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Jechałeś na gapę? Nie
możesz spać spokojnie!
Ponad cztery tysiące sądeczan dostało w ostatnim czasie wezwania
do zapłaty zaległych mandatów za
jazdę bez ważnego biletu MPK. Jeśli
ktoś myśli, że mandat np. z 2008 r.
przedawnił się i nie trzeba go nie płacić, może się zdziwić.
L str. 3

GAZETA
BEZPŁATNA
Nr 48 (161), 5 grudnia 2013

Ks. Fabian o odejściu z zakonu
„Nie chciałem odchodzić z zakonu. To nie
jest moja decyzja.” Rozmowa z ks. Fabianem
Błaszkiewiczem, charyzmatycznym
– byłym już – jezuitą, tylko w DTS. W latach
2010-2011 ks. Błaszkiewicz był naszym stałym felietonistą. L str.5

Nakład 17 000
Jerzy Wideł postawił diagnozę sądeckiemu PiS
L str. 17

Upadek hokejowej drużyny gwiazd z Krynicy
L str. 19

Skarb pod tynkiem

UWAGA MŁODZI CZYTELNICY!

Sensacyjne odkrycie w Starym Sączu.
Czytelnicy DTS jako pierwsi mogą zobaczyć, co znaleziono pod grubą warstwą
tynku w tamtejszym magistracie.
L str.5

Dziś mikołajowy dodatek
dla najmłodszych

DTS JUNIOR
L sprawdź str. 13–16
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CZERWIŃSKI: Pewność siebie czasami zabija!
NOWAK: Nie jestem pewny siebie!

A

Co poseł Czerwiński mówi o problemach Nowego Sącza
i prezydencie Nowaku. Co prezydent Nowak mówi o sprawach miasta i pośle Czerwińskim. L str.6-7
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NAJLEPSZE

CENY

L str. 3

(ogrodzenia)

Kobos
Autoryzowany Dealer

W MAŁOPOLSCE
Centrala
Paszyn 478,
33-326 Nowy Sącz,
tel/fax 18 440 20 14

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27

Sprawdź, co oferuje Toyota

33–300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01

znajdź nas na

GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony
Intermarche Nowy Sącz
przez rosnące grono naszych stałych klientów!
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1
6 grudnia
będę
w Premium!

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

Nowy Sącz,
ul. Tarnowska 180

6 grudnia
zrób zakupy za 50 zł
a Twoje dziecko otrzyma
paczkę od św. Mikołaja
o wartości 20 zł

Z DRUGIEJ STRONY
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Modne inspiracje

FOT. KRZYSZTOF STACHURA

Po raz kolejny panie mogły obejrzeć piękne suknie i biżuterię Kate&Kate,
a panowie poszukać inspiracji i pomysłów na świąteczny prezent dla swych
ukochanych kobiet. W Kawiarni ETC… w Nowym Sączu w piątek odbył się
pokaz mody. Biżuteria Kate&Kate, którą na co dzień można kupić w przytulnej kawiarence, tym razem stanowiła dodatek do strojów znanego polskiego projektanta Kuby Boneckiego. Suknie miała także okazję zaprezentować, mająca swoją pracownię w Nowym Sączu, Elżbieta Serwatka.
Zobacz galerię zdjęć na www.dts24.pl

WARTO WIEDZIEĆ
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym
Sącz uruchomił w sobotę sztuczną ślizgawkę na obiektach sportowych przy ul. Nadbrzeżnej
34. Bilety w tej samej cenie co w roku poprzednim
(5 zł normalny, 4 – ulgowy, 6 rodzinny /opiekun
z dzieckiem do lat 10/).
Z lodowiska można korzystać codziennie w godz.: 9
– 10, 10.15–11.15, 11.30–
12.30, 12.45–13.45, 15.30–
16.30, 16.45–17.45, 18–19,
18.15–2015.

Miej swoje pięć minut
Data: 12.12.2013
Godziny: 9:00 – 17:00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Miejsce: Instytut Zdrowia PWSZ
Adres: ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz
Twoja obecność tam, o tej porze może
uratować komuś zdrowie. Instytut
Zdrowia PWSZ, a konkretnie członkowie Studenckiego Koła Ratownictwa Medycznego eRka w Nowym
Sączu organizują akcję „Dla Ciebie
to 5 minut, dla Kogoś to całe życie"
i zachęcają do zarejestrowania się

w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Warto mieć świadomość, że w Polsce co godzinę kolejne
osoby dowiadują się, że mają nowotwór krwi. Tę okrutną diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież,
dorośli. Dla wielu z nich jedyną szansą na nowe życie jest właśnie przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Tych niestety w Polsce
jest ciągle zbyt mało. Aktualnie niewiele ponad pół miliona!
Chcesz wiedzieć więcej. Wejdź
na www.dts24.pl

10…

…ton kukurydzy, kilkanaście ton soli
i około 30 ton sianokiszonki zgromadziło w magazynach nadleśnictwo
w Nawojowej. Leśnicy przygotowują się
do dokarmiania zwierząt zimą.

… emerytowanych pracowników Newagu (dawne ZNTK) w Nowym Sączu
odwiedziło w piątek swój zakład pracy.
Niektórzy szczerze przyznawali, że nie
poznają tego miejsca. – Hale produkcyjne dziś niewiele przypominają te,
w których pracowaliśmy – mówili ci,
którzy w dawnych ZNTK przepracowali kilkadziesiąt lat. Spotkanie zorganizował prezes Newagu Zbigniew Konieczek, uznając, że wejście firmy na giełdę

Leszek Langer
KO N D O L E N C J E

T Y D Z I E Ń W L I C Z B AC H

400…

Z TECZKI
MARIUSZA
BOCHEŃSKIEGO

U WAG A

to dobry czas do podsumowań. I na tym
upłynęła piątkowa wizytacja.

1836…

…uczniów wzięło udział w akcji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej „Z nami bezpieczniej”. Program miał m.in. na celu uświadomić
młodzież na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji
psychotropowych.

12 000…

…bezrobotnych było zarejestrowanych
w październiku w sądeckim pośredniaku. 60 procent tej liczby stanowią kobiety. Brak doświadczenia czy możliwości pogodzenia roli matki z praca
zawodową – to główne przyczyny bezrobocia wśród pań.
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PaĔstwu
Halinie i Stanisáawowi
Podgórnym
oraz Rodzinie
Wyrazy gáĊbokiego, serdecznego wspóáczucia
z powodu Ğmierci Mamy i TeĞciowej

ĝgP

Heleny Podgórnej
skáadają
Zarząd, Dyrekcja i pracownicy ¿rmy FAKRO
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INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Jechałeś na gapę? Nie możesz spać spokojnie!

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Przeciwdziaųanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkaŷców
Gminy Kamionka Wielka”
Gųównym celem projektu jest przeciwdziaųanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkaŷców Gminy Kamionka
Wielka poprzez przekazanie sprzħtu komputerowego
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie
bezpųatnego dostħpu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrzeƑnia 2015 r.
Projekt jest wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ, ze Ƒrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
OƑ priorytetowa VIII Spoųeczeŷstwo informacyjne
– zwiħkszanie innowacyjnoƑci gospodarki,
Dziaųanie 8.3 Przeciwdziaųanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”

DT S C Z Y T E L N I KÓW. Ponad cztery tysiące sądeczan dostało w ostatnim
czasie wezwania do zapłaty zaległych
mandatów za jazdę bez ważnego biletu MPK. Jeśli ktoś myśli, że mandat np.
z 2008 r. przedawnił się i można go nie
płacić, może się zdziwić.
4345 spraw osób, które nie zapłaciły mandatów za jazdę bez biletów
w latach 2007–2012, sprzedało firmie
windykacyjnej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu. Dlaczego MPK samo nie ściąga
tych długów i czy nie naraża tym spółki na utratę znacznych dochodów?
Z tym pytaniem przyszedł do naszej redakcji Czytelnik (nazwisko
do wiadomości redakcji). Szczerze
przyznaje, że cztery lata temu jechał
bez biletu i został na tym przyłapany przez kontrolerów. Mandatu nie
zapłacił. Po jakimś czasie otrzymał
z MPK upomnienie, na które też nie
zareagował.
– Niewątpliwie jestem winny, ale
MPK nie zrobiło dalej nic, by zmusić
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mnie do uregulowania opłaty za jazdę bez ważnego biletu. Nie otrzymałem sądowego nakazu zapłaty
w ciągu roku od przysłania mi upomnienia, więc zgodnie z prawem
– jak się dowiedziałem po konsultacji z prawnikiem – sprawa uległa
przedawnieniu – mówi DTS.
Zdziwiło go więc pismo, jakie
otrzymał niedawno od firmy EOS KSI
Polska, w którym poinformowano go,
że MPK dokonało przelewu wierzytelności na rzecz EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekuratyzacyjny
z siedzibą w Gdańsku. Teraz EOS KSI
Polska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez EOS 1 FIZ NFS
(nowego wierzyciela) wzywa naszego Czytelnika do uregulowania kwot
za jazdę bez biletu… w 2009 r.
– No cóż, nie zamierzam nic z tym
robić. A kiedy otrzymam sądowy nakaz zapłaty, podam jedynie, że sprawa jest przedawniona i na tym się
skończy – mówi. – Być może brzmi
to z mojej strony sarkastycznie, ale

takie są przepisy. Intryguje mnie
więc w tym wszystkim jedna kwestia. Takich jak ja jest pewnie więcej. Dlaczego miejska spółka nie dba
o swoje interesy i nie ściąga należności od jeżdżących na gapę we
właściwym dla tego czasie. Na tym
zarobiłaby znacznie więcej, niż
sprzedając niezapłacone mandaty
zewnętrznej firmie? Dla mnie to jawna niegospodarność.
– Dziwi mnie postawa tego pana.
Z jednej strony sam w pewien sposób okrada mieszkańców, jeżdżąc
na gapę, z drugiej zarzuca spółce
niegospodarność – mówi DTS Andrzej Górski, dyrektor MPK w Nowym Sączu. Przyznaje, że trudno
mu odnieść się do tej konkretnej sytuacji, jeśli nie ma żadnych danych.
Podaje za to, że ściągalność dodatkowych opłat za jazdę bez biletu przez
MPK kształtuje się na poziomie 60
proc. Średnio rocznie nakładanych
jest 2300 mandatów. Ich łączna kwota wynosi 247 tys. zł.
Dokończenie na str. 4

A

•WESELA •CHRZTY •KOMUNIE ŚW. •INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

•sale na 200 osób, centralnie wentylowane i klimatyzowane
Zobacz
•pokoje 2-osobowe
nas na:
F.P.H.U „SOPATA” Stanisława Sopata
Obidza 428, 33-389 Jazowsko
Tel.: 18/444 71 17, 502 064 152, 508 131 226
E-mail: wesele@usopaty.pl, www.usopaty.pl

ª£¤¡
190zł /osoba
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Jechałeś na gapę?
Nie możesz spać spokojnie!

Nie wszystko wolno

Dokończenie ze str. 3
– W tym roku sprzedaliśmy firmie windykacyjnej 4345 spraw za
lata 2007–2012, ale one wszystkie
mają sądowy nakaz płatności, więc
na pewno nie są przedawnione. I jeszcze do 10 lat nie będą – zapewnia Górski. Stwierdza, że jeśli nasz Czytelnik,
otrzymał od firmy windykacyjnej pismo, to jego sprawa też do takich należy. Aby wyjaśnić nieścisłości zaprasza do siedziby MPK w Nowym Sączu.

KO N T R OW E R S J E . Czy sądecki artysta znieważył krzyż i obraził
uczucia religijne? Sprawę instalacji
z krucyfiksem na jednej z kamienic
przy ul. Pijarskiej w Nowym Sączu
zbada prokuratura. Wnioski w tej
sprawie złożył Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą oraz senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut.

NIK sprawdzi słuszność decyzji
o likwidacji KOSG
Po roku od złożenia skargi przez Arkadiusza Mularczyka do Najwyższej Izby
Kontroli [6 listopada 2012] w sprawie likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, NIK po piątkowej naradzie z posłem podjęła
decyzję o doraźnej kontroli. Ma zbadać, „jakie kryteria decydowały o wyborze siedziby Śląsko–Małopolskiego Oddziału SG w Raciborzu” i „czy przy
podejmowaniu decyzji o tym wyborze wzięto pod uwagę wszystkie najważniejsze uwarunkowania” – czytamy w protokole z narady.
Więcej na ten temat na dts24.pl

Telewizor za meldunek
Jak zatrzymać u siebie na stałe mieszkańców? Skutecznej metody szuka
gmina Chełmiec. Rozpoczął się tam nietypowy konkurs. Kusząc specjalnymi
nagrodami rzeczowymi, wójt chce skłonić tych, którzy tam mieszkają do stałego meldunku i w ten sposób zwiększyć
wpływy z podatków.
Chełmiec to największa gmina w regionie sądeckim. Z ponad 27 tysiącami
zameldowanych osób jest także jedną
z najliczniejszych w Polsce. Jak szacuje
Artur Bochenek, zastępca wójta, około 10 procent mieszkańców może być
jednak niezameldowanych. – Często
się zdarza, że w natłoku obowiązków
zapomina się o meldunku, a to wpływa na budżet gminy – podkreśla Bochenek. – Od każdej osoby płacony
podatek do Urzędu Skarbowego w 40
procentach wraca do naszej kasy.
Aby wziąć udział w konkursie,
wystarczy zameldować się do końca grudnia i złożyć kopię dokumentu
do gminy. Następnie zostanie przeprowadzone losowanie, w którym
przewidziane są nagrody rzeczowe:
telewizor, aparat cyfrowy i wieża audio. Jak dodaje Artur Bochenek, im
więcej osób zdecyduje się, aby ściślej
związać z gminą, tym więcej spłynie
pieniędzy z tytułu podatków na kolejne inwestycje jak poprawa dróg,
chodników czy oświetlania.
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– Uważam, że najlepszym impulsem, aby przyciągnąć mieszkańców
do nas na stałe, jest metoda nie kija
a marchewki – podkreśla Artur Bochenek. – Chcemy w formie zachęty uświadomić im, że to, co się dzieje w gminie, zależy również od nich.
Pomysł popiera socjolog Robert
Rogowski z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Jak tłumaczy, warto podejmować
każde działania, które mogą w dłuższej perspektywie służyć poprawie jakości życia mieszkańców.
– Konkurs może też uświadomić im, że jeśli mieszka się na danym terenie, to również w pewnym stopniu powinno się ponosić
odpowiedzialność za finansowanie potrzeb danej gminy. Choć
to wątpliwe, aby tylko dla nagród
rzeczowych ktoś specjalnie się meldował – mówi Rogowski.
Dodaje, że nic tak nie zachęci
do zamieszkania w gminie, jak mądre i skuteczne zarządzanie. Według
niego jej dynamiczny rozwój zależy
również od tego, czy władze gminne
potrafią również zachęcić inwestorów
do lokowania kapitału na tym terenie.
Konkurs obejmuje również tych,
którzy w rozliczeniu podatkowym za
2013 rok wskażą gminę Chełmiec jako
miejsce zamieszkania.
MONIKA CHROBAK

Albert Załuski zamieścił na zewnętrznych oknach swojego
mieszkania cztery postaci przypominające Jezusa Ukrzyżowanego. W miejscu gwoździ miały
czerwone butelki, zamiast głów
kule ziemskie, a nad każdą z nich
widniał kod kreskowy. W środkowej części instalacji artysta
umieścił anioła i postać Chrystusa Frasobliwego wśród ptaków.
Instalacja, po interwencji Stanisława Koguta, została szybko ściągnięta przez policję. Poseł złożył też doniesienie w tej sprawie
do prokuratury. Nie przekonują go intencje artysty, dla którego instalacja miała być protestem
przeciwko powszechnemu handlowaniu symbolami religijnymi.
Podkreślała to również na antenie RDN jego żona Maria Brylak–
Załuska, etnograf: – Jest to krzyk,
że nie wszystko wolno. Przeżyciami i symbolami religijnymi nie
można kupczyć bez umiaru. Odnosi się to szczególnie do polityki czy przedświątecznego handlu.
Bo to jest nadużycie. A niestety
jest to coraz bardziej powszechne.
– To skandal i jawna profanacja – mówi z kolei senator Kogut. – Jan Paweł II apelował, żeby
bronić krzyża. Jestem nieugiętym
obrońcom Krzyża Świętego i nie
przyjmuję żadnych tłumaczeń.
Gdyby ten pan spróbował w kraju islamskim zniszczyć Koran,

KO M E N TA R Z

Panika społeczna
i polityczna

FOT. RDN NOWY SĄCZ

– Kiedy sprawa dochodzi do sądu,
a mimo to ktoś nie płaci, to znaczy,
że mamy do czynienia z trudnym
dłużnikiem. Spółce bardziej opłaca się sprzedać wierzytelności, niż
wszczynać skomplikowane procedury – uważa Górski.
Wierzytelności za wspomniane lata
zostały sprzedane za 6 procent ich
wartości, czyli 36 tys. zł.
(KG)
www.dts24.pl – Twój ulubiony
tygodnik ukazuje się każdego dnia

29 listopada policja zdjęła instalacje.
Teraz biegli zbadają, czy praca Artura
Załuskiego obraża uczucia religijne
przekonałby się szybko o konsekwencjach takich działań…
Za Kogutem doniesienie
do prokuratury w tej sprawie złożył Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą.
Zdaniem jego przewodniczącego Ryszarda Nowaka jest to celowe znieważenie krzyża, głównie
dla sławy.
Zarekwirowane 29 listopada
przez policję krzyże badają teraz biegli. Mają ocenić, czy doszło do obrazy uczuć religijnych.
Jeśli tak, artyście grozi grzywna,

Prof. Andrzej Szarek, dyrektor
artystyczny Małej Galerii w Nowym Sączu: – Wydaje mi się,
że to, co dzieje się teraz w Nowym Sączu, jest w pewnym
stopniu odreagowaniem wydarzeń, które miały miejsce wcześniej w Polsce, między innymi
w Zamku Ujazdowskim [Chodzi
o wystawę „British British Polish Polish”, podczas której pokazano wideo, gdzie nagi artysta ociera się o figurę Chrystusa
– przyp. red.] i innych państwowych galeriach sztuki. Tam
w sposób wulgarny i cyniczny dotykano spraw uczuć religijnych. I w tych przestrzeniach artystycznych ja również bym się
buntował i interweniował. Natomiast te działania, które podjęto w Nowym Sączu, są zdecydowanie za mocne i nietrafione.
Doszło tutaj do pewnej paniki społecznej czy politycznej. Zabrakło rzetelnej dyskusji, co tak
naprawdę autor miał na myśli.
Warto było się zatrzymać i przemyśleć ten przekaz. Moim zdaniem nie zdarzyło się tutaj coś,
co nazwałbym wulgarne i cyniczne. To była przenośnia artystyczna. Mówi między innymi
o powszechnej komercjalizacji
tego świata. Krzyk twórcy, że nie
wszystko jest na sprzedaż, jest
jak najbardziej na miejscu.
MONIKA CHROBAK

ograniczenie wolności, albo kara
więzienia do 2 lat.
MONIKA CHROBAK

DT S 24. P L
Dyrektor muzeum oskarżony
o niedopełnienie obowiązków
POD PARAGRAFEM. Do sądu w Limanowej trafił akt
oskarżenia w sprawie zatracenia bezcennych archiwaliów przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.
Byłemu już dyrektorowi placówki Janowi W., który zarządzał nią ponad 40 lat, prokuratura postawiła zarzut
niedopełnienia obowiązków służbowych.

