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ARTYŚCI PRYSZNICOWI I PROFESJONALNI

PAMIĘTAJCIE
O UDZIAŁ W SHOW
O OGRODACH RWALCZĄ
O Z R Y W K A . Must be the Music – Tylko Muzyka! – tytuł tego show za sprawą ze-

– DODATEK SPECJALNY DZIAŁKOWICZA L str. 9-11
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społu Lachersi gości na ustach wielu sądeczan i rozpala nadzieje młodych artystów
z całego regionu. W niedzielę temperatura osiągnęła apogeum – Lachersi walczyli
w telewizji o finał, a w sądeckim Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano casting do szóstej edycji programu.
Czytaj L str. 12.

Prezydent Komorowski w Nowym Sączu
W piątek Nowy Sącz odwiedzi prezydent Polski Bronisław Komorowski.
O godz. 10.30 weźmie udział w debacie „Ważne Sprawy Polskich Rodzin”,
która odbędzie się w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ.

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27
GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11

33–300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67.

Wysoka cena internetowej miłości

L str. 6

Parkują, jak chorują

L str. 8
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• Klasa prawnicza
• Klasa humanistyczna–kulturoznawcza
• Klasa politechniczna
• Klasa medyczna
• Klasa informatyczna o profilu grafika

Możesz się uczyć w szkole

innej niż wszystkie
[

Możesz zdobywać wiedzę w bezpiecznych
warunkach. Możesz się uczyć w małych
oddziałach klasowych i grupach przedmiotowych
Możesz chodzić do szkoły przytulnej i rodzinnej.

i animacja komputerowa

[

Tylko u nas indywidualne
ścieżki rozszerzeń,

[
Tylko Gimnazjum i Liceum
Akademickie zapewni Ci komfort nauki
Tylko w naszej szkole zatrudniamy
pracowników ochrony
[

zgodnie z zainteresowaniami
i potrzebami uczniów
Klasy językowe w gimnazjum

[

Poszerzone programy nauczania, 10 godzin języków obcych
w tygodniu, dodatkowy język hiszpański, włoski, rosyjski,
edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, kontakty zagraniczne

[

Pierwsze miejsca w rankingach szkół

[

W rankingach „Gazety Wyborczej” 2012 i 2013

NAJLEPSZE LICEUM W NOWYM
SĄCZU, NAJWYŻSZE WYNIKI
MATUR W MAŁOPOLSCE

L str. 20

Sądeczanie pobili rekord na Bałtyku

Najniższe czesne
w regionie
[

Przyjdź do nas! Jeżeli jesteś najlepszy
– możesz się uczyć bezpłatnie!
Nie musisz się logować – będziesz przyjęty już dziś!

[

Zespół Szkół Akademickich
Akademickie Gimnazjum i Liceum
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
ulica Jagiellońska 63
tel. (18) 442 31 06
www. akademickie.wsb–nlu.edu.pl

Szkoła
z autorytetem!
Dyrektor szkoły – mgr Bogusław Kołcz
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WA R TO W I E D Z I E Ć

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Są bobry, jest czysto
Na Kamienicy pojawiły się bobry.
Szacuje się, że w okolicy Nowego
Sącza jest już kilkadziesiąt osobników tego gatunku.
Bobry na swoje siedziby wybierają miejsca czyste. Stąd Czytelnik, który zauważył bobra przy al.
Piłsudskiego nie krył entuzjazmu
i z miejsca poinformował o jego
obecności naszą redakcję. Okazuje się, że tych objętych całkowitą ochroną zwierząt jest zdecydowanie więcej. – Kilkanaście
a nawet kilkadziesiąt bobrów
mieszka na Dunajcu. Ostatnio pojawiły się nawet w górze rzeki już
w okolicach Gołkowic – informuje Jan Opiło, dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa. Jednak nie wszyscy

podzielają entuzjazm ekologów.
Bobry zazwyczaj migrują, zmieniają siedzibę zaraz po tym, jak wytną
w pień wszystkie okoliczne drzewa. Bywa, że skutki ich budowniczych zapędów dają się we znaki ludziom, bo woda zbierająca się
w bobrzych tamach podtapia ich
zabudowania gospodarskie. Ale
tu można liczyć na pomoc państwa, które w całości, choć nie bez
biurokracji, pokrywa w ten sposób
wyrządzone szkody. My jednak
proponujemy się skupić na najważniejszym – obecność bobrów
oznacza, że nasze rzeki, mimo
wielu alarmujących sygnałów robią się coraz czystsze. – Mogę też
dodać, że w zeszłym roku na Dunajcu pojawiły się również raki
– dodaje Opiło.
(ES)

W W W. K L I K N I J . T U

Zakręceni, nakręceni
Lodowisko w Chełmcu na czas letni
stało się rolkowiskiem. Chcąc wypromować miejsce, gminny Wydział Sportu i Rekreacji przygotował konkurs dla miłośników rolek
i deskorolek ph. „Weź rolki, deskorolkę i zakręć, nakręć się”. Gadżety sportowe czekają na tych, którzy

Modna świetlica

Jej uczestnicy, w większości
jednak uczestniczki, najpierw
zapoznali się z przygotowaną
przez organizatorki prezentacją
przykładowych stylizacji przerobionych przez siebie ubrań,
a później sami zabrali się do tworzenia. Kreowali własną modę:
od ubrań, przez fryzury, do makijażu. Efekt swoich stylizacji zaprezentowali na wybiegu.
Najlepsze nagrodzono. Książki
i akcesoria do przeróbki ubrań
trafiły do Aleksandry Żak i Pauliny Łukaszczyk.
– Modna Świetlica to nie tylko lekcja dobrego stylu, ale także
próba propagowania świetlicy,
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FOT. JOANNA JAŚKOWIAK

A TO C I E K AW E . Pod takim hasłem w Klubie Kotłownia – świetlicy mieszczącej się przy ul. Barbackiego w Nowym Sączu – studentki
PWSZ Ewelina Ligęza i Patrycja Kurzeja przeprowadziły lekcję dobrego stylu.

jako miejsca ciekawego, przyjaznego oraz nowoczesnego – mówi
Edyta Basiaga, kierownik Działu Opiekuńczo–Wychowawczego Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sącz i inicjator
projektu, który, z uwagi na duże

zainteresowanie chciałaby kontynuować. – W związku z tym poszukujemy sponsorów oraz osób
chętnych do pomocy w organizowaniu tego rodzaju imprezy
– apeluje.
(WÓL)
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Naszej drogiej koleĪance

lek. med. Jadwidze ĩóáciĔskiej
i Rodzinie
wyrazy szczerego wspóáczucia z powodu Ğmierci
MĊĪa

A

ZESTAW SOLARNY
3 PŁYTY + MONTAŻ

nakręcą filmik, ujmując swój „ciekawy, śmieszny czy niecodzienny”
przejazd po rolkowisku. Nagranie
musi się znaleźć w internecie, a link
trafić do organizatorów konkursu,
na adres: sport@chelmiec.pl z danymi autora bądź… aktora. Konkurs rozstrzygany jest co tydzień.
Szczegóły: www.lodowiskorolkowiskochelmiec.pl.
(G)

Ğp. SzczĊsnego Wojciecha
ĩóáciĔskiego
skáada
Związek Sądeczan
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Bezpieczniej i szybciej dojeżdżamy do akcji

– Nowy Sącz wybrano na miejsce wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Podczas wtorkowych uroczystości
oficjalnie oddano do użytku komendę miejską PSP, ale jak wiemy strażacy funkcjonują w niej już od początku roku. Jakie ma Pan spostrzeżenia
po pół roku użytkowania strażnicy?
– Nieporównywalnie poprawiła
się praca strażaków. Budynek spełnia
wszelkie standardy, ma nowoczesne
systemy teleinformacyjne, doskonałe warunki socjalne czy szkoleniowe.
Ponadto mieści wszystkie organizacje w jednym miejscu.
– A warunki dojazdowe?
– Teraz do akcji strażacy dojeżdżają szybciej i bezpieczniej. System

FOT. (KG)

R O Z M OWA
z st. brygadierem
JANUSZEM BASIAGĄ,
komendantem PSP
w Nowym Sączu
Nowy Sącz wybrano na miejsce
wojewódzkich obchodów Dnia
Strażaka. Uroczystości były
okazją do wręczenia strażakom
odznaczeń i nominacji
jest tak opracowany, że praktycznie jednym kliknięciem dyżurny
powiadamia zastęp o miejscu zdarzenia, a ten wyjeżdża na drogę,
gdzie ruch już jest zatrzymany przez
sygnalizację świetlną. Wybierając
tę lokalizację, pod budowę strażnicy, ze stoperem sprawdzaliśmy
czas dojazdów. W części północnej Nowego Sącza najtrudniej jeszcze dojechać w stronę Chełmca, ale

Newag dostarczy nowy pociąg
dla województwa warmińsko-mazurskiego
Klimatyzacja, bezprzewodowy internet oraz gniazdka elektryczne to udogodnienia, które doceni każdy podróżujący kolejami. Newag S.A. wyprodukuje
kolejny nowoczesny pociąg elektryczny
do obsługi połączeń regionalnych województwa warmińsko–mazurskiego.
Przetarg na dostarczenie dwuczłonowego pojazdu wygrał Newag S.A.,
który przedstawił ofertę korzystniejszą od bydgoskiej Pesy.
„Dla Newagu jest to podwójny debiut – mówi Prezes Konieczek
– WE37 jest pierwszym dwuczłonowym elektrycznym zespołem trakcyjnym z rodziny Impuls jaki wyprodukujemy w Nowym Sączu. Jest
to też pierwsza realizacja dla Urzędu Marszałkowskiego województwa
warmińsko–mazurskiego”.
Dwuczłonowy elektryczny zespół
trakcyjny to najnowszy produkt spółki. Rozwiązania technologiczne bazują
na wyprodukowanym przez NEWAG
pojeździe z rodziny „Impuls”, który
jako pierwszy w Polsce przekroczył

prędkość 211 km/h. W pojeździe zastosowane zostały najnowocześniejsze podzespoły i rozwiązania techniczne – dotyczy to w szczególności
układu napędowego oraz systemów
sterowania
Nowy pociąg kosztować będzie
blisko 13 mln złotych, a pasażerowie
skorzystają z niego już od początku
2015 roku.
15 maja 2013 w Olsztynie prezes
Newag S.A.– Zbigniew Konieczek,
wiceprezes – Wiesław Piwowar, marszałek województwa – Jacek Protas
oraz członek zarządu – Witold Wróblewski podpisali umowę na dostawę pojazdu.

wkrótce i to się zmieni. Główne arterie na Kraków, Krynicę–Zdrój czy
Gorlice są łatwo dostępne. Strona południowa jest z kolei zabezpieczana przez jednostkę przy ul.
Węgierskiej.
– Dotarły do nas sygnały od strażaków,
którzy jednak narzekają, że mają – jeśli nie są zmotoryzowani – utrudnioną
drogę do pracy, mieszkańcom też trudno pieszo dotrzeć do komendy na ul.
Witosa.
– Trudno, żebyśmy budowali
chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej czy tworzyli linię komunikacji miejskiej. Strażacy muszą się liczyć z pewnymi niedogodnościami.
Przez wiele lat strażnice powstawały
w centrum, ale wówczas miasta nie
były tak liczne. Dziś wyprowadza się
je na obrzeża. Nie zawsze to idealne rozwiązanie, ale w tym wypadku liczy się poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców.
Rozmawiała (KG)

L I C Z B A T YG O D N I A

10…
… lat działa już Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.
W tym czasie przewinęło się przez
niego 80 firm. 70 proc. z nich nadal funkcjonuje na rynku – głównie w branży usługowej o profilu
budowlanym. Najczęściej natomiast likwidowane były – z powodu dużej konkurencji – firmy
reklamowe. Obecnie w inkubatorze funkcjonuje 19 firm, zatrudniających ok. 100 osób. Zazwyczaj
przedsiębiorstwa te współpracują ze sobą czy uzupełniają swoją ofertę.
Z pomocy Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowym Sączu mogą
skorzystać osoby, które dopiero
zaczynają działalność lub prowadzą
ją stosunkowo niedługo. Inkubator oferuje pomieszczenia w preferencyjnych cenach, ale także

usługi doradcze, związane między
innymi z zakładaniem firmy, staraniem się o kredyt czy dotację.
W tym momencie wszystkie lokale są zajęte. Firmy mogą korzystać
z nich przez trzy lata. – Zdarzają się sytuacje, kiedy firma dłużej
funkcjonuje w inkubatorze. Wynika to z sytuacji ekonomicznej
czy jej problemów w danym czasie
– mówi Grzegorz Sus, dyrektor SIP.
Inkubator realizuje też projekt
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. – Do wyboru
jest blisko 35 godzin kursów,
miedzy innymi barmański, carvingu czy operatora wózka widłowego – dodaje Grzegorz Sus.
Do tej pory skorzystało z nich blisko 1000 osób.
W tym roku teren Inkubatora
został włączony do specjalnej strefy ekonomicznej.
(MCH)

WARTO WIEDZIEĆ

Przetarg
na wywóz śmieci
rozstrzygnięty
Zakończyła się ocena
ofert w przetargu na wywóz śmieci w Nowym Sączu. Oferty złożyły dwa
konsorcja: SITA Małopolska, NOVA, EMPOL oraz
konsorcjum krakowsko–
rzymskie AVR. Gmina zakładała na usługę na 18
miesięcy kwotę w wysokości 17010 000 zł.
Oba konsorcja wskazały oferty poniżej zakładanej kwoty. AVR przedstawiło tańszą. – Jesteśmy
po rozstrzygnięciu,
a przed podpisaniem
umowy. Jeśli nie będzie
żadnych odwołań, podpiszemy ją z konsorcjum
AVR – mówi DTS wiceprezydent Nowego Sącza
Jerzy Gwiżdż.
(G)

Rośnie liczba
internetowych oszustw
P O D PA R AG R A F E M . Coraz więcej
oszustw internetowych odnotowuje sądecka policja. Tylko w ostatnich
dniach zgłosiło się kilka osób, które
zapłaciły za zakupy w internecie, ale
towaru nie otrzymały.
Jeden z poszkodowanych w ten
sposób sądeczan stracił 18 tys. zł.
21 kwietnia wpłacił na konto pieniądze za samochód, który wygrał
na jednej z aukcji. Kolejna osoba
wydała 2,5 tys. zł, kupując w lutym przez internet telefon. Jeszcze
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z niego nie zadzwoniła. Inna sądeczanka zakupiła w marcu w ten sam
sposób perfumy i również ich jeszcze nie otrzymała.
– W związku z powtarzaniem się takich sytuacji, apelujemy do mieszkańców, aby kupując
przez internet zachowali zdrowy rozsądek, nie dali się ponieść
emocjom, związanym z tzw. okazją cenową – mówi Iwona Grzebyk–Dulak, rzecznik prasowy KMP
w Nowym Sączu.
(G)
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WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
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
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Umiejętność czytania wody
R ATOW N I C T WO . Jak bezpiecznie poruszać się na rwących rzekach i jak skutecznie przeprowadzić
akcję ratunkową, uczyli się strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni, GOPR i WOPR podczas I ogólnopolskich warsztatów ratowniczych
na wodach górskich i powodziowych.
Blisko tygodniowe szkolenie (8–13
maja) przeprowadzono w Zabrzeży
koło Nowego Sącza. Uczestnicy zdobywali tam wiedzę teoretyczną, natomiast m.in. na torze kajakowym
w Wietrznicy, na rzece Dunajec czy
Białce, zdobywali praktyczne umiejętności z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
– Organizując tego typu warsztaty, zależało nam przede wszystkim

WO KÓ Ł N A S . – To buchtowanie to już od kilku lat mi bokiem
wychodzi. Ziemniaki jeszcze zrozumiem, ale przydomowy ogródek tuż pod oknem? A o pastwisku wolę nawet nie wspominać.
Wygląda jakby się po nim buldożer
przejechał – opowiada o szkodach
wyrządzonych przez dziki rolnik
z okolic Piwnicznej. Na Sądecczyźnie podobnych zniszczeń jest coraz więcej.
Jeszcze kilka lat temu miejscowa
prasa z entuzjazmem pisała o remedium na całe dzikie zło, czyli rozdawanej za darmo przez leśników
i koła łowieckie imitacji ludzkiego potu – tzw. hukinol. Wodnista
substancja, którą polewano słupki
znaczące pola, przez pewien czas
skutecznie zniechęcała szkodniki do wkraczania na teren upraw.
Wielu rolników pokładało nadzieję
w komercyjnych odstrzałach. Tyle,
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na poprawie współpracy wszystkich
służb – mówi Maciej Danek z Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich
i Powodziowych w Podegrodziu.
– Chcieliśmy pokazać, jak skutecznie udzielić pomocy. Uczyliśmy również, jak bezpiecznie ratować, aby
nie ucierpiał na tym nie tylko poszkodowany, ale również ratownik.
Jedna z uczestniczek szkolenia, Natalia Mikos z sopockiego WOPR–u,
przyznaje, że metody udzielania pomocy na wodach górskich zdecydowanie różnią się od tych przeprowadzanych nad morzem.
– U nas korzysta się głównie
ze sprzętu pływającego, motorówek
czy skuterów, tutaj potrzebne są inne
umiejętności, między innymi… czytania wody – mówi.

