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N. Sącz, Lwowska 41,
tel. 018 441 60 17

Tour de Pologne, największy polski wyścig kolarski, może zawitać w przyszłym
roku do Nowego Sącza – dowiadujemy się nieoficjalnie. Czesław Lang, organizator wyścigu, był już w tej sprawie w Nowym Sączu. Tour de Pologne byłby
wspaniałą okazją do promocji miasta i regionu w całej Europie. – To nadzwyczajna sytuacja, kiedy Michał Kwiatkowski zostaje mistrzem świata, Rafał
Majka wygrywa górskie etapy Tour de France, a Przemek Niemiec zwycięża
etap Vuelta Espana. Tym sposobem mamy szansę zobaczyć niebawem w Nowym Sączu i regionie najlepszych zawodników w światowym peletonie.
Małopolska to kolarskie zagłębie talentów. Wystarczy dodać, że dziewczyna
z Żegiestowa Agnieszka Skalniak zdobyła brązowy medal na tych samych mistrzostwach świata w kategorii juniorek – mówi DTS Adam Siluta, dyrektor
ds. marketingu Lang Team.

Więcej L str. 12

Wygraj wybory
samorządowe z DTS!

Szczegóły w Biurze Reklam
18 544 64 41, 785 340 410, 889 020 766
oraz na www.dts24.pl
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

ROZDAJEMY BILETY

Muzyka godna oscarowej gali
Twórczość Zespołu DesOrient
to kwintesencja muzyki filmowej
— barwnej instrumentacji, precyzji i techniki wykonawczej, inspirowanej muzyką etniczną, jednak
mocno osadzonej w klasycznym
brzmieniu.
Grają i nagrywają przede wszystkim muzykę filmową Michała Lorenca, m.in. do filmów „Bandyta”,
„Oficer”, „Wszystko będzie dobrze”, „Wino truskawkowe”, „Ojciec Mateusz”, „Statyści”. Michał
Lorenc i DesOrient wytworzyli specyficzny model współpracy. DesOrient nagrywa większość ścieżek
dźwiękowych, a kompozytor sporą część swojego dorobku stworzył
z myślą o DesOriencie jako docelowych wykonawcach.
Koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w wykonaniu DesOrient zabrzmi w sali koncertowej
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FOT. ARCH. RYSZARDA FRYCA

Deszczowe i chłodne raczej lato nie
rozpieszczało. Mimo to Ryszard Fryc
z zadowoleniem spogląda na dorodne grona w swojej winnicy. Po winnych włościach w Chełmcu chodzi
uzbrojony w refraktometr (na zdjęciu) – niezbędne urządzenie każdego
winiarza, którym bada się zawartość
cukru w gronach.
– Zbiór zapowiada się nadzwyczaj dobrze mimo mokrego roku.
Udało się ustrzec chorób grzybowych, a zawartość cukru w gronach jest bardzo wysoka. To oznacza
świetne wino – mówi sądecki biznesmen, szczęśliwy posiadacz 1000 winnych krzewów.
To już prawie sześć lat od kiedy
zasadził pierwsze krzewy winorośli. Są to odmiany dobrze znoszące
nasz ostry klimat i odporne na choroby pochodzące z Nadrenii czerwone szczepy Rondo i Regent, a na wino
białe Seyval Blanc. Póki co Ryszard
Fryc wino robi dla siebie, rodziny
i znajomych.
– Kluczem do sukcesu jest dobór siedliska – zdradza Fryc. – Dobre warunki to 70 procent sukcesu.
Do tego dobór odpowiedniej odmiany, technologia produkcji i wiedza.
Pilna nauka i praktyka, dzięki której
z roku na rok, krok po kroku wchodzi
się w arkana winiarstwa.
– Ale podejrzewam, że nawet najlepsi i najstarsi winiarze o winie
nie wiedzą wszystkiego – zaznacza
biznesmen.
Ryszard Fryc dosadził ostatnio
nowe odmiany, nieco szlachetniejsze

starosądeckiego Sokoła w sobotę 4
października o godz. 19.00. Bilety
w przedsprzedaży można nabywać
w informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5 i w Internecie
na stronie www.ekobilet.pl/ckis
w cenie 42 zł (bilet normalny) i 36
zł (bilet ulgowy: emeryci, renciści,
uczniowie, studenci, czł. PTTK).
Dla naszych Czytelników organizatorzy przygotowali jedno
podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Można je zdobyć, wysyłając e–mail dziś (2 października) do godz. 12 na adres e–mail:
redakcja@dts24.pl, w tytule wpisując hasło DesOrient, a w treści
swoje imię i nazwisko. Spośród
nadesłanych zgłoszeń, wylosujemy zwycięzcę. O wygranej i sposobie odbioru biletu poinformujemy
również drogą e–mailową.
Źródło: MCKiS SOKÓŁ

od tych, które rosną już w winnicy.
Cabernet cortis to mieszaniec z przewagą genów szlachetnej winorośli
właściwej. Daje świetne wina w typie
win z Bordeaux. Plus Johanniter, jedna z nowszych odmian na wina białe.
– Glebę pod przyszłą winnicę badali specjaliści z Uniwersytetu Rolniczego – opowiada potomek

winiarzy z Tyrolu. – Taka mieszanina łupka i gliny, jaka jest u mnie
w Chełmcu, daje świetne wina mineralne. Jak patrzę na te zarośnięte nasze górki wokół Nowego Sącza
to szkoda, że się taka ziemia marnuje. To piękne hobby, a jak mówią,
wino to napój Bogów, a więc...
Na zdrowie.
(BOG)
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Baterie
do aparatów
słuchowych

0,75 zł

za sztukę

Fotograﬁa przedstawia cały listek baterii. Listek
baterii składa się z sześciu elementów. Cena
całego listka to 4,50 zł. Ogłoszenie nie ma
charakteru oferty w znaczeniu handlowym.
Proszępytać o szczegóły w gabinetach Amplifon.

Bezpłatne
badania
słuchu
Nowy Sącz
ul. Grodzka 5
tel. 18 531 00 30
pn.-pt. 8.00 - 16.00
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Kino Helios 1RZ\6ãF]
ul. Lwowska 80
re]erwaFja: 18 440 11 86

www.helios.pl

3

2 października 2014 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Młodzi sami chcą się kształcić Kultura bez polityki,
czy polityka bez
na… bezrobotnych
E D U K AC J A . – Demograficzne tsunami, które sieje spustoszenie
na polskich uczelniach wyższych,
dotknęło Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sącz tylko w pewnym stopniu – mówi jej
rektor prof. Zbigniew Ślipek. Wczoraj studenci w liczbie zbliżonej
do ubiegłego roku rozpoczęli nowy
rok akademicki.
Jak informuje rektor, PWSZ
przyjęła 1113 nowych studentów
na studia stacjonarne i tylko 226
na niestacjonarne.
– Prognozy mówią, że do 2020
będzie o 30 procent mniej 19–
latków, a więc diagnozuje się,
że studia niestacjonarne mogą
w ogóle wygasnąć – mówi Ślipek.
Pod tym względem niż demograficzny dotknął i sądecką PWSZ.
Szkoła nie ma natomiast problemu
z rekrutacją na studia stacjonarne,
choć wyraźnie zauważalne są niepokojące zjawiska wyboru przez
młodych ludzi samych kierunków
kształcenia. Okazuje się, że mimo
doniesień medialnych i publicznych wystąpień pracowników naukowych na temat przyszłości niektórych zawodów, absolwenci szkół
ponadgimnazjalnych wybierają…
pedagogikę. W tym roku PWSZ
przyjęła 151 osób, które chcą kształcić się na tym kierunku studiów.
– Oni muszą sobie zdawać
sprawę, że pracy dla nich nie będzie. Ale w końcu żyjemy w wolnym kraju i nikomu nie możemy
zabronić studiować tego, co chce.
Na szczęście studia mają tę wartość dodaną, że uczą też pewnej kultury, zachowań. Człowiek,

który zabił taksówkarza w Nowym Sączu nie był po studiach.
Ludzie po studiach nie stoją pod
budkami z piwem… – mówi dosadnie Ślipek, czując jednak rozczarowanie, że tak mało z kolei
osób wybiera kształcenie matematyczne. W tym roku przyjęto tylko
19 osób na ten kierunek. Na szczęście techniczne, jak informatyka
czy mechatronika, nie mają problemów z naborem, jednak gros

roku świętuje 10–lecie istnienia. Z tej okazji w ubiegły piątek
w PWSZ odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia i choroby". Jubileuszowym prezentem dla Instytutu
mają być, zapowiedziane przez
rektora, przyszłoroczne przenosiny do remontowanego budynku Klubu Sportowego Start,
przy Instytucie Kultury Fizycz-

Dzięki tej szkole wielu Janków Muzykantów,
zdolnych ludzi, doszło do tego etapu kształcenia.
Studia na innych uczelniach nie byłyby dla nich
osiągalne z powodów finansowych
– mówi prof. Ryszard Gajdosz
kandydatów odpada podczas rekrutacji właśnie przez słabo zdaną matematykę.
W Nowym Sączu młodzież nie
chce uczyć się również… języka
niemieckiego. Instytut Języków
Obcych nie uruchomił więc filologii niemieckiej. Rekrutowano
na filologię angielską i rosyjską.
Dużym za to powodzeniem cieszy się fizjoterapia – w tym roku
przyjęto 100 osób.
Jeśli chodzi natomiast o Instytut Ekonomiczny spadła liczba
kandydatów na samą ekonomię,
ale zwiększyła na e–administrację.
Wszystkie limity naboru wypełnił za to Instytut Zdrowia (pielęgniarstwo – 90 osób, ratownictwo medyczne – 60), który w tym

nej. W tym momencie przyszłe
pielęgniarki i ratownicy medyczni
uczą się w tzw. Ciuciubabce, przy
al. Wolności.
– Cieszę się, że PWSZ dała sądeckiej młodzieży szansę nauki
trudnych kierunków medycznych.
Dzięki tej szkole wielu Janków
Muzykantów, zdolnych ludzi, doszło do tego etapu kształcenia.
Studia na innych uczelniach nie
byłyby dla nich osiągalne z powodów finansowych – mówi prof.
Ryszard Gajdosz, dyrektor Instytutu Zdrowia w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, wyjaśniając po części niesłabnące, mimo niżu demograficznego,
zainteresowanie studiami w PWSZ.
(KG)

kultury?

