NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

G A Z E TA
B E Z P Ł AT N A
Nr 40 (257),
8 października 2015

Nakład 15 000

Do teatru chodzi więcej ludzi niż na stadion - str. 4

FOT. ANDRZEJ RAMS

www.sacz.in

Jarosław Kaczyński specjalnie
L str. 7
dla DTS

Rak karmi się stresem

Lstr. 13

Ustawa
antysmogowa
przewietrzy Nowy
Sącz – str. 3

REKLAMA

REKLAMA

1RZ\6ÈF]XO/ZRZVNDD
tel : 
mob: 
V]HURNDRIHUWDSRĝ\F]HN
FKZLOöZHNNUHG\WöZ

FOT. JOLANTA BUGAJSKA

Wyborcza debata RTK i DTS L str. 8-9

2

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 8 października 2015

Z drugiej strony
NOWY SĄCZ

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

DZIEŃ

13

13

10

10

5

6

11

NOC

3

9

-1

-3

-5

-4

0
Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

„Złota rybka” w reklamie

SMS

Doda przegrała
w Kogutem
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kara za obrazę uczuć
religijnych jest zgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym decyzja o grzywnie, którą ukarano Dodę
na wniosek senatora Stanisława Koguta, jest słuszna.
Przypomnijmy, senator Stanisław Kogut podał Dorotę Rabczewską do sądu za określenie twórców Biblii mianem „naprutych winem i palących zioła”. Sąd ukarał piosenkarkę grzywną w wysokości 5 tys. zł. Ta odwołała się do Sądu
Okręgowego w Warszawie, ale ten podtrzymał sentencję.
Po tym jak wyrok się uprawomocnił, celebrytka odwołała się do Trybunału Konstytucyjnego i zaskarżyła Art. 196
Kodeksu Karnego jako niezgodny z Konstytucją RP. Argumentowała, że przpis ten godzi w prawa do wolności słowa i przekonań osób niewierzących. Trybunał Konstytucyjny odrzucił jej wniosek.
(ES)
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CONTROL. Auto ma wartość ok.
300 tys. zł.
„Zwyczajnie nie chcę się z nim
rozstawać również po treningach
- wiem, że sprawdzi się w każdych
warunkach. I to w dobrym stylu"
- mówi o swoim nowym SUV-ie
Kowalczyk, którą Facebookowicze
nazwali „Złotą rybką”.
Film promujący model jest dostępny w internecie, podobnie jak
sesja zdjęciowa, która, jak donoszą
internauci, przygotowywana była
w Koninkach.
(R)

FOT. TOMASZ GOTFRYD ZA FB MERCEDES

Justyna Kowalczyk, multimedalistka olimpijska z Kasiny Wielkiej, jest twarzą nowej reklamy
Mercedesa. Najlepsza polska biegaczka narciarska przesiadała się
do Mercedesa GLE 350d z silnikiem o mocy 258 KM, stałym napędem na cztery koła i sportowym
pakietem AMG. Specjalnie dla mistrzyni SUV został doposażony w
elementy ułatwiające eksploatację
jesienią i zimą, m.in. pneumatyczne zawieszenie AIRMATIC z regulacją prześwitu czy system czyszczenia przedniej szyby MAGIC VISION

PRZECZYTANE

Prezes zarabia trzy, a nie
300 razy więcej
(…) Na marginesie: czy wiesz, że woda, którą
właśnie pijemy – „Muszynianka” – jest produktem spółdzielni pracy w Krynicy Zdroju? To przykład przedsiębiorstwa, które świetnie radzi sobie
w wolnorynkowej rzeczywistości, a zarazem stanowi wzór etycznych standardów pracy. Jeśli dobrze pamiętam, prezes zarabia trzy, a nie np. 30
albo 300 razy więcej niż pracownik fizyczny. Nawet
w najtrudniejszych latach transformacji żaden
z pracowników nie został zwolniony z powodu problemów finansowych przedsiębiorstwa – w najgorszym przypadku posyłano ludzi na wcześniejsze
emerytury. Myślenie o działalności gospodarczej
w kategoriach spółdzielczych jest w Polsce zaniedbane, a sama spółdzielczość – uważana za relikt PRL-u.
Niesłusznie (…)
Po biednej stronie płotu – wywiad z Miszą Tomaszewskim, redaktorem naczelnym magazynu
„Kontakt”; „Tygodnik Powszechny” 20 września
2015 nr 38 (3454).
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Ważny temat

Ustawa antysmogowa przewietrzy Nowy Sącz
Prezydent Andrzej Duda podpisał
we wtorek tzw. ustawę antysmogową - nowelizację Prawa ochrony
środowiska. To informacja szczególnie ważna m.in. dla mieszkańców Nowego Sącza, który jest klasyfikowany na 6. miejscu najbardziej zadymionych miast w Europie.
Zimą przez wiele dni sądeczanom zaleca się, aby nie wychodzili z domu, tak wysokie jest stężenie
pyłu zawieszonego. Szacuje się, że z
powodu przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza umiera w
Polsce rocznie ponad 40 tys. osób.
Nasz kraj, po Bułgarii, jest najbardziej zanieczyszczony w Europie
Nowa ustawa pozwala lokalnym władzom decydować, czym
można palić w danej gminie. Prezydent Nowego Sącza Ryszard
Nowak już zapowiedział, że nie
REKLAMA

wprowadzi w mieście zakazu
palenia węglem, bowiem większości mieszkańców nie stać na
droższy gaz.
- Tzw. ustawa antysmogowa
umożliwi m.in. zastosowanie
na szczeblu lokalnym prawnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości
powietrza i ochrony przed hałasem - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Władze lokalne, uwzględniając potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz oddziaływanie
na środowisko, będą mogły
wprowadzać na konkretnym terenie normy techniczne, emisyjne i jakościowe dla instalacji spalania paliw. Takie rozwiązania powinny przyczynić
się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

Rozmowa z posłem
Stanisławem
Arkitem z Platformy
Obywatelskiej,
członkiem sejmowej
Komisji Ochrony
Środowiska
- Odwiedził Pan Nowy Sącz, aby przestraszyć mieszkańców, jakie skutki dla naszego zdrowia niesie zanieczyszczone ponad wszelką miarę powietrze?
- Ja nie muszę nikogo straszyć,
liczby mówią same za siebie: 45
tys. Polaków umiera każdego roku
przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, a w Krakowie ludzie

żyją z tego powodu dwa lata krócej. Obawiam się, że w Nowym
Sączu wygląda to podobnie. Z tej
złej wiadomości wyciągnąłbym
jednak dobry wniosek – to nikt
inny, tylko my zanieczyszczamy powietrze i tylko od nas zależy jego jakość. Dlatego potrzebne
były nowe reguły gry. Mam nadzieję, że społeczeństwo przyjmie nowe przepisy ze zrozumieniem, że nie tylko politycy mają
rozwiązać problem, ale wszyscy
muszą się zaangażować w naprawę sytuacji.
- O tym, że jest bardzo źle wiemy od
dawna, dlaczego tak długo trzeba było
czekać na zmianę prawa o ochronie
środowiska?
- Te przepisy istniały, ale
prawdziwe testy przeszły dopiero
w ubr., kiedy Sejmik Małopolski
wspólnie z Radą Miasta Krakowa
podjęły uchwałę o zakazie palenia
węglem. Naczelny Sąd Administracyjny unieważniły tę uchwałę, ale dla nas był to najważniejszy impuls, by zmienić prawo
o ochronie środowiska, bo sytuacja pilnie tego wymagała.
- Na skutki nowej ustawy będziemy
pewnie musieli jednak chwilę poczekać.
- Zacznijmy od zdementowania
obiegowej opinii, która natychmiast się pojawiła, iż nie będzie
można w miastach palić węglem.
Będzie można, bo węglem pali się
w niemal całym naszym przemyśle, węgiel jest paliwem elektrociepłowni i okazuje się, że to nam
tak bardzo nie szkodzi, bowiem
mają one na światowym poziomie filtry. Tak więc palenie węglem nie musi skutkować złą jakością powietrza.
- Ale dzisiaj takie złe skutki przynosi.
- Tak, ponieważ palimy
w kiepskich piecach, często mieszając węgiel z mułem i innymi
odpadami oraz zwykłymi śmieciami. Nowa ustawa pozwoli

władzom lokalnym określić, by
piece spełniały określone standardy. Za tym idą dopłaty do wymiany pieców, nawet do 90 proc.
ich wartości, pochodzące z budżetu państwa i odpowiednich
programów funduszy europejskich. Nie obawiałbym się więc
nowych przepisów. Załóżmy, że
ktoś ma bardzo stary piec i stoi
przed koniecznością wymiany –
nie tylko dlatego, że ma świadomość ekologiczną, ale z powodów
czysto eksploatacyjnych – i ma na
to 3 tys. zł. Dzięki nowej ustawie
otrzyma z Sejmiku Wojewódzkiego dopłatę w wysokości 8 tys. zł,
dzięki czemu będzie mógł zakupić nowy piec, spełniający normy
ekologiczne i o wysokiej sprawności. Zresztą źródeł dofinansowania wymiany pieców jest wiele z kilku programów.
- Świadomość ekologiczna to brzmi
pięknie, ale zderza się często z innym
określeniem tzn. z budżetem domowym. A wiele domowych budżetów
nie stać na droższy węgiel albo inne
paliwo, ale do pieca wrzucają wszystko co da się spalić.
- Dlatego chcę podkreślić,
że owa świadomość ekologiczna musi mieć wsparcie, a budżety domowe zasilone środkami, o których już wspomniałem.
Końcem roku ma również ruszyć program przewidujący dopłaty do termomodernizacji budynków. Skoro komuś dopłacimy do wymiany pieca, to trudno,
żeby potem komuś to ciepłe powietrze uciekało przez nieszczelne okna. Tego typu dopłat nigdy
wcześniej nie było. Wsparcie będzie duże. Co mogę dodać – jeśli
do kogoś nie trafia argument, że
paląc byle czym szkodzi swoim
bliższym i dalszym sąsiadom, to
może przekona go argument, że
szkodzi również sobie i własnym
dzieciom. Spróbujmy to wziąć
pod uwagę, nowy sezon grzewczy niebawem się zacznie.

ROZMAWIAŁ (MOL)

O G ŁO S Z E N I E

2000 złotych NAGRODY !!!
NOWY SĄCZ - w dniu 2 września br.zaginęła
suczka SARA jamnikopodobna,
bardzo łagodna. Znalazcę proszę o kontakt :
tel.606 599 378
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Informacje

9 tysięcy widzów w teatrze
Rozpoczął się Jesienny Festiwal Teatralny – największe teatralne wydarzenie w regionie. Tegoroczna impreza jest najdłuższą w historii festiwalu
– potrwa aż… siedemnaście dni.
Imprezę otworzył w niedzielę 4 października wernisaż prac
Jędrzeja Bobowskiego – autora plakatów teatralnych i filmowych. Inauguracją festiwalu teatralnego na
scenie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Sączu był spektakl
„Przyszedł mężczyzna do kobiety”
z Violettą Arlak i Tadeuszem Chudeckim w rolach głównych.
Drugi dzień przyniósł nieoczekiwaną zmianę repertuaru, zamiast

sztuki „Kocham Pana, Panie Sułku”
publiczność mogła obejrzeć „Wariacje enigmatyczne”. Zaplanowany spektakl zostanie zaprezentowany 26 października. Tym samym
festiwal potrwa nie 16, jak zapowiadano, a 17 dni.
- Jak zawsze nasz festiwal ma
eklektyczną formę. Każdy znajdzie coś ciekawego w repertuarze. Są spektakle dla dorosłych
jak i dla dzieci. Te formy się przeplatają od przedstawień komediowych, poprzez klasykę dramatu, do form muzycznych. Festiwal
od lat jest oblegany przez publiczność. Jak obliczono w tym roku
odwiedzi nas około 9 tys. widzów.

Mamy fanów, którzy nie opuszczają żadnego spektaklu. Niektórzy przybywają specjalnie na festiwal, i to naprawdę z odległych
stron, mamy na przykład pana,
który przyjeżdża z Białegostoku mówi dyrektor artystyczny festiwalu Janusz Michalik.
Jak co roku festiwal jest okazją do
spotkania z wybitnymi polskimi aktorami. W tym roku Nowy Sącz odwiedzą m.in. Magdalena Zawadzka, Edyta Olszówka, Renata Dancewicz, Ewa Ziętek, Adam Ferency,
Krzysztof Kowalewski czy Wojciech
Malajkat. Na niektóre spektakle bilety są jeszcze dostępne.
(JB)

Sacz.in znów kręci z TVN
Alicja Horak ma dom, ale nie może
do niego wejść. Dlaczego? Sąsiadka
zagrodziła most i zawłaszczyła potok, nad którym stoi dom pani Alicji.
Wszystkie instytucje mówią - bezprawie, ale żadna nie potrafi rozwiązać konfliktu. Policja prowadzi
postępowanie w sprawie.
W ślad za naszym reportażem
pt. „I nie ma mocnych: o tym
jak sąsiad sąsiadowi życie uprzykrza”, który opublikowany został na portalu sacz.in, tematem
zajęła się telewizja TVN, a przed
kamerami wystąpiła autorka publikacji Ewa Stachura. Ale na tym

nie koniec. Zarząd Osiedla Piątkowa zwrócił się w trybie pilnym do prezydenta Nowego Sącza i Rady Miasta Nowego Sącza o
jak najszybsze rozwiązanie sprawy. Z kolei RZGW sformułowało dokument, w którym jednoznacznie wskazuje, w jaki sposób złamane są zapisy ustawy i
kto jest za to odpowiedzialny, co
powinno przyspieszyć rozstrzygnięcie dochodzenia podjętego
przez policję.
To nie pierwsza sprawa, przy
której współpracujemy z telewizją TVN. Po naszych publikacjach na temat nielegalnych opłat

pobieranych w prosektorium przy
sądeckim szpitalu powstał telewizyjny reportaż „Sęp z prosektorium”. Jan P. oskarżany przez
Czytelników o nadużycia został
zwolniony z pracy, a w ślad za naszym doniesieniem podjęto śledztwo w sprawie.
(ES)

PILNIE poszukuję osób do pracy w
Niemczech - sprzątanie
mieszkań. Tel.600537759.
SPRZEDAM 3 używane opony zimowe
FRIGO 2 205/55R16. Stan b.dobry, tel.
606-898 597.
Pożyczka szybko i uczciwie
Tel. 668 681 931
Do 25.000 zł na dowolny cel
Tel. 668 681 931
Gotówka nawet do 25.000 zł!
Tel. 668 681 931
Pożyczka z dojazdem do klienta.
Tel. 668 681 931
Pożyczka elastyczna. Tel. 668 681 931
Pożyczka nawet do 25 000 zł.
Zadzwoń Tel. 668 681 931

Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź Tel. 668 681 931
KASA Potrzebujesz pieniędzy?
ZADZWOŃ Tel. 668 681 931
LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń
Tel. 668 681 931
Ale szybka i elastyczna pożyczka do
25000 zł. Tel. 668 681 931
A masz FIRMĘ! Pożyczymy nawet do
20.000 zł. Tel. 668 681 931
Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na
dowolny cel Tel. 668 681 931
POŻYCZKA, SZYBKO I UCZCIWIE
Zadzwoń Tel. 668 681 931
GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL
ZADZWOŃ Tel. 668 681 931

WIĘCEJ NA
SACZ.IN

OGŁOSZENIA DROBNE
Stolarza meblowego, montażystę szaf
wnękowych przyjmie do pracy firma
Maestro. tel. 602 595 527
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

0/ĉ9#:+!
Nawet w 24 godziny!
DOZ

szybko i uczciwie

668 681 931 *
www.krakow.proficredit.pl
KOSZT POČCZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA

TWOJEPIENIČDZe

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Złote jabłko
Podczas Światowego Dnia Turystyki starosta nowosądecki Marek Pławiak wręczył dyplomy wyróżniającym się obiektom turystycznym oraz
duże Złote Jabłko Sądeckie dla Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania „Dom Pielgrzyma Opoka” w Starym Sączu.

i podkreślać osiągnięcia województwa w dziedzinie innowacji oraz regionalne dziedzictwo kulturowe. Na
zwycięzcę czeka nagroda pieniężna.

