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R E K L A M A

Piramida z łatwych pieniędzy
N A  W O K A N D Z I E . 
To największe fi nansowe 
oszustwo, jakie miało miej-
sce w naszym regionie. Bli-
sko 160 poszkodowanych, 
wśród nich wiele znanych 
postaci życia publicznego 
– politycy, prawnicy, poli-
cjanci, przedsiębiorcy. A ile 
osób nie zgłosiło się na po-
licję, wstydząc się własnej 
naiwności? Ich straty – czy 
raczej fatalnie zainwesto-
wane oszczędności - sza-
cuje się na ponad 13 mln zł. 
Główna podejrzana o stwo-
rzenie limanowskiej pira-
midy fi nansowej - Monika 
B.B.  przyznaje się do winy. 
W środę przed sądem 
w Nowym Sączu rozpoczął 
się jej proces. Grozi jej do 15 
lat więzienia. 
 J STR. 8
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PODRÓŻE.  - Jedziesz do Iranu, zwariowa-
łeś, zabiją cię! – to były najczęstsze reak-
cje znajomych Pawła Kozłowskiego, kiedy 

mówił,  jaką podróż planuje. Rzeczywistość 
okazała się zgoła odmienna. Tam mógł po-
czuć się jak bóg. O śmierć otarł się za to w 

Indiach, gdzie wyruszył po pięciu tygodniach 
spędzonych w Iranie. J STR. 12
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Przedwyborcza rozgrzewka 
z podsłuchem w tle
Jeszcze dwa tygodnie temu lokalne media ogłosiły powstanie koalicji 
PO–PiS w Radzie Miasta, narzekając na polityczną nudę Nowego Są-
cza. Tymczasem kilka dni później PO wytoczyła najcięższe w ostat-
nich latach polityczne armaty.  J STR. 3

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pracują coraz bliżej nieba
Sądeczanie wznoszą najwyższy wieżowiec w Polsce. Wcześniej bu-
dowali m.in. największe stadiony piłkarskie. Ambitni inżynierowie 
z Nowego Sącza udowadniają, że tutejsze firmy potrafią realizować 
najpoważniejsze inwestycje w kraju.  J STR. 4

NAUKA

Wygrali pracę w Warszawie
Trójka studentów IV roku sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu wzię-
ła udział w konkursie marketingowym Brandstorm L’oreal 2011. Co 
prawda nie udało im się dotrzeć do finału, ale Piotr Biniecki, Alek-
sandra Malisiewicz i Piotr Bubula otrzymali propozycje pracy w fir-
mie L’oreal w Warszawie.  J STR. 5

SPORT

Z nożem na gardle
Ten mecz już został okrzyknięty piłkarską bitwą o Sądecczyznę. 
W derbowym meczu Sandecja podejmować będzie Kolejarza Stróże. 
Obydwie drużyny muszą ten mecz wygrać. J STR. 15
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Pamiętajmy 
o Optimusie

