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• kolej krzesełkowa,
• zniżki i atrakcje dla dzieci
• snowpark
• trasy biegowe

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a

R E K L A M A

O koniu, co za człowiekiem 
chodzi jak pies
Koń był trzeźwy, woźnica pijany. Woźnica 
usłyszał wyrok za prowadzenie pod wpły-
wem alkoholu, ale odsiadywać go poszli 
razem. Pan Piotr i Kasztan. I tu w zasa-
dzie kończy się wątek sądowo–krymi-
nalny, a zaczyna opowieść o przyjaź-
ni człowieka i zwierzęcia. Wzruszająca 
opowieść. 

L STR. 9

Wypożyczalnia 
i wymiana dobra
Pan Bogdan stracił wzrok w dzieciństwie, póź-
niej inna choroba spowodowała, że resztę swo-
jego życia spędzi, leżąc. Potrzebuje łóżka rehabi-
litacyjnego na pilota. Koszt – 3 tys. zł. Wojtek po 
wypadku, przez jakiś czas będzie musiał poru-
szać się na wózku i o kulach – ich zakup to jed-
nak za drogi dla niego wydatek. Takich osób, jak 
Wojtek czy Bogdan jest więcej. Możesz im po-
móc, włączając się w budowę pierwszej w re-
gionie niekomercyjnej wypożyczalni sprzętu re-
habilitacyjnego i pierwszego w Polsce portalu 
darmowej wymiany takiego sprzętu. 

L STR. 7

W oborze jest cieplej
Śpi na kocach rozłożonych na sianie. Tuż przy 
krowie, bo tak cieplej. Dla 77–letniej Genowefy 
Lis z Siekierczyny obora od kilku lat jest domem. 
Mimo skrajnych warunków życia, trzaskających 
mrozów, nie ma zamiaru zmienić lokum. 

L STR. 13

SZANUJ SWÓJ CZAS, WYDARZENIA TYGODNIA W SKRÓCIE L STR. 4

Dokąd zmierza PKS?Dokąd zmierza PKS?
Od lat niedoinwestowany, z cherlawym taborem, a co 
za tym idzie zbierający baty w wyścigu o klienta i bo-

rykający się z problemami finansowymi sądecki PKS 
postawiony został w stan likwidacji. Dworzec auto-

busowy wystawiono na sprzedaż.  Dzieje się to niemal 
dokładnie w 61. urodziny. A firma zaczynała od dwóch 

autobusów z demobilu i trzech traktorów.
L Str. 8

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 M
U

ZE
U

M
 O

KR
ĘG

O
W

EG
O

 W
 N

O
W

YM
 S

ĄC
ZU

10 dni nie było 
z nim kontaktu
Witold Kocemba koń-
cem stycznia zdobył 
Aconcaguę. Na naj-
wyższym szczycie 
Ameryki Południowej 
zatknął m.in. propo-
rzec z logo sądeckiego 
Konspolu. Pełni tam 
funkcję dyrektora 
generalnego grupy 
do spraw produkcji. 
W piątek spodziewa-
ny jest w Kamion-
ce Wielkiej, gdzie 
mieszka.

L Str. 2

Kim będzie „Świr” w ŁKS?
Jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy lat 90. w Polsce, Piotr Świerczewski 
rozpoczyna nowy rozdział w futbolowej karierze – menedżera ŁKS Łódź. PZPN 
węszy w tym podstęp, bo –ich zdaniem – Świerczewski to zakamuflowany 
trener. Wywodzący się z Nowego Sącza, wielokrotny reprezentant kraju 
twierdzi, że wszystko jest w porządku. L Str. 15
FOT. LODZKIFUTBOL.PL
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LICZBA TYGODNIA

800 osóbKolejka do złożenia życzeń i gratu-
lacji prof. JÓZEFOWI HAŁASOWI* po 
uroczystym otwarciu jego wysta-
wy w Galerii BWA „Sokół” pt. „NaSą-
czanie” i odebraniu Tarczy Herbowej 
Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza, 
była długa. Profesor nie potrafił jed-
nak odmówić choć krótkiej rozmowy 
z każdym, kto do niego podszedł.

– Nie jest moim celem wypominanie 
Panu wieku, ale w pańskich obrazach 
dostrzegam niezwykłą wrażliwość 
młodego człowieka, dopiero później 
kunszt dojrzałego artysty?

– Zapewniam, że ja je namalo-
wałem. I mimo 85 lat wciąż tworzę. 
Ostatnio na kolanach figury akry-
lami na płótnie o rozmiarach 5,60 
na 4,80 m. Płótno nie było dobrze 
naciągnięte, więc po prostu się po 
nim czołgałem. 
– Pana świat obrazów jest bardzo ko-
lorowy. Wygląda na to, że mam do 
czynienia z niezwykłym optymistą, 
choć koleje Pana losu każą myśleć 
inaczej…

– Jestem pesymistą, ale z poczu-
ciem humoru.
– Nie widać.

– Czego? Poczucia humoru? 
(śmiech)
– To akurat niezaprzeczalne.

– Przeżywałam różne tragedie, 
byłem dzieckiem w czasie woj-
ny, po wojnie też czekały mnie 
i moją rodzinę trudne przejścia. 
Na starość uświadomiłem sobie, 
że źródłem mojego malarstwa 

jest zachwyt – przede wszyst-
kim naturą.
– Wystawa nosi tytuł NaSączanie, więc 
Pan może powiedzieć jako sądeczanin: 
sączę z natury.

– Chyba tak (śmiech). Stwo-
rzyłem cykle prac, które w nazwie 
miały inicjały NS, właśnie od No-
wego Sącza, np. „Najważniejsze 

Słowa”, bo zawsze chętnie pod-
kreślam swoje pochodzenie. Dziś 
jestem więc ogromnie wdzięczny 
za przyjęcie, jakie zgotowano mi 
w „Sokole”. Nawet nie wiem, kie-
dy te lata przeleciały: próbowałem 
być mężem, ojcem, nie wszystko mi 
wychodziło. Jedynie malowaniem 
zajmowałem się od zawsze.  (ART)

Witold Kocemba końcem stycznia 
zdobył Aconcaguę. Na najwyższym 
szczycie Ameryki Południowej zatknął 
m.in. proporzec z logo sądeckie-
go Konspolu. Pełni tam funkcję dy-
rektora generalnego grupy do spraw 
produkcji. W piątek spodziewany jest 
w Kamionce Wielkiej, gdzie mieszka.

Kocemba miał zaatakować Acon-
caguę już przed rokiem, ale z po-
wodu problemów rodzinnych mu-
siał plany odłożyć. Rok wcześniej 
zdobył Elbrus – najwyższy szczyt 
Kaukazu. Do Argentyny wyleciał 
20 stycznia, ale podczas ekspedy-
cji przez dziesięć dni nie było z nim 
kontaktu, co trochę niepokoiło ro-
dzinę. Niedługo potem nadszedł 
MMS ze zdjęciem z udanego ataku 
szczytowego, który teraz możemy 
zaprezentować na łamach DTS.

Znajomi i rodzina żartują, że 
Witoldowi Kocembie udaje się łą-
czyć pracę, z życiem rodzinnym 
(żona, trójka dzieci, psy i koty) 

oraz wieloma pasjami – hodowlą 
koni, windsurfingiem, ski torami. 
W grudniu obchodził 50. urodzi-
ny, na które zjechało do Kamionki 

Wielkiej 80 jego znajomych z całej 
Polski. Jubilat o swojej urodzinowej 
imprezie dowiedział się… ostatni.

(MYK)

K ILKA PYTAŃ.. .

Jestem pesymistą, ale z poczuciem humoru
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*Prof. Józef Hałas, podczas piątkowego wernisażu został uhonorowany Tar-
czą Herbową Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza, Medalem Pamięci im. Bo-
lesława Barbackiego, odznaczeniem Za Zasługi dla Hufca ZHP im. Bohate-
rów Ziemi Sądeckiej. Artysta urodził się 7 stycznia 1927 r. w Nowym Sączu, 
w 1949 r. wyjechał do Wrocławia, gdzie rozpoczął studia w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta). 
Całe swoje życie poświęcił malarstwu i pracy dydaktycznej. 

10 dni nie było z nim kontaktu

odwiedziło w ostatni weekend kryte lodowisko w Chełmcu. 
Do kasy wpłynęło 8 tys. zł. – Nie liczę na to, że inwestycja się 
zwróci, ale cieszę się, że jest w stanie z przychodu, jaki ge-
neruje, pokryć koszty utrzymania lodowiska – mówi wójt 
Chełmca Bernard Stawiarski. Inwestycja kosztowała 2 mln zł 
i w całości została sfinansowana z budżetu gminy. Kiedy tem-
peratura na zewnątrz wzrośnie do 10 stopni C, lodowisko za-
stąpi rolkowisko. Przy budynku ma także powstać skatepark. 
– I nie tylko. Do dwóch tygodni powinienem dostać ostatecz-
ną decyzję i przy lodowisku powstanie również trzeci w gmi-
nie orlik – chwali się wójt. 

W Małopolsce tłusty czwartek, zwany również „babskim 
combrem”, związany jest z popularną już w średniowieczu 
huczną zabawą zamężnych kobiet. Niewiasty ubrane  w wor-
ki przepasane słomą niosły wielką słomianą kukłę, przedsta-
wiającą mężczyznę, zwaną combrem. Po dotarciu na rynek 
kobiety rozbiegały się i ścigały mężczyzn. Kawalerów wiązały 
powrozami, przewracały na ziemię i przykuwały do wielkie-
go kloca drewna. Romantyczna historia głosi, że nazwa wzię-
ła się od nazwiska żyjącego w XVII wieku krakowskiego bur-
mistrza Combra, bardzo złego i niezwykle surowego względem 
kobiet handlujących na krakowskim rynku. Burmistrz umarł 
w czwartek przed Środą Popielcową. 

Wieść szybko rozniosła się po mieście, a krakowskie kra-
marki i służące zaczęły urządzać w tym dniu wielką zabawę. 
Brały odwet za krzywdy, jakich doznały od burmistrza Com-
bra  na wszystkich mężczyznach przechodzących przez kra-
kowski rynek.

Oprac. BARTEK BOCHENEK, Cukiernia „Mecyje Sądeckie” 

R E K L A M A

CZY WIESZ,  ŻE. . .
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CBŚ ujawnia szczegóły zatrzymania 
„Zulusa” i Ireneusza K. – Wygląda 
na to, że lider narkotykowego rynku 
na Sądecczyźnie nie tylko wznowił 
przestępczą działalność, ale tak-
że wielokrotnie zwiększył jej ska-
lę, wprowadzając do obrotu szeroki 
asortyment środków narkotycz-
nych – mówi Katarzyna Padło z ze-
społu prasowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Krakowie.

„Zulus” został zatrzymany 
w czwartek (9 lutego) razem z Ire-
neuszem K., który także oskar-
żony jest w toczącym się przed 
Sądem Okręgowym procesie zor-
ganizowanej grupy przestępczej. 
Jak poinformowała nas kom. Ka-
tarzyna Padło, funkcjonariusze 
Centralnego Biura Śledczego zli-
kwidowali również znajdującą się 
w centrum Nowego Sącza „nar-
kotykową hurtownię” Marcina M. 
i Ireneusza P. 

– Zabezpieczone w „narkoty-
kowej hurtowni” substancje sta-
nowią największą partię, jaką 
jednorazowo odzyskano na tere-
nie Nowego Sącza. Wśród odna-
lezionych tam substancji znajdo-
wało się 2,5 kg amfetaminy, tyle 
samo marihuany i 100 g kokainy. 
Z takiej ilości narkotyków można 

by przygotować około 40 tys. 
„działek dilerskich”. Wartość 
czarnorynkowa zabezpieczone-
go „towaru” wynosi pół miliona 
złotych – mówi kom. Padło.

Policjanci dotarli do wytypo-
wanego wcześniej miejsca w cen-
trum miasta, podejrzewając, że 
trafiające na sądecki rynek nar-
kotyki są dystrybuowane z tego 
terenu. Wiele wskazywało na to, 
że narkotykowy biznes jest pro-
wadzony właśnie przez Marcina 
M. znanego jako „Zulus”.

– Wygląda na to, że lider nar-
kotykowego rynku na Sądec-
czyźnie nie tylko wznowił prze-
stępczą działalność, ale także 
wielokrotnie zwiększył jej skalę, 
wprowadzając do obrotu szeroki 
asortyment środków narkotycz-
nych – twierdzi kom. Katarzy-
na Padło.

Akcja przeprowadzona przez 
funkcjonariuszy Centralnego Biu-
ra Śledczego pozwoliła na zatrzy-
manie w wytypowanym miej-
scu, gdzie prowadzono nielegalną 
„hurtownię” narkotykowego de-
alera Marcina M. oraz jego najbliż-
szego współpracownika Irene-
usza K., w momencie porcjowania 
narkotyków. 

(TASS)

ZŁOTA NITKA
Cecylia Tokarczyk
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diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

R E K L A M A

Muzyczna obsługa imprez 
DJ PLAY, wesela, studniówki,
bankiety, imprezy 
firmowe.www.djplay.pl 
tel. 511 872 292

Używane Meble Holenderskie 
- Chełmiec ul. Zielona21, 
tel. 0694-862-104, 
Zapraszamy od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-19

OGŁOSZENIA DROBNE

Zła wiadomość jest taka: indywidu-
alni klienci, chcąc kupić choć jeden 
worek węgla, spędzą w składzie na-
wet godzinę na wypełnianiu doku-
mentacji. W przeciwnym razie zapła-
cą akcyzę, narzuconą firmom. Dobra 
wiadomość: na szczęście synoptycy 
zapowiadają koniec mrozów.

Nowe przepisy obarczają przedsię-
biorców kupujących węgiel na po-
trzeby własnej firmy podatkiem ak-
cyzowym. Za tonę (której cena na 
Sądecczyźnie waha się w granicach 
800–900 zł) muszą wysupłać z kie-
szeni dodatkowo 37 zł. Od nowe-
go haraczu zwolnione są gospodar-
stwa domowe. Tu jednak pojawiają 
się komplikacje, bo osoby prowa-
dzące składy mają dwa razy więcej 
papierkowej roboty, a indywidu-
alny klient również musi się liczyć 
z tym, że w składzie opału spędzi 
więcej czasu niż zwykle. Nie może 
przede wszystkim zapomnieć do-
wodu osobistego.

– Musimy sprawdzać każdego, 
kto kupuje, i spisywać klienta krótko 
mówiąc z dowodu osobistego – mówi 
Maria Pawlik ze składu opału i mate-
riałów budowlanych „Srebrne” w Ni-
skowej. – Jeśli bym tego nie robiła, 
grożą firmie kary. Mało tego. Wy-
pełniamy również druk dostawy ra-
zem z adresem kupującego, bo muszę 
wiedzieć, gdzie węgiel trafia. Są pod-
mioty zwolnione z akcyzy jak choćby 
szkoły publiczne, ale przedsiębiorca 
i klient, który kupuje bez wymaga-
nych dokumentów, musi ją płacić. 

Marię Pawlik denerwuje najbar-
dziej jednak coś innego. Ustawa na-
kazuje posiadać wspomniany druk 
dostawy w czterech egzemplarzach.

