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Pierwszy z dziesięciu

NOWOŚCI WYDAWNICZE
22 października, godz. 10., MCK SOKÓŁ –
30xTeatr - prezentacja najlepszych grup teatralnych
na przestrzeni 30 lat Festiwalu BAJDUREK;
22 października, godz. 11., Biblioteka Publiczna w
Piwnicznej-Zdroju – wirtualne spotkanie z Krystyną Koftą;
23 października, godz. 18., Galeria SOKÓŁ - Piccole Bugie, Kłamstewka – wernisaż wystawy malarstwa Iwony Fischer-Zuziak;
23 października, godz. 16., Czarny Potok Resort &
Spa w Krynicy-Zdroju - wystawa grafik Jana Szarana „ Moje bazgroły”;
24 października, godz. 10., starosądecki Sokół –
Galowy Koncert Miejskiej Orkiestry Stary Sącz;
24 października, godz. 18., MCK SOKÓŁ - koncert zespołu Dom o Zielonych Progach;
29 października, godz. 15.30, Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - promocja książki Magdaleny Kizon-Ponurkiewicz „Okruchy życia”;
29 października, godz. 18., Nowosądecka Mała Galeria – wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego;
31 października, godz. 18., Limanowski Dom Kultury – Jesienne spotkanie rodaków – koncert Grzegorza Brajnera i jego gości;
(JB)
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Przedwyborcze preferencje sądeczan
Już niedługo w sądeckich księgarniach będzie można kupić książkę prezentującą wyniki
przedwyborczego sondażu przeprowadzonego
przez studentów politologii WSB-NLU pod kierunkiem dr. Marcina Poręby, byłego pracownika
naukowego uczelni. Publikacja stanowi pokłosie pracy magisterskiej.
Celem badania było
poznanie wyborczych
p r e fe r e n c j i s ą d e c z a n
i porównanie ich z późniejszymi wynikami wyborów samorządowych.
W książce znajdziemy
z e s t aw i e n i a z a r ów n o

z pierwszej jak i z drugiej
tury. To pierwsze tego
typu badanie wykonane
na terenie Nowego Sącza.
Autorzy zapowiadają kolejne projekty.
(AM)

Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko,
i.legutko@dts24.pl, tel. 785340410
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Dominik Szura jest absolwentem I LO im. M. Kromera w Gorlicach. Obecnie studiuje w Wyższym Seminarium Duchownym
w Rzeszowie. Liceum ukończył
z najwyższą średnią ocen 5,31.
Motto życiowe, którym się kieruje, to słowa Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni
od Was nie wymagali”. Jego hobby
to historia, polityka i krzyżówki.
(JB)

FOT. HTTP://WWW.TVP.PL/ROZRYWKA/TELETURNIEJE/JEDEN-Z-DZIESIECIU

Dominik Szura z Ropicy Polskiej wygrał 9. odcinek 88. edycji teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Zdobył 162 punkty i zakwalifikował się do finału miesiąca.
- Nie przygotowywałem się
zbyt dużo, raczej starałem się
oglądać wcześniejsze odcinki
i w jakiś sposób poszerzać tym
swoją wiedzę – mówił w programie.

REKLAMA
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Wybory parlamentarne 2015

O mandaty i przywództwo w partii
I to by było na tyle. Dziewiąta wyborcza
kampania parlamentarna III RP za kilkanaście godzin przejdzie do historii. Ale
czy w historii – choćby sądeckiej - na
trwałe zapiszą się jakieś postaci i wydarzenia? Kogo lub co z tej kampanii zapamiętamy?
Chyba przede wszystkim fakt, iż
był to mecz PiS kontra reszta świata.
Jeżeli mierzyć temperaturę kampanii
aktywnością medialną, ilością bilbordów, plakatów, ulotek i spotów,
to – posługując się nadal terminologią futbolową – PiS był w posiadaniu
piłki przez 80 procent czasu meczu,
a wszystkim pozostałym drużynom
udawało się do piłki dorwać w sumie
przez 20 procent meczu.
Nigdy wcześniej od 1989 r. kampania wyborcza w regionie nie była
tak zdominowana przez jedną partię. Wygląda to trochę tak, jakby
na turniej Orlika do Łącka przyjechała Barcelona w pierwszym skła-

choćby złotówki na kampanię, z góry
traktując ją jak wyrzuconą w błoto,
ani nie planuje innych ruchów, bo to
niepotrzebna strata życiowej energii.
W takiej sytuacji kandydaci PiS
czuli się absolutnie komfortowo,
z dziesięciu mandatów, jakie są
w okręgu nr 14 do wzięcia, 8 z automatu przydzielając sobie.
Przede wszystkim jednak sądecka drużyna Prawa i Sprawiedliwości grała głównie do własnej
bramki, koncentrując się na golach
samobójczych, faulowaniu własnych zawodników i niecelnych
podaniach. Wspomniana Barcelona
i inne Reale już dawno udowodniły, że kilka gwiazd nie może jednocześnie grać w jednej drużynie, bo
raczej się zderzają na boisku, pokazując fochy i kłócąc się wzajemnie, niż współpracują dla dobra zespołu i dbając o wynik ekipy. Historia futbolu zna takie przypadki,
kiedy wielkie gwiazdy strzelały dla

Większość drużyn, które wystawiły w turnieju
swoje składy, sprawia wrażenie, że przegrały ten
mecz jeszcze przed wyjściem z szatni. Wśród
ponad 170 kandydatów do Sejmu spora część
wysyła sygnały, iż znalazła się w tym gronie
nieco przypadkiem i ani nie zamierza wydawać
choćby złotówki na kampanię, z góry traktując
ją jak wyrzuconą w błoto, ani nie planuje innych
ruchów, bo to niepotrzebna strata życiowej
energii.
dzie i wszystkich odważnych, którzy
chcą z nimi zagrać, grzecznie pytała przed meczem: „To ile chcecie goli
dostać i w który róg bramki mamy
strzelać”? W dowolny, przecież
większość drużyn, które wystawiły
w turnieju swoje składy, sprawia
wrażenie, że przegrały ten mecz jeszcze przed wyjściem z szatni. Wśród
ponad 170 kandydatów do Sejmu
spora część wysyła sygnały, iż znalazła się w tym gronie nieco przypadkiem i ani nie zamierza wydawać

swoich słynnych zespołów po kilka goli w jednym meczu, a ten zespół i tak schodził z boiska pokonany. Sądecka drużyna PiS 2015 tak
właśnie wyglądała w tej kampanii –
plejada gwiazd, która miała za zadanie zetrzeć w pył każdego, kto
stanie im na drodze, a wyglądało to trochę tak, że każdy uprawiał
kampanię na własnym podwórku,
pamiętając, że to właśnie najbliższy sąsiad na liście może pozbawić
go mandatu.

Jaki będzie efekt tego bratobójczego boju? Piłkarze zwykli mawiać: „to się okaże na boisku”. No
więc to się okaże przy urnie w niedzielę, a w poniedziałek rano już
z grubsza będzie wiadomo, kto prolongował swoją polityczną karierę,
kto odchodzi do innych zajęć, a kto
okazał się czarnym koniem, który
przewróci dotychczasowy porządek na lokalnej scenie politycznej.
W poniedziałek pewnie nie obudzimy się w nowym świecie, wiatr rewolucji zapewne nie zmiecie głównych postaci przedstawienia, ale
bardzo prawdopodobne jest, że
mocno je poprzestawia. W samym
PiS-ie gra idzie nie tylko o sejmowe
i senackie mandaty, ale również –
a może przede wszystkim – o lokalne przywództwo w partii, na które
apetyty ma co najmniej kilka osób,
w tym aktualny lider, były lider i lider potencjalny.
A inne partie? Kandydaci z kilku list faktycznie sprawiają wrażenie, że mandaty są i tak
poza ich zasięgiem, bo albo partia nie osiągnie progu wyborczego,
a nawet jak osiągnie, to dlaczego
mandat dla partii miałby przypaść
w okręgu tak zdominowanym przez
nie jego ugrupowanie? U innych
– w przeciwieństwie do PiS – na
listach pełna zgoda i harmonia,
a nawet rodzinna sielanka. Najbardziej rodzinną z wszystkich list
w okręgu 14. okazała się ta wystawiona przez partię KORWiN, gdzie
kandydaci do parlamentu szli małżeńską ławą, jakby chcieli dotychczasowe życie rodzinne przenieść
z mieszkania w sądeckim bloku do
sejmowego hotelu. Kazimierz Fałowski z małżonką Alicją WajrakFałowską oraz Dariusz Woźniak
z małżonką Justyną to bodaj najbardziej rodzinna lista w kraju.
Z kolej z listy Kongresu Nowej Prawicy startują matka z synem – Barbara i Krzysztof Klemczak, z tym,
że w tym wypadku dziecko znalazło
się na liście dużo wyżej od rodzica.

Bezrobotni, nauczyciele, wykładowcy, byli
pracownicy Straży Granicznej, studenci,
doktoranci, lekarze, inżynierzy wiertnictwa
a także „starzy znajomi”, czyli niemal
„zawodowi” posłowie, których twarze nie
zawsze mamy już ochotę oglądać na ulotkach
i plakatach wyborczych. Co proponują i czym
się wyróżniają poszczególni kandydaci?
Najmłodszym kandydatem na listach jest
Maciej Rogóż z KWW Kukiz’15, 22-letni student
w Instytucie Kultury Fizycznej w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
Młode pokolenie reprezentuje także 25-letnia
Grażyna Sukiennik, pracownica Karpackiego
Przedsiębiorstwa Wiertniczo - Geologicznego ze
Starego Sącza, której ojciec Stanisław Sukiennik
był kiedyś prezesem Kongregacji Kupieckiej.
Starsze pokolenie to bez wątpienia poseł Piotr
Naimski (64 lata), który w ferworze kampanii
znalazł nawet czas na uczestnictwo w wernisażu
wystawy o siostrach Niepokalankach.
Co mają do zaoferowania kandydaci? Studentka
Katarzyna Bartkowska, startująca z listy
Zjednoczonej Lewicy, proponuje legalizację
medycznej marihuany, co wśród środowisk
prawicowych może budzić pewne kontrowersje.
Wojciech Cieślak z Podhala (16. pozycja na
liście PiS-u) obiecuje natomiast, że nie będzie
pobierał wynagrodzenia poselskiego oraz
zapowiada odbudowę… sądeckiego zamku,
„który stanie się centrum turystycznym
i kulturowym, na wzór zamków na Mazurach”.
Kandydaci jak zawsze prześcigają się
w obietnicach. Co z nich wyniknie dowiemy
się po wyborach. Którym z poszczególnych
kandydatów uda się uzyskać mandat? O tym
zadecydują w niedzielę wyborcy.
(AM)

(MOL, AMA)

REKLAMA

POLECAMY oryginalne produkty klasy
premium prosto z Włoch i Francji

znajdź nas na
Intermarche Nowy Sącz
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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Kluska doradza prezydentowi
Roman Kluska zasiądzie w Narodowej
Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Założyciel Optimusa, współtwórca onet.pl i stały bywalec corocznych rankingów „Forbesa” ma
być ekspertem w sekcji związanej
z przedsiębiorczością i gospodarką. Celem rady będzie m.in. tworzenie wieloletniej strategii rozwoju państwa.
- Jest bardzo ważne, aby zlikwidować bariery, aby gospodarka ruszyła i wytworzyła środki, które
umożliwią sprawne funkcjonowanie

tych służb, które wymagają finansowania: infrastruktura, bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja. Bez sprawnej gospodarki będziemy mieli tylko
dzielenie biedy. Wszędobylska biurokracja, według której sukcesu nie
osiąga się pracą, ale relacją z władzą, to jest patologia, która opanowała naszą gospodarkę. Trzeba wrócić do podstawowych założeń wolnego rynku – mówi Roman Kluska.
Przedsiębiorca dotychczas doradzał w sprawach gospodarczych
m.in. Jarosławowi Kaczyńskiemu,
gdy ten pełnił funkcję premiera.
(KP)

Przesiądźmy się na rowery
W przyszłym roku w Nowym Sączu pojawi się kilka przystanków rowerowych, które ułatwią mieszkańcom poruszanie się po
ulicach. Nie będzie natomiast ścieżek rowerowych na obwodnicy zachodniej
Rowerowe przystanki ułatwią przemieszczanie się zarówno mieszkańcom
Nowego Sącza jak i turystom. Im więcej osób wsiądzie na rower, tym mniej
za kierownicę samochodu, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
– Nie chciałbym powtarzać banałów: zróbmy to tak jak Holendrzy czy
Duńczycy, którzy jeżdżą na rowerach
do pracy. U nas nie załatwimy tego
w ciągu miesiąca, roku, czy nawet
jednego pokolenia, ale próbujmy –
mówi prezes Sądeckiego Towarzystwa
Cyklistów Wojciech Molendowicz.
Na dwóch kółkach warto poruszać się także jesienią a nawet w zimie.
- Jeżdżenie na rowerach w mieście
w styczniu i lutym jest przyjemniejsze niż w lipcu i sierpniu, kiedy mamy
34 stopnie. Wsiadajmy na rowery, nie
dyskutujmy o tym. Po prostu jedźmy!
– zachęca prezes.
Amatorów rowerów czeka także
inne udogodnienie. W planach jest uruchomienie wypożyczalni rowerów, co
na Zachodzie jest standardem. Do jazdy na rowerze w Nowym Sączu skłaniać może również otwarty niedawno pumptrack, gdzie można ścigać się
nie tylko na rowerach, ale wykonywać
akrobacje na rolkach czy deskorolkach.

Niestety, jak się okazuje, miłośnicy dwóch kółek nie znajdą ścieżek rowerowych na obwodnicy zachodniej.
Z informacji, którą uzyskaliśmy od
rzecznika Starostwa Powiatowego wynika, że obwodnica pozbawiona będzie
wydzielonej trasy rowerowej.
- Obwodnica zachodnia w jej obecnym przebiegu była przygotowywana do realizacji od 2009 roku. Zarówno na etapie koncepcji, jak też w fazie
opracowywania dokumentacji technicznej, nie zgłaszano żadnych wniosków dotyczących lokalizacji ścieżek
rowerowych wzdłuż jej przebiegu. Takich wymagań nie zawierała również
decyzja środowiskowa, której ustalenia muszą uwzględniać rozwiązania projektowe. Realizowana droga
ma klasę techniczną „G”, a przepisy
Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowania, nie narzucają obowiązku budowy ścieżek rowerowych w pasie takich dróg - informuje Maria Olszowska. - Należy nadmienić, że lokalizacja
ścieżek rowerowych znacząco podniosłaby koszt inwestycji ze względu
na konieczność poszerzenia mostów
i nasypów drogowych. Trzeba by było
również istotnie zwiększyć szerokość
terenu zajętego pod obwodnicę - wyjaśnia rzecznik.
(AM/ES)
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Zespół Szkół Akademickich bez WSB-NLU
Od 8 października 2015 roku organem prowadzącym dla szkoły profesora Bogusława Kołcza nie jest już
WSB-NLU. Zespół Szkół Akademickich przejęła we władanie Fundacja
Chrobrego. Tworzą ją osoby związane ze szkołą.
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University prowadziła
Zespół Szkół Akademickich od 14
lat. W związku z kłopotami finansowymi, z którymi uczelnia boryka się od dłuższego czasu, dyrektor szkoły Bogusław Kołcz wraz
z osobami skupionymi w Fundacji Chrobrego podjął decyzję
o jej przejęciu. Przekazanie odbyło się na zasadzie transakcji kupna – sprzedaży zawartej z obecnymi władzami uczelni, reprezentowanymi przez właściciela i kanclerza Roberta Gmaja. Skąd Fundacja Chrobrego pozyskała środki?
REKLAMA

- Pochodzą one od fundatorów
i osób życzliwych szkole. Pozyskaliśmy także wpłaty od osób,
które wyraziły chęć pomocy. Wyraziły wolę pozostania anonimowymi na zewnątrz, ale jesteśmy
im bardzo wdzięczni – mówi Bogusław Kołcz.
Jakie były powody takiego kroku? - Zamiar pomocy dla Zespołu Szkół Akademickich pojawił się od chwili, gdy popularne
stały się stowarzyszenia absolwentów i przyjaciół funkcjonujące przy wszystkich praktycznie szkołach w kraju, także w Nowym Sączu – informuje dyrektor. Fundacja Chrobrego przejęła szkołę dla jej dobra. - Przy
całym szacunku i wdzięczności,
jaką żywimy dla założyciela naszej szkoły i pierwszego Rektora WSB-NLU, doktora Krzysztofa Pawłowskiego, w uzgodnieniu

z nim, staraliśmy się uniezależnić od innych instytucji,
w tym prowadzącej nas od 1991 r.
uczelni, która przeżywając ostatnio własne problemy finansowe, nie była w stanie wystarczająco finansować naszej szkoły i budynku, wymagającego sporych nakładów – dodaje Kołcz.
W skład Fundacji Chrobrego wchodzą osoby związane ze szkołą.
Oprócz dyrektora szkoły Bogusława Kołcza i wicedyrektor Elżbiety
Szudek są to Jerzy Leśniak, Krzysztof Głuc, Marek Wójcik, Patryk Wicher. Jak podkreśla dyrektor, fundacja pragnie dalszego rozwoju
szkoły, która zachowa akademicki charakter i nadal będzie współpracowała z ośrodkami naukowymi w kraju oraz pracownikami naukowymi uczelni wyższych.

(AM)
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Wenecja zagrożona brzanką, a kąpielisko „na skałkach” pod lupą

Choć miejsce, gdzie miał powstać tor kajakarski, nie jest objęte ochroną, to budowa
może oddziaływać na środowisko. Chodzi przede
wszystkim o planowane miejscowe spiętrzenie
Dunajca, które może zaszkodzić zwłaszcza rybie brzance.
– Wysokość piętrzenia wody stanowi główny element zagrażający gatunkom chronionym
w obszarze Natura 2000 - Środkowy Dunajec z
dopływami, ale inne kwestie dotyczące zagospodarowania międzywala także zostały przez
RDOŚ poruszone w wezwaniu do uzupełnienia
raportu – tłumaczy Ada Słodkowska Łabuzek,
główny specjalista Wydziału Ocen Oddziaływania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

FOT. Z ARCH. T. GAJDOSZA

Część projektu „Sądeckiej Wenecji”, obejmująca budowę toru kajakarskiego na Dunajcu, została przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska uznana za
niebezpieczną dla chronionych gatunków ryb. Tym
samym miasto musi albo poważnie zmodyfikować
założenia projektu albo poszukać alternatywnego rozwiązania. Takim może być kąpielisko na osiedlu Falkowa.

Gajdosz wskazuje kolejną nową lokalizację na
osiedlu Falkowa
w Krakowie. – To, że w Dunajcu populacja ryb
jest niska, nie przesądza o tym, że rzekę można dowolnie zagospodarowywać - wymaga to
szczegółowej analizy wrażliwości środowiska,
tolerancji na dodatkowe zagospodarowanie

oraz oceny stopnia oddziaływań. Naszą rolą
jest takie doszlifowanie procedury, aby inwestycja jak najmniej negatywnie wpływała na
środowisko - dodaje Słodowska.
Urząd Miasta się nie poddaje. Zamierza o projekt, odpowiednio zmodyfikowany, jeszcze zawalczyć.
Jednocześnie władze miasta zobowiązały się
wziąć pod lupę pomysł radnego Tadeusza Gajdosza, który podczas wrześniowej sesji złożył
interpelację w sprawie utworzenia kąpieliska
„na skałkach”.
Przypomnijmy - w lipcu radny Tadeusz Gajdosz złożył interpelacje w sprawie budowy kąpieliska na stawach heleńskich wzorem stawów
starosądeckich. Mimo sporego zainteresowania
pomysłem ze strony samych sądeczan, propozycja okazała się niemożliwa do zrealizowania.
Głównym powodem jej odrzucenia są kwestie
własnościowe. Grunty wskazane przez radnego należą do osób prywatnych i do skarbu państwa. Ich wykup skomplikowałby mocno realizację inwestycji a dodatkowo znacznie podniósłby jej koszt. Ziemie trzeba by było wykupić

najprawdopodobniej po cenie rynkowej, a na to
miasta nie stać.
Jednak Gajdosz się nie poddaje i wskazuje kolejną lokalizację na osiedlu Falkowa. – To bardzo
rozwojowa propozycja, która może być naszą
wielką atrakcją turystyczną. Jeżeli przez jeden
sezon przez kąpielisko w Starym Sączu przewinęło się 80 tys. osób, a stawy utworzone zostały
na potrzeby 14 tys. to łatwo sobie wyobrazić, jak
ogromne jest zapotrzebowanie na takie miejsca – podkreśla radny PO, który już otrzymał
z magistratu informację, że jego propozycja spotkała się z uznaniem i trafi pod lupę specjalistów.
– Sprawdzałem jak to wygląda od strony
formalnej. W rękach prywatnych jest tu tylko
jedna mała działka. To temat do przeskoczenia.
A dofinansowanie unijne do takich projektów
sięga nawet 75 procent – dzieli się entuzjazmem
samorządowiec, który uważa, że jego koncepcja może wypełnić lukę związaną z opinią RDOŚ
na temat Sądeckiej Wenecji. Przypomina też, że
o utworzeniu zalewu na Falkowej mówiło się już
kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat temu.
(ES)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Orkiestra Wrońskiego
W sobotni wieczór na scenie Pijalni Głównej w Krynicy –
Zdroju można było usłyszeć znane arie i operetki oraz współczesne utwory. Odbył się Koncert
Jubileuszowy Krynickiej Orkiestry Zdrojowej, która przygrywa kuracjuszom już od 140 lat,
i jest najstarszą w Polsce a może
i Europie. Jej założycielem był
skrzypek, kompozytor i dyrygent

Adam Wroński. Krynickiej orkiestrze nadano jego imię.

Starosądecki budżet obywatelski
W Starym Sączu ruszyło głosowanie na kolejny Budżet Obywatelski 2016 r. W nowej edycji budżetu znalazły się 23 projekty, które przeszły formalną weryfikację.
Mieszkańcy mogą głosować do 26
października a do wydania jest 400
tys. złotych.

Śmiertelny czad
17 października po godz. 22.
w piętrowej kamienicy przy ulicy Długosza w Nowym Sączu
doszło do zatrucia czadem.
Załoga Pogotowia Ratunkowego stwierdziła zgon jednego
z mieszkańców. Ofiar mogło
być znacznie więcej, gdyż
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia tlenk u wę g l a t a k ż e n a k l a t c e

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

PILNIE poszukuję osób do pracy w
Niemczech - sprzątanie
mieszkań. Tel.600537759.
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

schodowej. Ewakuowano łącznie 25 osób.

Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Przyczyny śmierci
wyjaśni sekcja zwłok.

Pożar w Barcicach
19 października kilka minut
przed godz. 7. rano strażacy gasili pożar samochodu w Barcicach. W chwili przybycia zastępów straży pożarnej cały pojazd objęty był pożarem. Kierujący stał w bezpiecznej odległości. Strażacy ugasili ogień. Przyczyny pożaru nie są znane.

Śmierć na boisku
W wieku 33 lat w trakcie spotkanie ligowego zmarł
Adam Szubryt, piłkarz i wiceprezes klubu LKS Mordarka. Zasłabł na początku meczu, w którym jego drużyna
grała na wyjeździe z Witowem
Mszana Górna (limanowska Klasa A). Na miejsce wezwana została karetka pogotowia. Piłkarskie spotkanie zostało natychmiast przerwane. Zawodnik
reanimowany był już na boisku.
REKLAMA

Antysmogowe działania
We wtorek prezydenci Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa i
Oświęcimia oraz Marszałek Województwa Małopolskiego podpisali porozumienie o współpracy w
zakresie ochrony powietrza „Razem przeciw smogowi”. Podczas
spotkania w Pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie, przedstawiciele prezydenckich miast omówili też efekty dotychczasowych
działań, mających na celu poprawę jakości powietrza.

(AM)

WIĘCEJ NA
SACZ.IN
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Historia

Nowosądeckie wybory w wolnej Polsce
Przed nami dziewiąte wybory parlamentarne w wolnej Polsce. Wybierzemy Sejm
VIII kadencji i Senat IX kadencji. Różnica
w numeracji wynika z tego, że w pełni demokratyczny system wyborczy do polskiego parlamentu funkcjonuje od 1991 r.
Wybory tzw. kontraktowe w 1989r. przeprowadzono według ordynacji ustalonej przy Okrągłym Stole: do Senatu wybory wolne, do Sejmu – w ograniczonym zakresie, przy zachowaniu dominacji PZPR i jej satelitów; głosowanie wówczas, niosące przełom ustrojowy, miało
charakter plebiscytowy (przeciwko ówczesnej władzy).

Parlamentarzyści nowosądeccy 1989–2015
4 VI 1989
okr. wyb. nr 64, frekw. kraj 62,70%.
Sejm: Franciszek Rusnarczyk (mandat PZPR
– rejon N. Sącza) – 33 870, Mieczysław
Brudniak (mandat PZPR – rejon Gorlic) –
21 929, Stanisława Popiela (mandat ZSL) –
23 293, Ryszard Zieliński (mandat UChS) –
37 221, Józef Jungiewicz (KO „S”) – 131 319.
W II turze 18 VI 1989 (frekw. 22 %) posłem z
woj. nowosądeckiego, z miejsca przydzielonego PZPR, został prof. Roman Ney.
Senat: Zofia Kuratowska (KO „S”) – 231 512,
Krzysztof Pawłowski (KO „S”) – 205 390.

AWS – Akcja Wyborcza Solidarność,
AWSP – Akcja Wyborcza Solidarność
Prawicy, BBWR – Bezpartyjny Blok
Wspierania Reform, KdR – Koalicja
dla Rzeczpospolitej, KLD – Kongres
Liberalno-Demokratyczny, KO „S”
– Komitet Obywatelski „Solidarność”, KPN – Konfederacja Polski Niepodległej, LiD – Lewica i Demokraci, LPR – Liga Polskich Rodzin, NP – Nowa Prawica, NSZZ „S”
– Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność”, PC – Porozumienie Centrum, PChD – Partia
Chrześcijańskich Demokratów, PiS
– Prawo i Sprawiedliwość, PL – Porozumienie Ludowe, PO – Platforma Obywatelska, PJN – Polska Jest
Najważniejsza, POC – Porozumienie
Obywatelskie Centrum, PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza,
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe,
ROP – Ruch Odbudowy Polski, SD –
Stronnictwo Demokratyczne, SLCh
– Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie, SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej, SP – Solidarna Polska, UD – Unia Demokratyczna, UP
– Unia Pracy, UPR – Unia Polityki
Realnej, UW – Unia Wolności, WAK
– Wyborcza Akcja Katolicka, ZSL –
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.

REKLAMA

0/ĉ9#:+!
Nawet w 24 godziny!
DOZ

szybko i uczciwie

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

TWOJEPIENIČDZe

Zofia Kuratowska, Józef Jungiewicz i Krzysztof Pawłowski podczas wiecu
wyborczego w Parku Strzeleckim (maj 1989)
Do 2011 wybieraliśmy 9 posłów, następnie 10. Uprawnionych do głosowania jest ponad 600 tys. obywateli.
Od 2011 wybory do Senatu podzielono na dwa okręgi: „nasz”, czyli miasto i powiat Nowy Sącz oraz powiat
gorlicki (początkowo nr 13, obecnie nr
37) z ponad 310 tys. uprawnionymi do
głosowania mieszkańcami, i „podhalański” – powiaty limanowski, nowotarski i tatrzański (nr 36). Obowiązuje
w nich formuła jednomandatowa: jeden senator na jeden okręg.

Analiza wyników wyborczych
i nazwisk kandydatów pokazuje głębokie przemiany w polskiej (i sądeckiej) demokracji w minionym ćwierćwieczu. Celowo do niniejszej publikacji dołączamy rozszyfrowania skrótów partii i komitetów wyborczych,
bo – śmiem twierdzić – większość
czytelników, zwłaszcza z młodszego
pokolenia, miałaby kłopoty z identyfikacją tych ugrupowań, o których dawno już ślad przepadł, np.
KdR, NP, PL, POC, SLCh, UChS etc.

Miłośnik folkloru i koni z Moszczenicy Niżnej, Stanisław Pasoń ponownie
w drodze do Sejmu.

19 IX 1993
okr. wyb. nr 28, frekw. 53,39% (264 541
osób), kraj 52,08%.
Sejm: Stanisław Pasoń (PSL) – 8 499, Grażyna Kotowicz (PSL) – 8 422, Andrzej Gąsienica-Makowski (BBWR) – 12 019, Jerzy Gwiżdż
(BBWR) – 8 422, Zdobysław Milewski (UD) –
5 773, Kazimierz Sas (SLD) – 5 742, Tadeusz
Gąsienica-Łuszczek (KPN) – 3 569.
Senat: Franciszek Bachleda-Księdzularz
(BBWR) – 53 903 (21,32%), Andrzej Chronowski (NSZZ „S”) – 47 354 (18,73%).
11 X 1997
okr. wyb. nr 28 , frekw. 56,57% (295 040),
kraj 47,93%.
Sejm: Andrzej Szkaradek (AWS) – 40 682,
Zygmunt Berdychowski (AWS) – 22 540, Kazimierz Dzielski (AWS) – 15 082, Zofia Krasicka-Domka (AWS) – 12 096, Franciszek
Adamczyk (AWS) – 13 941, Stanisław Kogut
(AWS) – 11 253, Kazimierz Sas (SLD) – 15 628,
Marian Cycoń (Unia Wolności) – 9 751.
Z listy krajowej posłami zostali ponadto: sądeczanin Jerzy Gwiżdż (AWS) – 13 823 oraz
Małgorzata Okońska-Zaremba (SLD) z Muszyny – 3 083.
Senat: Franciszek Bachleda-Księdzularz
(AWS) – 178 738, Andrzej Chronowski (AWS)
– 156 533.

FOT. JERZY LEŚNIAK

Skróty nazw partii
politycznych –
ogólnopolskich
komitetów wyborczych

FOT. STANISŁAW ŚMIERCIAK

Wybory w naszym regionie przeprowadzane są w okręgu wyborczym
w granicach (z małymi korektami) byłego województwa nowosądeckiego.
W ciągu minionych lat okręg zmieniał
swe numery (64, 32, 28 i obecnie 14).

27 X 1991
okr. wyb. nr 32, frekw. 52,7 %, kraj 43,20 %.
Sejm (124 kandydatów): Lech Kaczyński
(POC) – 15 813, Zygmunt Berdychowski
(PL) – 13 413, Andrzej Gąsienica-Makowski (Związek Podhalan) – 10 866, Stanisław
Rakoczy (WAK) – 11 194, Stanisław Żurowski (UD) – 7 671, Henryk Opilo (KPN) – 5200,
Bronisław Dutka (PSL) – 5 736.
Senat: Krzysztof Pawłowski (PChD) –
104 575, Janina Gościejowa (NSZZ S) –78 755.

23 IX 2001
okr. wyb. nr 14 do Sejmu i nr 13 do Senatu, frekw.: Sejm 47,95% (260 711 osób),
kraj 46,20%.
Sejm: Kazimierz Sas (SLD-UP) – 24 046,
Jan Knapik (SLD-UP) – 5 895, Stanisław Jarmoliński (SLD-UP) – 3 062, Andrzej Czerwiński (PO) – 11 868, Tadeusz
Parchański (PO) – 4 926, Ryszard Nowak (PiS) – 7 691, Zofia Krasicka-Domka (LPR) – 15 755, Bronisław Dutka (PSL)
– 4 484, Tadeusz Szukała (Samoobrona
RP) – 4 884.
Senat: Andrzej Chronowski (Blok Senat 2001)
– 82 345, Franciszek Bachleda-Księdzularz
(Blok Senat 2001) – 75 665.

Po raz pierwszy nie było listy krajowej,
o 9 mandatów ubiegało się 135 kandydatów. Okręg wyborczy do Sejmu objął
zasięgiem dwie gminy z pow. gorlickiego: Biecz i Lipinki, ubyły natomiast
trzy gminy obecnie w powiecie suskim
– Jordanów (miasto i gmina), Bystra
Sidzina oraz gmina Lubień, przyłączone w 1998 w do powiatu myślenickiego.
25 IX 2005
okr. wyb. nr 14 do Sejmu i nr 13 do Senatu, frekw. w okręgu 45,07% (258 003),
w Nowym Sączu 51,2% (33 692).
Sejm: Stanisława Okularczyk (PiS) –
12 016, Edward Siarka (PiS) – 10 016, Arkadiusz Mularczyk (PiS) – 9 566, Anna
Paluch (PiS) – 9 547, Andrzej Czerwiński
(PO) – 13 770, Andrzej Gut-Mostowy (PO)
– 11 282, Bronisław Dutka (PSL) – 5 469,
Edward Ciągło (LPR) – 9 470, Elżbieta
Wiśniowska (Samoobrona RP) – 4 839.
Senat: Stanisław Kogut (PiS) – 100 248,
Franciszek Adamczyk (PO) – 52 890.
Na początku kadencji Stanisława Okularczyk zmieniła barwy partyjne przechodząc z PiS do PO.
21 XI 2007
okr. nr 14 do Sejmu i nr 13 do Senatu,
frekw. w okręgu 51,13% (290 309 osób),
w Nowym Sączu 61,45% (40 736 osób),
w kraju 55,3%.
Sejm: Arkadiusz Mularczyk (PiS) –
47 929, Edward Siarka (PiS) – 15 697,
Anna Paluch (PiS) – 14 972, Barbara
Bartuś (PiS) – 10 856, Wiesław Janczyk
(PiS) – 10 696, Andrzej Romanek (PiS) –
9 273, Edward Ciągło (PiS) – 8 790, Antoni Poręba (PiS) – 4 152, Andrzej Czerwiński (PO) – 24 708, Andrzej Gut-Mostowy (PO) – 16 009, Witold Kochan (PO)
– 8 515, Tadeusz Patalita (PO) – 6 968,
Jan Golonka (PO) – 5 630, Bronisław
Dutka (PSL) – 8 764, Mieczysław Kiełbasa (PSL) – 3 868.
Senat: Stanisław Kogut (PiS) – 162 139
(54,15%), Tadeusz Skorupa (PiS) – 107
261 (35,82%).
Pod koniec kadencji Witolda Kochana
(wybranego w listopadzie 2010 burmistrzem Gorlic) zastąpił Tadeusz Patalita, były wicewójt gm. Mszana Dolna.
9 X 2011
okr. wybr. nr 14 do Sejmu i nr 37 do Senatu
frekw. Sejm 48,75% (292 241 osób), kraj
48,92%; frekw. Senat 49,54% (152 999
osób).
Sejm: Arkadiusz Mularczyk (PiS) –
45 801, Barbara Bartuś (PiS) – 14 652,
Wiesław Janczyk (PiS) – 13 993, Edward
Siarka (PiS) – 13 264, Anna Paluch (PiS)
– 9 764, Andrzej Romanek (PiS) – 9 743,
Piotr Naimski (PiS) – 5 388, Andrzej
Czerwiński (PO) – 16 723, Andrzej GutMostowy (PO) – 15 345, Marian Cycoń
(PO) – 10 678.
Senat: Stanisław Kogut (PiS) – 101 454
głosów (66,31%).
Wybory do Senatu odbyły się po raz
pierwszy w jednomandatowej formule.
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Dwóch sądeckich ministrów skarbu (od lewej): Andrzej Czerwiński i Andrzej Chronowski

Parlamentarzyści
rekordziści
4 kadencje:
A. Czerwiński (2001–2005, 2005–
2007, 2007–2011, 2011–2015),
B. Dutka (1991–1993, 1997–2001,
2005–2007, 2007–2011);
3 kadencje:
F. Bachleda-Księdzularz (1993–
1997, 1997–2001, 2001–2005),
K. Sas (1993–1997, 1997–2001,
2001–2005),
A. Chronowski (1993–1997, 1997–
2001, 2001–2005),
A. Gut-Mostowy (2005–2007,
2007–2011, 2011–2015),
A. Mularczyk (2005–2007, 2007–
2011, 2011–2015),
S. Kogut (2005–2007, 2007–2011,
2011–2015),
A. Paluch (2005–2007, 2007–
2011, 2011–2015),
E. Siarka (2005–2007, 2007–
2011, 2011-2015).
Poseł i senator
Posłem (1997–2001) i następnie senatorem (2005–2007) był F.
Adamczyk (AWS, PO).

nie są dożywotnie: przegrywali ponowne wybory Józef Jungiewicz,
Krzysztof Pawłowski, Andrzej Chronowski i Kazimierz Sas.
Nie spełniły się ambicje parlamentarne tak znanym sądeczanom jak np.
Kazimierz Pazgan, prof. Józef Lipiec,
Jan Golonka (późniejszy starosta), Zofia Pieczkowska (późniejsza wiceprezydent miasta) czy wojewodowie Marek Oleksiński, Wiktor Sowa, Józef
Antoni Wiktor. Mimo czterokrotnego startu (z niezłymi wynikami) nie
zdobył mandatu ludowiec Mieczysław Kiełbasa z Lipnicy Wielkiej. Pechowiec, raz wyprzedził go startujący przebojem z 10. miejsca na liście
33-letni wówczas chłop z Moszczenicy Niżnej Stanisław Pasoń, to znów
– Bronisław Dutka.

Preferująca silniejsze partie metoda d’Hondta i nieubłagane progi wyborcze płatały wyborcze figle: kandydaci z kilkunastotysięcznym poparciem przegrywali rywalizację (np.
Zygmunt Berdychowski – blisko 14
tys. głosów w 1993), a inni, gromadzący zaledwie kilka tysięcy głosów, wchodzili do Sejmu bez problemu (np. Stanisław Jarmoliński – ok.
3 tys. w 2001).
Ryszardowi Nowakowi brakło zaledwie 60 głosów, aby przedłużyć
pobyt w Sejmie na kolejną kadencję (2005), być może nie decydowałby się za rok ubiegać o prezydenturę w sądeckim magistracie. Na zmianie barw – z PiS na PO – skorzystał

Posłowie sądeccy w latach 2001–2005: (od lewej) Ryszard Nowak, Kazimierz
Sas, Andrzej Czerwiński

FOT. JERZY LEŚNIAK

Któż tu, z okręgu nowosądeckiego,
nie stawał w szranki wyborcze! Same
tuzy. Smaku zwycięstwa (1991) i porażki (1993) zaznał późniejszy prezydent RP Lech Kaczyński, także nie od
razu weszli do Sejmu: Andrzej Szkaradek, Stanisław Kogut, Wiesław Janczyk, Anna Paluch, czy późniejszy minister i senator Bogdan Klich z Krakowa. Mandaty poselskie czy senatorskie

Z okręgów wyborczych obejmujących Sądecczyznę w Sejmie RP zasiadało 43 posłów, w Senacie – 8 senatorów.
Różnie potoczyły się ich dalsze losy. Do pracy w samorządzie powrócili m.in. prezydenci Nowego Sącza Ryszard Nowak i Jerzy Gwiżdż. Ewenementem jest Marian Cycoń: najpierw burmistrz Starego Sącza (1995–1998), potem poseł
(1997–2001), po krótkiej przerwie znów burmistrz (2002–2011) i następnie ponownie poseł (od 2011).
Wojewodami zostali: nowosądeckim Józef Jungiewicz (1992–1993) i małopolskim Witold Kochan (2005–2006), wicewojewodą w Krakowie Tadeusz Parchański (1999–2001). Franciszek Adamczyk trafił na posadę konsula generalnego RP w Chicago.
Kilku parlamentarzystów objęło posady ministerialne: w rządzie AWS Jerzego Buzka Andrzej Chronowski był ministrem skarbu (2000–2001), Stanisław Żurowski – wiceministrem kultury (1997–2001), Lech Kaczyński – ministrem
sprawiedliwości, następnie prezydentem Warszawy i prezydentem RP, w rządzie SLD-UP Małgorzata Okońska-Zaremba – wiceministrem gospodarki (2001–2005).
Przed posłowaniem Stanisław Okularczyk była wiceministrem rolnictwa (2005–2006) w rządzie PiS, Piotr Naimski
– wiceministrem gospodarki (2005–2007) w rządzie PiS-LPR-Samoobrony i szefem UOP (1992) w rządzie Jana Olszewskiego, Zdobysław Milewski – rzecznikiem prasowym rządu Hanny Suchockiej (1992–1993).
Latem tego roku na fotel ministra skarbu, z ławy sejmowej przesiadł się Andrzej Czerwiński.
Nie żyją już pisarz Ryszard Zieliński, Józef Jungiewicz, gorliczanin Jan Knapik, adwokat limanowski Stanisław Rakoczy, nowotarżanin Władysław Skalski i prof. Zofia Kuratowska.

FOT. JERZY LEŚNIAK

FOT. JERZY LEŚNIAK

Z parlamentu do rządu… i nie tylko

Andrzej Szkaradek

gorliczanin Witold Kochan, który potem, po zwycięstwie w wyborach na
burmistrza miasta nad Ropą, złożył
mandat na rzecz samorządowej posady, pewnie w myśl twierdzenia, że
„lepiej być pierwszym w gminie, niż
drugim w Rzymie”.
Rzutem na taśmę, korzystając
z wyśrubowanych wyników 6 koleżanek i kolegów, posłem został przed
czterema laty lider obecnej nowosądeckiej listy PiS, Piotr Naimski,
znawca spraw energetycznych i tajnych służb, jedyny obok Antoniego Macierewicza żyjący członek-założyciel Komitetu Obrony Robotników z 1976 r.
Jak będzie za kilka dni? Kto zawędruje z Sądecczyzny na Wiejską,
a kto do salonu odrzuconych? „Spadochroniarze” czy rdzenni sądeczanie?

Chłop czy polityk-celebryta? „Pniok”
czy „ptok”? Milioner spod Tatr, czy
bezrobotna? Faworyci warszawskich
prezesów czy lokalni outsiderzy? Czy
dawna stolica województwa i obecna
stolica subregionu będzie mieć „swojego” posła, czy też Królewski Gród
będą reprezentować jedynie działacze – z całym szacunkiem dla tych
małych miejscowości – ze Stróż, Małej
Wsi k. Świniarska lub z Męciny? Czyje
głosy zostaną zmarnowane pod progiem wyborczym? Kto przeżyje dramat wyprzedzony o włos przez kolegę z własnej drużyny? Każde głosowanie przynosi jakieś niespodzianki, a to porażki żelaznych liderów,
to znów zaskakujące awanse kandydatów zepchniętych na listach na dalekie miejsca. Zobaczymy…
JERZY LEŚNIAK

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

Prawnik, mężatka, matka i babcia,
Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji,
wiceprzewodnicząca Komisji ds. zmian
w kodyﬁkacjach, przewodnicząca
Delegacji Sejmu i Senatu RP do
Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE,
wiceprzewodnicząca Parlamentarnego
Zespołu Karpackiego

Prawo i Sprawiedliwość
www.wybierzpis.org.pl
PRZYWIĄZANA DO WARTOŚCI
Nie dopuściła do uchwalenia przez ZP OBWE rezolucji zobowiązującej państwa członkowskie, w tym Polskę, do przyjęcia „Zasad z Dżakarty” opartych na ideologii gender i
promujących środowiska LGBT
Zawsze głosowała w Sejmie RP przeciwko ustawom naruszającym prawo naturalne i
Dekalog

AUTORKA LICZNYCH PROJEKTÓW USTAW
Przyjęta zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dająca możliwość płatnikom składek zatrudniającym pracowników rozłożenie zaległości w ZUS na raty oraz możliwość odroczenia terminu płatności składek
Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z FUS wprowadzająca zasadę iż w przypadku
zadłużenia kwota najniższej emerytury lub renty nie może być zabrana przez komornika

PROMUJĄCA NAUKĘ HISTORII I PATRIOTYZM
Organizuje dla uczniów konkursy historyczne i konkursy pieśni patriotycznej
Organizuje uroczystości upamiętniające ważne Rocznice Narodowe i Święto Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” zapraszając wybitnych artystów

ZAANGAŻOWANA W SPRAWACH REGIONU
Skutecznie sprzeciwiła się małopolskim planom prywatyzacji Ratownictwa Medycznego
podejmuje działania w obronie firm regionu sądecko-limanowsko-gorlickiego- podwykonawców oszukanych przy budowie autostrady A4
Sprzeciwiała się likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
Walczy o przywrócenie w Nowym Sączu dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego

;
;
;

AKTYWNA W PRACACH SEJMU VII KADENCJI
177 wystąpień na posiedzeniach Sejmu RP
266 interpelacji i zapytań poselskich
9 razy reprezentowała Sejm RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

;
;
;

;
;
;
;
;
;

BLISKO LUDZKICH PROBLEMÓW
Organizuje festyny charytatywne na rzecz niepełnosprawnych dzieci
Regularnie spotyka się z wyborcami i następnie interweniuje w ich imieniu

;
;

Polska jest jedna, a jej rozwój powinien być udziałem
wszystkich regionów i miejscowości. Przed nami wybory
parlamentarne, których wynik może być w naszej Ojczyźnie
początkiem zmian na lepsze. Ta dobra zmiana musi być też
odczuwalna na Ziemi Gorlickiej, Sądeckiej i całym Podhalu.
Obserwując zaangażowanie w obronę interesów regionu i pracę
na rzecz potrzebujących Poseł Barbary Bartuś rekomenduję
Państwu jej kandydaturę w wyborach do Sejmu.
Jest to osoba, której warto zaufać i proszę Państwa
o głosowanie na swojego Posła.