S P R AW Y I L U D Z I E . Bogdanowi
Krokowi, wieloletniemu, choć byłemu już dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Kultury w Bobowej, minister kultury przyznał Honorową Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Rozpoczynający się dziś (2
października) jubileuszowy – XV
Międzynarodowy Festiwal Koronki
Klockowej mógłby być dobrą okazją
do wręczenia wyróżnienia. Na drodze stanęła jednak…. polityka.
O wyróżnienie dla Bogdana Kroka wnioskował do Ministerstwa
Antonii Malczak, dyrektor MCK
„Sokół” w Nowym Sączu. – Uznałem, że pan Bogdan, który ponad
30 lat działa w kulturze, był dyrektorem GOK w Bobowej i rozsławił tę miejscowość i koronkę
klockową na cały świat, tworząc festiwal, zasługuje na odznakę – mówi Malczak. Przyznaje, że daleki jest od mieszania się
w sprawy polityczne, ale ubolewa, że one stanęły na przeszkodzie we wręczeniu wyróżnienia
Bogdanowi Krokowi podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji
Festiwalu. Punkt ten został wykreślony z jutrzejszej uroczystości
przez burmistrza Bobowej Wacława Ligęzę, któremu nie spodobało
się, że Bogdan Krok startuje w tym
roku do Rady Gminy z – jak mówi
– konkurencyjnego ugrupowania.
– Nie miałem nic przeciwko, dopóki nie dowiedziałem się, że pan
Krok bierze udział w wyborach.
Trwa okres kampanii i wiele osób

chciałoby się w ten sposób wypromować. Po wyborach nie widzę problemu, by uroczyście wręczyć odznaczenie – mówi Ligęza.
Bogdan Krok od 1983 r.
do 2012 r. był dyrektorem GOK
w Bobowej, wcześniej zatrudniony był w Centrum Kultury w Ciężkowicach, gdzie i teraz pracuje.
Był – choć i to burmistrz neguje – twórcą Festiwalu Koronki Klockowej, którego XV edycja rozpoczyna się dziś o godz. 15
w sali widowiskowej „Koronka”
w Bobowej.
– Jestem właśnie w trakcie
przygotowań do Festiwalu i proszę mi wierzyć, rozmawiam teraz
z współpracownikami o wszystkim tylko nie o polityce. Dla
mnie najważniejsze, by kolejna, zwłaszcza jubileuszowa edycja, wypadła jak najlepiej – mówi
nam Bogdan Krok. Odnosząc się
do otrzymanego wyróżnienia, nie
kryje radości, bo przyznaje całe
życie upłynęło mu na propagowaniu kultury. – Wierzę, że na wielu młodych ludziach, to, co starałem się im przekazać, odcisnęło
jakiś pozytywny ślad – dodaje
Krok. Przykro mu jednak, że kwestia wręczenie mu odznaczenia
nabrała charakteru politycznego.
– Chyba ktoś tu nadużywa swoich kompetencji, ale nie chcę, by
ta sprawa położyła się cieniem
na jubileuszowej edycji imprezy.
Zapraszam do Bobowej na Festiwal – ucina dyskusję Krok.
(KG)
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SALON FIRMOWY - MEBLE BUGAJSKI
33-300 Nowy Sącz, Tarnowska 164B
salon@meblebugajski.pl
tel. +48 18 547 69 60

FX 10 RELAX
NOWOŚĆ

CENA 2.999 zł

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 10:00 – 19:00
So: 10:00 – 15:00

NAROŻNIK MV 07

NOWOŚĆ
CENA od 4.500 zł

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI NOWEJ KOLEKCJI 2014/2015
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(Bez)silni policjanci…
służbową. Na filmie nie widać też,
jak mężczyźni kopią i niszczą radiowozy. W wyniku zdarzenia
czterej policjanci korzystali z pomocy lekarskiej. Lekarze stwierdzili u nich urazy żeber, brzucha,
urazy rąk i nóg oraz ogólne potłuczenia. Ponadto w wyniku działania sprawców uszkodzone zostały dwa radiowozy – informowała
rzecznik sądeckiej policji Iwona
Grzebyk–Dulak.

KO N T R OW E R S J E . Bezpodstawne użycie siły i gazu wobec syna
i innych członków rodziny zarzuca policjantom z Muszyny mieszkanka Andrzejówki. Policja z kolei twierdzi, że to 19–latek znieważył
funkcjonariuszy.

REKLAMA

***

FOT. ARCH

– W piątek, przed godziną 20. syn
wracał z dziewczyną do domu. Nie
powiem, był trochę wypity, ale
nic złego nie robili. Tymczasem
za nimi jechał radiowóz policyjny i gdy byli już przy domu, funkcjonariusze wysiedli i kazali się
synowi wylegitymować. Poszedł
do domu po dokumenty, tymczasem policjanci chcieli go zatrzymać. Pytał więc, jakim prawem,
na jakiej podstawie – opowiada
nam zajście w Andrzejówce pani
Maria (nazwisko do wiadomości
redakcji).
Policjanci, według jej relacji,
mieli wówczas powiedzieć: „bezpodstawnie” i przewrócić jej syna
na ziemię, pryskając w oczy gazem.
– Syn dostał ataku, strasznie
go piekło. Musiałyśmy go z jego
dziewczyną przytrzymać, zaprowadziłyśmy do łazienki, żeby przemyć mu oczy. Dzwoniłam na 112,
by poradzić się, co robić – relacjonuje matka 19–latka.
Gdy byli w łazience, policjanci
weszli do domu, chcieli zatrzymać
mężczyznę. – Syn mówił, że nic
złego nie zrobił, bał się, a oni wyważyli drzwi do łazienki i wszystkich domowników potraktowali gazem. Dostało się mnie, moim
dwóm młodszym synom i dziewczynie. Czy tak działa policja?
– pyta pani Maria. – A teraz próbuje się wmówić, że to mój syn napadł na policjantów, że ja też byłam
agresywna…
Pani Maria przyznaje, że zachowanie funkcjonariuszy, którzy weszli do jej domu, budzi kontrowersje wśród mieszkańców Muszyny.
– Większość z kulturą podchodzi
do ludzi, jak jest problem łagodzą sytuacje bez używania siły. Ci
po prostu byli chamscy. Już raz pokazali na co ich stać – mówi, pytając bezradnie, co ma teraz zrobić,

Po incydencie w Wielki Czwartek w Muszynie młodzież dała wyraz swojemu
niezadowoleniu wobec interweniujących policjantów, wychodząc na ulicę
z transparentami…

Jeżeli uczestnik interwencji ma wątpliwości co do zachowania czy podejmowanych przez policjantów działań, ma prawo do złożenia skargi. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, jego zastępcy lub inne osoby wyznaczone przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy
poniedziałek w godzinach 13.30–15.30. Najlepiej wcześniej umówić się
na konkretną godzinę, dzwoniąc do sekretariatu pod numer (018) 442 41
00. Jeżeli skarga zostanie wysłana listownie, faksem lub mailem powinna
zawierać imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania) i dokładny opis zdarzenia.

bo – jak miała usłyszeć od innego z funkcjonariuszy: „z policją nie
wygracie”.

