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Kobos
Autoryzowany Dealer
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Sprawdź, co oferuje 
TOYOTA Kobos

L str. 12
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RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA!
X  Sądecką Kartą Rodziny zmienimy z 4 Plus na 3 Plus,
X  Zmodernizujemy i utworzymy nowe place zabaw,
X  Szkoły zaopatrzymy w place zabaw, 
X  Uporządkujemy międzywale Dunajca, Kamienicy 

i Łubinki tak, aby ten teren służył jako miejsce 
rekreacji i rozrywki dla rodzin, 

X  Zorganizujemy patrole koło szkół i w drodze do domu, 
X  Zorganizujemy stałe szkolenia dla dzieci z zakresu 

bezpieczeństwa,
X  Poszerzymy sieć monitoringu na osiedlach 

i w ważnych punktach,
X  Dla bezpieczeństwa lepiej oznakujemy przejścia dla 

pieszych, 
X  Zaopatrzymy wszystkie dzieci w elementy 

odblaskowe, 
X  Sprawiedliwie będziemy dotować przedszkola 

publiczne i niepubliczne, 
X  Ulice ruchliwe niezwłocznie zaopatrzymy w chodniki 

dla pieszych.
Więcej o programie, o szansach dla miasta oraz o mnie na 

www.grzegorzfecko.pl Zapraszam!

Rewolucja przy pomniku Armii Czerwonej   L str. 4

Uprowadził córkę i zamordował jej matkę?   L str. 5

Porządkowanie życia zaczęła od… 
Perfekcyjnej Pani Domu   L str. 19

Justyna Kowalczyk chwyciła za pióro   L str. 23

Jan Karski – historia alternatywna   L str. 24

Matka Kontraktu 
Terytorialnego 
dla Małopolski

- Dla Sądecczyzny to wydarzenie na miarę 25-lecia odzyskania wolności 
– mówi Leszek Zegzda, radny Sejmiku Małopolski. We wtorek rząd zatwierdził 
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego. Jego podpisanie ma 
nastąpić w przyszłym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do tego 
w Nowym Sączu. A w wydarzeniu prawdopodobnie weźmie udział Elżbieta 
Bieńkowska, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, nazywana 
już matką Kontraktu. 

L  Czytaj str. 4, więcej też na dts24.pl
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Bezpłatne 
badania 
słuchu
Nowy Sącz 

ul. Grodzka 5

tel. 18 531 00 30

pn.-pt. 8.00 - 16.00

Baterie 
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

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

800 88 88 99

REKLAMA

www.helios.pl

Kino Helios 
ul. Lwowska 80
re erwa ja: 18 440 11 86

Obywatel
Premiera 7 listopada

A TO C IEKAWE.  Regionalna Tele-
wizja Kablowa, wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom swoich klientów, 
a nawet je wyprzedzając, wprowadzi-
ła najnowsze rozwiązania sieciowe. 
O tym, czym jest GPON i o jego zale-
tach mówi Marcin Klimek, admini-
strator sieci RTK:

– Do tej pory sygnał do klienta 
był przesyłany za pomocą kabla 
miedzianego. Teraz przekazuje-
my go za pomocą światła. Od nas 
do klienta sygnał przesyłany jest za 
pomocą lasera. Do tego potrzebny 
jest światłowód i praktycznie wy-
posażyliśmy w niego większość 
osiedli w Nowym Sączu. To sieć 
najnowszej generacji, dzięki której 
znacząco zwiększają się możliwości 
przesyłowe. Jest to technologia nie 

tylko bardziej odporna na awarie, 
ale także bardziej bezobsługowa. 
To powoduje również, że koszty 
naszych usług wcale nie są wyższe, 
za to ich jakość jest bardzo wysoka. 
Właściwie taki przepływ sieci, jaki 
możemy zapewnić – nawet do jed-
nego gigabita na sekundę – oferuje 
Google. Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że tego nasi klienci w tym 
momencie nie potrzebują, ale roz-
wój usług teleinformatycznych 
postępuje w zawrotnym tempie. 
I jutro… Kto wie? Niemniej już 
teraz dzięki GPON mogą korzy-
stać z prędkości dostępu do In-
ternetu na poziomie do 200Mb/s 
i aktywować komplet usług (te-
lewizja, telefon) RTK w dowol-
nym momencie.

(G) 

Oferta RTK na poziomie Google

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Nie ZUS, a e–WUŚ
„Po przeczytaniu artykułu pt. „ZUS wyrzucił pacjentów na jeden 
dzień”, który ukazał się w dniu 30 października br. na łamach Pań-
stwa gazety i portalu, pragnę zauważyć, iż temat poruszany w ar-
tykule nie odnosi się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych i do naszego systemu informatycznego. Najprawdopodobniej 
musiała nastąpić pomyłka instytucji bezpośrednio odpowiedzial-
nych za weryfikację ubezpieczenia pacjentów w przychodniach 
(system eWUŚ)” – informuje Anna Mieczkowska, rzecznik praso-
wy ZUS o. Nowy Sącz. 

Za pomyłkę przepraszamy.

WARTO WIEDZIEĆ

3,5 mln na opracowanie 
atrakcji dla Sącza 
Wenecja Sądecka oraz Park Strzelecki 
w Nowym Sączu ma szansę odzyskać 
dawny blask, a miasto zyskać nowe 
centra aktywnego wypoczynku. 
Umowę o dofinansowanie opraco-
wania dokumentacji tych projektów 
podpisał z beneficjentami Stanisław 
Sorys, członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego. Łączna kwota 
dofinansowania z MRPO 2007–2013 
to blisko 3,5 mln zł.

Projekt Miasta Nowego Sącza 
„Przygotowanie dokumentacji dla 
projektu pn. Rewitalizacja Wene-
cji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckie-
go wraz z przyległościami” otrzymał 
2,5 mln zł. Natomiast projekt Funda-
cji Sądeckiej pn. „Centra Aktywne-
go Wypoczynku, w tym Trasy Biego-
wo–Rowerowe”, którego celem jest 
opracowanie kompleksowej doku-
mentacji, która pozwoli na budowę 
osiemnastu wstępnie wytyczonych 
tras rowerowo–biegowych (o łącz-
nej długości ok. 82 km) wraz z całą 
infrastrukturą sieciową oraz czterech 
obiektów, czyli tzw. centrów biega-
cza (w Bobowej, Szczawnicy, Tarno-
wie i Nowym Sączu) – 1 mln zł. Tra-
sy będą przebiegały przez jedenaście 
miejscowości Małopolski południo-
wej: Bobową, Kamionkę Wielką, Ko-
rzenną, Krynicę–Zdrój, Łącko, Nowy 
Sącz, Piwniczną, Sękową, Stary Sącz, 
Szczawnicę i Tarnów. 

Źródło: Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego

Więcej na dts24.pl 
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Zapraszamy na bezpłatne konsultacje 
uroginekologiczne dla kobiet 

z problemami nietrzymania moczu

które odbędą się 22.11.2014 r. w Szpitalu Medikor, 

w Nowym Sączu - ul Długosza 45.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr: 18 4437252 

lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!

REKLAMA

OGŁOSZENIE DROBNE

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

IN ICJATYWY.  W Nowym Sączu po-
wołano Centrum Pomocy Oso-
bom Opuszczającym Zakłady Kar-
ne i ich Rodzinom. ROZMAWIAMY 
z KRZYSZTOFEM JASIŃSKIM, zastępcą 
kuratora okręgowego z Sądu Okręgo-
wego w Nowym Sączu, który jest ini-
cjatorem tego pomysłu

– Idea zrodziła się, bo…?
– Myśl powołania takiego Cen-

trum dojrzewała już od dłuższe-
go czasu. Do tej pory w naszym re-
gionie nie było takiej instytucji, 
która by się specjalizowała w sku-
tecznej pomocy osobom opuszcza-
jącym Zakład Karny. Chodzi o to, 
aby ich resocjalizacja, która zo-
stała rozpoczęta podczas odbywa-
nia przez nich kary więziennej, 
nie została zmarnowana. Dlatego 
chcemy przedłużyć ten proces re-
adaptacji społecznej. Taka osoba, 
opuszczając więzienie, zostaje nie-
rzadko sama, nie ma do kogo albo 
do czego wrócić. Bez realnej pomo-
cy może nie poradzić sobie w nowej 
rzeczywistości.
– Pracuje Pan na co dzień z osadzo-
nymi, jakie są ich największe oba-
wy w związku z ich powrotem 
na wolność? 

– Największym problemem ska-
zanych, którzy kończą odbywać 
karę, to przede wszystkim pro-
blem mieszkaniowy. Znaczna część 
z nich to osoby bezdomne lub takie, 
które mogą się stać bezdomnymi 
z uwagi na skomplikowaną sytuację 
rodzinną. Po drugie, są zazwyczaj 
bez wykształcenia czy kwalifika-
cji lub doświadczenia zawodowe-
go. Ich umiejętności czy kompe-
tencje z czasem są nieprzydatne czy 
niewystarczające. Tutaj też w grę 
wchodzą nałogi, które degeneru-
ją ich życie i funkcjonowanie spo-
łeczne, co nie ułatwia im powro-
tu do społeczeństwa na wolności. 
– Na jaką pomoc będą mogły liczyć 
osoby opuszczające sądecki Zakład 
Karny?

– Naszym flagowym zadaniem 
jest aktywizacja zawodowa, czy-
li pomoc w przygotowaniu ich 
do wejścia na rynek pracy. Będą 
mogli też skorzystać z poradnictwa 
prawnego, psychologicznego czy 

socjalnego. Chcemy też w pierw-
szym etapie zapewnić im pomoc 
rzeczową, między innymi przy-
gotowując dla nich paczki żyw-
nościowe i jeśli uda się nam zdo-
być finansowanie – również bony 
żywieniowe.
– Według przepisów pomoc postpe-
nitencjarna jest udzielana byłym osa-
dzonym w okresie od trzech miesięcy 
do pół roku od opuszczenia przez nich 
więzienia. Czy w tym przypadku będzie 
tak samo?

– Osoby zaangażowane w dzia-
łalność Centrum będą to wykony-
wać bezinteresownie, na zasadzie 
wolontariatu. Z tego względu nie 
wiążą nas przepisy prawne, mó-
wiące o stronie finansowej. Ta po-
moc będzie więc udzielana tak dłu-
go, jak długo będzie taka potrzeba. 
Ze wsparcia mogą skorzystać wszy-
scy byli więźniowie, niezależnie 
od wysokości wyroku. Oczywiście 
musi być chęć z ich strony i odpo-
wiednia motywacja. 
– Co roku Zakład Karny w Nowym Są-
czu opuszcza średnio około 400 osób. 
Ze statystyk wynika, że prawie poło-
wa z nich wraca na drogę przestępczą. 
Uważa Pan, że dzięki kompleksowej 

pomocy liczba osób, które wejdą po-
nownie w konflikt z prawem znacznie 
się zmniejszy?

– Na efekty będziemy na pew-
no musieli jeszcze trochę poczekać, 
ale liczę, że ten czarny scenariusz 
uda się przerwać. To właśnie brak 
alternatywy powoduje, że te oso-
by wracają do starego środowiska 
przestępczego i później – w kon-
sekwencji popełnionych czynów 
– ponownie do Zakładu Karnego. 
Wsparcie jest dobrowolne i zdaję 
sobie sprawę, że nie wszyscy będą 
chcieli z tego skorzystać. Ale nawet, 
gdy tylko kilka osób dzięki temu 
zmieni coś w swoim życiu, to dla 
nas będzie to sukces.

Rozmawiała MONIKA CHROBAK 

Osadzeni na wolności

Porozumienie o powołaniu Cen-
trum Pomocy Osobom Opuszcza-
jącym Zakłady Karne i ich Rodzi-
nom w poniedziałek (3 listopada) 
podpisały trzy instytucje: Sąd 
Okręgowy w Nowym Sączu, Zakład 
Karny w Nowym Sączu i Stowarzy-
szenie Sursum Corda, które będzie 
koordynować działania Centrum. 

– To właśnie brak alternatywy powoduje, że osadzeni po wyjściu z więzienia 
wracają do starego środowiska przestępczego i później – w konsekwencji 
popełnionych czynów – ponownie do Zakładu Karnego.
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Z pomnika Armii Czerwonej przy Al. 
Wolności w Nowym Sączu zniknęły 
wczoraj symbole sowieckie. Decyzję 
o ich usunięciu władze miasta podjęły 
ze względu na planowaną 9 listopa-
da manifestację działaczy niepodle-
głościowych. Zapowiedzieli, że w nie-
dzielę przy użyciu kilofów i młotków 
zniszczą monument. 

Jerzy Bukowski z Porozumienia 
Organizacji Kombatanckich i Nie-
podległościowych tłumaczył, że ich 
cierpliwość powoli się kończy, dla-
tego zamierzają rozebrać pomnik 
na własną rękę. Miał to być akt 
desperacji w stosunku do władz 
samorządowych, które obietnicę 
o rozbiórce pomnika złożyły 22 lata 
temu. 

Władze miasta, chcąc unik-
nąć podobnej manifestacji pod 

pomnikiem – do jakiej doszło 27 
września, kiedy musiała inter-
weniować policja – zdecydowały 
o zdemontowaniu sowieckiej pła-
skorzeźby z pomnika już wczoraj. 

„Podczas prac nie naruszo-
no grobu żołnierzy Armii Czer-
wonej, który pozostaje przy Al. 
Wolności do czasu zapowiedziane-
go przez Wojewodę Małopolskie-
go przeniesienia szczątków żoł-
nierskich na miejsce wyznaczone 
na cmentarzu komunalnym przez 
prezydenta miasta Nowego Sącza 
w styczniu 2013 roku. Wojewoda 
Małopolski zapowiedział ekshu-
mację zwłok na 2015 rok” – poin-
formował w specjalnym oświad-
czeniu w tej sprawie wiceprezydent 
Jerzy Gwiżdż. 

(MAT)
Więcej na ten temat na dts24.pl

GWIŻDŻ
Mieczysław

Kandydat do Rady Miasta z listy 

K W W W Ryszarda Nowaka 
Pozycja nr 1

Lista nr 14   

Okręg nr 2

INWESTYCJE.  Elżbieta Bieńkow-
ska, jak mówią o niej samorządowcy: 
matka Kontraktu Terytorialnego dla 
Małopolski, prawdopodobnie przyje-
dzie do Nowego Sącza na uroczyste 
podpisanie dokumentu. Dzięki niemu 
na Sądecczyźnie zostaną wybudowa-
ne długo wyczekiwane drogi. 