– Jeden zostaje u nas, drugi do-
staje klient, ale po co dwa kolejne? 
– zastanawia się lokalna bizneswo-
man. – Dzwoniłam do urzędu celne-
go z pytaniem, do kogo mam wysyłać 
te kopie, ale nikt nic nie wie. Muszę 
zawracać sobie głowę papierzyska-
mi i je magazynować. To jest chore. 
Klient czeka, bo spisywanie danych 
trochę trwa, tak samo wypełnianie 
dokumentu dostawy. Zdarzało się, 
że osoba, która kupiła dwa czy trzy 
worki ekogroszku czekała na papie-
ry godzinę. Mamy tylko jedną osobę 
do wystawiania faktur i innych doku-
mentów. Generalnie zawracanie gło-
wy. Jeśli ktoś jest zameldowany dajmy 

na to w Kwidzynie, a mieszka teraz 
w Zawadzie, to jak ja mam sprawdzić, 
gdzie ten węgiel rzeczywiście trafia? 
To prócz dodatkowej pracy, dodatko-
we koszty, bo druki samokopiowalne 
też kosztują, a nie wiadomo, czy te ko-
pie będą komuś potrzebne. 

Przez formalności musi przejść 
każdy, również ten, kto kupuje do-
słownie worek węgla. Tego na skła-
dach na razie nie brakuje, bo klient 
jest okazjonalny i bierze tylko na bie-
żące potrzeby. Niemniej pod kopalnią 
trzeba swoje odczekać. Maria Paw-
lik radzi, by decyzję o zakupie węgla 
odłożyć na kwiecień lub maj, kiedy 
powinien być najtańszy.

Można wtedy zaoszczędzić od 20 
do 50 zł na tonie. Teoretycznie, bo 
w ubiegłym roku takiej obniżki klien-
ci się niestety nie doczekali. (BOG)

Węgiel taniej tylko z dowodem

Co wrzucić do pieca
Kupno węgla stało się dzisiaj skomplikowane, jak nie przymierzając drogie-
go i niebezpiecznego farmaceutyku. Skomplikowane dla sprzedających i ku-
pujących. Klient, który jest przedsiębiorcą i węgiel kupuje, dostaje fakturę, pła-
ci akcyzę (o nią wszystko się rozbija) i tyle. Klient, który przedsiębiorcą nie jest, 
nie wspominając o tym, że spisywany jest z dowodu osobistego jak kibic przed 
stadionem, to dostaje jeszcze do ręki prócz rachunku (słonego) dokument do-
stawy, bo sprzedający musi wiedzieć, gdzie węgiel trafia i czy aby nie jest to 
prywatna firma i klient udaje tylko, że nie jest biznesmenem. Taki dokument, 
jak mówi ustawa, musi być sporządzany w czterech kopiach. Kolejna musi zo-
stać u sprzedawcy. Pozostałe dwie również, bo nawet najbardziej kompetentni 
urzędnicy nie wiedzą, gdzie mają trafić. Mamy wobec tego propozycję. Biuro-
kratyczną makulaturę można zamiast węgla wrzucić do pieca. (KW)

SMS

Narkotykowa 
„hurtownia” 
w centrum miasta
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Zapaliła się od świeczki
Prawdopodobnie chciała odpa-

lić od świeczki papierosa. Ogniem 
zajęły się jej włosy i ubranie. 57–
letnia sądeczanka z poparzeniami 
ciała trafiła do szpitala w Siemia-
nowicach Śląskich. O zdarzeniu, 
do którego doszło 11 lutego w blo-
ku przy ul. Sienkiewicza w Nowym 
Sączu, straż pożarną powiadomi-
li sąsiedzi, gdy kobieta cała w pło-
mieniach stanęła w drzwiach ich 
mieszkania. Ma poparzone 70 proc. 
powierzchni ciała.

3–latek ocalony z pożaru, 
matka nie żyje

34–letnia kobieta spłonęła w po-
żarze, który wybuchł ok. godz. 5.30 
11 lutego, w drewnianym, partero-
wym budynku w Siołkowej. Lokal za-
mieszkiwała rodzina z Paszyna, której 
poprzedni dom zniszczyło osuwisko, 
oraz matka samotnie wychowująca 
trójkę dzieci. Tej nocy dwójka rodzeń-
stwa przebywała u rodziny, a kobie-
tę odwiedził znajomy. Pożar wybuchł 
w pomieszczeniu, w którym spali, 
dogrzewanym piecykiem, tzw. kozą. 
O pojawieniu się ognia zaalarmowała 
rodzina z Paszyna. Wszyscy natych-
miast wybiegli na zewnątrz. Udało 
im się obudzić mężczyznę. Przez okno 
podał im 3–letnie dziecko. Nie zdążył 
wrócić po matkę. Pożar gasiło 7 jedno-
stek straży pożarnej, 41 druhów. Ok. 
godz.7.30, strażacy ujawnili zwęglo-
ne zwłoki kobiety.

Fala kradzieży – oznakuj 
swoje narty

Do piątku funkcjonariusze Ko-
mendy Miejskiej Policji w Nowym Są-
czu znakują wartościowe przedmioty 
specjalnym tajnopisem UV. Zachęca-
ją szczególnie narciarzy, aby w ten 
sposób oznakowali swój sprzęt, po-
nieważ dzięki temu będzie go łatwiej 
zidentyfikować w przypadku kra-
dzieży. Akcja znakowania wartościo-
wych przedmiotów, w tym sprzętu 
narciarskiego, prowadzona jest w ra-
mach „Bezpiecznych Ferii”.

Więcej na sacz.in

85–latek nie odpowie 
za zbrodnię

Sąd Rejonowy umorzył postę-
powanie przeciwko 85–letniemu 
Teodorowi K., który jako funkcjo-
nariusz Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego w Lima-
nowej znęcał się w 1949 roku nad 
aresztantem. Powodem takiej de-
cyzji jest przedawnienie się sprawy.

Więcej na sacz.in

Ignatienko 
ma być wydany Rosji

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 
zdecydował o ekstradycji Aleksan-
dra Ignatienki – rosyjskiego śled-
czego, który miał chronić podmo-
skiewskie nielegalne kasyna gry. 
Decyzja nie jest prawomocna. Sę-
dzia Bogusław Bajan tłumaczył de-
cyzję, mówiąc, że stawiane Igna-
tience zarzuty korupcyjne powinny 
być rozpatrzone w Rosji. Wyja-
śnił również, że taki werdykt sądu 
nie jest decyzją polityczną. Strony 
mogą odwołać się od postanowie-
nia w ciągu siedmiu dni. Dopiero 
po jego uprawomocnieniu się, osta-
teczną decyzję o wydaniu Rosjanina 
podejmie minister sprawiedliwości.

Więcej na sacz.in

Złodzieje torebki 
12, 14 i 16 lat mają trzej chłop-

cy, którzy 8 lutego, po południu 
podbiegli do idącej ulicą Lima-
nowskiego w Nowym Sączu ko-
biety i wyrwali jej torebkę. Chwi-
lę później zostali ujęci przez patrol 
policji. Za swój czyn 14 i 16–la-
tek odpowiedzą przed sądem ro-
dzinnym. – 12–latek jako osoba 
małoletnia będzie za swój czyn 
odpowiadał w warunkach prze-
jawiania demoralizacji – tłuma-
czy st. sierż. Paweł Grygiel.

Kolejne podstawówki 
do likwidacji

Dwie szkoły podstawowe w gmi-
nie Łącką czeka likwidacja. Rad-
ni podjęli już uchwałę intencyj-
ną odnośnie zamknięcia placówek 
w Brzynie i Zarzeczu. Przed podję-
ciem ostatecznej decyzji koniecz-
ne są konsultacje społeczne. Ro-
dzice dzieci, które uczą się w tych 
szkołach, przedstawili podczas sesji 
swoje argumenty, ale najprawdo-
podobniej zaważą względy ekono-
miczne. Przypomnijmy, że widmo 
likwidacji stoi także przed podsta-
wówkami w Niskowej i Boguszowej 
(gm. Chełmiec). O problemie infor-
mowaliśmy na łamach DTS tydzień 
temu w obszernym raporcie. 

„Splot” wkroczył 
w Rok Smoka

Nasze kultury wbrew pozorom 
są bardzo podobne – przekony-
wali uczniów ZSS „Splot” w No-
wym Sączu Gu Xin, Jing Huang, 
Liu Yina i Zhao Zhihong. Studen-
ci WSB–NLU z Chin zorganizowali 
dla nich specjalne spotkanie, wi-
tając przy tym Nowy Rok Chiń-
ski – Rok Smoka. Przygotowali je 
w ramach Klubu Chińskiego, któ-
ry działa w „Splocie” od pół roku. 
Inicjatywa wyszła od studentów. 
Uczą uczniów swojego języka oraz 
dzielą się wiedzą na temat kultury 
i tradycji Chin. 

Przybywa bezrobotnych 
Główny Urząd Statystycz-

ny podał dane dotyczące stopy 
bezrobocia na koniec 2011 roku. 
W samym Nowym Sączu utrzy-
muje się ona na poziomie oko-
ło 10 proc. W powiecie nieste-
ty rośnie – pod koniec stycznia 
sięgnęła 17,6 proc. – Na koniec 
grudnia mieliśmy zarejestro-
wanych 4485 bezrobotnych. Ale 
gdy przyszła zima, skończyły się 
prace sezonowe, głównie w bu-
downictwie, i w styczniu za-
rejestrowało się kolejnych 737 
osób. W sumie w ciągu jednego 
miesiąca mieliśmy więc przy-
rost o 394 osoby, ponieważ część 
bezrobotnych została wyłączona 
z naszej ewidencji – mówi Stani-
sława Skwarło, dyrektorka Urzę-
du Pracy w Nowym Sączu. –Tak-
że w styczniu tylko 175 znalazło 
zatrudnienie, głównie w handlu 
– dodaje.

Na sankach 
do ośrodka zdrowia

Ponad trzy godziny trwała akcja 
funkcjonariuszy Placówki Straży 
Granicznej w Piwnicznej–Zdroju, 
którzy musieli przetransportować 
82–letnią ciężko chorą kobietę sa-
motnie mieszkającą w przysiół-
ku „Pod Parchowatką”. Z powo-
du zasp śnieżnych dojazd do niej 
samochodem terenowym był nie-
możliwy. Chorą przetranspor-
towano na sankach. Trafiła do 
Ośrodka Zdrowia w Piwnicznej–
Zdroju , gdzie udzielono jej lekar-
skiej pomocy.

Śmierć na drodze
Do śmiertelnego wypadku do-

szło we wtorek w Stadłach. Oko-
ło godziny 11.30 samochód osobo-
wy marki audi potrącił pieszego, 
który wtargnął na jezdnię wprost 
pod nadjeżdżający pojazd. Po-
mimo akcji reanimacyjnej, pie-
szy zmarł. 

Drugie płuco 
polskiej prawicy

– To my tworzyliśmy zwycię-
ską kampanię w 2005, a kolej-
ne sześć porażek z rzędu zmusi-
ło nas do podjęcia próby reformy, 
a w końcu stworzenia drugiego 
płuca polskiej prawicy – mówił 
europoseł Jacek Kurski, podczas 
sobotniego spotkania przedsta-
wicieli klubu Solidarna Polska 
z mieszkańcami Nowego Sącza. 
Zebrani w dawnym kinie Kro-
kus: Kurski, Zbigniew Ziobro 
i Tadeusz Cymański opowiada-
li o swoim programie, powodach 
wyrzucenia ich z Prawa i Sprawie-
dliwości oraz… Januszu Palikocie. 

W spotkaniu brali też udział po-
słowie z naszego okręgu: Arka-
diusz Mularczyk, Andrzej Roma-
nek i Edward Siarka.

Więcej na sacz.in

200 lat dla Jana Płachty
Najstarszy kibic w Polsce Jan 

Płachta obchodził 103. urodziny. 
– Co robić, żeby być zdrowym 
i dożyć takiego wieku? – powtarza 
pan Jan za dziennikarzami, którzy 
co roku zadają mu to samo pyta-
nie. – Trzeba jeść to, co się lubi, 
ale z umiarem. Nie wolno z niczym 
przesadzać. Mam też dobrą opiekę 
ze strony rodziny i pielęgniarek. 
Czekam na marzec, wtedy wybio-
rę się na… mecz Sandecji.

Zator na Dunajcu
Na Dunajcu powstał kilometro-

wy zator lodowy. Mieszkańcy gm. 
Łącko boją się odwilży, bo ta grozi 
podtopieniami ich domów. 

– Sytuacja jest poważna 
– mówi Ryszard Wąsowicz, kie-
rownik Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. – Póki 
trwają mrozy, nie ma zagroże-
nia, pokrywa lodu jest bardzo 
gruba. Kiedy przyjedzie odwilż, 
mogą jednak wystąpić podtopie-
nia budynków położonych w po-
bliżu rzeki.

Zator powstał na odcinku od 
Kadczy do Naszacowic. Miesz-
kańcy gm. Łącko są zaniepokojeni. 

– Na miejsce zostały wysła-
ne służby monitorujące. Na ra-
zie zagrożenia nie ma – uspokaja 
wójt Janusz Klag, dodaje jednak, 
że takie może się pojawić, jeśli po-
wróci silny mróz, który spowodu-
je zwiększenie się pokrywy lodo-
wej i tym samym spiętrzanie wód 
Dunajca. Niepokojąca jest również 
wizja gwałtownych roztopów.

– Najbardziej optymalna byłaby 
dla nas stopniowa odwilż. Ale na 
to wpływu nie mamy – mówi wójt. 

Dodaje, że jeśli mrozy się na-
silą, będzie musiał wezwać sape-
rów, by uporali się z lodem. 

(ALA)

Tydzień w skrócie

SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TEJ STRONIE DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE
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Poseł PO Andrzej Czerwiński sprzeciwia 
się drastycznym podwyżkom cen i grzmi 
o ukróceniu praktyk monopolistycznych 
Sądeckich Wodociągów. Prezydent No-
wego Sączą, właściciel SW, akceptuje jed-
nak proponowane zmiany i w takiej wersji 
przedstawi je Radzie Miasta. 

Poseł zwołał tydzień temu (9 lutego) 
konferencję prasową, podczas któ-
rej mocno skrytykował działania Są-
deckich Wodociągów, która to spół-
ka – przypomnijmy – powstała za 
jego prezydentury. Zbulwersowały 
go tłumaczenia jej prezesów Janu-
sza Adamka i Krzysztofa Głuca na te-
mat podwyżki cen wody i odpro-
wadzania ścieków, które wzrosną 
docelowo o ponad 100 proc. do 2014 
r. Uważa za niedopuszczalne zasłania-
nie się unijnymi wymogami w kwe-
stii ochrony środowiska. Jak twierdzi, 

troska o wypełnianie dyrektyw UE 
leży w kompetencji rządu i samorzą-
dów, a nie spółki. Obala także argu-
ment, że dzięki inwestycji realizowa-
nej przez SW, która rozszerzy sieć na 
inne gminy, liczba odbiorców wody 
wzrośnie o 8 tys. 

– Czy mieszkańcy sąsiednich 
gmin mają świadomość, że ta sieć, 
nie buduje przyłączy do domów? 
– pyta Czerwiński. – Za podłączenie 
zapłacą obywatele. Czy będzie ich na 
to stać przy takiej cenie wody, czy 
odejdą, szukając swoich źródeł? Pró-
by odwracania uwagi to dominująca 
rola tej firmy – mówi poseł i dodaje, że 
SW stosują monopolistyczne praktyki. 
– Decydują o cenie usług i stosowa-
nej technologii, ponieważ nie mają 
konkurencji – stwierdza. 