Jest nowy likwidator PKS
G O S P O DA R K A . Potwierdziły się nasze informacje dotyczące sądeckiego PKS. Likwidator spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani z zajmowanych
stanowisk. Obecnie likwidacją firmy zajmie się Grzegorz
Mrozowski. Według naszych informacji członkowie Rady

prawdopodobnie pełnili swoje funkcje niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niewykluczone, że będą
musieli zwracać wynagrodzenia, jakie pobierali z tytułu
pełnienia obowiązków w tym organie.

Samochody lądują na ich ogrodzeniu
INTERWENCJA DTS. Wypadek na skrzyżowaniu ulic Zygmuntowskiej i Waryńskiego w Nowym Sączu w nocy
26 listopada przelał czarę goryczy mieszkających w pobliżu państwa Chochorowskich. Do tej pory próbowali
formalnie załatwić sprawę z miastem, teraz postanowili zaalarmować media. Co rusz, gdy dochodzi do kolizji na skrzyżowaniu, ogrodzenie ich domu nadaje się
do naprawy, bo na nim lądują auta.
Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na dts24.pl
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Sensacyjne odkrycie
Możliwość posługi
w magistracie w Starym Sączu kładę na szali
S E N S AC J A . Podczas prac remontowych w budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Starym Sączu, pod grubą
warstwą tynku, odkryty został symboliczny herb zakonu franciszkanów.
Dokładniej, mówiąc klasztoru I reguły franciszkańskiej Braci Mniejszych,
który istniał w tym mieście od 1280 r.
do jego kasaty w 1814 r. Skąd się wziął
kamienny herb w ścianie budynku magistratu, który został od podstaw wybudowany w 1850 r.? Jakie
jeszcze może kryć tajemnice ta stara budowla?
– Podczas remontu sali posiedzeń
rady miejskiej i wykuwaniu miejsca pod przewody elektryczne,
jeden z instalatorów natknął się
na kamienny element – mówi burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek.
– Poprosiliśmy go, by delikatnie
odkuł całe jego otoczenie, starając się go nie uszkodzić. Po odkuciu, ukazały się dłonie ze stygmatami zwieńczone krzyżem. Teraz
będziemy się starali przy pomocy
konserwatora zabytków i historyków dociec prawdopodobnego pochodzenia i wieku tego herbu.
Zapewne ma on jednoznaczny związek z klasztorem Braci
Mniejszych Konwektualnych i jego
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NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego
14a/3

potopu szwedzkiego – drewniany klasztor doprowadziły
do kompletnej ruiny. Po roku
1644 r. zaczęto budowę murowanego klasztoru i kościoła św.
Stanisława. W latach 1686–1740
budynek klasztoru podniesiono
o jedno piętro i zapewne z tego
też okresu pochodzi odkryty
herb franciszkański. Klasztor
wraz z kościołem i przyległym
budynkiem spichlerza klaszKlasztor franciszkanów 1818 r.
tornego widocznego na rycinie
to widok z 1818 r. Tuż po kasacie klasztoru. Bowiem władze
zaborcze nakazem cesarza austriackiego Franciszka I z 1814 r.
zamknęły klasztor zaś jego mienie rozsprzedały. W kolejnych
latach w zabudowaniach klasztornych Austriacy zainstalowali sąd i więzienie, likwidując budynek klasztoru i kościoła.
Na tym miejscu, gdzie dzisiaj
stoi Urząd Miasta i Gminy, stał
do 1830 r. spichlerz klasztorny,
w którym mieścił się skład solPo odkuciu, ukazały się dłonie
ze stygmatami zwieńczone krzyżem. Teraz ny, a od 1834 r. szpital choleryczkonserwatorzy i historycy spróbują ustalić ny. Być może już w tych latach
na bocznej ścianie spichlerza widwiek i pochodzenie herbu
niał kamienny herb franciszkańkościołem pw. św. Stanisława w Sta- ski. Zachowano go przed oczyma Aurym Sączu. Święta Kinga, Pani Ziemi striaków pod grubą warstwą tynku.
Sądeckiej ufundowała klasztor klary- Zachowano go też, kiedy spichlerz
sek 6 lipca 1280 r. W tym samym roku (skład solny) rozebrano i w tym miejpowstał z tej samej fundacji pomocni- scu wybudowano w 1850 r. siedzibę
czy dla klarysek klasztor franciszka- władz Starego Sącza, która służy tym
nów, który pełnił nadzór nad klasz- celom do dzisiejszego dnia. Być może
torem żeńskim i sprawował posługę pod warstwami tynku, w piwnicach
bożą dla sióstr. Klasztor ten usytu- budynku zachowały się inne ciekawe
owano na terenie obecnej szkoły za- dokumenty materialne świadczące
wodowej. Pierwotnie był drewnia- o bogatej historii klasztoru franciszny. Jednakże liczne pożary miasta, kanów i miasta Starego Sącza.
pożogi wojenne zwłaszcza w czasach
JERZY WIDEŁ

R O Z M OWA z o. FABIANEM
BŁASZKIEWICZEM, byłym już jezuitą,
wiele lat związanym z kościołem kolejowym w Nowym Sączu .
– Nie jest już ojciec zakonnikiem
Towarzystwa Jezusowego. 19 listopada potwierdził odbiór dekretu dymisji. Powodem usunięcia z zakonu
był – jak się dowiadujemy – przedłużający się nieuprawniony pobyt
ojca poza domem zakonnym oraz
brak jakichkolwiek reakcji na upomnienia i wezwania do powrotu.
Skąd taka decyzja?
– Ja nie chciałem odchodzić
z zakonu. To nie jest moja decyzja.
– Nie potrafił się ojciec
podporządkować?
– Powód, o którym pani mówi,
należy do zewnętrznej dokumentacji. Moje reakcje wynikają z pewnej wewnętrznej historii, o której jednak – obiecałem
to sobie i zakonnikom – dla dobra
nas wszystkich nie będę publicznie mówił. Oświadczyłem to rok
temu, kiedy zostałem suspendowany. Powiem tylko, że moje zachowanie było w zgodzie z zapisami prawa kanonicznego.
– Jakie ojca działania pociąga za sobą
decyzja o usunięciu z zakonu. Nadal
przecież ojciec pozostaje księdzem…
– Kiedy rok temu pojawiała się
informacja o mojej suspensie, ludzie opacznie rozumieli to jako
ekskomunikę. Chciałbym, żeby
po ukazaniu się informacji o moim
usunięciu z zakonu, nikt nie miał
wątpliwości, że nadal przynależę do Kościoła katolickiego i mam
prawo do przyjmowania wszystkich sakramentów.

– Ale bez prawa do ich udzielania.
To się może zmienić?
– W tej sytuacji istnieją dwa
rozwiązania: powrót do stanu świeckiego albo pozostanie
kapłanem…
– Ta druga jest możliwa jeśli wyrazi
na to zgodę któryś z biskupów i przyjmie do swojej diecezji?
– Między innymi. Możliwość
posługi kładę na szali w ramach
debaty na temat głoszenia bądź
niegłoszenia pewnych prawd.
Gdyby połączenie tych rzeczy było
niemożliwe…
– Mówi ojciec dość enigmatycznie.
Rozumiem, że z uwagi na to, iż nie
chce powiedzieć, jakie sprawy wewnętrzne zaszły w zakonie.
– […]
– Decyzja o usunięciu z zakonu, nie
budzi w ojcu buntu ani żalu?
– Nie. Przyjmuję tę decyzję.
Chcę uniknąć sposobu rozwiązywania pewnych kwestii jak
na przykład ksiądz Lemański,
który mimo suspensy nie chce
się do niej dostosować. Dyscyplina jest dyscypliną. Chciałbym
jeszcze raz podkreślić, że usunięcie mnie z zakonu w absolutnie żaden sposób nie wpływa na mój związek z Kościołem.
Wręcz przeciwnie, jeszcze nigdy
sprawy Kościoła i wiary chrześcijańskiej nie były mi tak bliskie.
Najwyższy czas na uczciwe zmiany w Kościele, powrót do korzeni, do tego, co uczył od początku:
„byśmy byli jedno”. Nigdy chrześcijaństwo nie było tak podzielone jak teraz.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
Rozmowa nieautoryzowana

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl
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Wituszyński nie da się zakopać pod ziemię
O napiętej sytuacji w Platformie Obywatelskiej, o pewności siebie, która zabija rozwój Nowego Sącza i przyszłych kandydatach na prezydenta
miasta – R O Z M OWA z ANDRZEJEM
CZERWIŃSKI, posłem PO.
– Ile kosztuje pański zegarek?
– Dziś mam na ręku Tissota. Też
go dostałem w prezencie…
– Niedobrze…
– To nie ten poziom cen. Kosztuje w granicach 1200 zł.
– Wpisał go Pan do deklaracji?
– Nie. Do deklaracji wpisujemy
rzeczy, które są warte powyżej dziesięciu tysięcy złotych. Gdybym dostał
dziesięć takich zegarków… [śmiech]
– A dlaczego Pan się śmieje?
– Bo teraz, jak ktoś chce być złośliwy dla posła PO, to pyta go, która godzina. To już nie tylko powód do poważnych zapytań, ale i żartów.
– Kilka lat temu, jeszcze jako prezydent Nowego Sącza, włożył Pan do sądeckiej beczki czasu, zegarek. Myśli
Pan, że po 25 latach ktoś przywoła ten
zegarek? On był cenny?
– To był dobry, japoński zegarek
Casio. Bardzo funkcjonalny, ze stoperem […].
– Jest wczesna godzina, nie chce Panu
psuć nastroju sondażami.
– Sondaże znam i nie psują mi
nastroju.
– Ale notowania Andrzeja Czerwińskiego troszkę poszły w górę. Został
Pan wiceszefem PO w regionie, członkiem władz krajowych. Mały plusik?
– Zawsze miałem więcej plusów niż minusów. Nie chcę wyjść
na zadufanego w sobie, ale w polityce warto poczekać. Nie warto
też toczyć wewnętrznych wojen.
Krótkotrwałe zwycięstwa niewiele są warte. Było grono ludzi, nie
tylko na Sądecczyźnie, ale przede
wszystkim w Krakowie, które uważało […] że mogą Platformę przekazać w inne ręce. […] Myśmy zabiegali o Sądecczyznę. Powinniśmy
mieć reprezentanta Sądecczyzny
w zarządzie województwa…
– …I nie mamy.
– Z tych oczekiwań nic nie wyszło, ale jak widać, warto było poczekać. Teraz ci, którzy układali
inne scenariusze, zostali na marginesie, a my mamy przed sobą niezmiernie ważne zadania.
– Powiedział to Pan z lekką nutą złośliwej satysfakcji.
– Czy ja wiem? Czasem natura
gdzieś tę złośliwość odsłania. Profesor Łazarska – kiedy moi znajomi
skarżyli się do niej, że jestem złośliwy – powiedziała wprost, że złośliwość jest cechą ludzi mądrych. I tej
wersji będę się trzymał.

R

E

K

L

A

M

A

– Ale cztery lata temu obstawił Pan
i Pańscy koledzy złego kandydata
w regionie. Róża Thun?
– Podkreślam, że warto było
poczekać […].
– Nowa jakość we władzach miejskich. Jest nowy i jedyny wiceprzewodniczący – Leszek Zegzda. Był na boku?
– Nie. […] Na boku był
w stosunku do planów Krakowa trzy lata temu. My widzieliśmy Leszka Zegzdę jako
wicemarszałka. Chcieliśmy, żeby
był pierwszy na liście. […]
– Platforma trzeszczy w szwach.
Jest podział na „tuskowców”
i „schetynowców”…
– Na pewno jest napięcie. Jak
przy każdym przedsięwzięciu pojawia się chęć sterowania. Sztuka
zbudowania dobrej grupy polega
na tym, że ten, który nie wygrywa,
nie idzie do opozycji, a znajduje sobie miejsce w tej grupie. […] Jestem
przekonany, że Grzegorz Schetyna ten scenariusz będzie realizował i znajdzie się dla niego miejsce
[…]. Niejedno w PO zdobędzie. […]
– Mówi się, że PO w Nowym Sączu
i regionie jest w lekkiej defensywie.
To celowa taktyka, że w tej chwili nie
prezentujecie kandydata na prezydenta miasta?
– Uznaję, jeśli ktoś mówi,
że PO jest w defensywie. Mamy
hierarchię zadań do wykonania.
Dla nas priorytetem w tej chwili były wybory wewnętrzne w PO.
[…] Zgodnie z planem od stycznia zaczynamy kampanię wyborczą
do parlamentu europejskiego, która się przedłuży w naturalny sposób
do wyborów samorządowych. Wtedy znajdzie się kandydat na prezydenta, kandydaci na radnych. […]
– Jeśli Ryszard Nowak mówi publicznie, że wygra wybory w pierwszej turze, to mówi to awista czy ma to poparte jakimiś sondażami?
– […] Podziwiam dobry humor
pana prezydenta Nowaka.
– Ten dobry humor jest
bezpodstawny?
– Tego nie wiem.
– Skąd się bierze ta pewność?
– Pewność siebie czasem zabija ludzi. Niestety zabija też czasem
rozwój Nowego Sącza. […] Odnoszę wrażenie, że władza ratuszowa
doszła do wniosku, że swoją funkcję ma powierzoną do emerytury
czy nawet i do śmierci. Mogą zderzyć się jak ze ścianą z oczekiwaniem społecznym. […]
– Na razie nic na to nie wskazuje.
– Od prezydenta będzie się w tej
chwili oczekiwało pewnych zadań, projektów rozwojowych. […]

Będzie okazja do skonfrontowania
tego, co miasto ma przygotowane,
z tym, co możliwe jest do zrealizowania w kontekście środków europejskich i rozwojowych. Gdybym
był na miejscu prezydenta Nowaka,
trochę skromniej bym się zachowywał. Skoncentrował na przygotowaniu pewnych zadań i wciągnął
społeczeństwo do ich realizacji. […]
– Skąd się bierze ta opinia o defensywie? Kiedy my tu rozmawiamy, poseł
Mularczyk zwołuje konferencję prasową i apeluje o usunięcie Wituszyńskiego. Platforma tego nie czyni…
– Trzeba ważyć miejsce Mularczyka, czyli Solidarnej Polski,
i Platformy Obywatelskiej na scenie również tu – nowosądeckiej.
Poseł Mularczyk był wybrany z listy PiS i musi teraz robić wszystko – i mówię to już bez sarkazmu
– żeby pokazać niektórym, że różni
się od PiS. Ma może dwoje radnych,
którzy utożsamiają się z SP. […] Robi
więc wszystko, żeby istnieć. Moja
sytuacja jest inna. Nie mam uzurpatorskich chęci, żeby sterować
tym, co się dzieje w Radzie Miasta. Platforma posiada wielu swoich członków w Radzie. Oni już raz
wystąpili o odwołanie Wituszyńskiego. Podkreślali […] , że skoro
pan Wituszyński uznał sam, że to,
co robił, nie jest godne dla członka PiS i zawiesił swoje członkostwo w partii, to aż się rodzi pytanie, czy przewodniczenie Radzie
powoduje mniejsze wymagania.
To jest dylemat i problem do rozstrzygnięcia przez Wituszyńskiego. W jego sumieniu, jak również
organizacji, która go desygnowała
na przewodniczącego.
– Solidarna Polska próbuje na tym
ugrać jakieś punkty, PO nie.
– Moim zdaniem […] to zbyt małe
i małostkowe, żebyśmy [parlamentarzyści] musieli Wituszyńkiego dobijać. O tym, jak zostanie oceniony,
rozstrzygną mieszkańcy Nowego

Sącza. Jeśli Mularczyk chce na tym
grać politycznie, niech gra, ale silny głos posła Mariusza Kamińskiego
i powiedzenie, że Wituszyński nie
ma powrotu do Prawa i Sprawiedliwości, daje do myślenia także członkom PiS. Niech
wypowie się na ten temat senator Stanisław Kogut, prezydent Ryszard Nowak…
– Senator Kogut był chyba zaskoczony wypowiedzią posła
Kamińskiego?
– Senator Kogut jest w ogóle
zaskoczony jak ktoś od nich [z PiS]
mówi na nich samych. Jeśli natomiast sprawa dotyczy PO, trąbią
jak faryzeusze na rogu, kiedy dawali jałmużnę. To jest prawdziwy
obraz niektórych członków PiS.
Niech oni teraz umieją powiedzieć
wprost, co myślą o Wituszyńskim.
– A co poseł Andrzej Czerwiński myśli
o Jerzym Wituszyńskim? To koniec jego
politycznej kariery?
– Znam Jurka bardzo dobrze.
Choćby nie wiem co, to on pod ziemię się nie da zakopać. Zupełnie
inną sprawą jest, czy uzyska poparcie społeczne. To zawsze ocena
wyborców. Wituszyński był w SKL,
w Ruchu Stu, PO. Jak zobaczy, że go
w PiS nie chcą, to zapuka do jeszcze
innych drzwi. […]
– Ktoś, nie wiadomo kto, zlecił sondaż
OBOP w Nowym Sączu. Pytano o sześciu kandydatów na prezydenta. Pana
nazwisko też było na liście wraz z Zygmuntem Berdychowski, Arturem Czerneckim, Arkadiuszem Mularczykiem,
Ryszardem Nowakiem i Kazimierzem
Sasem…
– Słyszałem o tym sondażu. […]
Nie interesuje mnie w tej chwili
kandydowanie na prezydenta Nowego Sącza. […] Każdy, kto zleca
tego typu sondaże, chce zrobić coś
pod siebie.
– Sondaż nie ma ojca.
– Być może. Ja dopuszczam
też taką możliwość, że pracownia
OBOP robi badania przekrojowe.
[…] Niektórzy komentują, że to badania robione pod ratusz. Nie chcę
tego mówić, bo nie mam na ten temat informacji.
– Czerwiński, nie będzie kandydował.
Artur Czernecki? Musiałby być samodzielnym kandydatem…
– Ale z Solidarnej Polski. Tylko
tam już jest Arkadiusz Mularczyk.
To stoi w sprzeczności.
– Kazimierz Sas? Nie chcemy powiedzieć, że jest na politycznej emeryturze, ale ma nikłe szanse…
– Moim zdaniem na pewno nie
będzie kandydował. […] Już samo
to, że te nazwiska są dobrane zupełnie z przypadku…

– …O Zygmuncie Berdychowskim nie
wiemy, czy chciałby być kandydatem
na prezydenta?
– To jest kolejny w sondażu członek Platformy Obywatelskiej. […]
Z tamtej strony – PiS – mamy jednego poważnego kandydata. Być
może w takim zestawieniu zsumują
się wszystkie głosy PiS na Nowaka
i wychodzi na to, że będzie miał 40
procent poparcia. Ale to o 11 procent za mało, by wygrać w pierwszej turze. Jeśli Nowak w takim
sondażu nie zyska 51 procent,
to wprost nie będzie prezydentem
Nowego Sącza. Panie Ryszardzie,
niech pan przez ten pryzmat popatrzy na te wyniki .
[…]
– Zapytam jednak. Jakie jest nazwisko
kandydata PO na prezydenta miasta?
– Nie odpowiem, bo jeszcze go
nie ma. […]
– Czy to nie pora, żeby jakieś nazwisko, osoba, którą się promuje, już się
pojawiła.
– […] Nie zasypiamy gruszek
w popiele. […] W PO mamy specjalną procedurę wyboru kandydatów na burmistrzów, prezydentów i radnych. Zgłaszać ich mogą
koła, powiaty. Następnie zarządy powiatów weryfikują kandydatów i w demokratycznie wybieramy
tych, którzy będą mieć największe szanse. Jeszcze nie uruchomiliśmy tej procedury. Jak wspomniałem, dopiero pod koniec stycznia
ruszymy z wewnętrzną promocją
kandydatów. Jestem przekonany,
że w lutym będzie znany kandydat
PO na prezydenta Nowego Sącza.
– Rekonstrukcja rządu i wzmocnienie pozycji pani Elżbiety Bieńkowskiej
to dobra wiadomość dla Sądecczyzny?
– Bardzo dobra. […] Pani premier
mówi: „Pokaż projekt. Nie przychodź, przekonywać mnie, że ten
region wymaga wsparcia. Przywieź program jego rozwoju, udokumentowany, żebyśmy wiedzieli,
że to, w co zainwestujemy, będzie
prowadziło do trwałego rozwoju”.
To bardzo mi odpowiada. Rozmawiałem już ze starostą Janem Golonką – bo nie liczę na to, żeby
ratusz stał się liderem jakiegoś projektu subregionalnego – i prosiłem,
żeby skoordynować pewne rzeczy. Mamy czas do końca kwartału przyszłego roku. Jeśli znajdzie się
taki projekt rozwojowy, będą zagwarantowane pieniądze […].