***
– Nasi synowie zostali potraktowani jak ostatni zbrodniarze.
Zakuto ich w kajdanki, każdego konwojowano w osobnych samochodach – żaliła się nam matka jednego z chłopców, którym
zarzucono napaść na policjantów w Muszynie w Wielki Czwartek tego roku. Sprawę opisywaliśmy na naszych łamach. Grupa
młodych mężczyzn piła alkohol
w pobliżu sklepu, głośno się zachowywała i zakłócała ciszę nocną. Policja wszczęła interwencję.
– Sytuacja nie była adekwatna
do użytej siły. Policjanci podeszli,

od razu używając przemocy: gaz,
duszenie, rzucanie do góry nogami. Przebiegało to w dość brutalny sposób – twierdzi ojciec jednego
z zatrzymanych wówczas chłopców, jako dowód mając filmik, nakręcony przez jednego z uczestników zdarzenia.
Policja sprawę przedstawiła zupełnie inaczej, twierdząc,
że to młodzi, wobec których podjęli interwencję, napadli na funkcjonariuszy, a nagrany filmik traktuje sprawę wybiórczo. – Nagranie
nie zawiera początkowej części interwencji, kiedy mężczyźni atakują funkcjonariuszy, kopią ich po całym ciele, szarpią za
kaburę, prawdopodobnie, chcąc
odebrać policjantowi broń palną
czy zrzucają z głowy jego czapkę

I tym razem zupełnie inaczej
policja przedstawia zajście, do jakiego doszło w ubiegły piątek
w Andrzejówce. W oficjalnym komunikacie policji czytamy: „26
września, w Andrzejówka, około
godziny 20.15 doszło do interwencji, podczas której 19–letni mieszkaniec tej miejscowości, który był
pod wpływem alkoholu, znieważył słownie funkcjonariuszy, a gdy
przystąpili do jego wylegitymowania przemocą chciał zmusić policjantów do zaniechania czynności służbowych oraz naruszył ich
nietykalność cielesną, co skutkowało użyciem wobec niego chwytów obezwładniających i ręcznego
miotacza gazu. W trakcie interwencji agresywny mężczyzna zniszczył jeszcze drzwi jednego z pomieszczeń swojego domu i uciekł.
Z uwagi na ucieczkę, 19–latek nie
został przez policjantów zatrzymany, a następnego dnia stawił
się w komisariacie w Muszynie,
gdzie usłyszał zarzuty zmuszania
przemocą funkcjonariuszy do zaniechania prawnych czynności
służbowych oraz ich znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Co istotne, do popełnienia
wszystkich zarzucanych mu przestępstw mężczyzna przyznał się
w całości. Następstwem zdarzenia w Andrzejówce są zatem zarzuty dla 19–letniego mieszkańca
Andrzejówki, który do popełnienia wszystkich zarzucanych mu
przestępstw przyznał się i dobrowolnie poddał się karze”.
Iwona Grzebyk–Dulak na pytanie, czy zachowanie policjantów,

użycie przez nich siły, było adekwatne do sytuacji, stwierdza:
„Użycie ręcznego miotacza gazu
i siły fizycznej było w tym przypadku zgodne z ustawą o środkach
przymusu bezpośredniego i broni
palnej, z uwagi na to, że funkcjonariusze dążyli do wyegzekwowania
zachowania wymaganego prawem
zgodnie z wydanymi przez nich
poleceniami oraz pokonania czynnego oporu mężczyzny na miejscu
zdarzenia”.
Odnosząc się z kolei do przywołanego zdarzenia w Muszynie
sprzed pół roku, dodaje: „W sprawie interwencji, która miała miejsce w Wielki Czwartek, zarówno
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, jak i Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie prowadziły postępowania wyjaśniające, jednak żadna
ze złożonych w tej sprawie skarg
nie została potwierdzona. Śledztwo w tej sprawie prowadziła także Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.”

***
– To funkcjonariusze sprowokowali niezdrową sytuację. Mój
syn nic złego nie zrobił i na pewno tak tego nie zostawię – zostaje
przy swoim kobieta, zapowiadając,
że złoży oficjalną skargę na policjantów do prokuratury.
Jak informuje nas rzecznik,
liczba skarg na zachowania muszyńskich policjantów nie odbiega
od liczby skarg złożonych na działania funkcjonariuszy z innych jednostek. W tym roku odnotowano
trzy takie skargi. W całej Małopolsce natomiast policja odnotowała
2378 przestępstw przeciwko policjantom. – Gdy wezwanie przez
policjanta do zachowania zgodnego z prawem nie skutkuje, osoba,
która znieważa funkcjonariusza
publicznego lub narusza jego nietykalność cielesną zostaje postawiona przed sądem za popełnione
przestępstwo. Taka osoba musi liczyć się ze zdecydowanym działaniem policji – mówi rzeczniczka.
(KG)
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Protest zorganizował Klub Gazety
Polskiej w Nowym Sączu. Wzięły
w nim udział środowiska kombatanckie, niepodległościowe i patriotyczne z Małopolski i ze Śląska,
które po raz kolejny domagają się
natychmiastowej rozbiórki pomnika w Nowym Sączu, powołując się
na Uchwałę Rady Miasta z dnia 25
lutego 1992 r. Protesty w tej sprawie odbywają się nieprzerwanie
od pięciu lat. Mimo wielu pism czy
apeli monument, jak stał, tak stoi.
Jego przeciwnicy nie dają jednak za
wygraną i liczą, że w końcu zostanie zdemontowany.
– Nie jest to, jak wielu sądzi, pomnik żołnierzy radzieckich, tylko tak, jak na nim jest
napisane – pomnik chwały Armii Czerwonej i sowieckiego oręża. Po drugie, nie został wybudowany z wdzięczności sądeczan,
tylko nakazany do wybudowania przez zarząd polityczny 4
frontu ukraińskiego. Po trzecie,
powstał za kredyt w wysokości
około 4 milionów złotych w sytuacji, kiedy po II wojnie światowej Polska była zrujnowana
REKLAMA

„Goń z pomnika bolszewika”

FOT. (MCH)

KO N T R OW E R S J E . …czy „Nie chcemy pomników sowieckich okupantów” – to hasła, które pojawiły się
na transparentach pikietujących
w sobotę (27 września) przed pomnikiem Armii Czerwonej w Nowym
Sączu. Trzy osoby zakończyły manifestację w komisariacie policji – zostali zatrzymani za oblanie monumentu farbą.

Protesty w sprawie usunięcia pomnika odbywają się nieprzerwanie od pięciu lat

5 lat więzienia za znieważenie pomnika?
Podczas manifestacji kilka osób obrzuciło pomnik wydmuszkami jajek i słoikami z białą i czerwoną farbą. Interweniowała policja. W sprawie zatrzymano
trzy osoby. Wszyscy usłyszeli zarzuty. – 61–latek z Dąbrowy Górniczej usłyszał
zarzut znieważenia pomnika poprzez obrzucenie go słoikiem z farbą, jak również zarzut uszkodzenia mienia oraz zmuszania przemocą funkcjonariusza
publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej i znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych. Kolejni z zatrzymanych 16–latek i 39–letni mieszkaniec podsądeckiej
miejscowości usłyszeli zarzuty znieważenia pomnika i uszkodzenia mienia,
poprzez obrzucenie monumentu słoikami z farbą. Mężczyznom za popełnione przestępstwa grozi do pięciu lat pozbawienia wolności, jednak o losie nieletniego sprawcy zadecyduje sąd rodzinny – informuje Iwona Grzebyk–Dulak,
rzecznik prasowy sądeckiej policji.

– mówi Leszek Zakrzewski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu.
– Żenujące jest, żeby ciągle organizować protesty, zamiast załatwić to już dawno w sposób godny i administracyjny.
Włodzimierz Olszewski ze stowarzyszenie byłych członków
Konfederacji Polski Niepodległej
od 2009 roku bierze udział w pikiecie. Jak twierdzi, już dawno relikty sowieckiej okupacji powinny
zniknąć z centrum miast.
– To są symbole naszego zniewolenia – mówi. – Jak można
tak potwornego okupanta, który zniszczył nasz kraj, oficjalnie
chwalić. Wszędzie takie pomniki powinny już odejść do lamusa,
a miejsce sowieckich żołnierzy powinno być na cmentarzu.
Wtóruje mu Antonina Węglarz,
przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu.
– Tu nie ma Związku Radzieckiego, tu jest wolna i niepodległa
Polska – mówi. – Dlatego takich
pomników nie powinno się gloryfikować w centrum miasta. Nie
odpuścimy, dopóki symbol chwały
czerwonoarmistów będzie tu stał.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
wstępnie wyznaczył rozbiórkę monumentu i przeniesienie szczątków
żołnierzy radzieckich na Cmentarz