Do niektórych ćwiczeń został
udostępniony również śmigłowiec
TOPR. Jak wyjaśnia Jacek Broński, ratownik TOPR, w górach pieszo do poszkodowanego dociera się w kilka
godzin, przy użyciu śmigłowca można być na miejscu w trzydzieści minut. A wiadomo, że gdy w grę wchodzi ludzkie życie, każda minuta jest
ważna.
Ważna jest również koordynacja wszystkich służb biorących udział w akcjach, szczególnie
powodziowych.
– Cennym doświadczeniem dla
wszystkich uczestników szkolenia
było więc przetrenowanie schematu działania w takich zagrożeniach
– podsumowuje Marcin Rojna, ratownik GOPR.
MONIKA CHROBAK

Dzik w kartoflisku
że nasz bohater nie ma tak efektywnego poroża jak jeleń, to i myśliwych zapraszanych z całej Polski
na kontrolowany odstrzał systematycznie ubywa. Mimo to w zeszłym roku straty po dzikach udało
się ograniczyć do minimum. Jednak po ostatniej zimie ledwie odbudowany optymizm rolników spadł
prawie do zera.
Stanisław Michalik, nadleśniczy
z Piwnicznej i kierownik miejscowego Ośrodka Hodowli Zwierzyny, przyznaje, że tegoroczne szkody
są rzeczywiście szczególnie dotkliwe. Dziki schodziły za jedzeniem
wyjątkowo nisko. Tam, gdzie łatwo się im przemieszczać i gdzie
trudniej je dokarmiać. I choć 20
punktów dożywiania rozlokowanych na terenie całego nadleśnictwa

systematycznie uzupełniano kukurydzą, i nadal się uzupełnia, zwierzętom to nie wystarcza. Uszczuploną tkankę tłuszczową najszybciej
odbudowują młode ziemniaki oraz
pędraki żyjące w ziemi. A w tym
roku ziemia, mimo pokrywy śnieżnej, nie była zamarznięta. Użytki zielone, te, do których rolnikom
dopłaca Unia Europejska, stały się
idealnym miejscem do żerowania,
tak jak teraz pola kartoflane. Stąd
już nadleśnictwo musiało wypłacić
30 tys. zł na odszkodowania. Czy
to dużo? I tak i nie. Trzy lata temu
kwota odszkodowań stanęła na poziomie 130 tys. zł, dwa lata temu
na 50 tys. zł, w zeszłym roku wypłacono zaledwie 13 tys. zł.
W tym samym czasie rósł odstrzał z liczby 60 dzików w 2010

A

Uk=

1,07
W/m2 x K

(1)

roku do 90 w roku ubiegłym.
W tym roku zwierząt odstrzelono
już 10, a zliczanie strat tak naprawdę się zaczyna. Bo dopiero na wiosnę widać zniszczenia dokonane
przez dziki jesienią. Związane jest
to z przepisami o okresie wegetacyjnym. Dla Sądecczyzny okres
ten obejmuje miesiące do września, dlatego ubytki z października podlicza się dopiero wiosną następnego roku.
– Tym samym mamy teraz kumulację strat z zeszłego okresu jesienno–zimowego i tegorocznej,
wyjątkowo długiej zimy – tłumaczy nadleśniczy. Może się okazać,
że pula odszkodowań znowu osiągnie pułap sprzed trzech lat. – Jeden
hektar zniszczeń w użytkach zielonych, łąkach i pastwiskach, które

po dzikach trzeba czasem zupełnie
na nowo obsiewać, kosztuje nas
tysiąc złotych – zaznacza Michalik.
A Nadleśnictwo Piwniczna obejmuje aż 20 tysięcy hektarów…
Dodatkowo Unia Europejska zakazała używania hukinolu, a nowy
środek o podobnym działaniu Nadleśnictwo dopiero zamówiło. Za
darmo otrzyma go około 50–60
rolników.
A co z odstrzałami? Te najskuteczniejsze, zbiorowe będzie można przeprowadzić dopiero w październiku. Ale Michalik uspokaja,
że populacja szkodników najprawdopodobniej utrzymała się na poprzednim poziomie i gdy dziki się
odkarmią po zimie, wszystko wróci do względnej równowagi. Tym
bardziej, że zwierzaki te mają też
w zwyczaju wynosić się na dobre
z terenów, gdzie myśliwi choć raz
sięgną po broń.
EWA STACHURA
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Trębacz z Bobowej
na Monte Cassino
W sobotę minie 69 lat od momentu, kiedy po czterech miesiącach
ciężkich walk polscy żołnierze II
Korpusu zatykają biało–czerwoną
flagę na wzgórzu Monte Cassino.
W południe, 18 maja 1944 r.
plutonowy Emil Czech trębacz
3. Dywizji Strzelców Karpackich
odegrał na ruinach zdobytego
klasztoru hejnał mariacki, ogłaszając światu zwycięstwo żołnierza polskiego w jednej z najgłośniejszych bitew II wojny
światowej. Alianci mają otwartą drogę na Rzym. Moment ten
został uwieczniony m.in. na angielskich znaczkach pocztowych.
Emil Czech pochodził z Bobowej,
nieopodal Nowego Sącza.
Późniejszy trębacz spod Monte
Cassino urodził się w 1908 r., jako
jedno z jedenaściorga dzieci Marii i Józefa Czechów. Absolwent 6–
klasowego gimnazjum i 3–letniej
szkoły przemysłowej. Do wybuchu wojny pracownik umysłowy.
W 1939 jako żołnierz I Pułku Saperów Kolejowych walczył w rejonie Stryja. 20 września przekroczył
granicę Węgier, gdzie został internowany. Następnie przez Jugosławię, Grecję, Turcję i Syrię dotarł
do Palestyny, a tam wcielono go
do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Jego szlak bojowy
w Afryce wiódł przez Aleksandrię
i Tobruk (brał udział w 8–miesięcznej bitwie o wzgórze El Ghazal),
a następnie przez Irak (1943) trafił do Włoch.

Do Polski wrócił w 1947 i osiedlił się w Kłodzku, gdzie do emerytury pracował w PKP. Był też
m.in. członkiem orkiestry kolejowej i ławnikiem sądowym.
Odznaczony Brązowym Krzyżem
Zasługi z Mieczami, Gwiazdą za
Wojnę 1939–45, Gwiazdą Afryki,
Gwiazdą Italii, Medalem za Obronę Imperium Brytyjskiego, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino
i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W 1975, w 30.
rocznicę bitwy pod Monte Cassino spotkał się z młodzieżą w bobowskim Liceum Ogólnokształcącym, m.in. prezentując swoją
słynną trąbkę. Zmarł w 1978 r.
w Kłodzku.
(MICZ)
(Wykorzystano fragmenty książki
„Bobowa od A do Ż”)

Wysoka cena internetowej miłości
P O D PA R AG R A F E M . 26–letni Krystian T. najpierw uwodził kobiety, a później wyłudzał od nich spore
sumy pieniędzy. 38–letnia sądeczanka straciła w ten sposób ok. 300
tys. zł. Nigdy ich nie odzyskała. Dla
„Tulipana” zadłużała się w bankach,
fałszując dokumenty i teraz jej samej
grozi akt oskarżenia.
Mało kto jest tak znany prokuratorom jak mieszkaniec podsądeckiej wsi Krystian T. Przeciwko 26–
latkowi były lub są prowadzone
postępowania w Gorlicach, Zakopanem, Bochni i w Nowym Sączu.
Mężczyzna ma na swoim koncie
wyroki za oszustwa internetowe,
włamania na cudze konta. A ostatnio dał się poznać jako internetowy uwodziciel. Prokuratury
w Bochni i Nowym Sączu prowadzą śledztwa w sprawie wyłudzeń
znacznych kwot od dwóch kobiet.
O ponad 10 lat starszą od siebie sądeczankę poznał przez internet. Kobieta pożyczała pieniądze
26–latkowi, sprzedała mu także
swoją nieruchomość za 100 tys.
zł i zaciągała dla niego kredyty
w bankach.
– W sumie pożyczyła w bankach blisko 160 tysięcy złotych
– mówi prokurator Beata Stępień–
Warzecha, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym
Sączu. – Pieniądze przekazała
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POŻYCZKI 30’tki

PRZEDWYPŁATOWE
· 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

668 930 302
www.daiglob-ﬁnance.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
525 225 525

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, tapicerki, materacy. Tel. 669–455–447.

Zadzwoñ!

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

EKSPRESOWA PO¯YCZKA
na Pierwsz¹ Komuniê
w
3
szybka decyzja
a
aty
sam ustalasz termin sp³aty
3
3
doje¿d¿amy do Klienta
3
do 1500 z³
Po¿yczka bez ryzykaa

NOWY S¥CZ , ul.Sobieskiego 14A/3, tel. 183 348 037
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Okulary Markowych Producentów:

mężczyźnie, który obiecał, że będzie spłacał kredyty. Nigdy to nie
nastąpiło. Ponadto mężczyzna,
korzystając z jej danych osobowych, zaciągał pożyczki na portalach internetowych.
38–letnia sądeczanka straciła
w ten sposób 300 tys. zł. I nie tylko nie udało się jej odzyskać utraconych pieniędzy, to jeszcze grozi
poszkodowanej postawienie zarzutów. Jak dodaje Beata Stępień–
Warzecha, kobieta wprowadzała
w błąd banki, starając się o kredyt: – Posługiwała się sfałszowanymi zaświadczeniami o pracy
w firmie Krystiana T., gdzie miała osiągać zarobki w wysokości 5
tysięcy złotych. Nigdy tam jednak
nie pracowała. W jej przypadku
może się więc pojawić co najmniej zarzut pomocnictwa w wyłudzeniu kredytów.
Krystian T,. ma już na koncie kilka wyroków. Sprawy prowadzone przez gorlicką
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prokuraturę były z dotychczasowych najpoważniejsze.
– Dotyczyły między innymi
szeregu oszustw na szkodę różnych operatorów sieci komórkowych telefonicznych – dodaje
Beata Stępień–Warzecha. – Mężczyzna zawierał umowy z operatorami, a potem nie płacił za
usługi.
Oszukał też ponad 100 osób,
wykorzystując sieć teleinformatyczną, włamując się na cudze
konta czy posługując się cudzymi danymi w celu zawarcia umów
o pożyczkę.
Wśród kilku wyroków skazujących, jeden – dotyczący szkód
wyrządzonych operatorom sieci
komórkowych – jest bez zawieszenia. W kwietniu br. Krystian
T. został skazany na 9 miesięcy
pozbawienia wolności. Wykonanie kary musi zarządzić teraz sąd
penitencjarny.
MONIKA CHROBAK
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Dziewczyna, która kopiuje mistrzów
PA S J E . Skończyła szkołę ekonomiczną, ale nie przepracowała w tym zawodzie nawet jednego dnia. Odkąd
pamięta, zawsze malowała. Dziś Renata Brzezowska, samouk, kopiuje obrazy mistrzów. Przymierza się
właśnie do „Bitwy pod Grunwaldem”
Jana Matejki.

– Teraz marzę
o Matejce,
o Bitwie pod
Grunwaldem
na płótnie, takim
dwa na trzy metry

Wilki i konie
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– mówi trochę z rozmarzeniem
Renata Brzezowska.

FOT. ARCHIWUM RENATY BRZEZOWSKIEJ

Nigdy nie brała lekcji, ani nie
szkoliła ręki. Nauczyciele plastyki
poprzestawali na stawianiu jej szóstek zastrzeżonych dla tych szczególnie utalentowanych.
– Już w wieku szesnastu lat
miałam własny, wyrobiony styl.
I w tym stylu utwierdzałam się
i rozwijałam w kolejnych latach
– mówi, nie kryjąc satysfakcji.
Bez fałszywej skromności przyznaje, że to był główny powód, dla
którego nawet nie starała się o miejsce w którejś ze szkół artystycznych. Czuła, że sama idzie we właściwym kierunku.
Skończyła szkołę ekonomiczną,
ale nie przepracowała w tym zawodzie nawet jednego dnia. Dzięki ogromnej miłości i wsparciu
rodziców mogła skupić się na rozwijaniu talentu, który z czasem
stał się jej sposobem na życie i zarobek. Jej pierwszymi klientami
i – czasem bardziej surowymi niż
ktokolwiek obcy – recenzentami
byli członkowie bliższej i dalszej
rodziny. Dzięki siostrze zaczęła malować postacie ludzkie. Ale
pierwszymi i do dziś ukochanymi
bohaterami prac Renaty są wilki i konie.
– Wilki, bo są uosobieniem
wolności i dzikości. A konie? Konie są po prostu piękne – tłumaczy Renata i dodaje przy okazji,
że i jej klienci w pełni podzielają
miłość do tych zwierząt. – Bo chyba w każdym z nas drzemie ułańska dusza – stwierdza.
Patrząc na flamandy spod pędzla Renaty rzeczywiście ciężko tej
miłości nie podzielać. Renata sama
przyznaje, że jest miłośniczką
szczegółu, który widać w fotograficznym wręcz odwzorowaniu mięśni, bujnych grzyw…

Kopia „Dziewczyny z perłą”
wzbudziła w czasie jednego
z sądeckich jarmarków
rękodzielniczych tak ogromne
wrażenie na widzach, że wielu z nich
stwierdziło: To jest reprodukcja.

Perła na szczęście
Miłość do precyzji znalazła jeszcze jedno ujście. Artystka postawiła sobie kolejną poprzeczkę – kopiuje wielkich mistrzów. Jej kopia
„Dziewczyny z perłą”, dzieła najsłynniejszego z mistrzów holenderskich Vermeer’a wzbudziła w czasie jednego z sądeckich

jarmarków rękodzielniczych tak
ogromne wrażenie na widzach,
że wielu z nich twierdziło wprost,
że to nie może być kopia, że to bez
wątpienia jest reprodukcja. Brzezowska nie bardzo wiedziała, jak
odbierać te uwagi. Z jednej strony
sceptycyzm potwierdzał jej kunszt,
z drugiej poddawał w wątpliwość
jej talent, bo przecież nic miłego nie ma w tym, że ktoś nie wierzy w nasze możliwości. Podeszła do dzieła jeszcze raz, z tym
samym skutkiem. Było tak doskonałe, że z miejsca znalazło
klienta. Zresztą jej umiejętności kopisty mają swoje odbicie
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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

na co dzień w kolejnych prywatnych zamówieniach.
– Teraz marzę o Matejce, o Bitwie pod Grunwaldem na płótnie,
takim dwa na trzy metry – mówi.
Bo Matejko, któremu nie bardzo
dziś po drodze z dzisiejszymi miłośnikami sztuki, jest dla Renaty mistrzem nad mistrzami.
Ale przeglądając prace młodej
malarki, trzeba nastawić się na niespodzianki. Ostatnio pokochała…
jeże. Te niepozorne zwierzątka rządzą pędzlem dziewczyny na równi z… kosmosem. Malarskie odbicia zdjęć kosmosu wykonanych
przy użyciu najnowszych technologii od dłuższego czasu precyzyjnie trafiają w gusta klientów młodych wiekiem.