Ulgi dla rodzin
W Starym Sączu duże rodziny zapłacą mniej za wodę i śmieci. Ulgi
wprowadzono od 1 października.
(R, AM)

Gadżet regionalny
Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w konkursie na gadżet promocyjny regionu. Prace konkursowe muszą być zaprojektowane w oparciu o nowe logo Małopolski
REKLAMA

WIĘCEJ NA
SACZ.IN
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POSEŁ ANDRZEJ CZERWIŃSKI
SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE
CZĘŚĆ II

DLA LUDZI

W 2011 roku przyjęliśmy ustawę o efektywności
energetycznej. Wprowadziliśmy system tzw. białych certyfikatów jako mechanizm rynkowy prowadzący do zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii
elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.
Kompleksowo zajęliśmy się kwestią termomodernizacji budynków. W latach 2008 – 2014 wydano na ten cel 7 mld zł.
Wprowadziliśmy ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii W ubiegłym roku łączny udział „zielonej”
energii w końcowym zużyciu ciepła, prądu i paliw transportowych przekroczył 11 %. Sukcesywnie dbaliśmy o rozwój
infrastruktury energetycznej. Po 2008 roku wybudowano
lub zmodernizowano 2632 km gazociągów przesyłowych
i dystrybucyjnych. W 2014 roku nasze projekty na budowę
połączeń gazowych z Litwą, Czechami i Słowacją zyskały
aprobatę i wsparcie finansowe (ponad 300 mln euro) z funduszu UE „Łącząc Europę”. Obecnie kończymy budowę gazoportu w Świnoujściu.

ROZWÓJ ENERGETYKI I OZE

WSPARCIE DLA ROLNIKÓW

WSPACIE DLA MŁODYCH
W 2007 roku wydatki budżetowe związane
z rolnictwem wyniosły 31 mld zł. 6 lat później było to już 53
mld zł. W tym samym czasie dopłaty dla rolników wzrosły
z 7 mld zł (2007 rok) do 14 mld zł (rok 2014), a wartość eksportu produktów rolno-spożywczych uległa podwojeniu (10
mld euro w 2007 roku; 21 mld euro w 2014 roku). W latach
2007-2014 na terenach wiejskich z różnych źródeł wybudowano 17 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ponad
38 tys. kanalizacji zagrodowych i 513 oczyszczalni ścieków.
Odsetek mieszkańców terenów wiejskich korzystających
z sieci kanalizacyjnej wzrósł z 21 % do niemal 31 %, a z sieci
wodociągowej – z 73 % do 76 %.
Polska wieś zmieniała się także w innym wymiarze. W latach 2012-2014 ponad 3,5 tys. placówek bibliotecznych na terenach wiejskich zostało podłączonych do Internetu. Gruntowną modernizację przeszło 45 szkół rolniczych i 36
internatów. Wzrosła także liczba wiejskich placówek przedszkolnych. W 2007 roku było ich 2598 (144 317 miejsc), a 6
lat później już 3448 (230 388 miejsc).

BEZPIECZEŃSTWO

Przez ostatnie 8 lat konsekwentnie zwiększaliśmy wydatki na edukację oraz szkolnictwo wyższe. W 2007
roku wydatki z budżetu państwa na edukację wyniosły 31
mld zł. Na rok 2015 zaplanowano na ten cel 44 mld zł. Na
szkolnictwo wyższe przeznaczono w 2007 roku niespełna 11
mld zł. W 2015 roku było to już 16 mld zł.
Wsparliśmy Program Kierunków Zamawianych,
Program Rozwoju Kompetencji, program „Studiujesz? Praktykuj!”, Akademickie Biura Karier, Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.
W 2011 roku wprowadziliśmy uczelniany monitoring kariery
absolwentów. Dzięki niemu uczelnie mogą lepiej zrozumieć
rynek pracy oraz lepiej przygotować kolejnych specjalistów
do rozpoczęcia kariery zawodowej.
Dzięki programom „Mieszkanie dla Młodych”,
a wcześniej „Rodzina na swoim” wsparliśmy niemal 200 tys.
młodych ludzi przy zakupie mieszkania. Od 1 września 2015
roku kredytobiorcy mogą korzystać z jeszcze lepszych warunków programu „MdM”. Obecne rozwiązania umożliwiają
zakup mieszkania na rynku wtórnym. Rodziny wielodzietne
mogą liczyć nawet na 30 % dofinansowanie.
Modernizacja polskiej armii, wsparcie krajowego
przemysłu zbrojeniowego, redukcja kontyngentu w Afganistanie, budowa niezależności energetycznej - to główne
zadania z zakresu bezpieczeństwa, które realizowaliśmy
w ostatnich latach.
W 2009 roku znieśliśmy powszechny pobór do
wojska i postawiliśmy na rozwój armii zawodowej. Zwiększyliśmy nakłady finansowe na jej unowocześnienie. Tylko
w zeszłym roku na modernizację wojska wydaliśmy aż 8
mld zł. Zakupiliśmy dla żołnierzy nowoczesny sprzęt (m. in.
Leopardy i Rosomaki). Przyjęliśmy także w Sejmie ustawę,
która gwarantuje, że od 2016 roku na obronę Polska będzie
wydawać minimum 2 % PKB.
W zakresie bezpieczeństwa energetycznego
zwiększyliśmy pojemność magazynów gazowych. Obecnie
kończymy budowę terminala LNG w Świnoujściu. Rozpoczęliśmy także budowę 2 nowych bloków energetycznych
w elektrowni Opole. To największa inwestycja przemysłowa
w wolnej Polsce, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych.

DLA SĄDECCZYZNY

Budowa mostu Piwniczna Zdrój - Mniszek nad Popradem

Wyposażenie zakładu radioterapii Ośrodka Onkologicznego

Budowa mostu w Kadczy

Inwestycję, którą oddano do użytku we wrześniu 2015 roku
W 2013 roku dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia (ponad
Inwestycja została zrealizowana w 2014 roku i koszrealizowała po stronie polskiej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 10 mln zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego towała ok. 14 mln zł. Ponad 10 mln zł stanowiła dotacja Ministeri Autostrad. Koszt inwestycji wyniósł 23 mln zł. Nowa przeprawa jeszcze (1,9 mln zł) sądecki szpital zakupił specjalistyczną aparaturę dla zakładu stwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi. Nowa
lepiej skomunikowała Sądecczyznę oraz południe Polski ze Słowacją.
radioterapii. Nowoczesny sprzęt umożliwił ośrodkowi rozpoczęcie dzia- przeprawa powstała z konieczności obejścia osuwiska w Jazowsku.
łalności.
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Rozmowa tygodnia

Moherowe berety to są ludzie, którzy właściwie nie mają praw
a miał zastępców i z PiS, i z Platformy. I to zostało zniszczone, odgórnie
to wymuszono. I wielu innych miejscach też. Ale byli też tacy członkowie Platformy, którzy się zaparli
i ich wyrzucono. Ale powtarzam raz
jeszcze – na poziomie wojewódzkim
okazało się to skuteczne.

- Podczas konwencji wyborczej w Nowym
Sączu senator Stanisław Kogut powiedział
– a wielu sądeczan jest o tym przekonanych - że nasz region przy wielu strategicznych inwestycjach ponosi konsekwencje swojej sympatii do Prawa i Sprawiedliwości. Płaci za to, że macie tutaj
tak ogromne poparcie. Czy uważa Pan,
że rzeczywiście ta sympatia może nieść
za sobą takie konsekwencje?
- Kiedy dokonywano pierwszych
weryfikacji inwestycji po przejęciu
władzy przez Platformę, czytano
projekty zgłoszone i zatwierdzone
w Brukseli. Ta weryfikacja uderzyła bardzo mocno w regiony, które my popieraliśmy i które nas popierały. Więc mam pełne podstawy,
by sądzić, że podobnie było w Nowym Sączu. Najbardziej ewidentne było to jednak na Podkarpaciu,
gdzie zrezygnowano z bardzo wielu
inwestycji wodnych, zapór, wałów, które miały być budowane
na dużej długości. A to są przedsięwzięcia, które mają nie tylko charakter przeciwpowodziowy i energetyczny. Miały tam powstać elektrownie wodne, ale również przynieść efekt turystyczny i wpływać
na całokształt rozwoju regionu.
I żadnych racjonalnych powodów
tych rezygnacji nie było. Również
w wielu wypadkach na poziomie
wojewódzkim mamy do czynienia
z ewidentnym dzieleniem środków
według klucza partyjnego.
- A czy po przejęciu władzy przez PiS Sądecczyzna będzie mogła liczyć, może nie
na protekcję, ale na pomoc w wyrównaniu swoich szans z resztą Małopolski?
- Oczywiście. Dlatego iż my
uważamy, że podziały partyjne
podziałami, ale plany gospodarcze muszą być racjonalne. A główną przesłanką, jaką się kierujemy,
jest doprowadzenie do możliwie
dużego poziomu równości w kraju. Uważamy, że różnice międzyregionalne, jeśli chodzi o zamożność,
REKLAMA

FOT. KRZYSZTOF STACHURA

Rozmowa z JAROSŁAWEM
KACZYŃSKIM, prezesem
Prawa i Sprawiedliwości

są ogromnych rozmiarów, czasem
nawet jak jeden do dziesięciu. Tak
jest na przykład między Warszawą
a okolicami Ełku. I to trzeba naprawić, chociaż oczywiście nie da się
tego zrobić w bardzo krótkim czasie. Są bowiem czynniki obiektywne, nad którymi trudno zapanować,
na przykład poziom wykształcenia
miejscowej ludności, bardzo istotny element wpływający na poziom
PKB. Ale nad tym trzeba pracować
już doraźnie, robić to wszystko,
co może ułatwić aktywność gospodarczą z punktu widzenia możliwości transportowych, dostarczania
energii, elementarnych urządzeń,
które to ułatwiają: magazynów,
suszarni. Na dłuższą metę to jest
także kwestia edukacji i to edukacji nieformalnej tylko związanej
ze zdobytym doświadczeniem. I to
jest perspektywa liczona w dziesięcioleciach, ale trzeba ją mieć. Trzeba
korzystać z przykładu bogatszych
państw na przykład Niemiec. Niemcy po odzyskaniu jako takiej suwerenności, bo nie była to przecież
pełna suwerenność w 1949 r., wyraźnie planowali wychodząc o dziesięciolecia do przodu i wyszło im.
- Czy będzie się Państwo starali o to, by
PiS - jeśli uda się Wam przejąć władzę
w państwie - przejęło również ważne instytucje na poziomie lokalnym?

- My nie będziemy próbować budować nomenklatury. To, co zrobiła Platforma i PSL podczas ostatnich
i przedostatnich wyborów samorządowych, to w gruncie rzeczy próba budowy jednolitej władzy państwowej. A to było hasło przewodnie systemu komunistycznego. Oni
zakazali sojuszów z nami. Na poziomie lokalnych samorządów nie zawsze było skuteczne, ale już na poziomie województw niemal stuprocentowo. To jest zupełnie sprzeczne
z praktyką demokratyczną państw,
w których demokracja już dojrzała. Posłużę się przykładem Niemiec.
W landach są najróżniejsze sojusze,
zupełnie inne niż w Berlinie czy
Bonn. Nie ma żadnej symetrii i nikt
tego nie uważa za coś niewłaściwego. Tak samo powinno być w Polsce. Musimy tego typu rozwiązania
uważać jako oczywiste, bo inaczej
powstanie mechanizm, który zacznie przypominać nomenklaturę.
A rodzi różnego rodzaju niebezpieczeństwa. My odrzucamy argument:
wygrajcie wybory. Tak nie można.
Trzeba te sprawy zostawić samorządowcom, a ci lokalni samorządowcy czasem wcale nie są w takich animozjach jak my w Warszawie. Chcą
i potrafią ze sobą współpracować.
W Koszalinie przynosiło to znakomite efekty, gdzie prezydentem był
bezpartyjny Mirosław Mikietyński,