5
Komunalny na wiosnę przyszłego
roku. Jerzy Gwiżdż wiceprezydent
Nowego Sącza tłumaczy, że miasto jest przygotowane do demontażu pomnika. Czeka tylko na oficjalną decyzję w tej sprawie.
– Wszystko z naszej strony jest
załatwione do końca– wyjaśnia.
– Jesteśmy gotowi, aby to rozebrać i przenieść prochy żołnierzy
na cmentarz, odpowiednia kwatera została już wyznaczona.
Termin rozebrania pomnika jednak wciąż stoi pod znakiem zapytania. Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa na zlecenie wojewody małopolskiego wysłała już
pisma do Rosji w tej sprawie, ale
mimo wielu ponagleń do tej pory
nie otrzymała odpowiedzi.
– Potrzebna jest tutaj jedynie
drobna decyzja administracyjna
w tej sprawie – mówi Leszek Zakrzewski. – Tego nie trzeba uzgadniać z Rosjanami. Zgodnie z umową z Federacją Rosyjską z 1994
roku nie musimy się pytać czy prosić o zgodę, aby rozebrać pomnik
na naszym terenie. Tylko właśnie
strona rosyjska musiałaby uzyskać od nas pozwolenie, aby w tym
miejscu coś robić.
Pomnik Armii Czerwonej postawiono tuż po zakończeniu II wojny
światowej, ale rok później został
wysadzony w powietrze przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Został jednak na nowo odbudowany przez komunistów.
(MCH)
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl
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KO N T R OW E R S J E . Dlaczego seniorzy
z Librantowej nie zostali wpuszczeni
na zajęcia do szkoły? Eugeniusz Rosiek
porównuje konflikt do gminnego zakazu korzystania z boiska dla LKS Librantovia i zapowiada kontynuację walki
z Urzędem Gminy w… Radzie Powiatu.
Do naszej redakcji trafił oficjalny list
protestacyjny członków Klubu Seniora, działającego w Librantowej
w ramach projektu unijnego koordynowanego przez Urząd Gminy
Chełmiec. Seniorzy, których reprezentuje Eugeniusz Rosiek, zarzucają dyrekcji szkoły, w której odbywają się zajęcia Klubu, że bezprawnie
odmówiła im wstępu do placówki.
Wyjaśnianie sprawy miało trwać godzinę i dopiero po interwencji kilku osób seniorzy zostali wpuszczeni
do środka. Rosiek porównał incydent do skandalu związanego z faktem, że Urząd Gminy w Chełmcu
odmówił klubowi LKS Librantovia
prawa do korzystania z boiska. – Jest
to chamstwo nie znające słów komentarza – mówi starszy pan, twierdząc nawet, że incydent miał uderzyć
w osoby „niepasujące przewodniczącemu rady Bieńkowi i Wójtowi”.
Czy seniorom dostało się za poglądy?
– To było wielkie nieporozumienie. Osobiście myślę, że tu górę
wzięły emocje. Nieprawdą jest,
że grupy nie wpuszczono do szkoły.
Zamknięta była jedynie sala – komentuje Zofia Marcinek, koordynator projektu z ramienia Urzędu Gminy. – Mimo że wszystko szybko się
wyjaśniło, od razu utworzył się jakiś komitet protestacyjny…Zupełnie
niepotrzebnie.
Podobnie patrzy na sprawę dyrektor szkoły Jarosław Rola. Projekt jest
rozpisany na dwa okresy. Pierwszy
od 1 stycznia do końca roku szkolnego i drugi – od 1 września do końca
roku kalendarzowego. Każdy okres

wiąże się z koniecznością ustalenia,
do jakich sal i w jakim zakresie grupa będzie miała dostęp. – Proszono
nas o dostęp do zaplecza kuchennego, co ze względu na wymogi sanepidu wymaga dodatkowych ustaleń. Prosiłem kilkukrotnie o kontakt
ze strony koordynatora. Niestety nie
udało nam się porozmawiać, mimo
że już jedno spotkanie Klubu się odbyło. Dlatego przy kolejnym poprosiłem obsługę szkoły, by jeszcze raz
przekazała mój telefon wraz z prośbą o kontakt. I tak też się stało. Gdy
grupa się pojawiła, koordynator natychmiast do mnie zadzwonił, umówiliśmy się na osobiste spotkanie,
a sala została udostępniona.
Dyrektor zastrzega, że powodem
zamieszania była zmiana osoby koordynatora – Zofia Marcinek objęła
stanowisko od 1 września. Rola dodaje, że jego ostrożność nie powinna być dla seniorów zaskoczeniem.
Gdy kilka miesięcy temu udostępnił
im zaplecze kuchenne, jeden z nich
złożył donos do sanepidu, zarzucając
mu, że zrobił to… bezprawnie.
Czyj Harnaś trafi do rady?
Już nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że podobne, niewspółmierne
do okoliczności, reakcje, nie są w Librantowej niczym nowym. Miejscowe środowisko jest mocno zantagonizowane i w uproszczeniu dzieli
się na zwolenników i przeciwników
wójta i sprzyjających mu radnych.
Szkopuł w tym, że po zmianie ordynacji wyborczej Librantowej dostanie się tylko jeden mandat, więc
przed wyborami animozje sięgają zenitu. – Do tej pory każda z grup miała swojego harnasia (Marek Poręba i Jan Bieniek – przyp. red.) . Teraz
aż strach pomyśleć co się będzie
działo – kwituje Rola i korzystając
z okazji podkreśla: – Pod żadnym
pozorem nie pozwolę, by do tego
konfliktu wciągnięto szkołę. I będę

stanowczo przeciwdziałał wszelkim
takim próbom…
– Zarzut, że z urzędu gminy wyszedł jakiś zakaz wobec seniorów
to jakaś kompletna bzdura. Nie
mamy już siły komentować kolejnych zarzutów pana Rośka, który
wszędzie składa doniesienia i wnosi
zarzuty, które później są umarzane
i uznawane za bezpodstawne. Faktem jest, że w obowiązującej obecnie
ordynacji Librantowa będzie miała
tylko jeden mandat, ale zupełnie nie
mam pojęcia, czy pan Rosiek będzie
kandydował i kto go będzie popierał
– twierdzi Artur Bochenek, zastępca
wójta gminy Chełmiec.
Co na to Rosiek? – Dyrektor miał
nas przeprosić, a nie przeprosił.
To jest taka sama historia jak z boiskiem. Od ferii zimowych nasze
dzieci, te same dzieci, które uczy
pan dyrektor, nie mają też wstępu na salę gimnastyczną. Ja walczę
o dobro dzieci i naszej społeczności, a nie o sprawy polityczne, które wcale mnie nie interesują – ripostuje, nie kryjąc emocji. Twierdzi
również, że nie jest w swoich odczuciach odosobniony. – Mieszkańcy też mają dość przyglądania się,
jak jacyś obcy korzystają z boiska,
na które nie mogą wejść nasi piłkarze, a które my własnymi rękami
w 90 procentach w czynie społecznym zbudowaliśmy i prawdopodobnie to jakiś zdesperowany mieszkaniec zabetonował te bramki.
Do zdarzenia doszło tuż przed meczem, w którym miał wziąć udział
Gminny Klub Sportowy Iska Chełmiec, ten sam, który przejął boisko
po Librantovii. Na zakończenie Rosiek
zapowiada jednak, oficjalnie, że chce
swoją walkę ze stronnictwem wójta
kontynuować, tym razem na polu samorządowym i staje do wyborów do…
Rady Powiatu. W Radzie Gminy będzie
go wspierał Marek Poręba.
(TISS)

