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TRAMWAJ Z NOWEGO SĄCZA
Dla sądeckiego przemysłu to historyczna
chwila. Firma Newag
wypuściła właśnie
na krakowskie ulice
pierwszy tramwaj
własnej produkcji.
Nevelo to najmłodsze dziecko sądeckiego zakładu,
który dotychczas
specjalizował się
w produkcji taboru
kolejowego. Ale były
wyjątki – na początku XX wieku
w Warsztatach Kolejowych wybudowano
nawet szybowiec.
CzytajL str. 6
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Bez szybkich dróg masowej
turystyki na Sądecczyźnie
nie będzie L str. 10
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• głębokość zabudowy 103 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności Uf=0,68 W/m2K
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni
przed wilgocią i chłodem
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka
i trwałość na długie lata
• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego
Okna 7-komorowe to ekskluzywne połączenie doskonałych parametrów
termicznych z eleganckim klasycznym wzornictwem oraz nowatorską
technologią. Zaprojektowany z troską o środowisko, komfort użytkowania
i bezpieczeństwo, przy zastosowaniu najlepszych rozwiązań obniżających
zużycie energii.

Salon sprzedaży
33–300 Nowy Sącz
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 27 tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67

Centrala Paszyn 478, 33-236 Nowy Sącz, tel/fax 18 440 20 14
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Biorąc ślub, możesz
pomóc innym

L str. 2

Spółdzielcze prawo dżungli L str. 3
Prokurator w sądeckiej
„Dolinie Krzemowej"

L str. 5

Do czego służą posłom
sejmowe statystyki

L str. 8
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Cerkiew w Powroźniku
na liście UNESCO

A KC J A

Biorąc ślub, możesz
pomóc innym
Kwiaty, które wręczają goście młodej parze po ceremonii ślubnej, coraz częściej zastępuje butelka wina
czy los lotto. Stowarzyszenie Sursum Corda proponuje jeszcze inne
rozwiązanie i rozpoczyna akcję
„Zamień kwiat na lepszy świat”.
– Wielu nowożeńców zgłaszało
się do nas, chcąc oddać dla dzieci maskotki, jakie dostali na weselu od gości. Wówczas zrodził się
pomysł, żeby podpowiedzieć nowożeńcom i ich gościom inne rozwiązanie. Maskotki, kwiatki czy
inne drobiazgi, można zamienić
na konkretną pomoc – mówi Marcin Kałużny, prezes Sursum Corda.
Młoda para, chcąc wesprzeć
dzieci objęte opieką przez Stowarzyszenie, powinna skontaktować się z Sursum Corda. Wówczas
otrzyma wizytówki dla gości informujące o akcji – aby pieniądze,
które planują wydać np. na bukiet,
wrzucili w dniu ślubu do specjalnie
przygotowanej skarbonki.
– Jeśli zaistnieje potrzeba, można zaprosić naszych wolontariuszy, którzy dokonają zbiórki. Jesteśmy pewni, że przekazane dobro
powraca, a nowożeńcy będą dumni i szczęśliwi, mając świadomość,
iż start w nowe życie rozpoczynają
dobrą inwestycją – w zdrowie, życie i szczęśliwe dzieciństwo – przekonują pomysłodawcy akcji „Zamień
kwiat na lepszy świat”.
(G)

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I

Podała się na dziadka!
W niecodziennej sytuacji znalazł
się wójt gminy Niedźwiedź, Janusz Potaczek. Gdy w pośpiechu wiózł swoją ciężarną synową do szpitala, ta zaczęła rodzić.
Wójt zachował jednak zimną
krew i poród odebrał sam, w samochodzie. Na świat przyszła
zdrowa dziewczynka.
– Wróciłem z Krakowa
do domu, zdążyłem się tylko przebrać i trzeba było błyskawicznie jechać do szpitala
– relacjonuje zdarzenie portalowi limanowa.in wójt Janusz Potaczek. – W kilku miejscach trochę przekroczyłem
prędkość, na pewnym odcinku nawet mnie chyba Straż
Graniczna namierzała, ale
nie zważałem na nic – dodaje. Mimo pośpiechu nie udało się na czas dotrzeć do szpitala. – Zdążyłem dojechać
tylko do Kasinki Małej. Tam

nastąpił poród w.... samochodzie – mówi Janusz Potaczek.
Wójt zachował zimną krew
i udało mu się samodzielnie
odebrać poród synowej, która
urodziła córeczkę. – Zachowałem się jak wzorowy położnik
– żartuje Janusz Potaczek. Gdy
dziewczynka przyszła na świat,
problemem okazał się brak
okrycia. Wójt zdecydował się
poświęcić własną koszulę. Następnie zawiózł niemowlę wraz
z jego mamą do szpitala w Myślenicach. Tam zdziwienie tym
niecodziennym zdarzeniem
dodatkowo potęgował niekompletny strój wójta. Na szczęście
okazało się, że dziewczynka
jest okazem zdrowia. – Podała się na dziadka – mówi Janusz Potaczek.
Wójt odebrał poród
w samochodzie!,
limanowa.in, 20.06.2013
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Cerkiew pw. Jakuba Młodszego w Powroźniku wraz z 16
cerkwiami polskiego i ukraińskiego regionu Karpat została wpisana na 37. sesji
Komitetu Światowego
Dziedzictwa UNESCO
w Kambodży na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Cerkiew została wybudowana ok. 1600 r. i jest
najstarszą cerkwią łemkowską
na terenie Polski. Z pierwotnego budynku zachowało się jedynie prezbiterium. We wnętrzu
na wprost wejścia znajduje się ołtarz główny zdobiony ikonami pochodzącymi z pierwotnego wyposażenia cerkwi z poł. XVII w.
Wart uwagi jest przepiękny XVIII–
wieczny ikonostas, dosyć nietypowy, gdyż w rzędzie ikon Deesis,
zamiast ikony Chrystusa Pantokratora, znajduje się ikona przedstawiająca Koronację Matki Boskiej. Jedna z najcenniejszych ikon,
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przedstawiająca Sąd Ostateczny,
wykonana została w 1623 r. przez
Pawła Radymskiego. Oprócz niej
możemy podziwiać: Pietę z 1646 r.,
niedużą ikonę Biczowania Chrystusa, ikonę proroka Aarona, ikonę Wniebowzięcia NMP oraz ikonę patrona cerkwi – św. Jakuba.
Na liście UNESCO znalazły się również trzy inne cerkwie z Małopolski: cerkiew św. Paraksewy
w Kwiatoniu i cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach (gmina
Uście Gorlickie) i cerkiew Opieki
Matki Bożej w Owczarach (gmina
Sękowa).
(CZER)
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Spółdzielcze prawo dżungli
KO N T R OW E R S J E . Joanna Janik,
która prowadzi SPAR w Starym Sączu, może stracić swój interes. I tylko
trudno dociec, dlaczego tak naprawdę Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
odbiera jej pomieszczenia. Czy dlatego, że Janik sprzedaje alkohol nieletnim – jak donosi przewodniczący
zarządu Osiedla Słoneczne – i zalega z czynszem, czy dla komfortu prezesa Grodzkiej Jarosława Iwańca, który kupił lokal przylegający do SPAR?
A może dla dobra mieszkańców Osiedla Słoneczne, którzy po usunięciu Janik będą mieli obniżony czynsz?
Choć jeszcze Sąd nie zajął stanowiska w sprawie, Grodzka już podpisała
umowę z chętnym do przejęcia lokalu
Joanny Janik.
Gehenna Joanny Janik i jej niepewnych jutra pracowników zaczęła się jeszcze w zeszłym roku, we
wrześniu.
– 17 września zrobiłam przelew
za dzierżawę. Wszystko w terminie. A 19 września otrzymałam wypowiedzenie w trybie natychmiastowym za niedokonanie wpłaty.
Okazało się, że wpłata z siedemnastego nie została rozksięgowana, czyli wypowiedzenie jest nieważne – relacjonuje Janik.
Sprawę udało się sprostować, ale
kobiecie natychmiast wręczono wypowiedzenie w trybie trzymiesięcznym. Zgodnie z obowiązującą strony umową.

Pod presją
Pocztą pantoflową Janik dowiedziała się, że szefowa miejscowego ZAB szuka pilnie pretekstu,
żeby się jej pozbyć, bo obiecała lokal innej osobie. Zapytana wprost
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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

kierowniczka zaprzeczyła i odesłała zdezorientowaną i już nieźle zestresowaną dzierżawcę bezpośrednio do prezesa Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Ten przyjął ją z kurtuazją i po krótkiej rozmowie przyznał, że jest chętny, który rzeczywiście przebija jej ofertę i za metr
dzierżawy jest gotów zapłacić 30 zł,
czyli dwa razy tyle, ile płaci ona. Janik przerażona wizją straty biznesu
i świadoma poczynionych przez siebie inwestycji, a tym samym przytłoczona ogromem ciążących na niej
zobowiązań finansowych, zgodziła
się ręcznie napisać pismo, w którym
zgadza się na owe 30 zł. Nazajutrz,
gdy ochłonęła i skonsultowała się
ze swoim radcą, napisała odwołanie,
w którym podkreśliła, że dokument
został napisany w emocjach i jako
taki, nie powinien mieć żadnej mocy
prawnej. Pismo przeszło bez echa.
Podobnie jak kolejne, w którym pani
Joanna wzywa Grodzką Spółdzielnię do zadośćuczynienia za poniesione przez nią nakłady. Remont
i modernizacja prawie 600 m kw.
wycenione zostały przez uprawnionego biegłego na około 800 tys.
zł. Na wszystkie prace Spółdzielnia
bez zastrzeżeń dawała zgodę. Janik
nie chce już wspominać o długach
poprzedniego dzierżawcy, których
spłatę wzięła na siebie. Zdesperowana kobieta liczy na pomoc sądu. Tym
bardziej, że Grodzka usiłuje na przykład skłonić gminę do odebrania jej
koncesji na prowadzenie działalności. No i sympatycy miejscowej
kierownik ZAB też umilają jej życie
jak mogą, nie szczędząc złośliwości,
że to tylko kwestia czasu, jak będzie
musiała się spakować. Równie niemiłe docinki muszą wysłuchiwać jej
pracownicy. – Ja już po prostu nie
mogę znieść tego szczucia... – dodaje pani Joanna na zakończenie.

Racje drugiej strony
Prezes Grodzkiej Jarosław Iwaniec w pierwszej chwili nie chciał
komentować sprawy, ze względu na toczące się postępowanie sądowe w tej kwestii. Ostatecznie
usłyszeliśmy, że pani Janik nie jest

faktycznym reprezentantem strony przeciwnej, a rzeczywistym decydentem w SPAR jest poprzedni dzierżawca pomieszczeń, który
pozostawił za sobą ogromne długi.
Długi na tyle duże, że do dziś ich egzekucją zajmuje się komornik. Janik
rzeczywiście napisała nową ofertę
najmu, z której i tak się wycofała, ale
warunki tej oferty nadal były gorsze od tych, które proponuje nowy
kontrahent. Dane kontrahenta objęte są tajemnicą handlową.

o poproszenie Sanepidu, by przeprowadził stosowne kontrole.

W białych rękawiczkach
Jednak argument najcięższego
kalibru, to przeliczalne w realnych
pieniądzach korzyści dla samych
mieszkańców Osiedla Słonecznego. Wyższe wpływy z dzierżawy
pomieszczeń zajmowanych obecnie przez SPAR automatycznie obniżą stawki czynszów, które płacą
lokatorzy Spółdzielni. – Im więk-

Dowiedzieliśmy się, że prezes Jarosław Iwaniec
już w tym roku wykupił na licytacji
komorniczej lokal przylegający bezpośrednio
do pomieszczeń SPAR.
Ale powodów, dla których Spółdzielnia nie chce kontynuować
współpracy ze SPAR jest więcej, choć
część z nich faktycznie pojawiła się
już po wypowiedzeniu umowy. Marek Sekuła, przewodniczący zarządu Osiedla Słoneczne na wniosek
mieszkańców złożył u prezesa skargę, w której zarzuca się pracownikom SPAR, że sprzedają alkohol
nieletnim. Dokument nie jest jednak podparty żadnymi protokołami policji czy Państwowej Inspekcji Handlowej, ani żadnej instytucji
upoważnionej do kontroli. Na nasze pytanie, kiedy został doręczony,
Iwaniec przyznał, że już w tym roku.
Zastrzega, że skonsultował się w tej
sprawie, z pracownikiem Urzędu
Miasta. – I pani potwierdziła, że takie incydenty rzeczywiście miały
miejsce – podkreśla. Kolejny ważki i najważniejszy argument przeciw Janik, to notoryczne zaleganie
z czynszem, co potwierdzają między innymi wpisy do rejestru niesolidnych dłużników. Ten wpłacony 17 września nie regulował całości
zaległości. Poza tym zastrzeżenia
mieszkańców osiedla, którzy są de
facto właścicielami budynku, budzi stan sanitarny placówki, dlatego
do GSM wpłynął formalny wniosek

sze będą wpływy z nowej umowy
dzierżawy, tym bardziej będziemy mogli obniżyć czynsz – podkreśla Iwaniec. Jednocześnie zastrzega, że doskonale orientuje się
w kontrowersjach wokół sprawy
wśród samych mieszkańców Osiedla Słonecznego. Ilu mieszkańców,
tyle opinii.
Dowiedzieliśmy się, że prezes Jarosław Iwaniec już w tym roku wykupił na licytacji komorniczej lokal
przylegający bezpośrednio do pomieszczeń SPAR. Licytacja, w której – jak mówi prezes – mógł startować każdy, nomen omen, jest echem
długów wspomnianego już wyżej
poprzednika Janik, a przedmiotowa
windykacja należności rozpoczęła
się jeszcze w 2010 roku, zanim został
prezesem. Iwaniec zapytany o etyczny wymiar jego zakupu – bo kupił
lokal w zasobach, którymi zarządza
– wyjaśnia, że transakcja nie ma nic
wspólnego ze sprawą Janik.
– Na tę inwestycję zdecydowałem się właśnie dlatego, że jest
w zasobach spółdzielni, dzięki czemu mogłem zostać jej członkiem.
Wcześniej zarzucano mi, że nie jestem członkiem spółdzielni. Rada
Nadzorcza nie miała zastrzeżeń
– zaznacza.