Grunt to rodzina
Czy ze sztuki da się wyżyć?
To przyziemne pytanie stłamsiło
już niejeden talent. Renata, choć
ma to szczęście, że już na swoich pracach zarabia, uśmiecha się

w odpowiedzi. Jej szczęście jest
jeszcze większe. Odkąd tylko pochłonął ją duch sztuki, może liczyć
na nieustające wsparcie rodziców.
Bez tego wsparcia byłoby krucho.
Tata zawsze finansował oprawy,
nie szczędził też na kolejne wydatki na pędzle, płótna i inne niezbędne materiały. A mama? A mama
to niewyczerpane źródło optymizmu i wyrozumiałości. Bo Renata pracuje w domu i czasem zapomina o całym bożym świecie,
o tym, że farba olejna, z którą ostatnio zaczęła pracować, plami obrusy na amen, o tym, że już środa, a nie poniedziałek… To dzięki
mamie artystka wyszła do świata ze swoimi pracami. Od kilku lat
jest aktywnym członkiem sądeckiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych i z powodzeniem brała
udział w miejscowych konkursach
plastycznych. Na co dzień jej prace można oglądać na deptaku przy
ul. Jagiellońskiej.
EWA STACHURA
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Parkują, jak chorują
DT S C Z Y T E L N I KÓW. Mieszkańcy osiedla
Wojska Polskiego nie potrzebują żadnych statystyk medycznych, by doskonale orientować
się w sezonach zwiększonej zachorowalności choćby na grypę. Wystarczy, że muszą korzystać z chodnika wzdłuż ul. Poniatowskiego na wysokości przychodni Remedium, który
pacjenci notorycznie zastawiają samochodami. Podobnie jest w przypadku przychodni
Antidotum mieszczącej się przy ul. Broniewskiego. Tam auta parkują nawet na przystanku autobusowym.
Przychodnia Remedium, która w ostatnim
czasie znacząco się rozbudowała, nie zabezpieczyła swoim pacjentom wystarczającej
ilości miejsc parkingowych. A ci tym samym, szczególnie zimą, parkują, gdzie się
da, ze szczególnym upodobaniem do zastawiania całej szerokości chodnika. Piesi
nie mają szans na przejście tamtędy suchą
stopą, bo muszą brnąć w śniegu po trawniku wzdłuż płotu okalającego Biały Klasztor. Najtrudniej jest matkom z wózkami
– spacerówki o małych, skrętnych kółkach
trzeba przeprowadzać ulicą. Podobnie jest
w czasie deszczu. Trudno zliczyć, ile razy
dochodziło już tam do scysji między zmotoryzowanymi, a pieszymi.
Równie dotkliwie to parkowanie odczuwają zmotoryzowani mieszkańcy pobliskich osiedli. Auta zaparkowane od strony
przychodni mocno ograniczają przepustowość jezdni. Ruch z dwukierunkowego
zmienia się w wahadłowy.
– Czy naprawdę nie da się z tym nic
zrobić? Może dałoby radę postawić znak
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Zarządy nie są obojętne
Okazuje się, że problem miejsc parkingowych już od dawna jest solą w oku zarządu Remedium, który złożył u prezydenta
wniosek, by przy parkingu przylegającym
bezpośrednio do przychodni ustawić tabliczkę z informacją o wyłączności dla pacjentów na czas otwarcia placówki.
– Na naszym parkingu parkuje całe
osiedle. Proszę zobaczyć w niedzielę, wszystkie miejsca są zajęte, a przecież przychodnia nie pracuje. Zimą też
doskonale widać, jak długo auta tu stoją, bo na niektórych zalega czapa śniegu z kilku dni – komentuje dr Maria
Workiewicz–Kwaśniewska.
Zarząd Remedium nie jest też obojętny
na zastawianie chodnika po drugiej stronie.
Rozmawiał nawet w tej sprawie ze strażą
miejską. – Nasz wewnętrzny parking dla
personelu jest czasem przepełniony. Ale
nawet przy dobrej woli trudno ten problem rozwiązać.
Przy Broniewskiego z parkowaniem
też nie jest łatwo, a pacjenci korzystający z przychodni Antidotum potrafią zostawiać auta, według czytelników, wprost
na przystanku autobusowym. Prezes placówki Grażyna Kazana–Węglowska protestuje. Przed remontem ośrodek dysponował rzeczywiście jedynie trzema miejscami

Co może władza?
Miejski Zarząd Dróg już przymierza się
do ustawienia znaku wymuszającego rotację pojazdów parkujących w zatoczce
parkingowej na wprost Remedium. Będzie
znak o zakazie parkowania powyżej godziny. Jeśli chodzi o chodnik przy Klasztorze,
tu sprawa jest bardziej skomplikowana.
– Według przepisów, jeśli kierowca zostawi 1,25 metra dla pieszych, może parkować na chodniku. Wszystko jest zgodnie z przepisami. W tym wypadku różnie
bywa, a my musimy pogodzić wszystkich
zainteresowanych. A na to recepty nie
ma – podsumowuje Grzegorz Mirek, dyrektor MZD. W tym wypadku nie obejdzie
się bez pomocy straży miejskiej, która powinna skrupulatnie sprawdzać, czy kierowcy zostawiają przepisowe centymetry
dla pieszych i karać łamiących przepisy,
co na dłuższą metę może okazać się równie uciążliwe, jak kosztowne.
EWA STACHURA

P Y TA N I E D O ...
…LUCYNY SIEI,
wiceprezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej

Za nierzetelne biura podróży
zapłacą turyści
– 13 maja weszły w życie rozporządzenia Ministerstwa Finansów podnoszące minimalne kwoty zabezpieczeń finansowych na wypadek upadłości biur podróży. Dla rozpoczynających działalność w tej branży, wykorzystujących loty
czarterowe, minimalne sumy wynoszą teraz 250 tysięcy euro, dla istniejących już na rynku – 12 procent rocznego
dochodu, nie mniej jednak niż 149 tysięcy euro. Czy poprawi to bezpieczeństwo turystów korzystających z usług operatorów turystycznych?
– Mam wątpliwości, czy nowe przepisy w pełni zabezpieczą interesy turystów. Do tej pory kwoty zabezpieczeń finansowych też były wysokie, a mimo to biura podróży upadały i trzeba było sprowadzać turystów
z zagranicy, nierzadko z dużymi utrudnieniami. Nie
można powiedzieć, że coś daje sto procent gwarancji.
Dla przedstawicieli nierzetelnych biur podróży powinny być wprowadzone bardziej dotkliwe kary, na przykład prawo zakazujące uprawiania tego zawodu przynajmniej na dziesięć lat czy znaczne kary finansowe.
Operatorzy turystyczni, którzy ogłosili upadłość, do tej
pory nie ponieśli żadnych poważnych konsekwencji.
Klienci mogą się czuć jedynie wtedy bezpieczni, kiedy wybiorą sprawdzone biuro podróży. Wyższe gwarancje najbardziej odczują turyści, bo teraz na pewno
wzrosną ceny wycieczek. Ktoś przecież będzie musiał
za te zmiany zapłacić. A zawsze uderza to w tych, którzy są na końcu tej sieci powiązań.
(MCH)

W ubiegłym roku w Polsce upadło w sumie 10 biur
podróży. W tym pięć z Mazowsza, trzy ze Śląska
i dwa z Wielkopolski. Do kraju trzeba było sprowadzić prawie 7 tysięcy turystów.
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z zakazem parkowania na chodniku chociaż po stronie klasztoru? Trudno wymagać, by stała tutaj cały czas straż miejska
– pytają za naszym pośrednictwem mieszkańcy osiedla.

parkingowymi, ale po przebudowie liczba
miejsc wzrosła do 15, z czego dwa są zarezerwowane dla pacjentów. Zarząd przymierzał się też do zagospodarowania placu zieleni przylegającego do Szkoły Podstawowej nr
18, okazało się jednak, że koszty przewyższają możliwości przychodni. Ostatecznie
szkoła udostępniła jej pacjentom niewielką
część swojego terenu, wydzielony mały plac.
– I naprawdę uważam, że miejsc jest
wystarczająco. Nawet nie wydzielaliśmy
specjalnego parkingu dla personelu, żeby
wszyscy się pomieścili – podkreśla prezes, ale jednocześnie przyznaje, że sami pacjenci robią czasem niepotrzebne zamieszanie. Wielu z nich najchętniej wjechałoby
do przychodni wprost pod drzwi gabinetu.

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem
materiałów szeroko rozumianych jako
chemia budowlana oraz systemów
ociepleń budynków.

Pełen

asortyment

wysokiej

jakości

produktów, fachowe i pewne doradztwo
oraz odpowiedzialność czynią z firmy
Greinplast
partnera,

niezawodnego
tworzącego

i

solidną

pewnego
markę

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

800 415 999
Godziny pracy infolinii w dni powszednie od 7:00 do 15:00.
Koszt połączenia bezpłatny.

Pamiętajcie o ogrodach
Walka o działki

KO N T R OW E R S J E . Sądeccy działkowcy bardzo aktywnie włączyli się
do ogólnopolskiej akcji ratującej wypracowany przez lata kawałek zieleni
i swoją jedyną najczęściej pasję. Kiedy
okazało się półtora roku temu, że Trybunał Konstytucyjny aż 24 z 50 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych uznał za niezgodne z konstytucją, działkowcy zasypali posłów,
prezydenta i premiera tysiącami apeli.

właścicielom – samorządom, państwu, ewentualnie osobom prywatnym. Najczęściej bowiem właścicielem gruntu pod działkami jest
samorząd albo Skarb Państwa. Nie
mogą go jednak sprzedać, ale w wypadku uznanych roszczeń byłych
właścicieli musi płacić odszkodowanie. PZD też nie jest właścicielem
– ma grunty w użytkowaniu wieczystym, również bez prawa sprzedaży.

Ogrody warte bilion
Działkowcy nie mają wątpliwości,
że idzie tak naprawdę, nie o zastosowanie się do wyroków Trybunału, ale
o grunty – łakomy kąsek samorządów i deweloperów. Ustawę o ROD
do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżyły duże miasta, jak Warszawa
czy Wrocław, a projekt PO przedstawiał w Sejmie poseł Stanisław Huskowski, były prezydent Wrocławia
właśnie. Działki położone w centrach
miast to byłaby dla samorządów żyła
złota. Ostatnio wyceniono, że wartość wszystkich gruntów pod ROD
w Polsce to około 1 bln zł.

Cztery projekty
Zdaniem sędziów Trybunału ustawa 7 lipca 2005 r. narusza m.in. prawo do wolności zrzeszania się (dzisiaj działkowcy muszą być członkami
PZD), ogranicza prawa samorządów
i państwa jako właścicieli gruntów
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Sądeccy działkowcy interweniowali u posła Andrzeja Czerwińskiego
pod lwią częścią ogródków działkowych. Trybunałowi nie podobał się
również monopol PZD w zarządzaniu gruntami. Sejm jednak nie kwapił się do szybkiego nowelizowania prawa, a kiedy projekty nowych
ustaw już się pojawiły, działkowcy
mieli swój własny – podpisany przez
924 tys. osób. Największy sprzeciw
miłośników zieleni wzbudza projekt PO, którą na tę okoliczność posłowie opozycji nazwali Platformą

Deweloperską. Wszystkie cztery
projekty (PO, SP, SLD i obywatelski) trafiły teraz do komisji sejmowych i mogą tam ugrzęznąć na długo. To scenariusz dla działkowców
równie kiepski, jak przyjęcie ustawy proponowanej przez Solidarną Polskę czy Platformę Obywatelską. Jeżeli nowa ustawa nie wejdzie
w życie przed 20 stycznia 2014 r.
to grunty, na których leżą działki,
zostaną zwrócone ich pierwotnym

W Nowym Sączu jest 12 ROD,
w Starym Sączu dwa. Tylko w ROD
„Zabełecka Góra” jest ok. 200 działek. O ile bez względu na to, jak potoczą się losy ustawy, ogrody w Starym
Sączu są bezpieczne (plan zagospodarowania przestrzennego je uwzględnia, poza tym żadne inwestycje nie
mogą przysłonić widoku na klasztor
klarysek). W Nowym Sączu jednak
powody do obaw nie są bezpodstawne. Projekt PO dopuszcza likwidację
ogrodów na cele publiczne albo realizację planów zagospodarowania
przestrzennego.
– W Nowym Sączu, tam, gdzie
są ogrody działkowe, takich planów

Interes społeczny
– Projekt obywatelski jest najlepszy – nie ma wątpliwości Marek Sekuła Prezes ROD „Poprad” w Starym Sączu. – Najlepiej

Dokończenie na str. 11
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Superpromocja

Rolniczo - Handlowa Spółdzielnia Pracy
33-300 Nowy Sącz ul. Zielona 49, www.rhsp.pl

Model: VSG 38 L40
Silnik: Loncin 140 cm3 4KM
Szerokość robocza: 38 cm
Jeden bieg do przodu
Regulacja wysokości uchwytu
Pojemność zbiornika
paliwa: 1,2 l
Waga: 38 kg

NOWOŚĆ

Super
cena
Cena 999 zł

969 zł
Kosiarka spalinowa Victus
Model: VSP 48 K 50
Silnik: Emak K 500 OHV 140 cm3
Szerokość cięcia: 46 cm
Wysokość cięcia: 28-75 cm
Regulacja wys. cięcia 4 dźwignie
Łożyskowane koła
Obudowa stalowa

NASIONA

Glebogryzarka spalinowa Victus

• Nasiona kwiatów i warzyw
• Cebulki kwiatowe: wiosna i jesień
• Nasiona traw gazonowych, do intensywnego użytkowania, na tereny
zacienione i nasłonecznione
• Nasiona traw i mieszanek: motylkowe, łąkowo - pastwiskowe

ZIEMIA

Model: VSS 53 L70
Silnik: Loncin OHV 196 cm3
Moc: 6,5 KM
4 funkcje - wyrzut boczny, mielenie
zbieranie do kosza, napęd
Szerokość cięcia: 53 cm
Centralna regulacja
wysokości cięcia
Duże łożyskowane koła
Obudowa stalowa

• Uniwersalna
• Specjalistyczna do: palm, juk, dracen, kaktusów, paproci, surﬁnii,
pelargonii, iglaków, storczyków
• Kora
• Torf kwaśny i odkwaszony
• Nawozy mineralne rolnicze : azotowe, potasowe, fosforowe
• Nawozy naturalne suche i granulowane - kurze, bydlęce, końskie
• Nawozy mineralne ogrodnicze do:
 drzew i krzewów owocowych
 trawników, trawników z mchem, zielonych trawników
 iglaków, przeciw brązowieniu igieł
 warzyw
 róż, surﬁnii, pelargonii
 roślin rabatowych i balkonowych
 truskawek i poziomek, winogron, borówek
 roślin kwaśnolubnych

Zraszacz do trawnika
HOZELOCK GRATIS

Kosiarka spalinowa
z napędem Victus 4w1
Model: VSS 48 TBR Allroad 4
Silnik: B&S seria 575 OHV 140 cm3
4 funkcje - wyrzut boczny, mielenie
zbieranie do kosza, napęd
Szerokość cięcia: 46 cm
Wysokość cięcia: 28-75 cm
Pięciostopniowa regulacja
wysokości cięcia
Duże łożyskowane koła
Obudowa stalowa

OCHRONA
ROŚLIN

Kosiarka spalinowa z napędem 4w1

NAWOZY

od 20 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku
lub do wyczerpania zapasów

Środki ochrony roślin:
• Grzybobójcze (drzewka owocowe , warzywa, zboża siewne)
• Owadobójcze (drzewka owocowe, warzywa, kwiaty)
• Chwastobójcze (chwasty w zbożach, trawnikach, warzywach)
Preparaty gryzoniobójcze: granulowane, kostki, pasty, płynne i płatki.

AKCESORIA
OGRODOWE

R

Działki na wysypisku

nie ma bądź dopiero powstają – mówi
Elżbieta Jachnik z ROD „Kolejarz”
w Nowym Sączu. – To oznacza, że samorząd będzie mógł zrobić z tym
terenem co zechce. Nie zgadzamy się z proponowanym kształtem
ustawy. Obawiamy się, że nie tylko działki, ale cała ogrodowa infrastruktura, łącznie z budynkami wypracowana przez wiele lat rękami
i za pieniądze działkowców może zostać skomunalizowana, a my będziemy płacić podatek od czegoś, co sami
stworzyliśmy.
Nie ma w tym przesady. Na przykład działki przy ul. Barbackiego powstały na terenie dawnego wysypiska śmieci. Działkowcy własną pracą
rąk go rekultywowali. Nie wiadomo,
czy miasto, mając możliwość dysponowania gruntem, nie sprzedałoby
deweloperom gruntu pod mieszkania. Wszak Wólki to atrakcyjna lokalizacja. Z kolei w ROD przy ul.
29 Listopada większość terenu jest
w rękach prywatnych i właściciele żywo interesują się sprawą odzyskania swojej ziemi.