Jak wyczytałem w są-
siedniej rubryce, 
właśnie mija jede-

naście lat, od momentu kiedy Ro-
man Kluska sprzedał Optimusa. 
Starsi czytelnicy przy takiej oka-
zji westchną głęboko tradycyj-
nym, staropolskim „jak ten czas 
szybko leci”. Młodsi tylko wzru-
szą ramionami, bo co ich to może 
obchodzić, że ktoś sprzedał fir-
mę, o której mają pojęcie blade, 
albo nie mają go wcale. No wła-
śnie. W ten prosty sposób jeden 
z symboli sądeckiej rewolucji go-
spodarczej lat 90. ubiegłego wieku 
odchodzi w zapomnienie. Dzie-
je się to zdumiewająco szybko, 
choć słowo „zdumiewająco” jest 
tu chyba akurat nie na miejscu, bo 
teraz wszystko dzieje się tak szyb-
ko, że wydarzenia sprzed dziesię-
ciu i dwudziestu lat wydają się od-
ległe, jakby działy się w czasach, 
kiedy wysadzano w powietrze są-
decki zamek. Różnica polega tyl-
ko na tym, że zamek ciągle ktoś 
chce odbudowywać, a Optimu-
sa dla Nowego Sącza już nikt nie 
wskrzesi. Jeśli jeszcze gdzieś po-
jawia się wątek słynnego przed-
siębiorstwa, to co najwyżej przy 
okazji publikacji kolejnej edycji li-
sty 100 najbogatszych Polaków, na 
którą Roman Kluska trafił właśnie 
dzięki gigantycznemu sukcesowi 
założonej przez siebie firmy. Dziś 
oczywiście wdrapać się do tego 
elitarnego grona jest nieporówny-
walnie trudniej, więc sądeczanom 
pozostaje ogrzewać się w ciepeł-
ku ogólnopolskiego zachwytu, że 
to właśnie na Nowy Sącz przypada 
najwięcej bogatych ludzi w kate-
gorii miast powiatowych. A wra-
cając do Optimusa – kto jeszcze 
dzisiaj pamięta, że Onet – jeden 
z największych dziś polskich por-
tali internetowych – narodził się 
właśnie w Nowym Sączu? Może 
warto o takich wydarzeniach pa-
miętać, choćby przy okazji tej 
symbolicznej daty powolnego wy-
prowadzania się stąd kompute-
rowego tygrysa czasów wczesne-
go polskiego kapitalizmu. Kolejna 
firma tego kalibru przybędzie nam 
dopiero, kiedy ktoś z sądeczan 
kupi jakiegoś giganta w Warszawie 
i przeniesie do Nowego Sącza. Sto-
licy przenosić nie musi.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Tydzień w kalendarzu

31 MARCA ( 1914)  – urodził się 
Jerzy Iszkowski – lotnik, cichociem-
ny, współtwórca Aeroklubu Podha-
lańskiego i jego patron (zm. 1962).

( 1990)  – zmarł arcybiskup Je-
rzy Ablewicz, od 1962 r. ordynariusz 
diecezji tarnowskiej. Zasłynął m.in. 
wznowieniem starań o kanonizację 
bł. Kingi, dążeniem do koronacji ła-
skami słynącego obrazu Matki Bo-
żej Pocieszenia w Nowym Sączu.

1  KWIETNIA  ( 1932)  – rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów przestał 
istnieć powiat grybowski.

2 KWIETNIA  ( 1914)  – w Jabłonicy 
Polskiej k. Brzozowa urodził się Wła-
dysław Gurgacz. Po II wojnie świato-
wej m.in. kapelan szpitali w Gorlicach 
i Krynicy oraz Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodległościowej – zbrojnego 
oddziału antykomunistycznego. Za-
trzymany przez Urząd Bezpieczeń-
stwa i skazany na śmierć w po-
kazowym procesie stalinowskim. 
Rozstrzelany w Krakowie 14 września 
1949 r. W Beskidzie Sądeckim odby-
wa się Rajd Górski im. ks. Gurgacza.

3 KWIETNIA  ( 1913)  – Rada Miej-
ska w Nowym Sączu jednogłośnie 

uchwaliła nadanie Honorowe-
go Obywatelstwa ks. Janowi Sygań-
skiemu – jezuicie, autorowi cennych 
dzieł historycznych, poświęconych 
Sądecczyźnie.

4 KWIETNIA  ( 1907)  – w Nowym 
Sączu przy ul. Młyńskiej oddano oficjal-
nie do użytku wybudowany rok wcze-
śniej budynek szpitala, zaprojektowany 
na 92 łóżka. W nowym szpitalu utwo-
rzono cztery oddziały: chirurgiczny, 
wewnętrzny, położniczy i zakaźny.

5 KWIETNIA  (2000)  – Roman 
Kluska sprzedał za 261 mln zł (czy-
li wówczas za ok. 65 mln dolarów) 
pakiet kontrolny Optimusa. Dzie-
sięć lat wcześniej zainwestował 
w założoną przez siebie firmę kom-
puterową 12 dolarów.