Brak haczyka?
Samej Janik ciężko ukryć emocje. – To nieprawda. Nigdy nie
dostałam żadnej skargi czy upomnienia z Grodzkiej odnośnie
sprzedaży alkoholu. Miałam nawet kontrolę z Urzędu, którą przeszliśmy pozytywnie – komentuje zarzut o rozpijaniu nieletnich.
Równie krótko zbija argument o zaległościach. – Być może na lokalu własnościowym miałam jakieś
zaległości, ale nie na dzierżawionym. A co istotne, pismo o zaleganiu zostało przecież unieważnione
przez samego prezesa i jego zastępcę – tłumaczy. Inną rzeczą, nie
mniej istotną jest fakt, że zgodnie
z umową, według której prezes i tak
ma prawo wypowiedzieć umowę
z trzymiesięcznym wypowiedzeniem, powinna otrzymać oficjalną informację o zmianie warunków
dzierżawy w tym tę o podniesieniu
czynszu. Takiego pisma nie otrzymała do dziś. Janik pyta też głośno,
dlaczego, skoro wśród wierzycieli
zlicytowanego lokalu jej poprzednika była też Grodzka, prezes nie
wykupił lokalu na rzecz spółdzielni tylko dla siebie?
Marek Sekuła nie chciał z nami
rozmawiać i kategorycznie odmówił odpowiedzi na pytanie, czy
jego skarga została poparta jakimikolwiek pisemnymi podstawami, protokołami o sprzedaży alkoholu nieletnim. Zastrzegł, że on
jest jedynie pośrednikiem między
mieszkańcami a zarządcą, czyli
spółdzielnią, którą poprosił o zweryfikowanie doniesień bezpośrednio od mieszkańców.
Z informacji uzyskanych przez
nas bezpośrednio od Janiny Nalepy z Urzędu Miasta w Starym Sączu, która nadzoruje Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wynika
jednak jasno, że podobne zarzuty nie mają żadnego uzasadnienia.
Do tej pory w kontrolach zapowiedzianych, czy w trakcie prowokacji
nie stwierdzono sprzedaży alkoholu
nieletnim w sklepie SPAR na Osiedlu
Słonecznym.
EWA STACHURA

www.daiglob.pl
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U nas zjesz

jak u Babci!

Szczegóųy: www.gosciniecryterski.pl
Rytro 302, tel. 18 414 35 00

Weekendowe zestawy obiadowe 14zų/os
(zupa, drugie danie, kompot)

Zestaw rodzinny dla 4 osób 49zų
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE
l Nie zdążył uciec przed
pociągiem

Wypadek w polu
61–letni mężczyzna śmigłowcem został przetransportowany
do krakowskiego szpitala po tym,
jak spadł z grabiarki konnej, która – jak podaje w komunikacie policyjnym rzecznik prasowa KMP
w Nowym Sączu Iwona Grzebyk–
Dulak – „przejechała mu po głowie”. Do wypadku w polu pewnie by nie doszło, gdyby koń się
nie spłoszył.

Uderzenie po alkoholu
4,1 promila alkoholu w organizmie miała kobieta, która nocą, 21
czerwca, doprowadziła do kolizji
w Łososinie Dolnej. Jadąc polonezem caro, uderzyła w tył volkswagena passata, a ten z kolei w volkswagena golfa.

od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych używek oraz zaprezentowanie przez różne instytucje
form walki z tymi uzależnieniami.

Szwajcarsko–Polskiego Programu
Współpracy, a jego koszt wyniesie
3528907,24 zł.

Lepsze warunki w DPS
w Zbyszycach

Radni powiatu nowosądeckiego podjęli uchwałę o udzieleniu
Zarządowi Powiatu absolutorium
z wykonania budżetu za 2012 rok.
W głosowaniu wzięło udział 24 radnych: 16 było za, 8 było przeciw.

W DPS w Zbyszycach zostaną
wyremontowane i dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych pokoje, sale rehabilitacyjne
i terapeutyczne, a także zostanie
zakupione wyposażenie i sprzęt
do terapii zajęciowej. Starosta
nowosądecki Jan Golonka podpisał umowę o dofinansowanie
projektu „Modernizacja jakości
usług społecznych świadczonych
przez DPS w Zbyszycach”. Projekt realizowany będzie w ramach

FOT. (G)

FOT. ARCH. GIMNAZJUM NR 2

FOT. KMP W NOWYM SĄCZU

Na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym w Ptaszkowej prawdopodobnie zgasł mu samochód. 23–
latek nie zdążył go odpalić i uciec
przed nadjeżdżającym pociągiem
osobowym relacji Kraków – Nowy
Sącz. W wyniku zderzenia ciężkich
obrażeń ciała doznał kierowca fiata seicento, jak i jego 21–letnia pasażerka z Grybowa. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku,
do którego doszło tydzień temu
w środę tuż przed północą.

Wacław Jagielski, sądecki artysta,
Sylwia Hyży, nauczyciel plastyki,
oraz Bartosz Zwolennik, przedstawiciel samorządu szkolnego, wyłonili zwycięzców. Pierwsze miejsce przyznano Julii Winiarczyk,
uczennicy kl. 3d. Laureaci dla swoich pupili oprócz przekąsek dla
zwierząt dostali darmowe jednorazowe wizyty w przychodniach
weterynaryjnych oraz w SPA dla
zwierząt.

Zarząd z absolutorium

k Nasi bracia mniejsi

k Minigraduacja

Tak brzmiał tytuł konkursu
i wystawy fotograficznej zorganizowanych w Gimnazjum nr 2
im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu. Ekspozycję stanowiły fotografie: psów, kotów i koni
gimnazjalistów i nauczycieli. Jury:

Blisko 220 dzieci brało udział
w zajęciach i warsztatach tematycznych organizowanych w ramach Sądeckiej Akademii Dziecięcej. W czwartek (20 czerwca)
odbyła się minigraduacja, którą

rozpoczęto od otwarcia wystawy
fotograficznej uczestników warsztatów FotoSAD.

l Kosynierzy nad
Kamienicą
33 orkiestry wystąpiły w finale XXXVI Małopolskiego Festiwalu
Orkiestr Dętych „Echo Trombity”,
który odbył się po raz trzeci na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Komisja Grand Prix
przyznała Orkiestrze Dętej „Kosynierzy” z Luborzycy (na zdjęciu).
Organizatorem konkursu od wielu
lat jest Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” (wcześniej Wojewódzki
Ośrodek Kultury), współorganizatorem finału – Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu.
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FOT. KMP W NOWYM SĄCZU

„Przestań biec!”, „Uwolnij serce!”, „Żyj bez agresji!”, „Nie krzycz,
przytul!”, „Zawsze jest nadzieja!”
to niektóre z haseł skandowanych
przez młodzież w sobotę na krynickim Deptaku, która uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Noc
Profilaktyki”, w ramach programu realizowanego przez Komendę Główną Policji „Profilaktyka, a Ty”. Celem inicjatywy jest
zwrócenie uwagi na uzależniania

FOT. WIESŁAW ŻYGŁOWICZ MCK „SOKÓŁ”

j Noc proﬁlaktyki

A

U¾YWANE
i NOWE

PODR}C

ZNIKI

10%
rabatu

CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Centrum Odnowy Biologicznej GIONE
33-380 Krynica Zdrój, ul. M. Reja 5
tel. 18 534 91 83 www.gione.pl

ZAPRASZA NA:
HYDROKOLONOTERAPIĘ
- głębokie płukanie jelita grubego
ONDAMED - diagnostyka i leczenie zaburzeń organizmu,
terapie przeciwbólowe, antynikotynowe, odchudzanie
BODY - DETOX - oczyszczanie organizmu z toksyn

- do 18 lipca

MASAŻE - klasyczny, relaksacyjny, limfatyczny,
stemple ziołowe

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

ZDROWIE JEST DLA CZŁOWIEKA NAJWAŻNIEJSZE!
ZADBAJ O NIE, A MY CI W TYM POMOŻEMY!
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Prokurator w sądeckiej „Dolinie Krzemowej”
Ta inwestycja miała być wizytówką
miasta i nadzieją na przyszłość Nowego Sącza, a jest prokuratorskie
śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działaniach zarządu spółki
Miasteczko Multimedialne – donosi Radio Kraków. Chodzi m.in. o wyprowadzanie znacznych kwot pieniędzy z kont Miasteczka.
Miasteczko Multimedialna, to spółka powołana przy sądeckiej WSB–
NLU, która jest właścicielem powstającego w Nowym Sączu parku
technologicznego MMC Brainville.
Doniesienie do prokuratury złożyli sądeccy udziałowcy, którzy zarzucają nowym właścicielom WSB,
działanie na szkodę Miasteczka. Autorzy doniesienia twierdzą także,
że konsorcjum Futurus, które kupiło WSB, próbuje bezprawnie przejąć kontrolę nad Miasteczkiem. Informacje, do których dotarło Radio
Kraków potwierdza zastępca prokuratora rejonowego w Nowym
Sączu, Waldemar Krieger: – Zawiadomienie w tej sprawie złożyli członkowie Rady Nadzorczej,
którzy powiadomili o stwierdzonym nadużyciu zaufania w obrocie gospodarczym przez członków
zarządu spółki Miasteczko Multimedialne. Mieli oni sprowadzić
bezpośrednie niebezpieczeństwo
wyrządzenia szkody majątkowej
w kierowanej spółce.

***
Postępowanie w tej sprawie,
pod nadzorem sądeckiej prokuratury, przejął wydział ds. przestępczości gospodarczej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wcześniej sądecka komenda
zwróciła się o wyłączenie ze śledztwa, tłumacząc, że jeden z udziałowców miasteczka – firma Erbet
– była wykonawcą nowej siedziby
policji w Nowym Sączu. Były komendant policji w Nowym Sączu,
Henryk Koział, zasiadał również
w Radzie Nadzorczej Miasteczka.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która finansuje
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Jeszcze niedawno teren budowy Miasteczka Multimedialnego chętnie
odwiedzali politycy z pierwszych stron gazet

Miasteczko Multimedialne to projekt, który miał zmienić Nowy
Sącz w ważny ośrodek tworzenia nowych technologii dla branży informatycznej. WSB–NLU pozyskała na ten cel blisko 100
mln zł unijnej dotacji z puli dzielonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Niezależnie od zamieszania w gronie właścicieli, Miasteczko Multimedialne ma również coraz większe problemy w zakończeniem budowy i otwarciem swojej siedziby, w której
uruchomiony ma być park technologiczny MMC Brainville. Jesienią 2012 r. firma Budus, główny wykonawca inwestycji, ogłosiła upadłość. Dotychczas nie udało się wybrać wykonawcy, który
dokończy budowę. Tymczasem kalendarz wydatkowania środków
unijnych jest bardzo precyzyjny. Jeśli inwestycja nie zostanie zakończona i rozliczona do końca 2013 roku, wówczas wspomniane
blisko 100 mln zł trzeba będzie zwrócić.

budowę sądeckiego Miasteczka
Multimedialnego domaga się wyjaśnień od zarządu spółki i blokuje finansowanie projektu. Jak
dowiedziało się Radio Kraków, pismo w tej sprawie zostało wysłane z PARP 3 czerwca.

***
Kiedy projekt Miasteczko Multimedialne ruszał, jego

udziałowcami byli: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University i prywatny przedsiębiorca
z Nowego Sącza, Adam Górski. Ten
ostatni odsprzedał część swoich
udziałów sądeckiej firmie Erbet.
W sumie udziały Górskiego i Erbetu stanowiły pakiet większościowy w spółce. W grudniu 2011 r.
założyciel szkoły, dr Krzysztof
Pawłowski, sprzedał WSB wraz

Zarząd Spółki MM w Nowym
Sączu wysłał do redakcji DTS
oświadczenie „w związku z pojawiającymi się w mediach
nieprawdziwymi informacjami na temat działalności spółki”. Podpisani pod nim: Małgorzata Szostkiewicz, Sebastian
Kwiecień i Tadeusz Węgrzyński uważają za niestosowne zachowanie byłych członków Rady
Nadzorczej: „Stwierdzamy,
że niektórzy odwołani z dniem
11 czerwca 2013 członkowie
Rady Nadzorczej rozpowszechniają nieprawdziwe i szkodzące wizerunkowi Spółki informacje oraz ujawniają tajemnice
handlowe. Zarząd Spółki, jak
i Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University stoją na stanowisku, iż zgodnie
z zapisami umowy Spółki oraz
umowy na realizację przedsięwzięcia w ramach działania 5.3
jedynym podmiotem uprawnionym do nadzoru nad realizacją
projektu jest Uczelnia. Zarząd
Spółki stanowczo oświadcza, iż uniemożliwi wszelkie,
zwłaszcza nielegalne, próby
przejęcia kontroli nad realizacją projektu przez podmiot inny
niż WSB–NLU, która jest właścicielem projektu” – czytamy
w oświadczeniu. Zarząd zapowiada, że w najbliższym czasie przedstawi raport z aktualnie realizowanych przez spółkę
działań zmierzających do zakończenia realizacji inwestycji.

z pakietem udziałów w Miasteczku. Kupującym było warszawskie
Konsorcjum Szkół Wyższych Futurus, którego właścicielem jest Robert Gmaj. Po kilkunastu miesiącach, działania nowego właściciela
uczelni doprowadziły do przejęcia
pełnej kontroli nad Miasteczkiem.
Powołany przez niego zarząd poinformował, że decyzje o przekazaniu dodatkowych udziałów

Adamowi Górskiemu i późniejsze odsprzedanie ich firmie Erbet
było niezgodne z umową spółki.
W związku z tym decyzje, które
zapadały w 2010 r. są – zdaniem
przedstawicieli nowego zarządu
– nieważne. W takiej wersji Miasteczko Mutlimedialne ma tylko
dwóch udziałowców, przy czym
pakiet kontrolny pozostaje w rękach WSB–NLU.

