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Fałszywy ginekolog badał kobiety
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Krynicki strongman, w ostatnich Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Ząbkach
wywalczył drugie miejsce. To nie było jednak
najważniejsze jego osiągnięcie podczas tych
zawodów. Przed rozdaniem pucharów sięgnął po
znacznie więcej. Udało mu się zdobyć rękę
ukochanej – Anny Dyczko. Więcej L str. 23
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POLECAMY oryginalne produkty klasy
premium prosto z Włoch i Francji

znajdź nas na
Intermarche Nowy Sącz
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1
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Pię(k/t)no podróży

Kardiolog z wielkim sercem

Piotr Milewski, Dzienniki japońskie.
Zapiski z roku Królika i roku Konia.
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DT S PAT R O N U J E . Jerzy Hybel, kardiolog z sądeckiego szpitala, otrzymał
tytuł Człowieka Wielkiego Serca
w 6. plebiscycie zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Nowosądecka
Wspólnota. Wśród osób nominowanych z powiatu nowosądeckiego to
zaszczytne wyróżnienie otrzymał
ks. Stanisław Ruchała proboszcz
z Kamionki Wielkiej.
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FOT. SŁAWOMIR SIKORA

W tegorocznej edycji konkursu oddano 60 tys. głosów. Spośród 30 zgłoszonych osób, kapituła plebiscytu nominowała finałową
dziesiątkę z Nowego Sącza i powiatu, a byli to: Bożena Fryc, Dorota
Hedwig, Renata Rosłaniec, ks.
Stanisław Ruchała, Zofia Wcisło,
Marek Bieszczad, Jerzy Hybel,
Jadwiga Jasińska, Renata Krawczyk
i Anna Oleksy.
- To osoby, które w swoim życiu
i aktywności zawodowej potrafią
z empatią pochylić się nad niedolą
bliźnich i kierują się zasadą Adama
Mickiewicza: „Miej serce i patrzaj
w serce” - mówił prezes Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota
Tadeusz Nowak.
- Jestem w szoku, ogromnie
mnie zaskoczyło to wyróżnienie –
mówił w emocjonalnym wystąpieniu Jerzy Hybel. – Jest mi niezmiernie miło, choć nie ukrywam, że to
jednocześnie wielki stres i odpowiedzialność zostać docenionym
w takim plebiscycie.
Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż,
gratulując uczestnikom konkursu,

także piętnie, jakie odciska na
świadomości wędrowca.

WYD. ZNAK

Piotr Milewski dotarł do Japonii w roku Królika. Akurat
zaczęła się pora deszczowa i nad
Wyspami na półtora miesiąca
zawisła szara zasłona z chmur.
W powietrzu unosił się gorzki
zapach gnijących wodorostów.
Japończycy uznają ten okres za
piątą porę roku o nazwie tsuyu,
co znaczy – śliwkowy deszcz.
Bogowie są wtedy bliżej, ale czy
sprzyjają wędrowcom?
Wybrał najbardziej wymagający rodzaj podróżowania. Japonię poznawał samotnie, bez planu, pieniędzy, jeżdżąc autostopem i śpiąc pod gołym niebem.
Próbował uchwycić ducha archipelagu i zrozumieć mieszkających tam ludzi, którzy - mimo
że gościnni i serdeczni – pozostali dla niego zagadką.
Dzienniki japońskie to nie tylko zapis zdarzeń czy spotkań, ale
i opowieść o podróżowaniu jako
takim: o jego filozofii i sensie, a

W tegorocznej edycji konkursu oddano 60 tys. głosów. Spośród 30
zgłoszonych osób, kapituła plebiscytu nominowała finałową dziesiątkę z
Nowego Sącza i powiatu.
nominowanym i wyróżnionym honorowym tytułem zacytował słowa
św. ks. Jana Bosko, które oddają ich
postawę: „Trzeba działać tak, jakbyśmy nigdy nie mieli umrzeć i żyć
tak, jakbyśmy mieli umrzeć każdego dnia”.
Ks. Stanisław Ruchała, dziękując za wyróżnienie odwołał się do
Gustawa Flauberta: „Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani się nie kupuje, ale które się
ofiarowuje”. Siebie uznaje za „Robotnika na niwie Pańskiej”. Kapłaństwo pojmuje zgodnie z przesłaniem
św. Jana Vianneya: „Kapłaństwo to
miłość Serca Jezusowego, a kapłani mają we współczesnym świecie
stać się posłańcami nadziei, pojednania i pokoju!”

Kapitułę tytułu „Człowiek
wielkiego serca” tworzą: prezydent Ryszard Nowak, starosta nowosądecki Marek Pławiak,
proboszcz parafii Ducha Św. o.
Józef Polak SJ, rektor PWSZ
w Nowym Sączu prof. dr hab. inż.
Zbigniew Ślipek, rektor WSB-NLU
w Nowym Sączu prof. dr hab.
Leszek Sosnowski, prezes Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota Tadeusz Nowak, radny
Kazimierz Sas oraz dyrektor SOIK
Czesław Baraniecki. Patronat medialny nad plebiscytem sprawował „Dobry Tygodnik Sądecki” oraz
portal sacz.in.
(MOL)
SYLWETKI NOMINOWANYCH NA
WWW.SACZ.IN
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Wszedł na oddział ginekologiczny
w prześcieradle i badał kobiety
POD PARAGRAFEM. Badania psychiatryczne i z zakresu seksuologii będzie musiał przejść 27-latek, który udawał ginekologa w szpitalu w
Nowym Sączu. 17 czerwca, o godz. 5
rano wszedł na oddział i chciał badać
panie. Zdradził go fartuch.
Pacjentki nie od razu jednak
zauważyły, że 27-latek zamiast
lekarskiego kitla ma na sobie...
prześcieradło. Gdy się zorientowały, wszczęły alarm, co spłoszyło intruza. Sprawę zgłoszono na
policję. Funkcjonariusze na drugi dzień zatrzymali podającego się
za ginekologa mężczyznę. Usłyszał wtedy zarzut „doprowadzenie innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej”, a prokuratura złożyła do sądu wniosek
o środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.
- Mężczyzna został przez
nas przesłuchany i postawione zostały mu zarzuty popełnienia przestępstw dwóch czynów dotyczących dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec dwóch kobiet - informuje Waldemar
Starzak z Prokuratury Rejonowej
w Nowym Sączu. - Z uwagi na
charakter toczącego się śledztwa nie będę podawał szczegółów
dotyczących jego zachowania w
REKLAMA
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Kawał fury...

szpitalu. Za te przestępstwa grozi mu kara od sześciu miesięcy
do ośmiu lat. 27-latek przyznał
się do stawianych mu zarzutów
i odmówił składania wyjaśnień.
Mężczyzna został tymczasowo
aresztowany na dwa miesiące. W
tym czasie ma przejść dodatkowe badania, które mają sprawdzić, czy w chwili zdarzenia był
poczytalny.
- Postanowiliśmy poddać
27-latka badaniom przez biegłych
lekarzy psychiatrów, aby ustalić,
czy w chwili popełnienia zarzucanego mu przestępstwa miał on
zachowaną zdolność rozpoznania swojego czynów i pokierowania swoim postępowaniem,
jak również poddany będzie badaniom przez biegłego z zakresu
seksuologii - dodaje prokurator.
(MCH)
BĄDŹ NA BIEŻĄCO, CZYTAJ WWW.SACZ.IN.

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia? Masz dobre czy złe informacje,
o których powinni dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl

M OTO R Y Z AC J A . Nowa Toyota Avensis miała już w Nowym Sączu swoją premierę.
Miłośnicy motoryzacji - oczywiście głównie panowie przybyli na zaproszenie
Krzysztofa Kobosa - którzy niejednym samochodem mieli już okazję jeździć, cmokali z zachwytu nad najmłodszym dzieckiem japońskiego koncernu, opiniując
krótko: kawał fury! Nowa Toyota Avensis…
Więcej czytaj na www.sacz.in
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Horror za oknem.
Mieszkańcy os. Milenium
przez nietoperze żyją
w zamknięciu

Czasem przegrywa bitwy,
ale nie przestaje walczyć

FOT. (KG)

DTS CZYTELNIKÓW. - Obudziłam
się i miałam nietoperza na policzku. Myślę, że mój krzyk rozszedł się
szerokim echem po całym bloku.
Od tego czasu żyję przy zamkniętych oknach – opowiada Alicja
Dumana, mieszkanka osiedla
Milenium w Nowym Sączu. Choć
„lokatorzy”, którzy wprowadzili się
tuż nad jej mieszkaniem, zakłócają
spokój i narażają na nieprzyjemności wszystkich mieszkańców, mają
większe od nich prawa do życia po
swojemu.

Katarzynę Konar wspiera w działaniach Miss Polski 2012 Katarzyna Krzeszowska. Na zdjęciu podczas ubiegłorocznego balu
SPRAWY I LUDZIE. - Zbiórki na
leczenie chorych dzieci odbywają
się z lepszą skutecznością niż na
osoby dorosłe, które samotnie
muszą zmagać się ze swoją niepełnosprawnością. Z drugiej strony to zrozumiałe. Mnie samą na
widok cierpiącego maleństwa serce mocniej ściska. Ono jest bezbronne,
a ja, będąc sprawną umysłowo
jeszcze mogę walczyć o siebie.
Choć czasem przegrywam bitwy...
- mówi Katarzyna Konar.
38-letnia mieszkanka Marcinkowic (gmina Chełmiec) cierpi na
dziecięce porażenie mózgowe. Z
trudem stoi na nogach i się porusza, miewa ogromne bóle kręgosłupa. Mimo to dwa lata temu
ZUS odebrał jej rentę, uznając,
że... może pracować. Katarzyna
Konar odwołała się do sądu, ale
żaden sędzia nie podważył decyzji ZUS. Przegrała dwuletnią bitwę, cudem utrzymując się przez
ten czas za 500 zł miesięcznie bo taki zasiłek przysługuje jej do
dziś z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Cudem i dzięki pomocy, jaką
dostaję od innych ludzi – mówi
Katarzyna Konar.
Problem w tym, że nikt nie zauważyłby, iż trzeba pomóc niepełnosprawnej kobiecie, gdyby ona sama o to nie zadbała. W
ubiegłym roku w Hotelu Litwiński w Tęgoborzu odbył się bal, z
którego dochód przeznaczono na
rehabilitację pani Katarzyny. O
jego organizację w głównej mierze musiała zadbać sama.
- Ale cieszę się, że tej bitwy
nie przegrałam. Dostałam wiele od innych, ale też mam poczucie, że dałam coś od siebie.
Rzeczy, które musiałam wykonać, osobie sprawnej fizycznie zajęłyby pewnie kilka tygodni, mnie zajęły kilka... miesięcy. Przy wszystkich swoich
troskach mam powody do radości – mówi.
I w tym roku również, jak zawsze zresztą, postanowiła wziąć
sprawy w swoje ręce, i zaprasza
całe rodziny do wspólnej zabawy przy grillu. Impreza odbędzie
się 27 czerwca w Hotelu Litwiński w Tęgoborzu. Wstęp kosztuje

25 zł od osoby i w całości zostanie przeznaczony na leczenie Katarzyny Konar. Na gości czekają zabawa taneczna przy zespole muzycznym na żywo, zajęcia plastyczne dla najmłodszych,
ponadto coś dla ciała: smakowite przekąski z grilla, lody, napoje. Bilety można nabyć w Hotelu Litwiński, również tuż przed
imprezą. Sart godz. 16.
- Organizując poprzednią imprezę, bałam się niezrozumienia ze strony innych. Komentarzy, że trzeba być egoistą, organizując bal dla samej siebie
– opowiada Katarzyna Konar. Ale co miałam robić? Siedzieć
w domu i płakać. Mało kto dziś
lituje się nad dorosłymi niepełnosprawnymi. Po przegranej z ZUS czuję, że i państwo nie
jest moim losem przejęte. Muszę więc sama o siebie walczyć.
Spotkałam się jednak z pozytywnym odzewem. Widząc moją postawę, coraz więcej osób chciało mi pomóc. Tą imprezą chcę im
podziękować... - dodaje, zapraszając w sobotę do Tęgoborzy.
(GAJA)

Nietoperze są zmorą sądeckich
blokowisk. Mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
tej sprawie. Problem nagłaśnialiśmy już wielokrotnie, podobnie
jak wszystkie inne lokalne media.
Niemniej wobec przepisów, które chronią nietoperze, urzędnicy
mają związane ręce. Nie mogą,
ot tak, usunąć niechcianych lokatorów.
- To jakiś absurd. Wszyscy powołują się na to, że nietoperze
są chronionym gatunkiem, należy pozwolić im żyć w zgodzie
z naturą. Tylko ja się pytam, czy
blok jest naturalnym domem dla
nietoperzy? To ja płacę czynsz,
podatki i chcę, by szanowano
moją własność. Tymczasem dba
się bardziej o te ssaki niż o ludzi.
Przez nietoperze codziennie muszę myć szyby. Smród, hałas i nawet okna nie nie mogę otworzyć,
bo zaraz wlatują do mieszkania – mówi zdenerwowana pani
Alicja, pokazując jako dowód, że
nie koloryzuje, nakręcony telefonem komórkowym filmik
(do obejrzenie na www.sacz.in
– prawdziwy horror, działa na
wyobraźnię).
Przypomina, że w kwietniu pojawiła się informacja o
REKLAMA

„A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne - trwa”
(Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski)

Wyrazy współczucia
Stanisławowi Kogutowi
Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej
z powodu śmierci

MAMY
składają:

Leszek Langer
Przewodniczący Zarządu PiS w Nowym Sączu
wraz z miejskimi strukturami
Prawa i Sprawiedliwości

Byłeś świadkiem
interesującego
zdarzenia? Masz dobre
czy złe informacje,
o których powinni
dowiedzieć się wszyscy?
Zgłoś nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41
lub 785 340 411
E–mail:
redakcja@dts24.pl

możliwości dofinansowania do
siatek na okna, które choć trochę chroniłyby od skrzydlatych
ssaków.
- Niestety, pracownicy Spółdzielni mi powiedzieli, że nic o
tym nie wiedzą, że jeśli tak będzie, wywieszą na klatce informację. Mamy czerwiec, upały, a
ja muszę z rodziną siedzieć w zamkniętym mieszkaniu – żali się
kobieta. Nie wierzy jednocześnie,
że siatki - jeśli się tego lata uda je
w ogóle założyć – rozwiążą problem. - Może będę mieć mniejsze
obawy, że nietoperz nie wleci mi
do mieszkania i nie siądzie znów
na policzku, ale co to za komfort,
nie móc wychylić się przez okno,
zobaczyć, co się dzieje na osiedlu. Będę mogła jedynie patrzeć
na... zapaskudzone nietoperzowymi odchodami już nie okna
tylko siatki... - komentuje.
– W tym roku przeznaczyliśmy na siatki ochronne 70 tysięcy złotych – wyjaśniał nam
w kwietniu Robert Bażela z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej [Więcej na sacz.in]. – Konkurs został ogłoszony 7 kwietnia, a na wnioski będziemy czekać do 1 czerwca.
Jak informuje nas Jarosław
Iwaniec, prezes GSM, spółdzielnia złożyła odpowiednie wnioski do WFOŚiGW. - Teraz czekamy na rozstrzygnięcie. Zdaję sobie sprawę, jakie to jest
uciążliwe dla mieszkańców, ale
przepisy są nieubłagane. Nie
mogę pozbyć się nietoperzy. Pocieszające jest to, że te ssaki zmieniają swoje siedliska.
Na wielu osiedlach, gdzie był
podobny problem, zniknęły...
(GAJA)
ZOBACZ NAGRANIE NA WWW.SACZ.IN
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Nie ucieszył mnie telefon od pani premier
POLITYKA. Rozmowa z
ANDRZEJEM CZERWIŃSKIM,
ministrem Skarbu Państwa
- Po raz pierwszy gości Pan u nas w roli
ministra…
- Pracuję od wtorku, więc w nowej roli występuję od kilku dni, a wydaje mi się, że jestem już z pół roku tym
ministrem (śmiech). Tyle się wydarzyło przez tych parę dni.
- Przyjechał Pan bez ochroniarza i bez kierowcy.
- Mnie troszkę śmieszą takie rzeczy, ten swoisty dwór. Ja go czuję także w ministerstwie. Nie chcę
zaczynać od tego, że będę przewietrzał – po prostu mam inne zadania
i nie tym chcę się zajmować. Czasem, jak się za długo pełni władzę, to
się lubi takich co człowiekowi „kadzą”. Ja mam robotę, określone zadania do wykonania, sam je wybrałem.
Będę się otaczał fachowcami i ludźmi,
którzy mi pomogą, a nie tylko tymi,
którzy będą nosili za mną walizkę.
- Wiem, że parę dni to trochę krótko, ale
gdyby miał Pan porównać, gdzie był większy stres: jak otwierał Pan własną firmę, jak
Pan pierwszy raz przyszedł do pracy jako
prezydent miasta, a może jak Pan pierwszy
raz został posłem albo teraz ministrem?
- Zaskoczył mnie pan tym pytaniem…
- To dobrze…
- Pierwsza rzecz to mam chyba w
naturze to, że umiem panować nad
stresem, chociaż - jak niektórzy sądzą
- nie jestem oczywiście człowiekiem
wyzutym z nerwów, bo nie ma takich
ludzi. Myślę, że to wielka zasługa sportu, który uprawiałem od dziecka i to
na wysokim poziomie regionalnym,
czy makroregionalnym, gdzie stres
był codziennością, ale jednak treningi
i przygotowanie dawały rezultaty (…)
Pan też ma związek ze sportem, więc
wie, o czym mówię. Są ludzie, którzy
dojdą do pewnego poziomu w sporcie,
bo jest ok, ale są i tacy, którzy nigdy nie
będą mistrzami, bo owszem włożą pracę, ale ich predyspozycje są takie, że zamkną problem na pewnym momencie. Dzięki Bogu, mam po prostu taką
naturę, że w stresie nieraz byłem. Najtrudniejszą sytuację przeżyłem w Nowym Sączu. Była to blokada wysypiska
w Zawadzie Brzezinach (…)
- Jak się zostaje ministrem Skarbu? Dzwoni
telefon w poniedziałek rano, pani premier
zaprasza do Warszawy? My nie wierzymy,
że Pan nic wcześniej nie wiedział.
- To nie jest kwestia wiary, teraz już
jestem ministrem, więc mogę powiedzieć parę rzeczy. Ja jestem dumny z