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Wykorzystano fragmenty rozmowy
dla Regionalnej Telewizji Kablowej
Oprac. (KG)
Całego wywiadu możesz posłuchać
na www.dts24.pl
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R O Z M OWA z RYSZARDEM NOWAKIEM,
prezydentem Nowego Sącza.
– Wygra Pan przyszłoroczne wybory
w pierwszej turze?
– Taki mam zamiar. Ale zobaczymy, co się wydarzy.
– Zapowiedział Pan, że to będzie pierwsza
tura. Ma Pan jakieś twarde wyniki sondaży, które by to potwierdzały?
– Jest rok do wyborów, sondaże
takie należałoby zrobić dopiero około września, października w przyszłym roku.
– Musi Pan jednak na czymś opierać swój
optymizm.
– Na tym, że jestem optymistą.
– Obserwatorzy zastanawiają się, czy Ryszard Nowak wystartuje jako kandydat PiS?
– Nie wiem. To będzie zależało
od PiS. Na pewno Ryszard Nowak wystartuje jako kandydat na prezydenta.
– Jakby Pan określił swoje obecne relacje
z Prawem i Sprawiedliwością? Ciepłe, letnie, chłodne?
– Myślę, że są dobre, właściwe
i opieram je na współpracy. Tak jest
już od dłuższego czasu i nie widzę problemu, jeżeli chodzi o sam PiS.
– Jerzy Wituszyński zrezygnował z członkostwa w PiS, a nieoczekiwanie okazało
się po wizycie posła Mariusza Kamińskiego w Nowym Sączu, że Komisja Etyki PiS
i tak wystawiłaby mu negatywną opinię.
Nagle okazuje się, że Wituszyński znalazł się w klubie Radnych dla Miasta, czyli w pańskim w klubie.
– Znalazł się w klubie Radnych
dla Miasta, nie w moim klubie.
Klub to jest ciało niezależne, a Jerzy
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Będą drastyczne konsekwencje
Wituszyński został jednogłośnie do niego
przyjęty. Natomiast pan przewodniczący
sam zrezygnował z członkostwa w PiS
i nie dlatego, że ma coś
na sumieniu,
tylko dlatego,
żeby ataki, które
były kierowane przez
opozycję, nie były ukierunkowane na partię. Wielokrotnie rozmawiałem na ten drażliwy
temat z panem Wituszyńskim i wiem
jedno, że na pewno nie złamał prawa.
Co do etyki, nie będę się wypowiadał.
– Pojawiły się pytania czy w Klubie Radnych dla Miasta obowiązują inne kategorie etyczne niż w Klubie Radnych
PiS, do którego Wituszyński nie miałby
powrotu?
– Tego nie wiem, czy miałby powrót czy też nie.
– Poseł Kamiński jednoznacznie
to powiedział.
– Ale opinii Komisji Etyki jeszcze nie ma i proszę zauważyć, że Jerzy Wituszyński poddał się niejako
ocenie Komisji Etyki, mimo że wcześniej już zrezygnował z członkostwa
w partii. To jest jakiś plus. Nie miał
nic do ukrycia. Natomiast co do standardów, to powinny obowiązywać

wszystkich i wszędzie
jednakowe. Jeżeli ktoś zrobił coś
złego, to powinien za to odpowiadać.
– Nikt nie mówił, że Pan Wituszyński naruszył prawo,
natomiast wiele osób uważa,
w tym część członków Komisji Etyki PiS,
że naruszył standardy
etyczne. Nie powinien się angażować w inwestycje na terenie miasta
Nowego Sącza.
– Ale dlaczego ma się nie angażować? Naprawdę uważam, że przesadzamy. Czy nasze dzieci mają być
bezrobotne, nasze żony również? Dlatego, że ja jestem prezydentem czy
ktoś jest przewodniczącym rady?
– Co się stanie z pozostałymi trzema
członkami Klubu PiS?
– A co by się miało stać? Myślę,
że dalej będą funkcjonować i dalej będziemy współpracować. Proszę pamiętać, że od dłuższego czasu spotykamy się, to są kluby połączone
i wspólnie podejmujemy decyzje.
– Nawet jeśli senator Kogut trochę ma
Panu za złe, że Pan przygarnął Jerzego
Wituszyńskiego?
– Nie wiem dlaczego miałby mieć
to za złe. Jerzy Wituszyński jest teraz

członkiem Klubu Radnych dla Miasta i wydaje mi się, że to jest gwarancja, iż stabilizacja w radzie zostanie
utrzymana.
– Elżbieta Witek, posłanka PiS i jeden
z członków tej Komisji Etyki, powiedziała: „Będziemy się teraz bacznie przyglądać temu, co dzieje się w Nowym Sączu.
To jedyne miasto, gdzie prezydent z PiS
ma własny klub, który nie jest klubem
PiS”. […] Obawia się Pan bacznego wzroku prezesa Kaczyńskiego?
– Nie obawiam się. Wprost przeciwnie. Bardzo chętnie poddaję się tej
ocenie i temu wzrokowi.
– Poseł Andrzej Czerwiński powiedział,
że pewność siebie może Pana zgubić.
– Uważam, że zbytnia pewność
siebie gubi, to prawda, ale natomiast
pewność tego, co się robi, jak się robi
jest konieczna zwłaszcza na takim stanowisku, jeżeli się już funkcjonuje w polityce. Natomiast pan Andrzej
Czerwiński niech nie ocenia PiS, niech
nie ocenia mnie, niech się zajmie swoimi kolegami i ze standardami, które obowiązują albo nie obowiązują
w Platformie Obywatelskiej.
– Ale w polityce wszyscy wszystkich oceniają. Do niedawna Pański partyjny kolega, poseł Mularczyk też ocenia Pana oraz
PiS i nie za dobrą ocenę wam wystawia.
– Współczuję panu Mularczykowi, rzeczywiście znalazł się w trudnej sytuacji, stracił zaplecze polityczne, nie zbudował sam swojego, więc
ma problem.

– Miasto Nowy Sącz też znajdzie się
w najbliższym czasie w trudnej sytuacji?
Musi oddać 4,8 mln zł subwencji oświatowej. Kłopot.
– Nie. Przecież to nie jest coś,
o czym nie wiedzieliśmy wcześniej,
te kwoty są zabezpieczone w budżecie. Nie straci na tym jakość kształcenia. Oczywiście ubolewam nad tym,
że te pieniądze muszą być zwrócone, bo wolałbym je wydać na inne
cele. W Nowym Sączu funkcjonuje
kilkadziesiąt placówek oświatowych
i – jak się okazało – nie każdy dyrektor zasługuje na to, by być dyrektorem. Przekazując fałszywe informacje, beztrosko funkcjonują. Działając
tak doprowadzili do tego, do czego
doprowadzili. Proszę pamiętać, każdy z dyrektorów, składając oświadczenia, wie, co robi. To jest można powiedzieć wprost…
– Przestępstwo?
– No tak daleko bym nie poszedł
i nie powiedział, natomiast w jednym z przypadków toczy się postępowanie prokuratorskie już od dłuższego czasu.
– Mamy na myśli Zespół Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych nr 3?
– Były zespół, który został już
rozwiązany. Tak. Toczy się postępowanie prokuratorskie. Jakie
będą tego wyniki, zobaczymy niedługo. Chciałbym zwrócić uwagę,
że to na mój wniosek kontrole zostały przeprowadzone. Wykazały
nieprawidłowości, więc zgłosiłem
do prokuratury podejrzenia o popełnieniu przestępstwa.

Dokończenie na str. 8

A

Oprocentowanie 8,9% w skali roku dot. kredytu na min. 20000 zł do max. 60 mies. w ofercie z grupowym ubezpieczeniem, kontem w pakiecie L przy wpływie min. 2500 zł/mies. i 3 transakcjami
kartą debetową. RRSO = 12,06% przy w/w warunkach dla kredytu w kwocie 30000 zł. z uwzględnieniem prowizji 3,99% i ubezpieczenia 1,99% od raty dla 60 mies. Całkowita kwota do zapłaty:
39 546,23 zł, rata kredytu: 659,10 zł. Szczegóły promocji dostępne w oddziałach banku i na stronie www. Oferta ważna do 31.12.2013. Nr. 1 wg. Total Money.pl z dn. 19.08.2013 (dla kredytu
25000 zł. na 24 mies.).
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Święty Mikołaj w Stróżach niezawodny
MISTRZ I PAN TADEUSZ
Centrum Informacji Turystycznej
w Nowym Sączu (Szwedzka 2) zaprasza na mikołajkowe spotkanie z artystami 6 grudnia o godzinie 18. W roli
Mistrza wystąpi Ryszard Miłek, wybitny sądecki malarz, którego ulubioną
techniką jest pastel, tworzy również
w akrylu, a także formatowe murale. Pan Tadeusz to Tadeusz Zych, właściciel Agencji Reklamy Kreativ, grafik komputerowy, fotografik – uczeń
wybitnego krakowskiego artysty fotografika Konrada Pollescha. Wystawę Mistrz i Pan Tadeusz będzie można
oglądać do 31 grudnia.

LA TRAVIATA W SOKOLE
Projekt TRANS–OPERA 2013/2014
realizowany przez MCK Sokół w Nowym Sączu, obejmie 7 spektakli transmitowanych na żywo oraz
retransmitowanych z renomowanych teatrów i festiwali operowych
w całej Europie w okresie od października 2013 do czerwca 2014
roku. Najbliższy spektakl: LA TRAVIATA // Giuseppe Verdiego odbędzie się 7 grudnia o godz. 17.30.

TRZY MIESIĄCE NA ALASCE
– Pewnego dnia, kierując się marzeniami i potrzebą doświadczenia
na własnej skórze czym jest prawdziwa wolność oraz dzika przyroda, wybrałem się na Alaskę. Spędziłem tam trzy miesiące, w czasie
których… Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na slajdowisko z Sebastianem Bielakiem „Półwysep Kenai
– Alaska w miniaturze”, organizowane w ramach Podróżniczego Klubu Filmowego. MCK Sokół w Nowym
Sączu, 12 grudnia, godz. 18.00.

DOROCZNA WYSTAWA ZPAP
Zarząd Związku Polskich Artystów
Plastyków Oddział w Nowym Sączu
jak co roku organizuje wystawę
prac swoich twórców. Na wernisaż zaprasza 5 grudnia, o godz. 18
do Małej Galerii w Nowym Sączu.

ZAPISZ DZIECKO NA TAŃCE
Trwają zapisy do klubu tanecznego AXIS – działającego przy MCK
Sokół w Nowym Sączu – dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu
(wtorki i czwartki) w godzinach
16.45 – 17.00. Zgłoszenia przyjmuje
drogą mailową Roman Piechociński (r.piechocinski@mcksokol.pl).
Szczegóły na mcksokol.pl.

SAM TEŻ MOŻESZ ZACZĄĆ HULAĆ
Zespół Regionalny Sądeczanie,
działający przy Miejskim Ośrodku Kultury ogłasza nabór do zespołu osób w wieku od 17 lat, zainteresowanych śpiewem i tańcem
ludowym. W zespole mile widziane są również osoby 45+, tworzące
Grupę Starostów. Zajęcia we wtorki
i piątki w godz. 18–20 w MOK. Więcej na www.mok.nowysacz.pl.

***

Grupa teatralna, działająca we
wspólnocie MAGIS przy kościele kolejowym w Nowym Sączu przygotowała spektakl „Moja Obawa”. Zaprezentuje go 7 grudnia, o godz. 17
w sali widowiskowej przy parafii
NSPJ przy ulicy Zygmuntowskiej 48.

W Stróżach pod Grybowem miał
miejsce X finał akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. Jak co roku, akcja zbierania darów, które następnie zamieniono w przedświąteczne
paczki, rozpoczęła się już w lecie.
Przez kilka miesięcy szukano darczyńców i sponsorów, którym nie
jest obojętny los dzieci z rodzin
ubogich, wielodzietnych i los dzieci
niepełnosprawnych.
– Jest to niezwykłe i cudowne zjawisko, gdy każdego roku, a z roku
na rok jest coraz ciężej, znajdują się
ludzie o wielkim sercu, którzy chcą
wspomagać ubogie i niepełnosprawne dzieci. Dziękuję Wam za to drodzy
Sponsorzy. Wielu z Was pomaga osobom niepełnosprawnym przez cały
rok. – mówił na początku spotkania senator Stanisław Kogut, prezes

Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. W tym roku,
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Stróżach dzieci oczekujących
na przyjazd Świętego Mikołaja mogło być nawet około dwa tysiące. Przy
scenie, na której przed przybyciem
Świętego Mikołaja prezentowali się
młodzi, utalentowani artyści obecny był koordynator całej akcji – Piotr

Wojtas, od dziesięciu lat ciężko
pracujący na to, aby przed każdymi świętami Bożego Narodzenia
zebrać jak najwięcej darów, które później trafiają do najbardziej
potrzebujących. W tym roku,
oprócz paczek, w których znalazły się przybory szkolne, czapki,
szaliki, polary, rękawice i owoce,
rozdawano także słodycze i pączki, po całej hali sportowej roznoszone przez pomocników Świętego Mikołaja.
Podczas spotkania wręczano także wyróżnienia Darczyńca Roku
i najważniejsze – Amicus Minorum
(„Przyjaciel Mniejszych”). W tym
roku wyróżnienie otrzymał Horst
Kaufmann, jeden z pierwszych donatorów Fundacji, który przed kilkunastu laty pomagał przy podejmowaniu pierwszych inicjatyw w Stróżach.

Będą drastyczne konsekwencje
Dokończenie ze str. 7
– Powiedział Pan „wiedzieliśmy o tym
od dawna”. Czy sprawa nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie rodzice
dzieci przymierzanej do likwidacji Szkoły
Podstawowej z Wólek?
– Na Wólkach mieszczą się trzy oddziały SP nr 2. Nie ma mowy o żadnej likwidacji, dementuję te plotki.
Jestem zobowiązany, żeby prowadzić również w oświacie właściwą
gospodarkę finansową. Przyglądamy się wszystkim szkołom, szukamy
oszczędności. Jest niż demograficzny, jest ciężko, ale staramy się robić
wszystko, by nauczyciele nie tracili pracy.
– Kto w imieniu prezydenta odpowiadał za nadzór nad tymi jednostkami oświatowymi, w których doszło
do nieprawidłowości?
– Oczywiście Wydział Oświaty,
który nadzoruje pracę całej sądeckiej oświaty od przedszkoli do szkół
średnich. Natomiast personalnie, nie
będę w tej chwili wymieniał nazwisk.
Mogę powiedzieć jedno, że w stosunku do osób, które popełniły te błędy,
zostaną wyciągnięte konsekwencje.
– Na czym będą polegały?
– Myślę, że w niektórych przypadkach dosyć będą drastyczne.
– Kto ponosi odpowiedzialność za uchybienia w kwestii nadzoru? Będzie Pan
musiał odpowiedzieć na takie pytanie lidera sądeckiej opozycji Piotra
Lachowicza.
– No to odpowiadam: ja. Ja odpowiadam za wszystko jednoosobowo.
– Poda się Pan do dymisji z powodu
zwrotu subwencji?
– Nie, nie podam się do dymisji,
natomiast jeśli Pan pyta, kto odpowiada, odpowiadam: prezydent.
– To na czym polegał i w jaki sposób był
wykonywany nadzór nad tymi jednostkami przez zastępcę prezydenta?
– To jest sprawa dosyć skomplikowana. Otóż my opieramy się zawsze na informacjach, które płyną
od dyrektorów szkół i nie zakładamy, że ktoś je przedstawia fałszywie
i oszukuje. Zakładamy, że to są osoby odpowiedzialne, a to, co nam

przedstawiają jest rzetelne i zgodne z prawdą. Jeżeli kontrola wykazała nieprawidłowości, reagujemy.
W tym przypadku to jest zwrot subwencji. To nie jest tak, że my tracimy, my musimy oddać to, co wzięliśmy nieprawnie.
– Co Pan odpowie radnemu Lachowiczowi na pytanie, czy w Zespole Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych nr 3 pracowały osoby związane rodzinnie z osobami
nadzorującymi wskazane placówki?
– To jest pytanie, które rodzi pewną złą atmosferę wokół tej szkoły. Proszę pamiętać, że przecież nie można
nikomu zabronić pracy. Jeżeli ta osoba, o której pan mówi, zatrudniałaby
swoją rodzinę, byłoby to niewątpliwie naganne. Nigdy bym się na to nie
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zgodził. Natomiast proszę pamiętać,
że zatrudnia dyrektor.
– Opozycja na najbliższej sesji jeszcze raz
zada to pytanie i wskaże o kogo z nadzoru
oświaty chodzi.
– No tak, wtedy będę musiał
przedstawić fakty dokładnie: jak, kto,
kiedy, w jakim okresie był zatrudniony i też kto o tym decydował.
– Ma Pan taki raport już na biurku? Pan
już zna odpowiedź na te pytania?
– Nie, natomiast rzeczywiście zleciłem przygotowanie bardzo precyzyjnej informacji na temat kto, kiedy,
w jakich, sytuacjach, okolicznościach
był zatrudniany.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Wykorzystano fragmenty wywiadu dla
Regionalnej Telewizji Kablowej

PO PLENERZE
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych organizuje poplenerową wystawę swoich twórców. Wernisaż
odbędzie się w Galerii przy Jagiellońskiej 48 w Nowym Sączu,
5 grudnia, o godz. 17. Wystawę
można oglądać do 9 stycznia.