- Wiele osób się zastanawia, jak na tak
wysokiej drugiej lokacie sądeckiej listy wyborczej znalazł się Józef Leśniak,
wcześniej w regionie niemal nieznany.
To nowy klucz do wygranej?
- Po prostu potrzebni są nowi ludzie. W wielu miejscach mamy na listach nowych ludzi przedtem szerzej
nieznanych. Pan Leśniak jest świetnie wykształcony, obyty także międzynarodowo. Nie wszyscy ludzie
muszą się wywodzić z Warszawy,
Krakowa czy kilku innych wielkich
miast. Jeżeli tutaj w gminie mieszka pan, który ma studia skończone na kilku kierunkach (m.in. na
warszawskiej SGH czy i prestiżowej
paryskiej HEC – Ecole des Hautes
Etudes Commerciales - dop. red.),
świetnie władza przynajmniej dwoma językami, lata spędził za granicą,
gdzie zdobył spore doświadczenie,
dlaczego mamy mu nie pomóc? Nie
dać wysokiego miejsca na liście? On
z dalszych miejsc nie miałby szans.
A tak mam nadzieję, że dostanie się
do Sejmu i zostanie mocnym elementem naszego klubu. Potrzebni są nam ludzie, którzy są dobrze
przygotowani. Dobra władza jest
w głowie.
- Pokusiłby się Pan o podanie faworytów tej listy?
- No nie, w żadnym razie nie chcę
nikogo faworyzować. Oczywiście
zdaje sobie Pani sprawę, że Piotr Naimski to mój kolega od dziesięcioleci.
Ale przecież on tu też mieszkał, wykładał i pracował na WSB – uczelni,
która cieszyła się kiedyś ogromnym
autorytetem, a której teraz już prawie nie ma. Nad czym bardzo boleję.
- Dosłownie tuż przed ogłoszeniem list
doszło u nas do znamiennej migracji.
Człowiek, który miał startować z list PiS
do Sejmu, ostatecznie został kandydatem do Senatu z listy Platformy Obywatelskiej. Jak Pan się zapatruje na podobne migracje?
- Kto to był?
- Tadeusz Nowak.
- Przyznaję się do niewiedzy. Ale
powiem tak: są ludzie, którzy mają
wyrobione poglądy polityczne i tych, nie ukrawam, osobiście cenię
sobie najwyżej – i są ludzie, którzy
REKLAMA

nie bardzo są wyrobieni politycznie,
ale też uczestniczą w życiu publicznym i to jest normalne na wszystkich kontynentach. To są tacy ludzie
troszkę bez właściwości i ich udział
w polityce uważam za ryzykowny.
- Otrzymał Pan tytuł Człowieka Roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Wielu komentowało, iż biznes stwierdził, że okręt, na którym tak długo płynął, czyli PO, tonie, więc trzeba zrobić
ukłon w stronę PiS.
- Skomentuję to inaczej. W Polsce przez wiele lat trwał taki bardzo
niedobry proces. Opozycję, tę realną, mającą poparcie minimum kilkudziesięciu procent społeczeństwa
próbowano wyeliminować z życia
publicznego. Traktowano na zasadzie albo non es, albo próbowano
odbierać jej godność. To była fatalna socjotechnika. Mówiąc żartem,
ci z PO, którzy to zaplanowali, będą
się w piekle smażyć, a już co najmniej bardzo długi czas w czyśćcu
spędzą. Bo to niezwykle groźne dla
demokracji i całego życia publicznego. Groźne dla całego mechanizmu
demokratycznego, który w oczywisty sposób jest mechanizmem
konfliktu, tylko konfliktu ujętego
w pewne ramy. A oni z tego zrobili wojnę i ogłosili, że te symboliczne moherowe berety to są ludzie,
którzy właściwie nie mają praw.
Formalnie mogą głosować, ale ci,
których poparli, nie mogą nic w Polsce zrobić. Donald Tusk bardzo wyraźnie to powiedział. Z kolei Aleksander Kwaśniewski, gdy mój brat
Leszek był prezydentem, powiedział
mu, że jedyne wyjście to ministrem
gospodarki zrobić Jana Rokitę. Problem polega na tym, że to by oznaczało, że nie ten ma władzę, który
wygrał wybory, tylko ten, który
w tej konkurencji przegrał. A to byłoby odrzucenie podstaw demokracji.
Inna rzecz, że Platforma chciała
wtedy tak zliberalizować gospodarkę, że do dziś byśmy się z tego nie
wygrzebali. To tak naprawdę były
popłuczyny po liberalizmie. Liberalizm jest godny uwagi, ale tylko
wtedy, gdy zajmują się nim ludzie
na odpowiednim poziomie. W tym
wypadku tak nie było. Mam nadzieję, że 25 października to się ostatecznie skończy. My nie będziemy
nikogo eliminować. My uważamy,
że demokracja powinna się odbywać na normalnych zasadach i że
powinniśmy strzec wolności oraz
tych zasad, o których już mówiłem:
wolni z wolnymi, równi z równymi
.
ROZMAWIAŁA EWA STACHURA
ROZMOWA NIEAUTORYZOWANA
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Wybory Parlamentarne 2015
Debata Regionalnej Telewizji Kablowej i „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Część 1. Region
Wojciech Molendowicz: Jakie są najważniejsze kierunki rozwoju Sądecczyzny i skąd
wziąć pieniądze na ich realizację?

Adam Wojtas (Nowoczesna): – Ryszard Florek powiedział na biznesowym spotkaniu, że dotychczasowe
rządy równo dzielą, ale równo dzielą biedę. Każdy z państwa zarabia jakąś kwotę w złotówkach. Nowoczesna będzie dążyć do tego, że za kilka
lat będziemy tę kwotę zarabiać, ale w
euro. Musimy uprościć system podatkowy, uwolnić energię, która w Sądeczanach drzemie, mamy duży potencjał. W kraju jest ogromna biurokracja
hamująca rozwój. Jeżeli chodzi o region to najważniejsza jest Sądeczanka,
będziemy walczyć o dobrą komunikację z Nowym Sączem.

Adam Wojtas – ur. 25 stycznia 1978 r.
w Nowym Sączu. Zamieszkały w Łącku. W 1997 r. wyjechał do Krakowa,
gdzie rozpoczął pracę, jako pracownik ochrony w Telekomunikacji Polskiej. Ukończył zarządzanie przedsiębiorstwem na Wyższej Szkole Biznesu
w Krakowie. W 2005 w Łącku otworzył VIP SECURITY SYSTEM. Wyróżniony
przez prezesa PZP za poprawę bezpieczeństwa na Polskich Stadionach. Od
8 lat odpowiedzialny za bezpieczeństwo najważniejszych ludzi w Polsce.
Iwona Pycińska (Kukiz’15): - Polska
jest w katastrofalnym stanie. Obecnie
3 mln obywateli zostało wręcz wypędzonych z kraju, ponieważ nie było dla
nich tutaj miejsca. 2,8 mln obywateli
żyje poniżej minimum socjalnego, to
jest za 540 zł. Za taką kwotę nie da się
przeżyć. Obietnica PiS-u dania zasiłku
na dziecko, czyli jałmużny w wysokości
500 zł, jest nieadekwatna do potrzeb,
wręcz poniżająca. Mamy ogromny dług
publiczny, jesteśmy zadłużeni na skalę
niespotykaną od czasów Gierka. Gierek nie zadłużył tak Polski jak rządzące naprzemiennie od 26 lat partie toczące jałowy spór.
Stanisław Pasoń (Polskie Stronnictwo Ludowe): - Humorystycznie powiem, że jeśli bieda i nędza wyglądają tak jak moi przedmówcy, to gratuluję - elegancko ubrani, wykształceni
ludzie. Trzeba dużo zmieniać, ale trzeba to robić powoli. Myślę, że tradycyjnie wszyscy już mówimy o Sądeczance, bo każdy, komu zależy na rozwoju regionu, tu musi być ponad podziałem. Ale możemy też powiedzieć, że
jest dużo firm o zasięgu globalnym.
Myślę, że trzeba pozytywnie lobbować
w tych sprawach.
Marta Mordarska (Prawo i Sprawiedliwość): - Nie ma dzisiaj ważniejszego
zadania dla Sądecczyzny jak poprawa
dostępności komunikacyjnej, z której powodu bierze się szereg naszych
problemów. Trzeba na to popatrzyć

w szerszym kontekście, bo oczywiście mówimy o Sądeczance, której nie
należy traktować, jako tylko i wyłącznie drogi do Nowego Sącza. Musimy
o tym myśleć w kategoriach drogi na
Słowację. Mamy nowo otwarty most,
przez który nie mogą przejeżdżać tiry.
Nasi kierowcy i nasze firmy transportowe, które są zapleczem gospodarczym regionu, muszą pokonywać 200
km więcej, żeby przejechać przez granicę. Trzeba jak najszybciej spowodować, żeby ten stan rzeczy się zmienił.
Marcin Poręba (Platforma Obywatelska): – Chcę stanowczo zaoponować
stwierdzeniom, iż Polska jest w stanie
krytycznym. Wystarczy przejechać
się po Polsce, by zobaczyć jak wygląda
stan kraju. Polska jest cały czas w budowie. Zgodzę się ze wszystkimi, którzy stwierdzają, że w regionie praca
powinna przebiegać ponad podziałami.
Rzeczywiście myśmy powinni przede
wszystkim kierować nasze siły i środki właśnie w nasz region. Niczym nowym jest to, że głównym problemem
jest infrastruktura zarówno drogowa
jak i kolejowa.
Leszek Gieniec (KORWiN): – Przede
wszystkim infrastruktura, bo to jest
konieczność. Jest też bardzo istotne,
aby zadbać o to, aby w naszym regionie coś się działo. Myślę, że trzeba ułatwiać ludziom działanie, zmniejszyć
obciążenia podatkowe. Niestety, ludzie
stąd uciekają, przygnębieni wszystkimi
reformami dla przedsiębiorców. Ludzie
wyjeżdżają, uciekają, więc infrastruktura jest jak najbardziej potrzebna, ale
infrastruktura to nie wszystko. Infrastruktura to nie jest Polska. Moim zdaniem po prostu jest troszeczkę dramatycznie w tym momencie, że tyle Polaków ucieka nie po to, żeby lepiej zarobić, tylko po to, by żyć godnie. Tutaj
właśnie bym się skupił.

Leszek Gieniec - urodzony w 1975 r.,
przedsiębiorca, technik elektryk, działacz społeczny w zakresie ochrony i
promocji zdrowia oraz pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Aktywnie wspiera i promuje ekologiczne i ekonomiczne
środki transportu, walczy z biurokracją,
korupcją i nieuczciwością urzędniczą.
Nie należy do żadnej partii politycznej.

Część 2. Gospodarka
Wojciech Molendowicz: Polska w ruinie czy
Polska w budowie? Jaka jest Państwa diagnoza stanu gospodarki, a jeśli jest zła, to
jakie są Państwa recepty?

Leszek Gieniec: – Sytuacja jest
wręcz dramatyczna. Bo to, że budujemy mnóstwo różnych obiektów użyteczności publicznej: stadiony, autostrady, sporo dróg w regionie, to
jedno. Ale z drugiej strony pozwalamy na to, żeby pozbywać się polskich

przedsiębiorstw kluczowych, tak jak
teraz ostatnio mamy problem z PKP
Energetyką, która ma być sprzedana
za ok. 1,5 mld zł. To są kluczowe rzeczy, które przynoszą dochód. Jeżeli my się pozbędziemy całego majątku, to czym my będziemy jako Polska.
Jeśli się pozbędziemy wszystkiego, co
nam przynosi dochód, naprawdę będzie coraz gorzej, będziemy tylko i wyłącznie uzależnieni od Unii Europejskiej
i od Niemiec, a wtedy nie ma wolności.
Marcin Poręba: - Oczywiście Polska
w budowie i Polska rozwijająca się. Pamiętajmy, że rząd PO i PSL funkcjonuje
w czasach najgorszego od stulecia kryzysu finansowego i bardzo dobrze sobie z tym kryzysem poradził. Wiemy,
że były różne propozycje m.in. propozycje PiS, aby zmienić funkcjonowanie
gospodarki, aby uchronić się od biznesu. Takie rozwiązania przyjęły państwa
nadbałtyckie i wiemy, że w tych państwach mieliśmy do czynienia z recesją w wysokości ok. -20%. Pamiętajmy, że w krajach nadbałtyckich rząd
obcinał emerytury i obcinał płace w
sferze budżetowej. Koalicja Platforma Obywatelska i PSL potrafiła rzeczywiście przejść niejako suchą nogą
przez ten kryzys, co więcej mając cały
czas dodatni produkt krajowy brutto. Dodatkowo, co też jest ważne, cały
czas się rozwijamy i w przestrzeni tego
kryzysu, tych kilku lat, my mamy bardzo wysoki efekt dodatni. I to jest ważne. Polska nie jest w ruinie, Polska jest
w budowie, Polska jest krajem rozwijającym się.
Marta Mordarska: - Polska wymaga naprawy, bardzo wielu działań oddolnych. Jak powiedziała kandydatka
na premiera, pani Beata Szydło, dzisiaj
jest czas na rzemieślników. Tu na Sądecczyźnie rzemieślnik cieszy się dobrą sławą, nieskazitelną opinią, to jest
ktoś, kogo obdarzmy najwyższym zaufaniem. To jest czas, kiedy w rządzie
i również w parlamencie powinni się
znaleźć właśnie rzemieślnicy, którzy
na co dzień mają do czynienia z tym
stanem, który wynika z ustaw. Jak
wiele jest do zamiany, trudno omówić w minutę. Warto odwołać się to
tego, co pewnie jest najbliższe samorządom lokalnym. Choćby nawet problem oświaty, finansowania tej oświaty, to musi ulec zmianie.
Stanisław Pasoń: - Przy odrobinie obiektywizmu można mieć dużo
pretensji, każdy je ma. Ale jeśli mówi
się, że Polska jest w ruinie, to chyba się
mieszka w zaścianku i nie wędruje po
świecie. Bez względu na tę ruinę czy nie
ruinę pracowały i PiS i PO, i PSL. To nie
jest jedna składanka. Trzeba docenić
to, co się do tego czasu zrobiło. Trzeba
usprawniać prawo, niektóre procedury, które nas gnębią. Nie mówmy o Polce w ruinie, bo byłoby to śmiesznością.
Uważam, że ludzie, którzy pojechali z granicę, dokształcali się, pracowali, tego czasu nie przespali. Odnośnie
rzemieślników zgadzam się, ale też
prawidłowo muszą rozwijać się firmy
rzemieślnicze i firmy globalne. Dzięki
PiS,PSL i innym partiom wieś diametralnie się zmieniła.
Iwona Pycińska: - Jesteśmy jednym
z najbiedniejszych krajów Europy. Polak zarabia czterokrotnie mniej np. w

Stanisław Pasoń - urodzony 31 października 1960 r. w Nowym Sączu.
Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zbylitowskiej Górze
koło Tarnowa. Rolnik i hodowca z
35-letnim stażem pracy w gospodarstwie, przedsiębiorca w branży rolnej specjalizujący się w agroturystyce, owczarstwie i hodowli bydła. W latach 1993-97 poseł na Sejm.
fabryce Opla niż Niemiec za tą samą
pracę. Jesteśmy parobkami we własnym kraju, tanią siłą roboczą, niewolnikami kredytowymi. Mamy 30 tys.
ludzi bezdomnych, 2 mln bezrobotnych, z których 90 % nie ma żadnego
zasiłku. Są to ludzie zostawieni przez
państwo samym sobie. Są dramatycznie niskie wszelkie renty a nawet–
ostatnio mieliśmy przykład w telewizji - ZUS odbiera rentę kobiecie, która
miała amputowaną nogę, na wychowaniu 5-letnią córkę. ZUS odebrał jej
rentę, mówiąc, że może iść do pracy.
Doskonale wiem, że państwo jest zawłaszczone przez sitwy partyjne, które zatrudniają w instytucjach samorządowych, rządowych, spółkach skarbu
państwa tylko swoich ludzi.
Adam Wojtas: - Uważam, że Polska
nie jest w ruinie, natomiast potrzebuje
wiatru w plecy. Z wypowiedzią o lokowaniu swoich ludzi się zgadzam. Oczywiście trzeba to zmienić. Nowoczesna
ma 3 zasady, jeżeli chodzi o gospodarkę. Wolność – co nie jest zabronione
jest dozwolone. Trzeba uprościć przepisy. Nie może być tak, że rolnik, który ma 200 ha jest na KRUSie, a piekarz
lub taksówkarz płaci normalny ZUS.
Jesteśmy też za tym, żeby tych przywilejów nie zabierać. Ale od roku 2016
niech wejdą równe zasady dla wszystkich. Czyli startujemy w 2016: piekarz płaci ZUS, rolnik płaci ZUS jako
przedsiębiorca. Nie zabieramy żadnych
przywilejów.