• opryskiwacze, konewki
• węże ogrodowe, zraszacze, pistolety, złącza
• sekatory, nożyce
• tyczki i drabinki bambusowe
• narzędzia: grabie, motyczki, łopaty, noże
• agrowłókniny i agrotkaniny

Cena 1399 zł

Cena 789 zł
Nawóz do trawników
POKON 5 kg GRATIS

Nawóz do trawników
POKON 5 kg GRATIS

DOBRY
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Nie wyobrażam sobie życia bez działki

WA R TO W I E D Z I E Ć

– Jest Pani nie tylko prezesem, ale
i kronikarzem ogrodu na Górze Zabałeckiej. Wagon, w którym jesteśmy, ma
zapewne swoje podłoże historyczne?
– Jeśli o historii mówimy, warto
zaznaczyć, że ogrodnictwo działkowe w Polsce ma 115 lat tradycji.
Nie jest więc wymysłem ostatniego okresu. Ogrody zakładane były
przede wszystkim przez zakłady
pracy, nietrudno więc teraz zgadnąć, że nasz ogród zakładała kolej.
Związki zawodowe rekomendowały pracowników do przydziału
działki i wspierały z zakładowego
funduszu świadczeń. W latach 80.
rozpadła się Centralna Rada Związków Zawodowych i na mocy ustawy
w 1981 r. powołano Polski Związek
Działkowców – któremu podlegały ogrody. Ten, w którym jesteśmy,
powstał w 1986 r. w wyniku likwidacji ogrodu „Milenium”.
– A ten z kolei istniał, jak czytam
w kronikach, od 1945 r. Kiedy go likwidowano działkowicze nie protestowali?
– Przyjęto tę decyzję raczej
ze zrozumieniem. Ogród likwidowano, by na to miejsce powstało osiedle mieszkaniowe. Podobnie
było z ogrodem na os. Barskim czy
przy Partyzantów. Działkowicze
zostali przeniesieni do wyznaczonych ogrodów na obrzeżach miasta – właśnie na Górę Zabałecką czy
Falkową i inne istniejące w mieście
– Teraz przed działkowiczami widmo
kolejnych likwidacji…
– Tego wszyscy się obawiamy. Jak
pokazuje historia, nie od dziś próbuje się zlikwidować niektóre ogrody. Wcześniej jednak likwidowano
pod cele społeczne i to nie budziło
sprzeciwu, teraz chce się to zrobić
pod cele komercyjne. Lobby developerskie spowodowało, że zagrożone są już nie pojedyncze ogrody, ale
proponowane rozwiązania doprowadzą do upadku większość z nich.
– W wagonie jest tabliczka z pociągu, którego też od dawna już nie
ma, a kursował na linii Nowy Sącz
– Prešov…
– Teraz to nabiera symbolicznego znaczenia. Tablicę dostaliśmy
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FOT. ARCH.

Z ZOFIĄ MRÓZ, prezesem ROD „Góra Zabałecka” R O Z M AW I A M Y w… wagonie pociągu na terenie ogrodu

Młodzi
interesują się
ROD

Dla Zofii Mróz działka to drugi dom
od zaprzyjaźnionych działkowiczów z partnerskiego miasta na Słowacji. Współpracujemy z nimi
od 2004 r.
– Działkowicze z sąsiedniego kraju
mają takie same problemy jak polscy?
– Od kiedy z nimi współpracujemy, działali na podobnych zasadach, jakie nam chce się teraz
zafundować. W 2004 r. w regionie preszowskim było 60 ogrodów.
Ostatnio ze zdumieniem przyjęłam
wiadomość, że ocalało już tylko 17.
Boję się, że u nas będzie podobnie.
– Co wówczas?
– Nie wyobrażam sobie życia
bez działki. Nie tylko dla mnie,
ale i wielu innych działkowiczów
to praktycznie drugi dom. Były
czasy, kiedy działka nas praktycznie żywiła. Ogród pełni wiele

FOT. (KG)

pożytecznych społecznie funkcji.
Po pierwsze, integruje środowisko. Po drugie, uczy kolejne już
pokolenia podstawowych wartości – szacunku do ludzi, przyrody
i pracy. Po trzecie, stanowi źródło wypoczynku, jest miejscem,
gdzie rodziny spędzają wakacje
– bo wielu działkowiczów nie stać
na wojaże. Po czwarte – o czym już
wspomniałam – daje nam zdrową żywność. Po piąte… Można tak
wyliczać, ale czy te argumenty
trafiają do polityków? Mam wrażenie, że nie dbają oni o interesy tych najsłabszych, którzy nie
potrafią się bronić, a wspierają
tych bogatych lub tych, którzy
na krzywdzie słabszych chcą się
wzbogacić.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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W tym roku Rodzinny Ogród Działkowy „Poprad” w Starym Sączu
obchodzi jubileusz 60–lecia istnienia. Liczy 157 działek. Najstarszy z działkowców użytkuje swój
ogródek od 1954 r. – Mimo trudnego teraz okresu dla nas, każdy stara się utrzymać swój skrawek ziemi.
Część osób zajmuje go pod uprawę
warzyw, owoców. Dziś szczególnie młodzi są zabiegani, mają mniej
czasu na oporządzanie ogródków,
ale chętnie wykorzystują je pod
rekreację. Mnie cieszy, że w ogóle młodzi są zainteresowani ROD
– mówi Marek Sekuła, prezes ROD
„Poprad”. W tym momencie nie ma
wolnych działek, ale – jak informuje
– w kolejce czeka kilka małżeństw
z małymi dziećmi.

A
Mariusz Jędrzejek
Adam Wożniak

tel. 513 698 461
888 975 547
www.drewnolim.pl
biuro@drewnolim.pl

Meble ogrodowe Domy szkieletowe

Produkcja i sprzedaż mebli ogrodowych
( Domy letniskowe z drewna
( Domki dla dzieci
( Altany (kwadratowe, prostokątne, sześciokątne)
( Huśtawki i studnie
( Stoły, krzesła i ławy
( Zadaszenia na tarasy
( Domy szkieletowe
( Więźby dachowe

DOBRY
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Walka o działki
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FOT. ARCH.

11 379 osób (34,67 proc. wszystkich działkowców) wzięło udział w badaniu dotyczącym członków ROD w Małopolsce. Wśród
nich jest 393 powyżej 80. roku życia, 3111
jest w wieku 66–80 l., 4491 – 51–65 l.
2401 – 36–50 l., 897 – 25–35 l., 86 – jest
w wieku do 25 l.
1498,1503 ha zajmują małopolskie ROD,
w tym 32 559 działek.
3069 działek w małopolskich ROD przeznaczone są pod rekreację, 2122 to działki
uprawowe, 6188 – rekreacyjno–uprawowe.
272 są rodzinne ogrody działkowe w Małopolsce, 12 na Sądecczyźnie.
211 osób oczekuje na przydział działki
w małopolskich ROD.

11

będzie chronił interesy działkowców, zachowuje wszystkie korzystne regulacje nie podważone przez TK, przekształca
PZD w stowarzyszenie, gwarantuje wolność zrzeszania
się, a to oznacza, że zachowane zostaną prawa do gruntów
ROD. Z tym zgodziło się również PSL, popierając nasz projekt
i nie składając swojego.
Działkowcy nie wyobrażają sobie, by mogli stracić swoje ogródki.

– PZD i działkowcy dają miastu tereny zielone, czyste powietrze, relaks, wypoczynek, młodzieży bezpłatną naukę obcowania
z przyrodą – dodaje Elżbieta Jachnik. – Samorządy do ROD nie dopłacają jednej złotówki. To dla
wielu z nas całe nasze życie. Proszę jeszcze zauważyć, że ogrody
działkowe pełnią funkcję miejsca letniego wypoczynku dla tych,
których nie stać na wakacyjny
wyjazd. To przecież wszystko jest
nie do przecenienia.
(BOG)

A

SPRZEDAŻ WYNAJEM SERWIS
„Agrodom” S.C.
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 245,
tel./fax: (18) 444 39 00
tel.kom. 606 489 306
email: agrodom@agrodom.com.pl
www.agrodom.com.pl
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Artyści prysznicowi i profesjonalni walczą o udział w show
R O Z R Y W K A . Must be the Music
– Tylko Muzyka! – tytuł tego show
za sprawą zespołu Lachersi gości
na ustach wielu sądeczan i rozpala nadzieje młodych artystów z całego regionu. W niedzielę temperatura osiągnęła apogeum – Lachersi
walczyli w telewizji o finał, a w sądeckim Miejskim Ośrodku Kultury
zorganizowano casting do szóstej
edycji programu.
Od rana, bo pierwszych uczestników castingu rejestrowano od 8.30, z MOK dochodziły
dźwięki instrumentów i głosy wokalistów. Najmłodszych uczestników wspierali rodzice, starszych
– przyjaciele i partnerzy.

Przed występem

R

E

K

L

A

M

Kasia Ogorzałek śpiewała przy własnym akompaniamencie gitarowym. Przed
występem nie była skora do zwierzeń, żeby nie zapeszyć.

ZDJĘCIA KRZYSZTOF STACHURA

Klaudia Nowicka przyjechała na występ z zespołem metalowo–rockowym X–rayc, z którym
śpiewa od roku. Jej koledzy grają
natomiast ze sobą od dwudziestu
lat i przez to ona, jako najmłodsza stażem, czuła się szczególnie odpowiedzialna za niedzielną próbę. – Perkusiście można
życzyć połamania pałeczek, a mi?
Mi chyba połamania nóg na scenie – mówiła.
21–letnią Patrycję Wal przyłapaliśmy jak pod opieką koleżanki,
pilnującej, by Patrycja nie uciekła w ostatniej chwili, śpiewała
na próbę, siedząc na parapecie.
Dziewczyna pochodzi z Zamościa,
do Nowego Sącza przyjechała studiować na WSB. Nigdy nie występowała na scenie, śpiewu uczyła
się jedynie przez rok.
– Jestem typowym artystą
prysznicowym. Do udziału w castingu namówiła mnie właśnie
koleżanka, bo ja już kilka razy
się wybierałam, ale nic z tego
nie wyszło. Pogoda mi sprzyja.
Leje z nieba, szum wody to dla
mnie bardzo swojskie klimaty
– żartowała.
A poprzeczkę postawiła sobie
wysoko, bo jury chciała przekonać do siebie utworem „Hold”
Christiny Aquilery. Niepewność
wzrosła, gdy dowiedziała się,
że jury może jej narzucić wykonanie innego utworu z listy, którą
udostępniano w czasie rejestracji.
– I będę musiała to zaśpiewać bez
podkładu – wyjaśniała Patrycja.
Członkowie zespołu EKG
– trzech muzyków pochodzi
z Nowego Sącza, dwóch z Bochni
– są muzykami profesjonalnymi,
wykładają muzykę w szkolę i podnoszą własne kwalifikacje na Akademii Muzycznej w Katowicach.
Grają razem od 2008, a ich kawałki

Zespoły miały więcej czasu na występ niż wokaliści.
rosną w popularność w internecie, na wrzucie i youtube. Do castingu podeszli poważnie, trochę
spięci, choć jeszcze przed rejestracją, woleli rozmawiać z nami nie
przed, a po występie.

Po przesłuchaniu
Patrycji trudno ukryć rozczarowanie: – Miałam tylko 30 sekund na prezentację, a piosenka, którą wybrałam, ma bardzo
długi wstęp i tak naprawdę nawet nie zdążyłam dobrze zacząć
śpiewać, a czas się skończył. Teraz
wybrałabym zupełnie inny utwór.
Ale jest jeden plus tego występu.
Zawsze myślałam, że jak mi się
tu nie powiedzie, to przestanę
śpiewać, a teraz czuję, że nawet

jeśli do mnie nikt nie zadzwoni,
to i tak będę dalej śpiewała.
Klaudia nie kryła optymizmu.
Jej zespół dostał czas na wykonanie dwóch autorskich kawałków „Miriam” i „Endo” w całości. – Zespoły mają więcej czasu
na występ niż wokaliści. A może
byliśmy tak dobrzy, że chciano
nas posłuchać dłużej? – podsumowuje z optymizmem.
Adam Jarzmik, wokalista i klawiszowiec z EKG jest zdecydowanie bardziej rozmowny niż przed
występem. – My już próbujemy
czwarty raz. Dwa razy nam się nie
powidło. Ostatnim razem udało
nam się dostać do Warszawy, ale
czegoś chyba zabrakło. Teraz dostaliśmy kolejną szansę. Mieliśmy

Klaudia Nowicka występowała
jako nowicjuszka, w zespole o 20–
letnim stażu. A to zobowiązuje
do maksymalnego wysiłku.

Patrycja Wal mówi o sobie: Jestem
piosenkarką prysznicową.

dziką kartę wstępu i byliśmy przesłuchiwani poza kolejnością. Jak
to się skończy? Nie wiem. W takich programach trzeba mieć coś
z showmana. Czy my jesteśmy
showmanami? Też nie wiem. Ale
na pewno lubimy się bawić.
EKG też postawiło na autorską
muzykę. Grają pop, rock z elementami funky.

O wynikach castingu zostaną poinformowani 4 lub 5 czerwca. Już
wiadomo, że 120 startujących otrzymało minimum trzy głosy na tak.
Trzymamy kciuki i gratulujemy Lachersom, którym nie udało się wygrać show, ale dzięki którym wielu
myzyków z naszego regionu zaczęło
mocniej wierzyć w swoje siły.
EWA STACHURA
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Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

ogłasza, przetarg na sprzedaż
lokalu mieszkalnego wolnego-niezamieszkałego
w Nowym Sączu. Korzeniowskiego 10/27, IIIp. do remontu,
pow.47,72 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc,
cena wywoławcza 120.000- zł, wadium 6.000,Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2013r. o godź. 10-tej
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.
***
lokalu mieszkalnego wolnego-niezamieszkałego
w Nowym Sączu. Lwowskiej 77/25, IVp. do remontu, pow.35,90
m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka,
cena wywoławcza 80.000- zł, wadium 4.000,Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2013r. o godź. 10-tej
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.
***
lokalu mieszkalnego - zamieszkałego
w Nowym Sączu ul. I Brygady 28/41 parter. w którym zameldowanych jest 7 osób. do remontu, pow.60,13 m2, 3 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka, wc, cena wywoławcza 95.000- zł, wadium
5.000,- Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2013r. o godź. 10-tej
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.
***
Szczegółowych informacji udziela
dział członkowsko-mieszkaniowy GSM
tel. 18 443 53 56 w. 31
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Biuro Podróży LAVISTA Spółka Jawna
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 32,
tel/fax (18) 444-44-45, kom. 608761109
www.lavista.pl, biuro@lavista.pl
NIP: 734-319-66-21

WYCIECZKI AUTOKAROWE

WYJAZDY Z NOWEGO SĄCZA!

1. EGER – jednodniowy wyjazd na baseny termalne, degustacja wina. Cena: 105 zł (dzieci do lat 16 zniżka 10 zł)
2. LWÓW – wycieczka weekendowa. Cena: 265 zł
3. PRAGA – wycieczka weekendowa. Cena: 365 zł
4. BUDAPESZT – wycieczka weekendowa, baseny termalne w Egerze. Cena: 315 zł
5. WIEDEŃ – wycieczka weekendowa. Cena: 365 zł
6. WIEDEŃ - BUDAPESZT – czterodniowa wycieczka do dwóch naddunajskich stolic. Cena: 725 zł
7. WŁOCHY 1 – wycieczka do Wenecji, wypoczynek nad Adriatykiem, fakultatywnie Asyż i San Marino. Cena: 825 zł
8. WŁOCHY 2 – tygodniowa wycieczka objazdowa: Wenecja, Asyż, Rzym, San Marino. Cena: 1070 zł
Szczegółowe programy wycieczek oraz świadczenia zawarte w cenach dostępne są w naszym biurze oraz na stronie www.lavista.pl

PONADTO OFERUJEMY WYCIECZKI
I WCZASY RENOMOWANYCH
ORGANIZATORÓW DO:
Grecji, Hiszpanii, Turcji, Egiptu, Tunezji,
Włoch, Francji, Chorwacji, Czech,
Słowacji, na Węgry
i wiele innych kierunków
Codziennie atrakcyjne promocje
i oferty last minute!
Prowadzimy rezerwację hoteli na całym
świecie, sprzedaż biletów lotnicznych,
autokarowych i promowych oraz
ubezpieczeń turystycznych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Czy prezydent Nowak
zadzwoni do ministra Nowaka?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.