***
Konsekwencją było odwołanie starej Rady Nadzorczej Miasteczka, którą zastąpiły osoby
powiązane z nowymi właścicielami. Z funkcji przewodniczącego Rady odwołano wówczas Ludomira Handzla, który w rozmowie
z Radiem Kraków przyznaje, że już
wcześniej działania nowych właścicieli WSB–NLU budziły szereg
wątpliwości.
– Wszelkie praktyki transferowania pieniędzy z Miasteczka
Multimedialnego do podmiotów
powiązanych z właścicielami nie
miały zgody ani Rady Nadzorczej,
ani nie było na to zgody sądeckich
przedsiębiorców, czyli pana Adama Górskiego oraz Erbetu – mówi
Handzel. – Rada Nadzorcza dostrzegła pewne fakty, które zaistniały, i musiała podjąć działania
zmierzające do tego, aby ratować
całą inwestycję.

***
Przedstawiciele nowego zarządu Miasteczka Multimedialnego nie chcą komentować tych
zarzutów. Na pytania przekazane telefonicznie, aktualna prezes
spółki Małgorzata Szostkiewicz
odpowiada w krótkim mailu,
że według wiedzy obecnego zarządu Miasteczko Multimedialne
ma obecnie dwóch udziałowców
(WSB–NLU i Adama Górskiego
– red.) i dodaje, że zarząd Miasteczka nic nie wie o działaniach
prokuratury.
SŁAWOMIR WRONA,
www.radiokrakow.pl, 21.06.2013
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Jest to pierwszy w Polsce tramwaj, w którym w kabinie motorniczego
zastosowano zwiększającą widoczność, panoramiczną szybę.
G O S P O DA R K A . W Nowym Sączu powstawały już szybowce, wagony metra, a teraz na ulice Krakowa wyjechał
pierwszy wyprodukowany w Newagu
tramwaj Nevelo. Zaprojektowany i wykonany dzięki wsparciu finansowemu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu IniTech, jest prototypem tramwaju nowej generacji.
Newag wyprodukował pojazd, który
wyróżniać mają niskie koszty eksploatacji przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiego komfortu jazdy dla pasażera. Nevelo to trójczłonowy, przegubowy, jednokierunkowy i w całości
niskopodłogowy pojazd. Ma klimatyzowane wnętrze, systemy monitoringu i informacji pasażerskiej. Jednorazowo może przewieźć do 235 osób

w tym 60 na miejscach siedzących. Jest
przystosowany do przewożenia osób
niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu elektrycznej rampy inwalidy. Posiada specjalne, drugie drzwi dla matki
z dzieckiem. Jest to pierwszy w Polsce
tramwaj, w którym w kabinie motorniczego zastosowano zwiększającą widoczność, panoramiczną szybę.
Mieszkańcy Krakowa od wtorku
mogą oceniać, jak sądecki tramwaj
sprawuje się w codziennym użytkowaniu. Pojazd udostępniony nieodpłatnie krakowskiemu MPK, testowany będzie do 22 września.
Projekt współfinansowany jest
ze środków Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia IniTech . Kwota dofinansowania to 4 924 000,00 zł.
(CIUF)

Ś L A D E M N A S Z YC H P U B L I K AC J I

W obronie snycerza
Nasza zeszłotygodniowa publikacja
„Snycerz na walizkach, czyli co kogo
bulwersuje” wywołała ogromny odzew ze strony Czytelników. W artykule opisaliśmy konflikt między
snycerzem Markiem Kruścem z Miasteczka Galicyjskiego, a dyrekcją placówki. Powodem zamieszania była
chińska masówka sprzedawana pod
szyldem miejcowego antykwariatu.
Po nagłośnieniu sprawy przez snycerza, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zwolnił go za działanie na szkodę
Miasteczka. Nasi Czytelnicy nie kryją oburzenia. Emocji nie studzi nawet
fakt, że zwolniono i antykwariusza.
Pojawiła się nawet inicjatywa zorganizowania akcji na rzecz przyrócenia snycerza na stanowisko. Koordynacji podjął się Szymon Marciniak,
który od lat śledzi i ceni osiągnięcia
rękodzielnika, odwiedzając jego pracownię przy każdej wizycie w Miasteczku. – Decyzja zwolnienia pana
Marka jest nieprzemyślana. To miejsce (Miasteczko Galicyjskie – przyp.
red.), które ma promować ludową
sztukę i sądecki folklor, staje się nieprzyjazne dla takich twórców jak pan
Marek. W obronie oryginalnej, ludowej sztuki, zresztą tam promowanej,
powinien stanąć dyrektor Miasteczka. Do walki stanął jednak sam artysta, który przez tegoż dyrektora zostaje zwolniony. Nie szukam tu sensu,
bo go tu nie ma – komentuje w e–mailu nadesłanym do redakcji.

Sam dyrektor Ślusarek nie chce
wracać do tematu. Podkreśla, że nie
ma szans na powrót Kruśca do Miasteczka i że trwają właśnie rozmowy
z twórcami z Paszyna żywo zainteresowanymi współpracą. Dodaje też,
że Krusiec został przyłapany na sprzedaży swoich dzieł, a na Miasteczku nie
można prowadzić handlu. Na domiar wszystkiego skarżyli się na niego przedstawiciele miejscowych środowisk artystycznych. Z kolei Marek
Krusiec odwołał się od decyzji dyrektora do organu nadzorującego Muzeum, czyli do Urzędu Marszałkowskiego.
(ES)
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Takie oznakowania są już od zeszłego roku przy rzece Kamienica.
Wówczas jednak w Dunajcu i Łubince z uwagi na zanieczyszczenie nie można było się kąpać, więc
znaki dopiero w tym roku zostaną
postawione.
– Tak naprawdę ich lokalizację wyznaczają sami mieszkańcy.
Jeździmy i sprawdzamy, w których miejscach najczęściej się
kąpią, i będziemy je patrolować
– mówi Dariusz Gerhardt, prezes
sądeckiego WOPR.
Zgodnie z porozumieniem
zawartym przez władze miasta
z WOPR, patrole mają za zadanie
nie tylko dbać o bezpieczeństwo
wypoczywających nad rzeką, ale
również prowadzić działania prewencyjne i edukacyjne.

OGŁOSZENIA DROBNE

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych
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BRYKIET DRZEWNY
– producent, c.o., kominki.
Tel. 503–313–788.
SAMOTNY, uczciwy, 55-letni - pozna
panią w celach matrymonialnych.
Tel. 781-955-245.

Szkolenia księgowe gwarancją
wysokich standardów rachunkowości w ﬁrmach
Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ekspresowa pożyczka od ręki rozwiąże Twoje
wszystkie chwilowe problemy ﬁnansowe.
Szybka decyzja i pieniądze z dostawą do domu!

Jesteś emerytem, rencistą
odwiedź nasz oddział i pożyczkę do 1500 PLN
otrzymasz w 15 minut!
Weż ze sobą:
– dowód osobisty
– odcinek emerytury lub renty
– rachunek za telefon

NOWY SĄCZ
ul. Sobieskiego 14a/3
tel. 183 348 037, 504 747 244

ZADZWOŃ

F.H.U. Józef Król Sp. Jawna ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie

„Dyplomowany księgowy”

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w porozumieniu przepisów k.c. Dane z dnia 22.10.2012 r.

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

Patrole WOPR nie będą prowadzone codziennie, a przede wszystkim w weekendy, kiedy wypoczywających nad sądeckimi rzekami
jest najwięcej. Pierwsze powinny
ruszyć w najbliższą sobotę.
(G)

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

specjalna oferta dla Ciebie

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

– Będziemy uczyć, jak bezpiecznie korzystać z miejsc zwyczajowo uznanych za kąpieliska; jak zachować się w sytuacji
zagrożenie życia; jak udzielić
pierwszej pomocy przedmedycznej – dodaje Gerhardt.

Nasz Czytelnik wysłał do redakcji to
oto zdjęcie, informując, że samochód w takim stanie stoi na ul. Grota Roweckiego w Nowym Sączu już
od kilku dni. Na nasze oko jego właściciel prawdopodobnie do tej pory
nie płacił za wywóz śmieci, a że po 1
lipca wszyscy będziemy musieli, to i on poczeka z opróżnieniem
zawartości samochodu do kontenera, a nie do przydrożnego rowu.
Cierpliwości.
(PEK)

Teraz w

• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)

Patrole WOPR będą czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających nad
rzekami i uczyć mieszkańców, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej

MMS

Potrzebna gotówka na już?

www.farbol.pl

Kąpiel w mieście

WA K AC J E . W Kamienicy, Dunajcu i Łubince można się kąpać.
Przynajmniej tak wynika z badań
sanepidu przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta w Nowym Sączu. Niebawem zostaną postawione tablice w miejscach zwyczajowo
uznanych za kąpieliska, nad którymi kontrole będą sprawować patrole
ratowników Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.

FOT. UM NOWY SĄCZ

Tramwaj nowej generacji
wyjechał z Newagu

525 225 525

stanowiące IV stopień cyklu szkoleń, umożliwiających uzyskanie
Certyﬁkatu Dyplomowanego Księgowego,zgodnie z wytycznymi
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rekrutacja trwa do 20 lipca 2013 r.

Szkolenia prowadzone będą w
Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu
Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu
przy ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, tel: 668-403-940
oraz na stronie www.fhu-jozefkrol.pl, mail: info@fhu-jozefkrol.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

Wkładem prywatnym pracodawcy jest jedynie koszt związany
z nieobecnością pracownika w pracy w czasie odbywania szkolenia.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Kiepura w kilku odsłonach
K U LT U R A . W tym roku Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy–Zdroju powierzył funkcję dyrektora festiwalu Alicji Węgorzewskiej, która w ubiegłym
roku sprawdziła się w roli organizatora tej utytułowanej imprezy artystycznej, obejmując schedę po Bogusławie
Kaczyńskim. Nadała festiwalowi nowy
impuls, który ma tylu swoich zwolenników, co przeciwników.

Jeszcze galeria Trzy Korony przy
Lwowskiej w Nowym Sączu nie zaczęła swojej działalności, a już
mieszkańcy pobliskich osiedli narzekają na hałas, jaki tworzą agregaty umieszczone na dachu budynku. Z prośbą o interwencję
zwrócili się do radnego Grzegorza Fecki, który z kolei ich petycje przekazał dyrektorowi Centrum Zarządzania Kryzysowego

K R ÓT KO

Absolutorium dla Nowaka
się koncert z okazji 220–lecia uzdrowiska Krynica. Swój 138. jubileusz świętować też będzie Orkiestra
Uzdrowiskowa – najstarsza w Polsce. Ciekawie zapowiada się też
konkurs publiczności pod nazwą
„Śladami Kiepury – bitwa tenorów
na róże”. Dla sympatyków jazzu 16
sierpnia wystąpi z koncertem Leszek
Możdżer i jego goście.
Na wstępie wspomnieliśmy
o głównej organizatorce festiwalu Alicji Węgorzewskiej. Ale oprócz
tego, że posiada talent menadżerski,
to przede wszystkim jest śpiewaczką. Udowodni to po raz kolejny, występując w roli artystki wraz z innymi w koncercie 17 sierpnia.