Część 3. Ekologia i
zdrowie.
Wojciech Molendowicz: Nowy Sącz to jedno z
najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, co rzutuje na zdrowie sądeczan. Co z
tym problemem zrobić i czyje to jest zadanie:
rządu, władz wojewódzkich czy lokalnych?

Adam Wojtas: – Problem dotyczy
okresu zimowego. Tutaj ekologia musi
też współgrać z ekonomią. Wiem, że
każdy z państwa będzie mówił o odnawialnych źródłach energii, też w
tę stronę chciałbym pójść. Ten problem musi być ekonomicznie opłacalny dla mieszkańców Nowego Sącza. Dzisiaj panu Iksińskiemu, nie zakażemy palenia w piecu, jeżeli nie będzie to ekonomicznie uzasadnione.
Druga kwestia - jeżeli państwo będzie
dotować instalacje gazowe jak np. w
Krakowie, musimy to wspierać, ale
to ogrzewanie musi się ekonomicznie

opłacać przeciętnemu człowiekowi.
Solary, pompy ciepła etc. to są kwestie
przyszłościowe, które państwo powinno dotować.
Iwona Pycińska: – Gdyby sądeczanie byli ludźmi majętnymi, nie paliliby
w piecach byle czym i stopień skażenia
środowiska naturalnego byłby niższy.
Nasza recepta na ożywienie regionu
to decentralizacja urzędów państwowych, na wzór Czech, Słowacji czy
Niemiec. Wszelkie urzędy niekoniecznie muszą być zlokalizowane w Warszawie. Trybunał Konstytucyjny może
być choćby w Sączu. Gdy urzędy centralne będą u nas, będzie to za sobą pociągać nowe miejsca pracy.
Stanisław Pasoń: – Ekologia to nie
tylko piece ale i ochrona środowiska.
Nie może być tak, że ekolodzy paraliżują niektóre poczynania gospodarcze. Ekologia musi być dla ludzi. Wycięcie jednego drzewa nie może być
problemem, a ekolodzy nie mogą zarabiać na oprotestowywaniu. Musimy
z naszego rejonu wyciągać walory, ponad podziałami. Albo turyści zostaną u
nas, albo wybiorą Słowację. Jeśli nie zostaną u nas, to skąd wziąć pieniądze?
Marta Mordarska: – Ochrona środowiska wymaga spójnego prawa.
Tymczasem jest ono bardzo niespójne, mieliśmy okazję się o tym przekonać podczas sesji Sejmiku Województwa, gdy wszystkie instancje uchyliły
uchwałę w sprawie ograniczania emisji smogu w Krakowie. Dużo się o tym
mówiło podczas Forum Ekonomicznego. Potrzebne jest jasne, spójne i czytelne prawo, które będzie służyło obywatelom. Ale jeżeli państwo zgłasza oczekiwania, że chce używać gazu, proszę
zobaczyć ile to kosztuje i ile w portfelach mają sądeczanie. Zadaniem włodarzy miasta Nowego Sącza jest dbanie o ekologię i to się dzieje poprzez inwestycje i program KAWKA, na który uzyskaliśmy kilkanaście milionów
złotych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.

Marta Mordarska - urodzona 18 sierpnia 1964 r. Absolwentka Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnomocnik prezydenta miasta
Nowego Sącza ds. Społecznych. Członkini katolickiego stowarzyszenia ARKA.
W ostatnich latach zrealizowała wiele
programów dedykowanych młodzieży, rodzinom, seniorom, osobom niepełnosprawnym, na które pozyskiwała zewnętrzne środki finansowe z budżetów: wojewódzkiego i centralnego. Pomysłodawczyni i współtwórca nowosądeckiego Klubu Młodzieżowego „Kotłownia". Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nowym Sączu.
Marcin Poręba: – Problem ekologii jest problemem trudnym i złożonym z racji tego, że należy zrównoważyć interesy zarówno rynku pracy, turystyki i czystego środowiska. Ziemię
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zostawimy naszym dzieciom i wnukom, dlatego ekologię trzeba rozważać
na kilku poziomach. Polska przez kilka
najbliższych lat jest skazana na węgiel.
Nowe technologie ograniczają emisję
szkodliwych substancji. W tej chwili
mówimy o dobrej jakości węglu, który
nie emituje tylu zanieczyszczeń. Ja od
kilkunastu lat palę gazem, jeżdżę samochodem z instalacją gazową i uważam, że każdy mieszkaniec Sądecczyzny, bo tutaj mamy ten problem, powinien zreformować swoją mentalność
ekologiczną.

Marcin Poręba - politolog, specjalista
w zakresie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, administracji publicznej oraz audytu wewnętrznego. Absolwent Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat
obronił na Wydziale Politologii UMCS w
2008 roku. Do 2011 r. służył w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu na stanowisku naczelnika wydziału finansów w stopniu majora Straży Granicznej. Od 2009 r. wykładał w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University. Obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Leszek Gieniec: – Uważam, że
Polacy lepiej wiedzą, co jest dla nich
dobre. Polak musi mieć możliwość
działania i myślenia ekonomicznego. Jeżeli mu się to będzie opłacało,
to będzie to robił. Wszelkie ustawy
zakazujące palenia węglem to bicze, którymi się będzie niepotrzebnie uderzało w biednych. Osobiście
nie korzystam z paliwa, mam samochody elektryczne i w firmie i prywatnie. Przekonuję wszystkich, że
można jeździć ekologicznie i wygodnie, a nawet to na tym zarobić. Tutaj lokalnie złożyliśmy projekt szybkiego ładowania, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z bezemisyjnych samochodów.
Jest to opłacalne. Podobnie sprawa
się ma z fotoelektryką, jeśli państwo nie będzie zabraniać odsprzedaży prądu do zakładów elektrycznych, sporo ludzi z tego skorzysta,
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nie tylko zarabiając, ale i działając
proekologicznie.

Część 4. Uchodźcy
Wojciech Molendowicz: Czy przyjąłby Pan
uchodźcę do domu?

Leszek Gieniec: – Około dwóch tygodni temu rozmawiałem w rynku z
bezdomnymi, których największym
marzeniem jest zjeść ciepły posiłek,
a tych Caritas w sobotę nie funduje.
Teoretycznie mamy wspaniały system
państwa opiekuńczego, a nie potrafimy zadbać o swoich ludzi. Nie jestem
za rozbudowaną pomocą społeczną, bo
nie o to w tym wszystkim chodzi. Napływ emigrantów to napływ ludzi islamu. To nam zagraża. Arabia Saudyjska nie przyjęła ani jednego emigranta,
ale chce sfinansować budowę dwustu
meczetów w Niemczech, bo dla islamisty budowa meczetu w danym miejscu to znak, że dana ziemia należy do
nich i należy ją opanować. To jest podejście religijne.
Marcin Poręba: – Pojęcie solidarności europejskiej jest bardzo trudnym problemem i wyzwaniem. Myślę, że Polska poradziła sobie nim,
osiągając te warunki, które chciała, czyli jednostronne decydowanie,
jaka będzie ilość osób, które ewentualnie przyjmiemy. Trzeba pamiętać, że
nie będą to emigranci zarobkowi, tylko uchodźcy - ludzie, którzy są w stanie zagrożenia życia. Polska postawiła
na tym, że osoby ze statusem uchodźcy będą weryfikowane pod względem
bezpieczeństwa państwa. To ważne z
punktu widzenia innej kultury. Problem uchodźców istnieje, ale Polska
bardzo dobrze sobie poradziła, bo to
my będziemy decydować o tym, kto
i na jakich zasadach będzie w Polsce
przyjęty.
Marta Mordarska: – W Europie
panuje głęboki chaos informacyjny
w sprawie problemów związanych z
przyjmowaniem imigrantów. A przez
sądeckie podwórko przetaczają się
ostatnio wizje dotyczące zagospodarowania budynków po Straży Granicznej, która tutaj powinna czym prędzej
wrócić, by strzec granic i naszego bezpieczeństwa, na ośrodek dla uchodźców. Miałoby się pojawić około 800
osób niekoniecznie znanego statusu.
„Nie” dla ośrodka dla uchodźców w
Nowym Sączu, „tak” dla pomocy ludziom, którzy jej potrzebują, szczególnie z bliskiego nam Wschodu.

Stanisław Pasoń: – Uchodźców musimy podzielić na politycznych, którzy są nieszczęśliwi i muszą uciekać, i
na zarobkowych. Polacy doświadczyli
obu takich emigracji i sądzę, że musimy
na to spojrzeć z większą kulturą. Jestem
katolikiem, ale ani się z tym nie obnoszę ani nie chwalę. Mnie, mojej rodzinie, normalnym katolikom islam nie
zagraża. Problem uchodźców to problem Unii Europejskiej. Mogę się zastanawiać, gdzie do tej pory były służby specjalne, bo pewne rzeczy można było przewidzieć. Nie chcę jednak
siać nienawiści, to tacy sami ludzie, nie
czuję się od nich ani lepszy, ani gorszy.
Iwona Pycińska: – Jestem przeciwko przyjmowaniu uchodźców muzułmańskich, przyjęłabym natomiast
chrześcijan, którzy są przez muzułmanów w Syrii prześladowani i mordowani. Na stronie „wojownicy Kukiza”
można zobaczyć relacje z morderstw,
gdzie małym dzieciom ucinane są głowy. Są to rzeczy przerażające, islam to
zło w czystej postaci, to średniowieczna dzicz. Nie zgodzę się z kandydatem
Platformy, że przez Morze Śródziemne nie przeprawiają się bojownicy Państwa Islamskiego.

Iwona Pycińska – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała jako dziennikarka radiowa, kadrowa, nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i plastyki. Społecznie działała jako wolontariuszka w Towarzystwie Opieki nad
Zwierzętami w Nowym Sączu. Wychowuje 17-letniego syna. Jest singielką. W przeszłości była członkiem
Unii Pracy, gdzie pełniła funkcję sekretarza Rady Powiatowej UP.
Adam Wojtas: – Nie demonizujmy
tego problemu. Polska powinna być
przygotowana na to, że uchodźcy się
u nas wcześniej czy później się pojawią. Mnie zabrakło głosu prezydenta,
pani premier i Rady Gabinetowej. W
tych organach powinny być te kwestie dyskutowane. Powinniśmy mówić jednym głosem na zewnątrz. Jeżeli chodzi o Nowy Sącz, gdyby przyjechała tutaj czteroosobowa rodzina
z Syrii, to nie zachwiałoby to lokalną
równowagą. Tutaj także są specjaliści,

które weryfikują uchodźców. Jeśli ktoś
potrzebuje pomocy, to bezwzględnie
trzeba pomóc.

Część 5. Światopogląd
Wojciech Molendowicz: Religia w szkole czy
w salce katechetycznej? Dyskusja nad zmianą płci to ważny problem dla Polaków czy temat zastępczy?

Adam Wojtas: – Nowoczesna zajmuje się gospodarką, ale oczywiście,
nie uciekamy od tematów światopoglądowych. Nikomu nie będziemy zaglądać pod kołdrę, uważamy, że jeżeli dwie osoby dorosłe tworzą jakiś
związek, to państwo nie powinno im
utrudniać legalizacji tego na zasadzie
umowy cywilnoprawnej czy związku partnerskiego. Jesteśmy przeciw
adopcji dzieci przez homoseksualistów. Natomiast jeśli chodzi o religię, to pamiętam, kiedy na religię
chodziło się do salki katechetycznej,
tam czuło się wspólnotę. Dziś niestety katecheta jest nauczycielem takim
jak pani od polskiego, od angielskiego. Religia powinna być finansowana
ze składek Kościoła i każdy podatnik
powinien mieć możliwość odpisania 1
proc. na kościół.
Iwona Pycińska: – Chcemy przywrócić decydowanie zapisane w Konstytucji, że władzą zwierzchnią w Polsce jest naród. Jeśli chodzi o religię w
szkołach, nie mam nic przeciwko religii zarówno w salkach katechetycznych jak i w szkołach. Pozostawiamy
to do decyzji obywateli. Do tego służy referendum, które jest kwintesencją demokracji. To ludzie powinni decydować jak będzie wyglądało
państwo, także kto będzie zasiadał na
kluczowych stanowiskach. Ta sama
kwestia dotyczy religii w szkołach.
Jeśli będzie projekt obywatelski, pod
którym podpisze się pół mln obywateli, to ogłaszamy referendum, i obywatele sami wypowiedzą się, czy chcą
religii w szkołach czy w salkach katechetycznych.
Stanisław Pasoń: – Ja jestem wychowany w salce katechetycznej, ale
dla mnie jest obojętne czy religia będzie w szkole czy w salce, byle byłyby
do tego warunki. Pobożności nie mierzy się tym, gdzie się modlimy, w jakiej salce była religia. Odnośnie referendów, to po to mamy wybory parlamentarne, aby wybrać reprezentantów, od których naród i obywatele wymagają decydowania. Nie może
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być tak, że co chwilę robimy referendum i wydajemy na nie miliony.
Marta Mordarska: - Miałam okazję być w Parlamencie Europejskim na
otwarciu wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II. Usłyszałam, jak trudno
było uzyskać zgodę na wystawę dedykowaną w tym miejscu Janowi Pawłowi II, ponieważ mogła ona obrażać
uczucia religijne. Dziś trudno doszukać się w Brukseli śladów po założycielach UE, którzy są kandydatami na
ołtarze. Przed nami, jako krajem katolickim ważne zadanie – wychowywanie młodych ludzi do wartości, te
wartości dla nas, tak jak rodzina i ojczyzna, są święte.
Marcin Poręba: – Jestem za pozostawieniem dotychczasowego stanu rzeczy. Religia jest bardzo ważna
w wychowaniu młodego pokolenia.
Sam też chodziłem na religię do salki
i też uważam, że ten przekaz był bardziej pełen ducha, teraz religia stała
się przedmiotem, ale jestem za tym,
żeby zostawić ten stan. Natomiast
religia powinna być albo pierwszym
albo ostatnim przedmiotem, aby osoby, które niekoniecznie są wyznania rzymsko-katolickiego mogły nie
uczestniczyć w tych lekcjach. Natomiast jeśli chodzi o związki partnerskie – konstytucja wyraźnie mówi,
że małżeństwo to związek kobiety i
mężczyzny. Oczywiście możemy zastanowić się nad podjęciem ustawy o
związkach partnerskich, ale z wyłączeniem małżeństwa.
Leszek Gieniec: – Zgodzę się, że
gdy lekcje religii odbywały się w salach, to było to większe sacrum. Dziś
ten duch został nieco zatracony. Natomiast nie jestem za tym, by co
chwilę reformować szkolnictwo, bo
zajmujemy się tematami, które w
tym momencie nie są najważniejsze.
Owszem religia uczy pewnych zasad, ludzie bez zasad są ludźmi pustymi. My jako państwo chrześcijańskie musimy się do tych tradycyjnych
zasad odnosić. Temat związków partnerskich, homoseksualistów uważam
też za temat zastępczy, homoseksualiści byli, są i będą, ale wynoszenie
tego na ołtarze, to jawny atak na mnie
i moje dzieci. Nie możemy pozwolić
na to, żeby pewne dewiacje czy odstępstwa od norm społecznych były
promowane. Małżeństwo służy prokreacji, żeby ludzie tworzyli nowe
pokolenia, takie związki temu nie
służą, więc nie ma co ich wspierać.

