ścińskiej. Z nieśmiałością je przy-
mierzyłam. Okazało się, że mam 
ten sam numer buta. Są moim tali-
zmanem. Postawiłam sobie za cel, 
że te buty będą razem ze mną wę-
drować po świecie. Chcę, aby podróż 
pana Kapuścińskiego ciągle trwała.
 – Aneta Leśniak będzie następcą Ry-
szarda Kapuścińskiego? Czy jednak ra-
czej bardziej niż do pióra ciągnie Panią 
do aparatu fotograficznego?

– Jesteśmy spadkobiercami jego 
myśli i słów. Należy umieć wyciągnąć 
coś dla siebie. Nie potrafię jedno-
cześnie pisać i fotografować. To dwa 
sposoby widzenia rzeczywistości. 
Czasem bywa tak, że przez parę mie-
sięcy zajmuję się wyłącznie fotogra-
fią, a potem pisaniem. Aktualnie je-
stem w okresie rysowania światłem.

 JOLANTA BUGAJSKA
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W butach Kapuścińskiego
Rozsmakowała się w życiu, lata balonami, odbyła „Podróż 30–letnią”, a jej 
talizmanem są buty Ryszarda Kapuścińskiego – ROZMOWA  z ANETĄ LEŚNIAK

Aneta Leśniak – fotograf, dzien-
nikarka, kulturoznawca. Stażystka 
tygodnika „Polityka” oraz „Nowego 
Dziennika” w Nowym Jorku, prezes 
Stowarzyszenia Towarzystwa Balo-
nowego „Gwiazda”. 
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Od 2 maja aż do odwo-
łania w centrum 
Nowego Sącza par-

kowanie jest za darmo! Niestety nie 
zarządził tego prezydent Ryszard 
Nowak urzeczony wynikami son-
dażu TNS Polska dla Radia Kraków, 
wedle którego dziś znów by wy-
grał wybory samorządowe. Nieste-
ty, bo wówczas moglibyśmy liczyć 
na przynajmniej rok wolności par-
kingowej, czyli na kampanię przy-
ciągania do siebie wyborców trwa-
jącą aż do prawdziwych wyborów 
w 2014 roku. Tymczasem nie pła-
cimy, bo trwa przerwa technicz-
na w funkcjonowaniu strefy płat-
nego parkowania. Opłaty nie będą 
pobierane aż do ponownego uru-
chomienia strefy, czyli do roz-
strzygnięcia przetargu na nowe-
go operatora systemu. Nowy ma 

dostarczyć, wyposażyć, skonfigu-
rować i uruchomić w Strefie Płat-
nego Parkowania 45 do 50 parko-
metrów. To znów zmniejszy ruch 
w centrum miasta i pozwoli zebrać 
grosz na potrzeby miasta.

Dlaczego nie ogłoszono prze-
targu na tyle wcześnie, żeby owej 
przerwy w działaniu strefy i stra-
ty finansowej dla miasta nie było, 
nie wiadomo. Wiadomo zaś, że wy-
jątkiem jest parking zlokalizowany 
na płycie nowosądeckiego rynku, 
gdzie opłaty pobierają parkingowi, 
a nie maszyny, i oni przerwy tech-
nicznej nie mają.

Jak widać, człowiek od maszyny 
jest jednak lepszy. Może parkingo-
wi zastąpiliby też parkomaty? Ścią-
galność opłat byłaby większa (choć 
odpadłyby mandaty za brak kwitka 
z maszyny) i zmniejszyłoby się też 
bezrobocie na Sądecczyźnie. W nie-
wielkim stopniu, ale przecież kro-
pla drąży skałę. Miasto jednak, jak 
cała Polska, chce iść z duchem cza-
su i wybiera maszyny. A bezrobotni 
mogą jechać na… Słowację.

Powstaje transgraniczne Part-
nerstwo Rynku Pracy Polski i Sło-
wacji „Poprad–Dunajec”. Słowa-
cy już przyjechali do Nowego Sącza 
szukać lekarzy, pielęgniarek, ku-
charzy, kelnerów, fryzjerów, 
sprzedawców, krawców, szwaczek, 
spawaczy, ślusarzy, tokarzy, mu-
rarzy, stolarzy, mechaników, tka-
czy i długo by jeszcze wymieniać. 
Ogólnie: pracowników gastrono-
mii, handlu i usług, leśnictwa, rol-
nictwa, budownictwa, ochrony 
zdrowia, przemysłu spożywczego, 
maszynowego, elektrotechniczne-
go, drzewnego, obuwniczego, tek-
stylnego i odzieżowego. Często po-
krywają koszty zakwaterowania, 

podróży, dają telefony służbowe, 
a w ramach zachęty także pakiety 
ekstra – na przykład na zajęcia re-
generacyjne. No i dają premie czy 
nagrody jubileuszowe, rzecz daw-
no w polskich firmach zapomniana. 
Z Popradu, Starej Lubovni czy Bar-
dejova do sądeckiego domu jest bli-
żej niż z Londynu, Berlina czy Am-
sterdamu, a nawet nie trzeba się 
przeprowadzać.