SMS
Śmieci w odcinkach
Serial z śmieciami w tle trwa. Wciąż jeszcze nie ma
ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu na wywóz
odpadów w Nowym Sączu. Włoskie konsorcjum AVR,
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i Ochrony Ludności w Nowym Sączu Markowi Nieciowi. Właściwym
jednak organem do rozpatrywania tego typu skarg jest Wydział
Ochrony Środowiska i tam ma trafić pismo. By jednak sprawdzić jego
zasadność, na teren budowy trzeba wysłać inspektorów. Może zanim zostaną wszczęte urzędnicze
procedury, mieszkańcy zdążą się
do hałasu przyzwyczaić?...
(G)

To tyle w skrócie dla ducha, ale
jest proza (finansowa) rzeczywistości. Burmistrz Dariusz Reśko
nie kryje zadowolenia z pozyskania sponsorów instytucjonalnych
i prywatnych festiwalu. Obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z satysfakcją wymienia firmę Konspol, która nie tylko z racji 30–lecia swojego istnienia
wsparła finansowo tę uznaną imprezę artystyczną.
Bilety na poszczególne koncerty festiwalowe ( w kościołach będą
koncerty za darmo) są już w sprzedaży. Można je nabywać w Krynickim Centrum Kultury, a także przez
internet – ebilet.pl.
(WID)

wykluczone z niego przez Krajową Izbę Odwoławczą,
odwołało się od tej decyzji. Władze miasta nie podpisały więc umowy z sądeckim konsorcjum (SITA,
Nova, Empol). Póki co nie wiadomo, kto wywiezie nasze śmieci z posesji. Ale jeśli nie wiadomo o co chodzi,
to wiadomo, że chodzi o pieniądze. A tego, że zapłacimy za śmieci, możemy być pewni.
(WÓL)

A

Uk=

1,07
W/m2 x K

(1)

Rada Miasta udzieliła absolutorium prezydentowi Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi. Za głosowało 14 radnych, przeciw 6 (członkowie opozycyjnego Klubu PO). Dochody w budżecie wykonano na poziomie 97,7
proc., wydatki zrealizowano w 95 proc. Radni nie omieszkali wytknąć
brak inwestycji w mieście. W budżecie zaplanowano na ten cel niewiele
ponad 6 proc. całego budżetu. Prezydent przyznanie absolutorium uznał
za dowód jego dobrej pracy.

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

3 271 100

Tyle już złotówek przeznaczono
na stypendia dla młodzieży z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, powstałego przy Fundacji
Sądeckiej z inicjatywy Zygmunta Berdychowskiego. We wtorek
(25 czerwca) podsumowano 21. rok
działania Funduszu. Przez ten czas
z pomocy finansowej skorzystało ponad 5000 młodych, zdolnych,
ale znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wysokość stypendium wynosi 120 zł miesięcznie dla
gimnazjalistów i 150 zł dla uczniów
szkół średnich.

FOT. ARCH.

Węgorzewska, stawiając na różnorodność, przyciągnęła rzesze młodych wykonawców, ale przede
wszystkim również młodszych słuchaczy. Słowem osoby w każdym
wieku mogły znaleźć coś dla siebie.
Tak ma być i w tym roku w dniach
10–17 sierpnia. W związku z przebudową pijalni głównej, w uzdrowisku
koncerty odbywać się będą w namiocie i na estradzie na Deptaku, jak
również w krynickich świątyniach.
Novum festiwalu będą codzienne spotkania publiczności z gwiazdami – wykonawcami danego dnia.
Nowością będą także seanse filmowe poświęcone patronowi festiwalu. Zresztą takim dniem szczególnym imprezy będzie 15 sierpnia – 47.
rocznica śmierci Jana Kiepury.
Podczas tegorocznego festiwalu będą obchodzone i inne rocznice. 200 lat mija bowiem od urodzin
Giuseppe Verdiego. Koncert jemu
poświęcony odbędzie się 10 sierpnia. Ponadto 14 sierpnia odbędzie

SMS
Czas na hałas
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Do czego służą parlamentarzystom sejmowe statystyki

Wśród jego wypowiedzi zaklasyfikowanych jako odrębne są jednak
np. takie (podawane za stenogramem) „Chciałbym, żeby pan pokazał” albo „Acha, to przepraszam, panie marszałku. Już kończę. I to jest
pytanie: Czy przy spadku wzrostu
PKB macie alternatywne scenariusze co do długu publicznego? Dziękuję uprzejmie.” Jako samodzielną
potraktowano również wypowiedź
„…samorządu terytorialnego. PIT jest
stabilny, CIT jest niestety podatkiem
niestabilnym. Dziękuję bardzo.” Andrzej Romanek ma dodatkowo pecha, bo lwia część projektów składanych przez Solidarną Polskę przepada
w pierwszym głosowaniu.
Bardzo aktywna jest również
Anna Paluch z PiS (185 wystąpień
na posiedzeniach Sejmu). Wśród jej

FOT. KRZYSZTOF BIAŁOSKÓRSKI

P O L I T Y K A . Posłanki i posłowie
nie są aż takimi pracusiami, jakby
na to wskazywały sejmowe statystki.
Te notują, że najwięcej do powiedzenia
z trybuny ma Andrzej Romanek. Występował aż 204 razy i jest na ósmym
miejscu na wszystkich parlamentarzystów w tej kategorii. Jest najlepszym
mówcą z niewielkiego klubu i prawnikiem, więc często na niego spada zadanie uzasadniania projektów
ustaw zgłaszanych przez Solidarną Polskę i wygłaszania stanowisk w imieniu klubu.

wypowiedzi również znaleźć można perełki typu: „Już kończę.” – zapisane jako pojedyncze wystąpienie.
Dlatego według fundacji e–Państwo, która również bierze pod lupę
aktywność poselską Anna Paluch
wypowiadała się z mównicy sejmowej 131 razy, a poseł Romanek
135. To spora różnica. Fundacja zalicza jedno zameldowanie się posła
na mównicy, a każdą wypowiedź
parlamentarzysty przerywaną gwarem na sali plenarnej, czy ponagleniami i uwagami marszałka.
Dobre miejsce jeśli chodzi o aktywność na mównicy sejmowej jak

na posła koalicji ma Marian Cycoń
– 84 wystąpienia. Jednak połowa
z jego wystąpień to oświadczenia poselskie – na dodatek niektóre niewygłoszone, ale przez sejmowe statystyki uwzględnione. Dlatego też
wspomniana fundacja przypisuje byłemu burmistrzowi Starego Sącza
60 wystąpień dotyczących najczęściej projektów konkretnych ustaw.
Oświadczenia, skądinąd czasem ciekawe i poruszające niestety charakteryzują się tym, że są wygłaszane
pod koniec dnia sejmowego, kiedy na sali nie zostaje właściwie nikt
i posłowie mówią najczęściej sobie

a muzom. Trudno jednak winić parlamentarzystów za to, że korzystają z możliwości, które daje im regulamin Sejmu.
Spore pole do popisu mają posłowie również w interpelacjach i zapytaniach poselskich. Jeśli chodzi
o te drugie wysokie pozycje w rankingach mają Wiesław Janczyk (10)
i Arkadiusz Mularczyk (16). Poseł PiS
statystykę podreperował zapytaniami w sprawie określenia wielkości
środków finansowych przekazanych do tej pory na usunięcie skutków powodzi, z uwzględnieniem
szacunku i wyceny zgłoszonych

i udokumentowanych strat, jakie
powstały w wyniku działania żywiołu powodzi w latach 2007–2012
we wszystkich gminach z okręgu
wyborczego numer 14. Interpelacja była lakoniczna i miała tę samą
treść, zmieniał się tylko teren, którego dotyczyła. Tym samym Wiesław Janczyk w dość łatwy sposób
zasilił konto 54 zapytaniami. Podobnie chytrą metodę zastosował Arkadiusz Mularczyk. Zainteresował
się likwidowanymi odcinkami linii kolejowych. Wystosował 34 zapytania o identycznej treści, gdzie
zmieniała się tylko nazwa likwidowanej linii. Łatwy sposób na podreperowanie statystyk. Inna rzecz,
że nie zakwestionowany przez kancelarię Sejmu, która dopiero ostatnio
baczniej przygląda się kierowanym
do ministrów interpelacjom i zapytaniom. Niedawno nie nadała biegu 658 interpelacjom Anny Sobeckiej (PiS). Małą wagę do interpelacji
i zapytań przywiązują – jak wynika
ze statystyk – Piotr Naimski i Andrzej Czerwiński. Trudno ich działalność w tym zakresie nazwać inaczej niż śladową. Wszyscy posłowie
zasiadają również w komisjach parlamentarnych, ale tej aktywności
nie sposób ocenić inaczej, niż jakością wypracowanych ustaw, a z tym
jest różnie.
(KW)
T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Poznajcie całkiem nowy sposób na zdobycie wymarzonego zawodu

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zawód z pasją.
Od dawna przekonujemy Was, przyszłych
absolwentów, że wybór zawodowej ścieżki
już teraz jest kluczem do sukcesu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie zawsze
wiecie czym w tym wyborze się kierować.
Dlatego chcemy wam pomóc i przedstawić
całkiem nowy sposób na zdobycie wymarzonego zawodu: Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe.
Z raportów wynika, że dyrektorzy firm
będą poszukiwali osób, dla których praca
to hobby. Cenieni będą również absolwenci
szkół zawodowych, którzy doskonale opanują sztukę nowych technologii oraz wciąż będą
doskonalić swoje umiejętności i wiedzę. Inaczej mówiąc: uczcie się tego, co sprawia wam
przyjemność. Zawód, który wykonujecie z pasją, da wam satysfakcję oraz pozwoli piąć się
wysoko po szczeblach kariery.
I tak oto potrzebę modernizacji kształcenia zawodowego dostrzegło również Ministerstwo Edukacji Narodowej, które od 1 września
2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia
zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji
zawodowych w danym zawodzie.
Zawody, w których aktualnie kształcenie osób dorosłych może odbywać się tylko

w ramach KKZ: Betoniarz – zbrojarz, Cukiernik, Elektromechanik, Elektryk, Fotograf, Fototechnik, Fryzjer, Górnik eksploatacji podziemnej, Kelner, Kucharz, Mechanik
– monter maszyn i urządzeń, Monter konstrukcji budowlanych, Monter mechatronik,
Monter – elektronik, Murarz – tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, Operator obrabiarek skrawających,
Optyk – mechanik, Piekarz, Rolnik, Sprzedawca, Ślusarz, Technik agrobiznesu, Technik architektury krajobrazu, Technik budownictwa, Technik ekonomista, Technik
elektronik, Technik elektryk, Technik
górnictwa, podziemnego, Technik handlowiec, Technik hotelarstwa, Technik
księgarstwa, Technik logistyk, Technik
mechanik, Technik mechatronik, Technik obsługi turystycznej, Technik optyk,
Technik organizacji reklamy, Technik
przetwórstwa mleczarskiego, Technik
rolnik, Technik spedytor, Technik technologii żywności, Technik usług fryzjerskich, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Wędliniarz.
Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (min. 18 lat) będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom
technika w wybranym zawodzie. Chodzi o to,
abyście jak najszybciej mogli zaczynać pracę
z nowymi kompetencjami w ręku.
To również doskonała propozycja dla studentów i absolwentów szkół wyższych umożliwiająca skorygowanie nietrafnego pierwszego wyboru lub poszerzenie swoich kwalifikacji
oraz zainteresowań. W łatwy sposób można
zmienić zawód na wymarzony (oparty na pasji
i/ lub poszukiwany na rynku pracy).

Wyjaśnimy wam jak to wygląda: Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo
potwierdzające te kwalifikacje. Zdobycie
wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia
oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu,
co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem – dyplomem z tytułem technika, tytułem zawodowym.

Kursy KKZ przeznaczone są
dla osób, które:
 dokumentem chcą potwierdzić swoje kwa-

lifikacje zawodowe,
 uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
 chcą się przekwalifikować,
 potrzebują zdobyć uprawnienia do wyko-

nywania danego zawodu,
 muszą podnieść kwalifikacje w zakresie

danego zawodu na potrzeby pracy,
 starają się o nowe kwalifikacje zawodowe

na rynku pracy,

 chcą podjąć dalsze kształcenie lub do-

skonalenie zawodowe w trakcie pracy
zawodowe
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:
 osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych
Warto wspomnieć, że osoby po Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej
mogą zdobywać konkretne kwalifikacje
w zawodzie. Nie muszą mieć średniego
wykształcenia, by otrzymać świadectwa
potwierdzające te kwalifikacje.
AP Edukacja proponuje kierunki takie jak
m.in. cukiernik, elektryk, fotograf, fryzjer, kucharz,mechanik–monter maszyn i urządzeń,
monter konstrukcji budowlanych, monter–
elektronik,operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, optyk–mechanik, piekarz, sprzedawca czyślusarz.
„Kwalifikacyjne kursy zawodowe
to niebywała szansa rozwoju dla młodych osób (min. 18 lat), dla tych, którzy tuż po osiągnięciu pełnoletniości
pragną zdobyć zawód. Wieloetapowe
zdobywanie kwalifikacji umożliwia
swobodne systematyzowanie zdobytej wiedzy – zarówno teoretycznej, jak
i praktycznej. Rozszerzona liczba zajęć w specjalistycznych pracowniach
pozwala przygotować się nie tylko

do zaliczenia egzaminu, ale przede wszystkim do podjęcia pracy zawodowej. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dają możliwość szybkiego przekwalifikowywania się, pozwalają
uzupełnić wiedzę oraz zdobyć nowe uprawnienia zawodowe.” – mówi Agata Dobrowolska, Koordynator Regionalny Ogólnopolskiej
sieci placówek edukacyjnych AP Edukacja.
Szkoły dla dorosłych powoli zaczynają wprowadzać takie Kursy w swoją ofertę.
Przy wyborze szkoły, w której chcecie rozpocząć naukę na KKZ, należy wziąć pod uwagę
nowoczesną bazę dydaktyczną, wyposażenie spełniające rosnące wymagania kształcenia zawodowego oraz kwalifikacje kadry
dydaktycznej, która stanowi solidny fundament właściwego przygotowania absolwentów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Zdecydowanym pionierem jest sieć ogólnopolskich placówek edukacyjnych AP Edukacja. Od momentu wprowadzenia rozporządzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
w roku szkolnym 2012/2013, placówka zaczęła realizować ok. 50 kierunków w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
Kształci już ponad 1000 osób na KKZ. Szkoła
proponuje oczywiście o wiele więcej możliwości, dlatego przoduje wśród innych placówek.
Szkoła w Nowym Sączu mieści się
przy ul. Wyszyńskiego 1, tel. 18 442 03 40.
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Pospolite ruszenie przeciwko reformie szkolnej
E D U K AC J A . Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców nie zgadza się
na reformę edukacji. Jego członkowie
zebrali prawie milion podpisów i chcą
ogłoszenia referendum edukacyjnego. Chodzi w szczególności o obniżenie wieku szkolnego. Podpisy trafiły
do Sejmu. Na liście są również rodzice z Nowego Sącza, gdzie od września
tylko nieco ponad 8 procent sześciolatków pójdzie do pierwszej klasy.
– Nie zgadzam się na wcześniejsze
posyłanie sześciolatków do szkoły – mówi mama 5–letniej Nadii

z Nowego Sącza. – Moim zdaniem
córka nie jest gotowa, aby wcześniej podjąć naukę. To odbieranie
jej dzieciństwa. Wolałabym, aby
dalej jej poznawanie świata odbywało się poprzez zabawę. Mam
również obawy, czy klasy, do których chodzą 6 i 7–latki są do końca bezpieczne dla tych młodszych.
W Nowym Sączu, według wstępnych wyliczeń, od września tylko
nieco ponad 8 procent sześciolatków
pójdzie do pierwszej klasy. To o ponad 3 procent mniej niż w ubiegłym
roku. Z danych z marca wynika,

że rodzice zgłosili w Nowym Sączu
do klas pierwszych tylko 72 na 867
sześciolatków. Jak mówi Józef Klimek, dyrektor Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta, kadra pedagogiczna w szkołach jest przygotowania
na ich przyjęcie, gorzej z zapleczem
technicznym. W najbliższym czasie
raczej się to nie zmieni.
– Dyrektorzy muszą dostosować ławki, krzesełka czy sanitariaty – mówi. – A to wymaga
ogromnych nakładów finansowych, którymi w tym momencie
nie dysponujemy.