CAŁOŚĆ DEBATY W TELEWIZJI RTK
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„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

W Nowym Sączu rozwijamy młode talenty!
W Nowym Sączu realizowanych jest szereg działań i projektów
dedykowanych młodzieży. Koordynatorem tych przedsięwzięć
jest Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych.
Aktualnie młodzież z Nowego
Sącza uczestniczy w projekcie
„ABC Młodego Obywatela” dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach tej inicjatywy młodzi
Sądeczanie uczestniczą w niestandardowych warsztatach i aktywnościach. Kilkanaście dni temu
aktywnie uczestniczyli w jubileuszowym Forum Ekonomicznym
Młodych Liderów, wcześniej zgłębiali tajniki języka angielskiego oraz
historii zabytkowych sądeckich kamienic.
Niezwykle ciekawe były zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pobudzania kreatywności. Sceneria warsztatów
była wyjątkowo przyjazna, bowiem
młodzież spotkała się na terenie
Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w
Nowym Sączu. Tam oprócz zajęć
merytorycznych oraz ćwiczeń pozwalających poznać się nawzajem
i pobudzić kreatywność, znalazł się
czas na grilla i słodki poczęstunek.
Ideą zajęć z zakresu komunikacji i pobudzania kreatywności było motywowanie młodych
liderów do podejmowania wyzwań, przygotowanie do podjęcia pracy wolontarystycznej, a
także wzmacnianie pewności siebie i otwartości na świat i ludzi.
Forma zajęć była niestandardowa. Młodzież została podzielona
na grupy, z których każda odpowiedzialna była za inne zadanie.
Pierwsza przygotowywała produkty na grilla, druga i trzecia sałatki owocowe i warzywne, kolejna porządkowała teren ogrodu i
aranżowała wystrój miejsca zajęć
oraz spożywania posiłku, ostatnia
natomiast przygotowywała gry i
quizy integracyjne. Każde z tych
zadań mocno zaktywizowało Sądeczan, dając im poczucie odpowiedzialności za powodzenie całej inicjatywy.
Te i wszystkie inne aktywności powstały w Akademii Projektów zainicjowanej w 2008 roku
przez Martę Mordarska, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds.
Społecznych. Akademia Projektów powołana została w celu uruchomienia efektywnej współpracy jednostek publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających w obszarze
polityki społecznej Miasta, z zamierzeniem pozyskiwania przez
nie pozabudżetowych środków
finansowych na realizację różnego rodzaju zadań projektowych
z zakresu polityki społecznej.
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Nasz region stać na lepszego senatora
– Kim jestem?
Jestem Sądeczaninem, działaczem społecznym i przedsiębiorcą.
Urodziłem się w 1954 roku w Nowym Sączu, gdzie ukończyłem Technikum Samochodowe, a następnie studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1989 roku prowadzę własną działalność gospodarczą.
Jestem żonaty i mam dwoje dorosłych dzieci.
W latach 2002-2006 piastowałem mandat radnego przewodnicząc Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza. Od 2008 roku aktywnie działam w Stowarzyszeniu Nowosądecka Wspólnota, którego obecnie mam zaszczyt być prezesem.
– Dlaczego startuję do Senatu RP?
Konieczna jest zmiana reprezentacji senatorskiej w naszym regionie. Potrzebujemy przedstawiciela, który będzie łączył, a nie dzielił mieszkańców. Jedynie współpraca ponad podziałami może przynieść prawdziwy impuls do rozwoju naszej małej Ojczyzny i przywrócić poczucie WSPÓLNOTY. Jako senator będę reprezentował wszystkich mieszkańców, bo tylko
działając wspólnie możemy zrobić więcej!
– Moja propozycja dla mieszkańców regionu!
Ścisła współpraca z organizacjami pożytku publicznego z terenu powiatu nowosądeckiego i gorlickiego, które zajmują się szeroko pojętą edukacją, przedsiębiorczością oraz wsparciem osób niepełnosprawnych i starszych. Są to organizacje znajdujące się blisko ludzi, ich
problemów i potrzeb.
Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie szeregu punktów konsultacyjnych w
regionie, za pośrednictwem których mieszkańcy będą mogli łatwo kontaktować się
z biurem i przedstawicielami swojego senatora, zgłaszać potrzeby i otrzymywać bezpośrednią, realną pomoc w konkretnych sprawach.
– Moja propozycja dla mieszkańców regionu!
Ścisła współpraca z organizacjami pożytku publicznego z terenu powiatu nowosądeckiego i gorlickiego, które zajmują się szeroko pojętą edukacją, przedsiębiorczością oraz wsparciem osób niepełnosprawnych i starszych. Są to organizacje znajdujące się blisko ludzi, ich
problemów i potrzeb.
Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie szeregu punktów konsultacyjnych w
regionie, za pośrednictwem których mieszkańcy będą mogli łatwo kontaktować się

z biurem i przedstawicielami swojego senatora, zgłaszać potrzeby i otrzymywać bezpośrednią, realną pomoc w konkretnych sprawach.
– Dotychczasowa działalność w Stowarzyszeniu Nowosądecka Wspólnota
Wsparcie dla dzieci i młodzieży z naszego regionu:
• Program stypendialny dla zdolnych, ale mniej zamożnych uczniów z terenu Sądecczyzny,
• Działalność „Pogotowaia Korepetycyjnego”, w którym wolontariusze Stowarzyszenia
Nowosądecka Wspólnota udzielają pomocy uczniom sądeckich szkół
Pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach i niepełnosprawnych:
• Akcja przeznaczania 1% z podatków w ramach wpłat celowych na Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, które zostały przeznaczone na finansowanie rehabilitacji osób poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach
Promowanie postaw obywatelskich:
• Realizacja plebiscytu „Człowiek Wielkiego Serca”, „Skuteczny w Działaniu” oraz „Społecznik-Wolontariusz”, w których nagradzane zostają osoby wyróżniające się działalnością
na rzecz społeczności lokalnej
• Organizacja konkursów i konferencji wiedzy historycznej m.in. Konkurs wiedzy
o Marszałku Józefie Piłsudskim,
• Działalność Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego - Honorowego
Obywatela Miasta Nowego Sącza, który prowadzi zbiórkę funduszy na realizację tego dzieła
• Plan powołania do życia Federacji Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych
z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego, który da impuls do prawdziwej rozmowy
o rozwoju regionu ponad wszelkimi podziałami.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Dzień 25 października to wielka szansa na zmianę reprezentacji senatorskiej w naszym sądecko-gorlickim regionie. Potrzebujemy reprezentanta wspólnego dla wszystkich, gwarantującego wysoki poziom godności senatorskiej, koncyliacyjnego, po prostu naszego. Mam
szczerą nadzieję takim być.
Bardzo proszę państwa o głos i do zobaczenia przy urnach wyborczych
Po wyborach zapraszam wszystkich Państwa do współpracy.

SENAT

Wspólnie zrobimy
więcej

tadeusznowak2015.pl |

facebook.pl/tadeusznowak2015

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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Jerzego Ciesielskiego.

Miniona kadencja parlamentarna Stanisława Koguta była
realizacją słynnego powiedzenia. Inni mówią, a ja robię.
Senator zasłynął ze skutecznych interwencji w sprawach: remontu nowosądeckiego dworca PKP, na który po rozmowach
z ministerstwa infrastruktury udało się pozyskać 8 milionów
złotych, zabiegał na rzecz obrony i utrzymania w Nowym Sączu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, a także oddziału
Sanepidu i dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Nowym
Sączu. Za punkt honoru przyjął sobie doprowadzenie do realizacji budowy szybkiej linii kolejowej w Małopolsce. W ostatnich
latach zorganizował w tej sprawie kilkadziesiąt konsultacji,
wizji lokalnych, konferencji i narad w ministerstwie infrastruktury. Dziś, gdy inicjatywa doczekała się opracowań i dokumentacji, można mieć nadzieję, że w najbliższych latach
ruszy budowa tak bardzo wyczekiwanej przez mieszkańców
Małopolski linii kolejowej. Przed laty przyczynił się do budowy
obwodnicy Biecza, chociaż ta inicjatywa musiała znaleźć poparcie w różnych środowiskach politycznych, jednak jak twierdzi parlamentarzysta - dla dobra regionu trzeba rozmawiać ze
wszystkimi, którzy mogą pomóc. Do historii przechodzą organizowane przez Stanisława Koguta pociągi na uroczystości

Otwarcie centrum sportowo rehabilitacyjnego dla chorych na stwardnienie rozsiane

do Katynia - 10 kwietnia 2010 roku i beatyfikacyjne Jana Pawła II - 1 maja 2011 roku.
Organizował również wyjazdy na Jubileusz Radia Maryja do
Rzymu i kanonizację Papieża Polaka w roku 2014.
Organizator sądeckich obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
Przeciwnik kupowania pociągów Pendolino, gdy w Polsce
produkowane są pociągi lepiej dostosowane do możliwości krajowej infrastruktury.
Organizator manifestacji w obronie polskich mediów i wartości chrześcijańsko – narodowych. Stanisław Kogut jest znany
z tego, że pomaga osobom niepełnosprawnym. W czerwcu bieżącego roku fundacja założona przez parlamentarzystę ze Stróż
oddała do użytku nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny dla chorych na stwardnienie rozsiane. Jest to kolejna placówka wybudowana z inicjatywy senatora. Od dziesięciu lat funkcjonuje stacjonarne i domowe hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach. Dziś
w ramach powołanej przez Stanisława Koguta fundacji funkcjonują
również: Centrum Rehabilitacyjne im. Ojca Pio, kryta pływalnia,
ośrodek hipoterapii, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkole
integracyjne. Z inicjatywy senatora Koguta każdego roku organizowane są spotkania świąteczne dla około trzech tysięcy dzieci
pochodzących z ubogich i wielodzietnych rodzin. Dzieci spotykają się ze Świętym Mikołajem i otrzymują wartościowe paczki
z ubraniami, przyborami szkolnymi, owocami. Dwa razy do roku
z inicjatywy senatora organizowane są międzynarodowe, sportowe spartakiady integracyjne dla młodzieży z warsztatów terapii zajęciowej. Senator zasłynął także jako organizator tzw. Papieskich koncertów, które promują postać i nauczanie Ojca Świętego
Jana Pawła II. To właśnie z rąk senatora Stanisława Koguta i niepełnosprawnej młodzieży w listopadzie 2004 roku Papież Polak
przyjął ostatnie w życiu odznaczenie „Amicus Minorum – Przyjaciel Mniejszych”. To samo odznaczenie z rąk senatora otrzymał
także świętej pamięci Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyński, za wspieranie materialne budowy i wyposażanie
Hospicjum im. Chrystusa Króla. Prezydent przyjął wyróżnienie
niemal na rok przed katastrofą smoleńską - w maju 2009 roku.

W kolejnych latach wyróżnienie to otrzymali również: premier
Jarosław Kaczyński oraz ojciec dr Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja. Zaangażowany w obronę życia poczętego, kategorycznie występował przeciwko wszystkim inicjatywom zmierzającym do legalizacji jakichkolwiek form
aborcji. Przeciwnik ustawy dotyczącej in vitro. Senator zaangażował się w organizowanie opieki lekarskiej nad paraolimpijczykami. W tej sprawie w minionych latach występował do ministra sportu. Ponadto parlamentarzysta
organizuje liczne treningi dla wielu grup wiekowych dzieci
i młodzieży w Akademii Kolejarz twierdząc, że sport jest dobrą
alternatywą dla zagrożeń, które czyhają na młodzież w czasie
pozalekcyjnym. Podczas ostatniej kadencji parlamentarnej senator odbył średnio około 800 spotkań rocznie w biurach senatorskich w Nowym Sączu, Stróżach, Gorlicach, Limanowej, Krynicy,
Zakopanem i Bieczu. Stanisław Kogut kilkadziesiąt razy występował z różnymi oświadczeniami na forum Senatu, kilkaset razy
zabierał w Senacie głos w różnych dyskusjach. Zaangażowany
w pracę Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji
Gospodarki Narodowej uchodzi za jednego z najbardziej aktywnych
senatorów mijającej kadencji.

Spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą oraz Beatą Szydło
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Zdrowie
Rozmowa z Małgorzatą
Karwalą sądecką
amazonką
- Od jak dawna choruje Pani na raka
piersi? Sama wykryła Pani guzek?
- Tak, we wrześniu 2013 roku. Na początku
poszłam po prostu do lekarza pierwszego kontaktu, nie chciano postawić mi diagnozy, od razu
zasugerowano dokładniejsze badania, gdyż badanie na dotyk to za mało, aby coś stwierdzić.
Udałam się na mammografię, potem na kolejną kontrolną. Wiedziałam już wtedy, jaka jest
sprawa… W zasadzie od początku wiedziałam,
co mnie czeka. Dzięki temu, że jestem w stowarzyszeniu, mam dość dobrą wiedzę na temat
raka. Guzek był w takim miejscu, gdzie najczęściej pojawiają się złośliwe zmiany.
- W Stowarzyszeniu Europa Donna była pani już
wcześniej…
- Tak, należę już czwarty rok. Zaprowadziła
mnie tam koleżanka. Przestałam w tamtym czasie prowadzić świetlicę środowiskową i zaczęło
mi czegoś brakować, spodobało mi się i zostałam.
Dzięki Bogu... Już wcześniej byłam na konferencji w Legnicy u pani Doroty Czudowskiej, senator RP IV i VIII kadencji, która opowiedziała mi

Rak karmi się stresem
wszystko o chorobie: jak się samej badać,
na czym polega mammografia, które guzki
są złośliwe, a które nie. Pod względem choroby byłam wyedukowana.
- Ale tej edukacji chyba nadal brakuje w naszym społeczeństwie? Rak piersi to nadal temat wstydliwy, temat tabu.
- Dotknęła pani ważnego tematu. Matki powinny być otwarte i uświadamiać pod kątem
zagrożenia swoje córki, już w dzieciństwie i we
wczesnej młodości. Tu nie ma powodu do wstydu. Zajęcia z zakresu profilaktyki powinny być
w szkole, na przykład na godzinach wychowawczych. Umiejętne badanie to najlepsza profilaktyka. To oczywiście nie zapobiegnie chorobie,
to nie jest antidotum, ale pomoże go wcześniej
wykryć. Chorowanie na raka nadal jest wstydliwe, to prawda. Na początku też nikomu nic nie
chciałam mówić. Ale potem pomyślałam: dlaczego ja mam się czegoś wstydzić? Niech wstydzi się rak, a nie ja. Uznałam, że powinnam być
z siebie dumna, że to wszystko przeszłam i że się
nie poddałam. W naszym społeczeństwie rozmawianie o chorobie nowotworowej jest zgoła dziwne, ludzie różnie na to reagują. Jednak w

moim otoczeniu wszyscy mnie wspierali. Nikt
mi tak wrednie nie współczuł: „O, jak dobrze, że
jesteś, bo już myślałam, że umarłaś”. To oczywiście żart, ale nie było takiego usilnego współczucia. Raczej było: „jesteś dzielna, będzie dobrze”.
- Jest Pani po leczeniu radykalnym.
- Przeszłam full pakiet: chemioterapię, radioterapię, hormonoterapię no i oczywiście zażywałam leki przeciwnowotworowe. W sierpniu skończyłam drugi rok leczenia.
- Rak to nie wyrok, a tylko jeden guzek na dziesięć
jest złośliwy.
- Nawet jeśli guzek już okaże się złośliwy, im
mniejsze ma rozmiary, tym większe są szanse
na wcześniejsze wyleczenie. Jednak z rakiem to
oczywiście wieczna bitwa.
- Skąd brać siłę do tej walki?
- Chociaż to trudne, trzeba zachwać poczucie humoru. Rak lubi stres, lubi, gdy człowiek
się dołuje, stresuje. Rak wręcz karmi się stresem, jest wtedy w swoim żywiole. Nie wolno
siedzieć bezczynnie w domu. Trzeba coś robić,
pracować, tańczyć, spacerować. Moi szefowie
stworzyli mi świetne warunki pracy, mogłam
pracować, co nie zawsze się zdarza. Trochę

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

„Młodzieżowi e-inspiratorzy”
Projekt „Młodzieżowi e-inspiratorzy”
nabiera tempa. W dniu 30 września
w MCDN w Nowym Sączu odbyły się
warsztaty, w trakcie których młodzież biorąca udział w projekcie, wypracowywała swoje pomysły na działania o charakterze e-wolontariackim i pro-obywatelskim.
Uczestniczyły w nich zespoły ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum
nr 11, Gimnazjum w Koniuszowej, I Liceum,
V Liceum, ZS w Łącku.
Świetnych pomysłów nie brakuje żadnej z grup – cieszy się koordynator projektu
Krzysztof Małota. E-wolontariat edukacyjny to wzajemna pomoc z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii. I nie chodzi tu
o odpisywanie zadań z sieci, a o współtworzenie jej ciekawych zasobów i wykorzystywanie narzędzi e-learningowych. Jedna z grup podejmie np. próbę stworzenia
e-fiszek do nauki słówek z niemieckiego na
poziomie gimnazjum, inna chce współtworzyć zasoby przydatne dla maturzystów.
Karolina, uczennica 3 klasy Gimnazjum,
nagrała już kilka filmików w których tłumaczy zadania z matematyki. „Nie jest to trudne, ale na początku bardzo czasochłonne. Z matematyką nie mam kłopotów, ale
w trakcie nagrywania filmików oprócz wiedzy trzeba dobrze zsynchronizować ruch
ręki z tym co się mówi. To na początku wymaga wielu powtórzeń… ale się nie poddaję”.
Oprócz działań e-wolontariackich (5
zespołów), kolejne 5 zespołów podejmie
działania o charakterze pro-obywatelskim.

Tu też nie brakuje ciekawych inicjatyw: zagospodarowanie najbliższego otoczenia,
zwiększenie frekwencji w wyborach, zwiększenie świadomości na temat migrantów,
integracja środowiskowa i międzypokoleniowa. Prowadząca część warsztatów
Alicja Gałęziowska, współtwórca „Akademii Samorządności” (Stowarzyszenie
Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich), podkreśla rolę angażowania się ludzi młodych w bliskie im sprawy: „To istota
demokracji – działać, najpierw w przestrzeni szkolnej i lokalnej. Daje to poczucie wpływu na najbliższe otoczenie i kształtuje cały
szereg kompetencji miękkich przydatnych
w życiu”.
Efektem prac wszystkich zespołów
będą, umieszczone w sieci, krótkie filmiki prezentujące podjęte działania. Część
zajęć dotyczyła więc zasad tworzenia filmów oraz licencji na jakich mogą być publikowane.
Ciekawym punktem warsztatów była
video-konferencja z mieszkańcami Oslo,
w której poruszono problematykę związaną z wielokulturowością w kontekście
tzw. kryzysu migracyjnego. Młodzież mogła przekonać się, jak wielką rolę w nastawieniu do tego problemu odgrywa rzetelna kampania informacyjna.
Organizatorem warsztatów była Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej. Odbyły
się one w ramach projektu „Młodzieżowi
e-inspiratorzy” realizowanego w ramach
programu „Obywatele dla Demokracji”,
finansowanego z Funduszy EOG.

byłam na chorobowym, ale miałam też obowiązki, które mogłam wykonywać przy biurku. Poza tym pomagają ludzie. Pielęgniarki podające chemię są bardzo życzliwe. Lekarze także stanowią wsparcie, ginekolodzy to bardzo
specyficzna grupa lekarzy.
Raka nie wolno się wstydzić, chorobę nowotworową trzeba odczarować. Warto korzystać z bezpłatnych badań, szczególnie powinny
się badać kobiety w wieku od 50. do 69. roku
życia. Wiek ten powinien być obniżony, gdyż
chorują nawet młode kobiety po trzydziestce.
Przy najmniejszych wątpliwościach, przy każdej wizycie u lekarza, należy domagać się USG
i badania piersi a ginekolodzy niekoniecznie je
badają. My jako stowarzyszenie próbujemy z
edukacją dotyczącą profilaktyki raka piersi iść
do szkół, co nie jest łatwe. Dziewczyny mówią,
że ich to nie dotyczy, bo są młode. Okazuje się,
że dotyczy. O piersi trzeba dbać, to nasz skarb.
ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

W sobotę10 października Stowarzyszenie Kobiet
do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna oraz Sądeckie Amazonki organizują „Dzień Troski o zdrowe piersi”. Początek o godz. 10. w Klubie Fitness
Trzy Korony.
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Opinie

Z Warszawy widać lepiej
Jerzy Wideł
Z kapelusza

T

a wizyta wpisze się
w historię Nowego Sącza, a może nawet we współczesną historię Rzeczpospolitej. Na
trasie swojej wyborczej
pielgrzymki prezes Prawa
i Sprawiedliwości, były
premier Jarosław Kaczyński, zawitał do Nowego Sącza i Gorlic! Jeszcze nie tak
dawno jeżdżąc po Polsce
widział wokół same ruiny.
A tu proszę, niespodzianka! Sądecczyzna, a osobliwie Nowy Sącz okazał się
rajem na ziemi, kwitnącą
wyspą - zdaniem prezesa godną naśladowania i powielania. Region i miasto interpretując wypowiedzi

Jarosława Kaczyńskiego
podczas konwencji wyborczej PiS w Miejskim Ośrodku Kultury - wspaniale się
rozwijają.
Cóż dodać? Z pewnością
prezes Kaczyński taką interpretacją lokalnej rzeczywistości zawiódł sporą
grupę swoich sympatyków
i wielbicieli, którzy mimo
że popierają Prawo i Sprawiedliwość to nie popierają działań włodarzy miasta na czele z prezydentem Ryszardem Nowakiem.
Ot, taka sądecka schizofrenia. Owszem PiS jest naszą partią, ale już w większościowa pisowska Rada
Miasta i pisowski prezydent to nie nasi ludzie. Kto
podpowiedział prezesowi
taki obraz miasta i regionu?
Z pewnością nie był to senator Stanisław Kogut, który w sferze społecznej zarzucał władzom miasta, ale
przede wszystkim platformersom, likwidację Straży

Granicznej czy dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego. W sferze ideologicznej
Kogut grzmiał pod adresem
prezydenta Nowaka, że dopuścił, by duchy agentów
esbeckich krążyły nad pięknym, katolickim Nowym
Sączem. Tak było choćby
w zeszłym roku przy okazji nadania tytułu honorowego obywatela Kazimierzowi Pazganowi, czy śp.
Józefowi Oleksemu. Kogut
zatem odpada. Z kolei najbardziej zaufanym pisowcem na Sądecczyźnie jest
niewątpliwie Piotr Naimski, który przez 14 lat będąc wykładowcą WSB-NLU
widział jej rozkwit. Ale bardziej niż powolny upadek
uczelni interesował go kolec w sercu sądeckiego patrioty, czyli grób i pomnik
wdzięczności Armii Czerwonej. Miał poseł Naimski
wieczny żal do prezydenta
Nowaka, że tego kolca długo nie wyrywał.

Tak więc mamy sądecką
wyspę szczęśliwości, która bardzo cieszy prezesa
Kaczyńskiego. Nie ma tutaj biedy, bezrobocia, emigracji zarobkowej, meneli. Jest pięknie. Czytaj
w domyśle: PiS musi wygrać
wybory w Polsce, a niebawem będzie w całym kraju tak, jak na wspomnianej
patriotycznej, katolickiej
Sądecczyźnie. Gdzie nawet zdarzają się niewytłumaczalne rozumem cuda.
W takiej Kąclowej zdarzyła się klęska żywiołowa w
postaci osuwiska. Droga
została zatarasowana zwałami ziemi. Prawdziwa polska ruina za sprawą Platformy Obywatelskiej, a szczególnie premier Ewy Kopacz. A ta pani jak wiadomo przynosi pecha. Ledwie
odwiedziła sądecki Newag
a już nazajutrz ogłoszono
w firmie, że będą zwolnienia grupowe. W Kąclowej
było inaczej. Tam podczas

wyborów prezydenckich
Andrzej Duda otrzymał poparcie bliskie 100 proc. Stał
się cud! Po takim wyniku
służby drogowe przystąpiły do stabilizacji osuwiska,
likwidując ruinę. Dodajmy, że stało się to na drodze powiatowej, którą administrują pisowscy samorządowcy.
Skoro ma taki ogląd sytuacji na Sądecczyźnie prezes
Jarosław, to nie dziwota,
że postawił szefowi struktur regionalnych PiS Stanisławowi Kogutowi banalne wręcz zadanie do wykonania. PiS ma tutaj zdobyć
osiem mandatów poselskich
i dwa senatorskie. Alleluja
i do przodu panie senatorze.
Każda nadwyżka mandatów
będzie mile widziana przez
prezesa. Za kilka tygodni
prezes Kaczyński powinien
usłyszeć od senatora: Panie
prezesie zadanie wykonane!
Zdobyliśmy tyle mandatów,
ile nam się udało!

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI
Odpowiedź do artykułu z DTS z dnia
24.09.2015 r. OPINIE: „Radna PiS przeciw solidarności i sprawiedliwości”.
Osiedla budowane w okresie „rodem z
PRL” miały za zadanie oprócz mieszkań
budować również lokale użytkowe, w
których mieściły się sklepy, usługi oraz
działalność społeczno-wychowawcza.
Czy Pan Redaktor wie w jakich
latach były budowane budynki
mieszkalne i użytkowe oraz z czyich środków były finansowane i
rozliczane oraz czy z uzasadnienia
do Wyroków Sądu I instancji i Sądu
Apelacyjnego jest wskazany sposób podziału wyniku finansowego?
Członkowie powinni wiedzieć, że
występuje finansowanie pawilonów
ze środków wspólnych i to należy bezwzględnie rozliczać jako dochód do wspólnego podziału. Zarząd Spółdzielni posiada dowody
księgowe i rozliczenia finansowe w
aktach danej inwestycji.
Jest nieprawdą, jak podaje Pan Redaktor, że budowane pawilony
użytkowe w latach 60., 70., a nawet i 80. były finansowane ze środków wspólnych obecnej Spółdzielni, gdyż w latach 60., było tylko
Osiedle Przydworcowe, a dopiero
co powstawało pod koniec lat 60.
osiedle Kochanowskiego, a więc nie
było pozostałych ZAB-ów jak również ich wspólnych środków finansowych.
Z artykułu wynika, że z roku na rok
zysk jest większy, ale członkowie
spółdzielni tego nie odczuwają gdyż

Co panowie mają do ukrycia?
Rada Nadzorcza co roku uchwala
podwyżki świadczeń. Rok 2015 po
podziale nadwyżki wg „solidarności i sprawiedliwości” za 2014
r. również RN uchwaliła podwyżkę świadczeń. DUŻYMI LITERAMI należy poinformować mieszkańców, że Zarząd Spółdzielni nie
zapoznał się z uzasadnieniem do
wyroku Sądu Okręgowego i Apelacyjnego, ponieważ – zaskarżenie
brzmiało by „od 01.01.2015 roku
dochody uzyskiwane z nieruchomości stanowiących własność GSM
oraz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym GSM będą dzielone na dotychczasowej zasadzie”.
Sąd zarzucił Spółdzielni wiele błędów przy redagowaniu tej Uchwały,
a z uzasadnienia wynika, że Spółdzielnia nie prowadzi działalności
gospodarczej, więc nie ma mowy
o równości bezwzględnej. Dochody uzyskiwane z działalności najmu podlegają podziałowi wg zasady równości względnej, a nie równości bezwzględnej albowiem jest
to rozwiązanie niesłuszne i niesprawiedliwe.
Jak podaje Sąd należy dokonać analizy przytoczonych wyjaśnień wynikających z uzasadnień wyroków
i w przyszłości podjąć działania w
ramach prawidłowo zredagowanej uchwały.
Sąd Najwyższy w konkluzji wyroku z 20.06.20107 (sygn. akt V CSK