pani premier. I nie dlatego, że mnie
wybrała, bo wcale się nie paliłem do
tego stanowiska. Może pewnie nieskromnie powiem, że gdyby mi zaproponowano podsekretarza stanu w resorcie gospodarki, bo stamtąd odszedł
Tomczykiewicz, a tam była energetyka, więc by się to dla mnie układało w całość.
- I tam Pan był przemierzany, mam tutaj cytaty z innego wywiadu, półtora roku
temu tak?
- Tak, ale na podsekretarza stanu,
w tym wypadku sekretarza stanu, bo
poseł musi być sekretarzem.
- Czyli mówiąc krótko – wiceminister w
resorcie gospodarki.
- Tak wiceminister niekonstytucyjny, bo ten nie składa przysięgi przed
prezydentem. To są oczywiście rzeczy ważne, żeby nie bagatelizować. W
resorcie gospodarki jest szefem koalicjant z PSL, pan premier Piechociński, tam jest też następny wiceminister Pietrewicz.
- Więc obstawiał Pan, że telefon zadzwoni w tej sprawie?
- Nie… Ale nie powiedziałem, dlaczego jestem dumny z pani premier?
Ponieważ końcem tamtego roku poproszono mnie, czy w ramach moich
spraw energetycznych w Sejmie nie
mógłbym się też zająć górnictwem.
Zająłem się i na pierwszym klubie, gdy
rozmawialiśmy o polityce, był taki dylemat. Ja postawiłem sprawę następująco: czy my w komisji mamy się
tym zająć tylko po to, żeby zrobić jakiś
unik, zmniejszyć napięcie społeczne?
Dostaliśmy jednoznaczną odpowiedź:
bierzcie się za to. Już wtedy przeprowadziliśmy ustawę, stworzyliśmy warunki, na jakich powinno być restrukturyzowane górnictwo. Wracając do
sedna sprawy: zapytał mnie Pan, jak
się zostaje tym ministrem. Pani premier już wtedy przyjęła pewne scenariusze, to był początek roku. Teraz
wybrała ten scenariusz, który zaproponowałem: długofalowe działanie,
bez fajerwerków, systematyczne, bez
oszukiwania i bez obietnic.
- Czyli domyślał się Pan, że może objąć to
stanowisko?
- Domyślałem się, bo rozmawiałem z panią premier kilkakrotnie w
ciągu ostatnich miesięcy, też przy
okazji słynnej drogi Sądeczanki, bo
to dla mnie najważniejsza rzecz, więc
wiem co wówczas powiedziała. No,
ale kiedy już miała zapaść bezpośrednia decyzja dotycząca scenariusza tego pozytywnego rozwiązania spraw energetycznych, to wówczas pani premier podjęła taką formalną decyzję. Chwyciła za telefon i

powiedziała: przyjeżdżaj w poniedziałek około godziny 9.
- Pan czekał na ten telefon, spodziewał
się Pan go?
- Nie, dlaczego?
- Ale Pan wiedział, że Pan jest na liście, że
ten telefon może zadzwonić?
- Tak, oczywiście, że wiedziałem.
Tak jak mówię, uczestniczyłem w
przygotowaniu jednego scenariusza…
- Dobrze, a kiedy w pańskiej głowie zapadła decyzja, że jeśli ten telefon zadzwoni,
to jestem gotowy, podejmuję się?
- Jeśli ktoś w Nowym Sączu podsłuchuje rozmowy, a domyślam się, że
tak, bo mój telefon nie jest jakiś specjalny, wiec ktoś być może to sprawdzi. Chcę poinformować, że wcale
mnie nie ucieszył ten telefon, czułem
też trochę w głosie pani premier rozczarowanie, „to co, nie cieszysz się”?
Byłem trochę przytłoczony odpowiedzialnością i tym, co przede mną.
- Nie cieszył się Pan?
- Nie cieszyłem się. To nie było
na zasadzie: „a, bo już jestem ministrem”. Moja reakcja nie była radosna, aczkolwiek pełna pozytywnego zaskoczenia. Dlatego, że wybrany został ten wariant, który zaproponowałem, nad którym pracowaliśmy. Wiem, że mogę być skuteczny, że główne problemy w ciągu tych
czterech miesięcy mogę rozwiązać. To
nie jest tak, że ja nagle się muszę nauczyć czegoś. Ja mam gotowe plany, ja
mam ludzi, którzy w tych projektach
uczestniczyli. Ta odpowiedzialność za
zadanie i ta troska, co to będzie, spowodowała dumę z tego, że pani premier była nieugięta, jest nieugięta i pokazała, że chce rozwiązać problem, a
nie tylko zamarkować, że coś się stanie. No, oczywiście tak po ludzku jej
decyzja mile mnie łechce.
- Konsultował Pan z kimś tę decyzję? Zadzwonił Pan do żony, czy ma wziąć tekę
ministra?
- Zadzwoniłem do żony z biura o
9. Żona się do mnie wybierała, ale jej
powiedziałem, żeby jeszcze zaczekała w domu, bo muszę wrócić. No i
wróciłem.
- No i co żona powiedziała?
- Może to zostawmy (…)
- A co będzie z Platformą Obywatelską w
Nowym Sączu i na Sądecczyźnie? Nie będzie mógł jej Pan teraz doglądać?
- Korzystając z mojej obecności tutaj, wyborcom, sądeczanom, muszę
zapowiedzieć trochę zmian w prowadzeniu mojego biura. Wtedy, gdy
nie było obrad Sejmu, zawsze byłem

do dyspozycji. W każdy dzień, każdy mógł przyjść, drzwi były otwarte,
nikt nie musiał się zapisywać. Ale z racji, że mam teraz wielokrotnie większe
zadania do spełnienia, moje biuro dla
każdego, kto będzie chciał mnie odwiedzić, będzie otwarte w sobotę od
14 do 16. W każdą sobotę.
- I pan będzie na dyżurze?
- Ja będę w sobotę od 14 do 16, chyba, że obowiązki mnie gdzieś wywiodą, ale w biurze ktoś zawsze będzie.
- Ale biura Pan nie zamyka?
- Nie zamykam, co więcej Platforma na Sądecczyźnie nie ma się tak źle,
jakby się opozycji chciało wydawać,
ponieważ mamy ustabilizowaną sytuację. Oczywiście będziemy chcieli,
żeby ona się też nadal rozwijała. Od
strony Platformy praca przez te cztery miesiące będzie też dobrze zorganizowana. Platforma nie jest partią liderów, mamy zarząd miejski i zarząd powiatowy, który bez mojego uczestnictwa też będzie dobrze zarządzał partią.
- Ale Pan wie, że opozycja już przelicza
wyniki sondaży ogólnopolskich na mandaty w okręgu czternastym i mówi: Platforma nie weźmie nawet jednego mandatu.
- Ale niech sobie liczą, no jak nie
weźmie, to nie weźmie. No ciekawe,
kto za to weźmie?
- A Pan będzie jedynką?
- No, ale ja mam przecież teraz robotę do zrobienia, a nie liczenie, które
będę miał miejsce na liście. Jedno, co
chcę powiedzieć, bo pan pyta o wybory - lista nasza będzie dla wielu zaskoczeniem. Tyle tylko mogę powiedzieć.
- No to niech Pan jeszcze trochę więcej powie.
- Powiem na przykład, że pani premier wyegzekwuje, że oprócz parytetów kobiet, będą parytety młodych.
My na swoją listę weźmiemy zupełnie
nowe twarze. I dlatego nie zmieszczą
się w naturalny sposób wszyscy, którzy chcieliby być na listach, ci którym się wydaje, że za zasługi będą na
listach (…)
- A Pan się tymi złymi opiniami w ogóle nie przejmuje? A to Straż Graniczna co z
Nowego Sącza wyjechała, a ta Sądeczanka, która do nas nie dojechała, bo Czerwiński nie załatwił…
- No tak , tylko zwróćmy uwagę…
- Pan to czyta, te komentarze?
- Ale zwróćmy uwagę, że komendant Karpackiego Oddziału Wsparcia, a ostatnio była rocznica i nadanie
sztandaru, powiedział, a tego słuchałem bardzo dokładnie, że jest dumny,

że może pracować w takim Oddziale w Nowym Sączu. Przecież tu mało
kiedy komendant przyjeżdżał, a teraz
był. Proszę zwrócić uwagę, że tu nikt
nie został - z wyjątkiem komendanta - pozostawiony bez pracy, a jeszcze
mamy do założenia szkołę aspirantów.
A to, że tam było, delikatnie mówiąc,
dużo ludzi chcących przychodzić do
pracy i tylko tyle, to każdy o tym wie.
I to, że mi wprost bardzo nieliczni
funkcjonariusze nawet publicznie potrafili powiedzieć: wy tam Platforma,
my poczekamy na PiS. Jak funkcjonariusz, zamiast być nakierowany na
wykonywanie zadań, może zajmować
polityczną pozycję? No już przynajmniej nie mówiłby tego publicznie (…)
- Tak, mogę zacytować: „Mam przed sobą
jeszcze dwa i pół oku pracy, chciałem
z podniesioną głową stanąć przed wyborcami, że nie zmarnowałem tych lat i
mandatu, jaki mi powierzyli”.
- A teraz powiem tak: Mam przed
sobą cztery miesiące i konkretne zadanie, bardzo odpowiedzialne, nie
podchodzę do tego bardzo lekko,
bo wiem, czego się podjąłem. Mam
sprawnych ludzi w moim otoczeniu w
ministerstwie, bo już rozmawiałem…
- Tych, którzy byli, których Pan tam
zastał?
- Tak, to nie jest tak, że ja w tej
chwili wezmę do ministerstwa jakiś
zaciąg, a tamtych wymiotę.
- Będzie desant sądecki?
- Nie będzie żadnego desantu. Już
mogę powiedzieć, że wszyscy ci, którzy tam liczą na jakieś rady nadzorcze,
niech może sobie drepczą.
- A dzwonią już telefony z prośbami?
Dzwonią, tylko Pan nie odbiera?
- Dzisiaj prosiłem obsługę biura,
żeby ogłosiła, że w sprawie rad nadzorczych nie przyjmuję.
- Wywiesił Pan takie coś na drzwiach w
biurze?
- Są ludzie, którzy ciągle tylko myślą, że jest coś do wzięcia, bo oni mają
zasługi. Ja zapraszam do siebie do biura i zapraszam do dyskusji. Poświęcę
czasu, ile trzeba, każdemu kto przyjdzie do mnie z pomysłem na poprawę
sytuacji obywatela. Bo ja jestem nastawiony na to, że póki będę działał w
imieniu tego najbiedniejszego, niechronionego obywatela, dopóty będę
się pewnie czuł (…)
Całość rozmowy możesz przeczytać na portalu sacz.in

ROZMAWIAŁ WOJCIECH
MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO WYWIAD UDZIELONY
DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI
KABLOWEJ W NOWYM SĄCZU

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za życzenia powodzenia i gratulacje z okazji nominacji na stanowisko Ministra Skarbu Państwa. Swoją misję związaną z pracą w rządzie
traktuję nie tylko jako zaszczyt, ale również jako wielkie wyzwanie. Dołożę wszelkich starań, aby moje działania służyły dobru naszej Ojczyzny i Regionu.
Dyżury w moim biurze poselskim w Nowym Sączu będę pełnił w każdą sobotę, w godzinach od 12 do 14.

Biuro Poselskie Posła Andrzeja Czerwińskiego w Nowym Sączu – ul. Rynek 20/1, tel. 18 444 17 23, tel. kom. 500 136 084 lub 512 499 841, www.andrzejczerwinski.pl

Łączę wyrazy szacunku
Andrzej Czerwiński
Poseł na Sejm RP
Minister Skarbu Państwa
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Filmoteka sądecka (17)

Madame Ola

FOT. JERZY LEŚNIAK

W kilkunastu filmach (fabularnych, animowanych, etiudach,
dokumentach, spektaklach telewizyjnych) słyszymy sopranowy
głos Aleksandry Maurer, krajanki
ze Starego Sącza, aktorki kabaretowej krakowskiej „Piwnicy pod
Baranami”, występującej często
w latach siedemdziesiątych w realizowanych w ośrodku TVP na
krakowskich Krzemionkach „Spotkaniach z balladą”, koncertującej
także z Markiem Grechutą i grupą „Anawa”.
Aleksandra Maurer śpiewa na
ekranie głównie piosenki „piwniczne” m.in. „Desideratę” czy
„Szewczyka”, utwory Zygmunta
Koniecznego i Jana Kantego
Pawluśkiewicza, tworząc niezależnie od fabuły jakby osobny spektakl
słowno-muzyczny, odrębne dzieło. Bodaj najbardziej przejmująco brzmi przepiękna pieśń „Matka
Boska Częstochowska”, napisany
na obczyźnie na wieść o wybuchu
powstania warszawskiego hymn
Jana Lechonia, w filmie biograficznym o autorze tej perełki poezji
polskiej, usiłującym wyjaśnić tajemnicę jego samobójczej śmierci.
Ola od dziecka dorastała w atmosferze muzycznej, którą przepełniony był rodzinny dom. Mama
śpiewała w kościelnym chórze, odgrywała Matkę Boską w jasełkach z
muzyką skomponowaną przez starosądeckiego kompozytora Jana
Joachima Czecha. W przedstawieniu brały udział dzieci: dziewczynki były aniołkami, chłopcy pastuszkami. Ojciec Oli, ekonomista,

Na zdjęciu: Ola Maurer podczas
występu w kościele klarysek pw. Św.
Trójcy w Starym Sączu w 2008 r.
ale też muzyk, prowadził w Starym Sączu orkiestrę dziecięcą. Brat
Andrzej grał na skrzypcach (został
później kierownikiem muzycznym
zespołu pieśni i tańca „Opole”), Jan
wyżywał się na kontrabasie, nawet
w czasach, gdy był – za moich studenckich czasów – kierownikiem
legendarnego II Domu Akademickiego „Żaczek” w Krakowie.
Ola uczyła się gry na skrzypcach,
fortepianie i gitarze. W Liceum

im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu występowała w
kwartecie wokalnym i dojeżdżała
do Nowego Sącza na próby zespołu
„Lachy”. Maturę zdawała w 1968 r.
Maturzystami tego rocznika byli
m.in. obecny proboszcz w Nowym
Sączu – Zawadzie, ks. Antoni Koterla, a
także b. burmistrz Starego Sącza
Maciej Szuflicki i znana lekarka uzdrowiskowa w Krynicy Ewa
Svejda-Hutnikiewicz.
Choć początkowo myślała o studiach artystycznych (malarstwie na
ASP), to wybrała romanistykę na
UJ, za namową rodziców i przede
wszystkim nauczycielki języka
francuskiego Ireny Hasko, przedwojennej absolwentki prestiżowej
uczelni w Grenoble, pedagoga w
najpiękniejszym i najgłębszym słowa tego znaczeniu.
Na studiach w Krakowie zaangażowała się w życie kulturalne.
Zanim zdobyła laury w XIII Festiwalu Piosenki Studenckiej, na balu
studentów romanistyki w pałacyku Lubomirskich usłyszał ją Piotr
Skrzynecki. „Pięknie pani śpiewa
po francusku” – powiedział urzeczony. „Bo ja pochodzę ze Starego
Sącza!”. Oczarowany jej śpiewem
i poliglotycznymi zdolnościami