P Y TA N I E D O . . .

SMS

…dr. Dariusza Woźniaka z Zakładu Ekonomii w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu

Wyższa płaca, mniejsze zatrudnienie
– Płaca minimalna wzrośnie o 80 zł.
Taka decyzja zapadła na posiedzeniu rządu. Stawka najniższego wynagrodzenia na 2014 rok wyniesie 1680
zł. To poprawi sytuację finansową
zatrudnionych?
– To nie przyniesie wymiernych korzyści pracownikom,
bo pamiętajmy, że to jest kwota
brutto. Podniesienie płacy minimalnej jedynie podniesie koszty dla
przedsiębiorcy. Musimy patrzeć
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nie tylko przez pryzmat
kraju, ale też przez pryzmat globalnej gospodarki, bo na takim
rynku konkurujemy. Każde podnoszenie kosztów, to spadek konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw
i ich produktów. Co może
przełożyć się w konsekwencji na zmniejszenie zatrudnienia.

Od płacy minimalnej nie
zależy dobrobyt przeciętnego obywatela.
Najważniejsze są jego
umiejętności i użyteczność w pracy.
Bo chyba każdy aspiruje, aby zarabiać więcej. Płaca minimalna dosyć
mocno ogranicza potencjalnych pracowników.
(MC)

Kto daje i odbiera…
Decyzją z maja tego roku Zarząd Województwa Małopolskiego skreślił z listy kluczowych projektów obwodnicę zachodnią Nowego Sącza i przeznaczył pieniądze na inne inwestycje na terenie Małopolski,
po to, by po interwencji lokalnych samorządowców i radnych wojewódzkich znów przywrócić inwestycję na listę indykatywną oraz finansowanie budowy obwodnicy. Taka zabawa w kotka i myszkę powoduje, że z rezerwą podchodzimy do euforycznych zapowiedzi biura
prasowego Starostwa Powiatowego: „Będzie obwodnica zachodnia
[…] niebawem zostanie ogłoszony przetarg, a inwestycja zostanie rozpoczęta.” Budowa ma być zrealizowana do końca 2015r. Uwierzymy,
jak zobaczymy. A konkretnie, kiedy już się obwodnicą przejedziemy.
(G)

A

8

razy

R

jest czasem w stanie wysiedzieć
w ławce, tylko chce się cały czas
bawić. Nie potrafi się zdyscyplinować, aby wykonać na lekcji prace
zadawane przez nauczyciela.
Rząd przyjął projekt nowelizacji
ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym we wrześniu następnego roku obowiązkiem szkolnym
objęte zostaną sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r.
Od września 2015 r. już wszystkie
sześcioletnie dzieci zasiądą w szkolnych ławkach.
MONIKA CHROBAK

Wątpliwości co do wcześniejszej
edukacji sześciolatków ma również Katarzyna Fałowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym
Sączu. Jej zdaniem, jeśli dziecko radzi sobie w oddziale zerowym, powinno być wysłane do pierwszej
klasy. Są jednak dzieci, dla których
jest to zdecydowanie za wcześnie.
– Nie wszystkie sześciolatki,
które podjęły wcześniej edukację, były w stanie dostosować się
do szkolnych wymagań –wyjaśnia.
– W naszej szkole są takie przypadki. Dziecko sześcioletnie nie

Markiza jest optymalnym rozwiązaniem chroniącym
poddasze przed nadmiernym ciepłem słonecznym,
pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy
z otoczeniem. Markiza absorbuje promieniowanie
słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz,
przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chroni
wnętrze przed uciążliwym upałem. Zapewnia
równomierny rozkład światła i stwarza komfortowe
warunki pracy, szczególnie przy komputerze.
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Bez szybkich dróg masowej turystyki na Sądecczyźnie nie będzie
R O Z M OWA z MAŁGORZATĄ PAWŁOWSKĄ–FLORIAN, kierownikiem Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu
– Wakacje tuż, tuż. Nowy Sącz jest gotowy na przyjęcie turystów?
– Trudno wypowiadać mi się
o innych instytucjach, mogę powiedzieć, jak to wygląda ze strony
Centrum Informacji Turystycznej.
– CIT jest gotowy? Turysta przecież
może nawet do niego nie trafić – nigdzie nie znajdzie w mieście informacji, znaków, gdzie jest jego siedziba…
– Cztery znaki z charakterystyczną literą „i” są umieszczone na wjazdach do Nowego Sącza od strony Krakowa, Krynicy,
Chełmca i Starego Sącza i informują, ile kilometrów jest do CIT.
– To Pani zdaniem wystarczy?
– Nie, i biję się w pierś, że nie
ma znaków w centrum prowadzących bezpośrednio do nas. To zaniedbanie w pierwszej kolejności
chcemy naprawić. Będziemy rozmawiać z władzami, by takie informacje znalazły się na ulicach przede
wszystkim starówki.
– Przewodnik Mieczysław Witowski,
na naszych łamach wytknął jeszcze
jedno zaniedbanie CIT. Wciąż ze starej
siedziby przy ul. Piotra Skargi nie zniknęły napisy CIT, a jej wygląd zewnętrzny dziś raczej odstrasza niż przyciąga…
– Wiele osób, które kiedyś były
w Nowym Sączu, wciąż tam się
kieruje, więc nadal wisi kartka,
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Turysta, który znalazł
się w Sączu, przejazdem, orientując
się, ile czasu zajęłoby mu zobaczenie wszystkiego,
woli pospacerować po centrum,
pójść na lody,
kawę. Zapowiada
powrót, jak będzie
miał więcej czasu.
– Mówimy o turyście indywidualnym, bo wycieczki mają problem z dotarciem do centrum. Znak pod zamkiem jasno
zakazuje wjazdu autokarom do Rynku.
– Miasteczko Galicyjskie dysponuje parkingiem i to tam głównie
zatrzymują się autokary. Turysta
ma możliwość zwiedzić skansen,
Miasteczko, a przy okazji również
smacznie zjeść.
– Pytam o centrum.
– Ja nie decyduję, gdzie jaki znak
ma stanąć. Do CIT dzwonią przewodnicy wycieczek zorganizowanych i pytają o możliwość zatrzymania się w centrum, wówczas
ustalamy z Urzędem Miasta, kiedy
taka wycieczka przyjeżdża i autokar
może spokojnie wysadzić w Rynku
turystów, zaparkować pod Dawną
Synagogą.

– Spontaniczny pobyt turystów podróżujących autokarem nie wchodzi już w grę. Przypadkowych gości nie
chcemy?
– Proszę mi wierzyć, program
wycieczek zorganizowanych jest
zawsze zaplanowany, a ja praktycznie nie spotykam się z innymi.
Jeżeli przewodnik zaplanuje pobyt
w centrum Nowego Sącza, to się
z nami kontaktuje i jesteśmy mu go
w stanie zapewnić bez większych
przeszkód.
– Miasta Słowacji coraz bardziej ekspansywnie zdobywają turystów z Polski. A Nowy Sącz, jako ich partner,
jest również w stanie przyciągnąć
Słowaków?
– Nowy Sącz i Sądecczyzna
jest wbrew pozorom dobrze znana zarówno w kraju, jak i na Słowacji. Problem, dlaczego turystyka nie jest tu masowa, tkwi
nie w braku przygotowania z naszej strony. Słowaków nie mamy
czym przyciągnąć, bo wszystko,
co oferujemy, mają również u siebie. Przyjeżdżają do nas na zakupy. Kiedy wchodzili do strefy euro, mieliśmy w CIT mnóstwo
Słowaków – ale zamiast mapki
z atrakcjami w języku słowackim, powinniśmy im wówczas
przygotować mapkę z marketami.

Natomiast mieszkańcy Warszawy nie są w stanie przyjechać
tu na weekend. Rozmawiam z turystami i wiem, że odstrasza ich
stan dróg i czas, jaki muszą poświęcić, by dojechać do Sącza.
Chcąc tu przyjechać, muszą zaplanować tygodniowy pobyt, a kto
dziś może pozwolić sobie na taki
luksus. Weekend w Sączu, kiedy za kółkiem spędzają 6 godzin
w jedną stronę, skutecznie ich odstrasza. Ale wracając do przygotowań CIT, już wkrótce zostanie
uruchomiona nowa strona internetowa, a na niej link, pod którym
do ściągnięcia na smartphona będą
aplikacje z ikonami, informujące
o miejscach wartych odwiedzenia oraz punkty gastronomiczne, noclegowe. Do swojej siedziby chcemy przyciągnąć również
młodzież i na wystawach, które
organizujemy, pokazać ich prace,
a także twórczość naszych sądeckich artystów.
– Przejęcie siedziby, gdzie przez lata
mieściło się Biuro Wystaw Artystycznych zobowiązuje?
– Może coś w tym jest, ale zależy
mi na promocji Sącza również przez
promocję zdolnych ludzi, którzy
tu mieszkają.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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gdzie obecnie nas szukać. Kiedy pojawią
się znaki, pewnie
nie będzie już takiej potrzeby.
– Turysta jakoś
trafia do CIT. Czym
go Pani przekona,
by zabawił w Nowym Sączu?
– Dodam może,
że nie żyjemy w XIX
tylko XXI wieku i wielu turystów prowadzi do nas
GPS na komórce…
– Czyli to on szuka, a nie miasto wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom… To rodzi podstawowe pytanie, czy Nowy Sącz jest miastem
turystycznym?
– Lubią nas porównywać do innych miast, więc odpowiem tak:
Na pewno nie jesteśmy Krakowem, ale mamy więcej do zaoferowania niż Tarnów. Nowy Sącz
ma potencjał. Może być i jest dobrą
bazą wypadową do innych miejscowości na Sądecczyźnie. Turysta, który przyjdzie do CIT, otrzyma materiały prezentujące atrakcje
miasta, mapkę, gdzie są zaznaczone najciekawsze miejsca, ale też
punkty gastronomiczne. Kwestia,
jak długo zabawi, jest względna.

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.
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Miasto
na baterie
słoneczne
a na Chruślicach postawiono
niewidoczne bez specjalnych
okularów wiatraki. A może
żyjemy w mieście na baterię
słoneczną, tylko nam jeszcze
o tym nikt nie powiedział?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.

Prawdopodobnie
z powodu ubiegłotygodniowych
upałów potrzebowałem kilku dni, aby dotarła do mojej świadomości informacja, iż Nowy Sącz zgarnął
ogólnopolską nagrodę w dziedzinie stosowania energii odnawialnej. Piękny sukces,
wielki szacun! Kiedy jednak
dobrze się rozejrzeć wokół,
za jakimś śladem wykorzystywania energii odnawialnej, to trop się urywa zaraz za
pierwszym zakrętem. Owszem, zauważyłem na dachu
naszej redakcji solary, ale żeby
od razu za dwa słoneczne panele taka nagroda? Jak pewnie
dobrze pamiętamy, jeszcze kilka miesięcy temu Nowy Sącz
wygrywał wszystkie możliwe konkursy i dumnie dzierżył
tytuł najbardziej zanieczyszczonego i zadymionego miasta
w Polsce. Przez długie zimowe
miesiące do znudzenia wałkowaliśmy temat słynnego smogu, wiszącego nad miastem
i Kotliną Sądecką tak skutecznie, iż służby odpowiedzialne za zdrowie publiczne apelowały, by bez potrzeby nie
wychodzić z domu, bo grozi to konsekwencjami dla naszego organizmu. Jak wówczas
tłumaczono zdezorientowanym obywatelom, zaczadzenie Nowego Sącza bierze się
głównie z masowego stosowania przestarzałych technologii
grzewczych, starych pieców,
domowych kotłowni i upychania w palenisku wszystkiego,
co tylko da się spalić.
Stopniał śnieg, przewiało trochę atmosferę nad naszymi głowami i nagle okazało się,
że z miasta o najgorszych parametrach powietrza staliśmy
się krajowym liderem w wykorzystywaniu wiatru, wody
i ekologicznych paliw. Można się zdziwić? Ja się zdziwiłem tak bardzo, że wykonałem
kilka telefonów do ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo. Efekt? Nikt nic nie widział,
nikt nic nie słyszał. No chyba, że władza coś przed nami
ukrywa i w tajemnicy przed
ludem wybudowała na Dunajcu elektrownię wodną,

2.