Nie powiem, szok, że ośmio-
krotnie mniejszy od Polski sąsiad 
pomaga nam zwalczać bezrobo-
cie. Płacą w euro, jak na Zachodzie, 
tyle, że mniej. Ale nie tak mało, jak 
płacą wielu Polakom w ich wła-
snym kraju. Portal Natemat.pl 
opublikował niedawno rozmo-
wę z Ryszardem Florkiem, preze-
sem Fakro, w którym ten opo-
wiada o swej publikacji „Dlaczego 
w Polsce zarabiamy cztery razy 
mniej niż w bogatej Zachodniej 
Europie?”. Tłumaczy: „Bo w Pol-
sce pracuje za mało osób, prawo 
nie sprzyja biznesowi, infrastruk-
tura jest słabo rozwinięta, polskie 
firmy są za małe, mamy za mało 
firm globalnych, za dużo importu-
jemy, jesteśmy za mało innowacyj-
ni, Polska jest za bardzo zadłużona, 
płacimy od tego zbyt wysokie od-
setki, polskie produkty mają gor-
szy wizerunek niż zachodnie, jest 
niski poziom zaufania społeczne-
go. Cieszymy się, że Polacy wyjeż-
dżają za granicę, tam robią karie-
ry. No i co z tego? Nasza wspólnota 
ekonomiczna ich wykształciła i ich 
straciła? Z czego się tu cieszyć?! 
Gdyby tu zostali, gdyby tu znaleź-
li pracę, to wnieśliby wkład w roz-
wój Polski”.

Ale póki co będą wnosić w roz-
wój Słowacji.

• OKNA 
• DRZWI
• BRAMY GARA OWE
• PARAPETY
• RYNNY
• PODBICIA DACHOWE
• PANELE POD OGOWE

NOWY S CZ, ul. W gierska 147, 
tel. 18/447 09 36, kom. 698 630 783
www.kasetokno.prv.pl 
e-mail: kasetokno.nowysacz@gmail.com

KASET OKNO
PHU

POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob-fi nance.pl

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat
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1. Jeśli ktoś zapomniał, 
że w Nowym Sączu istnieje 
jeszcze coś takiego jak upra-

wianie polityki, to przypomnia-
ło mu o tym we wtorek Radio Kra-
ków. Partyjni liderzy i szeregowi 
działacze, których zawodowa i ży-
ciowa pozycja często uzależnio-
na jest od wyników liderów, zostali 
wyrwani z letargu przedwyborczym 
sondażem krakowskiej rozgłośni. 
I nawet, jeśli do wyborów samo-
rządowych pozostało jeszcze ponad 
rok, to był to niewątpliwie pierwszy 
gwizdek wywołujący zawodników 
do wyjścia z szatni.

2. Sensacji nie było, bo w son-
dażu zleconym przez Ra-
dio Kraków wygrał obec-

ny prezydent Ryszard Nowak. Czyli 
jest dokładnie tak, jak było trzy i sie-
dem lat temu. Jest identycznie, bo za 
nim był Piotr Lachowicz, a na trze-
cim miejscu Kazimierz Sas. Nowy 
Sącz jest stały w uczuciach, chce 
głosować tak jak ostatnio i przed-
ostatnio. Nuda. Złośliwi radzą, żeby 
dla oszczędności wyborów nie prze-
prowadzać, tylko skopiować wyniki 
z 2010 i 2006 r. Przecież jest jak było, 
a będzie jak jest. Pozamiatane.

3. I dopiero nieco wnikliwsza 
lektura wyników sonda-
żu i tych z ostatnich wybo-

rów każe zauważyć, że dwaj pierwsi 

panowie stracili w ciągu trzech lat 
niemal połowę poparcia. Nowak miał 
ponad 60 procent, ma 36, Lachowicz 
miał prawie 25, ma 13. I to pierw-
sze zadanie dla politologów: gdzie się 
ulotniła połowa elektoratu dwóch 
największych rywali i dlaczego? Tego 
nie wiemy, a ponieważ z Nowego Są-
cza wyjechał już dr Rafał Matyja, nie 
będzie miał nam kto tego objaśnić.

