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Kilkudziesięciu sądeckich przedsiębiorców budowlanych, którzy do niedawna jako podwykonawcy i usługodawcy pracowali przy autostradzie
A4 stoi przed widmem bankructwa. Kilka tysięcy zatrudnionych w tych
firmach osób zagrożonych jest utratą pracy. Na naszych oczach rozgrywa się dramat, jakiego nasz region dawno nie widział. O pomoc dla
przedsiębiorców jednym głosem apelują politycy i samorządowcy.
L Czytaj str. 3, L Komentarz str. 11
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

K A R T K A Z K A L E N DA R Z A
707 L AT T E M U 21 C Z E R W C A 1 305 – zmarł Wacław II, od
1300 r. król Polski, przedostatni władca Czech z dynastii Przemyślidów, założyciel Nowego
Sącza.
559 L AT T E M U , 22 C Z E R WC A
1453 R . – król Kazimierz Jagiellończyk nadał Nowemu Sączowi
przywilej budowy pierwszego
mostu na Dunajcu, celem ułatwieniu handlu.
11 L AT T E M U 23 C Z E R WC A
2001 R . – w Nowym Sączu odbyły się prawybory PO. Po wielodniowych przepychankach
proceduralnych i niekończącym się liczeniu głosów prawybory unieważniono, nie ogłaszając wyników.
4 12 L AT T E M U 24 C Z E R WC A
1600 R . – Nowy Sącz nawiedziło „morowe powietrze”. Zaraza wygasła ok. 4 stycznia 1601 r.,
a w jej wyniku zmarło kilka tysięcy osób. Na ten czas zanie-

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

181

Tyle osób od 2003 r. otrzymało Odznakę Honorową Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej, nadawaną tym, którzy
swą działalnością zawodową i społeczną przyczynili się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego
rozwoju oraz promocji powiatu nowosądeckiego. W tym roku do grona utytułowanych dołączyło 9 osób.
Zasłużonymi dla Ziemi Sądeckiej są:
Antoni Głąb – za wieloletnią aktywność kulturalno–naukową i działania na rzecz rozwoju sądeckiej społeczności; Zbigniew Janeczek – za
kultywowanie i promocję tradycyjnej kultury Sądecczyzny; Bernadeta Konstanty – za dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz działania na
rzecz promocji Sądecczyzny; Stanisław Kunicki – za zaangażowanie
w propagowanie kultury, umiłowanie muzyki i budzenie aktywności
społecznej wśród mieszkańców Sądecczyzny; Zita Plestinska – za budowanie przyjaźni ponad granicami
oraz wkład w rozwój Sądecczyzny;
Barbara Rucka – za zaangażowanie
i trud włożony w pracę na rzecz rozwoju kulturalnego oraz promocję
Sądecczyzny; Bogumiła Warzyńska
– za zaangażowanie w rozwój nowoczesnego lecznictwa na Sądecczyźnie; Wojciech Bogucki – za muzyczne promowanie Sądecczyzny
w Polsce i na świecie; Jerome Boron
– za wspieranie rozwoju naukowego i językowego młodych sądeczan.

P R Z E C Z Y TA N E

chano nawet prowadzenia akt
miejskich.
225 L AT T E M U 25 C Z E R WC A
1 787 R . – w Limanowej rozpoczęto wytyczanie granic miasta.
Graniczny kopiec ze wsią Mordarka usypano pod lasem w rogu
zagrody Jacentego Rusina. Dalej
granicę poprowadzono wzdłuż
pastwisk miejskich i pasieki tego
gospodarza, sypiąc kolejny kopiec po 172 sążniach, a następny
w rogu pastwiska miejskiego.
7 L AT T E M U 26 C Z E R WC A
2005 R . – na stadionie Sandecji
pożegnano Marka Świerczewskiego, sześciokrotnego reprezentanta Polski, który zakończył
piłkarską karierę.
90 L AT T E M U , 27 C Z E R WC A
1 922 R . – Rada Miejska podjęła decyzję o włączeniu Dąbrówki Niemieckiej do Nowego Sącza.
Siedem lat później nową dzielnicę miasta przyłączono do sieci
elektrycznej.

KO Ś C I Ó Ł

Ważna jest ta kupa

Nowe domy neoprezbiterów

Bogusław Kaczyński, honorowy obywatel Krynicy–Zdroju, do ubiegłego roku współorganizator Festiwalu im. Jana Kiepury, w rozmowie
dla „Dziennika Wschodniego” opowiada o walce z chorobą i krytycznym
spojrzeniu na całe swoje dotychczasowe życie. – Skoro [po udarze – przyp.
red.] dostałem drugą szansę od losu, żyję, to będę żył zupełnie inaczej
– mówi „DW”. – […] Pomogło mi w tym postanowieniu autentyczne zdarzenie. Pewnego dnia rano do mojego szpitalnego pokoju wszedł lekarz,
znakomity zresztą. Obejrzał kartę chorego i mówi: „Gratulacje! Gratulacje, panie Bogusławie! Miał pan wielki sukces!”. Słucham, co on do mnie
mówi, i pytam, który mój program powtórzyli, w jakiej stacji? A on mówi:
„Nie, nie program”. No to co? On na to: „Dzisiaj w nocy była kupa”. […]
Mnie to zmroziło! Nigdy z nikim nie rozmawiałem w takich kategoriach!
Na takie tematy! Z nikim! Mówię mu: „Panie doktorze, mogę panu zaręczyć, że miałem w życiu większe sukcesy”. A on: „Jest pan w błędzie. Ta
kupa zrobiona samodzielnie w pana sytuacji jest największym sukcesem”.
I ja sobie wtedy pomyślałem, że Paryż, Nowy Jork, Rzym czy Chiński Mur
– wszystko to nieważne. Ważna jest ta kupa. […] Muszę dokonać rewizji
własnego życia i ustalić hierarchię ważności.
Przedruk: „Angora” nr 24 (17VI 2012)

Tradycją Diecezjalnego Święta Rodziny w Starym Sączu są aplikaty wręczane neoprezbiterom. W ostatnią niedzielę biskup tarnowski Andrzej Jeż, wręczył 27 niedawno wyświęconym kapłanom
skierowania na ich pierwsze duszpasterskie placówki. W nawiasie
podajemy rodzinną parafię księdza, dalej parafię, w której będzie
pracował: ks. Piotr Cierniak – (Okulice) Męcina, ks. Mateusz Duda
– (Nowy Sącz, MB Niepokalanej) Borki, ks. Józef Durak – (Gródek
k. Grybowa) Dobra, ks. Marcin Duś – (Nowy Sącz, MB Niepokalanej) Jazowsko, ks. Piotr Dydo–Rożniecki – (Mielec, MBNP) Borzęcin, ks. Marcin Górski – (Mielec, Trójcy Przenajświętszej) Porąbka
Uszewska, ks. Paweł Gruszka – (Grybów) Pleśna, ks. Jacek Janiczek
– (Tuchów) św. Jakuba, Kamionka Wielka, ks. Mariusz Katarzyński
– (Bochnia, św. Mikołaja) Radłów, ks. Sebastian Kolasa – (Bochnia,
św. Pawła) Krościenko, ks. Hubert Komoniewski – (Okulice) Zbylitowska Góra, ks. Kamil Kopyt – (Mikluszowice) Wielogłowy, ks.
Damian Kurek – (Tymbark) Skrzyszów k. Tarnowa, ks. Marcin Łazarz – (Olszyny) Kąclowa, ks. Jakub Misiak – (Mielec, MBNP) Wojnicz, ks. Łukasz Niziołek – (Ołpiny) Barcice, ks. Krzysztof Osika
– (Długołęka–Świerkla) Siedliska Tuchowskie, ks. Szymon Pietryka – (Trześń) Łącko, ks. Damian Pitwor – (Grywałd) Rytro, ks. Łukasz Polniaszek – (Zawada k. Dębicy) Chomranice, ks. Łukasz Ruchała – (Podegrodzie) Biadoliny, ks. Sebastian Sójka – (Pilzno) Stara
Wieś, ks. Mateusz Świstak – (Dębno) Przecław, ks. Karol Tokarczyk
– (Kamionka Wielka) Ciężkowice, ks. Paweł Tokarczyk – (Gołkowice) Ropa, ks. Bogusław Tokarz – (Moszczenica) Nowy Wiśnicz, ks.
Waldemar Wołek – (Uszew) Szynwałd.

Pieniądze ze skarbonki wnuczka
Piotr Najsztub w rozmowie z Robertem Gwiazdowskim:
– Był pan kilka lat temu przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS.
Emeryci to panu pamiętają?
– Pamiętają. Jakiś czas temu byłem na spotkaniu ze studentami w Nowym Sączu i nieoczekiwanie na sali zobaczyłem sporo starszych osób.
I pojawiły się pytania w stylu: dlaczego emerytury są takie małe? Zapytałem: „Kto z państwa byłby skłonny nocą zakraść się do pokoju wnuczka
i ukraść mu trochę pieniędzy ze skarbonki, portfela?”. Oburzenie na sali,
„jak pan może!” itd. Więc tłumaczyłem im, na czym polega dług publiczny, skąd ZUS ma pieniądze, i na koniec dodałem, że jeśli przyjeżdżają do
nich jacyś politycy i mówią, że oni im zwiększą emerytury, to mogą być
pewni, że jak ich wybiorą, to wnuczkowi zginą pieniądze. Po spotkaniu
usłyszałem od nich, że nie wiedzieli, że to jest taki system, że nikt im jeszcze tego nie wytłumaczył. Ale samo wydłużenie wieku emerytalnego absolutnie nic nie da, przecież my mamy 13–procentowe bezrobocie! A jeżeli
ludzie mają pracować dłużej, to znaczy, że więcej będzie bezrobotnych (…)
Wprost Nr 22, 3 czerwca 2012 r.
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Ważny temat

Widmo dramatu Starosta apeluje
tysięcy ludzi
Szanowny Panie Pośle!

W miniony poniedziałek kilkudziesięciu sądeckich przedsiębiorców budowlanych, którzy do
niedawna jako podwykonawcy i usługodawcy
pracowali przy autostradzie A4, spotkało się
w biurze senatorskim Stanisława Koguta. Ich
firmy stoją przed widmem likwidacji, a kilka tysięcy zatrudnionych w nich osób przed
utratą pracy.
Opowiadali o dramacie swoim, swoich rodzin i pracowników. Obok senatora Koguta
i posła Wiesława Janczyka spotkał się z nimi
starosta Jan Golonka. W Nowym Sączu byliśmy świadkami dramatycznych sytuacji, jakie dotychczas znaliśmy głównie z mediów
ogólnopolskich. Jeśli sytuacja nie zmieni się
w najbliższych dniach i tygodniach, z gospodarczej mapy regionu znikną dziesiątki przedsiębiorstw, a tysiące ludzi ustawi się w kolejce
do pośredniaka. Parlamentarzyści obiecali pomoc, a starosta Golonka wystosował apel w tej
sprawie do posłów oraz władz wojewódzkich.

W związku z protestami firm z naszego regionu uczestniczących jako podwykonawcy lub usługodawcy w budowie autostrady A4 zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie wszelkich
kroków w celu ochrony tysięcy miejsc pracy w tych firmach.
Z regionu sądecko–limanowsko–gorlickiego jako podwykonawcy lub usługodawcy w budowie autostrad uczestniczyło około trzysta firm. Od ubiegłego roku czekają one na zapłatę. Z dnia na dzień są coraz bardziej zagrożone bankructwem,
które będzie oznaczać likwidację kilku tysięcy miejsc pracy.
W najbardziej dotkniętej bezrobociem części Małopolski będzie to prawdziwą katastrofą dla gospodarki oraz setek rodzin
naszego regionu, które pozostaną bez środków do życia i będą
zdane jedynie na instytucje opiekuńcze państwa.
Dlatego apeluję do Pana o podjęcie szybkich kroków ratujących zagrożone podmioty gospodarcze, a w szczególności
o działania na rzecz:
– uruchomienia systemu poręczeń kredytowych dla zagrożonych firm, udzielanych przez podmiot będący własnością państwa;

– odsunięcia terminu spłat zaległości, jakie mają te podmioty gospodarcze względem skarbu państwa (ZUS, Urząd
Skarbowy i inne) do czasu uregulowania zapłaty przez
głównych wykonawców autostrad;
– szybkiego uchwalenia ustawy umożliwiającej Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spłatę niezaspokojonych należności przedsiębiorców za prace wynikające
z realizacji udzielonych zamówień publicznych;
– włączenia do tej ustawy – obok podwykonawców – również podmiotów gospodarczych będących usługodawcami względem firm budujących autostrady;
– przyspieszenia procedur sądowych, aby podmioty gospodarcze mogły odzyskać należne im pieniądze po kilkumiesięcznym, a nie kilkuletnim, procesie sądowym.
Szybkie uruchomienie mechanizmów prawnych pozwoli uratować ważną część gospodarki naszego regionu, zachować kilka tysięcy miejsc pracy i zapewnić byt setkom rodzin
z rejonu Nowego Sącza, Limanowej i Gorlic.
W imieniu tysięcy sądeczan proszę Pana o podjęcie kroków ratujących firmy z naszego regionu. Bez skutecznych
działań parlamentarzystów będą one bowiem skazane na
upadek.”
JAN GOLONKA
Starosta nowosądecki

Zablokujemy autostradę aż po granicę
R O Z M OWA z LESZKIEM
KOŁODZIEJEM, GRZEGORZEM
SKRZYPCEM i KRYSTIANEM
BIEŃKIEM z sądeckich
firm budowlanych. Ich
przedsiębiorstwa od pół
roku nie dostały pieniędzy
od budującego autostradę
A–4 polsko–irlandzkiego
konsorcjum Hydrobudowa,
która jest w trakcie upadłości