W poniedziałek (4 listopada) rząd 
zatwierdził Kontrakt Terytorial-
ny dla Województwa Małopolskie-
go. Dla Nowego Sącza to niezwykle 
ważne, bo daje gwarancję na zreali-
zowanie milionowych inwestycji, tj. 
pierwszego odcinka dwupasmowej 
drogi z Brzeska do Nowego Sącza, 
obwodnicy Nowego Sącza oraz li-
nii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc 
– Tymbark/Mszana Dolna.

– W przyszłym tygodniu doku-
ment zostanie podpisany – oświad-
czył podczas konferencji prasowej 
marszałek Marek Sowa. 

Niewykluczone, że uroczy-
ste podpisanie Kontraktu odbę-
dzie się w Nowym Sączu. 13 listo-
pada (czwartek) prawdopodobnie 
do miasta przyjedzie Elżbieta Bień-
kowska, europejski komisarz ds. 
rynku wewnętrznego i usług, by 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

– Wszystko wskazuje na to, 
że taki scenariusz będzie mieć 
miejsce. Ale nie mogę tego po-
twierdzić na sto procent. Być 
może Elżbieta Bieńkowska przy-
jedzie do Sącza z już podpisanym 
kontraktem. Są takie przymiarki 
– mówi zachowawczo Leszek Zegz-
da, radny Województwa Małopol-
skiego. – Pani komisarz jest matką 
tego Kontraktu, to ona go wynego-
cjowała – przypomina radny, do-
dając że dla Sądecczyzny to wyda-
rzenie na miarę 25–lecia odzyskania 
wolności. 

(KG)

Kontrakt dla Małopolski 
podpiszą w Nowym Sączu?

Rewolucja przy pomniku 
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ZBRODNIA.  – Przez pół roku wal-
czyliśmy i nie udało się pomóc 
Agnieszce… – płacze nad grobem 
córki pani Maria. W poniedziałek, 3 li-
stopada na Cmentarzu Gołąbkowic-
kim w Nowym Sączu odbył się po-
grzeb zamordowanej 33–latki. 

Do tragedii doszło 16 października 
na trasie Rzepin – Jerzmanice. Straż 
pożarna i policja otrzymały infor-
mację o wypadku – kierowca ci-
nquecento uderzył w drzewo, nastą-
pił wybuch gazu, samochód spłonął. 
Kilka dni później sekcja zwłok wy-
kazała, że za kierownicą siedzia-
ła Agnieszka, a zdarzenie zostało 
upozorowane. 

– Ponieważ często groził jej sie-
kierą, podejrzewamy, że ją zarąbał 
i następnie stworzył fikcyjny wy-
padek drogowy. Wlał łatwo pal-
ną ciecz do samochodu. Podpalił ją 
– mówił kilka dni temu podczas kon-
ferencji prasowej w Gorzowie Wiel-
kopolskim Krzysztof Rutkowski. Za-
mordowana była klientką jego firmy 
detektywistycznej. 

Zgłosiła się do niego w czerw-
cu z prośbą o pomoc w odszuka-
niu 8–letniej córki, uprowadzonej 
w maju przez swojego ojca. To jego 
Rutkowski i matka zmarłej podej-
rzewają o popełnienie zbrodni. Te-
raz obawiają się o życie dziewczynki. 

– Przy jego psychodelicznym po-
dejściu może dojść do tego, że za-
morduje własne dziecko, a sam 
popełni samobójstwo. Tego nie 
możemy wykluczyć – stwierdza 
Rutkowski. 

Uważa, że tragedii można było 
uniknąć, gdyby policja nie wypuści-
ła od razu męża pani Agnieszki, kie-
dy w lipcu trafił za sprawą jego ludzi 
na komisariat w Słubicach. Detek-
tywi Rutkowskiego ustalili bowiem, 
że mężczyzna ukrywa się z córką 
w domu studenta. Jechali tam za nim 
samochodem.

– Na skrzyżowaniu, zatrzymując 
się na czerwonym świetle, zorien-
tował się, że jest śledzony, wrzucił 
wsteczny bieg i po prostu staranował 
nasze auto. Jechał z córką, narażając 
ją na utratę zdrowia, a nawet życia. 
Działał z premedytacją, mimo to po-
licja po przesłuchaniu, wypuściła go 
wraz z dzieckiem. Nie wydała córki 
matce, choć ta tam była. Absurd – re-
lacjonuje DTS Rutkowski.

 Jego zdaniem ten krok funkcjo-
nariuszy dał mężczyźnie poczucie 

bezkarności i większą zuchwa-
łość w działaniu. I o to pretensje ma 
matka ofiary: – Czuję żal do poli-
cji, bo od pół roku trwa ten dra-
mat… – mówiła podczas konferen-
cji prasowej.

W poniedziałek na Cmentarzu Go-
łąbkowickim w Nowym Sączu po-
chowała swoją córkę. W pogrze-
bie uczestniczył również Rutkowski 
Patrol. 

– Jesteśmy z naszą klientką 
do końca. Nie zamykamy sprawy. 
Wciąż szukamy jej męża i prosimy 
każdego, kto może pomóc w ustale-
niu jego pobytu, o kontakt – apeluje 
Rutkowski. – Rozmawiałem z panią 
Agnieszką tydzień przed tragedią, 
mówiłem, że to przyjemność praco-
wać dla takiej osoby: ciepła, sympa-
tyczna, bezkonfliktowa. Miała szan-
sę na lepsze życie…

Zdaniem Rutkowskiego tę szan-
sę zaprzepaścił system, a właściwie 
brak systemowych rozwiązań w Pol-
sce w kwestii uprowadzenia dziecka 
przez jednego z rodziców. 

***
Lubuska policja nie wypowiada się 

w sprawie. – Zajmuje się tym pro-
kuratura, tym bardziej nie będę ko-
mentował słów pana Rutkowskie-
go – ucina nasze pytanie Sławomir 
Konieczny, rzecznik prasowy KWP 
w Gorzowie Wielkopolskim. 

– Zebrany materiał dowodowy, 
sekcja zwłok nie pozostawiają złu-
dzeń. Kobieta została zamordowana. 
Jedna z przyjętych wersji zakłada, 
że zabójstwa dokonał jej mąż – od-
powiada z kolei Dariusz Domarecki, 
rzecznik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Czy sprawca miał użyć siekiery, 
jak sugeruje Rutkowski, tego proku-
rator nie potwierdza. 

– Nie mamy podejrzanego w spra-
wie. Mogę jedynie powiedzieć, 
że w domu państwa R. zabezpieczy-
liśmy wiele śladów biologicznych. 
Sprawa jest bardzo delikatna, tu cho-
dzi o dobro dziecka – mówi Domarecki. 

Nie chce komentować zachowania 
detektywa Rutkowskiego. Odnosząc 
się do jego skarg na policję i proku-
raturę, stwierdza: – Chcąc rzetelnie 
informować o sprawie, należałoby 
informować o wszystkim. Agniesz-
ka R. w 2007 roku dwukrotnie 

składała zawiadomienie na męża, 
który miał grozić jej, że pozbawi 
ją życia. Niemniej ze wszystkiego 
się wycofała. Raz mówiąc nawet, 
że sprawę wbrew jej woli zgłosiła 
matka. W tym roku również dwu-
krotnie zawiadamiała policję. Zgło-
siła, że mąż bezprawnie wyrabia 
dokumenty dla dziecka, podrabia jej 
podpisy, by uprowadzić córkę. Po-
stępowanie w sprawie nie wykaza-
ło, by do tego doszło. 

Również mąż zgłaszał zawia-
domienie na swoją żonę. Oskarżał 
o zniszczenie mienia w domu i kra-
dzież maszyny rolniczej.

– Niewątpliwie w tej rodzinie 
panował konflikt. Jednak organy 
ścigania mają związane ręce, gdy 
osoba, która uważa się za poszko-
dowaną, wycofuje swoje zeznania 
bądź korzysta z prawa do odmowy 
zeznań. Takich spraw prowadzi się 
kilkaset rocznie. W takiej sytuacji, 
przy tego rodzaju sprawach, bardzo 
trudno jest przewidzieć wszystkie 
skutki awantur, do jakich docho-
dzi w rodzinach – mówi prokurator. 

Zwraca uwagę również na jed-
ną z notatek sporządzonych przez 
policjantów, podczas kolizji drogo-
wej, jaką miała w tym roku pani 
Agnieszka. 

– Znalazła się tam informacja 
dziecka, które stwierdza, że chce 
przebywać z tatą… 

(KG)

Uprowadził córkę i zamordował jej matkę?

– Zebrany materiał dowodowy, sekcja zwłok nie pozostawiają złudzeń. 
Kobieta została zamordowana… – mówi prokurator Dariusz Domarecki. 
W poniedziałek odbył się pogrzeb 33–letniej sądeczanki. 
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REKLAMA

DTS CZYTELNIKÓW. Urszula Duda 
od 27 lat stara się, by droga gminna 
do jej domu w Łęgach „została ucy-
wilizowana”. Wójt Chełmca Bernard 
Stawiarski uważa jednak, że miesz-
kańcy mają zapewnione dojazdy 
do swoich posesji. Gdy pada nazwi-
sko osoby interweniującej, ucina na-
szą rozmowę…

– Nie wymagam położenia asfal-
tu. Wystarczy, by raz w roku dro-
ga została podsypana i utwardzona 
walcem – mówi mieszkanka osie-
dla Łęg, pokazując nam stan drogi. 
– 27 lat staram się o jej ucywilizo-
wanie. Zbierałam podpisy miesz-
kańców pod petycją. I co z tego, 
że tu jest niewiele domów. Żyje-
my w demokratycznym państwie. 
Wszyscy płacimy takie same podat-
ki, więc mamy takie samo prawo 
wymagać. Tu już raz się zakopała 
karetka wezwana do chorego są-
siada. A ja dwa razy w roku muszę 
wymieniać w aucie zawieszenie. 

Do przysiółka prowadzi zjazd 
z głównej drogi na Marcinkowi-
ce. Przez kilkaset metrów jest as-
falt, potem w całkiem dobrym sta-
nie beton. – Tu jest jeszcze Europa 
klasy A, zaraz będzie Europa kla-
sy C – relacjonuje nasza Czytel-
niczka. I rzeczywiście nagle be-
ton się urywa i zaczyna się wolna 
amerykanka. Nie ma metra dro-
gi bez dziury wypełnionej wodą. 
Droga wygląda tak aż do wylo-
tu kilka kilometrów dalej. Zimą, 
gdy asfaltowy stromy zjazd jest 
oblodzony i nikt, poza kilkoma 
naprawdę wprawnymi kierowca-
mi nawet nie próbuje tędy jeź-
dzić, wszyscy zmuszeni są do ko-
rzystania ze zniszczonego odcinka. 
– A ta droga wykorzystywana jest 
też jako objazd, gdy główna dro-
ga na Marcinkowice jest zamknię-
ta na przykład z powodu wypad-
ku – zastrzega Duda.

Po ostatnim podsypaniu drogi 
wywalcowano ją dopiero po mie-
siącu. Efekty są opłakane. – Po-
szłam do Urzędu Gminy i usłysza-
łam, że po 27 latach starań jestem 

32. w kolejce, że mam iść do me-
diów. No to jestem – kwituje Duda 
i nie ukrywa, że liczy na to, że dzię-
ki naszej interwencji jeszcze przed 
jesiennymi opadami i zimą ktoś 
odpowie na prośby mieszkańców 
osiedla Łęg. 

– Ten teren należy do Zarządu 
Wodnego – twierdzi wójt Bernard 
Stawiarski. Jego zdaniem miesz-
kańcy gminy mają odpowiedni do-
jazd do swoich posesji i tylko pani 
Urszula go nie ma. Naszą uwagę, 
że w zimie z tego odcinka korzysta-
ją pozostali, bo niektórzy nie radzą 
sobie z podjazdem, Bogumiła Asz-
klar–Lelito, dyrektor Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, komentuje: – Niech sobie 
wynajmą kierowcę, jak się boją 
jeździć. 

Stawiarski dodaje, że droga jest 
wykorzystywana jedynie latem dla 
potrzeb rekreacji, a tak naprawdę 
większa część gminy Chełmiec jest 
górzysta i wszyscy się muszą z tym 
zmierzyć. Gdy wójt usłyszał w na-
szej rozmowie telefonicznej, że jed-
ną z interweniujących osób jest pani 
Duda, rozłączył się, nie dając nam 
nawet możliwości doprecyzowa-
nia, że chodzi jedynie o podsypanie, 
a nie budowę nowej drogi. 

Wypowiedzi urzędników skon-
frontowaliśmy z panią Urszulą. 
– Ta droga uchwałą Rady Gmi-
ny została już dawno wciągnięta 
na indeks dróg gminnych. Pierw-
sze słyszę o Zarządzie Wodnym. 
Pani Lelito zawsze mówiła tylko, 
że ona wie, że droga jest taka a nie 
inna, postara się coś zrobić i tyle. 
Duda nie kryje też oburzenia, że dla 
wójta ona sama nie jest kimś war-
tym zainteresowania. Podobną re-
akcję wywołała wypowiedź Lelito. 

A pod dachem Urszuli Dudy nie-
długo pojawi się maleńkie dziecko, 
bo jej synowa jest w ciąży. – Czy 
wójt poniesie odpowiedzialność, 
gdy nie daj Boże, będzie trzeba we-
zwać do niej lekarza, a ten nie bę-
dzie mógł dojechać z powodu dro-
gi? – pyta Duda. 

(TISS)

Niech sobie wynajmą 
kierowcę!

SŁUŻBA ZDROWIA.  Rusza dru-
gi w kraju, po warszawskiej klinice 
„Budzik” oddział rehabilitacji dzieci 
w śpiączce, finansowany przez NFZ. 
Specjalistyczną opiekę od 1 grudnia 
realizować będzie ośrodek RehStab 
w Limanowej. 

Placówka posiada nowoczesny 
sprzęt i zespół wysoko wykwa-
lifikowanych specjalistów, któ-
rzy realizować będą program wy-
budzania dzieci ze śpiączki typu 
B. Program ten został stworzo-
ny przez Fundację Ewy Błaszczyk 
„AKogo?”, zaakceptowany przez 
ministra zdrowia i wprowadzo-
ny do koszyka świadczeń gwa-
rantowanych. Oddział dysponuje 

pięcioma salami chorych dla pa-
cjentów. Mali podopieczni nie 
będą osamotnieni, dla rodziców 
czy opiekunów dziecka przezna-
czone jest bezpłatne miejsce nocle-
gowe, co pozwala na ciągłe przeby-
wanie i wspieranie dziecka podczas 
leczenia.

Z danych fundacji „Akogo?” wy-
nika, że w śpiączkę zapada nawet 
do 100 tys. polskich dzieci rocznie. 
Przyczyny to najczęściej wypadki 
komunikacyjne lub losowe. Śpiącz-
ki trwają od kilku minut do kil-
kunastu dni. Kilkaset dzieci trwa 
w śpiączce nawet wiele lat. 