"MATERIAŁ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ"

;
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A to ciekawe

Facebookowa twarz kampanii
Prześcigają się kandydaci na posłów, żeby zwrócić na siebie uwagę.
170 startujących a miejsc tylko 10. Jak trafić do wyborców, przekonać
do siebie, dać się zapamiętać? Promocyjną siłą tych wyborów wydaje
się być portal społecznościowy o największym zasięgu - Facebook.

Przyjaźń źródłem naszej siły
„Moja twarz brzmi znajomo” zdają się przekonywać kandydaci, którzy najaktywniej promują się na Fecebooku, codziennie dostarczając nowe wiadomości i zdjęcia ze swoim
udziałem. Wszystko po to, by zdobyć rozpoznawalność, popularność i przede wszystkim „polubienia”, które być może
przełożą się na głosy w urnach.
Najlepiej swoją twarz pokazać z „twarzą ugrupowania”,
z którego się startuje – z takiego założenia wychodzi większość
kandydatów posiadających swoje profile na FB. Takie zdjęcie ma świadczyć o poparciu najwyższych władz partyjnych.
Najaktywniejsi w tym względzie wydają się być kandydaci
PiS. Poseł Janczyk dumnie pozuje z samym prezydentem Andrzejem Dudą. Arkadiusz Mularczyk mocno ściska dłoń Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą zdjęcia z prezesem „na ściance” z konwencji w Nowym Sączu mają bodaj wszyscy kandydaci tego ugrupowania z naszego okręgu. Piotr Naimski cytuje słowa poparcia Jarosława Kaczyńskiego sprzed czterech lat
i dodaje wymowną fotografię z prezesem na pierwszym planie
i sobą w tle. Józef Leśniak stoi u boku Beaty Szydło na spotkaniu w Nowym Targu. Nie gorsi są kandydaci z innych ugrupowań. Andrzej Czerwiński prezentuje swoje zdjęcia w towarzystwie uśmiechniętego Jerzego Buzka. Barbara Kleszyk
rusza w drogę ze Zbigniewem Stonogą. Kazimierz Fałowski
ściska dłoń Janusza Korwina-Mikke. Mariusz Wnenk ma ładne zdjęcie z Kukizem, a Dawid Mól prezentuje się na scenie,
gdzie stoi obok dawnego lidera zespołu Piersi. Jacek Gwóźdź
i Agnieszka Sługocka uchwycili swoje twarze obok Ryszarda Petru. Chyba rekordzistką jest Grażyna Sukiennik, młoda
kandydatka z PO, która ma „selfie” z Jerzym Buzkiem, Markiem Sową, Januszem Lewandowskim i z Tadeuszem Arkitem. Oczywiście można też inaczej, Maciej Prostko z Ruchu
Kukiz’15 pozuje po prostu z własnym wizerunkiem na wyborczym banerze.

Z celebrytą do twarzy
Kandydaci stawiają nie tylko na swoje władze partyjne. Popularność i „klikalność” mogą zapewnić foty z celebrytami
i innymi rozpoznawalnymi twarzami. Tadeusz Patalita, kandydat PO z Mszany Dolnej, obejmuje przypadkowo spotkaną
krajankę Justynę Kowalczyk. Katarzyna Bartkowska ze Zjednoczonej Lewicy pozuje z kontrowersyjną Kazimierą Szczukę. Grażyna Sukiennik postawiła na Miss Polski 2012 – Katarzynę Krzeszowską. Z kolei Wiesław Janczyk z PiS ściska się
z trenerem Adamem Nawałką.

Kandydaci na traktory
Równie pożądane zdają się być zdjęcia, którymi kandydaci
udowadniają, że są blisko swoich wyborów, żyją ich problemami, są skłonni ich wysłuchać. Marta Mordarska dokumentuje swoje spotkanie z Anną Padoł – artystką z Paszyna. Tadeusz Patalita przedstawia fotograficzną relację z wizyty na targowisku. Bronisław Dutka z PSL ma ogromną kolekcję zdjęć
z seminariów, konferencji, jubileuszy, w których brał udział,
choć chyba największe wrażenie robi fota z pokazów wielozadaniowych ciągników. Zresztą podobną kampanię wizerunkową prowadzi nr 2. z listy PSL – Stanisław Pasoń, chętnie dodający zdjęcia ze swojego udziału w uroczystościach czy
strażackich świętach.

Rodzinna sielanka dostępna wyborcom
Ostatnią grupę stanowią emanujące ciepłem fotografie rodzinne. Podzielenie się tym sielskim poczuciem szczęścia kandydaci zdają się obiecywać swoim wyborcom. Małgorzata Belska z PiS ma w swojej galerii na FB zdjęcie z uroczego jesiennego spaceru z synem. Adam Wojtas, kandydat Nowoczesnej, ze
swoimi maleńkimi dziećmi i żoną machają do potencjalnych
wyborców z wyciągu w Palenicy. Marcin Poręba, ostatni na liście PO, spaceruje z Arią – swoim owczarkiem. A Małgorzata
Endres z Nowoczesnej pozuje ze swym przystojnym synem,
komentując, że jest on jej dumą i jej słabością.
Jak widać dumą i słabością kandydatów na posłów zdają się
być także ich facebookowe profile. Czy tak prowadzona kampania będzie skuteczna?
(JOMB)
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Rozmaitości

Miniściąga wyborcza
W jaki sposób oddać głos? Jak długo będą czynne lokale wyborcze?
Jak będą wyglądały karty do głosowania? Skorzystajcie z naszego
poradnika.
Samo oddanie głosu nie jest
czynnością skomplikowaną, ale
również w łatwych sprawach
nietrudno o pomyłkę. Dlatego
warto mieć na uwadze poniższe
wskazówki.
W niedzielę 25 października
w wyborach tajnych, bezpośrednich, równych, powszechnych i proporcjonalnych wybierzemy przedstawicieli, którzy będą nas reprezentować
w Sejmie przez najbliższe cztery lata. Z okręgu 14. obejmującego powiaty gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski
i tatrzański oraz miasto Nowy
Sącz z 10 komitetów wyborczych
startuje dokładnie 170 kandydatów. Do rozdzielenia jest 10
mandatów poselskich. W wyborach do Senatu, od 2011 r. obowiązuje ordynacja większościowa. Spośród trzech kandydatów
wyłoniona zostanie jedna osoba.
Wybierając się do lokalu wyborczego nie wolno zapomnieć
REKLAMA

Głosujemy tylko
na jednego kandydata na posła
i jednego na senatora. Aby głos
był ważny, należy postawić jeden
znak „X” przy wybranym nazwisku.
Jeśli w książeczce ze spisem kandydatów do Sejmu
albo na liście kandydatów do Senatu zostanie zaznaczony więcej niż jeden kandydat, głos będzie
nieważny.

CZYTAM DTS I WYGRYWAM

DTS ciekawszy od Wenecji

o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości. Jego weryfikacją zajmą się członkowie komisji, którzy wydadzą wyborcom znajdującym się w spisie wyborców
danej komisji obwodowej dwie
odrębne karty do głosowania.
Karta z kandydatami do Sejmu
będzie, podobnie jak w latach
ubiegłych, miała formę książeczki. – Będzie się ona składała z dwunastu kartek. Pierwsza
strona to strona tytułowa, na
drugiej będzie spis treści. Listy
z kandydatami poszczególnych
komitetów znajdziemy od strony trzeciej. Aby głos był ważny, należy postawić jeden znak
„X” przy wybranym nazwisku –
mówi Maria Zięba, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Karta wyborcza do Senatu to pojedynczy jednostronicowy egzemplarz, na którym znakiem
„X” oddajemy głos na jednego
kandydata.
Głos będzie można oddać
w 53 lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach
od 7. do 21.
(AM)

Gdzie można czytać „Dobry Tygodnik Sądecki”? Jak pokazują nasi Czytelnicy – niemal wszędzie. Nasza gazeta zabierana jest do samolotu, czytana przy gotowaniu obiadu i w garderobie. DTS odciąga też uwagę od…
weneckich gondoli. Nagrodę tygodnia za czytanie DTS-u do najpiękniejszego miasta świata zdobył Pan Maciej Zaremba. Gratulujemy!
Przypominamy, że jeszcze tylko przez niespełna 2 tygodnie (do 31 października) czekamy na Wasze fotografie z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim". Dla zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody. Co tydzień
przyznajemy też nagrodę tygodnia.
Zdjęcia przedstawiające jak i gdzie czytacie DTS można przesyłać mailowo na adres: redakcja@dts24.pl, albbo jako wiadomość na naszym profilu na FB, lub tradycyjną pocztą jako odbitkę.
Czytajcie DTS, fotografujcie się z naszym tygodnikiem i wygrywajcie nagrody!
(J)
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Następne wydanie DTS – 5 listopada

Akcja DTS i sacz.in

Pieskie życie będzie łatwiejsze, dzięki Czytelnikom

W artykule w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” i na portalu sacz.
in opisaliśmy warunki, w których
przetrzymywane były psy z przytuliska zorganizowanego przez

FOT. KRZYSZTOF STACHURA

Nie zawideli nasi Czytelnicy, którzy po
ubiegłotygodniowym artykule „Psi żywot w Chełmcu? Fundator potrzebny od zaraz” ruszyli z pomocą dla
czworonogów. Firma BATPOL z Jazowska wykona cztery budy dla psiaków
z przytuliska prowadzonego przez
gminę Chełmiec. W akcję zbiórki pieniędzy na miski, smycze, obroże i karmę chcą się też zaangażować dzieci z Zespołu Szkół w Świniarsku pod
opieką nauczycielki Małgorzaty Surowiak. Zgłaszają się też kolejni prywatni darczyńcy.

gminę Chełmiec przy oczyszczalni ścieków w Małej Wsi. Sytuacja
czworonogów była dramatyczna

– gmina, której odmówiono przyjęcia bezdomnych psów w schronisku w Nowym Targu, próbowała

dać im schronienie, ale nie dysponowała odpowiednim zapleczem
technicznym. Już po naszej publikacji czworonogi zostały przeniesione do hotelu dla psów, a nasza
redakcja uruchomiła akcję, dzięki
której samorząd będzie mógł przygotować przytulisko z prawdziwego zdarzenia.
Pierwszy na nasz apel zareagował Pan Andrzej Sołkowski
z Chełmca. Przekazał na rzecz tworzonego przez gminę przytuliska
dwie drewniane, ocieplane budy,
które już w piątek zostały przewiezione do Małej Wsi. Ale na tym
nie koniec.
Dzień później skontaktowała
się z nami Małgorzata Surowiak
– nauczycielka z Zespołu Szkół

REKLAMA

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

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

w Świniarsku. – Dzieci już uruchamiają akcję na Facebooku.
Wszyscy pytają, co jest potrzebne
i deklarują kocyki, obroże, smycze, karmę a nawet pieniądze.
A w listopadzie jak co roku organizujemy akcję pomocy zwierzętom,
która wpisana jest w zintegrowany program nauczania i wtedy – duzi i mali – będziemy oprócz
akademii organizować zbiórkę na
rzecz przytuliska – zadeklarowała.
Wsparcie obiecali również rodzice
i całe grono pedagogiczne.
Do akcji włączyła się też firma
BATPOL z Jazowska, która wykona
kolejne cztery budy. Gotowość pomocy zadeklarowała również Pani
Jolanta Herman, właścicielka salonu sukien ślubnych.
Wsparcie Czytelników to jedno,
ale samorząd też zakasał rękawy. –
Mamy nadzieję, że do końca tygodnia uda nam się dostać zgodę od
Powiatowego Lekarza Weterynarii
na oficjalne uruchomienie przytuliska. Teraz robimy wszystko od
kreski do kreski, zgodnie z przepisami – zapewnia wójt Bernard
Stawiarski. Schronienie dla psów
jest już wyposażone w lodówki
i zamrażarki do przetrzymywania
żywności. Zorganizowane zostało
specjalne pomieszczenie socjalne
dla weterynarza i opiekunów psiaków. – Wszystkich zainteresowanych pomocą zapraszamy do kontaktu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zachęca wójt, który nie kryje zadowolenia z dotychczasowej pomocy.
EWA STACHURA
REKLAMA

Rozmowa z Wojciechem WYSOWSKIM,
jednym z inicjatorów powstania KIDS TEAM
NARCIARNIA 2 DOLINY.
- Proszę wyjaśnić co kryje się pod nazwą
KIDS TEAM NARCIARNIA 2 DOLINY.
- To nowy, sportowo-rekreacyjny projekt
dla dzieci w wieku 6 do 9 lat, który pozwoli
im rozpocząć narciarską przygodę. Jest to
wspólna inicjatywa Klubu Sportowego Narciarnia oraz Stacji Narciarskiej Wierchomla
Dwie Doliny. W miłej atmosferze, pod okiem
profesjonalnych, doświadczonych instruktorów i trenerów dzieci będą rozwijać swoje narciarskie umiejętności.
- W Nowym Sączu i okolicach mamy już kilka szkółek narciarskich, czym wyróżnia się
wasza oferta?
- Jest kilka różnic. Większość szkółek
działa głównie w czasie ferii, a ich celem
jest po prostu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci w trakcie przerwy szkolnej. My jazdy na nartach uczymy przez całą
zimę, od grudnia do marca, dwa razy w tygodniu. W ofercie Narciarni 2 Doliny mamy

Narciarska przygoda
też dojazdowy obóz w czasie małopolskich ferii, który jest kontynuacją wcześniejszych zajęć. Nauka prowadzona będzie
w małych, maksymalnie
8 osobowych grupach.
Taki system pozwoli na
uzyskanie wspaniałych
efektów i daje gwarancję, że nasi milusińscy
po jednym sezonie będą
bezpiecznie i prawidłowo
szusować, skręcać, zadziwiać swoimi umiejętnościami i to jest naszym
celem. Pracując jako trener w klubie Narciarnia
doszedłem do wniosku,
że w naszym mieście i
okolicach brakuje czegoś pomiędzy typowo
sportowym szkoleniem narciarskim a rekreacyjną szkółką dla dzieci w czasie ferii.
Coraz więcej rodziców pytało o taką ofertę.

Kids Team Narciarnia 2 Doliny jest właśnie
odpowiedzią na te oczekiwania. Aby zadbać nie tylko o ciało ale i ducha część zajęć poprowadzimy w języku angielskim, oczywiście w stopniu podstawowym.
- Czyli szkółka będzie
opierać się na współpracy
z klubem K.S. Narciarnia, a
także ze Stacją Wierchomla Dwie Doliny ?
- Tak. Stacja umożliwia nam wykorzystanie
12 tras zjazdowych o różnych stopniach trudności, co jest bardzo ważne
w takim szkoleniu. Dzieci szybko uczą się nowych rzeczy, a jedna czy dwie trasy nie są
w stanie zapewnić im warunków do rozwoju. Na stokach Wierchomli naprawdę

poszalejemy. Zajęcia narciarskie będzie
prowadził Jacek Gardoń, kierownik Wyszkolenia Szkoły Narciarskiej Dwie Doliny
oraz zespół instruktorów SITN-PZN. Osobą odpowiedzialną za koordynację pracy
szkółki będę ja. Na co dzień pracuję w Narciarni, jestem trenerem II klasy i szefem wyszkolenia w tym klubie. Kids Team Narciarnia 2 Doliny ma charakter sportowo-rekreacyjny, ale jeżeli ktoś ujawni się jako talent
narciarski i zapragnie kontynuować przygodę ze sportem na poziomie zawodniczym, będzie mógł rozwijać swą pasję już
jako zawodnik K.S. Narciarnia Nowy Sącz.
- Jak wygląda kwestia dojazdów na zajęcia?
- Dzieci będą zabierane busem z miejsca zbiórki, a po treningach odwożone z
powrotem do Nowego Sącza. Szczegółowe informacje dotyczące całości działania Kids Team Narciarnia 2 Doliny znajdują
się na stronie www.narciarnia-klub.pl oraz
pod nr. tel. +48500040606. Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną narciarnia@poczta.
onet.pl oraz w biurze K.S. Narciarnia Nowy
Sącz, ul. Żeglarska 14.
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Od 18 października niedzielne msze
święte o 9. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu są transmitowane przez internet. Dzięki temu
może je oglądać cały świat. To
propozycja dla chorych
i osób, które tęsknią za
widokiem świątyni,
bo np. musiały wyjechać. Kolejnymi
krokami do zaistnienia bazyliki
w sieci mają być:
wirtualny spacer
po kościele i aktywność na portalach społecznościowych. O nowatorstwie w ewangelizacji rozmowa z ks. Jerzym
Jurkiewiczem, proboszcz sądeckiej bazyliki.
- Nowa strona i msze online to wyjście
naprzeciw oczekiwaniom wiernych?
- Taki impuls dał nam odpust
ku czci Przemienienia Pańskiego.

Sądecka fara w sieci
Mieliśmy wtedy
transmitowane msze święte. Oglądali
nas m.in. w
Niemczech,
F r a n cji, Turcji,
Egipcie, Australi i krajach skandynawskich.
Było bardzo dużo
wejść na stronę i trafiły do nas maile z prośbą
o stałe transmisje z bazyliki. Postanowiliśmy więc wprowadzić
to w życie. W tej chwili są transmisje niedzielnych mszy świętych o 9. i w czwartki - nowenny do Przemienienia Pańskiego

i mszy świętej nowennowej. Jeżeli będą głosy, żeby transmisji było
więcej, nie widzę problemu. Internetowa transmisja nie zastępuje jednak obowiązku udziału
w niedzielnej mszy świętej. Jeżeli
ktoś nie może na niej być z powodu choroby czy innej przeszkody,
jest automatycznie zwolniony.
I właśnie te osoby mają szansę na
lepsze przeżycie tego dnia świętego dzieki transmisjom.
- Ale adresatami mogą być także
mieszkańcy regionu, którzy musieli wyjechać, a sądecka bazylika jest
im bliska...
- Zgadza się. Mam na przykład kontakt mailowy z panem
Piotem, który pochodzi z naszej parafii, ale od dawna nie

Wyjątkowy człowiek – onkocelebryta dziś w Sączu
Dwa czterogodzinne spotkania, możliwość
wspólnego wypicia kawy z ks. Janem Kaczkowskim oraz szansa zadawania pytań po
konferencji to niezwykła okazja, która może
się nie powtórzyć.

Oba spotkania odbędą się w audytorium
MMCBrainville w Nowym Sączu przy ul. Myśliwskiej 2. Są jeszcze wolne miejsca.
(R)

Znany z programów telewizyjnych
i obecny w mediach dyrektor puckiego hospicjum, pomimo zaawansowanego stadium raka (glejak 4. stopnia) wciąż
zgadza się na realizacje nowych pomysłów. Żyje na 100%, bez wymówek, bez
użalania się nad sobą. Kocha całym sobą.
Posiada cięty, choć pełen szacunku i zrozumienia język. Nie dzieli ludzi na „swoich” i „nieswoich”, każdego traktuje w
taki sam, pełen otwartości sposób. Czytuje „niekościelne” gazety, przyjaźni się
ludźmi z kontrastujących ze sobą środowisk i jest w tym w pełni autentyczny. Ma
wielkie poczucie humoru, którym zaraża
wszystkich wokoło.
Dziś i jutro (22 i 23 października) dwie
konferencje z jego udziałem. Jedna o dość
kontrowersyjnym tytule „Jezus Celebryta, czyli show po katolicku”, druga dotyka aktualnego dziś tematu mądrego pomagania – „Zyskaj MOC przez poMOC. Jezus mistrz skutecznej pomocy”.

mieszka w Nowym Sączu. Pisał
jednak, że bardzo chciałby takich
transmisji, bo to jest dla niego
taki powrót do czasów dzieciństwa. Dlatego te transmisje są
niekoniecznie dla ludzi starszych
czy chorych, ale również po to,
żeby osoby, które wyjechały mogły zobaczyć kościół, do którego kiedyś uczęszczały. Podczas
transmisji kamera jest zwrócona na ołtarz główny z wizerunkiem Chrystusa Przemienionego. W przyszłości planujemy wizualizację, taki spacer po bazylice przez internet.
- Jak parafianie oceniają msze online po debiucie w ostatnią niedzielę ?
- Mamy bardzo pozytywny
odzew. Zarówno co do strony

internetowej, jak i transmisji.
Miałem kilka telefonów z podziękowaniem za to, że transmisje doszły do skutku. W Nowym
Sączu, z tego co wiem, jesteśmy
pierwszym kościołem. Jednak to
nie jest ewenement, bo w kościołach naszej diecezji już są takie
transmisje.
- W przyszłości może dojść do tego,
że sprawy w kancelarii będzie się np.
załatwiać na czacie z proboszczem ?
- Pewnie tak będzie. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, że
kobieta ze Stanów Zjednoczonych chciała dostać świadectwo chrztu. Wysłaliśmy je mailem. Duszpasterstwo młodzieży
w bazylice już teraz porozumiewa się przez Facebooka. Zobaczymy, może parafia pojawi się na
Facebooku czy Twiterze. Trzeba
być obecnym w internecie, bo to
jest również jedna z dróg ewangelizacji.

KRYSTYNA PASEK

Jak zdrowo pośmiać się z siebie i z... Kościoła?
„Sex, poezaja czy rzemiosło" to najsłynniejsze
nagranie znanego w całej Polsce kaznodziei. Za
kilka dni, na zaproszenie RTCK, na wspólne konferencje do Nowego Sącza przyjedzie ks. Piotr
Pawlukiewicz.