– Kiedy zaczęły się problemy?
– LK: Pracowaliśmy pod Hydrobudową drugi rok. Do stycznia wyglądało to w miarę, w miarę. Były
opóźnienia w płatnościach, ale firma płaciła. W kwietniu dostaliśmy
pismo od prezesa zarządu grupy
PBG Jerzego Wiśniowskiego, żeby
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się nie przejmować, pracować dalej, że pieniądze będą. W tej chwili
mamy czerwiec, a od stycznia konsorcjum zalega nam wszystkie faktury. Niektóre firmy mają niezapłacone również za listopad i grudzień.
W tej chwili mamy dramatyczną sytuację. Wypompowaliśmy się
wszyscy do ostatniego złotego, płaciliśmy regularnie ZUS, podatki. Do
28 maja jeszcze nas trzymali w nadziei, że pieniądze będą, ale później
stracili płynność i banki zblokowały im konta.
– Ile pieniędzy Hydrobudowa jest winna podwykonawcom?
– LK: – Pode mną, czyli firmą
„Victoria Polska”, pracuje ponad
30 firm i nie ma możliwości, żeby
dostali pieniądze. Ja sam mam wystawionych faktur na około 10 mln.
Nie ma fizycznej siły, bym mógł zapłacić. Jeśli ta sytuacja w ciągu kilku tygodni się nie wyjaśni, to położą

nas na łopatki. Urząd Skarbowy
przysyła wezwania, podwykonawcy również. Przyjdzie komornik,
zbierze to, co będzie mógł zabrać,
sprzeda za parę groszy i pójdziemy
wszyscy na zasiłki. Skala problemu
jest ogromna. Z naszego regionu jest
to ponad 250 firm, łatwo policzyć,
że to kilka tysięcy osób, którzy mają
rodziny na utrzymaniu.
– Nikt nie może pomóc?
– KB: – Firma spod Grybowa
Krokbud nie dostała pieniędzy, bo
Hydrobudowa tłumaczy, że nie jest
podwykonawcą, ale usługodawcą. Nie może się ubiegać o płatność bezpośrednio z GDDKiA. Jesteśmy podwykonawcami drugiej
kategorii. Możemy się ubiegać tylko o pieniądze w firmie, z którą
podpisywaliśmy umowy. Na razie sponsorami autostrady jesteśmy my wszyscy. Współpracuję ze
Stanisławem Skrzypcem z firmy

Getrans. Zawsze było w porządku, pieniądze były na czas. Teraz
mam poważne problemy. Jestem
tak zdeterminowany, że nie wiem,
co za chwilę zrobię. Mam pracowników na utrzymaniu, którym nie
dałem wypłaty od dwóch miesięcy. Nie mogą już czekać. Każdy ma
swoje płatności, dzieci na utrzymaniu. Moje dziecko prosiło mnie
o pieniądze na wycieczkę, ale mu
nie dałem, bo nie mam z czego.
Próbowałem się podratować kredytami, ale banki odmawiają. Jestem tak zdenerwowany, że nie
daję rady. Mam leasingi, nieuregulowany ZUS.
– Nikt nie kontroluje, co się dzieje
z państwowymi pieniędzmi?
– GS: – Nie ma żadnej kontroli, nikt nad tym nie czuwa.
Zawsze nam coś kapnęli, żeby
pracować, a na końcu potraktowali bardzo nieuczciwie.

A

FIRMA JUBILERSKA A. i M. PIETRZKIEWICZ
»PRACOWNIA i SKLEP«
NOWY S¥CZ tel. 501-108-005

WYSZYÑSKIEGO 3

(na przeciw Bazyliki œw. Ma³gorzaty, wejœcie od ul. Œw. Ducha)

RABATY %
BRYLANT GRATIS %
OBR¥CZKI ŒLUBNE %
%
CENA od 400 z³ %

BI¯UTERIA Z£OTA I SREBRNA GOTOWA I NA ZLECENIE
NAPRAWY, RENOWACJA STAREJ BI¯UTERII, CZYSZCZENIE

SKUP SREBRA, Z£OTA I KAMIENI NATURALNYCH

ZAPRASZAMY

poniedzia³ek - pi¹tek: 10.00 - 18.00
sobota: 10.00 - 15.00

UŻYWANE
i NOWE

PODRĘC

ZNIKI

10%
rabatu

- do 18 lipca

Nowy Sącz,
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39

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

Czekaliśmy, zaufaliśmy Hydrobudowie, w końcu ogłosiła upadłość, a wiemy, że pieniądze Hydrobudowa wzięła z państwowej
kiesy, bo byliśmy już na spotkaniu w GDDKiA. Dyrekcję stać było
jednak tylko na „złote myśli” typu
– „Nie jest jeszcze z wami tak źle,
jeśli takimi samochodami przyjechaliście” albo „Czym się martwicie, Hydrobudowa padła, ale wy
jeszcze nie”.
Sytuacja jest fatalna nie ma pomysłu, jak ją rozwiązać.
– Co zamierzacie zrobić?
– LK: – Bez rządowej interwencji nie przetrwamy, a tysiące ludzi
pójdzie na zasiłek. Dlatego interweniowaliśmy u lokalnych polityków.
Potrzebna jest specustawa, żeby te
pieniądze odzyskać. Banki odmawiają pomocy, bo wiedzą, jaka jest
sytuacja, a Hydrobudowa zaplanowała kontrolowaną upadłość. Jeśli sytuacja się nie wyjaśni, zablokujemy autostradę, aż po granicę.
To nasze ciężko zarobione pieniądze. Droga sądowa jest możliwa, ale
nierealna, bo wyrok nawet sprzyjający za kilka lat nam nic nie daje,
firmy już nie będą istnieć. Mistrzostwa Europy się odbywają, rząd
jest zadowolony, a nas chcą żywcem udusić.
Rozmawiał (BOG)

OGŁOSZENIA DROBNE
Nowy Sącz - osiedle KADUK
- dom wielofunkcyjny,
230 m kw.działka 8 a ,
komfortowy, dwurodzinny,
gabinet - sprzedam.
Tel. 18 44 23 729.
kom.501 673 033
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Tydzień w skrócie
SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TEJ STRONIE DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE

Kradziona wódka nie upije
Pracownicy skradli z hurtowni 825
butelek alkoholu. Wpadli dzięki
monitoringowi. Sprawę na komisariacie policji w Łososinie Dolnej
zgłosił właściciel hurtowni, pokazując nagrania z kamer z 13 czerwca
z godz. 2 w nocy. Funkcjonariusze
najpierw zatrzymali 25–letniego kierowcę pojazdu, którym wywieziono alkohol. Wskazał miejsce,
gdzie dostarczył skradziony towar,
mówiąc właścicielowi posesji, że to
alkohol na wesele. Policjanci zabezpieczyli butelki i przekazali do hurtowni. Zatrzymali też trzech pozostałych mężczyzn biorących udział
w kradzieży, w wieku 21–38 lat.

kurków z wodą. – Najprawdopodobniej oszust nie działał sam, a gdy
„sprawdzał” wraz z kobietą instalację, mógł mieć pomocnika, który
w tym czasie przeszukał mieszkanie i skradł pieniądze oraz biżuterię – mówi st. sierż. Paweł Grygiel,
rzecznik sądeckiej policji.

skoków do rzeki, nie wypłynął na
powierzchnię. Po 20 minutach dopiero wyciągnął go płetwonurek ze
straży pożarnej. Dzieci przebywały nad rzekę bez opieki dorosłych.

[k] 25 lat na płycie

Kolejna płyta trafiła do Fonoteki
Powiatu Nowosądeckiego. Krążek
zawiera nagrania pieśni w wykonaniu Chóru Parafii św. Włodzimierza w Krynicy–Zdroju pod dyrekcją
Piotra Trochanowskiego
– Jest on pierwszym zapisanym dorobkiem 25–lecia chóru parafialnego i wychodzi właśnie w rocznicę założenia zespołu. Na płycie
są fragmenty liturgii, którą odprawiamy w niedziele i święta, a którą
chór odśpiewuje. Wydanie tej płyty
to docenienie chórzystów, którzy
z zapałem, poświęcają czas na próby
i występy. Krążek jest także utrwaleniem ich pracy oraz zachętą, aby
posłuchać ich w cerkwi na żywo –
mówi ks. proboszcz Piotr Pupczyk.

Niebezpieczny
skok do rzeki
13–latek z Czaczowa wyciągnięty z rzeki do tej pory nie odzyskał
przytomności. Chłopiec, 18 czerwca, bawił się z kolegami w Maciejowej nad brzegiem Kamienicy.
Do wody, która miejscami sięgała
nawet 4 metrów, wrzucali butelkę, a następnie próbowali ją wyłowić. 13–latek po jednym z takich

FOT. ARCH. ZSE

[i] Ekonom wybrany
przez Wojskową
Akademią Techniczną

Fałszywy hydraulik
82–letnia staruszka padła ofiarą
oszusta, który wszedł do jej mieszkania, podając się za pracownika wodociągów. Kobieta wpuściła mężczyznę, bo ten wmówił jej,
że przyszedł przetkać rury. Wykorzystując chwilową nieuwagę staruszki, skradł jej pieniądze. Zdarzenie miało miejsce 14 czerwca
przy ul. Batorego. Do podobnego
doszło tego samego dnia przy ul.
Lwowskiej. Do mieszkania sądeczanki zapukał mężczyzna, podający się za hydraulika. Miał sprawdzić
instalację. Według relacji poszkodowanej, mężczyzna był schludnie ubrany i nie miał ze sobą żadnych narzędzi. Ponadto przebywał
cały czas w towarzystwie kobiety,
a jego sprawdzenie instalacji ograniczyło się wyłącznie do odkręcania
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu 12 czerwca podpisał
umowę o współpracy naukowej
z warszawską Wojskową Akademią
Techniczną. Współpraca Ekonoma
z WAT rozpoczęła się już w lutym
tego roku, kiedy po porozumieniu
Marka Jasińskiego, dyrektora ZSE

FOT. ARCH. ARKADIO&FRENCHMAN

2,4 promila alkoholu miał w organizmie 53–letni kierowca volvo, doprowadzając do kolizji na ul. Grodzkiej w Nowym Sączu, 14 czerwca,
w wyniku której ucierpiało trzech
kierowców. Włączając się do ruchu
zajechał drogę toyocie. Prowadzący ją, chcąc uniknąć zderzenia, odbił w prawo i uderzył w krawężnik.
Volvo uderzyło natomiast w drzewo.
Mimo to 53–latek zaczął kontynuować jazdę. Swój rajd zakończył dopiero, gdy najechał na stojący w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską
samochód osobowy huyndai, a ten
siłą odbicia najechał na poprzedzającego go forda. Pijanemu mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

Rajd na promilach

Raper z Nowego Sącza
pierwszy na liście
S U KC E S . Utwór „Ile znaków” Arkadio, nowosądeckiego rapera, po
siedmiu tygodniach znalazł się na pierwszym miejscu prestiżowej listy przebojów Muzyczne Dary. Wykonanie pochodzi z trzeciej płyty
artysty „Najlepsze przed nami”. Arkadio prezentuje hip–hop z pozytywnym przekazem. Jego utwory dają nadzieję młodym ludziom,
że można żyć pasją, i pozytywną energię. Jakość i trafność przekazu
potwierdzili już ludzie głosujący na niego w plebiscycie Płyta Roku
2011 Chrześcijańskiego Grania. „Najlepsze przed nami” zajęła pierwsze miejsce. Muzyczne Dary są emitowane w wielu stacjach radiowych w całym kraju, a także za granicą.

z doktor Ewą Łakomą z wydziału
Cybernetyki WAT grupa 23 uczniów
z drugiej klasy liceum uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych
w Warszawie. Wojskowa Akademia Techniczna do swojego projektu edukacyjnego zaprosiła jedynie
trzy szkoły z Polski, które spełniły
wysokie wymagania uczelni. Podpisana umowa zakłada wizyty naukowe uczniów w laboratoriach
WAT i pracę z najlepszymi specjalistami uczelni, lekcje on–line oraz
budowę platformy e–learningowej.
Już w październiku kolejna grupa
najlepszych uczniów klas matematyczno–informatycznych weźmie udział w kolejnych warsztatach
w Warszawie.

