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Sądecki Newag wybuduje wspólnie 
z niemieckim Siemensem pociągi 

dla drugiej linii warszawskiego metra. 
Wygrali przetarg wart 1 mld 69 mln zł.

ROZMOWA Z PREZESEM ZBIGNIEWEM KONIECZKIEM

DTS zbadał szanse 
kandydatów 

na prezydenta 
Nowego Sącza

Platforma Obywatelska kontra Prawo i Sprawiedliwość 
na razie rozpoczęły jedynie wirtualny 

pojedynek wyborczy, tak jak ich liderzy 
– Andrzej Czerwiński i Arkadiusz Mularczyk, 

biegając za komputerową symulacją piłki nożnej.
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Z drugiej strony

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Raport, 
którego NIKt 
nie przeczyta

W 
łaśnie opu-
blikowano 
raport Naj-
wyższej Izby 
Kontroli, 

z którego wynika, że w urzędach 
najchętniej i najczęściej zatrudnia-
ne osoby to krewniaki i pociotki. 
Dociekliwość raportu powala na 
łopatki. Dotychczas bowiem nie 
trzeba było wydawać pieniędzy na 
badania prowadzone przez ekipy 
fachowców, by dojść do podobnie 
smutnych wniosków. Wystarczył 
spacer po korytarzach urzędów. 
Nie wiemy jakiej metodologii uży-
ła NIK, by rozgryźć orzeszek ro-
dzinnych koligacji w urzędach, ale 
chyba nie pobierano w tym celu 
próbek DNA w kolejnych pokojach 
i wydziałach. Badanie kodu gene-
tycznego to jedno, ale ważniejsze 
wydaje się tu zbadanie kodu po-
litycznego osób wygrywających 
konkursy na ważne stanowiska. 
O takich nominacjach raport rów-
nież wspomina, co oczywiście nie 
zmienia – i nie zmieni! – klucza 
doboru kadr w ważnych urzędach. 
Nawet najbardziej bowiem pioru-
nujące raporty NIK mają to do sie-
bie, że żyją w publicznej świado-
mości dzień albo tydzień, a zaraz 
potem znikają pod grubą kołderką 
kolejnych raportów, które rów-
nież do żadnych zmian nie pro-
wadzą. Po konkursach pozosta-
je – co potwierdza wspomniany 
raport – jedynie chwilowy smro-
dek. Wygrywają ci, którzy wy-
grać mają, a jeśli nie jesteś akurat 
krewnym albo znajomym królika, 
to twoja rola w konkursie ograni-
czy się do złożenia papierów. Chy-
ba zatem lepiej już nie publikować 
podobnych raportów NIK, bo setki 
i tysiące ludzi wierzących w swoje 
wykształcenie oraz talent odejdzie 
kolejny raz z kwitkiem spod drzwi 
działu kadr jakiegoś urzędu. Tym 
sposobem już nie tylko na lata, ale 
na całe pokolenia utrwali się prze-
konanie, że lepiej stąd spieprzać, 
niż bezsensownie walczyć o stano-
wisko referenta, które i tak prze-
cież zostało komuś przyznane 
przed otwarciem konkursowych 
kopert. Może warto o tym poroz-
mawiać podczas samorządowej 
kampanii wyborczej. Tylko komu 
się będzie chciało o tym gadać?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Kawalerkę pilnie 
wynajmę!
Obywatelu, jeśli masz coś do załatwienia 
w lewobrzeżnej części Nowego Sącza zrób 
to czym prędzej! Mieszkańcy dzielnic Hele-
na i okolicznych gmin pracujący w mieście 
– wynajmujcie mieszkania po tej stronie Du-
najca! Tak powinien brzmieć komunikat in-
formujący o znalezieniu firmy gotowej prze-
prowadzić remont mostu heleńskiego. Nikt 
nie mówił, że będzie łatwo, ale już teraz trze-
ba sobie powiedzieć – będzie dramatycznie 
ciężko. Przypomnijmy, że planowany od wie-
lu miesięcy remont jedynego mostu na Du-
najcu w Nowym Sączu sprawi, iż na okres 
prac wyłączona zostanie z ruchu jedna jego 
nitka. Kierowcy wiedzą, że nawet bez takich 
ograniczeń korki aut chcących wjechać na 
most sięgają kilku kilometrów. Jak będzie po 
częściowym zamknięciu mostu? Tego dzisiaj 
nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić i na-
wet miejscy urzędnicy nie ukrywają, że bę-
dzie naprawdę ciężko. Każdy musi radzić 
sobie z problemem na własną rękę. Nieofi-
cjalnie jednak wiadomo, że już pierwsze fir-
my promowe wystąpiły o przyznanie koncesji 
na przeprawy przez Dunajec. (KCH)

SMS

STYL ŻYC IA.  Michalikowie z Ptaszkowej już osiem 
lat nie oglądają telewizji. Telewizor, owszem, stoi 
w salonie, ale sześcioosobowa rodzina zasiada 
przed nim tylko wtedy, kiedy mają przygotowany 
jakiś film na DVD. Potem odbiornik znowu gaśnie 
na dłużej. Jak to możliwe, że w domu pełnym dzieci 
nigdy nie jest włączona telewizja?

Trochę przez przypadek, ale głównie dlatego, że 
młodsze dzieci musiały się nauczyć lepiej czytać. 
I tak już zostało na lata. Nikt w domu nie domaga 
się zresztą włączenia telewizji.

Pierwszy przypadek miał miejsce końcem 
sierpnia, kiedy Krzysztof Michalik, znany na Są-
decczyźnie działacz samorządowy, został popro-
szony o komentarz do głośnych wydarzeń na rocz-
nicowym zjeździe „Solidarności” w Gdyni.

– Na szczęście od ośmiu lat nie mam w domu 
telewizji, więc nie widziałem tego, co tam się 
działo – wyznał z rozbrajającą szczerością jeden 
z legendarnych działaczy związkowych z lat 80. 
Niewiarygodne? W czasach kiedy dużej części 
ludzkości spory kawałek życia upływa na przełą-
czaniu pilotem kolejnych kanałów, żyją obok nas 
ludzie, którzy do telewizora niemal się nie zbliża-
ją. Czyżby nie mieli prądu? Genowefa i Krzysztof 
Michalikowie mają w domu wszystkie zdobycze 
współczesnej techniki, dzieci chodzą do szkoły, 
a Krzysztof pracuje jako dyrektor w gminnym za-
kładzie komunalnym w Grybowie. Nie przeszka-
dza mu to nie oglądać telewizji.

Jak do tego doszło? I tutaj trafiamy na drugi 
przypadek. W 2002 r. Michalikom korzystającym 
z usług jednej z satelitarnych telewizji skończył się 
abonament, a nowa oferta nie była specjalnie ko-
rzystna. Talerz poszedł w odstawkę, a tradycyjnej 
anteny w domu nie było. Telewizor zamilkł. Jak się 

miało okazać, na długie lata. Ale tu już przypadki 
się kończą. Niedługo potem Michalikowie posiada-
jący dwoje własnych dzieci – Karola i Anię – zapro-
sili do swojej rodziny kolejną dwójkę dzieci – Ma-
rysię i Wojtka, tworząc dla nich rodzinę zastępczą.

– Okazało się, że nasze nowe dzieci mają bar-
dzo poważne problemy z czytaniem – wspomina 
Krzysztof Michalik. – Dlatego wieczorami zamiast 
gapić się w telewizor głośno czytaliśmy im książki. 
Szybko okazało się, że naszym dzieciom nie braku-
je ogłupiających, migotliwych kreskówek. Dzięki 
temu nadrobiły zaległości w czytaniu.

I tak wszyscy czytają do dziś. Teraz już sa-
modzielnie. Dosłownie połykają książki całymi 

seriami. Nawet opasłe tomiska nie stanowią pro-
blemu – „Kroniki Narni” czy „Władcę pierścieni” 
niektórzy przeczytali po kilka razy. A telewizor? 
Włączany jest tylko wówczas, kiedy cała rodzina 
umówi się na wspólne oglądanie filmu odtwarza-
nego z płyt. Zazwyczaj jest to ekranizacja, którejś 
z przeczytanych książek.

– Zaszczepiliśmy dzieciom bakcyla czytania, 
dzięki czemu spędzają czas inaczej niż rówieśnicy 
i udało im się nadrobić zaległości w nauce. Wojtek 
właśnie przyniósł pierwszą w życiu piątkę z pol-
skiego i był bardzo dumny – cieszy się Krzysztof Mi-
chalik. – Mnie też nie brakuje telewizji. Na szczę-
ście coraz mniej interesuję się polityką. (WJAM)

8 lat bez telewizji!

Rodzina Michalików zamiast przed telewizorem spędza czas m.in. na wspólnych wycieczkach
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MARIA REUTER

65–letni pan Kazimierz od kilku lat 
mieszkał i pracował w Parku Strzelec-
kim. Był stróżem. To obrzeża eleganc-
kiej i spokojnej dzielnicy domków 
jednorodzinnych, sypialnia sądec-
kich elit. Kazimierz prawdopodob-
nie znalazł się tam po tym, jak opu-
ścił rodzinny dom – synów, córkę 
i wnuki. W nowym miejscu żył sobie 
spokojnie. Dbał, żeby amfiteatr był 
utrzymany w porządku i nikt tam nie 
rozrabiał. Czasami pomagał przy or-
ganizacji koncertów. Zajmował ma-
lutki pokoik w jednym z baraków. Nie 
miał wiele – łóżko, ciepły koc, telewi-
zor i staroświecki budzik.

Nie lubił rzucać się w oczy i miał 
niewielu przyjaciół. I choć tuż obok 
parku mieszkają ludzie, niemal nic 
o nim nie wiedzą. Mówią o nim „Ka-
zek”. Wspominają, że jeździł do skle-
pu na rowerze i czasem zamienił 
z kimś kilka słów o pogodzie.

Podczas gdy pan Kazimierz żył 
spokojnie w parku, do Nowego Są-
cza przyjechał z Gorlic młody męż-
czyzna. Przywiózł ze sobą całą swoją 
kryminalną przeszłość. Wiedział, że 
bez względu na nią w sądeckim Domu 
św. Brata Alberta może znaleźć schro-
nienie i dostać ciepły posiłek. Tam też 
skierował swoje kroki. Tam również 
poznał pana Aleksandra. Ten pocho-
dził z Krakowa, ale od 20 lat jako bez-
domny tułał się po Nowym Sączu. Ni-
komu nie wchodził w drogę, nie miał 
wrogów. Zdarzało się, że nagle odzy-
wała się w nim natura samotnika. Wy-
chodził wtedy z Domu św. Brata Al-
berta i szedł w świat. Znikał na tydzień 
albo miesiąc, a potem wracał.

Prawdopodobnie drogi pana Alek-
sandra i gorliczanina zeszły się które-
goś dnia na dziedzińcu domu dla bez-
domnych mężczyzn. Później jeszcze 
spotykali się czasami we trójkę, ra-
czej przypadkiem, także gdy gorli-
czanin znalazł sobie dziewczynę i za-
mieszkał u niej.

Do jednego z takich spotkań do-
szło w drugi weekend października. 

Pan Aleksander i gorliczanin od-
wiedzili Kazimierza Z. Nie wiado-
mo, co robili w malutkim pokoiku 
w Parku Strzeleckim. Może chcie-
li razem napić się piwa, a może 
mieli wobec siebie długi lub inne 
porachunki. Coś jednak pchnęło 
gorliczanina i pana Kazimierza do 
nierównej walki. 

Gorliczanin – młody, silny i zapra-
wiony w bójkach nie miał litości wo-
bec starszego już i nieco schorowa-
nego Kazimierza Z. Wszystko widział 
pan Aleksander. Przeraził się, gdy zo-
baczył Kazimierza Z. leżącego w ka-
łuży krwi, z roztrzaskaną głową. Nie-
wiele myśląc uciekł z miasta.

Jak wynika z naszych ustaleń, 27–
latek ukrył się u swojej konkubiny. 
Wiedział, że ona go nie wyda. Poza 
tym, nikt go w parku nie widział. 

Miał nadzieję, że podejrzenia padną 
na Aleksandra.

Rzeczywiście, gdy jeden z uczest-
ników pleneru fotograficznego zna-
lazł zwłoki Kazimierza Z., to właśnie 
bezdomny z Krakowa był początkowo 
podejrzewany o popełnienie zbrodni. 
Nikt nie dawał jednak wiary, że był-
by zdolny do tak bestialskiego czy-
nu. Jego przyjaciele z Domu Św. Al-
berta sądzili, że mógł się przestraszyć 
i dlatego uciekł. Mieli rację, nie wie-
rząc w winę pana Aleksandra. Jeszcze 
w czwartek, cztery dni po znalezieniu 
zwłok Kazimierza Z., policja zatrzy-
mała 27–letniego gorliczanina. Przy-
znał się do winy i opowiedział swo-
ją wersję wydarzeń. W piątek, kiedy 
jeszcze trwał pogrzeb Kazimierza Z., 
27–latek czekał już na decyzję sądu 
o 3–miesięcznym areszcie. Dziś za-
pewne już wie, że to pan Aleksander 
jest kluczowym świadkiem, którego 
poszukuje policja w całym wojewódz-
twie. Być może ma też świadomość, 
że odebrał życie człowiekowi, który 
cicho sobie żył w Parku Strzeleckim.

Powyższy tekst jest jedynie 
próbą rekonstrukcji wydarzeń, 
którą autorka przygotowała na 
podstawie zebranych informacji.

Temat tygodnia

Tajemnica Parku Strzeleckiego
POD PARAGRAFEM. Co tak naprawdę wydarzyło się w miniony weekend w Parku Strzeleckim? 
Dlaczego 27-letni bezdomny zabił Kazimierza Z.? Gdzie jest teraz Aleksander, świadek zbrodni? 
Na te i kilka innych pytań stara się znaleźć odpowiedź nie tylko policja.

Często tak jest, że dopiero nieszczę-
ście skłania urzędników do działania 
i poprawy bezpieczeństwa. O tym, czy 
podobnie będzie po tragedii, jaka wy-
darzyła się w Parku Strzeleckim, z wi-
ceprezydentem Nowego Sącza Jerzym 
Gwiżdżem rozmawia Maria Reuter.

– Dlaczego Park Strzelecki jest tak 
bardzo zaniedbany i przypomina ra-
czej melinę niż miejsce rekreacyjne?

– Zasadniczą przeszkodą w po-
dejmowaniu jakichkolwiek dzia-
łań jest to, że nie cały park stano-
wi mienie gminy. Co gorsza, część 
stanowiąca własność prywatną, 
znajduje się między wejściem do 
parku, a ławkami przed muszlą 
koncertową. 
– Co to oznacza w praktyce?

– Można powiedzieć, że związa-
ne ręce. Poprzedni gospodarz, któ-
ry przez kilka lat dzierżawił park 
od Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, choć chciał, nie mógł nic 
tam zrobić, bo każde zamierzenie 
inwestycyjne wkraczało w teren 
prywatny.

– Nie ma więc szans na zmiany?
– Na pewno nie możemy tego tak 

zostawić, bo w całości to rzeczy-
wiście jedna wielka melina i raczej 
wstydliwy punkt na mapie mia-
sta. Poza tym zaplecze muszli kon-
certowej do niczego się nie nadaje, 
siadając na ławkach trzeba uwa-
żać, żeby sobie nie wbić w pupę 
drzazgi, nie mówiąc o tym, że nie 
ma gdzie zjeść. Ale też nie możemy 
w tej chwili angażować w to miej-
sce milionów złotych, bez których 
nie ma sensu zabierać się za jakie-
kolwiek inwestycje w Parku Strze-
leckim. Najpierw musimy remon-
tować drogi i mosty.
– Ale przecież znalazły się środki na 
upiększenie Plant, odnowienie uli-
cy Jagiellońskiej, pomnik rycerzy-
ka i okazałe kwietniki. Wszystko to 
pilnowane jest przez kamery, poli-
cję i straż miejską. A kilkaset metrów 
dalej mamy zapuszczony, niebez-
pieczny park, w którym został za-
mordowany człowiek.

– Na wszystko przychodzi czas, 
także na wnioski z tej tragedii. 

Chcemy, żeby Park Strzelecki stał 
się miejscem wypoczynku i rekre-
acji, a tym samym miejscem spo-
kojnym i bezpiecznym, ale do tego 
potrzebny jest inwestor. A inwesto-
ra nie ma. Nikt nie chce włożyć tam 
pieniędzy. Dlatego, dopiero za dwa, 
trzy lata, gdy uporamy się z droga-
mi, będziemy w stanie jako miasto 
sami się tym zająć. Z resztą nie bę-
dziemy mieli innego wyjścia.
– Czyli przez trzy lata park będzie 
wyglądał jak obecnie, albo jeszcze 
gorzej?

– Nie jest całkiem bezpański. 
Są prace, które tam wykonujemy 
jako miasto. Wiem, że policjanci 
i strażnicy miejscy, którzy patro-
lują Wólki, starają się tam zaglądać 
i pilnować porządku. Ale nie może-
my absorbować ich wyłącznie Par-
kiem Strzeleckim. Nie jesteśmy też 
w stanie tam zainstalować kamer, 
bo przecież wszystko jest osłonięte 
drzewami. Dlatego na razie najlep-
szym rozwiązaniem jest omijać Park 
Strzelecki po zmroku, zwłaszcza je-
sienią i zimą.

Barak w którym mieszkał Kazimierz Z. zapieczętowała policja  FOT. MARIA REUTER

Strzeż się tego miejsca!
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W 
małgorzat-
kowym le-
sie, nad 
kamienistą 
rzeczką, 
odbył się 

zlot krasnoludków. Przybyli bro-
daci krasnale zza gór, rzek i lasów, 
pokonując trudy przepraw i prze-
dzierania się przez zatłoczone duk-
ty. Wszyscy od jakiegoś czasu byli 
bardzo zaniepokojeni, co robi wi-
cehrabia ich królestwa? Najstar-
szy ze skrzatów, wybrany na prze-
wodniczącego zebrania, poddał 
pomysł, by wybrać delegację, któ-
ra po cichu zakradnie się do pałacu 
i z ukrycia podglądnie, jakim to za-
jęciom oddaje się ich pan?

Wyznaczeni trzej najodważniej-
si i najsprytniejsi z krasnoludków 

udali się pod mury pałacu. Chcie-
li wdrapać się na parapet okna hra-
biowskiej komnaty, by stamtąd 
prowadzić tajne obserwacje. Po 
krótkich poszukiwaniach namie-
rzyli upragnione okno i z niemałym 
trudem wspięli się na nie. Uloko-
wawszy się wygodnie, mogli roz-
począć obserwację. I dość osobliwy 
widok ukazał się ich oczom. Wiceh-
rabia siedział przed komputerem 
i z lubością oddawał się grze w Sim-
sy. Akurat kiedy zjawiły się krasno-
ludki był w trakcie urządzania oto-
czenia domów w swojej dzielnicy: 
tu ustawił cztery ławeczki, tam za-
sadził kasztanową aleję, tu zbudo-
wał kolorowy płotek, tam powie-
sił czarno–białe chorągiewki, przed 
każdym domem ustawił kamien-
ną donicę z bratkami, a w ogród-
kach rzeźby Mitoraja. Kiedy skrza-
ty wyciągnęły przyniesione z sobą 
lornetki, by lepiej przyjrzeć się mo-
nitorowi, zobaczyły, że na zainsta-
lowanie czekają jeszcze kolejne ele-
menty, w tym plastikowe krasnale 
(co obserwatorzy odebrali jako pro-
wokację), że postaci z gry mają co-
raz mniej miejsca na poruszanie się 
po ulicach, a ich poziom zadowole-
nia systematycznie spada (jedynym 

bohaterem z wysokim wskaźnikiem 
zadowolenia był kowal). I wpadły 
karzełki w popłoch, gdyż jako isto-
ty nieistniejące wykoncypowały, że 
oprócz ich nierealnego świata musi 
istnieć jeszcze inny, w którym takie 
właśnie porządki wprowadza wi-
cehrabia. Jako stwory dobrodusz-
ne postanowiły spieszyć na po-
moc swoim wirtualnym bliźnim. 
Wróciły na miejsce krasnoludko-
wego zlotu, opowiedziały wszyst-
kim, co widziały i zaproponowa-
ły, by napisać tajny list do nowych 
znajomych. W liście miała być za-
warta super tajna instrukcja, by 
Simy pod osłoną nocy powyrywa-
ły, powycinały i pousuwały, co im 
nastawiano i by wszystko to wy-
rzuciły w jedno miejsce – najle-
piej na drogę koło młyna, w ten 
sposób uwalniając się od pańskie-
go jarzma…

Na tym opowieść się urywa. 
Nie wiemy niestety, czy list dotarł 
i czy adresaci zrealizowali spryt-
ny pomysł. Wiemy tylko, jak gło-
si wirtualna encyklopedia, że 
wspomniana gra „nie posiada zde-
finiowanego celu (…). Z tego powo-
du gra może potencjalnie toczyć się 
w nieskończoność.”

Z 
namy już najważ-
niejszych rywa-
li batalii o fotel pre-
zydenta Nowego 
Sącza. Myliłby się 
jednak ktoś, kto 

myślałby, że gra o przyszłość mia-
sta rozstrzyga się wyłącznie w tych 
wyborach. Prezydent miasta nie 
decyduje o kluczowych dla jego 
pozycji i rozwoju kwestiach ta-
kich jak dostępność komunikacyj-
na czy liczba miejsc pracy finanso-
wana z budżetu państwa. A to od 
tych dwóch elementów zależało 
i zależy bardzo dużo. Dla inwesto-
rów prywatnych – zwłaszcza za-
granicznych – podstawowym py-
taniem przy podejmowaniu decyzji 

o lokalizacji jest czas dojazdu od 
najbliższego lotniska. Dla tury-
stów, szukających miejsca wypo-
czynku także liczy się czas, jaki 
muszą spędzić w podróży. Dla czę-
ści z nich ważny jest też dojazd 
środkami transportu publicznego.

W tych wszystkich testach Nowy 
Sącz wypada dramatycznie źle. Je-
steśmy jednym z najgorzej skomu-
nikowanych z resztą kraju dawnych 
miast wojewódzkich. Transport pu-
bliczny praktycznie nie przekracza 
naszej południowej granicy i otwar-
tym granicom Unii nie towarzyszy 
jakakolwiek możliwość dotarcia do 
Popradu czy Koszyc innym niż wła-
sny środkiem lokomocji. 

Także jeżeli chodzi o dru-
gi czynnik – miejsca pracy finan-
sowane z budżetu państwa lub 
województwa sytuacja przed-
stawia się nieciekawie, szczegól-
nie w kontekście zapowiedzi li-
kwidacji Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej. Z perspekty-
wy Warszawy sprawa ma wyłącz-
nie charakter organizacyjno–logi-
styczny. Nie dostrzega się skutków 
społeczno–ekonomicznych takiej 

decyzji. Zwłaszcza, że administra-
cja centralna puchnie w najlepsze. 
Trzeci dodatkowy element, nie-
korzystnie wpływający na pozy-
cję Nowego Sącza to przyjęta przez 
rząd koncepcja rozwoju kraju kon-
centrująca duże środki publiczne 
w metropoliach. 