„Mnie to ciekawi, skąd
się te smarki bierą i bierą” – zastanawiał się
swego czasu jeden z bohaterów filmu „Siekierezada” i sam sobie
przytomnie odpowiadał: „Chyba z głupich myśli”. Nie wiem, nie
sprawdzałem. Innych natomiast
bardzo ciekawi – skąd się bierą
i bierą tematy do tekstów w gazetach? Z życia, kochani, bo przecież
nie z głupich myśli! Czasami nawet nie trzeba się ruszać zza biurka, by mieć materiał na horror.
Na przykład w poniedziałek. Pod
oknem naszej redakcji na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Kołłątaja, ci jadący Kołłątaja powinni się
bezwzględnie zatrzymać i przepuścić tych z Żywieckiej. Większość przepuszcza. Ale nie wszyscy. Oto jakieś beztroskie dziewczę
w modnym autku przemknęło pod
naszym oknem, nawet nie zdejmując nogi z gazu przed skrzyżowaniem. Zamknąłem oczy, nie zdążyłem policzyć do trzech, kiedy
Żywiecką z taką samą prędkością
przemknęło auto. Małolata nawet
nie zauważyła, że o 3–4 sekundy
otarła się o duże kłopoty, a może
nawet o śmierć, bo dostałaby uderzenie właśnie od strony kierowcy. Idiotka? Tak by się mogło wydawać, ale kiedy bliżej przyjrzymy
się sprawie, to okazuje się, że może
tylko bezmyślna, bo znak STOP od
ul. Kołłątaja całkiem jest zasłonięty
przez ekspansywne drzewo. Wystarczy je przyciąć, ale akurat nie
mamy w redakcji drabiny, a poza
tym to ktoś inkasuje za tę robotę pieniądze. Miejscowi nawet bez
znaku wiedzą, że w tym miejscu
trzeba się zatrzymać, a kto nie wie,
musi klepać karoserią, albo kupić
nowe auto. Kilku już musiało.

2.

Kolejny temat, również
za oknem na Żywieckiej. Absolutnym skandalem jest podawanie do publicznej wiadomości, iż Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wypłacił w 2012 r. z funduszu
alimentacyjnego prawie 3,5 mln zł.
Po pierwsze, nie wypłaca tych pieniędzy MOPS, tylko ja, ty, on i niemal każdy, kto czyta teraz ten
tekst. Po drugie, taka informacja
to przecież czysty instruktaż dla
następnych. Skoro prawie pół tysiąca facetów w tym mieście nie
płaci, to ja też płacił nie będę, zapłacą za mnie jacyś frajerzy, którzy zamiast za czekoladę dla własnych dzieci, niech zapłacą za
moje! Żeby było jeszcze śmieszniej,
to część tych niepłacących idzie za
to do kryminału. Tym sposobem

oprócz ich dzieci, mamy jeszcze
na utrzymaniu ich samych, bo musimy im opłacić całodobową opiekę
i wyżywienie. Idę o każdy zakład,
że za rok o tej samej porze przeczytamy gdzieś, że sądecki MOPS
wypłaca już rocznie nie 3,5, ale 5
mln zł z funduszu alimentacyjnego. To świetna prognoza, bo miasto (żeby była jasność – miasto
to my wszyscy, a nie aktualnie panujący prezydent) zamiast budować drogi i mosty, płaci alimenty
i setki innych świadczeń, nie zawsze tym, którzy akurat tej pomocy najbardziej potrzebują. Rozejrzyjcie się wokół.

3.

Minister transportu
Sławomir Nowak kolejny raz nas zaskakuje. Kilka miesięcy temu zaskoczył
nas wypowiedzią, że nie widzi
możliwości budowy drogi ekspresowej Brzesko – Nowy Sącz.
Teraz wypalił z jeszcze grubszej
rury, stwierdzając, że linia kolejowa przez Podłęże i Piekiełko
jest „kontrowersyjna i kosztowna”. Nie wiem, czy minister Nowak był kiedykolwiek w Nowym
Sączu, ale najwyraźniej nie uważa
on Sądecczyzny za region wchodzący w skład RP na podobnych
zasadach jak Mazowsze albo Pomorze. Ja rozumiem, że minister
Sławomir Nowak – od czasu kiedy
tygodnik „Wprost” zajął się liczeniem jego drogich zegarków i pobytów w ekskluzywnym klubie
– może mieć lekkie wahania emocjonalne. Nie jest to chyba jednak
wystarczający powód, by skazywać nas przez najbliższe pół wieku
na kompletne wykluczenie komunikacyjne, odcinając od przyzwoitych dróg i połączeń kolejowych.
Poza tym, skoro minister Nowak
już wie, że nie będziemy budować
(wpisanej przecież do inwestycji strategicznych w Małopolsce!!!)
linii kolejowej, to po jaką cholerę
wydajemy właśnie 5 mln zł na studium wykonalności czegoś o czym
minister już wie, że nie powstanie? Czyli będzie jak z koszarami
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Najpierw wydano 50 mln
na remonty i modernizację, by zaraz potem zlikwidować oddział.
To już może lepiej z dwóch bezsensowych zadań tych pięć baniek
wydać na alimenty płacone za ojców, którzy traktują nas jak frajerów regulujących ich rachunki.
Nie wiem, co zrobić, aby do ministra Nowaka dotarła wiadomość, że Polska to nie tylko Warszawa i Gdańsk? Może najlepszym
rozwiązaniem byłoby, aby prezydent Nowego Sącza zadzwonił do ministra transportu i wyjaśnił: „Dzień dobry, nazywam się
Nowak i chciałbym zaprosić pana
Nowaka do Nowego Sącza. Tylko proszę nie przyjeżdżać rządowym BMW. W sekretariacie czeka
na pana rozkład jazdy Szwagropolu i osobowych pociągów z Krakowa z przesiadką w Tarnowie. Miłej
podróży!”.
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Bronią osiedla przed terrorystami

Jerzy Wideł
Z kapelusza
W Izraelu od dziesiątków lat
każdy posiadacz prywatnego samochodu ma w swojej dzielnicy, osiedlu, gdzie mieszka, wyznaczone miejsce do parkowania.
Absolutnie, ze względów bezpieczeństwa nie ma prawa postawić na noc czy w dzień samochodu w innym miejscu. Oczywiście
taki pojazd ma swój identyfikator, który sprawdzają brygady samoobrony mieszkańców. Względy bezpieczeństwa podyktowane
są groźbą zamachów terrorystycznych. Zdawać by się mogło,
że akurat Nowy Sącz, szczególnie
zaś osiedle Błonie, zabudowane
blokami Sądeckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego, takimi
zamachami nie są zagrożone. Ale
być może się mylę, w przeciwieństwie do prezesa STBS Andrzeja Kity. Błonie ogrodzone płotem
(na razie prądu nie podłączono

do niego) może być wkrótce poligonem doświadczalnym, jak
w imię zapewnienia pseudobezpieczeństwa i wygody jego mieszkańców grodzić osiedla w Nowym
Sączu. Budować wyspy szczęśliwości, które atakują menele, Cyganie, bezpańskie psy.
W myśl nowych zasad na osiedlowych uliczkach można parkować pojazdy tylko na podstawie specjalnych identyfikatorów
wydawanych przez zarząd STBS.
Wara obcym osobom. Gdyby taka
się pojawiła i niepotrzebnie zaparkuje brykę, od razu wlepia się
jej mandat – w najlepszym razie – a w najgorszym może trafić do więzienia. Nawet szwagier,
który przyjechał do rodziny napić się wódki. W pięknym Nowym
Sączu głupota związana z grodzeniem nieruchomości blokowych,
z ustawieniem groźnych na pozór
tablic w rodzaju – "teren prywatny", "zakaz wjazdu osobom nie
mieszkającym na osiedlu", "zwalcz
wyprowadzanie psów" .
Kiedyś decydenci z Grodzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej postawili setki tablic oznajmiających,
że ich bloki stoją na terenie prywatnym. Wspólnoty mieszkaniowe w osiedlach "Przydworcowe", "Wólki" odgrodziły się od tego

podłego świata. Proces dzielenia
miasta trwa i postępuje wbrew logice i zdrowym zmysłom. Bezpieczeństwo mieszkańców jest przez
to pozorne. No, ale jaki jest prestiż
mieszkania w zamkniętych osiedlach! W krajach cywilizowanych
takich osiedli się raczej nie spotyka, nawet we wspomnianym Izraelu – poza oczywiście osiedlami
wybudowanymi na terenach okupowanych. Osiedle Błonie w Nowym Sączu ma szanse stać się teraz
wzorcową twierdzą mieszkaniową w Polsce i miejscem badań socjologów, psychologów, a nawet
psychiatrów do czego zmierza nasze społeczeństwo. Do integracji, czy dezintegracji z terrorystami
w tle. Lokalni "terroryści osiedlowi" w tej części miasta na Błoniach mieszkają przez miedzę przy
ul. Kusocińskiego. W bloku socjalnym. Nie zdziwimy się zatem,
kiedy po wprowadzeniu ładu komunikacyjnego w osiedlu Błonie
pojawią się przy bramach wjazdowych nie tylko kamery, ale także
uzbrojeni strażnicy. Niemieszkańcom bloków STBS wstęp wzbroniony! Będzie można tylko wejść za
przepustkami. STBS daje przykład
innym osiedlom mieszkaniowym,
jak – pozornie – chronić swoich
lokatorów.

Bójcie się pierwszej komunii świętej

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

–P

okaż tableta – mówi
dziewięciolatek
do kolegi. – Nie mam
– odpowiada chłopiec. – A smartfona? – kontynuuje pierwszy.
– Też nie – jego rozmówca kręci
głową. – To pewno masz quada?!
– zachwyca się kolega. – Nie! Nie
miałem jeszcze komunii!! – słyszy
zdenerwowaną odpowiedź.
Ta anegdota wcale nie jest odległa od prawdy. Jak to w maju,
na ulicach widać już dzieci w białych szatkach. Księża starają się
przypominać o religijnym wymiarze wydarzenia, jakim dla katolików jest pierwsza komunia
święta. Dlatego dzieci w wielu parafiach zamiast w garniturach
i koronkowych sukniach przystępują do niej w albach. Ale trudno
zahamować przepych komunijnych przyjęć i prezentów. Pomysły rodziców i chrzestnych idą
coraz dalej, jakby każdy chciał pokazać przed innymi, że stać go
na wszystko. A wychodzi, że stać
go na głupotę. Niewielu myśli
o biblii, medalionie czy ryngrafie z wizerunkiem świętych. Dziś
nawet rower to za mało. Słyszę,

jak chrzestni pytają rodziców, jakie kupić iphony, tablety, laptopy, konsole do gier. Oczywiście
najlepiej widziane są te z logo znanej firmy na urządzeniu. W czasie komunii sprzedają się podobno
jeże pigmejskie i inne egzotyczne
zwierzęta. Dziś w dziennikach telewizyjnych widziałam rodziców,
którzy kupują dzieciom quady.
To podobno tegoroczny przebój.
Jeden ojciec w prezencie dla synka
wymyślił nawet… skok ze spadochronem! Inni opłacają dzieciom
operacje plastyczne uszu. Długo
by tak wymieniać. Niektórzy biorą nawet kredyty, by przyjęcie komunijne przypominało wesele.
– Z pierwszej komunii zrobiliśmy spektakl – żalił się bp Antoni Długosz, duszpasterz dzieci i kawaler przyznawanego przez
najmłodszych Orderu Uśmiechu,
w gazecie „Metro”. Kto zrobił ten
spektakl? – Rodzice i duszpasterze – dodał. Jego zdaniem księża
za dużo czasu poświęcają podczas
spotkań z rodzicami na dyskusje o tym, jak będzie wystrojony kościół, jakie stroje komunijne wybrać, po ile się trzeba złożyć.
– A potem zdziwienie, że rodzice się nakręcili i szaleją z prezentami. Księża mają tłumaczyć,
co to za sakrament i o co chodzi w tym dniu. Te fajerwerki,
laptopy na komunię tylko przeszkadzają dziecku skupić się
na przeżyciu tego, co naprawdę
ważne w tym sakramencie, czyli
na pierwszym spotkaniu z Chrystusem – uznał duszpasterz dzieci

i radził rozmawiać z pociechami
o tym, że… nie planuje się dla nich
prezentu komunijnego. Jak o tym
powiedzieć? Bp Długosz: – Usiąść
przy obiedzie, popatrzyć w oczy
i wyznać szczerze: „Synu, za kilka dni pierwsza komunia. Dzieci z tej okazji dostają różne prezenty. My z mamą uważamy,
że najważniejszym prezentem
w tym dniu jest Jezus.” A kiedy
będzie ryczeć, że miała być konsola: „Na komunię jej nie dostaniesz. Ale nie przejmuj się, planujemy dać ci ją w ostatnim dniu
roku szkolnego z okazji zakończenia szkoły”. Jeżeli dziecko jest kochane przez rodzica, zrozumie
– sądzi duszpasterz.
Może dla wielu rodziców to zbyt
radykalne, ale dzieci naprawdę nie
zawsze myślą roszczeniowo. Znam
wspaniałą Nelkę, która w niedzielę pójdzie do pierwszej komunii
świętej w nowosądeckiej Bazylice Św. Małgorzaty. Podpytywana
przez chrzestnego, o jakim drogim
prezencie myśli, z prostotą i bez
namysłu powiedziała: – Nic mi nie
potrzeba.
Zaś na widok pamiątek komunijnych w sklepie zareagowała szczerze: – Boję się komunii
świętej!
Bo Nelce sakrament nie kojarzy
się z laptopem, tylko z poważnym
krokiem, wyznaniem grzechów,
przyjęciem Chrystusa… To dla niej
duży krok i wielka odpowiedzialność. Chce im sprostać. Obyśmy
wszyscy umieli temu sprostać tak,
jak ona.
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H I S TO R I A . Pośród miast partnerskich
Krynicy próżno szukać Bełżca. Z jednej strony to oczywiste, gdyż ten ostatni jest wsią, z drugiej jednak… Krynicę
z Bełżcem łączą więzy innego rodzaju:
właśnie tam na Roztoczu, spoczywają
prochy niezliczonych obywateli miasta
rozciągającego się u podnóża Góry Parkowej, którzy w nieopisanych cierpieniach zakończyli życie w obozie zagłady
– w Dienststelle Belzec der Waffen SS.
Miejsce kaźni żydowskiej ludności zachodniej i wschodniej Małopolski – czyli ówczesnego Generalnego Gubernatorstwa – hitlerowcy
zaczęli organizować w Bełżcu pod koniec października 1941 r. Gotowość
do przyjmowania transportów obóz
osiągnął w lutym 1942, a pierwsze
pociągi wjechały na odseparowaną
od wolnego świata bocznicę miesiąc
później. Ludzie, których wypędzano
z wagonów, nie mieli być traktowani jak darmowa siła robocza – bo Bełżec nie był ani obozem pracy, ani
nawet obozem koncentracyjnym:
był obozem śmierci. Długość trwania życia jego więźniów wyznaczały
zgoła niewinne napisy na tablicach,
zewsząd widocznych: „Całkowite złożenie odzieży! Wszystkie przywiezione przedmioty z wyjątkiem pieniędzy,
rzeczy wartościowych, dokumentów
i obuwia należy pozostawić na miejscu rozbierania się. Pieniądze, rzeczy wartościowe i dokumenty należy
aż do oddania przy okienku zachować
przy sobie i tychże z rąk nie wypuszczać. Obuwie należy parami związać
i na wskazane miejsce złożyć. Łącznie
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Gorzkie więzy