Jak poinformowała część sądeckich mediów,
w sprawie okoliczności śmierci Kamila – kolonisty ze Szczawnika – nie
zaszły żadne nowe okoliczności. No może tylko poza tą,
że proces utajniono. To oczywiście bardzo ważna wiadomość, która nie posuwa naszej
wiedzy o tej tragicznej sprawie, ani o centymetr. Chłopiec zginął w 2008 r., dzięki
Bogu mamy rok 2013 i ciągle nie bardzo wiadomo, kto
lub jakie procedury ratowniczo–medyczne zawiodły,
że dziecka nie udało się uratować. Pewnie sprawa prosta nie jest, z pewnością delikatna i wymaga specjalnego
traktowania, ale nasuwa się
przy tej okazji jedno pytanie.
Przez ile lat jeszcze będziemy
skazani na czytanie jednej i tej
samej opowieści, z uporem
maniaka kopiowanej i wklejanej do doniesień mówiących

Nagle okazało
się, że z miasta
o najgorszych
parametrach
powietrza staliśmy
się krajowym liderem
w wykorzystywaniu
wiatru, wody
i ekologicznych paliw

o tym, że w sprawie nic nowego nie zaszło? Może choćby tylko ze względu na emocje rodziców, którzy stracili
dziecko wysłane na letnie kolonie, wypadałoby się powtrzymać przed tysięcznym
powtarzaniem historii, która
nic już do sprawy nie wnosi,
a jest jedynie niekończącym
się grzebaniem w bolesnej ranie. Litości! Norma wyrobiona na 25 lat z nawiązką. Może
po prostu wystarczy poczekać
na wyrok sądu i już nie opowiadać w kółko jednego i tego
samego dramatu ze źle przymocowaną bramką na sportowym boisku w tle.
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Nie godzemy sie

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Na

rany Chrystusa, nie godzemy sie, żeby liberały – aferały
z Platformy wyprzedawały nasz
majątek narodowy jakimś tam
Słowakom. Pewnie tyż nie majom
piniendzy i siedzą u Żydów w kieszeni. Dość rozkradania Polski
przez Tuska i Rostowskiego.
Pod tymi hasłami prawdziwi
patrioci, prawdziwi Polacy spod
znaku PiS bronili niczym ojcowizny Polskich Kolei Linowych. Bronili z kosami na sztorc przygotowanymi, kiedy słowacka Spółka
Tatra Mountain Resort wyraziła chęć zakupu PKL, wchodząc
do spółki z polskimi gminami
Krynica–Zdrój, Szczawnica, Czernichów i Zawoja. Słowacy proponowali układ, który odpowiadał
tym gminom wnoszącym wkład
po 100 tys. zł. W przypadku Krynicy Zdroju obiecali na wejściu
200 mln zł na inwestycje związane z kolejką na Górę Parkową. W razie niepowodzenia tego

planu tytułem odszkodowania
mieli przekazać Krynicy 25 mln
zł. Jednak zdaniem patriotów PiS,
na czele z nader aktywną posłanką
Barbarą Paluch, pieniądze słowackie śmierdziały szwindlem.
Tatra Mountain Resort to potężna spółka z wielkim kapitałem – nie tylko słowackim – zawiadująca wyciągami, hotelami,
termami (w tym Tatralandią). Sąsiad dodajmy zza miedzy. Górale
to specyficzna nacja. Bogobojna,
patriotyczna jak żaden inny Polak
mieszkający nie pod samiuśkimi
Tatrami. Nie wiedzieć czemu górale mają specjalną taryfę ulgową
w ocenie społecznej. Niczym naród wybrany. Ale wybrany przez
kogo? Otóż ci sami górale, którzy sprzeciwiali się sprzedaży PKL
Słowakom z modlitwą na ustach
– "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"
zawarli układ finansowy z kapitałem, jak najbardziej zagranicznym ze spółką MID Europa Partners. Oczywiście uczciwi, jak Pan
Bóg nakazał, górale słowem nie
bąknęli, że taka spółka sfinansuje zakup PKL. Cztery gminy góralskie Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin i Chochołów
zawiązały spółkę Polskie Koleje Górskie, wnosząc po 100 tys. zł,
kupiły PKL za 215 mln zł (!). Skąd
kasa? Ano Polskie Koleje Górskie wyemitują akcje, z których 98
proc.(!) będzie miała w ręku Spółka MID Europa Partners. Gdzie

teraz są PiS–owcy, gdzie jest mało
komu znana z aktywności sejmowej Barbara Paluch? Ta, która wywiesiła na rogatkach Zakopanego
hasło zakazujące posłom PO wjazdu do niego. Blef goni blef. Takie
to chytre i przebiegłe są górale.
Jedynie trzeźwość umysłu zachowuje burmistrz Krynicy–Zdroju Dariusz Reśko, który
wieszczył taki rozwój przetargowych wypadków. Nie traci też
nadziei, że kiedyś jego projekt
wspólnych inwestycji ze Słowakami znajdzie swój optymistyczny finał, bo partner jest znany od dłuższego czasu. Dariusz
Reśko zachowuje też, jak przystało na ekonomistę, biznesowy
spokój i nie zamierza obalać wyniku przetargu. Uczynił to niejako za niego poseł Solidarnej Polski
Arkadiusz Mularczyk, donosząc
do prokuratura generalnego Andrzeja Seremeta na "zegarmistrza"
ministra Sławomira Nowaka. Zarzuca mu brak właściwego nadzoru nad przetargiem Polskich Kolei
Linowych.
Tak więc z jednej strony ludzie
PiS honorowi, bogobojni patrioci co to nawet wajchy nie oddadzą
żydowskiemu burżujowi, ale PKL
to i owszem sprzedadzą. Z drugiej
minister Nowak i jego PKP, które tak dołuje, że nawet ptaki przelatujące nad koleją odwracają się
do góry brzuchami, żeby tego
burdelu nie oglądać.

Witamy w krainie... czego?

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

„W

itamy w Mieście Królów
Polski” – ten
napis przy
wjeździe do Krakowa niezmiennie budzi we mnie wspomnienia miłych chwil w dawnej stolicy Polski. Ale ostatnio, kiedy go
widzę, zaczynam się zastanawiać,
jaka tablica mogłaby pozdrawiać
turystów wjeżdżających na Sądecczyznę? Na przykład: „Witamy w krainie wód mineralnych”?
Albo „... Lachów, Pogórzan, Górali
i Łemków”? Czy wręcz trywialnie,
ale atrakcyjnie: „... jabłek, miodu
i śliwowicy”? Nie wiem, może jakieś sprytne głowy od reklamy, PR
i marketingu to wymyślą, bo póki
co Ziemia Sądecka w autopromocji
turystycznej leży odłogiem. Gdyby nie remont zjazdów z autostrady A4, to nie byłoby nawet wskazania zjazdu na Nowy Sącz. Nie
mówiąc o oznaczeniach lokalnych
atrakcji, jakie umieszcza się przy
drogach zachodnich: symboli i nazwy głównego zabytku, atrakcji

regionalnej, nawet kulinarnej
– czegokolwiek, co wyróżnia miejsce i zachęca do jego odwiedzin.
Teraz są chociaż małe żółte tabliczki: „Objazd do Nowego Sącza”. Turysta może się zachwycić ruinami
zamku przy wjeździe do stolicy regionu (o ile nie odstraszy go popadająca w ruinę kamienica), ale jeśli
postanowi się rozejrzeć i poszukać
informacji o Sądecczyźnie, to straci cierpliwość. Trudno znaleźć kierunkowskazy do okolicznych ciekawych miejsc, nie mówiąc już
o drogowskazie do informacji turystycznej. Się naszuka, biedak
przyjezdny, bezowocnie. I jaka
to zachęta? Jak powiedział niedawno „DTS” Mieczysław Witowski, doświadczony pilot wycieczek
do wielu krajów: w Nowym Sączu
absurd goni absurd, przez który
trudno przyciągnąć turystów.
Kiedy Kraków witał mnie niedawno wspomnieniem królów
Polski, przypomniała mi się interpelacja posła Andrzeja Romanka w sprawie braku dostatecznego oznakowania dróg dojazdowych
do polskich uzdrowisk, a szczególnie do „Perły uzdrowisk polskich”
Krynicy–Zdroju: „Każdego roku
ogromna ilość kuracjuszy i turystów udaje się w podróż do uzdrowisk, gdzie otrzymują nie tylko
kompleksową opiekę medyczną,
ale mogą również skorzystać z uroków mikroklimatu. Niestety wielu
kuracjuszy i turystów, szczególnie

z odległych zakątków Polski ma
duży kłopot z dotarciem do Krynicy–Zdroju z uwagi na brak informacji o tej miejscowości na znakach drogowych, szczególnie
na odcinku od Krakowa do Nowego Sącza (w ciągu drogi ekspresowej S7, drogi krajowej nr 28,
autostrady A4 na odcinku Kraków–Szarów oraz drogi krajowej
nr 75). Kuracjusze i turyści muszą
posłużyć się wyłącznie nawigacją
bądź mapą drogową” – alarmuje
poseł ministra transportu i prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Nawet on bezskutecznie wnosił do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Krakowie o umieszczenia dodatkowych
oznaczeń, proponuje więc „wyższym czynnikom” wprowadzenie ogólnopolskiego programu dodatkowych oznaczeń miejscowości
uzdrowiskowych.
Nie sposób nie przyklasnąć,
bo nie tylko o Krynicę chodzi!
O cały kompleks regionalnych
atrakcji. We Francji czy Włoszech przy drogach stałyby ogromne znaki z brązowym tłem, gdzie
symbol zdroju i strzałki kierowałyby dokładnie: tędy tyle kilometrów
do Krynicy, tędy tyle do Muszyny,
tędy tyle do Piwnicznej... A obok
tablica z symbolem klasztoru (tyle
do Starego Sącza) i jabłka czy nawet butelczyny śliwowicy (do Łososiny, do Łącka...). Takich tablic
byłoby wiele. U nas nie ma nic.
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Stary Sącz systematycznie
inwestuje w infrastrukturę
M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y S TA R Y S ĄC Z

sanitarno–magazynowego, nowe
wiaty, rozkładane stragany, namioty, stoły i taborety, rampa do rozładunku zwierząt, parkingi (także dla
niepełnosprawnych) itd. Na plac będzie można wjechać z ul. Braterstwa
Ludów (bez zmian) lub z ul. Wielki Wygon. Przebudowana zostanie
sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wewnętrzna oraz kanalizacja deszczowa.

Na terenie Gminy Stary Sącz realizowane są inwestycje infrastrukturalne, których celem jest poprawa
funkcjonowania gospodarki i społeczności lokalnej. Infrastruktura
przyczyniająca się do rozwoju gminy z akcentem na rozwój szeroko
rozumianych usług turystycznych
jest pierwszoplanowym celem długofalowego programu Burmistrza
Starego Sącza Jacka Lelka.
W czerwcu oddano do użytku
wał przeciwpowodziowy – bulwar
nad Popradem w Barcicach, a jeszcze tego lata zostaną ukończone
dwie, wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje: park wodny
na terenie stawów nad Dunajcem
oraz zmodernizowany plac targowy w Starym Sączu. Naprawione
i zmodernizowane zostaną też kolejne odcinki dróg i ulic.

Drogi i ulice

Bulwar Popradzki
Wał przeciwpowodziowy – bulwar nad Popradem w Barcicach
o wartości ponad 3,3 mln zł był
inwestycją Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
(współfinansowaną przez Województwo Małopolskie w ramach
ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły). Bulwar Popradzki
w Barcicach pełni przede wszystkim
funkcję wału przeciwpowodziowego (mogącego służyć także rekreacji) ochraniającego kilka instytucji
użyteczności publicznej oraz zabudowania, w których zamieszkuje
kilkaset osób. Budowa lewobrzeżnego obwałowania Popradu, realizowana w latach 2012 – 2013 obejmowała przedmiotem zamówienia
przede wszystkim: bulwar żelbetowy z okładziną kamienną o dł. 477
metrów bieżących, pas techniczny
przejezdny wzdłuż obwałowań z nawierzchnią żwirową oraz umocnienia w korycie rzeki.

Park Wodny – Stawy
Cena budowy Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny – Stawy w Starym
Sączu wynosi około 2,7 mln zł (Gmina uzyskała na inwestycję 2,5 mln
zł w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).
W ramach inwestycji mają być wykonane m.in.: budynek zaplecza socjalno–sanitarnego, budynek magazynowy na sprzęt pływający, wieża
ratownika usytuowaną na plaży,
przystań z pomostem do cumowania sprzętu pływającego, pochylnie
do wodowania sprzętu pływackiego, kąpielisko z plażą, plac zabaw
dla dzieci i boisko plażowe, miejsca
postojowe dla samochodów osobowych, ogrodzenie terenu wraz
z bramami oraz prace hydrotechniczne obejmujące m.in. pogłębienie
dna stawu w miejscu kąpieliska z zabezpieczeniem przed abrazją powodowaną falowaniem wody.