Wybierając prezydenta mia-
sta wybieramy lidera „sprawy”, ale 
decydujące znaczenie będzie mia-
ło wsparcie, jakie uzyska on w rad-
nych sejmiku wojewódzkiego, po-
słach i senatorach, a także myślącej 
perspektywicznie elicie miejskiej 
i powiatowej. Co więcej – Sącz ma 
wiele powodów by stanąć na cze-
le lobby byłych miast wojewódz-
kich realnie zdegradowanych przez 
strategiczne koncepcje rządu: nie 
mieszczących się na szlaku sta-
dionów Euro, nie mających statu-
su metropolii, nie bronionych przez 
wpływowe i opiniotwórcze środo-
wiska akademickie czy medialne. 
Polityka na rzecz Nowego Sącza jest 
grą drużynową: ponad partyjnymi 
i personalnymi waśniami. Druży-
nę zaś zaczniemy kompletować my 
wszyscy 21 listopada.

Co 
wioska, 
co gmi-
na, o Kró-
lewskim 
Grodzie 

nie wspominając, wmurowu-
je się akty erekcyjne pod kolej-
ne inwestycje. A to instytut, a to 
miasteczko. Tu orlik, a tam zno-
wu schetynówka. Rzec by moż-
na, że mamy u niektórych oficjeli 
do czynienia z bezustanną, przed-
wyborczą erekcją. Nawet jed-
nak ci wspaniali mężczyźni nie 
są nadludźmi. Jak bowiem wszy-
scy panowie (a także zdecydowa-
na większość pań) wiedzą, stan 
erekcji nie może trwać w nie-
skończoność. Znaleziono i na to 
radę. Akty (wmurowywania) są 
więc naprzemiennie uzupełniane 
przez przecięcia (wstęg) i otwie-
rania rozpoczętych uroczyście 
w poprzedniej kampanii wybor-
czej inwestycji, obiektów, projek-
tów itd. 

Nie wiem, czy znana jest Pań-
stwu pewna teoria, dotycząca ra-
dykalnego skrócenia czasu ka-
dencji wszystkich wybieralnych 
władz. Jej autorzy utrzymują, że 
wówczas w Polsce będzie więcej 
kilometrów autostrad na miesz-
kańca niż w Niemczech. Przeciw-
nicy dowodzą zaś, że spowodu-
je to jedynie najwyższy odsetek 
wywołanych nożyczkami bąbli na 
dłoniach każdego statystyczne-
go oficjela. 

Czy takie prześmiewcze i zło-
śliwe komentarze są zasadne? 
Z jednej strony trudno się po-
wstrzymać przed wytykaniem 
częstego w takich przypadkach 
przerostu formy nad treścią. Ale, 
z drugiej strony, zachowania te 
zgodne są nie tylko z naszą próż-
ną naturą. Doskonale wpisują 
się też w wypracowaną dziesię-
cioleciami praktykę demokracji 

i sposobu pełnienia funkcji pu-
blicznych. Niezbędne są po-
nadto do swoistej więzi władzy 
z ludem. 

Konieczność bezustanne-
go podlizywania się elektoratowi 
i przypominania o swoim istnie-
niu to jedno. Drugie, to praktycz-
ne sposoby wyborczej selekcji. 
Uznanie głosujących zdobywa-
ją bowiem głównie ci, którym 
obce jest myślenie w kategoriach 
całego miasta, czy regionu oraz 
w perspektywie dłużnej niż ka-
dencja. Liczy się „tu i teraz”. Dla-
tego ważniejszy jest chodnik 
na osiedlu niż obwodnica. Wy-
borczo opłacalne jest zadłuże-
nie budżetu, niż rozsądne myśle-
nie o przyszłości. Ludzie chętnie 
też głosują na fachowców, ma-
jących zawodowy dorobek, któ-
ry jest kompletnie nieprzydat-
ny, a czasami wręcz szkodliwy 
w działalności publicznej. Stąd 
np. świetni lekarze kompletnie 
zagubieni nawet w lokalnym sa-
morządzie, bądź artyści – parla-
mentarzyści bez komunikacji ze 
światem zewnętrznym. Najpopu-
larniejszą kategorią są jednak tzw. 
sprawdzeni działacze, czyli zna-
ni w skali osiedla, czy też regionu 
społecznicy, animatorzy wszel-
kich działań, np. kulturalnych, 
sportowych czy charytatywnych. 
Paradoksalne i nielogiczne są więc 
powszechne ataki na takich ludzi 
za wykorzystywanie szlachetnej 
misji dla wyborczych korzyści, 
czy wręcz czerpanie z niej oso-
bistych profitów. Cóż złego bo-
wiem w tym, gdy ktoś dyskontu-
je efekty własnej aktywności, jako 
okruch z korzyści dawanej oto-
czeniu, czy pomocy niesionej po-
trzebującym? Skoro społeczeń-
stwo dobrowolnie zrezygnowało 
z systemu cenzusu majątkowego, 
czy jakiegokolwiek innego przy 
doborze swoich liderów, to lepszy 
radny – sprawdzony społecznik, 
niż życiowy nieudacznik. Lepszy 
polityk w przedwyborczej erek-
cji, niż budujący swoją pozycję 
na wymachiwaniu przed kamerą 
sztucznym członkiem. Nie wku-
rzajcie się więc drodzy wyborcy 
na swoich reprezentantów. Prze-
cież oni tylko tańczą tak, jak Wy 
im zagracie. 

Opinie

Miasto to gra zespołowa

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz,  ul. Żywiecka 25.
ISSN 2082–209X
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, 
tel. 18 544 64 40, tel./fax. 18 544 64 41

Redaktor naczelny:  Wojciech Molendowicz   w.molendowicz@dts24.pl
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń:  Irena Legutko    reklama@dts24.pl
Koordynator Biura Wydawnictwa:  Bożena Baran    redakcja@dts24.pl
Skład:  dOtgraf. Druk:  Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec. 

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Głupie pretensje

Jakub M. Bulzak
Pije Kuba do Jakuba

Bajka o grze komputerowej



521 października 2010 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

K 
rytycy literaccy od 
dawna psioczą na 
twórczą niemoc pol-
skich pisarzy, któ-
rzy nijak nie potrafią 
opisać współcze-

sności i – jak niegdyś Żeromski 
– sprowokować narodu do publicz-
nej debaty na temat stanu państwa. 
Według mnie pretensja jest nieuza-
sadniona. To znaczy – diagnozy III 
RP przetworzonej artystycznie rze-
czywiście nie ma, ale po co bawić 
się w analizy, wiwisekcje i inne po-
głębione charakterystyki, skoro 
mamy je od dawna? Dzisiejszy „Po-
laków portret własny” tak napraw-
dę stworzony został prawie dwieście 
lat temu. Nie ma sensu pisać nowych 
książek o tym, jacy jesteśmy, wszak 
od wieków jesteśmy tacy sami, im-
ponująco (irytująco?) niezmienni. 
Trwamy jak opoka, nie poddajemy 
się upływowi czasu i gdyby z gro-
bu wstał śp. Aleksander hr. Fredro, 
zdziwiłby się (a może zachwycił?), 
że czas nas się nie ima i że w naj-
mniejszym stopniu nie próbujemy 
się jakoś mądrze przepoczwarzyć. 
Pycha, megalomania, wewnętrz-
ne spory, często głupota i koślawa 
religijność nie poddają się upływo-
wi czasu, przybierając nierzad-
ko kształt straszliwej karykatury. 
Oto zobaczyłem najnowszą produk-
cję Teatru Robotniczego – komedię 
„Zemsta”. Znam ją niemal na pa-
mięć. I co? I nic. Okazało się, że jest 
świeża jak zawsze, a ubrana w arty-
styczną jakość spektaklu, napraw-
dę robi wrażenie. Śmiem twierdzić, 
że to najlepsze przedstawienie Te-
atru Robotniczego od lat. Dynamicz-
na akcja, krwiste postacie bohate-
rów, poetyka niuansów – słowem 
widowisko dopięte w szczegółach. 
Na scenie zobaczyłem nas samych 
AD 2010, w historycznym kostiu-
mie wprawdzie, ale tak rzeczywi-
stych, tak przekonywających, że aż 
strach. Strach to dobre słowo. Kiedy 
się widzi zajadłych, zapiekłych, po-
różnionych kawałkiem muru sarma-
tów, to ogarnia nas dreszcz niepo-
koju, czy aby na pewno nic nam nie 
grozi. „Zemsta” jest lustrem, a my 
w nim – niby śmieszni, ba, swoj-
scy nawet, a jednocześnie groź-
ni. Dla siebie. Fredro mnie zadziwia. 
Pokazując portrety poskręcanych 

warcholstwem i pieniactwem roda-
ków, nie znęca się nad nimi, nie pa-
stwi, w każdym – nawet najbar-
dziej ułomnym – bohaterze stara się 
dostrzec coś ludzkiego. Miłosier-
dzie warte Nobla. Trzeba strasz-
nie, bezwarunkowo kochać ludzi, 
żeby – mimo ich przywar – nie potę-
piać w czambuł, a raczej szukać „ja-
snej strony mocy”. Spektakl w reży-
serii Macieja Kujawskiego przemawia 
ekspresją i psychologiczną praw-
dą. Soczysty, zabawny tekst Fredry 
i – co ważne – dobrze podany – jest 
momentami tak współczesny, że pa-
rokrotnie spektakl „zawieszał się” 
z powodu oklasków. Niektóre kwe-
stie brzmiały niczym złośliwe, saty-
ryczne, dialogi kabaretowe. Zasłu-
ga w tym niemała obsady aktorskiej. 
Starzy wyjadacze tacy jak Janusz Mi-
chalik, Staszek Choczewski, Doro-
ta Kaczmarczyk czy Mietek Filip-
czyk zagrali mecz życia. Szczególnie 
Michalik i Choczewski. Trochę się 
boję nadużywać „ochów” i „achów”, 
bo łatwo wpaść w niekontrolowa-
ny infantylizm, ale tym razem mu-
sze sobie pofolgować: ich kreacje 
były znakomite. Aż drżę na myśl, że 
tak dobrze im poszło, ale tylko pod-
czas premiery. Natychmiast odpu-
kuję w niemalowane. Było jeszcze 
coś, co mnie urzekło i wprawi-
ło w dobry nastrój: kreacja mło-
dziutkiej Kasi Ucherskiej. Wystąpiła 
w roli Klary i zagrała tak, że z po-
staci – było nie było – drugoplano-
wej, zrobiła bohaterkę skupiającą na 
sobie uwagę tak samo jak jej star-
si, „pierwszoplanowi” koledzy. Ka-
sia to żywioł i potencjał, natural-
ność i wyczucie sceny oraz pewność, 
że przed nią kolejne, piękne wyzwa-
nia. Tego jej życzę. A swojej zmien-
niczce (bo spektakl ma jeszcze druga 
obsadę) postawiła poprzeczkę bardzo 
wysoko. I na koniec słowo o reżyse-
rii. Maciej Kujawski zrobił „Zemstę” 
po bożemu, nie eksperymentował, 
nie udziwniał, wychodząc z założe-
nia, że Fredro chyba jednak musi być 
grany w kostiumie. Sofoklesa moż-
na grać w trampkach i dżinsach, po-
nieważ broni go uniwersalizm, Fre-
dro jest zbyt silnie zakorzeniony 
w naszej kulturze i obyczaju (pomi-
jam archaiczność języka), żeby go 
na siłę uwspółcześniać. Kujawski nie 
uwspółcześnił i wygrał. Po tej zasłu-
żonej laurce można się zastanawiać, 
czy rzeczywiście nie było się do cze-
go doczepić? Owszem, były szcze-
góły: zbyt głośni aktorzy, drobne 
wpadki tekstowe, czasem zbyt „pry-
watne” zachowania Kasi – Klary, za-
bałaganiony nieco finałowy polonez, 
w którym kilku aktorów, zapewne 
wbrew ustaleniom, próbowało wła-
snych układów. Ale jakie to ma zna-
czenie, gdy całość pięknie hula? 

K 
iedy w Polsce szala-
ła jeszcze komuna, 
a ja byłem młodym 
chłopakiem, marzy-
łem o tym, by kie-
dyś żyć w wolnym 

kraju. Słyszałem na przykład o wol-
ności słowa. Wyobrażałem sobie, że 
będę mógł powiedzieć, co zechcę, 
napisać to i opublikować. Potem inni 
będą mieli do tego swobodny do-
stęp. Wywiąże się dyskusja, strony 
się podzielą i zatomizują, powstanie 
może nawet informacyjny chaos, ale 
każdemu będzie wolno powiedzieć 
to, co myśli. Ot, pluralizm.

Jakież było moje zdziwienie, gdy 
ów upragniony dzień nastał. Przy-
szedł do mnie kolega i powie-
dział „zamknęli cenzurę!”, co miało 
oznaczać, że Główny Urząd Kon-
troli Prasy, Publikacji i Widowisk 
przestał istnieć. Radość trwała jed-
nak krótko, bo szybko się okaza-
ło, że w tej nowej rzeczywistości dla 
już ponoć „wolnych” mediów nadal 
istnieją poglądy słuszne i słuszniej-
sze, opinie nagłaśniane i wyciszane, 
tematy politycznie poprawne oraz 
niedopuszczalne. Zamiast atomiza-
cji doszło do polaryzacji i znów – jak 
za starych, czerwonych lat – poja-
wili się panowie z czarnymi flama-
strami w rękach. Tyle, że tym razem 
nie skreślali słów ani nie zamazywa-
li zdań, ale skazywali na wyklucze-
nie, przyklejając etykietkę „oszoło-
ma”, „ciemnogrodu” itd.

Niestety, sytuacja ta trwa na-
dal, czego dowodem szum, jaki się 
w ostatnich dniach podniósł po wy-
powiedzi arcybiskupa Hosera na te-
mat in vitro. Jeden z ogólnopolskich 
dzienników wpadł w prawdziwą hi-
sterię i dramatycznym tytułem po-
informował swych czytelników, że 
ta metoda została nagle przez Ko-
ściół „wyklęta”, a wraz z nią wszy-
scy posłowie, którzy ośmielą się na 
nią głosować w Sejmie. Rzeczeni po-
słowie, którzy mimo wszystko za-
mierzają to uczynić , ruszyli do te-
lewizji i radia, by przebąkiwać tam 
coś o tym, jakie to w Kościele nadal 
panuje średniowiecze oraz inkwi-
zycja, nie omieszkali jednak zasu-
gerować, by duchownym zamknąć 
usta, bo ponoć zakrawa to już na za-
straszanie! Tymczasem arcybiskup 
Hoser przypomniał jedynie, że jeśli 
któryś parlamentarzysta wyznania 

rzymsko–katolickiego przyłoży rękę 
do wprowadzenia ustawy, która by 
dopuszczała zawoalowaną abor-
cję, ten – uwaga! – może w ten spo-
sób sam siebie wykluczyć z Kościoła, 
ponieważ zaciągnie ekskomunikę la-
tae sententiae, a więc wiążącą mocą 
samego prawa.

Na szczęście pojawia się w tej hi-
storii także element humorystycz-
ny. Otóż w akcji „uciszania” biskupa 
wziął udział ni stąd, ni zowąd sam 
minister spraw zagranicznych, pan 
Radek Sikorski. Wystąpił on w paru 
audycjach i programach telewizyj-
nych z kuriozalną hipotezą: że mia-
nowicie Kościół stawiając sprawę in 
vitro tak jednoznacznie, popełnia… 
błąd teologiczny (sic!). Oczywiście, 
materiały te znalazły się natych-
miast w Internecie, gdzie zosta-
ły bezlitośnie obśmiane, co – według 
złośliwców – doskonale obrazuje 
tezę Jerzego Dantona, że „rewolucja 
pożera własne dzieci”.

Jednak, mimo tego typu wyda-
rzeń i sytuacji powracających na 
arenie ogólnopolskiej, jestem prze-
konany, że moje młodzieńcze ma-
rzenie o kraju wolnego słowa się 
spełniło. Gdzie? Tutaj. W Nowym 
Sączu. Od paru lat z zachwytem 
przyglądam się regionalnym deba-
tom tyczącym się rozmaitych spraw 
– politycznych, religijnych, oby-
czajowych – i stwierdzam, że tu-
taj naprawdę każdemu wolno wypo-
wiedzieć swoje zdanie i każdy może 
mieć pewność, że zostanie usły-
szany. Jest też wciąż w tych deba-
tach dużo wzajemnego szacunku. 
Oby nam się tylko udało uchronić 
ten dobry klimat przed wpływami 
„wielkiej” polityki…

Miałem marzenie

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Świat według Fredry 

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Radość trwała jednak 
krótko, bo szybko się 
okazało, że w tej nowej 
rzeczywistości dla już 
ponoć „wolnych” mediów 
nadal istnieją poglądy 
słuszne i słuszniejsze, 
opinie nagłaśniane 
i wyciszane, tematy 
politycznie poprawne oraz 
niedopuszczalne.



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 21 października 20106

– Monitor wstydu to pomysł sprzed 
dwóch lat. Do tej pory przeszko-
dą w jego realizacji był właśnie brak 
programu do obróbki filmów. Kie-
dy monitor wstydu zacznie piętno-
wać wandali?

DG: – Program mamy od ja-
kiegoś czasu, ale brakowało nam 
człowieka, który by się tym zajął. 
Wreszcie wyznaczyliśmy do tego 
odpowiednią osobę i sądzę, że na 

przełomie października i listopa-
da przechodząc ulicą Szwedzką 
będzie można oglądać wyświetla-
ne filmy.

RW: – Zdążymy w sam raz 
przed wyborami samorządowy-
mi. To znaczy, że kandydaci, któ-
rych sztaby będą rozklejać plaka-
ty bez zezwoleń, również muszą 
obawiać się , że pokażemy ich na 
monitorze.

Informacje

Pieniądze 
czekają, 
chętnych 
brak
ROLNICTWO. Nie wpłynął dotąd ani 
jeden wniosek od rolników z naszego 
regionu poszkodowanych przez po-
wódź albo osuwisko. A jest o co wal-
czyć, bo można uzyskać do 300 tys. 
zł na jedno gospodarstwo. Wnio-
ski można składać od 1 października 
w oddziałach Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

– Zainteresowanych jednak brak. 
Na moje biurko nie trafił ani je-
den wniosek – mówi Antoni Kieł-
basa, kierownik oddziału ARiMR 
w Nawojowej. 

W wyniku tegorocznych po-
wodzi lub osuwisk tylko w powie-
cie nowosądeckim szkody ponio-
sły 803 gospodarstwa. Najwięcej 
zniszczeń zanotowano w Podegro-
dziu, gdzie 190 rolników poniosło 
straty, a także w Łososinie Dolnej 
– tam było 187 poszkodowanych 
gospodarstw. 

Jest jednak kilka warunków, 
które muszą spełnić poszkodowani, 
żeby dostać pieniądze. Po pierw-
sze – muszą mieć protokół oceny 
strat, sporządzony przez komisję 
powiatową. Trzeba jednak pamię-
tać, że chodzi wyłącznie o powódź 
i osuwiska. Gospodarstwo znisz-
czone przez tzw. deszcz nawal-
ny – nie kwalifikuje się do pro-
gramu, nawet jeśli poniosło z tego 
powodu wysokie straty. Trzeba 
również pamiętać, że o odszko-
dowanie mogą się ubiegać rolnicy, 
którzy ponieśli straty równocześnie 
w środkach trwałych – uszkodzony 
dom, albo maszyny – i w uprawach. 
Skomplikowane? 

– Przed uruchomieniem na-
boru zainteresowanie było duże, 
rolnicy dzwonili i pytali o termin 
oraz warunki składania wniosków 
– przyznaje Antoni Kiełbasa. – Te-
raz cisza. Wysokość szkód może się 
okazać główną barierą w ubieganiu 
się o pomoc.

Jeśli jednak komuś uda się speł-
nić i tak wyśrubowane już kryteria 
– stanie przed kolejną przeszkodą: 
stosem dokumentów, które musi 
dołączyć do wniosku. Sam wniosek 
liczy zresztą ok. 50 stron, do tego 
kosztorysy, projekt na budowę lub 
odbudowę zniszczonego budynku 
i wiele innych. Zachętą do podję-
cia próby, przebrnięcia przez biu-
rokratyczne wymogi, jakie stawia 
Ministerstwo Rolnictwa, jest fakt, 
że… nie ma kolejek. Rolnicy mogą 
też liczyć na pracowników Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, którzy 
pomogą wypełnić dokumenty. Ter-
min składania wniosków upływa 
30 listopada. 

(CYG)

Sądecka Straż Miejska już dwa lata 
temu chciała postawić monitor 
wstydu w centrum miasta. Sprawa 
nabrała ogólnopolskiego rozgłosu 
i… przycichła. Teraz wraca, bo nie-
bawem monitor ma zostać urucho-
miony. O tym, komu monitor może 
przynieść wstyd – z komendantem 
Straży Miejskiej Ryszardem Wasi-
lukiem i jego zastępcą Dariuszem 
Górskim rozmawia Maria Reuter.

– Czym jest urządzenie nazywane ta-
jemniczo monitorem wstydu?

RW: – Są dwie jego formy. Jed-
na, mniej znana i wykorzystywa-
na przez nas od kilku lat, polega na 
tym, że osobę, która popełni wy-
kroczenie, zapraszamy do nas na 
ulicę Szwedzką i na specjalnym 
ekranie pokazujemy jej nagranie, 
na którym widać, co zrobiła. To 
najlepszy sposób, żeby wyegze-
kwować konsekwencje. Druga for-
ma, to ten sam ekran umieszczo-
ny w oknie tak, że przechodnie 
widzą to, co na nim jest. Jesteśmy 
w trakcie przygotowywania ma-
teriału, który chcemy w ten spo-
sób emitować. Na pewno będziemy 
pokazywać negatywne i pozytyw-
ne przykłady zachowań.

– Co konkretnie będziemy mogli na 
monitorze zobaczyć?

RW: – Przykłady bezmyślnego 
wandalizmu, ludzi rzucających na 
chodnik śmieci, niedopałki i gumy 
do żucia, właścicieli psów, którzy 
nie sprzątają po swoich pupilach, 
ale też właściwe przechodzenie 
przez ulice, poprawne parkowanie, 
uczynność kierowców i pieszych, 
osoby, które zamiast na chodnik, 
wyrzucają śmieci do kosza.

DG: – Chcemy skontrastować ze 
sobą pozytywne i negatywne po-
stawy. Tym, którzy popełniają wy-
kroczenia powinno być więc jesz-
cze bardziej wstyd.
– Każdy będzie się mógł rozpoznać na 
monitorze wstydu?

RW: – Mamy specjalny pro-
gram komputerowy, który pozwa-
la na zakrycie twarzy pokazywa-
nych osób, ponieważ tak nakazują 
przepisy o ochronie wizerunku. 
Ale niektórzy na pewno będą roz-
poznawani poprzez ubranie, rasę 
psa lub markę samochodu i mogą 
się spodziewać, że ktoś znajomy 
powie im: „Słuchaj, na tym mo-
nitorze pokazywali cię, jak staną-
łeś na miejscu parkingowym dla 
niepełnosprawnych”.