Zauważa również, że podwyżki cen 
wody i odprowadzania ścieków mu-
szą uwzględniać konieczną naliczaną 
amortyzację, a to koszt uzasadniony 
i zostaje w kasie Wodociągów. – Gru-
be miliony złotych, jeśli nie nastąpi 
żadna zmiana, będą do dyspozycji 
spółki – mówi, zadając przy tym sze-
reg pytań od ogólnych: Czy wydanie 
tak potężnych pieniędzy 270 mln do 
zagospodarowania SW było właści-
wie? po bardziej szczegółowe, wnika-
jące w struktury spółki: Ile pochłaniają 

płace w SW? Ile wynoszą pensje pre-
zesów? Czy prezesi zostali wybrani 
z klucza merytorycznego czy przy-
padkiem politycznego? Jaka jest rola 
Rady Nadzorczej spółki? 

Zadając te pytania, Czerwiń-
ski zaapelował do senatora Stanisła-
wa Koguta, by pomógł mu uchronić 
mieszkańców przed tak drastyczny-
mi podwyżkami i ograniczyć mono-
polistyczne działania Sądeckich Wo-
dociągów. Przypomniał, że niedawno 
senator stawał w obronie pracow-
ników prywatnego przedsiębiorcy 
i walczył o podwyżki dla załogi Ne-
wagu. Podobnie zresztą jak Andrzej 
Szkaradek, który, jak się okazuje, za-
siada w Radzie Nadzorczej SW. 

– Na miejscu prezydenta, któ-
ry jest właścicielem SW, po tym, co 
usłyszeli obywatele od prezesów 
spółki, podjąłbym personalne działa-
nia względem zarządzających. Skoro 
w ten sposób myślą, to zapominają, 
kto ich powołał i do jakiego celu. Zbyt 
dobrze się czują wśród pieniędzy pu-
blicznych obywateli – mówi poseł. 

Wszyscy wymienieni, co nie 
omieszkał podkreślić Czerwiński, 
działają pod szyldem PiS. Pretensje 
ma jednak i do radnych miasta, rów-
nież tych związanych z PO, którzy 
w ogóle nie zareagowali na sytuację.

Uważa, że jeszcze można podjąć 
działania, które nie spowodują tak 
dużych podwyżek. Jednym z działań 
ochronnych mogłoby być zdaniem 
Czerwińskiego przeznaczenie czę-
ści podatku od budowli na pokrycie 
części kosztów wody. – Drugi mo-
del, to skupienie się na amortyzacji. 
Można ją przeznaczyć na inwesty-
cje finansowane do tej pory z bu-
dżetu, czyli zmusić SW do przejęcia 
części inwestycji miasta, a zwolnio-
ne w ten sposób środki budżetu prze-
znaczyć na pokrycie części kosztów 
wody – wyjaśnia poseł i dodaje, że to 
praktyka stosowana nawet w sąsia-
dujących z Nowym Sączem gminach. 

Następnym krokiem, jaki na-
leży podjąć względem Sądeckich 
Wodociągów, jest – zdaniem po-
sła – restrukturyzacja spółki, a także 
wprowadzenie konkurencji dla SW. 

– W Gdańsku podjęto już takie 
działania, więc u nas SW mogło-
by być tylko operatorem sieci prze-
syłowej – odpowiadać za ujęcia, za 
jakość wody, ale jej dystrybutorem 
mogą być już prywatne czy pracow-
nicze spółki – proponuje Czerwiński. 

Prezydent Nowego Sącza nie ko-
mentuje wypowiedzi posła. „Każ-
da podwyżka wzbudza emocje i jest 
niechętnie przyjmowana, jednak 

inwestycja, którą realizują Sądeckie 
Wodociągi od 2004 roku zmusza spół-
kę do takich a nie innych działań. Dzi-
siaj [13 lutego – przyp. red.] spotkałem 
się z prezesami spółki oraz audytorem, 
który analizował wniosek. W związ-
ku z pozytywną opinią audytora, jak 
również uzasadnieniem wniosku, 
przychyliłem się do proponowanych 
zmian opłat i w takiej wersji przedsta-
wię radnym projekt uchwały” – taką 
wypowiedź prezydenta, dotyczącą 
zmian opłat za wodę, przesłała nam 
rzeczniczka prasowa UM Małgorza-
ta Grybel. 

Wywołany do odpowiedzi senator 
Stanisław Kogut przyznaje, że o spra-
wie podwyżek cen wody w Nowym 
Sączu nie wie. – Dowiedziałem się od 
dziennikarzy. Wcześniej nikt z tym 
problemem się do mnie nie zwrócił. 
Ale jeśli tak sytuacja wygląda, wyślę 
pismo do pana prezydenta z prośbą 
o wyjaśnienie i przedstawienie ra-
chunku ekonomicznego. Tak drogo 
nie może być. Żadne pensje nie rosną 
o 100 proc., więc za co ludzie mają 
płacić – mówi senator. Argumentów 
posła Czerwińskiego nie zna, ale do-
daje, że kwestie polityczne w takiej 
sytuacji są nieistotne. – Jeśli chodzi 
o dobro obywateli, to pomogę. 

(KG)

Codziennie inne zestawy obiadowe; nowo ci kulinarne; 
 tness menu; menu dla dzieci.

W PI TKI - karaoke od godz. 21.00
W SOBOT  - dancingi od godz. 20.00 - muzyka na ywo
W NIEDZIEL  od godz.15.00 - 17.30 konkurs piosenki dzieci cej
(wyst p tylko pod opiek  osoby doros ej)
Zorganizujemy ka d  imprez  od chrzcin po ...styp

MASZ DOŚĆ  STANIA PRZY GARACH,
wymyślania potraw? Z nami zaoszczędzisz czas i pieniądze!

Nowy S cz ul. Nawojowska 30 

tel.18 414 99 41

restauracja@poczekalnians.pl

www.poczekalnians.pl

Wyjątkowe walentynki 
w Poczekalni

Zaproś swoją ukochaną do Poczekalni, 

zamów stolik już dziś, a czeka Cię 

romantyczna niespodzianka 

SPECJALNE MENU NA TEN DZIEŃ

Masz pomysł 
na ostatki?

ZAREZERWUJ STOLIK JUŻ DZIŚ 

R E K L A M A
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Kontrowersje

•Szycie na miarę
•Najlepsze materiały

•Fachowe doradztwo

Aneta Baran Nowy Sącz, ul. Zielona 54
(naprzeciwko fi rmy HEJAN)
Zgł. tel. 889 758 745

Poseł krytykuje podwyżkę cen wody i ścieków
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Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w  Nowym Sączu no-

minowany do II etapu Programu „Rzetelni w Biznesie” i z dużym praw-

dopodobieństwem otrzyma Regionalny Certyfikat „RZETELNI W  OCHRO-

NIE ZDROWIA”

 Rzetelni w Ochronie Zdrowia jest projektem skie-

rowanym do zakładów opieki zdrowotnej oraz firm 

działających w sektorze medycznym, które na każ-

dym etapie działania kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efek-

tywnością zarządzania. 

Uzyskanie certyfikatu to symbol rzetelności i uczciwości w kontaktach z klien-

tami (pacjentami), kontrahentami oraz interesantami. Umacnia pozycję na ryn-

ku i wzbudza zaufanie partnerów. 

– Od kilku lat prężnie rozwijamy nasz Szpital, stajemy się bardziej innowa-

cyjni poprzez doskonalenie naszej kadry medycznej, nowe inwestycje w coraz 

bardziej nowoczesny sprzęt czy modernizację infrastruktury. Bardzo cieszymy 

się z tej nominacji – mówi Artur J. Puszko M.D., Dyrektor Naczelny Szpitala 

Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Przejście do II etapu świadczy o tym, iż Szpital zostaje uznawany przez 

niezależne instytucje jako organizacja prężnie rozwijająca się, innowacyj-

na i bardzo dobrze zarządzana.

Wystarczy wspomnieć, iż Szpital już posiada wyróżnienie w Ogólnopolskim 

Konkursie Perły Medycyny, a w kwestii inwestycji jest również liderem: obec-

nie trwa jedna z największych inwestycji w Nowym Sączu, budowa oddziału 

onkologicznego. 

O SZPITALU
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego 

w Nowym Sączu posiada ponad 100–letnią trady-

cję świadczenia usług medycznych. Obsługiwani 

są pacjenci z regionu Sądecczyzny, jak również ca-

łej Polski w 17 oddziałach szpitalnych i 23 porad-

niach specjalistycznych.

Historia szpitala rozpoczyna się w roku 1906, kiedy 

to powstał pierwszy nowoczesny miejski szpital w No-

wym Sączu. Powstały wtedy 4 oddziały (chirurgiczny, 

wewnętrzny, położniczy i zakaźny), a do dyspozycji pa-

cjentów oddano 92 łóżka. Od tamtego czasu szpital był 

regularnie rozbudowywany i modernizowany.

Obecnie w skład szpitala wchodzi aż 17 oddziałów 

szpitalnych, 23 poradnie specjalistyczne, własna baza 

diagnostyczna (z nowoczesnym sprzętem medycznym 

takim jak: wielowarstwowy tomograf komputerowy, 

mammograf, aparaty rentgenowskie, czy ultrasonograf 

z efektem Dopplera). 

Dziś szpital posiada aż 543 łóżka, to prawie 6 

razy więcej niż na początku jego powstania. Śred-

nio w ciągu roku przyjmowanych jest prawie 30 000 

pacjentów. 

INNOWACYJNY SZPITAL
Od kilku lat w szpitalu prowadzony jest proces re-

strukturyzacji i  ciągłej rozbudowy. Regularnie pozy-

skiwane są fundusze z dotacji europejskich na rozwój 

obiektów i ich funkcjonowania.

Obecnie trwa budowa oddziału onkologicznego 

(w samodzielnym budynku), który będzie jednym z naj-

nowocześniejszych w Polsce. Planowane zakończenie 

inwestycji to koniec 2012 roku, a jego wartość to po-

nad 50 000 000 złotych.

Szpital posiada certyfikat jakości ISO 9001 : 2000.

Nagrody i wyróżnienia
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-

kursie Medycznym Perły Medycyny

Od listopada 2011 roku zostało 

oddane do użytku nowoczesne lą-

dowisko dla helikopterów, które jest 

położone w samym sąsiedztwie kom-

pleksu szpitalnego. 

Szpital położony jest w pobliżu centrum miasta, przy 

ul. Młyńskiej. 

Więcej szczegółowych informacji na:

www.szpitalnowysacz.pl 

ODŻYWIANIE 
– dobre wskazówki 

Po przedstawieniu ogólnych in-

formacji na tematy żywieniowe i die-

tetyczne funkcjonujące w  szpita-

lu, chcielibyśmy przedstawić trochę 

więcej szczegółów na ten temat.

Działania związane z  naszym 

odżywianiem należą do działań 

prewencyjnych, czyli zapobiegawczych. Mamy na nie bez-

pośredni wpływ, więc warto brać sprawy w swoje ręce. 

Dla naszego zdrowia szczególną wagę ma utrzymanie 

dobrych proporcji w diecie, nie chodzi bynajmniej o bardzo 

restrykcyjne unikanie na przykład „Fast foodów”, ale ograni-

czanie ich na korzyść bardziej naturalnych pokarmów – wa-

rzyw czy owoców, które uzupełniają zapotrzebowanie orga-

nizmu w naturalne białko.

Dbajmy o siebie, jak i o naszych najbliższych. Zapycha-

nie łatwo dostępnymi pokarmami (w stylu Fast foodów) na-

szych dzieci z pewnością im nie pomaga. Warto pamiętać 

o tym, aby przed wyjściem do szkoły dać im pierwsze śnia-

danie: kanapkę z razowego chleba, płatki z mlekiem, czy 

też owoce – doradza Pani Renata Homoncik.

Z wieloletniego doświadczenia ekspertów w dziedzinie 

odżywiania pracujących w szpitalu można powiedzieć, iż 

przeważają jednak diety niskotłuszczowe, należy wystrzegać 

się pokarmów zwiększających tzw. zły cholesterol. 

Nieodpowiednia dieta obfitująca w  pożywienie z  dużą 

ilością cholesterolu i  tłuszczów pochodzenia zwierzęce-

go podwyższa stężenie LDL. Wszystko to powoduje rozwój 

miażdżycy i zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Tak więc 

korzystny dla zdrowia jest niski poziom LDL.

DIETA NISKOCHOLESTEROLOWA 
RZĄDZI SIĘ KILKOMA ZASADAMI:

•  Spożywanie tłuszczów pochodzenia roślinnego, bo-

gatych w kwasy z grupy omega–3

•  Wyeliminowanie papierosów, słodyczy i alkoholu

•  W przypadku nadwagi stosowanie mniejszych porcji 

żywnościowych

•   Zmniejszenie produktów zwanych „bombami 

cholesterolowymi”

•  Ograniczenie soli kuchennej

CO JEŚĆ?
•  pieczywo razowe

•  kasze, ryż

•  jajka (nie więcej niż 2 w tygodniu)

•  odtłuszczony twaróg

•  ryby (dorsz, mintaj)

•  herbata zielona, woda niegazowana, soki naturalne

•  nasiona słonecznika, dyni, sezamu

•  mięso (filet z  kurczaka, indyka, chuda wołowina 

i cielęcina)

•  oleje (sojowy, słonecznikowy) i oliwa z oliwek

•  warzywa i owoce

•  odtłuszczony nabiał

CZEGO JEŚĆ NIE WOLNO?
•  pełnotłuste sery żółte i topione

•  podroby (móżdżki, serca, nerki, wątróbka)

•  jasne pieczywo

•  tłuste mleko (powyżej 2%)

•  pasztety i konserwy

•  tłuszcze (smalec, słonina, margaryna)

•  potrawy smażone w głębokim tłuszczu

•  alkohol

•  śmietana

•  fast–foody

•  słodycze

•  majonezy

•  pączki i drożdżówki

Poziom złego cholesterolu LDL można zredukować na-

szą aktywnością fizyczną. W zależności od stanu i kondycji 

zdrowia zaleca się ćwiczenia, trwające około 30–45 minut 

do wyboru: spacer, rower, czy też biegi. Zaleca się również 

pływanie na basenie, które może być lekiem na większość 

dolegliwości, a działa bardzo dobrze na stres – podsumo-

wuje Pani Renata

DIETA – zawsze ważna
Szpital dba o swoich pacjentów nie tylko pod kątem czysto medycz-

nym, ale również troszczy się o każdy etap leczenia. Funkcjonuje tu ze-

spół ekspertów dbających i doradzających każdemu pacjentowi pod ką-

tem żywieniowym – to nasze dietetyczki. 

Jest to zespół 10 dyplomowanych ekspertów, którzy codziennie indy-

widualnie analizują i konstruują specjalne diety pacjentom. 

Każdy pacjent jest poddawany badaniom na bazie, których po kon-

sultacjach lekarskich przygotowywane są dla niego posiłki. W pierwszej 

kolejności obliczane jest BMI – czyli wskaźnik proporcji wzrostu wzglę-

dem wagi oraz badania krwi.

Warto wspomnieć, iż każdy przypadek jest unikalny i wymaga indy-

widualnej konstrukcji posiłku. 