Z CELTYCKĄ TRADYCJĄ
Zespół CARRANTUOHILL, od 25 lat wykonujący muzykę opartą na celtyckiej tradycji, zrealizował dotąd ponad
2.500 koncertów w Polsce i na świecie. 5 grudnia, o godz. 19 wystąpi
w kinie Sokół w Starym Sączu.

MIKOŁAJKI Z CZARODZIEJEM
Na Czary Mary i Hokus Pokus w wykonaniu tajemniczego Iluzjonisty
HAVIS'a oraz film rysunkowy w prezencie dla najmłodszych zaprasza
kino Sokół w Starym Sączu 6 grudnia, o godz. 10.30. Wstęp wolny tylko po uprzedniej rezerwacji miejsc!

WYWIADÓWKA FILMOWA
Czy wiesz, jakie filmy ogląda w kinie Twoje dziecko? Jak one wpływają na jego rozwój?
W jaki sposób możesz pomóc mu
je zrozumieć i jak ciekawie je omówić? Przyjdź na jedną z przyjemniejszych wywiadówek w tym semestrze do kina Sokół w Starym
Sączu, 7 grudnia, o godz. 16.30
na Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Obejrzyj dobry film i dowiedz się, jak na co dzień wspierać
rozwój wyobraźni Twojego dziecka. Wstęp wolny. Więcej szczegółów na www.nhef.pl.
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ZDJĘCIA KRYSTYNA ZAWIŚLAN

Drugi eksperyment sądecki…

Lokomotywy gospodarcze Nowego Sącza (więcej zdjęć oglądaj na www.dts24.pl).

Ściąga dla polityków, urzędników i wyborców

Tytuł lidera Nowego Sącza przypadł
firmie FAKRO. Nagrodę odbierał
prezes Ryszard Florek.
B I Z N E S I G O S P O DA R K A . Chyba
jeszcze nikomu nie udało się w jednym miejscu i czasie zgromadzić
tylu największych przedsiębiorców
naszego regionu. W środę na uroczystej gali zorganizowanej w MCK
„Sokół” w Nowym Sączu zaprezentowano „Listę 100 firm napędzających gospodarkę Sądecczyzny”.
Przygotowała ją, już po raz drugi, Fundacja Pomyśl o Przyszłości.
Partnerem wydarzenia był „Dobry
Tygodnik Sądecki”, który opublikował „Listę 100”.
Uroczystość z udziałem przedsiębiorców,
samorządowców i polityków, stała się okazją

Przygotowana po raz drugi przez Fundację Pomyśl o Przyszłości „Listę 100
firm napędzających gospodarkę Sądecczyzny” w krótkim czasie stała się
ważnym dla Sądecczyzny wydarzeniem. W przeciwieństwie do licznych,
ogólnopolskich publikacji rankingów „najbogatszych” przedsięwzięcie wywołało pozytywne odczucia zarówno u tych, którzy są przedsiębiorcami, jak
i tych, którzy nigdy nie prowadzili własnego biznesu.
– Nasz pomysł był strzałem w dziesiątkę. Okazało się, że publikacja na łamach lokalnego tygodnika danych o wartości firm może wywoływać pozytywne emocje. Przyświeca nam idea pokazania tych sądeckich firm,
które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Zamiast rozpalającej
wyobraźnię listy najbogatszych Polaków, przygotowujemy listę firm napędzających gospodarkę – mówi dyrektor Fundacji Bożena Damasiewicz.
– Jako autorzy zestawienia zadaliśmy sobie trud wyjaśnienia, co oznacza,
że przy nazwisku jakiegoś znanego przedsiębiorcy pojawia się kwota kilkuset milionów złotych. Czytelnik dowiaduje się więc, że nie jest to stan
jego osobistego konta, ale cały majątek firmy. Dowiaduje się także, że kapitał przedsiębiorcy przeznaczają na inwestycje, dzięki czemu powstają miejsca pracy.
W swoich wyliczeniach, oprócz wartości firm Fundacja Pomyśl o Przyszłości prezentuje takie dane jak wielkość zatrudnienia oraz koszt utworzenia
miejsca pracy.
– Tego rodzaju danych raczej nikt publicznie nie prezentuje – wyjaśnia
rzecznik Fundacji Katarzyna Tomoń. – Tymczasem politykom, urzędnikom i wyborcom trzeba uzmysłowić, że tworzenie miejsc pracy to nie tylko chęci, ale również finansowe możliwości – kapitał. Kiedy przy różnych
okazjach pytamy naszych rozmówców, ile kosztuje utworzenie miejsca
pracy w firmie produkcyjnej, padają kwoty 5–6 tys. zł. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w firmie, która chce konkurować na rynku globalnym jedno miejsca pracy kosztuje nawet kilkaset tysięcy złotych.

do uhonorowania nagrodami sześciu regionalnych firm. Trzy z nich
zyskały tytuły Liderów Powiatów: nowosądeckiego – firma WIŚNIOWSKI; limanowskiego – firma Tymbark; gorlickiego – Fabryka
Maszyn Górniczych Glinik. Tytuł
lidera Nowego Sącza przypadł firmie FAKRO. Nagrodę specjalną – za
debiut na liście – otrzymała firma MO BRUK SA. Za „największy skok na liście”, w porównaniu
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z ubiegłorocznym notowaniem,
wyróżniono firmę WIKAR.
Tegoroczna prezentacja listy
100 firm napędzających gospodarkę przebiegała nie tylko pod znakiem wyróżnień. Głównym punktem spotkania była bowiem debata
na temat szans dla rozwoju Sądecczyzny. W dyskusji uczestniczyli: marszałek Małopolski Marek
Sowa, prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej Paweł Kukla, wiceprezes

W dyskusji uczestniczyli (od lewej) prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej Paweł
Kukla, marszałek Małopolski Marek Sowa, wiceprezes firmy WIŚNIOWSKI
Wiesław Pióro oraz burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko.
firmy WIŚNIOWSKI Wiesław Pióro oraz burmistrz Krynicy–Zdroju
Dariusz Reśko.
Nikt z przedsiębiorców nie ma
wątpliwości, że kluczem do rozwoju regionu jest dobrze rozwinięta komunikacja.
– Może tak a vista, w imieniu
przedsiębiorców zapytam: Panie
marszałku, wszystkie pieniądze,
które mogą trafić na Sądecczyznę w nowej perspektywie finansowej, chcemy oddać na jeden cel,
na drogę z Brzeska do Nowego Sącza. Co Pan na to? – tym więc pytaniem prowadzący debatę Wojciech
Molendowicz, prezes Wydawnictwa „Dobre”, rozpoczął dyskusję.
Burmistrz Dariusz Reśko widzi
przyszłość i rozwój regionu nie tylko w drogach. Wierzy w partnerstwo publiczno–prywatne.
Wiesław Pióro z kolei zwrócił
uwagę na rolę urzędów i konieczność przeprowadzenia zmian systemowych, które zdecydowanie
zmniejszyłyby strach przed zakładaniem własnych biznesów. Z badań wynika bowiem, że dziś 60
procent młodych ludzi, zapytanych
czy zamierza szukać pracy za granicą odpowiada „tak” lub „zdecydowanie tak”. Zdaniem wiceprezesa
firmy WIŚNIOWSKI, rozwiązaniem
dla zmniejszenie tego zjawiska mogłoby być zastosowanie systemu
brytyjskiego: – Najpierw zacznij
zarabiać, a dopiero, jak będziesz
miał pieniądze, państwo upomni
się, żebyś się nimi podzielił – wyjaśniał Pióro. Podkreślił również rolę
urzędów, które powinny być pomocne dla przedsiębiorcy czy osób
chcących założyć swój biznes, a nie
funkcjonować po to, by ich karać.

Podczas debaty poruszono wiele kwestii. Trudno je było rozstrzygnąć podczas jednej dyskusji. Pozostaje mieć nadzieję, że spotkanie
największych przedsiębiorców
z samorządowcami i politykami
przerodzi się w konkretne wspólne działania. Być może będzie początkiem drugiego eksperymentu
sądeckiego…
(G)

Pomyśl o przyszłości
Fundacja Pomyśl o Przyszłości,
została powołana kilka lat temu
przez właściciela i założyciela firmy FAKRO Ryszarda Florka. Jej
działania to szeroko zakrojone
edukacyjne przedsięwzięcie, które
ma na celu propagowanie wśród
polskiego społeczeństwa wiedzy
na temat gospodarki i mechanizmów wolnorynkowych po to, by
umieć czerpać z tego wymierne
korzyści.
Chodzi także o zbudowanie świadomości życia w ekonomicznej wspólnocie, którą stanowi państwo. Elementem tego
przedsięwzięcia jest między innymi wydany przez Fundację raport, „Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych
krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się do nich zbliżać?”.
W opracowaniu, które powstało
na podstawie statystyk, uwzględniono doświadczenia polskich
firm związane z konkurowaniem
na rynku globalnym. Raport ukazał się w wersji drukowanej. Fundacja publikuje go także na stronie
www.pomysloprzyszlosci.org.
Oprac. AGNIESZKA MICHALIK

Na wigilijnym stole
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Trzy kobiety. Uśmiechnięte i przedsiębiorcze - właścicielka cukierni, kawiarni i kwiaciarni. Trzy wigilijne stoły. Każdy piękny i wyjątkowy.
Panie opowiadają o tym, co zrobić, aby ta jedyna w swoim rodzaju kolacja, wigilijna wieczerza, stała się jeszcze piękniejsza.

J

Jest chłodne, jesienne popołudnie. Mecyje Sądeckie – wchodzę
do cukierni. Jak tu pachnie! Wita
mnie serdeczny uśmiech Bartka
– to właściciel Cukierni. Kawy,
herbaty? No i koniecznie ciasteczko – pyta. Zza lady wychyla się
Małgosia – właścicielka. Siadamy. Włączam dyktafon i słucham…
słowa pełne smaków, barw, zapachów. To podróż do krainy wypieków. Wyjątkowych, bo pieczonych
z miłością.

– Boże Narodzenie to magiczny czas.
Na stołach goszczą wyjątkowe wypieki.
Jakie ciasta kojarzą się ze świętami?
– No to tak jak w życiu… jednemu kojarzą się z sernikiem, drugiemu z piernikiem. Ale przede
wszystkim pierniki. To chyba najbardziej poszukiwane ciasto w tym
okresie. No i małe pierniczki. One
bardzo cieszą dzieci, w szczególności, kiedy mogą je powiesić
na choince, udekorować kolorowym lukrem. To pozwala stworzyć atmosferę świąteczną. Obok
piernika – makowiec. Bo makowiec
jest trudny do wykonania, czasochłonny, a my poświęcamy na tego
makowca dużo czasu. Sami mielimy mak, zaparzamy go wcześniej,
preparujemy masę makową, doprawiamy bakaliami. Nie jest to gotowa
masa makowa, która jest teraz szeroko dostępna. Tylko prawdziwie
robiony mak, tak jak dawniej robiły mamy i babcie. Strudel galicyjski z jabłuszkami i rodzynkami jest
już nieco zapomnianym ciastem, ale
staramy się go przywrócić do naszej
tradycji regionalnej – jest w naszej
ofercie świątecznej. Do tego proponujemy sos waniliowy, który sami
gotujemy na bazie jajek, śmietany,
laski wanilii. Taki prawdziwy sos,
którym się polewa już podgrzany
wcześniej strudel – feeria smaków.
– Sądeczanie, starym zwyczajem pieką
ciasta w domach, czy wybierają te już
przygotowane przez cukiernie?
– Bardzo dużo ludzi wciąż piecze w domach ciasta świąteczne, ale
gros osób woli jednak przyjść do cukierni, tej wybranej, gdzie mogą
wskazać ciasta, które chcieliby,
żeby znalazły się na świątecznym
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Szklanka wody podana z miłością
zmienia swój skład chemiczny

stole. Różni są klienci, jedni są wygodni i nie ważne co, ważne, żeby
było. Ale są też klienci, którzy nie
mają czasu piec, a bardzo im zależy na dobrej jakości. I u nas ją znajdują. Także tendencje są różne, ale

raczej trafiają do nas ci, którzy chcą
wybierać.
– Kupują na ostatnią chwilę czy zamawiają wcześniej?
– Bardzo różnie bywa. Czasami
jest tak, że przychodzą i zamawiają
początkiem grudnia, bo są bardzo
zapobiegliwi i chcą mieć wszystko przygotowane na sto procent.
Ale są też tacy, którzy odkładają to na ostatnią chwilę. Jesteśmy
otwarci dla tych i dla tych. Zamówienia są szykowane wcześniej
i odbierane bezpośrednio. Dla zabieganych, przygotowana jest oferta w witrynce, mogą więc wybrać
coś dla siebie.
– Na przykład?
– Nasza oferta jest bardzo bogata, bo w tym roku oprócz znakomitych tradycyjnych makowców
z bakaliami oferujemy wspaniałe serniki, naturalne, na kruchym
spodzie, delikatnie oblane białą lub
ciemną czekoladą. Pierniki tradycyjne, przekładane marmoladą
wieloowocową i pomadą szwedzką. Do naszej oferty wkradł się
także linzer, orzechowo–korzenne ciasto nadziewane porzeczkami – to jest bardzo stara receptura.
Tutaj w regionie był kultywowany
wypiek tego ciasta, ale z czasem
gdzieś to zanikło. A, i marchewkowe ciasto zdobywa serca sądeczan
– jest bardzo dobre i chętnie zamawiają go na święta. A w tym roku
do naszej oferty jeszcze dojdzie
królewiec. Za nim kryje się pewna ciekawostka. W poprzednich
latach gros ludzi pytało się o tego
królewca, ale myśmy nie piekli
go, nie dlatego, że nie potrafimy,
ale dla nas wydawało się to takie mało tajemnicze, bo przecież
królewca wszyscy robią. Ostatnio jednak znaleźliśmy wspaniały przepis na piernik staropolski,
który się idealnie nadaje właśnie
do królewca, którego przekładamy

tradycyjną śliwkową marmoladą, tak zwanym powidłem i masą
grysikową ukręconą na masełku.
A co jest sekretem tego piernika? To zdradzę… bo to każdy może
znaleźć choćby w internecie. Sekretem tego ciasta jest to, że leżakuje od pięciu do sześciu tygodni.
Po wypieczeniu jest wspaniałe,
miękkie, puszyste, aromatyczne,
bo wszystkie te przyprawy, dodatki przenikają, przegryzają się
przez ten czas, co w efekcie daje
wspaniały wypiek. Także w tym
roku nasi klienci będą się cieszyć
jeszcze tym wypiekiem. Mam nadzieję, że zagości na ich stołach
świątecznych.
– Pomysł na świąteczny prezent?
– Staramy się urozmaicać naszą
ofertę świąteczną. Wypiek domków
piernikowych jest nie lada atrakcją
dla tych starszych i młodszych konsumentów, bo każdy z nas z dzieciństwa ma taki bajkowy obraz sopli
zwisających z dachu, ośnieżonego
terenu… A nasze domki takie właśnie są. Mają moc lukru na sobie,
ale przede wszystkim są przyjemne w smaku, bo są robione zgodnie z procedurą piernika. Stanowią
piękną dekorację stołu świątecznego. Pod choinką też ślicznie wyglądają. To również dobry pomysł
na prezent. Poza tym, kiedy już jest
po wszystkim, można je zjeść.
– A jakieś zagraniczne świąteczne ciasto znajdziemy w Państwa ofercie?
– Ciasto marchewkowe, to brytyjski wynalazek, bo tam jak również w całej UE marchewka jest
owocem i ma szerokie zastosowanie. U nas na przykład nie jada
się zup marchewkowych, u nich
bardzo często gości ona na stołach. Wprowadziliśmy to ciastko,
bo wydało nam się bardzo ciekawe. Oprócz tego, że zawiera marchewkę, ma również w sobie gorące przyprawy, takie jak imbir, gałka

muszkatołowa, ponadto orzechy…
W zasadzie tyle z takich sekretnych
składników. Bo cała reszta to już jest
standard: mąka, jajka, mleko.
– Ciasto bez którego Pani nie wyobraża sobie Świąt?
– Takim ciastem, bez którego
ja nie wyobrażam sobie świąt, jest
sernik. Sernik musi być! Kojarzy mi
się z dzieciństwem. To ciasto piekła
moja mama, babcia. I u nas w cukierni staramy się wypiekać metodą tradycyjną serniki, na bazie jajek, sera i cukru. Niczego więcej.
To jest prawdziwy serniki, z pieczołowitością pieczony, powoli, bez
pośpiechu. No i przede wszystkim
serce trzeba do tego wkładać, bo jak
pokazują badania mamy ogromny
wpływ na rzeczy materialne. Ponoć szklanka wody podana z miłością zmienia swój skład chemiczny.
Także wszystko co mamy w swoich
dłoniach traktujmy z szacunkiem,
bo to są nasze dobra.
Rozmawiała ANNA KORCZYK

OGŁOSZENIA DROBNE
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?!
WEJDŹ: www.daiglob.pl;
Zakładka daiglob a–count.
BRYKIET DRZEWNY – producent,
c.o., kominki. Tel. 503–313–788.
ZATRUDNIĘ kucharkę, pomoc
kuchenną, pokojówkę w
pensjonacie, zakwaterowanie.
Tel. 601 462 099.
PROJEKTOWANIE STRON
INTERNETOWYCH,
tel. 791 234 520
KUPIĘ stary motocykl, stan
obojętny. Tel. 507 187 349
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Szanowni Państwo

KABARET PARANIENORMALNI
oraz

AGENCJA ARTYSTYCZNA JOANNA
serdecznie zaprasza Państwa na premierowy program

„Żarty się skończyły”
Występ odbędzie się 06 XII 2013 o godz. 20.00
w Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Nadbrzeżnej 34 w NOWYM SĄCZU
Koniec żartów, śmiechów i chichów! Po 8 latach działalności scenicznej Paranienormalni porzucają wygłupy na rzecz prawdziwego, szlachetnego teatru. Skecze zamienią się w etiudy, a coverowe piosenki w utwory pełne głębokiego przekazu. Żarty się skończyły! Teraz Mariolka zmierzy się z ciężarem
greckich tragedii, a Balcerzak podejmie się głównej roli w dziele Szekspira.
Czas trwania programu to prawie 2 godziny - Cena biletu wynosi 50 zł.
Indywidualnie bilety można nabyć w Sekretariat Hali przy ul. Nadbrzeżnej 34
lub w Sklepie Muzycznym Amadeusz przy ul. Lwowskiej 51w Nowym Sączu
lub na stronach www.kabaretowebilety.pl www.biletynakabarety.pl

Na wigilijnym stole
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Nie ma świąt bez
gwiazdy betlejemskiej

Ś

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Spędzony w gronie rodziny,
przy pełnym smakołyków stole. Warto w tym okresie zadbać o detale. Stroik,
choinka, sprawią,
że święta będą jeszcze bardziej magiczne. O to, jak udekorować wigilijny stół,
co jest modne w tym
sezonie, zapytałam
panią Irenę, właścicielkę Kwiaciarni AGA.