Oba spotkania odbędą się w audytorium
MMCBrainville w Nowym Sączu przy ul. Myśliwskiej 2. Są jeszcze wolne miejsca.
(R)

„Mówię Ci – wstań! O walce w kryzysie
i podnoszeniu się z upadku” – to temat konferencji, która odbędzie się 27 października. Będzie to rozmowa o tym, skąd brać siły,
aby walczyć o siebie, kiedy się boleśnie upadło. Skąd czerpać energię i nadzieję, żeby się
nie poddawać.
Druga konferencja – 28 października - będzie dotyczyć poczucia humoru i zdrowego
dystansie do siebie. To temat, który często
jest obiektem wielu dyskusji i żartów zwłaszcza w odniesieniu do środowiska kościelnego. O. Leon Knabit mawia: „Z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz". Jak to naprawdę jest
z tym dystansem do siebie? Czy poczucie humoru pomaga, czy też przeszkadza w pracy z ludźmi?
Spotkanie będzie miało luźniejszy charakter, gościem specjalnym drugiej cześci spotkania będzie ks. Bogusław Kowalski, prywatnie najlepszy przyjaciel Ks. Piotra. Obaj
opowiedzą najzabawniejsze historie i anegdoty ze swego życia.
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Pamiętamy

Odeszli - od listopada 2014 do października 2015
Wspomnijmy tych, którzy odeszli w ostatnich dwunastu miesiącach. Niech jak najdłużej pozostaną
w naszej pamięci; niech pozostaną ich talenty, wiedza, serca, którymi nas hojnie obdarzali. Zatrzymując się w dniu Wszystkich Świętych w zadumie nad
grobami, zapalając znicze, zachowajmy Nieobecnych
takimi, jacy byli za życia.

2014
6 listopada
Ks. Stanisław Pelc, lat 83, rodem
z Proszowic, absolwent Wyższego
Seminarium Duchownego w Tarnowie z 1954 r., m.in. wikary w Grybowie i parafii św. Małgorzaty w Nowym
Sączu (katecheta w II LO im. M. Konopnickiej w
latach sześćdziesiątych), proboszcz w Ptaszkowej
w latach 1976–1995, diecezjalny duszpasterz rolników. Pochowany w Ptaszkowej.

14 listopada
Jerzy Żak, lat 77, pedagog, kresowiak spod Tarnopola, przywędrował podczas wojny na Sądecczyznę
wraz z rodzicami, psycholog, absolwent UJ, m.in. dyrektor LO im. mjr.
H. Sucharskiego w Krynicy w latach 1973–1990.
Artysta-fotografik, członek ZPAF, uczestnik i laureat ok. 150 wystaw fotograficznych, m.in. w warszawskiej Zachęcie, autor wielu albumów. Sekretarz koła łowieckiego „Jeleń” w Krynicy. Pochowany w Powroźniku.

8 grudnia
Zbigniew Zieliński, lat 62, sądeczanin, inżynier po AGH, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zaangażowany
w rozwój infrastruktury uczelni, koordynator budowy Instytutów: Języków Obcych,
Technicznego i Kultury Fizycznej, wcześniej pracował w Kolegium Nauczycielskim i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, działacz
„Solidarności”, represjonowany w stanie wojennym. Pochowany na cmentarzu przy ul. Rejtana
w Nowym Sączu.

FOT. JERZY LEŚNIAK ORAZ JERZY CEBULA, PIOTR DROŹDZIK, KAZIMIERZ FAŁOWSKI, STANISŁAW ŚMIERCIAK, ARCH.

15 grudnia
Ks. Czesław Litak, lat 64, urodzony
w Dębicy, wyświecony w 1975 r.
w Tarnowie, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Gaboniu w latach 1983–2005, budowniczy nowego kościoła, organizator ponadlokalnych uroczystości patriotycznych, kapelan myśliwych. W latach 2005–2012 duszpasterz w USA
(m.in. jako proboszcz w St. Louis), a następnie rezydent w parafii Gołkowice. Zmarł w USA, pochowany w Gaboniu.

2015
1 stycznia
Prof. Józef Hałas, lat 88, sądeczanin,
jeden z najwybitniejszych polskich
artystów-malarzy współczesnych.
W młodości harcerz, współzałożyciel III Wodnej Drużyny Harcerskiej
im. gen. M. Zaruskiego i absolwent II Gimnazjum
i Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Przez ponad 40 lat związany z Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pochowany na wrocławskim cmentarzu Osobowickim.

3 stycznia
Leokadia Sławecka, lat 61, wolontariuszka, znana działaczka społeczna (ZNP, Sądeckie Forum Kobiet, Europy Donna, Nowosądecka

Wspólnota, Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze, zarząd osiedla Westerplatte). Pochowana na cmentarzu w Nowym Sączu – Gołąbkowicach.

nauczyciela, społecznik.
w Marcinkowicach.

Pochowany

8 maja
9 stycznia
Dr Józef Oleksy, lat 69, rodem
z Nowego Sącza (Przetakówki), były premier i dwukrotny
marszałek Sejmu RP, przewodniczący Klubu Przyjaciół Ziemi
Sądeckiej, „Mistrz Mowy Polskiej”, Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza. Spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w stolicy.

28 stycznia
Stanisław Choczewski, lat 70 (syn
„Plecoka”, znanego profesora
gimnazjalnego o tym przydomku), sądeczanin, działacz kultury, aktor Teatru Robotniczego
im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Pochowany na cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.
Andrzej Cikowski, lat 80, lekarz, ordynator
oddziału chorób zakaźnych w szpitalu im.
J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w latach
1976–2001, b. radny sądecki. Pochowany na
cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.

29 stycznia
Dawid Sobiesiak, lat 30, wiceprzewodniczący (od 2010 r.)
Rady Miasta Krynica-Zdrój, leśnik (absolwent krakowskiego
Uniwersytetu Rolniczego), myśliwy, preparator trofeów myśliwskich. Zginął
tragicznie w tajemniczych okolicznościach.
Pochowany w rodzinnym Tyliczu.

13 lutego
Aleksander Habela, lat 82, sądeczanin, olimpijczyk-bobsleista
z Cortina d’Ampezzo 1956, wielokrotny mistrz Polski, mgr inż.
(absolwent Politechniki Warszawskiej), pracował w ZNTK, był dyrektorem
MPGKM w Nowym Sączu, radnym Rady Miasta w latach 1994–1998. Pochowany na cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.

15 lutego
Józef Kurek, lat 82, kryniczanin,
hokeista, reprezentant kraju (103 spotkania, 50 bramek),
dwukrotny olimpijczyk (1956
i 1964), trener narodowej drużyny, która zasłynęła z pokonania reprezentacji ZSRR (1976), jak do tej pory jedyny raz.
Pochowany w rodzinnej Krynicy.

17 lutego
Mieczysław Gajdziszewski, lat 83,
długoletni naczelnik Wydziału Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Wojewódzkiej (Okręgowej) i zastępca prokuratora wojewódzkiego (1975–1990) w Nowym Sączu. Pochowany na cmentarzu przy
ul. Rejtana w Nowym Sączu.

5 kwietnia
Ferdynand Poręba, lat 85, inż.,
absolwent II Gimnazjum im.
Króla Bolesława Chrobrego
w Nowym Sączu i Wyższej
Szkoły Rolniczej w Krakowie, nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół
Rolniczych im. W. Orkana w Marcinkowicach (1980–1992), budowniczy domu

Józef Postrożny, lat 78, rodem z Moszczenicy Niżnej k. Starego Sącza, długoletni pracownik administracji finansowej w Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej i Urzędzie Powiatowym w Nowym Sączu (1961–1975), dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego (1983–1998)
i – po likwidacji województwa nowosądeckiego
– wicedyrektor Oddziału Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych. Pochowany na cmentarzu w
Nowym Sączu – Dąbrówce.
Jan Rybarski, lat 84, współzałożyciel
Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
jej pierwszy i długoletni (1952–1971)
naczelnik, następnie kierownik biura Oddziału PTTK przewodnik i znakarz szlaków
turystycznych, współbudowniczy Muzeum Historii i Turystyki Górskiej na Jaworzynie oraz
schroniska PTTK „Nad Wierchomlą”. Pochowany
na cmentarzu w Krynicy – Czarnym Potoku.

20 lipca
Józef Jungiewicz, lat 79, inż., absolwent AGH w Krakowie, górnik
w kopalniach „Wałbrzych”, „Chrobry”, „Sosnowiec” i „Jaworzno”,
technolog w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych (1967–1988); działacz NSZZ „Solidarność”, poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (1989–1991), pierwszy niekomunistyczny
wojewoda nowosądecki (1992–1993), nauczyciel,
sadownik w Tęgoborzy, gdzie spoczął na cmentarzu parafialnym.

22 lipca
Laszlo Varnai, lat 64, inżynier ogrodnik,
wiceburmistrz i burmistrz Kiskunhalas (1998–2010), animator kontaktów
partnerskich z Nowym Sączem, przyjaciel Sądecczyzny, polityk, socjalista,
deputowany do parlamentu węgierskiego.

27 lipca
Michalina Marczyk, lat 103, jedna
z najstarszych sądeczanek, b. nauczycielka biologii, zamieszkała
w osiedlu Biegonice. Pochowana na
tamtejszym cmentarzu.

14 maja
Wiesław Obrzut, lat 70, długoletni kierownik
sekcji modelarskiej i zastępca dyrektorów ds.
wychowawczych Aeroklubu Podhalańskiego,
instruktor, społecznik (stowarzyszenie Aero
w Nowym Sączu), wychowawca młodzieży. Pochowany na cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.

2 sierpnia
Ks. Ryszard Klempa, lat 80, rodowity sądeczanin,
długoletni kapłan w archidiecezji częstochowskiej,
od 1991 rezydent w nowosądeckiej parafii Św. Ducha. Pochowany na cmentarzu na Helenie.

4 czerwca

29 sierpnia

Stanisław Głuc, lat 87, rodem z Podegrodzia, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor szkół
na Sądecczyźnie, m.in. Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Kochanowskiego, żołnierz Batalionów Chłopskich, działacz ZSL
i kombatancki. Pochowany na cmentarzu przy ul.
Rejtana w Nowym Sączu.

Stanisław Ogórek, lat 69, działacz sportowy,
przewodniczący Wydziału Dyscypliny OZPN
w Nowym Sączu. Pochowany na cmentarzu w Nawojowej.

8 czerwca
Janusz Wójtowicz, lat 78, kresowiak,
kolejarz, znany działacz łowiecki
na Sądecczyźnie, wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym
Sączu, członek koła łowieckiego
„Żbik” w Nowym Sączu, przez wiele lat prowadzący nieistniejący już sklep myśliwski przy ul.
Batorego. Jako jedyny sądeczanin odznaczony
najwyższym odznaczeniem myśliwskim – „Złomem”. Pochowany na cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.

23 czerwca
Stanisław Łabuda, lat 69, sądeczanin,
długoletni pracownik ZNTK, działacz „Solidarności” (m.in. uczestnik strajku okupacyjnego w ratuszu w styczniu 1981 r.) oraz klubów
sportowych Sandecji i Startu, w młodości piłkarz, hodowca kanarków i ptaków egzotycznych. Pochowany na cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.

26 września
Helena Piegat, z d. Manna, lat 92, rodem z Gołąbkowic, sybiraczka –
więźniarka łagrów NKWD następnie
w batalionie kobiecym im. E. Plater
w 1. Dywizji Kościuszkowskiej, dowódca drużyny ckm, dwukrotnie ranna w boju, dotarła w stopniu chorążego do Berlina. Działaczka kombatancka. Pochowana na cmentarzu w Nowym Sączu –Gołąbkowicach.

30 września
Wacław Grądziel, lat 74, urodzony
w Nowym Sączu, jeden z najwybitniejszych piłkarzy sądeckich, absolwent Technikum Kolejowego, wychowanek Sandecji, w której grał przez
20 lat, długoletni kapitan III-ligowej drużyny, dla
której zdobył ok. sto goli, m.in. pierwszego w inauguracyjnym meczu na nowym stadionie noszącym
wówczas imię XXV-lecia PRL przy ul. Kilińskiego (w meczu z Fablokiem Chrzanów, 30 kwietnia
1970 r.). Po zakończeniu kariery zawodniczej łączył
pracę w ZNTK z trenowaniem piłkarzy klubów sądeckich. Pochowany na cmentarzu przy ul. Rejtana
w Nowym Sączu.

15 października
29 czerwca
Zofia Budziszewska, lat 98, kresowianka z Dobromila i sybiraczka, prawnik, absolwentka
Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie (1939), urzędnik magistracki i współzałożycielka Związku Sybiraków w Nowym Sączu, córka Jakuba Pawłowskiego, przedwojennego posła RP i po wojnie
– współtwórcy tzw. eksperymentu sądeckiego. Pochowana na cmentarzu przy ul. Rejtana
w Nowym Sączu.

Wiesław Mieckowski, lat 86, sądeczanin z kresowymi koneksjami, lekarz
od 1955 r., kierownik przychodni zakładowych ZNTK i SZEW, długoletni
szef sanepidu w województwie nowosądeckim, harcerz, współzałożyciel i prezes (od 1997)
Stowarzyszenia Wychowanków II Państwowego
Gimnazjum i Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu (od 1997). Kolekcjoner starych
zegarów. Pochowany na cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.

JERZY LEŚNIAK
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Pod paragrafem

Ruszył proces oskarżonych
o przygotowywanie porwania
Okup miał wynosić od jednego do trzech
milionów złotych. W Sądzie Okręgowym
w Nowym Sączu we wtorek 20 października rozpoczął się proces dwóch 27-latków, którzy według prokuratury mieli
przygotowywać porwanie synów dwóch
znanych podhalańskich biznesmenów.
Na ławie oskarżonych zasiadł Stanisław
J., mieszkaniec Podhala, i Marcin P. z okolic Limanowej.
Prokuratura zarzuciła mężczyznom w sumie kilkanaście przestępstw. Najistotniejsze są związane
z planami uprowadzenia synów
przedsiębiorców. Według śledczych,
mózgiem przedsięwzięcia miał być
Stanisław J. Zarzuca się mu między innymi nakłanianie innej osoby
do udziału w porwaniu jednego z pokrzywdzonych oraz opracowanie
szczegółów uprowadzenia obydwu.
- Opracował plan porwania
uwzględniając podział ról wszystkich jego uczestników, zaplanował
użycie do tego odpowiednio transportu, metody obezwładnienia pokrzywdzonych, wybrał miejsce przetrzymywania zakładników, sposobu
odebrania i przetrzymywania okupu - mówił w sądzie prokurator Kazimierz Piszczek.
REKLAMA

Drugi z oskarżonych Marcin P. według prokuratury miał brać udział
w opracowaniu planów porwania synów biznesmenów. Okup za uwolnienie zakładników miał wynosić od 1 do
3 mln złotych. Przez co najmniej kilka miesięcy obserwowano niedoszłe
ofiary, sprowadzono między innymi dwóch mieszkańców z Krakowa,
którzy zbierali informacje o rozkładzie
ich zajęć. Do realizacji tych wszystkich
celów zakupiono m.in. sprzęt podsłuchowy, paralizatory, gaz łzawiący czy
kominiarki.
W porę jednak udało się wykryć
przestępcze zamiary mężczyzn. Policjanci Centralnego Biura Śledczego
w lutym ubiegłego roku ostatecznie
zatrzymali 27-latków. Wtedy śledztwo
zaczęło być prowadzone wielotorowo.
Podczas przeszukiwań ich mieszkań ujawniono różne podejrzane
dokumenty finansowe. Rezultatem
były dalsze zarzuty, m.in. wyłudzenia
w różnych bankach czterech kredytów w wysokości 93 tys. zł. i usiłowanie wyłudzenia kolejnych dwóch
w wysokości prawie 50 tys. zł. Głównie ich wyłudzenie zlecano Marcinowi P., na podstawie sfałszowanych
dokumentów, które przygotował mu
Stanisław J.

- Wprowadzał te banki w błąd odnośnie swojej sytuacji finansowej
dającej mu możliwość spłaty zobowiązań, w ten sposób, że przedkładał w ich oddziałach w Zakopanem
nierzetelne wnioski kredytowe wraz
z nierzetelnymi zaświadczeniami
o jego zatrudnieniu i osiąganych dochodach ze średnim wynagrodzeniem brutto około 3 tys. 450 zł miesięcznie. Tymczasem takich dochodów nie miał. Okoliczności wykazujące jego zdolność kredytową miały istotne znaczenie dla przyznania
mu przez te banki pożyczek pieniężnych oraz kredytów - mówił prokurator Piszczek.
Mężczyznom postawiono też zarzut wspólnego usiłowania wyłudzenia od Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa od lutego
do grudnia 2013 r. kwoty ponad 250
tys. zł.. Ostatecznie do tego nie doszło
z powodu niekompletnego wniosku.
Obaj oskarżeni byli wcześniej karani. Stanisław J. za pobicie i kradzież,
Marcin P. za jazdę pod wpływem alkoholu i posiadanie narkotyków. Mężczyźni przebywają na wolności od
czasu wpłacenia kaucji. Grozi im kara
od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.
MONIKA CHROBAK

PORADNIK ADWOKATA
Pytanie czytelnika:
Czy to prawda, że obrońcą w sprawie karnej może być obok adwokata radca prawny? Czy mogę w sprawie karnej będąc oskarżonym udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu?

Odpowiedź adwokata:
Od lipca 2015 roku w sprawach karnych stosownie do art. 82 Kodeksu postępowania karnego obrońcą może być
obok adwokata radca prawny.
Jaka jest różnica pomiędzy adwokatem a radcą prawnym? Poza wizualną
(adwokat występuje w todze z zielonym żabotem, natomiast radca prawny z niebieskim), to należy wskazać, iż
adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy, natomiast radca prawny może.
Zgodnie z prawem o adwokaturze, zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym
oraz jednostkom organizacyjnym przez
udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz
występowanie przed sądami i urzędami. Jeżeli adwokat (obrońca) prowadzący sprawę nie może wziąć osobiście udziału w rozprawie lub wykonać osobiście określonych czynności w
sprawie, może on udzielić substytucji
innemu adwokatowi lub upoważnienia
aplikantowi adwokackiemu.

Natomiast zgodnie z ustawą o radcach prawnych, wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, polegającej
w szczególności na udzielaniu porad
i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu
projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami
w charakterze pełnomocnika i obrońcy . Stosownie do art. 8 ust. 6 Ustawy
o radcach prawnych, pomoc prawna polegająca na występowaniu przez
radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez
niego zawodu, jeżeli radca prawny
nie pozostaje w stosunku pracy. Podobnie jak adwokat, radca prawny
może udzielać dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu radcy prawnemu, adwokatowi lub upoważnienia
aplikantowi adwokackiemu.
Tak więc od 1 lipca 2015 roku oskarżeni mają wybór pomiędzy obrońcą
w osobie adwokata a radcy prawnego.
AGNIESZKA BŁAŻOWSKA

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

Mieszkają w Nowym Sączu
od czerwca. Spotkali się z życzliwością, dobrem i pomocą ze strony mieszkańców. Polsko - ukraińskie małżeństwo ma trójkę dzieci. Dwóch synów chodzi do szkoły, a córka do przedszkola. Nikt im
nie dokucza, nie traktuje jak „obcych.” - Wiadomo, są nieporozumienia, jak to pomiędzy dziećmi,
ale nie odczuliśmy ataków czy
przejawów agresji, nietolerancji. Towarzyszył nam oczywiście
stres związany ze zmianą otoczenia, ale na razie wszystko dobrze
się układa – mówi Ukrainka, która woli pozostać anonimowa.
REKLAMA

Niedawno udało jej się rozpocząć czteromiesięczny staż
w stowarzyszeniu Sursum Corda. – Mój mąż pracuje natomiast
w jednym z sądeckich przedsiębiorstw, jest szansa na przedłużenie umowy o pracę, co byłoby
spełnieniem jednego z naszych
marzeń – dodaje uciekinierka

Bez wątpienia
jednak ludziom
trzeba nieść pomoc.
Jak tylko nam uda
się stanąć na nogi,
odwdzięczymy się,
bo nam bardzo
pomagano.
z Doniecka. Nowy Sącz nie będzie dla niej i jej rodziny tymczasowym przystankiem. - Za bardzo cenimy sobie tutejszy spokój.
Chcemy tutaj osiąść, dość wędrówek i ucieczek… Miejscowość
jest ładna, spokojna, wśród gór.
Okolica jest piękna, może jak
będziemy mieli ustabilizowaną

sytuację finansową, uda się pojechać na jakąś wycieczkę. To
nie jest wielkie miasto, tak jak
na przykład Warszawa, gdzie
wszędzie dokoła same budynki.
Tu jest dużo przyrody. No i wszędzie jest blisko. Dzieci mają niedaleko do szkoły, a aby coś załatwić, bez problemu można podjechać rowerem - mówi nasza rozmówczyni.
Wokół toczą się dyskusje
i burzliwe spory dotyczące fali
uchodźców. Często zapomina się
w tym o indywidualnych losach
przymusowych emigrantów.
- Nigdy nie jest tak, że coś
jest czarne albo białe – komentuje rozmówczyni. - Moim zdaniem decyzja należy do narodu
polskiego i naszego rządu. Zasiadają w nim osoby, które muszą dobrze się zastanowić i coś
przedsięwziąć w tej sprawie. Bez
wątpienia jednak ludziom trzeba
nieść pomoc. Jak tylko nam uda
się stanąć na nogi, odwdzięczymy się, bo nam bardzo pomagano.
To dobra wola pani Anny Dymnej
sprawiła, że jesteśmy w Nowym
Sączu. Mamy szansę ma nowe życie. Niech będzie tutaj nasza bezpieczna przystań – podsumowuje.
AGNIESZKA MAŁECKA

- Przygotowując się do festiwalu w duecie razem z Pawłem
Sokołowskim, który jest aranżerem, kompozytorem utworów,
oczywiście chcieliśmy jak najlepiej wystąpić, oczarować jury
i publikę. Każdy z uczestników
na pewno miał w sobie taką chęć,

każdy pragnął być numerem jeden
- mówi Izabela Szafrańska.
Krakowski festiwal to miejsce, gdzie sukcesy zdobywali m.in
Grzegorz Turnau, Ewa Demarczyk,
Marek Grechuta czy Maryla Rodowicz.
- Niesamowite, zostaliśmy docenieni przez kompetentne jury.
Utwór, który wykonywaliśmy,
został skomponowany przez Pawła
Sokołowskiego, tekst napisał pan
Jan Kondrak - wybitny tekściarz,
bard. Utwór zwie się „Jeż i sójka”,
jest to „świeżaczek” - ma zaledwie parę dni i tym większa jest
nasza radość – dodaje laureatka.
(KP)

FOT. Z ARCH. I. SZAFRAŃSKIEJ

Styczeń tego roku. W ogarniętym
wojną domową Doniecku niemal
na każdym kroku słychać huk bomb
i pocisków. Trwają walki między prorosyjskimi separatystami a obrońcami Ukrainy. Polski rząd proponuje ewakuację Ukraińców polskiego
pochodzenia. Nasi bohaterowie nawet się nie zastanawiają. Pakują co
potrzeba i już 13 stycznia są w Polsce. Otrzymują pomoc od Fundacji
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Teraz od kilku miesięcy prowadzą w naszym mieście nowe życie. Jak członkowie pięcioosobowej rodziny się tutaj odnajdują?