Plac Targowy
Przebudowę, remont i wyposażenie „Placu Targowego w Starym
Sączu” wyceniono na kwotę nieco
ponad 2 mln zł (wsparcie z PROW

wynosi 1 mln zł). Nowy plac targowy będzie podzielony na strefy handlowe różniące się rodzajem
oferowanego do sprzedaży towaru:
dwie strefy handlu płodami rolnymi,

strefę handlu sprzętem rolniczym,
strefę handlu wyrobami rzemieślniczymi i odzieżą, strefę handlu meblami i strefę handlu zwierzętami.
Będzie odnowiony obiekt zaplecza

Gmina Stary Sącz otrzymała 1,25
mln zł na modernizację dróg i ulic
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (całe przedsięwzięcie ma wartość ponad 2,5 mln zł).
Odnowiona będzie nawierzchnia
na odcinku trzystu metrów bieżących ul. Witosa, z poszerzeniem
szerokości jezdni do 6 m. Na odcinku od ul. Węgierskiej w stronę
skrzyżowania na Lipiu i dalej wzdłuż
drogi w kierunku Barcic na łącznej
długości 1798 mb zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa. Wykonane zostaną chodniki w ciągu
ulicy Witosa i drogi Moszczenica
Niżna – Lipie oraz miejsca postojowe w rejonie przedszkola w Moszczenicy Niżnej, kompleksu boisk
sportowych w Moszczenicy Niżnej
oraz sklepów i zakładów usługowo–
produkcyjnych na oś. Lipie. Dodatkowo zostaną zrobione zatoki autobusowe. Będzie zainstalowane nowe
oświetlenie uliczne w ciągu drogi Moszczenica Niżna – Lipie – Barcice na odcinku 720 mb, natomiast
na pozostałych odcinkach przeprowadzona modernizacja oświetlenia
ulicznego z wymianą istniejących
i dodatkowym montażem nowych
energooszczędnych opraw oświetleniowych. Zostanie uporządkowany ruch w rejonach skrzyżowań
poprzez skanalizowanie wlotów, zastosowanie normatywnych łuków
poziomych i wyznaczeniu przejść
dla pieszych. Zmodernizowane zostanie oznakowanie poziome oraz
pionowe a także wprowadzone
oznakowanie niekonwencjonalne wymuszające bezwzględne zatrzymanie się przed znakiem STOP
na skrzyżowaniu ul. Cyganowickiej
z droga krajową nr 87.`
Wojewoda Małopolski przyznał
też dla Gminy dotacje w kwocie
830 tys. zł na odbudowę dróg: „Gaboń – Przy Kościele”, „Barcice Górne – Wdżary”, „Myślec – Zagórze Myśleckie” i ponad 1,55 mln zł
na stabilizację osuwiska z odbudową drogi lokalnej „Barcice Górne
– Wola Krogulecka” oraz dokumentację projektowo–budowlaną stabilizacji osuwiska z odbudową drogi
„Do Baziaka na Gliniku” w Moszczenicy Niżnej.
RRLIP UM STARY SĄCZ
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Wieści

z

gminy

Podegrodzie

Dzieło na miarę tysiąclecia
W Podegrodziu rozpoczęły się przygotowania do obchodów 1000–lecia
miejscowości. Tak, tak to niewątpliwie jedna z najstarszych wsi nie tylko w Małopolsce.
Według wszelkiego prawdopodobieństwa, bo materiałów źródłowych
brak – prawdopodobnie w 1014 r.
istniał w Podegrodziu kościół drewniany pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Tę datę przyjęły władze
gminy, jako początki wsi i właśnie
w przyszłym roku odbędą się obchody rocznicowe. Jeśli rok 1014 jest
przypuszczalnym początkiem miejscowości to badania archeologiczne prowadzone przed laty potwierdziły, że w ostatnich wiekach przed
narodzeniem Chrystusa w okresie
kultury łużyckiej istniało tutaj osadnictwo. Podczas tych badań natrafiono na ceramikę i monety rzymskie
(m.in. słynny złoty aureus Tacyta)
co dokumentuje kontakty handlowe miejscowych osad z cesarstwem
rzymskim. Wróćmy jednak do bliższych czasów do obchodów tysiąclecia Podegrodzia. Z tej okazji zostanie wydana historyczna pozycja
pod tytułem „Dzieje Podegrodzia”.
Nad dziełem tym od kilku miesięcy pracuje zespół historyków. Wójt
Małgorzata Gromala spisanie dziejów Podegrodzia zleciła fachowcom
najwyższej klasy. Zespołem redakcyjnym kieruje prof. Feliks Kiryk,
emerytowany rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor licznych i uznanych monografii miast Małopolski. Przed paroma
dniami w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyło się spotkanie członków (autorów) zespołu redakcyjnego „Dziejów Podegrodzia”
z radnymi gminy i mieszkańcami wsi.
Profesor Kiryk przedstawił członków
zespołu autorskiego którzy zaprezentowali zakres swoich zainteresowań historią Podegrodzia. Oni też
będą autorami poszczególnych rozdziałów tego dzieła.
– Moim pragnieniem jest by
„Dzieje Podegrodzia” trafiły niemal
do każdego gospodarstwa w naszej gminie, by to była niemal biblia rodzinna bo mamy się czym
szczycić i być dumni z historii i tradycji – mówi wójt Małgorzata Gromala. – Podegrodzie od tysiąclecia zawsze się czymś wyróżniało
wśród innych miejscowości Sądecczyzny, czy to kulturą i sztuką,
szacunkiem do tradycji przodków.
Zawsze było też w centrum zainteresowań historyków. Czy to było za
czasów św. Kingi, kiedy wieś była
własnością starosądeckiego klasztoru, czy w czasie potopu szwedzkiego, kiedy to w 1655 r. chłopi
z Podegrodzia, Brzeznej a także innych wsi odparli Szwedów z Nowego Sącza, aż po dzisiejsze czasy. Warto więc zapisać te wszystkie
osiągnięcia w jednym dziele ku

potomności a okazja ku temu jest
przecież szczególna. Tysiąc lat!
„Podegrodzko wioska to daleko
słynie...” śpiewa Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Podegrodzie”. I coś
jest na rzeczy. Zresztą prof. Feliks
Kiryk już na wstępie wspomnianego
spotkania mocno podkreślił: – podejmujemy się opracowania najstarszej
miejscowości Sądecczyzny wyprzedzającej takie ośrodki miejskie jak
Nowy i Stary Sącz. Dlatego zaprosiłem do tego przedsięwzięcia mieszaną grupę historyków krakowsko – nowosądecko – podegrodzką.
W krótkim wykładzie prof. Kiryk stawiał publicznie pytanie frapujące historyków – czy Sącz ten
najstarszy był w Podegrodziu, Naszacowicach, czy Biegonicach? Tego
historyk nie rozstrzygnie, bo źródeł
pisanych nie ma, dlatego potrzebne
są badania archeologów. Jeśli nawet
nasza monografia sprawy nie rozstrzygnie, mówił, to przynajmniej
popchnie ją do przodu.
Chodzi o to, że archeologowie
uważają od lat, że Podegrodzie w XI
– XIII w. było siedzibą kasztelani sądeckiej. Kasztelan w imieniu księcia
sprawował władzę nad okolicznymi
osadami. Sącz Podegrodzki do XIII
w. pełnił funkcję centrum Sądecczyzny później przejęty przez Stary Sącz.
Kiedy już można było opierać
się o materiały źródłowe niebagatelną rolę odegrały księgi, kroniki parafialne.
– Jak wielką rolę odgrywała w średniowieczu parafia w Podegrodziu wystarczy powiedzieć,
że kiedy wybitny mąż stanu, kardynał Zbigniew Oleśnicki w 1448 r.
tworzył archidiakonat nowosądecki
głównym oparciem była ta parafia
– mówił prof. Kiryk. – Archidiakon

był równocześnie proboszczem podegrodzkiej parafii.
Zresztą szef zespołu redakcyjnego
co krok podkreślał rolę kościoła w historii nie tylko Podegrodzia twierdząc, że zasługi kościoła w ruchu
oświatowym, kulturalnym, niepodległościowym w Podegrodziu są nie
do ocenienia. Dodał też, że większość źródeł historycznych pochodzi
ze źródeł kościelnych, dzięki rządcom parafii. Podsumowując swoje
wystąpienie prof. Kiryk zaapelował
do współautorów „Dziejów Podegrodzia” o jak najdalej idący obiektywizm, zwłaszcza kiedy chodzi o najnowszą historię Polski, czasy PRL.
– Idzie o ten czas wielki spór
wśród historyków – twierdzi.
– Są młodzi historycy, którzy nie
wahają się określać okresu po II
wojnie, jako okupacji sowieckiej
porównywalnej do niemieckiej.
Nikt kto ma zdrowy rozsądek nie
będzie bardzo bronił tych czasów,
bo pełnej wolności nie mieliśmy. Ale
jednostronne mówienie o okupacji
sowieckiej krzywdzi całe pokolenie, na którego barkach spoczywała powojenna odbudowa kraju. Nie można zapomnieć o takich
zdobyczach jak likwidacja analfabetyzmu, potężnych inwestycjach nie tylko gospodarczych, ale
także oświatowych i kulturalnych.
Tego nie wolno lekceważyć, dlatego bardzo wskazany jest obiektywizm również w naszym opracowaniu poświęconemu Podegrodziu.
Myślę, że tak się stanie i ta książka
zyska miano podegrodzian i naszej
książki. Po tym krótkim wykładzie
prof. Kiryk przedstawił po kolei autorów biorących udział w opracowaniu tej monografii. I tak prof.
Jan Lach zajmuje się Podegrodziem

i gminą pod względem geologicznym, przyrodniczym, geograficznym. Doktor Andrzej Jureczko
opisze najstarsze osadnictwo średniowieczne. Właśnie wspomnianymi pierwotnymi grodami i kasztelanią. – Dlatego moim zadaniem
jest powiązanie Podegrodzia z którymś z grodów sądeckich w Naszacowicach, czy na Winnej Górze, jak
chcą inni historycy.
Domeną prof. Franciszka Leśniaka
będzie okres nowożytny XVI – XVIII
wiek, kiedy to Podegrodzie było stolicą największej parafii na Sądecczyźnie liczącej 26 tys. wiernych. W rozdziale jego autorstwa będzie także
mowa o zajęciach ludności, o szlachcie sądeckiej, o okresie zaboru. Doktor Jan Wnęk po badaniach archiwów w Krakowie, Nowym Sączu
i Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie opisze sytuację ludności Podegrodzia w czasach XIX i XX w. a więc
okresie rzezi galicyjskiej, problemach
emigracji, ruchach niepodległościowych, okresie międzywojennym.
Prof. Jacek Chrobaczyński (nieobecny na spotkaniu) jest autorem licznych publikacji dotyczących II wojny
światowej na Sądecczyźnie. Dlatego
jego przydział pracy w zespole autorów „Dziejów Podegrodzia” dotyczy tego okresu. Kolejnym autorem jest prof. Tadeusz Aleksander.
Zajmie się on życiem kulturalnym
gminy w różnych okresach historii. Proboszcz parafii podegrodzkiej
ks. dr Józef Wałaszek poświęcił strony monografii z oczywistych względów historii parafii, błogosławionemu Stanisławowi Papczyńskiemu,
wybitnym proboszczom, życiu religijnemu podegrodzian na przestrzeni wieków. Z kolei sądecki historyk Leszek Migrała zajmie się

całokształtem wydarzeń w gminie
i stolicy Lachów Sądeckich – Podegrodziu w latach 1945 – 1975 r. Czyli
od zakończenia wojny do utworzenia województwa nowosądeckiego. Redaktor Jerzy Leśniak podjął
się trudu spisania najnowszej historii Podegrodzia w tym czasów „Solidarności”, wolnej Polski, wyboru
władz samorządowych i tworzącej
się demokracji w latach 1975–2014.
Zapowiada się ciekawe wydawnictwo, napisane żywym językiem,
ciekawie wzbogacone dziesiątkami zdjęć archiwalnych i współczesnych. Autorzy, jak zaznaczyłem
to historycy od lat zajmujący się różnymi aspektami byłej i współczesnej historii Sądecczyzny. Zresztą
bardzo często publikują swoje artykuły, rozprawy (mimo, że żyją
i pracują w Krakowie) w „Roczniku
Sądeckim”, którego od kilkudziesięciu lat przewodniczącym komitetu redakcyjnego jest prof. Feliks
Kiryk. Członkami tego komitetu redakcyjnego są także Leszek Migrała (sekretarz redakcji) i Jerzy Leśniak (II sekretarz redakcji). Ten
zestaw nazwisk gwarantuje wysoki
poziom naukowy „Dziejów Podegrodzia”, które mają być dostępne
dla czytelników wiosną przyszłego
roku. Tuż przed obchodami tysiąclecia miejscowości.
– Jestem przekonana, że dzieje
Podegrodzia i całej gminy będą bardzo mocnym akcentem naszych jubileuszowych uroczystości – mówi
wójt Małgorzata Gromala. – Chcę
też, by mieszkańcy na bieżąco byli
informowani, jak postępują prace historyków nad tą książką, stąd
ostatnie spotkanie w Gminnym
Ośrodku Kultury.
JERZY WIDEŁ
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Muzyka dawna w Starym Sączu
3 lipca w Starym Sączu rozpoczyna się 35. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.
Potrwa do 7 lipca. Wszystkie koncerty rozpoczynają
się o godz. 19.30. A codziennie o godz. 12.30 wprowadzenie do nich i spotkanie
z dyrektorem artystycznym
Marcinem Szelestem i muzykami odbywać się będzie
w „ogródku festiwalowym”
na zapleczu „Galerii pod Piątką” Rynek 5 . Wstęp wolny.