– Moda dotyka niemal
wszystkich sfer naszego życia. Czy dotyczy również dekoracji świątecznego stołu?
– Na pewno trendy się
zmieniają, jednak większość
pań wybiera tradycyjne dekoracje. Nakładają biały lub
kremowy obrus, który jest
najelegantszy na tę okazję. Do tego stroik w kolorze bordowym, złotym
czy rudym. Trzeba pamiętać o tym, że stół powinien
pasować do całego wnętrza.
Warto wcześniej przygotować stroik. W naszej ofercie,
można je znaleźć już od andrzejek, na początku ze sztucznej jedliny,
szyszek, suszonych owoców, cynamonu,
a od 15 grudnia sprzedajemy stroiki już z żywej jedlinki, z podobnym wypełnieniem.
– Można przyjść do kwiaciarni ze zdjęciem wymarzonego stroika i pani ten projekt
wykona?
– Tak, panie ściągają z internetu, wycinają
z gazet zdjęcia wymarzonych stroików i my
je wykonujemy. Ale każda z pań musi wiedzieć, ile ma miejsca na stroik. Nie wiem czy
pani wie, ale obecnie panuje moda, że każdej zaproszonej na wieczerzę osobie, kładzie
się obok talerza malutki prezencik. Można go
położyć na przyozdobionej kokardką i małą
banieczką albo suszonym kawałeczkiem pomarańczy, cytrynki czy cynamonu jodełce.
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Karp nigdy nie smakuje
tak, jak w Wigilię

W

Albo piecze się ciasteczka, które przewiązuje się wstążeczką. Mamy panie,
które przynoszą
upieczone przez siebie ciasteczka do zapakowania. Pierniczki, gwiazdeczki,
z dziurką u góry,
żeby można je było
powiesić na choince. Robimy również
żywe stroiki, z cyprysików. Jeśli nie
ma miejsca na stole,
na taki stroik, to bardzo ładnie prezentuje
się on na komodzie.
Panie albo przynoszą swoje własne naczynia, dopasowane
do ich wnętrza, albo wybierają te przygotowane przez
nas, przeważnie w kremowych, ceramicznych podstawach. Cyprysik dekorujemy gwiazdą betlejemską,
kokardką, banieczką.
– Jakie kolory są modne
w tym sezonie?
– W zeszłym roku dominowały rudości. Rudy,
złoty, beż nawet, a w tej
chwili widzimy, że klientki wracają do czerwieni.
I kokardki na stroiki czerwone i stroiki w kolorystyce: czerwono–kremowej, czerwono–białej
lub całe w czerwieni, łącznie ze świeczką,
z elementami złotymi ewentualnie.
– Kwiaty, bez których nie sposób wyobrazić
sobie świąt?
– No to chyba gwiazda betlejemska – zrobiła się tak popularna, że bez tego ani rusz.
Najczęściej sprzedają się te w kolorze czerwonym, ewentualnie kremowym. Przywozimy również jemioły, mniejsze i większe. Panie
wieszają je przeważnie na żyrandolach, gdzieś
pod lampą. Często na stole pojawiają się gałązeczki, które goście po wieczerzy wigilijnej
mogą zabrać na pamiątkę. Niektórzy zamiast
choinki wybierają jemiołę! Jak głosi tradycja,
jemioła przynosi szczęście i miłość w domu.
Rozmawiała ANNA KORCZYK

Wi e c z e r z a w i g i l i j n a
to także wyjątkowe dania, które na naszych stołach goszczą raz w roku.
Pieczołowicie przygotowywane, według przekazywanych z pokolenia
na pokolenie przepisów.
O potrawach, bez których nie sposób wyobrazić sobie świąt, opowiada
pani Halina, właścicielka Kawiarni Klub Sztuki
art&cafe i Pałacyku pod
Różą.
– Jak powinien prezentować
się wigilijny stół?
– Uważam, że dekoracja stołu, potrawy,
które się na nim pojawią, powinny być głęboko osadzone w tradycji. Nie może więc
zabraknąć świerka czy sosenki, oczywiście
naturalnej, na bazie której możemy robić
przeróżnego rodzaju stroiki. Warto wykończyć je naturalnymi produktami, takimi jak
suszona pomarańcza, laska cynamonu, orzeszek czy szyszka. Najlepiej jeśli to są produkty z lasu, własnego ogrodu czy przygotowane przez siebie suszone owoce. A jeśli chodzi
o kolorystkę? Generalnie święta kojarzą się
z kolorem czerwonym, bordowym, złotym.
Ale obecnie modne są delikatne kolory: liliowy, fioletowy, które pozwalają osiągnąć zimową atmosferę. Jeśli ktoś nie lubi mocnych
kolorów, można wykorzystać delikatne ecru,
tonację śnieżnobiałą. Według mnie ważne,
żeby, decydując się na wybraną kolorystkę,
konsekwentnie się jej trzymać. Każdy odcień
dobierać bardzo skrupulatnie. Jak wiadomo:
diabeł tkwi w szczegółach…
– Czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole?
– Uważam, że to wyjątkowy dzień i stół
powinien być tradycyjny. Jeżeli my jesteśmy na terenie Lachów Sądeckich, Pogórza,
powinniśmy sięgać po potrawy, które były
tu przygotowywane od wieków. Uważam
więc, że nie powinniśmy serwować śledzia
po kaszubsku, bo nie jesteśmy na Kaszubach.
Ale wszystkie inne dania, które serwowały nasze mamy, bacie. Warto wciągać starsze osoby w rodzinie do przygotowywania świątecznego menu, a tym samym do przekazywania
tradycji. Wtedy młodsze pokolenie bardzo łatwo się uczy, a poza tym tworzy się świąteczny klimat.

– Potrawy, które nieodłącznie kojarzą się ze Świętami Bożego Narodzenia?
– Przede wszystkim Wigilia powinna opierać się na postnych daniach: żur postny,
na przygotowanym wcześniej w domu zakwasie, z ugotowanym ziemniaczkiem, barszcz
czerwony z uszkami nadziewanymi grzybami, kapusta z grochem, kapusta z grzybami
i różnego rodzaju pierogi z kapustą, grzybami, suszoną śliwką. Może być karp smażony,
a w naszej tradycji znany jest też karp po żydowsku, czyli konsumowany na zimno. Tutaj w regionie popularne są również pstrągi,
bo to nasz lokalny produkt. Daniem, bez którego ja nie wyobrażam sobie Wigilii są kluski
z makiem. Przygotowywane na parze, z dodatkiem maku, bakalii, podane na ciepło.
Do tego kompot z suszu oczywiście.
– A co z nowościami? Wprowadza je pani do swojego domowego, świątecznego menu?
– Nie, absolutnie nie. Uważam, że powinno być tradycyjnie. Wiele z tych potraw
przygotowuje się tylko raz w roku. Karp nigdy nie smakuje w ciągu roku tak, jak smakuje w Wigilię.
– Można w Pani kawiarni złożyć zamówienie
na wigilijne potrawy?
– Tak, można u nas zamówić dania wigilijne
w cateringu. Są to różnego rodzaju zupy wigilijne, uszka, pierogi, ryby. Z kluskami z makiem jest trochę gorzej, chociaż też można je
odgrzać. Ale one mają ten charakter, że odgrzewane nie są już tak dobre, jak świeżo przygotowane. Przygotowujemy również Wigilie
firmowe. Warto jednak złożyć to zamówienie
co najmniej dzień wcześniej.

Rozmawiała ANNA KORCZYK
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• FARBY (dachy, elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,
ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
AUTOSERWIS
PRZYCZEPY
I LAWETY

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

Nowy Sącz ul. Krakowska 66
tel. 18 440 45 45 tel./fax 18 440 06 72
kom. 602 270 666
e-mail: biuro@autopasek.pl
www.autopasek.pl
pon-pt: 8.00-20.00 sob: 8.00-15.00
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Dzień przed Mikołajem świętują ci, którzy rozdają zupełnie inne prezenty...
Szóstego grudnia wszystkie dzieci wyczekują niespodzianek z okazji imienin ich ulubionego świętego – Mikołaja. Dzień wcześniej swoje
święto obchodzą ludzie, którzy mają
bardzo dużo wspólnego z Mikołajem, bo tak jak on – dzielą się dobrem, choć niekoniecznie jest to dobro przeliczalne na złotówki. Czasem
jest to życzliwa pomoc, innym razem słowa otuchy, często – po prostu czas poświęcony komuś, kto potrzebuje towarzystwa. 5 grudnia jest
świętem ustanowionym przez ONZ
z myślą o wolontariuszach. To Światowy Dzień Wolontariatu.
Dzień Wolontariusza na Sądecczyźnie obchodzi tysiące ludzi bez
względu na wiek – od kilkulatków zauroczonych przygodą wolontariatu, przez młodzież, dla
której wolontariat jest sposobem
na zdobywanie cennych doświadczeń i nawiązywanie przyjaźni,
aż po seniorów – dla nich bezinteresowna praca bywa sposobem
na to, aby zatrzymać młodość ducha, sprawność ciała i umysłu, codzienną radość.
Tylko pod szyldem Stowarzyszenia Sursum Corda dotychczas działała gromada ponad 5800 wolontariuszy. Wielu współpracuje także
z innymi organizacjami i instytucjami w naszym regionie. Co roku
ta gromada rośnie w siłę. Może i Ty
zechcesz wzmocnić ją swoją siłą?
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Czy warto? Paulina – wolontariuszka, 21–letnia studentka
ekonomii nie ma najmniejszych
wątpliwości. Jak mówi – pracy
w wolontariacie zawdzięcza to,
że jest szczęśliwsza.
Była współinicjatorką napisanego specjalnie dla dzieci niesłyszących projektu pod hasłem „Słyszeć
więcej” finansowanego w ramach
programu „Młodzież w Działaniu”.
Dzięki niej dzieciaki niesłyszące poczuły się wyjątkowe, doceniane,
lubiane. Od ubiegłego roku Paulina uczestniczy w programie Starszy Brat Starsza Siostra, co oznacza, że jest przyszywaną siostrą dla

jednego z 335 dzieciaków, które potrzebują pomocy w nauce, przyjacielskiej rady, szczerej życzliwej
rozmowy, motywacji do rozwijania swoich talentów.
Paulina pracuje z Wiktorią. Pomaga jej w nauce języka angielskiego. Jak mówi – bardzo cieszy ją każde spotkanie z figlarną dziewczynką.
Po pierwsze dlatego, że bardzo się
polubiły, a po drugie – bo przekonać Wiktorię do pracy to potężne
wyzwanie. Paulina uwielbia wyzwania, szczególnie te związane z dziećmi. Jak mówi – dzięki temu, że one
się uśmiechają – ona sama ma więcej powodów do uśmiechu.

Sylwia, wolontariuszka z Chełmca odmieniła jesień życia pani Marii – sądeckiej seniorki. Gdyby pani
Maria żyła, potrafiłaby jak nikt inny
opowiedzieć jaką radością jest życzliwy gość w domu dla kogoś, kto
został w życiu sam. Radością jest
nawet oczekiwanie na spotkanie,
a pomoc w najprostszych domowych obowiązkach, na które brakuje sił – ogromną ulgą.
Sylwia odwiedzała panią Marię,
ponieważ zgłosiła się do IV edycji
Małopolskiego projektu pod hasłem „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, ale jej pomoc nie skończyła
się wraz z końcem projektu. Zaprzyjaźniła się z seniorką.
Teraz pracuje z dziećmi – pomaga im w nauce, a sobie – w zdobyciu
doświadczenia, które może przydać
się w pracy zawodowej.
Gdy zimą 2012r. siedziba nowosądeckiego stowarzyszenia Sursum
Corda została zniszczona w wyniku zalania wodą, Kamil poświęcił dwa tygodnie ferii zimowych,
aby bezinteresownie pomóc w remoncie. Zrezygnował z wypoczynku i z towarzystwa rówieśników.
Wybrał „zadanie specjalne” – ratowanie centrum dowodzenia młodzieżowym wolontariatem. Zawsze
można na niego liczyć, gdy trzeba spieszyć z pomocą. Przekonała się o tym między innymi Tereska, licealistka z I LO, dla której
wymyślił akcję charytatywną pod

hasłem „Święta Wojna”. To charytatywna sportowa impreza z celem
nadrzędnym: zebrania pieniędzy
na leczenie i rehabilitację. Święta Wojna weszła na stałe do kalendarza nowosądeckich wydarzeń
dobroczynnych.
– Za każdym razem gdy dziecko, któremu pomagam przynosi ze szkoły piątkę, albo gdy ktoś
może leczyć się i rehabilitować
dzięki udanej zbiórce – dostaję potężną dawkę mocy i satysfakcji,
że znów się udało. To wspaniałe
uczucie – mówi Kamil.
Z pomocy wolontariuszy Sursum
Corda skorzystało ok. 19 tysięcy 770
osób i ponad sto instytucji. Drużyna
młodych dobroczyńców przepracowała w sumie 220 tysięcy godzin. Ile
uśmiechów, ile chwil szczęścia podarowali w tym czasie – tego nikt
nie potrafi zliczyć.
Ile razy każdy z wolontariuszy promieniał szczęściem ponieważ „znów się udało”? Próbowaliśmy liczyć;) Brakło pamięci
w kalkulatorze;)
Ty także możesz zostać wolontariuszem. Wystarczy zgłosić się
do Sądeckiego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Sursum
Corda, na ul. Zakościelną 3. Czeka na Ciebie fascynująca przygoda, ciekawi ludzie, szkolenia i zaproszenie do bardzo, bardzo różnej
pracy. Wolontariat ma sens !
(SC)
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ONA TEŻ BYŁA DZIECKIEM

Prezent
zrobiła
na drutach
Św. Mikołaj przychodził do niej
w dzieciństwie zawsze 6 grudnia.
Miał siwą brodę i wielki worek.
Do domu wchodził… przez okno.
Prezenty od niego były najważniejsze, wymarzone i wyczekiwane przez cały rok.
Po wizycie Mikołaja można było
zacząć przygotowania do Bożego
Narodzenia. Te do dziś kojarzą się
jej z zapachem pomarańczy. Była
wychowywana w czasach, kiedy
cytrusy pojawiały się w sklepach
dwa razy do roku (były takie czasy, zapytajcie rodziców). Zawsze
pod choinkę jej dziadziuś przynosił pomarańcze i ich piękny aromat roznosił się w domu. Święta
przywodzą jej na myśl także choinkę, którą tata przynosił z lasu
w Wigilię. Z pomocą brata stroiła

drzewko w pieczołowicie przechowywane przez cały rok bombki. Jeśli bombka się rozbiła, zbierała kawałeczki i z mamą kruszyła
je na maleńkie drobinki. Potem robiły z papieru kulę, smarowały ją
klejem i obtaczały w tym bombkowym brokacie, tworząc kolejną
choinkową ozdobę.
Wigilia była wielkim, wielopokoleniowym spotkaniem. Pod

choinkę rodzina chowała samodzielnie przygotowane prezenty.
Ona na przykład zrobiła kiedyś dla
taty beret na drutach. Przed pasterką z bratem i tatą szli do stajni, żeby podzielić się opłatkiem
ze zwierzętami.
Kim jest nasza dzisiejsza bohaterka? To Ewa Wachowicz, która dzieciństwo spędziła w rodzinnych Klęczanach koło Gorlic. Jako

mała dziewczynka chciała być najpierw baletnicą, później śpiewała
ze skakanką jako mikrofonem, potem marzyła o byciu pielęgniarką.
W Kole Gospodyń Wiejskich w Klęczanach skończyła kurs gotowania, pieczenia, szydełkowania, robienia na drutach. Gdy miała 6 lat,
już potrafiła samodzielnie ugotować rosół. Od dzieciństwa zbierała przepisy, spisując je w specjalnych zeszytach. Ale w domu nie
tylko interesowała się kuchnią,
z chęcią pomagała tacie np. przy
naprawie samochodu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego
im. Kromera w Gorlicach, wybrała Akademię Rolniczą w Krakowie.
W 1992 r. zdobyła tytuł Miss Polonia. W wyborach na najpiękniejszą
kobietę świata została III wicemiss,
a rok później Miss Świata Studentek. Dziś znacie ją przede wszystkim jako producentkę programów
kulinarnych.
Ewa Wachowicz, pytana o mikołajkowe upominki, podkreśla,
że dla niej i jej córki Oli nie ma nic
ważniejszego od wspólnie spędzonych chwil. Żadne prezenty tego
nie zastąpią.
(JOMB)

MALI EKSPERCI

JAK WYGLĄDA
ŚW. MIKOŁAJ?
Michał Pałka, lat 5
Mikołaj ma białą brodę dookoła
i czerwone ubranie.
Kiedyś przyniósł mi
pod poduszkę coś
słodkiego. Bo św.
Mikołaj przynosi tylko słodycze,
a w święta przychodzi Dziadek Mróz
i on przynosi prezenty.
Do mnie przychodzi Dziadek Mróz
i przynosi jakieś zabawki.

Karol Mól, lat 3
Widziałem Mikołaja, był czerwony i przyniósł mi
tor wyścigowy.
W tym roku byłem grzeczny i na pewno też przyjdzie.
Chciałbym, żeby
mi przyniósł jabłuszka. Św. Mikołaj jest
dobry, bo przynosi prezenty.

Michał Opyd, lat 4
Nie widziałem św. Mikołaja, ale
wiem, jak wygląda. Ma
długą brodę i żółte guziki i czerwoną
czapkę. Był kiedyś
u mnie w domu,
ale nie widziałem
go, bo wszedł chyba przez komin. Przyniósł mi chomika – zabawkę. A w tym roku chciałbym, żeby
mi przyniósł domek dla zwierząt.

Julka Mrozek, lat 5
O NIM SIĘ MÓWI

Św. Mikołaj
wiele ma
twarzy
Św. Mikołaj zapewne kojarzy się
wam z rubasznym grubym staruszkiem z białą brodą, ubranym
w czerwony kożuszek, pędzącym w saniach zaprzęgniętych
w renifery. Jednak ten wizerunek
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dobrodusznego darczyńcy powstał dopiero w latach 20. XX
wieku na potrzeby reklamy Coca–
Coli. Tymczasem prawdziwy, historyczny św. Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku i był biskupem
Miry (dzisiejsze terytorium Turcji). Legendy mówią o jego niezwykłej dobroci. Spadek po zmarłych, w czasie zarazy, rodzicach
rozdał ubogim. A ponieważ był
człowiekiem niezwykle skromnym, podarki ofiarowywał anonimowo, podkładając je pod poduszkę, podrzucając przez okno
czy komin. Stąd obecny zwyczaj
obdarowywania innych.