4. Ale cyferki to jedno, 
a prawdziwe życie to rzecz 
inna. Po pierwsze chy-

ba nikt jeszcze oficjalnie nie sły-
szał, by Ryszard Nowak deklarował, 
że będzie ponownie kandydował. 
Na pewno jednak wiele osób słysza-
ło, a co najmniej czytało, jak Piotr 
Lachowicz po dwóch porażkach 
z Nowakiem oświadczył, że trze-
ci raz już próbować nie będzie. Gdy-
by zatem żaden z nich nie wystarto-
wał w przyszłym roku to już mamy 
do zagospodarowania prawie 50 
procent głosów, które oni zwol-
nią. Z prostych działań matematycz-
nych wynika poza tym, że Platforma 
Obywatelska – jeśli nie postrada-
ła zmysłów, a na razie nic na to nie 
wskazuje – wystawi jednego, a nie 
trzech kandydatów, więc popar-
cie Lachowicza + Berdychowskiego 
+ Zegzdy to 25 procent. I nawet, je-
śli do poparcia Nowaka dodamy po-
parcie dla Gwiżdża (36+7), to ciągle 
mamy do zagospodarowania jeszcze 
30 procent elektoratu. I tym sposo-
bem wróciliśmy do punktu wyjścia 
sprzed sondażu, a jedyny wniosek, 
jaki można postawić brzmi: wszyst-
ko może się zdarzyć. Szczególnie, 
że na prawdziwej kartce wyborczej 
mogą pojawić się zupełnie inne na-
zwiska niż te testowane w sondażu. 
Starzy sądeczanie mawiają: pierwsze 
śliwki robaczywki.

OPINIE

Pierwsze śliwki 
robaczywki

B anita z Prawa i Sprawie-
dliwości Artur Czernec-
ki znów dał o sobie głośno 
znać. Jako radny obec-

nie niezrzeszony zgłosił podczas se-
sji Rady Miasta interpelację z wnio-
skiem, by rondo, które ma powstać 
w pobliżu nowo budowanej gale-
rii „Trzy Korony” nazwać imieniem 
śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go. Dyskusji nad wnioskiem Czer-
neckiego większej nie było, ale radny 
PO Grzegorz Fecko wystrzelił niczym 
Filip z konopii, by rzeczone rondo 
nosiło imię Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej. Tak więc zapowiada się kolejna 
dyskusja z katastrofą smoleńską w tle.

Czernecki, wyrzucony na buzię 
z PiS, nabrał wiatru w żagle, kiedy 

został „sołtysem” dzielnicy Falkowa. 
Wydaje się, że pan Artur z niezdia-
gnozowanym ADHD budzi się i za-
myka oczy co dnia z myślą o śp. Le-
chu Kaczyńskim. To przecież on, 
kiedy przed laty był przewodniczą-
cym RM, forsował z sukcesem nada-
nie jeszcze za życia prezydentowi 
Kaczyńskiemu honorowego obywa-
telstwa miasta. Większość radnych 
nabrała wody w usta i śp. prezydent 
jest w księdze honorowych oby-
wateli grodu Nowego Sącza. Na nic 
się to jednak zdało Czerneckiemu, 
bo brat prezydenta prezes PiS Jaro-
sław Kaczyński nie ruszył palcem 
w lewym bucie, kiedy koledzy wy-
rzucili radnego z partii. Jakże okazali 
się niesprawiedliwi i nieprawi.

Tym razem Czernecki, rzucając 
hasło nadania patrona ronda chy-
ba chce sprawdzić, na ile PIS–owski 
jest prezydent Ryszard Nowak i jego 
podkomendni z tej partii. Czy aby 
są prawdziwymi patriotami i doce-
niają dzieło, jak to się Czernecki wy-
raził w interpelacji „niezłomnego 
męża stanu”?

Prezydent Nowak w swój luzac-
ki sposób nie za bardzo się przejął 

sugestiami radnych Czerneckiego 
i Fecki. Nowaka bardziej interesuje 
kwestia oddania ronda w lipcu tego 
roku. Poza tym, jeśli chodzi o testo-
wanie Nowaka pod względem panu-
jącej w PiS ideologii partyjnej, Czer-
necki nie bierze jednego pod uwagę. 
Ryszard Nowak pacholęciem będąc, 
na wąziutkiej ścieżce do kariery po-
litycznej i samorządowej spotkał się 
i słuchał pilnie działaczy Porozumie-
nia Centrum, czujnie, jak na nie-
go, zasilił szeregi PC, co członkowie 
przetrzebionego zakonu PC, mające-
go dużo do powiedzenia w PiS, do-
brze mu do dzisiaj pamiętają. Więc 
prezydent miasta może sobie powie-
dzieć, że nazwa ronda ma dla nie-
go drugorzędne znaczenie. Nie daj 
Boże, by przypadkiem nawiedzo-
nemu nie wpadł do głowy pomysł, 
jeśli rondo będzie miało za patro-
na śp. prezydenta, by ustawić w jego 
centrum pomnik. Byłby to szczyt 
amoku pomnikowo–obeliskowe-
go w sądeckim grajdole. Czyż na-
zwanie ronda na przykład Barskim 
nie byłoby godzącym wszystkich 
uczestników dyskusji o patronach 
rozwiązaniem?