całkowicie rozebranym przystąpić
do kąpieli i inhalacji”.
Bo „kąpiel i inhalacja”, polegające na wpuszczeniu do szczelnie zamykanej betonowej kazamaty spalin
z silnika, wymontowanego ze zdobytego na Rosjanach czołgu, były najstraszliwszym sensem tego obozu.
Miał on, w myśl nazistowskiej ideologii, za zadanie przyśpieszenie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Udręczeni nieustającym
od jesieni 1939 r. terrorem, stłoczeni
w gettach małopolskich miast i miasteczek, a na koniec wysłani do Bełżca w bydlęcych wagonach, pozbawieni byli prawa do życia.
Ilu ich zamęczono – nikt nie wie.
Tę liczbę można jedynie próbować

oszacować. W miarę zgodne obliczenia przyjmują, że w komorze gazowej Dienststelle Belzec der Waffen SS zamordowano około 600
tysięcy. A wśród nich (znów około…: kilkuset?, kilkudziesięciu?
– nie wiadomo dokładnie ilu, gdyż
już w 1940 hitlerowcy wysiedlili
żydowskich mieszkańców kurortu do gett w Bobowej, Grybowie
i Nowym Sączu) kryniczan, ludzi,
dla których beskidzkie miasto było
ich miastem. Miejscem, w którym
przyszli na świat, w którym rodzili się ich rodzice i przodkowie,
miejscem pierwszych zachwytów
i smutków. Całym światem.
Przedstawicieli żydowskiej społeczności (choć nie tylko: dla

hitlerowców, kierujących się ustawami norymberskimi, nie miał znaczenia stopień asymilacji czy poczucie przynależności narodowej; liczyło
się tylko kryterium rasowe) wywieziono z okolicznych gett do Bełżca
w 1942 r. Przechodzili oni całą gehennę, będącą udziałem mordowanych
w tym obozie: podróż w nieludzkich
warunkach, krzyki i bicie na peronie bocznicy kolejowej, rozbieranie
na oczach wszystkich, ustawianie się
w kolejce do rzekomej łaźni. A potem
zamknięcie wrót, zapadnięcie ciemności – w której po niedługim czasie
z otworów w suficie zaczynały sączyć
się spaliny…
Uduszonych w męce wywozili z komory śmierci członkowie żydowskiego komanda roboczego (dla
nich też nie było ratunku: regularnie
zastępowano ich przybyłymi w kolejnych transportach, oni zaś dołączani
byli do grup, kierowanych do gazu).
Pod nadzorem esesmańskiej załogi
i członków straży pomocniczej, rekrutujących się spośród jeńców z Armii Radzieckiej, rewidowali nagie
zwłoki, poszukując złota i kosztowności. Ciała ładowano następnie do wagoników wąskotorowych i wrzucano
do wspólnych mogił.
Ofiary Bełżca nie miały jednak spoczywać w spokoju. Po zaprzestaniu
w grudniu 1942 mordów, organizatorzy obozu przystąpili do zacierania śladów. Zbiorowe groby rozkopano, a ekshumowane trupy palono
na specjalnych rusztach, wykonanych
z szyn kolejowych. Skrzętni i nieludzko praktyczni Niemcy zadbali

o zainstalowanie sit, dzięki którym
nawet skrawek przeoczonego wcześniej złota nie mógł zostać uroniony… Prochy rozrzucono na zboczu
pagórka, u stóp którego ciągnęła się
bocznica, zabudowania obozowe zlikwidowano, a splantowany teren obsadzono drzewkami. Po Dienststelle Belzec der Waffen SS nie miało być
żadnych śladów.
Zamysł ten na szczęście nie ziścił się. Zostali ludzie, została pamięć. W latach 60. minionego stulecia wzniesiono tam niewielki pomnik,
upamiętniający nieznane z nazwisk
ofiary – a 30 lat później, dzięki dobrej
woli i współpracy United States Holocaust Memorial Council, American
Jewish Commitee i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, stworzono
piękny, przejmujący monument, łączący funkcje cmentarza, pomnika
i muzeum.
Stok, przepojony nieszczęściem,
pokryto rumowiskiem szaro–czarnych głazów, kamieni i okruchów.
Dookoła obwiedziono go betonową
opaską, w którą wmurowane zostały
wykonane z rdzawej stali litery – polskie i hebrajskie – układające się w nazwy miejscowości, z których przybywały transporty śmierci. Między nimi
widnieje też Krynica.
Te litery można uznać za symboliczne epitafium tych wszystkich,
którym nie dane było umrzeć z godnością i spocząć pośród swoich, w rodzinnym mieście.
Dobrze pamiętać o tym. O tym
gorzkich więzach.
Tekst i fot. (WALD)
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RDN Nowy Sącz – region jest nasz!
5 września 2011 roku rozpoczęło nadawanie radio RDN Nowy Sącz. Punktualnie o 6.00 rano słuchaczy nowej stacji
powitał głos Maryli Rodowicz.

Radio RDN NS to lokalna rozgłośnia diecezji tarnowskiej, nadająca
całodobowy program z Placu Kolegiackiego 4 w Nowym Sączu. To jedyne regionalne radio, które nadaje
program adresowany do słuchaczy z Sądecczyzny, m.in. Nowego
i Starego Sącza, Limanowej, Krynicy, powiatu gorlickiego i Podhala. Nadaje na częstotliwościach
101,2 fm (Nowy Sącz i okolice), 88,3
fm (Krynica), a także za pośrednictwem internetu na www.rdnns.pl.
Radio jest szczególnie cenione przez
mieszkańców regionu jako ważne
źródło informacji.

Rozgłośnię tworzy 12–osobowa
załoga oraz korespondenci
z Limanowej i Krynicy.
Program radia wypełniają wiadomości i publicystyka lokalna, nie
brakuje też dobrej muzyki – zarówno tej nowej, jak i tej, która
ma już swoją tradycję. Poruszane
są aktualne tematy, którymi żyje
cały region, jak i codzienne sprawy dotyczące mieszkańców. Radio obejmuje patronat medialny
nad większością wydarzeń kulturalnych w regionie. Wszystko to,
co się dzieje w kulturze i sztuce,
informacje o wystawach, koncertach, jubileuszach, prezentowane są na antenie RDN Nowy Sącz.
Największą popularnością cieszą
się codzienne audycje: „Muzyczne
granie na życzenie” oraz PULS Regionu – podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia z domieszką
dobrej muzyki.
Na uwagę zasługuje również
(bijąca rekordy popularności
od początku istnienia) „Folkowa
lista Przebojów” – audycja promująca regionalną muzykę ludową, do posłuchania w każdą niedzielę o 8.10 (powtórka we wtorki
po 23.00). Program prowadzi Andrzej Zarych, dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy
z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, pasjonat
muzyki ludowej, który od lat zajmuje się popularyzowaniem i dokumentacją nagrań zespołów regionalnych działających głównie
na Sądecczyźnie. Niedługo ukaże
się też płyta z największymi folkowymi przebojami, wydana przez
RDN Nowy Sącz.
Ramówka RDN NS to nie tylko
audycje miłe dla ucha, ale też dobre dla „ducha”. Do takich należy chociażby ”Lista z mocą” – lista
przebojów muzyki chrześcijańskiej, która ma na celu promocję

zespołów i solistów debiutujących
na scenie muzycznej tego nurtu
w Polsce. Audycja wspiera też artystów już działających.
Wielu sądeczan, i nie tylko, pamięta inaugurację działalności radia, kiedy to na sądeckim rynku
zaśpiewała gwiazda wielkiego formatu – Maryla Rodowicz, która
także pierwszego dnia oficjalnej
działalności RDN NS przemówiła na radiowej antenie do słuchaczy o godzinie 6.00 rano: „Nie spałam całą noc, żeby Was obudzić,
wstawajcie. Właśnie startuje nowe
radio RDN Nowy Sącz. Pozdrawiam wszystkich gorąco, zachęcam do słuchania”.
Równie atrakcyjnie było
w pierwszą rocznicę powstania
sądeckiej rozgłośni, wtedy wystąpili kolejno: HIOB (chrześcijański hip–hop), Wanda i Banda
oraz Małgorzata Ostrowska. W tym
roku kolejne kulturalne wydarzenie urodzinowe RDN Nowy Sącz:
8 września na sądeckim rynku będzie najpierw śmiesznie, a później
rockowo, energetycznie i zapewne
wspaniale. O szczegółach niebawem
radio będzie informować.

Wcześniej jednak, bo już 18
maja, nastąpi oficjalne otwarcie
nowego studia przy Placu Kolegiackim 4 (przy kościele św. Małgorzaty). W tym dniu wszystkich
serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

W programie między innymi:
O godz.16.00 rozpoczęcie pikniku radiowego, powitanie przybyłych gości, zaraz potem liczne

atrakcje, m.in. występy zespołów
regionalnych i konkursy. Przybyli
słuchacze będą mogli poznać twarze ludzi dotąd znanych tylko jako
głosy – radiowców, którzy tworzą RDN Nowy Sącz i są wizytówką rozgłośni.
O 17.30 zapraszamy na uroczyste poświęcenie nowej siedziby radia, nabożeństwo majowe
i mszę świętą, której będzie przewodniczył Biskup Ordynariusz

Andrzej Jeż – kiedyś proboszcz
tej parafii.
Wieczorem będzie można zwiedzić nową siedzibę radia i bawić się
na pikniku.
Serdecznie zachęcamy, aby znaleźć trochę czasu i przyjść w sobotę
na Plac Kolegiacki. I oczywiście, podobnie jak 5 września zachęcała Maryla Rodowicz, tak i my serdecznie
zapraszamy do słuchania naszej rozgłośni, bo tworzymy to Radio dla Was.
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O sondażach, inwestycjach,
Maślanym Rynku i seniorach
R O Z M OWA z prezydentem Nowego Sącza RYSZARDEM NOWAKIEM
– Panie prezydencie, wygląda na to,
że ma Pan największe szanse na wygranie kolejnych wyborów na prezydenta Nowego Sącza. Według sondażu TNS
OBOP sprzed tygodnia, sporządzonego
dla Radia Kraków na półtora roku przed
wyborami mógłby Pan liczyć na 36
proc. głosów poparcia. Inni kandydaci pozostali daleko w tyle. Z tym wynikiem wyprzedził Pan zdecydowanie nawet zwycięzców analogicznych sondaży
przeprowadzonych w Krakowie i Tarnowie, gdzie urzędujący prezydenci wygrali je z poparciem odpowiednio 28%
i 26% badanych. Niektórzy z Pana oponentów zaniemówili z wrażenia, co Pan
na to?
– Odbierając gratulacje od jednego ze znanych publicystów, usłyszałem, że to bardzo dobry wynik,
bo przecież badanie zostało przeprowadzone po sześciu latach nieprzerwanego sprawowania urzędu,
poddawanego nieustannie populistycznej i agresywnej krytyce przez
opozycję. Nie ukrywam, że jestem
z tego wyniku bardzo zadowolony,
tym bardziej, że zostało ono przeprowadzone przez jedną z największych
pracowni badań opinii publicznej
w Polsce według metody, która dopuszcza tolerancję błędu na minimalnym poziomie.
Trudno nie być zadowolonym,
gdy moi koledzy prezydenci z zaprzyjaźnionych miast, choć wygrali w sondażach, to jednak
ze skromniejszym poparciem, i tak
traktują te wyniki jako dobry prognostyk przed wyborami jesienią
2014 r. Cieszę się, że pomimo globalnej recesji i światowego kryzysu finansowego, którego skutki dotykają
polską gospodarkę, i w efekcie również samorządy lokalne, ponadprzeciętna aktywność samorządu pod
moim kierunkiem jest doceniana
przez znaczną część sądeczan.
To wynik, który jeszcze bardziej
mnie mobilizuje do wytężonej pracy dla Nowego Sącza, dla sądeczan,
zarówno tych, którzy popierają mnie
na dobre i na złe, ale i również dla
tych, których poparcie mam zamiar
pozyskać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Sądeczanom, którzy pokładają we mnie wiarę, bardzo
dziękuję, a wszystkich proszę o zrozumienie i poparcie, które będą tak
ważne dla powodzenia realizacji kolejnych dużych projektów inwestycyjnych w mieście.
Myślę, że ten wynik to jednocześnie poważny sygnał dla moich zadeklarowanych oponentów,
że z Ryszardem Nowakiem wygrać
nie będzie łatwo, bo w finale przemówią za mną fakty, a za konkurentami, oby nie gołosłowne obietnice,
albo nie daj Boże czarna propaganda.
– Nie tak dawno został Pan nagrodzony Perłą Samorządu 2013 przez Dziennik Gazeta Prawna jako najlepszy prezydent w Polsce, w kategorii miast do 100
tysięcy mieszkańców. Do tamtego

wyróżnienia dopisał Pan też kolejne: w plebiscycie „Gazety Krakowskiej”
otrzymał Pan miano „Silny Człowiek Regionu Nowosądeckiego 2013”…
– Tym cenniejsze to wyróżnienie,
że głosujący uhonorowali mnie tym
tytułem po raz drugi z rzędu, z jeszcze większym poparciem niż poprzednio. Tym cenniejsze, że każdy z nich musiał sobie zadać trochę
trudu, by wysłać sms–a, czy wypełnić kupon i wysłać go pocztą. Jeśli dobrze pamiętam, otrzymałem
w ten sposób ponad 7000 głosów.
Jestem pod wrażeniem tak dużego
poparcia, to dodaje mi sił, mobilizuje i zobowiązuje, o czym pamiętam. Wszystkim bardzo serdecznie
dziękuję. Wiele razy przychodzi mi
się „boksować” z przeciwnikami,
którzy zaczynają swoją wypowiedź:
„Gdybym ja był prezydentem, to…”
Miękną, gdy zaczynam pytać o konkrety i szczegóły… Formułowanie
oskarżeń nie przysparza im problemu, pozytywnych propozycji opartych na rzeczowych argumentach
niestety brak. Cieszę się, że tak wielu sądeczan kieruje się swoimi zdroworozsądkowymi opiniami, a nie
tymi gołosłownymi podsuwanymi
im przez moich przeciwników.
– Pełniona przez Pana funkcja nakłada liczne obowiązki i troski. Co w wykonywanej pracy budzi Pana największy niepokój?
– Moje największe obawy budzi sytuacja, w której populistyczne
działania niektórych polityków rujnują często wieloletnie wysiłki wielu
ludzi, by zrobić coś dobrego. Od lat
obserwuję jak w naszym kraju dewaluuje się słowo „polityka”. Kiedyś
utożsamiane z działaniem na rzecz
dobra wspólnego, dzisiaj coraz częściej kojarzone z bezproduktywnymi

sporami. Przykłady tego mamy
na wszystkich poziomach, od krajowego po lokalny. Nieustannie doświadczam konsekwencji działania polityków krajowych, którzy
jednym posunięciem pióra, jednym
bezrozumnie wprowadzonym przepisem, niweczą pracę samorządów.
Niestety tego typu zachowania pojawiają się również w wykonaniu niektórych sądeckich polityków, którzy
coraz bardziej zaskakują mnie swoją beztroską we wspieraniu szkodliwych decyzji podejmowanych
w Warszawie, albo w formułowaniu szkodliwych populistycznych
opinii obliczonych tylko i wyłącznie na oczekiwane przez nich z coraz większą niecierpliwością i frustracją przejęcie władzy w mieście.
Na szczęście jest jeszcze coś takiego
jak mądrość zbiorowa społeczeństwa
i w niej pokładam swoją nadzieję.
– Panie Prezydencie, wspomniał Pan
wcześniej o skutkach globalnego kryzysu finansowego. Czy mimo zaciskania pasa ma Pan dla mieszkańców jakieś
dobre wiadomości np. co do tak bardzo
oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych?
– Pomimo recesji w gospodarce,
a w związku z tym obniżenia wpływów z podatków, dotacji, subwencji i ograniczenia możliwości zaciągania kredytów, rok 2013 będzie
w Nowym Sączu bogatszy w wielkie
inwestycje. W tej chwili przebudowywana jest ulica Barska na odcinku
1200 m do granic administracyjnych
Nowego Sącza. Planujemy, że prace
zakończą się do końca maja. Również do końca maja mamy nadzieję rozstrzygnąć przetarg na realizację kolejnej wielkiej inwestycji tzn.
na budowę ronda na skrzyżowaniu
ulic: Lwowska – Krańcowa – Barska. To jest jeden z głównych elementów poprawy systemu komunikacyjnego w mieście. Budowa galerii
„Trzy Korony” przyspieszyła realizację tego zadania. Ten wielofunkcyjny, potężny obiekt będzie generował wzmożony ruch samochodowy
i ruch pieszych, przyciągając różnego
rodzaju obiekty komercyjne: restauracje, specjalistyczne sklepy, obiekty usługowe. Budowa ronda spowoduje wykreowanie żywej przestrzeni
publicznej w tej części miasta. Ta inwestycja kosztować nas będzie 2,5
mln zł. Wyłoniony w przetargu wykonawca zadania będzie miał na jego
wykonanie 60 dni.
Warto też przypomnieć, że ten
rok będzie kolejnym, w którym realizowany będzie przez Sądeckie
Wodociągi gigantyczny projekt rozbudowy sieci wodno–kanalizacyjnej,
ale na temat tej inwestycji mówiłem
już wielokrotnie.
– Panie Prezydencie, a co z budową mostu na Dunajcu i obwodnicy
północnej?
– A to jest niespodzianka inwestycyjna, jaką przygotowałem dla

