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BITWA O MATECZNIK

Wczoraj centrum politycznych wydarzeń w kraju przeniosło się z Warszawy
do Nowego Sącza. Byli partyjni koledzy - Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro
- na wyścigi organizowali konferencje prasowe i spotkania z wyborcami.
Obserwatorzy polityczni zaś zastanawiali się, do kogo teraz należy słynny
matecznik Prawa i Sprawiedliwości – jeszcze do partii Kaczyńskiego czy
też na Sądecczyźnie będzie musiał się on podzielić udziałami w wyborczym
torcie z Solidarną Polską.
J Więcej Str. 3

Uwięzieni
na cmentarzu
I N T E R W E N C J A . Chwilę grozy przeżyli państwo
Kucowie, którzy nie zdążyli opuścić przed godziną 17 cmentarza komunalnego w Nowym Sączu.

J Str. 5
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Zostań swoim szefem

Lelek po Cyconiu?

To nie tylko hasło ogólnopolskiej akcji społecznościowej, ale przede wszystkim realne życie. Czy
wiesz, że już ponad trzy tysiące dotychczas bezrobotnych sądeczan założyło własne firmy, próbując
swoich sił w biznesie. Nie tylko o samozatrudnieniu rozmawiamy z dyr. SUP Stanisławą Skwarło.
J STR. 6

„Marian Cycoń był charyzmatycznym przywódcą
tego miasta. Swoją osobowością, stylem zarządzania, zaangażowaniem i pracą na rzecz społeczeństwa wyrobił sobie markę, z którą teraz każdemu
byłoby się ciężko zmierzyć” – Jacek Lelek chwali
poprzednika i przekonuje, że również ma pomysł
na Stary Sącz.
J STR. 9

Ruch na kolei
Jeszcze do niedawna do Nowego Sącza praktycznie nie dało się dojechać pociągiem. Teraz okazuje
się, że istnieje realna szansa nawet na szybkie połączenie z Krakowem, a sądecki Newag poszerza
swoją ofertę, jak nigdy w historii.
J STR. 7

Piłka na półmetku
Piłkarze Sandecji udali się na zimowy odpoczynek od I–ligowych rozgrywek, my zaś próbujemy
oceniać ich dokonania na półmetku.
NASZ SPECJALNY DODATEK
J STR. A–D

A

Nowy Sącz
Rynek 21
tel. 18 442 11 17,
ul. Węgierska 94
tel. 18 444 46 64,
megalampy@poczta.fm

LAMPY
ŻYRANDOLE

PONAD 100 GATUNKÓW HERBATY

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NAJLEPSZYM UPOMINKIEM
MIKOŁAJKOWYM I ŚWIĄTECZNYM Z A P R A S Z A M Y
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Z drugiej strony
Potrzebny promyk radości dla Tereski

– Zawsze pogodna, życzliwa i miła
oraz wyjątkowo mądra i zdolna.
Miała wiele ambicji, przygotowywała się do olimpiady przedmiotowej z biologii, chciała studiować
medycynę. Zawsze gotowa do pomocy innym. Jeden moment, jedna
sekunda spowodowały, że jej życie
zmieniło się diametralnie – mówi
o Teresce jej wychowawca Zbigniew
Kasprzak, który wraz z jej kolegami i koleżankami chce włączyć się
w zbiórkę pieniędzy na rehabilitację.
Tereska we wrześniu zaczęła naukę w drugiej klasie I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.
Codziennie dojeżdżała do szkoły autobusem. Tak miało być również 3
października. Jednak w pośpiechu,
przez nieuwagę wbiegła na jezdnię,
wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. W ciężkim stanie trafiła
do sądeckiego szpitala, gdzie usunięto jej kawałek śledziony, operowano
złamany z przemieszczeniem obojczyk, zszyto pęknięte płuco. Lekarze stwierdzili również, że Tereska
ma połamane żebra, krwiaki i obrzęk
mózgu. Jej życie było zagrożone.

FOT. ARCH. STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA

U WAG A A KC J A . Tereska Kiklica na
początku października została potrącona przez samochód. W ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie przeszła
kilka skomplikowanych operacji. Teraz
czeka ją długa i kosztowna rehabilitacja, bez której nie odzyska sprawności. Jej mama, przyjaciele i Stowarzyszenie Sursum Corda apelują o pomoc
w zebraniu pieniędzy na ten cel.

Przez dziesięć dni lekarze
utrzymywali Tereskę w śpiączce farmakologicznej. Gdy ją z niej
wybudzili, okazało się, że 17–latka ma ogromne problemy z mówieniem, poruszaniem się, cierpi
na zaburzenia świadomości i zaniki pamięci.
– W ubiegły czwartek przewieziono ją do szpitala w Brzesku. Lekarze stwierdzili, że przez
kilka tygodni w dalszym ciągu
musi być poddawana leczeniu
szpitalnemu zamkniętemu. Później konieczna będzie intensywna rehabilitacja, zajęcia z logopedą i psychologiem – mówi Marcin
Kałużny, prezes Stowarzyszenia
Sursum Corda, które objęło Tereskę programem „Na Ratunek”.
Pani Maria, mama Tereski, odwiedza ją w szpitalu. Cieszy się
z każdego postępu w leczeniu córki, ale widzi, że bardzo cierpi.
– Już chodzi, ale bardzo jej
ciężko, boli ją i zaraz się jej kręci

w głowie – mówi pani Maria, która
na co dzień opiekuje się chorym na
nowotwór płuc mężem.
Tata Tereski nie pracuje od
2008 r., gdy zaczęły się jego problemy ze zdrowiem. Rodzina żyje
więc z jego renty zawodowej, renty socjalnej pani Marii i zasiłku rodzinnego. Razem to zaledwie 2430
zł, które musi wystarczyć rodzinie
na życie i pokrycie kosztów leczenia taty Tereski.
– Tej rodziny nie stać na opłacenie rehabilitacji córki, a Narodowy Fundusz Zdrowia może sfinansować tylko niewielką część
tego, bez czego ta dziewczyna nie
wróci do pełnej sprawności – tłumaczy Marcin Kałużny.
Pani Maria zdecydowała się więc
poprosić o pomoc.
– Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc Teresce, ale
wiem, że bez wsparcia życzliwych
osób będzie to trudne. Dlatego proszę ludzi dobrej woli o pomoc dla
mojej córki – apeluje kobieta. – I ja,
i cała moja rodzina będziemy zawsze pamiętać o każdym, kto okazał nam serce w tak trudnych dla
nas chwilach – dodaje.
Teresce można pomóc, wpłacając
dowolną kwotę na specjalne konto bankowe:
STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA
ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
Z DOPISKIEM „TERESA KIKLICA”
(TASS)

Paczka w Nowym Sączu
W minioną sobotę „Szlachetna paczka” otworzyła bazę dla darczyńców.
Pierwszy raz w Nowym Sączu! Jeśli chcesz przyczynić
się do powstawania coraz
większego dobra, nie czekaj,
tylko od razu zajrzyj na nasza stronę www.szlachetnapaczka.pl.
Wolontariusze „Szlachetnej Paczki” zebrali się pod
sądeckim ratuszem, aby
symbolicznie odgwizdać otwarcie
naszej bazy dla darczyńców. Było to
spotkanie, po którym odzyskaliśmy
siły do dalszej walki o nasze rodziny i ich dobro.
W tym roku obchodzimy jedenastolecie „paczki”, jednak w Nowym
Sączu są to jej narodziny. Zebraliśmy
30 wolontariuszy w Nowym Sączu
i 10 w Gródku nad Dunajcem, którzy wzięli pod swoją opiekę prawie
60 rodzin mieszkających na terenie
Nowego Sącza i okolic. Są to rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji

materialnej nie z własnej winy. Przez
cały październik i listopad nasi wolontariusze przeprowadzali wywiady środowiskowe, upewniając
się, że ich rodziny zasługują na pomoc. Każdy z nich został odpowiednio przeszkolony, aby pomóc Wam,
darczyńcom w dokonaniu wyboru
rodziny i sposobu pomocy. Każda
rodzina ma swój własny opis, który możecie znaleźć na naszej stronie. Wszystkie rodziny są wyjątkowe
i mają to „coś” w sobie, co sprawiło, że wolontariusze je wybrali. Wy

również macie prawo wyboru. Czytając opisy rodzin, wybieracie tę, która
najbardziej Was poruszyła
i której najbardziej chcecie
pomóc. Wasza pomoc to
paczka, którą zorganizujecie na święta dla Waszej rodziny. Nie pozwólmy, aby
jakakolwiek z tych 60 wybranych rodzin pozostała
bez prezentu na tegoroczne
Święta Bożego Narodzenia.
Jesteśmy pewni, że sprawiając radość naszym drogim rodzinom, o wiele lepiej i radośniej przeżyjecie ten wyjątkowy czas.
Chcąc zostać Darczyńcą, trzeba
zarejestrować się na stronie www.
szlachetnapaczka.pl i utworzyć tam
własne konto darczyńcy. Następnie należy wybrać interesujący Was
rejon, i wreszcie, spośród kilkudziesięciu rodzin wybrać tę jedną jedyną.
Patronem medialnym akcji jest
DTS oraz portal sacz.in.
PAULINA ADAMCZYK

Ich sposób na biznes

Na zdjęciu Grzegorz Matląg

FOT. (KG)

Piosenkarz prowadzący Agencję Artystyczną, projektant mody, piarowiec,
restaurator, fryzjer i producent tworzyw
sztucznych znaleźli się wśród wyróżnionych przez kapitułę konkursu „Mój sposób na biznes”, organizowanego przez
Sądecki Urząd Pracy. Uroczyste rozdanie
nagród odbyło się w ratuszu.
– Pierwszy rok funkcjonowania
firmy to nic, najgorszy jest drugi,
a dziesiąty jeszcze gorszy. Po ich
upływie można być szczęśliwym
– stwierdził zaproszony na uroczystość prezes Grupy Konspol Kazimierz Pazgan.
Sądecki biznesmen przedstawił
lata ciężkiej pracy spędzone na budowie swojej firmy, dając wskazówki, jakich błędów należy unikać przy zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej. Jego
kosztowały one cztery zawały. Nie
omieszkał też zwrócić uwagi na
trudności, jakie stwarza polski system podatkowy przedsiębiorcom,
ograniczając ich rozwój.
Zapał rozpoczynających swój
biznes ostudził też swoim wystąpieniem wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, mówiąc,
że dziś trzeba być realistą, a nie
hurraoptymistą.
– W dobie kryzysu mój sposób
na biznes równa się mój sposób na
życie i przeżycie – stwierdził.
Wyróżnieni przedsiębiorcy do
życia podchodzą jednak bardziej

Daj się
złowić
w sieć:
www.sacz.in

optymistycznie, w szczególności, ci
którym udaje się połączyć swój biznes z pasją. Tego przykładem jest
zdobywca pierwszej nagrody w konkursie – Mirosław Witkowski (czytaj też s. 15), ale również Grzegorz
Matląg. 25–letni sądeczanin zrezygnował ze studiów ogrodniczych
– choć biologia zawsze go interesowała – i zaczął szyć ubrania – choć
nieczęsto zdarzało mu się wcześniej
mieć igłę w ręku. Dziś jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych projektantów w Polsce, a jego ubrania
noszą gwiazdy showbiznesu nie tylko w kraju. O karierze i sposobie na
biznes właściciela firmy Maldoror,
więcej w najbliższym wydaniu DTS.
(KG)
Rozmowa ze Stanisławą Skwarło,
dyrektorką Sądeckiego Urzędu Pracy
o samozatrudnieniu jako sposobie na
bezrobocie w czasach kryzysu – str. 6.

Wśród wyróżnionych przedsiębiorców w IV edycji konkursu „Mój
sposób na biznes” znaleźli się:
ZPP „Materspec” s.c. J. Kulipiński, J. Kurek; Przedsiębiorstwo Gastronomiczne Restauracja „Cztery Pory roku”, Maldoror Grzegorz
Matląg; „Grube Ryby” Ryby i Owoce Morza Wojciech Jurkiewicz; ImPress PR&Event Rafał Wójs, Salon
Urody „Oaza Piękna” Grażyna Zaweracz oraz Mirosław Witkowski.
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Polityka

Bitwa o matecznik
Gdyby 10 października rano ktoś powiedział 45 801 wyborcom Arkadiusza Mularczyka, że za niewiele ponad miesiąc
ich poseł przestanie być członkiem Prawa i Sprawiedliwości, najpewniej skierowaliby go do najbliższej apteki po
termometr, a może nawet do psychologa. Dziś już wiadomo, że w polityce
wszystkie scenariusze są możliwe.

Poza granicami politycznej
wyobraźni
Kto nie wyobrażał sobie PiS–u bez
Mularczyka i Mularczyka bez PiS–u,
musi przyznać, że trochę zabrakło mu politycznej wyobraźni. Dla
niedawnego lidera głównej opozycyjnej partii oznacza to spory problem. Swoimi wyborcami mógłby
zapełnić jeden z nowych stadionów
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wybudowanych na Euro 2012, ale teraz przynajmniej jakaś ich część czuje się oszukana, bo głosowała na PiS.
A tam Mularczyka już nie ma. Bezskuteczne oczywiście są pojawiające
się apele o zwrot mandatu.
To tylko jeden z wątków (bodaj
najbardziej lokalny) tego, co się działo przez ostatnie tygodnie w PiS–ie.
Kumulacja rozłamowej epopei miała miejsce wczoraj i to nie w Warszawie , ale w Nowym Sączu właśnie.
Przynajmniej na jeden dzień w historii Polski centrum politycznych wydarzeń kraju przeniosło się ze stolicy
do Nowego Sącza. Niedawni partyjni
koledzy – Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro – na wyścigi organizowali tu konferencje prasowe i spotkania z wyborcami. Obserwatorzy

A

Możesz mieć dobrą pracę!
Poszerzamy zespół doradców w Nowym Sączu
X Chcesz nauczyć się nowego zawodu
pod okiem doświadczonych doradców?
X Masz lub miałeś doświadczenie
w ubezpieczeniach?
X Chcesz dobrze zarabiać?
X Lubisz ludzi i jesteś otwarty?
X Dobrze czujesz się w sprzedaży?
Jeżeli przynajmniej raz odpowiesz na TAK
Zadzwoń na nr tel. 604 233 342
i umów się na spotkanie

nsacz@aviva.pl

a efekt zdrady panów z Solidarnej Polski. Trudno jednak było uwierzyć, że
to nie jest regularna partyjna wojna,
skoro w czasie kiedy Kaczyński z Ziobrą zmierzali do Nowego Sącza, z innych miejsc docierały bojowe pomruki. Były szef CBA Mariusz Kamiński
na antenie radia RMF FM, co prawda
dementował doniesienia byłego ministra rolnictwa Artura Balazsa, jakoby Ziobro mógł polecić podległym
mu prokuratorom zbieranie haków
na Kaczyńskiego, ale już na podstawie tego można łatwo wyrobić sobie
zdanie, w jakich panowie są relacjach.

polityczni zaś zastanawiali się, do
kogo teraz należy słynny matecznik
Prawa i Sprawiedliwości – jeszcze do
partii Kaczyńskiego czy też na Sądecczyźnie będzie musiał się on podzielić
udziałami w wyborczym torcie z Solidarną Polską. A jest się o co bić, bo
słynny wyborczy okręg 14 to ten rejon Polski, gdzie partia może regularnie liczyć na najwyższe poparcie.