125/07) stwierdził, iż „zasada równości praw wynikająca z członkostwa w spółdzielni nie oznacza,
że wszyscy członkowie mają takie same udziały w nadwyżce bilansowej”.
Zarząd podzielił nadwyżkę bilansową wstecz czyli za 2014 r. W wyliczeniu wyników pomylone zostały dochody z przychodami, jak
również nieprawidłowo rozliczone zostały dochody na nieruchomościach wspólnych. Do zbiorczego ustalenia wyników wzięto również inne przychody i koszty /finansowe i operacyjne/, które powinny zostać rozliczone w danym
ZAB-ie, jak również dochody na lokalach użytkowych przy spółdzielczym prawie do lokali użytkowych
powinny zostać do rozliczenia z danymi członkami na nieruchomości.
Np. w ZAB-ie 2 na użytkowych lokalach własnościowych w budynku
przy ul. Lwowskiej i Żywieckiej wystąpiła nadwyżka, która powinna
być rozliczona z właścicielami tych
lokali użytkowych.
Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie, powinny być zgodnie ze
Statutem wyłożone do wglądu na 14
dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, a Zarząd na trzy
dni pierwszą częścią WZG podłożył Uchwałę o podziale o innej
treści. Członkowie nie mieli czasu

na zapoznanie się z projektem aby
złożyć poprawkę do tego projektu
uchwały. To zostało przez mnie zaskarżone do Sądu.
Zarząd do podłożonego projektu
Uchwały do głosowania na Walnym Zgromadzeniu podał nieprawdę na zebraniach Walnego Zgromadzenia w ZAB-ach o tym, że Rady
Członkowskie poszczególnych osiedli zaopiniowały tę wersję projektu uchwały. Rady Członkowskie nie
miały czasu i możliwości zaopiniowania podłożonego dnia 03.06.2015
r. projektu uchwały. Zarząd w tym
przypadku poświadczył nieprawdę i wprowadził w błąd członków
Spółdzielni.
Złożony jest również wniosek do
Sądu Okręgowego o wznowienie
postepowania przeciwko Grodzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej za wprowadzenie w błąd Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie przez powoda i jego świadka
tj. pracownika Spółdzielni.
Myli się Pan Redaktor i podaje nieprawdę członkom, że chodzi o podział wyniku za 2014 r. Z wyroków
Sądów wynika, że chodzi o podział
nadwyżki bilansowej za 2015, a to
jest różnica. Z treści artykułu wynika, że podział nadwyżki bilansowej „po równo na każdego członka” spowoduje obniżkę świadczeń
około 0.43 zł/m2, a z dalszej części

artykułu wynika, że ja domagam się
„niewypłacenia pożytków mieszkaniowych”. Czyżby z tej dobroci Zarządu członek Spółdzielni korzystał
podwójnie?
Szkoda, że Pan Redaktor nie otrzymał informacji od Zarządu ile kosztuje członków Spółdzielni wypłacana co miesiąc renta w wysokości
powyżej 1200 zł, oraz ile dodatkowych kosztów członkowie zapłacili za odszkodowanie dla tej osoby
za uraz nogi. Wg opinii lekarskiej ta
osoba jest całkowicie niezdolna do
samodzielnej egzystencji, informacja ta była od lat ukrywana w Spółdzielni – dlaczego?
Czy w przypadku, gdy nie wszyscy
członkowie pokrywali koszty budowy lokali użytkowych i nie ponoszą
obecnie żadnych kosztów przy administrowaniu tych lokali mają korzystać jedynie z dochodów? Czy
solidarnie będzie sprawiedliwie?
Wydarzenia z dnia 29.09.20115 r. to
Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółdzielni zatrudniła „Ochronę” by nie dopuścić do tego, by
członek Spółdzielni mógł wejść na
salę obrad Rady Nadzorczej i przysłuchiwać się obradom. Czy koszty
zatrudnienia pracownika chroniącego tajemnicę obrad wpłynie na
obniżkę czy podwyżkę świadczeń
dla osób starszych, schorowanych i
samotnych? Co mają Ci panowie do
ukrycia? Być może, że kolejną rentę? Czekam na odpowiedź od Pana
Redaktora.
MARIA PIPREK
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Ludzie

Uśmiech metodą
na długowieczność

600 gramów walki

Od 14 września w TVP 2 emitowany jest serial dokumentalny „Moje
600 gramów szczęścia”. Produkcja
podbija serca telewidzów, historie
wcześniaków i ich rodzin wzruszają. Kuluary realizacji zdradza Karolina Pilawska - pochodząca z Limanowej położna, jedna z bohaterek
dokumentu.
Serial nagrywany jest na Oddziale Neonatologicznym Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek w Krakowie. Zdjęcia
trwają nadal. Ekipa już na tyle
zżyła się z personelem i rodzicami maleńkich pacjentów, że właściwie już nikt nie zwraca na nich
uwagi.
- Ekipa weszła na odział w
lipcu. Są z nami praktycznie
dzień w dzień od świtu do wieczoru – opowiada Karolina Pilawska. - Nic w tym dokumencie
nie jest udawane, reżyserowane, wcześniej ustalane. Wszystko nagrywane jest na żywo.
Wszystkie emocje, wzruszenia
REKLAMA

są prawdziwe. Ale trzeba też
podkreślić, że to nie jest ekipa,
której zależy na sensacji. Umieją się w odpowiednim momencie wycofać, uszanować czyjąś
intymność.
Dokument opowiada o losach
wcześniaków i ich rodzin. Widzowie są świadkami walki o życie maleństw, które urodziły się
często w 24-25 tygodniu ciąży.
- Najcięższym odcinkiem Oddziału Neonatologii jest Intensywna Terapia Noworodka, gdzie
znajduje się 10 miejsc, przebywają tu dzieci, które mają do 1
kilograma – mówi Karolina. – Jak
to wygląda? Malutka istotka, 500
gramów, brzuszek, rączki i nóżki
i oczka cały czas zamknięte, nawet nie płacze… Wokół pełno kabli, rur, kroplówki, pompy, leki,
pulsoksymetr, respirator… Jedno
małe kruche, życie, a tyle walki!
Tak wygląda codzienność.
Karolina Pilawska pracuje na
Oddziale Neonatologicznym od
4 lat. Jak wspomina pierwsze

miesiące były bardzo trudne. W
ciągu pierwszych 5 miesięcy pracy na Intensywnej Terapii Noworodka i wcześniaka przeżyła
śmierć trójki dzieci.
- To odział, gdzie obok cudu
narodzin, radości i ogromnego szczęścia rodziców pojawia
się też ogromny ból, łzy i cierpienie po niespodziewanej stracie małego „aniołka” – przyznaje. – Codziennie przychodzą rodzice, pełni nadziei, że może jednak się uda, stanie się cud i ich
Aniołek wygra życie. Ale w tym
zawodzie narodziny i śmierć są
blisko siebie.
O tej codziennej walce o życie
wcześniaków, czasami przegranej bitwie, opowiada serial emitowany od poniedziałku do piątku. Cykl, początkowo planowany
na 20 odcinków, będzie miał 20
kolejnych - już realizowanych w
krakowskim szpitalu. Dokument
reżyseruje nominowana do Oskara Aneta Kopacz.
(JOMB)

Życzenia jubilatce złożył prezydent Ryszard Nowak wręczając
bukiet kwiatów oraz przybory do
pisania i papeterię. Takie prezenty
na pewno się przydadzą, gdyż siostra jest w stałym kontakcie z byłymi wychowankami i wysyła bardzo
dużo listów. Uwielbia uczyć, nadal jest aktywna, prowadzi zajęcia
w Zespole Szkół Sióstr Niepokalanek przy Białym Klasztorze.
- Nauczycielstwo miałam zakodowane od lat, bardzo lubię
uczyć. Kocham dzieci i moją pracę – mówi siostra, która na pierwszym miejscu stawia Kościół oraz
ojczyznę. – Codziennie się o nie
modlę. Gdy miałam pięć lat, myślałam sobie: Boże, gdybym była
prezydentem, uczyniłabym Polskę szczęśliwą, takie miałam

w dzieciństwie małe marzenie.
Cieszę się, że trafiłam do zgromadzenia, w którym patriotyzm łączył się z religią.
Skąd Niepokalanka czerpie taką
energię i radość życia? Z uśmiechu. - Henryk Sienkiewicz bodajże w powieści „Rodzina Połanieckich” tak napisał: „Uśmiech
kobiety sprawia cuda”. Ale już
o receptę na długowieczność trzeba by pytać pana Boga – odpowiada zapytana o sposób na długie życie. Jest jednak pełna pokory, wie,
że cierpienie ma sens i że kiedyś
nadejdzie.
- Panu Bogu dziękuję za
wszystko co mam. Mój krzyż
jeszcze nie przybywa, ale wciąż
na niego czekam, każdy go ma.
Papież cierpiał przed śmiercią,
dlaczego ja miałabym nie cierpieć? Byłoby coś nie w porządku –
uważa przepełniona optymizmem i
energią siostra Dominika.

(AM)

FOT. KRZYSZTOF STACHURA

FOT. MATEUSZ PIESIAK

- Świat idzie naprzód, a u mnie się nic
nie zmienia, ja się nie starzeję – mówi
ze śmiechem siostra Dominika z Białego Klasztoru, która 5 października obchodziła 105. urodziny.
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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
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Rozmaitości

PORADNIK ADWOKATA
Pytanie czytelnika:
Rodzice darowali jednemu dziecku dom, w którym mieszka, z zapisem służebności mieszkania dla rodziców, którzy w tym domu również
na podstawie służebności mieszkania mieszkają. Czy można rodziców
„wyrzucić” z mieszkania.

Odpowiedź adwokata:
Służebność mieszkania stanowi
szczególny rodzaj służebności osobistej i jest ograniczonym prawem
rzeczowym, uprawniającym osobę do korzystania z cudzej nieruchomości (nieruchomości obciążonej) w określonym zakresie. Zakres i sposób wykonywania służebności osobistej określa przede
wszystkim umowa stron, a dopiero
w braku postanowień umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Uprawniony z tytułu służebności mieszkania może korzystać
z przeznaczonych do jego użytku
pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych w określonym mieszkaniu. Powinien przestrzegać zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych.
Stosownie do art. 303 Kodeksu
cywilnego, jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel
REKLAMA

nieruchomości obciążonej, może żądać zamiany służebności na rentę.
Przepis ten oznacza, iż w zwykłych okolicznościach właściciel nieruchomości nie może doprowadzić
do wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego, a wydaje się, iż czytelnik pod pojęciem „wyrzucenia”
z mieszkania miał na myśli wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego.
Jednakże w pewnych sytuacjach
zachowania uprawnionego – w naszym kazusie – rodziców – mogą być
tak uciążliwe dla właściciela mieszkania, iż ustawodawca dopuścił możliwość spowodowania zniesienia służebności mieszkania. Taką przesłanką są rażące uchybienia.
Za rażące uchybienia w doktrynie prawniczej uważane są takie zachowania – zarówno działania jak
i zaniechania, które naruszają lub
grożą na przyszłość interesom majątkowym właściciela nieruchomości. Jako rażące uchybienia wskazywane są np. zachowania sprzeczne
z zasadami moralności. Zazwyczaj
o rażących uchybieniach można mówić dopiero wówczas, gdy niewłaściwe zachowanie mającego służebność jest realizowane przez pewien
czas w sposób ciągły albo to samo
względnie różne tego typu uchybienia powtarzają się kilkakrotnie
w różnych okresach. Nie chodzi

zatem o pojedyncze uchybienie, jednorazowe działanie lub zaniechanie uprawnionego. Jako przykład ze
spraw sądowych mogę wskazać rodziców alkoholików, demolujących
mieszkanie, zakłócających spokój,
którzy doprowadzili mieszkanie do
ruiny. Taką sytuację jeden z sądów
uznał za rażące uchybienie.
Jeżeli dochodzi bądź doszło do
rażących uchybień dziecko może
wnieść przeciwko rodzicom pozew
o zmianę służebności mieszkania na
rentę. W sytuacji uznania, iż doszło
do rażących uchybień sąd zasądza
od właściciela mieszkania na rzecz
pozwanego rentę w określonej wysokości.
AGNIESZKA BŁAŻOWSKA

Masz pytanie do adwokata?
Zadaj je drogą mailową:
poradyprawne.dts@
abkancelaria.com.
Agnieszka Błażowska
udziela bezpłatnych porad
prawnych na naszych
łamach.

;8 października o godz. 11. w Bibliotece Publicznej w Piwnicznej-Zdroju
wirtualne spotkanie z aktorką Emilią Krakowską;
;8 października o godz. 10. w sali Pod Sową Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gorlicach spotkanie autorskie z Michałem Sobolem;
;8 października o godz. 17. w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
w Nowym Sączu warsztaty kulinarne z Dorotą Podlaską - „Seta Galareta”;
;8 października o godz. 17. w Małej Galerii w Nowym Sączu w ramach

Małego Festiwalu Form Artystycznych prezentacja VideoArt Dariusza Jurusia;
;9 października o godz. 18. w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
wernisaż wystawy „Austeria”;
;9 października o godz. 18. w sali im. Z. Rysiówny w MCK SOKÓŁ rekolekcje filmowe „Boże skrawki”;
;9 października o godz. 17. i 20.15 w ramach Jesiennego Festiwalu Teatralnego w MOK w Nowym Sączu spektakl „Okno na parlament” Teatru Kwadrat z Warszawy;
;10 października o godz. 16. w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdrój koncert
charytatywny „Razem dla Pawła”. Gwiazdą wieczoru będą Püdelsi. Zebrane środki zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Pawła Majocha, byłego dyrektora Centrum Kultury;
;10 października o godz. 18. w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury koncert „Świat nie jest taki zły” i spotkanie autorskie z Haliną Kunicką;
;10 października o godz. 16. i 19. w MOK w Nowym Sączu „Damy i Huzary” Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu;
;12 października o godz. 17. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. Józefa
Szujskiego spotkanie autorskie z Anną Janko;
;12 października o godz. 17. i 19.30 w MOK „Zbrodnia z premedytacją”
Teatru POLONIA z Warszawy;
;13 października o godz. 17. i 20.30 w MOK „Klaps! 50 twarzy Greya”
Teatru Polonia z Warszawy;
;14 października o godz. 17. i 10. w MOK „Lilka, cud miłości” Agencji
Artystycznej C.D.N. z Krakowa;
;14 października o godz. 18.30 w sali kameralnej MOK – „O Pawlikowskiej i innych Kossakach w anegdocie” – spotkanie autorskie z Rafałem
Podrazą;
(J)
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Wymień stary telewizor
na Sony Android TV™
Od 25.09 wybrane telewizory Android TV™
z eko-rabatem nawet do 1000 zł!