Szczytowanie Czubaszek
Eskorta straży miejskiej wprowadzała
Marię Czubaszek do Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu, gdzie
odbyła się promocja książki „Każdy
szczyt ma swój Czubaszek”. W środku czekali na nią fani, ale na zewnątrz
grupa osób – działaczy i sympatyków Fundacji PRO – Prawo do Życia –
zbulwersowana wypowiedziami Czubaszek na temat aborcji. Jeszcze przed
wizytą autorki, próbowali doprowadzić do odwołania promocji. Ponieważ
doszła do skutku, zorganizowali protest. Przywitali Czubaszek plakatami,
na których były zdjęcia usuniętych
płodów ludzkich. Maria Czubaszek
publicznie przyznała się do dokonania dwóch aborcji.
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KONTROWERSJE. Sądeckie uzdrowiska mogą nie odbierać sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Wszystko
w związku z mniejszą liczbą nadajników zamówionych przez Telewizję Polską. Nie będą na razie instalowane w mniejszych miejscowościach,
tam gdzie teraz funkcjonują nadajniki
telewizji analogowej. A to w praktyce
oznacza, że sygnał może nie docierać
do terenów górskich.
Brak dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej budzi duży niepokój
wśród lokalnych samorządowców.
W ich imieniu Jan Golba, prezes
Związku Gmin Uzdrowiskowych
i burmistrz Muszyny zaapelował
do Michała Boniego, ministra administracji i cyfryzacji, o pomoc w tej
sprawie. Jak twierdzi, nie wyobraża sobie, aby mieszkańcy, kuracjusze i turyści byli pozbawieni możliwości korzystania z nowoczesnych
technologii.
– Żyjemy w XXI wieku, a tu
okazuje się, że bylibyśmy skazani na peryferyjność – twierdzi
również Dariusz Reśko, burmistrz

Krynicy–Zdroju. – To nieistotne,
jak często klient z tego korzysta,
ważne, aby był dostęp do tej usługi.
Brak dostępu do telewizji budzi
także dużo emocji wśród samych
mieszkańców. – Powinno być tak
i tak, a nie narzucać z góry i zmuszać nas do wymiany telewizorów
czy dodatkowych opłat –mówią.
– Jest wiele osób, które korzystają
z naziemnej telewizji i nie wyobrażamy sobie, aby nas w ten sposób
odciąć od świata.
Pytani przez nas turyści mają
jednak odmienne zdanie. Brak dostępu do telewizji zupełnie im nie
przeszkadza. – Przyjeżdżamy tu
odpocząć, a nie oglądać telewizję
– mówi pan Andrzej z Warszawy.
Jak potwierdza firma Emitel,
zajmująca się emisją telewizji cyfrowej w Polsce, obawy sądeckich
samorządowców są uzasadnione.
Zasięg sygnału cyfrowego zamówiony przez Telewizję Polską jest
mniejszy o ponad 4 procent od sygnału analogowego.
– Sygnał cyfrowy będzie nadawany z głównych obiektów, np.

z Katowic, Krakowa czy Zakopanego. I mogą się pojawić problemy
z odbiorem telewizji w terenie górzystym – mówi Waldemar Sromek,
rzecznik prasowy firmy Emitel.
Z kolei Artur Koziołek, rzecznik
Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji uspokaja obawy i wyjaśnia,
że w odbiorze sygnału cyfrowego mają pomóc tzw. doświetlacze.
– Są to specjalne urządzenia,
które pozwoliłyby na odbiór sygnału cyfrowego tam, gdzie mogą
pojawić się zakłócenia – mówi.
– Jestem przekonany, że Telewizja Publiczna będzie starać się,
aby zasięgiem objąć całość kraju
na tyle, na ile będzie to technicznie możliwe.
Jak nas poinformowała firma
Emitel, doświetlacze do tej pory
nie zostały jednak zamówione przez
Telewizję Polskę. A ich montaż trwa
minimum pół roku. Według mapy
cyfryzacji kraju, telewizja analogowa ma zostać wyłączona w Małopolsce, i tym samym na Sądecczyźnie, wiosną przyszłego roku.
MONIKA CHROBAK

SMS
Tytoń zatrzymany w Starym Sączu
Tytoń – wbrew doniesieniom prasowym – nie wypalił się. Nie zdążył. 13 czerwca został przejęty w Starym Sączu przez funkcjonariuszy Palcówki Straży Granicznej w Piwnicznej–Zdroju. Wraz z nim straż zatrzymała 27–
letniego mężczyznę, który przewoził go w bagażu podręcznym. Tytoń nie posiadał polskich znaków akcyzy,
a jego wartość oszacowano na 5800 zł. Kibice mogą poczuć się uspokojeni, zbieżność słów przypadkowa. Bohater meczu reprezentacji Polski z Grecją wart jest znacznie więcej. I jeśli łapać to on, a nie jego.
(KA)
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

profesjonalne przeglądy techniczne
NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 181
18 440 75 74
diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja

FOT. (BOG)

Telewizja nie dla uzdrowisk

Łatwiej zdobyć
Mount Everest
R O Z M OWA z ZYGMUNTEM
BERDYCHOWSKIM,
inicjatorem powstawania
Funduszu Stypendialnego
im. Braci Potoczków
i przewodniczącym kapituły
Funduszu.
– Ile trzeba mieć determinacji, by
przez 20 lat prowadzić taki ambitny projekt?
– Strasznie dużo.
– Tyle samo, ile trzeba, by zdobyć Mount Everest?
– Więcej. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy, była ogromna życzliwość. Udawało się pozyskać sporo pieniędzy na
Sądecczyźnie. Teraz w ogóle tu nie
zbieramy środków na nasz Fundusz
Stypendialny, bo jest to niezwykle
trudne. Myślę, że ta zmiana, która się
dokonała na przestrzeni lat, najlepiej
ilustruje skalę trudności.
– W regionie przecież mamy sporo dużych, a nawet wielkich firm…
– Sporo dużych firm i same
trudności.
– Jest coś w Panu z braci Potoczków?
– Tego nie wiem, ale wiem, co
jest najważniejsze w tym, co robimy
i o czym mówiła nasza stypendystka [Monika Dziubacka, dziś studentka IV roku psychologii – przyp. red.].
Młodzi ludzie, niezależnie od tego, czy
otrzymują jakieś pieniądze, dostają
uznanie, ktoś ich zauważa, ktoś podkreśla wyniki, czują się ważni i docenieni. To myślę, było najważniejsze
wystąpienie podczas gali. Pieniądze są
ważne, choć nie najważniejsze.
– Padło sporo imponujących liczb. Ponad 3 mln zł przeznaczone na stypendia i prawie pięć tysięcy stypendystów.
WSB–NLU szczyci się swoimi absolwentami i mówi o swej wielkiej rodzinie. Tu jest podobnie? Fundacja ma
kontakt ze swoimi stypendystami?
– Jeszcze nie taki, jaki byśmy
chcieli. Dopiero zaczynamy tę pracę. Trudność tkwi w tym, że te stypendia przyznajemy w bardzo wielu
przypadkach już w szkołach podstawowych czy gimnazjach, a od tego
momentu do ukończenia studiów
wyższych i podjęcia pracy mija szmat
czasu. Stypendia też nie są tak wysokie, jak byśmy chcieli, ale na przykład, gdyby były o połowę wyższe,

to rozdalibyśmy ich o połowę mniej.
To jest poszukiwanie złotego środka.
Najbliższe lata chcielibyśmy poświęcić na to, by ten kontakt był większy, by go odzyskać i zbudować. Wykreować z tego wartość. By ci ludzie
tworzyli wielką rodzinę. Cała praca
przed nami.
– Nikt z dawnych stypendystów nie
prowadzi dużej firmy, tak żeby wspomóc Fundusz?
– W tak wielkiej liczbie stypendystów na pewno są tacy, ale naszym zaniechaniem i błędem było to,
że wcześniej nie podjęliśmy działań,
które rozpoczęliśmy w tym roku,
czyli budowanie kontaktów z naszymi stypendystami. Z okazji 20–
lecia działalności Funduszu zaczęliśmy robić to pierwszy raz i na pewno
wyniknie z tego coś fajnego.
Rozmawiał (BOG)

Od początku działalności Funduszu
Stypendialnego im. Braci Potoczków (rok 1992) stypendia o łącznej wartości 3 066 500 zł otrzymało 4849 uczniów. W tym roku
fundacja obdarowała 132 uczniów
(161 900 zł). Ponadto przewodniczący kapituły Zygmunt Berdyczowski ufundował stypendia
uczniom z klubów UKS Olimpia Sądeczanin i Superfighter Nowy Sącz,
uczniom biorących udział w powiatowym konkursie historycznym
(„Stan wojenny i jego następstwa”)
– 4 stypendia o wartości 3400 zł,
w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej
– 3 stypendia o wartości 3700 zł
i stypendium dla Bartka Maciaszka
w związku z koncertem charytatywnym w Podegrodziu, na którym
zbierano pieniądze dla chorego
chłopca. Kryterium przyznawania
stypendiów są tylko dwa – średnia
ocen i dochód na członka rodziny.
Wysokość udzielanego stypendium
dla szkół gimnazjalnych wynosi 120 zł, a dla ponadgimnazjalnych 150 zł. W tym roku szkolnym
w prowadzeniu programu uczestniczyły gminy Łososina Dolna, Stary Sącz, Gorlice i Rytro. Fundacja
przyznaje także stypendia socjalne
(w tym roku szkolnym dwa o wartości 1200 zł).
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FOT. JACEK TARASEK, AGENCJA BIOŁY

Konkurs i zbiórka
na pomnik

A KC J A . Nasz redakcyjny samochód zawiózł kolejny transport rzeczy ofiarowanych przez naszych Czytelników dla
Państwa Orłowskich w Brzanej (gmina Bobowa). To ciągle efekt naszego tekstu sprzed kilku tygodni opisującego
bardzo ciężką sytuację siedmioosobowej rodziny.
– Nie ma dnia, żeby ktoś do nas nie przyjeżdżał i czegoś nie ofiarował – relacjonują wzruszeni Orłowscy, a piątka
ich dzieci zajmuje miejsca w naszym samochodzie, bawiąc się w najlepsze. – Jeszcze raz pragniemy serdecznie
wszystkim podziękować za wszystko, co nas od nich spotkało.
A Państwa Orłowskich spotkało w ostatnich tygodniach bardzo wiele dobrego. Przypomnijmy, że poprzednio
musieliśmy się zwrócić do firmy Fakro o udostępnienie dużego samochodu dostawczego, bowiem ofiarowane
przez Czytelników rzeczy nie mieściły się w kilku samochodach osobowych. Dziękujemy!
(MICZ)

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego Budowy w Nowym Sączu Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Na przewodniczącego
Komitetu wybrano prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, a sekretarzem został radny miejski Artur
Czernecki i poprowadzi działania zespołu roboczego.
Ustalono, że Komitet ogłosi konkurs
otwarty na projekt pomnika smoleńskiego i podejmie starania o lokalizację monumentu. W dalszej kolejności
ogłoszona zostanie zbiórka publiczna na pokrycie kosztów budowy pomnika. Skład Komitetu tworzą 22
osoby, poza wymienionymi również: bracia śp. gen Franciszka Gągora – Józef Gągor i Stanisław Gągor;
bracia śp. Wiesława Wody – Andrzej
Woda i Jan Woda; o. Andrzej Baran SJ
– proboszcz Parafii Ducha św. w Nowym Sączu; ks. dr Jan Piotrowski
– prepozyt Bazyliki św. Małgorzaty
w Nowym Sączu; ks. dr Jan Siedlarz
– proboszcz Parafii św. Kazimierza

w Nowym Sączu; Jerzy Giza – wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Krakowie; Michał
Zacłona – historyk; Jan First – prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu; Zygmunt Berdychowski –założyciel Fundacji Sądeckiej; dr Krzysztof Pawłowski – Honorowy Obywatel
Miasta Nowego Sącza, rektor WSB –
NLU; prof. Zbigniew Ślipek – rektor
PWSZ w Nowym Sączu; Leszek Zakrzewski – prezes PTH w Nowym
Sączu; Andrzej Piszczek – prezes
Stowarzyszenia „Parafiak” w Marcinkowicach; Leszek Zegzda – prezes Towarzystwa Gimnastycznego
„SOKÓŁ” w Nowym Sączu; Henryk
Dobrzański – właściciel firmy zegarmistrzowskiej w Nowym Sączu; Roman Kluska – przedsiębiorca; Józef
Pyzik – prezes zarządu Kongregacji
Kupieckiej Zrzeszenie Handlu i Usług
w Nowym, Sączu i Henryk Szewczyk
– redaktor naczelny miesięcznika
„Sądeczanin”.

Krynicę czeka degradacja?
G O S P O DA R K A . – Ja tej decyzji nie
rozumiem – tak komentuje pozostawienie Krynicy–Zdroju w rękach państwa burmistrz uzdrowiska Dariusz
Reśko. Uzdrowisko Krynica–Żegiestów
jako jedyne z siedmiu placówek zostało
wyłączone z procesu prywatyzacji.
Ministerstwo Skarbu planuje wystawić na sprzedaż Busko–Zdrój,
Świnoujście, Ciechocinek, Lądek–
Zdrój, Kołobrzeg i Rymanów. Krynica pozostanie jedynym państwowym uzdrowiskiem w Polsce. I tym
samym – jak twierdzi burmistrz
– skazanym na dalszą degradację,
bo pomoc państwa może okazać się
za słaba, by uzdrowisko mogło się
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rozwijać. Krynica–Żegiestów w takiej sytuacji przegra z konkurencją.
Teraz główną inwestycję w Krynicy jest modernizacja Pijalni
Głównej, która pochłonie 30 mln
zł. Ale to kropla w morzu potrzeb.
– Krynica potrzebuje 150–200
mln zł, aby zmodernizować całą
swoją bazę – mówi Reśko. – Jest
wiele ośrodków, które wymagają natychmiastowego remontu,
ale nie ma na to pieniędzy. Przykładem jest legendarna Patria,
która rozsypuje się na naszych
oczach, czy dalsza modernizacja
Starego i Nowego Domu Zdrojowego. Uważam, że Krynica dużo
straci. Decyzja o prywatyzacji

pozwoliłaby na dopływ kapitału
na dalsze, konieczne inwestycje.
Zdaniem burmistrz, Krynica
zachowa konkurencyjność tylko
wówczas, gdy będzie miała nowoczesny produkt uzdrowiskowy, ale to jest możliwe jedynie na
bazie nowoczesnej infrastruktury.
– Krynica jest marką samą
w sobie, ale musi tę markę podtrzymywać. Bez dalszych inwestycji, może to być bardzo trudne.
Liczę, że ta decyzja w najbliższych latach zostanie zmieniona. Nie ma innej drogi na dalszy
rozwój jak tylko prywatyzacja
– podsumowuje Dariusz Reśko.
MONIKA CHROBAK

Na popularnym placu zabaw zwanym "wioską indiańską" można już
zagrać w szachy. Nie takie zwyczajne, stołowe, ale ogromne szachy
plenerowe, gdzie figury mają kilkadziesiąt centymetrów wysokości.
Jedyną taką szachownicą w Nowym Sączu cieszą się mieszkańcy osiedla
Milenium. Szachy plenerowe zbudowano podczas remontu placu zabaw
przeprowadzonego przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową.