Tradycja kontra nowe technologie
Pierwszy przekaz z sądeckiego
wyścigu po elektorat poszedł w świat,
zanim jeszcze obaj panowie dotarli do
Nowego Sącza. Już rano komentowano, jak rozłożą się akcenty. Kaczyński
składając kwiaty w Marcinkowicach
w miejscu upamiętniającym katastrofę smoleńską miał dać wyraźny
sygnał, na jakie wartości kładzie akcent. Ziobro jakby tylko na to czekał.
On umówił się z dziennikarzami na
miejscu budowy Miasteczka Multimedialnego pokazując, że dla Solidarnej Polski ważniejsze od najnowszej
historii jest patrzenie w przyszłość
i stawianie na nowe technologie. Zero
polityki. Z takiego obrotu sprawy najbardziej zadowolony mógł być prezes Brainville Krzysztof Wnęk, którego przedsięwzięcie zyskało darmowy
spot reklamowy w najlepszym czasie
antenowym wszystkich ogólnopolskich stacji telewizyjnych.
W tym samym czasie Jarosław Kaczyński zaprosił dziennikarzy do sądeckiego ratusza. Jego blisko godzinne wystąpienie sprowadzało się do
tezy, że to co się wczoraj działo w Nowym Sączu (i od kilku tygodni dzieje się w Warszawie), to nie jest wojna,
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Co partyjne doły powiedzą
Mularczykowi
Dotychczasowy regionalny lider
PiS Arkadiusz Mularczyk, choć na razie uśmiecha się do telewizyjnych kamer, chyba zaczyna mieć już świadomość, że najtrudniejsze dopiero przed
nim. Przed Mularczykiem mianowicie
prawdziwa próba charakteru. Z różnych stron dochodzą coraz liczniejsze sygnały, że wiele osób może chcieć
na nim wziąć teraz rewanż za „krótką smycz”, na jakiej trzymał dotychczas regionalne struktury. To może być
przykre doświadczenie, bo po wielu latach liderowania teraz okaże się,
kogo z politycznych kolegów łączyła
z Mularczykiem prawdziwa przyjaźń,
a kogo w ryzach trzymała zależność
wynikająca z partyjnej hierarchii. Łatwego życia w najbliższych tygodniach
i miesiącach nie wróży to posłowi Solidarnej Polski, wiele osób bowiem już
zapowiada swoiste „seanse prawdy”.
Tzw. „Ziobryści” na razie nie
mają co liczyć na poparcie lokalnych
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struktur PiS. Dotychczas kolegów
z Solidarnej Polski, poparła jedynie
radna miejska Barbara Jurowicz, do
niedawna szefowa klubu PiS w Radzie Miasta. Zrezygnowała nie tylko
z funkcji, ale i udziału w klubie, ale
tupnięcia pantofelkiem Jurowicz na
razie nikt się nie przestraszył. Masowego poruszania w partyjnych dołach
nie odnotowano, a trudno uwierzyć,
że działacze czekali z takimi decyzjami aż Kaczyński wyjedzie z Nowego Sącza.
Mizerne poparcie lokalnych działaczy dla wyrzuconych z PiS nie popsuło dobrego humoru Zbigniewowi
Ziobrze, spacerującemu z kolegami
z Solidarnej Polski po ul. Jagiellońskiej, choć można było odnieść wrażenie, że mieszkańców bardziej od
rozmowy z politykami interesowało
wyjątkowe nagromadzenie telewizyjnych wozów transmisyjnych, które szczelnie wypełniły sądecki rynek.
Jedni podchodzili uścisnąć dłoń i pogratulować, inni woleli z bezpiecznej
odległości zawołać „zdrajcy” w kierunku „ziobrystów”.
W tym samym czasie Jarosław Kaczyński spotykał się z prezydentem
miasta Ryszardem Nowakiem, potem
planowany był obiad w gronie sądeckich parlamentarzystów, którzy pozostali w PiS i zamknięte spotkanie
z działaczami. Już po zamknięciu tego
numeru DTS planowane było spotkanie z mieszkańcami Nowego Sącza.
(MOL)

Szczegółowe relacje z wizyty Jarosława
Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry
w Nowym Sączu czytaj w serwisie
portalu sacz.in

Y

I żyli długo, i szczęśliwie…
Nie wiesz, jak rozwiązać życiowy problem? Twoje kontakty
z partnerem nie są takie, jak tego
oczekujesz? Chcesz wiedzieć, jak
mądrze kochać i wychowywać
swoje dziecko? Psychoterapeutka Jolanta Tokarczyk i psycholog
Katarzyna Bogucka opracowały
zajęcia, które pomogą ci być bardziej szczęśliwym.
10 grudnia zapraszają na
„Warsztaty rozwoju osobistego
dla kobiet”, a 11 grudnia odbędą
się „Warsztaty dla mamy i taty”.
Odbędą się w siedzibie ﬁrmy – N. Sącz,
ul. Sienkiewicza 22/7. Kontakt i zapisy:
+48 603 23 25 25.
– WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO to oferta dla tych, którzy szukają
pomocy w rozwiązywaniu konkretnych
problemów życiowych lub chcą znaleźć odpowiedź na dręczące pytanie
– jak być bardziej szczęśliwym – mówi
Jolanta Tokarczyk, psychoterapeutka
i trener I stopnia warsztatu umiejętności psychospołecznych, która od wielu
lat z powodzeniem prowadzi tego typu
zajęcia. Do tej pory warsztaty organizowała głównie w Krakowie, teraz z propozycją wychodzi do sądeczan.
– Pracuję w Nowym Sączu i widzę,
z jakimi problemami zmagają się młodzi

wane są głównie do kobiet, ale
organizatorki zapraszają na nie
również panów, by przyjrzeli się
schematom powielanym w życiu,
konﬂiktom w parze i odnaleźli ich
źródła...
– Jednym słowem – te warsztaty są dla tych, którzy mają
ochotę poprawić jakość swojego
życia – dodają trenerki.

ludzie. Wchodzą w związki małżeńskie
nieprzygotowani i różne niepowodzenia, problemy życiowe, powtarzające
się kłótnie mogą stać się powodem rozpadu ich związku. A trzeba wiedzieć, że
ślub, to nie bajka, do której zakończenia dopisujemy formułkę: „i żyli długo,
i szczęśliwie”. Po ślubie zaczyna się
tak naprawdę ciężka praca. Przede
wszystkim nad sobą – stwierdza psychoterapeutka.
Uczestnictwo w zajęciach rozwojowych pozwala zdobyć przydatne
umiejętności, np. w komunikowaniu
się, zwiększające naszą efektywność
w budowaniu satysfakcjonujących
relacji z innymi. Dają możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami,
doświadczeniami. Warsztaty adreso-

WARSZTATY DLA MAMY I TATY
są z kolei adresowane do rodziców.
– Mają bardziej edukacyjny
charakter, ale bez nudnawych wykładów. Poprzez analizę własnych
doświadczeń, ćwiczenia, przykłady
prowadzących czy udział w scenkach
można nauczyć się, jak żyć z dzieckiem, jak mądrze je kochać i stawiać
mu granice, bez naruszania godności
jego i własnej – mówi Jolanta Tokarczyk.
Warsztaty pozwalają zdobyć wiedzę, jak nie stosując surowych kar i restrykcji wychować szczęśliwego i mądrego człowieka, który kiedyś będzie
sobie dobrze radził w życiu.

www.perspektywagpp.pl
biuro@perspektywagpp.pl
tel. +48 603 23 25 25
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Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in

85–lecie szkoły z charakterem
„Dłoń sprawną kształcić myśli twórczej posłuszną” – to hasło przyświeca od 85 lat Zespołowi
Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego. W piątek placówka uroczyście obchodziła jubileusz.
Uczniowie klas dziennikarskich
z tej okazji przygotowali specjalne wydanie szkolnej gazetki „Sztama”, w której przedstawiają historię placówki, ale
również w wywiadach dopytują o plany na jej przyszły rozwój. Poniżej fragment rozmowy
jednej z uczennic z dyrektorem
ZS nr 3 CZESŁAWEM LESZKIEM
SAROTĄ.
– W 1999 roku objął Pan stanowisko
dyrektora. Miał Pan wówczas określoną wizję szkoły?
– W tym samym roku bł. Jan
Paweł II przybył z wizytą do Starego Sącza. Jego przyjazd wszystkim wierzącym dał wiele sił, pomysłów do dalszego działania na
rzecz drugiego człowieka. Ja stanąłem 1 września 1999 roku przed
progiem tej szkoły, by podjąć się
wielkiego wyzwania […]. Moją
wizją od samego początku była
„Szkoła z charakterem”, która
musi posiadać czytelne i proste
zasady funkcjonowania.
– Jakich planów nie udało się do tej
pory zrealizować?
– Raczej wolałbym mówić
o planach, które zostały zrealizowane. Wśród wielu należy wskazać na nowe kierunki
kształcenia w VI LO, m.in. klasy dziennikarskie, plastyczne,
językowo–ekologiczne, geograficzno–matematyczne, humanistyczno–filozoficzne, a od dwóch
lat humanistyczno–prawnicze.
Cieszy fakt, że nadal rekrutujemy uczniów do Technikum Nr 6
o kierunku technik technologii
odzieży […]. A co do niezrealizowanych planów, to oczywiście

OGŁOSZENIA DROBNE

w dalszym ciągu brak sali gimnastycznej w naszej szkole.
– Od kilku lat walczy Pan o tę inwestycję. Czy obecnie są na to jakiekolwiek szanse?
– Problem braku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3
jest znany wszystkim […]. Mogę
się tylko domyślać, że brak gruntów pod jej budowę w bezpośrednim sąsiedztwie ze szkołą,
a być może bariera środków finansowych są czynnikami hamującymi spełnienie moich marzeń w tym zakresie.
– W tym roku nasza szkoła cieszyła się ogromną popularnością. W klasach pierwszych jest ponad 38 uczniów. Co zatem wyróżnia
„szóstkę” spośród innych sądeckich szkół?
– W centrum uwagi w naszej szkole jest uczeń […]. Nasza misja „Dłoń sprawną kształcić myśli twórczej posłuszną”
wyraźnie określa cele i kierunki naszej pracy […]. Nasze działania odzwierciedlają ideały patrona Bolesława Barbackiego.
Jednym słowem: wychowujemy
i uczymy.
– Jubileusz jest momentem spojrzenia w przeszłość, ale też w przyszłość. Jak szkoła będzie wyglądać
za kilka lat?
– Sądzę, że nadal będzie zainteresowanie młodzieży tą szkołą. Zmiany związane z reformą programową […] na pewno
przyczynią się do poprawy jakości i efektywności kształcenia. Jesteśmy otwarci […] na
nowe technologie informacyjne stosowane w procesie kształcenia oraz przedsięwzięcia na
miarę XXI wieku. No i oczywiście wierzę mocno, że spełnią
się marzenia wybudowania sali
gimnastycznej.

Od lewej: wicedyrektor Halina Dominik, dyrektor Czesław Leszek Sarota, wicedyrektor Ewa Biel–Chamioło,
wicedyrektor Teresa Majerczyk
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PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA
GABINETY
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny,
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny,
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieciħcy,
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

„ Z D R O W I E ‘’
33-300 Nowy SČcz,
ul. _niadeckich 4
tel. 18 443 81 58,
fax 18 440 89 58

Rozmawiała: JOANNA POSTROŻNA
klasa dziennikarska
VI LO w Nowym Sączu
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OKNA – DRZWI

MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

SKF Tiger Kick – K1, muay thai
– Nowy Sącz Żywiecka 10
tel. 600–163–194
W Chełmcu – działkę 31,5 a
– sprzedam. tel. 888 865 179

ul.Kolejowa 16
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

f
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
f
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA
(leczenie krħgosųupa i stawów)
f
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczyŷ,
plam, przebarwieŷ, znamion, kurzajek, zmarszczek)
f
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nadǏerki, naczynia
f
ANALITYKA OGÓLNA

Przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(niektóre procedury refundowane przez NFZ)

Kompleksowe remonty,
wykończenia wnętrz
(szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, układanie płytek,
paneli itp.) Nowy Sącz, okolice.
Solidnie i czysto. 606-788-339.
Lekcje rysunku, malarstwa i historii
sztuki – Ryszard Miłek
tel. 608–239–132