– Po przeprowadzeniu szczegółowych badań, lekarz prowadzący 

udziela sugestii odnośnie specjalnej diety dla pacjenta, jeśli jest na przy-

kład przed operacją przygotowujemy specjalny zestaw pokarmów zawie-

rający odpowiednie ilości białka, węglowodanów i minerałów – mówi pani 

Renata Homoncik, ekspert w dziedzinie dietetyki.

Zespół udziela też szkoleń na zewnątrz szpitala, prowadząc szkole-

nia dla młodzieży – ostatnie pod tytułem „Zdrowe Żywienie – jak zdro-

wo żyć w XXI wieku” miało miejsce dla młodzieży gimnazjalnej (w wie-

ku 14–16 lat) w Nowy Sączu.

– Nasz rola nie ogranicza się jedynie do porad dietetycznych, prowa-

dzimy rozmowy z pacjentami, tłumaczymy nasze działania i motywujemy 

do zmian w sposobie odżywiania. Pamiętajmy, iż po wyjściu ze szpitala, 

każdy będzie dbał o swoje zdrowie indywidualnie i w tym mu pomaga-

my – podsumowuje pani Renata

Każdy pacjent również po wyjściu ze szpitala otrzymuje dokład-

ne wytyczne odnośnie sposobu odżywiania, do których powinien 

się stosować.

Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Poleca:

RENATA HOMONCIK 
– Starsza Dietetyczka na Oddziale 

Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
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Pan Bogdan stracił wzrok w dzie-
ciństwie, później inna choro-
ba spowodowała, że resztę swoje-
go życia spędzi, leżąc. Potrzebuje 
łóżka rehabilitacyjnego na pilo-
ta, którego koszt – 3 tys. zł przera-
sta możliwości finansowe rodziny. 
Wojtek po wypadku samochodo-
wym, przez jakiś czas będzie mu-
siał poruszać się na wózku rehabi-
litacyjnym i o kulach – ich zakup to 
jednak za drogi dla niego wydatek. 
Takich osób, jak Wojtek czy Bog-
dan jest więcej. Możesz im pomóc, 
włączając się w budowę pierwszej 
w regionie niekomercyjnej wypo-
życzalni sprzętu rehabilitacyjnego 
i pierwszego w Polsce portalu dar-
mowej wymiany takiego sprzętu. 

W kolejce po wózek 
Inicjatywa zrodziła się z do-

świadczeń Stowarzyszenia Sur-
sum Corda, które w ramach 
programu Na Ratunek pomaga 
osobom niepełnosprawnym i po 
wypadkach. 

– Część naszych podopiecz-
nych, dzięki podejmowanym ak-
cjom, udało się zaopatrzyć w po-
trzebny sprzęt, ale problem jest 
ogromny – mówi Marcin Kałużny, 
prezes Sursum Corda. – W na-
szym regionie jest kilkanaście 
tysięcy osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, a ile jest ludzi, 
którzy utracili sprawność nagle, 
w wyniku wypadku, nie wiado-
mo. Tymczasem starania o sprzęt 
potrzebny im do godnego życia 
trwają miesiącami. 

Problem narasta z roku na 
rok, bowiem z roku na rok środki 

otrzymywane przez samorządy od 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacyji Osób Niepełnosprawnych są 
mniejsze i jak tylko się pojawiają, 
natychmiast są rozdysponowane. 
– Pod koniec roku osoba, która 
nagle straciła pełnosprawność, 
nie może liczyć na natychmia-
stowe dofinansowanie do zaku-
pu sprzętu – mówi Kałużny.

Szansę na jego szybkie 
otrzymanie może stworzyć 
wypożyczalnia. 

Podwojone dobro 
– Ale sami nie jesteśmy w sta-

nie zakupić odpowiedniej ilości 
potrzebnych łóżek rehabilitacyj-
nych na pilota (cena – ok. 3 tys. 
zł), ssaków (1 tys. zł), koncentra-
torów tlenu (3 tys. zł). Stąd apel 

do mieszkańców, byśmy wspólnie 
stworzyli wypożyczalnię – mówi 
prezes Sursum Corda. 

Stowarzyszenie z własnego bu-
dżetu i jednego procenta podatku 
zebranego w ubiegłym roku wy-
najęło za atrakcyjną cenę 500 zł 
miesięcznie lokal, w którym bę-
dzie się mieścić wypożyczalnia 
(ul. Zakościelna 3). Pomieszczenia 
wymagały jednak gruntownego 
remontu. Z pomocą Stowarzysze-
niu jak zawsze przyszli sponso-
rzy. Firma Wiśniowski zafun-
dowała wymianę okien i drzwi, 
a Biuro Architektoniczne Paw-
ła Dygonia sporządziło niezbęd-
ny projekt zagospodarowania 
budynku, tak by służył osobom 
niepełnosprawnym. 

– Koszty związane z przerób-
ką instalacji, dostosowaniem 
pomieszczeń ponosimy we wła-
snym zakresie. Remont powinien 
zakończyć się w ciągu miesiąca 
– szacuje Kałużny. 

Do 30 kwietnia potrwa akcja 
zbiórki pieniędzy na sprzęt reha-
bilitacyjny, które będzie dostęp-
ny w wypożyczalni. Stowarzysze-
nie, prosząc sądeczan o pomoc, 
gwarantuje, że ich dobro będzie 
podwojone.

– Do każdej wpłaconej złotów-
ki na ten cel, my dołożymy kolej-
ną ze swojego budżetu – wyjaśnia 
prezes. – W ten sposób chcemy 
pomnożyć nasze wspólne dobro 
i kupić dwa razy więcej sprzętu.

Sprzęt złapany w sieci 
Wypożyczalnia może służyć 

pomocą potrzebującym zupełnie 

nieodpłatnie. Ale o tym zdecy-
duje postawa samorządów. Sur-
sum Corda zwróciło się z prośbą 
do powiatu nowosądeckiego, li-
manowskiego i gorlickiego oraz 
urzędów miast o partycypowa-
nie w kosztach przedsięwzięcia. 

– Roczny koszt utrzymania 
wypożyczalni i portalu, który 
jest kolejnym elementem naszej 
inicjatywy, wynosi 40 tys. zł. Je-
śli samorządy wesprą ją, sprzęt 
będzie wypożyczany za darmo. 
Jeśli nie – a już niektórzy zasła-
niają się kryzysem i kwota 800 
zł miesięcznie jest dla nich sumą 
nie do udźwignięcia – sprzęt bę-
dzie można wypożyczyć za sym-
boliczną cenę – mówi Kałużny.

Podkreśla, że Stowarzyszenie 
nie chce na tym zarabiać, a pie-
niądze z wypożyczania pójdą na 
pokrycie kosztów administra-
cyjnych. W tym, jak wspomniał 
prezes, prowadzenia serwisu in-
ternetowego. To będzie pierwszy 
tego typu portal w Polsce, któ-
rego celem jest kojarzenie osób 
mających na zbyciu sprzęt reha-
bilitacyjny z osobami, które tego 
sprzętu potrzebują. W innych 
krajach podobne serwisy działa-
ją z powodzeniem już od kilku lat. 

– Pomysł również zrodził się 
z naszych doświadczeń. Bar-
dzo często otrzymujemy telefo-
ny od ludzi, którzy mają wózek 
dla niepełnosprawnych, koncen-
trat tlenu, które już im nie są 
potrzebne. Nie chcą sprzedać, 
a ofiarować komuś w potrzebie, 
bo to bardzo drogi sprzęt. Nas 
proszą o pośrednictwo. W miarę 

możliwości rozpuszczamy wici. 
Teraz każdy będzie mógł to zro-
bić za pomocą portalu – wyjaśnia 
Marcin Kałużny.

Poleć akcję na facebooku
Serwis ma nie tylko kojarzyć 

osoby, które mogą sobie po-
móc, ale i prowadzić kącik po-
rad dla potrzebujących i ich ro-
dzin. Moderatorzy portalu będą 
zabezpieczać przed potencjal-
nymi nieuczciwymi odbiorcami, 
którzy próbowaliby się wzboga-
cić na krzywdzie innych – np. 
wyłudzając sprzęt, by go póź-
niej sprzedać.

– Jeśli ktoś chciałby oddać 
sprawny sprzęt rehabilitacyjny 
do wypożyczalni, również jest 
taka możliwość. Wystarczy za-
dzwonić – a transport leży już 
w naszej gestii – informuje pre-
zes Stowarzyszenia. 

Sursum Corda ma wiele pomy-
słów na to, jak wykorzystać dobro 
tych, którzy chcą się nim dzielić. 
Mogą liczyć na wsparcie Nowo-
sądeckiego Towarzystwa Pomo-
cy im. Św. Brata Alberta w No-
wym Sączu, którego podopieczni 
już zaoferowali, że jeśli zajdzie 
potrzeba, pomogą w naprawie 
sprzętu. 

– Chcemy bowiem też spro-
wadzać taki sprzęt z zagrani-
cy. U Brata Alberta bezdom-
ni mają swoją pracownię, jeśli 
trzeba, mówią, że wykona-
ją z trzech niesprawnych łóżek 
jedno sprawne. To dobry począ-
tek – mówi Kałużny.

Akcję Sursum Corda można 
wesprzeć więc nie tylko finan-
sowo. Jedną z form jest rów-
nież powielanie informacji na jej 
temat w sieci. Wystarczy pole-
cić akcję np. na portalu społecz-
nościowym Facebook. To daje 
szansę, że kolejne osoby zain-
teresują się inicjatywą i zechcą 
ją wesprzeć. Informacja dotrze 
nie tylko do darczyńców, ale 
i potrzebujących. 

– Chcemy zakupić sprzęt za 
ok. 100–200 tys. zł. Oczywi-
ście wszystko będzie zależeć od 
efektów zbiórki. Ale nie chce-
my kupować w ciemno. Apelu-
jemy więc do osób, które czeka-
ją na pomoc, by zgłaszały nam 
swoje potrzeby. Sprzęt ma być 
u potrzebujących, a nie zalegać 
w wypożyczalni.

KATARZYNA GAJDOSZ

KOMPLEKSOWA 
GOSPODARKA ODPADAMI

BIURO OBS UGI KLIENTA 

tel.        18 547 10 10
tel./fax  18 449 10 60
Nowy S cz
ul. Tarnowska 120
www.nova-ns.eu

Akcja

R E K L A M A

R E K L A M A

Jedna z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Krakowie dysponuje 
700 takimi łóżkami rehabilitacyjnymi na pilota. Wszystkie są wypożyczone.

Akcja „Podwoimy Twoje Dobro” trwa 

do 30 kwietnia. Każdy, kto chce włą-

czyć się w budowę wypożyczal-

ni sprzętu rehabilitacyjnego i portalu 

darmowej wymiany takiego sprzę-

tu, może dokonać wpłaty na kon-

to: Stowarzyszenie SURSUM COR-

DA, 89 8805 0009 0018 7596 2000 

0110 [Łącki Bank Spółdzielczy zrezy-

gnował z prowizji od wpłat gotówko-

wych przyjmowanych w swoich pla-

cówkach]. Sursum Corda przeznaczy 

na sprzęt rehabilitacyjny również 

wpływy z jednego procenta podatku. 

Rozliczając swój PIT nic nie tracąc, 

możesz pomóc. KRS 00000 20 382.

Wypożyczalnia i wymiana dobra
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Od lat niedoinwestowany, z cherlawym 
taborem, a co za tym idzie zbierają-
cy baty w wyścigu o klienta i borykający 
się z problemami finansowymi sądec-
ki PKS postawiony został w stan likwi-
dacji. Dworzec autobusowy wystawio-
no na sprzedaż. 

Zdaniem akcjonariuszy (największym 
jest Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego, który ma 85 pro-
cent udziałów w spółce) tylko tak 
można uratować przedsiębiorstwo 
przed upadłością. Ostatni akt drama-
tu dużej do niedawna firmy rozgrywa 
się niemal dokładnie w 61. rocznicę jej 
powstania. 6 stycznia 1951 r. wyjechał 
na drogi Sądecczyzny skromny ta-
bor PKS, który stanowiły dwa auto-
busy z demobilu, 12 ciężarówek i trzy 
traktory. Od tego momentu z każ-
dym rokiem najbardziej nawet odle-
głe miejscowości regionu zyskiwały 
połączenie z Nowym Sączem. Nieba-
wem znaczek PKS może zniknąć cał-
kowicie z sądeckich dróg.

Innej drogi nie było
Stało się więc to, o czym mówił od-

wołany w połowie września ubiegłego 
roku ówczesny prezes PKS–u Marek 
Surowiak. W wywiadzie udzielonym 
tuż po odwołaniu dla „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego” stwierdził, że 
spółkę musi czekać likwidacja i pry-
watyzacja. Innej drogi nie ma. Na po-
twierdzenie jego słów trzeba było cze-
kać niecałe pięć miesięcy. 

Prawie tydzień działa już w fir-
mie likwidator Bohdan Rejowski. Do-
świadczony, jeśli chodzi o podobne 
zadania, bo likwidował PKS w Lima-
nowej i inne spółki. 

Piotr Odorczuk, rzecznik praso-
wy Małopolskiego Urzędu Marszał-
kowskiego wyjaśnia, że akcjonariu-
sze wybrali najkorzystniejszy wariant. 

– Likwidacja, w odróżnieniu od 
upadłości, pozwala na kontrolowa-
ną restrukturyzację spółki. Oznacza 
to, że wszystkie propozycje wyku-
pienia zorganizowanej części spółki 
są uznawane za wiążące i w dalszym 
ciągu prowadzone będą rozmowy na 
temat sposobu dysponowania ma-
jątkiem PKS w Nowym Sączu. Cho-
dzi o to, by z poszanowaniem praw 
pracowników zapewnić spłatę zo-
bowiązań przedsiębiorstwa i dalsze 

funkcjonowanie usług transporto-
wych dla mieszkańców Sądecczyzny. 

PKS – muzeum socrealizmu
Prawie tydzień działa już w firmie 

likwidator Bohdan Rejowski. Ten sam, 
który likwidował PKS w Limanowej. 
Jak na razie decyzja akcjonariuszy nie 
wpłynęła na funkcjonowanie przed-
siębiorstwa i nie dotknie pasażerów. 
Tego można być pewnym. Głównie 
dlatego, że konkurencja już dawno 
nie śpi. Tam gdzie jesienią PKS kursy 
zawiesił, jeżdżą już busy – dwa razy 
szybsze, tańsze i mobilniejsze. 

PKS sądecki już od kilku dobrych 
lat był w kiepskiej kondycji finanso-
wej. Po przejęciu większościowego 
pakietu własnościowego przez wo-
jewództwo udało się trochę postawić 
chorego na nogi. Za rządów Marka 
Surowiaka, który dzięki licznym kon-
taktom „przyniósł” do firmy 5 mln zł, 
zredukowano przerost zatrudnienia, 
odnowiono nieco tabor, próbowano 
walczyć ze związkowymi przywile-
jami i spłacono najpilniejsze zobowią-
zania. Myśląc o dywersyfikacji źródeł 
przychodów wybudowano nowocze-
sną stację diagnostyczną. Po niecałym 
półtora roku rządów firma była jednak 

nadal na minusie. Marek Surowiak 
zderzył się w PKS–ie – jak sam powie-
dział – z socrealistycznym muzeum. 