FOT. MARTA TYKA

Rosiek będzie walczył z gminą w… powiecie? Mechanik rzeźbiarzem

DTS objął patronat medialny nad
konferencję. Więcej na jej temat
czytaj na dts24.pl
PA S J E . „Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania
w działania i pasje naszych czasów,
ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia” – między innymi te słowa
Herodota zainspirowały Małgorzatę
Rzepę, nauczycielkę Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym
Sączu, do podjęcia trudu przygotowania konferencji „Nauczyciel z pasją”, która miała miejsce 24 września
w MCK „Sokół”. Do zaprezentowania swoich zainteresowań zgłosiło się
ponad 30 pedagogów z Nowego Sącza i odległych zakątków Małopolski.
R O Z M AW I A M Y z jednym z nich.
ALEKSANDER MAJERSKI 30 lat przepracował z młodzieżą w Zespole Szkół
Samochodowych w Limanowej, a gdy
przeszedł na emeryturę odkrył w sobie duszę rzeźbia–rza i malarza.
– Co prawda przygodę z rzeźbą rozpoczął Pan na emeryturze, ale nie wierzę,
że pracując w szkole, nie dawał Pan rozwijać się swojej pasji?
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Projekt
„Przeciwdziaųanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkaŷców
Gminy Kamionka Wielka”
Gųównym celem projektu jest przeciwdziaųanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkaŷców Gminy Kamionka
Wielka poprzez przekazanie sprzħtu komputerowego
dla 140 pospodarstw domowych oraz zapewnienie
bezpųatnego dostħpu do internetu.
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www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrzeƑnia 2015 r.
WartoƑđ projektu: 1 322 080,00 PLN
Udziaų Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN
Projekt jest wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ, ze Ƒrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, OƑ priorytetowa VIII Spoųeczeŷstwo informacyjne
– zwiħkszenie innowacyjnoƑci gospodarki,
Dziaųanie 8.3 Przeciwdziaųanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”
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– Dodam na początek, że oprócz
rzeźby moją pasją jest też malarstwo i grafika. Żeby było ciekawie,
skończyłem kierunek mechaniczny
i pracowałem z młodzieżą w szkole. Na emeryturze jestem od siedmiu lat. W tej chwili mogę już
całkowicie oddawać się swojej pasji. Niemniej, gdy uczyłem w szkole, starałem się twórczo pracować,
do tego celu wykorzystywałem najczęściej wakacje i ferie. Cieszyłem się, że więcej czasu będę mieć
na emeryturze. Tymczasem po kilku latach intensywnej twórczości
ciągle mi tego czasu brakuje. Jeżdżę
za granicę, organizuję wystawy, bawię się tym, co robię. W końcu robię to, co kocham.
– Kiedy wykonał Pan pierwszą rzeźbę?
– Jeszcze w stanie wojennym.
Uczyłem w szkole rysunku technicznego, a zarazem byłem odpowiedzialny za dekorowanie szkoły podczas akademii pierwszomajowych.
Sztuka nie była mi więc obca.
– Dostrzeżono i wykorzystano Pana
talent...
– Nawet, gdy odchodziłem
na emeryturę, zrobiłem dla szkoły
dużą płaskorzeźbę „Wyzwolenie ludów”. Do tej pory znajduje się ona
w holu, na głównej ścianie szkoły.
– Jest Pan samoukiem?
– Nikt nigdy mnie nie uczył rzeźbić. Talent przyszedł sam. Kiedyś
mój ojciec ściął na Podhalu dwie lipy.
Na próbę zacząłem w nich dłubać,
a że jako mechanik miałem zdolności manualne, nie miałem z tym najmniejszego problemu.
– Pasja nie dziwiła uczniów? W końcu nie
co dzień spotyka się mechanika, który
rzeźbi po godzinach pracy.
– Nie, niektórzy nawet próbowali się zarazić moją pasją. Kiedy uczyłem rysunku technicznego, i kiedy moi uczniowie musieli go przez
dwie godziny wymiarować i rysować, w tym czasie ja zajmowałem się
grafiką. Uczniowie często podglądali,
co robię. Później sami próbowali rysować, a potem rzeźbić.
– Czy na rzeźbiarstwie, pasji da się dziś
zarobić?
– Nie chodzi mi o komercję. Gdyby tak było, nie wiem, czy byłbym
z tego w stanie wyżyć. Miałem kiedyś
propozycję, aby robić rzeźby do Cepelii. Przedstawiłem kilka wersji różnych rzeźb. Tak się nimi zachwycili,
że chcieli mieć po kilkadziesiąt sztuk
z każdej. A przecież ja nie robię takich rzeczy. Każda moja rzeźba jest
inna. Gdybym się zgodził, stałbym
się rzemieślnikiem.
– Nie ma dwóch takich samych rzeźb?
– Nie ma.
– Gdzie poza Limanową można zobaczyć
Pana prace?
– Ostatnio robiłem bardzo duże
kompozycje w Niemczech, na Ukrainie i na Słowacji. Moje płaskorzeźby znajdują się też w wielu szkołach.
Nie tak dawno wykonałem dwumetrową płaskorzeźbę świętego Stanisława Kostki, która znajduje się teraz w mojej byłej szkole podstawowej
na Podhalu. W Limanowej dla jednego gimnazjum wykonałem z kolei
rzeźbę błogosławionej Karoliny Kózkówny. Moja łączność ze szkołą jest
ciągle żywa…
Rozmawiała MARTA TYKA
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Nigdy nie strzelałam do bandyty Kochajcie muzykę
w sobie, a nie
siebie w muzyce

L U D Z I E . Gdy taka odpowiedź pada
na pytanie uczniów, czy zdarzyło jej
się użyć broni, dzieci czują się rozczarowane. Ona wręcz przeciwnie.
Cieszy się, że przez lata pracy w policji nie musiała korzystać z tego środka przymusu…

K U LT U R A . Pełna sala, owacje na stojąco, śpiew i życzenia. W takich okolicznościach prof. Helena Łazarska
pożegnała się z funkcją dyrektor artystycznej Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Na swoją następczynię wyznaczyła
znaną śpiewaczkę Małgorzatę Walewską, która przyjęła nominację.

– Praca policjantki wciąż nie jest najpopularniejsza wśród kobiet. W mundurach mamy zdecydowanie więcej panów. Czy Pani droga na posterunek była
oczywista?
– Nigdy nie planowałam swojej kariery w policji. Studiowałam
na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i temat pracy w policji pojawił się przy okazji rozmowy
z kolegą. Powiedział, żebym złożyła papiery, bo jego zdaniem nadaję
się do tej pracy. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Zdałam egzaminy za pierwszym razem i... dostałam się do pracy w komendzie policji
w Warszawie Mokotów II. Będąc rodowitą sądeczanką. To był szok! Spędziłam tam trzy lata, ale nie żałuję ani
jednego dnia. W Komisariacie Policji
w Łososinie Dolnej pracuję od trzech
lat, a od dwóch jestem dzielnicową.
– Jest Pani kobietą drobnej postury
i na pierwszy rzut oka nie wzbudza strachu. Były sytuacje, w których się Pani
bała?
– W tej pracy cały czas towarzyszy mi adrenalina i może dzięki temu
strach odchodzi gdzieś dalej. Dopiero
później przychodzi refleksja, że może
trzeba było się bać. Kiedy przechodzi
się do działania, adrenalina robi swoje, wyzwala się samoczynnie, każąc
iść do przodu. Dopiero później myśli
się o konsekwencjach. W Warszawie
pracowałam w załodze interwencyjnej – jeżdżącej na najcięższe, nagłe zdarzenia oznakowanym radiowozem. To była szybka szkoła jazdy.
Natomiast dziś jako dzielnicowa mam
kontakt ze społeczeństwem: z mieszkańcami i uczniami w szkołach. Wykonuję też czynności w terenie, gdzie

FOT. RDN NOWY SĄCZ

R O Z M OWA z EWELINĄ
ŁAGOSZ z Komisariatu
Policji w Łososinie Dolnej,
która znalazła się w trójce
najlepszych dzielnicowych
w Małopolsce.

wszystko może się zdarzyć. Tutaj
także strach przychodzi później.
– Najcięższe przeżycia?
– Sytuacje na drogach robią największe wrażenie i najcięższe przeżycia są związane właśnie z nimi.
Nie chciałabym o nich rozmawiać
i zanudzać czytelników tragicznymi
opowieściami.
– Zdarzyło się Pani użyć broni?
– Na szczęście nie. Jestem z tego
zadowolona, ale dzieci, z którymi
rozmawiam w szkołach, czują się
rozczarowane. Na jednym z takich
spotkań, czwartoklasiści z zainteresowaniem przyglądali się pasowi
taktycznemu, który miałam na sobie. Gdy przyszedł czas na pytania,
jeden z chłopców podniósł rękę i zawołał: „Proszę pani, proszę pani, czy
pani strzelała do bandyty ?" . Odpowiedziałam, że nie. Wtedy chłopcy
zawiedzeni mówili miedzy sobą "Ona
nie strzelała....". Dzieci zachwycają
się takimi elementami i wyobrażają sobie, że to takie lekkie i naturalne. Nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Właśnie podczas tych
spotkań staram się z nimi dyskutować i przekonywać, że broń to nie
zabawka. Dla mnie to jest bardzo
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pozytywne, że nie musiałam korzystać z tego środka przymusu bezpośredniego, bo to dotyczy już skrajnych sytuacji.
– A czy zdarzyło się użyć siły?
– Z różnymi osobami się spotykamy i musimy być przygotowani na wszystko. Chociaż, czasami
jest tak, że kobieta łagodzi obyczaje.
Gdy zmieniłam komendę warszawską na komisariat w Tęgoborzy, koledzy mieli obiekcje, że pojawiła
się kobieta. Usłyszałam w żartach,
że będzie ciężko iść ze mną na interwencję. Oczywiście trzeba siły
i dużo energii. Trzeba znać podstawy chwytów obezwładniających.
Ale często jest tak, że kobieta łagodzi obyczaje i większość spraw da
się załagodzić.
– Praca w policji jest absorbująca, jak
Pani godzi ją z domowymi obowiązkami?
– Nie da się do końca zapomnieć
o pracy. Ale staram się organizować
tak czas wolny, żeby trochę odreagować. Lubię domowe prace i uwielbiam zwierzęta. Wychodzę z psem
na spacer. Mieszkam zresztą na wsi,
więc mam i czas i miejsce do tego,
żeby odreagować wszystkie stresy.
Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