PRACOWNIE

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55
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Uwięzieni na cmentarzu
I N T E R W E N C J A . Chwilę grozy przeżyli państwo Kucowie, którzy nie
zdążyli opuścić przed godziną 17
cmentarza komunalnego w Nowym
Sączu. Są zawiedzeni, że nikt nie
udzielił im pomocy i sami z 6–miesięcznym dzieckiem w wózku musieli przechodzić przez dwumetrową
bramę. – Jeżeli pomoc tym państwu nie przyszła szybko, pozostaje
mi przeprosić, choć wina nie leży po
naszej stronie – stwierdza Zbigniew
Kowal, prezes Spółki Sita, administrującej cmentarzem.
– Byliśmy w środę (16 listopada)
z żoną na popołudniowym spacerze. Przed 17 weszliśmy na cmentarz
i kiedy chcieliśmy wyjść, okazało się, że brama była już zamknięta. Szukaliśmy więc innej, licząc, że
któraś jeszcze będzie otwarta – opowiada nam Tomasz Kuc.
W końcu sam przeskoczył przez
bramę i poszedł szukać pomocy dla
żony i dziecka.
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– Zakład pogrzebowy, który administruje cmentarz, również był
zamknięty – mówi pan Tomasz.
W końcu państwo Kucowie zadzwonili pod alarmowy numer 112
i przedstawili problem. Dyżurny
odesłał ich do… Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
– Przyjęto nasze zgłoszenie, podano nam też numer telefonu, pod
którym pełniony jest całodobowy
dyżur zakładu pogrzebowego, ale
nikt się nie zgłaszał – stwierdza pani
Kucowa. – Przestraszyłam się nie
na żarty.
Ponieważ pomoc długo nie nadchodziła, sami spróbowali wydostać
się z cmentarza.
– Po jakimś czasie otrzymaliśmy
telefon z CZK, ale poinformowaliśmy rozmówcę, że już udało nam się
wydostać – opowiada pan Tomasz.
Wraz z żoną zdają sobie sprawę,
że nie dostosowali się do godzin zamknięcia cmentarza, ale oburzyło ich zachowanie kierowniczki

zakładu pogrzebowego, do której
zadzwonili na drugi dzień z pretensjami, dlaczego numer dyżurny
nie odpowiada.
– Pani naskoczyła na nas, mówiąc, że to nasza wina i stwierdziła,
że trzeba było rozwalić kłódkę. Ponadto robiła niemiłe uwagi w stylu: „Który mąż pozwala kobiecie
na chodzenie z dzieckiem o tej porze
po cmentarzu” – relacjonuje Tomasz
Kuc. – Oświadczyłem jej, że o sprawie dowie się prasa, bo co w sytuacji, kiedy jakaś starsza osoba bez
telefonu komórkowego znajdzie się
w podobnym do nas położeniu?
Inną relację z przebiegu rozmowy
usłyszał od swej podwładnej Anny
Liszki dyrektor Zbigniew Kowal. – To
słowo przeciwko słowu, pan, który do niej dzwonił, miał mówić,
że zrobi wszystko, by pozbawić ją
stanowiska – mówi Kowal i dodaje,
że zupełnie niepotrzebny jest szum
wokół całej sytuacji. – Jeżeli pomoc
tym państwu nie przyszła szybko,

pozostaje mi przeprosić, choć wina
nie leży po naszej stronie. Nas obowiązuje regulamin i po 17 bramy są
zamykane. Administrator nie ma
w obowiązku sprawdzić, czy ktoś
nie pozostał na cmentarzu.
Zbigniew Kowal otrzymał w środę
telefon z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Miał jednak wyłączony
aparat, ponieważ był na spotkaniu.
Oddzwonił natychmiast, gdy tylko
włączył komórkę. Dowiedział się,
że interweniujący już sami opuścili cmentarz.
– Tabliczki informujące, do której cmentarz jest otwarty, wiszą na
każdej bramie. Staramy się i tak zamykać go po godzinie 17. Pozostaje mi zaapelować do mieszkańców,
aby trzymali się regulaminu. Nakaz zamykania cmentarzy wprowadzono między innymi z powodu
częstych dewastacji grobów i właśnie na prośbę sądeczan – przypomina Kowal.
(FJU)
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PSO PARTNER-SERWIS
PEŁNY SERWIS OPON I FELG
OPONY ZIMOWE
wszystkie marki i rozmiary
FELGI ALU i STALOWE 12-22"
REGENERACJA felg
stalowych i aluminiowych
PROSTOWANIE felg
Śruby, nakrętki
i inne akcesoria

Przychodnia Lekarska NZOZ Jedynka
Nowy Sącz ulica Kazimierza Wielkiego 9a
I – sze piętro
tel. 18 414 95 12
Świadczenia medyczne udzielane są
od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 18
ramach kontraktu z N. F. Z.

Zapraszamy do korzystania z porad:
• lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych
• konsultacji specjalistycznych : choroby wewnętrzne
– nefrolog i hipertensjolog (diagnostyka
i leczenie nadciśnienia tętniczego)
• pełen zakres badań ultrasonograﬁcznych (w tym badania
naczyniowe Duplex Doppler – badanie żył, tętnic w tym
tętnic nerkowych)
• badań diagnostycznych EKG ,
24 godzinny pomiar ciśnienia (ABPM )
• badań kierowców i badań posiadaczy broni palnej.
Nagłe zachorowania w nocy, soboty, niedziele i święta zabezpiecza:
Opieka Całodobowa przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5 (wejście obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
telefony 18 44 25 849, 18 534 08 68.
Iniekcje w domu pacjenta poza godzinami pracy NZOZ „Jedynka”
oraz w dni ustawowo wolne od pracy wykonuje
Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich „Strzykawka”
telefon: 18 440 71 29, komórkowy: 605 57 96 57

www.old-car.pl
OLD-CAR
ul.Krajewskiego 27
ul.Nawojowska 61
tel. 443 77 25,
602 682 850

Danuta
i Katarzyna
szukają ojca

Z AG I N I Ę C I E . Córki zaginionego Stanisława Cebuli z Czerńca, na własną
rękę rozpoczęły poszukiwania ojca.
Twierdzą, że mężczyzna przestraszył się leczenia, któremu w najbliższych dniach miał być poddany i dlatego uciekł z domu.
– Tata jest palaczem w kotłowni. W czwartek wieczór wyszedł do pracy. Dodłożył tam do
pieca i zadzwonił do kolegi, że
więcej już tam nie przyjdzie. Do
domu też już nie wrócił – mówi
Danuta, córka pana Stanisława.
– Nie wziął ze sobą żadnych rzeczy osobistych ani dokumentów.
Miał przy sobie telefon komórkowy, ale chyba mu się rozładował, bo w ogóle nie odpowiada – dodaje.
Rodzina zgłosiła zaginięcie pana
Stanisława w sobotę. Pomoc w poszukiwaniach zaoferowali strażacy. W ciągu dwóch dni przeszukali około 20ha terenów w Czerńcu
i okolicy. Niestety, ich działania nie
przyniosły efektów.
Cały czas postępowanie w sprawie prowadzi policja, która również
stara się ustalić miejsce pobytu Stanisława Cebuli.
– Oni mają swoje procedury
i trochę to pewnie potrwa, więc
żeby nie siedzieć bezczynnie, razem z siostrą zaczęłyśmy rozklejać
plakaty i sprawdzać różne miejsca
w Nowym Sączu – tłumaczy Danuta, dodając, że jak do tej pory nikt
nie słyszał o ich tacie na pogotowiu, izbach wytrzeźwień i wśród
jego znajomych.
Stanisław Cebula ma 56 lat
i 175 wzrostu, piwne oczy i siwoczarne włosy. Gdy widziano go
w czwartek wieczór na terenie
Łącka, ubrany był w ciemną kurtkę i dżinsy. Danuta i jej siostra Katarzyna proszą każdego, kto może
mieć jakiekolwiek informacje na
jego temat, aby niezwłocznie skontaktował się z komisariatem policji
w Starym Sączu pod nr tel. 18 446
07 77 lub 18 446 25 75, albo z komisariatem w Łącku pod nr tel. 18
444 60 07. Można też przekazać informacje pod nr alarmowym policji
997. Córki pana Stanisława podają
też numery swoich telefonów, pod
którymi czekają na kontakt i jakiekolwiek informacje o zaginionym:
507 533 017 i 798 831 374.
(TASS)
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Rynek pracy

Nie bójcie się, choć nie będzie łatwo
R O Z M OWA ze STANISŁAWĄ
SKWARŁO, dyrektorką
Sądeckiego Urzędu Pracy.
– Jest Pani rozgoryczona odbiorem
konkursu „Mój sposób na biznes”,
którego finał odbył się kilka dni temu?
– Nie jestem rozgoryczona, bo
wiem, że jak ktoś chce komuś coś
zarzucić, to zawsze będzie szukał
dziury w całym. Znam niektóre
złośliwe i krzywdzące komentarze,
ale zdania nie zmieniam. Wszystkie
prace, które wpłynęły na konkurs
oceniam bardzo wysoko z jednego choćby względu – że ci wszyscy ludzie decydują się podjąć własną działalność gospodarczą. Dla
nas ważna jest ta idea i fakt, że ludzie nie boją się brać spraw w swoje
ręce. Cenimy ich przede wszystkim
za odwagę i żadne złośliwe komentarze nie odbiorą nam satysfakcji,
iż dajemy ludziom ważną szansę
w życiu. W takich chwilach chcemy
pamiętać, że istnieje już trzy tysiące
podmiotów gospodarczych, które
powstały w oparciu o nasze środki.
– Czyli tych odważnych, którzy nie
czekali aż znajdzie się ktoś, kto da im
etat, ale postanowili sami poradzić sobie w życiu?
– Oczywiście tych, którzy zdecydowali się otworzyć własną działalność gospodarczą jest dużo więcej, ja mówię tylko o takich, którzy
byli wcześniej bezrobotni. To byli
przeróżni ludzie – młodzi, starsi, dobrze i słabo wykształceni.
W pierwszych latach, kiedy zaczęliśmy udzielać pożyczek naszymi
klientami byli głównie zawodowcy
– np. budowlańcy masowo wypychani do samozatrudnienia.
– Samozatrudnienie to modne ostatnio słowo. Widzi Pani coś złego w takiej
formie aktywności zawodowej, jakieś
niebezpieczeństwa?
– Nie twierdzę, że to coś złego. Jestem za samozatrudnieniem
i prowadzeniem własnej działalności. Nie czekajmy, aż przysłowiowy

R

E

K

L

A

M

etacik spadnie nam z nieba. Byłam
natomiast i jestem przeciwnikiem
tego, by spychać do samozatrudnienia ludzi nieprzygotowanych do
tego. To jest problem. Bo jeśli dobry
murarz, fachowiec był zmuszony
do samozatrudnienia, to fajnie, ale
żeby on był świadomy, co to znaczy
własna firma. Przez ostatnie lata na
samozatrudnienie decydowali się
ludzie przeróżnych profesji. Kiedyś
najwięcej było firm handlowych, bo
to najprostsza forma przedsiębiorczości, ale z wielką satysfakcją odnotowujemy, że coraz częściej jest
to również produkcja. Jestem pełna podziwu dla ludzkiej inwencji.
Sądeczanie potrafią wyszukiwać
na rynku nisze do zagospodarowania, o których nawet byśmy nie
pomyśleli. Mieliśmy kilka dni temu
przykład muzyka, laureata naszego
konkursu, byli też odważni, którzy
założyli teatr objazdowy. Mamy kukiełkowy teatrzyk dla dzieci stworzony przez panią bez wykształcenia artystycznego – zdobyła lalki,
jeździ do przedszkoli i daje przedstawienia. I to działa. A trzeba dodać, że te trzy tysiące podmiotów,
jakie powstały w oparciu o nasze
środki przyczyniły się do powstania kolejnych miejsc pracy.
– Skąd o tym wiecie?
– Sami zainteresowani piszą o tym w ankietach, widać to
wyraźnie w statystykach, kiedy
sprawdzamy dalsze losy osób, które z nami startowały do własnego
biznesu. Nie tylko dzięki gigantom
naszego rynku utrzymują się dziesiątki i setki mniejszych przedsiębiorstw, ale nawet jeden mały biznes napędza kolejne . To kapitalna
sprawa.
– To dlaczego część polityków grzmi
przy każdej okazji, że samozatrudnienie to bezduszna strona wolnego rynku i wymysł wstrętnych kapitalistów,
zmuszających ludzi do takiej formy.
– Bo czasami taki system może
być bezduszny. Powtórzę – człowiek musi mieć świadomość, co

to jest samozatrudnienie. Kto się
decyduje na taką formę musi być
do tego przygotowany. Osobiście
wolę żeby osoba, która nie czuje
się przygotowana do takiego wyzwania zrezygnowała, zanim rozpocznie działalność, niż żeby boleśnie ją zakończyła po krótkim
czasie. Zdarzają się przypadki, że
ktoś jeszcze przed zakończeniem

A

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

SERWIS OGUMIENIA

• opony
• felgi stalowe i alu
• oleje
• akumulatory
• bagażniki
samochodowe

Nowy Sącz ul. Piramowicza 1A tel. 18 442 03 48
Nowy Sacz ul. Ogrodowa 1A tel. 18 443 40 06

kursu mającego go przygotować
do prowadzenia własnego biznesu mówi, że to jednak nie dla niego, że nie czuje się na siłach. Ok, ja
to rozumiem.
– Ale sama Pani dopinguje bezrobotnych, by nie bali się ryzyka?
– Staramy się zapraszać na spotkania najprężniejszych naszych
przedsiębiorców i każdy z tych

panów mówi otwarcie, że początki
działalności to nie była droga usłana różami. Trzeba mówić szczerze
o takich sprawach. Ci ludzie doszli
do wspaniałych efektów, ale tych,
którzy mają pójść ich śladem trzeba przekonywać: nie bójcie się, ale
pamiętajcie, że nie będzie łatwo.
– Wierzy Pani, że w jakiejś innej skali
zjawisko sądeckiego boomu gospodarczego ma szansę się kiedyś powtórzyć?
– W takiej skali jak dwadzieścia
lat temu to już nie wróci, to nie te
czasy. Niedawno uczestniczyłam
w Małopolskim Tygodniu Przedsiębiorczości na AGH. Był tam przedstawiciel amerykańskiego funduszu
wspierającego innowacyjne rozwiązania, który przyznał, że oni
mają lepsze warunki do tworzenia
biznesu. Na pierwszym miejscu podał zakodowaną niemal w genach
Amerykanów mentalność przedsiębiorcy. Tam każdy zaprogramowany jest na biznes, tylko każdy w innej skali. Mniejsi mogą też liczyć
na wsparcie mentorów – więksi
niekoniecznie publicznie dzielą się
z tymi, którzy dopiero startują. To
są anioły biznesu wspierające innych. Można to robić na różne sposoby i u nas też się to zaczyna.
– Pani powiedziała, że Amerykanie
całe życie myślą o biznesie, czy należy
przez to rozumieć, iż u nas ciągle dominuje myślenie, że najlepszy jest byle
jaki, ale jednak ciepły etacik?
– W niektórych środowiskach
tak właśnie jest, ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że nie
wszyscy nadają się do biznesu, albo
choćby tylko własnej działalności gospodarczej. Ciągle jednak takich ludzi przybywa wśród bezrobotnych. Powiem ważną rzecz:
w ostatnim roku po raz pierwszy
od 20 lat wpłynęła do nas tak duża
liczba wniosków o dofinansowanie
działalności gospodarczej. Poprzednio aż tylu chętnych bezrobotnych
do zakładania własnego biznesu
było w 1990 r. To chyba dobry znak.
Rozmawiał: (MOL)
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Transport kolejowy