– Układ zbiorowy dawał wszyst-
kim przywileje, które były 300–400 
razy wyższe niż daje kodeks pracy 
– mówił w wywiadzie dla „DTS”. – Na 
przykład od lat co roku o 1,5 procent 
wzrastała pensja. Dochodzi do takiej 
sytuacji, że pracownik ma 3 tys. zł 
podstawy, a z tytułu owego 1,5 pro-
cent ma jeszcze 2,5 tysiąca. Ale nie za 
pracę, tylko dlatego, że spędził w fir-
mie 40 lat. Jeszcze ciekawsze były 
nagrody jubileuszowe. Po 35 latach 
pracy, czyli niemal wszyscy pra-
cownicy, dostawało się 800 procent 
wynagrodzenia miesięcznego. Czyli 
pracownik brał ekstra 25–30 tys. zł, 
co dawało rocznie 500–600 tys. zł. 
Taka była skala tylko tych dodatko-
wych wynagrodzeń.

Przez takie wydatki firma była po-
zbawiona możliwości regulowania zo-
bowiązań. Istniało zagrożenie, że fir-
my dostarczające paliwo po prostu go 
nie przywiozą. Nie starczało na opła-
cenie ZUS–u, podatków, przesuwa-
no wypłaty. – Ale wypłata przywile-
jów szła pełną parą – dodawał Marek 
Surowiak. 

Firma za złotówkę
Były prezes ujawniał również inne 

szokujące fakty. Wedle jego szacunków 
z firmy wyciekało paliwo. Wcale nie 
wąską stróżką, bo ok. 500 litrów dzien-
nie. Łatwo policzyć ile to kosztowało 
PKS miesięcznie. Jak tu konkurować 
na rynku choćby ze Szwagropolem, 
gdzie każda złotówka oglądana była 
i jest dwa razy? Dlatego najważniej-
szy konkurent PKS–u na intratnej linii 
do Krakowa na przystanek podjeżdża 
dziś mercedesami, a nie starym auto-
sanem. Przykładów na przejadanie ma-
jątku firmy były prezes podawał więcej. 
Choćby zlikwidowane przez niego sta-
łe bezpłatne bilety dla rodzin pracow-
ników, a było ich ponad 1000, choćby 
luksusowe ubezpieczenia na życie po 
150 zł miesięcznie dla 80 osób z firmy. 
Dla przedsiębiorstwa w takiej sytuacji 
finansowej to było coś więcej niż strzał 
w stopę. To było w dzisiejszych realiach 
rynkowych samobójstwo. 

Teraz w PKS nie ma już Surowia-
ka, nie ma też jego następcy Dariusza 

Gorgonia. To koniec przedsiębiorstwa 
w takim kształcie, jaki znamy. Pół roku 
temu województwo małopolskie wy-
stąpiło do pracowników spółki, w tym 
również do lokalnych samorządów, 
z propozycją przejęcia za symbolicz-
ną złotówkę działalności przewozowej 
PKS w Nowym Sączu. Sprawa jednak 
uschła. Teraz dwie grupy pracowni-
ków spółki myślą o pociągnięciu prze-
wozów. Jedna z Krynicy, druga z No-
wego Sącza. Na razie jednak niewiele 
wiadomo na ten temat. Rzecznik Urzę-
du Marszałkowskiego zapewnia, że ich 
oferty będą rozpatrywane w pierwszej 
kolejności. Likwidacja potrwa zapew-
ne kilka miesięcy, a próby pracowni-
ków, na razie mało sprecyzowane, by 
wziąć sprawy w swoje ręce, wcale nie 
muszą skończyć się sukcesem. Jeśli na 
miejscu dworca powstanie lodowisko, 
albo wielki plac zabaw, to pół biedy. 
Gorzej jeśli kolejna galeria handlowa. 
Na razie PKS dryfuje w nikomu nie-
znanym kierunku.

 (BOG)

Ważny temat

R E K L A M A

Szkolenia księgowe gwarancją 
wysokich standardów rachunkowości w fi rmach

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FHU Józef Król Sp. Jawna ogłasza nabór na szkolenie 

„KSIĘGOWY” 
stanowiące I stopień cyklu szkoleń, umożliwiających uzyskanie Certyfi katu 

Dyplomowanego Księgowego, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce (kod zawodu 331301). Rekrutacja trwa do 20 lutego 2012 r.

Szkolenia prowadzone będą w Krakowie, 
Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, 

lok. 02, 30-074 Kraków (Budynek SKwP), tel/fax 012/6320345

www.info-jozefkrol.pl, mail: info@fhu-jozefkrol.pl 

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-15,00 

Wkładem prywatnym pracodawcy jest jedynie koszt związany z nieobecnością 
pracownika w pracy w czasie odbywania szkolenia.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

R E K L A M A

Dokąd zmierza PKS?

6 stycznia 1951 r. wyjechał na drogi Sądecczyzny skromny tabor PKS, który 
stanowiły dwa autobusy z demobilu, 12 ciężarówek i trzy traktory. Od tego 
momentu z każdym rokiem najbardziej nawet odległe miejscowości regionu 
zyskiwały połączenie z Nowym Sączem. Niebawem znaczek PKS może zniknąć 
całkowicie z sądeckich dróg FOT. ARCHIWUM MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU
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Miał niezłą fi gurę i ciąg
Musiał zostawić dom i gospo-

darstwo. Najgorsze jednak, że mu-
siał zostawić swojego najbliższego 
przyjaciela – konia Kasztana. Czte-
ry miesiące więzienia. Taki wyrok 
usłyszał góral z Rabki za jazdę wo-
zem po pijanemu. Pan Piotr trafił do 
nowosądeckiego Zakładu Karnego. 
Koń najpierw do sąsiada skazanego, 
później zajęła się nim gmina. Roz-
stanie z Kasztanem nie trwało jed-
nak długo. Dzięki życzliwości Fun-
dacji im. Ojca Pio ze Stróż, pan Piotr 
może odsiadywać wyrok razem ze 
swoim Kasztanem.

Pan Piotr chętnie opowiada 
o Kasztanie

– Kupiłem go trzy lata temu. 
Spodobał mi się z figurą i cią-
giem. Zadbany był. Taki z ikrą… 
jak młody człowiek – śmieje się 
Pan Piotr. – Kiedy znalazłem się 
w zakładzie, martwiłem się o nie-
go. Śnił mi się wiele razy. Zasta-
nawiałem się, gdzie jest i co robi… 
A teraz, na szczęście, znowu jest 
przy mnie… 

Aż przyszedł feralny dzień, któ-
ry miał wywrócić życie pana Piotra 
i Kasztana do góry nogami:

– Przyznaję, wypiłem sobie 
dwa albo trzy razy i zostałem za-
trzymany przez policję na dro-
dze z koniem. Wóz nie samochód, 
ale pojazd. Dwa razy dłuższy jak 
auto. A tu nie wolno jeździć w ta-
kim stanie. Nie dałem rady zapła-
cić grzywny i tak znalazłem się 
w areszcie – dodaje . 

Koń spędził bez właściciela pół-
tora miesiąca. Nikt nie wie, czy tę-
sknił za woźnicą tak, jak woźnica za 
nim. Pojawiło się jednak rozwiąza-
nie, aby wrócił pod opiekę górala. 
Fundacja Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym w Stróżach zgodzi-
ła się na umieszczenie Kasztana 
w Ośrodku Hipoterapii, do którego 
codziennie jest dowożony do pra-
cy pan Piotr.

Koń chodzi za Piotrem jak pies
– Dla Fundacji w Stróżach pra-

cuje obecnie dziesięciu więźniów, 
dwóch w hospicjum, kolejni są za-
trudnieni przy budowie ośrodka 
dla chorych na stwardnienie roz-
siane. Dodatkowo dwóch skaza-
nych zajmuje się niepełnospraw-
nymi w trakcie zajęć z hipoterapii 
i dogoterapii – mówi Łukasz Chru-
ślicki, oficer prasowy Zakładu 

Karnego w Nowym Sączu i doda-
je: – Do pracy na zewnątrz kie-
rowani są więźniowie z lekkimi 
wyrokami. Dotyczy to skazanych 
za niepłacenie alimentów, jazdę 
po pijanemu czy drobne kradzie-
że. Zatrudnienie jest jedną z form 
resocjalizacji. Skazani mogą mię-
dzy innymi w ten sposób spłacać 
swoje zobowiązania alimentacyj-
ne. Dla niektórych jest to pierw-
sza praca, jaką wykonują w życiu. 

W ośrodku hipoterapii góral 
z Rabki ma swój codzienny ry-
tuał. Pomaga koniuszym, rozsta-
wia pastwiska, wypuszcza konie 
i sprząta w boksach. To robota tro-
chę jak we własnym gospodar-
stwie. Często też prowadzi konia 
podczas zajęć terapeuty z dziećmi 
niepełnosprawnymi. 

– Choć siedzę w więzieniu to 
chcę oddać trochę serca tym dzie-
ciom aby wyzdrowiały – mówi pan 
Piotr. A kiedy tylko znajdzie wolną 
chwilę zagląda do Kasztana. Karmi 
go, czyści, sprząta koło niego. 

– Chodzi za nim jak pies. Koń za 
panem Piotrem chodzi – śmieje się 
pani Ania, która pomaga w opiece 
nad Kasztanem. – A czasem obaj 
za sobą chodzą, kiedy Kasztan nie 
chce się dać uwiązać.

 Koniem nawet do sklepu
Całe życie pana Piotra jest zwią-

zane z końmi. Od dzieciństwa. 
Miał siedem lat, kiedy pierwszy 
raz wsiadł na konia. Konie w jego 
życiu zmieniały się, ale zamiłowanie 
do nich było wciąż takie same. Słu-
żyły do rekreacji i pracowały w do-
rożkarskim interesie. 

– Nie miałem samocho-
du to wszędzie jeździłem koniem 
– wspomina pan Piotr. – Nawet 
do sklepu. Siano komuś przewio-
złem, czy wynajmowano mnie do 
orki, czy na kuligach się jeździło. 
A w lecie woziło się ludzi wierz-
chem. Co jakiś czas był inny koń. 
I tak leciały lata.

Początkowo Kasztan nieuf-
nie traktował wszystkich, któ-
rzy zajmowali się nim w stadninie 
w Stróżach. 

– Na początku to się go trosz-
kę obawiałam – mówi pani Ania. –
Długo bałam się wejść do boksu, jak 
pojawiałam się w pobliżu strzygł 
uszami, kopał. Przez dłuższy czas 
wpuszczał tylko swojego właścicie-
la. Jak sobie nie radziłam biegłam 
po pana Piotra, żeby mi pomógł. Ale 
z czasem to zaufanie rosło. I tak za-
częłam na nim jeździć. 

Kasztan to trudny koń
Jak twierdzi Stanisław Mól in-

struktor jazdy konnej i hipoterapii 
w Stróżach, Kasztan to trudny koń, 
z przeżyciami. Jego zdaniem zwie-
rzę po przejściach cały czas oba-
wia się, czy go ktoś przypadkiem 
nie uderzy, wystraszy, czy zostawi. 
A tak reaguje na obcych Kasztan. 

– Z końmi jest tak jak z ludźmi 
– dodaje Stanisław Mól. – Z łatwym 
koniem można się szybko zaprzy-
jaźnić, ale nie jest to silna więź. 
Najbardziej można się przywią-
zać do koni trudnych, sprawiają-
cych problemy, często uważanych 
przez innych za konie niebezpiecz-
ne. Jak się okazuje z czasem taki 
koń staje się największym pupilem 

wszystkich dokoła. Najpierw na-
rzekają na niego, później każdy 
chce na nim jeździć. 

A przywiązanie pana Piotra do 
Kasztana jest ogromne. I z wzajem-
nością. Nic w tym dziwnego. Od 
dłuższego czasu mają tylko siebie.

– Zostałem sam w domu z ko-
niem –opowiada skazany. – Więk-
szość osób z mojej najbliższej ro-
dziny już poumierało. Niedawno 
brat . Mama chorowała na cukrzy-
cę, tata miał problemy z sercem 
a brat z wątrobą. Smutno. W domu 
tylko czasami tylko ktoś mnie od-
wiedzał. Różnie z tym bywa.

Trochę czas uciekł
Pod koniec lutego pan Piotr ma 

wyjść na wolność. Przyznaje jed-
nak, że więzienie wiele go nauczy-
ło. I zapowiada, że już nie siądzie na 
wozie po kielichu. 

– Furmana trzeba brać, jak się 
coś wypiję po drodze. Najlepiej to 
konia odprzągnąć i wtedy moż-
na się napić przed spaniem. Tro-
chę czas mi tu uciekł, ale co moż-
na poradzić. Człowiek sobie sam 
zawinił to teraz trzeba odpokuto-
wać. Już taka plamka na życiory-
sie zostanie…

W boksie, góral głaszcze Kaszta-
na, daje mu siano i opowiada: 

– Chomąto zakładam na głowę. 
Taką podpinkę daje mu pod ogon, 
żeby wszystko się trzymało jak je-
dziemy w dół. Jeszcze uzda, lej-
ce, siodło, strzemiona i można je-
chać. Na oklep też się jeździ, tylko 
się wyskakuje, łapie się za grzywę 
i przed siebie… 

MONIKA CHROBAK

Prawdziwa historia

olejne, akwarele, hafty, 
grafiki, dyplomy, papirusy, 
plakaty, fotografie, lustra

farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia, 
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:

te l :  018 -444 -13 -23    www.opr awa .p l

OPRAWIAMY
OBRAZY:

R E K L A M A

O koniu, co za człowiekiem chodzi jak pies
Koń był trzeźwy, woźnica pijany. Woźnica usłyszał wyrok za prowadzenie pod wpływem alkoholu, ale odsiadywać go poszli 
razem. Pan Piotr i Kasztan. I tu w zasadzie kończy się wątek sądowo-kryminalny, a zaczyna opowieść o przyjaźni człowieka 
i zwierzęcia. Wzruszająca opowieść.

Instruktor jazdy konnej Stanisław Mól z Kasztanem



WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!
R E K L A M A

33-300 Nowy Sącz
ul.Dojazdowa 20
tel. 18 4441144
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Opinie

P 
oczyniłem ostatnio 
obserwacje, z któ-
rych wyciągnąłem 
wnioski dla prze-
ciętnego psycho-
loga (o ile tacy są) 

mało oryginalne, może nawet 
naiwne. Ich walorem jest jednak 
to, że są moje. Obserwacja doty-
czyła małych dzieci. Cóż takie-
go skłoniło mnie do przygląda-
nia się pięcioletnim szkrabom? 
Ich fenomenalna prawdomów-
ność. 26 stycznia w Instytucie 
Pedagogicznym PWSZ w Nowym 
Sączu studentki kierunku Wy-
chowanie Przedszkolne i Wcze-
snoszkolne przygotowały pre-
zentacje teatralne adresowane 
właśnie do maluchów. Dla ści-
słości – z przedszkola „Jaś i Mał-
gosia”. Nic nowego, bo rok w rok 
Instytut przeżywa takie teatral-
ne igrzyska, ale akurat tym ra-
zem reakcje dzieci na treści ba-
jek były tak niesamowite, że gros 
uwagi skupiłem właśnie na nich, 
a nie na artyzmie i scenicznej 
sprawności. Oto na scenę wy-
chodzą studentki ze spektaklem 
„Grześ”. Scenografia, kostiumy, 
efekty dźwiękowe – wszystko na 
swoim miejscu. Bohaterów bajki 
jest czworo: mama, tata i dwój-
ka dzieci, w tym postać tytułowa 
– Grześ. I to on właśnie łże jak 
najęty, dokucza siostrze, stra-
szy ją, słowem takie domowe ty-
raniątko nie do ujarzmienia. I te-
raz będzie najlepsze. W jednej 
ze scen do pokoju wchodzi oj-
ciec, a widząc zapłakaną córkę, 
pyta o przyczynę. Dziewczynka 
wskazuje na braciszka, mówiąc, 
że jej dokucza. Brat oczywiście 
oponuje. Zapomniał biedaczek 
o młodocianej, ale przytomnej 
widowni, która w swoich głów-
kach wszystko skrzętnie zareje-
strowała. Nieskrępowane oko-
licznościami dzieciaki, słysząc 
jawne kłamstwa Grzesia, że to 
nie on, huknęły na sto gardełek: 
A właśnie, że to ty, to ty jej do-
kuczasz!... Z widowni na scenę 

poleciały słowa prawdy. Gdy-
by dzieciaki były trochę większe, 
to mogłaby się dokonać krwa-
wa wendetta na niegrzecznym 
bohaterze. Takich spontanicz-
nych reakcji podczas prezenta-
cji teatralnych było zdecydowa-
nie więcej. Szczerość dzieciaków 
była poruszająca i wzruszająca. 
I tu rodzi się pytanie: czy tę re-
gułę bezwzględnej prawdomów-
ności dałoby się przenieść na sa-
lony władzy?