Czernecki testuje Nowaka i PiS
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Jerzy Wideł
Z kapeluszaWojciech Molendowicz

Z gór widać lepiej

Darmowy parking w Sączu, a sądeczanie… na Słowację

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy
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Limanowski wyścig pod Ostrą wpi-
sał się już na stałe w kalendarz raj-
dowy. Z roku na rok przyciąga wię-
cej kierowców, kibiców i ma wyższą 
rangę. Piąta edycja widowiskowej 
imprezy od 21 – 23 czerwca, jedna 
z najważniejszych imprez w polskim 
sporcie motorowym, w tym roku sta-
nowi eliminacje Międzynarodowych 
Mistrzostw w Wyścigach Górskich, 
Pucharu Europy w Wyścigach Gór-
skich, Górskich Samochodowych Mi-
strzostw Polski i Mistrzostw Słowacji 
w wyścigach górskich. 

Trasa przygotowana przez Auto 
Moto Klub Limanowa na przełęcz pod 
Ostrą w Limanowej liczy 6031 me-
trów, z 35 zakrętami. Rekord trasy 
pobito dwa lata temu. Uczynił to Ma-
riusz Stec (PL Mitsubishi Lancer Evo 
IX) przejechał ją w 2:28,776. Zeszło-
roczny – czwarty wyścig, należał 

do rekordowych w historii organi-
zowanych w Polsce. Na starcie po-
jawiło się 117 zawodników z Polski 
i Słowacji. W tym roku automobil-
klub limanowski szacuje, że impreza 
zgromadzi ponad 150 aut, bijąc do-
tychczasowy rekord. Limanowskich 
pasjonatów wspiera powiat limanow-
ski, a fanem rajdów został również 
Jan Puchała. Zresztą trudno się dzi-
wić. Co roku władze samorządowe 

realizują niezbędne inwestycje, ko-
nieczne do bezpiecznego przepro-
wadzenia zawodów. Ubiegłoroczna 
edycja wyścigu przyciągnęła masę 
turystów, według statystyk w trak-
cie zawodów przewinęło się 15 tysięcy 
osób, które w hotelach, restauracjach 
zostawiły około 0,5 mln zł.

– Jestem pewien, że mimo tego 
iż nasza trasa już została okrzyk-
nięta najbezpieczniejszą w Polsce, 
to dzięki inwestycjom tegoroczne 
wyścigi górskie będą jeszcze bar-
dziej widowiskowe, ale także bez-
pieczniejsze dla zawodników jak 
i tysięcy kibiców – chwali imprezę 
starosta limanowski. 

W tym, roku organizatorzy zwięk-
szą ilość parkingów dla kibiców, po-
jawią się także nowe stanowiska 
przygotowane specjalnie dla fotore-
porterów i operatorów kamer.

28-letni sądeczanin kickboxingu, Ra-
fał Dudek, zdobył tytuł interkontynen-
talnego mistrza organizacji WAKO–Pro 
w formule kickboxingu Low–Kick, w so-
botę 27 kwietnia. Na Trynidadzie i Toba-
go Dudek pokonał przez nokaut w dru-
giej rundzie Medforda Charlesa. 
Maciej Kowalczyk z Kolejarza Stróże na-
dal prowadzi w klasyfikacji najlepszych 

strzelców I ligi. Ma na koncie już 19 goli 
( stan po meczu z Cracovią)
Bardzo dobrze radzą sobie w IV li-
dze tarnowsko–nowosądeckiej pił-
karze Skalnika Kamionka Wielka. Li-
dera z Porońca już nie dogonią, ale 
po zwycięstwie nad Tuchovią zajmują 
drugie miejsce w tabeli i wyprzedza-
ją takie „firmy” jak Tymbark, Barci-
czankę, Zakopane, Grybovię, czy re-
zerwy Sandecji. 

Trener Zdzisław Wąs utrzymał zespół 
Olimpii/Beskidu w Superlidze kobiet, 
ale zrezygnował z prowadzenia zespołu. 
Przyczyną ma być brak tajemniczy po-
rozumienia, co do liczby osób w szta-
bie trenerskim.
Biało–Czarnym Nowy Sącz nie udało 
się awansować do turnieju finałowe-
go mistrzostw Polski rugby 7 Na tur-
nieju w Rudzie Śląskiej zajęli odległe 
9 miejsce.

ROZMOWA z PAWŁEM 
KOŁODZIEJEM 
niepokonanym 
zawodowym bokserem 
wagi junior ciężkiej

– Na ring powrócił Pan po 13–mie-
sięcznej przerwie. Nie było problemu?