Metro
z Nowego
Sącza

Miasto tradycji i nowoczesności

Miniony tydzień upłynął w Newagu pod znakiem drugiej odsłony jubileuszu 135–lecia zakładu. Przez
dwa dni jedno z najstarszych sądeckich przedsiębiorstw pełne było gości z całej Polski. Szczególne zainteresowanie budziła gigantyczna hala,
w której niebawem powstawać będę
pociągi dla drugiej linii warszawskiego metra.
Powstająca hala Newagu to jeden
z największych obiektów przemysłowych Nowego Sącza. Pod dachem znajdzie się ponad hektar terenu (140 metrów długości), gdzie
w kooperacji z Siemensem powstawać będą nowoczesne wagony. Przedsięwzięcie zostało okrzyknięte niedawno kontraktem stulecia
wartym miliard złotych, a część sądeckiego przedsiębiorstwa przygotowuje się intensywnie do tego
projektu. W firmie został powołany specjalny zespół tylko do kontaktów z Siemensem. W ramach
przygotowań w Austrii i Niemczech
kształcą się sądeccy inżynierowie.
Jak podkreśla prezes Zbigniew
Konieczek, w związku z nowymi
przedsięwzięciami Newagu, firma
nieustannie poszukuje i zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę
inżynieryjną.
– Siemens stawia przed nami
duże wyzwania jakościowe – powiedział prezes Konieczek. – To
dobrze, bo to dla nas szansa szybkiego przejęcia standardów firmy
o światowej renomie. Pierwsza
dostawa wagonów dla warszawskiego metra – te zostaną wybudowane w Austrii – przewidziana jest na czwarty kwartał 2012
r., a ostatnia na końcówkę 2013 r.
Jak podkreśla zarząd Newagu,
zakład zmienił się w ostatnich latach z typowo naprawczego (poprzednia nazwa to Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego) na
modernizacyjno–produkcyjny.
Oprócz wspomnianych przygotowań do budowy metra, firma buduje z powodzeniem elektryczne
i spalinowe zespoły trakcyjne jeżdżące w Warszawie, na Dolnym Śląsku, na Wybrzeżu i w Opolskiem.
Przez dwa dni listopada niemal
wszystkie sądeckie produkty kolejowe można było oglądać na terenie zakładu. Obecny Newag zajmuje się również modernizacją taboru,
czego przykładem są wyremontowane jednostki EN57 jeżdżące na
Mazowszu i w Wielkopolsce.
Jak zapowiedział wiceprezes
Wiesław Piwowar, oferta spółki
wkrótce może zostać poszerzona
także o produkcję wagonów piętrowych. Nowosądecka firma miałaby wyprodukować je wspólnie z…
Siemensem.
(TRA)

Z dr. ANDRZEJEM
MASSELEM, wiceministrem
infrastruktury, DTS
rozmawiał na peronie
dworca w Nowym Sączu.
– Przyjechał Pan do miasta tradycji
kolejarskich…
– I nowoczesności – [wiceminister pokazuje pociąg za swoimi
plecami, dzieło Newagu]
– Wizyta ma związek z obchodami jubileuszowymi 135–lecia Newagu.
Przywiózł Pan dobre wieści dla firmy?
– Dobre wieści są takie, że będzie cały czas spore zapotrzebowanie na nowoczesny tabor i Newag przez to ma dużą szansę być
dostawcą zarówno dla przewoźników samorządowych, jak i PKP
Intercity. Droga przed Newagiem
otwarta.
– Miał Pan już okazję zwiedzić zakład?
– Niestety nie, bo dopiero przyjechałem. Wiele za to słyszałem
o przedsiębiorstwie. Z warsztatów

remontujących tabor wyrosła poważna firma.
– Kreśli Pan szerokie perspektywy
przed Newagiem, a jak one się mają

do kondycji kolei. Bo w obecnej sytuacji jakoś to sobie trudno wyobrazić.
– Perspektywy kolei również
nie są złe. Inwestycje, które teraz

prowadzimy, powodują niedogodności, pasażerowie dłużej podróżują. Ale to się kiedyś skończy. W Małopolsce dotknięta jest
nimi trasa od Katowic przez Kraków do Rzeszowa i dalej do Przemyśla. Praktycznie cały główny ciąg przewozowy jest w tej
chwili w czasie modernizacji,
ale za trzy lata będzie gotowy
i przejezdny z prędkością 160
km na godz. Dzięki temu kolej
stanie się atrakcyjnym środkiem
transportu. W 2014 r. z Krakowa
do Warszawy i do Gdyni będzie
można pojechać nowym pociągiem PKP Intercity Składy Zespolone z prędkością 220 km na
godz. Czyli wreszcie koleją dużych prędkości.
– Newagu nie zdążył Pan zwiedzić, ale
dworca nie mógł ominąć…
– Uważam, że jest piękny, ale
wymaga remontu, który lada
chwila się zacznie. I w przyszłym
roku powinien być gotowy.
Rozmawiała (CIUF)

W godzinę do Krakowa
Komisja Europejska przyjęła modyfikacje europejskich korytarzy transportowych, o które zabiegały władze Małopolski i rząd RP – informuje
biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego. Komisja zarekomendowała
Parlamentowi Europejskiemu zmiany sugerowane przez stronę polską,
a to oznacza włączenie do sieci TEN–T linii kolejowej Podłęże – Tymbark
– Nowy Sącz – Muszyna – granica
polsko–słowacka.
To szansa na dodatkowe dofinansowanie budowy nowego połączenia kolejowego Krakowa z Nowym
Sączem i Muszyną oraz stwarza
możliwość rozbudowy sieci kolejowej w kierunku południowym
na odcinku Kraków – Zakopane.
Czas podróży ze stolicy Małopolski do Nowego Sącza skróciłby się niemal trzykrotnie. Obecnie
z Krakowa do Nowego Sącza podróż koleją trwa ok. 2 h 45 minut.
Po zakończeniu inwestycji trwałaby zaledwie godzinę.
W poniedziałek w Urzędzie
Marszałkowskim w Krakowie odbyło się spotkanie wicemarszałka
Romana Ciepieli oraz eurodeputowanej Róży Thun z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych
(PLK), spółki grupy PKP odpowiedzialnej za tory i inwestycje
infrastrukturalne.
– Od dawna zabiegaliśmy
o utworzenie dodatkowego korytarza w Małopolsce – mówił wicemarszałek Ciepiela. – Połączenie
słowackiego odcinka kolei z naszą
siecią i utworzenie nowego korytarza w Małopolsce wydawało
się czymś naturalnym, zupełnie

jakby w sieci brakowało tego naszego ogniwa.
Dzięki skutecznemu lobbingowi udało się przekonać Komisję Europejską, by włączyła małopolską propozycję do projektu
sieci TEN–T, który teraz zostanie przedstawiony na forum Parlamentu Europejskiego. – Teraz
to od naszych zabiegów i naszego lobbowania na rzecz takiego
kształtu sieci TEN–T zależy, czy
uda się ten projekt przeforsować
przez Parlament Europejski – tłumaczyła Róża Thun. – Musimy
przekonywać europosłów z innych krajów, że to dobry pomysł,
rozmawiać z nimi.
Gdyby korzystny dla Małopolski, proponowany przez Komisję Europejską, projekt udało się

zrealizować, oznaczałoby to dla naszego regionu znaczne ułatwienia.
Pociągi z Krakowa obecnie jeżdżące do Nowego Sącza przez Tarnów
mogłyby nie zbaczać tak bardzo
na wschód i jechać bezpośrednio na południe. Pokonywany dystans zmniejszyłby się dwukrotnie
(ze 167 km do 92 km), a czas podróży niemal trzykrotnie. Po nowych torach pociągi mogłyby jeździć z prędkością nawet 200 km/h.
Również dzięki tej inwestycji
powstałaby możliwość skrócenia czasu podróży z Krakowa do
Zakopanego. Modernizacja obecnej linii Nowy Sącz – Chabówka
stworzyłaby połączenie między
nowym korytarzem a końcowym
fragmentem obecnej linii Kraków – Zakopane. Dla podróżnych

oznaczałoby to skrócenie czasu
podróży z Wawelu na Krupówki z 3h 41 minut do zaledwie 1h
25 minut.
Według założeń unijny projekt
nowego instrumentu finansowego
Łącząc Europę, w ramach którego
finansowana będzie sieć TEN–T,
zakłada, że w latach 2014–2020 na
rozbudowę infrastruktury w całej Europie przeznaczone zostanie 50 mld euro. Z tego 31,7 mld
euro ma być przeznaczone na infrastrukturę transportową. Małopolska ma szansę mieć udział
w puli tych pieniędzy. Oczywiście
pod warunkiem, że Parlament Europejski utrzyma taki kształt projektowanej sieci TEN–T.
Źródło: BIURO PRASOWE URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO
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Wszystko, co najważniejsze, znajdziesz na: www.sacz.in
Z LISTÓW DO REDAKCJI
W tym szaleństwie jest metoda
Gdy przeczytałam artykuł o tytule:
„Chce zwrotu za bilet, bo bohaterowie przeklinają!”, dłuższą chwilę trwałam w bezwolnym osłupieniu. Przeczytałam artykuł koleżance, z którą dzielę
swoją „celę” przez 8 godzin pracy, zastanawiając się, czy to ja mam „nie po
kolei”. Można spaść z krzesła z wrażenia, po przeczytaniu tego artykułu.
Zastawiające jest to i jednocześnie
pogłębiające trwogę (przynajmniej dla
mnie – a mam nadzieje, że znajdzie się
więcej takich osób jak ja), iż nasze społeczeństwo zdaje się tracić szare komórki w zatrważającym tempie. Myślę
intensywnie, co zakładał Pan X, wybierając się na film Marka Koterskiego?
Znający (zakładam...) realia polskiej rzeczywistości kinowej oraz (mam nadzieję...) mający w domu telewizor Pan X
oskarża Bogu ducha winnego pracownika kina o próbę sprowadzenia jego
osoby na „złą stronę mocy”, metodą:
„Puszczę ci Panie film w kinie za 17 zł
– GIŃ, PRZEPADNIJ ZMORO NIECZYSTA”...
Czy idąc do kina i czytając sam tytuł
filmu, sugerujący, że kobiet nie nazywamy – KOBIETAMI a babami, nie pomyślał, iż będzie to coś więcej niż wieczór
u babci przy herbatce z malinami?
Ehhh. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że szanowny Pan X,
R

E

K

L

A

M

posiada w domu kobietę (vel–BABĘ),
która uświadomi go, iż popełnił największy błąd swego życia, nadając swoim totalnie śmiesznym pretensjom,
charakteru medialnego...
Jak mówią: „w każdym szaleństwie jest metoda”... Więc jednym
zdaniem napiszę: STRZEŻMY SIĘ WARIATÓW!!!
KAROLINA S.

Czy te usta ktoś całuje?
Podpisuję się całym sercem pod protestem kinomana oburzonego przekleństwami płynącymi z kinowego ekranu.
Swego czasu i to niedawno na spotkaniu
z autorką książki, która była m.in. wtedy omawianą, głośno zaprotestowałam
i zapytałam: „Dlaczego Pani tak kaleczy i niszczy nasz język?” Czy musi Pani
używać tylu wulgaryzmów?”. Autorka
może i odpowiedziałaby coś sensownego, ale zgromadzeni ludzie byli tak zdziwieni, że ja mam z tym problem i wręcz
oni za autorkę odpowiedzieli, a na mnie
patrzyli kosym okiem do końca.
Usłyszałam: „Przecież tak jest w każdej polskiej książce, tak się teraz musi
pisać, a nie inaczej. Taka jest moda!
Książka musi mieć wzięcie!” Byłam
zdruzgotana, że tak to ludzie rozumują. Nie broniłam się już, ale potem doszłam do wniosku, że tak widocznie się
mówi między sobą w domach, w pracy,

na ulicy, u tych słuchaczy oraz u autorki i nikomu już nie przeszkadza, co
czytają. Może mam błędne zdanie, ale
jeżdżę autobusami i wulgaryzmy słyszę naokoło. Kiedyś zapytałam śliczną,
młodą dziewczynę, która w co drugie
słowo wkładała przerywnik na „k” lub
„p”: „Czy te usta ktoś całuje po tym, co
z nich wypływa?”. Była mocno zdziwiona, o co mi chodzi, a potem pod moim
adresem usłyszałam co nieco. Było dużo
ludzi, ale nikt się nie odezwał z jakimkolwiek komentarzem.
Gdy jeszcze pracowałam, to miedzy
sobą uzgodniliśmy, że za przekleństwo
w stylu „psiakrew”, „cholera” wrzucamy do skarbonki 50 groszy. Pilnowaliśmy się bardzo, ale powoli nie przeklinaliśmy. I było super!
Czy ustawa pomogłaby? Bardzo
wątpię. Nasz język trzeba pokochać
i umieć z serca powiedzieć, o co chodzi.
Wówczas i będąc zdenerwowanym nie
trzeba by było używać pseudo „mocnych słów”. Pamiętacie grę w „pomidor” lub w „zielone”. Cudnie było uczyć
się przy niej cierpliwości, ale i tak przegrywało się czasami. Podobnie z wulgaryzmami – gdyby się chciało, przestałyby być modne. Marzę o tym.
Z szacunkiem dla tych, co nie
używają wulgaryzmów – już ich
mocno polubiłam.
ANNA TOTOŃ

Na razie dla studentów,
potem dla wszystkich
E D U K AC J A . – Najpierw wykłady na
Chruślickiej, później 45 minut na dotarcie na zajęcia na basenie albo hali
sportowej MOSiR, następne przy Starcie. Cały czas bieganie po Nowym Sączu – tak Urszula Maderak, studentka III
roku wychowania fizycznego, relacjonuje nam swój dzień studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Sączu. W poniedziałek ona
i jej koledzy mogli w końcu złapać oddech. Otworzono przed nimi podwoje nowego budynku Instytutu Kultury Fizycznej.
Nie było hucznych uroczystości. Nie
było też przecinania wstęgi. – Oficjalne otwarcie nastąpi bowiem
w lipcu lub sierpniu przyszłego roku,
kiedy całe przedsięwzięcie zostanie ukończone. Dziś oddano pierwszy etap budowy – wyjaśniał w poniedziałek Zbigniew Ślipek, rektor
PWSZ.
Do dyspozycji studentów są na
razie sale wykładowe, pełnowymiarowa hala sportowa i pracownie:
krioterapii, biomechaniki, fizjologii
i biochemii – choć, z uwagi na procedury przetargowe, nie wszystkie
jeszcze w pełni wyposażone.