A

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

Księgarnia Internetowa
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Informacje
Z D R OW I E . Kiedyś podeszła do niej
kobieta na ulicy Jagiellońskiej i powiedziała: „Dziękuję, uratowała mi pani życie”. – Takie reakcje pań, to ogromna satysfakcja i najlepsza zapłata za to,
co robimy – mówi adresatka tych słów,
Bożena Kiemystowicz, prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi
Europa Donna w Nowym Sączu.
W tym roku Stowarzyszenie obchodzi
jubileusz 15–lecia istnienia. Przez ten
czas udało się przeprowadzić dziesiątki
akcji badań mammograficznych – jak
wylicza prezes, wykonano ich blisko 12
tysięcy – setki szkoleń oraz pogadanek
w szkołach i zakładach pracy, nawołując do samobadania piersi.
– Jeszcze 15 lat temu kobiety wstydziły się mówić o swoich problemach,
kryły chorobę. Dziś ich świadomość
jest znacznie większa, o czym świadczą też statystyki – mówi Bożena
Kiemystowicz.
Statystyki te jednak nie do końca napawają optymizmem. W 1990 r.
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Piersi ponad podziałami
25 marca 2010r. w Brukseli – Parlament Europejski przyjął pisemną Deklarację w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej,
która wzywa do realizacji działań w całej Europie w celu zwalczenia tej choroby, która jest główną
przyczyną śmierci kobiet w Europie
w wieku od 50–69 lat. Większość
posłów (381) podpisało deklarację,
która została przygotowana, poparta i promowana przez Stowarzyszenie EUROPA DONNA w ramach kampanii informacyjnej
w Parlamencie Europejskim.

Od lewej: Dorota Czudowska, Bożena
Kiemystowicz i Joanna Senyszyn
w Polsce na raka piersi zachorowało 6649 kobiet, zmarło 4323. W roku
2000 zachorowało 10 987, zmarło
4712 w 2005 r. odnotowano 13 385

zachorowań, 5112 zgonów, w 2009
były 15752 zachorowania, 5242 zgony. Liczba zachorowań z roku na rok
wzrasta, ale liczba zgonów utrzymuje się na podobnym poziomie, co
świadczy, że z chorobą, która dotyka tak wiele kobiet, można skutecznie walczyć.
– Z jednej strony świadomość kobiet, że należy badać piersi, jest coraz
wyższa, z drugiej niezupełnie znane
są im przyczyny choroby. Samo nawoływania do badań mammograficznych już nie wystarczy i to kolejne zadanie przed wolontariuszkami
Europy Donny, by mówiły o czynnikach ryzyka – stwierdza Dorota Czudowska, lekarz onkolog, senator PiS, prezes Polskiego Forum
Wykrycie i leczenie wczesnej postaci
raka piersi kosztuje 50 tys. zł, leczenie choroby późno zdiagnozowanej jest cztery razy droższe i często
kończy się śmiercią pacjentki.
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Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, która gościła w sobotę w Nowym Sączu. Okazją był nie tylko jubileusz sądeckiego
Stowarzyszenia, ale przede wszystkim
XV zjazd delegatów polskiej koalicji
Europa Donna, który w tym roku zorganizowano właśnie w Nowym Sączu.
– Na rasę, stan hormonalny wpływu nie mamy, ale na dzietność, karmienie piersią tak. A dziś już wiemy, że w ponad 10 procentach za
raka piersi odpowiedzialna jest antykoncepcja hormonalna i hormonalna terapia zastępcza. Jeśli już w swojej wolności kobiety decydują się na
takie czy inne zachowanie, powinny
nie zaniedbywać badań, być aktywne fizycznie i nie dopuszczać do nadwagi – mówiła Czudowska.
W zjeździe uczestniczyła również europosłanka prof. Joanna Seneszyn (SLD). Choć panie przyznały, że w walce z rakiem piersi działają
ponad wszelkimi partyjnymi podziałami i poglądami, prof. Senyszyn nie
omieszkała skomentować wypowiedzi onkologa. – Zastępcza terapia hormonalna i środki antykoncepcyjne
w 10 procentach są sprawcami raka
piersi, ale pozostaje jeszcze 90 procent, więc nie chciałabym, aby panie
przeraziły się statystyk. Kobieta musi
mieć wybór – musi wiedzieć, czym
ryzykuje. Jeśli nie będzie stosowała
antykoncepcji, to istnieje ryzyko innego rodzaju – na przykład niechcianych dzieci. Wszystko trzeba wyważyć, a zawsze strach jest najgorszym
doradzą. Nie należy się niczego bać.
Kiedyś rak, nie tylko rak piersi, to był
wyrok śmierci, w tej chwili to jest już
tylko choroba przewlekła.
(MED)

Skazani
na ścięcie
KO N T R OW E R S J E . Jeszcze nie powstał, a już budzi wiele sprzeciwów.
Mieszkańcy gminy Gródek nad Dunajcem
nie zgadzają się na plany uruchomienia w Bartkowej więzienia dla ponad 150
skazanych. Ich zdaniem placówka odstraszy turystów. Zapowiadają protesty.
Zakład Karny ma powstać nad Jeziorem Rożnowskim w jednym z byłych
ośrodków Doskonalenia Kadry Służby
Więziennej. Będzie to oddział zamiejscowy nowosądeckiego więzienia.
Taką decyzję podjął minister sprawiedliwości, Jarosław Gowin. Ma być to
placówka półotwarta, gdzie będą trafiać skazani z lekkim wyrokami.
– To skandal – mówią mieszkańcy. – Jeśli więźniowie się wprowadzą, będzie to oznaczyć tylko jedno
– śmierć gminy. Czekamy na sezon
turystyczny jak na zbawienie, a w takim wypadku, to raczej na ścięcie, bo
turyści się od nas odwrócą. Więźniowie powinni być odosobnieni, a nie
oglądać piękne widoki. Będziemy
protestować – zapowiadają.
Zaskoczenia decyzją o powstaniu
zakładu karnego nie kryje również
wójt gminy Gródek nad Dunajcem
Józef Tobiasz. Jak twierdzi, wcześniej
nie było konsultacji społecznych w tej
sprawie.
– Otrzymuję ostatnio wiele telefonów od zaniepokojonych mieszkańców – mówi. – Planujemy przedyskutować to z radnymi, sołtysami oraz
mieszkańcami i wówczas zajmiemy
stanowisko w tej sprawie. Dla nas
korzystniejsze byłoby wykorzystanie ośrodka do celów turystycznych.
Kapitan Tomasz Wacławek, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie,
zaprzecza słowom wójta. Twierdzi,
że władze gminy były z dużym wyprzedzeniem informowane na piśmie
o planach uruchomienia placówki.
Dodaje przy tym, że obawy mieszkańców są nieuzasadnione, ponieważ
będą to osadzeni, którzy odbywają
karę po raz pierwszy, a region może
z ich obecności tylko skorzystać.
– Lokalizacja takiego więzienia
o charakterze półotwartym to są
możliwości do zatrudnienia nieodpłatnego osadzonych na rzecz lokalnych samorządów, instytucji charytatywnych czy innych organizacji
pożytku publicznego – tłumaczy. – Do
takich placówek trafiają więźniowie
z lekkimi wyrokami, za np. prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu czy drobne kradzieże. Są to
skazani z dobrą opinią, którzy nie
wymagają ścisłej kontroli. A ucieczki
z takich ośrodków zdarzają się bardzo rzadko.
Nieoficjalnie mówi się, że pierwsi
więźniowie zamieszkają nad Jeziorem
Rożnowskim w ciągu trzech miesięcy, po zakończeniu remontu ośrodka.
Skazani będą pilnowani przez ponad 50
strażników. Końcem czerwca przedstawiciele służby więziennej mają spotkać się w tej sprawie z mieszkańcami
oraz władzami gminy i wtedy zdradzą
więcej szczegółów.
(MCH)
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Ludzie

Nie uważam się za kujona Chcę jak najdłużej tańczyć

FOT. MARIA OLSZOWSKA

R O Z M OWA . 24–letnia sądeczanka Katarzyna Węglowska–Król 15 lat temu zaczęła swoją przygodę z tańcem w grupie
baletowej Adagio, działającej w Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu. Podczas imprezy z okazji jubileuszu zespołu, który
również działa już od 15 lat, zaprezentowała się jako profesjonalistka.

R O Z M OWA z Pauliną Smoroń – absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie (średnia ocen 5.6)
stypendystką prezesa Rady Ministrów, redaktorką szkolnej strony internetowej, uczestniczką konkursów
o tematyce religijnej (np. Olimpiada Teologii Katolickiej), posłanką na
XVII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży
w Warszawie.
– Z językiem polskim radzisz sobie równie dobrze jak z matematyką?
– Powiedzmy, choć ze mną jest tak,
że lepiej czuję się w przedmiotach humanistycznych, mimo że przez trzy
lata chodziłam do klasy o profilu matematycznym. Problemów raczej nie
było, a mój ulubiony przedmiot to wiedza o społeczeństwie.
– Kierunek studiów masz już pewnie
wybrany?
– Tak. Dziennikarstwo na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie.

– Koleżanki i koledzy na taką średnią patrzą pewnie z zazdrością.
– Niektórzy tak, ale większość patrzy z przerażeniem (śmiech). Dla mnie
ważne, prócz wyników w nauce, satysfakcji, jaką daje mi poszerzanie horyzontów, jest to, że rodzice są ze mnie
dumni.
– Skąd takie szerokie zainteresowania od
informatyki po tematykę religijną?
– Zawsze dużo czytałam, zresztą
nauka to czytanie, więc przychodziła
dość łatwo. Nie uważam się za typ kujona. Podjęłam się prowadzenia szkolnej strony internetowej, więc robiłam
to do końca. Zresztą jak już coś robię,
to na sto procent.
– Wymarzony kierunek już wybrany. Widzisz się w trudnym zawodzie
dziennikarza?
– Myślę raczej o dziennikarstwie
prasowym, czy radiowym, bo wtedy
jest się mniej rozpoznawalnym.
Rozmawiał (KW)

Starosta nowosądecki Jan Golonka spotkał się z 50 najlepszymi uczniami
szkół prowadzonych przez powiat nowosądecki. Dyrektorzy placówek wytypowali ich na podstawie wyników nauczania i sukcesów osiąganych w różnych dziedzinach. Uczniowie dostali dyplomy i nagrody za wyniki w nauce
oraz osiągnięcia w różnych dziedzinach pozanaukowych. W większości są to
laureaci olimpiad i konkursów, z najwyższą średnią i frekwencją, ale są też
osoby zdobywające laury w sporcie czy wolontariacie.

Wyróżnieni uczniowie:
Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie: Tomasz Sowa (zasadnicza szkoła zawodowa), Łukasz Kalamaszek (zasadnicza szkoła zawodowa), Piotr Matusik
(technikum), Danuta Kruczek (technikum) i Edyta Michalik (technikum).
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy–Zdroju: Piotr Adamczyk (technikum), Agnieszka Szewczyk (technikum), Karol Mikrut (technikum), Andrzej Piszczek (technikum), Kamil Maślanka (liceum ogólnokształcące), Kamil Kocoń (technikum) i Jagoda Barciszewska (liceum ogólnokształcące).
Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu: Barbara Ciągło (technikum) i Jadwiga Szkarłat (technikum).
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzu: Halina Kuźma i Anna Jarzmie (technikum).
Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu: Łukasz Kowalczyk, Monika Kunicka, Monika Pustułka, Piotr Radzik, Piotr Turek i Gabriel Wojtowicz.
Zespół Szkół w Złockiem: Piotr Majewski (technikum).
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej: Patryk Madej (technikum),
Katarzyna Ogórek i Tomasz Dziadosz (technikum).
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu: Andrzej Skrzypiec, Tadeusz Górka, Joanna Garwol, Karolina Królewska, Artur Kościsz, Piotr Banach,
Jolanta Plata, Piotr Korona i Sylwia Wyrostek (wszyscy z technikum).
Liceum Ogólnokształcące w Muszynie: Paulina Smoroń, Joanna Kubisz
i Aneta Włodyka.
Zespół Szkół w Marcinkowicach: Marcin Pociecha (technikum), Artur Szkarłat (liceum ogólnokształcące) i Elżbieta Sulicz (liceum ogólnokształcące).
Liceum Ogólnokształcące w Grybowie: Małgorzata Święs, Jan Fyda, Krzysztof Napora, Dominik Romańczyk i Jędrzej Kmak.
Zespół Szkół w Łącku: Urszula Gucwa, Hubert Hilger, Małgorzata Kałużna
i Rafał Więcławem (wszyscy z technikum).