(2003)  –  Regionalny Zespół „La-
chy” pożegnał się z Michaliną Woj-
tas, od 27 lat kierownikiem arty-
stycznym i choreografem.

6 KWIETNIA  ( 1918)  – w Nowym 
Sączu zatwierdzone zostało ofi-
cjalnie Towarzystwo Dramatycz-
ne, czyli teatr amatorski, powstały 
z inicjatywy Bolesława Barbackiego. 
Dziś teatr nosi jego imię.

KONKURS.  Marzysz o karierze modelki? 
Chcesz się przebić w świecie mody? Masz na 
to szansę – weź udział w naszym konkur-
sie na Dobrą Twarz Sądecczyzy. DTS orga-
nizuje ją wspólnie z krakowską agencją RO-
RES MODELS.

– Dziewczyny z tego regionu słyną 
w Polsce ze swojej urody i z powodze-
niem przebijają się na najwyższe szcze-
ble w świecie mody, reklamy i show-
biznesu – mówi Zygmunt Fura z RORES 
MODELS. – Chcemy taką szansę dać każ-
dej dziewczynie przez cotygodniowe 
prezentacje na łamach DTS ciekawych 
twarzy, uroczych dziewczyn i ich nieba-
nalnych osobowości.

Do współpracy w naszym konkursie 
pozyskaliśmy jedną z najstarszych agen-
cji w Polsce, znaną poza granicami kra-
ju – RORES MODELS (www.rores.pl). To 
właśnie ta agencja w latach 1997–2001 or-
ganizowała pierwsze konkursy Miss Zie-
mi Sądeckiej.

Teraz w kolejnych wydaniach DTS 
chcemy pokazywać nie tylko zdjęcia 
dziewczyn, ale i krótkie ich prezentacje. 
Startujemy już w kwietniu. Prezentacje 
zakończy jesienią głosowanie internautów 
wybierających Dobrą Twarz Sądecczyzny 
oraz wielka gala mody i urody z laureat-
kami konkursu w roli głównej.

UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE! 
Zrobić to możesz, wysyłając 4–6 zdjęć 
wraz z podstawowymi danymi o sobie 
(wiek, wzrost, nazwa szkoły, uczelni lub 
wykonywany zawód) na adres: 
rores@bci.pl lub: redakcja@dts24.pl

Wymagane kryteria: wiek 15–26 lat, minimum 
170 cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie. 

Czekamy na zgłoszenia, a dziś zapowiadamy 
prezentację pierwszej kandydatki w naszym 
konkursie – sądeczanki, koszykarki Wisły 
Kraków, Pauliny Gajdosz.
 (URO)

DTS – Dobra Twarz Sądecczyzny

Kartki 
w prezencie
W najbliższym numerze „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” znaj-
dziecie Państwo skromny prezent. Będą to wielkanocne kartki 
świąteczne w kilku wzorach.

To druga wspólna akcja kartkowa DTS i Stowarzyszenia Sur-
sum Corda. Pamiętajmy, że przy okazji Świąt Wielkanocnych 
dzielimy się z innymi nie tylko dobrym słowem w formie wysła-
nych komuś życzeń. Jest to również świetny moment, by pomy-
śleć o innych, bardziej potrzebujących – chorych, samotnych, 
ubogich. W ramach świątecznej pomocy warto zatroszczyć się 
o którąś z opisywanych przez DTS w ostatnich miesiącach osób 
oczekujących wsparcia. Można to zrobić m.in. przekazując 1 
procent swojego podatku na wsparcie wybranego programu re-
alizowanego przez Stowarzyszenie na rachunek: 
Stowarzyszenie Sursum Corda 
11 8805 0009 0018 7596 2017 0003, KRS 0000020382.
 (RED)

Paulina Gajdosz
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Wydarzenia

Transport Drogowy
Krajowy i Mi dzynarodowy
Spedycja – Logistyka

Firma nale y do:

S decka Izba Gospodarcza

33-300 Nowy S cz, ul. W gierska 188 
tel. 18 449 08 45, fax 18 547 55 77
spedycja@folpak.auto.pl

www.folpak.auto.pl

Firma spedycyjno-transportowa FOLPAK Sp. z o.o.
poszukuje pracownika:

DO WIADCZONEGO   SPEDYTORA
Do g ównych zada  osoby zatrudnionej b d  nale a y:
X organizacja przewozów adunkowych
X pozyskiwanie nowych klientów
X obs uga dotychczasowych kontrahentów
X  kontrola jako ci, terminowo  oraz kosztów wykonywania 

us ug transportowych
X  negocjacja cen z klientami i przewo nikami  monitorowanie i obs uga

dokumentacyjna organizowanych transportów
X sporz dzanie raportów i fakturowanie

Wymagania stawiane kandydatowi:
X kilkuletnie (minimum roczne) do wiadczenie na stanowisku zwi zany ze spedycj
X umiej tno ci handlowe i negocjacyjne
X dobra znajomo  j zyka angielskiego lub niemieckiego
X komunikatywno  i umiej tno  pracy w zespole
X znajomo  i kontakty w bran y transportowej
X odporno  na stres
X znajomo  obs ugi komputera i urz dze  biurowych

Firma oferuje:
X bardzo korzystne, stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia prowizyjnego
X du  samodzielno  dzia ania  
X atrakcyjne wyzwania zawodowe
X mo liwo  rozwoju zawodowego / szkolenia
X profesjonalne rodowisko pracy

Forma kontaktu:
Zainteresowanych prosimy o przesy anie CV, listu motywacyjnego 
wraz z referencjami na adres e-mail:

albinaf@folpak.auto.pl
do dnia 15.05.2011 r.

Tylko wybrani kandydaci zostan  
zaproszeni na rozmow  kwalifikacyjn

FOLPAK sp. z o.o.
33-300 Nowy S cz, W gierska 188
centr. tel. 18 449 08 45 
www.folpak.auto.pl

R E K L A M A

ANAL IZA.  Jeszcze dwa tygodnie 
temu lokalne media ogłosiły powsta-
nie koalicji PO–PiS w Radzie Miasta, 
narzekając na polityczną nudę Nowe-
go Sącza. 

Radni pracują po cichu, nikt się nie 
kłóci, nie ma harcowników wy-
skakujących na mównicę z macze-
tą, gotowych wycinać każdego, kto 
stanie im na drodze. Słowem – po 
czterech (a może nawet ośmiu) la-
tach publicznego nawoływania do 
zaprzestania bezsensownych kłót-
ni w radzie, społeczny postulat zo-
stał spełniony. Na sesje wróciła nor-
malność i spokój. Gdzie jednak ta 
koalicja, skoro kilka dni później PO 
zaczęła się domagać odwołania pre-
zydenta Ryszarda Nowaka, a kie-
dy poczuła, że lekko przesadziła, 
zmieniła postulat na lżejszy, czy-
li tylko na zawieszenie wiceprezy-
denta Jerzego Gwiżdża. I choć są-
deczanie powoli zaczęli zapominać 
o tzw. aferze podsłuchowej w Stra-
ży Miejskiej, okoliczności odwoła-
nia komendanta Ryszarda Wasiluka 

stały się okazją do wytoczenia naj-
cięższych w ostatnich latach poli-
tycznych armat.

Kiedy w ubiegłym tygodniu in-
formowaliśmy, że to zdesperowana 
pracownica Straży Miejskiej Mar-

ta G. przyznała się do nagrywania 
własnego szefa, nikt nie mógł na-
wet przypuszczać, że nie będzie to 
koniec, ale początek sprawy. Dalej 
wydarzenia potoczyły się lawino-
wo – były komendant Wasiluk na-
tychmiast pozwał Martę G., zarzu-
cając jej pomówienie go, jakoby miał 
stosować w pracy mobbing. Z ko-
lei wiceprezydent Gwiżdż odpo-
wiedzialny za służby mundurowe, 

zapowiedział pozwanie lidera są-
deckiej lewicy Stanisława Kaima 
i każdego, kto będzie chciał swoimi 
komentarzami naruszyć jego dobre 
imię. A komentować chcieli niemal 
wszyscy, choć z każdym dniem spa-

dała temperatura wokół tzw. sądec-
kiej Watergate.