Żeby to sprawdzić, trzeba by 
polityków zaprowadzić co naj-
mniej raz w tygodniu do te-
atru i koniecznie na spektakle 
z udziałem dzieci. Może wte-
dy uaktywniłby się w nich gen 
uczciwości? Opornych posłów 
powinno się do teatru dowo-
zić siłą i pilnować, żeby nie ucie-
kli. Zderzenie ze światem lu-
dzi uczciwych i prawdomównych 
może się wprawdzie okazać dla 
nich zabójcze, ale mimo wszyst-
ko – warto spróbować. Bajką 
obowiązkową dla przedstawicie-
li narodu powinien być nasączo-
ny dydaktyką utwór „Pinokio”. 
Nie warto natomiast propono-
wać im tzw. dorosłych spektakli, 
choćby to miał być sam Szek-
spir. Obawiam się bowiem, że je-
dyny wniosek jaki nasunąłby się 
politykom na przykład po obej-
rzeniu „Makbeta” byłby taki, że 
główny bohater przegrał nie dla-
tego, że ukatrupił króla Dunca-
na, ale że nie wszedł w stosow-
ną koalicję, nie miał właściwego 
„piaru” i odpowiednio pyskatego 
rzecznika prasowego, który wy-
tłumaczyłby pospólstwu, że król 
zabił się sam. Nożem. Dźgnął się 
dziesięć razy! Tak by mogło być. 
Wnioski mało budujące – wyni-
kające z  reakcji na zaprezento-
wane spektakle – dotyczą nie-
stety także  młodej widowni.  Nie 
mam złudzeń, że spontanicz-
ność w wyrażaniu uczuć, szcze-
rość i prawdomówność dzieciaki 
szybko utracą. Może nie wszyst-
kie, ale utracą. Obcując z doro-
słymi, szybko się uczą. Cynizm, 
obłuda, arogancja i kłamstwa to 
stanowczo za dużo, żeby uchro-
nić się przed taką siłą rażenia, 
zwłaszcza jak się jest pacholę-
ciem. Jedyny zysk, jaki nam po-
zostanie po obserwacji milusiń-
skich, jest taki, że  gdyby ktoś 
zapytał, co to jest szczerość 
– odpowiemy:  To taka piękna 
choroba wieku dziecięcego.

Gen 
uczciwości

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

O
 czywiście chciał-
bym dzisiaj napi-
sać o PKS–ie, ale to 
byłoby najprostsze 
rozwiązanie. Pro-
ste rozwiązania po-

zostawiamy jednak innym. Przecież 
nawet kodeks honorowy szanujące-
go się ulicznika nie pozwala kopać 
leżącego. To znaczy kiedyś nie po-
zwalał, bo dzisiaj żadne kodeksy nie 
obowiązują, więc w zasadzie wolno 
komentować wszystko i jak się tyl-
ko chce. A najprościej byłoby napi-
sać: jestem zdziwiony, że wszyscy są 
zdziwieni, iż sądecki PKS został po-
stawiony w stan likwidacji. Prawie 
półtora roku temu na naszych ła-
mach były już prezes PKS Marek Su-
rowiak precyzyjnie wyliczył, co jest 
największym balastem firmy. Opisu-
jemy to w innym miejscu DTS, więc 
nie będę powtarzał. Balastem, któ-
ry konsekwentnie ciągnął firmę na 
dno. I nawet jeśli jeszcze nie jest na 
dnie, to tylko dlatego, że osiadła na 
przybrzeżnych skałach, na dodatek 
leży na prawej burcie. Coś jak Co-
sta Concordia*. Z tą tylko różnicą, że 
w PKS–ie żaden z dotychczasowych 
kapitanów, nie wpadał „przypad-
kiem” do szalupy. To raczej wzbu-
rzone morze polityczne wyrzucało 
ich na bezpieczny brzeg. Bezpiecz-
ny, bo przecież im dalej wyrzucało 
ich od PKS, tym bezpieczniej powin-
ni się czuć z dala od tego bałaganu. 
Oczywiście Marek Surowiak żad-
nym prorokiem nie był, zapowiada-
jąc we wrześniu 2010 roku, że sytu-
acja zmierza tam do likwidacji. To 
nie były proroctwa, ani nawet wróż-
by, ale tylko najzwyklejszy, chłod-
ny ogląd sytuacji. Chłodny, bo je-
śli o PKS–ie dyskutowały rozgrzane 
głowy, to obraz się zaciemniał, jak 
pole widzenia pacjenta, któremu 
drastycznie skacze ciśnienie.

Zatem po co dzisiaj pisać o PKS–
ie i emocjonować się sprawami, któ-
re były do przewidzenia? Lepiej pisać 
o wodzie, która budzi dużo więk-
sze emocje, niż plajtujące autobu-
sy. Podwyżka cen wody i ścieków 

w Nowym Sączu wzbudziła taki nie-
smak, iż przez moment wydawa-
ło się, że tłumy wyjdą na ulice No-
wego Sącza walczyć z policją jak 
w Atenach, a może nawet polski 
rząd będzie się musiał podać do dy-
misji z powodu ceny kubika sądec-
kich ścieków. Słusznie! Nie rozle-
ciała się Unia Europejska z powodu 
zadłużenia Grecji, ale może się roz-
lecieć z powodu nowych cen wody 
w Nowym Sączu. Przy okazji, gdzieś 
zupełnie na marginesie, po cichut-
ku, ale konsekwentnie każdego 
dnia pojawiają się informacje o no-
wych miejscowościach pozbawio-
nych wody. Susza w studni, susza 
w kranach, nierzadko konieczność 
dowożenia wody beczkowozami. 
Specjaliści alarmują, że jeżeli nie za-
reagujemy na problem, to za chwi-
lę będzie za późno. Nie tylko hydro-
lodzy przekonują, iż niebawem woda 
może stać się artykułem deficyto-
wym i dobrem luksusowym, nie tyl-

ko na Saharze, ale również w Msza-
nie Dolnej, albo gdzieś w okolicach 
Nawojowej. Kiedy uważnie się przyj-
rzymy, to okaże się, iż mnóstwo 
i coraz więcej jest takich alarmują-
cych informacji. Problem w tym, że 
dzisiaj interesują one jedynie samych 
zainteresowanych, a tych jest ciągle 
statystycznie niewielu. Na szczęście 
niewielu, ale według wszelkich pro-
gnoz będzie nas coraz więcej. Czy-
li trochę tak, jak z sądeckim PKS–
em. Wrogiem jest ten, kto mówi, że 
jest źle i zapowiada, że taka sytuacja 
skończy się katastrofą, choć to wi-
dać gołym okiem. Ale to już taka na-
sza sądecka specjalność.

*Notabene dysponujemy w na-
szych zasobach fantastycznym zdję-
ciem pewnego znanego sądeczanina, 
który pozuje ze słynnym kapitanem 
Francesco Schettino, ale nie posia-
damy zgody na publikację – szkoda.

Z wodą jest podobnie 
jak z PKS-em

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Nie rozleciała się Unia 
Europejska z powodu 
zadłużenia Grecji, ale 
może się rozlecieć 
z powodu nowych cen 
wody w Nowym Sączu
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To nie żart, bilety na 
XI FESTIWAL WIRTUOZERII 
I ŻARTU MUZYCZNEGO 
FUN & CLASSIC wciąż 
w sprzedaży...

ROGRAM:

16 lutego (czwartek), godz. 19.00
THE CHUCKERBUTTY 
OCARINA QUARTET 

W programie: OCCARINISSIMA czy-
li angielski humor na okaryny, gita-
rę, harmonijkę klawiszową, flet piccolo, 
gumowe rybki i blaszany imbryk

W przerwie koncertu Wielka Gala 
Tłustoczwartkowa.

Kwartet Okarynowy Chucker-
butty to zespół unikatowy w świe-
cie muzyki klasycznej. Używane przez 
jego członków instrumenty to oka-
ryny przeróżnych kształtów i roz-
miarów, na których ze zdumiewającą 
wirtuozerią grają muzycy wszelakich 
kształtów i rozmiarów!

18 lutego (sobota), godz. 19.00
ARA MAL IK IAN & YLLANA:  Edu-
ardo Ortega, Fernando Clemente, 
Gartxot Ortiz – Hiszpania

W programie: PAGAGNINI czyli od 
Mozarta do heavy metalu

Pagagnini to niezwykłe show wę-
drujące od kilku lat po świecie. Mó-
wimy tu o spektaklu fascynującym 
pod każdym względem. Połączenie 
szaleństwa i niepohamowanego hu-
moru grupy Yllana oraz wirtuozerii 
skrzypka Ary Malikiana daje świet-
ny efekt.

19 lutego (niedziela), godz. 19.00
F ILHARMONIA DOWCIPU CZYL I 
THE POL ISH HUMOROUS PHIL-
HARMONIC  z gościnnym występem 
Waldemara Malickiego

W programie: Fun and Classic na 
światowym poziomie – w Nowym 
Sączu jak zwykle z premierowym 
programem! 

 
F ILHARMONIA DOWCIPU , to kla-
syczna muzyka przeniesiona do XXI 

wieku. Największe hity operowe i sym-
foniczne brzmią niczym przeboje napi-
sane dzisiaj, a grane przez ten jedyny na 
świecie, niezwykły zespół, tworzą wy-
buchową mieszankę emocjonalną. Bo 
jak można się nudzić przy samych prze-
bojach. Zwłaszcza, że ich popularność 
nie maleje, od kilkuset lat.

Utwory promujące nowy album Pt. 
Muzyka bez granic, to między inny-
mi Etiuda Rewolucyjna w wersji „heavy 
metalowej”, a także piękne, nastrojo-
we i wzruszające Belle z musicalu Notre 
Dame de Paris w wykonaniu Waldemara 
Malickiego. Kim jest Malicki i jego zespół, 
prowadzony przez Bernarda Chmiela-
rza, wiedzą prawie wszyscy. W każdym 
razie ci, którzy oglądają telewizję. Arty-
ści od kilku lat bawią widownię w całym 

kraju, prezentując lekko podany mariaż 
muzyki poważnej i rozrywkowej. 

20 lutego (poniedziałek), 
godz. 19.00
KLASYKA INACZEJ  –  KWARTET 
OBSESS ION 

W programie: godzina wytrawnego 
humoru w towarzystwie kobiet nie bo-
jących się żartować z Beethovena, Cho-
pina, a nawet z samych siebie.

Muzyka, kobiety i śpiew. w założe-
niu bez wina, ale za to z odrobiną tańca 
i całkiem sporą szczyptą humoru. czyli 
kwartet smyczkowy Obsession w swej 
najnowszej odsłonie.

21 lutego (wtorek), godz. 19.00
SZAMAN FLETU 
– RON KORB – KANADA 

W programie: wirtuozowskie inter-
pretacje world music i jazzu

Ron Korb jest mistrzem gry na fle-
cie i prawdziwym jej ambasadorem. Su-
gestywne połączenie azjatyckich, cel-
tyckich, bliskowschodnich, latynoskich, 
klasycznych i jazzowych wpływów uosa-
bia rożne kultury, tradycje i doświadcze-
nia nabyte w podróży lub zaczerpnięte 
wprost ze światowego dziedzictwa.

Na afiszu

Urząd Miasta, policja, placówki oświatowo–wychowaw-
cze i zarządy osiedli, przygotowali szereg atrakcji w ra-
mach kolejnej edycji „Bezpiecznych Ferii”.

Inauguracja kolejnej już edycji „Bezpiecznych Ferii” 
odbyła się w poniedziałek (13 lutego), zawodami pływac-
kimi, na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ulicy Nadbrzeżnej.

– Wszystkie sprawdzone w poprzednich edycjach 
„Bezpiecznych Ferii” formy wypoczynku wzbogacą rów-
nież tegoroczną akcję – zapewnia Elżbieta Pach, rzecz-
niczka prasowa sądeckiego Urzędu Miasta wyliczając 
zajęcia sportowo–rekreacyjne w obiektach MOSIR (kry-
ta pływalnia, sztuczna ślizgawka, hala sportowa, ścian-
ka wspinaczkowa), zajęcia strzeleckie na Strzelnicy LOK, 
zainteresowaniem cieszą się również zajęcia w kręgiel-
ni ATOM, czy w salach zabaw (Bajkoland, Mały Robin-
son, Ufoland).

Także Pałac Młodzieży na tegoroczne ferie przygotował 
ofertę, w której znalazły się warsztaty dziennikarskie, ta-
niec towarzyski i nowoczesny, warsztaty gitarowe, warsz-
taty wokalne, warsztaty języka angielskiego, warsztaty 

języka niemieckiego, warsztaty języka francuskiego, za-
jęcia komputerowe, warsztaty plastyczne, warsztaty „Są-
decczyzna w historii i legendach”.

Natomiast Miejski Ośrodek Kultury proponuje w tym 
roku projekcje filmów, spektakle teatralne, zajęcia pla-
styczne, zajęcia taneczne oraz zabawy taneczno–ryt-
miczne dla małych dzieci.

Ofertę dla młodych czytelników przygotowała również 
Sądecka Biblioteka Publiczna Oddział dla dzieci przy uli-
cy Lwowskiej. W tym roku zatytułowano je „Za siedmio-
ma morzami, za siedmioma wyspami”. Zajęcia będą mia-
ły charakter literacko–teatralny.

– Najbardziej atrakcyjne w tegorocznym programie 
„Bezpiecznych Ferii” wydają się wyjazdy na narty do 
stacji narciarskiej w Rytrze, pod fachową opieką wraz 
z ubezpieczeniem – mówi Elżbieta Pach.

A to jeszcze nie wszystko, bo także Komenda Miejska 
Policji, jak każdego roku, zaprasza na Dni Otwarte Komen-
dy. Zespół Placówek Oświatowo–Wychowawczych propo-
nuje zajęcia sportowe na sali gimnastycznej II LO oraz Hali 
Zespołu Szkól Samochodowych. (BAR)

Bezpieczne Ferie w Nowym Sączu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Małopolska Okręgowa Izba Architektów
zapraszają na otwarcie wystawy "Małopolscy Architekci".