– Teraz zdecydowanie poprawi
się komfort nauki studentom wychowania fizycznego, ale również
pozostali będą mieli warunki do
uprawiania sportu – dodaje rektor.
Na razie tylko studenci mogą korzystać z nowoczesnych pracowni
i hali sportowej, ale Zbigniew Ślipek zapowiada, że zrobi wszystko, by i sądeczanom udostępniać
obiekt. Szkoła nie może wynajmować sal w nowym Instytucie, ponieważ jego budowa jest współfinansowana z środków unijnych.
– Prawnie to zabronione, ale będę
szukał rozwiązań, które pozwolą na korzystanie z obiektu przede
wszystkim przez młodzież – zapewnia rektor.
Na 5 ha powstają obiekty, których
koszt szacuje się na blisko 42 mln zł.
(KG)
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Niepubliczny Zakáad Opieki Zdrowotnej

Antidotum

Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 3

ĝwiadczy usáugi w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ
LEKARZE:
Rodzinni,Pediatrzy, InterniĞci
Gabinet zabiegowy
Punkt szczepieĔ
Program pro¿laktyczny chorób krąĪenia

ł
ł
ł
ł

tel. 18 441 55 85, 18 441 56 76
Ponadto Ğwiadczymy usáugi
komercyjne w zakresie:

LOGOPEDII, LARYNGOLOGII,
PSYCHOLOGII, DERMATOLOGII,
Dla pacjentów nieubezpieczonych porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

Poradnia dermatologiczna
Oferuje moĪliwoĞü fototerapii
Zabiegi odbywają siĊ w obszernej kabinie
wyposaĪonej w lampy UVA i UVB.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü PUVA
- terapii (fotochemioterapii)
Rejestracja na miejscu oraz telefonicznie:

tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ

Od 15 paĨdziernika w kaĪdą sobotĊ czynny jest gabinet lekarza pediatry
od godz.9.00 do godz. 12.00 oraz gabinet zabiegowy od godz.9.00 do 16.30
Przychodnia prowadzi szczepienia ochronne przeciw grypie.
ĝwiadczenia te udzielane są za odpáatnoĞcią. ZAPRASZAMY

Sandecja - jesień 2011
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Zmienna piłkarska jesień

S

andecja rundę jesienną ma już
za sobą, rozegrała 20 spotkań
(I runda plus trzy mecze rundy
rewanżowej). Sporo się działo. Przede wszystkim sezon,
w którym Sandecja miała walczyć o awans,
zamienił się niestety w walkę o utrzymanie.
W klubie podejrzewają, że niektórym piłkarzom po prostu nie chciało się grać.

Do tej pory spadła tylko jedna głowa.
Jak to zwykle bywa, pierwszą „ofiarą”
rozliczeń był trener. Mariusz Kuras po porażce 1–6 z Wisłą Płock rozstał się z Sandecją jeszcze przed 20 kolejką. Zastąpił
go Robert Moskal, który z biało–czarnymi zalicza swoje drugie podejście.
Już wkrótce z klubem będą się musiały pożegnać kolejne osoby. W drużynie

trwa selekcja i typowanie zawodników,
którym w Nowym Sączu już nie chce
się grać. Atmosfera w zespole wymaga
uzdrowienia. Na forach internetowych aż
huczy od plotek, że do zwolnienia Mariusza Kurasa przyczynił się Jano Frohlich.
Doświadczony piłkarz ze Słowacji, który jest kapitanem drużyny i jednocześnie
dyrektorem sportowym, bez wątpienia

w klubie ma bardzo dużo do powiedzenia. Kibice uwielbiają dyskutować, a czasami po prostu plotkować, a Kurasa,
zwolniły przede wszystkim słabe wyniki i beznadziejne transfery. Najważniejszą
jednak cechą kibiców jest wiara we własną drużynę, a sądeccy kibice wierzą, że
wiosna w Nowym Sączu będzie znacznie
lepsza dla ich ulubieńców.

Liczyliśmy
na więcej

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

Zawodnicy muszą się określić
R O Z M OWA z ANDRZEJEM
DANKIEM, prezesem
klubu.
– Dopiero 10. miejsce po 20 kolejkach
to znacznie gorzej niż oczekiwano.
– Na pewno wszyscy liczyliśmy na więcej. Osiągane wyniki
nas nie satysfakcjonują. Niestety
uciekło nam zbyt dużo punktów.
– Zmiany w kadrze są chyba
nieuniknione?
– Nie ma wątpliwości, że kilku
zawodników przeszło obok meczów. Oczywiście w tej chwili jest
za wcześnie na operowanie konkretnymi nazwiskami. Mamy nowego trenera, który dopiero rozpoznaje sytuację i analizuje różne
rozwiązania. Rozmawiamy także
z zawodnikami. Zapewne z drużyny odejdzie około sześciu piłkarzy. Myślimy nad czterema solidnymi wzmocnieniami.
– Celem była walka o awans, a w tym
sezonie jest to już chyba mało realne?

– Wiosną naszym celem będzie utrzymanie. Niestety
w dole tabeli jest spory ścisk,
a nas czeka bardzo trudny początek w przyszłym roku. Gramy z wymagającymi przeciwnikami. Rozpoczniemy od
wyjazdowego pojedynku z Polonią Bytom. Patrząc na punkty,
strefa spadkowa jest zbyt blisko. Jednak myślimy nad uporządkowaniem pewnych spraw
w drużynie i przede wszystkim
wzmocnieniami.
– Marzenia o ekstraklasie odkładacie tylko na kolejny sezon?
Jest takie powiedzenie, że jeśli nie robi się kroku do przodu,
to wcześniej czy później robi się
krok w tył.
– Wiem o tym i dlatego cały
czas stawiamy sobie ambitne
cele. W tej chwili drużyna musi
wyjść z kryzysu. Nic tak przecież nie poprawia humorów jak
zwycięstwa, które przywracają
pozytywne myślenie.

R O Z M OWA z trenerem,
ROBERTEM MOSKALEM
Robert Moskal w sezonie
2008/2009 pracował już w Sandecji. Wywalczył z drużyną historyczny awans do I ligi. Tuż po
sukcesie niespodziewanie odszedł z klubu, zastąpił go Dariusz
Wójtowicz.
– Ponownie zadebiutował Pan w roli
trenera Sandecji. Porażka na początek 0–2 z Arką Gdynia na pewno pozostawia niedosyt.
– Na razie powstrzymuję się
z mocnymi ocenami. Obecnie sytuacja w Sandecji jest całkiem inna
niż w Arce. Rywale stłamsili nas
na początku meczu i trudno było
się pozbierać. Kilka elementów
w naszej grze nie funkcjonowało
tak jak należy.
– Wie Pan już dlaczego Sandecja
ostatnio osiągała słabsze rezultaty?
– Przyszedł jakiś kryzys
w końcówce sezonu. Kilku piłkarzom kończą się umowy. Niektórzy różnie podeszli do swoich obowiązków. Powinni się
zastanowić, czy nadal chcą być
w Sandecji.
– Kto będzie drugim trenerem?

– Na razie pomaga mi Janusz
Świerad. Na pewno będzie to szkoleniowiec z tego regionu. Do końca
obecnego roku chciałbym się spokojnie rozeznać w wielu sprawach.
– Wiele się zmieniło w drużynie w ciągu tych 2,5 roku?
– Ciężko o takie porównania.
W zespole jest grupa zawodników,
z którą w 2009 r. wywalczyłem
awans do I ligi. Chciałbym, abyśmy
znowu tworzyli kolektyw. Wszyscy musimy iść w jednym kierunku. Niektórzy zawodnicy muszą się
jasno określić, czy chcą być w tej
drużynie.
– W 2009 r. Sandecja pod Pana wodzą wywalczyła awans do I ligi
i w „nagrodę” został Pan zwolniony.
– Mówi się, że na końcu i tak
przegrywa trener. Coś w tym
jest. Kiedyś w Zagłębiu Sosnowiec przeżyłem podobną historię.
Nie zgadzam się, ze stwierdzeniami, że po odejściu z Sandecji nie
wiodło mi się. W GKS Katowice zrealizowałem postawiony cel
utrzymania się w I lidze. Uważam,
że miałem również duży wpływ
na utrzymanie Dolcanu. Niestety różne zawirowania w klubach
oddziaływają również na postawę drużyny.

– Nie zaskoczyła Pana ponowna oferta z Nowego Sącza?
– Przyjąłem ją z zadowoleniem.
Czy byłem zaskoczony? Praca trenerska często przyjmuje niespodziewany przebieg. Cieszę się, że
w Sandecji nie zostawiłem spalonych mostów. Dzięki temu mogliśmy teraz wrócić do współpracy.
– Zarząd postawił przed Panem jakieś cele?
– W tej chwili priorytetem jest
poprawa jakości gry zespołu. Do
czołówki tracimy dużo punktów.
Niestety w tej chwili musimy
również patrzeć do tyłu. Sandecja zbliżyła się do strefy spadkowej. Trzeba zrobić wszystko, aby
jak najszybciej odskoczyć od tej
czerwonej kreski.
– A w przyszłym sezonie walka
o awans jest realna?
– Najpierw zobaczymy, jak zespół zareaguje w rundzie wiosennej, bo czeka nas dużo pracy. Nowy Sącz jest pogodny dla
piłki nożnej. Różnice między zespołami w I lidze są niewielkie,
często o wyniku decydują niuanse. Sandecja udowodniła, że
potrafi wygrywać z najlepszymi.
Przyszłość zależy jednak od wielu czynników.

B
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STATYSTYKI ZAWODNIKÓW

S
A
N
D
E
C
J
A

BRAMKARZE:

OBROŃCY:

M A R E K KO Z I O Ł (23 lata) – występy: 19 (czas: 1710 minut);
wszystkie w pełnym wymiarze.
Przepuścił 25 goli (średnia: 1,31 gole
na mecz). Żółte kartki: 1. Czerwone kartki: 0.

J A N O F R O H L I C H (37 lat, stoper) - występy: 20 (czas: 1800 minut); w podstawowym składzie:
20 (wszystkie w pełnym wymiarze); gole: 1; żółte kartki: 2; czerwone kartki: 0.

M A R C I N M A K U C H (31 lat, prawy
obrońca lub pomocnik) - występy:
11 (czas: 839 minut); w podstawowym składzie: 11 (7 w pełnym wymiarze); gole: 0; żółte kartki: 2; czerwone kartki: 1.

Ł U K A S Z D E R B I C H (28 lat, lewy
obrońca) - występy: 2 (czas: 180
minut); w podstawowym składzie: 2 (2 w pełnym wymiarze);
gole: 0; żółte kartki: 1; czerwone
kartki: 0.

M A R I U S Z R Ó Ż A L S K I (27 lat) –
występy: 1 (czas: 90 minut); jeden
mecz w pełnym wymiarze. Przepuścił 2 gole (średnia: 2 gole na
mecz). Żółte kartki: 0. Czerwone
kartki: 0.

M A R C I N WO Ź N I A K (27 lat, lewy
obrońca) - występy: 18 (czas:
1603 minuty); w podstawowym
składzie: 18 (16 w pełnym wymiarze); gole: 1; żółte kartki: 3; czerwone kartki: 0.

S E B A S T I A N F E C H N E R (28 lat,
prawy obrońca) - występy: 11 (czas:
829 minut); w podstawowym składzie: 10 (8 w pełnym wymiarze);
gole: 0; żółte kartki: 6; czerwone
kartki: 0.

M AT E U S Z W I L K (17 lat, prawy
obrońca) - występy: 1 (czas: 64 minuty); w podstawowym składzie: 1
(nie zagrał spotkania w pełnym wymiarze); gole: 0; żółte kartki: 0; czerwone kartki: 0.

N I E Z AG R A Ł: PAW E Ł Z WO L I Ń S K I
(23 lata, bramkarz).

TO M A S Z M I D Z I E R S K I (26 lat, stoper) - występy: 15 (czas: 1350 minut);
w podstawowym składzie: 15 (wszystkie w pełnym wymiarze); gole: 1; żółte
kartki: 0; czerwone kartki: 0.

M A R C I N DY M KOW S K I (30 lat,
stoper) - występy: 4 (czas: 354 minut); w podstawowym składzie: 4 (3
w pełnym wymiarze); gole: 0; żółte
kartki: 1; czerwone kartki: 1.

P E TA R B O R OV I C A N I N (26 lat,
lewy obrońca) – występy: 1 (czas: 25
minut); w podstawowym składzie:
0; gole: 0; żółte kartki: 0; czerwone
kartki: 0.
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NAPASTNICY:

R A FA Ł B E R L I Ń S K I (35 lat, środkowy pomocnik) - występy: 16 (czas:
1412 minut); w podstawowym składzie: 16 (15 w pełnym wymiarze);
gole: 0; żółte kartki: 7; czerwone
kartki: 0.

PAT R Y K J Ę D R Z E J OW S K I (20
lat, prawy pomocnik) - występy: 15
(czas: 1098 minut); w podstawowym
składzie: 12 (8 w pełnym wymiarze);
gole: 1; żółte kartki: 1; czerwone kartki: 0.

M I L A N D U R I Ć (24 lata, środkowy pomocnik) - występy: 9 (czas:
523 minuty); w podstawowym
składzie: 6 (4 w pełnym wymiarze); gole: 1; żółte kartki: 2; czerwone kartki: 0.

WO J C I E C H T R O C H I M (22 lata,
środkowy pomocnik) - występy:
4 (czas: 195 minut); w podstawowym składzie: 2 (2 w pełnym wymiarze); gole: 0; żółte kartki: 2; czerwone kartki: 0.

ARKADIUSZ ALEKSANDER
(31 lat) - występy: 20 (czas: 1622
minut); w podstawowym składzie: 19 (11 w pełnym wymiarze);
gole: 9; żółte kartki: 3; czerwone kartki: 0.

DA R I U S Z G AW Ę C K I (28 lat, środkowy pomocnik) - występy: 18 (czas:
1257 minut); w podstawowym składzie: 14 (10 w pełnym wymiarze);
gole: 2; żółte kartki: 3; czerwone
kartki: 1.

L U K A S J A N I Ć (25 lat, prawy pomocnik) - występy: 15 (czas: 907
minut); w podstawowym składzie: 9 (4 w pełnym wymiarze);
gole: 1; żółte kartki: 1; czerwone
kartki: 0.

S E B A S T I A N S Z C Z E PA Ń S K I (18
lat, prawy pomocnik) - występy: 9
(czas: 332 minuty); w podstawowym składzie: 4 (nie zagrał spotkania
w pełnym wymiarze); gole: 0; żółte
kartki: 2; czerwone kartki: 0.

PAW E Ł L E Ś N I A K (22 lata, środkowy pomocnik) - występy: 4 (czas: 155
minut); w podstawowym składzie: 3
(nie zagrał spotkania w pełnym wymiarze); gole: 0; żółte kartki: 0; czerwone kartki: 0.

B A R TO S Z W I Ś N I E W S K I (26 lat)
- występy: 16 (czas: 703 minuty);
w podstawowym składzie: 7 (1 w
pełnym wymiarze); gole: 0; żółte
kartki: 3; czerwone kartki: 0.

F I L I P B U R K H A R DT (24 lata, środkowy pomocnik) - występy: 13 (czas:
988 minut); w podstawowym składzie: 11 (6 w pełnym wymiarze); gole:
2; żółte kartki: 4; czerwone kartki: 0.