Polityczni konkurenci obecnej 
ekipy ratuszowej wyczuli jednak 
moment na przeprowadzenie ataku 
mogącego przygotować grunt przed 
jesiennymi wyborami parlamen-
tarnymi, a jednocześnie mogącymi 
osłabić jedność władz miasta. Wni-
kliwi obserwatorzy sądeckiej sceny 
politycznej natychmiast zauważyli, 

że podsłuch stał się świetnym pre-
tekstem do próby wbicia klina po-
między współpracujących od czte-
rech lat Gwiżdża i Nowaka. Na razie 
się to nie udało. Na oświadczenia 
i listy otwarte liderów sądeckiej PO 
prezydent bowiem konsekwent-
nie odpowiada, że nie widzi powo-
du zawieszania swojego zastępcy, 
bo ten nie naruszył żadnej tajemni-
cy, a jedynie przekazał sądowi pły-
ty z nagraniami nadsyłane wcześniej 
do Ratusza. Do przedwyborczych 
przedbiegów nie dał również wcią-
gnąć poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, 
którego do zabrania głosu w sprawie 
podsłuchu zachęcał publicznie szef 
sztabu wyborczego PO – Zygmunt 
Berdychowski. Poseł nie uległ jed-
nak namowom wojewódzkiego rad-
nego i o sprawie wypowiadać się nie 
chciał, pozostawiając jej rozwiązanie 
prokuraturze i sądowi. Bez względu 
jednak na to, jaki werdykt zostanie 
wydany, sprawa nagrań w Straży 
Miejskiej z pewnością będzie po-
wracać przed jesiennymi wybora-
mi parlamentarnymi. (MOL)

Przedwyborcza rozgrzewka 
z podsłuchem w tle

Wnikliwi obserwatorzy sądeckiej sceny 
politycznej natychmiast zauważyli, że podsłuch 
stał się świetnym pretekstem do próby wbicia 
klina pomiędzy współpracujących od czterech 
lat Gwiżdża i Nowaka

Co kotek robił 
na drutach?
Czy jeden mały kotek może 
mieć wpływ na losy 10 tysię-
cy ludzi i funkcjonowanie kilku 
dużych instytucji? Okazuje się, 
że w Nowym Sączu jest to moż-
liwe. We wtorek bezpański kot 
swoim beztroskim spacerem po 
słupie energetycznym spowo-
dował awarię zasilania, która 
na kilka godzin pozbawiała prą-
du sporą część miasta. Oczywi-
ście nie takie kataklizmy zda-
rzają się w przyrodzie, ale kotek 
natychmiast został okrzyknię-
ty sądeckim bohaterem tygo-
dnia. Jego wyczyn przyćmił na-
wet tzw. aferę podsłuchową, 
a w pewnych kręgach pojawiło 
się już nawet określenie sądec-
kiej afery prądowej. Sądecza-
nie domagają się natychmia-
stowego zbadania i wyjaśnienia 
co kotek robił na drutach? Do-
brze poinformowane źródła od-
powiadają, że kotek robił so-
bie na drutach ciepły szalik na 
przyszłą zimę.

(KCH)

SMS
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Sądeczanie wznoszą najwyższy wie-
żowiec w Polsce. Wcześniej budowali 
m.in. największe stadiony piłkarskie. 
Ambitni inżynierowie z Nowego Sącza 
udowadniają, że tutejsze firmy potra-
fią realizować najpoważniejsze inwe-
stycje w kraju.