Rysunek: Weronika Marcisz, lat 8

Św. Mikołaj w polskiej tradycji pojawia się w biskupich szatach z pastorałem w ręku. Ale
na przykład w Wielkopolsce
i na Kaszubach zamiast św. Mikołaja w Boże Narodzenie dzieci obdarowuje Gwiazdor ubrany w barani kożuch i futrzaną
czapkę. Żeby otrzymać od niego
podarunek, trzeba wyrecytować
wierszyk bądź zaśpiewać piosenkę. Na naszych terenach, w Małopolsce, pod choinkę prezenty
przynosi Gwiazdka, na Śląsku
– św. Józef, a na ziemi lubuskiej
– Dzieciątko.
(J)
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Misja
specjalna!
Szukamy
ochotników!
Wiesz, że gry wideo mogą pomóc ratować czyjeś życie? Mogą!
Oczywiście akcja ratunkowa
możliwa jest tylko dzięki dobrym sercom graczy.
Grupa młodzieży połączonej
wspólną pasją grania i pomagania zorganizowała akcję pod nazwą „Gramytatywnie”.
Dokończenie na str. 14

Widziałam św. Mikołaja, bo przyniósł mi chomika
i konika, takie zabawki. A w tym
roku chciałabym,
żeby mi przyniósł
wampirkę.

Filip Gąsior, lat 5
Jeszcze nie spotkałem św.
Mikołaja, widziałem tylko w gazecie
– miał taką białą brodę, czapkę
czerwoną z pomponem i czerwone
ubranie. Kiedyś jak
jedliśmy Wigilię w salonie, to w małym pokoju św. Mikołaj zostawił mi duży prezent – tory do układania. Dlatego go
nie widziałem. A w tym roku chciałbym, żeby mi przyniósł… śmieciaki – to są takie stworki, które jak się
zamoczy w wodzie, to rosną, albo
się je zakłada na ołówek.

Szymek Dominik, lat 3
Czekam na św. Mikołaja. Lubię
go, bo przynosi prezenty. Chciałbym,
żeby mi przyniósł
czołg. Jeszcze go
nie widziałem, ale
tata mi zrobił maskę Mikołaja, taką
z okularami. Mikołaj jest gruby, czerwony
i ma brodę.
(JOMB), ZDJĘCIA: (JOMB)

Krok po kroku – jak
przystąpić do misji
Jeśli chcesz zrobić coś wyjątkowego, pomóc ratować życie,
podarować komuś chwile radości – na początek zbierz kolegów – partnerów, z którymi
chcesz zrealizować misję i razem

wybierzcie jedno z dzieci, którym
trzeba pomóc. Następnie zgłoście
się do Stowarzyszenia Sursum
Corda (tel. 18 540 40 40) z hasłem:
„Junior – Misja Specjalna”. Tam
dowiecie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć przed podjęciem wyzwania.
Misja, w której możecie wziąć
udział trwa od świąt Bożego Narodzenia do Dnia Dziecka. Dla
każdego, kto ją wypełni, przygotujemy unikalny certyfikat „serdecznej klasy”, „serdecznej szkoły”, albo „serdecznej drużyny”.
Do dzieła juniorzy! Namówcie
swoich wychowawców, ulubionych nauczycieli – niech pomogą i niech cieszą się, że mają dobrych uczniów.

A oto dzieciaki, dla
których ogłaszamy misję:

EduBudzik
i możesz
latać
lotu oraz żyroskop. Dlaczego? Aeronautyka jest jednym z kluczowych osiągnięć technicznych naszej cywilizacji, a samolot łączy
w sobie rozwiązania z różnych
dziedzin nauki. Wprowadzając
dzieci do świata lotnictwa chcemy w sposób symboliczny zilustrować bardzo ważną – szczególnie dla nich – tezę, że jeśli chcesz,
wszystko jest możliwe. Dzięki determinacji pokonasz przeszkody
i spełnisz swoje marzenia. Człowiek może latać – dodaje.
Drugi dzień ekspedycji to interaktywne warsztaty zorganizowane i prowadzone przez Uniwersytet Dzieci.

Dzieci z Biesnej i z Mokrej Wsi ćwiczyły na symulatorze lotów i zgłębiały tajniki laboratorium chemicznego. Wszystko podczas ekspedycji
naukowej realizowanej w ramach
programu „eduBudzik. Nakręcamy edukację!”.
– W pierwszym dniu ekspedycji
pokazujemy uczniom miejsca inspirującej edukacji – mówi Piotr
Wikarek ze stowarzyszenia Navegadores, partnera programu eduBudzik. – W Krakowie dzieci odwiedziły m.in Muzeum Lotnictwa,
gdzie mogły poznać historię lotnictwa, a także uczestniczyć w zajęciach w tzw. mini–labie. Do ich
dyspozycji był m.in. symulator

Words that can change the
world

SZYMON JAWOR MA 10 LAT, mieszka
w Starym Sączu, uwielbia grę w piłkę i czeka na operację serca.
Więcej informacji o Szymku znajdziecie na stronie: http://www.
sc.org.pl/projekty/naratunek/
szymon_jawor/

12 uczniów z dziewięciu sądeckich gimnazjów rywalizowało
w konkursie recytatorskim „Words
that can change the World”. Młodzi
deklamatorzy mieli do wyboru trzy
utwory: Where the Sidewalk Ends
by Shel Silverstein, A Man In His
Life by Yehuda Amichai oraz The
Road Not Taken by Robert Frost.
Jury, w którym zasiadała Jolanta
Grygiel z PWSZ, Katarzyna Wnuk
z wyd. Macmillan i James Macfarlane – nauczyciel i muzyk, oceniało poprawność językową, wymowę
oraz ogólne wrażenie artystyczne.
I miejsce zajęła Weronika Kasieczka
z Gimnazjum nr 9, II miejsce – Anna
Kita z Gimnazjum nr 11 i III miejsce

Czy wiesz,
że…

BARTUŚ ŚWIDERSKI MA 6 LAT,
mieszka w Cyganowicach, marzy o tym, aby nauczyć się tańczyć
i czeka na operację serca.
Więcej informacji o Bartku pod
linkiem:
http://www.sc.org.pl/projekty/
naratunek/bartek_swiderski/
IWONA KAMIEŃSKA

Dziadek Mróz występujący zwykle w towarzystwie Śnieżynki jest rosyjskim odpowiednikiem
św. Mikołaja. Dziadek
Mróz i Śnieżynka przynoszą prezenty grzecznym
dzieciom, kiedy te śpią
w noworoczną noc.
(J)

– W ramach programu przygotowaliśmy dla dzieci specjalny pokaz zatytułowany „Dlaczego mydło myje?” – opowiada Anna
Grąbczewska, koordynator akcji ze strony Uniwersytetu Dzieci. – Mali studenci dowiedzieli
się, jakie właściwości środków
myjących sprawiają, że mydło
się pieni i myje, a proszek pierze. Na spotkania z uczestnikami
programu zaprosiliśmy najlepszych współpracujących z nami
naukowców.
EduBudzik to program, który
poprzez aktywną edukację pomaga dzieciom w lepszej motywacji
do nauki, a rodziców i nauczycieli wspiera w inspirowaniu uczniów
do odkrywania pasji i rozwijania
zainteresowań. Pierwszym etapem
programu są ekspedycje naukowe
dla dzieci z klas III – VI szkół podstawowych, które na co dzień nie
mają dostępu do ośrodków kulturalnych i naukowych, znajdujących
się w dużych metropoliach.
(KM)

Czy wiesz,
że…

– Szymon Mazurek z Gimnazjum nr
11. Organizatorem konkursu było
Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu.

DZIAŁO SIĘ, SIĘ DZIAŁO

FOT. Z ARCH. ORGANIZATORÓW KONKURSU

Dokończenie ze str. 13
Na pewno każdy bystry czytelnik „Juniora” skojarzył, że jest
to miks dwóch wyrazów: „gramy” i „charytatywnie”, czyli gramy czyniąc dobro. Można czynić
dobro świetnie się przy tym bawiąc. Poczytaj i spróbuj sam!
O akcji graczy możecie poczytać więcej na stronie gramytatywnie.arhn.eu. Najważniejszym
jej elementem był transmitowany na żywo w internecie, całodobowy maraton gier wideo
z konkursami, nagrodami oraz
zbiórką pieniędzy, które umożliwią ratowanie życia 6–letniego
Bartka Świderskiego z Cyganowic
koło Starego Sącza. Akcję pomocy dla Bartka koordynuje Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Cel jest bardzo trudny
do osiągnięcia: trzeba zebrać prawie 30 tysięcy euro na operację serca chłopczyka. Gracze postanowili pomóc tak jak potrafią
i tak jak lubią: organizując maraton gier, a przy okazji, informując
jak najwięcej osób o tym, że Bartkowi trzeba pomóc.
Wszystko zadziałało wedle
przysłowia: „ziarnko do ziarnka
– uzbiera się miarka”. Ktoś wpłacił złotówkę, ktoś inny pięć złotych, każdy poprosił znajomych
o to samo, ich znajomi poprosili
swoich i tym sposobem przybywa tysiąc po tysiącu, a cel – ratująca życia operacja sześciolatka
– jest coraz bliżej.
– Co z tego mamy? Uśmiech
dziecka – tłumaczą szczęśliwi
organizatorzy.
Każdy gracz, który w minioną sobotę zasiadł do całodobowego turnieju (a byli to Twoi rówieśnicy miły Czytelniku „Juniora”!)
zasłużył na miano bohatera naszej
Junior – Misji Specjalnej.
Może i Ty chcesz wziąć w niej
udział? Może akcja „Gramytatywnie” zainspiruje Ciebie i Twoich kolegów, Twoje koleżanki
i razem wymyślicie coś równie
wspaniałego?
Ideą misji jest sprawianie radości chorym dzieciom – podopiecznym Stowarzyszenia Sursum Corda.
Celem może, ale nie musi, być
zbiórka pieniędzy. Może to być
akcja wysyłania kartek z dobrymi życzeniami na Święta Bożego
Narodzenia dla wybranego dziecka. Można też całą klasą, albo
całą szkołą przygotować wspólnie
prezent na urodziny dla chłopca
lub dziewczynki, którzy walczą
z ciężką chorobą.
Jak będzie wyglądała Wasza Junior – Misja Specjalna – to zależy wyłącznie od Waszej fantazji.

O TYM SIĘ MÓWI

We Francji odpowiednikiem św. Mikołaja jest
Dame Abonde, czyli dobra wróżka przynosząca grzecznym dzieciom
prezenty w czasie ich snu
w noc sylwestrową. Prezenty przynosi też Père
Noël, który w pierwszy
dzień świąt Bożego Narodzenia wkłada upominki
do butów.

Rodzinne gry
Wielki Turniej Gier Planszowych
FOT. Z ARCH. KLUBO–KAWIARNI RODZINKA

Misja specjalna!
Szukamy ochotników!

FOT. ŁUKASZ SOKÓŁ STOWARZYSZENIE NAVEGADORES
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Rodzinne Fair–Play z Hobbity.eu
rozgrywany był w Klubo–kawiarni
Rodzinka w Nowym Sączu. Spotkanie poprowadził Zbigniew Tokarski – autor gry Ami, która zdobyła nagrodę główną w konkursie
„Najlepsze dla dziecka” w kategorii zabawek dla dzieci w wieku 3–7
lat, organizowanym przez magazyn psychologiczny „Gaga”. Dzieci i ich rodzice bawili się także przy
grze Polowanie na skrzaty oraz Dixit. A już 14 grudnia Wielki Turniej
Rodzinne Fair–Play z Hobbity.eu,
który wyłoni zwycięską rodzinę.
(J)

A TO HISTORIA!

Królewicze
na zamku
W latach 1469–70 na zamku w Nowym Sączu mieszkali synowie króla Kazimierza Jagiellończyka: 13–letni Władysław (późniejszy król Czech
i Węgier), 11–letni Kazimierz (późniejszy święty), 10–letni Jan Olbracht
(potem król Polski) i 8–letni Aleksander (król Polski i wielki książę litewski). Królewiczami opiekowali się
kronikarz Jan Długosz i włoski humanista Filip Kallimach. Ciekawe, czy
odwiedzał ich św. Mikołaj…?
(J)

(J)
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DOBRY TYGODNIK SĄDECKI
CZYTAM, BO LUBIĘ
Julian Tuwim

WIERSZE DLA DZIECI
Wznowienie,
po 18 latach, najpopularniejszych
wierszy dla
dzieci Juliana Tuwima (m.in. „Lokomotywa”,
„Bambo”, „Zosia–Samosia”, „Okulary”, „Rzepka”,
„Słoń Trąbalski”) z pięknymi ilustracjami wybitnej rysowniczki Olgi Siemaszko. Ilustracje zostały wiernie
zreprodukowane, wiersze
Tuwima natomiast wydrukowano zgodnie z kanonem przyjętym w 2006 roku
przez Fundację im. Juliana
Tuwima i Ireny Tuwim (poprzednie wydania zawierały
liczne błędy).
Wyd. Prószyński i S–ka

Alan i Adrian Kopiec – uczniowie KSP w Nowym Sączu

NASZA PASJA

Czym
nauczyciele
piszą
na tablicy?
O dwóch takich co uwielbiają podróże, muzykę i jak wszyscy chłopcy kochają konstruować z Lego, ale dzisiaj
pochwalą się swoją pasją, jaką są dla
nich skały i minerały, i opowiedzą,
jak to się zaczęło....
– Jak każdy dzieciak, który kiedy już zacznie raczkować, zbiera
co popadnie, tak i my zbieraliśmy
i przynosiliśmy do domu… kamienie. Na szczęście rodzice nie wyrzucali ich, ale też nie pozostawiali tego
bez komentarza. Gdy byliśmy przedszkolakami, to oglądali z nami nasze
zdobycze pod kątem kształtów, dopatrując się w nich zwierząt, kwiatów
i potworów wszelkiego kalibru. Później malowaliśmy je farbami – traktowaliśmy to jako zabawę, ale z czasem
zaczęliśmy zauważać, że te niepozorne na pierwszy rzut oka kamienie fascynują nie tylko kształtem.
I tak zaczęliśmy czytać książki,
oglądać albumy i po prostu zbierać skały i minerały. Przekonaliśmy
się, że warto też chodzić na giełdy
skał i minerałów, na które nie trzeba
wyjeżdżać daleko, ponieważ mamy
je w Nowym Sączu przynajmniej
dwa razy w roku. Można tam podziwiać skarby z całego świata, a przede

wszystkim uzupełniać swoje zbiory.
Można też porozmawiać z prawdziwymi pasjonatami – ludźmi, którzy
podróżują po całym świecie za tymi
cudami i dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat skał. Choćby o tym, że każda z nich powstaje
w inny sposób i że w każdym typie
krajobrazu występują skały.
My już wiemy, że wyróżnia się
trzy zasadnicze rodzaje skał: skały magmowe, które powstały z zakrzepłej lawy, najbardziej rozpowszechnioną jest granit; skały
metamorficzne, które przeobraziły się pod wpływem ciepła lub nacisku, np. marmur; skały osadowe,
takie jak piasek i kreda, które utworzone są z innych rozdrobnionych
skał lub ze szczątków żywych kiedyś organizmów.
Ciekawostka: Wiecie jak powstaje kreda? Kreda powstaje na dnie
morskim ze szczątków skorupiaków
i ryb. Ich pancerzyki i szkielety opadają na dno i pod wpływem ruchu
wody morskiej zmieniają się w proszek, tworzący stosy. A więc nauczyciele piszą na tablicach… szkieletami ryb.
Naszym ulubionym kamieniem jest
agat. Pojawiają się na nim fantastyczne barwy, piękne cieniowanie. Kręte
linie tworzą rysunki jak z bajki: czasami dojrzeć można krajobrazy, czasami dziwne stwory. Nie ma dwóch
identycznych agatów, każdy jest inny
– zawsze piękny. W najbliższym czasie
planujemy z rodzicami wizytę u jubilera, ponieważ jesteśmy bardzo ciekawi, jak obrabia się kamienie szlachetne i jakie cuda z nich powstają .
ALAN I ADRIAN KOPIEC

Juniorzy do piór!
Marzysz o zostaniu dziennikarzem? A może po prostu lubisz pisać?
Zadebiutuj na łamach „DTS Junior”! Napisz o swoim hobby albo opisz
przyjaciela (także czworonoga), zdaj relację z wydarzenia, w którym
brałeś udział, albo przeprowadź wywiad. A może lubisz rysować czy fotografować? Pochwal się swoimi pracami! Masz inne pomysły? Inwencja twórcza mile widziana. Czekamy pod adresem: dts.junior@op.pl.
Wszystkie publikacje dodatkowo nagradzane są książkami.

junior
Dodatek specjalny dla najmłodszych Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
adres e–mail: dts.junior@op.pl

Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania
nadesłanych tekstów,
ich redakcji, niezbędnej
korekty i nadawania
własnych tytułów.

SPONSOREM NAGRÓD
KSIĄŻKOWYCH JEST WYD.
PRÓSZYŃSKI I S–KA

POMOCNA DŁOŃ

Na językach
świata
Niemiecki, francuski, angielski – piękne, bo nieznane? Pora
to zmienić. Nauka języków obcych w znacznej mierze opiera się
na systematyczności. Nie są to zbyt
dobre wieści dla niepoukładanych
uczniów, ale istnieje kilka tricków.
Wystarczy, że nowy film obejrzysz
z napisami w danym języku, przetłumaczysz piosenkę, która wpadła Ci w ucho lub porozmawiasz
na skypie z obcokrajowcem. Największym błędem jest niezabieranie głosu w konwersacjach z obawy
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Szybki konkurs – św. Mikołaj był
biskupem w miejscowości Mira
w Azji Mniejszej
Kocyki od firmy FAKRO
otrzymują:
Ania Chruślicka, Jola Czerwińska
i Paulina Niepsuj
Co zakryte? – rysunek przedstawia
św. Mikołaja z reniferem
Nagrody książkowe zdobyli:
Zuzia Baliczek i Patryk Przepiórka

rys. Karolina Kulig

przed popełnieniem błędu. Szkopuł
w tym, że pomyłki świadczą o tym,
iż się próbuje, a ich brak – o utknięciu w martwym punkcie. Jeśli chodzi o naukę słówek, polecam fiszki – karteczki ze słówkami. Można
zakupić gotowe lub wykonać je
samemu. Czasem wystarczą drobre zmiany, dlatego zmiana języka
w telefonie nie jest złym pomysłem.
Już po kilku dniach przyswoisz kilkadziesiąt nowych wyrażeń. Natomiast strony takie jak interpals.
net umożliwią Ci kontakt z osobami z całego świata; Ty pomożesz komuś w nauce języka polskiego, a w zamian za to zostaną
Ci zdradzone arkany obcego języka. A więc… parlez–vous francais?
cdn.
KAROLINA KAIM

Łamigłówki małej główki: 1. piąta córka to Basia, 2. lokomotywy
elektryczne nie mają kominów,
więc nie dymią
Plecaki od firmy FAKRO
otrzymują:
Oskar Kulig, Piotr Michalik, Kacper
Ochał i Wiktoria Smoleń
Koniec i bomba, kto czytał, ten zwycięża – tytuł książki: „W pustyni
i w puszczy”
Zestawy – kartki świąteczne
od Stowarzyszenia Sursum Corda oraz maskotka żaba lub kubek
od firmy FAKRO – wylosowali:
Aneta Buniowska, Iga Cetnarowska,
Szymon Chmielorz, Antonina Czapczyńska, Ania Hołysz, Michałek Jaśkowski, Anna Kozik, Marcin Nowak,
Samuel Nowak, Natalia Przepiórka,
Adrian Rajewski, Bartosz Smoleń,
Angelika Stanisz, Filip Wach, Izabela
Wawrzyniak, Julia Wirek, Julia Witecka, Angelika Wojtyla, Antek Zagórowski, Jarosław Zyra
Po odbiór nagród zapraszamy do siedziby redakcji „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” przy ul. Żywieckiej 25
w Nowym Sączu.