PAV E L E I S M A N N (27 lat, lewy pomocnik) - występy: 15 (czas: 658
minut); w podstawowym składzie:
5 (3 w pełnym wymiarze); gole: 1;
żółte kartki: 0; czerwone kartki: 0.

B A R TO S Z S Z E L I G A (18 lat, prawy
pomocnik) - występy: 7 (czas: 306 minut); w podstawowym składzie: 3 (nie
zagrał spotkania w pełnym wymiarze);
gole: 2; żółte kartki: 0; czerwone kartki: 0.

M I C H A Ł T R Z E C I A K I E W I C Z (27 lat,
środkowy pomocnik) - występy: 2
(czas: 141 minut); w podstawowym
składzie: 2 (1 w pełnym wymiarze); gole:
0; żółte kartki: 1; czerwone kartki: 0.

M A R C I N C H M I E S T (32 lata) - występy: 13 (czas: 614 minut); w podstawowym składzie: 6 (2 w pełnym
wymiarze); gole: 2; żółte kartki: 3;
czerwone kartki: 0.

ZDJĘCIA: OFICJALNA STRONA SANDECJI.

POMOCNICY:

C
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„Jak nie idzie to
wszystko się sypie”
R O Z M OWA
z MAKSYMILIANEM
CISOWSKIM, kierownikiem
drużyny
– Trenerzy się zmieniają, a Pan ciągle
jest kierownikiem drużyny.
– Tak się to jakoś układa. Teraz
trenerem ponownie będzie Robert
Moskal, z którym współpracowałem, kiedy wywalczyliśmy awans
do I ligi. Pracowaliśmy również
w Kmicie Zabierzów. Jako piłkarz
był moim podopiecznym w Górniku Siersza.
– Jaka jest atmosfera w drużynie po
rundzie jesiennej?
– Nie jesteśmy zadowoleni
z osiąganych wyników, dlatego
atmosfera nie jest najlepsza. Jestem
przekonany, że przyszłość będzie
dla nas łaskawsza i już wkrótce zaczniemy wygrywać.
– Waszym atutem były mecze przed
własną publicznością. W tym sezonie
tak nie jest. Dlaczego?
– Zanotowaliśmy dziesięć spotkań bez porażki. Nagle wszystko
się zacięło, co było trochę dziwne.
W pewnym momencie wyglądało
to tak, jakby niektórym zawodnikom brakowało motywacji. Jak nie
idzie, to wszystko się sypie, dlatego również przed własną publicznością drużyna spisywała się słabo.

Naj, naj, naj…
Marzenia o milionach
Wojciechowskiego
Na miano najbardziej radosnej informacji w minionej rundzie zasługuje bez wątpienia doniesienie o planach
współpracy ze znanym biznesmenem
Józefem Wojciechowskim. – Chcielibyśmy nawiązać współpracę z Polonią – mówił kilka miesięcy temu Mariusz Kuras, ówczesny trener Sandecji.
– Moglibyśmy pozyskiwać zawodników, którzy nie mieszczą się w ich
„jedenastce”, albo „osiemnastce”,
a u nas graliby ważne role. Pan Wojciechowski otwiera hotel w Krynicy–Zdroju, jest planowane rozegranie
meczu sparingowego na naszym stadionie z warszawską Polonią, rozmowy trwają. Wspólnie z Jackiem Zielińskim ustalimy dogodny termin, to
będzie w którąś środę. Warto jest mieć
dobry kontakt z „wielkimi” piłki nożnej w Polsce.
Niestety nigdy nie dowiedzieliśmy się, o którą środę chodzi. Sprawa ucichła.

Za plecami Kolejarza

– Jaka jest recepta na wyjście Sandecji z kryzysu formy?
– Nad tym będzie się zastanawiał trener. Być może gdybyśmy nie musieli rozgrywać
w tym sezonie trzech spotkań
z drugiej rundy to losy Sandecji potoczyłyby się zupełnie

inaczej. Ale to w tej chwili
zwykłe gdybanie. Rzeczywistości już nie zmienimy i musimy zastanowić się, co można zrobić, aby przyszłość była
lepsza. Mam nadzieję, że na koniec tego sezonu zakotwiczymy
w górnej części tabeli.

Tak grała Sandecja:
1 kolejka: Zawisza Bydgoszcz – Sandecja 1–1 (0–0);
bramka dla Sandecji: Aleksander.
2 kolejka: Sandecja – Wisła Płock 1–3 (0–2); Chmiest.
3 kolejka: Sandecja – Arka Gdynia 3–0 (2–0);
Aleksander trzy.
4 kolejkaSandecja – Polonia Bytom 2–3 (1–0);
Frohlich, Durić.
5 kolejka: Pogoń Szczecin – Sandecja 1–0 (1–0).
6 kolejka: Sandecja – Warta Poznań 0–3 (0–2).
7 kolejka: Sandecja – Piast Gliwice 4–0 (1–0);
Aleksander, Szeliga dwie, Burkhardt.
8 kolejka: KS Polkowice – Sandecja 0–0.
9 kolejka: Sandecja – Termalica Bruk–Bet Nieciecza 2–0
(2–0); Gawęcki, Aleksander.
10 kolejka: Olimpia Elbląg – Sandecja 0–0
11 kolejka: Sandecja – Olimpia Grudziądz 3–1 (0–0);
Burkhardt, Aleksander, Eismann.
12 kolejka: Ruch Radzionków – Sandecja 1–1 (0–1);
Midzierski.
13 kolejka: Sandecja – Flota Świnoujście 1–1 (0–0);
Aleksander.
14 kolejka: Dolcan Ząbki – Sandecja 1–2 (0–1);
Aleksander, Chmiest.
15 kolejka: Sandecja – Kolejarz Stróże 1–1 (1–0);
Jędrzejowski.
16 kolejka: Bogdanka Łęczna – Sandecja 0–2 (0–1);
Gawęcki, Woźniak.
17 kolejka: GKS Katowice – Sandecja 2–0 (0–0).
18 kolejka: Sandecja – Zawisza Bydgoszcz 0–1 (0–0).
19 kolejka: Wisła Płock – Sandecja 6–1 (3–1); Janić.
20 kolejka: Arka Gdynia – Sandecja 2–0 (0–0).

BILANS U SIEBIE: 4 zwycięstwa, 2 remisy, 4 porażki,
bramki: 17–13.
BILANS NA WYJEŹDZIE: 2 zwycięstwa, 4 remisy, 4
porażki, bramki: 7–14.
BILANS RAZEM: 6 zwycięstw, 6 remisów, 8 porażek,
bramki: 24–27.
TABELA:
1. Pogoń Szczecin
2. Termalica Bruk–Bet Nieciecza
3. Zawisza Bydgoszcz
4. Piast Gliwice
5. Kolejarz Stróże
6. Flota Świnoujście
7. Bogdanka Łęczna
8. Arka Gdynia
9. Warta Poznań
10. Sandecja Nowy Sącz
11. GKS Katowice
12. Olimpia Grudziądz
13. Ruch Radzionków
14. Wisła Płock
15. Dolcan Ząbki
16. KS Polkowice
17. Polonia Bytom
18. Olimpia Elbląg

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
19
20

41 38–16
37 28–15
37 26–18
35 33–28
33 22–18
31 25–20
30 24–22
29 32–25
25 25–22
24 24–27
23 23–23
23 21–21
23 23–29
21 21–27
21 26–30
20 22–36
16 19–32
13 15–38

STRZELCY: 9 – Aleksander; 2 – Burkhardt, Chmiest,
Gawęcki, Szeliga; 1 – Durić, Eismann, Frohlich, Janić,
Jędrzejowski, Midzierski, Woźniak.

Sandecję w tym sezonie zawstydza
lokalny rywal, Kolejarz Stróże. Zespół
z wioski spod Grybowa po 20 kolejkach ma o 9 punktów więcej niż biało–czarni i zajmują wysoką 5. lokatę.
To jest wyjątkowo bolesne dla sądeckich kibiców. Zwłaszcza, że siła Kolejarza w dużej mierze oparta jest na
wychowankach Sandecji lub zawodnikach, którzy w sądeckiej drużynie
nie mogli liczyć na regularne występy. A są to: Adrian Basta, Petar Borovicanin, Łukasz Kominiak, Dawid Szufryn, Konrad Cebula, Michał
Gryźlak, Cheikh Niane, Marcin Stefanik, Dariusz Zawadzki, Maciej Kowalczyk i Rafał Zwiślan.
W tym sezonie Sandecja podejmowała Kolejarza przed własną publicznością. Mecz skończył się remisem 1–1.

Twierdza runęła,
punkty do wzięcia
O tym pisaliśmy już wielokrotnie.
Do tej pory Nowy Sącz słynął w I lidze, że ze stadionu przy ul. Kilińskiego trudno jest wywieźć nawet jeden
punkt. W tym sezonie jednak to już
nie jest piłkarska twierdza trudna do
zdobycia. Sandecja rozdawała u siebie punkty na lewo i prawo. Mimo
słabszych wyników frekwencja jest
całkiem niezła jak na pierwszoligowe warunki (średnio 3,5 widzów na
mecz). Więcej kibiców przychodziło tylko na spotkania Pogoni Szczecin, Zawiszy Bydgoszcz, Arki Gdynia
i ostatnio Piasta Gliwice.

Przyznajemy wyróżnienia
w poszczególnych kategoriach:
NAJLEPSZY PIŁKARZ:
Arkadiusz Aleksander – jedyny
piłkarz Sandecji, który nie zawiódł
i zrobił swoje. Dziewięć goli daje mu
w tej chwili czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców. Nieco słabszą miał
tylko końcówkę rundy jesiennej.

N A J W I Ę K S Z E R O Z C Z A R OWA N I E :
Marcin Makuch – to już nie tan
sam piłkarz, który w ubiegłych sezonach był jednym z liderów Sandecji. Spełniał w drużynie ważną
rolę, zwłaszcza na prawej stronie
boiska. W tym sezonie jest niestety
cieniem samego siebie.
N A J W I Ę K S Z Y P R Z E G R A N Y:
Petar Borovicanin – jeden z kluczowych piłkarzy Sandecji w sezonie
2009/2010 i 2010/2011 w obecnych
rozgrywkach najpierw trafił na trybuny, a potem opuścił klub. Nie zyskał uznania w oczach Mariusza Kurasa, który konsekwentnie nie stawiał
na Serba. Gdy wreszcie popularny
„Boro” otrzymał szansę gry to przekonał wszystkich, że na razie do występów na pierwszoligowych boiskach
się nie nadaje. Za porozumieniem stron
jego kontrakt został rozwiązany.
N A J W I Ę K S Z Y W YG R A N Y:
Tomasz Midzierski – stoper
w ubiegłym sezonie siedział głównie na ławce rezerwowych. Zanosiło
się, że w obecnych rozgrywkach będzie podobnie. Parę stoperów tworzyć miał Dymkowski z Frohlichem.
Ten pierwszy zawiódł na całej linii.
Mariusz Kuras nie miał dużego pola
manewru i postawił na Tomasza Midzierskiego. Decyzja ryzykowna, ale
opłaciła się. Dzięki temu rozbita na
początku sezonu defensywa zaczęła
spisywać się coraz lepiej.
O D K R YC I E J E S I E N I :
Zwycięzcy w tej kategorii nie
przyznamy. Jedynie wyróżnienie
dla młodych zawodników, którzy
pokazali, że warto na nich stawiać.
Jest to: Patryk Jędrzejowski, Bartosz Szeliga i Sebastian Szczepański.
NAJGORSZY TRANSFER:
O zwycięstwo w tej kategorii jest
chyba najwięcej kandydatur, a wybór
niezwykle trudny. Pozyskanie Łukasza Derbicha, Marcina Dymkowskiego,
Michała Trzeciakiewicza, Milana Duricia i Bartosza Wiśniewskiego przyniosło wielkie rozczarowanie. Który z nich
zawiódł najbardziej? Według nas Marcin Dymkowski. W Sandecji szykowany był jako podstawowy stoper u boku
Jano Frohlicha. Przed sezonem do GKS–u Bełchatów przeniósł się Damian
Zbozień, a Dymkowski jego następcą
w Sandecji był tylko na początku sezonu. Słabe występy sprawiły, że przegrał
rywalizację o miejsce w składzie z Tomaszem Midzierskim
NAJLEPSZY TRANSFER:
Patryk Jędrzejowski (Śląsk Wrocław ME), Filip Burkhardt (Arka
Gdynia). Obaj nie zrobili dużej furory
w barwach Sandecji. Jednak to jedyni pozyskani przed sezonem piłkarze,
którzy przez dłuższy czas pojawiali się
na murawie...