– Byłem strasznie głodny boksu, 
przeszczęśliwy, że mogłem wyjść 
na ring. Może dlatego zabrakło 
chodnej głowy, żeby ten pojedy-
nek skończyć przed czasem. Nie 
obawiałem się, że ponad roczna ab-
sencja jakoś wpłynie na ten pojedy-
nek. Leczenie kontuzji i rehabilita-
cja nie trwała aż tak długo. Potem 
byłem cały czas w mocnym trenin-
gu. Tego roku nie uznaję za zmar-
nowany, choć kibicom mogłem się 
pokazać w akcji dopiero pod ko-
niec kwietnia.
– Teraz z pewnej perspektywy czasu, 
po przeanalizowaniu walki na chłodno, 
jak Pan ją ocenia?

– Powiem tak. Przed starciem 
zawsze analizujemy przeciwni-
ka, oglądamy jego sposób walki. 
W ostatniej swojej walce Hall przed 
pojedynkiem ze mną był bardzo 
aktywny, dobrze się bronił, wy-
prowadzał sporo ciosów, ale mi 
poszło nadspodziewanie gładko. 
Zaraz po walce w Rzeszowie, jesz-
cze spoceni i w emocjach pogadali-
śmy o tym z Hallem. Mówił, ze bar-
dzo chciał zaczepić jakimś ciosem 
o moją gardę, ale mu się to nie uda-
wało. Chwalił moje przygotowanie, 
dobrą pracę nóg. 
– Nie miał powodu być nieszczery?

– Wątpię. Dlatego komplementy 
od bardzo doświadczonego pięścia-
rza, którzy walczył z takimi prze-
ciwnikami jak Ray Jones Junior czy 
Dariusz Michalczewski są dla mnie 
bardzo ważne i prawdziwe. 
– W Rzeszowie mówił Pan że teraz już 
czas na wielkie pojedynki, że chce Pan 
bić mistrzów…

– Walka o mistrzostwo świata 
musi w końcu przyjść, nie ma in-
nej możliwości i chciałbym wró-
cić na ring jak najszybciej. Czu-
ję się mocny i mierzę w pojedynek 

z którymś z mistrzów w kategorii 
junior ciężkiej. Obojętne, czy to bę-
dzie Marco Huck z federacji WBO, 
czy Yoan Hernandez z IBF. Nie chcę 
mieć takiej długiej przerwy jak za-
zwyczaj , chcę trenować, chcę wal-
czyć. Rozmawiam o tym z pro-
motorem. We wtorek pojechałem 
do Warszawy zgłosić trenerowi, 
że mogę walczyć niemal natych-
miast. Nie złapałem po tej walce 
żadnej kontuzji. Jestem gotowy. 
– 17 maja w Moskwie dojdzie do star-
cia pomiędzy obecnym mistrzem 
świata federacji WBA w kategorii junior 
ciężkiej, Denisem, a byłym czempio-
nem – Guilleremo Jonesem. Dla po-
chodzącego z Panamy Jonesa będzie 
to pierwszy pojedynek od listopada 
2011 roku. To dla Pana szczególnie in-
teresujący pojedynek…

– Owszem. Zwycięzca tej wal-
ki będzie prędzej czy później zmu-
szony walczyć ze mną. W kwiet-
niowym rankingu WBA, który 
uwzględnia mój ostatni pojedynek 
jestem drugi na liście, ale pierwszy 
jako pretendent, bo na pierwszym 
miejscu jest wakat. Nie bez powo-
du zresztą do ostatniej walki wy-
braliśmy Halla. Jest mańkutem, tak 
samo jak Herdnanez czy Denis Le-
biediew. Stać mnie na pokonanie 
każdego przeciwnika. Nie chciał-
bym jedynie walczyć z Krzysztofem 
Włodarczykiem, mistrzem świa-
ta WBC. Jesteśmy razem od wielu 
lat w tej samej grupie bokserskiej 
Ulrich KnockOut Promotions. 

Rozmawiał (BOG)

Czas zabrać się 
za mistrzów

Ostre ściganie w Limanowej

Dobiegły końca emocje w Sądeckiej 
Amatorskiej Lidze Futsalu. Awans 
do ekstraklasy wywalczyły drużyny 
Zakładu Karnego i Basztowej. W roz-
grywkach wystartowało 14 zespołów. 
Warto zauważyć, że Zakład Karny miał 
najkrótszą ławkę i wystawił do roz-
grywek najmniejszą liczbę zawod-
ników (9). Liga miała również swoje 
rekordy. W rozgrywkach wystąpiło 
200 futsalowców, strzelono 955 bra-
mek – najwięcej w meczu Gosdrobu 
z ITC Polska (31). Królem strzelców 
z 52 bramkami na koncie nie został 
jednak nikt ze zwycięskich zespołów, 
ale Łukasz Chochorowski (Wiśniow-
ski). Z ligi spadły zespoły: ITC Polska, 
Amper, Konspol, Real, MirCars oraz 

Świat Wędkarza. Zawody prowadzi-
li sędziowie Kolegium Sędziów OZPN 
Nowy Sącz Paweł Bielak, Marek Ogó-
rek, Marcin Ogórek, Konrad Kolak, 
Stanisław Kumor, Jan Orzeł, Jan Ho-
rowski, Sebastian Michalik, Jerzy Cet-
narowski i Antoni Ogórek.