sądeczan w 2013r. Największą tegoroczną inwestycją będzie długo
oczekiwana budowa mostu na Dunajcu wraz z fragmentem obwodnicy północnej. W wyniku intensywnych prac oraz w efekcie wielu
rozmów w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego, uzyskałem osobiście zapewnienie od Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej o przyznaniu
Nowemu Sączowi 68 mln zł środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wspomnianą budowę.
Ze środków własnych dołożymy 12
mln zł. Jesteśmy już po podpisaniu
tzw. preumowy. Umowa właściwa
zostanie podpisana po uzyskaniu
pozwolenia na budowę i przyjęciu
harmonogramu realizacji inwestycji. Kolejne transze środków będziemy otrzymywać sukcesywnie
w miarę postępu robót i przedstawionych do zapłaty faktur. Obecnie aktualizujemy projekt. Sądzę,
że będziemy gotowi do złożenia
całej dokumentacji o pozwolenie
na budowę do końca czerwca. Mam
nadzieję, że przetarg na wykonanie
zadania rozstrzygniemy w pierwszym terminie, a jeśli tak się stanie, to w październiku wykonawca
będzie mógł wejść na plac budowy. Wielu mówiło przez lata o potrzebie budowy mostu na Dunajcu
i na gadaniu się skończyło, ja mam
zamiar ten most zbudować dzięki pozyskanym środkom unijnym
i zgodnie z obietnicą, jaką złożyłem
mieszkańcom.
– Czyli miasto jest jednak skuteczne
w pozyskiwaniu środków unijnych…?
– Nie wyobrażam sobie rozwoju miasta bez skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych,
zwłaszcza unijnych. W ciągu ostatnich sześciu lat Nowy Sącz zdobył setki milionów złotych środków unijnych. Dzięki nim mogliśmy,
m.in. wybudować kanalizację i wodociągi w dzielnicach obrzeżnych,
nadrabiając 70–letnie zapóźnienia w infrastrukturze, zrewitalizować Starówkę z jej systemem ulic,
wybudować od nowa ul. Królowej
Jadwigi czy wprowadzić programy termomodernizacji budynków
oświatowych należących do miasta
(m.in. szkoły i przedszkola).
Intensywnie przygotowujemy
się do absorpcji środków unijnych
w kolejnym okresie programowania 2014–2020 i jestem pewny, że jak
dotąd będziemy wysoko w rankingach skuteczności pozyskiwania
środków unijnych.
– W dyskusji publicznej powraca kwestia przyszłości Maślanego Rynku…
– Wraca i widzę w tym podawaniu półprawd, nieprawd i rozpuszczaniu plotek czyjeś celowe działanie
obliczone na wywołanie zamieszania. Przekaz z naszej strony był i jest

jasny i jednoznaczny: nikt nie ma zamiaru likwidować Maślanego Rynku!
Nikt nie ma zamiaru budować na terenach po strażnicy PSP kolejnej galerii handlowej! Chcemy natomiast,
by ten zakątek Nowego Sącza również zmienił się, jak zmienia się nasza starówka. Rozważamy, dyskutujemy, szukamy rozwiązań, które
pogodzą interes zabytkowego centrum miasta, Sądeczan – klientów
i kupców tu handlujących. Nic nie
zostało jeszcze przesądzone, nie ma
terminów, ani decyzji. Najpewniej
ogłosimy konkurs na projekt zagospodarowania obu placów. Moim
marzeniem jest, by w jego części
powstała hala targowa, jakie można spotkać w miastach starej Galicji, w Wiedniu czy Budapeszcie. Ale
powtarzam – nic nie jest przesądzone, a kiedy rozpoczniemy procedury zaprosimy Sądeczan do dyskusji.
– Dzisiejszy świat odrzuca ludzi starszych, nie umie nawet mówić o starości.
Świat kolorowych pism ukrywa skrzętnie i skutecznie starość. Trudno nawet znaleźć ładne słowo określające ten
wiek. A Pan na przekór tym tendencjom
powołuje Radę Seniorów… Jaki potencjał
dostrzega Pan w najstarszych mieszkańcach Nowego Sącza? Czy oni mogą
się jeszcze naszemu miastu na cokolwiek przydać?
– Kiedy przyszła wolna Polska
w 1989 roku, to wiele osób starszych, np. związanych ze środowiskami kombatanckimi miało nadzieję, że ta nowa Polska skorzysta
z doświadczeń ludzi, którzy jeszcze wówczas w 1989 roku byli bardzo sprawni intelektualnie i fizycznie. Jednak Polska nie sięgnęła do ich
doświadczeń i umiejętności. Bardzo by mi zależało, żeby w Nowym
Sączu wykorzystano ten potencjał!
Chcę, żeby zdecydowali o tym sami
seniorzy. Nie chcę im narzucać rozwiązań, a skorzystać z ich doświadczenia. Stąd powołana przeze mnie
Rada Seniorów, która ma nie tylko doradzać, jak rozwiązywać problemy ludzi starszych, ale także pomóc w aktywizacji tych środowisk.
Pamiętajmy, że jedną z rezerw, którą Polska posiada jest rezerwa zdolności do pracy także w sensie intelektualnym – my naprawdę musimy
coraz więcej i coraz dłużej pracować.
Żeby tak mogło być, to musimy zachęcać do pracy osoby we wczesnym
wieku emerytalnym. Doświadczenia
i umiejętności zawodowe będą w coraz wyższej cenie. To przecież nie jest
tak, że z wiekiem wyczerpują się zasoby kreatywności, a jeśli to tylko
w pewnych obszarach. Na przykład
szachista 28–letni jest średnio lepszy niż 60–letni, ale równocześnie
nie jest prawdą, że wszystkie zasoby
kreatywności się wyczerpują, dlatego że szybkość działania zastępowana, a nawet wręcz rekompensowana
jest przez doświadczenie.
(ABC)
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Ukształtował mnie pejzaż podegrodzki

FOT. (KG)

R O Z M OWA z KAZIMIERZEM TWARDOWSKIM, artystą malarzem

FOT. ARCH.

Kazimierz Twardowski, ur. w 1952 r. w Olszance, artysta malarz. Swoje akwarele
prezentował na wielu wystawach indywidualnych w Polsce oraz za granicą. Jego
prace znajdują się w zbiorach muzealnych kraju i kolekcjach prywatnych m.in.
w Niemczech, Austrii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Norwegii czy Francji.
Laureat wielu nagród i międzynarodowych festiwali malarskich

FOT. (KG)

Emilia Domańska (akwarela): – Zawsze chętnie przyjeżdżam w te okolice.
Wspaniałe światło, powietrze, zapachy zaskakują mnie za każdym razem.
Malarze są tak sprawni warsztatowo, że potrafią namalować wszystko
w jakimkolwiek miejscu by nie byli, ale dopiero tutaj naprawdę potrafię
namalować góry. Muszę tu być, przeżyć ten krajobraz. W Podegrodziu, jak
i w ogóle w górach inspiruje mnie przede wszystkim przestrzeń.

Michał Smółka (maluje w różnych technikach): Zanim rozpoczęliśmy pracę,
odbyliśmy ciekawą wycieczkę po okolicy, podczas której każdy z nas znalazł
inspirujące miejsca. Szukaliśmy na przykład motywów starych chałup
z kwitnącym bzem. Ja malowałem m.in. przestrzeń w kierunku kościoła
w Podegrodziu oraz wspaniały krajobraz, który roztacza się z mojego pokoju
w dworku w Brzeznej. Powstała też myślę ciekawa kompozycja w Kubalówce,
gdzie zainspirował mnie stary piec. 10 dni pleneru to dla mnie zdecydowanie
za mało, by w pełni wejść w podegrodzki krajobraz.
– Jest Pan mocno związany z gminą.
Czuje się Pan jej ambasadorem, kiedy za
granicą prezentuje swoje obrazy z podegrodzkimi pejzażami?
– Jestem rodowitym mieszkańcem ziemi podegrodzkiej, ale jako artysta czuję się też obywatelem świata.
– Wielu artystów przez to odcina się
od miejsca swego urodzenia, Pan nie.
Wręcz przeciwnie podkreśla swoje
pochodzenie.

– Nie mogę inaczej. Ja z tego pejzażu wyrosłem, on mnie ukształtował.
– Miał Pan okazję zasmakować życia
gdzie indziej, również za granicą, mimo
to zawsze wracał.
– Ukończyłem Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, później studia
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tamtych czasach droga do Torunia zajmowała dwa dni. To była

Emilia Domańska

prawdziwa wyprawa. Dziś świat się
skurczył. Choć miałem propozycje,
by zostać na uczelni, jakaś siła ciągnęła mnie z powrotem w rodzinne strony. Czułem, że muszę wrócić
do domu. Czy żałuję? Może żałowałem, że nie zostałem na Zachodzie,
kiedy w czasach studenckich udało się wyjechać za granicę, oderwać
od tego zniewolenia. Ale i wówczas
patriotyzm, miłość do mej Małej Ojczyzny zwyciężyła. Zająłem się budową domu i pracowni w rodzinnej
miejscowości mojej żony – Naszacowicach. Z biegiem lat pracownia przerodziła się w swoistą autorską galerię.
– W tym okresie powstało pewnie najwięcej prac uwieczniających pejzaż podegrodzki. Czy jest miejsce, które szczególnie Pan sobie upodobał i czy w ogóle
jest jeszcze takie, którego by Pan nie
uwiecznił na obrazie?
– Z pewnością takie są. Ale też nie
mam takiego szczególnego miejsca.
Jestem twórcą plenerowym. Mnie
inspiruje pejzaż w ogóle.
– Pejzaż jest dziś w cenie?
– Może dziś faktycznie mniej
docenia się artystów malujących pejzaże. A ja to już chyba jestem dinozaurem, bo prawie się
nie spotyka malarzy pracujących
w plenerze. Większość robi szkic,
dokumentację fotograficzną i obraz
powstaje w pracowni. Mam czasem wrażenie, że moje malarstwo
jest bardziej doceniane za granicą
niż w Polsce.
– Wczoraj zakończył się plener malarski, który inauguruje obchody 1000–lecia parafii w Podegrodziu. Przyzna Pan,

że to jednak wyróżnienie dla Pana, jako
gospodarza pleneru, i artystów.
– Cieszę się, że udało się zrealizować ten plener, że pani wójt wsparła jego organizację. Warto przypomnieć, że geneza pleneru sięga
czasów, gdy pracowałem przy polichromii kościoła w Podegrodziu.
– Można powiedzieć, że Pan przygotował
kościół pod jubileusz.
– To był kontrolowany przypadek. Wnętrze prawie dwustuletniego kościoła – nazywam go barokiem
chłopskim – nie wyglądało zbyt okazale: przyciężka konstrukcja, zaniedbane wnętrze. Chcieliśmy nadać mu
nowego blasku. Podjęliśmy się stworzenia na powierzchni około dwóch
tysiący metrów kwadratowych polichromii. Pracowałem nad nimi sam
z żoną przez pięć lat. Zanim stworzyliśmy projekt, odwiedziliśmy wiele
podobnych świątyń, szukając inspiracji, bo nie mieliśmy żadnych historycznych odniesień.
– Czy kościół pw. św. Jakuba stał się
motywem przewodnim pleneru?
– Artyści byli nim zachwyceni
i niektórzy ujęli go w swoich obrazach. Dla mnie najważniejsze jest,
że zechcieli tu przyjechać i zostawić
ziemi podegrodzkiej fragment siebie, swoich inspiracji na temat gminy. Jednocześnie część Podegrodzia
zabiorą ze sobą.
– Gdzie będzie można obejrzeć powstałe
podczas pleneru prace?
– Wczoraj w dworku w Brzeznej
odbył się – nazwijmy to – roboczy
wernisaż. Na właściwy zapraszamy
podczas jubileuszowych obchodów.

Rozmawiała (KG)

FOT. (KG)

FOT. (KG)

W plenerze wzięli udział: Marek Andała (Kazimierz Dln.), Marta Andała (Kazimierz Dln.), Emilia Domańska (Poznań),
Andrzej Kacperek (Mysłowice), Anna Ksykiewicz (Radom), Agnieszka Mitura (Kazimierz Dln.), Michał Smółka
(Poniatowa), Kazimierz Twardowki (Naszacowice).

Agnieszka Mitura (malarstwo
olejne): Atmosferę tutaj budują
nie tylko wspaniałe krajobrazy, ale
i zapachy. Urzekają mnie kwitnące
sady. Pejzaż jest dobrym sposobem
na rozmalowanie się, ale głównym
motywem moich prac myślę
będzie kościół. Warto zauważyć
też wspaniałą jego polichromię.
Kazimierz Twardowski, którego
znałam jako pejzażystę, akwarelistę,
naprawdę mnie zaskoczył.

PODEGRODZIE WIDZIANE
OCZAMI ARTYSTÓW
MAREK ANDAŁA (pastel): Tereny Sądecczyzny nie są mi całkowicie obce. Miałem okazję być w Nowym Sączu, na Międzynarodowym
Biennale Pasteli dwa lata temu,
gdzie zdobyłem Grand Prix. Byłem też na plenerze w Jaworkach,
to chyba też niedaleko. Podegrodziem jestem zachwycony. Pochodzę z okolic Kazimierza Dolnego, tam jest płasko, więc każda
góra przyciąga wzrok. Moje oko
cieszy też stare budownictwo, ale
tego coraz mniej w całej Polsce.
Tu szukałem ciekawych szczegółów architektonicznych.
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NA AFISZU
WA R TO Z O B AC Z YĆ

X MCK SOKÓŁ zaprasza na spotkanie z Katarzyną Kobylarczyk, autorką
książki "Wejdź na szlak!", które odbędzie się 16 maja, g.18. Pierwsze 100 osób
otrzyma bezpłatny egzemplarz książki.
X Fundacja „O każde dziecko” wspólnie z Pałacem Młodzieży w Nowym
Sączu zaprasza do udziału w II edycji
konkursu plastycznego „Jak dziecko raczkuje” (dla dzieci w wieku 0–7
lat)oraz fotograficznego „Pokaż nam
co potrafi Twoje Dziecko” (dla rodziców dzieci w wieku od 0–7 lat). Prace należy dostarczyć do 28 sierpnia

N A J L E P S I DY S T R Y B U TO R Z Y DT S
na adres Pałacu Młodzieży z dopiskiem nazwy konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi 7 września w Dziecięcej Galerii im. St. Szafrana w Pałacu
Młodzieży.
X– I DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ, MCK
Sokół, 23 maja, g.19 wystąpi Grupa Rafała Kmity w spektaklu "Aj waj! czyli
historie z cynamonem..." .
X– Dzień Kapusty w Nawojowej", 16
maja, g.11, ZSP w Nawojowej
– Gródek n/Dunajcem, Ośrodek Nad
Zatoką, 25 maja, g.10, Regaty Żeglarskie
o Puchar Zatoki Szczęśliwych Ludzi

„Dobry Tygodnik Sądecki” typuje dystrybutorów, którzy angażują się, by nasza gazeta docierała do jak największej rzeszy odbiorców. Dbają o jej
ekspozycję i w ten sposób promują tytuł. Chcemy
odwzajemnić ich zaangażowanie, prezentując ich
w cyklu „Najlepsi dystrybutorzy DTS”.
Instytucje i firmy, w których znajdują się wytypowane przez naszych wysłanników punkty
kolportażowe, mogą liczyć na darmową reklamę.
W tym tygodniu chcemy docenić „Bar u Stacha”
przy ul. Gen. Hallera 34 w Nowym Sączu, prowadzony przez Stanisława Kaima. To tam padła niedawno wygrana Lotto – 2 mln zł. O naszą ekspozycję dbają panie Ewa i Janina.