Źródło: Małopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ

Więcej na dts24.pl

Nadzieja na przebudzenie
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Złóż zamówienie, a w ramach abonamentu otrzymasz nawet cztery moduły 

reklamowe w DTS, które dowolnie będziesz mógł wykorzystać na swoje ogłoszenie, 

kiedy będziesz chciał coś sprzedać albo złożyć komuś życzenia.

Abonenci DTS mogą liczyć przez cały rok na niespodzianki i bonusy – szczegóły w ofercie*.                       

Lubisz czytać „Dobry Tygodnik Sądecki” 
 w fotelu, przy porannej kawie?

DOSTĘP DO NASZEJ GAZETY JESZCZE NIGDY NIE BYŁ TAK ŁATWY I WYGODNY!

Zamów dostawę do domu albo biura na terenie całej Polski.

•  Oszczędzaj czas i pieniądze: Umów się z sąsiadami, rodziną i przyjaciółmi 

– zamówcie w ramach jednej przesyłki kilka gazet, a zapłacicie tylko za jedną dostawę!

•  Zrób niespodziankę komuś, kogo lubisz. Abonament DTS może być świetnym 

prezentem pod choinkę, który będzie sprawiał radość przez długie miesiące.

Więcej informacji pod nr tel. 18 544 64 41 lub email: prenumeraty@dts24.pl
*Oferta dostępna na www.dts24.pl
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Tak ocenia projekt Strategii Rozwoju Nowe-
go Sącza 2020+ na lata 2014 – 2020, Jacek Po-
wałka, absolwent WSB–NLU, dyrektor marke-
tingu spółki InPost. 

Projekt Strategii powstał we współpracy 
z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Nowym Sączu, Państwową Wyższą Szko-
łą Zawodową w Nowym Sączu i Wyższą Szko-
łą Biznesu–NLU w Nowym Sączu. Konsultan-
tem metodologicznym i recenzentem projektu 
był prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, kierownik 
katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, przewodniczący 
Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast, czło-
nek Prezydium Komitetu Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju PAN i dyrektor Insty-
tutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. 
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Ryszarda 
Nowaka, projekt Strategii zostanie skierowa-
ny do właściwych komisji Rady Miasta Nowego 
Sącza wkrótce po wyborach samorządowych, 
a w pierwszym kwartale 2015 r. wprowadzony 
na sesję Rady Miasta z wnioskiem o jej przyjęcie. 
Teraz sądeczanie mają czas zapoznać się z doku-
mentem i zgłaszać swoje uwagi. 

I takie kieruje za naszym pośrednictwem 
Jacek Powałka, który wielokrotnie deklaro-
wał chęć współpracy przy tworzeniu tego typu 
strategii:

Totalny brak wyobraźni i prowincjonalność 
– tak nazwałbym tę „strategię” – pisze Pował-
ka, dalej wypunktowując braki i uchybienia 
dokumentu. – W strategii Nowy Sącz jest po-
równywany z miastami województwa, a nie li-
derami rozwoju w kraju czy przede wszystkim 
porównywalnej wielkości i specyfiki miastami 
na świecie czy w Europie. Błąd i to poważny.

Czemu strategia tylko miasta, a nie regio-
nu, którego centralnym ośrodkiem jest Nowy 
Sącz? Powinna być pisana wspólnie z Kryni-
cą, Starym Sączem itd. I wchłonąć ten Cheł-
miec wreszcie!

Obszar funkcjonalny Nowego Sącza pomi-
ja strefę przygraniczną po stronie słowackiej. 
Dlaczego? Jak go wykorzystać? Błąd i to zaska-
kujący. Nawet billboardy po słowacku mamy 
o okolicy! Przedsiębiorcy to widzą, a strate-
dzy nie?

Jeśli Nowy Sącz nie wykształci własnej 
specjalizacji, rynkowo–konkurencyjnej, 
to ze względu na poprawę infrastruktury stre-
fa oddziaływania Krakowa i Tarnowa będzie 
większa, a rola regionalnego ośrodka, jakim jest 
Nowy Sącz będzie dramatycznie spadać. Zyska 
Tarnów a najbardziej Kraków. Nowy Sącz zo-
stanie zmarginalizowany do roli, jaką ma Nowy 
Targ. A z czasem stanie się skansenem, jak Sta-
ry Sącz. Nie znajduję w strategii odpowiedzi 
jak to zostanie rozwiązane poza kwestią infra-
struktury drogowej i kolejowej. Na dodatek wy-
konanie tych inwestycji jest wątpliwe, co poka-
zał ostatni budżet spójności UE.

Co trzeci pracownik w mieście to urzęd-
nik! Dwie osoby pracują na jednego urzęd-
nika! Czy to czegoś nie mówi o dramatycznej 
sytuacji i uzależnienia miasta od kasy z bu-
dżetów? Nowy Sącz jest miastem administra-
cji, a nie rozwoju!!!

2981 zł to średnie wynagrodzenie brutto 
w mieście. Jest ono niższe od średniej w wo-
jewództwie o blisko 500 zł! Jest tu więcej ludzi 
z wyższym wykształceniem niż np. w Tarno-
wie, ale jak widać nie przekłada się to na śred-
nią wynagrodzeń. Strategia nie odpowia-
da na ten fenomen ani moim zdaniem go nie 
adresuje.

Stopień wykorzystania bazy noclegowej 
wynosi zaledwie 26,1%, gdy w województwie 
przekracza 34%. Goście z zagranicy stanowią 
niewiele ponad 17%! Gdzie więc te walory, 
skoro nikt tu się nie zatrzymuje i nie wydaje 
pieniędzy i do tego goście z zagranicy stano-
wią wyraźną mniejszość? Czym zatrzyma lub 
przyciągnie miasto turystów?

6% osób dojeżdża do pracy w Sączu dłużej niż 
godzinę. Dla nich perspektywa przeprowadzki 
do miasta byłaby kusząca przy stworzeniu od-
powiednich warunków. Jak to zostanie osią-
gnięte? Strategia nie adresuje tego potencjału.

Zawarta wizja to bełkot, w którym 
są wszystkie ważne wyrazy. Jest "rodzina" , 
"gospodarka" "edukacja" – tylko w sumie one 
nic nie znaczą. Tu jest brak klarownej wizji. 
Proszę przypisać ten sam tekst Krakowowi i też 
będzie pasował. Też go kupią wyborcy. Chyba 
tylko po to powstał ten dokument.

Wartościowe w strategii jest wskazanie 
braku korelacji między kierunkami kształce-
nia akademickiego w Nowym Sączu a potrze-
bami lokalnego rynku pracy. Cenne i słuszne. 
I co z tym dalej?

Cel strategiczny nr 2 – „zrównoważony roz-
wój dla rodziny”. To administrowanie oczywi-
stym obszarem, a nie cel strategiczny.

Wyzwania strategiczne, przed jakimi stoi 
miasto, pomijają aspekt braku faktycznego 
magnesu i wyróżnika miasta na tle Polski czy 
nawet województwa. Nie wiem, jak dosadniej 
powiedzieć to powyższe zdanie.

Można mnożyć oczywiste programy w ra-
mach strategii, ale brak jest jej filarów.

Analiza programów operacyjnych mija 
się z celem, skoro założenia strategiczne 
są w większości błędne i raczej zachowaw-
cze, a nie rozwojowe.

Brak odważnych rozwiązań. Na przykład 
– postawić na transport miejski – szybki tram-
waj i rowerowy. Jeśli przeszło 40% pracują-
cych w Nowym Sączu pochodzi z tego miasta, 
większość z nich powinna do pracy dojeżdżać 
komunikacją miejską lub rowerem.

Smuci fakt, że tylko 906 osób wzięło udział 
w konsultacjach społecznych. Ich charakter był 
niestety poniżej standardów. Gdzie wywiady 
pogłębione z przedsiębiorcami, gdzie warsz-
tatowe prace z obywatelami?

Profesorowi dr. hab. Tadeuszowi Kudła-
czowi, który oceniał tę strategię, współczu-
ję, że się musiał pod tym podpisać. Ale zrobił 
to zgrabnie i pewnie nadal patrzy w lustrze 
– bez zażenowania – sobie w twarz. Wziąć kasę 
za ocenę merytorycznego opracowania doku-
mentu. Co do tego i ja nie mam uwag. Ale czy 
to dokument, który jest wart więcej niż czas 
na zidentyfikowanie wyzwań przed jakimi stoi 
miasto? Odpowiem stanowczo. Nie jest wart. 
Nigdzie dalej się nie posunęliśmy w ocaleniu 
upadającego miasta. Jak Bóg da, dożyje roku 
2020. Jest też szansa, że i obecny pan prezydent 
miasta dożyje. I oby nie żałował, jak mierną 
i nierozwojową dla miasta strategię będzie re-
alizował. Bo przecież wygra najbliższe wybo-
ry. Bo w wizji jest słowo wytrych: „Rodzina”.

Szkoda, że będzie to rodzina rozbita, gdzie 
dzieci wyjadą lub odlecą do innych miast 
w Europie. Tam będą płacić podatki, tam bu-
dować tkankę społeczną. I może tylko z senty-
mentu będą utrzymywać urzędników i starców 
w mieście–widmo. Tak jak ja. Bo meldunko-
wo nadal jestem mieszkańcem Nowego Sącza.

Przykro mi i jednocześnie wstyd za Was 
urzędnicy.” JACEK POWAŁKA 

 Z LISTÓW DO REDAKCJI 

Totalny brak wyobraźni 
i prowincjonalność

1. Halny wyje jak wście-
kły pies, temperatu-
ra w listopadzie dobi-

ja do dwudziestu kresek, za oknem 
pełnia księżyca, a do tego wszyst-
kiego jeszcze wybory samorządowe. 
Takie nagromadzenie wszelakich 
plag ostatni raz odnotowano w sta-
rożytnym Egipcie. Wszyscy cho-
dzą podminowani, nieufni, do za-
czepki skorzy, a na politycznym 
froncie gotowi na największe głup-
stwa i szaleństwa. Ze słowami się 
nie liczą, kły szczerzą z byle powo-
du, głupstwa wygadują, jakich naj-
tęższe łby w Hollywood nie byłyby 
w stanie wymyślić w swoich sce-
nariuszach. Na szczęście, według 
synoptyków jest nadzieja, że kiedy 
Państwo będziecie czytać te słowa, 
halny osłabnie, a ludzie znowu sta-
ną się ludźmi, nie wilkami. A swo-
ją drogą, w czasach, kiedy do pro-
gnozowania pogody używano mniej 
skomplikowanych urządzeń niż sa-
telity, istniał prosty sposób prze-
widzenia ataku ciepła i halnego. 
W tym celu synoptycy obdzwaniali 
redakcje różnych gazet, a kiedy tam 
odnotowywano podwyższoną ilość 
wizyt różnej maści zbawców świata, 
Napoleonów, samozwańczych kan-
dydatów do najwyższych urzędów, 
to był najpewniejszy znak, że nieba-
wem halny uderzy z niezwykłą siłą. 
Teraz jest podobnie, znam nawet 
kilka osób, którym puściły nerwy, 
co właśnie zapowiadało halny.

2. Bardzo lubię cuda, najle-
piej wielkie cuda, ale na-
wet te całkiem małe po-

trafią sprawić frajdę, przynajmniej 
na kilka dni. Niedawno zjeżdżając 
w Krapkowicach na Opolszczyźnie 
z autostrady A4, w punkcie pobo-
ru opłat sympatyczna pani z okienka 
wydała mi dwa złote reszty monetą 
z dobrze mi znanym ratuszem i na-
pisem Nowy Sącz na awersie. Naj-
pierw pomyślałem, że sprytni dro-
gowcy czytają rejestracje i wydają 
resztę tak, żeby sprawić kliento-
wi przyjemność, ale przecież akurat 
moja rejestracja daleka jest od KN. 
No więc przypadek, choć – jak pew-
nie niektórym wiadomo – nic w ży-
ciu nie dzieje się przypadkiem. 
Te sądeckie 2 zł po prostu czeka-
ło tam na mnie, więc przyjąłem je za 
dobrą monetę. A może ja po prostu 
wyglądam jak z Nowego Sącza i są-
deckiego wyrazu twarzy nic nie jest 
w stanie wymazać z mojego oblicza. 
Przez moment poczułem się dum-
ny, jakbym był członkiem lokalnej 

społeczności posiadającej własny 
środek płatniczy i cóż z tego, że je-
dynie o skromnym nominale dwa 
zeta. Moneta z ratuszem w tle przy-
pominała mi jednak rzecz, o której 
podczas krótkiej podróży chciałem, 
choć na chwilę, zapomnieć. Od wy-
borów i bitwy o ratusz uciec się nie 
da nawet na dwa dni. Na margine-
sie tylko dodam, że we wspomnia-
nych już Krapkowicach zatankowa-
łem samochód, wlewając do pełna 
ropę – zwaną też ON – po 5,05 zł za 
litr. Po powrocie na bliźniaczej stacji 
w Nowym Sączu identycznego diesla 
lałem już po 5,35 zł, czyli 15 zł drożej 
na baku. Kwota niemal idealna, żeby 
po takiej lekcji ekonomii (dokłada-
jąc jeszcze 5 zł) urżnąć się w trupa. 
Z rozpaczy. No, bo niby mamy wła-
sną, sądecką walutę, ale jak widać 
jej kurs stoi bardzo słabo w stosunku 
do złotówki.