Skrzynecki po całym Krakowie
opowiadał potem, że w… Starym
Sączu wszyscy mówią po francusku.
Ola związała się z „Piwnicą pod
Baranami”. Piotr Skrzynecki mówił
o niej: „Sopran tragiczny i rzewny.
Głos ślicznie wyrobiony, perlisty.
Wyjątkowa. Śpiewa coraz piękniej.
Wzbudza zachwyt, wzrusza. Potrafi
być komiczna, liryczna, dramatyczna, a nawet patetyczna”.
Jest właścicielką wielu pasji i
zajęć. Ma dwoje dzieci (Tadeusza
i Jana), wnuczkę Marcelinę. Tłumaczka, nauczycielka, dziennikarka, pilotka wycieczek do ojczyzny
Napoleona, organizatorka koncertów, promotorka kultury. Jak mało
kto, jest patriotką starosądecką.
Wielokrotnie wspomagała b. burmistrza Mariana Cyconia w promocji rodzinnego miasta, odwiedzała je
z recitalami.
Stary Sącz od dziesięcioleci był miastem garbarzy, kuśnierzy i szewców, tworzących legendę tej dziedziny miejscowego rzemiosła. Jednym z nich był wywodzący się z Zabrzeży k. Łącka dziadek prezydenta-elekta Andrzeja
Dudy – Alojzy. Przy odrobinie wyobraźni możemy dojrzeć na starosądeckim rynku, z sieni wachcembry,

czyli odwachu, gdzie potem urządzono kawiarnię, wyłaniającą się
postać starosądeckiego szewczyka. Czy o nim śpiewała madame Ola w filmie sprzed 40 lat pt.
„Skrzynecki”, wykonując liryczny wiersz Bolesława Leśmiana o
szewcu, co Panu Bogu szył buty?
Boże obłoków, Boże rosy,
Naści z mej dłoni dar obfity,
Abyś nie chadzał w niebie bosy
I stóp nie ranił o błękity!
Niech duchy, paląc gwiazd
pochodnie,
Powiedzą kiedyś w chmur
powodzi,
Że tam, gdzie na świat szewc
przychodzi,
Bóg przyobuty bywa godnie.

JERZY LEŚNIAK
XNiektóre filmy i widowiska TV ze
śpiewem i udziałem A. Maurer:
„Skrzynecki” (1975) – reż. Jarosław
Kusza, „Zaklęcia” (1976) – reż. Irena
Wollen, „Wszyscy i nikt” (1977) – reż.
Konrad Nałęcki, „Anna” (1979) – reż.
Andrzej Warchał, „Tylko tyle” (1980)
– reż. Anna Górna, „Wiersze i krajobrazy” (1984) – reż. Andrzej Maj,
„Chłopiec i ptak” (1986) – reż. Jan
Petryszyn, „Meduza” (1988) – reż.
Aleksander Sroczyński, „Wspomnienie o Janie Lechoniu” (1995) – reż.
Tomasz Kamiński, „Wszyscy święci”
(2002) – reż. Andrzej Barański.

REKLAMA
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Chciała się zabić. Policja nie mogła jej powstrzymać?
LUDZKIE DRAMATY. 9 czerwca skoczyła z mostu w Warszawie. Omal nie
osierociała piątki dzieci. Wcześniej
rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Choć
policja ustaliła miejsce pobytu kobiety, mężowi odmówiono udzielenia
jakichkolwiek informacji - poszukiwana sobie tego nie życzyła.
Jola i Paweł są małżeństwem
od 2002 roku. Oboje pochodzą z Sądecczyzny. Zamieszkali w domu, który Paweł postawił
własnymi rękami jeszcze w czasach kawalerskich. Jola od początku zajmowała się domem.
Paweł ciężko pracuje za granicą. Doczekali się piątki dzieci.
Najmłodsze ma 14 miesięcy, najstarsze 12 lat. Tworzyli zgodną
parę. Bez większych sprzeczek,
bez jakiejkolwiek patologii. On
czasem pytał, czy nie zrezygnować z wyjazdów, poszukać pracy
na miejscu. Choć żona nie skarżyła się, wiedział, że nie jest jej
lekko, że może czuć się osamotniona, zmęczona, bo przecież
przy dzieciach, przy domu za-

wybrykiem, ale starał się zrozumieć, popatrzeć na wszystko jej
oczami. Przełknął to jako gorzką nauczkę. Życie wróciło na
stare tory. Paweł znowu zaproponował, że zrezygnuje z pracy wyjazdowej. Jola nie podjęła tematu.
Prawdziwy dramat rozegrał
się w maju. Para zdążyła jeszcze wspólnie wyprawić komunię synkowi. Paweł twierdzi, że
uroczystość była bardzo udana.
Zaraz po niej znowu wyjechał
do pracy. Już za granicą dowiedział się, że w domu interweniowała policja. Jola pokłóciła się z
siostrą przez telefon, a ta z niewiadomych przyczyn, z głupoty, przez zawiść czy mściwość
zadzwoniła na policję i doniosła,
że Jola jest pijana, a pod opieką
ma dzieci. Paweł nie krył zaskoczenia, nie potrafił zrozumieć,
co się stało. Jola nigdy dużo nie
piła. - Jak każdy: pół piwa czy
lampkę wina przy jakiejś okazji – ręczy za żonę. Równie zaskoczona była rodzina i znajo-

- Planowaliśmy wspólny wyjazd
na całe wakacje. Jola bardzo się
cieszyła...

Sprawa zamknięta...
Po dwóch dniach Paweł zgłosił zaginięcie Joli na policję. - Nawet nie chcieli go przyjąć, papierów im się chyba nie chciało wypełniać, bo to cały plik – wspomina z żalem. Sam przeszukał całe
mieszkanie. Miał nadzieję, że znajdzie jakąkolwiek wskazówkę: list,
dokument, coś, co by mogło wyjaśnić jej zaginięcie. Okazało się, że
Jola nie zabrała ze sobą nic poza telefonem córki i 2 tysiącami złotych.
Nie wzięła żadnych ubrań. Kilka dni
później Paweł zupełnie przez przypadek znalazł ich auto. - Stało w
Łącku, w samym centrum – relacjonuje. Mężczyzna nie może zrozumieć, dlaczego samochodu wcześniej nie namierzyła policja. - Przecież mieli jego dane, numery rejestracyjne. Policjant jeszcze dzwonił
do mnie czy to był van czy kombi.
Paweł wynajął lawetę i przewiózł
auto pod dom. - W końcu zadzwo-

Choć policja oficjalnie zamknęła sprawę 4 czerwca,
bliscy i koleżanki Joli postanowili szukać kobiety na
własną rękę. Minęły zaledwie minuty od naszego
spotkania, gdy Paweł otrzymał informację, że jego żona
skoczyła z mostu w Warszawie.
wsze jest dużo pracy, a i zwykła rutyna też może przytłoczyć.
Ona wtedy pytała tylko: jak sobie poradzą, bo pensje w Polsce
są bardzo niskie. On proponował wynajęcie niani, tak by Jola
mogła poszukać jakiegoś zajęcia
chociaż na kilka godzin.

Bez słowa
Pierwszy niepokojący sygnał
pojawił się w lutym. Paweł spał
jeszcze z dziećmi, gdy Jola wyszła z domu bez słowa i zniknęła
na tydzień. Pojechała do siostry,
chciała się oderwać od wszystkiego, odpocząć. Pawłowi nie
było łatwo pogodzić się z tym

mi pary. Policja powiadomiła
opiekę społeczną, padła groźba
o odebraniu dzieci, pomoc społeczna wezwała Jolę. Ta miała
się stawić w urzędzie. To był 26
maj, Dzień Matki. Jola odebrała
dzieci ze szkoły i całą piątkę zostawiła pod opieką cioci, której przekazała, że musi załatwić
coś w urzędzie. Mijały godziny.
Jola nie wracała. Ciotka zaczęła się niepokoić, dzwonić. Bez
skutku. Dowiedziała się jedynie, że do opieki społecznej też
nie dotarła. Paweł odchodził od
zmysłów. Obdzwonił bliskich,
wszystkich znajomych, ci też
zaalarmowani starali się pomóc.

niła do mnie policja. Poinformowali mnie, że skontaktowali się z
Jolą, że jest cała i zdrowa, ale nie
chce się z nikim widzieć, dlatego
nie mogą mi dać jej adresu.
Dla Pawła to był wstrząs. - Bo jak
to? Można po prostu sobie zniknąć?
Tak bez słowa? To jak ja bym teraz
zostawił dzieci samopas i poszedł
w świat, to nic się nie dzieje?
Choć policja oficjalnie zamknęła sprawę 4 czerwca, Paweł, jego
bliscy i koleżanki Joli postanowili
szukać kobiety na własną rękę. Paweł trzyma się twardo, nie daje sobie prawa do słabości. Skupia się na
dzieciach. Młodsze nie bardzo rozumieją, co się dzieje, myślą, że mama

po prostu wyjechała na kilka dni.
Tylko najstarszy syn wie i rozumie,
że dzieje się coś złego. Ala, jedna z
najbliższych koleżanek zaginionej
opublikowała komunikat o zaginięciu Joli na Facebooku. - Ją chyba to
wszystko teraz przerosło. Myślę, że
mogła się czuć trochę zaniedbana.
Paweł ciągle za granicą, ona tutaj
z piątką dzieci. Zazwyczaj sama.
Odzew na jej internetową akcję był
natychmiastowy. W ciągu jednego
dnia post udostępniło tysiąc osób!
Gdy rozmawiamy, Ala nie chce
złego słowa powiedzieć na Pawła. Jest przekonana, że w domu Joli
nic złego się nie działo, bo przecież
pewnych rzeczy nie da się ukryć. –
Może Jola wyjechała przez ten nieszczęsny incydent z alkoholem i
policją? Bała się komentarzy, plotek? Bo pić, na pewno nie piła.
Pytamy Pawła, czy to możliwe,
by Jola związała się z kimś innym.
Mężczyzna w to nie wierzy. Ala też
nie. Choć do Pawła docierają teraz najróżniejsze historyjki. Wspomina tylko, że mama Joli zaginęła
bez wieści we Włoszech. Czy trauma z przeszłości znalazła odbicie w
jej życiu?

Samobójczy skok
Minęły zaledwie minuty od
naszego spotkania z bliskimi Joli,
gdy do Pawła przyjechali policjanci z informacją, że Jola skoczyła z mostu w Warszawie! Na
szczęście dzięki natychmiastowej reakcji świadków dramatu i akcji WOPR udało się ją uratować. Jest w szpitalu. Pierwsze
badania wykluczyły poważniejsze skutki jej desperackiego kroku. Była trzeźwa, nie była pod
wpływem żadnych środków odurzających. Po kilku kolejnych godzinach Pawłowi udało się skontaktować z lekarzem, pod którego opieką jest Jola. Mężczyzna
zaklinał ją, by nie pozwoliła Joli
wypisać się na własne żądanie. To
jednak może się okazać niemożliwe, Jola nie jest ubezwłasnowolniona. Paweł liczy na to, że
trafi pod opiekę psychiatry albo
psychologa czy terapeuty, któremu uda się nawiązać z nią kontakt, dowiedzieć się, co pchnęło

§

ZGODNIE Z PRAWEM

Policja nie musiała
podawać adresu
Jak wyjaśnia Anna Walczewska
z biura prasowego KMP, w sprawie zaginionych osób policja działa
na podstawie zarządzenia, w myśl
którego zakończenie poszukiwania osoby zaginionej następuje,
gdy „(...)odnaleziona, pełnoletnia i
nieubezwłasnowolniona osoba zaginiona nie wyraża zgody na ujawnienie osobie uprawnionej (tj. np.
członkowi rodziny, który zawiadomił policję o zaginięciu) swojego
aktualnego miejsca pobytu”.
- Policjant, po znalezieniu osoby zaginionej, ma obowiązek najpierw poinformować osobę zaginioną, że jest poszukiwana, a po
poznaniu jej decyzji co do kontaktu z rodziną, przekazać rodzinie
za pośrednictwem jednostki policji prowadzącej sprawę zaginięcia
tylko te informacje, na które osoba zaginiona wyraziła zgodę. Jeżeli osoba nie chce kontaktować się
z rodziną i nie chce podawać aktualnego miejsca pobytu, policjant
nie może takiej informacji udzielić - podkreśla Walczewska. Dodaje jednocześnie, że teraz pan Paweł jest stale informowany o stanie zdrowia żony.
ją niemal do grobu. Gorąco wierzy w to, że ich życie uda się odbudować. - Może coś przeoczyłem, czegoś nie zauważyłem?
- bierze na siebie część odpowiedzialności, ale nadal jest też
przekonany, że gdyby wcześniej
wiedział, gdzie jest żona, że gdyby policja w jakikolwiek sposób
umożliwiła kontakt z zaginioną
jemu albo wskazanej przez nią
osobie z grona bliskich, do dramatu w Warszawie by nie doszło.

EWA STACHURA
DLA DOBRA RODZINY IMIONA
BOHATERÓW ZOSTAŁY ZMIENIONE.

REKLAMA

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻ.

1499,-

1299,HSR2DWW BIAŁA

Pojemność 290l (192/98)
No Frost
3 pojemniki w zamrażarce
Funkcja Vacation
Kompresor Inverter
Power Freeze
Alarm otwartych drzwi
Wym. (W×S×G cm): 78×59,5×66,8

RB-29

1699,-

1449,HSR2DSA SREBRNA

MIX ELECTRONICS NOWY SĄCZ, C.H. Merkury, ul. Wiśniowieckiego 129
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Lipowy na przeziębienia,
rzepakowy na serce,
wrzosowy... dla panów
Rozmowa z JANUSZEM
KASZTELEWICZEM,
właścicielem
Gospodarstwa
Pasiecznego „Sądecki
Bartnik”
- To już piąta konferencja naukowa organizowana w ramach Biesiady u Bartnika, w której pszczelarze nawołują: „Pomóżmy pszczołom – pszczoły pomogą
nam”. Czy jest odzew na ten apel?
- Żyjemy w czasach, gdzie co
chwilę docierają do nas informacje,
że z pszczołami dzieje się coś nie tak.
Pierwsze komunikaty o masowym
ginięciu pszczół przyszły do nas ze
Stanów Zjednoczonych. O tych i innych problemach będziemy szerzej
rozmawiać podczas tegorocznej konferencji u Bartnika.
- Jak pszczoły w tym roku przezimowały?
- Są miejsca w Polsce, gdzie
pszczoły bardzo dobrze przezimowały, wiosna też była dla nich łaskawa. Większość pszczelarzy pozyskała już pierwsze wiosenne miody w
tym: z mniszka lekarskiego, drzew
owocowych oraz rzepaku. W okresie kwitnienia akacji pogoda wyjątkowo sprzyjała, dlatego też pszczelarze z południowo-zachodniej Polski
z jednego ula wybrali nawet do
10 kilogramów miodu akacjowego.
Teraz czekamy na kwitnienie lipy i
gryki, miejmy nadzieję, że i tym razem aura nas nie zawiedzie. Nie zapominając tym samym, że las jest
pełen miodu...
- Co Pan ma na myśli mówiąc, że las
jest pełen miodu?
- Las jest napełniony miodem,
ponieważ producentki spadzi (miodownice i mszyce) nakłuwają pędy
drzew lub liści i wysysają z nich sok.
Opadająca na korę drzew, igliwia
i liści słodka spadź jest zbierana
przez pszczoły i zamieniana na miód.
Miód spadziowy jest ciemny i zawiera więcej substancji mineralnych.