Wszyscy zobaczą jak plułeś

Gdzie jest przewodniczący?
Kilka niezłego kalibru politycznych sensacji ostatnich tygodni przykrywa 
swoją siłą inna niespodzianka. Super sensacją jest bowiem całkowite znik-
nięcie przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckie-
go. I nie chodzi tu o zniknięcie fizyczne, ale o dużo gorszą dla polityka formę 
niebytu – zniknięcie z mediów! W przypadku choćby tylko lokalnych cele-
brytów, lepszą chyba formą jest zniknięcie fizyczne, zaszycie się w jakiejś 
samotni. Wówczas przynajmniej ludzie zastanawiają się, gdzie się boha-
ter schował, odmieniając jego nazwisko przez wszystkie możliwe przypad-
ki. Dużo gorsza jest medialna cisza jaka zapadła wokół Artura Czerneckiego 
na chwilę przed tym, kiedy stało się jasne, że kandydatem PiS na prezyden-
ta będzie Ryszard Nowak. Nowak na prezydenta – i Czernecki znika jak do-
tknięty czarodziejską różdżką. A piszemy o sprawie tylko dlatego, by prze-
rwać złowrogą ciszę medialną wokół przewodniczącego. (KCH)

SMS

Pokażemy przykłady bezmyślnego wandalizmu, ludzi rzucających na chodnik śmieci, niedopałki i gumy do żucia. FOT. MARIA REUTER
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Skorzystaj

Informacje

R E K L A M A

Centrum Studenckiego Wolontariatu „Winnica”
jest zorganizowaną formą 
wolontariatu edukacyjne-
go młodzieży, działającego 
w ramach Katolickiego 
Centrum Edukacji Mło-
dzieży Kana w Nowym 
Sączu od listopada 2009 
roku. Dzięki wsparciu 
finansowemu Wojewódz-
twa Małopolskiego „Win-
nica” umacnia i rozszerza 
swoją działalność w roku 
2010. W roku szkolnym 
2009/2010 24 uczniów 

szkół podstawowych 
i gimnazjalnych skorzy-
stało z pomocy eduka-
cyjnej 15 wolontariuszy 
– studentów i licealistów. 
W nowym roku szkolnym 
2010/2011 wielu uczniów 
już oczekuje tej pomocy. 
Zapraszamy zatem studen-
tów nowosądeckich uczelni 
i licealistów do działalności 
w „Winnicy” i niesienia po-
mocy edukacyjnej młod-
szym uczniom.

Szczegóły: www.kana.nowysacz.pl

6 radiowozów brało udział w za-
trzymaniu Krystiana D. w Lima-
nowej. 17–latek, mieszkaniec 
słynnej już na całą Polskę uli-
cy Fabrycznej, od kilku lat ma 
problemy z prawem. Ostatnio 
przebywał w ośrodku opiekuń-
czym z którego uciekł. Policjan-
ci chcieli go zatrzymać. 

Chłopak w mieszkaniu się-
gnął po przedmiot przypomi-
nający broń i chciał popełnić 
samobójstwo. W jego obronie 
stanęła romska rodzina – gro-
zili policjantom i utrudniali po-
ścig. Po prawie trzech godzinach 

schwytano młodego mężczy-
znę. To kolejny incydent z rom-
ską rodziną, z którą od lat mają 
problemy mieszkańcy ulicy 
Fabrycznej

Siedemnastolatek do tej 
pory przebywał w Młodzieżo-
wym Ośrodku Wychowawczym 
w Herbach. 

Policjanci wystąpili do Sądu 
dla Nieletnich o zamianę ośrod-
ka na izolacyjny. Postępowa-
nie prowadzone jest także wo-
bec Romów, którzy zaatakowali 
policjantów.

(REU)

NAGRODA. Ilona Klimek, uczenni-
ca klasy dziennikarskiej VI LO w No-
wym Sączu, została laureatką III 
nagrody Ogólnopolskiego Konkur-
su Literackiego „Płynąć pod prąd”. 
W tym roku do konkursu zgłosi-
ło się 242 uczestników z całej Pol-
ski. Jury przewodniczył prof. dr hab. 
Jan Miodek.

Konkurs polegał na opisaniu hi-
storii nieznanego człowieka, któ-
ry realizuje w swoim życiu ideę 
bohatera utworów Zbigniewa 
Herberta – „Pana Cogito”. Pra-
ca miała być literackim obrazem 
ludzi, którzy „płyną pod prąd” 
i są „spadkobiercami Gilgamesza, 
Hektora i Rolanda”. Uczniowie 
mogli wybrać formę opowiadania 
lub dzieła poetyckiego.

– Temat konkursu znałam od 
dłuższego czasu, lecz nie koncen-
trowałam się na nim – mówi Ilo-
na Klimek. – Na kilka dni przed 
upłynięciem terminu zgłoszeń 
poczułam, że przykład postawy 
Pana Cogito jest bardzo blisko 
– przecież reprezentuje ją mój 
tato. Sięgnęłam więc po kart-
kę papieru i po prostu spisa-
łam swoje myśli. Wiadomość o III 
miejscu bardzo mnie zaskoczyła. 
Nie sądziłam, że wiersz, napisa-
ny zaledwie w ciągu kilku minut, 
może zostać nagrodzony.

Ilona może pochwalić się już 
wieloma innymi osiągnięciami. 
Już w gimnazjum została laureat-
ką Małopolskiego Konkursu Języ-
ka Polskiego oraz Konkursu Histo-
rycznego. Bez egzaminów dostała 
się do VI LO w Nowym Sączu. W II 
klasie liceum została finalistką 
centralnych zawodów Olimpia-
dy Literatury i Języka Polskiego 
w Warszawie. Dzięki temu wy-
różnieniu nie zdaje matury z ję-
zyka polskiego i ma już indeks na 
wybraną wyższą uczelnię. Obec-
nie przygotowuje się do Olim-
piady Filozoficznej. Jej hobby to 

dziennikarstwo – na co dzień łą-
czy obowiązki uczniowskie ze 
stanowiskiem redaktor naczelnej 
gazety „SZTAMA”. Jak sama przy-
znaje jest uzależniona od muzyki 

i dobrych książek. Każdą wol-
ną chwilę poświęca swojemu psu 
– Dikiemu. W przyszłości chcia-
łaby studiować na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. (KLAG)

Zakochany 
aż po grób?
Policjanci zatrzymali dziewiętna-
stolatka, mieszkańca powiatu no-
wosądeckiego, który co najmniej 
dwadzieścia razy groził swojej 
byłej dziewczynie i zmuszał ją do 
popełniania czynów sprzecznych 
z jej wolą. Maturzystka, zawiada-
miając organy ścigania, zeznała, 
że „ukochany” niejednokrotnie 
groził jej śmiercią. Chłopak przy-
znał się do wszystkich stawia-
nych mu zarzutów i został zwol-
niony z aresztu. Dostał jednak 
dozór policyjny i zakaz opusz-
czania kraju. Musiał także uiścić 
poręcznie majątkowe. (MR)

W sobotę 23 październi-
ka nastąpi uroczyste otwar-
cie Miasteczka Galicyjskiego 
w Nowym Sączu przy uli-
cy Lwowskiej 226. Program 
uroczystości: 

Rynek Miasteczka 
Galicyjskiego
15:00 –  przecięcie wstęgi przez 

marszałka województwa 
Marka Nawarę

15:15 –  poświęcenie Miasteczka 
Galicyjskiego

15:30– 16:30 – występ Kape-
li Regionalnej Rodziny 
Boguckich 

16:30– 18:00 – wykład Wojcie-
cha Śliwińskiego z Mu-
zeum Okręgowego 
w Nowym Sączu o kon-
cepcji powstania Mia-
steczka, po wykładzie 
zwiedzanie

18:00 –  Koncert zespołu 
BRATHANKI

19:00  Widowisko „światło 
i dźwięk”, pokaz sztucz-
nych ogni

PONADTO:
10:30– 18:00 Kiermasz rze-

miosła i sztuki, kuchnie 
regionalne

10:30– 18:00 Występy ulicznych 
grajków

13:00– 17:00 Grupa Avatar – ani-
macje artystyczne Teatr 
Lalek Bajka – bajki, zaba-
wy dla dzieci i rodziców

13:50– 14:50 Recital Leszka 
Długosza

14:00– 18:00 Scenki rodzajowe 
odgrywane przez aktorów

WSTĘP WOLNY
Organizator zapewnia bez-

płatny transport autobusa-
mi MPK na trasie: Rynek – Mia-
steczko Galicyjskie o godz. 13:30 
i 17:30 oraz Miasteczko Galicyj-
skie – Rynek, godz. 19:30.

Policja znów 
na Fabrycznej

Popłynęła pod prąd
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ŚWINIARSKO.  W Dniu Eduka-
cji Narodowej tamtejszy Zespół 
Szkół zmienił patrona. Stefana Że-
romskiego zastąpił ks. Jerzy Po-
piełuszko. Gościem specjalnym 
uroczystości był Andrzej Gwiaz-
da, legendarny działacz pierwszej 
„Solidarności”, który podarował 
szkole pamiątkę po księdzu Jerzym 
– marynarkę należącą niegdyś do 
duchownego.

NOWY SĄCZ.  Karol Fedko, wła-
ściciel salonu fryzjerskiego Frame-
si Beauty Center został zwycięz-
cą trzeciej edycji konkursu „Mój 
sposób na biznes” organizowanej 
przez Sądecki Urząd Pracy. Celem 
konkursu jest promowanie przed-
siębiorczości, zawodowej aktyw-
ności i zakładania własnych firm.

KRYNICA-ZDRÓJ.  W Karczmie 
Regionalnej w Czarnym Potoku 
świętowano Światowy Dzień Tu-
rystyki, podczas którego ogłoszo-
no zwycięzców jedenastej edycji 
konkursu Sądecki Laur Turystycz-
ny. Zwycięzcami zostali: sądecza-
nin Edward Storch, Hotel „Beata” 
w Muszynie-Złockiem, PTTK BORT 
w Krynicy-Zdrój i Agroturystyka 

„U Grzegorza” Justyny i Grzegorza 
Królikowskich z Tylicza. Gospoda-
rzem gali był prezes Nowosądeckiej 
Izby Turystycznej Aleksander Gier-
tler. Wśród gości pojawili się przed-
stawiciele firm, instytucji i organi-
zacji zajmujących się turystyką na 
Sądecczyźnie. Dyskutowano na te-
mat wpływu tegorocznych po-
wodzi, kryzysu ekonomicznego 
i innych czynników na turysty-
kę w regionie. Wyliczono, że tego-
roczne dochody w tej branży mogą 
być niższe od ubiegłorocznych na-
wet o 30 proc.

NOWY SĄCZ.  Fundacja Rozwoju 
Ziem Górskich była organizatorem 
„Forum Karpackiego – Karpaty 
2025”. Kilkadziesiąt osób – na-
ukowcy i praktycy – dyskutowało 
o problemach i szansach obszarów 
górskich, reprezentowanych tu od 
Sudetów po Bieszczady. Forum za-
kończyło się podpisaniem „Dekla-
racji sądeckiej” postulującej kom-
pleksowe uregulowanie strategii 
dla obszarów górskich.

MYSTKÓW. Tamtejsza orkiestra 
dęta obchodziła w sobotę jubileusz 
100–lecia. Z tej okazji w wiejskim 

Domu Ludowym odbył się m.in. 
wielki koncert jubileuszowy oraz 
huczna zabawa taneczna. 

KRYNICA–ZDRÓJ.  Oddział chi-
rurgii urazowo–ortopedycznej 
Szpitala Powiatowego w Kryni-
cy–Zdroju od listopada będzie wy-
konywał skomplikowane operacje 
m.in. rekonstrukcje chrząstki sta-
wowej i stawu kolanowego. Do-
tychczas w Małopolsce takie za-
biegi wykonywane były jedynie 
w Krakowie.

KRYNICA–ZDRÓJ.  Uroczy-
ście świętowano w miniony pią-
tek 150–lecie Apteki pod Anio-
łem, założonej przez ówczesnego 
naczelnika gminy Hugona Nitri-
bitta, farmaceuty pochodzącego 
z irlandzkiej rodziny. Obecnie pla-
cówka należy do dużej sieci aptek.

NOWY SĄCZ.  Kilkunastu człon-
ków PiS przed biurem poselskim 
Arkadiusza Mularczyka uczciło we 
wtorek minutą ciszy śmierć Mar-
ka Rosiaka. Asystent europosła Ja-
nusza Wojciechowskiego został za-
strzelony kilka godzin wcześniej 
w łódzkim biurze PiS.

Informacje

Rycerzyk powalony
W nocy z piątku na sobotę mieszkaniec No-
wego Sącza dokonał aktu przemocy na słyn-
nym siusiającym rycerzyku! Najpraw-
dopodobniej młodzian wracał z imprezy 
w centrum miasta obok ruin zamku. Musiał 
poczuć się co najmniej zgorszony widokiem 
dzielnego wojaka bezpretensjonalnie robią-
cego siusiu i zaatakował go z impetem zwa-
lając z piedestału. Prace nad przywróceniem 
wszystkich najważniejszych funkcji rycerzy-
ka trwały całą sobotę. Tymczasem funkcjo-
nariusze Komendy Miejskiej Policji wnikliwie 
analizują nagrania z monitoringu miejskiego 
i uparcie tropią zamachowca. 

(MR)

SMS

Rozmowa z prezesem Newagu 
ZBIGNIEWEM KONIECZKIEM.

– Wygranie tak dużego przetargu za-
powiada rewolucję w waszej firmie?

– Bez przesady! Oczywiście je-
steśmy bardzo dumni z tego nie-
wątpliwego sukcesu i mocno zmo-
tywowani, ale nie przesadzałbym 
ze świętowaniem. To element na-
szej normalnej pracy.
– No tak, ale przecież nie codziennie 
trafiają do opinii publicznej informacje 
o ekonomicznych sukcesach sądec-
kich przedsiębiorstw na taką skalę.

– Poczekajmy jeszcze z odtrą-
bieniem sukcesu. Zazwyczaj przy 
takich przetargach przegrani zgła-
szają protesty i trudno wykluczyć, 
że nie podobnie będzie i w tym 
przypadku. Oferta Siemensa i Ne-
wagu nie była najtańsza, ale ko-
misja przetargowa uznała ją za 
najkorzystniejszą.
– Konkurentami byli: czeska Skoda, 
rosyjski Wagonmasz i hiszpański CAF.

– Właśnie Hiszpanie mają dzie-
sięć dni na złożenie odwołania, bo-
wiem zostali wykluczeni z przetar-
gu ze względu na błędnie wyliczony 
VAT i nieprawidłowo wniesione wa-
dium. Ja jednak wierzę, że to wła-
śnie my wspólnie z Siemensem 
wyprodukujemy 35 pociągów dla 
warszawskiego metra.
– Jak to będzie wyglądało technicznie?

– Pierwsze pociągi zostaną wy-
budowane w Niemczech w 2012 

roku, kolejne już w Nowym Sączu. 
Tutaj też będą testowane. Wcześniej 
nasi pracownicy odbędą szkolenia 
w Niemczech i Austrii. Już w tej 
chwili mamy podpisane umowy 
gwarantujące nam, 35–40 procent 
udziału we wspomnianej kwocie 
przetargu.
– Kiedy pojawiła się informacja o wy-
granym przetargu, w Nowym Sączu 
natychmiast ruszyły komentarze, że 
Newag będzie potrzebował nowych lu-
dzi do pracy.

– A ja chciałbym przypomnieć, 
że przecież zatrudniamy już 1300 
osób. To ogromna rzesza ludzi, któ-
ra sobie poradzi z tym zleceniem. 
Jeśli do jakichś zmian dojdzie w na-
szym zakładzie, to raczej do zmian 
technologicznych. Do zmiany ja-
kości, kultury technicznej i orga-
nizacji pracy. Dzięki współpracy 
z Siemensem otrzymamy jakby na 
tacy to wszystko, do czego ten gi-
gant dochodził przez dziesięciole-
cia. To jest wartość dodana wygra-
nego przetargu.
– A jak doszło do nawiązania współ-
pracy z Siemensem?

– Siemens to uznana świato-
wa marka, nie tylko w branży ko-
lejowej. Szukali w Polsce partne-
ra, z którym mogliby wystartować 
w przetargu. I tu przypadku nie 
było. Trafili na nas, bowiem speł-
niamy wszystkie wyśrubowane 
normy technologiczne konieczne 
przy realizacji takich kontraktów.

Rozmawiał: (MOL)

Była już metoda na wnuczka, teraz 
jest metoda na telekomunikację. Mło-
dzi ludzie chodzą od domu do domu 
i proponują najnowszą ofertę TP. 
Jak się jednak okazuje, operator nie 
wprowadził żadnej nowej propozycji 
dla swoich klientów. „Dobry Tygodnik 
Sądecki” sprawdził sprawę. 

– Nie mamy takiej promocji. Poza 
tym nasi doradcy nie chodzą po 
domach – powiedziała na m Jolan-
ta Machura, doradca klienta.

Trójka młodych ludzi, kobieta 
i dwóch mężczyzn proponowało 

mieszkańcom Siekierczyny, w gmi-
nie Limanowa ofertę nie do od-
rzucenia – likwidację abonamen-
tu i opłatę tylko za wykonane 
połączenia. 

– Kobieta była niezwykle na-
chalna – opowiada jedna z mieszka-
nek Siekierczyny. Za wszelką cenę 
chciała wejść do domu. Poprosiłam, 
żeby pokazała identyfikator. Odpo-
wiedziała, że ma w samochodzie. 
Oczywiście go nie pokazała.

Doradcy klienta mówią wprost 
– jeśli już prowadzimy akcję cho-
dzenia od domu do domu, to na 

pewno z identyfikatorem. Nie mo-
żemy sobie pozwolić na brak zaufa-
nia klientów. Wszystko musi być 
transparentne.

Kto więc chodził w Siekierczy-
nie od domu do domu proponu-
jąc ofertę, której nie ma? Można się 
tylko domyślać, że nie ma dobrych 
zamiarów. Na szczęście mieszkań-
cy okazali się rozsądni i nie dali 
się skusić na niebywale korzystną 
propozycję.

Jeśli Państwo spotkaliście się 
z podobną sytuacją prosimy o kon-
takt z naszą redakcją.  (MC)

Uwaga oszuści

7 dni w regionie

Platformy strategia na schodach
Róża Thun – posłanka Platformy Obywatelskiej do Par-
lamentu Europejskiego – przyjechała w niedzielę do No-
wego Sącza, żeby uczyć samorządowców jak zdoby-
wa się głosy poparcia w wyborach. Jak się nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy, eurodeputowana opowiada się przede 
wszystkim za tradycyjnymi technikami. Samorządo-
wy mogli się na przykład dowiedzieć, jaką strategię za-
stosować przy odwiedzaniu mieszkańców bloków. Może 
Państwo zgadniecie – od parteru czy od ostatniego pię-
tra należy rozpocząć spotkania z wyborcami? Na ra-
zie tego nie zdradzimy, bo sztaby innych partii nie śpią. 
Więcej o strategiach w kampanii, nie tylko Platformy 
Obywatelskiej, już w następnym numerze „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego”.

(CYG)

SMS

Nie przesadzałbym 
ze świętowaniem
Sądecki Newag wybuduje wspólnie 
z niemieckim Siemensem pociągi dla drugiej 
linii warszawskiego metra. Konsorcjum 
wygrało przetarg wart 1 mld 69 mln zł.
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Ważny problem

Średnia stopa bezrobocia w skali kra-
ju wynosi ponad 11 proc., w Małopol-
sce 9,5 proc., a w powiecie limanow-
skim aż 18 proc. Najwyższe w naszym 
regionie! Dane pochodzą z lipca tego 
roku, ale są najświeższe jakimi dys-
ponuje Powiatowy Urząd Pracy w Li-
manowej. Po zakończeniu prac sezo-
nowych statystyki prawdopodobnie 
wyglądać będą jeszcze gorzej.

– Niestety powiat limanowski jest 
w tej niechlubnej czołówce od dłuż-
szego czasu – mówi p.o. dyrektora 
Urzędu Marek Młynarczyk.  Najbar-
dziej niepokoi liczba młodych osób, 
które pozostają bez pracy. W Urzę-
dzie zarejestrowanych jest 650 osób 
z wyższym wykształceniem. Licz-
ba ta ciągle rośnie. Jeszcze trzy lata 
temu było to 160 osób. Bez pracy po-
zostaje także 2285 osób z wykształ-
ceniem policealnym zawodowym 
i średnim zawodowym. Pracy nie ma 
1211 osób z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym i 2971 z zasadni-
czym zawodowym.

– Nie zapowiada się, żeby ten 
stan miał się nagle zmienić – otwar-
cie przyznaje Marek Młynarczyk. 
Wiąże się to z uwarunkowaniami 
geograficznymi i słabym rozwojem 

regionu. Powiat limanowski to dwa 
małe miasta i 10 gmin wiejskich. 
Dominują tu zazwyczaj małe firmy 
rodzinne.

Wśród ofert pracy, które spły-
wają do urzędu dominuje: sprze-
dawca, robotnik w przemyśle prze-
twórczym, technik prac biurowych, 
kierowca, opiekunka. Na dodatek 
– co przyznaje p. o. dyrektora – pro-
pozycji pracy pojawia się niewie-
le. Rocznie, na zasiłki dla bezrobot-
nych, Urząd Pracy w Limanowej 
wydaje 18 mln zł.

Mimo ogromnych pieniędzy, 
które Urząd Pracy przeznacza na 
kursy, i szkolenia zawodowe, po-
ziom bezrobocia utrzymuje się. 
Trzeba sobie uświadomić, że my nie 
dajemy pracy, a pomagamy w jej 
znalezieniu poprzez aktywizację lu-
dzi bezrobotnych i pomoc w rozwi-
nięciu własnej firmy.

Tylko do jutra (22 październi-
ka) można zgłaszać się do konkur-
su „Młody Przedsiębiorca”. Udział 
w nim mogą wziąć osoby, które pro-
wadzą własną firmę minimum dwa 
i nie dłużej niż sześć lat. Z regulami-
nem konkursu można zapoznać się 
na stronie www.pub.limanowa.pl.

(CYG)

– Kiedy skończyłeś studia?
– Ponad dwa lata temu. Pra-

cę magisterską obroniłem 15 lip-
ca w moje urodziny.
– Ładny prezent. Od razu zacząłeś 
szukać pracy?

– Zrobiłem sobie trzy miesiące 
wakacji. Wyjechałem do Norwegii. 
Kiedy wróciłem ostro wziąłem się 
do roboty, czyli… do szukania pra-
cy. Wysłałem ponad 100 podań. Do 
wszystkich szkół w Nowym Sączu, 
Limanowej i w okolicach. Do urzę-
dów, biur turystycznych. Pracę 
magisterską napisałem o agrotu-
rystyce w powiecie limanowskim, 
więc pomyślałem, że moja wiedza 
przyda się miastu. Geografia to 
bardzo szerokie pojęcie. Mój ko-
lega pisał o osuwiskach. Temat na 
czasie. Na dobrą sprawę geogra-
fowie zajmują się także bezrobo-
ciem. Podania wysyłałem, co dwa 
miesiące.
– I zupełnie bez odzewu?