3. Choćbym na głowie sta-
nął od wyborów samo-
rządowych uciec się nie 

uda, jakkolwiek w wydaniu sądec-
kim to zajęcie coraz mniej pasjonu-
jące. Albo ja się starzeję, albo duża 
część tzw. lokalnych elit politycz-
nych zestarzeć się nie chce, próbu-
jąc przekonywać, że obdarzona jest 
wiecznym patentem na Nowy Sącz. 
Kiepska kalkulacja. Właśnie świe-
żo jestem po lekturze książki Pio-
tra Mieśnika, byłego dziennikarza 
największej brukowej gazety w Pol-
sce, który opowiada, jak to się robi, 
żeby durni ludzie kupowali najgłup-
sze treści atrakcyjnie zapakowane 
pod hasłem „prawa społeczeństwa 
do jawności życia publicznego”. Faj-
nie. No więc kolega Mieśnik bez 
owijania w bawełnę pisze w swo-
jej książce, że jednym z ulubionych 
gatunków dziennikarskich upra-
wianych w szmacie – jak sam nazy-
wa swoją niedawną redakcję – jest 
tzw. „temat z dupy”. Mówiąc pro-
ściej wymyśla się jakąś historię 
od A do Z, dolewa wody, posoli, za-
miesza i wysyła do kiosków, a ludzie 
rzucają się na to, wierząc, że jako je-
dyni i wybrani mają dostęp do praw-
dy absolutnej. Autora i jego szmatę 
interesuje wyłącznie jedno – temat 
z dupy wzięty ma się dobrze sprze-
dać w kiosku oraz zapewnić wydaw-
cy klikalność na satysfakcjonującym 
poziomie. Reszta nieważna. A jak 
to się ma do wyborów samorządo-
wych? W bardzo prosty sposób: jak 
ludzie mają umieć rozróżnić dobrego 
kandydata od złego i jak mają sen-
sownie wybrać, skoro na co dzień 
nie potrafią odróżnić prawdziwych 
i rzetelnych informacji od steku 
bzdur, o których sam autor wyra-
ża się, iż są z dupy wzięte, a ukazać 
się mogły tylko w szmacie. No więc 
jak czytelnik tej najchętniej czytanej 
gazety w Polsce (a takich mnóstwo 
również u nas) ma odróżnić kandy-
data od kandydata, skoro nie odróż-
nia białego od czarnego?

Halny, pełnia księżyca, 
dwa złote reszty, wybory 
i przepis na szmatę

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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– Należy Pan do grona radnych o naj-
dłuższym stażu w radzie. Nie ma Pan 
dość tych stresów, utarczek?

– Nie, gdyż czuję się na tyle do-
brze i na siłach, by móc uczestni-
czyć w życiu miasta traktując to, jako 
obowiązek i pasję życiową. Społecz-
nikostwo zawsze było dla mnie waż-
ną sprawą. Tak zostałem wychowany 
m.in. przez mojego śp. ojca Rudol-
fa, który uczestniczył w pracach nad 
„Eksperymentem Sądeckim” w la-
tach 60–tych będąc współpracowni-
kiem przewodniczącego Kazimierza 
Węglarskiego. Zresztą, już w Szkole 
Podstawowej im. Jana Kochanowskie-
go pracowałem w samorządzie szkol-
nym, jako przewodniczący. Podobnie 
było w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. Marii Konopnickiej i na studiach. 
Następnie działałem przy Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”.
– Na ulotce wyborczej podkreśla Pan 
mocno trzy hasła charakteryzują-
ce pańską osobę – doświadczenie 
– kompetencje – pracowitość. Nie za 
bardzo się Pan chwali?

– Przy moich wszystkich wa-
dach, ale Boże kto ich nie ma, nawet 
najbardziej krytyczni wobec mnie 
koledzy radni nie mogą mi zarzu-
cić lenistwa. Pracę na rzecz miesz-
kańców, zawsze traktuję nie tylko 
jako obowiązek, ale z pasją bar-
dzo wręcz emocjonalnie. O moich 
kompetencjach, czy doświadcze-
niu przemawiać mogą takie fakty 
z mojej pracy w Radzie Miasta, jak 
powierzenie mi dwukrotnie przez 
koleżanki i kolegów z rady funk-
cji przewodniczącego i też dwu-
krotnie wiceprzewodniczącego tego 
gremium. To doświadczenie z pew-
nością będzie pomocne moim młod-
szym kolegom i koleżankom, którzy 
po wyborach zasiądą w radzie. No, 
jeśli docenią mnie wyborcy i wybio-
rą na następną kadencję.
– Kandydaci do władz samorządo-
wych, często sentymentalnie odwołują 
się do swoich małych ojczyzn. A gdzie 
znajduje się pańska mała ojczyzna?

– Całe moje życie, dzieciń-
stwo, lata licealne i dorosłe życie 
z przerwą na studia w Krakowie 
związane jest z Załubińczem. Tu-
taj łowiłem ryby i raki w Łubince, 
bawiłem się w „chowanego” w ce-
gielni pana Chwaliboga, zjeżdża-
łem zimą na nartach z „Glinika” 
przy ulicy Podgórskiej. Z poznaną 
w II LO moją przyszłą żoną Joan-
ną nie wyobrażaliśmy sobie przy-
szłego życia poza Nowym Sączem, 
chociaż Joanna przerwać musiała 
świetnie zapowiadającą się karie-
rę naukową na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Moja ta najmniejsza 
ojczyzna czyli „Załubińcze” to te-
ren dwóch parafii: św. Małgorzaty 
i Ducha Świętego. A większą ojczy-
zną jest z oczywistych względów 
mój Nowy Sącz. We wspomnia-
nych parafiach biorę udział w wie-
lu przedsięwzięciach charytatyw-
nych wspomagając rodziny, w tym 

wielodzietne będące w trudnej sy-
tuacji materialnej.
– Różne o Panu krążą opinie, co jest 
zrozumiałe kiedy się pełni publiczne 
funkcje. Od sformułowania „ambitny 
geodeta” po opinię, że jest Pan uparty 
i stanowczy. Jakim jest prywatnie Jerzy 
Wituszyński w swojej własnej ocenie?

– Prywatnie? Złośliwości przy-
cinki odpuszczam, bo takie jest ży-
cie. Natomiast, no cóż z pewnością 
jesteśmy wspólnie z żoną Joanną 
miłośnikami teatru, opery, jazzu. 
Poza tym, co może wydawać się 
dziwne kocham taniec i nieskrom-
nie powiem, że jestem uznawany za 
najlepszego tancerza wśród samo-
rządowców. Od lat wspólnie z ro-
dziną wyjeżdżamy na narty. Ponad-
to z lat młodości pozostała mi miłość 
do muzyki rockowej. Bynajmniej 
nie tej współczesnej ale The Beatles, 
Deep Purple, Santana – to zawsze dla 
mnie coś znaczy. (KAY)

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Uczestnictwo w życiu miasta traktuję, 
jako obowiązek i pasję życiową

ROZMOWA  z JERZYM WITUSZYŃSKIM, przewodniczącym Rady Miasta, kandydatem do RM w nadchodzących wyborach
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WYBORY 2014.  323 kandydatów 
ubiega się o miejsce w Radzie Mia-
sta Nowego Sącza. Statystycznie, tyl-
ko co 14 z nich rzeczywiście w niej 
zasiądzie. Czy poniższe prognozy, 
kto zdobędzie mandat, sprawdzą się, 
przekonamy się po 16 listopada. 

O reelekcję do lokalnego parlamen-
tu walczą wszyscy dotychczasowi 
radni. Na listach komitetów wybor-
czych znajdują się również osoby, 
które wcześniej pełniły tę funkcję, 
przedstawiciele rozmaitych grup 
społecznych oraz stowarzyszeń. Nie 
brakuje także obecnych wicepre-
zydentów Nowego Sącza, a nawet 
kandydatów w wyborach na pre-
zydenta miasta.

W okręgu nr 1 (os. Helena, Za-
bełcze, Przetakówka, Kochanow-
skiego, Stare Miasto, Centrum), 
w którym do obsadzenia jest sześć 
mandatów szykuje się bardzo cie-
kawa rywalizacja. To właśnie stąd 
do Rady startuje kandydat na pre-
zydenta Nowego Sącza Grzegorz 
Fecko (PO) oraz obecny wiceprezy-
dent miasta Jerzy Gwiżdż (KWWW 
Ryszarda Nowaka). Proporcjonal-
ny system wyborczy jest tak skon-
struowany, że największe szan-
se daje „liderom” mocnych list, 

co oznacza, że dwaj wyżej wy-
mienieni kandydaci o manda-
ty radnych powinni być spokojni. 
Można się spodziewać, że walka 
o kolejne cztery rozegra się naj-
prawdopodobniej pomiędzy Jerzym 
Wituszyńskim, Elżbietą Chowa-
niec, Bogumiłą Kałużny (wszyscy 
z KWWW Ryszarda Nowaka), Pio-
trem Lachowiczem (PO), Przemy-
sławem Gawłowskim oraz Januszem 
Kwiatkowskim (obaj z PiS).

W okręgu wyborczym nr 2 (os. 
Barskie, Westerplatte, Gołąbkowi-
ce, Chruślice, Piątkowa, Falkowa) 
w wyborach do Rady zmierzy się 
aż trzech kandydatów, którzy sta-
rają się o fotel prezydenta Nowego 
Sącza. Są to Ludomir Handzel (Ko-
alicja Nowosądecka), Artur Czer-
necki (Solidarni Sądeczanie) oraz 
Kazimierz Fałowski (Nowa Prawi-
ca). Żaden z nich nie może być jed-
nak pewny zdobycia mandatu rad-
nego, bowiem konkurencja na tym 

terenie jest wyjątkowo mocna. Z 1. 
miejsca na liście KWWW Ryszar-
da Nowaka startuje popularny 
na osiedlu Barskie radny Mieczy-
sław Gwiżdż, a tuż za nim rad-
ny Antoni Rączkowski. Z Platfor-
my kandydują radni Tomasz Basta, 
Józef Hojnor, była radna Domini-
ka Kroczek oraz znana animatorka 
kultury Małgorzata Broda. PiS po-
stawił na Tomasza Cisonia oraz byłą 
radną Teresę Krzak, a SLD na Gra-
żynę Cempę – Pulit.

Biorąc więc pod uwagę potencjał 
wyborczy poszczególnych list, moż-
na przypuszczać, że podział manda-
tów w tym okręgu będzie wyglądał 
następująco: jeden mandat dla Ko-
alicji Nowosądeckiej, dwa mandaty 
dla KWWW Ryszarda Nowaka, je-
den mandat dla PO i jeden dla PiS.

Ciekawa walka wyborcza zapo-
wiada się również w okręgu nr 3 
(os. Kilińskiego, Millenium, Wojska 
Polskiego, Gorzków, Nawojowska, 

Zawada), z którego startuje aż sied-
miu obecnych radnych. W najlepszej 
sytuacji są liderzy list Platformy Oby-
watelskiej, KWWW Ryszarda Nowa-
ka i Prawa i Sprawiedliwości, czyli 
odpowiednio Tadeusz Gajdosz, Grze-
gorz Dobosz i Patryk Wicher. Ci radni 
mandaty na kolejną kadencję prak-
tycznie mają już w kieszeni. O po-
zostałe walka będzie zacięta, a zwy-
cięsko mają szansę z niej wyjść Józef 
Gryźlak, Stefan Chomoncik (obaj 
KWWW Ryszarda Nowaka), a także 
startujący z SLD Lewica Razem były 
poseł Kazimierz Sas oraz radna Bar-
bara Jurowicz (Solidarni Sądeczanie).

W okręgu nr 4 (os. Przydworco-
we, Szujskiego, Wólki, Kaduk, Dą-
brówki, Biegonice, Poręba Mała) 
do obsadzenia jest pięć mandatów. 
Dwa wydają się pewne dla KWWW 
Ryszarda Nowaka, który wystawił 
na tym terenie bardzo mocną listę. 
Kolejne dwa przypadną w udziale 
PiS–owi (największe szanse na nie 
mają obecna wiceprezydent Bożena 
Jawor oraz radny Krzysztof Żyłka). 
Walka o ostatni rozegra się zapewne 
pomiędzy kandydatami PO w tym 
okręgu (Jadwigą Dudzik, Lesławem 
Filasem i Mieczysławem Kaczwiń-
skim), a kandydatem Koalicji No-
wosądeckiej – byłym prezydentem 
Nowego Sącza Józefem Antonim 
Wiktorem.

(ROSS)

REKLAMA

SLD LEWICA RAZEM

Kazimierz SAS

1
6

LISTA

MIEJSCE

Wspólne Dobro - Wspólna Sprawa KANDYDAT DO RADY MIASTA

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Były dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych. 
Były poseł na Sejm RP trzech kadencji. 
Były radny wojewódzki i miejski. 
Prezes Zarządu Okręgowego TPD w Nowym Sączu. 
Członek władz krajowych i wojewódzkich SLD. 
Przewodniczący Rady Powiatowej SLD 
w Nowym Sączu. 3  OKRĘG 

WYBORCZY

REKLAMA

REKLAMA

23 miejsca do obsadzenia
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ul. Piramowicza 1A 
tel. 18 442-03-48

OPONY - FELGI - AKUMULATORY - BAGAŻNIKI - OLEJE

SERWIS OGUMIENIA

REKLAMA

JK Szyby Samochodowe
Jerzy Kaleta

ul. Emilii Plater 7a

33-300 Nowy Sącz

tel.: 18 443 68 40

www.jkszyby.pl

OFERUJEMY:

Wymiana i sprzedaż 
   markowych szyb

   i pęknięć

doswiadczenia !
ponad 20 lat 

REKLAMA

Droga zawodowa Macieja Sala-
mona, właściciela warsztatu sa-
mochodowego przy ul. Klasztor-
nej w Nowym Sączu i jego brata 
Michała nie mogła absolutnie po-
toczyć się inaczej, skoro ich oj-
ciec Jacek długie lata pracował 
jako mechanik w spółdzielni 1 
Maja, firmie wielce zasłużonej dla 
sądeckiej motoryzacji. W wie-
ku pacholęcym pomagali ojcu 
przy naprawach samochodów 
w przydomowym garażu. 

Maciej Salomon, kiedy uzy-
skał maturę w Technikum Elek-
trycznym i zdał egzamin na pra-
wo jazdy, otrzymał w nagrodę 

od wujka amerykańskiego Che-
vroleta Vegę rocznik 1973. Piękny 
sportowy wóz, jak go do dzisiaj 
wspomina i dodaje, że chętnie 
chciałby go dzisiaj mieć. Nie-
stety, dawno, dawno temu tra-
fił on na złom.

Na parkingu firmy przy ul. 
Klasztornej stoją jego dwa ulu-
bione samochody, jak powiada, 
z duszą. To Volkswagen z 1990 
roku – t 3 i camper. Campe-
rem często podróżuje z rodziną 
po kraju i Europie, oraz na zloty 
sympatyków tej marki.

Salomon Mechanika Pojazdowa 

Rodzinna pasja 
samochodowa

Dokończenie na str. 14

KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a

tel. kom 502 144 016

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y
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RED. W dniu 07 listopada 2014 roku 
upływa 30 lat od założenia przez Pana 
Firmy i podjęcia działalności w biznesie 
usług motoryzacyjnych. Proszę przyjąć 
gratulacje i podzielić się z czytelnikami 
swoimi refleksjami na temat początków 
firmy. 