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y K R Y N I C A – Z D R Ó J

Początek realizacji projektu: „Trasa rowerowa Krynica–Zdrój – Bardejov”
Rusza realizacja tras rowerowych pomiędzy Bardejovem a Krynicą – Zdrój. Zostanie
wytyczone łącznie 100 km tras rowerowych
(4 trasy o łącznej długości 87 km po stronie
polskiej oraz 22,4 km słowackich tras)
1 czerwca 2012 r. Region Prešov ogłosił
zaproszenia do składania wniosków o wsparcie finansowe dla mikro–projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.
Miasto Bardejov, razem z partnerami, napisało i złożyło projekt pod tytułem „Trasa rowerowa Bardejov – Krynica–Zdrój“, który został pozytywnie oceniony i 10 kwietnia 2013 r.
w Prešove podpisano umowę na dofinansowanie projektu.
Celem projektu, realizowanego w okresie
od marca do września 2013 roku, jest lepsze wykorzystanie istniejących możliwości
polsko–słowackiego pogranicza dla rozwoju

turystyki rowerowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych. Cel zostanie zrealizowany poprzez stworzenie transgranicznej trasy rowerowej, łączącej miasta partnerskie
Krynicę–Zdrój i Bardejov oraz połączenie
istniejących tras.
W ramach projektu będzie wykonane oznakowanie trasy rowerowej, stworzenie tablic
informacyjnych, wybudowane w sąsiedztwie
miejsc postojowych i elementów siłowni zewnętrznej. Przygotowana zostanie również
publikacja promocyjna polsko–słowackiej
trasy rowerowej. Projekt pomoże wyznaczyć
wzdłuż istniejących dróg nowe trasy rowerowe. Głównym partnerem projektu jest Miasto
Bardejov wraz z słowackimi gminami Zlaté,
Sveržov i Kurov, partnerem transgranicznym
jest Gmina Krynica–Zdrój. Transgraniczność
projektu sprawia, że partner polski i słowacki, będzie realizował jednakowe działania
w związku z oznakowaniem trasy aż do granicy gdzie obie drogi się spotkają.

Granica Państwa  Muszynka  Tylicz (6 km)  (7 km) Krynica-Zdrój (cała trasa 13 km)

Granica Państwa  Muszynka  Tylicz (6km)  (5km) Mochnaczka Niżna  Jakubik  (6
km) Krynica-Zdrój (cała trasa 17 km)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka 2007–2013

Granica Państwa  Muszynka  Tylicz (6km)  (5km) Mochnaczka Niżna  (2 km)
Mochnaczka Wyżna  Kopciowa  (7 km) Krynica-Zdrój (cała trasa 20 km)
Granica Państwa  Muszynka  Tylicz (6km)  (5km) Mochnaczka Niżna  (2 km)
Mochnaczka Wyżna  Czyrna  Piorunka  Berest  Mochnaczka Wyżna  (24 km)
Krynica-Zdrój (cała trasa 37 km)

FOT. (MAT)

18

16 maja 2013 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI
Kiedy głównym sponsorem siatkarek z Muszyny zwanych od dawna
„mineralnymi” został Bank BPS, klubowy pijar mało fortunnie próbował
przemianować je na „bankierki”. Nie
przyjęło się.
Teraz po sezonie główny sponsor
chce się wycofać, albo jak chcą niektóre poważne dzienniki ogólnopolskie już to zrobił, „mineralne”
mogą zostać „piwoszkami”. Klub
rozmawia bowiem o sponsoringu
z browarem Okocim. Zarząd tego
nie potwierdza, ale w Muszyniance panuje od wielu lat zasada – jest
podpis na umowie z siatkarką czy
sponsorem – klub podaje to do publicznej wiadomości, wcześniej
ani pary z ust. Zazwyczaj jednak
sprawdzają się niepotwierdzane
przez klub transfery, czy inne podobne historie. Nie wiadomo, jak
skończą się negocjacje z Okocimiem, ale trop jest dobry, bo jest
on już oficjalnym sponsorem polskiej siatkówki. Na mocy 3–letniej umowy z Polskim Związkiem
Piłki Siatkowej wspiera tę dyscyplinę sportu zarówno w wersji
R
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Piwo zamiast mineralnej?

halowej, jak i plażowej. Slogan głosi
„Do wspólnego przeżywania siatkarskich emocji zapraszamy wraz
ze Zbigniewem Bartmanem. Siatkarz słynący z niepokornego i walecznego charakteru został pierwszym w historii ambasadorem

marki Okocim”. Dlaczego ambasadorem marki nie miałby zostać
klub z Muszyny?
– Na razie cały czas rozmawiamy i nic nie jest postanowione
– dementuje za jednym zamachem
wszystkie informacje prezes klubu

Grzegorz Jeżowski. – Fakt rozmawiamy ze sponsorami, przygotowujemy budżet na następny
sezon, ale dziś nie mogę wiele powiedzieć. Będzie budżet, będziemy dopinać sprawy transferów
i kontraktów. Nowy skład podamy w czerwcu.
Brak strategicznego sponsora mocno skomplikowałby mocarstwowe plany Muszynianki. Nie tylko nie mogłaby sprowadzić gwiazd
przyciągających kibiców na trybuny i dających gwarancje gry
na światowym poziomie. Nie wiadomo, czy utrzymałaby kluczowe siatkarki w Muszynie. Na razie
ważne kontrakty mają tylko Paulina
Maj i Katarzyna Gajgał–Anioł. Tym
bardziej, że po Annę Werblińską
i Agnieszkę Bednarek Kaszę zgłasza się nowa siła w polskiej żeńskiej
siatkówce – Chemik Police, który
według nieoficjalnych informacji,
klub w najbliższych rozgrywkach
dysponować ma budżetem ok. 12

19

milionów złotych. Natomiast oficjalnie prezes klubu z Polic Joanna Żurowska mówi o rozmowach
z kilkoma siatkarkami z bardzo dużym doświadczeniem w ekstraklasie, które stworzą trzon drużyny
zdolnej bić się o medale – Takie nazwiska nas interesują.
Żaden klub wcześniej nie miał takiego budżetu. Ani Atom Trefl Sopot,
ani Tauron Dąbrowa Górnicza, nie
mówiąc już o „mineralnych”. Dlatego teraz zarząd klubu, czyli odwieczny tandem muszyński Grzegorz Jeżowski i Bogdan Serwiński
rzucił się w wir rozmów ze sponsorami. Teraz bowiem chętnych
na sukcesy jest nieporównywalnie więcej niż jeszcze pięć lat temu.
– Liga bardzo się wyrównała i kandydatów do złotego medalu jest
co najmniej kilku – zaznacza Aleksandra Jagieło. – To jednak dobrze
dla całej polskiej siatkówki, bo będzie mocniejsza również w pucharach. Na szczęście dla zarządu,
większość siatkarek wyraziło dalszą
chęć gry w Muszynie, w tym Sanja
Popović, którą również interesują się
inne kluby.
(RAF)

A

12,5 miliona za Kolejarza Stróże
Tyle warta jest drużyna senatora Stanisława Koguta według branżowego portalu futbolowego „Transfermarkt”, biorąc pod uwagę wartość występujących
tam piłkarzy. Najlepszy snajper Kolejarza i całej pierwszej ligi wyceniony jest
na 150 tys. euro.
Tyle musiałby teoretycznie wyłożyć klub, który chciałby, żeby „Kowal” założył jego koszulkę. Najdrożsi w Kolejarzu są Kamil Nitkiewicz,
Marcin Stefanik czy obrońca Dawid
Szufryn, ale to są zawodnicy, którzy
mogliby z powodzeniem pograć jeszcze kilka lat w ekstraklasie. Sandecja
jest droższa o 3 mln złotych, ale głównie dlatego, że w kadrze uwzględniono aż 30 zawodników, w tym takich,
którzy z Sandecją już się pożegnali. Najdroższy jest bramkarz Marcin
Cabaj, za którego trzeba by wyłożyć

SPRINTEM
X Sandecja Nowy Sącz zgłosiła pomocnika Jakuba Nowaka do rozgrywek I ligi.
21–letni zawodnik grał dotychczas w drugiej drużynie.
X Troje kandydatów reprezentuje Krynicę w plebiscycie Hokejowych Orłów sezonu 2012/13. W kategorii działacz hokejowy można głosować na Damiana
Dubela, który w ostatnim sezonie był zawodnikiem i jednocześnie wiceprezesem
stowarzyszenia KKH Kaszowski Krynica.
W kategorii odkrycie sezonu w hokeju kobiet mamy aż dwie reprezentantki MKHL
Krynica – Anetę Cygan i Karolinę Szewczyk. Głosować można do końca maja
za pomocą formularza w serwisie PZHL.
X Dariusz Popiela zwyciężył w 65. regatach „Tatrzańskie slalomy” w Liptowskim
Mikulaszu (w kategorii K—1)
X Limanovia Szubryt Limanowa pewnie
kroczy do II ligi. Jest samodzielnym liderem, a w ostatnim meczu pewnie pokonała Czarnych Połaniec. Hat–trickiem popisał się Wojciech Dziadzio.

prawie 1 mln złotych. Niewiele mniej
warci są rutyniarze Paweł Nowak,
czy Marcin Makuch (200 tys. euro).
Szkopuł w tym, że są to sumy niewspółmierne do wartości rynkowej.
Żaden klub w polskiej I lidze nie stać
na takie transfery, a piłkarzy szuka
się według zupełnie innego klucza.
Mianowicie namierza się interesujących piłkarzy, którym po prostu
kończą się kontrakty. Jedyna kwestią do dogadania jest kasa, jaką piłkarz zarobi. Kiedy Cezary Wilk przechodził z Korony do Wisły, ta musiała
wysupłać 150 tys. euro, a Lech za
Jacka Kiełba zapłacił 250 tys. euro.
To są jednak nazwiska innego formatu, a kupowały bogate na polskie
warunki kluby ekstraklasy. W I lidze głośne transfery prawie się nie
zdarzają, chyba że kupuje się wielki talent do klubu zagranicznego.

Tak Jakuba Świerczoka kupił z Polonii Bytom, która wyląduje za chwilę w II lidze, Kaiserslautern. Niemcy
wydali 400 tys. euro. Kolejarzowi
ani Sandecji takie zakupy nie grożą.
W Polsce przecenianie piłkarzy źle
się kończy. Przykładem ekstremalnym może być Daniel Mąka. Swego
czasu napastnik Polonii Warszawa
był na papierze jednym z najdroższych piłkarzy w naszej ekstraklasie, dziś szuka formy w I lidze. (RAF)

K R ÓT KO

Dudek na Trynidadzie
Rafał Dudek zdobył tytuł Mistrza Low
Kick Intercontinental federacji WAKO
PRO w kat. wagowej do 69 kg. Po pas
mistrza musiał wybrać się na Trynidad
i Tobago, gdzie pokonał przez nokaut
w drugiej rundzie Charlesa Medforda, ale jak zdradza była to wyprawa
przyjemna. Okazało się, że gala kickboxingu z udziałem zawodowego mistrza Polski to było dla wyspiarskiego
państewka wielkie wydarzenie.
– Czułem się tam trochę jak maskotka – opowiada kickbokser
– Z klubowym kolegą byliśmy chyba jedynymi białymi w Chaguanas,
mieście gdzie walczyłem. Trynidadczycy to bardzo przyjaźnie nastawieni ludzie, żadnej agresji, żadnych incydentów. Miałem nawet
wywiad dla tamtejszej głównej telewizji publicznej, rozdałem wiele
autografów, miałem do dyspozycji

kierowcę. Byłem bardzo mile zaskoczony przyjęciem. Zawieziono mnie
nawet do lokalnego polityka, kontrkandydata urzędującego prezydenta Anthonego Carmony, co było dość
zabawne.
Okazało się również, że Trynidadczycy to solidny naród. Opłacili zgodnie z umową przelot i na miejscu jeszcze przed galą uregulowali pieniądze
za walkę. – Niewykluczone, że pojadę tam na rewanż, a możliwa jest
również walka w Wenezueli – mówi
na koniec Dudek.
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Sądeczanie pobili rekord na Bałtyku

F OTO KO M E N TA R Z

- Pamiętacie zabawę w głuchy telefon? Ja zaczynam:
Artur to jeszcze zrobi karierę w polityce.

P O D R Ó Ż E . To był pierwszy w historii rejs sądeczan żaglowcem
po Bałtyku. – Sądeczanie, owszem
żeglują, ale nigdy na jednym żaglowcu nie było ich aż tylu – mówi pomysłodawca rejsu Rafał Leśniak, prezes
Stowarzyszenia Neu Sandez, które za
cel obrało sobie propagowanie pasji
związanych z wodą.
W rekordowym rejsie (22–28
kwietnia) wzięło udział 36 osób.
Płynęli na słynnym „Zawiszy Czarnym”. Jedni obyci z wodą i morzem, drudzy zupełni nowicjusze.
Celem ich podróży była Ryga.
– Niestety, pogoda i wiatr mają
więcej do powiedzenia niż kapitan. Mogliśmy płynąć do Rygi,
ale to zajęłoby nam więcej czasu. Nie chcieliśmy też zamęczać
uczestników, którzy pierwszy raz
byli na morzu, zwłaszcza, że kiedy
w Nowym Sączu temperatura sięgała 30 stopni, my mieliśmy zaledwie cztery. Zdecydowaliśmy,
że celem naszej wyprawy będzie
Gotlandia, port Visby – opowiada
Rafał Leśniak.

Miasteczko, o którego morskim
charakterze, przypominają… okna
bez firanek.
– Teraz pewnie mniej marynarzy tu mieszka, ale przed laty osoby wykonujące ten zawód, były
w przewadze. Ich żony, gdy tylko mężowie wypływali w morze,
miały obowiązek usunąć z okien
firany, na znak, że nie mają nic
do ukrycia – wyjaśnia Renata Węglarz współorganizatorka rejsu.
Andrzej Błaszczyk uczestnik
rejsu, który od lat żegluje po jeziorach, pierwszy raz płynął żaglowcem. Przyznaje, że różnica w sposobie podróżowania jest
znaczna. Przede wszystkim zwraca
uwagę na organizację pracy na żaglowcu. Na jachcie sam jest sobie
szefem, na „Zawiszy Czarnym”
musiał poddać się obowiązującej
dyscyplinie i kiedy jego grupa pełniła wachtę, szorował pokład, mył
gary czy obierał ziemniaki. Zresztą jak każdy inny uczestnik wyprawy. Bo na żaglowcu nic nikogo nie
zwalnia od pracy, ani wiek (tu warto wspomnieć, że najmłodsza osoba

z załogi miała 17, najstarsza – 70
lat), ani płeć (godne zauważenia
jest, że najlepszą znawczynią „Zawiszy Czarnego” okazała się kobieta – Renata Węglarz – która nieraz
już płynęła tym żaglowcem), ani
choroba morska. A ta potrafi dopaść każdego, nawet wytrawnego
marynarza.
– Praktycznie 90 procent załogi chorowało, ale wszystkim udało
się z tym uporać w ciągu najdłużej dwóch dni – opowiada Rafał Leśniak i już zapowiada kolejne rejsy.
Tym razem zaprasza na wyprawę
morską po morzach Grecji.
Stowarzyszenie Neu Sandez nabrało wiatru w żagle i przygotowuje także niespodziankę dla tych,
którzy na razie bezpiecznie, na lądzie, chcieliby zapoznać się z wodnymi pasjami. 30 czerwca na sądeckim rynku organizuje imprezę,
w której udział wezmą nie tylko
wilki morskie, ale wszyscy, którzy swoje hobby związali z wodą:
żeglujący, pływający jachtami czy
motorowodniacy.
(KG)

- To prawda, być może zostanie
przewodniczącym Rady Powiatu.

- A może zostanie starostą?

- A może rondo pod Trzema Koronami powinno
nosić imię Artura Czerneckiego

„Zawisza Czarny” został przerobiony na żaglowiec z kutra rybackiego, jego pokład jest znacznie niższy niż innych
żaglowców, więc przy większej fali woda dostaje się na pokład. Czego doświadczyła sądecka załoga.

Wystąpili: prof. Bolesław Faron, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta,
starosta Jan Golonka, radny miejski Artur Czernecki.