– Jest Pani przykładem na to, że z niewielkiej grupy baletowej prowadzonej
przez Pałac Młodzieży można trafić na
prawdziwą scenę tańca…
– Taniec fascynował mnie od zawsze. Zanim trafiłam do Adagio, musiałam swoje odczekać. Pani Urszula Baziak, która do tej pory prowadzi
zespół, pracowała ze starszymi dziewczętami, a ja zjawiłam się w Pałacu
Młodzieży, mając 9 lat. Zaczynałam
więc swoją przygodę w grupie wokalno–tanecznej, zanim zaczęłam ćwiczyć balet. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że Adagio zawdzięczam miejsce,
w którym teraz jestem. I z sentymentem wspominam występy, i nasze
stroje – które nazywałyśmy „kucharkami”. Nie miałyśmy ubrań baletnic,
tańczyłyśmy w spódnicach uszytych
przez nasze mamy.
– Udało się Pani dołączyć do zespołu
Krakowskiego Teatru Tańca…
– Tak, ale zanim o tym, muszę dodać, że cały czas poszukiwałam ruchu
odpowiedniego dla siebie. Po balecie
przyszedł czas na fascynację tańcem

nowoczesnym, aż w końcu, będąc
w liceum, pojechałam na warsztaty
do Bytomia do Śląskiego Teatru Tańca, tam poznałam smak tańca współczesnego i wiedziałam, że tym chcę
się zająć.
– Ale po skończeniu liceum nie wybrała
Pani studiów artystycznych, a psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
– Właśnie kończę te studia, pozostała mi tylko obrona pracy magisterskiej. Nie żałuję jednak tej decyzji.
Pięć lat temu, kiedy musiałam dokonać wyboru studiów, nie było takiego boomu na taniec, jaki jest obecnie.
Działały może jedna czy dwie szkoły,
które oferowały kierunek związany
z tańcem, ale nic o nich nie wiedziałam, nie miały jeszcze swoich absolwentów. Dziś nawet PWST stworzyła
specjalny wydział dla przyszłych aktorów teatru tańca. W swojej decyzji
kierowałam się więc nie tylko kierunkiem studiów – psychologia to drugie z moich zainteresowań – ale również miejscem. Wiedziałam, że muszę
studiować w mieście, w którym nadal będę mogła rozwijać swoją pasję.
W Krakowie udało mi się zrobić dwuletni kurs instruktorski tańca współczesnego. Trafiłam też do grupy Teatru
DF, później zafascynowałam się spektaklami Krakowskiego Teatru Tańca
i postanowiłam przyjść na jego lekcje
otwarte. Dostałam propozycję udziału
w jednym z projektów realizowanych

Fragment spektaklu „Anakolut”
przez Teatr i chyba się sprawdziłam, bo
zaproponowano mi, bym dołączyła do
zespołu. W Krakowskim Teatrze Tańca
działam od września 2009r.
– Kończy Pani studia i będzie musiała
zderzyć się z szarą rzeczywistością. Taniec ma szansę stać się Pani zawodem,
czy pozostanie nadal jedynie pasją?
– Mam świadomość, że Krakowski
Teatr Tańca nie jest instytucją, która
rozdaje etaty – przynajmniej na razie.
Wiem jedno, chcę jak najdłużej tańczyć. Swoją aktywność taneczną już
teraz traktuję nie tylko jako popołudniową pasję, ale również jako zawód,
w którym chcę się szkolić i rozwijać.
Chciałabym również, aby moja praca zawodowa wiązała się z psychologią, w której się kształciłam.
Rozmawiała (PEK)

Nie oddawajcie mnie
KONKURS. Magdalena Myjak, uczennica I klasy o profilu dziennikarskim w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie
Skłodowskiej w Starym Sączu, zwyciężyła
w naszym konkursie literackim organizowanym wraz z Wydawnictwem Znak.
Magda napisała wzruszającą historię
małżeństwa, które nie mogąc mieć
własnego dziecka, po wielu perypetiach, rozczarowaniach decyduje się na
adopcję. Kiedy upragnione dziecko powoli aklimatyzuje się w nowym domu,
zdarza się cud, w który nie wierzyli lekarze. Ona zachodzi w ciążę.
– Moje opowiadanie jest fikcją
literacką, ale opartą na obserwacjach otaczającej nas rzeczywistości,
więc to niezupełnie zmyślona historia – mówi laureatka konkursu. Jury
konkursowe ujęła sposobem prowadzenia narracji i budowania napięcia.
– Magda ma talent, który odpowiednio szlifowany uczyni z niej autorkę
poruszających reportaży. Tego jej życzymy i już dziś zapraszamy uczennicę klasy dziennikarskiej na łamy DTS,
proponując wakacyjny staż w tygodniku – mówi Wojciech Molendowicz,
wydawca „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, przewodniczący jury.
Zresztą sami Państwo oceńcie. Poniżej fragment opowiadania:

***

[…] Okazało się że Blanka nie może
mieć dzieci. Był to cios prosto w serce
kobiety, która zawsze marzyła o małym dzidziusiu, jej małym skarbie.

Kochała dziecko w swojej wyobraźni.
Widziała w nim oczy ukochanego mężczyzny, nosek po mamie. Pucatą buzię. Tak bardzo pragnęła je mieć. I nagle jej marzenia znikają, lekarz odbiera
nadzieję słowami: ,,Gdyby pani zaszła
w ciąże, to byłby cud”.
Blance ciężko było się pogodzić z tą
wiadomością. Pomimo tego, iż mąż
pocieszał ją, że, może doktor się myli,
że zdarzają się wyjątki, że on i tak zawsze będzie ją kochał, do niej to nie docierało. Przestała widzieć w sobie kobietę, czuła się winna, beznadziejna
i bezużyteczna.

***

[…] Blanka i Bartek stali się częstymi gośćmi sierocińca. Blanka była
znowu szczęśliwa, czuła się potrzebna.
Kochała wszystkie te dzieci jak własne.
Myśl o tym, że jest bezpłodna, przestała tak bardzo boleć. Jej serce leczył
każdy uśmiech sieroty, spowodowany jej obecnością.
Po pewnym czasie w domu Bartka i Blanki zamieszkała mała Zuzia,
którą znaleziono na śmietniku, gdy
miała osiem miesięcy. Po sześcioletnim pobycie w sierocińcu, wreszcie
mała znalazła dom i wymarzonych
rodziców.
Zuzia była dla młodego małżeństwa
lekarstwem, środkiem znieczulającym,
dzięki tej małej rozrabiace w domu
zrobiło się jakoś cieplej, radośniej. To
smutne i ponure dotąd miejsce ożyło. Była po prostu dla nich dzieckiem,
o którym zawsze marzyli. Oczywiście

Laureatka z książką Richarda Paula
Evansa „Bliżej Słońca” ufundowaną przez
Wydawnictwo Znak.
wszystko wymagało czasu, zanim ta
trójka nauczyła się ze sobą żyć.
Oswojenie sześciolatki nie było
proste, mała była z początku nieufna,
podejrzliwa, skrępowana. Choć Blanka bardzo pragnęła, by Zuza nazywała ją mamą, dziewczynka uporczywie
trzymała się słowa „ciociu”.
Zdobycie jej zaufania było bardzo
trudnym zadaniem. Małżeństwo musiało wykazać się wielką cierpliwością.
– Nie można przyspieszać – mówił psycholog – Dla małej to kolosalna
zmiana. Mimo wszystko w sierocińcu
też zostawiła to, co kochała: przyjaciół, opiekunów, nawet do łóżka małe
dzieci bardzo się przywiązują… (…)

Magdalena Myjak, fragmenty
opowiadania „Nie oddawajcie mnie”
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Rozmowa

Ja też się niecierpliwię
Z prezydentem Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem.
– Ja nie mówię, że układa się źle.
Jestem tylko zdumiony i zaskoczony, że w tym konkretnym przypadku, gdzie poseł Cycoń jednoznacznie
wypowiadał się za zakwalifikowaniem Nowego Sącza do wyższej kategorii miast, teraz głosował inaczej.
– Do opinii publicznej poszedł jednak
taki sygnał, szczególnie do młodych ludzi, że przez efekty tej ustawy może być
w Nowym Sączu tylko gorzej. Pakujmy
się i wyjeżdżajmy, nic tu po nas?
– Nic podobnego. To tylko papier,
dokument, który dziś został przyjęty
przez rząd, a za kilka lat może zostać
zmieniony. To jest kwestia wizji rządu. Ten rząd chce wzmacniać metropolie i duże ośrodki, a inny rząd może
mieć inną wizję.
– Zarząd Koła PO na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego natychmiast
przy tej okazji zaczął zadawać pytania:
co władze miasta zrobiły przez ostatnich
sześć lat, by przekonać rząd, iż Nowy
Sącz powinien zostać uznany za stolicę regionu?
– Zacznę od tego, że to nie zarząd
koła PO, ale jedna osoba. Sprawdziłem to.
– Kto konkretnie?
– Niejaki pan Słowik. Zupełnie
nie będę się do tego odnosił. To są
wypociny młodego człowieka, który jest kompletnie oderwany od rzeczywistości i przez te sześć lat nic
nie widział, albo wczoraj skądś tu
przyjechał.
– Ale tam też padają liczby. Nowy Sącz
przeznaczy w tym roku na inwestycje
16 mln zł, to rząd wielkości niewielkiego Grybowa – 14 mln zł, zaś Gorlice to 24
mln, a Tarnów – do którego lubimy się
porównywać – 113 mln zł.
– A proszę sprawdzić, ile przeznaczaliśmy na inwestycje w poprzednich latach. Pan sądzi, że w każdym
roku będzie taki sam budżet? Nie!
Przypominam, że ten budżet został
przyjęty niemal jednogłośnie również przez opozycję. Zastanawiam
się, czy ktoś, kto takie uwagi formułuje, wie o czym mówi? Niech takie
pytania kieruje również do kolegów
partyjnych – dlaczego popierali ten
budżet? Nie demonizujmy. Uwagi,
o których mowa, formułował tylko
jeden człowiek.
– A ma racją pisząc, że służby miejskie
dowiadywały się od internautów o Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju?
– Oczywiście, że nie ma racji. Proszę pamiętać, że już rok temu toczyliśmy podobną dyskusję i wnieśliśmy
swoje uwagi. Nic więcej nie mogę
tu dodać. Mogę wiele apelów wystosować, ale one muszą być mocno wsparte przez parlamentarzystów, albo są tylko po to, by zwrócić
uwagę na problem, bym nie spotkał
się z zarzutem, że zaniechałem jakichś działań.
– A Pan słucha takich głosów, które mówią, że koszt sądeckiej administracji

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

– Chyba jest Pan trochę poirytowany,
iż Założenia Krajowej Polityki Miejskiej
ulokowały nas jednak w III lidze miast.
Wzburzyło to Pana i wystosował Pan
protest, który zresztą nic nie przyniósł.
– Nie wiem, czy to był protest.
Zwróciłem się do naszych parlamentarzystów, by starali się wprowadzić
do ustawy poprawkę, która pozwoli
umieścić Nowy Sącz w wyższej kategorii miast. Nic z tego nie wyszło. Nie
jestem jakoś bardzo zbulwersowany,
bo wierzę, że ten dokument może
ulec za jakiś czas zmianie. Nie martwię się tym, gdzie nas zaszeregują, tylko raczej tym, by skutki ustawy nie przyniosły Nowemu Sączowi
strat finansowych.
– Pisze Pan w swoim stanowisku, że jeśli nie zostaną uwzględnione sądeckie poprawki, Nowy Sącz nie poprze tego
projektu.
– Bo w takiej wersji go poprzeć nie
może. Dodać jednak muszę, że sam
dokument nie jest zły. Jestem od tego
i sądeccy parlamentarzyści również,
by zadbać o interesy naszego regionu.
– Ciężko przechodzi mi to przez usta, ale
zostaliśmy przypisani przez urzędników
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do
Polski C.
– Nie nazywałbym tego Polską
C. Są metropolie, stolice regionów
i subregionów. My jesteśmy stolicą
subregionu. Już rok temu podkreślałem, że samo zaszeregowanie do jakiejś grupy nic nie znaczy. To od nas
zależy i my będziemy udowadniać,
że należy nam się zaszeregowanie do
wyższej kategorii i wydaje mi się, że
są ku temu argumenty.
– Będzie nam trudniej o pieniądze na
inwestycje?
– Jeszcze tego nie wiem. Ten dokument będzie przynosił efekty za
kilka, kilkanaście lat. Podchodzę do
tego spokojnie, bo taka jest linia polityczna rządu, ale rządy się zmieniają.
– Czytamy również w Pańskim stanowisku, że „Nowy Sącz jest pierwszym pod
względem zapóźnienia cywilizacyjnego
miastem w Małopolsce”. Mamy świadomość tych braków?
– Oczywiście, że mamy. Przecież
widzimy, jak się Małopolska rozwija
i jak Nowy Sącz jest w tym względzie
traktowany po macoszemu. Chodzi
tu głównie o infrastrukturę drogową i kolejową.
– Jak parlamentarzyści zareagowali na
Pański apel?
– Głosowanie się już odbyło, można zobaczyć, jak kto głosował.
– Pan to sprawdzał?
– Po prostu to wiem. Posłowie
partii rządzącej głosowali za przyjęciem tego dokumentu, czyli nie
uwzględnili naszych poprawek.
– Może musieli tak głosować? Jest coś
takiego jak dyscyplina partyjna.
– To ich decyzja oraz odpowiedzialność i mi nic do tego. Z ogromnym zdumieniem jednak obserwowałem głosowanie posła Mariana
Cyconia, który głosował za przyjęciem tego dokumentu, a jeszcze rok
temu, jako burmistrz Starego Sącza,
ze mną i innymi samorządowcami
protestował przeciw takim zapisom.
– Chciałem zapytać o posłów Mariana
Cyconia i Andrzeja Czerwińskiego. Wydawało się, że w ostatnim okresie Panów
współpraca układa się nieźle.

wzrósł o 1,5 mln zł w stosunku do ubiegłego roku?
– Polecam, by takie uwagi skierować do premiera Tuska i wicepremiera Pawlaka. To jest właściwy adres.
– Powiedział Pan, że kluczowy dla rozwoju miasta jest nowy układ komunikacyjny, drogowo–kolejowy.
– Kiedy przedstawiałem projekt budżetu, wyraźnie zaznaczałem, że jest ograniczony i skromny, ze względu na to, że Nowy Sącz
chce zachować swego rodzaju rezerwy, do momentu, kiedy będzie szansa realizacji dużych i bardzo drogich
inwestycji.
– Na przykład obwodnicy zachodniej?
– Obwodnica zachodnia jest
poza granicami miasta i ktoś inny
jest tu inwestorem – województwo małopolskie i starostwo powiatowe. Mnie dotyczy obwodnica północna i tzw. Węgierska bis,
nad którymi pracujemy. Nie ukrywam, że czekam na decyzję środowiskową Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska i mam nadzieję w tym roku ją otrzymać. Oczywiście mógłbym zrobić ten budżet
zdecydowanie większy, mógłbym wydać na inwestycje 100 mln
zł. Tylko na jakie? Na inwestycje

drobne, które z punktu widzenia
strategii nie przyniosłyby właściwego efektu.
– Pan celowo zamroził te pieniądze?
– Oczywiście. Proszę zauważyć, że
wskaźnik zadłużenia Nowego Sącza
jest na poziomie niższym niż 30 procent. Krakowa przekracza 60 procent, Tarnowa zbliża się do tego poziomu. To chyba o czymś świadczy.
Mamy rezerwę, a czy będzie ją wykorzystywał Nowak, czy ktoś inny
po mnie – to będzie miał większe
możliwości.
– Czyli, przygotowując budżet na przyszły rok, wyciągnie Pan kasetkę z pieniędzmi i powie: zobaczcie, ile tu mam
na inwestycje?
– Ja tylko mówię, że mamy bardzo dużą rezerwę, z której możemy
skorzystać, a chcę żebyśmy skorzystali tylko i wyłącznie na inwestycje
strategiczne.
– Obwodnica północna? Most na
Dunajcu?
– Tak i na tym się koncentruję.
Z mojego punktu widzenia zadłużanie się teraz nie przyniosłoby pożądanego efektu. Ktoś inny może robiłby to inaczej. Ciekaw jestem, czy
kiedy pojawi się szansa na realizację
tych inwestycji, ktoś, kto tak krytykuje, odszczeka swoje uwagi.