– Byłem na kilku rozmowach, 
ale warunki finansowe, jakie mi 
proponowali, nie bardzo mi od-
powiadały. Miałem szansę zostać 
przedstawicielem handlowym 
w jednej z dużych firm ochroniar-
skich w Nowym Sączu. Propo-
nowali tysiąc złotych i dodatko-
wo sto złotych za podpisanie 25 
umów miesięcznie. Nie zgodziłem 
się. Pracowałem dorywczo. Nadal 
wysyłałem podania. Aż w sierp-
niu 2009 r., odezwał się do mnie 
dyrektor gimnazjum nr 2 w No-
wym Sączu (dwa tygodnie wcze-
śniej wysłałam tam CV). Zosta-
łem nauczycielem geografii. To była 
praca tylko do maja, w zastępstwie. 
Dostałem 12 godzin tygodniowo.
– To było to, co chciałbyś robić?

– To była dla mnie próba. Pierw-
sza poważna praca w szkole. Bardzo 

lubię geografię. Od dziecka mary-
złem, żeby zostać geografem. Już od 
trzeciej klasy szkoły podstawowej 
zbierałem mapy, atlasy. Wszyst-
kie państwa, stolice miałem w jed-
nym palcu.
– Stolica Dżibuti?

– Dżibuti (śmiech). Jeszcze nikt 
mnie z geografii nie zagiął (śmiech)
– Odpowiada ci? A geografia w wyda-
niu szkolnym. 

– Na początku było ciężko. 
Uczniowie próbowali, na ile mogą 
sobie ze mną pozwolić. Ale uda-
ło mi się znaleźć z nimi wspól-
ny język. Do tego stopnia, że kie-
dy odchodziłem ze szkoły, byli 
rozczarowani, bardzo chcieli, że-
bym został. To było miłe. Stara-
łem się urozmaicać zajęcia, nie 
tylko klasówkami. Robiłem kół-
ka geograficzne. Starałem się ich 

zainteresować przedmiotem. I na-
wet mi się to udało. Był uczeń, 
który miał u mnie celujący. Ma-
teusz Nowak z II klasy. Robił dużo 
poza programem. Pamiętam jego 
świetną prezentację o zabytkach 
Nowego Sącza.
– Wiedziałeś, że pracujesz tylko do 
maja. Szukałeś nowej pracy?

– Oczywiście. Cały czas. Jak wi-
dać do dziś bezowocnie. Już na-
wet nie potrafię zliczyć, ile podań 
wysłałem.
– Chciałbyś wrócić do zawodu?

– Tak, myślę, że trochę tęskni 
mi się za sprawdzianami. Żartuję 
oczywiście. Chciałbym pracować 
jako nauczyciel geografii.
– Dziękuję i życzę powodzenia 
w poszukiwaniach.

– Dziękuję.
Rozmawiała: MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

O K N A  –  D R Z W I 
MARKET GORZKOWSKA 15,  tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

Nowy Sącz  ul.Kolejowa 16 tel. 18 443 69 98
 ul.Ciećkiewicza 7, tel. 18 449 08 60
Krynica ul. Kościuszki 56, tel. 18 471 31 13
Gorlice ul. Bardiowska 5, tel. 18 353 52 61
 ul. Michalusa 26, tel. 18 545 00 45
Bobowa Centrum Handlowe  tel.18 354 61 20
Limanowa ul. Zygmunta Augusta 12, tel. 18 337 01 57
 ul. Piłsudskiego 7, tel. 337 26 55

R E K L A M A

Jest źle, ale będzie gorzej

R E K L A M A

Wysłałem już sto podań
ROZMOWA  z ARTUREM SERAF INEM , bezrobotnym 
absolwentem geografii
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KOMUNIKACJA.  Jak będzie wyglą-
dał koniec świata? Tego nie wiemy, 
możemy sobie jedynie wyobrazić, jak 
będzie wyglądał koniec świata w No-
wym Sączu. Apokalipsa zacznie się na 
moście heleńskim. Zamknięcie jedy-
nej przeprawy przez Dunajec sprawi, 
że tysiące samochodów staną w gi-
gantycznym korku, z którego nikt już 
nie będzie mógł się wyrwać. Kierowcy 
będą przeklinać sytuację i pięściami 
torować sobie drogę. Bardziej zde-
sperowani będą uciekać z tej pułapki 
skacząc wprost do rzeki. Wystarczy?

Niebawem czeka nas próba generalna 
przed końcem świata. Remont mo-
stu, do którego kolejki w godzinach 
szczytu sięgają kilku kilometrów, 
może sparaliżować ruch w dużej czę-
ści miasta. Wahadłowe przepuszcza-
nie samochodów przez remontowa-
ny most nasili tylko chaos. Czeka nas 
sytuacja ekstremalna, z jaką jeszcze 
nigdy nie mieliśmy do czynienia. Nie 
jest jeszcze za późno, by – przynaj-
mniej częściowo – zapobiec takiemu 
scenariuszowi.

Kilka lat temu eksperci z Politech-
niki Krakowskiej w planie transportu 
publicznego w Nowym Sączu prze-
widzieli funkcjonowanie tramwaju 
miejskiego. Pomysł wzbudził wów-
czas żywe dyskusje i spotkał się z po-
wszechnym poparciem.

Rozwiązanie jest proste
– istniejąca linia kolejowa może zostać 
wykorzystana do kursowania pod-
miejskiego tramwaju. Przewoziłby on 
przez Dunajec tych, którzy nie chcą 
stać w jeszcze dłuższym niż zazwyczaj 
korku i szukać miejsca do parkowania 
w Nowym Sączu. Ogromną zaletą tej 
linii jest to, że biegnie niemal przez 
samo centrum, a odległość z przy-
stanku Nowy Sącz Miasto na ul. Ja-
giellońską, to dwuminutowy spacer.

– Pomysł bardzo mi się podo-
ba, widzę tylko jeden problem – jak 
przekonać ludzi do korzystania 
z tramwaju i zachęcić do pozosta-
wiania samochodów w garażach 
albo na kolejowym parkingu – za-
stanawiał się wówczas prezydent 
Ryszard Nowak. – Tramwaj pewnie 
całego problemu komunikacyjnego 
nam nie rozwiąże, ale z pewnością 
byłby atrakcyjny dla dojeżdżającej 
do miasta młodzieży szkolnej i lu-
dzi pracujących w centrum.

Władze miasta mogą liczyć w tej 
sprawie na pomoc PKP. Zdecydowa-
ne deklaracje składał wówczas Wło-
dzimierz Zębol, dyrektor Zakładu Li-
nii Kolejowych w Nowym Sączu:

– Autobus szynowy mógłby kur-
sować pomiędzy Marcinkowica-
mi a Kamionką Wielką, bo z oby-
dwu kierunków do Nowego Sącza 
dojeżdża bardzo wiele osób. Pomię-
dzy godzinami 6 a 17 krótki szyno-
bus mógłby z dużą częstotliwością 
kursować na tej trasie. Takie roz-
wiązanie wydaje mi się najbardziej 
sensowne, by rozładować tragiczną 

sytuację na jedynym moście przez 

Dunajec. Bierzemy pod uwagę bu-
dowę kilku dodatkowych przystan-
ków w Nowym Sączu, w miejscach, 
gdzie przewija się szczególnie dużo 
osób, np. w rejonie ulicy Zielonej.

Na medialnych dyskusjach i de-
klaracjach skończyło się wówczas, 
a pomysł powędrował do szuflady. Aż 
do wczoraj. Reporterzy DTS przypo-
mnieli sądeckim decydentom o ist-
nieniu takiego planu, a remont mo-
stu jest idealną okazją, by do niego 
wrócić.

– Szybka kolej byłaby doskona-
łym rozwiązaniem na dłuższą metę 
pozwalającym na rozładowanie 
korków w Nowym Sączu – powtó-
rzył swoją deklarację dyrektor Zę-
bol. – Już jakiś czas temu złożyliśmy 
taką ofertę przewoźnikom i prezy-
dentowi Nowego Sącza. Teraz, gdy 
ma zacząć się remont mostu he-
leńskiego, ten temat powinien po-
wrócić. Linia jest cały czas czynna, 
wszystko to kwestia decyzji i przy-
gotowania choćby rozkładów jazdy. 
Trzeba więc szybko podjąć decyzję.

Z ratusza nie słychać jednak wy-
raźnego sygnału do odjazdu pocią-
gu mającego odciążyć remontowa-
ny most.

– Już ktoś próbował uruchomić 
tramwaj i nikt nim nie jeździł – se-
kretarz miasta Nowego Sącza, Marek 
Oleniacz jest sceptyczny. – Niestety 
mamy tak, że lubimy samochodem 
dojechać do dużego pokoju, jak to 
niektórzy żartują.

Innym rozwiązaniem na czas re-
montu mogą być dodatkowe kursy 
autobusów MPK. Zamiast pojedyn-
czych osób w samochodach osobo-
wych, w kilku autobusach przejeż-
dżałoby na drugi brzeg kilkaset osób. 
Jak się jednak okazuje MPK nie tylko 
nie planuje dodatkowych kursów, 
ale na czas remontu chce zawiesić 
już istniejące. W takiej sytuacji pasa-
żerowie MPK przesiądą się do samo-
chodów, a korek jeszcze się wydłuży.

– Jesteśmy w trakcie opracowy-
wania rozwiązań, jakie powinni-
śmy wdrożyć z chwilą rozpoczęcia 
remontu mostu heleńskiego – mówi 
Jakub Rost, kierownik wydziału eks-
ploatacji MPK w Nowym Sączu. – Nie 
mamy jeszcze potwierdzonych in-
formacji, czy zostanie tam wpro-
wadzony ruch wahadłowy. Wtedy 
będziemy chcieli skrócić kursy linii 
nr 41 z Gorzkowa. Kończyłyby się 
w Rynku, dzięki czemu autobusy nie 
stałyby pół godziny i dłużej w korku 
na moście. Planujemy też zawiesze-
nie linii nr 8. Autobus, który ją ob-
sługuje wzmocniłby linię 42, która 
miałaby zapewne spore opóźnienia. 
Przy ruchu wahadłowym nie może-
my wprowadzać dodatkowych kur-
sów ani zostawić wszystkiego tak 
jak jest teraz, ponieważ to spara-
liżowałoby nam kursy w pozostałej 

części miasta. Taką ewentualność 
bierzemy pod uwagę tylko wtedy, 
jeśli po moście mogłyby się poru-
szać wyłącznie autobusy.

Co się zatem wydarzy?
To zależy od szybkiej reakcji wszyst-
kich stron mogących podjąć za-
sadnicze decyzje. Docelowo – dla 
zmniejszenia korków w mieście 
– najlepszym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie różnych godzin roz-
poczynania pracy w różnych firmach 
i instytucjach. Wystarczy przestawić 
pracownikom zegarki o 15 minut, by 
tłumy nie spotykały się o jednej po-
rze w korku. W praktyce wygląda 
to tak: jedni zaczynają pracę o 7.30, 
następni o 7.45, kolejni o 8.00, 8.15, 
8.30, 8.45, 9.00 i tak dalej. W takim 
samym porządku kończą też pracę, 
dzięki czemu zamiast wyjść – teore-
tycznie – wcześniej i stać w korku, 
tak naprawdę wszyscy będą szybciej 
w domu. To nie jest nowy pomysł. 
Od lat sprawdza się w wielu miastach 
europejskich o lepszej organizacji ży-
cia społecznego. Czy jest do przenie-
sienia na grunt sądecki?

– Nawet jak zmienimy godziny 
pracy to i tak będą korki – przeko-
nuje Marek Oleniacz. – Ludzie jeżdżą 
do Nowego Sącza nie tylko do pracy, 
ale często na zakupy. Im nie da się 
ustalić godzin, w których mogą lub 
nie mogą wjeżdżać do miasta. Kor-
ki będą powstawać. My na przykład 
w poniedziałki pracujemy w innych 
godzinach niż we wtorki i nic to 
nie dało. Korki jak były, tak są. Na 
moje wyczucie, angażowanie całe-
go miasta, urzędów, firm w zmianę 
godzin pracy – nic nie zmieni. Kto 
w ogóle miałby koordynować taką 
akcję w mieście? Pomysł musiałby 

być dobrze zsynchronizowany, bo 
co w sytuacji gdyby wszyscy prze-
nieśli godzinę rozpoczęcia pracy na 
przykład na ósmą trzydzieści? Ktoś 
musiałby te godziny pracy sądec-
kich firm ustalić i ogłosić. Ale cza-
sy kiedy ktoś odgórnie decydował, 
kto i kiedy ma zaczynać oraz koń-
czyć pracę mamy już za sobą. Dużo 
działania i żaden efekt – to jest moje 
odczucie, choć nie jestem specjalistą 
od ruchu drogowego. 

Nieco inne odczucia ma sekretarz 
powiatu nowosądeckiego Witold Ko-
złowski, sam codziennie skazany na 
pokonywanie mostu heleńskiego:

– Pomysł bardzo mi się podoba. 
To jest dobra akcja. Jeżeli uda się 
zachęcić innych do tego przedsię-
wzięcia będzie super. Ale musi być 
porozumienie. Ktoś musi się za-
jąć koordynacją akcji, a inni muszą 
się porozumieć w kwestii godzin, 
w których będą pracować. Jeżeli na-
wet nie wszyscy wejdą w przedsię-
wzięcie to i tak mogłoby ono ulżyć 
ludziom. Nie mam wątpliwości.

Witold Kozłowski zwraca uwagę, 
że dotychczas nikt się nad proble-
mem nie zastanawiał systemowo: jak 
się kształtuje ruch, ilu pracowników, 
z jakich kierunków i o której godzi-
nie, jedzie do pracy. 

– Trzeba podjąć sensowy plan do-
jazdu, który rozłożyłby się w cza-
sie – dodaje Kozłowski. – Uważam, 
że jest to do zorganizowania. Może 
udałoby się rozładować korki po-
ranne i popołudniowe. Jestem prze-
konany, że miałoby to sens.

Sens ma zrobienie czegokolwiek. 
Bez sensu jest jedynie nie zrobienie 
niczego. Bezczynne czekanie na re-
mont mostu i liczenie, że jakoś się 
uda przetrwać trudny czas nie ma 
sensu. Bez podjęcia zdecydowa-
nych kroków na pewno się nie uda. 
A wówczas kierowcy skoczą sobie 
i władzom do oczu. I to będzie pró-
ba generalna przed sądeckim koń-
cem świata.

(CYG, MOL, REU)

R E K L A M A

Uwaga pomysł

Zanim nastąpi koniec świata

Obecny korek w rejonie sądeckiego zamku, to tylko niewinna zapowiedź tego, co się tu wydarzy
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– Szybka kolej 
byłaby doskonałym 
rozwiązaniem 
na dłuższą metę 
pozwalającym na 
rozładowanie korków 
w Nowym Sączu

– powtórzył swoją deklarację 
dyrektor ZĘBOL
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Co było w opinii?

Kontrowersje

R E K L A M A

Odpowiadając na pytania Pana 
Prezydenta Ryszarda Nowaka 
w sprawie obecności w logo mia-
sta Nowego Sącza symboliki wró-
żebnej, gejowskiej oraz sata-
nistycznej stwierdzić należy, iż 
praktyki związane z przepowiada-
niem przyszłości występują w kul-
turze ludowej, a ich obecność od-
notowana jest również na kartach 

Starego Testamentu. Symbolizu-
jące światłość i doskonałość ka-
mienie, należały do arcykapłana 
i używane były w celu objawiania 
Bożych wyroków. (Księga Wyjścia 
28:17–21) 
W literaturze naukowej dotyczą-
cej różnych odcieni satanizmu 
nie występują oznaczenia czar-
ną kropką dłoni wyznawcy kultu. 

Symbol czarnej kropki moż-
na spotkać jedynie w praktykach 
uprawianych przez zbuntowa-
ną młodzież, usiłującą naśladować 
satanistyczne wzorce zaczerp-
nięte z popkultury nie mają-
cej nic wspólnego z satanizmem 
obrzędowym.
Nawiązując do pytania o symbo-
likę gejowską zawartą w kolorach 

logo należy stwierdzić, że pierw-
szym symbolem przymierza Boga 
z ludźmi była właśnie koloro-
wa tęcza opisana w Księdze Ro-
dzaju (rozdz. 9). Symbolika tęczy 
była jednym z pierwszych znaków 
obecnych w antycznych kulturach 
i z tej symboliki korzystano później 
w rozmaity sposób, niekoniecznie 
kojarzony z homoseksualizmem.

Częściej kolory tęczy wykorzy-
stywane są jako znak pokoju 
i przymierza.
Reasumując, okazane logo nie za-
wiera elementów okultystycznych.

dr PIOTR CZARNECKI 
mgr ANDRZEJ MIGDA 

Zespół Pracowni Dokumentacji 
Wyznań Religijnych

„Śnieżny Demon” był głównym eks-
pertem opiniującym na zlece-
nie Urzędu Miasta słynną sądecką 
„łapkę” – logo miasta, które wy-
wołało skandal głośny w całej Pol-
sce. Drugi ekspert wypowiadają-
cy się kilka miesięcy temu na temat 
logo to… były aktywista Duszpaster-
stwa Akademickiego w parafii kole-
jowej. Po konflikcie z grupą przeszedł 
do sądeckiego zboru zielonoświąt-
kowców. Teraz pognębił swoich 
następców.

Gorąca dyskusja na temat „łap-
ki, która dobrze wróży” rozgrza-
ła w sezonie ogórkowym lokalne 
i ogólnopolskie media. Wszystko 
po tym, jak grupa studentów dzia-
łających w Duszpasterstwie Aka-
demickim „Strych”, dopatrzyła 
się w logo nawiązań do chiroman-
cji, satanizmu i homoseksualizmu. 
Sądeczanie byli podzieleni w opi-
niach na temat logo, a interne-
towe fora kipiały od złośliwych 
i chamskich komentarzy na te-
mat zaściankowości Nowego Są-
cza i jego mieszkańców. Medialną 
i społeczną debatę nad logiem za-
kończył prezydent Ryszard Nowak 
przedstawiając opinie specjalistów 

z Instytutu Religioznawstwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Ich 
pozytywne zdanie o nowym logo 
miało rozwiać wszelkie dysku-
sje na temat „łapki”. Kim byli owi 
specjaliści?

Dr Piotr Czarnecki
Interesuje się chrześcijaństwem 

średniowiecznym, herezjami du-
alistycznymi oraz nowymi rucha-
mi religijnymi. W jego bibliogra-
fii widnieją trzy pozycje. Książka 
„Średniowieczny lucyferianizm”, 
artykuł w „Zeszytach Naukowych 
UJ” dotyczący sekty bogumiłów 
oraz „Początki zła w doktrynach 
katarskich kościołów we Włoszech 
w XII–XIII wieku” – dziesięcio-
stronicowy rozdział w publikacji 

zbiorowej (wszystkie ukazały się 
w latach 2006–2007). Można więc 
wnioskować, iż jest on kompe-
tentną osobą do wypowiadania 
się w kwestii symboli satanistycz-
nych. Jednak te wnioski nie wy-
dają się już tak oczywiste, gdy 
próbujemy napisać do niego ma-
ila. Dowiadujemy się wtedy, że dr 
Czarnecki posługuje się pseudo-
nimem… „Śnieżny Demon”. Ta-
kiego adresu używa także w re-
lacjach zawodowych podając go 
na stronie UJ.

– To wymyślili znajomi, cho-
dziło o moje związki z heavy me-
talem (gatunek muzyczny powią-
zany z satanizmem – przyp. red.). 
Miało być śmiesznie… I tak jakoś 
już zostało – tłumaczy dr Czar-
necki, współautor opinii, którą 
posługiwał się prezydent Nowe-
go Sącza.

Jak twierdzi dr Czarnecki, 
o przygotowanie tej części opinii, 
która dotyczy satanizmu, popro-
sił go Andrzej Migda.

Mgr Andrzej Migda
Właśnie pisze pracę doktoranc-

ką na temat mistycyzmu pentako-
stalnego w Polsce. Kilka artykułów 

jego autorstwa, również oscylują-
cych wokół tej tematyki, jest jesz-
cze w druku, ale mgr Migda nie 
traci czasu i zgłębia zagadnienia 
takie jak biblistyka, demonolo-
gia, mistycyzm, psychologia re-
ligii i historia chrześcijaństwa. 
Najbardziej interesuje go jednak 
protestantyzm, zwłaszcza kościół 
pentakostalny, czyli zielonoświąt-
kowy. Dlaczego? Sądeczanin An-
drzej Migda działał niegdyś w… 
duszpasterstwie akademickim 
przy kościółku kolejowym. Tym 
samym, które w tym roku wywo-
łało dyskusję wokół „łapki”. Przy-
godę z duszpasterstwem raz na 
zawsze skończył konflikt z resztą 
grupy, który zaprowadził Andrze-
ja Migdę do zboru zielonoświątko-
wego w Nowym Sączu. 

Dziś do tematu „łapki” wra-
cać nie chce.

– Jestem bardzo zajęty – ucina 
próbę nawiązania rozmowy.

Prezydent Ryszard Nowak
Gdy oburzeni studenci przysła-

li do niego list, w którym krytyko-
wali logo miasta, wpadł w kon-
sternację, tym większą, że sprawa 
nabrała ogólnopolskiego rozgłosu. 

Co gorsza, niewiele słychać było 
przychylnych komentarzy. Oczy-
wistym stało się, że wątpliwości 
może rozwiać opinia poważnych 
specjalistów, najlepiej religio-
znawców. Dziś nie wiadomo, 
czy prezydent prosił o nią bezpo-
średnio magistra Migdę i dokto-
ra Czarneckiego, czy też zwrócił 
się do władz krakowskiej uczelni.

– Pan prezydent zwrócił się te-
lefonicznie do Instytutu Religio-
znawstwa UJ o wyrażenie opi-
nii na temat logo – powiedziała 
nam jedynie rzeczniczka praso-
wa Urzędu Miasta Małgorzata Gry-
bel. – Po wysłuchaniu wstępnych 
uwag, pan prezydent poprosił o pi-
semną opinię.

Sam prezydent Nowak także 
niewiele ma dziś do powiedzenia 
w sprawie opinii do „łapki”.

– Nie wiem, kim są specjali-
ści, którzy tę opinię przygotowali. 
Czy to „Śnieżny Demon”, czy inny 
demon, nie jest to dla mnie istot-
ne. Wiem, że były podpisane dwie 
osoby – denerwuje się i dodaje na 
zakończenie rozmowy: – Nie inte-
resuje mnie to, bo ta opinia jest dla 
mnie mało istotna.