PORTRET ŚW. MIKOŁAJA

Rys. Piotr Kądziołka
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ŁAMIGŁÓWKI MAŁEJ GŁÓWKI

NA WESOŁO

Mama rozdzieliła przedświąteczne obowiązki pomiędzy wszystkich domowników, miała tyle pracy i przygotowań, że nie spała przez 6 dni. Jakim cudem to wytrzymała?
Pogłówkuj i przyślij odpowiedzi na nasz adres: dts.junior@
op.pl, w temacie wpisując: „Łamigłówki grudzień”. W treści wiadomości koniecznie podaj swoje imię, nazwisko i wiek.
Wśród tych, którzy do 13 grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody.

rys. Aleksandra Staniszewska
W liniach poziomych i pionowych
znajdź słowa, które pojawiły się
w bieżącym numerze „DTS Junior”.
Jedna litera może wchodzić w skład kilku wyrazów. Pozostałe litery, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie. Hasło prześlij na adres: dts.junior@op.pl,
w tytule wpisując: „Wykreślanka grudzień”. Jeśli e–maila wysyła ktoś dorosły, poproś, aby koniecznie podał Twoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób,
które do 13 grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody.

CZYTAM, BO LUBIĘ

WYKREŚLANKA

Ewa Karwan–Jastrzębska

BANDA MICHAŁKA
Pamiętacie
paczkę Mikołajka i gromadę Jaśków?
Przed wami
kolejna niesforna banda. Ta banda nigdy nie
kłamie, czasem tylko… fantazjuje. W każdej sytuacji banda trzyma
się razem, bo jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego. Ale co najważniejsze – banda Michałka istnieje naprawdę! Poznajcie się!
Wyd. Znak

SPONSOREM NAGRÓD
KSIĄŻKOWYCH JEST
WYDAWNICTWO ZNAK

PORTRET ŚW. MIKOŁAJA

Monstrualne
bierki
Szare dni wcale nie
muszą być nudne. A tym bardziej
nie trzeba spędzać
ich przed komputerem czy telewizorem. Wystarczy,
że do gry zaprosisz
swoich przyjaciół.
Potrzebne Wam będą
duże odpowiedniki
bierek, czyli w miarę proste patyki ok.
80 cm długości, 30
sztuk, które zaznaczamy kolorami np. malując je, albo naklejając
paski naklejek.

Przebieg gry:
Na początku określamy ilość
punktów, jaki przepisujemy danemu kolorowi bierek, np. czerwone – 20 pkt., niebieskie – 10

bierce, starając się nie poruszyć
pozostałych. Jeśli nam się nie uda,
kolejkę przejmuje kolejny gracz
i także ciągnie bierki, dopóki nie
poruszy reszty. Gdy zbierzemy
z ziemi już wszystkie bierki, podliczamy punkty. Wygrywa ten,
kto uzbierał na swoim koncie najwięcej punktów.
(J)

Św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasiu podchodzi
do niego i mówi:
– Święty Mikołaju, dziękuję za prezent.
– Głupstwo – odpowiada święty Mikołaj. – Nie masz mi za
co dziękować.
– Też tak sądzę, ale mama mi kazała.
***
Marcin pyta kolegę:
– Co dostałeś od św. Mikołaja?
– Trąbkę.
– E, to słabo...
– Ależ to super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę!
– W jaki sposób?
– Tata mi daje, żebym przestał trąbić.
***
– Kim chciałbyś zostać w przyszłości? – pyta nauczycielka.
– Świętym Mikołajem – odpowiada Maciuś.
– Dlaczego? Bo rozdaje prezenty?
– Nie. Dlatego że pracuje raz w roku.

KONKURS DLA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

Koniec i bomba, kto
czytał, ten… zwycięża!
Tym razem trudniejsze zadanie, ale na pewno nie będzie ono problemem dla tych, którzy czytali przygody
pewnego małego chłopca. Podaj tytuł książki, która kończy się słowami:
„No, jeżeli tak, to dobrze: jutro ucieknę z domu. Tacie i mamie będzie bardzo przykro, a ja wrócę dopiero za
wiele, wiele lat, będę bardzo bogaty i będę miał samochód i samolot.”
Na odpowiedzi czekamy pod adresem: dts.junior@op.pl.
W temacie wiadomości wpisz: „książka”, a w treści wiadomości koniecznie podaj swoje imię, nazwisko i wiek.
Wśród osób, które do 13 grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody.

pkt., czarne – 5 pkt. zielone – 2
pkt., czarne – 1 pkt.
Nasze gigantyczne bierki
ustawiamy pionowo, trzymając
w garści i upuszczamy na ziemię. Z rozsypanego stosu, uważnie wyławiamy po kolei po jednej
FOT. Z ARCH. MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

W CO SIĘ BAWIĆ?

HUMOR

Rys. Ola, lat 6

Sto pociech
Twoje dziecko powiedziało coś
zabawnego? Zaskakująco skomentowało sytuację? Historia jest ulubioną opowiastką rodzinną? Podziel się nią z innymi!
Pochwal się swoimi dzieckiem
(wnuczkiem, siostrzenicą, bratanicą, podopiecznym)!
Przyślij krótki opis zdarzenia i zdjęcie dziecka na adres:
dts.junior@op.pl
Najciekawsze historie opublikujemy a dziecko
nagrodzimy.

CIEKAWOSTKA

Ania jeszcze nie przyszła
na świat, a już bierze udział
w konkursach „DTS Junior”
Nasz czytelniczy konkurs dla najmłodszych cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Odpowiedzi napłynęły nie tylko z Sądecczyzny, ale niemal z całej Polski, w tym z Białegostoku, Warszawy, Jelcza–Laskowic, Pokrzywna, Wodzisławia, Rudy Śląskiej, Wąchocka, Łodzi i Płońska. Jak się
okazuje „DTS Junior” trafia nawet do najmłodszych dzieci (nie brak wśród
nich choćby trzylatków). Wszystkich gorąco pozdrawiamy!  Szczególnie serdeczne pozdrowienia kierujemy do Ani, w imieniu której napisała Mama. Ania… przyjdzie na świat 31 grudnia. Trzymamy kciuki i liczymy, że będzie to kiedyś nasza stała czytelniczka!
(J)

OPINIE

5 grudnia 2013 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Krótka historia
zakładu, który miał
zostać zaorany

Wojciech M
Molendowicz
l d i
Z gór widać lepiej

Ze

skruchą pragnę
wyznać, iż głównie z braku miejsca
na łamach nie jesteśmy w stanie
drukować wszystkich listów,
jakie trafiają do naszej redakcji.
Żałuję, ale zapewniam, że całą
korespondencję uważnie czytamy, starannie archiwizujemy
i – w miarę możliwości – staramy się do niej sięgać. Nie mogą
zatem przejść bez echa dwa listy emerytowanych pracowników sądeckich ZNTK (dawniej
Warsztaty Kolejowe, dzisiaj Newag), które całkiem niedawno prawdziwy listonosz dostarczył na moje biurko. Okazja
jest szczególna, bo w momencie, kiedy ten numer DTS trafia
do Czytelników, na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych debiutuje właśnie
sądecka spółka. Zanim zadebiutowała, po akcje firmy ustawiła się kolejka chętnych dłuższa, niż po schab bez kości pod
masarnią w stanie wojennym.
Takie jest prawo wolnego rynku, a ekonomiści cmokają z zachwytu, że dawno nie było takiego zainteresowania emisją
akcji i trzeba było – jak mawiają
maklerzy – zastosować redukcję w zapisach na akcje.
Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy prywatni inwestorzy, duzi gracze
i drobni ciułacze walczyli o akcje Newagu w nadziei na duży
zysk (w tej chwili już wiadomo, ile wynosiła cena w debiucie), czterystu emerytowanych pracowników zakładu
zwiedzało swoje dawne miejsce pracy. Jak czytamy w listach Stanisława Cichońskiego
i Edwarda Skrzypca, zachwytom nad tym, co tam zobaczyli,
nie było końca. Starsi już ludzie
nie ukrywają, że przenieśli się
na chwilę w inny świat, jakiego
jeszcze 10–15 lat temu nie byli
sobie w stanie nawet wyobrazić. O królewskim przyjęciu,
jakie im zgotowano w Newagu nie ma nawet co wspominać, choć dla emerytów i ono
było istotne, bo przecież nie
wszędzie podejmują ich obiadem, kawą i drobnym upominkiem. W Newagu ich tak właśnie przyjęto, co dla tych ludzi
okazało się powodem do wzruszenia i zdziwienia, że w firmie, gdzie trwa nieustający
wyścig z czasem i technologią,
ktoś znalazł ten czas i chciał

im go poświęcić. Tyle o podróży sentymentalnej dawnych
zetentekowców.
Dokładnie dzisiaj, w dniu
wejścia Newagu na giełdę, kończy się pewien rozdział w historii tego zakładu. Rozdział
trwający dwanaście lat, czyli od momentu przejęcia kierowania zakładem przez obecny zarząd. Dwanaście lat
to w dziejach Nowego Sącza ledwie krótki epizod, ale w historii tej firmy, to cała epoka. Przez ten czas zmieniło się
tu niemal wszystko, a zarastający trawą i przypominający
skup złomu zakład, zamienił się
w miejsce, gdzie po najnowszych halach produkcyjnych
można chodzić w pantoflach.
Komunikaty o konieczności
zwolnienia 600 ludzi dla ratowania pozostałych, zamieniły
się w ogłoszenia o poszukiwaniach kolejnych setek pracowników potrzebnych, by nadążyć z realizacją nowych zleceń.
Niemal dokładnie dziesięć lat
temu obok kontenera z pordzewiałymi blachami, wylądował
śmigłowiec ze Zbigniewem Jakubasem, który – jak spekulowano – przywiózł w czarnej
teczce pięć milionów złotych,
za które kupił od Roberta Hammerlinga większościowy pakiet
akcji ZNTK. I nawet jeśli Jakubas tych pięciu baniek nie nosił
w aktówce, to jego zapowiedź
utrzymania zatrudnienia i rozwój firmy („Dziennik Nowosądecki” 21 maja 2003 r.) brzmi
dzisiaj wyjątkowo wiarygodnie. Swoją drogą to ciekawe,
jaką intuicję biznesową trzeba mieć, żeby zainwestować
w firmę, której właśnie dziesięć lat temu wszyscy wieszczyli, że stanie się atrakcyjną
działką budowlaną w centrum
miasta. Łatwo jeszcze znaleźć
w archiwach bibliotek gazety z tamtego okresu, a w nich
wypowiedzi „ekspertów” zapowiadających, że nie dalej jak
za rok tereny po starych halach
ZNTK wyrówna buldożer, a zaraz potem wykopie fundamenty pod galerię handlową. Spychacze, owszem, wyrównały
teren, ale pod halę dla budowy
pociągów dla warszawskiego
metra i pociągów na zamówienie PKP Intercity.
I na tym w zasadzie można zakończyć krótką opowieść
o jednym z fenomenów gospodarczych współczesnego Nowego Sącza. W czerwcu 2002 r., kiedy ZNTK zaczął
stawać na nogi po zapaści
pachnącej rychłym zgonem,
napisałem w „Dzienniku Polskim” – ZNTK trzymamy za
was kciuki! Ale dzisiaj już chyba możemy te kciuki puścić.
Udało się.
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Kula śnieżna w sądeckim PiS
Jerzy Wideł
Z kapelusza

Na

południowe rubieże kraju, głęboką prowincję,
przybył szeryf z Warszawy. Miał zapoznać ciemny lud, z jakimi
gigantycznymi, porażającymi aferami
w wykonaniu Platformy Obywatelskiej
zmagają się działacze, parlamentarzyści prawi, sprawiedliwi spod znaku
Prawa i Sprawiedliwości. No i przede
wszystkim etyczni. Szeryf nazywa się
Mariusz Kamiński, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Porażającą wypowiedź szeryfa, wiceprzewodniczącego PiS skwapliwie odnotowali
sądeccy dziennikarze podczas konferencji prasowej w biurze senatora Stanisława Koguta. Uzbrojeni byli w pióra,
dyktafony i kamery telewizyjne.
Monolog Kamińskiego przerwał
niespodziewanie redaktor Sławomir Wrona z Radia Kraków, pytając
o dalsze losy partyjne przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Wituszyńskiego. Przypomnijmy, że Wituszyński po ujawnieniu jego kłamstwa,
jakoby nie miał nic wspólnego z budową galerii Trzy Korony zrezygnował z członkostwa w PiS. Stało się to za
sprawą senatora Koguta, który wcześniej zgłosił problem z Wituszyńskim
do Komisji Etyki PiS.
Szeryf Kamiński podczas konferencji prasowej krótko zameldował,

że gdyby Wituszyński sam nie zrezygnował z członkostwa w partii, zostałby z niej i tak usunięty bo naruszył PiS–owskie normy
etyczne. Powiedział te słowa b. szef
CBA, pewnie na chwilę zapominając na prowincji, że dwa tygodnie wcześniej prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uchylenie mu
immunitetu. Kiedy Kamiński wypowiadał się do kamery o Wituszyńskim oczy senatora Koguta powiększyły się do wielkości pięciozłotówki
z czasów PRL (były to tzw. małe rybaki) a Leszek Langer, dyrektor biura
senatora zamienił się w słup soli. Takie na nich wrażenie wywarły słowa
bądź, co bądź człowieka z najwyższych władz partyjnych. Oni bowiem
szczerze i etycznie wierzyli, że rajska brama PiS nie całkowicie zatrzasnęła się przed nosem Wituszyńskiego, że być może po krótkim pobycie
w partyjnym czyśćcu wróci na łono
matki partii. Etyczny szeryf z PiS
rozwiał te mrzonki.
Teraz Jerzy Wituszyński bezpartyjny pracuje w Klubie Radnych Dla Miasta. Kiedyś pracował dla siebie w firmie
geodezyjnej syna i dla Trzech Koron,
teraz dla miasta. Ale kula śnieżna, którą wywołał tyczką geodezyjną ruszyła
i zabierze z sobą jeszcze kilka politycznych ofiar.
Pierwsze ofiary to radni PiS Patryk
Wicher, Janusz Kwiatkowski i Krzysztof Żyłka, którzy utracili swój klub
i nawet nie mogą w jego imieniu występować. Klub musi liczyć minimum
czterech radnych.

O ile szef okręgu PiS senator Kogut twardą ręką kieruje PiS–owskimi radnymi powiatu nowosądeckiego, dysponując swoim zaufanym
Antonim Porębą i paroma urzędnikami w starostwie powiatowym, o tyle
po wyrzuceniu Wituszyńskiego rozsypał się Zarząd Miejski PiS, którym
on do niedawna kierował. Teraz senator Kogut wraz z Langerem muszą
kleić struktury miejskie, bo wybory samorządowe tuż, tuż, a PiS przecież idzie po władzę w całym kraju
i do spodu. Może się okazać, że sądecki PiS będzie musiał szukać swojego
kandydata na prezydenta miasta. Kamiński tylko przelotem był w Nowym
Sączu, ale swoich ludzi, życzliwych
donosicieli na prezydenta Ryszarda Nowaka (jeszcze w PiS) ma przecież niewątpliwie poseł Piotr Naimski. I jest bliżej ucha prezesa Jarosława
niż niejeden oddany PiS–owiec z południowych rubieży kraju włącznie,
godom sumiennie z senatorem Kogutem, czy nawet posłem Wiesławem
Janczykiem.
P.S.
Przed dwoma tygodniami, pisząc
w tym miejscu o problemach mieszkańców osiedla przy galerii Trzy Korony, o emerytowanym nauczycielu, który zbierał podpisy pod listami
protestacyjnymi, miałem na myśli pana Marka Michalika mieszkającego przy ul. Kwiatowej nie zaś emerytowanego nauczyciela Bronisława
Oratowskiego mieszkającego przy ul.
Kasztanowej.