– Budowa obwodnicy północnej, leżącej
w gestii prezydenta miasta, na razie nie
ruszy, bo to inwestycja powiązana z obwodnicą zachodnią.
– Nie jest powiązana.
– Ale nie da się budować drogi donikąd.
– Chcę realizować odcinek w granicach miasta – od ul. Tarnowskiej
pod Górą Zabełecką do ul. Marcinkowickiej. I czekam na decyzję środowiskową dotyczącą tego odcinka. Mam
nadzieję, że we wrześniu ją uzyskam.
– Dyrektor MZD Grzegorz Mirek powiedział, że dzisiaj głównym problemem są
sprawy formalne, a prowadzenie samej
inwestycji jest bardzo szybkie.
– Myślę, że to kwestia dwóch lat.
– Jest Pan w stanie przewidzieć, kiedy
zostanie wbita pierwsza łopata pod budowę obwodnicy północnej?
– Chciałbym, żeby to było w tym
roku, albo początkiem przyszłego.
– Czyli przed końcem kadencji będzie Pan mógł przecinać wstęgę na
obwodnicy?
– Nie sądzę. Nie mam zamiaru się
tu z niczym spieszyć – ważne, żebyśmy tę inwestycję rozpoczęli. Proszę
mi wierzyć, że nie ma to nic wspólnego z rozpoczęciem albo końcem
kadencji. Jeśli uda się wybudować
obwodnicę z rocznym albo dwuletnim opóźnieniem, to nie ma dla inwestycji większego znaczenia.
– Ale sądeczanie się trochę niecierpliwią, bo chcieliby już jeździć wygodnie
i szybko.
– Trudno. Ja też się niecierpliwię,
bo też wolałbym już żyć w lepszych
warunkach.
– A zniecierpliwił się Pan na wieść, że
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
odesłało inwestorowi obwodnicę zachodnią do poprawki?
– Ani mnie to nie zaskoczyło, ani
nie zdziwiło. Byłem w podobnej sytuacji z obwodnicą północą. Proszę
pamiętać, że ja już wystąpiłem o zezwolenie na budowę i po złożeniu
tych dokumentów decyzja środowiskowa została uchylona. Tak więc
mnie już w tym kraju nic nie zdziwi.
– Węgierska bis. Wierzy Pan, że to kiedyś ruszy? Jedna ze zlokalizowanych tam
firm – konkretnie Expol – rozpoczęła inwestycję w miejscu, gdzie miała przebiegać Węgierska bis.
– Nie w tym miejscu. Proszę mi
wierzyć, że tam jest bardzo dużo terenu niezagospodarowanego i niezabudowanego. Nie sądzę, że byłby
problem z lokalizacją tej inwestycji. Większym problemem może
być przeniesienie ogródków działkowych. Wiele jest problemów, ale
prace trwają. W tej chwili prowadzimy analizę w terenie dotyczącą ilości
działek, ich właścicieli i ewentualnego przebiegu drogi. To trochę potrwa,
ale jest realne i będzie zrealizowane.
Kiedy? Trudno mi dzisiaj wyrokować.
– I inwestycja Expolu nie pokrzyżuje planów?
– Wprost przeciwnie. Uważam, że
inwestycja Expolu i potencjalna inwestycja firmy Fakro, które też tam
ma swoje tereny – tylko udowadniają, że ta droga jest potrzebna.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
(Wykorzystano fragmenty wywiadu
dla Regionalnej Telewizji Kablowej
w Nowym Sączu)
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Opinie
Przeczytaj zanim
przyjdzie przelew

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

P

ewien mój
znajomy
przedsiębiorca
opowiadał mi
niedawno, że
na koniec miesiąca wystawił swoim klientom
kilkadziesiąt faktur z 14–dniowym terminem płatności. Nieźle. W teorii nieźle, bo praktyka, czyli życie codzienne
w naszym kraju, wygląda nieco inaczej. Teoretycznie mój
znajomy w połowie kolejnego miesiąca powinien odnotować na swoim koncie wpływy
z kilkudziesięciu przelewów,
na kwotę pozwalającą rozliczyć się z pracownikami, firmami świadczącymi usługi na
jego rzecz i jeszcze powinien
zostawać zarobek dla firmy.
Tyle teorii – Drodzy Czytelnicy, a nawet studenci zarządzania. W praktyce bowiem rzecz
wygląda tak, że w terminie
wpłynęły 3 (słownie trzy) należności. Pozostali kontrahenci terminy zapłaty umieszczone na fakturach potraktowali
chyba jak niezobowiązujący
termin spotkania towarzyskiego. Kilku następnych zapłaciło dwa–trzy tygodnie po terminie, ale najwięcej było tych,
którzy za nic mieli monity telefoniczne i wezwania do zapłaty. Przelew może poczekać.
Tak z grubsza rzecz ujmując
wygląda przeciętny dzień polskiego przedsiębiorcy.
Oczywiście nie wiedzą
o tym ani urzędnicy, ani politycy, bo ich wynagrodzenia zawsze wpływają na konta terminowo. Część społeczeństwa
zatrudniona w tzw. budżetówce nie ma bladego pojęcia, co to
spóźnione rozliczenia, czy zagrożenie płynności finansowej
firmy, nawet tej nieźle prosperującej na rynku. (I nie ma tu
sensu uderzać w populistyczny
ton, że to właśnie z podatków

płaconych przez przedsiębiorców biorą się pensje urzędników, polityków, nauczycieli i policjantów. To wie każde
dziecko). Mój znajomy przedsiębiorca przedstawia problem
obrazowo: leżą przed tobą na
biurku dwie sterty faktur. Na
jednej kupce znajdują się twoje
należności względem innych,
np. na kwotę 100 zł. Na drugiej
stercie masz faktury, które powinni tobie zapłacić inni. I te
opiewają łącznie na 120 zł. Teoretycznie jesteś więc na plusie owe 20 zł, ale w praktyce
jednak jesteś na gigantycznym
minusie, bo ktoś tobie nie płaci. Co robisz? Proste – przestajesz płacić innym. Tak powstaje słynny polski łańcuszek
fakturowy. O istnieniu problemu szersza opinia publiczna dowiaduje się wyłącznie
przy okazji takich dramatycznych wydarzeń jak desperacka
konferencja prasowa sądeckich
firm budowlanych w biurze senatorskich Stanisława Koguta. Właśnie ci ludzie za swoją
ciężką harówę zarobili po kilka milionów złotych. Na papierze. Według faktur i bilansu
„winien – ma” są nawet nieźle do przodu na prowadzeniu swojego interesu. W praktyce zaś kilkudziesięciu z nich
może zamknąć niebawem
przedsiębiorstwa i zwolnić ludzi, bo na swoje należności
wydali już wszystko, co mieli, a to, co im się należy, nie
wpływa i nie ma widoków na
szybki przelew.
Na tym w zasadzie moglibyśmy skończyć, bo na poziomie Nowego Sącza problemu nie rozwiążemy. Może
jednak warto o tym pamiętać nie tylko w sytuacji, kiedy
kilkudziesięciu przedsiębiorców stoi w obliczu bankructwa, choć umówioną robotę
wykonali w terminie i bez fuszerki. Zachęcajmy więc dalej młodych ludzi, by odważnie
brali sprawy w swoje ręce i zakładali własne firmy. Szczególnie szczerze brzmi to w ustach
niektórych polityków, głośno
popierających rozwój polskich
przedsiębiorstw, ale pieniądze
z naszych podatków zostawiających raczej w przedsiębiorstwach zagranicznych.

Daleko i blisko
na Słowację

Jerzy Wideł
Z kapelusza

J

uż po raz 10. Kapituła medali i tytułu "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" przyznała tę
prestiżową nagrodę powiatu nowosądeckiego. Tak się złożyło, że po
raz pierwszy 10 lat temu i obecnie medale wręczał Wiesław Basta,
przewodniczący Rady Powiatu
i przewodniczący Kapituły. Do tej
pory przyznano już 190 tych tytułów, jednakże dopiero w tym roku
wśród wyróżnionych znalazły się
dwie osoby zza granicy. Wśród zasłużonych są m.in. Jerome Boron
z USA, założycielka i prawdziwa
"matka" letniej szkoły języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
i Zita Plestinska, starosta powiatu
Stara Lubowla.
Amerykanka tę szkołę założyła przed laty, współfinansuje jej działalność, szuka sponsorów i najlepszego ucznia zabiera
na roczne stypendium do USA.
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Wielkie brawa. Jednakże moje
większe zainteresowanie dotyczy
starościny Zity Plestinskiej. I to
z wielu powodów.
Pani inżynier architekt z wykształcenia zdążyła już być
w przeszłości eurodeputowaną
i od kilku lat twardą ręką rządzi
w starolubowlańskim powiecie.
Powiedzieć, że jest gorącą zwolenniczką przyjaźni polsko–słowackiej, sądecko–lubowlańskiej ,
byłoby powieleniem stereotypu.
Ona pracuje i praktycznie realizuje zacieśnianie współpracy sądecko–lubowlańskiej choćby przez
cotygodniowe przyjazdy do Nowego Sącza na zakupy.
Jej kandydaturę do tytułu zasłużonej dla ziemi sądeckiej zgłosił starosta Jan Golonka, a Wiesław Basta jako szef Kapituły tylko
temu pomysłowi przyklasnął. Jednakże w tej beczce miodu jest
hańbiąca łyżka dziegciu. Hańbiąca
dla Polski. Zita Plestinska jeszcze
jako eurodeputowana zabiegała
o pieniądze unijne na budowę mostu na Popradzie. Załatwiła na tę
inwestycję 10 mln euro. A strona
polska jak na razie wypina się tyłkiem. Więc Słowacy, by nie stracić
dotacji unijnej most muszą wybudować, choćby do połowy Popradu. Plestinska, Basta i Golonka
biją głowami o twardy mur i puste
głowy urzędników z polskiego Ministerstwa Infrastruktury, jak na

razie bezskutecznie. Wszak inwestycja ma być współfinansowana
przez stronę polską.
Pustym, urzędniczym głowom
w Warszawie warto zaproponować przejazd edukacyjny starym przejściem granicznym przez
Mniszek nad Popradem. Gdyby narobili w gacie ze strachu albo
z wrażenia, może podjeliby szybkie decyzje. A jeśli już obesrani
przejechaliby dalej do Vrbowa, to
by zobaczyli tysiące Polaków korzystających tam z wód termalnych, jakich nie ma w całej południowej Polsce.
Sądecczyzna poprzez przejście graniczne kolejowe już od lat
jest oknem na świat dla gospodarki tej części Słowacji. Oknem na
świat Słowaków i Polaków mógłby być most na Popradzie. A tymczasem tysiące osób pragnących
jechać autobusem z Sądecczyzny
i powiatu tarnowskiego do Vrbowa, w Tatry, na Węgry, do Bułgarii, zmuszonych jest korzystać
z przejścia w Leluchowie, co zdecydowanie wydłuża czas podróży.
Za komuny ciężko było przeprawić się przez granicę do Czechosłowacji. Za demokracji wcale nie jest lepiej, ale daj Bóg, by
zdrowia starczyło Zicie Plestinskiej. Czego życzę też nowosądeckim posłom, którzy powinni lobbować za budową mostu, a tego
nie czynią.
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Afisz
13. Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”
24 czerwca o g.19, wirydarz Klasztoru Jezuitów
w Nowym Sączu znów zatętni życiem jako miejsce
wspaniałych wieczorów
przepełnionych sztuką.
Jest to miejsce unikalne nie
tylko ze względu na piękną architekturę i wystrój
ale o wyjątkowości tego
miejsca decydują również
walory akustyczne.
Głównym celem działań
Fundacji im. Dra Jerzego
Masiora jest promowanie
i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie
młodych sądeczan. Podczas 13. Koncertu w Wirydarzu zaprezentuje się
kolejna grupa uzdolnionej
artystycznie młodzieży.
Rozpoczęcie koncertu
piękną piosenką do słów
Jerzego Masiora z muzyką Aleksandra Porzucka „Moje Miasto” będzie włączeniem się Fundacji do obchodów 720. rocznicy lokacji Nowego Sącza.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
zaprasza na wystawę „Sztućce z różnych stron świata”, na którą składają się zbiory gorlickiego kolekcjonera Wilfrieda de Meyera.Otwarcie
22 czerwca (piątek), g. 17, Cukiernia
w Miasteczku Galicyjskim

22 i 23 czerwca Miasteczko Galicyjskie zaprasza na konferencję
naukową „Klara–kobieta nowa”
przygotowaną z okazji jubileuszu 800–lecia założenia zakonu
św. Klary z Asyżu.