MARIA REUTER

Miłośnik heavy metalu 
opiniował logo miasta
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Ogłoszenie

Z okazji ceremonii graduacji, która odbyła się 16 października 2010 
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University 
z siedzibą w Nowym Sączu ogłasza listę nowych licencjatów, 
inżynierów i magistrów WSB-NLU oraz bakałarzy NLU 
(amerykański dyplom Bachelor of Arts).

magister Katarzyna Adamczyk  
magister Agnieszka Adamik  
magister Katarzyna Adamus  
magister Andrzej Albinowski  
magister Anna Augustyn  
licencjat Monika Bagińska  
magister Mariusz Baj * **
magister Małgorzata Bajerska  
magister bakałarz Sebastian Banaś  
magister Magdalena Baran  
magister Małgorzata Bartkowska  
magister Paweł Bartkowski  
magister Jowita Basta-Wilk  
licencjat bakałarz Kristina Berozova  
licencjat bakałarz Sylwester Biało  
magister Aneta Bieryt  
magister Wojciech Binek  
magister bakałarz Mariola Bobrowska  
magister Mariusz Bocheński  
magister bakałarz Łukasz Bomba  
magister Alicja Borgula  
licencjat bakałarz Piotr Bubula * 
magister Wioleta Budnik  
magister Monika Buźniak  
licencjat bakałarz Piotr Bykowski * 
magister Beata Chalcarz  
magister Karolina Chebda  
magister Anna Chełmecka  
licencjat Beata Cholewa  
magister Izabela Chrupałła  
magister Łukasz Cieplik  
magister bakałarz Paweł Ciesielski  
licencjat Lucyna Citak  
magister Anna Ciurka  
magister Magdalena Czech  
magister Daniel Czernecki  
magister Łukasz Czop  
magister Marta Czudecka  
magister Elżbieta Dara  
magister Maciej Dąbrowski  
magister Natalia Diukova * 
licencjat bakałarz Dariusz Domagała  
magister Katarzyna Drożdż  
magister Agnieszka Drzymała  
magister Paweł Duda  
licencjat Kamila Dulapa-Małkowicz * 
licencjat Justyna Dutka  
licencjat Kinga Dynowska  
licencjat bakałarz Krzysztof Dzięciołowski * 
magister Jacek Dziwoki  
magister bakałarz Barbara Dżugan  
magister Sylwia Erhardt-Bednarska  
licencjat Dariusz Fałowski  
magister Magdalena Faron  
licencjat bakałarz Konrad Filipek * 
magister Lidia Filipowicz  
magister bakałarz Wojciech Franaszek  
licencjat Róża Frączek  
licencjat Lidia Freitag  
magister bakałarz Tomasz Fryżlewicz  
licencjat Elżbieta Fuk  
magister bakałarz Diana Gac  
magister Anna Gad  
magister Alicja Gall  
licencjat Anna Galus  
inżynier Piotr Gazda  
magister Agnieszka Gąsiorek  
licencjat Agnieszka Giza-Kościsz  
licencjat Elżbieta Gładysz  
magister Renata Goryca  
magister Bartosz Gorzkiewicz  
licencjat Kinga Groń  
licencjat bakałarz Yuliya Gryshak  
licencjat bakałarz Jarosław Grzegorzek * **
magister Aleksandra Grzelak  
magister bakałarz Samanta Grzesik * 
licencjat bakałarz Damian Gwóźdź  
licencjat bakałarz Milada Hankovská  
inżynier Wojciech Harmata * 
magister Sylwia Hatlaś  
magister Katarzyna Hejmej  

magister Tomasz Hess  
magister Paweł Hotloś  
magister Henryk Hyclak  
magister Maria Imioło-Smoła  
magister Michał Izworski  
magister Wioleta Jabłońska  
inżynier Piotr Jachera  
magister Ewelina Jakubowska  
licencjat Elżbieta Janik  
licencjat bakałarz Piotr Januszkiewicz  
licencjat Jakub Jarecki  
magister Danuta Jarek  
magister bakałarz Marcin Jarosz  
magister Anna Jasińska  
inżynier Marek Jasiński  
magister bakałarz Maciej Jaśkowski  
magister bakałarz Monika Jaworska  
magister Tomasz Jedynak  
licencjat Łukasz Jędrusik  
licencjat Katarzyna Joniec-Stary  
magister Bernadeta  Jóźwiak  
magister Marlena Kacprzycka  
licencjat Aleksander Kaim  
magister Marcin Kaim  
licencjat bakałarz Zarina Kalymova  
licencjat Agata Kamińska  
magister Elżbieta Kamińska  
magister bakałarz Monika Kamińska * 
licencjat Grzegorz Kantor  
magister Monika Kantor  
inżynier Krzysztof Kapustka  
magister Łucja Karaszewska  
magister Piotr Kargut  
magister Anna Katra  
magister bakałarz Marcin Keller  
licencjat Adam Kiełbasa  
licencjat bakałarz Natalia Kiseleva  
magister Grzegorz Klimek  
magister Magdalena Klimek  
licencjat Grażyna Kmiecik  
licencjat Jarosław Kmiecik  
licencjat Marek Kmietowicz  
magister Sylwia Kmita-Gzula  
magister Natalia Kocańda  
licencjat bakałarz Bartłomiej Koczur  
magister bakałarz Mariusz Kolarz  
licencjat Małgorzata Koprowska  
magister Kinga Kordek * 
magister bakałarz Joanna Korona  
magister Łukasz Korus  
licencjat Katarzyna Kosińska  
licencjat Anna Kosiorowska  
inżynier Piotr Kościsz  
magister bakałarz Łukasz Kotasiński  
magister Dawid Kotlarz  
licencjat Bernadeta Kowalczyk  
inżynier Rafał Kozakowski  
magister Marta Kozielec  
magister bakałarz Magdalena Kozioł  
licencjat Piotr Kozłowski  
magister bakałarz Stanislau Krasitski  
licencjat Sławomira Krawczyk  
inżynier Szymon Krok  
inżynier Magdalena Krokowska  
magister Ewelina Kukawska  
licencjat Magdalena Kukulak  
magister Sylwia Kulczyk  
licencjat Małgorzata Kulig  
magister Ewelina Kurtyka-Turska  
magister Renata Kuruc  
magister bakałarz Mateusz Kuś  
magister bakałarz Cecylia Kuzak  
magister Łukasz Kuźma  
magister Dariusz Kużel  
magister Krystyna Lachowicz * 
magister Katarzyna Legutko  
magister Michał Legutko  
magister Grzegorz Lenart  
magister Izabela Leśniak  
licencjat bakałarz Jerzy Leśniak  
magister Kinga Leśniak  

magister Marzena Leśniak  
magister Anna Leśniak Paruch  
magister Elżbieta Lichowska  
licencjat Tomasz Liszkiewicz  
magister Teresa Lizoń  
licencjat bakałarz Małgorzata Lorek * 
licencjat Natalia Lorek  
licencjat Sebastian Lubański  
magister Halina Lupa  
licencjat Krzysztof Łatka  
magister Krzysztof Łukaszyk  
magister Magdalena Mach  
licencjat Maciej Majerski  
magister bakałarz Monika Majkrzak  
magister bakałarz Tomasz Markowski  
magister bakałarz Sabina Marszałek  
magister Tomasz Marszałek  
magister Magdalena Mastalska  
magister bakałarz Marta Mateusiak  
magister bakałarz Wojciech Mazik  
magister Maria Mazur  
magister Agnieszka Michalik  
inżynier Artur Michalik  
magister Lucyna Michalik  
licencjat Mateusz Migacz  
licencjat Maciej Mika  
magister Liliana Misiak-Kuźbik  
magister Bartosz Miś  
magister Urszula Monica  
magister Agnieszka Mosoń  
inżynier Michał Mrozowski  
magister Sławomir Mróz  
magister Zofi a Mrózek * 
magister Ewelina Nadczuk  
inżynier Andrzej Naglik  
magister Elżbieta Natanek  
licencjat Judyta Nędza  
magister Elżbieta Nowak  
magister Agnieszka Nowak   
magister bakałarz Justyna Obrochta  
magister Anna Obrzut  
licencjat Ndidiamaka Ofor  
magister Tomasz Ogorzałek  
magister Ewelina Oleksy  
magister Lucyna Olesiak  
magister Marta Olszowska * **
magister Marek Orzeł  
magister bakałarz Wojciech Ostaszewski  
magister Wojciech Osuchowski  
magister Bartłomiej Pach  
magister Dorota Padula  
magister bakałarz Grzegorz Palonka  
magister bakałarz Bartłomiej Papiernia  
magister Anna Pawlik  
licencjat Iwona Peciak  
licencjat bakałarz Marek Piątkowski  
magister Bernadeta Pietraszko  
magister bakałarz Karina Pinkowska  
magister bakałarz Juliusz Piórecki  
licencjat Wioleta Piwowar  
licencjat Łukasz Plich  
magister Anna Płachta  
inżynier Robert Podwika  **
magister Iwona Poręba  
magister Karolina Poręba  
inżynier Piotr Porębski  
inżynier Andrzej Potoniec  
magister Marcin Potoniec  
magister Małgorzata Prusek  
licencjat Kinga Pruś  
inżynier Eliasz Przechrzta  
magister Agata Ptaszek  **
licencjat bakałarz Marcin Puka  
licencjat bakałarz Aleksandra Pyka  
magister Mirosław Pytel  
licencjat bakałarz Dagmara Pytlik * 
magister bakałarz Katarzyna Radek  
inżynier Jan Romanek  
magister Katarzyna Różycka  
magister bakałarz Ewa Różyńska  
licencjat bakałarz Yuliya Rybalova  

licencjat Rozalia Rzemińska * 
licencjat Łukasz Sabik  
magister Jakub Saduś  
licencjat bakałarz Jolanta Sagan  
magister Bogdan Sajdak  
licencjat Monika Salonek * 
magister Maria Sęk  
inżynier Paweł Sierotowicz  
licencjat bakałarz Anna Sikora  
magister Magdalena Sikora  
licencjat Renata Sikora  
licencjat Katarzyna Sikorska  
magister Marcin Sikorski  
magister Marek Skalniak  
magister bakałarz Justyna Skiba  
magister Marzena Skiba  
magister Izabela Skoczeń * 
licencjat Marzena Skoczeń * 
inżynier Piotr Skóraś  
licencjat Anna Smęda  
magister Monika Smoleń  
magister Urszula Spicha  
magister Beata Stachowiak  
magister Elżbieta Stafi n  
magister Urszula Stawiarska  
licencjat Radosław Stępień  
magister Miłosz Surma * 
magister Sabina Surma  
magister bakałarz Piotr Szafrański  
magister Wioletta Szczech  
magister Mariola Szczygieł * 
licencjat Ewelina Szeliga  
magister Krzysztof Szeliga  
licencjat Magdalena Szewczyk  
licencjat bakałarz Ludomir Sznajder * 
magister Kamila Szpilka  
magister Adam Szprot * 
magister Krzysztof Szuba  
licencjat Aleksandra Szymanowska  **
magister Anna Śledzińska  
magister bakałarz Monika Śliwińska  
licencjat Ewelina Świerczek  
magister Anna Tarasek  
magister Tomasz Tarsiński  
magister Ewa Tomkowska   
magister bakałarz Maksim Tserashenkau * 
magister bakałarz Natalia Tylek  
licencjat bakałarz Tomasz Wajda  
magister Joanna Wal  
magister bakałarz Aleksandra Waliczek  
magister Marlena Wandas  
licencjat Iwona Wąchała  
magister Patryk Wicher  
licencjat Danuta Wierzycka * 
licencjat bakałarz Piotr Wiesiak  
licencjat Małgorzata Więcek  
magister Krystyna Wikar  
inżynier Grzegorz Witowski * 
magister Agnieszka Wojnarowska  
magister bakałarz Piotr Wojnarski  
magister Zuzanna Wojtala  
magister Aleksandra Wolska  
magister Przemysław Wołoszczak  
magister Marek Woźniak  
magister Magdalena Wójs  
licencjat bakałarz Barbara Wylęgły  
magister Zbigniew Wyrostek  
inżynier Jakub Zabiega  
licencjat Inna Zaripova  
magister Agnieszka Zawadowicz  
licencjat Paweł Zawadzki  
magister Patrycja Zgłobik  
inżynier Grzegorz Ziaja  
magister Kamila Zielińska  
magister Łukasz Ziemnik  
licencjat Agata Żelasko  
licencjat bakałarz Aneta Żelazko * **
licencjat bakałarz Ewelina Żelazko  
licencjat bakałarz Iwona Żelazko * **
licencjat Roman Żygólski  

*      studia ukończone z wyróżnieniem

**   wyróżniona praca dyplomowa
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Wybory samorządowe

R E K L A M A

„Zdobędę ratusz w pierwszej tu-
rze… jeśli dostanę rekomendację 
PiS” – zapowiedział Ryszard No-
wak w sądeckiej Regionalnej Te-
lewizji Kablowej, o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze DTS. Par-
tyjna rekomendacja stała się fak-
tem, o tym również wiadomo. 

Czy istnieją zatem podstawy, by 
sądzić, że Nowak ma szansę na 
spełnienie tej deklaracji i roz-
strzygnięcie wyborów już 21 li-
stopada? Zarówno analiza wy-
ników ostatnich wyborów, jak 
też obserwacja tego, co dzieje się 
w innych miastach gdzie wybie-
ra się prezydenta – pozwalają są-
dzić, że zapowiedź ta nie jest tyl-
ko przechwałką. 

Niewielu z nas zapewne pamię-
ta, że suma głosów oddanych na 
obecnego prezydenta i wicepre-
zydenta miasta w I turze wyborów 
w 2006 roku wyniosła 51,68 pro-
cent. Gdyby przyjąć, że wyborcy 
Ryszarda Nowaka i Jerzego Gwiż-
dża połączą się teraz w poparciu 
dla tego pierwszego, jego szan-
se na zwycięstwo w pierwszej tu-
rze będą faktycznie niemałe. Po-
nadto piątym kandydatem sprzed 
czterech lat był popierany przez 
Chrześcijański Ruch Społeczny 
Jacek Chronowski. Nie wiadomo, 
czy jego zwolennicy będą uczest-
niczyli teraz w wyborach, ale je-
żeli tak uczynią, to prędzej poprą 
Nowaka niż Piotra Lachowicza czy 
Kazimierza Sasa. 

Ponieważ prognozy wyborcze 
należy zawsze odnosić do wyni-
ków poprzednich wyborów lub 
wiarygodnych sondaży, może-
my przyjąć, iż nie zaszły zasad-
nicze zmiany poparcia dla PiS 
i PO w samym mieście, a po-
nadto Ryszard Nowak może li-
czyć na premię dla pełniącego 
urząd i poparcie środowisk spo-
łecznych reprezentowanych na 

drugiej obok PiS liście popiera-
jącej jego kandydaturę. 

Tendencja rosnącego popar-
cia dla PiS w kolejnych wyborach 
pozwala Nowakowi na optymizm. 
Szczególnie, że wewnętrzny kon-
flikt w partii nie skończył się roz-
łamem i władze sądeckiego Prawa 
i Sprawiedliwości nie wystawiły 
alternatywnego kandydata. 

Gdy analizujemy wyniki sprzed 
czterech lat, powinniśmy zwrócić 
uwagę na fakt, że w II turze elek-
torat prawicowy był mniej zmobi-
lizowany do udziału w wyborach 
i na kilku osiedlach Nowak utracił 
przewagę jaką wspólnie z Gwiż-
dżem zdobył nad konkurenta-
mi (zaznaczyliśmy je na żółto). 
Tworzą one zwarte centrum mia-
sta od ul. Mickiewicza do Dworca 
Kolejowego oraz osiedla na pra-
wym brzegu Kamienicy – Barskie, 
Kochanowskiego i Przetakówka. 
Ta niestałość części prawicowych 
wyborców tym bardziej będzie 
skłaniać Nowaka do postawienia 
na zwycięstwo już w pierwszej tu-
rze. Zwłaszcza, że trudne dla niego 
osiedla (Falkowa i Wólki sympaty-
zujące z PO oraz bardziej lewico-
we Millenium i Westerplatte) sta-
nowią wyraźną mniejszość. 

Premia dla rządzących miastem 
prezydentów staje się w zasadzie 
coraz powszechniejsza – spo-
śród 43 prezydentów miast, któ-
rzy przed czterema laty wygrali 
wybory w I turze, tylko prezy-
dent Tarnowa Ryszard Ścigała nie 
pełnił tego urzędu w momencie 
kandydowania. Nowak ma zatem 
istotne szanse na spełnienie zapo-
wiedzi i zapewnienie sobie II ka-
dencji, choć raczej nie doścignie 
prezydentów Gdyni – Wojciecha 
Szczurka i Wrocławia – Rafała 
Dutkiewicza z ich wyśrubowany-
mi wynikami powyżej 80 procent 
poparcia. 

RAFAŁ MATYJA 

Poparcie w Nowym Sączu w procentach

Nowak PiS
2010 Kaczyński

Lachowicz PO
2010 Komorowski

Sas SLD–UP / LiD
2010 Napieralski

Prezydent miasta 
2006, I tura 32,78% 27,22% 16,04%

Rada miasta 
2006 34,97% 25,50% 10,92%

Sejm 2007 42,99% 37,85% 11,75%

PE 2009 44,50% 36,85% 11,57%

Prezydent RP 
2010, I tura 46,93% 36,09% 9,66%

Osiedle
I tura II tura

Nowak + Gwiżdż Lachowicz Sas Nowak Lachowicz

Barskie 50,51% 30,47% 15,17% 45,77% 54,23%

Biegonice 62,81% 26,51% 6,58% 58,13% 41,87%

Centrum 54,57% 24,54% 16,16% 46,70% 53,30%

Chruślice i Piątkowa 53,23% 27,90% 14,90% 52,83% 47,17%

Dąbrówka i Kaduk 53,90% 26,58% 11,08% 56,20% 43,80%

Falkowa 48,20% 32,31% 13,85% 45,78% 54,22%

Gołąbkowice 54,57% 28,68% 13,44% 53,27% 46,73%

Gorzków 
i Nawojowska 50,45% 29,71% 16,13% 53,76% 46,24%

Helena 46,79% 21,85% 8,68% 54,36% 45,64%

Kilińskiego 50,46% 25,33% 21,16% 50,42% 49,58%

Kochanowskiego 51,04% 26,95% 17,88% 47,88% 52,12%

Milenium 43,27% 26,24% 28,01% 44,44% 55,56%

Poręba Mała 55,38% 26,58% 11,08% 51,47% 48,53%

Przetakówka 54,66% 25,80% 15,98% 49,13% 50,87%

Przydworcowe 51,46% 25,45% 21,06% 48,15% 51,85%

Stare Miasto 55,48% 24,28% 13,53% 51,05% 48,95%

Szujskiego 50,70% 27,15% 17,69% 49,63% 50,37%

Westerplatte 47,62% 28,15% 21,57% 46,30% 53,70%

Wojska Polskiego 50,76% 28,21% 17,72% 50,37% 49,63%

Wólki 49,66% 29,93% 16,04% 42,95% 57,05%

Zabełcze 47,66% 32,29% 12,69% 52,26% 47,74%

Zawada 59,02% 20,75% 13,68% 57,34% 42,66%

Nowak już w pierwszej turze?
Poparcie dla kandydatów w wyborach w 2006 r.

Kolorem niebieskim zaznaczyliśmy osiedla, na których Nowak i Gwiżdż zdobyli bezwzględną większość w I turze, 
a Nowak utrzymał ją w II turze. Zielonym – osiedla w których Nowak wygrał II turę (mimo, iż wspólnie z Gwiżdżem 
nie miał większości). Żółtym – osiedla, na których para Nowak – Gwiżdż miała większość, a mimo to II turę wy-
grał Lachowicz. Pomarańczowym – osiedla, na których ostatecznie wygrał Lachowicz, a Nowakowi i Gwiżdżowi nie 
udało się zdobyć większości w I turze. 
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Wybory samorzadowe

Jest najmłodszym w Polsce kandy-
datem na burmistrza. Choć ma za-
ledwie 26 lat, wierzy, że w listo-
padzie zdoła przekonać do siebie 
mieszkańców Piwnicznej, a póź-
niej – nie zawiedzie ich oczekiwań. 
O pomysłach na własną kampanię 
wyborczą i urząd burmistrza z Jac-
kiem Łukasikiem rozmawia Ma-
ria Reuter.

– Żeby móc starować w wyborach 
zrezygnowałeś z funkcji przewodni-
czącego samorządu studentów Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Sączu.

– Nie chciałem ciągnąć samo-
rządu w politykę i uznałem, że 
złożenie rezygnacji pozwoli unik-
nąć spekulacji, że jest polityczny, 
czy pod jakimikolwiek wpływa-
mi. Dlatego od poniedziałku nie 
jestem już przewodniczącym.
– To twoja pierwsza próba przejścia 
z samorządu studenckiego do samo-
rządu terytorialnego?

– Cztery lata temu próbowałem 
swoich sił jako kandydat do rady 
Miasta Nowego Sącza. Wiele osób 
mówiło mi wtedy „startuj”, a jak 
przyszły wybory, to miałem zale-
dwie 57 głosów. Teraz propozycja 
pojawiła się zupełnie niespodzie-
wanie. 5 października mój kolega 
z Piwnicznej zaproponował mi, 
żebym kandydował na burmistrza, 

ponieważ znalazł sporą grupę lu-
dzi, którzy chcą postawić na mło-
dego człowieka z doświadcze-
niem. Ja akurat pasuję do tych 
wymagań, bo mam 26 lat, ale moje 
CV ma już 5 stron kursów, funkcji 
w samorządach szkolnych i uczel-
nianych, czy aktywnej działalno-
ści w polskim parlamencie stu-
dentów. Skoro więc pojawiła się 
szansa, żeby zrobić coś w swoim 
regionie, postanowiłem ją wy-
korzystać. Udało się, że dostałem 
poparcie PiS, chociaż – co pod-
kreślam – nie jestem członkiem 
partii. Udało mi się tylko zyskać 
przychylność i poparcie posła Ar-
kadiusza Mularczyka.
– Mówisz „w swoim regionie”, ale 
przecież nie w swojej rodzinnej 
miejscowości.

– Zgadza się, jestem sądecza-
ninem i moi rodzice także pocho-
dzą z Nowego Sącza. Ale przecież 
to nie ma znaczenia, bo Piwnicz-
na jest zaledwie kilkanaście kilo-
metrów stąd, to ta sama ziemia 
sądecka.
– No dobrze, ale czy znasz problemy 
Piwnicznej? Wiesz, jak możesz po-
prawić warunki życia w tym mieście?

– Od 5 października studiu-
ję historię Piwnicznej, zapoznaję 
się z obecną sytuacją, spotykam 
się z ludźmi i dochodzę do wnio-
sku, że tam jest strasznie dużo do 
zrobienia. Muszyna, Rytro, Kry-
nica rozwijają się, a Piwniczna 
stanęła. Ale nie dziwi mnie to, bo 
tam gdzie ktoś zabiera się do la-
nia asfaltu dopiero na dwa miesią-
ce przed wyborami, tam nie moż-
na się spodziewać szczególnych 
perspektyw i rozwoju. Wiem, że 
można inaczej, bo sam już nie 
raz stawiałem na nogi samorzą-
dy, w których działałem.
– Inaczej, to znaczy jak?

– W Piwnicznej trzeba zainwe-
stować w ekologię, turystykę, ko-
munikację i edukację, a później 
usprawnić pracę urzędu. Wiem, 
skąd można pozyskać środki i jak 
zachęcić inwestorów. Wiem też, 
jakie są priorytety i że bez aktyw-
nego udziału burmistrza w tym 
wszystkim i to przez całą kaden-
cję, niewiele może być zrobione.
– Nie boisz się, że jako młode-
mu człowiekowi będzie ci trudniej to 
zrealizować?

– W żadnym wypadku. Je-
stem młody, a to przecież zna-
czy, że mam ikrę, energię i po-
mysły. Mam też czyste konto – nie 
byłem karany, nigdy nie miałem 
żadnej sprawy w prokuraturze, 
nie mam teczki… Dlatego liczę 
na mandat zaufania mieszkań-
ców Piwnicznej, dzięki któremu 
będę mógł udowodnić, że może 
być tam lepiej.