Zapytana, czemu postanowiła rozstać się z imprezą, której towarzyszyła od początku jej istnienia, uśmiecha się i przytacza słowa ks. Adama
Bonieckiego. – Trzeba rezygnować
jeszcze wtedy, kiedy głowa jeszcze
wie, że trzeba rezygnować.
Profesor Łazarska ze wzruszeniem żegnała się ze stanowiskiem,
ale nie pożegnała się całkiem z festiwalem. Zgodziła się na piastowanie
funkcji honorowej przewodniczącej
jury konkursu. Festiwal pod jej kierownictwem rozpoczął działalność
w 1985 roku pod nazwą Dni Sztuki
Wokalnej. Pierwsze edycje gromadziły garstkę ludzi w ratuszu, dziś
sale podczas koncertów są pełne. Impreza była trampoliną dla wielu młodych wokalistów, którzy dziś cieszą
się światową sławą. Wszystkie lata
obfitowały w nowe odkrycia, ale też
zabawne sytuacje.
– Przy okazji moich rzadkich, ale
jednak, ataków furii, dyrektor Malczak musiał niwelować emocje, tłumacząc, że mam prababkę Hiszpankę – opowiadała Helena Łazarska.
– Podczas jednego z festiwali /…/
przyszła do mnie pianistka, mówiąc,
że jedna ze śpiewaczek, półNiemka
nie spodziewała się że będzie w finale. Miała przy sobie tylko buty
w góry, bo słyszała, że przyjeżdża
właśnie w góry. Nie miała też sukni, więc przerobiłam moją i musiałam jej dać. Buty także – śmieje się
pani profesor. Helena Łazarska jest
zadowolona, że pozostawia festiwal

i konkurs w dobrych rękach. – Dobrze, że nie przychodzi po mnie jakaś gwiazda, która będzie gwiazdorzyć, zamiast dbać o rozwój polskiej
wokalistyki – podsumowuje, mając
nadzieję, że także śpiewakom zawsze będzie przyświecać hasło : „Kochajcie muzykę w sobie, a nie siebie
w muzyce”.
Małgorzata Walewska podkreśla,
że jako nowa dyrektor nie zamierza wprowadzać rewolucji. Planuje jednak pewne nowości i zamierza wykorzystać swoje znajomości,
żeby rozsławić konkurs. Już wiadomo, że jego laureaci wystąpią nie tylko w Nowym Sączu, ale także w Operze Krakowskiej. Wokalistka planuje
także zaprosić na przyszłoroczny
festiwal Krystynę Jandę. Wspólnie
z aktorką wybierze śpiewaków, którzy zdobędą role w spektaklu Master
Class o Marii Callas.
– Zależy mi na tym, żeby skupić
się na konkursie i edukacji młodych
ludzi – mówi śpiewaczka. – Będę się
starała organizować też kursy wokalne doszkalające młodych wokalistów. Bardzo ważny będzie koncert
otwierający festiwal. Na rozpoczęcie mojej dyrekcji mam wielką przyjemność ogłosić, że Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej zgodził się
zadyrygować Jose Cura. *
Podczas koncertu rozpoczynającego nową erę festiwalu i konkursu
zabrzmiały opery włoskie. Wystąpili laureaci dotychczasowych edycji imprezy i zaproszeni goście. Dyrektor Opery Krakowskiej Bogusław
Nowak żartował podczas muzycznej
uczty, że festiwal w Nowym Sączy
będzie miał teraz dwa loga: uśmiech
profesor Heleny Łazarskiej i wdzięk
Małgorzaty Walewskiej. Festiwal
i Międzynarodowy Konkurs Sztuki
Wokalnej im. Ady Sari odbędzie się
wiosną przyszłego roku. Budżet imprezy to pół miliona złotych. (PAS)

OGŁOSZENIA DROBNE

KONTAKT: 602 705 795

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ:
www.daiglob.pl; Zakładka daiglob
a–count.

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

PRACA DLA MURARZY
Z DOŚWIADCZENIEM

RESTAURACJA zatrudni szefa kuchni.
N.Sącz, 503–080–192.
ROŻNÓW. Nowy dom – powierzchnia
całkowita 204 m kw., działka 9ar,
atrakcyjna cena. Tel. 722 300 061.
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MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy
kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne
przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na
II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.
33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81
sekretariat@mord.pl; www.mord.pl
Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93
Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88
Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

8
REKLAMA

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 2 października 2014

22października
października2014
2014 DOBRY
DOBRYTYGODNIK
TYGODNIKSĄDECKI
SĄDECKI| Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Morderca czai się
na ciebie jesienią
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

W

jednej z książek Marka Hłaski – ale nie będę
udawał, że pamiętam w której – jest mniej więcej
taki oto dialog. Facet próbuje poderwać w knajpie dziewczynę,
pytając:
– Co pijesz malutka?
– Ja Black and White, a ty
to chyba krokodyle gówno – odpowiada dziewczyna rezolutnie.
U nas podobnie, tylko akcja
komedii – a może dramatu – nie
rozgrywa się w knajpie, ale przy
płocie, gdzie dyskutuje dwóch sąsiadów. Dyskutują sympatycznie,
jak tamta dwójka:
– Czym palisz stary?
– Ja gazem, a ty to chyba krokodylim gównem!
Sezon grzewczy 2014–2015
uważam za otwarty! I chociaż
wczoraj termometry pokazywały ponad 20 stopni, z naszych kominów kopci się już jak z pieców hutniczych Magnitogorska.
Strach pomyśleć, co się tu będzie
działo, kiedy zrobi się faktycznie zimno. Kochani rodacy ładują do pieców wszystko, co wytwarza choćby odrobinę ciepła
i pozwala zaoszczędzić dwa złote na rachunku za ogrzewanie.
Oczywiście chytry dwa razy traci, więc niby złotówka zostaje
mu w pończosze, ale za to umiera
szybciej, niż przewidują statystyki. Z kolei czas spędzony w oczekiwaniu na śmierć, zamiast
na słonecznej plaży spędza w poczekalni do lekarza specjalisty,
wybierając dla siebie coś z bogatej
REKLAMA

palety chorób wywołanych toksycznymi substancjami. Gdyby
więc scharakteryzować naszego
przeciętnego ziomka, to wyłania
się obraz człowieka przedsiębiorczego, który woli żyć krótko, ale
oszczędnie, skona w boleściach,
ale palenia śmieciami w piecu
nie odpuści. Z kolei rodak–frajer
to ten, który przed bramę wystawia wiele różnokolorowych worków z posortowanymi śmieciami.
Dureń jakiś! Lepiej wystawić jeden worek – oszczędzi się na wywózce i jeszcze na rachunku za
opał. Polak potrafi robić biznes!
Najbardziej zdumiewa,
że w rozpoczynającej się kampanii wyborczej nie znajdzie się
prawdopodobnie nikt, kto zapowiedziałby, że jak go tylko wybiorą, to on zrobi porządek z tymi, którzy mordują nas
na raty. Gdyby się taki odważny
znalazł, to przecież go nie wybiorą nigdzie, bo kto chciałby głosować na ekologa, co to zapowiada
zrobienie z wyborcami porządku?
Przecież wiadomo, że od pilnowania porządku jest straż miejska, ale ta ma ważniejsze sprawy
niż łapanie morderców zwanych
pieszczotliwie trucicielami. Zlikwidujmy zatem straż miejską!
Tylko kto zgłosi taki postulat?
Wariat chyba, bo jak zgłosi, to go
nie wybiorą! W samym Nowym
Sączu straż miejska to kilkadziesiąt osób, a z rodzinami i znajomymi królika to już kilkaset głosów mniej, więc po co komu
taki eksperyment? Największym zaś szaleńcem będzie ten,
kto na wyborczych sztandarach napisze, że zlikwiduje smog
nad Nowym Sączem, straż miejską i dopłaty do piłkarzy Sandecji. Lepiej takiemu kandydatowi kamień młyński uwiązać
sobie u szyi i skoczyć do Dunajca z heleńskiego mostu, niż zapowiadać rewolucję w naszych
przyzwyczajeniach.

Oczywiście tego tekstu miało nie być, bo wiadomo, że dziś
już tylko idioci zajmują się tematami ważnymi społecznie, zaś autorzy nowocześni i postępowi zajmują się tematami podnoszącymi
klikalność w necie. No bo któż
chciałby czytać, że umrze w męczarniach dwadzieścia lat przed
wyznaczonym mu pierwotnie
przez Boga terminem, skoro nawet Pan Bóg nie ma już siły i cierpliwości interweniować, patrząc
na ludzką głupotę w wykonaniu
sądeczan.
No więc tego tekstu miało
nie być i nie byłoby, gdybym nie
przeczytał wcześniej frapującego artykułu o tym, co grozi za palenie liści w ogrodzie. No więc
co grozi? Grozi areszt! Owszem,
liście wolno palić, ale poza miastem, a i to z daleka od innych domów. Rozkosznie głupie! Wygląda
na to, że mamy najlepsze na świecie prawo dbające o nasze zdrowie i życie, a jednocześnie mamy
najbardziej nieprzytomnych prawodawców, kompletnie oderwanych od rzeczywistości, którzy
nigdy nie byli w żadnym polskim
miasteczku jesienią, kiedy niemal wszyscy palą w piecu co się
pod rękę nawinie, a palenie liści w ogrodzie należy do najbardziej niewinnych dziecięcych zabaw. Przy tej okazji widać też,
że rację miał minister Sienkiewicz, bo państwo jednak nie działa. Po co nam prawo straszące,
że można pójść do kryminału za
puszczenie z dymem sterty liści,
skoro na palcach jednej ręki da się
policzyć takich, co dostali mandat za hajcowanie w piecu starymi
oponami i nasmołowanymi podkładami kolejowymi. Bzdura goni
bzdurę!
Obywatelu, zarygluj szczelnie
okna! Mimo upałów zaczął się sezon grzewczy. Żyjesz w najbardziej zanieczyszczonym miejscu
Europy! Walcz!