Od przeszłości
do współczesności

Julia Kaczmarczyk laureatką
57.Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego
W dniach 8–10 czerwca w Słupsku
odbyły się finałowe spotkania Teatrów Jednego Aktora w ramach
57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wśród osiemnastu
zakwalifikowanych wykonawców
do Centralnego Koncertu Laureatów znalazła się również reprezentująca MOK w Nowym Sączu – Julia Kaczmarczyk. Zaprezentowała
ona na Małej Scenie słupskiego Teatru Nowego im. S.I.Witkiewicza
monodram pt. „Podróż do zielonych cieni” wg Finna Methlinga.
Jury przyznało Julii wyróżnienie.
To duży sukces debiutującej w tej
kategorii konkursowej aktorki Sceny Poetyckiej Teatru Robotniczego
im. B. Barbackiego. Spektakl został przygotowany przez Julię Kaczmarczyk pod reżyserskim okiem
Janusza Michalika, którego praca
również została w finale OKR–u dostrzeżona przyznaniem mu przez
Sekcję Dramatyczną ZASP nagrody
instruktorskiej. Gratulujemy obydwu sukcesów!

Wczoraj (20 czerwca) w Miasteczku Galicyjskim podsumowano konkurs „Ziemia Sądecka
– od przeszłości do współczesności – edycja 2012”. W projekcie
uczestniczyli uczniowie zarówno
szkół podstawowych, gimnazjów,
jak i średnich. Pierwsze miejsca
w poszczególnych kategoriach
wiekowych zajęli: Jan Piotrowski (Katolicka Szkoła Podstawowa
w Nowym Sączu), Angelika Węgrzynowska (Gimnazjum w Korzennej) oraz Iwona Król (Liceum
Ogólnokształcące w Starym Sączu). Konkurs realizowany był
m.in. w ramach obchodów 720–
lecia Nowego Sącza. Na zdjęciu nagrodę odbiera Rafał Brongiel, laureat drugiego miejsca w kat. Szkół
podstawowych.

IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Dziecięcej – SKOWRONECZEK 2012
Dwa dni potrwają przesłuchania „Skowroneczka”. Główną ideą, jaka
przyświeca organizatorom Festiwalu, jest promocja najmłodszych artystów, którzy prezentują się jako soliści. Uczestnikami Skowroneczka
będą dzieci w wieku od 5–13 lat związane z ośrodkami kulturalnymi na
terenie całego kraju. Wśród utworów prezentowanych przez dzieci mile
widziane są kompozycje premierowe, autorskie oraz piosenki o treści
religijnej. Całe wydarzenie podzielone będzie na dwie części.
29 i 30 czerwca 2012 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu
odbędą się przesłuchania solistów, które zostaną uwieńczone wręczeniem nagród i koncertem laureatów 30.06 w sobotę o godzinie 16:30
na sądeckim rynku. W czasie koncertu połączonego z rozpoczęciem
„Bezpiecznych Wakacji” organizowanych przez wiele miejskich instytucji będzie miała miejsce sympatyczna uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu ks. Andrzejowi Mulce redaktorowi naczelnemu „Promyczka Dobra” oraz założycielowi i kierownikowi zespołu dziecięcego
„Promyczki Dobra” , który może się poszczycić wieloma sukcesami
w pracy na rzecz dzieci. Warto zaznaczyć, że Order Uśmiechu przyznawany jest na wniosek dzieci, który rozpatruje międzynarodowa Kapituła – obecnie przewodniczy jej Minister Marek Michalak – Rzecznik
Praw Dziecka. Taki order otrzymali m.in. Jan Paweł II, ks. Arkadiusz
Nowak czy Irena Santor.
Po zakończeniu festiwalu rozpoczną się tygodniowe warsztaty artystyczne prowadzone m.in. przez Józefa Mike reżysera i aktora, Mariusza
Jasuwienias – finalistę You Can Dane oraz stylistkę – Annę Pochopień.
Warsztaty zostaną uwieńczone serią koncertów oraz realizacją nowego
wideoklipu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
Organizatorami Festiwalu i warsztatów są Wydawnictwo Promyczek,
którego dyrektorem jest ks. Andrzej Mulka, oraz Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, którym kieruje Milenia Małecka – Rogal.
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L U D Z K I E H I S TO R I E . – Chyba Bóg
chciał, żebym w pełni, do bólu poznała,
czym jest niepełnosprawność, by jeszcze
mocniej angażować się na rzecz tych,
którzy sami sobie nie potrafią w życiu poradzić, i zrozumieć ich sytuację
– mówi Maria Krężołek, prezes Stowarzyszenia Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.
W sobotę, 23 czerwca, w Podegrodziu,
„Promyk” organizuje, jak co roku, imprezę integracyjną dla mieszkańców i swoich
podopiecznych. Pani Maria pewnie pojawi
się na zabawie… na wózku inwalidzkim.
Gostwica. Budynek starej szkoły podstawowej. To tu codziennie na warsztatach terapii zajęciowej spotyka się 29
osób, z różnym stopniem upośledzenia
umysłowego i ruchowego. Uczą się wykonywania na pozór prostych czynności domowych, ale także haftują, malują obrazy i robią do nich ramki. Bardziej
sprawni po warsztatach mogliby podjąć normalną pracę.
– Ale o pracę to i ciężko teraz dla
zdrowych, w pełni sprawnych osób
– mówi prezes. – Choć udało nam
się wypuścić na rynek pracy trzech
uczestników warsztatów.
Dla pozostałych warsztaty są zakładem pracy, choć nikt z nich nie mówi,
że idzie do roboty, a… do szkoły. Różnica polega na tym, że kiedy uczniowie zazwyczaj cieszą się, kiedy zbliża
się pora wakacji, podopieczni „Promyka” płaczą, gdy wysyła się ich na urlop.
A ten przysługuje im, jak w każdej normalnej pracy.

To osobiste wybory

***

33–letnia Kasia ma dziecięce porażenie mózgowe. Kiedy miała 20 miesięcy, pani Maria zdecydowała się zaopiekować dziewczynką, jako rodzina
zastępcza. – Dzieci zdrowe szybko
znajdą rodziców adopcyjnych – mówi
Maria Krężołek, ale niechętnie opowiada swoją historię. – Bo i nad czym się tu
rozwodzić. To moje osobiste wybory.

Toksyczne słowa
„Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym
dokłada się wszelkich starań, aby odkryć i nagrodzić oklaskami
talenty i uzdolnienia każdego członka rodziny”
G.McDonald

– Nawet nie można spokojnie usiąść i zjeść, bo
rodzice wciąż się czegoś czepiają. Ciągle im
źle, nie potrafią dostrzec nic dobrego – takie,
mniej więcej, myśli krążą po głowie przeciętnego nastolatka, kiedy rodzice czegoś od
niego oczekują.

Warsztaty finansowane są ze środków PFRON–u (90 proc.) oraz Starostwa Powiatowego (10 proc.), Stowarzyszenie „Promyk” współfinansuje tę działalność w formie dotacji
do dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych: wycieczek, zajęć na basenie, hipoterapii.

W odczuciu rodziców sytuacja wygląda nieco inaczej, wydaje im się, że dzieci często są
chwalone, jednak wciąż odrzucają „dobre” słowo mamy czy taty.
Dlaczego, gdy rodzic mówi: „Super posprzątałeś pokój”, nastolatek reaguje negatywnie – obrażony spuszcza głowę albo pyta:
„Mogę już wyjść?”.

Szkoda pochwał

***

Po 12 latach działalności Stowarzyszenia, Maria Krężołek może mówić
o sukcesie. Nie od razu jednak udało
się stworzyć atmosferę, która zachęcała osoby niepełnosprawne do większej
aktywności. – To była nowość w naszym środowisku i wszyscy uczyliśmy się na błędach – przyznaje prezes.
– Pani Maria trzyma „Promyk” silną ręką, jest apodyktyczna, ale da się
z nią dogadać – mówi jedna z pracownic warsztatów.
– Musiałam nauczyć się zarządzać. Wprowadzać rozwiązania, które przede wszystkim mają służyć dobru uczestników warsztatów, a nie
pracowników. Dziś każdy ma opracowany przez naszych specjalistów
indywidualny program rehabilitacji
i według niego prowadzone są zajęcia.
Wymaga to zaangażowania ze strony
załogi, a to szybko weryfikuje, kto się
nadaje do pracy z osobami niepełnosprawnymi – stwierdza Maria Krężołek, która, zanim przeszła na emeryturę i zajęła się budową Stowarzyszenia,
była nauczycielką języka polskiego.
– Może i jest wymagająca – odpowiada druga z pracownic. – To wynika z jej poświęcenia. I najbardziej za
to ją cenię. Sama wychowuje niepełnosprawną córkę, a teraz jeszcze ten
nieszczęśliwy wypadek…

Przedwakacyjna Szkoła dla Rodziców (7)

Maria Krężołek z córką Kasią
Ale wybory pani Marii odbiły się
szerokim echem w środowisku podegrodzkim. Wychowując niepełnosprawną córkę, angażowała się
w sprawy rodzin borykających się
z podobnymi problemami.
– Wcześniej to był temat tabu. Rodzice osób niepełnosprawnych chowali swoje dzieci przed światem.
Tymczasem zawsze starałam się im
tłumaczyć, by wychodzili ze swoimi
dziećmi do ludzi. Oswajali innych
z kalectwem, chorobą. Bo inaczej oni
będą się bali, a pozostali też zacznę reagować bojaźliwie na „odmienność”
– wyjaśnia Maria Krężołek.
Zanim powstał „Promyk” angażowała się w ruch „Wiara i Światło”.
Wspólnota działająca przy parafii w Podegrodziu skupiała rodziny i osoby niepełnosprawne oraz ich przyjaciół. Choć
Maria Krężołek twierdzi, że myśl o założeniu Stowarzyszenia i utworzeniu
warsztatów terapii zajęciowej przyszła
ad hoc, zupełnie spontanicznie, tak naprawdę zrodziła się z chęci robienia czegoś więcej niż proponowała wspólnota.
– Kiedy zamyka się problemy
w czterech ścianach, nikt o nich nie
wie, trudno oczekiwać od innych
pomocy. Na początku mieszkańcy podejrzliwie spoglądali na to, co
robimy. Reakcje rodziców osób niepełnosprawnych też były pełne nieufności. Dziś jesteśmy częścią środowiska, zawsze mogliśmy liczyć na
wsparcie urzędu gminy, kościoła,
a teraz zyskujemy poparcie ze strony

mieszkańców, sponsorów – dodaje
pani Maria.

***

Rok temu sama się przekonała, ile
– jak mówi – aniołów ma wokół siebie.
Wracała z córką i znajomymi od lekarza
z Krakowa. Mieli wypadek, z którego
ona i Kasia wyszły mocno poturbowane. Przez kilka miesięcy leżały w domu
unieruchomione. Kasia ze złamaną nogą
i ręką, pani Maria ze złamaną, a właściwie pokruszoną miednicą. Czeka ją długa rehabilitacja, ledwie stoi na nogach,
musi jeździć na wózku inwalidzkim.
– W tej trudnej sytuacji nie zostałyśmy z Kasią same – mówi. – Drzwi
domu nie zamykały się. Przychodzili do nas sąsiedzi, zapytać, co potrzeba,
przynosili obiadki, palili w piecu, nawet
mszę zamówili za moje zdrowie, kiedy
po operacji nie wyglądałam najlepiej.
W Wigilię Bożego Narodzenia to chyba cała wieś była u mnie. Nie wiedziałam, że mam tyle aniołów wokół siebie.
Przekonałam się jednocześnie, że Stowarzyszenie działa bardzo sprawnie
beze mnie. Bo nie ja je tworzę, a ludzie.
Pani Maria ubolewa tylko, że trudno namówić młode osoby do społecznej pracy.
– Ktoś młodszy powinien przejąć stery nad „Promykiem”. W przyszłym roku mija 10 lat od założenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
prowadzonych przez Stowarzyszenie. Mam nadzieję, że dzieło będzie
kontynuowane…
KATARZYNA GAJDOSZ

Warto wiedzieć, że poprawnie sformułowana pochwała, wyzwala przyjemne uczucia, buduje poczucie wartości siebie i wpływa na samoocenę dziecka. Sprawia, że jest ona zgodna z prawdą,
tzn. nastolatek myśli o sobie dobrze, ale zna też swoje ograniczenia
i słabe strony, tworzy realny, prawdziwy obraz siebie.
Zamiast więc chwalenia ogólnego z użyciem dużej liczby przymiotników, OPISZ co widzisz: „Widzę odkurzony dywan, pozbierane ubrania i poukładane rzeczy na biurku”.
Zamiast stosowania określeń typu: „Och, jak cudownie
posprzątałeś”,
N A Z W I J swoje uczucia: „Podoba mi się tutaj”. Unikaj pułapek, które powodują, że pochwała przestaje nią być:
„Widzę odkurzony dywan w pokoju, ale czemu na korytarzu nie
odkurzyłeś?
Słowo „ale” zaprzecza pierwszej części wypowiedzi i sprawia,
że słyszymy koniec zdania, np. Cieszę się że już wróciłeś, ale szkoda, że nie zrobiłeś zakupów.
Szkoda i ale – to dwa toksyczne słowa!