Rozmawiała: MARIA REUTER

Lanie asfaltu 
przed wyborami

Wtorkowa tragedia w łódzkim biu-
rze Prawa i Sprawiedliwości odbi-
ła się szerokim echem także na Są-
decczyźnie. Jeszcze tego samego 
dnia pod biurem poselskim Arka-
diusza Mularczyka zgromadzili się 
członkowie i sympatycy partii aby 
wspólnie pomodlić się i uczcić ofia-
rę minutą ciszy. „Stop nienawiści!” 
– napisali na przyniesionym ze sobą 
transparencie.

O tym, czy na Sądecczyźnie 
członkowie PiS są bezpieczni 
z posłem ARKADIUSZEM 
MULARCZYKIEM 
rozmawia Maria Reuter.

– Czym dla pana jest tragedia, jaka 
wydarzyła się we wtorek w Łodzi?

–  To eskalacja nienawiści, któ-
rą poprzedziła co najmniej trzylet-
nia wojna polityczna dodatkowo 
potęgowana przez media komer-
cyjne takie jak TVN czy „Gazeta 

Wyborcza”. Teraz nikt nie jest 
w stanie przewidzieć, co jeszcze 
się wydarzy, a ja sam jestem pe-
łen pesymizmu co do życia poli-
tycznego i publicznego a Polsce, 
bo nie sądzę, żeby władza wycią-
gnęła jakiekolwiek wnioski z tego, 
co się stało.
– Wielu członków PiS ujawnia teraz, 
że niejednokrotnie grożono im. Czy to 
dotyczy także i pana?

– Dostawałem sporo anonimów 
– maili oraz listów – z pogróż-
kami i obelgami, głównie na ad-
res Sejmu. Nigdy jednak się tym 
nie przejmowałem i nie przy-
wiązywałem do tego zbyt wiel-
kiej wagi. Uznawałem to raczej za 
koszt funkcjonowania w życiu pu-
blicznym. Teraz widzę, że musze 
zmienić swoje nastawienie i trak-
tować tego typu korespondencję 
poważnie.
– Zatrudni pan ochroniarzy?

– Parlamentarzystów nieste-
ty nie stać na wynajęcie ochrony. 

Postaje mi być bardziej czujnym. 
Może też będę więcej trenował na 
siłowni.
– To znaczy, iż dopuszcza pan moż-
liwość, że również w Nowym Sączu 
może się znaleźć taki szaleniec?

– Nie sądzę. Moje obawy są ra-
czej związane z Warszawą i tą czę-
ścią Polski, gdzie PiS nie ma tak 
dużego poparcia, jak tutaj. A Są-
decczyzna w znacznie większym 
stopniu wyznaje wartości popie-
rane przez moje ugrupowanie. Wi-
dzę to choćby idąc ulicą i odbiera-
jąc tak wiele sygnałów aprobaty od 
mieszkających tu ludzi.
– Sądzi pan, że sytuacja, do której 
doszło w polskiej polityce może osła-
bić PiS?

– Nie, mimo tych wszystkich 
wydarzeń i żenującego języka de-
baty politycznej, na pewno się nie 
poddamy. Nie damy się zastraszyć. 
Ja sam także nie zrezygnuję z poli-
tyki pod wpływem nacisków.

Dostawałem 
anonimy 
z pogróżkami 
i obelgami
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Potrzebna pomoc

R E K L A M A

Kolejny wielki sukces młodych są-
deczan. Mateusz Bieryt, uczeń I LO 
i Justyna Kuciel, studentka PWSZ, 
zostali laureatami 46. Studenckie-
go Festiwalu Piosenki w Krakowie. 
Jesteśmy świadkami nowego zjawi-
ska. To nie sportowcy ani przedsię-
biorcy, ale śpiewający młodzi ludzie 
stają się powoli ambasadorami No-
wego Sącza w kraju.

W sobotę 16 października ogłoszono 
werdykt 46. Studenckiego Festiwa-
lu Piosenki, jednego z najważniej-
szych konkursów wokalnych w Pol-
sce. W gronie laureatów znalazła się 
dwójka Sądeczan: Justyna Kuciel 
i Mateusz Bieryt, oboje pracujący 
pod kierunkiem Aleksandra Porzuc-
ka. Jurorzy, którymi w tym roku byli 
m.in. Ewa Kornecka, Zygmunt Ko-
nieczny, Marcin Kydryński, Jan Po-
prawa i Jerzy Satanowski II nagrodę 
przyznali Mateuszowi, a wyróżnie-
nie Justynie. Tym samym młodzi 
wykonawcy dołączyli do elitarne-
go grona sądeczan, którzy zostawi-
li swój ślad na Festiwalu: Eweliny 
Marciniak – zwyciężczyni z 2001 r. 
oraz Danuty Gad i Agnieszki Świgut. 
Cała piątka to uczniowie Aleksandra 
Porzucka, muzyka i kompozytora.

O sukcesie zadecydował talent 
młodych artystów, ich wielolet-
nia praca i długie przygotowania, 
a także dobry repertuar. Dla Ma-
teusza szczęśliwe okazały się pio-
senki „Ikar” z musicalu „Szalona 
lokomotywa” wg Witkacego z mu-
zyką Marka Grechuty i Jana Kante-
go Pawluśkiewicza oraz „Nie wkła-
daj oczu do kontaktu” Przemysława 
Dakowicza i Aleksandra Porzuc-
ka. Justyna zaprezentowała dwie 
piosenki napisane przez Aleksan-
dra Porzucka do wierszy Eweliny 
Marciniak: „Tak się płaci za serce” 
i „Dla tego światła, dla tych braw”.

Z MATEUSZEM BIERYTEM, 
JUSTYNĄ KUCIEL 
I ALEKSANDREM PORZUCKIEM 
rozmawia Jakub M. Bulzak.

NIE TYLKO SATYSFAKCJA
– Nagroda na SFP to nie pierwsze 
Twoje wyróżnienie, ale pierwsze tak 
prestiżowe. Czy od razu uwierzy-
łeś, że usłyszany werdykt to jawa, 
a nie sen?
MATEUSZ BIERYT: – Nie od razu. 
W zasadzie dopiero następnego 
dnia. Kiedy emocje opadły dotarło 
do mnie, że to się dzieje naprawdę.
– A był już czas na refleksję, że jesteś 
drugim sądeczaninem na podium?

– Na początku nawet nie byłem 
tego świadomy, później się o tym 
dowiedziałem. Ale pewne emocje 
nadal trwają, więc nie do końca je-
stem w stanie to sobie tak spokoj-
nie poukładać i uświadomić.
– Czy ta nagroda coś zmienia w Two-
im życiu?

– Na pewno mobilizuje. Teraz 
wszystko muszę robić „szybciej”, 
niż to dotychczas planowałem. Zo-
stałem zarekomendowany do dwóch 
recitali we Wrocławiu. Wprawdzie 
nie znam jeszcze terminów, ale na-
wet jeśli będą odległe, to i tak czeka 

mnie bardzo dużo pracy. A przecież 
muszę to pogodzić ze szkołą.
– Czyli nagroda to nie wyłącznie 
satysfakcja?

– Nie tylko satysfakcja, ona 
otwiera bardzo konkretne perspek-
tywy, co oczywiście może potęgo-
wać satysfakcję.

ZE SCENY PADŁO MOJE NAZWISKO!
– Wyróżnienie na SFP jest ukoro-
nowaniem Twoich dotychczaso-
wych osiągnięć i sukcesów na innych 
festiwalach.
JUSTYNA KUCIEL: – Tak. Wcześniej bra-
łam udział w kilku przeglądach, kon-
kursach i koncertach, zdobywając 
wyróżnienia których lista jest chy-
ba zbyt długa, by je tutaj wymieniać.
– Jednak wyróżnienie na SFP będzie, 
jak na razie, najważniejszym z laurów?

– Nie da się ukryć, że tak. Tu po-
przeczka była postawiona bardzo 
wysoko. Do SFP otrzymuje się reko-
mendacje lub nominacje od jurorów 
innych, mniejszych festiwali i prze-
glądów – dostają je najlepsi, czy-
li konkurencja jest ogromna i wy-
magania wobec uczestników równie 
wysokie. Ponadto SFP cieszy sie 
dużą popularnością i jest to impre-
za prestiżowa, „stojąca” ponad in-
nymi konkursami piosenki, poezji 
śpiewanej.
– Co oprócz satysfakcji daje ta 
nagroda?

– Jest to również duże wyróżnie-
nie dla środowiska i miasta, które jest 
kopalnią talentów. Jest tu wielu mło-
dych ludzi, którzy podobnie jak ja 
pierwsze kroki stawiali na scenie, na 
przykład na Festiwalu Młodych Talen-
tów. Ta nagroda pomogła mi zaistnieć 
– podczas koncertu laureatów ze sce-
ny padło moje nazwisko – rewelacja!
– Jakie są teraz perspektywy przed 
Tobą? Czy piosenka stanie się czymś 
więcej niż hobby?

– Piosenka nigdy nie była dla 
mnie tylko hobby – piosenka to 
część mojego życia. Natomiast śpie-
wanie pozostanie na pewno hobby, 
które odrywa od rzeczywistości, 
dodaje skrzydeł i pozwala uwolnić 
emocje, podzielić się nimi.
– Sukcesy to efekt długiej i ciężkiej 
pracy.

– Oczywiście. I to nie tylko naszej, 
ale także Aleksandra Porzucka, któ-
ry oddaje nam swój czas, cierpliwie 
powtarza poszczególne elementy, by 
osiągnąć zamierzony rezultat. Sama 
w życiu nie doszłabym do tego etapu.

PIĘKNE PIOSENKI PAN PISZE
– To już kolejne pokolenie, które wy-
chodząc spod Twojej ręki, zdobywa 
laury na festiwalach.
ALEKSANDER PORZUCEK: – Nie da się 
tego ukryć. Jestem na estradzie już 
od prawie 40 lat. Zaczęło się jeszcze 
w liceum, później studia – w 1980 r. 
Sam byłem uczestnikiem Festiwalu 
Piosenki Studenckiej. Potem przy-
szedł czas na pracę z młodymi ludź-
mi, wspólne występy na koncertach, 
konkursach, na których śpiewa-
ją piosenki z moją muzyką, na któ-
rych im akompaniuję.
– Co w pracy z młodymi ludź-
mi jest istotniejsze: zdobywane przez 
nich nagrody, czy pewne zasady 

pojmowania sztuki, które powinni 
w sobie wyrabiać?

– Nagrody liczą się mniej. Naj-
ważniejsze jest formowanie pewnej 
postawy, kształtowanie osobowo-
ści, mogę to nazwać „wychowy-
waniem artysty”. Jest to budzenie 
świadomości artystycznej: tekstu 
poetyckiego, kontekstów kulturo-
wych, osadzenia w historii, szuka-
nie korzeni, źródeł literackich i mu-
zycznych, pobudzanie wrażliwości. 
Młody człowiek, który otrzymuje 
tekst do śpiewania powinien z tego 
wszystkiego zdawać sobie sprawę. 
Nie może być atomem w próżni. 
Wszystko to ma znaczenie dla póź-
niejszego spotkania z widzem.
– Oprócz pewnej artystycznej filozofii 
młodzież zdobywa również niezbędne 
umiejętności warsztatowe?

– Oczywiście. Każdy artysta wy-
chodząc przed publiczność musi 
być profesjonalnie przygotowany. 
Chcę jednak jeszcze raz podkreślić, 
że najważniejsza jest świadomość, 
postawa, podejście. Wszystkie sys-
tematycznie ćwiczone elementy 
warsztatowe: emisja, intonacja, im-
postacja, dykcja, służą interpretacji. 
I dopiero połączenie tych elementów 
daje artystyczne wydarzenie, nawet 
jeśli jest to tylko trzyminutowa pio-
senka. Dla mnie artysta ma istnieć na 
scenie jako osobowość. Dlatego nie 
lubię różnych „przypraw” sztucz-
nie poprawiających jakość występu.
– Nie będę pytał, czy trud włożony 
w wypracowanie artystycznego efek-
tu się opłaca…

– Oczywiście! Sukces Justysi i Ma-
teusza bardzo nas cieszy. A do mnie 
w przerwie przesłuchań podeszła 
Ewa Kornecka, znakomita kompo-
zytorka oraz pedagog i powiedziała: 
„Piękne piosenki Pan pisze”. I czegóż 
chcieć więcej…?

JAKUB M. BULZAK

Nowa sądecka specjalność 
– śpiewający artysta

Justyna Kuciel 
i Aleksander Porzucek

Mateusz Bieryt
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Uwaga akcja

Dobrze jest mieć starsze rodzeń-
stwo. Pomoże, poradzi, wesprze 
w trudnych chwilach. Bez star-
szej siostry lub brata jest zwyczaj-
nie trudniej. Dlatego Stowarzysze-
nie Sursum Corda dociera do dzieci, 
które szczególnie potrzebują takie-
go wyjątkowego wsparcia i pomaga 
im je odnaleźć. Tak jak pomogło ro-
dzeństwu Wiesi, Markowi i Władkowi, 
którzy swoje „starsze siostry” mają 
już od trzech lat.

Moja siostra ma super pomysły!
Wiesia (10 l.): – Ze starszą siostrą 
można pójść do kina, na łyżwy i do 
cocktail baru! Bardzo lubię, jak 
chodzimy na spacery pod zamek, bo 
tam można się wspinać. Ale nie tyl-
ko się bawimy. Moja siostra dużo ze 
mną ćwiczyła ładne pisanie i teraz 
mam lepsze oceny. Czasami razem 
rysujemy, bo uwielbiam rysować.

Poradzi nawet jak poderwać 
dziewczynę
Marek (11 l.): – Ze starszą siostrą 
można o wszystkim pogadać. Cza-
sami są takie problemy, z którymi 
nie można iść do taty i wtedy le-
piej jest iść do niej, bo ona lepiej 
poradzi. Wie nawet, jak poderwać 
dziewczynę, albo co zrobić jak chcą 
cię bić w szkole. Jest taka fajna, że 
jak wyjechaliśmy na wakacje, bar-
dzo za nią tęskniłem.

Kocham moją starszą siostrę!
Władek (12 l.): – Super jest mieć 
starszą siostrę. Pomaga mi, jeśli 
tylko mam jakiś problem, na przy-
kład z zadaniem domowym. Ja też 
jej pomagam! Nauczyłem ją jeździć 

na łyżwach, a raz naprawiałem jej 
auto. Na pewno dalibyśmy sobie ra-
zem radę na bezludnej wyspie. Jest 
dla mnie kimś więcej niż przyjacie-
lem, bo to moja siostra i kocham ją!

Bez nich na pewno byłoby 
trudniej
Pan Roman, tata Wiesi, Marka 
i Władka: – Na początku miałem 
trochę wątpliwości, bo to były obce 
nam osoby. Jednak z biegiem cza-
su przyszło zaufanie i starsze sio-
stry moich dzieci stały się częścią 
naszej rodziny. Jak ich nie ma, tę-
sknimy za nimi. Bardzo nam po-
magają i na pewno bez nich byłoby 
trudniej. Ja nie miałem cierpliwości 
ćwiczyć z Wiesią pisania, ani uczyć 
się z Władziem, a im się to udaje 
i widzę efekty.

To ogromna satysfakcja.
Agnieszka Czelińska (22 l.): – Już 
dawno chciałam zostać wolontariu-
szem, nie wiedziałam tylko, w któ-
rym pójść kierunku. Na szczęście, 
koleżanki opowiedziały mi o pro-
gramie. Zdecydowałam się w jed-
nej chwili. Od roku opiekuję się 
Dawidem. Pomagam mu w nauce, 
chodzimy na spacery i do kina. Na 
początku było bardzo trudno, bo 
musiałam nauczyć się cierpliwości. 
Ale z każdym kolejnym spotkaniem 
jesteśmy coraz bardziej zżyci. Widzę 
też, że moja praca z nim, wspólne 
odrabianie zadań i nauka, przyno-
szą efekty. To jest ogromna satys-
fakcja, gdy jego mama mówi mi, że 
dostał w szkole dobrą ocenę, albo 
pochwałę nauczycielki.

(RE)

To moja siostra i kocham ją!

Jak znaleźć starszą siostrę lub brata?

Halina Rams, koordynator programu: – Pedagog szkolny, za zgodą rodziców, 
zgłasza dziecko do naszego programu. Później odwiedzamy rodzinę tego dziec-
ka i rozmawiamy z nim samym i z jego rodzicami lub opiekunami. Sprawdzamy 
wtedy, czy rzeczywiście wolontariusz będzie im potrzebny. Zwracamy też uwa-
gę, czy będą w stanie zaakceptować pojawienie się w ich domu kogoś obcego. 
Dopiero wtedy możemy połączyć dziecko w parę z wolontariuszem, który nigdy 
nie jest przypadkową osobą. W trakcie szkoleń obserwujemy, czy kandydat na 
starszego brata lub siostrę jest dojrzały i odpowiedzialny, czy będzie w stanie 
zaopiekować się dzieckiem i być dla niego pozytywnym wzorcem.

Zostań wolontariuszem 
lub wesprzyj program 

symboliczną kwotą
Pozwoli ona na dodatkowy rozwój 
pasji i zainteresowań dzieci. One 

mają talenty, które mogą rozwinąć 
dzięki Tobie. Szczegóły dostępne są 
na stronie www.sc.org.pl oraz pod 

numerami telefonów: 
18 441 19 94 i 18 540 40 40.
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Kultura

ZŁOTA KSIĘGA SANDECJI
Jeśli dobrze pogrzebię 
w pamięci, to przy-
pominam sobie, że 
w pierwotnej wer-
sji dzieło to miało no-
sić nieco inny tytuł, 
ale to akurat naj-
mniej istotny de-
tal. Najważniejsze, 
że dzieło – nie przy-

padkiem drugi raz używam tego słowa – ujrza-
ło wreszcie światło dzienne i mogą się nim cie-
szyć coraz liczniejsi kibice sądeckiego klubu. 
O ile Daniel Weimer poświęcił Sandecji niemal 
całe życie, to wspomnianej księdze pewnie bli-
sko dwa lata z tego życia. To ogromny wysiłek, 
ale dobrze, że nie bał się go podjąć, bo kto (jeśli 
nie on) miał to zrobić i kiedy (jeśli nie teraz) jak 
nie właśnie na stulecie klubu. Jak powszechnie 
wiadomo redaktor Weimer jest nie tylko jed-
nym z najwierniejszych kibiców Sandecji, ale też 
z całą pewnością najlepszym znawcą sądec-
kiego sportu. W czasach przedinternetowych 
mówiło się o takich ludziach „chodząca ency-
klopedia”. Dziś każdy ma encyklopedię w tele-
fonie komórkowym, więc ludzie tego pokroju są 
światu coraz mniej potrzebni. Osobiście pozna-
łem tylko dwóch facetów, którzy o każdej porze 
dnia i nocy potrafili opowiedzieć bramkową ak-
cję z dowolnego meczu piłkarskiego rozgrywa-
nego w czasach, kiedy nie było jeszcze telewizji. 

Jednym z nich był dziennikarz legendarne-
go „Tempa” Jerzy „Budgie” Cierpiatka, dru-
gim Daniel Weimer właśnie. Praca tego drugie-
go już weszła do historii sądeckich opracowań, 
a w kategorii „sport” jest prawdziwym unika-
tem. Każdy szanujący się kibic powinien mieć ją 
na półce, by w dogodnej chwili otworzyć na do-
wolnej z ponad 500 stron.
Złota księga Sandecji – 1910–2010, Daniel Weimer, 
FHPU Feniks, Nowy Sącz 2010

(MOL)

PRZYCZAJONY CHRYSTUS, UKRYTY BÓG 
Felietonista „Dobrego 
Tygodnika Sądeckie-
go”, jak na ambitne-
go jezuitę przystało, 
napisał coś w rodza-
ju własnej wersji ćwi-
czeń duchowych. 
A wszystko zgodnie 
z zaleceniem założy-
ciela zakonu, autora 

pierwszych i najważniejszych ćwiczeń ducho-
wych św. Ignacego Loyoli – by lepiej poznawać 
siebie, swoją duchowość i nawiązywać lepszy 
kontakt z Bogiem. Jak? Głównie przez modli-
twę. Ale komu się wydaje, że mniej więcej wie 
jak się modlić, to po lekturze tej książki może 
dojść do przekonania, iż tylko mu się wydawa-
ło, że wie. Bardziej wrażliwi ostrożnie zresztą 

powinni sięgać po książkę, bo mogą się zdzi-
wić radykalizmem niektórych rozwiązań pro-
ponowanych przez autora. Mimo wszystko jed-
nak warto zaryzykować i dać się poprowadzić 
ojcu Fabianowi. Skoro już na okładce czytamy: 
„Książka ta da Ci ulgę i wytchnienie”. Oczywi-
ście wspomniana ulga i wytchnienie przycho-
dzą po wykonaniu solidnej pracy, a w tym wy-
padku, po zadaniu sobie wysiłku duchowego. 
W przerwach pomiędzy rozdziałami można so-
bie oczywiście zadawać również wysiłek fizycz-
ny i… iść pobiegać.
Przyczajony Chrystus, ukryty Bóg, o. Fabian 
Błaszkiewicz SJ, Mały Dom Dystrybucyjny, 
Kraków 2010.

(MICZ)

KTO MA CZAS
To wydany w wakacje 
zbiór wierszy, opo-
wiadań, wspomnień 
i przemyśleń twór-
ców z Limanowskie-
go Klubu Literackiego 
oraz Klubu Literac-
kiego Fontana z Dol-
nego Kubina. Czytel-
nik znajdzie tu teksty 

35 autorów – 16 Słowaków i 19 Polaków.
Jakie są te publikacje? Różne. Tak różne jak ich 
autorzy, których dzieli wiek, zainteresowania, 

doświadczenie we władaniu piórem, obfi-
tość natchnienia darowanego przez muzę, czy 
wreszcie język, którym się posługują. W efek-
cie znaleźć tu można opowieść o nietypowej 
podróży na Słowację, o Władku i jego licznych 
„kochankach”, świetnie zarejestrowane mi-
gawki z pewnego miasta, które jakże przypomi-
na Limanową, eseistyczne rozważania o trans-
graniczności Karpat na podstawie badania nazw 
własnych, czy biograficzną opowieść o babce, 
która jechała pociągiem do Suchej Hory. Są też 
przykłady ciekawej prozy poetyckiej i rzeczo-
wych wspomnień o dziejach współpracy Lima-
nowej z Dolnym Kubinem. Warto zwrócić uwa-
gę na kilku dobrze zapowiadających się poetów, 
którzy potrafią pobawić się podszewką słowa.
Teksty literackie nie są tłumaczone, zatem do-
datkową frajdą jest rozszyfrowywanie sensów 
słowackich słów, a jest to zabawa przednia. Ot 
choćby: „Bola raz smela myska. Je to zvlastne, 
lebo mysky su skor bojazlive a opatrne. Ale tato 
nie.” Czyż nie kojarzy się to miło z animowa-
ną bajką o przygodach krecika? Zatem może nie 
wszystko ze słowackich tekstów będzie zrozu-
miałe, ale uśmiech na twarzy gwarantowany.
Zatem kto ma czas, niech przeczyta, choćby po 
to, by poznać tych, którzy w zaprzyjaźnionych 
regionach władają piórem. Tomik można otrzy-
mać bezpłatnie w limanowskiej bibliotece.
Kto ma czas, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Limanowej, Limanowa 2010;

(JOMB)

Nowości wydawnicze

R E K L A M A
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21 października
NOWY SĄCZ:  godz. 10 i 17.30, 
Miejski Ośrodek Kultury, „Burza 
w teatrze Gogo” Andrzeja Malesz-
ki, Teatr „Co się stało?!” z Lima-
nowej, reżyseria Janusz Michalik; 
godz. 10–11, Filia SBP na osiedlu 
Gołąbkowice, „Głośne czytanie”; 
godz. 18, Mała Galeria, Grzegorz 
Sztwiertnia – wernisaż malarstwa 
i obiektu; 
GORL ICE:  godz. 17, Dwór Karwa-
cjanów, koncert Urszuli Kryger 
(mezzosopran) i Katarzyny Jan-
kowskiej (fortepian) w ramach IV 
Gorlickiej Jesieni Muzycznej; 
KRYNICA – ZDRÓJ:  godz. 9 i 11, 
Pijalnia Główna, sala koncerto-
wa, widowisko teatralne dla dzieci 
org. przez Katolicki Teatr Edukacji 
z Krakowa. 