W. Sowa. Roku 1984, w którym 
rejestrowałem firmę – lakiernictwo 
samochodowe z siedzibą w Dąbro-
wej gm. Chełmiec, w żaden sposób 
nie da się porównać z dniem dzi-
siejszym. Wtedy problemem było 
wszystko, począwszy od trudności 
z nabyciem urządzeń np. pistole-
tów pneumatycznych do lakierowa-
nia poprzez szpachle, podkłady i la-
kiery. Rozwiązaniem był prywatny 
import z zagranicy, własna pomy-
słowość i operatywność. Dzisiejszy 
problem to nadmiar bogactwa ofer-
ty, w tym szybki postęp technolo-
giczny, szczególnie w dziedzinie la-
kierów ekologicznych (wodnych). 
Dostawcy i producenci zapewnia-
ją też pomoc w sfinansowaniu ta-
kich przedsięwzięć i inwestycji. Nie-
zależnie od tego wyborem jest także 
atrakcyjny leasing lub kredyt, w tym 
możliwość sfinansowania projektu 
ze środków unijnych.
RED. Jaki był kierunek rozwoju Pana 
Firmy? 

W. Sowa. Początkowo moja Firma 
pod nazwą Expres Auto Serwis spe-
cjalizowała się w naprawach lakierni-
czych, by następnie poszerzyć swo-
ją działalność o naprawy blacharskie 
i mechaniczne wszystkich marek 
pojazdów. Z początkiem lat 90–tych 
rozpoczęliśmy jako jedni z pierw-
szych na lokalnym rynku, świadcze-
nie usług POMOCY DROGOWEJ, któ-
re weszły w system kompleksowych 
napraw powypadkowych samocho-
dów. Rozbudowa Firmy i zmiana jej 
wizualizacji nastąpiła z początkiem 
2000 roku, których bezpośrednim 
efektem było wybudowanie no-
wych obiektów i zmiana lokalizacji 
na obecną w Wielopolu 140. W 2004 
roku powstał następny dział Firmy 
–Stacja Kontroli Pojazdów. Kieru-
nek zaplanowanych przemian i ko-
lejne rozszerzenie prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej miało miejsce 
w czerwcu 2009 roku, po podpi-
saniu umowy z Fiat Auto Poland 
S.A. , skutkiem czego zostałem Au-
toryzowanym Dealerem Marki Fiat 
w zakresie: sprzedaży samochodów 
osobowych i ciężarowych, serwisu 
i części zamiennych na Sądecczyź-
nie Wówczas też zmianie uległa na-
zwa Firmy na obecną MOTO SOWA 
Wojciech Sowa Autoryzowany De-
aler Fiata z siedzibą w Wielopolu 140, 
k/Nowego Sącza. 
RED. Skąd wzięły się Pana pomy-
sły na taką właśnie strategię przyjętych 
działań?

W. Sowa. Odpowiedź jest prosta 
– ciągła obserwacja rynku moto-
ryzacyjnego, analiza jego rozwoju 
i prognozy na przyszłość. Określo-
ne działania, w tym podnoszenie 
standardów obsługi Klienta, kata-
logu usług, a przede wszystkim ich 
jakości wyznaczały wówczas głów-
nie firmy ubezpieczeniowe. To po-
wodowało konieczność rozwoju 

i nowoczesności, a zwłaszcza inwe-
stowania w nowe urządzenia i tech-
nologie, w tym także w rozbudowę 
i uruchamianie kolejnych sfer usług 
motoryzacyjnych.

Istotnym z punktu widzenia roz-
woju Firmy był okres lat 90–tych, 
w których lawinowo wzrósł im-
port samochodów z zagranicy i za-
kup nowych pojazdów, szczegól-
nie Marki Fiat. Miało to bezpośredni 
wpływ na wzrost liczby klientów, 
a tym samym napraw blacharsko–
lakierniczych, mechanicznych, elek-
trycznych itp. samochodów. Spowo-
dowało to równocześnie konieczność 
zatrudniania nowych specjalistów 
i rozbudowę obiektu, w tym zwłasz-
cza serwisu, działu części zamien-
nych i pomocy drogowej. Nieodzow-
nym przed i po wykonaniu naprawy 
samochodu, stała się konieczność 
przeprowadzenia badań technicz-
nych, stąd moja decyzja o wybu-
dowaniu stacji kontroli pojazdów. 
Analiza rynku i przyjęta strategia 
rozwoju miały wpływ na moją de-
cyzję o przystąpieniu do sprzedaży 
samochodów i wybór padł na Fia-
ta, którego autoryzację posiadałem 
już wcześniej w dziedzinie napraw 
blacharsko–lakierniczych. Stąd też 
pod długich negocjacjach w czerw-
cu 2008 roku zawarłem komplekso-
wą umowę dealerską z Fiat Auto Po-
land S.A. na sprzedaż samochodów 
osobowych i ciężarowych marki Fiat 

i Fiat Professional, części zamiennych 
i usług serwisowych. Zapewnienie 
wysokich standardów obsługi klien-
tów, konkurencyjności i innowacyj-
ności świadczonych usług spowodo-
wało konieczność dalszych nakładów 
inwestycyjnych. Ich wynikiem było 
wybudowanie od podstaw w 2010 
roku nowej hali serwisu mechanicz-
nego o powierzchni 500m2 wraz 
z wyposażeniem w nowoczesne pod-
nośniki i urządzenia naprawcze oraz 
modernizacja hali szybkiego serwi-
su. W 2012 roku Stacji Kontroli Po-
jazdów została przeniesiona do nowo 
wybudowanego budynku, w którym 
zainstalowano również najnowo-
cześniejsze urządzenie diagnostycz-
no–naprawcze z pomiarem lasero-
wym amerykańskiej firmy CHIEF. 
W tym samym roku rozpocząłem 
prace budowlane nowego obiektu 
handlowego– usługowego z prze-
znaczeniem na wielomarkowy sa-
lon samochodowy. Równolegle sta-
rałem się stale podwyższać poziom 
obsługi klienta , szczególnie oczeku-
jącego pomocy na drodze w związku 
z kolizją lub wypadkiem drogowym 
m.in. poprzez zakup dwóch nowych 
specjalistycznych pojazdów pomo-
cy drogowej i przekazując do dys-
pozycji poszkodowanym klientom 
blisko 30 samochodów zastępczych 
różnej klasy.

Na koniec dodam tylko, że roz-
poczynałem działalność prowadząc 

firmę jednoosobowo , a obecny per-
sonel to ponad 40 –tu specjalistycz-
nie przygotowanych i przeszkolo-
nych pracowników, z odpowiednią 
wiedzą i doświadczeniem, gwaran-
tujących wysoką jakość świadczo-
nych usług i ponadstandardowej ob-
sługi Klienta. 
RED. Jaki jest zatem dzisiejszy zakres 
usług świadczonych przez Pana Firmę?

W. Sowa. Aktualna oferta obejmuje:
•  sprzedaż samochodów osobowych 

marki Fiat i ciężarowych (LCV) 
marki Fiat Professional, 

•  sprzedaż komisową samochodów 
używanych, 

•  serwis gwarancyjny samocho-
dów osobowych i ciężarowych 
Marki Fiat,

•  serwis pogwarancyjny wszystkich 
marek pojazdów, w tym serwiso-
wanie flot,

•  sprzedaż części zamiennych i ak-
cesoriów Marki Fiat oraz innych 
marek,

•  pomoc i doradztwo przy likwida-
cji szkód komunikacyjnych OC i AC 
oraz kompleksowe naprawy 

•  powypadkowe samochodów, 
•  naprawy blacharsko–lakierni-

cze, w tym wysokospecjalistyczne 
z wykorzystaniem zestawu lasero-
wo– elektronicznego amerykań-
skiej marki CHIEF, 

•  naprawy mechaniczne, elek-
tryczne i elektroniczne, w tym 

komputerową diagnostykę 
pojazdów,

•  montaż instalacji gazowych (BRC, 
TARTARINI i STEFFANELLI), 

•  obsługę i napełnianie klimatyzacji,
•  badania podstawowe i dodatkowe 

na Stacji Kontroli Pojazdów, 
•  całodobową POMOC DROGOWĄ 

i samochody zastępcze dla naszych 
Klientów poszkodowanych w wy-
padkach i kolizjach drogowych,

•  odpłatne wypożyczanie samo-
chodów, 

•  konkurencyjne ubezpieczenia ma-
jątkowe, w tym komunikacyjne 
OC, AC, NNW i ASSISTANCE. 

Pragnę dodać, że świadczenie 
kompleksowych usług diagnostycz-
no–naprawczych odbywa się w pię-
ciu nowocześnie wyposażonych ha-
lach o powierzchni ponad 1600 m2. 
Natomiast powierzchnia wystawowa 
salonów samochodowych zlokalizo-
wanych w dwóch obiektach to po-
nad 1100 m2. 
RED. Proszę zdradzić swoje plany na naj-
bliższą przyszłość, co Pan jeszcze zamie-
rza zaoferować Klientom?

W. Sowa. Obecnie zamyka-
my etap prac wykończeniowych 
nowo wybudowanego, dwupo-
ziomowego obiektu handlowo–
usługowego, z przeznaczeniem 
na wielomarkowy salon samo-
chodowy. Nie jest wykluczone, 
że w przyszłym roku będą już 
obecne w ofercie samochody ko-
lejnej marki. Na dzisiaj jednak 
nadal najważniejszym zadaniem 
pozostaje zapewnienie /wysokiej 
jakości i terminowości świadczo-
nych usług , satysfakcja Klienta 
oraz jego przekonanie, że skorzy-
stał z usług właściwej Firmy.
RED. Dziękuję za rozmowę i życzę zreali-
zowania wszystkich swoich planów oraz 
osiągnięcia sukcesów w drodze do kolej-
nego udanego jubileuszu.

W. Sowa. Dziękuję i zapraszam 
do skorzystania z usług Firmy MOTO 
SOWA Wojciech Sowa Autoryzowany 
Dealer Fiata Wielopole 140 k/Nowe-
go Sącza, Tel. 18 443-23-66, www.
motosowa.pl

Jubileusz 30-lecia rozpoczęcia działalności  gospodarczej przez Wojciecha SOWĘ  
– Właściciela Firmy MOTO SOWA Autoryzowanego Dealera Fiata.
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Sprzeda  oryginalnych cz ci bezpo rednio 
od producenta,  renomowanych  rm z monta em
Z A P R A S Z A M Y:

sklep 7.00 – 18.00
warsztat 8.00 – 16.00
33-300 Nowy S cz, 
ul. Tarnowska 164,

Sklep tel. 18 44 44 512, 514, 502 723 944 fax 18 44 44 513 
e-mail: sklep@moto-grew.pl, www.moto-grew.pl
Serwis tel. 18 443 47 14, 502 372 841 
e-mail: motogrew@poczta.onet.pl

REKLAMA

REKLAMA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

Maciej Salamon, absolwent 
Politechniki Radomskiej o spe-
cjalizacji – mechatronika samo-
chodowa, zanim otworzył zakład 
mechaniki pojazdowej, równo 
20 lat temu prowadził firmę 
transportową, samemu zasiada-
jąc za kierownicą tira. Samocho-
dy stare i nowe nie mają przed 
nim żadnych tajemnic. Na na-
szych łamach występuje więc 
w roli eksperta i doradcy wła-
ścicieli pojazdów, przygotowy-
jących je do sezonu zimowego.

– Przed rozpoczęciem sezonu 
– mówi. – Należy zwrócić uwa-
gę na podstawowe rzeczy, takie 
jak wymiana opon, sprawdze-
nie wszystkich płynów – przede 
wszystkim chłodniczego, czy 
spełnia wartości temperaturo-
we. Ważne jest sprawdzenie po-
ziomu olejów w skrzyni biegów 
i silniku. O prawidłowych wy-
cieraczkach i stanie akumulatora 
również warto pamiętać.

(KAN)

Dokończenie ze str. 11
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MATERIAŁ  PROMOCYJNY

A TO C IEKAWE.  Rozmowa 
z KAZIMIERZEM FAŁOWSKIM, kandy-
datem na prezydenta Nowego Sącza, 
którego jedną z głównych obietnic 
w kampanii jest odbudowa sądeckie-
go zamku…

– Kazimierz Wielki wybudował zamek 
w Nowym Sączu, a Kazimierz Fałowski 
go odbuduje? 

– Zamek w Nowym Sączu do 18 
stycznia 1945 roku był najstarszym 
zabytkiem w mieście. Został wysa-
dzony na rozkaz sowieckich władz 
partyzanckich. W Polsce ludowej 
pojawiały się propozycje jego od-
budowy, ale niestety nikt nie za-
jął się tym na poważnie. W latach 
30. ubiegłego wieku, kiedy za-
mek był remontowany, umiesz-
czono w nim Muzeum Ziemi Są-
deckiej. W roku 2024 kończy się 
dzierżawa Domu Gotyckiego i bu-
dynek zostanie zwrócony władzom 
kościelnym. Nowosądeckie Mu-
zeum Okręgowe straci swoją sie-
dzibę i nie będzie miało gdzie umie-
ścić swoich zbiorów. Odbudowany 
zamek byłby miejscem idealnym 
na siedzibę muzeum. Oczywiście 
jego kubatura byłaby większa niż 
potrzeby Muzeum Okręgowego 
– stworzyłoby to ogromne moż-
liwości w jego zagospodarowaniu 
jako obiektu o ogromnym znaczeniu 

kulturalnym i historycznym. Stałby 
się także ważną wizytówką miasta 
i ważnym elementem w przywraca-
niu jego świetności. Ciągle mówimy 
o przyciąganiu turystów do miasta 
– czyż nie ma lepszego pretekstu jak 
nowo odbudowany zamek? Gdyby 

udało się jeszcze umieścić na zamku 
replikę korony Kazimierza Wielkie-
go, która powstała w Nowym Sączu, 
to nie musielibyśmy się martwić 
o turystów. Wiele można by powie-
dzieć jeszcze o całym szeregu im-
prez, jakie pojawiłyby się na zamku, 

a zwłaszcza wszelkich historycz-
nych rekonstrukcji coraz bardziej 
popularnych w naszych czasach.
– Ma Pan gotową wizualizację zamku, 
(na zdjęciu), stworzoną przez artystkę 
Renatę Brzezowską. I tak według Pana 
należałoby go odbudować? 

– Niekoniecznie – chociaż ten 
wygląd jest wierny jego przed-
wojennym kształtom. Z tego, 
co wiem, to Muzeum Okręgo-
we w Nowym Sączu dysponuje 
kilkoma wstępnymi projektami 
jego odbudowy. Jest także pro-
jekt odbudowy opracowany w la-
tach 50. przez profesora Stefana 
Świszczowskiego.
– O jakich kosztach odbudowy 
mówimy?

– Kilka lat temu koszt odbu-
dowy zamku szacowano na oko-
ło 60 milionów złotych. Myślę, 
że najważniejsze jest rozpoczęcie 
procesu odbudowy. Dla miasta nie 
są to wielkie koszty, a umożliwia-
ją dalsze zdobywanie środków ze-
wnętrznych na ten cel. 
– Sądecka Wenecja czy zamek? 