X9005C

AT
B
A
R
KO-

E

65”

800

14 999 zł
–800 zł

zł

14 199

zł

Sony Android TV – najwyższy poziom rozrywki
Najsmuklejszy Sony TV 4K – tylko 4,9 mm (w najwęższym miejscu)
j
y procesor
p
p y
Najnowszy
X1 ((Jakość 4K Ultra HD)) / Triluminos Display
Wyjątkowy pilot One Flick z wyszukiwaniem głosowym

Najlepszy europejski telewizor
o innowacyjnym wzornictwie 2015–2016

T
A
B
A
R
EKOł
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Sony Android TV™ – najwyższy poziom rozrywki

S8505C

55”

Curved Design
Najnowszy procesor X1 (Jakość 4K Ultra HD) / Triluminos Display

65”

Wyjątkowy pilot One Flick z wyszukiwaniem głosowym

6 999 zł
–400 zł
12 799 zł
–600 zł

600

z

6 599
12 199

zł

zł

S85C Curved.
Idealna krzywizna ekranu

Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją w salonie 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 25.09–25.10.2015 r. lub do wyczerpania zapasów i obejmuje wybrane produkty BRAVIA.
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.
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Kultura

FOT. WFDIF

Filmoteka sądecka (24)

Najstarszy grybowianin - Karol Michalik
W latach sześćdziesiątych Sądecczyzna dość
często gościła w salach kinowych w – poprzedzających projekcję filmów – przekazach Polskiej Kroniki Filmowej, swojego rodzaju fenomenu reporterskiego PRL, który rejestrując najważniejsze wydarzenia w kraju trafiał do widzów
przez okrągłe 50 lat (1944–1994). Niezależnie od
jej oczywistego propagandowego wydźwięku,
PKF pozostaje do dziś świadectwem wysokiego profesjonalizmu operatorskiego i dziennikarskiego, redagowana przez pierwsze pióra ówczesnej Rzeczpospolitej (np. Karol Małcużyński czy
Wiesław Górnicki), wykorzystująca głosy znakomitych lektorów jak Andrzej Łapicki, Władysław Hańcza czy Tadeusz Sznuk. Sygnał Kroniki,
skomponowany przez Władysława Szpilmana
(bohatera z filmu „Pianista” Romana Polańskiego), jest natychmiast rozpoznawalny przez kilka
pokoleń Polaków.
Dzięki władzom Grybowa możemy zapoznać
się z drobną cząstką sandecjanów w PKF. Z okazji 670-lecia miasta Wytwórnia Filmów Dokumentalnych udostępniła na krążku DVD fragmenty kronik: „Dobrzy gospodarze” z 1961 r.,
„Wizja lokalna” z 1966 r. i „Przykład gospodarności” z 1969 r. Było co pokazać, bo w tym okresie Grybów kilkakrotnie zdobywał tytuł Mistrza
REKLAMA

Kroniki z burmistrzem Gostwickim
i Wicemistrza Gospodarności (podobnie jak Stary Sącz i Limanowa).
Kronika pokazuje ówczesnego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, czyli burmistrza
Jerzego Gostwickiego, „troszczącego się o własne
miasto na każdym kroku”. Odnotowuje kamienie milowe w rozwoju Grybowa; budowę nowoczesnego na owe czasy dworca kolejowego, „zachęcającego do postoju niejednego turystę”, oddanie do użytku szkoły podstawowej „tysiąclatki”
w dwóch pawilonach i przedszkola w adaptowanej willi. Burmistrz Gostwicki chodzi po rozkopanym spadzistym rynku i dogląda instalacji „jarzeniówek” (lektor odczytuje słowa: „ciemności
przestały kryć grybowską ziemię…”), rozmawia
z najstarszym grybowianinem kowalem Michalikiem (kto go pamięta?), prowadzi do fabryki stolarki budowlanej „Stolbud” – „przedmiotu szczególnej dumy”, zatrudniającej 400 pracowników.
Po ulicach krąży samochód zmywarka, w ruch idą
miotły i szczotki zapewniając Grybowowi miano
jednego z trzech najczyściejszych miast w Polsce.
Jerzy Gostwicki (1920–2008), z zawodu lekarz
stomatolog, rządzący Grybowem w latach 1957–
1970, należy do zapomnianych już nieco dzisiaj
najważniejszych współtwórców eksperymentu
sądeckiego. Dla Grybowa i okolic Gostwicki był
tym, kim Janusz Pieczkowski i Kazimierz Węglarski dla Nowego Sącza i Sądecczyzny. Z żoną Anną,
niestrudzoną działaczką pomocy społecznej

i utalentowaną aktorką, założył Amatorski Teatr
Społeczny Miasta Grybowa. Zbudował stadion,
zgazyfikował miasto. W 2000 r., odrodzony samorząd III RP, obdarzył go tytułem Honorowego
Obywatela Miasta Grybowa.
Na głośne obchody 600-lecia Grybowa w 1966
r. (świętowanie faktycznego jubileuszu uniemożliwiła II wojna światowa) sprowadził premiera
rządu PRL Józefa Cyrankiewicza, z którym łączyła go przyjacielska komitywa.
Wspominał po latach: „Pamiętam, w tym samym dniu, gdy wychodziłem od «Cyrana» wraz
ze swoim zastępcą, księgowym Włodzimierzem
Olszewskim, na przyjęcie oczekiwał jakiś stropiony minister, który od pół roku nie mógł doprosić się o audiencję u szefa rządu. Mieliśmy drzwi
zawsze otwarte, z uwagi na podgrybowski rodowód premiera, którego ojciec był inżynierem melioracji w Binczarowej. «Łysy» częstował zwykle
carmenami, w opakowaniu z flagą amerykańską.
«Palcie, bo jak zaczniemy je produkować w Polsce, to się na pewno popsują» – powiedział i podyktował nam poufny numer swego osobistego
telefonu rządowego”.
Cyrankiewicz lubił wpadać do Grybowa incognito, nie żałował złotówek na rozwój miasta.
„Wam warto dawać pieniądze, bo tu nic nie ginie” – mówił do Gostwickiego.
„Na uroczystości 600-lecia Grybowa, gdy
z Krakowa przyjechała cała świta dygnitarzy,

z Motyką, Skolickim i Nagórzańskim, Cyrankiewicz wziął ich na spacer komentując: – Takich
ulic w Krakowie nie macie. Nazajutrz zadzwonił
do mnie Skolicki, że zmusiliśmy go do renowacji
ul. Floriańskiej...”
Rekonesans Polskiej Kroniki Filmowej (nr
22b/66) wieńczy wizja lokalna na miejscu kaźni
z II wojny światowej, na podgrybowskiej Matelance (wcześniej m.in. w siedzibie gestapo przy
ul. Czarnieckiego w Nowym Sączu) sądu krajowego z Bochum z Niemieckiej Republiki Federalnej, przed którym toczył się proces 14 zbrodniarzy hitlerowskich na czele z szefem sądeckiego gestapo Heinrichem Hamannem.
Na zdjęciach widzimy m.in. przewodniczącego sądu dr. Wilhelma Aufderheide i Rudolfa Abla,
co ciekawe, Żyda, obrońcę głównego sprawcy likwidacji sądeckiego getta. W tym miejscu skojarzenia narodowościowe i historyczne muszą budzić co najmniej mieszane odczucia. Dalej kamera
przybliża postacie świadków hitlerowskich okrucieństw „Skrzętną Pszczołę” Bronisławę Szczepańcowną i Jerzego Gostwickiego, który – rodem
z Tarnobrzega – do Grybowa przywędrował podczas okupacji w 1942 r. i pierwszego wojennego
Sylwestra – podejrzany o pomoc udzielaną żołnierzom AK – spędził w kajdankach w areszcie policji granatowej wraz z kierownikiem szkoły Adamaszkiem i weterynarzem Kwiatkiem.
JERZY LEŚNIAK
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Przyłącz się do akcji!
Kup promocyjną bramę, drzwi lub ogrodzenie
i pomóż zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.
100 zł ze sprzedaży każdego promocyjnego produktu
przeznaczamy na zabezpieczenie terenów wokół domów dziecka.
Oferta obowiązuje od 15 września do 30 listopada 2015 r. - sprawdź w Punktach Sprzedaży!
Zasady promocji na stronie www.wisniowski.pl/promocja

PASZYN 478
tel. 18 440 20 14
e-mail: biuro@tomexokna.pl
www.tomexokna.pl

NOWY SĄCZ
ul. Zielona 45, tel. 18 444 11 27
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 18 444 11 01
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

NOWY TARG
ul. Kolejowa 59
tel. 18 264 88 59
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

TARNÓW
ul. Krakowska 131
tel. 14 627 26 32
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

JASŁO
ul. Kościuszki 44
tel. 13 445 23 29
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

GORLICE
ul. Biecka 40
tel/fax: 18 354 69 11
e-mail: gorlice@tomexokna.pl

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

KROSNO
ul. Liniarska 10
tel. 13 432 39 45
e-mail: krosno@tomexokna.pl

SZAFLARY
ul. Zakopiańska 18
tel. 18 275 40 64
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły
się ubiegłotygodniowe Tragi Seniora O Street Workout będzie jeszcze w Polsce głośno
O idei Street Workout Parków, Jak już wspomniałem jest to dyscy- swoich umiejętności. Zawodnicy wyw Nowym Sączu.
gdzie można uprawiać nowe dys- plina siłowa, ale chyba jak w każdym stępują na zmianę. Jeżeli mamy do
Targi Senioralne organizowane były w ramach działań o charakterze
środowiskowym projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na
sukces!”,realizowanego przez Miasto Nowy Sącz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy Społecznej. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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cypliny sportowe, tzw. sporty uliczne
rozmawiamy z Maksymem Riznykiem z drużyny Bar Division Poland –
Polskiej Grupy Street Workoutowej,
która powstała z myślą o motywowaniu, szerzeniu pasji, rozwijaniu siły oraz
propagowaniu zdrowego trybu życia.
- Głównym celem waszej grupy jest
promowanie Street Workoutu w Polsce, który jest chyba odrębną dyscypliną w sportach ulicznych.
- Istotnie. Sporty uliczne to rodzaj
zajęć sportowych, które uprawiane
są na ulicy, najczęściej przez młodzież. Może to być skateboarding,
parkour, freerun i wiele innych. My
jednak mamy się skupić na Street
Workout. Jest tendencja do mylenia tego pojęcia bądź używania go w
takim kontekście, że Street Workout
to inaczej trening na latarni. To duże
uproszczenie. My staramy się odbiegać od takiego porównania, możemy co prawda trenować w zabudowie miejskiej, ale nie musimy. Widzimy wzrost aktywności młodzieży w kierunku „walki” o nowe obiekty treningowe typu Street Workout Park, który można nazwać placem do popularyzacji kultury fizycznej. Sport ten polega na ćwiczeniach
z ciężarem własnego ciała. Do podstawowych ćwiczeń zaliczamy podciągania, pompki klasyczne i pompki
na poręczach. Kilka lat temu dyscyplinę tą traktowano jako sposób na
rozwój tężyzny mięśniowej (niektóre osoby wciąż traktują treningi pod
tym kątem) na świeżym powietrzu.
Sport ten cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, sprzęt jest
darmowy i ogólnodostępny, a na treningi nie potrzeba skomplikowanych
przyrządów. Po jakimś czasie sporty
uliczne przerodziły się nawet w swego rodzaju kulturę zdrowego trybu
życia, spędzanie wolnego czasu z
korzyścią dla zdrowia. Społeczeństwo zaczęło go traktować jako motywację do poprawy samopoczucia w pracy, szkole, czy na studiach.

sporcie są odmienności. Pierwsza
to „gimbar”, która polega na rozwoju niespotykanej elastyczności ścięgien i mobilności stawów. Właśnie
w gimbar możemy zobaczyć najdziwniejsze pozycje. Drugi „rodzaj”
jest bardziej techniczny, gimnastyczny, polegający na wykonywaniu niektórych figur gimnastycznych przeniesionych na sztywne drążki na ulicę. W Polsce nie jest na razie zbyt
popularny, mało się o nim mówi, ale
sądzę, że to kwestia czasu.
- Powiedział pan, że kilka lat temu
takie sporty traktowano jako sposób
na rozwój tężyzny. Czy obecnie jest to
stereotyp?
- Sporty uliczne są przeznaczone
absolutnie dla każdego. Płeć, wiek
a na pewno stanowisko nie mają tu
znaczenia. Na takim placu wszyscy
jesteśmy na równych zasadach, jedyna różnica to posiadane doświadczenie.
- Jaka jest popularność sportów
uprawianych w takich parkach w Polsce i na świecie?
- W ostatnich latach widzimy w
Polsce wzrost zainteresowania. Dla
porównania dam przykład oficjalnej
grupy na Facebooku: gdy zakładałem ją w 2010 roku, fanów było około trzystu. Teraz jest nas ponad dwanaście tysięcy. Lokalne grupy udzielają wywiadów do prasy i telewizji.
Zapewniam, że o tym sporcie będzie jeszcze w naszym kraju głośno.
Największe zainteresowanie jest na
Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Białorusi, w Czechach. W pierwszych
trzech państwach liczba osób uprawiających sporty uliczne przekracza
sto pięćdziesiąt tysięcy.
- Jak przebiegają zawody w konkurencjach sportów ulicznych?
- Zawody Street Workout mogą
odbywać się w dwóch kategoriach.
Najczęściej spotykana to tak zwana
battle 1.vs 1. oraz freestyle. W przypadku battle każdy uczestnik ma po
30 sekund na zademonstrowanie

czynienia z freestyle to każdemu zawodnikowi daje się do wykorzystania
minutę i pięćdziesiąt sekund lub dwie
minuty. Zawodnik ma ułożyć swój
występ, uwzględnić w nim kreatywne podejście, odpowiednio zagospodarować czas. Skład sędziowski
ocenia elementy siłowe, statyczne,
dynamiczne, combo/kombinację,
zarządzanie czasem i przestrzenią
w trakcie występu. Druga kategoria to reps - powtórzenia. Takie zawody polegają na wykonaniu różnych ćwiczeń na ilość idealną techniką. W zawodach często zawieszany jest na pas ciężar (weighted)
z uwzględnieniem międzynarodowych standardów.
- Jaką rolę mogą pełnić Street Workout Parki w Polsce?
- Z takiego placu mogą korzystać absolutnie wszyscy. Ćwiczenia z własną masą wzmacniają ciało pod każdy rodzaj sportu. Skierowane są na ogólny rozwój. Na takich
placach możemy spotkać osoby o
różnorodnych zainteresowaniach
sportowych. Ktoś biega, ktoś jeździ na rowerze, a jeszcze ktoś inny
gra w piłkę. Oprócz wyżej wymienionych korzyści jest jeszcze jedna,
dla mnie jedna z najważniejszych. Na
ćwiczącej młodzieży często wzorują się dzieci, najdłużej przebywające
na podwórku. To jest bardzo cenne.
Młodzi powinni uprawiać sporty, zamiast przesiadywać na ławkach pod
blokiem i zażywać używki. Dodatkowo nastolatki rozrabiają, przeklinają,
a dzieci to widzą i myślą, że takie zachowanie jest normalne. Uważam,
że lepiej, aby dzieciaki oglądały ćwiczącą na naszych parkach młodzież,
która prowadzi zdrowy tryb życia i
rozwijają swoją pasję. Takiej wbrew
pozorom nie brakuje, gdyż niemal
zawsze takie sporty uprawiają wartościowe osoby o sprecyzowanym
celu w życiu. Sport jest ważny, gdyż
oprócz rozwoju fizycznego możemy
pożytecznie spędzić czas.
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