Kraina miodami płynąca

- Ostatnie lata nie były najlepsze, jeśli
chodzi o miód spadziowy...
- Rzeczywiście po kilku latach
chudych, wszystko wskazuje na to,
że nasi pszczelarze w końcu pozyskają miód spadziowy.
- Od dziecka słyszę, że właściwości miodu spadziowego są znacznie większe niż
innych miodów. Czy to prawda?
- Gatunki miodów rozróżnia się
po zapachu i bukiecie, z jakiego rodzaju kwiatów powstał miód. Istnieją
miody mieszane, kwiatowe, spadziowe. W zależności od metody pozyskiwania, rozróżnia się miody wirowane, sekcyjne i plastrowe.
Południe Polski słynie z miodów
spadziowych. Myślę, że dla wielu z
nas miód spadziowy jest smakiem z
dzieciństwa. Tam, gdzie uprawia się
grykę, do ludzi bardziej przemawia
smak miodu gryczanego. Pamiętam,
gdy kilkanaście lat temu, goszcząc na
targach w Legnicy zabrałem ze sobą
różne miody odmianowe. Starsze panie pytały tylko o hreczkę, czyli właśnie o miód gryczany. Jak się później
okazało, panie te pochodziły z okolic
Lwowa, regionu bogatego w miód
gryczany i on najbardziej utkwił w
ich wspomnieniach.
- Każdy rodzaj miodu niesie za sobą
właściwości lecznicze. Który miód wybrać dla siebie?

Jarosław Kret sprawdza, jak warunki pogodowe wpływają na rozwój pszczół...

Pierwszy wicelider Agroligii 2014 chwali się prezydentowi Bronisławowi
Komorowskiemu swoimi wyrobami
- O tym, że miód posiada właściwości lecznicze wiemy wszyscy. Dobroczynne właściwości miodu odkryli już starożytni Egipcjanie, którzy naczynie z miodem wkładali faraonom do grobowca. Ten słodki nektar
od zawsze ceniony był też przez nasze babcie, które słusznie wykorzystywały właściwości miodu w leczeniu różnych chorób. Herbata z kwiatu
lipy jest dobra na przeziębienia dlatego uznaje się, że miód lipowy warto
spożywać w okresie grypowym. Miody spadziowe mają natomiast 10-15
razy więcej mikroelementów. Rzepakowy z kolei zawiera więcej glukozy
- to słodycz na nasze serce. Odżywia
je i dotlenia. W miodzie akacjowym
przeważa fruktoza. Wielu lekarzy zaleca go osobom z objawami cukrzycy. Więc jeśli słodzić herbatę, to tylko miodem. Należy jednak pamiętać,
że nie można dodawać miodu do gorącej herbaty. Miód można podgrzewać, ale tylko do 40 stopni Celsjusza.
Wspomnę również o miodzie wrzosowym, który jest szczególnie polecany panom.
- Wspomniał Pan, że miodu nie można
dodawać do gorącej herbaty. Jakie jeszcze grzechy popełniamy jako konsumenci, używając miodów?
- Podstawowym grzechem jest to,
że za mało go jemy. Często w dawkach aptekarskich, gdy coś zaczyna
nam dolegać. Miód powinniśmy jeść

systematycznie, a po latach na pewno docenimy jego wartości lecznicze.
- Ile miodu spożywają Polacy?
- Jeszcze 10 lat temu mówiło się,
że statystyczny Polak zjada około 30
dkg miodu rocznie. Teraz statystyki mówią o 65-70 dkg. Powiem nieskromnie, że te podwojone statystyki to także efekt pewnych działań promocyjnych, których byłem
inicjatorem. To właśnie w Stróżach
zrodził się program - Życie miodem
słodzone. Ale do liderów w Europie, jeśli chodzi o spożycie miodów i produktów pszczelich, jeszcze nam daleko. Dla przykładu podam, że Niemcy jedzą około 1,5 do
2 kg rocznie.
- Gdzie kupować miody, by mieć pewność, że dostaniemy wartościowy
produkt?
- Z roku na rok świadomość społeczeństwa diametralnie wzrasta.
Dotyczy to praktycznie każdej dziedziny życia. I my mamy tego świadomość. Wiemy, że zadowoleni
klienci będą wracać po sprawdzone
produkty. Zaufanie do producenta wzmacnia u konsumentów pewność, że nabyli dobry towar. Jakość
sprzedawanych przez nas produktów jest potwierdzona badaniem laboratoryjnym. Tak więc na zakupy
zapraszam do Sądeckiego Bartnika.

Sądecki Bartnik - Regionalny Orzeł Eksportu

- Wracając do pierwszego pytania. Czy
możemy być spokojni o swoją przyszłość? Nie grozi nam katastrofa, którą
ostatnimi laty tak często jesteśmy straszeni?
- Myślę, że ani za mojego życia, ani za życia moich wnuków,
stwierdzenie Einsteina, że jeśli zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną cztery lata bytu, nie ziści
się. Sądzę, że nastąpi opamiętanie
wśród decydentów. Liczę na to, że
nasze apele i konferencje wywołają pozytywny efekt. Dla przykładu Unia Europejska wycofała na jakiś czas ze sprzedaży neonikotynoidy, które stosowano w rolnictwie.
Obecnie prowadzone są badania, czy
rzeczywiście ich działanie ma szkodliwy wpływ na pszczoły. Wstępne badania wykazują, że jednak tak.
- A co my możemy zrobić dla pszczół?
- Możemy zacząć zmiany już w
naszych ogrodach, sadząc więcej
miododajnych kwiatów, a mniej
iglaków. Na wiosnę nie wypalajmy
traw, a łąki zostawmy nieskoszone jak najdłużej, by mogły służyć
pszczołom jako pożytek. Rolnicy powinni stosować środki ochrony roślin tylko w czasie, kiedy na łące nie
ma pszczół.
- A co w zamian otrzymamy?
- Pszczoła miodna stanowi nie
tylko fascynujący przykład biologicznego sukcesu ewolucji, ale także ze względu na zapylanie kwiatów ma olbrzymie znaczenie ekologiczne i ekonomiczne. Więcej będzie można dowiedzieć się podczas
konferencji, która nie tylko poruszy problemy pszczelarzy, ale także
ukaże znaczenie pszczół oraz produktów pszczelich w profilaktyce
i lecznictwie.
- Nie zabraknie również części rozrywkowej...
- W końcu to biesiada. Dla gości przygotowaliśmy wiele atrakcji.
Program jest już dostępny na naszej
stronie internetowej www.bartnik.pl.
Serdecznie zapraszam.
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Takie atrakcje tylko w Sądeckim Bartniku

WARTO WIEDZIEĆ
17 czerwca Janusz Kasztelewicz
odebrał z rąk prezydenta Bronisława
Komorowskiego tytuł wicelidera w kategorii krajowej AGROLIGA 2014, a kilka dni wcześniej Sądecki Bartnik został
nagrodzony w rankingu „Rzeczpospolitej” jako ORZEŁ EKSPORTU.

Sądecki Bartnik przyciąga znane osobowości. Na konferencji nie mogło
zabraknąć prof. Jana Miodka

Andrzej Grabowski nie chciałby, aby nasza świadomość na temat pszczół
była... kiepska.

Goście Biesiady u Bartnika uczą się i bawią jednocześnie.

A TO CIEKAWE
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” swoim zasięgiem
obejmuje nie tylko tereny w Stróżach. Pszczoły dotarły również
do Warszawy i swoje ule mają...
przy Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Janusz Kasztelewicz

dzierżawi tam dziedziniec, gdzie
postawił cztery ule. Okazuje się,
że pszczoły całkiem dobrze sobie
tam radzą i efekty ich pracy wylądowały już na ministerialnym
biurku. Umowa obowiązuje na razie do października 2015r.
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LUDZIE. 13 czerwca podczas 25-lecia samorządu terytorialnego w
Korzennej trzeci – po
Lechu Wałęsie (1995)
i gen. Franciszku
Gągorze (2009) –
tytuł Honorowego
Obywatela Gminy
wręczono prof. dr. hab.
Władysławowi Sułowiczowi.
„Tytuł jest wyrazem głębokiego uznania dla niezwykłych osiągnięć Pana Profesora, wzorowej postawy moralnej, jak również głębokiej identyfikacji z gniazdem rodowym w Posadowej Mogilskiej, z naszą gminą. Mówiąc językiem sportowym: jest Pan wybitnym reprezentantem Ziemi Korzeńskiej, synem naszego regionu, który na każdym kroku i przez wiele lat swojej działalności zawodowej i publicznej podkreśla przywiązanie do rodzinnych
stron (…) Duński filozof i poeta Soren
Kierkegaard, zwany „Sokratesem Północy”, powiedział: Są ludzie, którym ordery przynoszą zaszczyt i ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom. Profesor Władysław
Sułowicz jako Honorowy Obywatel
Gminy Korzenna to zaszczyt i nobilitacja dla miejscowej społeczności, dla
mieszkańców i naszych rodaków rozsianych po kraju i świecie” – oświadczył w wygłoszonej laudacji wójt
Leszek Skowron.

***
Gdy odwiedza rodzinne strony,
przed domem ustawia się kolejka krajanów, proszących o poradę medyczną. Profesor nigdy nie odmawia. Choć
jest nefrologiem, stara się pomóc w
leczeniu niemal wszystkich przypadłości…
Rocznik 1948, rodem z Posadowej
Mogilskiej. Był czwartym z siedmiorga rodzeństwa. Specjalista nefrolog,
transplantolog kliniczny. Absolwent I
LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu
(1968) i krakowskiej Akademii Medycznej (1972). Doktorat (1979), habilitacja (1987), profesura (1994, 1998).
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (od
1989), prodziekan Wydziału Lekarskiego (1990–1999). Członek Komisji
Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii PAN oraz Międzynarodowej Rady

„Board of Directors of Hemodialysis Units”. Przewodniczący Fundacji
Rozwoju Dializoterapii, autor ok. 350
prac naukowych.

***
Podczas
niedawnego spotkania z
uczniami w szkole w Posadowej Mogilskiej opowiadał o tym, że wpływ na jego karierę
zawodową miała Maria Gniadecka,
nauczycielka języka polskiego:
– Mój kolega ze szkolnej ławy
namówił mnie, żebyśmy poszli
do technikum górniczego w kopalni Wujek. Zostaliśmy przyjęci. O zmianie decyzji zadecydowało ostatnie wypracowanie z języka polskiego na temat: „Kim chcę
być w przyszłości?”. Napisałem,
że chciałbym zostać lekarzem. Nauczycielka pani Gniadecka zareagowała pozytywnie: Dobrze się
uczysz, możesz pójść do liceum i
na studia. I tak też zrobiłem. Pani
Gniadeckiej, która gorąco mnie do
dalszego kształcenia namawiała i
odradzała pierwotną myśl o górnictwie, w pewnym sensie zawdzięczam wybór studiów medycznych.
Specjalista ds. nefrologii dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Pod jego nadzorem wszyscy pacjenci w Małopolsce z przewlekłą chorobą nerek mają dostęp
do pomocy. Pracoholik, lekarz z powołania, owładnięty pasją ciągłego
doskonalenia leczenia pacjentów.
Dziełem życia profesora jest modernizacja Kliniki Nefrologii i zorganizowanie nowoczesnego ośrodka dializ, dzięki czemu województwo małopolskie jest na pierwszym miejscu
w Polsce pod względem liczby dializowanych pacjentów. W 20 stacjach
dializuje się około 1600 pacjentów.
Co roku ta liczba zwiększa się o 70–
90 osób. Na każdym kroku profesor
uświadamia, że choroby nerek stały
się problemem społecznym. Wpływa na to kilka czynników. Przede
wszystkim zwiększa się populacja
tzw. grup ryzyka, do których należą osoby starsze, pacjenci z cukrzycą
i nadciśnieniem. Stałą grupę, około
10 proc. osób dializowanych stanowią pacjenci obciążeni genetycznie
i osoby z niewyleczonym śródmiąższowym zapaleniem nerek.

***
W środowisku nefrologów profesor ma przydomek Władysław
Budowniczy.
– Prof. Hanicki, szef Kliniki Nefrologii, odchodząc na emeryturę, przekazał mi szkielet budynku, który wymagał wykończenia.
Budowa trwała 11 lat. Brakowało
środków. Na dokończenie przewidziano 14,5 mld starych złotych, a
potrzebowaliśmy 120. Pojechałem
więc do Ministerstwa Zdrowia i
po długich staraniach zdobyłem
pieniądze. Pierwszych pacjentów
dializowaliśmy jeszcze przed oddaniem budynku do użytku. Stacja dializ jest najdłużej działającym
miejscem w naszej klinice. Koledzy mówią żartobliwie, że tam nigdy nie gaśnie światło. Kolejnym
ważnym krokiem była budowa oddziału intensywnej terapii. Ale naszym szczególnym powodem do
dumy jest właśnie sala operacyjna z niezbędnym zapleczem, gdzie
zakładane są dostępy naczyniowe (cewniki i przetoki) oraz wszczepiane cewniki otrzewnowe pacjentom leczonym w klinice, jak
również najtrudniejszym chorym
z województwa małopolskiego i
podkarpackiego. Rocznie wykonujemy blisko 700 zabiegów. Znam tu
każdy kąt. Sam sprawdzałem każde
pomieszczenie, wstawienie drzwi
i okien, dobierałem wyposażenie,
aparaturę, a nawet kolory ścian
i płytki podłogowe. Byłem bardzo
zaangażowany i wiele się nauczyłem. Nie zapomnę, jak jeden z dyrektorów firmy budowlanej, który
nadzorował budowę, poprosił mnie
o pomoc w rozwiązaniu problemu,
który powstał przy budowie jego
własnego domu. W klinice wdrożyliśmy też pewne nowatorskie rozwiązania. W tamtym okresie byliśmy jedyną kliniką nefrologiczną w kraju, która miała tak nowoczesne urządzenia do dializoterapii oraz centralną dystrybucję koncentratu. Sam ją wstępnie zaprojektowałem, wzorując się na tym,
co widziałem w zagranicznych placówkach. Po latach ukończyliśmy
budowę i dziś czuję, że klinika jest
moim dzieckiem…

– Mam kolegów nefrologów, którzy chcieli mnie ograć, a jeden z nich
w tym celu wykupił sobie nawet lekcje z instruktorem. Nie udało mu się,
bo gdy potrzeba, gram prawą i lewą
ręką. Poza tym lubię tenisa ziemnego, golfa, jeżdżę na nartach. Mogę
się też uznać za kawalarza. Kiedyś
po jednym z kongresów naukowych
w Zakopanem zorganizowano ognisko, podczas którego gazda opowiadał dowcipy. Zaproponował, żeby
któryś z nas spróbował opowiedzieć
REKLAMA

Agencja Pracy Atena poszukuje osób chętnych
w charakterze opiekunki i pielęgniarki do UK,
Holandii i Niemiec. Umowa o pracę, zarobki
miesięczne od 1200-2500 euro netto.
Kontakt na cv-pl@atena.sk tel. 48 536 414 328

***
Uprawia sport, chętnie grywa w
ping-ponga.

OGŁOSZENIA DROBNE
DREWNO OPAŁOWE – KOMINKOWE – sprzedam
tel. 506 655 015
Stary motocykl, stan obojętny - kupię. 504 220 492
POKRYCIA DACHOWE, rynny, obróbki. Tel. 784 014 419.
KRAWCOWĄ z doświadczeniem
przyjmę, N.Sącz. Tel. 506 324 352

Kamionki Wielkiej. Cena 1100zł +media. Kontakt
0041 792 947 657.
Sprzedam IVECO DAILY 35C do przewozu zwierząt.
Tel.883 993 179
Nowy Sącz - ul.Daszyńskiego, 1 piętro, mieszkanie 3 - pokojowe, superkomfortowe,pow.64 m kw.- sprzedamtel.518 322 003

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, metalowych nóżkach,
kolor dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach z szufladami,
kolor dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, tel.721 066 993.
SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary, tel. 721 066 993
WYNAJMĘ DOM 160m2, 10km od Nowego Sącza w stronę

kawał. Stanąłem do pojedynku i po
godzinie wyszedłem z niego zwycięsko. Znajomi się śmieją, że klinika
pochłania moje życie. Ale ja myślę,
że najważniejsze to umieć wszystko sobie poukładać. Nie tylko w życiu. Także w gabinecie. Wiem, gdzie
stoi każdy segregator. Lubię mieć
wszystko pod kontrolą, ale jak każdy mam słabości. Jako mężczyzna
jestem za bardzo wrażliwy i mam
miękkie serce. Łatwo wybaczam…
JERZY LEŚNIAK

Auto-Complex Spółka z o.o.
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy Sącz - Wielogłowy 188
tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

FOT. JERZY LEŚNIAK

Niedoszły górnik – Władysław Budowniczy

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI

JT

Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (26)

Na 6 września 2015 roku prezydent Polski
Bronisław Komorowski ogłosił referendum,
w którym poddane zostaną pod głosowanie
następujące trzy pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatników?