OPINIE
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Z satelity gorzej
widać
chełmiecką gminę
Jerzy Wideł
Z kapelusza

B

ernard Stawiarski,
wójt Chełmca wyrasta
na największego sądeckiego wizjonera,
ba proroka. W budynku Urzędu
Gminy przy chełmieckim „rynku” snuje przyszłe wizjonerskie
plany – Chełmiec zamierza być
miastem, a jak miasto to i własna pływalnia, własna gminna autostrada do Kurowa brzegiem Dunajca. Nowy Sącz może
Chełmcowi co najwyżej naskoczyć. Nie dziwi więc, że krojąc
takie gigantyczne plany, wójt,
urzędnicy gminni czasem zapominają, co szarych obywateli uwiera. Dodać warto, że chodząca na pasku wójta Rada
Gminy jest bezwolna i posłuszna
jego komendom i rozkazom. Też
na problemy ludzkie przymyka
niejednokrotnie oczy. A problemów, jak to w życiu, nie brakuje. Taki problem ma np. Mieczysław Gajewski właściciel 32 arów
gruntu w Paszynie. Siedem lat
temu sąsiad Gajewskiego zapewne niezłośliwie zawłaszczył część
drogi gminnej, nasypując w jej
pasie ziemię na skarpie i wykopał w środku tej drogi studnię.
Tym samym skutecznie odciął
mu dojazd do działki. Gajewski biedny emeryt od ponad 6 lat
walczy o dojazd do swoich gruntów. Pisze monity do wszystkich
świętych tego kraju osobliwie
do wójta Stawiarskiego. I co?
I nic. Urzędnicy gminni są głusi na jego argumenty. Pierwsze
pismo do wójta Gajewski wysłał
w maju 2008 r. kolejne w czerwcu tegoż samego roku, prosząc
wójta o rozwiązanie tego problemu wg przepisów prawa, czyli
przywrócenie dojazdu do działki. Przez następne lata bije głową o mur urzędniczej obojętności. Odbywają się, a jakże,
na polecenie wójta wizje lokalne obradują komisje co z tym
fantem zrobić – czy droga nadal
jest gminna, czy już prywatna.

Sprawia trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W lutym
ub. roku WSA wydaje wyrok,
w którym zobowiązuje wójta do załatwienia wniosku Gajewskiego z czerwca 2008 r.(!)
w terminie 30 dni. WSA stwierdziła też, że bezczynność wójta Chełmca w załatwienie tegoż
wniosku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
Co na to wszystko urzędnicy wizjonerskiego Urzędu Gminy?
W grudniu zeszłego roku Gajewski otrzymuje na kolejne swoje monity kuriozalne pismo z Urzędu Gminy – „teren
nie posiada dostępu z drogi publicznej”. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna
uznała „za niezasadne przystąpienie do zmiany planu (zagospodarowania przestrzennego
– przyp. J.W.) do czasu wyjaśnienia sprawy dojazdu zarówno pod
względem prawnym, jak i faktycznym. W związku z tym Pana
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia”(sic!). Dla Urzędu Gminy
droga gminna nie istnieje. Gajewski nie ma dojazdu do posesji.
I tutaj trafiają się jaja, jak balony.
Bo dla Wydziału Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, dokąd się
udał Gajewski, droga gminna istnieje i dojazd do działki na mapach ewidencyjnych jest jak najbardziej. Czemuż takie wystąpiły
różnice poglądów geodetów?
Geodeci chełmieccy oparli swoją opinię na danych satelitarnych Geoportal. Z tym,
że Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie w swojej opinii
wykazał dobitnie, że dane Geoportalu „mają charakter poglądowy i nie są danymi ewidencji
gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r.”
No cóż, z satelity nie najlepszy
jest widok na chełmiecką gminę i obywatelowi Mieczysławowi Gajewskiemu nie pozostaje nic
innego, niż czekać na zmiłowanie boskie. Bo w Urzędzie Gminy
trudno spodziewać się respektowania prawa. Chyba, że wyłącznie prawa boskiego.

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
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Bilans dokonań czteroletniej kadencji
Niedawno zakończył się cykl zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach gminy związany między
innymi z rozdziałem pieniędzy z funduszy sołeckich na przyszły rok. Zebrania były też okazją do zaprezentowania przez panią wójt Małgorzatę
Gromalę dokonań gminy w ostatnich
czterech latach i nakreślenia planów
na lata najbliższe.
– Zawsze przy każdej okazji podkreślam, że tylko dzięki wspólnym
działaniom osób, które czują się
współgospodarzami gminy – podkreśla bardzo mocno wójt Małgorzata Gromala. – A więc mieszkańcom, radnym, pracownikom Urzędu
Gminy i jednostek gminnych, pracownikom szkół, społecznikom
z Ochotniczych Straży Pożarnych
i Kół Gospodyń Wiejskich jesteśmy
w stanie osiągnąć sukces, którym
jest stały rozwój naszej gminy. Dialog i budowanie atmosfery wzajemnego zaufania i zrozumienia jest
przecież podstawą dobrego funkcjonowania naszej gminnej wspólnoty.
Cztery lata temu, kiedy Małgorzata Gromala została wybrana wójtem
w bezpośrednich wyborach zadłużenie gminy wynosiło 10.34 procent
budżetu z deficytem blisko 4,3 mln
złotych. Za ubiegły rok 2013 gmina
uzyskała nadwyżkę budżetową prawie 1,4 mln złotych i zadłużenie obniżyło się do poziomu 8,37 procent.
Za taki wynik finansowy uzyskany
w minionym roku radni podegrodzcy
jednogłośnie(!) udzielili w marcu absolutorium pani wójt. To wydarzenie
bez precedensu w ostatnich kilkunastu latach w Podegrodziu.
– Nie przypominam sobie takiej
kadencji władz samorządowych,
a jestem radnym od 16 lat – mówi
Dariusz Kowalczyk, przewodniczący rady gminy. – Tak rekordowej pod
względem zrealizowanych inwestycji
i wysokości pozyskanych pieniędzy
spoza budżetu. Z różnych źródeł nie
tylko unijnych. To sprawia, że gmina stała się w tych minionych latach
bardzo atrakcyjna dla inwestorów.
Bardzo dobra kondycja finansowa
gminy sprawia, że w najbliższych latach mamy zabezpieczenie finansowe na kolejne niezbędne dla mieszkańców inwestycje.
Najbardziej namacalnym przykładem atrakcyjności inwestycyjnej
gminy jest bardzo wysoka dynamika
w obrocie ziemią. Na początku kadencji przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego i obniżono do 10 proc. opłatę planistyczną.
To sprawiło, że inwestorzy dostali
zielone światło i liczne udogodnienia.
Gołym okiem widać ruch inwestycyjny w gminie tak w budownictwie
indywidualnym, jak przede wszystkim w budowie zakładów produkcyjno–usługowo–handlowych.
By ułatwić życie mieszkańcom,
przyszłym inwestorom w 2011 r.
zrealizowano w sumie 31 inwestycji
gminnych. W każdym sołectwie poprawiono stan dróg. Przygotowano
dokumentację budowy kanalizacji
sanitarnej dla Podegrodzia. W Olszanie za ponad 1,7 mln złotych przeprowadzono modernizację i remont
Szkoły Podstawowej na potrzeby

Biblioteka Gminna w Podegrodziu
Sala gimnastyczna w Gostwicy

Gminny Żłobek w Podegrodziu

Centrum wsi Podegrodzie

Moje Boisko - Orlik 2012 Brzezna

Rozbudowany budynek OSP w Stadłach

Gminne Przedszkole w Podegrodziu
Stowarzyszenia Centrum Kulturalno
– Sportowo – Rekreacyjnego. W Długołęce – Świerkli powstał plac zabaw
przy tamtejszej Szkole Podstawowej.
Zbudowano boiska sportowe w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik
2012. To tylko kilka z brzegu przykładów inwestycji na które pozyskano
pieniądze spoza budżetu.
W 2012 r. zrealizowano 34 zadania inwestycyjne. Wśród nich oczywiście większość dotyczyła budowy,
czy remontów dróg, ale też zrealizowano inne ważne inwestycje na które pozyskano fundusze unijne. Warto tutaj wymienić te najważniejsze
– przebudowa centrum wsi Podegrodzia, Brzeznej, remont Gminnego Ośrodka Kultury, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej
w Olszance, rozbudowa kanalizacji
wraz z przyłączami w Stadłach, części miejscowości Brzezna, Gostwica
i Podegrodzie, rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Stadłach, liczne

Zagospodarowany teren przy Szkole Podstawowej w Olszance
termomodernizacje szkół w Olszanie,
Długołęce– Świerkli, termomodernizację Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy.
W tym samym roku rozpoczęto realizację programu przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu.
W 2013 r. zrealizowano co prawda mniej zadań inwestycyjnych bo 21
ale były one gatunkowo poważniejsze
finansowo. Program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy został dofinansowany
w 100 proc. Na kwotę ponad 2,5 mln
złotych. Wybudowano m.in. boisko
wielofunkcyjne w Długołęce – Świerlki, trwały prace przy rozbudowie kanalizacji, przeprowadzono termomodernizację kolejnych budynków
szkolnych w Rogach, Olszanie, Podegrodziu i Sali gimnastycznej w Gostwicy. Oczywiście jak co roku trwały budowy, remonty dróg.
Ten rok prawda jeszcze się nie
skończył, ale jest to rok szczególny

bo z jednej strony rok jubileuszowy
1000–lecie Podegrodzia, a z drugiej
rok wyborów samorządowych.
– Obchody jubileuszowe urządziliśmy skromnie, gdyż należy szanować publiczne pieniądze, ale mieszkańcy gminy i ja osobiście mamy
poczucie wykonania dobrej pracy
w tym roku, jak i w latach minionych –mówi wójt Małgorzata Gromala. – To nasz wspólny sukces.
Najważniejszą inwestycją tego
roku jest dalsza budowa kanalizacji w Podegrodziu, Stadłach. Koszt
tego przedsięwzięcia wynosi prawie
22,3 mln złotych przy dofinansowaniu wynoszącym 11,9mln złotych.
To bardzo ważna inwestycja nie
tylko ze względów ekologicznych,
ale otwierająca inwestorom drogę do rozwoju. Ale warto pamiętać,
że to w tym roku oddano do użytku jakże potrzebne młodym rodzinom przedszkole i żłobek. Nowe
lokum ma też biblioteka gminna.