Pierwsze miejsce podczas prestiżowego 51. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie zdobyła pochodząca
z Lipnicy Wielkiej Izabela Szafrańska.
22-latka jest utalentowaną wokalistką. Śpiewa razem z siostrami w zespole El Saffron, który wykonuje muzykę
etniczną. W Krakowie wystąpiła u boku
Pawła Sokołowskiego.

Kryniczanka walczy o kolejny tytuł miss
Kryniczanka Katarzyna Krzeszowska, najpiękniejsza Polka 2012 r., walczy o tytuł
Miss Grand International 2015 w Tajlandii. To trzecia edycja jednego z czterech
największych konkursów miss na świecie obok Miss World, Miss Universe, Miss
Supranational.
Katarzyna Krzeszowska reprezentowała Polskę na konkursie Miss World
2012, a przed rokiem podczas finału

Miss Supranational 2014 w rodzinnym mieście zajęła wysokie 5. miejsce.
W kuluarach wymieniana jest jako jedna z faworytek konkursu w Talandii.
Kandydatki z 78 krajów świata powalczą o tytuł najpiękniejszej 25 października w Bangkoku.
Wielką tajlandzką przygodę Kasi
można na bieżąco śledzić na jej profilu
facebookowym.
(PSUL)

FOT. Z ARCH. K. KRZESZOWSKIEJ

Tu będzie ich przystań

Laureatka festiwalu studenckiego

REKLAMA
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Opinie

Festiwal obietnic zbliża się do końca
Jerzy Wideł
Z kapelusza

T

rzeba wytrzymać. Musi się
wytrzymać. Nie chcę być
w skórze kandydatów do
Sejmu i Senatu RP, którym pozostały jeszcze dwa dni nerwówki,
napinania mięśni i lasowania mózgów. Głowy rozgrzane niczym
kowalski piec, bo co tu jeszcze
wymyślić, czym zaskoczyć wyborcę, komu z konkurentów podłożyć nogę, gdzie zawiesić kolejny
baner i plakat, a czyj plakat zniszczyć. Wojna podjazdowa trwająca
od miesiąca ma się ku końcowi.
Mój Boże! W naiwności swej
zwykle myślałem, że po to wybieramy posłów, senatorów, by
ci stanowili w przyszłości dobre prawo, pisali dobre ustawy. Jednakże w powodzi deklaracji i obietnic kandydatów zauważyłem, że owszem zamierzają to robić, czy chętnie – to już
inna sprawa, ale najpierw zadbają

o region, w którym startują. Obietnice wszak nic nie kosztują. A jeśli nic z nich nie wyjdzie to zawsze
ciemnemu ludowi można wcisnąć
kit w rodzaju – starałem się, starałem się, ale się nie udało, bo źli ludzie stanęli na przeszkodzie.
Najbardziej zadziwiającą obietnicę zadeklarował Wojciech Cieślak, kandydat PiS, który obiecał ni mniej, ni więcej odbudowę zamku królewskiego w No-

Nieco bliżej poszedł poseł Arkadiusz Mularczyk nota bene
bardzo aktywny plakatowo-banerowy. Otóż przy okazji próby
wręczenia wojewodzie Jerzemu
Millerowi pudła z 16 tys. podpisów dotyczących likwidacji dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu, wyraził nadzieję, że Miller długo wojewodą nie będzie. Jeśli oczywiście PiS przejmie władzę. Dał

a senator Stanisław Kogut reprezentuje branżę kolejową. Obu nie
przeszkadzało pikietować pod
biurem posła, ministra skarbu
Andrzeja Czerwińskiego wraz
z grupą związkowców, by ten
wyrzucił Wilka z prezesowskiego
stołka i przede wszystkim przywrócił do pracy ludzi posądzonych przez prezesa o okradanie
swojej firmy. Na miły Bóg! Adwokat, poseł broni złodziei! Ale

Mój Boże! W naiwności swej zwykle
myślałem, że po to wybieramy posłów,
senatorów, by ci stanowili w przyszłości
dobre prawo, pisali dobre ustawy.
wym Sączu. Oczywiście, jeśli zostanie wybrany posłem. Wtedy
z pewnością zapozna się z historią
Zamku Królewskiego w Warszawie, który zajmował nie kto inny
jak towarzysz I sekretarz KC PZPR
Edward Gierek. Być może kandydat Cieślak Wojciech nie pamięta
kto to był, ale nic to.

też nadzieję związkowcom NSZZ
„S” spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, że losy jej prezesa Jarosława Wilka też zmienią swój bieg, kiedy PiS wygra,
a on się z powrotem zapisze do
tej partii niczym syn marnotrawny. Jak wiadomo poseł Mularczyk
jest prawnikiem (adwokatem),

to przecież nie ich wina, tylko
Platformy Obywatelskiej i PSL,
które rządzą osiem lat. Czyżby
tyle lat trwał proceder okradania spółki Uzdrowisko KrynicaŻegiestów, do czego z pewnością dopuścili Tusk, Kopacz plus
zapewne były prezydent RP Komorowski?

Te wymienione nazwiska sprawiły, że Polska zdaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest
w stanie ruiny. Nie przywary
ludzkie, nie chciwość, ale właśnie ruina popchnęła ludzi z Krynicy-Zdroju do takich zachowań.
Tylko tak można to przecież, zdaniem kandydatów PiS, interpretować. Nieprawdaż?
Dlatego też przed laty w królewskim Nowym Sączu zawiązało się Porozumienie Polska w Potrzebie. Ostatnio sygnatariusze
tegoż dali mocne wsparcie kandydatom PiS. Wspólną deklarację
podpisali: Anna Lipińska-Zwolińska z Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA, szef „Solidarności” Krzysztof Kotowicz,
Bożena Jawor z Klubu Inteligencji Katolickiej, Tomasz Baliczek
z Klubu Gazety Polskiej, Zbigniew
Kędra z Prawicy Rzeczypospolitej
Marka Jurka.
Nieco zaskakują w tym gronie
dwa nazwiska dam: Anny Lipińskiej-Zwolińskiej i Bożeny Jawor.
Reprezentują one bowiem organizacje katolickie z mojej parafii
św. Kazimierza. Dają tym samym
stygmat, że moja parafia jest matecznikiem PiS. Czy tak samo sądzą pozostali parafianie? Wątpię.

REKLAMA

Na Wiejską nie po stołki!
Ciągnęło mnie do polityki od dawna, ale
nie widziałam się w żadnej partii z tych działających do tej pory na politycznym rynku.
Wodzowski styl uprawiania polityki mi nie
odpowiada. Obracaliśmy się wokół ciągle
tych samych twarzy, nazwisk, przepychanek. To naciąganie prawej strony na prawo
lub na lewo, by tylko utrzymać się przy władzy. O dyżurnych, partiach „obrotowych”,
z „bagażem” komunistycznej przeszłości
– nie wspominam. Dla umiarkowanych ludzi środka nie było miejsca do momentu,
w którym nie pojawiła się Nowoczesna Ryszarda Petru. Przekonał mnie swoimi poglądami, spojrzeniem na Polskę, jej plusy
i minusy, na gospodarkę. Przekonał mnie
zwłaszcza tym, że jeżeli chcemy zmian,
chcemy naprawiać to, co w naszym kraju
kuleje, nie możemy siedzieć domu, oglądać się na innych, bo jak pokazują ostatnie lata i kadencje parlamentu: nikt za nas
tego nie zrobi.
Na co liczymy? Oczywiście, na głosy: sądeczan, gorliczan, limanowian i górali, którzy
duszą się w tym prawicowo-prawicowym
sosie, szukają nowych twarzy, alternatywy
dla zużytych ugrupowań. Jestem realistką i mocno stoję na ziemi i wiem, że w naszym okręgu wyborczym uczestniczymy
w przedsięwzięciu, które nieco przypomina mission impossible, ale… Liczę, że także głosy, które zechcą wyborcy oddać na
mnie, naszą listę w okręgu przyczynią się do
tego, że Ryszard Petru i spora grupa kandydatów Nowoczesnej zasiądzie w ławach
poselskich na Wiejskiej i będzie się mocnym

głosem upominać o nasze sprawy, sprawy
obywateli, naszych regionów. Jestem pewna, że projekt Nowoczesna nie jest obliczony na jedne wybory.
Moją siłą jest to, że nie jestem skażona – przepraszam za mocne
słowo – partyjniactwem. Siłą Nowoczesnej jest jej lider – podkreślam:
nie wódz, a lider,
a także nasza misja, z którą zabiegamy o głosy. 10
punktów nowoczesnej gospodarki, to jest to,
co potrzeba nam
i Polsce, nowoczesnej Polsce,
nowoczesnym
regionom, gospodarce.
To prawda,
już się pojawiały, ale zawsze tonęły w grach politycznych, w grach
o stołki. Za dużo
państwa w naszym życiu. Z roku
na rok coraz więcej. Państwo nie ma zaufania do obywateli, obywatele odwzajemniają
się tym samym. To błędne koło, które trzeba
przeciąć, jeśli myśli się o rozwoju naszego

kraju o dogonieniu najbardziej rozwiniętych
krajów Europy, do których wciąż się porównujemy. Potrzebujemy zmian i iskry, która
wyzwoli w nas nowe siły. Zaczyna się dyskutować o naszym programie, ale nie odnoszą się do niego
ci najwięksi gracze
na scenie politycznej, bo są im niewygodne, bo nie
chcą tych zmian,
a kalkulują ile osobiście mogą stracić.
Jestem sądeczanką i znam potrzeby Nowego
i Starego Sącza,
gorlickiego, limanowskiego i Podhala. Potrzeba
nam dwupasmowej zakopianki, linii kolejowej z Krakowa przez Piekiełko, Nowy Sącz
i na południe Europy, szybkiej drogi z Krakowa do
Gorlic i sądeczanki z Brzeska – ze
zjazdem z autostrady przez Tylicz z przejściem towarowym na Słowację,
środków na obwodnice Limanowej, Nowego Sącza, Węgierskiej bis; prawa, które pozwoli na wykorzystanie w naszym regionie

energii rzek i potoków, energii wiatru i słońca… Mogę wymieniać dalej… Wiem, że to,
co powiem nie jest nośne, ale nie będę rzucać słów bez pokrycia: nie idę do Sejmu po
pieniądze, ale by stanowić mądre prawo,
które wyzwoli naszą wciąż jeszcze nie do
końca obudzoną aktywność, kreatywność
i przedsiębiorczość. Znam potrzeby naszych regionów i jeśli tylko będzie możliwość skutecznego lobbowania na naszą
rzecz, nie zaniecham żadnej szansy… To
obiecuję!
Zabiegam o głosy wyborców z Nowego
Sącza, Sądecczyzny, Gorlickiego, Limanowskiego, Pienin i Podhala, bo opowiadam się
za nowoczesną Polską, nowoczesnym Nowym Sączem i nowoczesnymi regionami
od Beskidu Wyspowego, Pienin po Tatry!
W naszych wyborczych hasłach jest
i moja misja w tej drodze na Wiejską: nikt
za nas nie naprawi Polski. Od siebie dodaję: Polska regionów, równych i równoprawnych regionów, bez podziału na Polskę A, B,
C… A nas, Nowy Sącz, nasze regiony znowu zepchnięto do trzeciej kategorii. Krakowowi, jakoś nie po drodze na południe,
a bardziej nas zachód, w stronę Katowic,
Śląska, a my znowu spychani jesteśmy na
margines Polski, województwa. Sporo jest
do zrobienia na Wiejskiej, w Warszawie, ale
i w Krakowie czas na zmiany! Jeśli myśli się
o przyszłości kraju, to należy myśleć – trochę egoistycznie – o naszej przyszłości,
a także o przyszłości naszych dzieci…
Dlatego proszę o Wasz głos dla siebie, dla
Petru, dla Nowoczesnej.
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Obywatele bardzo często
mają poczucie, że ich głosy
w wyborach nic nie znaczą
i nie mają bezpośredniego
przełożenia na codzienne życie. Dlaczego jednak warto
pójść i zagłosować pomimo
braku motywacji?
Wybory parlamentarne odbędą się 25 października 2015
roku. Polacy zdecydują, kto
przez najbliższe cztery lata będzie zasiadał w ławach Sejmu
i Senatu. W wyborach parlamentarnych wybieramy 460
posłów i 100 senatorów. Wybory do Sejmu odbywają się
w systemie proporcjonalnym.
Oznacza to, że głos w wyborach parlamentarnych przypada zarówno liście partyjnej,
jak i potem konkretnemu kandydatowi. Jednomandatowe
Z cyklu rozmów ze znanymi polskim przedsiębiorcami, dzisiaj prezentujemy
inspirujący wywiad z prezesem firmy Transportowej Arturem Czepczyńskim
Rozmowa o początkach firmy, konkurowaniu na rynkach polskim oraz
zagranicznym, a także o tym, jakie wyzwania stoją przed firmą na kolejne lata. Historia firmy ABC Czepczyński zaczyna się od sprzedaży jajek.
W tej chwili jest to jedna z największych firm transportowych w Polsce, która z sukcesem konkuruje na rynkach europejskich. Strategia firmy zakłada
wzrost obrotów o 100% do roku 2020. Jak mówi sam prezes, inwestowanie w nowe technologie, cierpliwa praca, współpraca oraz świetna atmosfera, to czynniki decydujące o sukcesie firmy. Doświadczenie z prowadzenia własnego biznesu i ciężka praca nie mogą wpływać na relacje z rodziną,
która zawsze powinna być na pierwszym miejscu.
Zapraszamy do lektury.
STR. 18

J.T

Wybory – obowiązek czy przywilej? Czy warto wziąć udział w wyborach?
Jeśli czujesz się odpowiedzialny za siebie, swoją rodzinę, miejscowość i kraj,
to 25.10.2015 idź i oddaj głos.
okręgi wyborcze obowiązują
w wyborach do Senatu.
Każdy z nas żyje w kraju,
w którym dostrzega wiele nieprawidłowości, utrudnień
i błędnych decyzji, które wpływają na życie każdego z nas.
Skłonni do narzekań, często
obarczamy winą za taki stan
rzeczy polityków, urzędy i instytucje. Jak możemy to zmienić? Czy mamy realny wpływ
na poprawę jakości naszego życia? Jedną z możliwości jest zagłosowanie. Nie pozwólmy sobie wmówić, że nasz głos i tak
niczego nie zmieni. Mamy realny wpływ na to, jak będzie
funkcjonowało nasze Państwo
przez kolejne 4 lata. Nie zmarnujmy szansy, która stoi przed
każdym z nas. Nasze dzieci, rodziny i Polska liczą na nasz głos!

Czy po 26 latach gospodarki wolnorynkowej Polacy znają mechanizmy jej funkcjonowania? Co
dzisiaj decyduje o tym, że w Polsce ciągle zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy
Zachodniej? Jedną z barier, która wpływa na taki stan rzeczy, jest infrastruktura. W najnowszym raporcie Forum Ekonomicznego Polska infrastruktura wypada bardzo niekorzystnie. Wyprzedzają nas m.in. Kazachstan, Namibia i Rwanda, a także większość krajów europejskich. Tymczasem jak pokazują badania, jednym z głównych czynników który decyduje, że Państwo szybko się rozwija, powstaje wiele nowych firm oraz ściągają do kraju zagraniczni inwestorzy, jest sprawnie działającą infrastruktura. Pamiętajmy, że każdy obcokrajowiec, który
przyjeżdża do naszego kraju i wydaje tutaj swoje pieniądze - turysta, przedsiębiorca, pacjent, sportowiec, kibic, pielgrzym przyczynia się do wzrostu naszych wynagrodzeń. Stwarzajmy więc dobre
warunki do tego, aby obcokrajowcy chcieli do nas przyjeżdżać i w Polsce wydawać swoje pieniądze.
STR. 20
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Szosa sukcesu
Rozmowa z ARTUREM
CZEPCZYŃSKIM- prezesem
firmy ABC Czepczyński
Skąd pomysł na firmę?
Pochodzę z małej wsi w Wielkopolsce. Jako
nastolatek przemierzałem hektary traktorem, a
moim marzeniem było założenie firmy, wbrew
wyznaczonej dla mnie ścieżki życiowej następcy na rodzinnej gospodarce. Skończyłem Akademię Rolniczą , a następnie poprosiłem tatę o
„roczny urlop dziekański”, by sprawdzić siebie i spróbować zrealizować swoje marzenie.
Stworzyłem w głowie swój biznesplan, odwiedziłem znajomych prowadzących swoje firmy
i za pierwsze zarobione w trakcie studiów pieniądze kupiłem samochód oraz zarejestrowałem działalność. Później było już tylko trudniej 
Co miało wpływ na decyzje o założeniu firmy?
Gdy miałem 11 lat, mój tata trafił do szpitala. Zostałem na gospodarce sam, z 11 hektarami pola do obrobienia. Pamiętam wtedy jak
nie mogłem poradzić sobie z zapięciem pługa do traktora. Wściekłość i bezradność przeplatała się z falami płaczu. To był taki kluczowy
moment w moim życiu, gdzie musiałem szybko dorosnąć. Przez pół roku zajmowałem się
pracą na roli, musiałem zaorać, zasiać, to była
bardzo ciężka praca, która pomogła mi jednak
szybko dojrzeć. W wieku 11 lat stałem się samodzielnym, młodym człowiekiem odpowiedzialnym za bliskich i rodziną gospodarkę. To
w dużym stopniu wykształciło mój biznesowy
kręgosłup i marzenie, aby oderwać się od tego,
co tak mocno przytłoczyło 11-letniego chłopca.
Czy jest Pan człowiekiem, który zawsze realizował
swoje marzenia i dążył do ich spełnienia?
Tak, byłem i jestem taką osobą. Jeśli marzyłem jako mały chłopak o sportowym samochodzie, to po latach to zrealizowałem. To kwestia
czasu i determinacji oraz tworzenia realnych
marzeń, możliwych do realizacji. Zawsze mam
przygotowaną strategię i kilka scenariuszy jej
realizacji. Zawsze też dziele je na plany krótkoterminowe na najbliższe dwa lata i długoterminowe od 5 do 10 lat. Większość mam spisane
na kartkach. Zarówno plany, jak i marzenia do
których będę dążył, wliczając te z dzieciństwa 
Czy spełnił Pan kogoś marzenie?
Zdecydowanie tak. Te marzenia często są ze
sobą powiązane. Łączą życie prywatne i zawodowe. Czasem są także od siebie zależne. Jedno z moich największych marzeń, które udało
mi się zrealizować dotyczyło mojego taty. Kiedy już udało mi się biznesowo coś osiągać, zawsze miałem w pamięci, że mój tata przez lata
marzył o tym, żeby mieć nowego mercedesa.
Kiedy miałem 30 lat przyjechałem po mojego
tatę i zabrałem go do salonu samochodowego.
Gdy do niego weszliśmy, powiedziałem: „Tato
wybierz sobie samochód”. Tato był w szoku a ja
dumny, że jedno z moich dziecięcych marzeń
mogłem wreszcie zrealizować. Mimo, że miał
to być mercedes, tato wrócił tamtego dnia terenową toyotą, którą ma do dzisiaj . Ale zmiana marki samochodu nie wpłynęła na zmniejszenie satysfakcji.
Jak wyglądały początki firmy? Jak Pana firma się
zmieniała?
Sam początek firmy był trudny, ponieważ
nie było mnie stać na taki samochód, którym
chciałem jeździć. W mojej szufladzie ciągle jest
koperta z zawartością 1 000 zł, którą pożyczyłem od taty. Będąc jeszcze na studiach, za te pieniądze kupiłem jajka na farmie, później je sortowałem w piwnicy na klasy. Wstawałem o 2
rano, po to, by jechać do Gorzowa na targ i tam
handlowałem. Pamiętam, że pieniądze dosyć

szybko oddałem tacie, zarobiłem kolejne. To
właśnie za nie po studiach kupiłem pierwszy
samochód. I tak się zaczęło.
Z jaką największą przeszkodą spotkał się Pan w swojej branży?
Zaczynając, będąc mała firmą, mieliśmy
ogromny problem ze zleceniami i z dotarciem
do naszych klientów. Był to okres, gdzie wchodziły na nasz rynek zachodnie firmy i konkurencja była bardzo duża. Wtedy to duże koncerny przejęły rynek, a my byliśmy tylko ich podwykonawcami. Po 18 latach można śmiało powiedzieć, że sytuacja się diametralnie zmieniła,
ponieważ nie jesteśmy już tylko podwykonawcami. Mamy taką skalę, dzięki której możemy
ubiegać się o kontrakty w największych koncernach świata. Przystępujemy do bardzo dużych przetargów w całej Europie. Świat się dynamicznie zmienia, ale my dotrzymaliśmy mu
kroku i dzięki temu jesteśmy dobrze prosperującą firmą. Jesteśmy wysoce rozwinięci technologicznie, zdobyliśmy zaufanie i wiarygodność.
Małe firmy mają z tym problem. Konieczne jest
przejście pewnego etapu transformacji wzrostu.
Po nim jest o wiele łatwiej. Uzyskuje się dostęp
na najlepszych klientów. Odpowiadając na pytanie – najtrudniej jest przeskoczyć etap z małego do średniego przedsiębiorstwa.
Czy do rozwoju firmy przyczynia się „wyjście” z usługami za granicę?
Właśnie miałem o tym mówić. W okresie, w
którym zaczynaliśmy nasz transport odbywał
się głównie na terenie naszego kraju. Aby móc
się rozwijać, musieliśmy wyjść ze swoją działalnością poza granice naszego kraju.
Czy był taki moment w firmie, który zdecydował o
sukcesie działalności ABC-Czepczyński? Czy to efekt
codziennej pracy i wyrzeczeń?
Firma to ludzie. Zatrudnienie odpowiednich osób, z których znakomita część pracuje
do dziś, to krok milowy każdej firmy. Zapewne moment przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to był czas, w którym wszystko się

zmieniło. Otwarcie granic, dostęp do przewozów kabotażowych, to wszystko spowodowało, że dzisiaj jesteśmy w czołówce branży transportowej w Europie.
Jak teraz wygląda sytuacja firmy pod względem udziału w rynku krajowym i europejskim?
Nasz udział na rynku polskim jest niewielki.
Głównie konkurujemy na rynku zachodnioeuropejskim i tam ta konkurencja jest ogromna.
Staramy się, by z każdym miesiącem nasz udział
w rynku europejskim wzrastał.
Jak się konkuruje z firmami z innych krajów, czy Polskie firmy są do tego przygotowane?
Wbrew pozorom, uważam, że dzisiaj w Polsce jest niewiele firm w branży transportowej, które są w stanie konkurować na rynku
europejskim i są do tego dobrze przygotowane. Większość z tych firm jest nadal podwykonawcami dużych firm logistycznych z zachodu. Polski przewoźnik mający znaczną ilość
samochodów jeździ dla dużych zagranicznych
spedycji, podstawiając im samochody. My natomiast w coraz rzadziej jesteśmy podwykonawcami dla tych wielkich potęg logistycznych. Większość naszych zamówień zdobywamy bezpośrednio od koncernów produkcyjnych, w których z powodzeniem startujemy do przetargów.
Wspomniał Pan, że firma stanowi ogromną siłę. Z czego wynika siła ABC-Czepczyński?
Nasza potęga wynika głównie z tego, że
my jako kraj byliśmy zawsze narodem bardzo
otwartym i chcieliśmy pójść w kierunku zachodnim. Trudno powiedzieć mi jaki procent
polskich firm w tej chwili współpracuje z takim dużymi klientami jak my. Myślę, że bezpośrednia ofertę można złożyć klientowi jeśli się ma od 50 do 100 ciężarówek, a w Polsce
średnia wynosi 4 - 10 samochodów na firmę.
Wtedy można być tylko podwykonawcą. Dla
nas siłą są współpracujący z nami przewoźnicy, którym pomagamy w pozyskiwaniu rentownych zleceń.