Zależy nam na rozwoju gospodarczym naszego kraju. Dlatego
Fundacja Pomyśl o Przyszłości rekomenduje odpowiedź TAK na
pytanie nr 3. Gdyby ta zasada funkcjonowała już wcześniej, Sądecczyzna cieszyłaby się dzisiaj dodatkowymi miejscami pracy i
była jednym z najprężniej rozwiniętych regionów Polski. Spektakularnym przykładem, co do rozstrzygania wątpliwości przepisów prawa podatkowego na niekorzyść podatników jest upadek
giełdowej firmy Optimus Romana Kluski. Dzieje nowosądeckiego
Optimusa to historia jednego z największych sukcesów i jednocześnie upadków w polskim przemyśle komputerowym. Po zaledwie 5 latach istnienia firmy, jej miesięczny obrót sięgał 100 mld zł,
przy czym głównym źródłem dochodu była własna produkcja. Sieć
dystrybucji obejmowała wszystkie większe miasta Polski oraz kilka oddziałów za granicą, w tym w Europie Zachodniej. Zniszczona przez organy skarbowe firma Optimus byłaby dzisiaj liderem
polskiego sektora IT, globalną spółką dającą tysiące miejsc pracy, zasilającą budżet państwa wysokimi wpływami z podatków…
Jeszcze raz zachęcamy do prześledzenia tej historii…
STR. 12

10 kontrowersji dotyczących jednomandatowych okręgach wyborczych
Dyskusja na temat Jednomandatowych Okręgów Wyborczych spowodowała, że wśród opinii publicznej pojawiło się wiele kontrowersji i dylematów, aby je rozwiać prezentujemy 10 najczęściej podnoszonych w mediach tez.
STR. 13
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Historia Romana Kluski, założyciela firmy Optimus,
zniszczonego przez polskie organy skarbowe
A co o samej sytuacji mówią byli pracownicy firmy
Optimus?
Jerzy Bobrowski, były pracownik Działu Serwisu firmy
OPTIMUS, obecnie współwłaściciel firmy OPTIMAX

Jest 1998 rok. Firma Optimus z Nowego
Sącza – producent komputerów i lider branży IT w Polsce ubiega się o kontrakt z Ministerstwem Edukacji Narodowej na dostawę komputerów do polskich szkół. W tym
samym czasie polski ustawodawca zwalnia z VAT zakupione za granicą komputery z przeznaczeniem dla szkół, przy czym
zachowuje stawkę 22% VAT dla komputerów kupowanych w Polsce dla potrzeb
szkół. Oznacza to, że jeśli polska szkoła kupi
komputery w Polsce, zapłaci o 22% wyższą cenę. W tej sytuacji firma Optimus nie
ma szans na wygranie przetargu, sprzedaż
swoich produktów i oczywiście na tworzenie miejsc pracy w Polsce. Prezes firmy
Optimus, Roman Kluska, decyduje, że jednak wyprodukuje te komputery w Polsce,
tylko sprzeda je firmom zagranicznym na
Słowacji i w Holandii (przy eksporcie firmę
Optimus obowiązuje zgodnie z prawem 0%
VAT), a następnie zagraniczne firmy, zgodnie z prawem, sprzedadzą te komputery
polskim szkołom, też ze stawką 0% (gdyż
import komputerów dla szkół wówczas był
zwolniony z VAT). W ten sposób, w trosce
o dobro kraju, prezes Kluska zneutralizował szkodliwe dla Polski prawo, zwalniające importowane komputery dla szkół z VAT.
Ta operacja nie spodobała się polskim
urzędnikom skarbowym, którzy nałożyli
na Optimus obowiązek zapłacenia podatku 22% VAT od faktycznie zrealizowanego
eksportu, plus kary od tych transakcji. Po
wieloletnich procesach Sąd Najwyższy wydał wyrok, że transakcja eksportu i importu została wykonana zgodnie z prawem, lecz
firma Optimus została już zniszczona przez
aparat państwowy.
Gdyby prezes Optimusa nie myślał o pracownikach w Polsce, zakupiłby te komputery na przykład w Chinach, a następnie dostarczyłby je do polskich szkół. Nie musiałby
wówczas płacić 22% VAT-u. Nikt nie miałby do niego żadnych zastrzeżeń. Postąpiłby
zgodnie nie tylko z wówczas obowiązującym
w Polsce niedorzecznym prawem, ale również tak, jak chcieli tego twórcy w/w prawa.
Dziś w byłej głównej siedzibie firmy
Optimus, tam gdzie mogło istnieć tysiące
miejsc pracy, prowadzi się handel odzieżą używaną i starociami sprowadzanymi z
zagranicy.
W ostatnim czasie prawo do marki Optimus nabyła prężna polska firma z branży
IT. Tym samym marka ta wróci zapewne na
polski rynek.
Upadek firmy Optimus, to nie tylko dramat jednego człowieka, ale przede wszystkim ogromna strata dla rozwoju gospodarczego Sądecczyzny i tysięcy miejsc
pracy, które do dzisiaj mogły powstać.

Sekwencja wydarzeń

Jak Pan wspomina pracę w firmie OPTIMUS?
Bardzo dobrze pod każdym względem. I jak chodzi o
atmosferę pracy, stosunki na linii podwładny -przełożony, świadczenia socjalne, ale także pod względem finansowym. OPTIMUS był firmą, w której pracownicy
mogli się rozwijać, ale także dobrze zarobić.
Jak Pan wspomina czasy, kiedy wybuchła tzw. Afera Kluski?
To były bardzo trudne czasy. Kiedy pan Roman
Kluska sprzedał swoje udziały i władze przejęli właściciele z Warszawy z dnia na dzień zmieniła się atmosfera
w pracy. Ciągle zmieniano nam warunki pracy, na początku zmniejszono nam premie, potem otrzymaliśmy
ultimatum albo godzimy się na zmniejszenie pensji,
albo otrzymujemy wypowiedzenie. Zanim ostatecznie
został zlikwidowany Dział Serwisu, takie zmiany zostały przeprowadzone co najmniej trzy razy.
Jak analizując swoje doświadczenie życiowe, zarówno te związane z firmą Optimus, jak również z prowadzoną przez Pana
obecnie działalnością gospodarczą będzie Pan odpowiadał na
trzecie pytanie w referendum?
Nie mam wątpliwości, że wszelkie niejasności prawa
podatkowego powinny być rozstrzygane na korzyść
podatnika. Przykład OPTIMUSA pokazuje, że brak takiej zasady może zniszczyć nawet duże firmy, a co dopiero mniejsze podmioty. Gdyby taka zasada obowiązywała za czasów Optimusa, być może do dzisiaj ja
oraz tysiące moich współpracowników nadal mielibyśmy stabilną, rozwijającą i dobrze płatną pracę w firmie OPTIMUS.

X Październik 1999 r. — Roman Kluska, prezes Optimu-

Arkadiusz Gdula. były pracownik Działu Sprzedaży firmy OPTIMUS, obecnie dyrektor ds. dystrybucji i logistyki firmy FAKRO

X Kwiecień 2002 r. — Grupa Onet.pl, następca prawny

sa, podpisuje umowę z resortem edukacji na dostawę
sprzętu komputerowego dla szkół.
X Marzec 2000 r. — Rozpoczyna się kontrola skarbowa w
Optimusie, prowadzona przez UKS w Krakowie przy
wsparciu CBŚ.
X Kwiecień 2000 r. — Roman Kluska sprzedaje akcje
Optimusa i przestaje być prezesem spółki.
X Sierpień 2000 r. — Kontrolerzy skarbowi zawiadamiają
Prokuraturę Okręgową w Krakowie o podejrzeniu popełnienia przez Optimus przestępstwa uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa.
X Listopad 2000 r. — Prokuratura wszczyna śledztwo
przeciwko Romanowi Klusce.
X Grudzień 2001 r. — Organy skarbowe stwierdzają, że
Optimus ma zaległość w podatku VAT na kwotę 18,4
mln zł.
X Styczeń 2001 r. — Podział Optimusa na dwie spółki —
Grupę Onet.pl i Optimus Technologie.
X Luty 2002 r. — Śledztwo przeciwko Romanowi Klusce
przejmuje Prokuratura Apelacyjna w Krakowie.
Optimusa, składa skargę na decyzję skarbówki do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak Pan wspomina pracę w firmie OPTIMUS?
Bardzo dobrze. OPTIMUS był firmą, która z sukcesem
konkurowała ze światowymi liderami w branży IT, była
najlepszą firmą w Polsce, a nawet w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Pracując w szeregach OPTIMUSA
można było wiele się nauczyć, rozwinąć, a przy tym
przyzwoicie zarobić, co przecież dla pracowników jest
bardzo ważne. Poza tym w czasach świetności
OPTIMUSA pracownicy firmy byli bardzo dobrze postrzegani na rynku pracy, a to umożliwiało dobry start
zawodowy w innych firmach. Konkurujące z nami firmy próbowały często podkupować pracowników
Optimusa, licząc na dobre kontakty z klientami i duże
doświadczenie.
Jak Pan wspomina czasy, kiedy wybuchła tzw. Afera Kluski?
Początkowo znaczna część partnerów handlowych
uwierzyła, że OPTIMUS to firma nieuczciwa, łamiąca prawo. Zamówienia niemal z dnia na dzień spadły o
40%, dostawcy zażądali przedpłat, niektórzy odmówili
dostaw. Handel i kooperacja z innymi podmiotami stała się dużo trudniejsza. Pojawiły się poważne obawy o
możliwość realizacji podpisanych już umów na dostawy sprzętu. Pogorszyła się również sytuacja pracowników. Firma, która szybko odczuła negatywne skutki „Afery Kluski” , nie mogła już oferować tak dobrych
warunków pracy jak wcześniej. Zaczęto redukować zatrudnienie. Co roku zmieniał się Zarząd, a każdy miał
nową coraz to „lepszą” strategię dla firmy. Na rynku pracy z powodu afery z kolei podchodzono do nas –
pracowników OPTIMUSA- z rezerwą.
Jak analizując swoje doświadczenie związane z firmą Optimus,
będzie Pan odpowiadał na trzecie pytanie w referendum?
Będę zdecydowanie głosował na TAK. Prawo powinno służyć obywatelom, a wszelkie niejasności prawa
podatkowego powinny być rozstrzygane na korzyść
przedsiębiorców.

X Czerwiec 2002 r. — Zwolnienia grupowe w Optimusie
— pracę traci 160 osób.
X 2 lipca 2002 r. — O godz. 6 funkcjonariusze CBŚ wpadają do domu Romana Kluski. Skuty kajdankami biznesmen trafia do aresztu śledczego w Krakowie. Wychodzi
po dwóch dniach, po wpłaceniu rekordowej kaucji —
8 mln zł. Dzień później wojsko rekwiruje dwie
toyoty land cruiser, należące do Prodoksu, firmy
Romana Kluski.
X Październik 2002 r. — Kolejne zwolnienia grupowe w
Optimusie — 120 osób.
X Listopad 2003 r. — Naczelny Sąd Administracyjny w
składzie siedmiu sędziów uznaje za bezprawne decyzje
skarbówki wobec Optimusa i uchyla je.
X Grudzień 2003 r. — Krakowska Prokuratura Apelacyjna
umarza śledztwo przeciwko Romanowi Klusce i innym
członkom zarządu z powodu braku przestępstwa.
X Październik 2005 r. — Sąd Okręgowy w Krakowie przyznaje Romanowi Klusce 5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie.
X Grudzień 2006 r. — Ministerstwo Finansów publikuje tzw. białą księgę, w której stwierdza, że nie można przypisać winy urzędnikom skarbowym zajmującym
się sprawą Optimusa.
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10 kontrowersji dotyczących
jednomandatowych okręgów wyborczych
W ostatnich tygodniach postulat
wprowadzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do
Sejmu, pojawia się coraz częściej w
mediach. To niewątpliwie efekt także
referendum, które ma odbyć się 6
września 2015 roku. Jednocześnie wokół
tego postulatu narosło wiele kontrowersji.
Czy któreś z nich są prawdziwe?

1.

Wybory w JOW doprowadzą do zabetonowania sceny
politycznej
Dzisiaj, przy obecnej ordynacji scena polityczna została zdominowana przez PO, PiS, SLD i PSL. Nazwy ugrupowań mają
zresztą drugorzędne znaczenie, bo w razie potrzeby politycy bez skrupułów zmieniają partyjne szyldy. To sprawia, że
wymiana politycznych elit, charakterystyczna dla faktycznych i dojrzałych demokracji, jest w Polsce zablokowana.
Z tego mechanizmu wynika również fakt, że bardzo wiele osób jest obecne w życiu publicznym 30 i więcej lat. Dzisiaj dla polityków sprawą trzeciorzędną jest ocena ich pracy przez obywateli. Dlaczego? Ponieważ mogą być ponownie wybrani bez przejmowania się tym, czy spełnili pokładane w nich nadzieje i czy zrealizowali obietnice wyborcze. W krajach z ordynacją większościową, aby partia polityczna zyskała przedstawiciela w parlamencie, może wystarczyć ok. 30 000 głosów, W polskiej ordynacji proporcjonalnej nowa siła musi uzyskać przynajmniej ok. 700 000
głosów. To powoduje, że trudno zaistnieć komuś nowemu,
niezwiązanemu z dotychczasowym układem politycznym.
Ten efekt potęguje finansowanie z budżetu państwa, które
umożliwia prowadzenie kampanii bez kontaktu osobistego
z wyborcami. Obowiązująca dziś ordynacja proporcjonalna opiera się na dowolnym budowaniu list przez partyjnego lidera. Brakuje faktycznego rozliczenia przed wyborcami. W systemie JOW polityk jest zmuszony do nieustannego
szukania bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami swojego
okręgu. Mając ograniczony budżet na kampanię, musi stawiać na bezpośrednie spotkania i przez to jest w stanie pokonać kandydata dużej i znanej partii, który w swoim okręgu nie wykazał się taką aktywnością. Bycie bliżej wyborców
powoduje, że polityk na co dzień musi tłumaczyć się z podejmowanych w stolicy decyzji w trakcie głosowań, żyje realnymi problemami zwykłych ludzi i gdy zawodzi, spotyka się
z nieprzyjemną dla każdego natychmiastową krytyką swoich poczynań. Taki system sprzyja pojawianiu się w polityce
krajowej osób nowych, niezależnych, asertywnych, cieszących się uznaniem w środowisku lokalnym.

2.

Brytyjska partia UKiP zdobyła 12,6 proc głosów, ale tylko 1
mandat w parlamencie co dowodzi, że JOW-y "nie działają"

Ostatnie wybory w Wielkiej Brytanii tylko potwierdziły
walory ordynacji większościowej. Partia UKiP co prawda
wprowadziła do Izby Gmin tylko jednego przedstawiciela,
ale ważniejsze jest, że udało jej się zrealizować swój główny
postulat: organizację referendum w sprawie wyjścia Wielkiej
Brytanii z UE. Konserwatyści musieli uwzględnić opinię
Brytyjczyków m.in. w tej sprawie, co jest wielkim sukcesem partii UKiP. Jednocześnie system większościowy po raz

kolejny udowodnił, że eliminuje z polityki osoby o poglądach
skrajnych - co jest jego kolejną zaletą. System JOW umożliwił partii UKiP realizację swojego głównego postulatu, co
jest istotniejsze, niż zdobycie 20-30 mandatów i pozostanie
w permanentnej opozycji, z którą nikt się nie liczy. Podczas I
tury wyborów prezydenckich wśród głosujących Polaków w
Wielkiej Brytanii najlepszy wynik uzyskał Paweł Kukiz, gorący orędownik wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych – to rekomendacja sama w sobie, wprost
od naszych rodaków, którzy na co dzień mają okazję obserwować mechanizm działania JOW-ów.

3.