DODATEK PRZYGOTOWAŁ:
JACEK BUGAJSKI
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Samorząd

Cycoń był charyzmatycznym przywódcą
R O Z M OWA z JACKIEM LELKIEM, pełniącym obowiązki burmistrza Starego Sącza.
– Panie komisarzu, zaskoczyła Pana
decyzja premiera Tuska o powołaniu
na tę funkcję?
– Przepraszam, ale jednak nie
komisarzu. Komisarz wchodzi do
urzędu, kiedy w mieście czy gminie dzieje się źle, a w Starym Sączu tak nie jest. W Starym Sączu
dzieje się bardzo dobrze, więc
nie ma mowy o zarządzie komisarycznym. Jak pewnie wszyscy wiedzą, poprzedni burmistrz,
pan Marian Cycoń został posłem,
otrzymał nowy mandat społeczny, dlatego ktoś musiał przejąć
jego dotychczasowe obowiązki.
– Łatwo jest zastąpić burmistrza
w takim miejscu jak Stary Sącz,
gdzie unosi się duch silnej osobowości poprzednika?
– Nie jest to takie proste. Marian Cycoń był charyzmatycznym
przywódcą tego miasta. Swoją
osobowością, stylem zarządzania,
zaangażowaniem i pracą na rzecz
społeczeństwa wyrobił sobie markę, z którą teraz każdemu byłoby
się ciężko zmierzyć. Nie chcę się
więc porównywać do poprzednika, ale wypracowywać własny
styl zarządzania gminą.
– Czyli słynne „nie chcem, ale
muszem”?
– Absolutnie nie! To przecież
zaszczyt i wyzwanie dla mnie. Zostałem wyznaczony przez premiera do pełnienia tej funkcji i z zadania się wywiążę.
– To nie jest dla Pana nowe zajęcie.
– Nie jest. Przez cztery lata byłem zastępcą burmistrza Cyconia,
więc ani sprawy gminy, ani urząd,
ani pracujący tu ludzie nie są mi
obcy. Ale nawet po tych czterech latach w urzędzie, zakładając
i kierując działalnością Fundacji
Rozwoju Ziem Górskich i Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania” byłem blisko starosądeckich
spraw. Również w tej roli spotykałem się z ludźmi i ich problemami, a od 2010 r. ponownie włączyłem się w pracę samorządu jako
radny i przewodniczący komisji
budżetowej. Jak widać, nigdy od
spraw gminy nie odszedłem daleko. Oczywiście przyznaję, że co
innego rozmawiać, konsultować,
rozważać, a co innego podejmować konkretne decyzje.
– Czas pełnienia obowiązków burmistrza to będzie czas decyzji czy raczej czas administrowania?
– Myślę, że dojrzeliśmy już do
naszej demokracji i do tego, że

burmistrz wybrany w powszechnych wyborach ma silny mandat
społeczny. Osoba wybrana w taki
sposób posiada tytuł do tego, by
podejmować strategiczne decyzje. Moim obecnym zadaniem jest
płynne przeprowadzenia gminy
Stary Sącz do wyborów. Czas jest
akurat znaczący, bo przełom roku
to okres przyjmowania budżetu
na rok 2012. Są sprawy, które nie
mogą czekać i tu na bieżąco rozpocząłem podejmowanie decyzji, choć pewnie bliżej jest temu
do administrowania niż do strategicznego zarządzania. Nie znaczy to, że pewnych przymiarek
do dalekosiężnych decyzji w tym
okresie nie będzie.
– Czasami słychać, że gmina Stary Sącz jest jedną z najbardziej zadbanych inwestycyjnie, jednak nowy
burmistrz będzie się musiał zmierzyć
z konkretnymi zadaniami.
– Najpoważniejszym zadaniem,
które zresztą jest już realizowane,
jest rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej. Jesteśmy gminą miejsko–wiejską o sporym zagęszczeniu ludności. I o ile miasto jest już
w znaczącej części skanalizowane,
to w wiejskiej części gminy dopiero w tym roku zaczęły się inwestycje. Pamiętamy, że w 2015 r.
wejdą w życie dyrektywy unijne,
które na nieskanalizowane gminy będą nakładały znaczące kary.
Te inwestycje trzeba doprowadzić
do końca.
– Najświeższy temat, jaki się pojawił, to budowa tzw. Węgierskiej bis,
czyli drugiej drogi do Nowego Sącza
mającej rozładować korki na istniejącym odcinku. To pomysł rzucony
przez poprzednika w samej końcówce urzędowania.
– Każdy, kto choć raz w godzinach szczytu próbował dostać się
ze Starego do Nowego Sącza, ten
wie, że budowa takiej drogi jest
absolutną koniecznością. Liczę
tu przede wszystkim na ogromne wsparcie pana posła Cyconia,
bo to był jego pomysł. Znając go,
jestem pewien, że to nie było tylko hasło wyborcze i pomoże uzyskać wsparcie samorządów na ten
cel. Mam również nadzieję, że będzie tu zgodna współpraca z prezydentem Nowakiem. To jedno
z tych zadań, których realizacja
znacząco może poprawić komfort
życia mieszkańców.
– Podpisałby się Pan pod pomysłem uruchomienia m.in. w Dolinie

Marian Cycoń był
charyzmatycznym
przywódcą tego
miasta. Swoją
osobowością,
stylem
zarządzania,
zaangażowaniem
i pracą na rzecz
społeczeństwa
wyrobił sobie
markę, z którą
teraz każdemu
byłoby się ciężko
zmierzyć

Popradu tramwaju szynowego dowożącego pasażerów również ze
Starego Sącza bez korków niemal do
rynku w Nowym Sączu.
– Kiedyś zastanawiałem się,
dlaczego takie rozwiązanie jeszcze nie funkcjonuje? Obok stacji w Starym Sączu jest mnóstwo
miejsca na parkingi, gdzie mogliby zostawiać samochody wszyscy dojeżdżający z Doliny Popradu i przesiadać się do pociągu.
W mojej ocenie to świetne i tanie
rozwiązanie, ale widać są tu jakieś
inne przeszkody.
– Wybory burmistrza Starego Sącza
odbędą się 22 stycznia?
– To prawdopodobna data.
– Wystartuje Pan?
– Wystartuję. Chcę wykorzystać moje doświadczenie zdobyte

w dotychczasowej pracy. Myślę,
że moje pomysły i wiedza mogą
się Staremu Sączowi przydać.
Podchodzę do tego jak do pewnej kontynuacji pracy rozpoczętej u boku pana burmistrza Cyconia. Mam też własne pomysły na
rozwój Starego Sącza.
– Ktoś zażartował, że burmistrzem
zostanie ten, z kim poseł Marian Cycoń zrobi sobie zdjęcie na wyborczy plakat.
– Chyba nie można tego żartu
lekceważyć, choćby dlatego, że
Marian Cycoń zawsze w wyborach
samorządowych miał bardzo znaczące poparcie. To sygnał, że jego
polityka podobała się ludziom.
Obiecująca dla Starego Sącza jest
też perspektywa dobrej współpracy przyszłego burmistrza z posłem

Cyconiem, wszak jego możliwości, jako parlamentarzysty mocno się zwiększyły. Warto to wykorzystać dla rozwoju tej ziemi.
– Poprzednik w tym gabinecie stosował taki system pracy: jak najmniej
czasu za biurkiem, jak najwięcej w terenie i urzędach, gdzie zapadają kluczowe decyzje.
– Tej obecności we wszystkich
ważnych wydarzeniach miasta
i gminy z pewnością się uczyłem.
Burmistrz musi być blisko ludzi
i ich spraw, nawet w najdalszych
zakątkach gminy. Ale jednocześnie musi mieć czas na zabieganie
o pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy do budżetu oraz zapewnienie sprawnej pracy urzędu.
Rozmawiał
WOJCIECH MOLENDOWICZ

www.sacz.in – klikaj i czytaj
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Opinie
Szacunek, panie Wojtku!

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

W

ojciecha Młynarskiego miałem
okazję
podziwiać
wielokrotnie, po raz ostatni kilkanaście dni temu, podczas festiwalu Iubilaei Cantus.
Ilekroć uczestniczę w koncercie z nim w roli głównej, nieodparcie nasuwają mi się wspomnienia sprzed ćwierć wieku.
To właśnie wtedy poznałem go
bezpośrednio podczas I edycji
Przeglądu Kabaretów Amatorskich PaKa w Krakowie. Był to

pamiętny przegląd między innymi dlatego, że przesłuchania
odbywały się nie w Rotundzie
a w ciasnej salce DS. „Piast”.
Siedzieli w pierwszym rzędzie:
Jacek Fedorowicz, Piotr Skrzynecki, Władysław Kozakiewicz (tak, tak, ten sam!), docent Lucjan Suchanek, Maciej
Zembaty i Wojciech Młynarski. Doborowe towarzystwo.
Ni to jury, ni inkwizycja. Ponieważ po przesłuchaniach odbywało się coś na kształt omówień warsztatowych, można
było usłyszeć o sobie sporo
uwag, niekoniecznie miłych.
W tej bezkompromisowej krytyce (analizie) brylował właśnie
Młynarski. Dostało się i nam.
Uwaga była krótka, dosadna,
choć nieszczególnie bolesna, bo
dotyczyła jedynie tonacji piosenki „Modlitwa”. Merytoryczna uwaga sprowadziła się
do pytania, dlaczego wokalistka tak… piszczy. Komentarz zasłużony, a Bogu ducha winnej

śpiewającej artystce dostało się
za moje grzechy, bo to ja zdecydowałem o zbyt wysokiej tonacji, zmuszającej do sięgania
„mysich” rejestrów. Rok albo
dwa lata później oberwałem
już bezpośrednio. Całe szczęście, że nie było przy tym zbyt
wielu świadków, bo zarzut był
dla mnie wstydliwy. Młynarski (polonista) wytknął mi (poloniście) niewłaściwą końcówkę
gramatyczną w refrenie piosenki „Jest obok nas”. Powie ktoś,
że to szczegół, że duperel niewarty wzmianki, że nikt tego
nie zauważy, bo poziom językowej edukacji przeciętnego Polaka – Szaraka jest bardziej niż
marny. Otóż, nie! Uwaga Młynarskiego dotknęła mnie do
żywego, podważyła mój – za
przeproszeniem – autorytet i sponiewierała młodzieńcze „ego”. I jeszcze te okoliczności. Staliśmy przy kontuarze
w Piwnicy pod Baranami, sącząc jakiś płyn, stał z nami

Jacek Fedorowicz, lecz zamiast miłej pogawędki o sztuce
cały nastrój rozjechała parszywa końcówka gramatyczna. Tak
mnie to ubodło, że poprosiłem
prof. Danutę Wesołowską z UJ
(specjalistkę od gramatyki),
żeby powiedziała coś na moją
obronę, a ta – mimo że przyznała mi „częściową” rację, nie
tylko, że nie ukoiła mej duszy,
ale utwierdziła mnie w moim
gramatycznym kompleksie. To
wszystko miało miejsce sporo
lat temu. Teraz, oglądając i słuchając Wojciecha Młynarskiego w jego autorskim spektaklu
„Pogadaj ze mną”, spotkałem
niby tego samego artystę, ale to
„niby” robi pewną różnicę. Mówiąc wprost: to lata robią swoje. Nie jest to jakiś zarzut, lecz
stwierdzenie faktu, że prawdziwy artysta wie, kiedy ze śpiewaniem dać sobie spokój. Na
szczęście jest jeszcze Młynarski
– tekściarz. I w tej właśnie roli
sprawdził się podczas koncertu

doskonale. Świetny był również
pianista Włodzimierz Nahorny.
Pamiętam go jeszcze z czasów
klubu „Lachy”, kiedy przygrywał nam (towarzysko) do białego rana. Piękne to były czasy.
Kompozycje piosnek z „Pogadaj ze mną” były wyłącznie jego
i wyłącznie dobre. Jeśli coś mnie
lekko rozczarowało to wokaliści, młodzi i pewnie zdolni,
śpiewający czysto, ale w sposób
nieco przesłodzony, „grzeczny”, bez jazzowego zacięcia. Ale
może niepotrzebnie się czepiam.
Tak czy owak, miło mi było spotkać ponownie obu wielkich artystów, a Młynarski – ilekroć go
widzę – już zawsze będzie mi się
kojarzył z Wielkim Inkwizytorem, który bez pardonu skazuje na piekło, nawet za niewielkie
przewiny. Oczywiście żartuję, bo cenię go ogromnie, a jego
kuplety nie mają sobie równych
w całej historii polskiego kabaretu. Szacunek, panie Wojtku!

Dziejowy mętlik, czyli bezradność
rodzi agresję

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

P

otępiając pomalowanie pomnika chwały
Armii Czerwonej (walczyła z faszystami
niemieckimi jak i „faszystami” z AK), wiceprezydent Jerzy
Gwiżdż skonstatował, iż w dzisiejszych czasach odwaga nic
nie kosztuje. Osobiście uważam,
że jako towar deficytowy poszła w górę. O ile kwestia niszczenia jest poza wszelką dyskusją, o tyle rozważania na temat
odwagi w kontekście nie wykonania przed dwudziestu laty
uchwały Rady Miasta o przeniesieniu monumentu, nie są

wyłącznie czczą retoryką. Gdyby uczyniono to wówczas (procedury i czas bardziej sprzyjały tego typu historycznemu
rozrachunkowi), niewykluczone, że dziś spotykalibyśmy się
na Alejach Wolności pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.
Być może dyskusja o obecności
pomnika staje się częścią sporu
o wrażliwość i granice dopuszczalnej estetyki, na miarę przybitych do krzyża genitaliów,
przygniecionego meteorytem
Jana Pawła II, czy video–instalacji „Berek”, ukazującej w profanicznej formie hasających w komorze gazowej nagich mężczyzn
i kobiet – jednych zachwyca, innych odrzuca i prowokuje. Dwie
dekady temu nikt nie odważyłby się głośno powiedzieć, że
polscy oficerowie zamordowani w Katyniu to sanacyjne darmozjady, na których szkoda
było radzieckiego chleba. Nikt
nie celebrowałby rocznicy zwycięstwa pod Warszawą na mogiłach bolszewików (zamiast polskich bohaterów), tak jak nikt

nie używałby z ochotą i namiętnie terminu „polskie obozy zagłady”. Pewnie niewielu ośmieliłoby się równie bezczelnie
i kłamliwie pisać, że współwina
za holokaust rozkłada się prawie po równo między Niemców
a Polaków, i że Polacy byli nawet gorsi, bo nie tylko parali się
szmalcownictwem, ale nagminnie plądrowali i grabili żydowskie domy i cmentarze (T. Gross,
„Złote żniwa”). Nie przypominam też sobie, by któryś z ówczesnych autorytetów zdobył się
publicznie stwierdzić, że w czasie okupacji bardziej obawiał się
rodaków niż żołnierzy w esesmańskich mundurach. To tylko przykłady, jak sami, w imię
kompletnie niepojętej poprawności, zohydzamy własną historię i w jakie karykaturalne stereotypy możemy ją wpędzić.
Całkowicie zapominamy, iż jedna nieprzemyślana wypowiedź
brzmi za granicą po stokroć głośniej, wzmacniając tylko tezę,
że jedynymi żyjącymi ofiarami wojny są tzw. „wypędzeni”

(no i jeszcze Ukraińcy z akcji „Wisła”, bo rzeź wołyńska to
wciąż temat tabu). Tak oto australijski Aborygen, który jedyny raz w swoim życiu nawiedzi
Stary Kontynent może wynieść
z tej podróży kompletnie wypaczony i monstrualnie zniekształcony obraz naszego narodu. W Berlinie obejrzy „centrum
wygnanych” przez Polaków ze
swych odwiecznych siedzib,
Bogu ducha winnych Niemców
i pobieżnie dowie się, co zrobiliśmy z Żydami w „polskich
obozach śmierci”, popychając
do ludobójstwa jakichś pozbawionych tożsamości nazistów.
Jeśli nawet ktoś wbił mu do głowy coś o współsprawstwie Sowietów za wybuch i zbrodnie
wojenne, to pomniki chwały i wdzięczności, jakie ujrzy
w Polsce, zasieje mu wiele wątpliwości. Wróci z przeświadczeniem, że podręczniki w Australii trzeba napisać od nowa,
albo od tej euro–poprawności
dostanie kompletnej kołomyi.
Problem obecnego dyskursu,

także wokół sądeckiego pomnika, rozbija się nie tyle o cenę odwagi (choć zgadzam się, że nie
jest cnotą daną wszystkim), ile
bezradności wobec kłamstwa,
które nas otacza. Niestety coraz częściej widać też efekty dobrowolnego poddania się histerii opiniotwórczego salonu,
który skutecznie wmówił nam,
iż największym zagrożeniem
dla współczesnych Polaków jest
fundamentalizm religijny, moralny i narodowy. Bóg – Honor
– Ojczyzna, bo do tego ów niebezpieczny „fanatyzm” (zwany przez „tęczowych” faszyzmem) miałby się sprowadzać,
stały się obsuwą, zaściankiem,
sloganem do obśmiania, na miarę gierkowskiego „młodzież zawsze z partią”. Oczywiście można rzucać w siebie tchórzami,
dewiantami, faszystami albo
jak w nieżyjącego prezydenta,
z mocy wyroku sądowego, chamem. I patrzeć bezradnie, jak
podczas Marszu Niepodległości
bojówki niemieckich lewaków
plują na polskie mundury.
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Felieton całkowicie
apolityczny