Jak na zachodzie odbierana jest polska firma? Co z
etykietą „Made in Poland”?
Jeżeli do danego przetargu w Niemczech
startuje kilka firm zarówno niemieckich i polskich, to firmy z Polski zawsze będą niżej notowane. Tak się dzieje. Tego jak na razie nie jesteśmy w stanie zmienić, ale muszę przyznać, że
to stopniowo ewoluuje. U nas niestety jest odwrotnie. W Polsce lepiej traktuje się zagraniczny kapitał i zachodnie firmy. Argumentując,
że mają lepsze rozwiązania, lepszy know how
na biznes, a polskie firmy są w stanie kupować
niemieckie, czy francuskie produkty, ponieważ są uznawane jakościowo za lepsze, mimo,
że nasze nie odbiegają niczym od konkurencji
z zagranicy. Wiadomo, że polskie firmy mają
problem z wejściem na zachód. Niestety u nas
świadomość gospodarcza jest na tyle niska, że
Polacy nadal nie wspierają na tyle ile mogą polskich firm i rodzimych produktów. Zachowujemy się odwrotnie niż obywatele innych bogatych krajów Europy Zachodniej.
Czy Pan uważa, że ta świadomość gospodarcza zmienia się?
Myślę, że my jako kraj i naród musimy
zwracać większą uwagę na budowanie i zmianę świadomości gospodarczej. Realnie patrząc
jest to perspektywa 10-15 lat, aby tą sytuację
zmienić. Obecnie wszystkie moje działania,
ale również innych, polskich przedsiębiorców
skierowane są na to, aby budować silną pozycję
polskich produktów i rodzimych firm. Przede
wszystkim powinniśmy popyt wewnętrzny
skierować na produkty pochodzące od naszych
rodzimych producentów. To jest bardzo trudna i mozolna droga, ale trzeba to nieustannie
robić. Firma ABC-Czepczyński wypracowała
już swoją pozycję na zachodnim rynku. Jesteśmy teraz trochę inaczej postrzegani. Staliśmy
się wiarygodnym partnerem, z którym warto
współpracować. Często musimy jednak przekonywać niższą ceną, po to, żeby się przebić ze
swoimi usługami.
Jesteście firmą rodzinną, to jest więcej plusów, czy
minusów?
Zdecydowanie więcej plusów. Prowadzenie
firmy w momencie kiedy ludzie podobnie myślą, mają podobne wartości i większe zaufanie
jest o wiele prostsze. Tak jak w dużych koncernach dzieją się różne złe rzeczy, tak samo czasem dzieje się w firmach rodzinnych. Jednak
w koncernach panuje przekonanie, że pracuje się do momentu, kiedy jest się potrzebnym.
Do tego czasu jest zaprojektowana kariera pracownika. Uważam, że w takiej firmie jak nasza
pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, mogą
zdecydowanie dłużej pracować. Ponieważ my
po latach oceniamy to co pozytywnego, rozwojowego wniesie dana osoba. Patrzymy na
to co, firma osiągnęła na wskutek pojawienia
się kogoś w firmie. Nie kierujemy się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym. Wiadomo, że
gdzieś na końcu musi się on spinać. Największą siłą, którą mamy jest pewność, że z zachodu nie przyjdzie sygnał, że zwalniamy nagle połowę działu, czy outsourcingujemy całe przedsiębiorstwo gdzieś dalej. Do momentu jak rachunek ekonomiczny firmy będzie się zgadzał,
to ona nie zmieni miejsca swojej lokalizacji, tylko dlatego żeby uszczuplić to na kosztach pracy, podatków czy na innych rzeczach, tak jak
to się dzieje, kiedy jakaś fabryka z zachodu wyjeżdża dalej.
Jakim jest Pan prezesem na co dzień?
Myślę, że jestem prezesem, który potrafi
dostrzec w osobie dobro. Nie lubię pracować z
osobami, które maja zbyt wysokie ego i nie pozwalają cieszyć się z sukcesów w firmie. Wspólna radość z osiągniętego sukcesu jest bardzo
ważna. Jeśli, ktoś jej nie podziela, nie wpisuje
się w nasze, firmowe DNA. Nie przywłaszczam
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sobie sukcesów swoich współpracowników, nie
wchodzę na piedestał. Popycham ludzi do rozwoju, bo ważne jest żeby sami ze sobą czuli się
dobrze, a do pracy chodzili nie z musu tylko z
chęci. Kiedy trzeba jestem stanowczy. Otwarcie
wyrażam swoje zdanie. Słucham ludzi, motywuję do działania, umożliwiam rozwój.
Jakie są Pana zawodowe i prywatne marzenia?
Dzisiaj o 7:00 rano wyszedłem na taras, by
przez kilka minut samotnie pobić się z własnymi myślami. W takich chwilach dochodzi do
człowieka, że trudno jest być tatą trójki dzieci,
ale jeszcze trudniej jest ponosić odpowiedzialność za ponad setkę osób, które również mają
rodziny. Zmieniają się priorytety. Nie skupiasz
się już wyłącznie na sobie i własnych potrzebach, a w głowie zawsze pozostaje pewna odpowiedzialność za całą „firmę” przy tworzeniu
strategii, zarządzaniu i rozwoju. Największym
moim marzeniem jest osiągnąć taką stabilizację
firmy, aby nie stresować się tak bardzo o przyszłość tych, za których jestem odpowiedzialny.
Jak godzi Pan życie zawodowe z prywatnym?
Udało mi się to pogodzić. Od wielu lat mam
czas i na pracę i na rodzinę. Weekendy i wakacje mam zarezerwowane dla najbliższych. Po
takim urlopie wracam zawsze z głową pełną
pomysłów. Relacje z rodziną są dla mnie bardzo ważne. Nie chce się kiedyś obudzić z jeszcze większą firmą niż teraz, ale bez rodziny. Nie
chcę przegapić czasu dorastania moich dzieci.
Potrzebuję ich tak samo jak one mnie. I już teraz często zastanawiam się jak sobie poradzę z
syndromem pustego gniazda…
ABC Czepczyński, to nie Pana jedyna firma. Jest pan
także właścicielem biura podróży. Angażuje się Pan
społecznie, jest Pan fundatorem Fundacji Pomyśl o
Przyszłości. Skąd bierze Pan na to czas i pomysły?
Pomysły rodzą się na urlopie albo kiedy
uprawiam Nordic Walking, jeżdżę na rowerze, pływam. Urlop to czas kiedy uwalniam
się od codziennych obowiązków, pozostawiając je dobrze działającemu zespołowi. Profesor
Koźmiński takie momenty nazywa „wąchaniem czasu”. Właściciel firmy musi być wizjonerem, który ciągle „wącha ten czas”. To powoduje rozwój jego firmy.
A skąd pomysł na biuro podróży?
Sam dużo podróżuję. Pierwszą naszą firmą
związaną z turystyką był ośrodek wypoczynkowy WEZAJ. Zależy nam na spełnianiu marzeń
ludzi, którzy chcą poznawać świat. Nie możemy jednak zapominać o Polsce. Zwiedzamy coraz dalsze kraje, a swojego nie znamy.
Co Pana motywuje?
Przede wszystkim uśmiechnięci ludzie. Staram się unikać trudnych relacji i tzw. toksycznych ludzi, bo oni odbierają mi zapał i nie
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inspirują mnie do działania. Motywuje mnie
również praca i działalność m.in. w Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Uważam, że edukacja ekonomiczna jest nam w Polsce bardzo potrzebna.
Jak ocenia Pan działalność Fundacji Pomyśl o Przyszłości?
Bardzo dobrze, dlatego należę do jej społeczności. Według mnie najważniejsza jest edukacja dzieci i młodzieży. Ma to wpływ na ich powodzenie na rynku pracy, a ich praca będzie
miała wpływ na rozwój przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. Takie zmiany są potrzebne.
Dlatego trzeba dopasować się do zmieniającego się świata, a nie tylko „dreptać” w miejscu.
Co sądzi Pan o patriotyzmie gospodarczym?
Nauczenie patriotyzmu gospodarczego to
ciężka praca. O prawdziwie wolnym rynku mówimy tak naprawdę od 25 lat. Inaczej to wyglądało w czasach komunizmu. Edukować jednak
trzeba cały czas żebyśmy za 10 czy 15 lat mieli
lepszą przyszłość. Patriotyzm gospodarczy nie
może być tylko w naszych głowach, ale musi
być też widoczny w działaniach.
Prowadzi Pan międzynarodową działalność. Jak wygląda Pana współpraca z urzędami, rządem?
Nie mam aspiracji ani czasu na pracę w samorządzie. Czas wolny i energię wolę poświęcić na działania rozwijające patriotyzm gospodarczy. Z politykami widuje się podczas oficjalnych kongresów, nie prowadzę jednak szczególnej aktywności politycznej.
A jak widzi Pan przyszłość swojej firmy w perspektywie 5 lat?
Moją strategią do 2020 roku jest wzrost firmy
o 100%. Cel jest ambitny, ale możliwy. Pierwsze zmiany zaplanowałem w 2012 na 2015 roku.
Managerowie na początku nie dowierzali, ale
potem zaczęli mnie wspierać. Wspólnymi siłami udało się. Rozliczając się precyzyjnie, może
pomyliśmy się o ok. 3% co do obrotu, ale osiągniemy to do przyszłego roku.
Na koniec jakie są Pana pasje?
Największą moją pasją jest zmienianie w Polsce postrzegania przedsiębiorców. Lubię wsadzać kij w mrowisko. Poruszać problemy społeczne, problemy właścicieli firm i ich pracowników. Stąd moje zaangażowanie w Fundacji
Pomyśl o Przyszłości czy w Konfederacji Lewiatan. Bez względu na poglądy polityczne musimy dążyć do wspólnego celu jakim jest patriotyzm gospodarczy. Cel możliwy do osiągnięcia od podstaw, dlatego tak ważna jest edukacja dzieci. Jednak tak naprawdę większą świadomość społeczną powinni mieć wszyscy, politycy, konsumenci, pracodawcy, pracownicy.
Przedsiębiorcy powinni wymieniać się swoim
doświadczeniem i bardziej współpracować ze

sobą. Moją pasją jest właśnie zmierzanie do tego
celu i jego osiągnięcie.

Opinie Pracowników:
Pracownik 1
Trudno wypowiadać się o firmie, w której
się pracuje obiektywnie. To może będzie trudne, co teraz powiem, ale ja ze względu na posiadanie umiejętności i doświadczenie poszukiwane na rynku pracy, nie muszę pracować w
firmie ABC-Czepczyński, a jednak to robię. To
pokazuje, jaka atmosfera, relacje oraz współpraca panują w firmie. Większość z nas, która
pracuje, to ludzie, którzy coś już w swoim życiu innego robili, a znaleźli się w niej dokonując świadomych wyborów.
Podam świetny przykład, na to jak mogą się
czuć osoby u nas zatrudnione. Mamy oddziały w Warce i Ostrołęce, jak powstały... sami
zobaczcie. Była dziewczyna, która wyszła za
mąż, zaszła w ciąże i po urodzeniu przyszła do
naszego Prezesa żeby wypowiedzieć umowę
o pracę, ponieważ zdecydowała, że zostaje w
Warce ze względu na dziecko. Prezes to usłyszał i powiedział: „Dobrze rozumiem całą sytuację, ale dla mnie jest świetnym pracownikiem i nie zgadzam się na Twoje odejście. Wszyscy są z Ciebie zadowoleni i chciałbym żebyś została w firmie. Aby Ci to umożliwić otworzymy oddział w Warce. Tam zaczniesz pracować,
kierować oddziałem i się rozwijać …” Podobnie powstał oddział w Ostrołęce. Po roku okazuje się, że oddział w Warce jest na 3 miejscu
pod względem przynoszonych dochodów, widać, że to zaufanie świetnie się zwraca. Najłatwiej byłoby, oczywiście powiedzieć: „dobrze
skoro Ci nie po drodze, chcesz się zwolnić, to
w porządku, znajdziemy kogoś innego”. Natomiast, to nie są wyjścia, które można przypisać naszemu Prezesowi, Arturowi. Kolejnym
przykładem jest oddział w Szczecinie, gdzie też
stworzyliśmy dogodne warunki nowemu pracownikowi, tworząc biuro, z dala od centrali,
do obsługi strategicznych klientów. Ryzykowne? W pierwszym momencie tak. Właśnie takich przykładów jest cała masa i to pokazuje,
jak w firmie ABC-Czepczyński traktuje się pracowników. Można szastać wieloma przymiotnikami, ale lepiej pokazują właśnie takie sytuacje, jaki jest sam Prezes i podejście do każdego człowieka. U nas większość pracowników,
to kobiety, które są matkami, zachodzą w ciąże. Mogę zaręczyć, że każda z nich czuje się bezpiecznie i wie, że zawsze jeśli dobrze wykonuje swoje obowiązki i jest lojalna wobec firmy,
może wrócić do pracy.
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Pracownik 2
Ja osobiście 11 lat byłem nauczycielem, Artur stopniowo angażował mnie w różne projekty, które na przestrzeni lat były związane z
firmami przez niego prowadzonymi. Kusił, ale
nigdy „brutalnie” nie nakłaniał do zmian. Dzisiaj jestem pracownikiem firmy. Była to trudna
decyzja życiowa, bo przywiązanie do uczniów
i szkoły po tylu latach ma wielkie znaczenie w
takich chwilach. Nie żałuję tej zmiany. Otwarto przede mną nowe drzwi a ja wyznaczyłem
nowe granice i nowe przestrzenie do odkrycia.
Mam też Prezesa, który buduje świetną atmosferę oraz przyjazny klimat do tego, aby się rozwijać i angażować w tworzenie kolejnych biznesów grupy Czepczyński.

Pracownik 3
Artur jest Prezesem, który jest niesamowicie aktywny. Każda firma podobno powinna
mieć swojego odjechanego wizjonera, którym
w naszej firmie jest Prezes. Nazywamy go tak,
ponieważ na każdej płaszczyźnie prze do przodu, kiedy sytuacja tego wymaga podnosi firmę
z kolan, z trudnych momentów odnajduje właściwą drogę by znaleźć wyjście z każdej opresji. Scala środowisko firmy, ale też przedsiębiorców. Artur stworzył świetny zespół, który na co dzień ze sobą całkiem dobrze współpracuje. Nigdy nie powiemy, że jesteśmy idealną firmą, ale potrafimy sobie radzić z kłopotami. Uczymy się i działamy wspólnie, pomagając sobie nawzajem, nie wnikając, że on jest
Prezesem, a ja zwykłym kierownikiem. Każdy
trybik jest ważny, zarówno ten mały jak i ten
wielki, nakręcający pozostałe.

Pracownik 4
Artur się nie odcina od firmy w życiu prywatnym. Jeśli popatrzymy, jak przebiega, życie Artura, każdy jego etap, to wszyscy, którzy lepiej go znają wiedzą, że dla niego zawsze była, jest i będzie RODZINA na pierwszym miejscu. Artur ma trójkę dzieci i każde
jest jego oczkiem w głowie. Ma z nimi świetne
relacje. Można śmiało powiedzieć, że tą głęboką więź rodzinną i dobrą atmosferę przekłada na firmę. To Prezes, który stara się rozmawiać z ludźmi. Czasami skarci po ojcowsku,
ale to też jest potrzebne. Mimo, że możemy się
w różnych kwestiach nie zgadzać, to staramy
się znaleźć kompromis. Jeśli coś komuś grozi
w naszej firmie, to nie za błędy popełniane w
trakcie nauki. Brak lojalności i lenistwo, to są
te rzeczy, których Artur nie toleruje.

ROZMAWIAŁ: JAKUB ZAPAŁA
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Słabo rozwinięta infrastruktura
Pojęcie infrastruktury jest bardzo szerokie.
Możemy mówić o infrastrukturze komunikacyjnej, turystycznej, biznesowej, społecznej i sądowniczej.
Infrastruktura służy rozwojowi gospodarki, choć sama nie bierze w niej
bezpośredniego udziału. Jej brak lub
jej słaby rozwój w znacznym stopniu ogranicza wzrost gospodarczy
kraju, co obrazowo przedstawiamy
na przykładzie infrastruktury komunikacyjnej.
Na poniższym wykresie (wykres 10)
na przykładzie wybranych krajów europejskich pokazano relację pomiędzy
gęstością sieci autostrad w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców w danym
kraju, a średnim wynagrodzeniem
w tym kraju.
W jaki sposób stan polskich dróg
(brak autostrad i tras ekspresowych)
wpływa na mniejszą efektywność naszej polskiej wspólnoty ekonomicznej?
Czas dostawy towarów do klienta
jest tak samo ważny jak jakość i cena.
Klienci zagraniczni są w stanie więcej
zapłacić za dany produkt, jeżeli otrzymają go szybciej. Często szybkość dostawy jest warunkiem zakupu. Infrastruktura transportowa jest więc kluczowa dla rozwoju polskiej gospodarki.
Dzięki lepszym drogom kierowca
ciężarówki mógłby w krótszym czasie dostarczyć towar do większej ilości klientów, oszczędzając czas, paliwo i samochód.
Właściwa komunikacja jest także
ważna dla rozwoju turystyki. Mieszkańcom większych miast Polski trudniej drogą lądową dojechać do rodzimych ośrodków wypoczynkowych,
niż drogą lotniczą do zagranicznych
kurortów. Polskie hotele i centra turystyczne często stoją puste, a Polacy
nie mogąc znaleźć pracy w branży turystycznej kraju, wyjeżdżają za granicę.
W Polsce nie tylko jest mało autostrad, ale do tego są jedne z droższych
w Europie.

Amatorzy sportów zimowych ze Szczecina czy
Warszawy szybciej i taniej
dostaną się do ośrodków
narciarskich w Alpach,
niż do Zakopanego, Krynicy Górskiej, czy Muszyny. W efekcie wzrasta PKB
w krajach alpejskich, a nie
w Polsce.
W ostatnich latach głównym dochodem wielu państw stała się turystyka. Poszczególne kraje zabiegają nie tylko o turystów zagranicznych,
ale także zachęcają swoich rodzimych
konsumentów do spędzania wolnego
czasu we własnym kraju. Do tego zaś
nie wystarczą tylko drogi, reklamy ani
patriotyzm gospodarczy. W tym przypadku niezbędna jest infrastruktura
turystyczna na takim poziomie, jakiego oczekują turyści.

Dobrym przykładem może być droga ekspreswa
łącząca Brzesko - Nowy Sącz (50km), budowy której od lat domagają się mieszkańcy Sądecczyzny, a także lokalni przedsiębiorcy. Powstała nawet inicjatywa, w której proponuje się rezygnację z innych dopłat unijnych na rzecz budowy kluczowego dla rozwoju regionu odcinka drogi szybkiego ruchu. Pokazuje to, jak niezwykle ważnym i strategicznym punktem jest wspomniany odcinek, który przyczyniłby się do
rozkwitu gospodarki, a szczególnie turystyki.