22 października
NOWY SĄCZ:  godz. 17 i 20.30, 
Miejski Ośrodek Kultury, „Za-
mknij oczy i myśl o Anglii” Joh-
na Chapmana i Anthony’ego Mar-
riotta, Teatr „Bajka” z Warszawy, 
reżyseria Stefan Friedmann, wy-
stępują m.in. Małgorzata Pieczyń-
ska, Krzysztof Banaszyk, Wło-
dzimierz Press; godz. 17, Biuro 
Wystaw Artystycznych, otwarcie 
wystawy pokonkursowej „Prze-
gląd 2010”; 
KRYNICA – ZDRÓJ:  godz. 16, Pi-
jalnia Główna, sala koncertowa, 
Mieczysław Święcicki z Piwnicy 
pod Baranami; 
GORL ICE:  godz. 18, Dwór Karwa-
cjanów, wernisaż wystawy malar-
stwa Wiesława Wodnickiego.

23 października
NOWY SĄCZ:  godz. 16 i 19, Miej-
ski Ośrodek Kultury, „Co ja Panu 
zrobiłem, Pignon?” Francisa Ve-
bera, Teatr „Kwadrat” z Warsza-
wy, reżyseria Wojciech Adam-
czyk, występują m.in. Grzegorz 
Wons, Renata Dancewicz, Ma-
rek Siudym; godz. 19, MCK SO-
KÓŁ, sala im. Romana Sichrawy, 
„W górach jest wszystko co ko-
cham” – koncert, wystąpią ze-
społy: Dom o zielonych pro-
gach, Bez zobowiązań, Chwila 
Nieuwagi; 
KRYNICA – ZDRÓJ:  godz. 16, Pi-
jalnia Główna, sala koncertowa, 
Koncert Jesienny – org. przez To-
warzystwo Promocji Talentów dla 
sztuki z Żywca; 
GORL ICE:  godz. 17, Dwór Karwa-
cjanów, koncert Kwartetu Came-
rata – Piotr Janosik (wioloncze-
la) w ramach IV Gorlickiej Jesieni 
Muzycznej.

24 października
NOWY SĄCZ:  godz. 16 i 19, Miej-
ski Ośrodek Kultury, „Miłość i po-
lityka” Pierre’a Sauvila, Teatr im. 
Adama Mickiewicza w Często-
chowie, reżyseria Jerzy Bończak, 
występują m.in. Joanna Liszow-
ska, Piotr Machalica, Agnieszka 
Łopacka.

25 października
NOWY SĄCZ:  godz. 17.30 i 20, 
Miejski Ośrodek Kultury, Koncert 
„Okudżawa, Brassens, Wysocki, 
Brel, Cohen… 20 scen z życia Bar-
da” – Agencja Artystyczna „57” 
z Krakowa, scenariusz i reżyseria 
Jerzy Satanowski, występują m.in. 
Artur Żmijewski, Wojciech Wy-
socki, Justyna Szafran. 

26 października
NOWY SĄCZ:  godz. 10 i 12, Miej-
ski Ośrodek Kultury, „Calinecz-
ka” wg Jana Christiana Ander-
sena, Dziecięca Grupa Teatralna 
„Cudoki–Szuroki” z Nowego Są-
cza, reżyseria Małgorzata Sto-
bierska, godz. 18, MCK SOKÓŁ, 
sala im. Sichrawy, Młodzi arty-
ści z USA śpiewają pieśni Chopi-
na oraz przeboje broadwayow-
skie – koncert.

27 października
NOWY SĄCZ:  godz. 9, MCK SO-
KÓŁ, sala im. P. Kosińskiego, 
„Chopin łączy pokolenia” – autor-
ski projekt MCK SOKÓŁ w Roku 
Jubileuszowym 200. roczni-
cy urodzin pianisty, prezenta-
cja filmów związanych z życiem 
i twórczością Chopina: „Ostat-
nia podróż” – reż. M. Malinowski, 
„Szop, szop, szop, szopę… – reż. 
M. Wilczyński; godz. 17 i 20.30, 
Miejski Ośrodek Kultury, „Po-
dwójna rezerwacja” Raya Cooneya 
i Johna Chapmana, Teatr Kome-
dia z Warszawy, reżyseria Tomasz 
Dutkiewicz, występują m.in. Julia 
Kamińska/ Karolina Nowakow-
ska, Edyta Olszówka, Piotr Zelt, 
Agnieszka Warchulska/ Katarzy-
na Zielińska. 

WYSTAWY:
GORL ICE:  Dom Polsko – Słowac-
ki im. Dusana Jurkovica, „Chi-
ny. Państwo od środka” – wy-
stawa autorstwa Henryka Plato, 
Rak’n’Roll – wystawa fotogra-
fii Amazonek; Muzeum Dwo-
ry Karwacjanów i Gładyszów, 
wystawa malarstwa Wiesława 
Wodnickiego; 

KRYNICA – ZDRÓJ:  godz. 11–19, 
codziennie, Galeria Sztuki „Sie-
dlisko”, sala wystawiennicza, wy-
stawa malarstwa Józefa Francza-
ka; Muzeum Nikifora, Za ścianą 
świata – wystawa malarstwa Wła-
dysławy Iwańskiej; 
NOWY SĄCZ:  śr. – nd., Galeria 
Dawna Synagoga, Wystawa Sztu-
ki Cerkiewnej ilustrująca doro-
bek kultury łemkowskiej, m.in. 
nieprezentowane dotąd zabyt-
ki; wt. – nd., Galeria Marii Rit-
ter, Handel winem – wystawa 
fotograficzna ilustrująca dzie-
je wytwórstwa i handlu winem 
na Sądecczyźnie i Spiszu; Dom 
Gotycki, Malarstwo Agaty Ro-
ściechy – wystawa prac laure-
atki Biennale Pasteli 2008; pn. 
– pt., Sądecki Park Etnograficz-
ny, Miasteczko Galicyjskie, Jak 
powstaje skansen – wystawa 
prezentująca historię Sądeckiego 
Parku Etnograficznego; Galeria 
SOKÓŁ, Aus Gallovitz – wernisaż 
wystawy grafiki Violi Tycz; Ga-
leria TPSP, wystawa malowanych 
kompozycji z kamieni autorstwa 
Stefana Kołodzieja; Mała Galeria, 
XVIII Mały Festiwal Form Arty-
stycznych, wystawa malarstwa 
i obiektu Grzegorza Sztwiertni; 
godz. 8–15, pn. – pt., Zabytko-
we piwnice SBP, wystawa ksią-
żek i czasopism o Lwowie pt. „Co 
dusza zapragni, co oku zubaczy, 
co uchu usłyszy”; 
L IMANOWA: godz. 9–14 (pon. 
– pt.), 10–13 (sob. – nd.) Muzeum 
Regionalne Ziemi Limanowskiej, 
wystawa „40 twórców na 40–lecie 
Muzeum”. 

REPERTUAR KIN:
21 października
NOWY SĄCZ:  KROKUS: godz.16, 
18.15, 20.30, The social ne-
twork (USA 2010, dramat); SO-
KÓŁ: godz. 15, 17, Legendy Sowie-
go Królestwa. Strażnicy Ga’holle 
3D, premiera (dubbing, b/o., USA, 
Australia 2010); godz. 20.45, Res-
ident Evil: Afterlife 3D (Niem-
cy, Francja, Polska 2010, hor-
ror/akcja); godz. 19, Pirania 3D 

(USA 2010, horror); godz. 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30, Śluby panień-
skie (Polska 2010, komedia); godz. 
18, Wichry Kołymy, sala stu-
dyjna (Francja, Niemcy, Polska 
2010, biograficzny/dramat); godz. 
20.15, Zgorszenie publiczne, sala 
studyjna (Polska 2009, komedia 
romantyczna);
L IMANOWA: KLAPS: godz. 16, 
18, Legendy Sowiego Króle-
stwa: Strażnicy Ga’hoole (Au-
stralia, USA 2010, animowany, 
b/o.); godz. 20, Stosunki między-
miastowe (USA 2010, komedia 
romantyczna); 
KRYNICA – ZDRÓJ:  JAWORZY-
NA: godz. 18, 20, Pirania 3D (USA 
2010, thriller); godz. 11, 14, 16, Le-
gendy Sowiego Królestwa: Straż-
nicy Ga’hoole 3D (Australia 2010, 
animowany, b/o.); 
GORL ICE:  WIARUS: godz. 17, Ba-
zyl. Człowiek z kulą w głowie 
(Francja 2009, komedia krymi-
nalna); godz. 19, Stosunki mię-
dzymiastowe (USA 2010, komedia 
romantyczna); 

22 – 27 października
NOWY SĄCZ:  SOKÓŁ: godz. 
15.30, 21, Śluby panieńskie (Pol-
ska 2010, komedia romantycz-
na); godz. 15, 17 (22, 24–27 oraz 
dodatkowo godz. 11, 13 – 24 paź-
dziernika), godz. 11, 18.30 (23 
października), Legendy Sowie-
go Królestwa 3D (USA 2010, ani-
mowany/ dubbing); godz. 20.45, 
Resident Evil: Afterlife 3D (Niem-
cy 2010, horror) – film nie będzie 
wyświetlany 23.10; godz. 16, 18, 
Zwycięzca (Włochy, Francja 2009, 
dramat/ sala studyjna); godz. 19, 
20.30(23 października), Chrzest 
(Polska 2010, dramat obyczajo-
wy); godz. 17.30, 20.15, Essen-
tial Killing (Polska/Norwegia/
Węgry 2010, thriller); 26 paź-
dziernika, godz. 19, Będzie głośno 
(USA 2008, dokument muzyczny); 
KROKUS: godz. 16, 18.15, 20.30, 
The social network (USA 2010, 
komediodramat); 

L IMANOWA: KLAPS: godz. 20, 
Salt (USA 2010, thriller); godz. 
16, 18, Legendy Sowiego Króle-
stwa: Strażnicy Ga’hoole (Austra-
lia, USA 2010, b/o.);
KRYNICA ZDRÓJ:  JAWORZYNA: 
godz. 11, 13, 15, 17, Legendy So-
wiego Królestwa: Strażnicy Ga-
’hoole (Australia, USA 2010, b/o.); 
godz. 19, Avatar: wersja specjalna 
3D (USA 2010, akcja, fantasy);
GORL ICE:  WIARUS: godz. 17, Jak 
ukraść księżyc (USA 2010, animo-
wano–familijny, b/o.); godz. 19, 
Wall street: pieniądz nie śpi (USA 
2010, obyczajowy);

POLECAMY

THE SOCIAL  NETWORK:  Pewnego 
październikowego wieczoru 2003 
roku, po zerwaniu z dziewczy-
ną, Mark (Jesse Eisenberg) wła-
muje się do uniwersyteckiej sieci 
komputerowej i tworzy stronę in-
ternetową, będącą bazą studentek 
Harvardu. Następnie umieszcza 
obok siebie zdjęcia... dziewcząt 
i zadaje użytkownikom pytanie 
o to, która z nich jest atrakcyjniej-
sza. Strona otrzymuje nazwę Fa-
cemash i staje się niezwykle po-
pularna wywołując jednocześnie 
mnóstwo kontrowersji. Mark zo-
staje oskarżony o celowe złamanie 
zabezpieczeń, pogwałcenie praw 
autorskich i naruszenie prywat-
ności. Jednak to właśnie wtedy 
rodzi się zarys Facebooka… 

KINGA STUDZIŃSKA

Informacje

R E K L A M A

Karnet kulturalny

Spektakle Jesiennego Festiwalu Teatralnego są głównym 
wydarzeniem kulturalnym tego tygodnia FOT. A. RAMS

Kadr z filmu The Social Network
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Edukacja

W najbliższą sobotę 7 tysięcy najzdol-
niejszych uczniów w Małopolsce roz-
pocznie zajęcia w ramach projek-
tu „Diament”. Młodzi ludzie uważają, 
że to świetna przygoda, której efekty 
przydadzą się w życiu. Możemy mieć 
też dodatkową satysfakcję – program 
powstał w Nowym Sączu.

Diamenty mogą świecić pełnym 
blaskiem, ale dopiero, gdy się je 
oszlifuje. Podobnie jest z talentem 
i umiejętnościami. Ale niestety, je-
żeli się ich nie pielęgnuje – nie-
wiele z nich pozostaje. Właśnie 
opracowano patent na szlifowa-
nie talentów zdolnych uczniów. 
Projekt „Diament” to innowacyj-
ne przedsięwzięcie, które stawia 
sobie za cel wyszukiwanie najzdol-
niejszych uczniów w regionie i roz-
wijanie ich zainteresowań. 

Pomysł zrodził się dwa lata temu. 
Od roku jest realizowany przez Ma-
łopolskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. Partnerem jest Wyż-
sza Szkoła Biznesu – National–Lo-
uis University w Nowym Sączu oraz 
National–Louis University w Chi-
cago. Projekt powstał z inicjatywy 
Zarządu Województwa Małopol-
skiego. Jego budżet to 20 mln zł ze 
środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 – Formy, które są stosowa-
ne w pracy z uczniem zdolnym, 
w opinii wielu środowisk są nie-
wystarczające – mówi Krystyna 
Dynowska–Chmielewska, kierow-
nik projektu. Dlatego postanowio-
no wprowadzić nowe rozwiązania. 
Pierwszy etap realizacji projektu 
to opracowanie programu eduka-
cyjnego przez polskich ekspertów, 
przy wsparciu amerykańskich 
kolegów. To właśnie na systemie 
z Chicago wzorowali się pomysło-
dawcy DiAMEnTu. 

Drugi etap to diagnoza uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów 
i średnich. Przeprowadzono te-
sty, w których udział wzięło 28 tys. 

uczniów z Małopolski. – Diagnoza, 
którą zastosowaliśmy nie ma pre-
cedensu w skali kraju. Nikt nie zro-
bił takiego badania, na takiej grupie 
uczniów – przekonuje kierownik 
projektu.

Szkoły mogły zgłosić do progra-
mu 10 proc. swoich najzdolniej-
szych uczniów. Po weryfikacji ich 
umiejętności, do programu zakwa-
lifikowało się prawie 13 tys. dzieci 
i młodzieży. Uczniowie zostali po-
dzieleni na grupy, w których będą 
pracować nad takimi przedmiota-
mi jak: angielski, technologia infor-
macyjno–komunikacyjna, przed-
siębiorczość i matematyka. 

Początkowo miało ruszyć 800 
grup, ale już wiadomo, że to się 
nie uda. 

– Nie jesteśmy w stanie zapew-
nić obsady kadrowej dla wszyst-
kich. Nie zgłosiła się wystarczająca 
liczba nauczycieli – mówi Krysty-
na Dynowska– Chmielewska.

23 października pracę rozpocz-
nie 430 grup (około 7 tys. uczniów 
zakwalifikowana do projektu). 
Szczęśliwcy będą pracować w opar-
ciu o najnowsze programy eduka-
cyjne, które mają rozwijać umie-
jętności nie tylko o charakterze 
przedmiotowym, ale i kompeten-
cje ponadprzedmiotowe. 

– To, czego brakuje w syste-
mie pracy z uczniami zdolnymi 
to rozwijanie takich obszarów jak 
twórcze myślenie, rozwiązywanie 
problemów, poszukiwanie infor-
macji, współpraca w zespole, do-
prowadzenie do końca rozpoczę-
tego zadania.

Uczniowie będą mieli okazję brać 
udział w opracowaniu projektów, 
które będą prezentować na zaję-
ciach. Skorzystają z letniej szkoły. 
Tam wykładowcami będą także na-
uczyciele z National–Louis Univer-
sity w Chicago. Program potrwa do 
2012 r., potem pod okiem eksper-
tów, zostaną opracowane wyniki 
przedsięwzięcia. (CYG)

Mateusz Pasiut, uczeń klasy VI 
Szkoły Podstawowej 
w Brzeznej – Litaczu:
– Zdawałem test z języka an-
gielskiego. Uważam, że był dość 
łatwy. Zaskoczyła mnie nato-
miast część psychologiczna. Nie 
spodziewałem się takich pytań. 
Były trudne, chociaż momenta-
mi zabawne. Dzięki uczestnic-
twu w programie chcę nauczyć 
się swobodnie rozmawiać po an-
gielsku. Uważam, że jest to naj-
ważniejsze w obecnych czasach, 
kiedy drzwi Europy stoją przed 
nami otworem. Mnie najbar-
dziej przyda się to w czasie wa-
kacji, które z rodziną spędzamy 
za granicą. Poza tym uczestnic-
two w programie może mi po-
móc w zdobyciu wyższego wy-
kształcenia, lepszej i ciekawszej 
pracy, poznawaniu świata, cie-
kawych miejsc i ludzi.

Paulina Załubska, uczennica 
II klasy gimnazjum w Zespole 
Szkół Społecznych SPLOT 
w Nowym Sączu:
– Myślę, że zakwalifikowanie 
się do programu, nie było aż tak 
trudne jak się spodziewaliśmy. 
Poradziłam sobie z zdaniami 
z matematyki tak dobrze, dzię-
ki naszym nauczycielom. Wie-
le osób starało się o to wyróż-
nienie, więc musieliśmy ciężko 
pracować, aby na nie zasłużyć. 
Mam nadzieję, że ten program 
rozwinie moje zainteresowa-
nia, pomoże zwiększyć umie-
jętności, a wyniki będą długo 
widoczne w moim życiu. Twór-
cze myślenie, które wypraco-
wuje matematyka jest potrzeb-
ne w każdej dziedzinie życia. Nie 
można go nabyć, trzeba wypra-
cować. Ono pomaga odnaleźć 
się w każdej sytuacji i rozwiązać 
każdy problem.

Weronika Mędoń, uczennica 
VI klasa Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Sączu:
– Uwielbiam zagadki logiczne 
i trudne do rozwiązania zadania, 
dlatego zgłosiłam się do udzia-
łu w zajęciach z matematyki. Za-
dania nie były proste, a chętnych 
było dosyć dużo, więc cieszę się, 
że udało mi się zakwalifikować. 
Lubię uczestniczyć w dodatko-
wych zajęciach i mam nadzie-
ję, że w trakcie programu na-
uczę się wielu ciekawych rzeczy 
i poznam nowych ludzi. Nie wiem 
jeszcze, kim kiedyś zostanę. Lu-
bię przedmioty humanistyczne, 
informatykę i języki obce, może 
więc udział w Diamencie pomoże 
mi podjąć decyzję.

Wicedyrektor Zespołu Szkół 
Społecznych „Splot” w Nowym 
Sączu Anna Rapcia:
– Wszystkie szkoły miały równe 
szanse, by dostać się do programu. 
W „Splocie” nominacje kandyda-
tów przeprowadzono zgodnie z za-
mysłem autorów „Diamentu”. Na-
uczyciele mieli możliwość podania 
kandydatur uczniów, a po dyskusji 
ustalono ostateczną listę nazwisk. 
Na pewno wyzwaniem okazało się 
przeprowadzenie testów kwalifiku-
jących uczniów do programu. Po-
ważnym utrudnieniem był wymóg, 
by instrukcje dotyczące testów na-
uczyciele mogli otworzyć dopie-
ro w momencie ich przeprowadza-
nia. Nauczyciele powinni mieć czas 
na wcześniejsze ich przeczytanie. 
Nie mamy też żadnej gwarancji, że 
we wszystkich szkołach testy zo-
stały równie rzetelnie zorganizowa-
ne. Mamy jednak nadzieję na stwo-
rzenie uczniom nowatorskiego typu 
zajęć, dzięki którym będą mogli roz-
wijać swoje uzdolnienia w grupie 
z różnych szkół.

Dyrektor Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Franciszka 
Blachnickiego w Nowym Sączu 
Zbigniew Małek:
– Projekt „Diament” wyszedł na-
przeciw naszym dotychczaso-
wym działaniom. Nareszcie ktoś 
pomoże szlifować talenty i pa-
sje uczniowskie. Nic dziwnego, że 
z naszej szkoły do projektu za-
kwalifikowało się ponad 15 proc. 
uczniów klas IV–VI. Wielu z nich 
jest wszechstronnie uzdolnionych 
– mogliby zakwalifikować się 
do tego projektu we wszystkich 
czterech obszarach przedmioto-
wych. Są wśród nich uczniowie 
uzdolnieni sportowo i artystycz-
nie trenujący w klubach sporto-
wych i grających na różnych in-
strumentach. Zainteresowanie 
projektem było bardzo duże. Naj-
większym dylematem był wy-
bór obszaru, w którym uczniowie 
chcieli się sprawdzić. Spodziewam 
się dużych efektów ich indywidu-
alnej pracy.

(MC)

Szlifowanie diamentów

Krystyna Dynowska: – Diagnoza, którą zastosowaliśmy nie ma 
precedensu w skali kraju

Powiedzieli

Mateusz Pasiut: – Chcę nauczyć się swobodnie rozmawiać 
po angielsku

Weronika Mędoń: – Uwielbiam zagadki logiczne i trudne zadania
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Kobieta

R E K L A M A

– Dla kogo jest fit ball?
– Fit ball jest absolutnie dla każ-

dego kto potrzebuje ruchu w zor-
ganizowanym zakresie, tak jak się 
to odbywa na zajęciach fitness. Nie 
ma znaczenia płeć, wiek, waga, stan 
zdrowia, jeśli oczywiście lekarz nie 
znajduje przeciwwskazań. Jednym 
słowem piłki są dla każdego. Polecane 
są zwłaszcza osobom, które prowa-
dzą siedzący tryb życia. Nie wymaga-
ją wyjątkowej kondycji, wytrzyma-
łości, siły czy elastyczności, a jedynie 
minimum sprawności.
– Ale piłki raczej kojarzą się z mało po-
ważną, dobrą dziecięcą zabawą.