Koncerty festiwalowe:
3 lipca, godz. 19.30 – kościół
Św. Trójcy (klasztor klarysek).

Ad hymnos, ad cantus! Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego dzieła wszystkie. Harmonia Sacra, kier. art. Marcin
Szelest.
4 lipca, godz. 19.30 – kościół Św. Elżbiety. Muzyka instrumentalna w siedemnastowiecznej Polsce. The Parley of
Instruments Renaissance Violin Band (Wielka Brytania),
dyr. Peter Holman.
5 lipca, godz. 19.30 – sala
koncertowa (kino Sokół).
Na warszawskim dworze Augusta II.Cantate.fr (Polska/

Francja), kier. art. Stefan
Plewniak.
6 lipca, godz. 19.30 – kościół
Św. Trójcy (klasztor klarysek).
Muzyka na instrumenty klawiszowe z klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu. Maria Erdman (klawikord), Ewa
Mrowca (klawesyn), Krzysztof Urbaniak (pozytyw).
7 lipca, godz. 19.30 – kościół
Św. Elżbiety. U progu romantyzmu – polska muzyka religijna Franciszka Lessla. Capella Cracoviensis, dyr. Jan
Tomasz Adamus.
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Boks: dużo marketingu, mniej sportu
R O Z M OWA . O zawodowym boksie, Pawle Kołodzieju, Superfighterze Nowy Sacz i amatorstwie rozmawiamy
z RADOSŁAWEM PIETRZKIEWICZEM trenerem bokserskim
– Paweł Kołodziej wygrał swoją ostatnią walkę z Argentyńczykiem Cesarem
Crenzem, ale…
– Ale nie zachwycił. Nie ustrzegł
się poważnych błędów, mimo
że jego rywal poza dobrymi warunkami fizycznymi niczym się nie
wyróżniał, a na pewno nie umiejętnościami fizycznymi. Lubię Pawła,
bo dał się okazję poznać podczas
sparingów mojego wychowanka
Karola Horowskiego z Przemkiem
Saletą w Krynicy, jako poukładany
i inteligentny facet, ale ten pojedynek mu nie wyszedł.
– Pytam, bo Paweł powtarza, że czas
bić mistrzów i jest gotów na pojedynki
z najlepszymi w wadze junior ciężkiej
Marco Huckiem, Guellirmo Jonesem,
czy nawet Denisem Lebiediewem.
– Oczywiście do takiej walki powinno dojść, czy nawet musi dojść
patrząc na rankingi, bo Paweł jest
pierwszym pretendentem do mistrzowskiego pasa. Każdy sportowiec chce walczyć z najlepszymi, ale biorąc pod uwagę ostatnie
dwa występy Pawła, to w tym momencie będzie mu ciężko wygrać
z Huckiem czy Jonesem. Oczywiście
wszystko może się w ringu zdarzyć.

R

E

K

L

A

M

A

Przemek Saleta też nigdy nie był
wybitnym bokserem, a zdobył mistrzostwo Europy, bo Luan Krasniqi go zlekceważył, a potem nie wytrzymał kondycyjnie.
– Skąd taka wysoka pozycja Pawła Kołodzieja w rankingach? Przecież
nie pokonał dotąd nikogo o naprawdę
znanym nazwisku.
– Rankingi są układane w specyficzny sposób, a kariera Pawła
jest doskonale prowadzona marketingowo. Grupa Wasilewskiego
i Wernera organizuje dużo gal bokserskich i płaci oczywiście odpowiednie sumy federacjom, pod których auspicjami akurat pięściarze
walczą o punkty rankingowe. Kołodziej jest świetnie wypromowany, w Polsce jego nazwisko jest znane, jest najwyżej w rankingu, więc
powinien walczyć o pas. Życzę mu
jak najlepiej.
– Wątpliwość pobrzmiewa w Pana
głosie…
– Po pierwsze tym biznesem rządzą duże pieniądze, a sport jest
trochę z boku. Polaków nie stać
byłoby przebić oferty choćby Sauerlanda na taką walkę, tak by mogła odbyć się w Polsce. Poza tym

Paweł Kołodziej znany jest w Polsce, ale jego nazwisko nie przyciągnie tłumów przed telewizory
w Europie. Mistrzowie też nie narażą się bez namysłu na możliwą
porażkę z mało znanym bokserem.
Oczywiście wedle rankingów powtarzam do takiej walki powinno
dojść i być może dojdzie. Obawiam
się jednak, że grupa Wasilewskiego zbyt duży nacisk kładzie na cele
marketingowe. Proszę mnie źle nie
zrozumieć. Każdy promotor chce
zarobić, ale w tym, co robi ta grupa, mało jest sportu. Wprowadzenie Pawła Kołodzieja na to miejsce
w rankingu bez zdaje się większego wysiłku i bez mocnych rywali to marketingowy majstersztyk.
Ale druga strona medalu jest taka,
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że Paweł, wygrywając te wszystkie
walki, raczej nie rozwijał się sportowo. Jak trywialnie, by to nie zabrzmiało, rozwój jest możliwy, tylko kiedy walczysz w ringu i gość
naprzeciw ciebie jest dobrym bokserem i chce spuścić ci manto. Paweł tego nie odczuł. Nie było stopniowania trudności. Na treningu
możesz być mistrzem świata, ale
prawdziwy sprawdzian to jest ring.
Boleśnie odczuł to niedawno inny
bokser z grupy Wasilewskiego Andrzej Wawrzyk. Między nim, a Powietkinem była przepaść. Dlatego,
że chowany był pod kloszem. Zderzył się z brutalną rzeczywistością.
Balon pękł.
– Paweł Kołodziej też jest chowany pod
kloszem?

– Jak większość bokserów grupy, a potem skok na głęboką wodę
może okazać się końcem kariery.
Z mojego punktu widzenia polityka Wasilewskiego i spółki może obrócić się przeciw niej i za chwilę nie
będzie nazwisk, które przyciągną
kibiców. Krzysztof Włodarczyk
nie musi wygrać wcale z Czakijewem, bo ten jest lepszy technicznie. „Diablo” może uratować
jego bardzo mocny cios o ile trafi.
Szpilka to nieobliczalny gość, Kostecki siedzi w więzieniu. Boje się,
że Paweł Kołodziej może być potraktowany instrumentalnie przez
swego promotora i jeśli dostanie
szansę walki o pas i przegra zostanie po prostu „skreślony”. Może
to moje tylko czarnowidztwo. Życzę mu pasa mistrzowskiego.
– A co słychać w Superfighterze?
– Karol Horowski w swojej wadze do 91 kg mógłby być mistrzem
Polski. Po treningach z Saletą i Izuagbe Ugonogh poczuł się mocny,
wszystko wygrywał. W pewnym
momencie rodzina jednak zapytała go: co ty z tego masz, po co ci
to. Dziecko, obowiązki, wyjechał
do Irlandii – życie. Jak wróci, może
znów będzie trenował. Bartek Turek chodzi do szkoły oficerskiej
w Dęblinie, Beata Leśnik jest w ciąży. Mam kilka młodych ciekawych
osób, zobaczymy.
– Młodzi ludzie poboksują, a potem
praca znów pójdzie na marne. Przez
te 21 lat się Panu nie znudziło?
– Jak mam zatrzymać obiecujących sportowców, kiedy dotacji
z Urzędu Miasta mamy całe 8 tys. zł
na rok. Co ja mam z taką kasą zrobić? Pojedziemy na jeden obóz i będzie po pieniądzach. Dlatego, kiedy
słyszę, że Sandecja dostaje na kopaczy, którzy, za przeproszeniem, nie
umieją nawet porażki wyreżyserować, prawie 2 mln zł, to się odechciewa. A pamiętam jak Ryszard
Nowak, kiedy jeszcze Superfighter walczył w lidze, miał mi za złe,
że nie dość walczymy wychowankami tylko armią zaciężną.
– W całej Polsce boks amatorski kuleje.
– Szczególnie widać to na turniejach młodzieżowych. Leją nas,
że aż żal patrzeć, ale winny jest system szkolenia, choć trudno go nazwać systemem. Chodzi, tylko o to,
by jak najwięcej i jak najszybciej
młodych adeptów wysłać na ring.
Nieważne, że nic nie potrafi. Ważne, by zdobyć kilka nic nie znaczących medali i jakieś stypendia
i dotacje złapać. Tak nie wychowamy dobrych bokserów, ani w ogóle
dobrych sportowców, bo podobną
sytuacje mamy w wielu dyscyplinach. Przez 21 lat pracy żaden z moich bokserów nie przegrał przez nokaut. Wysyłam zawodnika na ring,
kiedy wiem, że jest dobrze przygotowany, że nie stanie mu się krzywda, ale ten sposób pracy odszedł
zdaje się niestety do lamusa.
Rozmawiał (RAF)
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N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E . Ukazał
się XLI tom „Rocznika Sądeckiego”,
którego wydaniu towarzyszą także
dwie publikacje Sławomira J. Tabkowskiego „Wiadomości Sądeckie”. Studium historyczno–prasoznawacze oraz Zbigniewa Rysia
Wspomnienia kuriera. Promocja
wydawnictw odbędzie się 5 lipca,
o godz. 17 w sądeckim ratuszu.
XLI tom „Rocznika Sądeckiego” poświęcony jest pamięci

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 27 czerwca 2013

Pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej
gen. Franciszka Gągora, tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 r. „Spośród
kilkunastu generałów związanych z Sądecczyzną rodowodem
więzami rodzinnymi i pełnioną
służbą zaszedł najwyżej: w rozkwicie swojej kariery wojskowej

został pierwszym żołnierzem
Rzeczpospolitej, szefem i chlubą polskiej armii” – pisze Jerzy
Leśniak. Przyjazd na spotkanie
promocyjne zapowiedziała m.in.
żona śp. generała. Będzie również rodzina śp. Zbigniewa Rysia, brata znanej aktorki Zofii
Rysiówny.

Przed spotkaniem w ratuszu będzie można nabyć wydawnictwa po cenach promocyjnych. W późniejszym
terminie będą one w sprzedaży w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Sączu.
(BUK)

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Muszyna stawia
na sport i rekreację!
Kompleks basenowy na „Zapopradziu”
w Muszynie cieszy okolicznych mieszkańców i turystów już od trzech sezonów, ale
najbliższe lato zapowiada się szczególnie. W sezonie 2013, który rozpocznie się
w najbliższą sobotę 29 czerwca, Zapopradzie szykuje kilka nowości. Są to zarówno zmiany w ofercie ośrodka, jak i zmiany
wizerunkowe.
Od bieżącego roku zarządzanie kompleksem basenów przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Muszynie. W tym sezonie ośrodek czeka szereg zmian, które mają na celu jego
rozwój i zwiększenie atrakcyjności. Nazwa
Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie
wywodzi się od dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie, w której mieści się
ośrodek.
Ta część Muszyny już od kilku lat, dzięki staraniom władz miasta i funduszom
europejskim, systematycznie się rozwija.
Swoimi atrakcjami przyciąga coraz większą liczbę turystów i kuracjuszy, a także
mieszkańców miasta i okolicy.
Od tego sezonu budynki przylegające do basenów będą podzielone na część
przeznaczoną dla korzystających z kąpieliska, z przebieralniami i łazienkami oraz
na część gastronomiczną. Już od momentu otwarcia do dyspozycji gości Zapopradzia będzie bar z przekąskami oraz zimnymi
i ciepłymi napojami. Oprócz wspomnianego baru, wkrótce po otwarciu, uruchomiona zostanie restauracja „Zapopradzie”. Restauracja to dla osób spędzających
czas wolny w Muszynie oraz mieszkańców
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miasta i okolic dodatkowa, ale nie jedyna
propozycja.
– Tego lata oferta CRiS „Zapopradzie”
wzbogaci się o co najmniej dwie kolejne
atrakcje – mówi Mariusz Rymarczyk, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Muszynie. – Już w trakcie sezonu chcemy uruchomić dwa nowe obszary
rozrywki. W fazie realizacji jest budowa
parku linowego oraz pola do minigolfa.
Ponadto na terenie kompleksu powstaną boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową, basen do zorbingu oraz gigantyczna, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci
– dodaje Mariusz Rymarczyk.
Ponadto szereg dodatkowych atrakcji
odwiedzający Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie znajdą tuż obok. W bezpośrednim sąsiedztwie basenów jest amfiteatr, w którym odbywają się liczne imprezy
kulturalne. Nieopodal znaleźć można także
pijalnię wód mineralnych. Na wzgórzu natomiast rozpościera się starannie zaprojektowany park z ogrodami sensorycznymi, a cały obszar poprzecinany jest siecią
ścieżek dla rowerzystów i spacerowiczów.
O pierwszych zmianach na basenach
CRiS Zapopradzie w Muszynie będzie można się przekonać już w najbliższą sobotę 29
czerwca. Tego dnia rusza sezon w ośrodku Zapopradzie.
Centrum Rekreacji i Sportu ZAPOPRADZIE
Al. Zdrojowa 4, 33–370 Muszyna
e–mail: biuro@zapopradzie.pl
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