Uciekająca panna droga
Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

P

amiętacie komedię „Uciekająca panna młoda”? Tak mi się jakoś niby śmiesznie, ale w gruncie rzeczy niemiło skojarzył z budową
drogi ekspresowej Brzesko – Nowy
Sącz. W filmie dziennikarz pisze artykuł o ładnej, sympatycznej i mającej powodzenie kobiecie, która notorycznie ucieka sprzed ołtarza kolejnym
kandydatom na męża, wprawiając ich
w osłupienie. A ja, też dziennikarz,
znowu czytam i znów piszę o naszej
uciekającej pannie drodze! Jak ta piękność na wydaniu, wciąż jest nam obiecywana, już ją niby mamy, już się z nią
witamy... a nagle znów: „oddala się
szansa na budowę trasy, która miała być oknem na świat dla Sądecczyzny. Drogi wypadły z katalogu tematów do negocjacji z rządem. A to miała
być jedna z najważniejszych inwestycji małopolskich w kontrakcie terytorialnym”. Tym kontrakcie, który podpisali gospodarze wielu gmin i miast.
Miał obejmować projekty wspierane
przez rząd i stawiane ze środków unijnych, a teraz może się stać „listą pobożnych życzeń”... Sądeczanki nie będzie ani w kontrakcie, ani w zadaniach
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, choć jeszcze parę tygodni

temu marszałek Małopolski Marek
Sowa uważał owe zaręczyny z drogą za
priorytet i zapowiadał, że z rządem będzie o niej rozmawiał twardo. Lecz zanim zaczął, okazało się, że szansę na sfinansowanie mają projekty ekologiczne,
kulturalne, sportowe i z ochrony zdrowia. Na żadne z nich droga się nie załapuje, choćby się po niej ścigały karetki pogotowia, napędzane prądem,
o pierwszeństwo dojazdu do MCK „Sokół”. Niby zdrowie, sport, eko i kultura, a jednak nie to samo.
– Ta droga staje się pomału widmem, pojawia się i znika – powiedział
„Gazecie Krakowskiej” Dariusz Reśko,
burmistrz Krynicy Zdroju. Zdesperowani przedsiębiorcy sądeccy wręcz
skłonni namawiać samorządowców,
żeby na rzecz drogi do autostrady
w Brzesku zrezygnowali ze wszystkich
dotacji unijnych na wszelkie inwestycje. Pewno wielu byłoby skłonnych ich
poprzeć, bo droga to rozwój, a powiat
nowosądecki jest trzeci w Małopolsce
pod względem problemów na rynku
pracy: bezrobocie w dąbrowskim wynosi 19,3 proc., w limanowskim 18,3,
a w nowosądeckim 16,8 proc. W Nowym Sączu bezrobocie ostatnio spadło z 11,1 do 10,5 proc., podobno tylko
dzięki otwarciu dużej galerii handlowej z wieloma miejscami pracy. Sytuacja na rynku nie napawa bowiem
wielkim optymizmem. Jak podał marszałek Sowa – liczba projektów dotyczących tworzenia stref aktywności gospodarczej i rozwoju w ramach

funduszy unijnych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 w subregionie sądeckim wynosi... zero. Aż nie
chce się w to wierzyć. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce się rozwijają i zatrudniają, wystarczy spojrzeć
na sąsiednie, ponoć biedniejsze województwo. Rzeszów czy Mielec znane są z innowacyjnych projektów.
Ta ostatnia to najstarsza strefa w Polsce, dzięki której powstało ponad 21,6
tys. miejsc pracy i nakłady inwestycyjne na 6 mld zł, a Mielec bywa oceniany jako najszybciej rozwijające się
miasto na Podkarpaciu. Nowy Sącz
zaś na mapie SSE to ciągle biała plama,
działa tu co prawda Carbon, ale w sumie zrealizowano dwa projekty na 6,8
mln zł. W całej Małopolsce 34 o wartości 301 mln zł.
Marek Sowa znowu coś obiecał
– że zaprosi do Nowego Sącza Elżbietę Bieńkowską, wicepremier i minister
rozwoju regionalnego, czyli „szafarza”
unijnych dotacji, którą będzie do drogi
przekonywał. Podobno „dała nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone”,
choć marszałek nie wyjaśnił, jaką nadzieję i na co konkretnie. Może szybszy w realizacji okaże się pomysł utworzenie „Sądeckiej Kolei Podmiejskiej”
między powiatami limanowskim, nowosądeckim i gorlickim? Obawiam się
bowiem, że wesela nad tą wymarzoną drogą ekspresową do Brzeska szybko nie będzie. Historia przemienia się
w „Gnijącą pannę młodą”.
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Wieści z gminy Łącko

Umiejętność pozyskiwania funduszy
Rolnicza gmina Łącko, jak
to w większości gmin powiatu nowosądeckiego już od lat nie
dysponuje własnym budżetem
tak bogatym, który wystarczałby na prowadzenie inwestycji niezbędnych w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców. Dlatego tak ważnym
jest pozyskiwanie dotacji, dofinansowywanie z różnych źródeł. Ważnym źródłem w ostatnich trzech
latach są fundusze europejskie
związane z Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013. To tylko potwierdzać może
aktywność i skuteczność władz
gmin w pozyskiwaniu pieniędzy
z pozabudżetowych funduszy.
Dla przykładu w ostatnim kwartale tego mijającego roku w Urzędzie
Marszałkowskim w Krakowie podpisane zostały umowy o dofinansowanie każdych projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Projekty opiewają na kwotę 2 mln złotych.
Po ogłoszeniu wyniku przetargu w przyszłym roku rusza budowa budynku wielofunkcyjnego
z pomieszczeniami dla straży pożarnej w Jazowsku. Obok pomieszczeń i garaży dla Ochotniczej Straży

Wizualizacja placu targowego w Łącku
Pożarnej powstanie świetlica, gdzie
będą się odbywać zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, gdzie
spotykać się będą mieszkańcy wsi
na różnego rodzaju imprezach czy
zebraniach wiejskich, spotkaniach
seniorów, wystawach. W nowym
budynku zainstalowana zostanie
biblioteka publiczna. Dofinansowanie do tej inwestycji z PROW wynosi 0,5 mln złotych.
Z kolei w Maszkowicach, dzięki dofinansowaniu z tego samego

Internet dla każdego
Gmina Łącko realizuje projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion.
Na projekt o wartości 1 097 344,00 zł gmina
pozyskała 100% dofinansowanie. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do sieci internetowej oraz zakup i przekazanie rodzinom biorącym udział w projekcie 90 zestawów
komputerowych wraz z drukarką i oprogramowaniem oraz zapewnienie 90 gospodarstwom
domowym dostępu do Internetu, jak również
zakup i przekazanie 8 jednostkom podległym
38 zestawów komputerowych wraz z drukarką i oprogramowaniem oraz zapewnienie im
dostępu do Internetu.
W celu prawidłowego korzystania z Internetu i zestawów komputerowych zostaną
przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.
Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy grupie docelowej do korzystania z przekazanych
produktów.
Dla wyróżniających się uczniów zostaną
przeprowadzone dodatkowe szkolenia w rozszerzonym zakresie (pakiety biurowe, programy do prezentacji, itp. związane z rozwojem
osobistym) po przeprowadzeniu ankiety z pytaniem o to, co najprzydatniejsze dla ich przyszłego rozwoju. Dla grupy 50+ zostaną przeprowadzone szkolenia podstawowe z zakresu
obsługi komputera i korzystania z Internetu.
Projekt realizowany będzie do sierpnia
2015 r.

źródła zmodernizowane zostanie boisko sportowe. Przebudowę stadionu zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.
W tym samym czasie ruszy
przy Przedszkolu Samorządowym w Łącku budowa placu zabaw i rekreacji dziecięcej. Obiekt
może być przede wszystkim bezpieczny, nowoczesny i tak kolorowy, by przyciągać zainteresowanie
nim ze strony dzieci. Dla rodziców, którzy przyjadą samochodami

na plac zabaw ze swoimi pociechami przygotowane zostaną miejsca
parkingowe. Zostaną one zlokalizowane przy istniejącym przystanku autobusowym.
Słynące targami Łącko, dzięki
dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości blisko 850 tys. złotych będzie
miało zupełnie nowy plac targowy.
Będzie to przede wszystkim plac
z prawdziwego zdarzenia zgodny
z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymogami weterynaryjnymi, sanitarnymi z kompletną infrastrukturą techniczną. A więc obok
budynku administracyjnego stanie
budynek dla potrzeb służb weterynaryjnych z zapleczem do badania
zwierząt. Estetyczne wiaty handlowe zapewnią godziwe warunki dla
ludzi handlujących nie tylko zwierzętami hodowlanymi. Teren placu
z względów bezpieczeństwa będzie
ogrodzony i oświetlony co nie jest
bez znaczenia przy tego typu branży hodowlanej. Z reguły jest bowiem
tak, że handlujący żywcem godziny
pracy rozpoczynają bardzo wcześnie rano a często wręcz w nocy.
Przebudowa istniejącego placu targowego ruszy na wiosnę przyszłego

roku – W trosce o ochronę środowiska naturalnego, o rozwój turystyki
gmina zdobywa też pieniądze pozabudżetowe na rozbudowę, budowę
sieci kanalizacyjnej. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie
1,5 mln złotych w Jazowsku zakończona zostanie rozbudowa tamtejszej oczyszczalni ścieków. W kolejce
o dofinansowanie czeka oczyszczalnia ścieków w Łącku. W tym
przypadku chodzi o spory wydatek, gdyż zachodzi konieczność
budowy zupełnie nowej, nowoczesnej spełniającej aktualne wymogi
ochrony środowiska oczyszczalni. O ile dokumentacja na rozbudowę kanalizacji w Zabrzeży jest
gotowa, to podobne będą przygotowane w przyszłym roku dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej
w Maszkowicach i Kadczy. W trakcie opracowywania jest z kolei projekt takiej sieci w Wietrznicach.
Jak z powyższych wyliczeń wynika na dokumentację, projekty,
budowę, potrzebne są pieniądze.
I muszą być pozyskiwane z różnych funduszy. A z tym w gminie
sobie dobrze radzą.
(KAN)

Imponująca placówka oświatowa
W holu Urzędu Gminy wielkie wrażenie
na odwiedzających i interesantach robi wystawa plansz przyszłego kompleksu budynków nowego gimnazjum i szkoły muzycznej I i II stopnia. Z kolei na placu budowy tuż
przy Zespole Szkolno–Gimnazjalnym trwają gorączkowe prace nowego gimnazjum.
Szybko uporano się z rozebraniem starego skrzydła szkoły i natychmiast przystąpiono do budowy fundamentów. Rozbudowa Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego doszła
do skutku, gdyż gmina otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości ponad
2,4 mln złotych z ogólnej rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów. Generalnym
wykonawcą jest firma ERBET.
Kiedy już rozpoczęły się roboty budowlane
w Łącku w sposób bardzo uroczysty podpisano akt erekcyjny i utworzono komitet węgielny
pod budowę nowego gimnazjum. Świadkami
tego wydarzenia obok oczywiście gospodarza gminy, wójta Janusza Klaga byli Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Barbara Stolarska,
dyrektor zespołu Szkolno–Gimnazjalnego, Tomasz Ćwikowski, prezes firmy ERBET i proboszcz Łąckiej parafii ks. Janusz Paciorek, który poświęcił akt erekcyjny i kamień węgielny.
– Budowa nowego gimnazjum była dla nas
bardzo ważnym wyzwaniem, gdyż tym sposobem pragniemy wyrównywać szanse naszej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia
w porównaniu choćby z młodzieżą z większych ośrodków miejskich – mówi wójt Janusz
Klag – Nasze zdolne dzieci i młodzież nie będą
musiały dojeżdżać do szkół w innych miejscowościach odległych o kilkadziesiąt kilometrów, gdyż będą miały na miejscu wszystko
co jest im niezbędne do nauki i wypoczynku.

Zespół Szkolno–Gimnazjalny w Łącku
Nowoczesne, globalne wyposażenie gimnazjum z wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską da im dobre podstawy do dalszego kształcenia czy to w szkołach o profilu
technicznym, czy ogólnokształcącym.
Nowy obiekt gimnazjalny, dwukondygnacyjny posiadać będzie 12 nowych klas lekcyjnych, stołówkę, jadalnię z kuchnią i szatnie.
Firma budowlana – wykonawca obiektu za
ambit postawiła sobie ukończenie gimnazjum
w takim terminie, by pierwsi uczniowie przenieśli się do nowej szkoły już w przyszłym roku
szkolnym 2014/2015.
Marzeniem władz gmin, ludzi zajmujących
się kulturą, umuzykalnieniem dzieci i młodzieży – jest otwarcie w Łącku także szkoły
Muzycznej I i II stopnia. Gmina Łącko słynie
nie tylko w Małopolsce z mnogości zespołów wokalno–muzycznych, zespołów folklorystycznych czy orkiestr dętych. Tu talenty

muzyczne rozwijają się od wielu pokoleń,
bo istnieje autentyczny klimat do muzykowania. Są też zdolni, świetnie wykształceni
nauczyciele muzyczni.
Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom, potrzebom społecznym w dokumentacji i projekcie architektonicznym rozbudowy
Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego wzięto pod
uwagę konieczność budowy takiej placówki.
– Usilnie zabiegamy i staramy się o pozyskanie dofinansowania budowy szkoły muzycznej z salą koncertową dla około 150 miejsc
siedzących – dodaje wójt Janusz Klag – Złożyliśmy stosowne dokumenty w tej sprawie między innymi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mam nadzieję, że za
jakiś czas spełnimy marzenia naszych zdolnych muzycznie dzieci i młodzieży. Tak jak się
nam udało z nowym gimnazjum powinno się
stać za parę lat ze szkołą muzyczną.
(KAN)
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H O K E J . Kibice w Krynicy mieli okazję przez prawie trzy miesiące oglądać
w akcji jednego z najlepszych polskich
hokeistów w historii. Niewątpliwa przyjemność szybko się skończyła, bo projekt krynickiego dream–teamu w końcu
się rozsypał, Leszek Laszkiewicz wrócił
do rodzinnego Jastrzębia.

Koniec krynickiej drużyny marzeń

Kariera sportowca, który w lidze
strzelił ponad 300 bramek i zagrał 200
razy w reprezentacji dobiega końca
bez znaczącego sukcesu z kadrą. Laszkiewicz miał bowiem pecha, bo choć
indywidulanie zdobył niemal wszystko, to trafił na czasy dla polskiego hokeja mizerne i przyszło mu grać w reprezentacji, która nie wybiła się ponad
przeciętność.

***

Leżący na łopatkach rodzimy hokej miał podnieść właśnie krynicki
projekt. Założenie w teorii było proste. Zebrać najlepszych polskich zawodników w jednym klubie, w tym
wypadku KTH, dać godziwą pensję,
warunki do treningu i zatrudnić fachowców z najwyższej, bo rosyjskiej
półki. W praktyce jednak równie tajemniczy, co ponoć zamożny mecenas (wróble ćwierkały, że również
rosyjski) miał ciekawy koncept to sfinansować. Niestety dla grupy reprezentantów razem z Leszkiem Laszkiewiczem na czele, sponsor pieniędzy
nie wyłożył i projekt rozsypał się jak
domek z kart.
– Pomysł był dobry – grać w jak
największej liczbie reprezentantów
Polski i dzięki temu podnosić poziom
– mówi Leszek Laszkiewicz. – Bardzo
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żałuję, że nie udało się tego pociągnąć dalej, bo włożyliśmy w to sporo serca. Problemy finansowe sprawiły, ze zaczęliśmy się rozchodzić
i ten projekt kompletnie stracił sens.
Dlatego każdy musiał szukać klubu.
Trzeba z czegoś żyć. Niemniej projekt
w Krynicy udowodnił, że to była dobra droga, zrobiliśmy przez ten czas
ogromny postęp jako drużyna.

***

Odrodzenia polskiego hokeja Laszkiewicz nie doczeka na pewno jako zawodnik. Raczej jako trener, bo po zakończeniu kariery myśli o szkoleniu
młodzieży. Niemniej on sam indywidulanie udowodnił, że hokej to może
być sposób na życie. Dla niego jedyny. Kiedy uczył się jeździć na łyżwach, były to czasy kiedy lód na jastrzębskich Jastorze równano szmatą

na kiju. Wcześniej trzeba było pozamiatać liście spadające z drzew.
– Wspominam to z uśmiechem
na twarzy. Odkryta tafla, padający
śnieg. Rolba przejechała i co z tego,
skoro zaraz tafla znów była zasypana. Braliśmy więc łopaty i odgarnialiśmy, żeby chociaż na połowie lodowiska móc trenować. Mimo, iż było
ciężko, to bawiliśmy się naprawdę
świetnie – wspomina „Laszka”.
Początki pod chmurką nie przeszkodziły zrobić Laszkiewiczowi kariery, o jakiej marzy wielu polskich
hokeistów i być dzisiaj jednym z najbardziej utytułowanych zawodników
w historii ekstraligi. Grał w czeskiej
Ekstralidze i niemieckim DEL, a także na półwyspie Apenińskim, gdzie
zdobył mistrzowo i puchar Włoch.
Od półtorej dekady Leszek Laszkiewicz jest podporą reprezentacji Polski. Zdobył dla niej 80 goli – to trzeci
po kryniczaninie Andrzeju Zabawie
i Wiesławie Jobczyku – wynik w klasyfikacji wszechczasów.
Propozycję z Bundesligi dostał
od razu, kiedy skończył szkołę Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu,
kiedy miał 19 lat. W Norymberdze
grał dwa sezony i zdobył srebrny medal, ale …
– Radziłem sobie, choć byłem najmłodszy – opowiada multimedalista
mistrzostw Polski. – Chciałem więcej czasu spędzać na lodzie, ale trener postawił sprawę jasno. Jestem

Polakiem, jestem najmłodszy i mam
czas. Pamiętam, że coś tam odpowiedziałem ostro. Po sezonie musiałem
zwinąć manatki i wrócić do Polski.
Zacząłem grać w KTH.

***

W Krynicy zdobył swój pierwszy
(srebrny) medal mistrzostw Polski.
Szybko wylądował w Unii Oświęcim,
gdzie medale miały już smak złota.
Uganiał się za krążkiem z sukcesem
również w Mediolanie, ale ostatecznie zamiast stolicy Lombardii, gdzie
oferowano mu kontrakt, wybrał Kraków i Cracovię.
– Nigdy nie żałowałem tej decyzji – zaznacza „Laszka”. – Pamiętam
jak dziś, gdy zdecydowałem się wybrać polski klub i postawiłem wtedy
na Cracovię. To było osiem wspaniałych lat, czułem się jak u siebie
w domu.
Ośmiu wspaniałym sezonom spędzonym pod Wawelem towarzyszyły
wydarzenia prawie magiczne. Jedenaście lat temu Unia Oświęcim spotkała się w finale z GKS–em Katowice. Po sześciu meczach był remis
3:3. O złotym medalu zadecydowało siódme spotkanie w Katowicach.
Unia wygrała 2:1 i zdobyła tytuł Mistrza Polski. Dzień później na świat
przyszła pierwsza córka Leszka – Laura. Na początku tego roku historia
zatoczyła nieprawdopodobny krąg.
W siódmym meczu finałowej rywalizacji z macierzystym JKH GKS–em
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Jastrzębie, rozegranym na lodowisku,
gdzie Laszkiewicz stawiał pierwsze
kroki, Cracovia sięgnęła po tytuł mistrzowski, a po paru dniach na świat
przyszła druga córka państwa Laszkiewiczów Lenka.
– Teraz jest sprawiedliwie – nie
posiadał się z radości Laszkiewicz.
Decyzja o rozstaniu się z Cracovia była
dla wielu szokiem, ale szykowano już
wspomniany na początku projekt,
który miał być pierwotnie umiejscowiony w Sosnowcu, by ostatecznie
zmaterializować się w Krynicy. Kto
miał tam zagrać, jeśli nie najlepszy
polski hokeista?

***

Powrót do Jastrzębia można uznać
za piękną klamrę spinającą karierę Leszka Laszkiewicza. Pytanie, czy
on sam również tak to widzi.
– Temu klubowi zawdzięczam to,
że gram w hokeja. Dostałem oferty
jeszcze z trzech klubów. Prezes Andrzej Frysztacki bardzo pomógł mi
w życiu, kierując moją karierą, pomagając wyjeżdżać za granicę, byłem mu za to bardzo wdzięczny. I nie
mogłem odmówić tej oferty, a nawet
bardzo się z niej ucieszyłem. Mam już
swoje lata i decyzję o zakończeniu
kariery mogę podjąć w każdej chwili.
Zawodnik nigdy jednak nie ukrywał, że jego domem jest Kraków.
Będzie grał w rodzinnych stronach
do końca sezonu. Potem, jak sam
mówi, czas pokaże co dalej. Cracovia to jednak klub, z którym świętował w karierze najczęściej, a drzwi
do biura klubu na ul. Wielickiej zdają
się być dla „Laszki” uchylone. (BOG)
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