– Obecne władze miasta twier-
dzą, że na budowę Sądeckiej We-
necji będą pozyskiwać środki ze-
wnętrzne. Skoro tak, to ten sposób 
pozwala na promowanie także od-
budowy zamku, która powinna być 
priorytetowa. Można upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu. Miasto 
powinno natomiast zabiegać o bu-
dowę drogi wzdłuż Dunajca, któ-
ra połączyłaby obydwie inwestycje, 
odciążyła stare miasto i ułatwiła 
dojazd do osiedla Wólki.

Rozmawiał (PAT)

Muzeum w sądeckim zamku? 

Kazimierz Fałowski chce przekonać do siebie wyborców wizją odbudowy sądeckiego zamku

Jak informuje nas Piotr Grześków, 

prezes Fundacji Promocji Nauki 

i Kreatywności, 26 listopada o go-

dzinie 12:00 przy Barbackiego 91 

odbędą się warsztaty prezentują-

ce program „Wielokulturowa toż-

samość Sądecczyzny”. 

Jest to  opracowany przez Fun-

dację nowoczesny program eduka-

cyjny, który ma na celu upowszech-

nienie wiedzy oraz pobudzenie 

zainteresowania historią regionu 

i  jego dziedzictwem kulturowym. 

Program będzie również promował 

kulturę i tradycje mniejszości narodo-

wych i grup etnicznych zamieszku-

jących Sądecczyznę. Przeznaczony 

jest dla młodzieży gimnazjalnej i po-

nadgimnazjalnej. Będą z niego mogły 

korzystać szkoły, biblioteki, świetlice 

i inne instytucje pracujące z młodzie-

żą. Materiały udostępnione zostaną 

również na stronie internetowej pro-

jektu wts.fpnik.pl na licencji Creative 

Commons, umożliwiającej ich dar-

mowe rozpowszechnianie, kopio-

wanie, przetwarzanie, a przez to do-

stęp do szerokiej rzeszy odbiorców 

i rozbudowę o własne pomysły. Pro-

gram „Wielokulturowa tożsamość 

Sądecczyzny” ma się stać zachętą 

do podejmowania przez nauczycieli 

i uczniów zajęć oraz wycieczek po-

pularyzujących wiedzę o wielokultu-

rowych tradycjach regionu.

 Autor programu, Krzysztof Ma-

łota przeprowadził zajęcia pilota-

żowe z  uczniami z  Gimnazjum nr 

2. W  trakcie tych zajęć młodzież 

zwiedzając kolejne sektory sąde-

deckiego skansenu, poznawała kul-

turę Lachów, Górali, Pogórzan oraz 

Łemków i  Niemców Galicyjskich. 

Zwiedzając świątynie, poznawano 

podobieństwa i  różnice występu-

jące w  kościołach rzymskokatolic-

kim, greckokatolickim oraz ewan-

gelickim. Wizyta w  skansenie była 

też świetną okazją do poznania lu-

dowego rękodzieła. W  trakcie ko-

lejnych zajęć młodzież odszukiwa-

ła miejsc, w których można oglądać 

dzieła artystów związanych z  Są-

decczyzną. Zwieńczeniem tej części 

zajęć była wizyta w Galerii Marii Rit-

ter. Nie mogło obejść się bez wizy-

ty w Domu Gotyckim, Galerii Daw-

na Synagoga oraz na ruinach zamku. 

W trakcie zajęć dyskutowano rów-

nież na  temat procesu globalizacji 

i jego wpływu na przenikanie i upo-

dabnianie się kultur. Zajęcia prowa-

dzone były z  wykorzystaniem ele-

mentów webquestu, stąd punktem 

wyjścia do części zajęć była analiza 

dostępnych w  sieci publikacji i  fil-

mów (np. zbiory Sądeckiej Bibliote-

ki Cyfrowej, kanał youtube Muzeum 

Okręgowego). 

Kolejna ciekawa inicjatywa Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
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Złotym Jabłkiem Sądeckim, za wieloletnią dzia-

łalność społeczną na  rzecz mieszkańców Sądec-

czyzny, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyróżnił 

Marię Ruśniak. 

Maria Ruśniak jest nauczycielem z wykształce-

nia i powołania. Od 1987 sprawuje funkcję dyrekto-

ra Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej. 

W  latach 1990–1998 pełniła funkcję przewod-

niczącej Rady Gminy w Kamionce Wielkiej, a na-

stępnie przez dwie kadencje (1998–2006) była 

radną Powiatu Nowosądeckiego. W Radzie pełni-

ła m.in. funkcje przewodniczącej Komisji Polityki 

Społecznej. Pracowała również w Radzie Społecz-

nej Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i  Terapii 

Uzależnień w Nowym Sączu w latach 2002 – 2010. 

Jest świetną organizatorką i zwolenniczką kultywowania tradycji ludowych, 

posiada niezwykłą umiejętność mobilizacji do działań dla dobra ogółu. W szkole 

gdzie pracuje działają - UKS „Krzemień”, Zespół Śpiewaczy „Kamionczanki” 

(w którym Pani Maria aktywnie bierze udział ) oraz chór.

Złote Jabłko Sądeckie dla Marii Ruśniak

Odznaczenie wręczyli starosta Jan Golonka oraz wicestarosta Mieczysław Kiełbasa

KWW Sądecki Ruch SamorządowyKWW Sądecki Ruch Samorządowy

Wybory do Rady Powiatu Nowosądeckiego

Okręg nr 5
Lista nr 14 – Żółta karta do głosowania
Gmina Kamionka Wielka

Gmina Nawojowa

Gmina Łabowa

Pozycja 2
MARIA RUŚNIAK – mieszka w Kamionce Wielkiej, trzy córki: Jolanta, 

Katarzyna, Małgorzata, wykształcenie wyższe. W latach 1967–1969 na-

uczyciel w Królowej Górnej. Od roku 1969 nauczyciel, a od 1987 roku 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Kingi w Kamionce Wielkiej, 

od 2010 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kamionce Wielkiej. Radna 

gminy w latach 1986–1990, następnie od 1990 do 1998 roku przewodni-

cząca Rady Gminy Kamionka Wielka. Radna Powiatu Nowosądeckiego 

II i III kadencji (1998–2006), przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej 

RPN. Miłośniczka oraz wielka propagatorka folkloru i kultury ludowej. 

Kierownik zespołu śpiewaczego „Kamionczanki”. Do nowej Rady kan-

dyduje pod hasłem: „Edukacja dzieci i młodzieży najważniejszym zada-

niem społeczeństwa”. Chciałabym zająć się oświatą, edukacją, kulturą, 

zdrowiem i szeroko rozumianą opieka społeczną.

MariaMaria  RUŚNIAKRUŚNIAK
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To świetna wiadomość dla tych, 
którym nieobojętne są losy gminy, 
w której żyją i pracują na co dzień. 
Niedawno pismo samorządowe 
„Wspólnota” z siedzibą w Warszawie 
opublikowało ranking pn. „Najszyb-
ciej rozwijające się gminy w latach 
2010 – 2014”. Publikację przygoto-
wano na podstawie danych z Banku 
Danych Lokalnych Głównego Urzę-
du Statystycznego i bazy danych Mi-
nisterstwa Finansów. Podegrodzie 
w skali kraju zajęło 305 miejsce zaś 
w skali powiatu nowosądeckiego 
uplasowało się na III pozycji za Kry-
nicą-Zdrój i Nawojową.

„Wspólnota” zleciła badania 2479 
jednostek biorąc pod lupę wszyst-
kie gminy i miasta na prawach po-
wiatu. Porównano je w wymiarach 
– gospodarczym, społecznym, in-
frastrukturalnym i finansowym. Nie 
liczyło się w rankingu, czy gmina 
była bogata w 2010 roku, a jedy-
nie to w jakim stopniu udało się jej 

przez te cztery lata zmienić. Ocenio-
no – dochód na osobę, finanse gmin-
ne, gospodarkę, infrastrukturę (dro-
gi, kanalizację, wodociągi) i jakość 
życia mieszkańców.

Jak wspomnieliśmy Krynica-
Zdrój z dochodem na jednego miesz-
kańca (4637 złotych) zajęła 135 miej-
sce w kraju, Nawojowa uzyskała w tej 
klasyfikacji 295 miejsce (dochód 
na mieszkańca 3012 złotych), a Po-
degrodzie 305 miejsce z dochodem 
na mieszkańca 3216 złotych. Wyniki 
te świadczą, że Podegrodzie zrobiło 
decydujący krok w swoim rozwoju 
mijającej kadencji obecnych władz 
samorządowych.

- Ranking potwierdza, że tych 
czterech lat w gminie nie zmar-
nowano – mówi Dariusz Kowal-
czyk, przewodniczący Rady Gminy. 
– Nowe drogi, nowe budynki uży-
teczności publicznej takie jak żło-
bek, przedszkole, biblioteka w Po-
degrodziu, sala gimnastyczna przy 

Szkole Podstawowej w Gostwicy, ge-
neralny remont budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury, remont świetlicy 
w OSP w Podrzeczu sprawiają, że ży-
cie mieszkańców gminy staje się coraz 
bardziej wygodniejsze, żeby nie po-
wiedzieć komfortowe. W efekcie tej 
naszej wspólnej pracy na rzecz miesz-
kańców gmina staje się z roku na rok 
atrakcyjniejsza dla przybyszy z ze-
wnątrz. Budują nowe domy, zakłady 
pracy osiedlając się tutaj. Na koniec 
kadencji zostawiamy wspólnie z pa-
nią wójt Małgorzatą Gromalą, radny-
mi gminę w znakomitej kondycji fi-
nansowej,  z budżetem na poziomie 
59 milionów złotych oraz rekordowo 
niskim zadłużeniem ponad 8 procent 
rocznego budżetu. To świetna sytuacja 
wyjściowa dla władzy samorządowej, 
która zostanie wybrana 16 listopada, 
a więc za 10 dni. Bo pozwala stan bi-
lansów na realizację nowych projek-
tów finansowych przez UE.

  (KAN)

ROZMOWA  z MAŁGORZATĄ 
GROMALĄ, wójtem Podegrodzia.

- Co z mijającej już wkrótce czterolet-
niej kadencji przyniosło Pani najwięk-
szą satysfakcję zawodową?

– Największą satysfakcję spra-
wia mi nadspodziewanie dobra 
współpraca z mieszkańcami gmi-
ny. Kiedy zostałam wybrana wój-
tem przyjęłam zasadę bycia  wój-
tem wszystkich jej mieszkańców, 
wójtem wszystkich sołectw, or-
ganizacji społecznych, pozarzą-
dowych, wszystkich wspólnot. 
Myślę, że to mi się w jakiś spo-
sób udało i dlatego mamy takie 
wspólne osiągnięcia wysoko oce-
niane przez niezależne ośrodki, jak 
choćby ostatni ranking pisma sa-
morządowego „Wspólnota”, które 
umieściło naszą gminę na III miej-
scu w powiecie nowosądeckim pod 
względem rozwoju cywilizacyj-
nego w ostatnich czterech latach.
- Czemu w głównej mierze zawdzię-
cza gmina ten skok cywilizacyjny, jak 
to Pani określiła?

- Podegrodzie, jak każda mała 
gmina w naszym kraju o charak-
terze rolniczym ma zbyt małe wła-
sne dochody budżetowe, aby tylko 
z nich realizować większość nie-
zbędnych dla życia mieszkańców 
inwestycji. Dlatego dobra współ-
praca z władzami wojewódzkimi, 
powiatowymi jest fundamental-
na w pozyskiwaniu dodatkowych 
pozabudżetowych pieniędzy. Ale 
przecież nie tylko z nimi obecnie 
współpracowałam przez te ostat-
nie lata, bo przecież wspomagały 
nas agendy rządowe, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
itp., itd. Jednym słowem wszystkie 
inwestycje mogliśmy zrealizować, 
bądź realizujemy w dalszym ciągu, 
dzięki odważnej naszej polityce fi-
nansowej, co niektórzy zarzucają 
nam, że zbyt odważnej, i pozyski-
waniu pieniędzy ze źródeł krajo-
wych i Unii Europejskiej.

Co do odważnej mojej polityki fi-
nansowej mogę jedynie powiedzieć, 
że zdała znakomicie egzamin. Kie-
dy obejmowałam stanowisko wój-
ta, cztery lata temu, zastałam gminę 
z deficytem w wysokości blisko 4,3 
miliona złotych i długiem wynoszą-
cym 10,34 procent budżetu. Za 2013 
rok Podegrodzie może się pochwalić 
nadwyżką budżetową w wysokości 
1.355 mln złotych i spadkiem dłu-
gu do poziomu 8,37 proc. budżetu 
gminy. I jest to jedno z najniższych 
zadłużeń gmin w Małopolsce.
- Bilansujemy czteroletnią kaden-
cję i co oczywiste mieszkańcy postrze-
gają dokonania wybranych przez sie-
bie władz samorządowych pod kątem 
inwestycji zwłaszcza infrastruktural-
nych. Jakie Pani zdaniem były te naj-
ważniejsze inwestycje?

- Może podzielmy je na różne 
sfery życia gospodarczego, spo-
łecznego, kulturalnego. Dla mnie 
największym sukcesem w katego-
riach wręcz moralnych jest uzna-
nie przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Tarnowie mojej de-
cyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzięcia pod 
nazwą „Budowa zachodniej ob-
wodnicy Nowego Sącza –połącze-
nie miejscowości Brzezna z drogą 
krajową nr 28”. Decyzję wyda-
łam 19 lutego 2013 roku i przez ten 
czas zajmowały się nią na wnio-
sek pracowników tej jakże po-
trzebnej inwestycji SKO w Nowym 
Sączu i Tarnowie. Budowa dro-
gi, której inwestorem jest powiat 
nowosądecki zawisła na włosku. 
Więc mogę powiedzieć, że odnio-
słam moralne zwycięstwo, kie-
dy tarnowskie SKO moją decyzję 
środowiskową uznało i potwier-
dziło. To nie ja blokowałam budo-
wę tej trasy, ale jej przeciwnicy. Ja 
orędowałam, gdzie mogłam za bu-
dową, która ułatwi życie tysiącom 
mieszkańców całej Sądecczyzny 
nie tylko Nowego Sącza. Obwod-
nica ma być gotowa jesienią przy-
szłego roku i oby się tak stało.

Jeśli chodzi o inwestycje infra-
strukturalne to niewątpliwie naj-
większym wyzwaniem na najbliż-
sze lata, oczywiście oprócz budowy 
i modernizacji dróg jest poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej. Bu-
dowę kanalizacji prowadzić bę-
dziemy wspólnie z Chełmcem. Ale 
na terenie naszej gminy to zada-
nie warte ponad 22 mln złotych, 
na które otrzymaliśmy dofinanso-
wanie blisko 11,9 mln złotych.