Za przykład polskiego marnotrawstwa może posłużyć
projekt „Siedem Dolin”, zakładający połączenie istniejących już
ośrodków narciarskich: Słotwiny, Jaworzyna Krynicka, Wierchomla. Jego realizacja spowodowałaby powstanie ośrodka, do którego nie
tylko przyjeżdżałoby więcej Polaków, ale także turystów z Europy Zachodniej. Powstayby także około 2 tysiące miejsc pracy. Niestety,
projekt ten nie może zostać zrealizowany. Więcej na ten temat na
stronie www.siedemdolin.pl. Na
zdjęciu wyciąg krzesełkowy zakupiony z myślą o inwestycji w roku
2001, który do dziś leży zmagazynowany w hali w Nowym Sączu.
Niestety pomimo wcześniejszych
uzgodnień projekt ten nie został
zrealizowany, gdyż inwestycja została zablokowana przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Polska niestety nie posiada greckiego słońca ani alpejskich stoków narciarskich, dlatego prowadzenie biznesu turystycznego w naszym kraju
jest bardzo trudne. Dodatkowe utrudnienia stanowią nadmierne obciążenia
biurokratyczne i szkodliwa działalność
pseudoekologów, którzy zasłaniając
się obroną natury, ograniczają rozwój
turystyczny naszego kraju i tworzenie miejsc pracy w tej branży. W takiej sytuacji nikogo nie powinno dziwić, że Polacy na narty jadą na Słowację czy w Alpy, a nieznajdująca pracy
w naszym kraju młodzież decyduje się
na wyjazd za granicę.
Do rozwoju gospodarczego kraju
niezbędny jest odpowiedni rozwój rodzimego biznesu podstawowego (prorozwojowego). Aby w Polsce mogły
się rozwijać rodzime firmy zdolne do
konkurowania na rynku wewnętrznym i globalnym, musi w naszym kraju poprawić się również infrastruktura biznesowa. Warto poruszyć tutaj kilka kwestii, a w szczególności potrzebę
odpowiedniego zaplecza wykształconych fachowców, zarówno w zakresie projektowania, jak i zarządzania.
Obecnie w Polsce mamy deficyt menedżerów posiadających kompetencje do zarządzania polskimi spółkami,
zwłaszcza za granicą.
Innym problemem w zakresie infrastruktury biznesowej, który wpływa negatywnie na rozwój gospodarczy
naszego kraju, jest ograniczony dostęp
do wiedzy. Poprawy wymaga m.in.
współpraca przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi, zaplecze targowo–
wystawiennicze oraz dostęp do wiedzy patentowej.
W Polsce nie ma odpowiedniego zaplecza w postaci bazy targowowystawienniczej i kongresowej. Dla

przykładu całkowita powierzchnia
Targów Poznańskich – największego w Polsce kompleksu wystawienniczego - wynosi 82 tys. m2. W Niemczech zaś zlokalizowanych jest co najmniej 7 międzynarodowych kompleksów targowych o powierzchni od 200
- 500 tys. m2 każdy. Centra te zlokalizowane są w dogodnych dla zwiedzających miejscach, w pobliżu autostrad
i międzynarodowych lotnisk, oferujących bezpośrednie połączenia lotnicze
z wszystkimi europejskimi stolicami.
Dlaczego centra wystawiennicze
są tak ważne w biznesie i gospodarce? Imprezy targowe stanowią przede
wszystkim stosunkowo łatwy i tani
dostęp do wiedzy dla rodzimych firm
i lokalnej młodzieży. Ponieważ w naszym kraju nie ma światowego centrum targowego, zdolnego przyciągnąć
wystawców i zwiedzających z całego

świata, polscy przedsiębiorcy muszą
wyjeżdżać na targi do Paryża, Monachium czy Londynu. To rodzi dodatkowe koszty, gdyż uczestnictwo w targach zagranicznych jest z reguły kilka
razy droższe niż w targach krajowych.
Centra targowe to nie tylko dostęp do wiedzy, ale także mocny filar
rozwoju gospodarczego (tzw. przemysł targowy). Zagraniczni uczestnicy i wystawcy targowi korzystają z szeregu dodatkowych usług „okołotargowych”, świadczonych m.in. przez hotele, restauracje, parkingi, taksówki,
jak również z atrakcji turystycznych,
wspierając przy tym lokalny biznes.
Polska nie posiada takiego centrum,
a to oznacza, że nie jesteśmy w stanie
dostatecznie czerpać korzyści z przemysłu targowego. Dodatkowo Polacy
i polskie rodzime firmy, zmuszeni korzystać z imprez targowych w innych
krajach, wydają pieniądze i napędzają
inne gospodarki.
Ważnym elementem rozwoju rodzimych przedsiębiorstw jest dostęp
do wiedzy patentowej, prosta procedura zgłoszeń patentowych oraz możliwość rozstrzygania sporów patentowych we własnym rodzimym języku
(w tym oprotestowania i obalania patentów konkurencji, obrony w sądzie
patentowym).
Projekt jednolitego, europejskiego patentu przewiduje, że Polacy musieliby dochodzić swoich racji w sądach patentowych w Paryżu, Monachium lub w Londynie. Każda rozprawa sądowa prowadzona w innym kraju jest dużo trudniejsza, gdyż wymaga
wskazania swoich racji w obcym języku oraz zatrudnienia dużo droższych
zagranicznych adwokatów i rzeczników patentowych. To również koszty tłumaczeń, hoteli, restauracji, biletów lotniczych, taksówek. Takie rozwiązanie byłoby bardzo niekorzystne dla polskiej myśli twórczej i polskiej gospodarki. Oznacza to bowiem
także niższe wynagrodzenia w Polsce, a wyższe w tych krajach, gdzie
swoje siedziby mają sądy patentowe.
Mamy nadzieję, że rząd Polski nigdy

nie podpisze tego projektu w takim
kształcie, tak jak nie podpisały go władze Włoch i Hiszpanii.
Zaplecze biznesowe to także koszty
energii, które w działalności produkcyjnej mają duże znaczenie. Energia
w Polsce jest dużo droższa, niż w zamożnych krajach Europy Zachodniej.
Nasza polska wspólnota ekonomiczna
płaci Rosji co najmniej 30% więcej za
gaz, niż np. Niemcy. Również energia
elektryczna w Polsce jest dużo droższa niż w innych europejskich krajach.
Energia w naszym kraju oparta
jest na węglu. Jeżeli zostaną wprowadzone w życie unijne przepisy zmuszające Polskę do opłat za emisję CO2,
nasza rodzima energia będzie jeszcze
droższa. Jakie to przyniesie konsekwencje dla naszej gospodarki i naszej zamożności? Wiele polskich firm
produkujących energochłonne wyroby upadnie, gdyż nie wytrzymają
konkurencji z firmami z krajów sąsiednich i Bliskiego Wschodu, które
takich kosztów nie ponoszą. Na takie skutki szczególnie narażona jest
branża chemiczna.
Rozwojowi gospodarczemu naszego kraju mogłaby sprzyjać także dobrze
rozwinięta infrastruktura społeczna,
w tym przede wszystkim płatne usługi medyczne oferowane zagranicznym
klientom. Niestety system opieki zdrowotnej w Polsce jest tak skonstruowany, że szpitalom i prywatnym klinikom nie opłaca się pozyskiwać zagranicznych klientów i świadczyć im odpłatne usługi. Co więcej, wielu chorych
wyjeżdża z Polski na wysokopłatne zagraniczne leczenie i to nie dlatego, że
w Polsce nie mogliby być wyleczeni, ale
z powodu ograniczeń, jakie nakłada na
nich polski system leczenia.
Pamiętajmy, że każdy obcokrajowiec, który przyjeżdża do naszego kraju
i wydaje tutaj swoje pieniądze - turysta,
przedsiębiorca-pacjent, sportowiec, kibic, pielgrzym, przyczynia się do wzrostu naszych wynagrodzeń. Stwarzajmy
więc dobre warunki do tego, aby obcokrajowcy chcieli do nas przyjeżdżać
i w Polsce wydawać swoje pieniądze.

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI– Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”. Kontakt: ul. Węgierska 146 c,
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Anna Korczyk, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz.
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Pasje

Afryka moja miłość
It ismornig, goodmorning, howareyoutoday? – śpiewane w deszczu razem
z ugandyjskimi dzieciakami, wspólne
msze i nabożeństwa. To wrażenia z miesiąca spędzonego na Czarnym Lądzie
w Ugandzie. Odważna grupa młodych
osób zaangażowanych w ruch Świeckich
Misjonarzy Kombonianów wyjechała do
Afryki, aby podczas doświadczenia misyjnego nieść serce, radość i nadzieję. Jedna
z wolontariuszek, Jadwiga Jelińska z Koniuszowej, opowiada, dlaczego zdecydowała się wyjechać do Ugandy.

kiedy i jak miałabym pojechać. Ale ponieważ nigdy nie wiesz co cię spotka,
wolałam być przygotowana. Kiedy już
pewne było, że jedziemy do Ugandy,
zaczęłam zbierać informacje o tym
państwie. Trzeba wiedzieć jak najwięcej o miejscu, do którego planujemy się udać. Potem należało zrobić badania, skonsultować się z lekarzem, aby dowiedzieć się czy stan
zdrowia pozwala na pobyt w kraju,
gdzie można zarazić się mnóstwem
paskudnych chorób. Szczepienia to
oczywiście podstawa. Na żółtą febrę,
żółtaczkę typu A i B, dur brzuszny,
polio…. Na malarię nie ma szczepionki, dlatego jedyne co można zrobić,
to zaopatrzyć się w środki odstraszające komary i brać leki profilaktyczne. Ale nie ma gwarancji, że łykając
antybiotyk, nie zachorujesz. Na kilka tygodni przed wyjazdem zaczęłam kompletować bagaż. Czytałam
blogi wielu osób, które były w Afryce
i dzieliły się dobrymi radami, co należy zabrać w taką podróż. Przygotowanie refleksyjno-duchowe trwało rok.
Od czerwca 2012 roku brałam udział
w spotkaniach ŚMK, gdzie dużo rozmawialiśmy o misjach oraz trudnościach i wyzwaniach, jakie czekają na
misji. Uczyliśmy się także życia razem,
we wspólnocie.

- I to był pierwszy obiecujący krok na drodze do Afryki…
- Tak, bo w tym momencie wyjazd
do Afryki przestał być abstrakcją, a stał
się czymś realnie możliwym. Po rozmowie z o. Maćkiem w maju, wzięłam
już udział w czerwcowym spotkaniu
ŚMK. Poznałam mnóstwo ciekawych
osób, z całej Polski, które podobnie
jak ja, były zainteresowane Afryką,
albo Ameryką Łacińską, i wyrażały chęć wyjazdu. Propozycja pojawiła
się na początku marca tego roku. Ojciec Maciej planował na wrzesień kolejny, trzeci wyjazd.
- Tym razem do Ugandy…
- To jest właśnie najzabawniejsze
– bo początkowo wyjazd planowany
był do Ghany – mieliśmy pojechać do
ośrodka dla dzieci „In my Father’shouse” w Abor, czyli tam, gdzie byli nasi
poprzednicy w ubiegłym roku. Nie
mogliśmy skontaktować się z bratem
Elio, który sprawuje pieczę nad domem dziecka SantJudeChildre’s Home
w Gulu, gdzie mieliśmy się zatrzymać,
dlatego szansa na Ugandę wynosiła
zaledwie 5 proc. Dokładnie 8 kwietnia
dostaliśmy od o. Maćka wiadomość –
„Dobre wieści – dziś napisał do mnie
br. Elio. Czeka na nas i zaprasza. To co
– jedziemy do Ugandy!”. Zaczęliśmy

przyzwyczajać się do myśli, że jedziemy jednak do Gulu!

- Jak Ci się pracowało z afrykańskimi
dziećmi?
- Na początku wcale nie łatwo. Pamiętam jak pierwszego dnia naszego pobytu w „SantJude”, wyszliśmy
wczesnym rankiem na podwórko.
Liczna gromadka dzieciaków już biegała i głośno krzyczała coś w niezrozumiałym dla nas języku aczoli. Najtrudniej było zrobić pierwszy krok – otworzyć się, podejść do dziecka, zacząć
z nim rozmawiać po angielsku. Z każdym dniem było jednak coraz łatwiej.
Dzieciaki nam zaufały, polubiły, czekały aż do nich przyjdziemy. Nie zawsze mieliśmy do dyspozycji zabawki, więc musieliśmy wykazać się kreatywnością. Spontanicznie wymyślaliśmy zajęcia, np. zabawy w pokazywanie, zgadywanki, nauka języka polskiego, śpiewanie piosenek
w aczoli… Często też rozmawialiśmy
ze starszakami o ich codzienności,
planach na przyszłość, wspomnieniach wojny domowej, która zakończyła się 7 lat temu… Niesamowite,
że dzieciaki na kilka dni przed naszym wyjazdem, czuły, że niebawem
je opuścimy. Już nie były takie wesołe, pytały, czy zabierzemy je ze sobą
do Polski…

- Na pewno wcześniej Ty i pozostali uczestnicy musieliście się specjalnie do takiego
wyjazdu przygotować – szczepionki, badania, ekwipunek to konieczność, ale potrzebna była także na pewno duchowa refleksja…
- Rzeczywiście, przygotowania
do wyjazdu trwały dość długo… Zaczęłam od zbierania pieniędzy na bilet (śmiech). Oszczędzałam i odkładałam na Afrykę przez ostatnie dwa
lata, chociaż nie wiedziałam przecież,

- Jakie były Twoje największe przygody w
czasie tej wyprawy?
- Fascynujący był taniec z dzieciakami w deszczu – podczas burzy,
dziewczynki na bosaka, a my w japonkach, skakałyśmy po kałużach
i błocie, śpiewając piosenkę „It is mornig, good morning how are you today?”. Nigdy nie zapomnę też, jak
raz wracaliśmy nocą na pace terenowego samochodu – ciemno, ja i Marta stoimy na tej pace (pozostali woleli

FOT. ARCH. JADWIGI JELIŃSKIEJ (2)

- Kiedy dojrzałaś do decyzji, że chcesz wyjechać do Afryki? Kto miał wpływ na podjęcie się takiego posłannictwa, bo takim jest
niewątpliwie udział w misji?
- Afryka jest moją pierwszą miłością. Pamiętam jak moja mama
opowiadała mi o wydętych z głodu
brzuszkach afrykańskich dzieci. Chyba tutaj sięgają początki mojego zainteresowania Czarnym Lądem. Potem
były grający na bębnie Afrykańczyk
i palma namalowane przez rodzeństwo
na ścianie mojego pokoju, sterty czasopism o Afryce, spotkania z misjonarzami, aż w końcu bilet do Ugandy.
Marzenie o Afryce nie było związane z chęcią wyjazdu na wycieczkę turystyczną. Chciałam doświadczyć tego
drugiego oblicza Afryki, poprzez przebywanie wśród tych, którym jest bardzo ciężko. Ale nie myślałam o wyjeździe na misje. Opcji wyjazdu zaczęłam szukać chyba na początku gimnazjum. Ale kilka lat temu nie było tyle
możliwości i ofert wolontariatu zagranicznego, co teraz. Po za tym najważniejsze – nie byłam pełnoletnia. Jedyne co mogłam zrobić w tamtym czasie, to znaleźć kogoś, kto opowie mi
o tym, jak to życie w Afryce wygląda

się, że organizuje wyjazdy na miesięczne doświadczenia misyjne
w Afryce. Był maj, a we wrześniu miał
jechać z grupą do Ghany. Nie zapomnę,
jak widząc moją reakcję, pół żartem, pół
serio powiedział: „Będziesz pierwsza na
liście w przyszłym roku!”. Zaprosił mnie
do Krakowa na spotkanie dla osób zaangażowanych w ruch Świeckich Misjonarzy Kombonianów. Pojechałam.

i na co trzeba się przygotować. Zaczęłam więc od kontaktów z misjonarzami, bo sporo ich odwiedzało Koniuszową, Mogilno… Znajomości stawały się
coraz liczniejsze. Zaczęłam studia, poznałam studencką organizację AIESEC,
z ramienia której można wyjechać na
praktykę zagraniczną. Ale nie znalazłam
interesującego mnie projektu w Afryce. W końcu przy okazji ubiegłorocznych prymicji o. Andrzeja Filipa, Kombonianina pochodzącego z Koniuszowej
(obecnie jest na misjach w Mozambiku), poznałam o. Macieja Zielińskiego
że wspólnoty krakowskiej. Okazało

siedzieć), mijamy jeszcze spacerujących Ugandyjczyków, machamy im,
oni radośnie krzyczą słowa powitania,
widać palące się ogniska, z oddali słychać afrykańską muzykę, wiatr rozwiewa włosy, piasek z drogi wpada
do oczu, komary tną jak szalone… Był
to jeden z wielu momentów, w których tak prawdziwie czuło się Afrykę.
- Razem z biskupem Giuseppe Franzelli –
ordynariuszem diecezji Lira w Ugandzie wzięliście udział we Mszy Świętej, podczas
której sakrament bierzmowania przyjęło 450 osób. Jak wyglądała cała ceremonia? Na pewno było bardzo głośno i radośnie, jak to w Afryce.
- Podczas Mszy Świętej ludzie nie
tylko śpiewają i grają na instrumentach, ale także tańczą i skaczą! Widać ich kreatywność – np. podczas
innej uroczystości (święceń kapłańskich), tłum niósł łódkę, w której siedziało dwóch chłopców – jeden trzymał Ewangeliarz, a drugi wiosłował.
Wszyscy wiwatowali, jakby przyszedł
do nich sam Bóg. Kogoś może zdziwić dynamizm takiego nabożeństwa,
głośne krzyki, śpiewy, liczne tańce,
zwierzęta (np. kozy, kury) niesione
w procesji z darami, ale to wszystko
świadczy o tym, jak żywa i prawdziwa
jest wiara Afrykańczyków. Oni w ten
sposób chwalą przecież Boga.
- Już lata temu Kapuściński pisał o naszym,
bardzo wyraźnym zresztą jego zdaniem,
europocentryzmie. Podobno Afrykańczycy, mimo wielu niedogodności życia codziennego, to ludzie pełni optymizmu i radości, które potrafią czerpać z drobnostek.
Jakie są Twoje odczucia?
- Całkowicie zgadzam się z Kapuścińskim i uważam europocentryzm
za zjawisko negatywne. W zderzeniu z nową, dotąd nieznaną przez nas
kulturą, my Europejczycy zaczynamy porównywać ją do naszej i oceniać. Podam najprostsze przykłady:
w Ugandzie miotły zrobione są z patyków, pierze się ręcznie używając
mydła w kostce, a ubrania suszą się
na trawie. Kiedy jednak nie będzie się
myślało o tym, że w Polsce mamy odkurzacze, pralki i suszarki, praca w
tamtejszych warunkach stanie się łatwiejsza. Jeżeli przestaniemy zwracać uwagę na powierzchowne rzeczy, poczujemy się zupełnie swobodnie i normalnie. Chociaż to trudne,
nie warto porównywać życia europejskiego i afrykańskiego w kategorii
lepsze - gorsze. Życie w każdym miejscu jest po prostu inne. Afryka wcale
nie jest dzika. Ludzie żyją na bardzo
niskim poziomie, nieraz w skrajnych

warunkach, ale potrafią się tym życiem cieszyć. Bo radość sprawiają im
drobnostki. Dzieciakom wystarczała
zwykła opona czy nawet kawałek znalezionego sznurka, by świetnie się bawić. Żyjąc pośród plemienia Aczoli zauważyłam, że chociaż sami mają niewiele, chętnie dzielą się z innymi. Nie
biorą udziału w „wyścigu szczurów”,
ale wspierają się nawzajem. Nigdy nie
zapomnę jak jedna z kobiet, które odwiedziliśmy w slumsie, powiedziała
nam: „Nie przepraszajcie, że nie macie dla nas podarunku, nam wystarczy, że nas kochacie”. Myślę, że ta ich
radość życia wynika z tego, że dla nich
najważniejszy jest człowiek. Nic innego się nie liczy.
- Doświadczyłaś zatem wielu wzruszeń.
Czy chciałabyś jeszcze kiedyś pojechać
na misje?
- Ktoś powiedział bardzo mądre
słowa – że po doświadczeniu Afryki można ją albo pokochać albo znienawidzić. Nie ma nic pośrodku. Albo
będziesz chciał tam wrócić, albo zapomnieć. Zdecydowanie należę do osób
wybierających pierwszą opcję!
Natomiast raczej nie chciałabym
jechać na misje. Misjonarz jest świadkiem – jedzie na obcy kontynent, by
przede wszystkim pokazywać jak żyć
Ewangelią, być wzorem do naśladowania i przybliżać ludzi do Boga.
W drugiej kolejności, by pracować.
Misjonarz to niewątpliwie osoba
o mocnej, niezachwianej wierze. Na
miejscu musi być zdolna do tworzenia wspólnoty z innymi misjonarzami – świeckimi i duchownymi. To
trudne zadanie. Poza tym, otrzymując
krzyż misyjny, jesteś posyłany przez
wspólnotę Kościoła, spoczywa na tobie większa odpowiedzialność, bo nie
jedziesz tylko we własnym imieniu.
Z tych właśnie powodów, ja wybrałabym wyjazd nie misyjny, ale
stricte o charakterze wolontariatu.
Wyjeżdżam np. na rok, by wykonywać konkretną pracę, nie otrzymując
za to wynagrodzenia. Jednak do kolejnego wyjazdu jeszcze daleka droga –
muszę perfekcyjnie opanować język,
skończyć studia, wyspecjalizować się
w zawodzie, który będzie przydatny w Afryce. Chociaż jak byłam w Lirze, Alberto – dyrektor wRadia Wa zapewniał mnie, że zawsze będzie tam
dla mnie miejsce. Być dziennikarką
w lokalnym ugandyjskim radio – coś
pięknego! Może jestem niepoprawną optymistką, ale myślę, że wszystko jest możliwe. Więc może kiedyś…

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA
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Polskie szkoły jak amerykańskie. Moda na zdroje wody pitnej
Bezpieczna i zdatna do picia bez przegotowania
– taka jest woda kranowa już w wielu polskich
miastach. Potwierdzają to między innymi opinie
Polskiego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego. Lepsza jakość wody to zasługa inwestycji, które zostały przeprowadzone
dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Adamek, prezes Spółki Sądeckie Wodociągi.
Potwierdzają to opinie fachowych instytucji.
Najnowsza z września tego roku, Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego, wprost wskazuje, że dobrą alternatywą dla gazowanych
i słodkich napojów jest właśnie woda z kranu.

Woda pod specjalny nadzorem
Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej Spółka Sądeckie Wodociągi
prowadzi projekt pn. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy
Sącz i Stary Sącz”, który zapewni dostęp do czystej i bezpiecznej wody dla
3,5 tys. mieszkańców Sądecczyzny.
W ramach prowadzonych prac zostanie
wybudowana także kanalizacja, dzięki
której poprawi się jakość życia mieszkańców oraz środowiska naturalnego, bo ścieki trafią tam, gdzie ich miejsce – do oczyszczalni. Wartość zadań
to 81 mln zł.

Woda, która płynie w sieci Sądeckich Wodociągów spełnia zapisy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. Jest na bieżąco badana
i monitorowana przez pracowników laboratorium, które posiada Certyfikat Akredytacji
Laboratorium Badawczego.
– Badania wody ze zdrojów będą prowadzone kilka razy w roku. Dyrektorzy w razie pytań, czy wątpliwości rodziców będą
udostępniać wyniki. Ważne jest, żeby przekonać uczniów do jakości naszego produktu i wskazać, że jest on w pełni bezpieczny
– dodaje Janusz Adamek.
Wskazują na to zarówno badania wewnętrzne, jak i te przeprowadzone przez

„Lachersi” w nowoczesnym obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Starym Sączu
instytucje nadzorujące pracę przedsiębiorstwa.

Zielone światło dla zdrojów

Warto wiedzieć:

Coraz więcej szkół docenia wygodę posiadania zdrojów wody pitnej. Już sześć tysięcy uczniów sądeckich placówek korzysta
z popularnie zwanych „poidełek”. Urządzenia montowane przez Spółkę Sądeckie Wodociągi mają atest Polskiego Zakładu Higieny
i są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia ich bezpieczne użytkowanie.
– Urządzenia, które montujemy w szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej są proste w obsłudze, chronią przed
ewentualnym zanieczyszczeniem wody oraz
są w pełni bezpieczne – podkreśla Janusz

przebywając w szkole powinno
wypić do czterech szklanek wody.
;Picie wody poprawia koncentrację i zdolności poznawcze.
;Niedostateczne nawadnianie organizmu
może utrudniać uczenie się oraz być przyczyną niechęci do wysiłku fizycznego.
;Ograniczenie spożycia słodzonych napojów przeciwdziała próchnicy, nadwadze
i otyłości.
Informacje pochodzą z dokumentu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego opublikowanego we wrześniu 2015 r.