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

O

biecałem sobie, że nie
będzie o polityce i słowa dotrzymam. Ale
jeszcze nie teraz. Przez cały miniony tydzień, w różnym natężeniu oczywiście, cała lokalna
opinia publiczna pasjonowała się politycznym spektaklem
z politykami PiS (albo eks–PiS)
w rolach głównych. Wydarzenia, które wszyscy mamy na
myśli, rozgrywały się w wirtualnej rzeczywistości wykreowanej przez media, bo jak powszechnie wiadomo otaczający
nas świat wygląda tak, jak go
nam środki masowego przekazu namalują (tu w jakimś
procencie, albo raczej promilu, przyznajmy się do współwiny). Absolutnie wierzymy,
że najważniejszymi są te problemy, o których usłyszeliśmy
lub przeczytaliśmy. Najlepszym
tego przykładem jest wujek Jasiek, który przy imieninowym
stole zwykł każdą stawianą
przez siebie tezę podpierać autorytetem pisma, które czytał
od lat czterdziestu: „Bo w gazecie napisali”. Stąd prawdopodobnie bierze się nasze

fałszywe przekonanie, że coś
jest ważne, a coś innego mniej
ważne. To ja powiem inaczej
– nic bardziej mylnego! To tylko złudzenie, że zawierucha
w PiS pasjonowała wszystkich
bez wyjątku. Dowody? Proszę
bardzo. W szczytowym okresie
prosperity mediów drukowanych najpopularniejszą gazetę w naszym regionie czytało…
10 procent jego mieszkańców.
Tylko tylu sięgało do pierwszego źródła wiedzy o lokalnych
sprawach. Załóżmy, że drugie
tyle dowiadywało się o jakimś
wydarzeniu od tych, którzy to
osobiście przeczytali. Dobra,
niech będzie – metodą kropelkowania (jak grypą) informacją zarażało się kolejne 10 procent populacji regionu. A gdzie
pozostałe 70 procent? Gdzie
ta przytłaczająca większość?
Im było kompletnie obojętne
kto, kogo, z czego wyrzucił i co
z tego wynika. Tak było dziesięć lat temu. Teraz jest jeszcze gorzej. Skąd wiem? Nie tylko z raportów o rekordowych
spadkach zainteresowania słowem drukowanym na świecie.
I nawet nie z opowieści znajomego politologa po wizycie na
wsi przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, kiedy to
między drugim daniem a kompotem zapytano go: „To co, teraz tego prezydenta będziemy
wybierać?”. No właśnie. Szanowni Państwo, nie miejmy
złudzeń – 90 procent (słownie dziewięćdziesiąt) nie interesuje się tym. To oczywiście przykre, a nawet bolesne,

R

ale prawdziwe. Kto twierdzi, że jest inaczej, ten mija się
z prawdą. Inny znajomy politolog informację o tym, czy asystentka posła Mularczyka przechodzi do Solidarnej Polski czy
też zostaje w PiS–ie kuszona przez senatora Koguta, nazwał politycznym Pudelkiem
(dla niewtajemniczonych – to
taki portal, gdzie można przeczytać, co Anja Rubik jadła na
śniadanie). Z prawdziwą polityką nie ma to kompletnie nic
wspólnego, ale ludzie ploteczki chętnie czytają, bo przecież
nikt się nie rzuca na lekturę
partyjnych programów.
Obiecałem sobie i Czytelnikom, że nie będzie politycznie. I nie było. Było raczej apolitycznie. Było o tym, że ludzie
nie interesują się polityką, czy
też zjawiskami z pogranicza
polityki, tylko my im wmawiamy, że powinniśmy tym żyć od
rana do wieczora. Na szczęście
ludzie mają instynkt samozachowawczy. Wszystkie organizmy żywe wiedzą, co jest dla
nich dobre, a co szkodliwe. Na
przykład większość zwierząt
nie pije alkoholu, a większość
ludzi nie interesuje się polityką.
Można bez tego całkiem fajnie
i szczęśliwie żyć. Jest nawet taki
kraj w Europie, który od wielu miesięcy świetnie radzi sobie
bez rządu. Nikomu nie przeszkadza, że akurat w tym kraju znajduje się stolica zjednoczonej Europy. Skoro więc Belgowie mogą
się obyć bez rządu, to dlaczego
my nie mielibyśmy poradzić sobie bez politycznego jazgotu?
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OPRAWIAMY
OBRAZY:
olejne, akwarele, hafty,
grafiki, dyplomy, papirusy,
plakaty, fotografie, lustra

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:
farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia,
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

R

E

K

L

A

M

A

Projektujemy i drukujemy:
książki, skrypty, kalendarze,
zaproszenia ślubne, cenniki,
wizytówki, ulotki, gazetki, foldery,
katalogi, teczki, papiery ﬁrmowe,
instrukcje obsługi,
karty gwarancyjne, itp.

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel./fax 18 547 45 45, tel. 18 441 02 88
biuro@novasandec.pl

Oferujemy:

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)
tel: 018-444-13-23

w w w. o p r a w a . p l

www.sacz.in

nic ciekawego
www.novasandec.pl Cię nie ominie!
księgarnia internetowa

najkrótsze terminy wykonania
wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów
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499
PROPONUJEMY RÓWNIE¯ INNE PRODUKTY W ATRAKCYJNYCH CENACH

OTWIERAMY NOWY SALON
ul.Dojazdowa 20
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny

Austriacka
debata

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu zaprasza na debatę „Co nam zostało z Austrii...",
w piątek 25 listopada o godz. 18
w sali multimedialnej.

MCK Sokół, 24 Listopada, godz. 10.00 i 18.00

Tego samego dnia o godz. 11 zostanie wyświetlony film pt: „Sądecczyzna na styku kultur i religii”
produkcji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Wydarzenia
te są kolejnymi ogniwami projektu "Sztuka współczesna narodów
dawnej monarchii Austro–Węgierskiej", w ramach którego wcześniej
zostały zorganizowane trzy prezentacje sztuki współczesnej "Pasja Ornitologa. Tworzenie mitu",
"Rytmika ćwiczeń" oraz "Utracone historie”.
W ramach piątkowej debaty omówione zostaną zagadnienia związane z oddziaływaniem
sztuki i kultury dawnej monarchii
Austro–Węgierskiej oraz konteksty historyczne, społeczne dawnego Cesarstwa, których wpływ
jest odczuwalny do dziś. A jednym
z wielu pytań, jakie padną, będzie:
– Skąd wziął się sentyment do czasów galicyjskich?
W ramach spotkania pojawi się
oczywiście m.in. wiele odniesień
do Sądecczyzny oraz Nowego Sącza, który był przykładem typowego, wielokulturowego oraz wielonarodowego miasta dawnej Galicji.
Do debaty zaproszono wybitnych
znawców tematu: Andę Rottenberg
(historyk i krytyk sztuki, wieloletnia dyrektorka Galerii Zachęta),
prof. Jacka Purchlę (historyk sztuki
i ekonomista, założyciel i dyrektor
Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie), Antoniego Kroha
(pisarz, etnograf, historyk kultury). Debatę poprowadzi dr Rafał Matyja (politolog i publicysta).

www.sacz.in

klikaj
i czytaj
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Dialogi sądeckie (przypadkiem zasłyszane)

Remont kamienicy
– Słuchaj no Jurek, bo ja już dłużej z tą kamienicą Kazia w Rynku nie
zdzierżę. Tynk leci na głowę, jakieś siatki tam wiszą… Za chwilę polecą
cegłówki, a ja w ratuszu otworzę wypożyczalnię kasków. Zamiast ożywić centrum, będziesz tam liczył trupy. Co to ma być do cholery jasnej?
– Rychu nie denerwuj się! Ja już też mam tego po dziurki w nosie! Ten
konserwator to chyba po jakiejś archeologii jest i czeka aż to wszystko j…. Znaczy samo się pod ziemię zawali.
– To wyślij go na jakiś urlop, najlepiej w nagrodę, a my to odrestaurujemy tak jak żeśmy odświeżyli w jedną noc salę w ratuszu...
Pamiętasz?
– Co bym miał nie pamiętać. Chłopcy uwinęli się z pędzlami na medal. A jak kolorek dobrali, no nie Rychu?
– No, bo tam też już pajęczyny za chwilę byłyby pod ochroną… To
ty myśl, a ja Kazkowi powiem, żeby ekipę miał pod ręką.
– Dobra Rysiek. Jeszcze rzucę okiem na ten projekcik i działam…
– Jurek, tylko pamiętaj – żadnych rycerzyków!
(JARO)

SMS na SMS
Gdzie był Mularczyk?

BEZ SEKSU NA SCENIE
– Nie będzie dziś seksu na scenie – oświadczył Mirek Witkowski, rozpoczynając
swój niedzielny koncert w Bohemie. I dobrze, że nie było. Mirek nie wszystkich
musi pociągać fizycznie, ale swym głosem ma zawracać w głowie. I zawraca. Nie
było też show i gwiazdorzenia ze strony uczestnika programu „The Voice of Poland”. Dał się w końcu poznać sądeckiej publiczności jako wokalista, który nie
boi się zmierzyć z królami jazzu, soul czy bluesa. Widzowie usłyszeli utwory Erica
Claptona, Quincy Jonesa, Boba Marleya, George’a Gershwina w jego interpretacji.
Do wspólnego występu piosenkarz zaprosił jednych z najlepszych sądeckich muzyków: grającego na gitarze Artura Kmiecika „Latarę”, na perkusji – Radosława
Kulisia i klawiszach – Macieja Niecia. Oni – czyli dobrzy instrumentaliści – a nie
hip–hopowcy i tancerki na scenie – mogą być kluczem do jego sukcesu. W Bohemie było może za spokojnie jak na Mirka, ale z klasą.
(KG)

Dialogi sądeckie (przypadkiem zasłyszane)

Znaczek pod klapą
– Cześć Rysiek. Słyszałeś, że szef ma być w Sączu. Przyjdziesz? Arka już
nie będzie, a z mojej strony wiesz, że ci nic nie grozi.
– Wiem, wiem Arturo. Teraz sam widzisz, że jesteś dla mnie jak Grzesiek dla Donka. On też nic nie dostał, a wciąż jest ważny.
– To, co wpadniesz? Wstawię się za tobą i powiem, że ten twój prywatny komitet, to wszystko wina Arka. Teraz dopiero rozumiem jak nas perfidnie rozgrywał. Nawet mam dla ciebie znaczek, co to go kiedyś odpiąłeś, a potem ci się gdzieś zgubił.
– A tam zaraz zgubił. Mam go z drugiej strony klapy, nie wiedziałeś?
– Coś ty? Pokaż?! Poczekaj, poczekaj… Zobacz, ja tu też, noszę te starsze. Ale tylko tak na pamiątkę.
(JARO)

SMS
Pomysł z patentem
Powoli zbliża się ku końcowi
pierwszy semestr nauki. Uczniowie, a w ślad za nimi także rodzice,
jęli przejawiać większe zainteresowanie postępami w nauce swych
synów i córek. Frekwencja na wywiadówkach spora, a pragnienie
kontaktu z wychowawcami jeszcze
większe. By go ułatwić, jeden z zaprzyjaźnionych nauczycieli wydrukował na kartach informacyjnych
ocen sugestię, by opiekunowie
dzwonili do niego wyłącznie podczas emisji serialu „M jak miłość”.
Proszę się nie śmiać. To w swej
prostocie zaiste genialny pomysł.
Po pierwsze, belfer ów wychodzi
ze słusznego założenia, że skoro
do pilota i tak dopchać się nie zdoła, zmarnowany czas może spędzić
pożytecznie, np. na kontaktach
z rodzinami właśnie. Po drugie, gdy
rodzice usłyszą znaną w TV melodię, zareagują niczym psy Pawłowa
na kość i rzucą się do telefonów.
Wprawdzie po śmierci Hanki Mostowiak świat nie jest już taki sam,
ale bracia Mroczkowie wciąż żyją,
a nawet mają się całkiem dobrze.
Póki co, nie cierpią ponoć na nadmiar ofert, więc spokojnie przez
klika miesięcy, a może i lat, serial
na pewno się utrzyma. Przykład
wart naśladowania. Tym, którym
nie pasiłby poniedziałkowe i wtorkowe wieczory podpowiadamy, że
do wyboru mają jeszcze: „Plebanię”, „Barwy szczęścia”, „Klan”,
„Na dobre i na złe”, „Na wspólnej” oraz „Rodzinkę”. Acha, i jeszcze „Ojca Mateusza”. Do wyboru,
do koloru.
(JARO)

Oberwało się naszemu redakcyjnemu komentatorowi o pseudonimie
operacyjnym (jaro), oj oberwało się! Siedzi sobie taki (jaro) w ukryciu,
wystukuje dzielnie gazetowe SMS–y, no i jedni chcieliby mu za tę twórczość dać – tu cytat – „w dziób”, a inni zaczynają lekturę DTS od wyszukiwania, co tykiego (jaro) wysmażył w tym tygodniu. Tym razem jednak
(jaro) trafił kulą w płot, aż się obluzowała jedna sztacheta. Otóż przychrzanił się nasz bohater przed tygodniem, do Arkadiusza Mularczyka
o jego nieobecność na sądeckich obchodach Święta Niepodległości, gdzie
poseł zwykł bywać. Tym razem go nie było, bowiem – wystrzelił (jaro)
– mógł się obawiać spojrzenia senatora Stanisława Koguta. I tu do akcji wkroczyła nasza wierna i uważna czytelniczka, pani Basia, która zaprotestowała: „Jak to? Przecież i Kogut, i Mularczyk byli widziani w tym
czasie w Bobowej na uroczystej sesji”. Dziękujemy za czujność pani Basiu, a (jaro) obiecał, że osobiście dostarczy kwiaty w ramach przeprosin.
Przecież wszyscy znamy przysłowie: nosił (jaro) razy kilka…
(MOL)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Jakub Bulzak
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