Oddano do użytku salę gimnastyczną w Gostwicy, boisko wielofunkcyjne w Mokrej Wsi, Brzeznej– Litaczu, a w Mokrej Wsi prowadzone
są prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego. Trwa remont oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Druhowie OSP
w Długołęce – Świerkli niebawem
otrzymają nową remizę zaś ich koledzy z OSP w Olszance wzbogacili
się już o wóz strażacki.
Trudno jednym artykule wymienić szczegółowe dokonania władz samorządowych w mijającej kadencji.
Staraliśmy się wymienić te najważniejsze zadania służące na co dzień
mieszkańcom gminy. To oni najlepiej wiedzą, czy władze samorządowe spełniły swoje obietnice wyborcze sprzed czterech lat. Mieszkańcy
dokonają sprawiedliwej oceny poczynań wójt Małgorzaty Gromali,
radnych gminy, kiedy udadzą się
do lokali wyborczych.
(KAN)
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OKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

Charakterystyka
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia
najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania

PROMOCJA

• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

• dostępny w 19 standardowych kolorach
• Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK
• Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS
• Cienki zgrzew

• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata
• listwa podparapetowa pięciokomorowa

P R O M O C J E

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech
z automatem.

2490 zł brutto VAT 8%
z montażem

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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Kwiatkowski i Majka
w Nowym Sączu!

17–latka z Żegiestowa zdobyła brąz
na Mistrzostwach Świata

Tour de Pologne, największy polski wyścig kolarski, może zawitać w przyszłym roku do Nowego Sącza
– dowiadujemy się nieoficjalnie. Czesław Lang, organizator wyścigu, był już w tej sprawie w Nowym Sączu.
Tour de Pologne byłby wspaniałą okazją do promocji
miasta i regionu w całej Europie, m.in. dzięki transmisji w Eurosporcie.

– Na przemian płakałam i śmiałam się,
nie wiedziałam, co się w ogóle dzieje. Nie, tego nie da się opisać słowami
– opowiada DTS o emocjach towarzyszących podczas ceremonii wręczania
medali.
Drobna, skromna, niepozorna dziewczyna. Nieśmiało mówi o swoich sukcesach. Pałeczkę przejmuje jej mama,
najwierniejszy kibic i główny sponsor Agnieszki. – Córka może liczyć też
na wsparcie firmy Erbet. To sponsor zakupił Agnieszce rower, na którym wywalczyła brązowy medal – mówi Barbara Skalniak, przypominając wcześniejsze
sukcesy córki. W sierpniu 2013r. wygrała wszystkie premie górskie i została góralką roku na Górskim Wałbrzyskim
Wyścigu Kolarskim. Wyczyn powtórzyła
i w tym roku, wygrywając wyścig w kategorii juniorek. – Agnieszka niedawno
również przejechała Tour de Pologne dla
amatorów i oczywiście wygrała w grupie kobiet, z wynikiem, w który nikt,
gdy to opowiadamy, nie chce uwierzyć
– mówi mama medalistki.
Agnieszka Skalniak zaczęła trenować w wieku 12 lat, trochę pod presją sióstr, które startowały w zawodach
MTB. – Wcale nie była najlepsza, ale gdy
wskoczyła na szosę okazała się talentem
– chwali się córką pani Barbara.

FOT. ANDRZEJ PIĄTEK

Sukces Michała Kwiatkowskiego, który zdobył tytuł mistrza świata w kolarstwie, sprawił, że jej osiągnięcie przeszło
bez większego echa w ogólnopolskich mediach. Pochodząca z Żegiestowa 17–letnia
Agnieszka Skalniak sięgnęła po brąz w hiszpańskiej Ponferradzie w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego juniorek. Po 13–letniej przerwie Skalniak
wywalczyła trzeci medal dla Polski w tej
konkurencji.

Odbierając medal na przemian śmiałam się i płakałam - opowiada DTS Agnieszka Skalniak
Na trening pod okiem byłego trenera
kadry Andrzeja Kołodziejczyka Agnieszka
poświęca średnio dwie godziny dziennie.
Prawie każdy dzień wygląda podobnie.
– Rano szkoła, później powrót do domu,
obiad, chwila odpoczynku i na rower.
Później lekcje i do spania. Na razie sport
i nauka są dla mnie najważniejsze.
Na pytanie, czy miewa chwilę słabości,
odpowiada, że jak pewnie każdy nastolatek. – Czasami bywa, że nie chce mi się
iść na trening, ale nigdy nie myślałam,
żeby z tym skończyć – dodaje 17–latka.
Sukces w Hiszpanii tym bardziej oddala
od takich myśli.
Mama Agnieszki zdradziła nam jednak,
że kryzys przyszedł w ubiegłe wakacje.
– Córka przez całe wakacje ciężko
pracowała, to już było przed górskimi Mistrzostwami Polski. Ania, siostra
Agnieszki, miała zaplanowany trzydniowy wyjazd na Węgry i nie chcieliśmy, to znaczy nie planowaliśmy, aby

Agnieszka, też pojechała, choć bardzo
o tym marzyła. Trener też miał obawy, bo baseny wcale dobrze nie robią
na mięśnie. W końcu jednak podjęliśmy
decyzję, że może jechać, ale warunek był
taki, że rowery jadą z nimi. Dla córek,
które często razem trenują, był to ważny wypad. Odpoczywały i trenowały.
Agnieszka po powrocie z Węgier zdobyła wicemistrzostwo Polski.
– Od tego momentu nie było takich
kryzysów i marudzenia, że „ja nie mam
wakacji, ja nie mam dnia wolnego” . Już
takich słów nigdy więcej nie usłyszałam.
Córka jest zmotywowana – stwierdza
Barbara Skalniak.
– Za dwa lata chciałabym pojechać
na olimpiadę, a teraz jak najlepiej przygotować do przyszłego sezonu, by sięgnąć po koszulkę Mistrz Polski – mówi
nieśmiało o swoich planach brązowa medalistka Mistrzostw Świata.
ANNA PIERZCHAŁA, OPRAC. (G)

– Myślimy o tym, żeby najbardziej prestiżowy
polski wyścig wrócił po latach do Nowego Sącza
– przyznaje Adam Siluta, dyrektor ds. marketingu Lang Team. – Rozmawiamy o tym m.in. z tutejszym środowiskiem przedsiębiorców, chcemy
bowiem, aby wymagające kolarsko sądeckie szosy stały się miejscem rywalizacji najlepszych kolarzy na świecie.
Uczynienie z Nowego Sącza miasta etapowego
TdP to atrakcyjny marketingowo pomysł, szczególnie w sytuacji, kiedy 2014 rok został przez fachowców okrzyknięty najlepszym sezonem w historii polskiego kolarstwa.
– Na naszych oczach dzieje się historia – mówi
Adam Siluta. – To nadzwyczajna sytuacja, kiedy Michał Kwiatkowski zostaje mistrzem świata, Rafał Majka wygrywa górskie etapy Tour de
France, a Przemek Niemiec zwycięża etap Vuelta Espana. Tym sposobem mamy szansę zobaczyć
niebawem w Nowym Sączu i regionie najlepszych
zawodników w światowym peletonie. Małopolska
to kolarskie zagłębie talentów. Wystarczy dodać,
że dziewczyna z Żegiestowa Agnieszka Skalniak
(czytaj obok) zdobyła brązowy medal na tych samych mistrzostwach świata w kategorii juniorek. Potwierdzam – rozmawiamy o tym, by Nowy
Sącz stał się miastem etapowym Tour de Pologne.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się również, jak
miałaby przebiegać trasa sądeckie etapu TdP. Start
etapu nastąpiłby w Tarnowie, potem kolarze przejechaliby przez Gródek nad Dunajcem i wzdłuż
Jeziora Rożnowskiego, a w Nowym Sączu przez
Rynek i ulicę Węgierską w stronę Nawojowej
(przez Porębę), dalej Popardową, Kamionkę Wielką, Mystków, Falkową, kilkanaście kilometrów
w rejonie Korzennej i powrócili, na metę, do Nowego Sącza.
(MOL)
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KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW

(z wyłączeniem blacharki i malowania)

S O L I D N I E OD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a
tel. kom 502 144 016

ZAPRASZAMY

 MIc

Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl
ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30 - 17.30, sob. 9-13