Klasyfi kacja króla strzelców
1.  ŁUKASZ CHOCHOROWSKI 

(WIŚNIOWSKI)  52
2.   RAFAŁ BARAN (ZAKŁAD KARNY)  28
2.  ARKADIUSZ KULPA (FLEXSERGIS)  28
4.  PIOTR BUREK (GOSDROB)  27
4.  ŁUKASZ HEDWIG (TAX CARE)  27
6.  ARTUR DULAK (GOSDROB)  24
7.  DARIUSZ ŁUKASIK (BASZTOWA)  22
8.  TADEUSZ FAŁOWSKI (BASZTOWA)  20

9.  MATEUSZ POTACZEK (ZAKŁAD KARNY)  19
10.  PATRYK ZYGMUNT (FLEXERGIS)  18

Tabela końcowa – I liga 2012/2013
1. ZAKŁAD KARNY 12 28 87–46
2. BASZTOWA 13 28 80–37
3. TAX CARE 13 26 64–32
4. FLEXERGIS 12 24 68–49
5. STRAŻ MIEJSKA 13 23 60–51
6. WIŚNIOWSKI  13 22 58–43
7. GOSDROB  13 21 71–52
8. IPA  12 19 41–47
9. ITC POLSKA  13 18 51–60
10. AMPER 13 14 37–56
11. KONSPOL  13 12 43–57
12. REAL 13 14 43–95
13. MIR CARS 12 7 45–76
14. ŚWIAT WĘDKARZA 13 1 45–88

Sądecka Amatorska Liga Futsalu
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KONTROWERSJE.  Poseł Solidar-
nej Polski Arkadiusz Mularczyk z wiel-
kim oburzeniem mówił na konferen-
cji prasowej, że wojewoda Małopolski 
po raz pierwszy od 30 lat nie przeka-
zał środków budżetowych dla Kurato-
rium Oświaty na dofinansowanie let-
niego wypoczynku dla dzieci z rodzin 
ubogich, sierot, chorych, zagrożonych 
wykluczeniem. Tymczasem, jak poin-
formowała nas rzecznik prasowa wo-
jewody, Monika Frenkiel, w tym roku 
na ten cel przeznaczono blisko 1,8 
mln zł. Problem tkwi w podziale tych 
środków. 

– Proszę raczej zapytać pana posła 
Mularczyka, dlaczego mówi niepraw-
dziwe informacje do mediów, choć 

dzień wcześniej sprawa została mu 
wyjaśniona – komentuje rzeczniczka. 

Pieniądze są, ale okazuje się, że de-
cyzją kuratora wszystkie środki tra-
fią do miejskich i gminnych ośrodków 
pomocy społecznej z przeznaczeniem 
na pokrycie w całości kosztów wypo-
czynku dla wskazanych przez nie dzie-
ci. Oznacza to, że w tym roku stowa-
rzyszenia, fundacje czy parafia, od lat 
organizujące kolonie, nie otrzymają 
środków na ich dofinansowanie.

 – Zwykle w maju ogłaszany był kon-
kurs, dzięki któremu nasza organiza-
cja mogła liczyć na dofinansowanie 
w kwocie 280 zł (tak było w ub. roku) 
do kolonii na jedno dziecko z rodzin po-
trzebujących. Teraz będziemy musie-
li szukać innych sposobów, by pokryć 

te koszty, bądź tę kwotę będą musie-
li dołożyć rodzice. Ale czy będzie ich 
na to stać? – pyta Marcin Kałużny, pre-
zes Stowarzyszenia Sursum Corda w No-
wym Sączu. Jego zdaniem taki podział 
środków spowoduje, że w tym roku 
zdecydowanie mniej dzieci będzie mia-
ło okazję spędzić wakacje poza domem. 