– Pierwsze wrażenie rzeczywiście 
jest takie, że jest to infantylna zaba-
wa, dlatego dla niektórych w pierw-
szej chwili bywa to krępujące. Na 
początku zajęć zawsze jest zabaw-
nie, zwłaszcza w części kardio, czy-
li podczas skakania na piłce siedząc 
z bardzo różnymi konfiguracjami rąk 
i nóg. Jest przy tym mnóstwo śmie-
chu, szczególnie jeśli ktoś spadnie. 

Jednak z czasem, kiedy trzeba na pił-
ce usiąść, wziąć ją do ręki, widzi się, 
jak istotna jest współpraca z piłką, 
jak ważne jest odpowiednie ćwicze-
nie. Bo piłka bywa złośliwa i za nie-
właściwe traktowanie odpłaca zrzu-
ceniem z siebie. W tym momencie 
oczywiście ona nadal jest zabawna, 
ale widać też wtedy, że ten dziwny 
sprzęt robi niesamowite rzeczy z cia-
łem. Oczywiście ćwiczenie jest nie-
kontuzyjne, w pełni bezpieczne i na-
prawdę sprawia dużą przyjemność.
– Trening ma przede wszystkim spa-
lać tłuszcz?

– Zajęcia mają spalać tłuszcz, ale 
nie są to ćwiczenia o bardzo wysokiej 
intensywności. Przy treningu kar-
dio rumieńce pojawiają się od razu. 
Po trwających sześćdziesiąt minut 
ćwiczeniach panie są zmęczone, spo-
cone, czyli zaczął się proces spalania 
tkanki tłuszczowej, ale nie są wykoń-
czone do granic możliwości. Spokoj-
nie mogą wziąć prysznic i wrócić do 
codziennych zajęć.

– Panie, którym zależy na zrzuceniu 
zbędnych kilogramów, chciałyby wi-
dzieć spektakularne efekty. Widać je?

– To naturalne, że każdy oczeku-
je widocznego efektu, ale trzeba so-
bie uświadomić, że aby go uzyskać, 
nie wystarczy ćwiczyć w sali fitness. 
Konieczna jest także praca w domu, 
trzymanie diety, reżimu żywienio-
wego. Bardzo ważny jest bilans ener-
getyczny, czyli kalorie spalone w cią-
gu dnia muszą przewyższać kalorie 
pobrane. Wydaje mi się, że przy takiej 
podstawowej formie – zajęcia dwa 
trzy razy w tygodniu, już po miesiącu 
rzeczywiście pojawiają się widoczne 
gołym okiem efekty.
– Dodatkowym efektem zajęć jest od-
ciążenie kręgosłupa.

– To bardzo istotne, piłki pomaga-
ją odciążyć kręgosłup, zwłaszcza od-
cinek krzyżowo–lędźwiowy i szyjny. 
To szalenie ważne, zwłaszcza, jeśli się 
ma pracę biurową. Panie zauważają 
też, że ćwiczenia, które sprawiają im 
trudność podczas leżenia na macie, 

na piłce są absolutnie możliwe, bar-
dzo łatwe, a piłki w naturalny sposób 
współgrają z ich ciałem. Na piłkach 
jest też kilka ćwiczeń, które anga-
żują przywodziciel uda, a także małą 
miednicę. W pewnym wieku kobiety 
mają problem z nietrzymaniem mo-
czu. Te ćwiczenia poprzez ściska-
nie udami piłki, wpływają na mię-
śnie miednicy, dzięki czemu ta dosyć 
kłopotliwa i wstydliwa przypadłość 
zaczyna być bardziej kontrolowana.
– Fit ball wskazany jest także dla ko-
biet w ciąży?

– Oczywiście w naszym klubie jest 
ich mniejszość – pojawiają się dziew-
czyny w początkowych miesiącach 
ciąży. Pewnie dlatego, że jeszcze nie 
bardzo jest rozwinięta świadomość 
osób ćwiczących, że ciąża to nie cho-
roba, tylko stan fizjologiczny, w cza-
sie którego można normalnie funk-
cjonować. Piłka jest jak najbardziej 
polecana, oczywiście z ćwiczenia-
mi mniej skaczącymi, mniej inten-
sywnymi, a bardziej statycznymi. Ale 
ciąża i piłka to jest absolutnie świet-
ne połączenie. (JOMB)

Poskacz na piłce
ROZMOWA  z instruktorką fitness MARLENĄ OLCZYK
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Imię i nazwisko: Jacek Tomczak
Data i miejsce urodzenia: 
22.08.1971
Klub: Lubań Tylmanowa
Dyscyplina: piłka nożna
Stan cywilny: żona Agata i córki (Si-
mona, Nikola)
Wykształcenie: średnie
Przebieg kariery: Warmia Olsz-
tyn, Stal Mielec, Arka Gdynia, Ka-
max Kańczuga, Wisłoka Dębica, 
Sandecja, Poprad Muszyna, Po-
goń Leżajsk, LKS Jodłownik, Podha-
le Chicago, Watra Białka Tatrzańska 
Chicago, Start Nowy Sącz, Jarmuta 
Szczawnica, Lubań Tylmanowa.
Ulubiona obok uprawianej dyscy-
plina: siatkówka.
Film, który zapamiętałem: 
„Gladiator”.
Najchętniej jadam: żurek.
Z przyjemnością pijam: piwo.
W wolnych chwilach lubię: oglądać 
dobry mecz siatkarski.
Muzyka, której słucham: 
„Metallica”.
Ideał sportowca: Giba.
Sportowy sukces: 3 miejsce mi-
strzostw Polski juniorów starszych 
z Warmią Olsztyn, 65 występów w re-
prezentacji Polski juniorów i pierw-
szoligowe występy w Stali Mielec 
(5 miejsce w I lidze sezon 1992/93).
Największa porażka: brak.
Moje marzenie: zdrowie, szczęście 
żony, córek i swoje. (MAK)

Sport

Kalendarzyk piłkarski

R E K L A M A

I liga
GKS Katowice – Sandecja s. 
17, Pogoń Szczecin – Kolejarz 
Stróże n. 17. III liga: Kmita Za-
bierzów – Poprad Muszyna n. 
14. IV liga: Orkan Szczyrzyc 
– Lubań Maniowy n. 14:30, 
Lotnik Kryspinów – Orzeł Ba-
lin s. 14, Glinik Gorlice – Kar-
paty Siepraw n. 14, MKS Al-
wernia – LKS Mogilany s. 14, 
Hutnik Nowa Huta – Dunajec 
Zakliczyn s. 14:30, Sandecja II 
– IKS Olkusz n. 12, Limanovia 
– Bocheński KS s. 14:30, Prze-
ciszovia Przeciszów – Wolania 
Wola Rzędzińska s. 14.

V liga
Helena Nowy Sącz – Tucho-
via Tuchów s. 15, Polan Żabno 

– Iskra Tarnów s. 15, Nowa 
Jastrząbka – Skalnik Kamion-
ka Wielka n. 14, Watra Biał-
ka Tatrzańska – Grybovia 
n. 14, Łosoś Łososina Dol-
na – Olimpia Pisarzowa n. 14, 
Olimpia Wojnicz – KS Tym-
bark n. 15, Termalica Bruk–
Bet II – Nieciecza Orzeł Dęb-
no n. 15, Barciczanka Barcice 
– Piast Czchów n. 15. VI liga 
(niedziela): Dobrzanka Do-
bra – Jordan Jordanów 14:30, 
Zawada Nowy Sącz – LKS Jo-
dłownik 14:30, Poprad Ry-
tro – Gorce Kamienica 14:30, 
Przełęcz Tylicz – Sokół Stary 
Sącz 14:30, Gród Podegrodzie 
– LKS Kobylanka 11, Ogniwo 
Piwniczna–Zdrój – LKS Sza-
flary 14:30. Victoria Witowice 

Dolne – KS Zakopane 14:30, 
Orzeł Wojnarowa – ULKS Ko-
rzenna 14:30. A klasa Nowy 
Sącz (niedziela): LKS Świ-
niarsko – Budowlani Jazow-
sko 14:30, Hart Tęgoborze 
– Librantovia, 14:30, Piątko-
wa Łęg – KPT Nawojowa 11, 
Zabełcze Nowy Sącz – Dą-
brovia Wielogłowy 11, Na-
woj Nawojowa – Dunajec/
Start Nowy Sącz 14:30, LKS 
Łęka – Zamczysko Marcin-
kowice 11, Zawisza Rożnów 
– Zuber Krynica–Zdrój 14:30, 
Zyndram Łącko – Jedność 
Nowy Sącz 11. A klasa Nowy 
Sącz – Gorlice: Torcida Sme-
rekowiec – LKS Uście Gorlic-
kie s. 14, LKS Zagórzany – Po-
lany Berest n. 14, Ogień 

Sękowa – Wicher Mogilno n. 
11, KS Biecz – Królovia Kró-
lowa Górna n. 13, LKS Ropa 
– Victoria Śnietnica n. 11, LKS 
Łużna – KS Bobowa n. 14, LKS 
Biała Brunary – LKS Wójtowa 
n. 14, LKS Szymbark – Nafta 
Kryg n. 14. A klasa Limanowa, 
niedziela: Słomka Siekierczy-
na – Zalesianka Zalesie 14, Ja-
worzanka Jaworzna – LKS 
Rupniów 14, Turbacz Msza-
na Dolna – Orkan II Szczyrzyc 
11, Laskovia Laskowa – LKS 
Mordarka 11, Zenit Kasinka 
Mała – Śnieżnica Kasina Wiel-
ka 15, AKS Ujanowice – Sokół 
Słopnice 14, Krokus Przyszo-
wa – Witów Mszana Górna 14. 
B klasa Nowy Sącz (niedzie-
la): LKS Cieniawa – LKS Ubiad 

14:30, Galicja Nowy Sącz 
– Biegoniczanka Nowy Sącz 
11, Górka Szczereż – Chruśli-
ce Nowy Sącz 14:30, Amator 
Paszyn – Jaworzynka Gołko-
wice 11, Tabaszovia – Przeta-
kówka Nowy Sącz 11. B klasa 
Gorlice (niedziela): Olimpij-
czyk Racławice – Sokół Stasz-
kówka 14, LKS Bystra – LKS 
Grudna Kępska 14, Moszczan-
ka Moszczenica – LKS Łosie 
14, LKS Kwiatonowice – LKS 
Kobylanka II 14. B klasa Li-
manowa (niedziela): Olimpia 
II Pisarzowa – KS Tymbark II 
11, Płomień Limanowa – Li-
manovia II 14, Ostra Olszów-
ka/Raba Niżna – Stradomka 
Skrzydlna 14.

(opr. MAK) 

Z prywatnego życia sportowca

STRÓŻE.  Marek Motyka został nowym trenerem piłkarzy Kolejarza. 
Motyka jako piłkarz najlepsze lata swojej kariery spędził w Wiśle Kra-
ków. Jako trener prowadził m.in. ekstraklasowe zespoły Polonii War-
szawa, Korony Kielce i Górnika Zabrze.
NOWY SĄCZ.  Radni miejscy zdecydowali o zaciągnięciu 2,5 mln 
zł kredytu na wykonanie sztucznego oświetlenia stadionu Sande-
cji. Klub posiada warunkową zgodę Polskiego Zwiąku Piłki Nożnej na 
rozgrywanie I–ligowych meczów na stadionie im. o. Augustynka. Do 
uzyskania pełnej licencji konieczne jest m.in. posiadanie jupiterów.

KRÓTKO
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– Pana kariera zaczęła się w Zyndra-
mie Łącko, klubie z A klasy. Jaka jest 
recepta na sukces rozpoczynając od 
tak niskiego poziomu?

– Na razie nie odniosłem żad-
nego sukcesu. Pochodzę z Łącka 
i tam też stawiałem pierwsze kroki 
w mojej przygodzie z piłką. W Zyn-
dramie grałem w trampkarzach. 
Przełomowy był mecz z Dunaj-
cem Nowy Sącz. Pojawił się na nim 
Marek Górecki, trener młodzieżo-
wych drużyn Sandecji, to on ścią-
gnął mnie do Nowego Sącza. Grając 
jeszcze w Zyndramie otrzymałem 
powołanie do trampkarskiej re-
prezentacji Małopolski. Potem wy-
stępowałem w juniorach Sandecji. 
Na spotkaniu SMS Kraków obec-
ny był Bernard Kapuściński. Pro-
wadził młodzieżowe drużyny Legii 
Warszawa, ale pochodził z Gor-
lic i często bywał w naszych stro-
nach. Moja gra przypadła mu do 
gustu i w ten sposób znalazłem się 
w stolicy. Aby coś osiągnąć w piłce 
trzeba ciężko pracować, przykła-
dać do treningów i przede wszyst-
kim mieć zdrowie.
– Legia Warszawa była wielką szansą 
na szybką karierę.

– Pobyt w stolicy to doskonała 
lekcja. Wspominam ten czas bar-
dzo dobrze. Często trenowałem 
z pierwszą drużyną prowadzoną 
wówczas przez Jana Urbana. Na-
tomiast grywałem w Młodej Eks-
traklasie. Wiem, że trener Urban 
często o mnie wypytywał i inte-
resował się moimi postępami. Po-
jawiały się pogłoski, że znajdę się 

w kadrze pierwszego zespołu. Po-
lityka klubu była jednak inna. Po-
zyskano wielu zawodników z za-
granicy i moja szansa przepadła.
– Czy z perspektywy czasu żałuje Pan 
przejścia do Sandecji?

– Niektórzy uważają, że po-
wrót do Nowego Sącza był krokiem 
wstecz w moim wykonaniu. To, że 
grałem w Legii nie może być argu-
mentem potwierdzającym słuszność 
takich twierdzeń. Występowałem 

przecież w Młodej Ekstraklasie. Dla-
tego teraz gra w I lidze jest dla mnie 
bardzo dużym pozytywnym prze-
skokiem. Mogę grać na wiele wyż-
szym poziomie. Przechodząc do 
Sandecji z całą pewnością wykona-
łem krok do przodu.
– Nowy sezon jest dla Pana bardzo 
udany. Miejsce w podstawowym skła-
dzie i gol w ostatnim spotkaniu z Gór-
nikiem Łęczna. Czuje się Pan gwiaz-
dą Sandecji?

Sport

Dobry 
pomysł!

Twoja 
reklama

w „Dobrym Tygodniku 
Sądeckim”

Zadzwoń:    18 544 64 41 
18 544 64 40

R E K L A M A

– Strzeliłem gola i od razu zrobił 
się szum wokół mojej osoby. Cieszę 
się, że mogę grać w podstawowym 
składzie i to jest najważniejsze. Nie 
czuję się żadną gwiazdą, bo nią po 
prostu nie jestem.
– Początki były jednak trudne. W run-
dzie wiosennej ubiegłego sezonu nie-
wiele Pan grywał w sądeckiej drużynie.

– Nie było kłopotów z akli-
matyzacją, zostałem znakomicie 
przyjęty w zespole. Przegrałem 
rywalizację z Rafałem Jędrszczy-
kiem (obecnie piłkarz Koleja-
rza Stróże – przyp. red.). Miałem 
swoją szansę, ale słabiej wypadłem 

i dlatego byłem rezerwowym 
zawodnikiem.
– Jakie plany na przyszłość? Po uda-
nych występach może ponownie ode-
zwać się Legia Warszawa. I co wtedy?

– Na pewno moim celem jest gra 
w Ekstraklasie. Być może osiągnę go 
wspólnie z Sandecją. Kontrakt mam 
tak skonstruowany, że Legia może 
mnie odkupić w każdym okienku 
transferowym. Po ostatnich spo-
tkaniach trenerzy z Warszawy za-
częli do mnie wydzwaniać. Praw-
dopodobnie moja gra będzie teraz 
obserwowana przez wysłanników 
Legii. Ale to w tej chwili jest mniej 
istotne. Jestem zawodnikiem San-
decji i skupiam się na najbliższych 
spotkaniach tej drużyny. Mamy 
trudną końcówkę rundy.
– Tworzy Pan parę stoperów ze Sło-
wakiem Jano Frohlichem. Pan ma 21 
lat, Frohlich jest o 15 lat starszy. To 
różnica pokoleń. To w czymś prze-
szkadza na boisku?

– Znam swoje miejsce w sze-
regu. Jano jest przywódcą druży-
ny. Bardzo dobrze się rozumiemy. 
W Zyndramie Łącko zaczyna-
łem jako napastnik. Potem pró-
bowany byłem na różnych po-
zycjach. W Legii zacząłem grać 
na stałe na pozycji stopera. Te-
raz bardzo mi pomagają rady Jano 
Frohlicha, to piłkarz z ogromnym 
doświadczeniem.
– Urodził się Pan w Limanowej. Przy-
padek czy jakieś szczególne związki 
z tym miastem?

– Musiałbym mojej mamy za-
pytać jak to dokładnie było. A tak 
na poważnie, to zwykły zbieg oko-
liczności. Poza miejscem urodzenia 
z Limanową nic mnie łączy.

Rozmawiał JACEK BUGAJSKI

Strzeliłem gola i od razu zrobił się szum
ROZMOWA  z DAMIANIEM ZBOZ IEN IEM , nową nadzieją sądeckiej piłki

Imię i nazwisko: Damian Zbozień
Data i miejsce urodzenia: 25 kwietnia 1989 roku w Limanowej
Obecny klub: Sandecja Nowy Sącz.
Waga/wzrost: 186 cm / 80 kg.
Stan cywilny: kawaler.
Wykształcenie: średnie.
Przebieg kariery piłkarskiej: Zyndram Łącko (trampkarze), Sandecja (juniorzy), 
Legia Warszawa (ME), Sandecja.
Ulubiona obok uprawianej dyscyplina sportowa: siatkówka.
Ulubiony film: „Gladiator”.
Najchętniej jadam: makaron z sosem carbonara.
Z przyjemnością pijam: sprite.
W wolnych chwilach lubię: oglądać zawody sportowe.
Mzyka, której słucham: bardzo różnorodna, nie mam ulubionego gatunku.
Ideał sportowca: Hiszpan Carles Puyol, stoper Barcelony, mistrz świata Europy 
świata w piłce nożnej.
Sportowy sukces: Gra w młodzieżowej kadrze Polski do lat 21 w spotkaniu z Ru-
munią i Danią.
Największa porażka: kontuzja.
Moje marzenie: przede wszystkim zdrowie i gra w Ekstraklasie.

(JABU)

Damian Zbozień pierwszą strzeloną bramkę dla Sandecji zadedykował swojej dziewczynie Patrycji

Z prywatnego życia sportowca
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Sandecja nadal jest na fali, grając 
w czołówce I ligi, a frekwencja na me-
czach w Nowym Sączu spada. Dlacze-
go? – Może kibice oczekują gry o jesz-
cze wyższe cele – zastanawia się 
Dariusz Wójtowicz. Niektórzy narzekają 
na oprawę spotkań, ceny biletów, niski 
komfort na trybunach, a czasem nawet 
na poziom zawodów.

Ledwie 2 tys. kibiców na meczu czo-
łowej drużyny I ligi z Górnikiem Łęcz-
na zaskoczyła działaczy, sztab szkole-
niowy i piłkarzy. Na stadion przy ul. 
Kilińskiego w zeszłym sezonie przy-
chodziło czasami nawet trzy razy 
więcej widzów. Trener sądeczan Da-
riusz Wójtowicz nie krył zdziwienia 
spadkiem zainteresowania ze strony 
sympatyków Sandecji.

– Szacunek dla kibiców, którzy 
przychodzą i nawet w czasie kiep-
skiej pogody fantastycznie dopingu-
ją. Dziwię się, że na stadionie jest co-
raz mniej ludzi, bo jakość naszej gry 

nie spada. Wydaje mi się, że warto 
przychodzić na Sandecję. Nie wiem, 
czy się już wyniki przejadły? Po-
trzeba jeszcze wyższych celów? Aby 
bić się o wyższe cele potrzebna nam 
jest publika. Może zarząd powinien 
zmobilizować albo zachęcić kibi-
ców i jeszcze większy nacisk poło-
żyć na marketing. Coś trzeba zrobić, 
bo szkoda psuć tak dobrze rozpoczę-
ty sezon i niezłą grę faktem, że kibi-
ców jest coraz mniej.

Zdaniem byłego piłkarza Sandecji 
Wojciecha Ślęzaka kibiców zniechę-
cać mogą ceny biletów i poziom za-
wodów. – Byłem na spotkaniu z Pia-
stem Gliwice – relacjonuje Wojciech 
Ślęzak. – To był mecz na szczycie ze 

spadkowiczem z Ekstraklasy. Szcze-
rze mówiąc poziom zawodów mnie 
nie zachwycił. Gra była taka jakaś 
senna, bez większych emocji. Potem 
byłem na meczu rezerw Sandecji z Li-
manovią. Tam również był bezbram-
kowy remis. Jednak piłkarze pokaza-
li walkę i niezwykłą ambicję. Mimo, 
że niższy szczebel rozgrywek, to wolę 
oglądać właśnie takie spotkania. Nie 
przeszkadza mi, że Sandecja ścią-
ga zamiejscowych piłkarzy. Jeśli tyl-
ko mają na to fundusze i taką obrali 
politykę, to już sprawa klubu. Pro-
blem będzie kiedy kurek z pieniędz-
mi zostanie zakręcony. Moim zda-
niem ceny biletów są za wysokie (20 zł 
normalny, 15 zł ulgowy – przyp. red). 

W każdym razie nie na kieszeń miesz-
kańców naszego regionu.

Wiernym kibicem Sandecji jest 
Zenon Szafraniec. Przed laty klu-
czowy zawodnik tej drużyny. – Po-
czątek sezonu był faktycznie tro-
chę niemrawy. Były spotkania, gdzie 
wiało nudą – przyznaje. – Według 
mnie brakowało przede wszystkim 
gry skrzydłami. Ostatnio gra zaczęła 
się kleić i chyba wszystko wraca do 
normy. Smutne, ale większość kibi-
ców nie potrafi wymienić podstawo-
wego składu Sandecji. Piłkarze są za-
miejscowi. Kiedyś było inaczej. Czuło 
się wtedy bardzo dużą więź z druży-
ną. Jest kiepskie nagłośnienie w cza-
sie zawodów, często nie słychać jak 

spiker podaje nazwiska piłkarzy. To 
na pewno należało by zmienić.

Prezes Sandecji Andrzej Danek 
uważa, że słabsza frekwencja była 
chwilowym zjawiskiem. Zwraca 
uwagę, że mecz z Wartą był transmi-
towany w telewizji, co mogło odcią-
gnąć kibiców od przyjścia na stadion. 
Natomiast w pojedynku z Górnikiem 
Łęczna sympatyków Sandecji mogło 
odstraszyć zimno. Prezes nie uwa-
ża również, aby bilety były za drogie. 
– Ostatnio wprowadziliśmy tzw. bile-
ty rodzinne – powiedział Andrzej Da-
nek. – Każda osoba dorosła może ku-
pić bilet rodzinny dla dzieci w cenie 
10 zł. Myślę, że atrakcyjny przeciw-
nik, zwłaszcza przy lepszej pogodzie 
wypełni stadion kibicami po brzegi.

Jeszcze w tym roku ruszy budo-
wa sztucznego oświetlenia. Z kolei 
w przyszłym planowana jest pod-
grzewana murawa i zadaszenie czę-
ści trybun.

JACEK BUGAJSKI

Zwycięstwa są, frekwencja maleje

Czy wyniki już nie cieszą?

Sport