Po wprowadzeniu JOW w Sejmie znajdą się tylko
przedstawiciele PO i PiS
Po wprowadzeniu we Włoszech JOW swój żywot zakończyły wszystkie istniejące dotąd partie. To doświadczenie pokazuje, że stawianie takich tez to typowe wróżenie z fusów.
Bardzo możliwe, że w Polsce stanie się podobnie. To prawda,
że w krajach z ordynacją większościową są zazwyczaj dwa
duże bloki polityczne (niekoniecznie dwie partie), ale ważniejsze jest, że z polskimi odpowiednikami mają one niewiele wspólnego. Istnienie dwóch dominujących obozów politycznych jest często typowe również dla krajów z ordynacją proporcjonalną (w Polsce w ostatniej dekadzie PO i PiS).
Warto zauważyć, że w np. w parlamencie Wielkiej Brytanii
swoich przedstawicieli ma aż 11 partii, czyli więcej niż w Polsce. To sprawia, że opozycja jest bardziej różnorodna, a na
ręce rządzącym patrzy z pozycji członka parlamentu więcej środowisk niż w Polsce.

4.

W JOW-ach będzie wygrywał ten, kto będzie miał więcej
pieniędzy na kampanię
Pieniądze odgrywają pierwszoplanową rolę przede wszystkim w obowiązującym dzisiaj systemie ordynacji proporcjonalnej. W JOW-ach mają trzeciorzędne znaczenie. W Wielkiej Brytanii, na wzór której postulujemy realizację naszego
postulatu, każdy kandydat ma określoną, stosunkowo niewielką kwotę pieniędzy na kampanię i nie może sobie pozwolić na to, by ten budżet przekroczyć. Ruch JOW postuluje, by taką kwotę w Polsce ustalić na 30 tys. zł. To rozwiązanie gwarantuje, że kampania zostanie oparta na bezpośrednim kontakcie z wyborcą a politycy, zamiast nieustannie brylować w warszawskich stacjach telewizyjnych, będą
poszukiwać możliwości jak najczęstszego kontaktu z wyborcami swojego okręgu. To sprawia, że poseł nie jest zainteresowany wyborcami tylko raz na cztery lata.

5.

Brytyjczycy i inne kraje na świecie chcą odejść od systemu
JOW
Brytyjczycy bardzo cenią swój system wyborczy. Z JOW
zrezygnowała Nowa Zelandia, jednak trudno na dziś
jednoznacznie określić, jakie to przyniosło skutki. Nic
nie wskazuje na to, by miało dojść pod tym względem do zmian w jakimkolwiek innym kraju. Głosy o konieczności zmiany ordynacji w Wielkiej Brytanii najmocniej rozbrzmiewają w Polsce. Brytyjczycy są z systemu zadowoleni, co potwierdzili w referendum z 2011 roku, kiedy opowiedzieli się za utrzymaniem procedury wyborczej w dotychczasowym kształcie.

6.

Zamiast wprowadzać JOW obniżmy próg wyborczy
Taką ordynację mieliśmy na początku lat 90. Tworzone na bazie poparcia wielu partii rządy charakteryzowały
się chwiejnością, odpowiedzialność była rozmyta, a w parlamencie pojawiło się mnóstwo przypadkowych osób, np.
Polska Partia Przyjaciół Piwa. Poza tym w takim systemie
nadal głosuje się przede wszystkim na partie, a nie na ludzi.

7.

Polacy nie są mentalnie przygotowani na JOW
To uniwersalny argument obecnych elit przeciw jakimkolwiek zmianom. W Wielkiej Brytanii, dokąd wyjechało wielu Polaków i gdzie funkcjonują JOW-y, wybory prezydenckie w pierwszej turze wygrał Paweł Kukiz z programem zmiany polskiej ordynacji na wzór brytyjski. Polacy,
którzy mają na co dzień możliwość obserwowania, jak działa ten mechanizm, idąc do urn wystawili głównemu postulatowi Pawła Kukiza bardzo dobrą rekomendację. Polska ma
wspaniałe tradycje wolnościowe i demokratyczne - ostatnie zawirowania historyczne nam Polakom nie sprzyjały,
natomiast to, że mamy naturalną predyspozycję do budowania społeczeństwa demokratycznego jest oczywiste dla
każdego, kto dobrze zna historię Polski. Jesteśmy głęboko
przekonani, że pod względem tradycji demokratycznych
nie mamy powodów do kompleksów i że dziś obowiązujący system zniechęca osoby fachowe i przyzwoite do udziału w polityce. Najwyższy czas to zmienić.

8.

JOW-y są dobre, ale jeszcze nie teraz
Od „upadku komunizmu” minęło ponad 25 lat. To był
wystarczający czas na to, by "dać sobie czas" – jakkolwiek
taką potrzebę tłumaczyć. Czas na natychmiastową zmianę
przede wszystkim dlatego, że kolejni ludzie pojawiający się
w polityce nie wnoszą żadnej jakościowej poprawy, a zbyt
często odnosimy wrażenie, że kolejne rządy są coraz bardziej oderwane nie tylko od rzeczywistości, ale również od
oczekiwań, możliwości i aspiracji Polaków. Tendencja jest
niekorzystna, co sprawia, że jakakolwiek zwłoka jest brnięciem w ślepą uliczkę.

9.

JOW-y obowiązują już w Senacie i nic to nie zmieniło
Wybory do Senatu faworyzują kandydatów partyjnych.
W przeciwieństwie do kandydatów niezależnych mają oni
więcej czasu na kampanię, muszą zebrać więcej podpisów,
mogą korzystać z infrastruktury partyjnej (bezpłatne sale
do spotkań, telefony, biura i ich pracownicy), a sama kampania odbywa się w tle kampanii do Sejmu, na którą partie
przeznaczają dziesiątki milionów złotych. Zbyt duże okręgi
(jest ich 100 zamiast 460) sprawiają, że kandydatowi spoza głównego politycznego nurtu jest bardzo trudno dotrzeć
do wyborców osobiście, przez co bardzo często głos oddany na listę senacką wynika z decyzji wyborcy odnośnie listy do Sejmu. Pomimo tych wszystkich wypaczeń, głównie w zakresie równej swobody kandydowania dla wszystkich – partyjnych i niezależnych – można odnieść wrażenie, że i tak skład personalny Senatu jest lepszy niż Sejmu
– niewątpliwie jest w nim mniej postaci skrajnych czy zbyt
ekstrawaganckich.

10.

Ordynacja mieszana na wzór niemiecki jest lepsza, niż
JOW.*
Niewielu wie, że alianci narzucili Niemcom taki model ordynacji dlatego, iż obawiali się utraty kontroli nad pokonanymi.
Nie zależało im również, by kraj ten zbyt szybko się po klęsce odbudował. Sam Konrad Adenauer chciał JOW-ów, nie
otrzymał jednak od zwycięzców zgody na ich wprowadzenie. Ordynacje mieszane sprawiają, że kluczową rolę nadal
odgrywają partie, głosuje się głównie na nie. Ruch na Rzecz
JOW proponuje inne, lepsze rozwiązanie - na wzór brytyjski chcemy głosować przede wszystkim na ludzi. Zwłaszcza,
że w odróżnieniu od Niemiec w Polsce członkowie partii
to bardzo nieliczna grupa. Tymczasem u naszego zachodniego sąsiada tylko SPD ma ponad 500 tys. członków. Polacy od uczestniczenia w działalności partyjnej stronią, dlatego model niemiecki nie jest dla Polski dobrą propozycją.

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI– Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”. Kontakt: ul. Węgierska 146 c,
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Anna Korczyk, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz.
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Jezioro Rożnowskie
wczoraj, dziś, jutro
bywać, żeby nie wypaść z towarzyskiego obiegu i złapać najlepszą opaleniznę w Nowym Sączu.
Było zgrzebnie – namioty, domki
kempingowe z dykty, wieczory nad
ogniskiem z gitarą, skrzypiące rowery wodne, a dla wybranych żaglówki
– ale to właśnie tutaj koncentrowało

FOT. PROFIL FACEBOOKOWY HOTELU HERON

Nie przypadkiem nazwaliśmy nasz
dodatek „Jezioro Rożnowskie –
wczoraj, dziś, jutro”. Historia tego
urokliwego zakątka Sądecczyny wyraźnie dzieli się na różne okresy. Przed
laty spędzanie czasu wolnego nad jeziorem było nie tylko modne, ale w
tym miejscu latem po prostu należało

Jezioro Rożnowskiej dziś...

się wakacyjne życie regionu. Autobusy PKS do Gródka nad Dunajcem nie
mogły pomieścić młodzieży z plecakami, a zakładowe ośrodki, którymi
usiane były brzegi jeziora, przez cały
sezon mogły liczyć na pełne obłożenie.
Tamte czasy dawno minęły – można
powiedzieć – bezpowrotnie. Ale w
tym miejscu należy się chyba ugryźć
w język. Okolice jeziora okres świetności mają oczywiście za sobą. Dziś
przyznanie się, że spędziło się weekend na kocu w Gródku albo Bartkowej, może w towarzystwie wywołać
lekkie zdziwienie, a nawet złośliwe
uśmiechy. No bo kto jeździłby latem
nad Jezioro Rożnowskie, skoro cały
świat mamy dzisiaj na wyciągnięcie
ręki. Czy więc Jezioro Rożnowskie
skazane jest na zapomnienie, a jego
brzegi staną się emerytalną przystanią dla tych, którzy nie mają lepszego pomysłu (albo pieniędzy) na spędzanie urlopu w innych miejscach?
Na szczęście jezioro w złym dla
siebie czasie może liczyć na oddanego i wpływowego sojusznika. Sądecki
przedsiębiorca Andrzej Wiśniowski w
biznesie kieruje się zasadą „inwestuj
w czasie kryzysu, by w okresie koniunktury zbierać owoce”. Ta sprawdzona biznesowa strategia wydaje się
mieć zastosowanie nie tylko na rynku
bram garażowych, drzwi i ogrodzeń.
W momencie, kiedy niemal wszyscy
zdawali się odwracać plecami od jeziora, Wiśniowski wybudował i niedawno otworzył w Siennej luksusowy hotel Heron. Już tylko samym tym
posunięciem wywołał zainteresowanie sprawami Jeziora Rożnowskiego, a

FOT. ARCH. MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

Właśnie zaczyna się tu sezon

Jezioro Rożnowskie wczoraj...
Wiśniowski nie ukrywa, że Heron to
dopiero początek jego turystycznorekreacyjnych inwestycji w tym rejonie. Czyżby na naszych oczach zaczynała się nowa moda na jezioro? O
swojej miłości do jeziora Andrzej Wiśniowski opowiada poniżej.
W naszym dodatku o planach
tchnięcia nowego ducha w ruiny rożnowskiego zamku opowiada z kolei krakowski przedsiębiorca i polityk, Jerzy Meysztowicz. On też działa z rozmachem i również wydaje się

być zauroczonym tym zakątkiem.
Jaki więc jest dzień dzisiejszy Jeziora
Rożnowskiego? Najlepiej odpowiedzieć sobie na to pytanie samemu,
a nie bazować na obiegowych i często krzywdzących opiniach. Właśnie
zaczyna się tu sezon. Sezon z ogromną dawką optymizmu, jakiego dawno
temu miejscu brakowało. Jakie zaś będzie jutro? Jutro Jeziora Rożnowskiego może być tylko lepsze niż dziś i –
mamy nadzieję – że da się to wyczuć
na łamach tego wydania DTS. (MOL)

A co ty zrobiłeś, żeby Jezioro Rożnowskie nie kojarzyło się źle?
Fragmenty wywiadu z
ANDRZEJEM WIŚNIOWSKIM,
jakiego udzielił przy okazji
25-lecia Firmy
Wiśniowski.
- Po co Panu hotel Heron
nad Jeziorem Rożnowskim?
- Odpowiedź jest bardzo
prosta: bo Jezioro Rożnowskie, jako
istotny element naszego regionu, jest
dla mnie ważne! Ja rozumiem, że coraz zamożniejsi Polacy śmiało wypuszczają się w świat w celach turystycznych. To świetnie, sam tak robię, doceniam wartość podróży, uważam, że
ubogacają człowieka i otwierają go na
innych. Nie rozumiem jednak, dlaczego przy okazji odwracamy się od

naszych lokalnych perełek, a
do takich zaliczam jezioro.
W ostatnich latach przyznanie się do spędzania
wolnego czasu nad Jeziorem Rożnowskim nie
jest ponoć dobrze widziane. Ludzie się wstydzą powiedzieć, że spędzili niedzielę na kajaku. Końcem lata sądeczanie opowiadają sobie jak spędzili
urlop, licytują się na zaliczenie kolejnych atrakcji, ale nikt się nie przyzna,
że odpoczywał nad naszym jeziorem.
No bo jak można postawić smutną plażę w Gródku wyżej niż choćby Chorwację, o plażach Morza Śródziemnego
nie wspominając?
- Pana dziwią takie wybory?

- Oczywiście, że mnie nie dziwią,
bo Jezioro Rożnowskie w ostatnich latach zapracowało na złą opinię, ale irytuje mnie lekceważący ton, w jakim my
sądeczanie, wypowiadamy się o tym
miejscu. To ja zadam teraz publicznie
pytania: a co ty zrobiłeś, żeby Jezioro Rożnowskie nie kojarzyło się źle i,
jak przed laty, znowu przyciągało turystów lubiących obcowanie z naturą oraz atrakcje oferowane przez ten
piękny zakątek?
- I postanowił Pan, jako jeden z pierwszych
sam odpowiedzieć na tak postawione pytanie, budując hotel nad jeziorem.
- Dodam w tym miejscu: i widziałem, trochę jak wówczas, gdy związaliśmy się z reprezentacją piłkarską, te
złośliwe uśmiechy na wielu twarzach.

Wiśniowski zwariował! Kto przyjedzie
do hotelu nad umierającym jeziorem?
Nie zgadzam się na takie stawianie
sprawy. Owszem, przestaliśmy dawno temu dbać nie tylko o wodę i brzegi, ale i o cały rejon jeziora. Ale czy to
znaczy, że mamy pozwolić, by całkowicie zostało spisane na straty?
- Jezioro Rożnowskie jako atrakcja turystyczna jest w kryzysie. Chciał Pan zatem
powiedzieć, że inwestować trzeba w czasach kryzysu, żeby w okresie koniunktury
zbierać owoce?
- To pan powiedział. I faktycznie
byłbym szalony, gdybym moje zaangażowanie w sprawy jeziora traktował na
zasadach projektu czysto komercyjnego, licząc na szybki zwrot. Zostawmy
ten wątek w spokoju, przynajmniej w

tym momencie. Jest jeszcze coś takiego, proszę wybaczyć jeśli to górnolotnie zabrzmi, jak społeczna odpowiedzialność biznesu. I ja czuję się odpowiedzialny za to miejsce, bo poczuwam
się do odpowiedzialności za rozwój całego regionu. Jeśli mogę mieć wpływ
na przywrócenie świetności tym terenom, na przyciągnięcie tutaj turystów, to próbuję to robić. Nie zdradzam wielkiej tajemnicy, dodając, że
to nie wszystkie moje plany związane
z rewitalizacją terenów nad jeziorem.
Sam hotel to około 70 nowych miejsc
pracy. Od czasów PRL-u, kiedy działało tu czterdzieści ośrodków, nie przybyło ani jedno nowe miejsce. Zrobiliśmy pierwszy krok, żeby to zmienić.
ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Będziemy walczyć o swoje interesy
Niestety od kilkudziesięciu lat następuje jego degradacja przez zamulenie. Jest coraz płytsza i tak pechowo się zdarza też od lat, że w okresie wakacji obniżany zostaje poziom
wody, jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Musimy sobie zdawać
sprawę, że zbiornik ma dwa najważniejsze zadania retencję wody i produkcji energii elektrycznej. Zadanie
rekreacyjne, sportowe, wypoczynkowe jest na ostatnim miejscu.

Rozmowa z JÓZEFEM

TOBIASZEM, wójtem
Gródka nad Dunajcem
Od 60 lat, jako mieszkaniec Gródka
nad Dunajcem zna historię Jeziora
Rożnowskiego jak mało kto. Jak się
zmieniał Gródek przez te lata?
Lata 60-te, 70-te już nie powrócą, kiedy nad jeziorem w
okresie wakacji wypoczywało tysiące ludzi. Jedni przyjeżdżali do
ośrodków zakładowych, inni wędrowali z namiotami. Było gwarno a i mieszkańcy mieli z tego dochody bo wynajmowali pokoje,
tereny pod namioty. Sprzedawali płody rolne. Jakieś 20 lat temu
zaczęły znikać zakładowe ośrodki. Zmieniały się granice i ludzie
ruszyli, gdzie jest zawsze pewna pogoda a temperatura wody
w morzach właściwa do kąpieli.