– Kurator autorytarnie, bez konsulta-
cji z organizacjami, które od lat prowa-
dzą kolenie i obozy wakacyjne dla dzieci, 
podjął decyzję zza biurka. Z tej perspek-
tywy świat wygląda inaczej. Znów do-
staną pieniądze rodziny roszczeniowe, 
których nierzadko trudna sytuacja ma-
terialna wynika z braku jakichkolwiek 
chęci, a aktywność rodziców, którzy 
pracują, ale zarabiają niewiele, zostanie 
ukarana – stwierdza Kałużny.   (PEK)

Decyzją kuratora mniej dzieci wyjedzie na kolonie
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 Imię i nazwisko: Arkadiusz Obrzut.
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: Od-
daję się refleksji. 
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: Arek, 
grunt do dobre nastawienie. 
Boję się: Samotności, choroby.
Najbardziej w życiu żałuję: Zawsze mogłem coś 
zrobić bądź powiedzieć lepiej, jednak nie tak, 
abym żałował. 
Gdybym nie był tym, kim jestem, to najchętniej 
byłbym: Nie zmieniałbym niczego w tej kwestii. 
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz 
je na: Prócz tak przyziemnych rzeczy jak np. 
czynsz, to na odrobinę przyjemności i upomi-
nek dla bliskiej osoby. 
Chciałeś komuś o czymś powiedzieć, ale nie mia-
łaś okazji: W dobie internetu można powiedzieć, 
że zawsze jest... jednak osobiście staram się mó-
wić to, co myślę. Jestem bezpośredni w kontak-
tach, czasem za bardzo.
Mój największy talent: Trudno być mi obiek-
tywnym. Myślę, że mam dość wysoce roz-
winięte zdolności interpersonalne.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: Jeśli nie 
potrafię, to staram się nauczyć.
W bezsenne noce rozmyślam o: O tym, że śpię 
w mniej lub bardziej wygodnym łóżku, a jest tak 
wiele ludzi, którzy nie mają dachu nad głową.
Do końca życia zapamiętam: Dobrych ludzi, 
którzy kształtowali moją osobowość i przyczy-
nili się do tego, że dziś jestem taki, a nie inny.
Codziennie poświęcam na telewizję, Internet, 
czytanie: Telewizji nie oglądam, z pomocą in-
ternetu pracuję, czytam dużo.

Na kolację do domu zaprosiłbym: Edytę Górniak.

Arkadiusz Obrzut – pochodzący z Sądecczyzny 
dyplomowany aktor scen muzycznych. Mieszka 
w Krakowie, gdzie od kliku lat występuje. Pracu-
je też w Agencji Impresaryjno–Artystycznej jako 
specjalista ds. organizacji kultury. Jest inicjatorem 
i gościem wielu spotkań kulturalno–artystycznych. 
Prowadzi warsztaty teatralne i wokalne. Reżyse-
ruje. Jest pomysłodawcą i organizatorem koncer-
tów poświęconych pamięci bł. Jana Pawła II, od-
bywających się w Stróżach. 9 maja w Cafe Kabaret 
w Krakowie zaprezentuje swój najnowszy utwór 
„Być szczęśliwy”. To zapowiedź jego Urodzinowe-
go Koncertu, na który aktor szczególnie zaprasza 
studentów z Sądecczyzny, studiujących w Krako-
wie – 20 maja, o godz. 20.30 do Klubu Muzycz-
nego Awaria.

Wielcy goście 
uzdrowiska 
Zawiera wpisy wielkich monarchów, arty-
stów czy wybitnych polityków, którzy od-
wiedzili Krynicę Zdrój w latach 1881–1937. 
Władze uzdrowiska odkupiły za 10 tys. zł 
od prywatnej osoby, chcącej pozostać ano-
nimową, pamiątkową księgę Zakładu Zdro-
jowego. Jej prezentacja stanowi część obcho-
dów 220–lecia zdroju. 

Oprawiona w skórę, dokumentuje po-
byt w Krynicy Zdroju m.in. marszałka Józefa 
Piłsudskiego, który wypoczywał tu w 1927 r. 
z małżonką i dwiema córkami, prezydenta 
Ignacego Mościckiego czy księżnej Juliany, 
następczyni holenderskiego tronu, matki kró-
lowej Niderlandów Beatrycze, która w ostat-
nim czasie abdykowała na rzecz syna. Księżna 
Juliana spędzała w Krynicy miesiąc miodowy.

– Wokół wpisów są przepiękne, orygi-
nalne ryciny. Przy wpisie Józefa Piłsudskie-
go na przykład pięknie naszkicowana buła-
wa marszałkowska – opisuje Dariusz Reśko, 
burmistrz Krynicy Zdroju.

Dodaje, że księga stanowi niepowtarzal-
ną pamiątkę historii Krynicy. – Tej histo-
rii uzdrowiska, do której tak tęsknimy. 
Do wspaniałego, eleganckiego kurortu, któ-
ry odwiedzały wielkie osobistości z całego 
świata – mówi. 

Na kartach podpisali się również przed-
stawiciele dynastii Habsburgów, generało-
wie Edward Rydz–Śmigły i Władysław Sikor-
ski czy autor reformy walutowej Władysław 
Grabski. Rodzinie osoby, od której odkupiono 

księgę, udało się przechować pamiątkę w bez-
piecznym miejscu m.in. przez lata drugiej 
wojny światowej. Jej stan jest bardzo dobry. 
Księga została włączona do zbiorów Biblioteki 
Publicznej w Krynicy–Zdroju, również sfoto-
grafowana i zapisana w komputerze. 