Przyłapani na dobru
Tak jak przyłapujemy dziecko na niewykonanych pracach domowych, tak też spróbujmy starać się „przyłapać” na czymś dobrym, np.: „Widzę, że powiesiłeś swoją kurtkę” albo „To mi się
podoba! Lubię, kiedy w korytarzu jest porządek”.
Wyrażanie jasnych, miłych uczuć pod adresem nastolatka, jest
pochwałą.
Drugim ważnym elementem budowania poczucia wartości siebie jest wyrażanie wdzięczności, np. nastolatkowi, który sam rwie
się do koszenia trawnika, powiedz: „Dziękuję, że pomyślałeś, aby
dzisiaj skosić trawnik”. To buduje, a zarazem mobilizuje.
W prozie życia codziennego niezwykle ważne jest używanie
oczywistych słów: D z i ę k u j ę. Chodzi o rzeczy zwyczajne, które często określane są jako obowiązki domowe: nauka, wyrzucanie
śmieci, zmywanie naczyń, odkurzanie itp. Zwłaszcza, kiedy nastolatek jest zmęczony, albo mu się nie chce. Doceń to, pokaż swoją radość.

Dumny rodzic
Pamiętaj, motywacją nie są obowiązki, ale TY RODZICU! Nastolatek robi to dla Ciebie, bo chce widzieć Cię szczęśliwym, dumnym. Pragnie, abyś dobrze o nim mówił do znajomych, dziadków,
wujków itp. Zaniechaj więc krytyki, a skup się na tym, co dobre. Wyobraź sobie, że od dziś jesteś „tropicielem dobra” lub „kopaczem złota”. Tropimy w naszych nastolatkach i wydobywamy
z nich to, co dobre. Tego życzę wszystkim rodzicom–czytelnikom
DTS.

Zadanie domowe:
X nie mniej niż pięć razy dziennie pochwal swojego nastolatka
(bez użycia słowa „ale”);
X raz w tygodniu wręcz mu kartkę ze słowami: „Dziękuję Ci za
to, że…”
HALINA CZERWIŃSKA
edukator i pedagog w Fundacji „Ostoja” w Nowym Sączu,
pedagog Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu
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Sport

Świeżej krwi nie zabraknie
– Jest Pan zadowolony z tego,
co przez sześć lat udało się
zrobić?
– Przejęcie sądeckiego OPZN–u po Adamie Sieji nie było łatwe, bo Adam wysoko zawiesił poprzeczkę. Nie było łatwe
ze względów czysto ludzkich,
bo przecież zespół, który pracował z Adamem nie musiał
ze mną pracować w tej samej
formie. Myślę, że nasz OZPN
w hierarchii Małopolski, ale
i ogólnopolskiej był doceniany i widoczny. To się nam udało. To my mieliśmy więcej imprez w Nowym Sączu niż sam
Kraków. Imprez promujących
nie tylko nasz OZPN czy piłkarstwo nowosądeckie, ale całą
Sądecczyznę było sporo. Przyjmowaliśmy zespoły z całej Polski i zagranicy. Mamy turniej
memoriałowy im. Adama Sieji
7–9 latków, starosądecki Turniej Solidarności, turnieje halowe, wakacyjny Orlik. To są
nasze sztandarowe przedsięwzięcia, na które drużyny chcą
przyjeżdżać.
– OZPN Nowy Sącz nie jest krezusem. Skąd braliście na to
pieniądze?
– To nie tylko my organizujemy i wkładamy jakąś pracę,
ale ludzie sami się zaangażowali. Mam tu na myśli środowiska
piłkarskie i kluby z Kamionki
Wielkiej, Heleny, Barcic, Starego Sącza, czy Sandecję, która
wiele robi przez MOSiR. To jeśli mowa o naszych turniejach,
ale mamy również międzynarodowe imprezy, które ciężko
byłoby zorganizować bez pomocy Sandecji, Kolejarza Stróże czy Barciczanki.
– Wspomniał Pan o tym, że Kraków zostawał w tyle.
– Kraków postrzegał nas jako
niebezpiecznego konkurenta.
Jeden z dziennikarzy kiedyś pytał, czy jesteśmy w MZPN, czy
osobnym związkiem. Trzeba
było pukać do różnych drzwi.
Nie czekaliśmy, czy dostaniemy
dotację, tylko organizowaliśmy
turnieje. To pewna ocena tego,
co się działo. Przez te sześć lat
dzięki Stanisławowi Strugowi,
Tadeuszowi Firkowi, czy Zbigniewowi Augustynowi potrafiliśmy stworzyć jedną drużynę.
– Nowym prezesem został Antoni Ogórek, ale pewna grupa
optowała za Robertem Koralem
i uważa teraz, że nic w OZPN–
ie się nie zmieni, że brakuje
świeżej krwi.
– Może bardziej nowocześnie patrzyli na sprawy, ale nie

FOT. DAMIAN SZCZERBA

R O Z M OWA z MARIANEM KUCZAJEM byłym prezesem Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Nowym Sączu.
da się wszystkiego organizować
nowocześnie, kiedy nie ma dodatkowych pieniędzy. Budżet
mamy oparty głównie na tym,
co wpłacą kluby.
– A jeśli nie płacą?
– To my go nie wyrzucaliśmy, tylko cierpliwe czekaliśmy. Oczywiście można postępować restrykcyjnie, ale
czy na tym rzecz polega? Pewnie nie. Zamysł organizacyjny tej nazwijmy to grupy Roberta w pewnym sensie miał
swoje uzasadnienie – powiedzmy – organizacyjno–administracyjne. Nie oszukujmy się,
w związku były sympatie i antypatie. Powiedzenie, że się
nic się nie zmieni to przesada.
Nowa krew jest w zarządzie.
Mamy Krzysztofa Nawalanego, Bolesława Dywana, Piotra
Apollo. Gremium jest poszerzone. Należy poczekać z pół roku,
w jakim kierunku to pójdzie.
– W podhalańskim podokręgu były
spore niejasności. Mówiono o finansowej aferze…
– Podhale nie miało prezesa przez rok, kiedy dotychczasowy szef wyjechał za granicę i nie zostawił dokumentów.
– Zginęły pieniądze?
– Nikt tego nie potwierdził.
Na zebraniu sprawozdawczym
nam tego nie przedstawiano.
Rozprawiono się z tym wszystkim u siebie. Niektórzy oczekiwali, że Bóg wie, gdzie to
dojdzie, ale jak to mówią po góralsku cięto po kolei i wszystko
się poukładało. Nowy prezes Jan
Kowalczyk wywodzi się ze środowiska LZS–owskiego i choć
to typ człowieka, który lubi
pogrozić palcem, sądzę, że pod
jego kierownictwem Podhalański PPN sobie poradzi.
– Sądecczyzna zawsze słynęła ze
szkolenia młodzieży. W tej chwili Sandecja ma konkurencję w postaci Popradu Muszyna.
– Poprad może wprowadzić
trzy drużyny młodzieżowe do
małopolskich lig, a gdyby nie
decyzja MZPN w sprawie Glinika czwarta drużyna z Muszyny walczyłaby o Ligę Małopolską. Szkółka popradzka to
nasza duma.
– Trudno będzie żyć bez tej piłkarskiej fuchy?
– Tak naprawdę nic się nie
zmieniło, nie jestem tylko prezesem. Nadal jestem zaangażowany w organizację turniejów.
Wożę wnuki do przedszkola,
jestem radnym powiatowym.
Mam co robić.
Rozmawiał (KW)

SPRINTEM

K R Y N I C K A KO LO N I A
W K ATOW I C AC H
Artur Gwiżdż to kolejny wychowanek KTH, który będzie w nadchodzącym sezonie
grał w beniaminku ekstraklasy GKS–ie Katowice. Wcześniej
umowy ze śląskim klubem podpisali Michał Krokosz, Daniel
Galant, Nikifor Szczerba i Kamil Pawlik.

NIE CHCĄ
NIECHCIAŁA
Mateusz Niechciał i Lukas Janić nie są już piłkarzami Sandecji Nowy Sącz. Niechciał
do Nowego Sącza trafił z GKS–u Katowice. Podpisał wtedy
półtoraroczny kontrakt. Zawarto w nim zapis, że po pół roku
klub może zrezygnować z usług
piłkarza. Tak też się stało. Z kolei słowackiego pomocnika nie
widział w składzie nowy szkoleniowiec „biało–czarnych” Jarosław Araszkiewicz.

POŻEGNANIE
Z TRENEREM
Rugby Club Biało–Czarni
Nowy Sącz organizuje 7 lipca
w Nowym Sączu finał Polskiej
Ligi Rugby 7. W tych meczach
po raz ostatni poprowadzi
drużynę trener Tadeusz Janik.

L I M A N OWA S TO L I C Ą
GÓRSKIEGO
ŚCIGANIA
Tegoroczna edycja górskiego ścigania w Limanowej/Starej
Wsi, to aż trzy wielkie imprezy o randze mistrzowskiej – Puchar Strefy Europy Centralnej,
Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski i po raz pierwszy
Mistrzostwa Słowacji. Zawody startują 22 czerwca. Pojawią
się najlepsi i najbardziej utytułowani kierowcy rajdowi z całej
Europy. Tegoroczna impreza, to
także goście specjalni – pojawią
się skoczkowie narciarscy kadry
narodowej.

I LIGA RUSZA
W PIERWSZY
WEEKEND SIERPNIA
Wydział Gier PZPN ustalił terminarz rozgrywek I i II
ligi w rundzie jesiennej sezonu 2012/2013. W pierwszej kolejce I ligi, 4–5 sierpnia
Sandecja zagra u siebie z Zawiszą Bydgoszcz, a Kolejarz
Stróże na wyjeździe z GKS–
em Tychy.
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Na koniec tygodnia

Sosnowa na kaszel,
z lubczykiem na miłość

PA S J A . Pierwsza nalewka, którą zrobił, była z jałowca. Tajniki wyrobu przekazał mu dziadek Tomasz.
W butelce umieszcza się owoc jałowca, gałązki i spirytus własnej roboty. Po 30 latach praktyki Stefan Kozik,
sołtys wsi Łazy Brzyńskie, w swoim asortymencie ma nalewki sosnowe, brzozowe, lubczykowe, imbirowe
i malinowe… Jego trunek został wpisany na listę produktów regionalnych
i gości nie tylko na polskich, ale i europejskich stołach.
„Na kłopoty i frasunek dobry jest
łazowski trunek” – taki napis widnieje na nalewce Stefana Kozika, który zachwala jej zdrowotne
właściwości.
– Jałowcowa słynie z dobroczynnego wpływu na nerki
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– wyjaśnia. – Podczas wojny ludzie nie tylko ją degustowali, ale
nacierali całe ciało. Z kolei sosnowa jest dobra na drogi oddechowe
i kaszel – i ta cieszy się największą popularnością. A pokrzywowa
na drogi moczowe. Sam lubię orzechową, bo ma zbawienny wpływ
na żołądek. A z lubczykiem biorą
ode mnie na miłość. Czy zdaje egzamin? Nie sprawdzałem…
Wyrabianiem nalewek zaraził go
dziadek. Pierwszą nalewkę wyprodukował z owoców jałowca, które musiał wcześniej zebrać w lesie.
Później zaczął eksperymentować
z owocami z własnego ogrodu.
Niepowtarzalny smak i aromat
nalewki łazowskiej doceniono siedem lat temu. Zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim konkursie

FOTOKOMENTARZ
- Ciekawe, o co modli się Rysiek? Na pewno
o pomyślność dla naszego miasta.

„Nasze kulturowe dziedzictwo”
zorganizowane przez Polską Izbę
Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie.
– Moje nalewki są naturalne, bez sztucznych barwników
– mówi z dumą. – Nie ma oprysków, wszystko produkuje się
ekologicznie, z własnych owoców
i krzewów.
Teraz nalewki Stefana Kozika
można spotkać m.in. podczas Agropromocji w Nawojowej, na Święcie
Kwitnącej Jabłoni w Łącku i coraz
częściej na weselnych stołach. Po
trunek zgłaszają się turyści z całej
Polski. Nalewka była również degustowana w Austrii i w Brukseli
podczas delegacji sołtysów.
– To trunek do degustacji, należy go pić dla humoru, a nie żeby
spaść pod ławkę. Kultura picia jest
najważniejsza. Pokłóconym małżonkom zawsze doradzam nalewkę na… zgodę.
Sołtys nie zdradza receptury. Zamierza ją przekazać jedynie synowi.
– Nie chcę, aby ktoś podrabiał
moje nalewki, a później podszywał
się pode mnie. Tak się stało z łącką
śliwowicą. Nie chcę, aby moja nalewka straciła na jakości – mówi.
Stefan Kozik to nie tylko zapalony hobbista, ale również bardzo
zaangażowany sołtys. Zdobył nawet tytuł Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego. Od zawsze
udzielał się społecznie i pod koniec
lat 70. wybrano go na przewodniczącego rady sołeckiej.
MONIKA CHROBAK

- Panie spraw, żebym wygrywał
nie tylko wybory, ale też
najdziwniejsze plebiscyty, jakie
ludzie wymyślą i żeby mówiono
na mnie „silny człowiek”.

- Proszę zobaczyć, jaki jestem silny.
Przecież ta książka sporo waży!

A

- Gratuluję Rysiek, w gazetach piszą,
że jesteś silnym facetem. Chyba dużo
trenujesz na siłowni.

Wystąpili: prezydent Ryszard Nowak, wiceprezydent Bożena Jawor oraz
FOT. (VAŁ)
sekretarz powiatu Witold Kozłowski.