Tak, to głównie wędkarze i osoby, które w młodości zakochały się
w naszym akwenie.

Jednak najwierniejsi sympatycy
żyją nadal.

Jednak jezioro nie odwdzięcza ich
uczuć.

Ostatnio włodarze gmin leżących nad
jeziorem mocno protestują przeciwko pomysłowi zwiększania rezerwy
powodziowej zbiornika. Co sprawi, że
poziom wody jeszcze bardziej się obniży.
Tauronowi, który zarządza zaporą w Rożnowie i jeziorem kończy się
pozwolenie wodno-prawne i wystąpił o jego przedłużenie do Wojewody Małopolskiego. Wojewoda
upiera się, żeby w kolejnych latach
zwiększyć rezerwę powodziową do
80 mln litrów sześciennych w zbiorniku. Obecnie ta rezerwa wynosi 50
mln litrów. My z wójtami sąsiednich

gmin upieramy się, by ta rezerwa została utrzymana. Będziemy walczyć
o swoje interesy u marszałka województwa. Proszę sobie wyobrazić, że
gdyby wprowadzono rezerwę powodziową do 80 mln litrów to w gumiakach można byłoby przejść z Gródka nad Dunajcem na Małpią Wyspę.
Przemysł turystyczny kompletnie by
zamarł. Według mnie przy takim niskim stanie wody w jeziorze elektrownia miałaby też problemy z produkcją energii elektrycznej. Dlatego
protestujemy i alarmujemy marszałka Marka Sowę bo to on ostatni wydaje pozwolenie wodno – prawne. Ma
być wydane do końca sierpnia.
Mamy początek lata. Pogoda w kratkę.
Czy są goście ze świata?
W weekendy jest tak duży ruch, że
brakuje miejsc na parkingach. Jesteśmy dobrze przygotowani do wypoczynku wakacyjnego naszych gości.
Mamy sporo atrakcji. Woda w jeziorze jest w miarę czysta. Oby tylko pogoda dopisała to nie powinno być źle.
DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ
JERZY WIDEŁ

WOKÓŁ JEZIORA ROŻNOWSKIEGO
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Ochrona środowiska z unijnym wkładem
Jedna z największych inwestycji w historii gminy Gródek nad Dunajcem
realizowana pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na
obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”
współfinansowana z Unii Europejskiej
ze środków Funduszu Spójności dobiega końca.
„DUNAJEC” Sp. z o.o. będąca w
100 proc. własnością gminy Gródek nad Dunajcem pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wynosi ponad 43 mln
zł. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 67 mln zł.

Oczyszczalnia ścieków - Gródek nad Dunjacem

Oczyszczalnia ścieków - Tropie

Ujęcia wody - Rożnów

Zbiornik wyrównawczy wody pitnej - Sienna

W ramach ww. projektu po
podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2010 roku z Instytucją
Wdrażającą, którą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie
zostały zrealizowane zadania:
- Budowa 3 nowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartkowa – Posadowa,
Sienna, Tropie;
- Rozbudowa i modernizacja 2
istniejących oczyszczalni w
miejscowościach: Gródek nad
Dunajcem oraz Rożnów;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 45 km
wraz z 18 przepompowniami
ścieków;
- Budowa sieci wodociągowej
o długości ok. 90 km wraz z 9
hydroforniami i 6 zbiornikami wyrównawczymi;
- Modernizacja 9 istniejących
ujęć wody w miejscowości
Rożnów wraz ze zbiornikiem
wyrównawczym;
- Budowa nowego ujęcia wody
w miejscowości Sienna;
- Modernizacja 2 istniejących
zbiorników wyrównawczych
wody w miejscowości Rożnów;
Zarząd Spółki wystąpił do Ministerstwa Środowiska za pośrednictwem IW z wnioskiem o rozszerzenie rzeczowe projektu, na które otrzymał zgodę. Wniosek obejmuje:
- zakup ciągnika kołowego;
- zakup samochodu asenizacyjnego o pojemności 7000
litrów do przewozu ścieków
oraz osadów;
- zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy do 30

KW do obsługi ujęć wody oraz
przepompowni wody przy
zbiornikach w m. Rożnów;
- zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy do
10 KW do obsługi hydroforni
wody i przepompowni ścieków sieciowych;
- modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Gródek nad Dunajcem.
Modernizacja przepompowni
oraz zakup dodatkowego wyposażenia pozwolą na prawidłową pracę oczyszczalni ścieków i bezawaryjne funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej.

jest możliwe dotarcie do każdego
mieszkańca z siecią kanalizacyjną
i wodociągową, jednak wykonana
sieć umożliwi dalszą rozbudowę i
przyłączanie kolejnych odbiorców.
W trakcie prawie 5- cio letniej realizacji Projektu mieszkańcy gminy Gródek nad Dunajcem
byli narażeni na niedogodności
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na ich posesjach, a mimo to byli wyrozumiali i pomocni co pozwoliło na
wybudowanie łącznie 135 km nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zarząd Spółki pragnie podziękować za współpracę i jednocześnie gorąco zachęcić do włączania
się do nowo powstałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co umożliwi osiągnięcie efektu ekologicznego i przyczyni się do poprawy stanu naszego środowiska i poprawy
ogólnego stanu sanitarnego okolic
Jeziora Rożnowskiego.
Po zakończeniu projektu zmniejszy się negatywne oddziaływanie
funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne i
powierzchniowe, w tym m.in. na
Jezioro Rożnowskie. Poprawi się

jakość i niezawodność dostaw wody
do picia w gminie oraz zmniejszy
straty wody w sieci.
- Taryfa za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
jest ustalana w każdym roku przez
Radę Gminy – wyjaśnia Edward Witek, prezes Zarządu Spółki Dunajec. – Jednak warto podkreślić, że
w ramach zawartej umowy o dofinansowanie unijne ustalone zostały warunki, że przez najbliższe 5 lat po zakończeniu inwestycji
ceny nie mogą wzrosnąć o więcej niż 5 procent w każdym roku.

(KAN)

„Dunajec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 2007 r. Było to efektem porozumienia gmin

W związku z rozszerzeniem
projektu termin zakończenia zostanie przesunięty na dzień 30
września 2015r.

wchodzących w skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego. W jej skład wchodziły wtedy gminy: Gródek nad Du-

Planowana liczba osób (RLM)
podłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 7 530 mieszkańców i turystów oraz do sieci wodociągowej 4 125 mieszkańców i turystów. Niestety ze względu na ukształtowanie terenu nie

Spółka Dunajec zajmuje się budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz działalnością komunalną.

najcem, Chełmiec, Czchów, Korzenna, Łososina Dolna. Spółka miała realizować inwestycje związane z ochroną środowiska. W końcu po pewnym czasie okazało się, że gminom nie jest po drodze i spółkę Dunajec w całości
przejęła gmina Gródek nad Dunajcem.
Pod koniec 2012 r. spółka przejęła obowiązek prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. Ponadto buduje drogi gminne, wynajmuje sprzęt budowlany, organizuje wywóz odpadów komunalnych. Posiada także własną żwirownię w Rożnowie. Od października 2014 r. prezesem Zarządu Dunajca jest
Edward Witek. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Kierował wieloma inwestycjami na Sądecczyźnie.

(KAN)
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PASJE. Na Sądecczyźnie odżyją legendy o najsłynniejszym średniowiecznym rycerzu. Mury zamku w
Rożnowie zostaną odbudowane.
Chce tego dokonać JERZY
MEYSZTOWICZ, krakowski polityk i przedsiębiorca, powinowaty
Stadnickich. Zamek był w XV wieku własnością Zawiszy Czarnego.
Niezwyciężony w turniejach i jeden z najbardziej zaufanych ludzi
na dworze Jagiełły mieszkał w tej
warowni przez dwa lata.

wyglądały te ruiny, ale nie pokrywają się z tym, co już zostało odsłonięte. W związku z tym
ich wiarygodność jest nieduża.
Będziemy bazować na tych rzeczach, które zostaną odsłonięte.
Później dr Waldemar Niewalda,
który jest wybitnym znawcą tej
materii, będzie na podstawie ruin
mógł określić dokładnie, jak wyglądał układ pomieszczeń i to będzie podstawą do tego, żeby dalej działać.

- Na jakim etapie są prace dążące do odbudowania warowni. Na
miejscu pracują już archeolodzy?
- Tak, już tam urzędują. W tej
chwili uzusykałem pozwolenie
na odsłonięcie korony murów. To
jest pierwszy etap działania. W
związku z tym jest tam dr Wojciech Głowa, archeolog nadzorujący te prace mające się przyczynić do odsłoniecia murów,
które pozostały w ziemi. Pozwoli to doprecyzować, jak będzie wyglądał podział pomieszczeń w zamku.

- Nie wygląda to na fraszkę. Jak
długo wobec tego mogą potrwać
prace?
- Zakładam, że w ogóle sam
projekt zajmie kilka lat. Nie ma
pośpiechu. Będziemy to chcieli robić bardzo dokładnie, żeby
niczego nie przeoczyć i żeby odtworzyć pomieszczenia w oparciu o badania.

- To, co odkryją archeolodzy, będzie podstawą do odbudowy? A
może istnieją plany, które pozwolą
Wam zrekonstruwać zamek?
- Nie ma żadnych planów.
Są pewne rysunki z XIX wieku przedstawiające, jak wtedy

- W murach zamku mieszkał
Zawisza Czarny. To będzie magnesem?
- Nie ma bardziej znanego rycerza z Rzeczypospolitej, z wyjątkiem oczywiście powieściowego pana Wołodyjowskiego. Zawisza Czarny był postacią niezwykłą. Fakt, że mieszkał
w tym zamku - co prawda przez
dwa lata, ale jednak - i był jego
właścicielem na pewno będzie

FOT. BARTOSZ WIĘCEK

Zamek Zawiszy Czarnego czeka odbudowa

Jerzy Meysztowicz

Ruiny zamku w Rożnowie

atrakcją dla turystów i pasjonatów. Już teraz otrzymuję dużo
wiadomości i telefonów od osób,
które są zawafascynowane tą postacią i chcą się dowiedzieć czegoś więcej o tym zamku.

na przykład na wakacje. Natomiast cała reszta będzie przeznaczona na tzw. cele publiczne. Być może będzie izba pamięci Zawiszy Czarnego. Będą
wyeksponowane wszystkie rzeczy, które zostana tam odkryte. Myślę, że w okresie letnim
będzie tam kawiarenka, żeby
zwiedzajacy mogli usiąść i podziwiać widok na zamek i jezioro. To nie będzie ani obiekt całkiem zamknięty, nie będzie też
w całości otwarty. Połączy dwie
funkcje.

- Jakie funkcje będzie pełnić odbudowana warownia? Muzealne,
rekreacyjne?
- To miejsce będzie się składało z dwóch elementów. Jeden
z nich to apartament, z którego będzie można korzystać i zamieszkać w nim na krótki okres,
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UBEZPIECZENIA
JAKUB TOBIASZ
• UBEZPIECZENIA ROLNE, MAJĄTKOWE
• WSZYSTKIE KOMUNIKACYJNE (OC, AC, NNW, ASS)
• MIENIA I DZIAŁALNOŚCI
• ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
• ZDROWOTNE, TURYSTYCZNE
TEL. BIURO (18) 441-07-79

KOM. 698-641-381

ZAPRAS ZAM Y

- Co z kosztami prac?
- Powołałem do życia fundację i będzie ona zabiegać o środki na rewitalizację. Teraz finansuję wszystko z prywatnych pieniędzy. To duże wyzwanie i do
pewnego momentu będę to robił właśnie w ten sposób. Później będę starał sie ściągnąć dotacje na rzecz fundacji. Gdy już będzie projekt budowlany i wszystkie dokumenty oraz pozwolenia,
to będę mógł wystąpić o środki unijne.
ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK
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DOM WCZASOWY STALOWNIK

Dom Wczasowy „STALOWNIK” w Bartkowej nad Jeziorem RoǏnowskim
33 - 318 GRÓDEK nad DUNAJCEM
tel./fax 18 440 - 13 - 03, tel.: 18 440 - 10 - 21, tel. kom. 663 401 355
stalownik@o2.pl

33-316, RoĂnów 35, tel. (18) 440 30 95
www.masarnia-furtak.com

PRODUCENT W9DLIN
TRADYCYJNYCH
MI9SO Z WOASNEJ
UBOJNI

Bar „Przystań” Rożnów - Zapora

Zapraszamy na smaczną
domową kuchnię!
▯ Pstrąg smażony
▯ Placek po zbójnicku
▯ Pierogi - wyrób własny!

Bernadetta Pyzik

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna
ROLNIK w Łososinie Dolnej
tel./fax 18/444-80-15,444-80-14
• MATERIAŁY BUDOWLANE
• ARTYKUŁY OGRODNICZE
• MEBLOWE,
• ODZIEŻOWE,

Producent
• gabiony
• mała architektura
(donice, grile, ławki itp.)
www.eko-met.com.pl
biuro@eko-met.com.pl

• METALOWE,
• CHEMICZNE,
• ELEKTRYCZNE
• SPOŻYWCZE

33-312 Tęgoborze

Tęgoborze 283 • montaż gabionów

tel.:
18 548 40 08
602 724 548

• układanie kostki
• prace ziemne
www.siatex.com.pl

siatex1@o2.pl

Mamy nowy portal internetowy.
Dawne dts24.pl zostało zastąpione przez sacz.in

Sprawdź, polub nas i zostań z nami na zawsze.
Otwieramy przed naszymi Czytelnikami nowe możliwości. Nasz portal w nowej odsłonie to – oprócz dobrego dziennikarstwa, zdjęć i filmów - szybkość, nowoczesność z wersją mobilną włącznie, ogłoszeniami drobnymi,
wizytówkami firm i komentarzami, które moderują sami Czytelnicy.
Tutaj również – nie czekając na wersję papierową – możesz pobrać elektroniczne wydanie “Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
(a numery archiwalne nadal na dts24.pl).
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Absolwenci „Pierwszej Budy” wystąp!
Jerzy Wideł
Z kapelusza

T

ym razem poraziła mnie
sentymentalna refleksja, kiedy trafił mi do rąk
najnowszy numer kwartalnika
„Almanach Sądecki” wydawany
od blisko ćwierćwiecza przez
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Nowym Sączu. Kieruje nim znany sądecki historyk Leszek Migrała, mający w swoim dorobku kilkadziesiąt znakomitych artykułów i książek dotyczących historii i współczesności rodzinnego miasta.
Porażenie było, jak najbardziej stosowne, gdyż czytając

artykuły dotyczące historii I
Gimnazjum i Liceum im. Jana
Długosza płonąłem miejscami
wstydem. Po prostu, jako absolwent „Pierwszej Budy” nie
znałem nie tylko niektórych
faktów z historii mojej szkoły,
jak i niektórych wątków życiorysu jej patrona. Zatem wstyd
ogromny przeżyłem. Czego nie
życzę innym absolwentom i
uczniom tej zasłużonej szkoły. Zatem wzywam ich do bezwzględnej lektury „Almanachu”, by nie przeżyli podobnych upokorzeń. Zatem do lektury wystąp!
Autorami tych interesujących publikacji są Łukasz Połomski, Jakub Bulzak, Franciszek Leśniak i Leszek Migrała.
Wydawałoby się, że o historii II wojny światowej na Sądecczyźnie już wszystko opowiedziano. Książkowe i filmowe
opisy w charakterystycznym

stylu są czarno-białe. Z jednej strony źli okupanci z drugiej każdy Polak walczący. Była
w tych przekazach wyłącznie heroiczna postawa rodaków. Donosicieli, kolaborantów
nie było. A przecież trwało prawie normalne życie w nienormalnych warunkach. Oprócz
partyzantów leśnych, żołnierzy
AK spora część społeczeństwa
trwała, by przeżyć. Ba, nawet
pracowała w zakładach pracy
kierowanych przez hitlerowców. Taki świat opisuje znakomicie, bez moralizatorstwa, bez
zbytecznych komentarzy Maria
Giza–Podgórska z Tomaszem
Podgórskim. Blisko 5 lat Maria
Giza–Podgórska pracowała w
czasie okupacji niemieckiej w
Starostwie Powiatowym, jako
sekretarka, tłumaczka i stenotypistka. Jest być może jedną z niewielu osób – świadków tamtych lat i dni. Tym jej

wspomnienia są cenniejsze i
wiarygodne. Ukazuje nie tylko czarno-biały obraz wojennej
codzienności, ale też uczciwie
ocenia (niekiedy pozytywnie)
swoich okupacyjnych przełożonych.
Fantastyczne jest wspomnienie Marii Gizy –Podgórskiej,
córki generała Józefa Gizy o
pewnym zdarzeniu na początku
jej pracy w starostwie w kwietniu 1940 r. Paul Zimnol, szef
wydziału paszportowego starostwa przedstawił jej niemiecką gazetę(!) ze zdjęciem przedstawiającym inspekcję kadrowej Brygady Strzelców w Szkocji. Przeprowadzał ją gen. Władysław Sikorski w asyście płk.
Józefa Gizy. Niemiecki urzędnik zwrócił się wtedy do niej
słowami - to przecież pani ojciec! Starosta Reinhard Busch
wezwał ją do siebie i zapytał z
ostrym spojrzeniem – czy pani

ojciec zamierza tworzyć polskie legiony? Na co usłyszał w
odpowiedzi - jest przecież żołnierzem! Jak się ta sprawa zakończyła, warto przeczytać w
„Almanachu”. Czyż nie wydaje się to rzeczą wręcz niepojętą, że córka polskiego generała
przez pięć lat pracowała w starostwie kierowanym przez hitlerowców? Takie barwy i odcienie miała wojna. Nie wszyscy
do końca zdziczeli.
Wartym polecenia jest także artykuł ks. Andrzeja Jedynaka poświęcony historii południowych przedmieści Nowego
Sącza Zawady, Jamnicy, Nawojówki i Brzezin. To również opis
tworzenia się tamtejszych parafii rzymsko-katolickich, na terenach, gdzie panowało bogate
sądeckie ziemiaństwo. Co z tego
wynikło? Warto dowiedzieć się
z najnowszego numeru kwartalnika.