 23 lutego 2012, godz. 17.00
Galeria Dawna Synagoga

Nowy Sącz, ul. Berka Joselewicza 12

Ekspozycja planszowa ukazująca sylwetki współcześnie działających w Małopolsce 
architektów wraz z wybranymi, zrealizowanymi według ich projektów budowlami. 
Wystawa będzie swojego rodzaju przeglądem małopolskich realizacji budowlanych 
ostatnich czasów (ok. 150 plansz), w tym także kilku zrealizowanych w Nowym Sączu.

KINO SOKÓŁ POLECA

WINX -  MAGICZNA PRZYGODA 3D
animacja, Włochy 2011, 87 min.
reż.Iginio Straffi 

Podczas gdy Bloom - była członkini klubu Winx - zmaga się z obowiązkami 
księżniczki krainy Domino, pałające żądzą zemsty wiedźmy planują znisz-
czenie mitycznego drzewa życia, które utrzymuje w równowadze siły dobrej 
i złej magii. Czarodziejka Smoczego Płomienia obawia się, że nie podoła roli 
władczyni Heraklionu i żony Sky'a. Z pomocą oddanych przyjaciółek - Flory, 
Stelli, Musy, Tecny, Layli i Roxy - rzuci jednak wyzwanie podstępnym siłom 
zła i nauczy się, jak zostać prawdziwą królową.   
Seanse: 17,22,23 lutego, godz.13.00

Rozdajemy Bilety do kina!
Specjalnie dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie 
do kina na  film animowany „KLUB WINX”. Aby zdobyć bilet, należy 
pojawić się w naszej redakcji i poprawnie odpowiedzieć na pytanie.  

Proszę podać tytuł pierwszego animowanego filmu 
z włoskiej serii „KLUB WINX”
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Ludzkie sprawy

PRAWDZIWA H ISTORIA.  Śpi na ko-
cach rozłożonych na sianie. Tuż przy 
krowie, bo tak cieplej. Dla 77–letniej 
Genowefy Lis z Siekierczyny obora od 
kilku lat jest domem. Mimo skrajnych 
warunków życia, trzaskających mro-
zów, nie ma zamiaru zmienić lokum.

Małe pomieszczenie ogrzewa piecy-
kiem opalanym drzewem. Nie co-
dziennie, ponieważ ciężko jej się po-
ruszać. Chodzi zgarbiona, podpierając 
się laską. – Kiedy zapaliłam w ubie-
głym tygodniu, poparzyłam sobie 
ręce, dobrze że obora nie zajęła się 
ogniem, bo bym zginęła w płomie-
niach – opowiada. 

Przez całe życie prowadziła gospo-
darstwo. Teraz – jak tłumaczy – nie 
ma na to sił. – Miałam stary dom, 
ale się rozleciał. Wszystko, co mi 
pozostało, to ta krowa, która mnie 
ogrzewa, cielę i kilka kur. Przy ta-
kich mrozach nawet jajek nie no-
szą – dodaje. 

Obok obory stoi mały dom, skła-
dający się z przedpokoju i jednego 
pomieszczenia. Stoi pusty. Pani Ge-
nowefa wyjaśnia, że w oborze, przy 
zwierzętach jest jej cieplej. – Tam tyl-
ko beton i niesprawny piecyk. Trud-
no mieszkać. Przy takich mrozach, 
to nie wiem, czy wiosny doczekam. 
Może mrozy miną i uda się wykoń-
czyć domek. 

Żyje dzięki pomocy życzliwych lu-
dzi. Jedzenie i wodę przynosi jej jeden 
z mieszkańców, któremu oddaje 500 
zł, które otrzymuje z KRUS. 

– Byli u mnie ostatnio młodzi po-
licjanci. – Fajne i miłe chłopaki, też 
mi wodę przynieśli. Obiadów nie 
jem, ziemniaki chyba przemarzły, 
wolę chleb. Leki to tylko na reuma-
tyzm zażywam – mówi.

Nie wzywa jednak lekarza. Uważa, 
że nie ma warunków, by go przyjąć. 
Nie prosi też o pomoc innych. – Każ-
dy ma swoje problemy, swoje życie. 
Brat ma rodzinę, więc też nic od nie-
go nie chcę – mówi.

Na pytanie, czego potrzebuje, 
odpowiada: – Niczego. Po krótkiej 
chwili dodaje: – No może ubrań. Niby 
mam dużo, ale wszystkie za małe. 

Po dłuższej rozmowie przyzna-
je, że może już czas przenieść się do 
Domu Pomocy Społecznej. – Pew-
nie lepiej by tam było, cieplej. Ale co 
z krowami zrobię? Może sprzedam 
– zastanawia się.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Limanowej zna sytuację 
pani Genowefy. Kierownik, Do-
rota Musiał, wyjaśnia, że wielo-
krotnie proponowano mieszkance 
Siekierczyny pomoc, ale za każ-
dym razem ją odrzuca, mówiąc, że 
są ważniejsze sprawy, a ona woli 
mieszkać z swoimi zwierzętami. 
– Podjęliśmy starania, by dopro-
wadzić do jej domu prąd z nadzie-
ją, że wtedy w nim zamieszka, ale 
żadne argumenty nie przemawia-
ją – mówi Dorota Musiał. Przyzna-
je, że jest zaskoczona pomysłem za-
mieszkania w DPS. – Dotychczas 
pani Genowefa nie chciała o tym 
słyszeć. Coś się musi dziać i zmie-
nia zdanie. Będziemy interwenio-
wać – zapewnia. 

Również policja stara się otaczać 
opieką 77–latkę. Osób żyjących w tak 
skrajnych warunkach jest w gminie 
więcej. Stanisław Piegza, rzecznik 
KPP w Limanowe, wyjaśnia jednak, 
że nie może zmusić kobiety do zmia-
ny miejsca zamieszkania. 

– Jeśli u takich osób nie wystę-
pują ułomności natury psychicz-
nej lub fizycznej, które zagrażałyby 
ich życiu, to nie możemy nic zro-
bić, by umieścić je w ośrodkach. 
Wiele z tych osób mieszka w bar-
dzo złych warunkach, ale to czę-
sto ich jedyny świat, gdzie czują 
się dobrze i bezpiecznie. Dzielni-
cowi często odwiedzają te osoby, 
jednak żadna z nich nie deklaru-
je chęci przejścia i zamieszkania 
gdzie indziej.

(TOP)

NAUKA/HISTORIA.  Z wykształ-
cenia jest historykiem, ale pracu-
je jako kasjer na stacji benzynowej, 
bo – jak przekonuje – dzięki temu ma 
więcej czasu na badania historyczne. 
Z GRZEGORZEM OLSZEWSKIM, rozma-
wiamy o jego najnowszej publikacji 
„Więźniowie KL Auschwitz z powiatu 
nowosądeckiego”, do której materiały 
zbierał ponad dwa lata. 

– Skąd pomysł na taką publikację?
– Przypadek. W 2009 roku wy-

dałem monografię Jazowska, od 
pradziejów po czasy dzisiejsze. Cho-
dził mi po głowie pomysł na podob-
ną o Nawojowej, ale temat okazał się 
bardzo obszerny, nie do ogarnięcia 
dla jednej osoby. Przy okazji jednak 
przekopywania się przez bibliografię 
sądecką tyczącą się II wojny świato-
wej ze zdziwieniem spostrzegłem, że 
nie ma rejestru mieszkańców po-
wiatu, którzy zostali wywiezieni do 
obozu w Oświęcimiu.
 – Żmudne zadanie sobie Pan przed 
sobą postawił…

 – Miałem do dyspozycji księgi 
transportów z poszczególnych dys-
tryktów i na podstawie tego dało się 
coś wyłowić, okazało się, że są pew-
ne ślady. Po drugie okupant posłu-
giwał się typową skrupulatną ma-
chiną biurowo–urzędniczą i dzięki 
temu pozostało sporo informacji. 
Podobnie jak Austriacy w Galicji. 
Tysiące urzędników rejestrowa-
ło wszystko, dzięki czemu spo-
ro wiemy o tamtejszych realiach. 
Wiele godzin spędziłem w archi-
wum obozowym, ale i tam zasoby 
są niekompletne, więc i rejestr nie 
można uznać za kompletny.
 – Pojawi się aneks?

– Być może kiedyś, o ile będzie 
na tyle nowych istotnych informa-
cji, uzupełnimy tę listę. Być może 
komuś książka wpadnie w ręce 
i powie – „A mojego dziadka tu 
nie ma”. To na pewno jednak po-
trwa. Ta publikacja skierowana jest 
do dość wąskiego grona odbior-
ców. Przed kilku laty na apel o in-
formacje i pomoc w przygotowy-
waniu tego rejestru odpowiedziało 
niewiele osób.
 – Ile czasu zajęło przekopywanie się 
przez obozowe archiwa?

– Dwa lata pracy w archiwum 
i około roku pracy edytorskiej. To 
musiało trwać. Podchodząc solidnie 
do sprawy, to czasem nawet kilku-
stronicowy tekst historyczny trze-
ba przygotowywać kilka miesięcy.
 – Dlaczego historyk z zawodu i zami-
łowania zamiast myśleć o doktoracie 
pracuje na stacji benzynowej?

 – Doktorat odkładam na póź-
niej. To spory wydatek. Mam ro-
dzinę i paradoksalnie więcej cza-
su na swoje badania i tematy, które 
mnie interesują, pracując właśnie 
na stacji benzynowej jako kasjer. 
Taki mamy sądecki rynek pracy 
i historyk, co tu dużo mówić, nie 
ma lekko. W Krakowie byłoby ła-
twiej, jest więcej instytucji. Można 

oczywiście pracować w szkole, ale 
to oznacza często łączenie pracy 
w kilku placówkach. Pracuję na 
stacji benzynowej już dziewięć lat. 
Mam elastyczny czas pracy i ce-
nię to sobie. Daje to sporo swobo-
dy. A znam niestety przypadki kie-
dy ludzie, naprawdę wykształceni 
specjaliści zatrudnieni w instytu-
cji historycznej, noszą krzesła albo 
podstawiają mikrofony. To też nie 
jest w porządku.
 – Rejestr jest skrupulatny i jak na spe-
cyfikę tematu bogaty.

 – Znaczna część więźniów, wy-
mienionych w rejestrze, trafiła do 
oświęcimskiego obozu w pierwszej 
połowie jego istnienia. Wtedy to 
dużo dokładniej opisywano przy-
byłych więźniów, robiono zdjęcia. 
W drugiej części działania obozu, 
kiedy zaczęły przybywać masowe 
transporty, już tak skrupulatnie nie 
rejestrowano. Kiedy okazało się, że 
wojna jest przegrana, hitlerowcy 
zaczęli likwidować kartoteki i całą 
dokumentację. Do palenia tych do-
wodów zbrodni wykorzystywano 
oczywiście więźniów, ale ci z na-
rażeniem życia starali się utrud-
niać ten proces. Chcąc zachować 
np. fotografie więźniów, wrzucali 
do pieca tyle negatywów na raz, że 
ogień przygasał i niedopalone kli-
sze zdołano potem jeszcze urato-
wać. Jeśli chodzi o Żydów, obywate-
li polskich wywiezionych z Nowego 
Sącza i okolic, to w oświęcimskich 
kartotekach informacji było mało. 
Bardzo pomocne były w tym wzglę-
dzie zasoby instytutu Yad Vashem. 
Ma on w swoich zbiorach skany 

powojennych specjalnych druków, 
w których było wiele informacji 
między innymi o miejscu urodze-
nia i śmierci, czy rodzinnych koliga-
cjach. Sporo nazwisk ustaliłem wła-
śnie dzięki tym informacjom. Wiara 
Żydów w to, że dusza człowieka żyje 
dopóki, dopóty jest gdzieś zapisane 
jego nazwisko, powodowała, że po-
wstało wiele świadectw o zmarłych, 
z których teraz można korzystać.
 – Mamy w książce kilkanaście unika-
towych fotografii Nowego Sącza wy-
konanych zaraz po wojnie, ale jest 
też kilka bardzo drastycznych, choć-
by te z obozu. Nie było oporów by je 
zamieścić?

 – Są drastyczne, ale nie chcia-
łem głaskać tematu. Wóz wypeł-
niony ciałami to nie była sytuacja 
rzadka, ale obozowa codzienność. 
Zdjęcia są wymowne. Prawdziwe. 
Zresztą nie chciałem, żeby to był su-
chy rejestr. Stąd również rozdziały 
wprowadzające. 
 – Co teraz ma Pan w planie?

 – Pomysłów jest sporo. Prze-
szkodą jest jedynie ograniczo-
na ilość wolnego czasu. Interesuje 
mnie temat cmentarzy wojennych 
z pierwszej wojny światowej. 
W Galicji Zachodniej jest około 400 
takich obiektów. Projektowali je 
fachowcy, wybitni architekci. Po-
mimo że ukazało się kilka wydaw-
nictw w tej materii, to ja myślałem 
o wyczerpującym kompendium, 
bogato ilustrowanym. Rozma-
wialiśmy z fotografikiem Piotrem 
Droździkiem o tym wydawnictwie. 
Może do tematu wrócimy.

Rozmawiał (BOG)

Przy krowie 
jest cieplej

Nie chciałem głaskać tematu
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Wygrał zjazd na krechę 
i wrócił do łóżka
Wojciech Szczepanik z Rytra wygrał pierw-
sze eliminacje zawodów Red Bull „Zjazd na 
krechę” rozegrane w niedzielę w krynic-
kich Słotwinach. Zwycięzca finałowych za-
wodów Red Bulla na Kasprowym Wier-
chu z 2009 r. i wicemistrz Polski w gigancie 
trasę na stoku w Słotwinach pokonał w 42 
sekundy. Warto dodać, że trzeci na me-
cie był Patryk Zapolski, młoda nadzieja pol-
skiego narciarstwa. Wśród snowboarderów 
pierwszy linię mety karkołomnego zjaz-
du przeciął kryniczanin Marcin Kozieński, 
który w Słotwinach stawiał pierwsze „kro-
ki” na desce. Wojciech Szczepanik po zwy-
cięstwie, które dało mu prawo udziału w fi-
nałach w Tatrzańskiej Łomnicy 26 lutego, 
wrócił z powrotem do… łóżka. W zawodach 
pojechał mimo zaleceń lekarza, by się ku-
rować. – Cieszę się, że wziąłem udział w tej 
eliminacji, bo wygrywając zapewniłem so-
bie start w finałach z pierwszego rzędu 
– mówił zawodnik. – Nie muszę więc star-
tować w innych eliminacjach i będę miał 
czas na realizację wcześniej zaplanowane-
go cyklu zawodów i innych ciekawych pro-
jektów. Wojciech Szczepanik wraz z Łu-
kaszem Gabrielskim pracuje bowiem nad 
projektem filmowym, który ukaże się w ki-
nach we wrześniu. Narciarze są już po kil-
ku dniach zdjęć na Kasprowym Wierchu. 

Kolejne zdjęcia kręcono w raju dla freeride-
rów, czyli austriackim Krippenstein. 17 lu-
tego Szczepaniaka czeka debiutancki start 
w alpejskim Pucharze Świata w slalomie 
gigancie, na trasie w Bansko w Bułgarii. 