W ramach poprawy jakości ży-
cia mieszkańców, zwłaszcza mło-
dych jako sukces odnotowuję bu-
dowę pod jednym dachem żłobka, 
przedszkola, biblioteki gminnej 
w Podegrodziu. Ponadto mogę tu-
taj jeszcze wspomnieć tegorocz-
ne obchody 1000-lecia Podegro-
dzia. Skromne na miarę naszych 
możliwości. Ale wszystkie impre-
zy związane z jubileuszem przygo-
towane zostały z jak największym 
udziałem naszych mieszkańców 
– nauczycieli, druhów Ochotni-
czych Straży Pożarnych, pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich i oczywiście 
pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury. Powtórzę co powiedzia-
łam na początku naszej rozmowy 
– współpraca z mieszkańcami gmi-
ny to największe osiągnięcie mo-
jej kadencji.

WOJCIECH KANIA

Klimat współpracy 
jest najważniejszy

NA 1000-LECIE

„Wspólnota” – wysoka ocena
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Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

informuje, że Gmina Stary Sącz

realizuje projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”

W ramach projektu zakupiono i przekazano 140 zestawów komputerowych z drukarkami 

i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz 44 zestawy komputerowe 

dla 11 jednostek podległych Gminie Stary Sącz.

Wartość projektu: 1 047 404,00 zł

Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł

Środki krajowe 157 110,60 zł

www.wykluczenie.stary.sacz.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA

REKLAMA

LUDZ IE .  – Za wcześnie wyszłam za 
mąż… – to główny powód, dla które-
go sądeczanka Anna Majerczak zde-
cydowała się na udział w programie 
„Perfekcyjna Pani Domu”. Widzowie 
TVN mogli w poniedziałek oglądać jej 
walkę z nieczyszczonym od trzech lat 
piekarnikiem. 

Korony Perfekcyjnej Pani Domu 
Anna Majerczak co prawda nie zdo-
była, jednak, jak przyznaje: – Zro-
biłam to dla męża i dzieci. Choć 
może jednak w głównej mierze dla 
siebie. Potrzebuję uporządkować 
nie tylko mieszkanie, ale i swo-
je życie. Od czegoś trzeba było 
zacząć.

Ania wyszła za mąż w wieku 18 
lat. W prezencie ślubnym otrzymała 
od mamy mieszkanie w Nowym Są-
czu i wraz z mężem i synkiem Wojt-
kiem przeprowadzili się na swoje. 
Niedługo  potem na świecie poja-
wiła się ich córka Zuzia. 

– Dziś mam świadomość, że ja 
nic nie potrafiłam zrobić, zresztą 
nadal wszystkiego się uczę. Sprzą-
tać? Nigdy tego nie robiłam. Tyle 
co uprać i jakoś wcisnąć do sza-
fy rzeczy. Gotowanie? Zrzuciłam 
na męża. Ja zajmowałam się dzieć-
mi – wyznaje w rozmowie z nami 
dziś 22–letnia kobieta.

Sprzątanie „zrzuciła” z ko-
lei na mamę i babcię, które od-
wiedzając ją, zakasywały rękawy, 

nie mogąc patrzeć na bałagan w jej 
mieszkaniu. Nie były zadowolone, 
gdy dowiedziały się, że ich Ania 
chce wziąć udział w telewizyjnym 
programie. – Ostatecznie rozłożyły 
ręce, choć nie ukrywały przy mnie, 
że im wstyd. Niemniej po progra-
mie mama się śmiała, że co mie-
siąc ekipa TVN powinna do mnie 
przyjeżdżać, bo tak perfekcyjnie 
posprzątanego mieszkania nie 
miałam – opowiada Ania. 

Gdy odwiedzamy ją tuż przed 
emisją programu z jej udzia-
łem, przeprasza, że już tak per-
fekcyjnie nie jest. – Przy dwójce 

dzieci trudno utrzymać stan ide-
alny. W końcu to nie muzeum. Ale 
kurzu nie ma, tylko jeszcze za-
bawki niepozbierane i te okruchy 
w kuchni – usprawiedliwia się, szy-
kując maluchom kolację. 

Mąż wyjechał do pracy za grani-
cę. Została więc sama z dwójką dzie-
ci. W opiece nad Zuzią pomaga bab-
cia, Wojtek chodzi do przedszkola, 
a ona próbuje złapać nawet doryw-
cze prace. Udziela się też jako wo-
lontariuszka, spotykając się z oso-
bami uzależnionymi od alkoholu. 

– W domu się nie przelewa. 
A moja choroba też powoduje, 

że nie na wszystko starcza sił 
– wyznaje 22–latka z wadą serca. 

Oglądamy wspólnie program. 
– Czuję, że się zaczynam czerwie-
nić. Uff, ale takiego stanu miesz-
kania jak moja rywalka to nie 
miałam. Nic dziwnego, że wy-
grała – śmieje się. – Najgorsza 
to chyba była ta kuchenka nie-
myta od trzech lat. Cały dzień ją 
szorowałam. 

Ekipa telewizyjna była u niej trzy 
razy. – Tu nie najlepiej wyglądam 
– ocenia siebie. – Ale akurat na-
granie było na drugi dzień po tym, 
jak dowiedzieliśmy się, że zmarł 

tata Szczepana. Płakałam całą noc 
i to widać na zdjęciach. 

Kiedy program się kończy, Ania 
rzuca refleksyjnie: – Wiesz, mam 
wrażenie, że w moim życiu pa-
nuje chaos. Postanowiłam po ko-
lei je uporządkować. Zaczęłam 
od sprzątania mieszkania. Mąż 
znalazł pracę za granicą, ja myślę 
już poważnie o założeniu swojej 
działalności, więc może i sprawy 
finansowe pójdą lepiej. Najbar-
dziej jednak życzyłabym sobie 
„porządnego” zdrowia dla siebie 
i bliskich…

(KG)

Porządkowanie życia zaczęła od… „Perfekcyjnej Pani Domu” 

Rywalką Anny Majerczak w programie była 29-letnia Aleksandra z Tychów Do wieczornego programu dotrwała mała Zuzia. Oglądała odcinek razem z mamą
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 NAJLEPSZE OKNA DRZWI BRAMY 

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 

e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 

e-mail: zielona@tomexokna.pl

ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 

e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 

tel. 18 264 88 59, 

e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 

tel: 013 445 23 29, 

e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 

e-mail: krosno@tomexokna.pl

Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 

e-mail: gorlice@tomexokna.pl

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

Teraz wyższy standard 
za 0 zł TYLKO W TOMEXIE
U NAS NIE DOPŁACASZ NIC I CIESZYSZ SIĘ PRODUKTEM Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI!

*Super ciepła automatyczna brama UniTherm z innowacyjnym panelem INNOVO o grubości 60mm w cenie bramy UNIPRO.

Oferta obowiązuje od 15 września do 15 listopada 2014 r. - sprawdź w Punktach Sprzedaży TOMEX

PROMOCJA
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do zadań 
           specjalnych

Pełen asortyment wysokiej jakości produk- 
tów, fachowe i pewne doradztwo oraz 
odpowiedzialność czynią z firmy Greinplast 
niezawodnego i pewnego partnera, tworzą- 
cego solidną markę systemów ociepleń spod 
znaku żółwia.

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 
materiałów szeroko rozumianych jako  
chemia budowlana oraz systemów 
ociepleń budynków.

www.greinplast.plFarby

REKLAMA

KULTURA.  O tym, jak bardzo są-
deczanie chcą obcować ze sztu-
ką aktorską widać co roku podczas 
Jesiennego Festiwalu Teatralne-
go w Miejskim Ośrodku Kultury. Te-
goroczna impreza przeszła już do hi-
storii, ale głód teatru mieszkańców 
być może uda się zaspokoić nowej 
formacji teatralnej, która powstaje 
na Sądecczyźnie.

Storia 
Już w grudniu będziemy świad-

kami pierwszego spektaklu w wy-
konaniu teatru historyczno–ko-
stiumowego Storia ze Starego 
Sącza. Rozpocznie on działalność 
dzięki współpracy Starosądeckie-
go Centrum Kultury i Fundacji No-
mina Rosae. Szczegóły finansowe 
zawartej przez ten duet umowy 
są objęte tajemnicą, ale Wojciech 
Knapik, dyrektor centrum zdra-
dza, że najbliższy rok współpracy 
będzie kosztować kilkanaście ty-
sięcy złotych. Przyznaje, że próba 
utworzenia teatru to skok na głę-
boką wodę. – Będziemy sięgać 
po tańsze i droższe produkcje. Po-
nieważ to premierowe działanie, 
idziemy na duże kompromisy. Ak-
torzy chcą przede wszystkim grać, 
dlatego ich wymagania płacowe 
nie są wygórowane – wyjaśnia. 

– Nie jesteśmy teatrem etatowym. 
Nie zatrudniamy ani jednego ak-
tora, dyrektora artystycznego, 
sprzątaczek czy garderobianych. 
Coraz więcej teatrów w Polsce 
funkcjonuje w takiej formule i kto 

wie, czy nie ma ona więcej plusów 
niż minusów.

– Spraw finansowych oczywi-
ście się boimy, bo sytuacja teatrów 
jest trudna. Ale teatr jest po prostu 
magiczny – dodaje Maria Molenda, 

prezes Fundacji Nomina Rosae i ko-
stiumolog. – A ponieważ kochamy 
piękne kostiumy, to na pewno za-
dbamy o to, żeby ten teatr ujmował 
swoją estetyką – podkreśla. 

Storia ma promować Stary Sącz 
jako miejsce przyjazne sztuce ak-
torskiej. Przedstawień ma być tam 
o wiele więcej niż do tej pory. – Chce-
my zapraszać zawodowe teatry, 
które uzupełnią ofertę kulturalną 
naszego regionu. Trwają rozmowy 
o współpracy z Teatrem Witkace-
go czy teatrem Banialuka z Bielska–
Białej – zapowiada Knapik. 

Sam teatr Storia będzie miał 
rocznie trzy premiery. Pierwsza 
z nich – „Królowa Śniegu” odbę-
dzie się na deskach starosądeckie-
go Sokoła 4 grudnia. Zostanie po-
wtórzony 6 i 28 grudnia. Weźmie 
w nim udział 10 aktorów. Spektakl 
reżyseruje Łukasz Gołąb, sceno-
grafię opracowuje Łukasz Przybył-
ko, a kostiumy przygotowuje Ma-
ria Molenda.

Studio K
Nowy Sącz nie doczekał się jesz-

cze teatru z prawdziwego zdarzenia, 
choć w mieście działa teatr amator-
ski z 92–letnią tradycją. Chodzi 
oczywiście o Teatr Robotniczy im. 
Bolesława Barbackiego, działający 

przy sądeckim MOK. Częściowo 
na terenie Nowego Sącza miał dzia-
łać teatr Studio K z Krynicy, zało-
żony przez rodzinę Królów. Stało 
się to możliwe dzięki współpracy 
z MCK Sokół. I jeszcze w tym mie-
siącu będzie można tam oglądać 
„Emigrantów” Sławomira Mrożka 
w wykonaniu artystów z uzdrowi-
ska. Niestety, krynickiemu teatro-
wi nie wiedzie się najlepiej. Powody 
drzemią w kwestiach finansowych. 
Dyrektor, Jerzy Król rozważa nawet 
przeprowadzkę do Nowego Sącza. 
Nie ukrywa, że jeśli w nadchodzą-
cych wyborach nie zmieni się skład 
Rady Miasta, z którą nie może dojść 
do porozumienia, to będzie zmu-
szony zmienić siedzibę teatru. – Bez 
pomocy, funduszy trudno coś zro-
bić. Wiadomo, że gdy o jakieś pie-
niądze zewnętrze wnioskują Jan-
da, Kamiński i Studio K – to my 
ich nie dostaniemy. A w Krynicy 
nie ma mądrych radnych. Straci-
łem trzy lata na ich przekonywa-
niu – mówi dyrektor teatru i uza-
leżnia decyzję o dalszej działalności 
od tego, czy miasto przyzna pienią-
dze na teatr. Premiera „Emigran-
tów” może wiec się okazać ostat-
nią w wykonaniu profesjonalnego 
teatru z Krynicy. 

(PAS)

Między sztuką a ekonomią
Teatr Storia będzie 
miał rocznie trzy 
premiery. Pierwsza 
z nich – „Królowa 
Śniegu” odbędzie 
się na deskach 
starosądeckiego 
Sokoła 4 grudnia.
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www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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PIŁKA NOŻNA Kole-
jarz Stróże zniknął z mapy 
pierwszoligowych klubów, 
a piłkarze musieli szukać 
nowych pracodawców. 
Te zmiany z konieczno-
ści, nie wszystkim wyszły 
na zdrowie i potwierdzi-
ły tylko, że na większość 
piłkarzy z I ligi ekstraklasa 
nie czeka. 

Kilku przeniosło się 
do klubów drugoligo-
wych. Stało się to udziałem m.in. wy-
chowanka Sandecji Mateusza Wilka 
czy związanego od wielu lat z Kole-
jarzem Michała Gryźlaka, do których 
pomocną dłoń wyciągnął Zbigniew 
Szubryt i Limanovia. Ani niestety nie 
był to awans sportowy dla nich, ani 
też specjalne wzmocnienie dla klubu 
– Limanovia zajmuje przedostatnie 
miejsce w tabeli. Niektórzy zacho-
wali status pierwszoligowców. Kilku 
piłkarzy przeszło razem z trenerem 
Przemysławem Cecherzem do GKS-
–u Tychy. Jednak ani Maciej Kowla-
czyk, ani Wojciech Trochim, ani Łu-
kasz Bocian pierwszej ligi na Śląsku 
nie zawojowali i już raczej nie zawo-
jują, a Cecherz od paru dni już nie 
jest szkoleniowcem GKS–u. Okazało 
się, że recepty na sukces w Stróżach 
(4. miejsce na zapleczu ekstrakla-
sy dwa lata temu) do Tych się prze-
nieść nie da. Do Sandecji wrócili Se-
neglaczyk Tidiane Niane i po sześciu 
latach wychowanek Dawid Szufryn. 

Trafili z deszczu pod rynnę, bo San-
decja po wewnętrznych kłopotach, 
zawierusze z trenerami i zawiesze-
niu Jano Frohlicha zupełnie nie może 
się pozbierać.