Ekspresowa droga ewakuacyjna
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

W

szyscy mieszkańcy Nowego Sącza i regionu
żyjemy w przekonaniu, iż jedną z najważniejszych
rzeczy, jakich nam potrzeba do
szczęścia jest droga szybkiego
ruchu, która połączy nas z autostradą w Brzesku. Mówią o tym
i piszą kandydaci we wszystkich
możliwych wyborach wszystkich
szczebli, mówią o tym jednym
głosem przedsiębiorcy, trąbią o
tym dziennikarze (w tym piszący
te słowa), rozmawiają o tym sądeczanie u cioci na imieninach i
przy piwie na grillu. Wszyscy są
REKLAMA

zgodni – będziemy się rozwijać,
jak nam wybudujecie drogę ekspresową i szybką kolej.
No więc teraz uważajcie drodzy ziomkowie: droga ekspresowa będzie gwoździem do trumny
Sądecczyzny! Tak twierdzi profesor Marek W. Kozak i w obszernym wywiadzie dla „Gazety
Wyborczej” uzasadnia to. Nie ma
się co wściekać, krzyczeć i złorzeczyć, po prostu posłuchajmy profesora: „Kiedy powstaje autostrada, ludzie zaczynają jeździć za pracą coraz dalej,
do domu wracają na weekendy,
potem tylko raz w miesiącu, aż
w końcu decydują, że nie warto kursować, i wyprowadzają
się z całą rodziną”. Niby Marek
W. Kozak nie adresuje tego bezpośrednio do nas, bo w tym wywodzie ma na myśli raczej Mazury, ale gdzieś między wierszami daje do zrozumienia, że

ludzie uciekający z Nowego Sącza za pracą, będą uciekać jeszcze szybciej, kiedy im wybudować lepszą drogę. Oni uciekną,
a – zdaniem profesora Kozaka
– inwestorzy tą samą drogą nie
przyjadą do nas, bo nie mamy im
czego zaoferować, a tzw. tania
siła robocza przestała być argumentem, bo podobno lepsza jest
robota droższa, ale wydajniejsza
czyli np. niemiecka.
Jako przykład uciekania szybką drogą autor podaje sytuację z
USA, gdzie doszło do takiej oto
sytuacji: „Klasycznym przykładem tego nieporozumienia jest
amerykańska próba reanimacji
okręgu przemysłowego w Appalachach. W latach 30. zaczął
podupadać, więc zbudowali autostradę. Uważali, że w górskich
miejscowościach odciętych od
świata pojawią się możliwości
rozwoju. Skutki były niezwykle

szybkie. Kto mógł, ten stamtąd wyjechał”.
No i co my na to, nieszczęśni sądeczanie, mamy teraz odpowiedzieć? Ok, nawet jeśli teza profesora Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytetu Warszawskiego jest
wynikiem badań i licznych przykładów, to ja bym jednak nie poddawał się tak łatwo. Upierajmy
się przy swoim: wybudujcie nam
tzw. Sądeczankę! I to nawet, jeśli wśród nas są tacy, którzy tylko czekają, żeby dzięki niej zwiać
stąd czym prędzej. Zanim jednak
ta droga ucieczkowa powstanie,
mamy dłuższą chwilę do namysłu,
co zrobić, żeby nie była to droga
tylko w jedną stronę? No dobrze –
nawet, jeśli dzięki niej jeszcze kolejne osoby wyjadą stąd na zawsze,
to przecież wierzymy, że również
dzięki niej, będą do nas przyjeżdżać ludzie, którzy dotychczas nie

zaglądali tutaj, bo… ciężko było dojechać. Zakładamy - ba jesteśmy
pewni! – iż mieszkamy w miejscu, które warto odwiedzić i pozachwycać się nim. A przecież,
jak już ktoś nas odwiedzi i pozachwyca się, to zostawi tu pieniądze. Zachwyt kosztuje! No więc
skoro mamy jeszcze czas, by zrobić na własny użytek bilans zysków i strat, to może warto policzyć – czego nowa droga dostarczy
nam więcej – zmartwień z powodu czyjegoś wyjazdu, czy radości
z powodu czyjejś wizyty? Ja się nie
podejmuję dokonania bilansu, bo
za krótki jestem na taką społeczną
arytmetykę. Są jednak w Nowym
Sączu głowy godne polemiki z profesorem Markiem W. Kozakiem. Po
prostu zaprośmy go do nas i podyskutujmy o tym - czy droga ekspresowa do Brzeska da nam potężnego kopa rozwoju, czy będzie raczej drogą ewakuacyjną?
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Pierwszy Sony Android™ TV
nawet 350 zł na zakupy w Google play*
Zobacz świat jakości
i rozrywki z Sony
Android™ TV 4K

X8309C

49”

X8305C

43”
do

5 299
4 299
150

zł

zł

zł*

Sony Android TV – najwyższy poziom rozrywki
Najnowszy procesor X1 (Jakość 4K Ultra HD)
System dźwięku Clear Audio+ oraz DSEE
Komunikacja Bluetooth® dla dodatkowych akcesoriów
* wartości kuponów Google play:
– KD49X8309C – kupon 150 zł
– KD43X8305C – kupon 75 zł

Idealne połączenie jakości
obrazu Sony oraz rozrywki
z Sony Android™ TV

W809C

55”
50”
43”

Sony Android TV – najwyższy poziom rozrywki
Procesor X-Reality Pro – zachwycająco wyraźny obraz

do

5 099
3 899
3 199
100

zł

zł

zł

zł*

System dźwięku Clear Audio+ oraz DSEE
Komunikacja Bluetooth® dla dodatkowych akcesoriów

* wartości kuponów Google play:
– KDL55W809C – kupon 100 zł
– KDL50W809C – kupon 75 zł
– KDL43W809C – kupon 50 zł

Odwiedź salon Sony Centre:

sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
* Promocja obowiązuje w dniach 19.06–2.08.2015 r. Regulamin jest dostępny w salonach.
Aby użyć tego telewizora, trzeba wyrazić zgodę na Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności firmy Google.
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
„Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation. „Google”, „Google Play”, „Android” i inne znaki
są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Google Inc. „Android TV” jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Google Inc.
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Muszynianka Polski Cukier
po liftingu

Niemniej przyszłości Muszynianki Polskiego Cukru nie należy widzieć w czarnych barwach. W sezonie 2015/2016 w zespole Muszynianki
o przyjęcie będą dbały cztery obecne lub byłe reprezentantki Polski:
Karolina Ciaszkiewicz-Lach, Natalia
Kurnikowska, Anna Grejman oraz
Natalia Skrzypkowska. Dla Anny
Grejman będzie to pierwszy sezon
w muszyńskim zespole. Urodzona
8 czerwca 1993 roku w Szczecinie
zawodniczka będzie miała okazję odbudować formę i udowodnić wszystkim, którzy niepochlebnie wyrażali się o jej dalszej karierze
i umiejętnościach, że grubo się mylili. W poprzednim sezonie reprezentowała barwy Impelu Wrocław.
Uznawana jest za jedną z najbardziej
utalentowanych siatkarek młodego pokolenia. Natalia Skrzypkowska, znana bardziej na siatkarskich
boiskach pod panieńskim nazwiskiem Nuszel, również zasmakowała już gry w reprezentacji i również
będzie to jej pierwszy sezon w drużynie Polskiego Cukru Muszynianki.
Mierząca 180 cm przyjmująca w poprzednim sezonie reprezentowała
barwy Budowlanych Łódź. Co nieco
do udowodnienia ma również Sylwia
Pelc, kolejna nadzieja kobiecej siatkówki, na której w Bielsku postawiono już „krzyżyk”. Dla odmiany dla Justyny Sosnowskiej będzie

spotkanie w Niemczech pomiędzy
27 - 29 października, a rewanż w
Muszynie w dniach 10 - 12 listopada. Stawka to awans do 1/8 Pucharu CEV.
( BOG)

to trzeci sezon w klubie z uzdrowiska. W ubiegłym sezonie wskoczyła
do składu od fazy play-off, zastępując Sylwię Wojcieską, która nabawiła się poważnego urazu.
Dla lokalnej siatkówki szczególnie istotne jest włączenie do pierwszego składu Karoliny Szczygieł, wychowanki STS Sandecji Nowy Sącz.
Dziewiętnastolatka to młodzieżowa reprezentantka kraju i zdobywczyni złotego medalu na mistrzostwach Europy kadetek w 2013 roku
oraz najlepsza rozgrywająca turnieju eliminacyjnego do tego turnieju.
W sezonie 2014/15 była zawodniczką
MUKS Poprad Stary Sącz, który reprezentuje drużynę Polskiego Cukru
Muszynianki Muszyna w rozgrywkach Młodej Orlen Ligi.
W sezonie 2015/2016 w rozgrywkach ORLEN Ligi, Pucharu Polski oraz Pucharu CEV zespół Polskiego Cukru Muszynianka Muszyna będą reprezentować: rozgrywające - Julia Milovits
(Węgry, poprzedni klub: Crvena
Zvezda Belgrad), Karolina Szczygieł
(Młoda Liga Kobiet); przyjmujące - Natalia Kurnikowska,
Karolina Ciaszkiewicz-Lach,
Natalia Skrzypkowska (Budowlani Łódź), Anna Grejman (Impel
Wrocław); atakujące - Marta Drpa
(Serbia, Spartak Subotica), Kinga
Hatala; środkowe - Maja Savic (Serbia, Partizan Vizura), Sylwia Pelc
(BKS Aluprof Bielsko-Biała), Justyna
Sosnowska; libero - Izabela Śliwa
(VT Aurubis Hamburg).
Brązowy medal mistrzostw
Polski z ubiegłego sezonu zagwarantował „mineralnym” udział w
rozgrywkach Pucharu CEV. Losowanie pierwszej rundy Pucharu
CEV odbyło się w Luksemburgu
początkiem czerwca. Jedyny
przedstawiciel ORLEN Ligi w Pucharze CEV Muszynianka Muszyna wylosował tegorocznego brązowego medalistę Bundesligi Kobiet - VC Wiesebaden. Pierwsze

Anna Grejman - przyjmująca

Izabela Śliwa przyjmująca

Julia Milovits rozgrywająca

Justyna Sosnowska środkowa

Karolina Ciaszkiewicz-Lach przyjmująca

Karolina Szczygieł rozgrywająca

Kinga Hatala atakująca

Maja Savic środkowa

Marta Drpa atakująca

Natali Skrzypkowska - przyjmująca

Sylwia Pelc środkowa

FOT. MKSMUSZYNIANKA.COM

S I AT KÓW K A . Drużynę Bogdana
Serwińskiego przed rozgrywkami o
mistrzostwo Polski dotknęły chyba
największe zmiany ze wszystkich
zespołów Orlen Ligi. Z zespołu odeszło aż sześć ważnych siatkarek: libero Paulina Maj-Erwardt, środkowe Sylwia Wojcieska oraz Ivana
Plchotova, atakująca Katie Carter,
przyjmująca Karolina Różycka,
a także rozgrywająca Danica
Radenkovic. Takich siatkarek jak
Serbka, Carter czy Różycka, które wpływały na grę całego zespołu,
nie będzie łatwo zastąpić.

Przed wręczeniem pucharu oświadczył się dziewczynie

- Nie zwalnia Pan tempa. Tym razem
zdobył Pan drugie miejsce w rozgrywanych w podwarszawskich Ząbkach Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
Strongman...
- Cieszę się, że trzymam się w
czołówce zawodników, ale czuję niedosyt. Straciłem do zwycięzcy Jarka
Nowackiego, któremu zresztą serdecznie gratuluję tylko jeden punkt.
To zabolało tak po prostu sportowo.
Nie obyło się bez komplikacji.

FOT. MARIUSZ MATULKO

Rozmowa z TOMASZEM
KOWALEM, strongmanem
z Krynicy-Zdroju

Tomasza Kowala wspiera sądecka
firma Erbet
- To znaczy?Konkurencje trudne, rywale mocni?

- Bardziej przyziemna przyczyna.
Grypa żołądkowa. Myślałem, że od
niej ucieknę z domu, ale zabrałem ją
do Ząbek. Zawody były w niedzielę, a
ja całą sobotę przeleżałem plackiem
w łóżku. Miało to wpływ na przebieg
zawodów. W pierwszych konkurencjach wygrywał Jarek Nowacki, ja
potem go goniłem. Wygrałem między innymi konkurencję polegającą
na wnoszeniu trzech kloców metalowych, jeden po drugim, o wadze
225-255-275 kg na szczyt schodów
i w konkurencji „kule”, gdzie zawodnik wrzuca kule ważące od 120
kg do 160 kg po kolei na platformy o
różnych wysokościach. Ostatecznie
zabrakło niewiele.
- Gośćmi specjalnymi mistrzostw byli
Mariusz Pudzianowski i Robert Burneika

– siłacze, którzy w zawodach strongmanów zdobyli niemal wszystko co
było możliwe do zdobycia. Obydwaj z
sukcesem przynajmniej wystąpili w
walkach KSW. Pana to nie pociąga?
- Póki co nie mam zamiaru wiązać się z inną dyscypliną sportu.
Moja przynosi mi sporą satysfakcję. Raczej nie widzę siebie jako zawodnika mieszanych sztuk walki.
Co prawda nigdy nie powinno się
mówić nigdy, ale raczej pozostanę
wierny sportom siłowym do końca kariery.
- Myślał Pan już co po niej?
Często biorę udział w akcjach
charytatywnych i myślę, że to jest
ten kierunek. Chciałbym pomagać ludziom. To daje wielką satysfakcję. Może nawet większą

niż dźwiganie ciężarów. Na razie
myślę jednak tylko o jak najlepszym przygotowaniu się do startów. Dziękuję przy okazji prezesom
firmy Erbet, którzy mnie wspomagają. Najbliższe plany to wyjazd na
międzynarodowe zawody do Rosji,
ale to jeszcze nie do końca sprecyzowany plan.
- Postarał się Pan nie tylko o wynik
sportowy, ale i niespodziankę przed
wręczeniem pucharów.
- No cóż, oświadczyłem się swojej dziewczynie w obecności kibiców. Pierścionek zaręczynowy,
kosz kwiatów, sztuczne ognie i tak
dalej. Sympatyczny i bardzo ważna dla mnie sprawa. Oświadczyny
zostały przyjęte.
ROZMAWIAŁ (BOG)
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