Śladem legend hokeja
Trzech młodych hokeistów KTH Adam 
Świadek, Damian Tyczyński i Paweł Zyg-
munt bierze udział w turnieju Pee Wee Qu-
ebek, który jest uznawany za nieoficjal-
ne mistrzostwa świata graczy do lat 12. To 
najbardziej prestiżowe i największe zawody 
hokejowe na świecie w tej kategorii wieko-
wej. W bieżącej edycji udział bierze 110 dru-
żyn i 2300 młodych hokeistów m.in. z Ka-
nady, USA, Rosji, Niemiec, Chin, Finlandii 
i Czech. W Kanadzie, gdzie hokej jest niemal 
religią, następców Wayne’a Gretzky’ego 
i Mario Lemieux, którzy również grali w tym 
turnieju ogląda podczas zmagań ponad 
200 tys. widzów. W ub. roku finał tego tur-
nieju zgromadził ponad 10 tysięcy kibiców. 
Drużyna pod szyldem Team Poland U–12 
w pierwszym meczu pokonała ameryka-
nów z Atlanta Fire 8:3 i awansowała da-
lej. W tym meczu zagrali wszyscy krynicza-
nie, a przy dwóch pierwszych bramkach 
asystował Damian Tyczyński. Kolejny mecz 
młodzi adepci hokeja grają już dzisiaj. Mu-
szą wygrać, by awansować do dalszego 
etapu turnieju.  (BOG)

SPR INTEM
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Sandecja ma żal do kolejnego piłkarza, 
który bez porozumienia z klubem szu-
ka sobie nowego pracodawcy. Sądecki 
klub był dumny ze swojego wychowan-
ka Marka Kozioła, który stał się jednym 
z najlepszych bramkarzy I ligi. W krótkiej 
chwili wszystko się popsuło. Negocjacje 
jednak trwają.

Decyzją Zarządu klubu Marek Ko-
zioł został zawieszony w prawach 
zawodnika. Kara obowiązywać ma 
przez pół roku. Po zakończeniu sezo-
nu zawodnik – zapewne z poczuciem 
żalu – odejdzie do Zagłębia Lubin. 
To smutna historia jedynego wycho-
wanka Sandecji, który mógł liczyć 
na regularne występy w sądeckiej 
drużynie.

– Marek Kozioł bez zgody Zarządu 
wyjechał na testy do Zagłębia Lubin 
– twierdził Wiesław Leśniak, wicepre-
zes klubu. – Opuścił tym samym na-
sze zgrupowanie, nie powiadamia-
jąc władz. Prowadziliśmy rozmowy 
z Markiem Koziołem o przedłużeniu 
kontraktu. Mimo zapewnień ze stro-
ny zawodnika do podpisania umowy 
nie doszło.

W Sandecji nie mogą przeboleć, 
że Kozioł mimo zagwarantowanych 
testów w Dundee United, nie podjął 
tego tematu. Ewentualny transfer do 
Szkocji byłby zarówno dla zawodni-
ka, jak i klubu znacznie korzystniej-
szy finansowo. 

– Kwota zaproponowana przez 
Zagłębie to 55 tysięcy złotych. Za taką 
kwotę to transferowani są piłkarze 
III–ligowych klubów, a nie najlepszy 
bramkarz I–ligi – powiedział Dariusz 

Grzyb, rzecznik prasowy MKS Sande-
cja Nowy Sącz

– Zawarcie umowy poprzedzi-
ły testy piłkarskie, na które Zagłę-
bie Lubin otrzymało zgodę od klubu 
MKS Sandecja – informuje biuro pra-
sowe Zagłębia. – Dziwić może nieja-
sne postępowanie oraz mijanie się 
z prawdą przez Sandecję przy infor-
mowaniu o rzekomym braku zgody 
na testy. Tym bardziej, że wcześniej 
takie zapowiedzi pojawiły się rów-
nież na stronie internetowej pierw-
szoligowego klubu. Za niezrozumia-
łe należy również uznać ujawnianie 
szczegółów działań transferowych 
obu stron, szczególnie w początko-
wej fazie negocjacji.

Podobne pretensje Sandecja pół 
roku temu miała do Vladimira Kuko-
la, który za darmo odszedł do Jagiel-
lonii Białystok. Słowakowi skończył 
się kontrakt, jednak klub był zbul-
wersowany, twierdząc, że wcześniej 
dogadał się z zawodnikiem w spra-
wie przedłużenia umowy. Natomiast 
w styczniu w prawach zawodnika za-
wieszony został Rafał Zawiślan, któ-
ry powinien wrócić z wypożyczenia 
do Kolejarza Stróże. Nie stawił się jed-
nak na treningu Sandecji.

 (JABU)

Ostatni taki sportowy po-
jedynek między I i II Liceum 
Ogólnokształcącym roze-
grano przed drugą woj-
ną światową. Teraz w sali 
sportowej II LO uczniowie 
i nauczyciele obu szkół ro-
zegrali trzy mecze w ra-
mach „Świętej wojny”, 
włączając się w ten sposób 
w pomoc dla 17–letniej Te-
reski Kiklicy, uczennicy I LO 
poszkodowanej w wypad-
ku samochodowym. 

Pomysł zorganizowania meczu po-
między odwiecznie rywalizujący-
mi sądeckimi liceami zrodził się 
wśród uczniów, przyjaciół Tere-
ski. – Wpadł na niego Marcin i od 
razu zwrócił się do mnie, bo wie-
dział, że jestem wolontariuszem 
Sursum Corda i może jakoś uda 
się zainteresować Stowarzysze-
nie naszą inicjatywą. Jak zwykle 
nie było problemu, Sursum Cor-
da od razu zadeklarowało, że nam 

pomoże – opowiada Kamil Stolarski, 
kolega Tereski z gimnazjalnej klasy, 
dziś uczeń „Elektryka”, dodając, że 
Tereska w tym roku również chciała 
zacząć działać jako wolontariuszka. 

– Tereska to moja koleżanka 
z osiedla. Kiedy dowiedziałem, co 
się stało, stwierdziłem, że nie mogę 
siedzieć z założonymi rękami. Jak 
każdy pewnie – chciałem pomóc. 
I wtedy się zrodził pomysł „Świętej 
wojny” – opowiada Marcin Wielosik, 

uczeń II Liceum Ogólno-
kształcącego. I tak obie 
szkoły połączył jeden cel 
– pomóc Teresce powró-
cić do zdrowia. Całko-
wity dochód z imprezy 
– a udało się zebrać 3 540 
zł – trafiło na konto pod-
opiecznej Programu „Na 
Ratunek” Sursum Corda. 

– Jestem niezwy-
kle zadowolona, że do-
szło do takiego spotka-
nia między szkołami. To 
niewiarygodne, że ostat-

nie takie miały miejsce przed drugą 
wojną światową – mówi dyrektor II 
LO Dorota Smaga. – Tym bardziej się 
cieszę, bo sama jestem absolwent-
ką… I LO. Mam nadzieję, że ten tur-
niej stanie się już tradycją szkół i za 
każdym razem będzie mu przyświe-
cał charytatywny cel. 

I komu w takiej sytuacji kibicować? 
Jedna z uczennic, zapytana w przelo-
cie, kto wygra, odpowiedziała: – Jak 
to kto? Tereska!

Jeden z najbardziej utytułowanych pił-
karzy lat 90. w Polsce, Piotr Świerczew-
ski rozpoczyna nowy rozdział w futbo-
lowej karierze – menedżera ŁKS Łódź. 
PZPN węszy w tym podstęp, bo –ich 
zdaniem – Świerczewski to zakamuflo-
wany trener. Wywodzący się z Nowego 
Sącza, wielokrotny reprezentant kraju 
twierdzi, że wszystko jest w porządku.

Świerczewski już raz próbował swo-
ich sił w roli trenera. Wiosną 2011 
r. wspólnie z Maciejem Śliwowskim 
rozpoczął pracę w II–ligowym Zni-
czu Pruszków. Drużynie, która przed 
sezonem miała aspirację powrotu na 
zaplecze ekstraklasy. Znicz osiągał 
wyniki znacznie poniżej oczekiwań. 
Zatrudnienie Śliwowskiego i Świer-
czewskiego niewiele zmieniło. Te-
raz przed wychowankiem sądeckich 
klubów otwiera się nowa szansa. 

Otrzymał propozycję pracy w pogrą-
żonym w kryzysie finansowo – orga-
nizacyjnym ŁKS–ie Łódź. Drużyna po 
rundzie jesiennej zajmuje dopiero 14. 
miejsce w esktraklasie. Klub od kilku 
lat boryka się z poważnymi problema-
mi finansowymi.

Piotr Świerczewski nie posiada 
jednak licencji na pracę trenerską  na 
najwyższym szczeblu rozgrywkowym 
w Polsce. Został więc… menedżerem. 

Taka jest przynajmniej oficjalna wer-
sja. Jedną z pierwszych decyzji, jaką 
podjął było zatrudnienie w roli szko-
leniowca Andrzeja Pyrdoła. Jednak 
przedstawiciele PZPN–u taką sytu-
ację uważają za próbę ominięcia prze-
pisów. Zwłaszcza Antoni Piechniczek 
i Wojciech Łazarek grożą nawet, że 
Pyrdoł straci licencję jeśli w ŁKS–ie 
będzie jedynie trenerskim figurantem. 
– Stoimy na straży przepisów. Dla 
nas najważniejsze jest, żeby trene-
rzy przeszli prawidłowy rozwój. Każ-
dy z nich musi przejść pewien proces 
szkoleniowy – powiedział dla portalu 
FutbolNews.pl Łazarek, obecnie szef 
Komisji Kształcenia i Licencjonowa-
nia Trenerów.

– Przecież jestem menadżerem, 
a nie trenerem – konsekwentnie od-
piera zarzuty Piotr Świerczewski.

(JABU)

Kim będzie „Świr” w ŁKS?
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Świętą wojnę pomiędzy szkołami wygrała… Tereska

Kozioł ofiarny, czy 
nieporozumienie?
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- Cholera, wypadałoby też coś 
powiedzieć.  Może zostawili mi tu 
gdzieś streszczenie tej lektury?

- Biedne, wiejskie dzieci przy 
takiej subwencji oświatowej 
skończą jak Janko Muzykant. 

FOTOKOMENTARZ

Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

- Pamiętamy los bohatera tej książki, 
którego wielki talent został zmarnowany 
z braku subwencji oświatowej.

 Tę oto książkę, „Janko 
Muzykant”, wręczyłem 
ministrowi finansów, aby 
stała się dla niego lekturą 
obowiązkową.

STYL  ŻYC IA.  Ma dopiero 14 lat, a już 
otarł się o pierwsze próbne zdjęcia do 
filmu. Podkładał swój głos w dubbin-
gu, prowadził własną audycją w Radiu 
RDN Małopolska. Odnosi sukcesy jako 
tancerz. Jakub Potyrała nie ma cza-
su się nudzić. Ale on lubi kiedy dużo 
się dzieje.

– Nie wykluczam, że zostanę ak-
torem, choć już teraz wiem, że to 
ciężki kawałek chleba – mówi 14–
latek z Nowego Sącza.

Kuba dał się poznać jako bardzo 
dobry recytator. W 2007 r. wziął 
udział w Ogólnopolskim Konkur-
sie Polskiej Poezji Religijnej „Pier-
ścień św. Kingi”, którego elimina-
cje organizował w Nowym Sączu 
Pałac Młodzieży. Dostał się do fi-
nału w Bochni i… wygrał. Zaraz pa-
dła propozycja ze strony wydawcy 
„Promyczka Dobra” ks. Andrzeja 
Mulki, by prowadził audycje dzie-
cięce w Radiu RDN Małopolska. 
Sprawdził się na tyle, że kiedy ks. 
Mulkę odwiedziła przedstawiciel-
ka firmy dubbingowej Studio Eu-
rocom, natychmiast przedstawił 
jej Kubę.

– Ta pani poprosiła, bym coś za-
recytował. I chyba się jej mój głos 
spodobał, bo nie minął tydzień, 
a zadzwoniła, zapraszając do studia 
w Warszawie – opowiada 14–latek. 

Pojechał i spodobał się również 
reżyserom nowego przedsięwzięcia.

– To był serial internetowy 
o zwykłej rodzince, coś w rodza-
ju „Rodzinki.pl”. Miałem grać 
rolę chłopca, a moimi serialowy-
mi rodzicami byli Janusz Zadura 
i Małgorzata Pieczyńska – wyja-
śnia Kuba. 

Wziął udział w nagraniach 
pierwszych odcinków. 

– Wszyscy mnie chwalili. To 
była niesamowita przygoda. Mimo 

że zdjęcia trwały tylko dwa dni, 
wiele się nauczyłem od zawodo-
wych aktorów. Ale moja karie-
ra – proszę wziąć to w cudzysłów 
– szybko się skończyła. Firma mia-
ła jakieś problemy z finansowa-
niem serialu i ostatecznie nic z tego 
nie wyszło – dodaje Kuba.

Na razie nie ma żadnych propo-
zycji od firm dubbingowych, prze-
chodzi mutację, więc jest – póki co 
– wykluczony z działalności. Ale 
za to rozwija swoją kolejną pasję 
– taniec. 

– Nigdy nie tańczyłem, namó-
wiła mnie starsza siostra, stwier-
dzając, że jeśli nie spróbuję, będą 
tak jak ona żałował do końca ży-
cia. Spróbowałem i okazało się, 
że mam do tego predyspozycje 
– mówi Kuba. Nie przyszło mu ła-
two podjąć tę decyzję, bo wciąż pa-
nuje wiele stereotypów, i nie tylko 
koledzy, ale nawet nauczyciele po-
trafią kpić z tańczących chłopców. 

– Wybierając taniec, zrezygno-
wałem z ping–ponga, choć nie naj-
gorzej mi szło. Trochę się nasłu-
chałem złośliwości – mówi. 

Po czterech latach trenowa-
nia w klubie Axis w MCK „Sokół” 
w Nowym Sączu, może pochwalić 
się klasą B w tańcach latynoame-
rykańskich i jest o krok od zdobycia 
wraz ze swoją partnerka Dominiką 
Milczek również klasy B w standar-
dzie. Już nikt się nie śmieje. 

– Z Dominiką tańczą od roku. 
Jego partnerka ma dłuższy staż, 
Kuba więc musiał wykonać 
ogromny skok, by jej dorównać. 
To naprawdę utalentowany i pra-
cowity chłopak, mający niespo-
tykaną umiejętność koncentra-
cji – mówi jego trener Roman 
Piechociński. 

Kuba i Dominika wygrali ostat-
nio pięć turniejów ogólnopolskich 
pod rząd. I jak mówi trener: – Stali 
się objawieniem nie tylko dla tań-
czących par, ale i sędziów, którzy 
gratulowali mi, że w Nowym Sączu 
mamy tak utalentowaną parę. Nie 
tylko ja wróżę im sukces. 

A jaka przyszłość czeka Kubę?
 – Na pewno chcę tańczyć. Nie 

wykluczam aktorstwa. Taniec 
i aktorstwo to właściwie ta sama 
bajka. W tańcu trzeba być dobrym 
aktorem, a będąc aktorem czasem 
trzeba zatańczyć – mówi. 

(KG)

Już nikt się nie śmieje z tańca
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 - O czym on mówi? Chyba 
tej pozycji nie czytałem.

Posłowie Solidarnej Polski Andrzej Romanek i Arkadiusz Mularczyk 
podczas omawiania szkolnej lektury.