Pewną nadzieję dało ostatnie zwy-
cięstwo nad GKS–em Katowice, so-
lidnym ligowym średniakiem. San-
decja zagrała zębem i agresywnie. 
Zainkasowała trzy punkty i ucie-
kła ze strefy spadkowej. Piłkarze 
i trener Piotr Stach mogą na chwi-
lę odetchnąć. 

– Odczuwam coś na kształt ulgi, 
bo te punkty były nam potrzebne 
jak rybie woda – przyznaje Stach. 
– Dziękuję zatem wszystkim zawod-
nikom za determinację i wolę wal-
ki do ostatniego gwizdka sędzie-
go. Wdzięczny też jestem kibicom 
za wytworzenie wspaniałej atmos-
fery. Wygrana sprawiła, że do ko-
lejnych spotkań będziemy mogli 
podchodzić już bez takiego obcią-
żenia psychicznego, które często 

paraliżuje poczyna-
nia zawodników. Nie 
oznacza to, że osiądzie-
my na laurach. I liga jest 
tak wyrównana, że każ-
da drużyna może wy-
grać z każdą, dlatego 
w Ząbkach postaramy 
się o miłą niespodzian-
kę dla sądeckich fanów.

Otóż to w I lidze nie 
ma zdecydowanego li-
dera. Prowadzi Terma-
lica, a fakt, że o awansie 

myśli Zagłębie Lubin, czyli spad-
kowicz z ekstraklasy nijak do niej 
w tym momencie nie przystający, 
nie czyni walki o nią specjalnie zaj-
mującą. I liga szkoli, nie ”produku-
je” piłkarzy dla najwyższej klasy roz-
grywkowej, a powinna. Dominuje 
tam walka i determinacja, a nie gra 
w piłkę. Wychowanek Bartosz Szeli-
ga, który nieźle radzi sobie w Piaście 
Gliwice, tylko potwierdza tę regu-
łę. Bo kto jeszcze? Synonim zmar-
nowanego talentu Janczyk, grzeją-
cy ławkę w Amkarze Perm Zbozień, 
czy waleczny do upadłego, ale nie-
wiele ponadto, Korzym. We wtorek 
Przemysław Szarek dostał powołanie 
na mecz reprezentacji do lat 19 z Tur-
cją, ale, chcąc grać kiedyś w ekstra-
klasie, musi pamiętać, że wspomnia-
ny wyżej Mateusz Wilk też grywał 
w młodzieżowych kadrach Polski 
u trenera Marcina Dorny. Dzisiaj jego 
nazwiska raczej nikt tam nie pamięta.

(BOG)

WSPOMNIENIE .  Stowarzyszenie Ki-
biców Sandecji Nowy Sącz, Polskie To-
warzystwo Historyczne oddział w No-
wym Sączu oraz Związek Sądeczan 
organizują kolejne spotkanie z cyklu 
„Bliżej Historii”.

Jutro, 7 listopada, przypada setna rocz-
nica urodzin Jana Freislera, przedwo-
jennego sportowca Sandecji, partyzan-
ta, kuriera Polski Podziemnej, więźnia 
reżimu komunistycznego.

Spotkanie poświęcone pamięci 
Jana Freislera rozpocznie się o godz. 
18 w Sali Przemienienia Pańskiego 
przy Bazylice św. Małgorzaty w No-
wym Sączu, a gościem specjalnym 

tego dnia będzie dr Wojciech Frazik 
z krakowskiego Oddziału Instytu-
tu Pamięci Narodowej, który wy-
głosi referat na temat biografii Jana 
Freislera. Podczas spotkania będzie 
można kupić publikację pt. "Emi-
sariusz wolnej Polski. Biografia po-
lityczna Wacława Felczaka (1916–
1993)", w której można znaleźć wiele 
informacji odnośnie sądeckich ku-
rierów, oraz 38 numer (grudzień 
2013 r.) Zeszytów Historycznych Wi-
N–u, w których ukazał się drukiem 

własnoręcznie pisany raport Jana 
Freislera z działalności kurierskiej 
podczas okupacji. Freisler przed woj-
ną aktywnie trenował różne dyscy-
pliny sportowe najpierw w Kolejo-
wym Przysposobieniu Wojskowym, 
a następnie w KS KPW „Sande-
cja”– w szczególności narciarstwo 
i piłkę nożną (grał na pozycji skrzy-
dłowego w drugiej drużynie „Sande-
cji”. Upodobał sobie również samot-
ne wędrówki po Beskidzie Sądeckim. 

(BOG)

A TO C IEKAWE.  Justyna Kowalczyk 
objawiła się jako felietonistka. Pierw-
szy tekst już się pojawił, kolejne będą 
publikowane regularnie co ponie-
działek w sportowym dodatku „Ga-
zety Wyborczej”. 

– Nie mogłam się już doczekać, 
aż znów zacznę pisać. Już mi palce 
dygoczą. Zawsze to lubiłam, pisa-
łam już w kilku innych miejscach, 
miło mi było, że ludzie czekali 
na moje teksty. I cieszę się, że mogę 
do tego wrócić. Te będą chyba inne 
niż poprzednio. Chcę się bardziej 
dzielić swoją wiedzą o sporcie. 
Na luzie, ale przemycając coś dla 
tych wszystkich naszych amato-
rów wytrzymałościowców. Bie-
gaczy, kolarzy. Tych, którzy chcą 
przekraczać swoje granice. Chcę 
im pomóc. A wszystkim poopo-
wiadać trochę, jak wygląda życie 
wyczynowego sportowca – mówi 
najlepsza polska zimowa olimpij-
ka cytowana przez portal sport.pl. 

– Będzie trochę w formie bloga 
na pewno w pierwszej osobie pisa-
ne. Dobrze by było, gdybym potra-
fiła przemycić tu odrobinę wiedzy 
sportowej, dawkę motywacyjnych 
gadek, praktyczne wskazówki, 
w rodzaju: jak wstać i iść na tre-
ning nawet wtedy, gdy grawita-
cja łóżkowa działa znacznie sil-
niej niż zwykle.

Tymczasem Justyna Kowalczyk 
tak samo poważnie jak za pisanie 
zabiera się do ostatnich przygoto-
wań przed pierwszymi zawodami 
Pucharu Świata w Kuusamo, które 
odbędą się 29 listopada. Przed ro-
kiem na inaugurację sezonu w Fin-
landii mistrzyni olimpijska wygrała 
sprint i bieg na 5 km stylem kla-
sycznym. W tym roku zawodnicz-
kę z Kasiny Wielkiej na trasach jesz-
cze zobaczymy, ale sama mistrzyni 
zapowiada w rozmowach, że bę-
dzie startować jeszcze co najwy-
żej trzy lata.

(BOG)

Justyna złapała 
za pióro
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Słowo o Freislerze

Pierwsza liga równa w dół
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LUDZIE.  – Podczas rozmów z Zofią 
Rysiówną czułem bardziej jej troskę nie 
o mój zawód, ale o człowieczeństwo 
– mówi SEBASTIAN RYŚ, aktor Teatru 
Dramatycznego w Płocku, wnuk Zbi-
gniewa Rysia*, kuriera Armii Krajowej

– Na ile rodzinne historie, tradycje mia-
ły wpływ na to, kim zostałeś? Nazwisko 
zobowiązuje…?

– Spuścizna po moim dziadku 
od jakiegoś czasu staje się we mnie 
coraz bardziej świadoma. Kiedy by-
łem młodszy, więcej było w tym 
emocji, mniej czegoś definiowanego 
słowami. Czułem to, co było w mo-
jej rodzinie: jakie było jej pochodze-
nia, jakie losy. Niemniej dopiero, gdy 
wraz z moim ojcem i bratem stryjecz-
nym Bartoszem zintensyfikowaliśmy 
działania, jej spuścizna stała się dla 
mnie bardziej literalna, definiowal-
na. Myślę tu o kilku sprawach. By-
łem współredaktorem „Wspomnień 
kuriera” wydanych wraz z „Roczni-
kiem Sądeckim” – to wspomnienia 
dziadka, Zbigniewa Rysia, które sam 
spisywał w latach siedemdziesiątych. 
Następnie, po wielu latach starań ro-
dziny, a także jej przyjaciół, udało się 
w końcu mianować bulwar nad rzeką 
Kamienica i nadać mu nazwę „…ro-
dzeństwa Zbigniewa i Zofii Rysiów”.
– Spodziewałam się, że powiesz od razu 
o Zofii Rysiównie, że jesteś aktorem dzię-
ki ciotce aktorce…

– Wszystko splata się w jedną całość. 
Historia Zofii Rysiówny jest integral-
ną częścią wspomnień dziadka. Brała 
udział w jego misji kurierskiej, w uwol-
nieniu Jana Karskiego. Niezwykle za-
służyła się dla Polskiego Podziemia. Nie-
mniej nie tylko oni, ale chyba wszyscy 
Rysiowie w mniejszy czy większy spo-
sób byli tak zaangażowani w walkę. Nie 
zawężając jednak ich historii do dzia-
łalności wojennej, trzeba powiedzieć, 

że byli ludźmi niezwykle sumiennymi 
i szczerymi. Dziadek dopiął swego i zo-
stał po wojnie adwokatem. Ciotka była 
wybitną aktorką. I właśnie ta ich su-
mienność i szczerość działań była dla 
mnie najbardziej motywująca. A to, 
że jestem aktorem, ma swój fundament 
również w sferze emocji. Moi rodzice 

są śpiewakami operowymi, więc te-
atr, ze wszystkimi jego atrybutami, za-
wsze mnie fascynował, ale jednocześnie 
był dla mnie bardzo naturalnym świa-
tem. Nie myślałem jednak jako dziec-
ko, że będę aktorem. 
– Zbigniew Ryś zmarł w 1990 roku, 
gdy miałeś cztery lata. Pewnie Twoje 

wspomnienia ze spotkań z nim są zniko-
me, ale z ciotką miałeś okazję nieraz roz-
mawiać jako świadomy już nastolatek. 
W Nowym Sączu można właśnie oglądać 
wystawę „Sądeczanki w Ravensbrück”, 
której jedną z bohaterek jest Zofia Ry-
siówna. Rozmawiałeś z nią kiedykolwiek 
o tym, czy jedynie o aktorstwie?

– Nie, spotkania z nią nie były o ak-
torstwie, choć może gdzieś o jej ka-
rierę zahaczały. Nie miałem odwagi, 
a może też potrzeby pytać ją również 
o Ravensbrück. Znałem tę historię 
z przekazów rodzinnych i być może 
to mi wystarczało. Podczas rozmów 
z Zofią Rysiówną czułem bardziej jej 
troskę nie o mój zawód, ale o czło-
wieczeństwo. To były dyskusje o ży-
ciu. O tym, kim można być. I powiem 
szczerze, że ciotka była w tym bardzo 
konkretna i surowa. Myślę, że mimo-
chodem dawała mi pewne wytyczne. 
A aktorstwo przecież jest próbą zgłę-
biania siebie i drugiego człowieka…
– Czucie i emocje, o których mówisz, 
w jakiś sposób ściągają kolejne pokolenie 
Rysiów do Nowego Sącza. Historia i mia-
sto upomina się o swoich... 

– W pewnym momencie nastąpiła 
kulminacja naszych działań, zmierza-
jąca do tego, by upamiętnić bohate-
rów. Jak już mówiłem, rok temu uda-
ło się wydać wspomnienia dziadka. 
Tata napisał również książkę „Blizny 
wolności”, którą chciał oddać hołd 
Janowi Karskiemu i swojej rodzi-
nie. Na kanwie tej historii powstały 
dwa słuchowiska. „Blizny wolności” 
były też inspiracją do napisania sztu-
ki teatralnej. Niemniej zwieńczeniem 
naszych starań i kontynuacją przy-
należności do Nowego Sącza, spra-
wieniem, że pamięć o nich jest ciągle 
żywa – było oficjalne nazwanie bul-
waru nad Kamienicą imieniem Zbi-
gniewa i Zofii Rysiów. 
– Ze wspomnianą sztuką teatralną przy-
jeżdżasz 8 listopada do Nowego Są-
cza. Czego sądeczanie mogą się po niej 
spodziewać? 

– „Zupą rybną w Odessie” otwie-
ramy w sobotę festiwal Iubilaei Can-
tus w Małopolskim Centrum Kultury 
„Sokół”. Sztuka ta ukazuje alterna-
tywną historię Jana Karskiego. Moż-
na się spodziewać, że... Hitler umie-
ra w 1943 roku, wszyscy więźniowie 
zostają wypuszczeni z obozów kon-
centracyjnych, a Jan Karski, dzięki 
któremu udaje się uratować setki ty-
sięcy, a nawet miliony ludzi, staje się 
gwiazdą, można rzec – ikoną popkul-
tury. I w tym alternatywnym świecie, 
bohater w którego rolę się wcielam, 
fan Karskiego, podczas wizyty w re-
stauracji w Odessie zaczyna zadawać 
sobie pytania: o zasadność i słuszność 
misji Karskiego, o tym, w jaki sposób 
świat reagował na misję Emisariusza. 
 – Na ile Nowy Sącz, choć nigdy tu nie 
mieszkałeś, jest Twoim miastem?

– Nie wiem, czy to się wszystkim 
sądeczanom z krwi i kości spodoba. 
To miejsce, do którego przyjeżdżam 
z wielkimi i pozytywnymi emocja-
mi. I czuję, że to moje miasto. Bar-
dzo się cieszę na kolejne spotkanie za 
kilka dni, kiedy będę mógł przekazać 
coś od siebie. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

*  Zbigniew Ryś (pseudonim "Zbyszek", 
"Fantom"), kurier Armii Krajowej, 
w 1940 r. był głównym organizatorem 
udanej akcji uwolnienia Jana Karskie-
go ze szpitala w Nowym Sączu. W tym 
przedsięwzięciu wzięła też udział m.in. 
Zofia Rysiówna (siostra Zbigniewa) 
– wybitna aktorka, a kluczową rolę 
odegrał dr Jan Słowikowski.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 pospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

Praca w Niemczech
Poszukujemy na okres 

od 15.11. do 23.12.2014r.

•  Pomocy kuchennej ze znajomością 

gotowania – 800 Euro na rękę.

•  Pomocnik na Grilla – 1000 Euro na rękę.

Bez znajomości języka.

Nocleg i wyżywienie zagwarantowane.

Wszystkie świadczenia socjalne.

e-mail: Info@lean.lu  
Tel. 0049-6774-9186580

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

nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411

E–mail: redakcja@dts24.pl

REKLAMA

Jan Karski – historia alternatywna
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Adwokat Zbigniew Ryś, kurier AK

Aktorka Zofia Ryś
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Zupa rybna w Odessie – monodram o Janie Karskim w wykonaniu Sebastiana 
Rysia. Reżyseria – Jan Mark, tekst – Szymon Bogacz.
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