;Dziecko

Korzystanie ze zdroju jest bezpieczne i
higieniczne

W akcję promowania zdrowej i dobrej wody
włączył się znany i lubiany zespół Lachersi

Projekt pn. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy
Sącz i Stary Sącz” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie to ponad 42 mln zł.
Otwarcie zdroju w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu
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Próba bilansu
Rozmowa z posłem
Marianem Cyconiem
- Żal żegnać się z ławą poselską?
- Nie żal, choć zostawiłem tam
część życia. Pracowałem w miarę
sił, parcia na szkło nie miałem, ale
swoją pracę starałem się wykonywać na ile mogłem rzetelnie.
- Nie kuszono Pana przypadkiem
startem w obecnych wyborach z listy Platformy Obywatelskiej?
- Owszem, była propozycja, ale ja
już przed objęciem mandatu zapowiedziałem, że po VII kadencji powiem pass i dotrzymałem słowa.
- Wywodzi się Pan z polityki samorządowej i lokalnej. Wraca Pan na niwę
samorządową?
- Coś trzeba będzie robić, chętnie
służę pomocą, radą i doświadczeniem. Na Sądecczyźnie jeszcze jest
sporo do zrobienia.
- Czym się Pan konkretnie zajmował się Sejmie?
- Wiele czasu poświęciłem sprawom sądeckim. Około 200 razy zabierałem głos na posiedzeniach Sejmu, a 150 razy wystąpiłem z interpelacjami i zapytaniami. Nie wygląda to najgorzej w statystykach. Nie
mniej nie one są najważniejsze. Zabiegałem oczywiście o „Sądeczankę", budowę mostu w Piwnicznej,
budowę kolei Piekiełko - Podłęże,
ale i o sprawy lokalnego rolnictwa
i sadownictwa, czy kwestie ważne
dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Oczywiście nie wszystko udało się załatwić, ale moje biuro zawsze było otwarte dla ludzi.
- Z jakimi problemami przychodzili?
- Z najróżniejszymi. Działkowcy bronili sowich ogródków, które

Konferencja z ministrem skarbu Andrzejem Czerwińskim w sprawie "Sądeczanki"

Kuluary sejmowe

ostatecznie udało się uratować.
Broniliśmy miejsc pracy w Sanepidzie, Polskich Kolejach Linowych,
czy sądeckim oddziale Orange.
Przychodzili zmartwieni likwidacją sądów rejonowych. Zabezpieczyliśmy również porady prawne
dla tych, którzy tego potrzebowali.
Sporo osób z nich skorzystało. Sądeczanie pamiętają zapewne batalię o Karpacki Oddział Straży Granicznej. Rozmawialiśmy w tej sprawie wspólnie z Andrzejem Czerwińskim z wiceministrem Piotrem
Stachańczykiem i Markiem Biernackim wówczas przewodniczącym komisji właściwej sprawom
wewnętrznym. Straż co prawda
przekształcono, powstał Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej ale mimo zapowiedzi, że kilkaset osób straci pracę, udało się
pracę dla tych ludzi zabezpieczyć
w innych jednostkach Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. Moim zdaniem powstało mocne sądeckie
lobby złożone z parlamentarzystów,
samorządowców i przedsiębiorców, choćby w sprawie drogi Brze-

- Oj, to prawda. Może rewolucja to
za dużo powiedziane, ale myślę, że
mieszkańcy miasta i gminy to doceniają i zauważyli zmiany. Rewitalizacja rynku, odbudowa Sokoła, nowe
ulice, chodniki, wodociągi, kanalizacja, Orliki, trakt rowerowy w Barcicach, wodociągi w Gaboniu, telefonizacja gminy niemal w 100% - co
dzisiaj przy postępie technologicznym wydaje się mało istotne, ale 20
lat temu było wielkim ułatwieniem
życia. W Barcicach udało się wybudować remizę. Nie zapominajmy jak
słynny klasztor starosądecki sióstr
Klarysek wypiękniał, przy pomocy
dodajmy senatora Stanisława Koguta. Zwieńczeniem tych prac były
obchody 750-lecia Starego Sącza.
Sporo czasu i zabiegów kosztowało
również sfinalizowanie obwodnicy
Starego Sącza i mostu im. Św. Kingi na Dunajcu. Po powodzi w 2010
roku zabezpieczenie wałami brzegów Popradu w Starym Sączu i Barcicach. Sporo pracy i problemów
sprawiały osuwiska, które udało się
ustabilizować w Myślcu, Barcicach,
Popowicach i Przysietnicy. Stary
Sącz wypiękniał, jest perłą Doliny
Popradu, wrotami Beskidu Sądeckiego odwiedzanym przez cały rok
przez tysiące turystów, a mieszkańcom żyje się bardziej komfortowo, bezpieczniej, wygodniej. Dużo
pracy włożyliśmy w promocję Starego Sącza. Ukazały się m.in. wydawnictwa „Gród św. Kingi” i „Pieśń
o Starym Sączu” z pięknymi fotografiami Adama Bujaka. To wszystko wiązało się z mozolnym zdobywaniem pieniędzy z UE i budżetu.
Braliśmy się za wielkie inwestycje
i myślę , że wiele się udało zrobić.
Wspólnie z Sądeckimi Wodociągami, gminami Nawojowa, Chełmiec
i Kamionka Wielka udało się zainicjować ogromy, realizowany jeszcze

sko - Nowy Sącz, którego działania
jeszcze zaowocują.
- Dlaczego nie organizował Pan konferencji prasowych?
- Wolę pracować w ciszy i spokoju.
Obejmując mandat nie byłem politycznym debiutantem. Będąc prezydentem Nowego Sącza, czy burmistrzem, też nie organizowałem
konferencji. Można się chwalić, ale
w wyjątkowych sytuacjach.
- Był Pan długoletnim naczelnikiem
Piwnicznej Zdroju, burmistrzem Starego Sącza, czy prezydentem i wiceprezydentem Nowego Sącza. Zacznijmy może od Piwnicznej z lat
1979-1988. Z jakich inwestycji w tej
miejscowości jest Pan zadowolony?
- Na pewno ważna była budowa
bloków mieszkalnych na osiedlu
„Uwrocie”, kanalizacja i wodociągi w Piwnicznej i Rytrze, szkoła w
Łomnicy-Zdroju, budowa naprawdę wielu dróg, rozpoczęcie budowy mostu Rytro - Życzanów. Pomagałem w budowie ośrodków wypoczynkowych, które były kołem zamachowym w rozwoju uzdrowiska.
- Potem był Nowy Sącz i kolejne inwestycje służące rozwojowi miasta...
- Tak, to były czasy rzekłbym pionierskie. Powstał most 700-lecia
przygotowanie projektu związanego z budową oczyszczalni ścieków
i składowiska odpadów komunalnych w dzielnicy Zabełcze, w tym
wykup terenów pod to składowisko, czy wiele zabiegów związanych z obchodami 700-lecia Nowego Sącza.

Otwarcie biblioteki w Barcicach

- Nie możemy pominąć tutaj Starego Sącza. Czterokrotne burmistrzowanie, 11
lat pracy i rewolucja inwestycyjna w Starym Sączu. Pamiętamy choćby boje o
przebudowę średniowiecznego rynku…

projekt kanalizacyjno-wodociągowy
na sumę ponad 300 mln zł.
- Za Pana burmistrzowania powołał
Pan do życia w Starym Sączu szkołę
muzyczną I stopnia. Skąd ten pomysł?
- Miałem zawsze trzy główne cele
w pracy samorządowej: edukacja
i oświata, inwestycje infrastrukturalne i przyciągnięcie inwestorów dla
gminy, choć to ostatnie nie do końca się udało. Ale w oświacie wiele
udało się zrobić – nowe sale gimnastyczne powstały w Gołkowicach
i Przysietnicy, dokończyłem budowę
hali sportowej w Barcicach, zainicjowałem budowę sali gimnastycznej
w Starym Sączu. Zmodernizowaliśmy szkoły w Skrudzinie, Gaboniu
i Gołkowicach. Oświata w Starym
Sączu jeśli chodzi o bazę lokalową,
nie ma się czego wstydzić. Wybudowaliśmy też przedszkole samorządowe w Starym Sączu. Szkoła muzyczna ma się świetnie, podobnie
zespół folklorystyczny „Starosądeczanie”, orkiestra dęta w Barcicach.
- Ukoronowaniem pracy w samorządach był dwukrotny wybór do Sejmu, raz z poparciem Unii Wolności
a ostatnio z Platformy Obywatelskiej,
czyli partii, które nie były i nie są zbyt
popularne na Sądecczyźnie.
- Mam satysfakcję z tych lat, że
wyborcy docenili moją pracę w samorządzie, a nie partyjny układ czy
przynależność do określonej formacji.
- Wybiera się Pan teraz na polityczną emeryturę?
- Nie wiem ( uśmiech)…
- A na kogo odda Pan głos w najbliższą niedzielę?
- Na ludzi rozsądnych.
ROZMAWIALI: WOJCIECH KANIA
I RAFAŁ BOGUSKI

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem VII kadencji Sejmu RP, w czasie której miałem zaszczyt pełnić funkcję posła Ziemi Sądeckiej pragnę serdecznie podziękować za zaufanie, za współpracę oraz okazaną mi życzliwość i zrozumienie. Serdecznie dziękuję za przychylność jakiej doświadczyłem, za pomoc i wsparcie, a także ze profesjonalizm tak ważny w realizacji wspólnych planów.
Pełniąc służbę na tym zaszczytnym stanowisku miałem szczęście i honor spotkać wiele osób, które rozumieją potrzebę zmian i rozwoju. Dziękuję wszystkim, którzy wskazywali problemy i potrzebę zmian w różnych aspektach życia.
Z sympatią zachowam w pamięci nasze rozmowy i spotkania, jako bardzo cenne i ważne doświadczenie.
Serdecznie dziękuję za wszystkie przejawy sympatii i uznania. Pozostając z nadzieją na utrzymanie dobrych i serdecziu osobistym.
nych kontaktów życzę wszystkim sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu
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POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC I PODEGRODZIE
Od maja 2014 r. Gmina Chełmiec wspólnie z Gminą Podegrodzie realizuje projekt pod nazwą: Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji
powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I „Gospodarka wodnościekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

8.

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Wielogłowach
9. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Podrzeczu
10. Zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania i eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacyjnej dla Gminy Chełmiec i Podegrodzie
Całkowity koszt realizacji wynosi 73 497 526,92 zł, zaś
wysokość dofinansowania 37 425 570,33 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu
wyposażenia gmin Chełmiec i Podegrodzie w zakresie
podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa jakości i niezawodności dostaw wody pitnej oraz likwidacja
źródeł skażenia środowiska.
Projekt wpływa na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury technicznej
przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia i rozwijaniu spójności terytorialnej, spełniając także dyrektywy środowiskowe UE.

KANALIZACJA SANITARNA TO BEZPIECZNY, PRZYJAZNY ŚRODOWISKU, WYGODNY I TAŃSZY ODPŁYW ZUŻYTEJ WODY
Ścieki to nieczystości powstające w efekcie codziennego użytkowania wody. Poprzez system rur, kolektorów, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych są
bezpiecznie odprowadzane do miejsca ich zagospodarowania, którym w gminie Chełmiec jest Oczyszczalnia Ścieków w Chełmcu, Małej Wsi, Piątkowej oraz budowana oczyszczalnia w Wielogłowach. Oczyszczone ścieki będą spełniać wszystkie wymagane parame-

W ramach projektu realizowane są następujące działania:
1. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Biczyce Dolne i Górne oraz Chełmiec Paścia Góra
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielopole, Wielogłowy
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niskowa
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Chełmiec (ul. Szeroka, Gajowa, Świerkowa, Gołębia,
Zielona, Limanowska), Wielogłowy i Dąbrowa
5. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Chełmcu
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Podegrodziu
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach

ryzyko powstania szkód w środowisku zostaje wyeliminowane, gdyż stan sieci jest stale monitorowany, co gwarantuje jej szczelność.
WYGODA DLA UŻYTKOWNIKA:
Przyłączenie do sieci to nie tylko czyste środowisko, ale
też wygoda. Nie trzeba ciągle myśleć o wytwarzanych ściekach oraz kontrolować i opróżniać szamba. Przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej problem przepełnienia nie istnieje.
Będąc przyłączonym do sieci kanalizacji, nie trzeba martwić się również o ewentualne awarie. Za ich usuwanie odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chełmcu.

Beneficjent: Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
tel. 18 414 56 14
www.chelmiec.pl
e-mail: sekretariat@chelmiec.pl

try zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Dyrektywie 91/271/EWG, m. in. redukcja ChZT, BZT5, zawiesiny
ogólnej, fosforu i azotu. Ścieki oczyszczone dzięki zastosowaniu technologii membranowej nie tylko z łatwością
spełnią normy, ale także dodatkowo będą pozbawione
bakterii i większości wirusów. Oczyszczone ścieki będą
odprowadzane do zlewni rzeki Dunajec.
EKOLOGICZNY SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:
Odprowadzanie ścieków w sposób niekontrolowany
lub do nieszczelnego zbiornika bezodpływowego stanowi zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczenie gleby i
wód podziemnych) oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Jeśli ścieki są odprowadzane do systemu kanalizacyjnego,
Publikacja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
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Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

REKLAMA

NA LIŚCIE PO

CZERWIŃSKI
KANDYDAT DO SEJMU RP

DO REALIZACJI:

BUDOWA NOWEJ DROGI BRZESKO - NOWY SĄCZ
W sierpniu 2015 roku „sądeczanka” została wpisana do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014 - 2023. Zabezpieczyliśmy źródła jej finansowania.
W najbliższym czasie rozpoczniemy realizację tej inwestycji.
Chcę tego dopilnować.

POŁĄCZENIE OBWODNICY PÓŁNOCNEJ Z ZACHODNIĄ

DALSZY ROZWÓJ REGIONU

Inwestycja
również
została
wpisaWywalczyliśmy 400 mld zł z Unii Europejskiej, które
na do rządowego Programu Budowy Dróg Kra- wraz ze środkami krajowymi przeznaczymy na dalszy rozwój
jowych na lata 2014-2023. Zostanie zrealizowa- naszego kraju. Skorzysta na tym również Sądecczyzna - do
na z budżetu GDDKiA. Połączy obwodnice Północną subregionu spłyną setki milionów złotych.
z obwodnicą Zachodnią Nowego Sącza.

JEST JESZCZE WIELE DO ZROBIENIA. 25 PAŹDZIERNIKA PROSZĘ O WASZ GŁOS.
www.andrzejczerwinski.pl
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Tadeusz Nowak
CZŁOWIEK PRAWY

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 przedstawi-

cielami swojego senatora, zgłaszać potrzeby
i otrzymywać bezpośrednią, realną pomoc w
konkretnych sprawach.
– Trzy obszary, na którym szczególnie chciałbym skupić działalność biura senatorskiego:
Zwiększenie zatrudnienia w regionie.
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych,
modernizacja i rozwój oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz konsolidacja przedsiębiorców sądeckich i gorlickich.
Rozbudowa infrastruktury drogowej.
Przebudowa drogi pomiędzy Brzeskiem i Nowym Sączem (tzw. "sądeczanki") oraz rozbudowa dróg powiatowych stanowiących połączenia Nowego Sącza i Gorlic z miejscowościami
uzdrowiskowymi szczególnie wartościowymi
przyrodniczo oraz przejściami granicznymi.
Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
Wspieranie inicjatyw tworzenia centrów opieki nad osobami starszymi z oddziałami psychogeriatrii oraz rehabilitacji geriatrycznej w
regionie oraz angażowanie się w tworzenie
gminnych klubów seniora.
– 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 „Pogotowia 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 konferencji i konkursów tematycznych 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.
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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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Służyłem i służę wiernie naszej Ojczyźnie
– Nie zmieniam barw jak kameleon. Wielokrotnie przyszło
mi płacić za wierność Solidarności. Nie podoba mi się to, że
są takie osoby, które aby dostać się do świata polityki krajowej, są w stanie wyrzec się
prawicowych wartości i ideałów – mówi senator Stanisław Kogut, znany ze swojego przywiązania do środowisk
kościelnych, patriotycznych i
konserwatywnych. Parlamentarzysta ze Stróż w tym upatruje swoje sukcesy zawodowe i w życiu osobistym, że zawsze stara się zawierzyć ważne według niego sprawy, po
pierwsze Panu Bogu, po drugie
zdrowemu rozsądkowi, który według Stanisława Koguta
ściśle wiąże się z największym
z przykazań – kochaj bliźniego
swego. A więc szanuj drugiego człowieka. Owocem takich
poglądów są dzieła zbudowane przez fundację w Stróżach,
założoną przez zaradnego se-

Minister i Zbigniew Religa w Stróżach

Spotkanie Mikołajkowe w Stróżach

w tak maleńkiej miejscowości powstała tak ogromna fundacja. – To przejaw wielkiego
serca, jakie Stanisław Kogut
ma dla ludzi chorych, cierpiących i będących w potrzebie.
Jestem pod wielkim wrażeniem tego dzieła - mówił minister Religa.
Profesor Janusz Kawecki,
nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń młodzieży oceniając pracę senatora Stanisława Koguta mówi:
Stanisława Koguta znam od
wielu lat, wiem że o człowieku najlepiej świadczą dotychczasowe owoce jego działalności. Ten senator przykładał
swą rękę do wielu działań, których owoce dobitnie świadczą o jego twórczym zaangażowaniu w służbę Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu.
Trzeba nam w nowym parlamencie jak najwięcej prawych

bliźniego. Dlatego od czasu do
czasu wychodzi z niego natura działacza związkowego.
Przypomina sobie wówczas
jak przez lata walczył o godną pracę i byt, jako przewodniczący związków zawodowych NSZZ Solidarność na kolei. Dlatego także jako senator
stara się rozwiązywać trudne
sytuacje pomiędzy pracodawcami i pracownikami, w ostatnich latach chociażby między
innymi w PKP Cargo S.A. czy
w nowosądeckim NEWAGU.
– Człowieka, pracownika trzeba traktować, jako podmiot, a
nie jako przedmiot. Trzeba do
drugiego człowieka, zwłaszcza do pracownika podchodzić z pokorą i pozwalać mu
na godne i stabilne warunki
pracy – mawia często senator
Stanisław Kogut. Parlamentarzysta ze Stróż życie traktuje jak świętość. Dlatego broni
życia poczętego, sprzeciwia
się wszelkim formom aborcji i eutanazji. Kategorycznie
i stanowczo zwalcza ideologię gender i mówi „nie” - fałszywej wolności w decydowaniu o sprawach moralnych
z pominięciem dekalogu, takiej pseudowolności, która w

Fundacja
natora. W niewielkich Stróżach
pod Grybowem powstała Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, składająca się
z oddziałów rehabilitacyjnych,
krytej pływalni, przedszkola integracyjnego, stacjonarnego i
domowego hospicjum, ośrodka rehabilitacyjnego dla chorych na stwardnienie rozsiane,
ośrodka hipoterapii i dogoterapii, zakładu aktywności zawodowej i warsztatów terapii
zajęciowej. Tymi osiągnięciami można by obdzielić wielu
społeczników, ale jak mawiają
na Ziemi Gorlickiej i Sądeckiej –
Kogut jest tylko jeden.
Kiedy przed laty świętej pamięci Minister Zdrowia – Zbigniew Religa odwiedzał Stróże, nadziwić się nie mógł, że

Z Prezydentem RP - Andrzejem Dudą
konsekwencji prowadzi do
nieszczęść i deprawacji. –
Trzeba mieć kręgosłup. Sztywny kręgosłup zasad, których
się nie zmienia jak wiatr zawieje. Trzeba być przywiązanym do wartości konserwatywnych, które wyznawali nasi
ojcowie i dziadowie. Trzeba
młodym pokoleniom przekazywać wiedzę o trudnej, ale
chlubnej i bohaterskiej historii Polski. Dlatego organizowałem i będę w przyszłości organizował pozalekcyjne zajęcia
z historii dla naszej młodzieży
z najwybitniejszymi i najbardziej znanymi historykami w
naszym kraju – mówi senator
Stanisław Kogut.
Na rok przed katastrofą pod
Smoleńskiem, parlamentarzysta ze Stróż odwiedził w Pałacu Prezydenckim profesora Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP. Rozmowa trwała ponad godzinę. Dyskutowano o stanie polskich kolei,
o sieci połączeń drogowych
w Polsce, ale także o systemie pomocy państwa świadczonej osobom chorym i niepełnosprawnym. Stanisław
Kogut wręczył Prezydentowi
obraz cierpiącego Chrystusa,

Przy grobie Świętego Papieża Jana
Pawła II
senatorów, których sumienie
ukształtowane jest na fundamencie wiary katolickiej i miłości do Ojczyzny.
Stanisław Kogut – jak mówią o nim przyjaciele – to twardy zawodnik, chociaż z drugiej strony wrażliwy na niedolę

Z Prezydentem RP - Lechem Kaczyńskim

wykonany przez osoby niepełnosprawne. Wzruszony Prezydent Lech Kaczyński długo
wpatrywał się w podarowany
wizerunek.
Stanisław Kogut pracując w
senackiej Komisji Gospodarki Narodowej od lat zabiega
o wspieranie polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych
z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Zabiegał także o uniezależnienie Polski od
wschodnich dostawców paliw. Dlatego z uśmiechem na
twarzy przyjmował pojawiające się ostatnio w mediach informacje o tym, że do polskiego portu przypłynął pierwszy z
Bliskiego Wchodu statek tankowiec z ładunkiem ropy naftowej. – Liberałowie nie pamiętają o tym, że jesienią 2006
roku stałem na czele misji gospodarczej do Kuwejtu i w listopadzie tamtego roku wyprawialiśmy z Kuwejtu taki właśnie ładunek ropy naftowej
do Polski. Dziewięć lat temu.
Potem tamto osiągnięcie zaprzepaszczono i dziś odchodzący w niesławie rząd liberałów doszedł do tego samego miejsca, w którym PiS było
już dziewięć lat temu i na dodatek przedstawia się to jako
„sukces” – zauważa senator.
Inni mówią, a ja robię. Dlatego po 25 października będzie
26 dzień miesiąca i od razu
trzeba się zabrać do ciężkiej
pracy. Jestem gotowy służyć
nadal swoim doświadczeniem
mieszkańcom Ziemi Sądeckiej,
Ziemi Gorlickiej, mieszkańcom
Małopolski i wszystkim Rodakom. Zachęcam Wszystkich, aby 25 października poszli do wyborów. Czas na dobrą zmianę – podsumowuje parlamentarzysta ze Stróż.
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