Jak informuje burmistrz, pamiątka już 
wzbudza zainteresowanie wielu kolekcjone-
rów, którzy chcą odkupić ją od miasta. Bez-
skutecznie. – Jest dla uzdrowiska zbyt cen-
na – stwierdza Reśko.

MONIKA CHROBAK 
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Księga stanowi niepowtarzalną pamiątkę 
historii Krynicy. Tej historii uzdrowiska, 
do której tak tęsknimy – mówi burmistrz 
Dariusz Reśko.

9 maja g.16, WSB–NLU w Nowym Sączu, sala nr 127, 
budynek C, seminarium naukowe pt. „Percepcja 
komunikacji rodzicielskiej przez młodzież jej tożsa-
mość osobowa – projekt badań”, które poprowa-
dzi dr Michał Grygielski; g.18, sala ratuszowa, 237. 
Koncert u Prezydenta w ramach XX Festiwalu Mu-
zyki Odnalezionej;

9–10 maja, Centrum Innowatyki działające 
przy WSB–NLU w Nowym Sączu organizuje Forum 
o przedsiębiorczości pod nazwą "Kultura innowacji". 

10 maja, g.17, siedziba Gorczańskiego Parku Naro-
dowego–Poręba Wielka 590, wernisaż wystawy fo-
tografii „Barwy Afryki”. 

11 maja, g.17,Sanktuarium Matki Bożej Po-
cieszenia w Pasierbcu – Spotkanie Chórów 

krakowskiego oddziału Federacji CAECILIANUM, 
która zrzesza chóry kościelne; g.17, MOK, II Kon-
cert Charytatywny „Otwórz Serce” organizowa-
ny przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Fran-
ciszka Blachnickiego. Dochód przeznaczony jest 
na pomoc Michałowi, który choruje na mózgowe 
porażenie dziecięce; Szkoła Podstawowa w Mu-
szynie, rozgrywki szachowe młodzików i junio-
rów w ramach „Turnieju czterech wież”. Orga-
nizatorem turnieju jest Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Muszyńskiej.

13 maja, g.19, MCK Sokół, zakończenie 
sezonu TRANS–OPERA, transmisja na żywo 
z Opery Paryskiej „LA GIOCONDA” Amilcare 
Ponchiellego. 

WARTO ZOBACZYĆ

Śmieci i tony makulatury
Z końcem kwietnia minął termin składania tzw. 
deklaracji śmieciowych. Jednak biurokracja 
związana z nową ustawą przerosła na równi są-
decki magistrat i mieszkańców. Lista problemów 
jest długa. Dokumenty do wypełnienia dostają 
wszyscy właściciele danego lokalu. Tym samym 
nie wiadomo, czy powinien złożyć je każdy z 
nich, czy jeden w imieniu wszystkich.  

– Papiery dostała osobno żona i osobno ja, czy-
li jak obie deklaracje wprowadzą do systemu, to 
może się okazać, że mieszkamy w czwórkę, a nie 
w dwójkę – ironizuje mieszkaniec, którego zagad-
nęliśmy o ustawę pod ratuszem. Kolejny nie krył 
zdenerwowania, bo kurier Urzędu Miasta doręczył 
mu deklarację do wypełnienia dopiero… 6 maja, 
czyli na sześć dni po upływie terminu złożenia. 

– Niby uspokajają, że termin składania 
papierów zostanie wydłużony. Ale jak to w 

rzeczywistości będzie, nie wiem, bo nawet nie 
dostałem do podpisu potwierdzenia odbioru de-
klaracji. I może się okazać, że na głowie mam 
komornika, bo jak udowodnię, że to miasto za-
waliło? – pyta.

Małgorzata Grybel, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta, zapewnia, że choć termin składania 
deklaracji wcale oficjalnie nie został przedłużo-
ny, nikt nikogo karać nie będzie za złożenie jej 
kilka dni później. Rzeczywiście kurierzy miej-
scy mogli dostarczyć je w części miasta z opóź-
nieniem, w końcu rozdano je w sumie w ilości 
40 tysięcy. A tak naprawdę magistrat, wysy-
łając deklaracje do domów, robi mieszkań-
com grzeczność, bo to na nich spoczywa od 10 
kwietnia, czyli od dnia wprowadzenia w ży-
cie ostatecznej wersji uchwały Rady Miasta o 
sposobie naliczania opłaty, obowiązek złoże-
nia stosownych dokumentów. A te można było 
pobrać w ratuszu w działających nadal punk-
tach konsultacyjnych.  (ES)

NA KONIEC TYGODNIA

ABSURDY