Budowlańcy z sądeckiego Tech-
nobudu wyspinali się już z praca-
mi na 120 metr wrocławskiego Sky 
Tower, który niebawem stanie się 
najwyższym budynkiem w kraju. 
Docelowo drapacz chmur ze sto-
licy Dolnego Śląska ma liczyć 212 
metrów, czyli są już dalej niż w po-
łowie drogi ku chmurom. Jak ktoś 
skrupulatnie wyliczył nadal wyższy 

będzie warszawski Pałac Kultury 
i Nauki, ale jego wysokość liczo-
na jest z iglicą, zaś wrocławskiego 
kolosa wyłącznie z powierzchnią 
użytkową. Na największym placu 
budowy Wrocławia uwija się bli-
sko 250 fachowców z Nowego Są-
cza i okolic pod kierunkiem dwóch 
młodych inżynierów: Ryszarda Ro-
gowskiego – inżyniera kontraktu, 
oraz kierownika budowy – Stani-
sława Markowicza.

Całość nadzorują szefowie Tech-
nobudu – Jerzy Iwański, Wiesław 
Michalik i Mateusz Sejud. Trzej 
wspólnicy z doświadczeniem na 
wielkich budowach skrzyknę-
li się w 2003 r. i z powodzeniem 

wygrywają przetargi na najambit-
niejsze polskie budowy. Niedawno 
ich firma zakończyła prace m.in. 
na dwóch piłkarskich stadionach 
wznoszonych na Euro 2012 – Baltic 
Arena i poznańskiego Lecha. Skąd 
takie sukcesy sądeckiej firmy?

– Ciągle słyszy się, że młodzi 
i ambitni ludzie uciekają z Nowe-
go Sącza, szukając lepszej pracy 
i przyszłości z dala od rodzinne-
go miasta, najczęściej za grani-
cą. Nasza kadra udowadnia, że nie 
musi tak być – przekonują szefowie 
Techbudu. – W naszej firmie pra-
cują ambitni młodzi inżynierowie, 
z wielką pasją do wykonywanego 
zawodu i – co najważniejsze – od-
noszą sukcesy. Muszą jednak speł-
niać jeden warunek – dokładnie 
wiedzieć, co chcą osiągnąć w tej 
branży i jaką drogę trzeba poko-
nać, by realizować takie projekty 
jak choćby Sky Tower. Pamiętaj-
my, że panowie Rogowski i Mar-
kowicz mają ledwie po 30 lat.

Na plac budowy gigantyczne-
go drapacza chmur we Wrocławiu 
sądeczanie weszli w lipcu 2009 r. 
kiedy prowadzenie robót powie-
rzył im inwestor, jeden z najbogat-
szych Polaków – Leszek Czarnecki. 
Wrocławskiego giganta budują na 
powierzchni blisko dwóch hekta-
rów – to tak, jakby jeden budynek 

powstawał na obszarze zbliżonym 
wielkością do największej sądeckiej 
łąki Starej Sandecji. By zobrazować 
ogrom prac, wystarczy powiedzieć, 
że w Sky Tower sądeczanie wbudu-
ją 15 tysięcy ton stali i wleją 45 ty-
sięcy metrów sześciennych betonu. 
Wieżowiec będzie się składał z czę-
ści handlowo–biurowo–usługowej 
(niższe kondygnacje) i 52–piętro-
wej wieży, przeznaczonej głównie 
na apartamenty. Na każdej zaś kon-
dygnacji tysiąc metrów powierzch-
ni będzie podzielone na kilka luk-
susowych mieszkań. Cena metra 
kwadratowego takiego mieszka-
nia? Ok. 15 tys. zł, ale na razie nie 
słychać, by ktoś z sądeczan wykupił 
już tam podniebny apartament. Nic 
dziwnego, w końcu w Nowym Są-
czu za taką kwotę można kupić na-
wet kilka domów. No i trzeba jesz-
cze odpowiedzieć sobie na pytanie 
skąd są lepsze widoki? Z najwyż-
szego piętra Sky Tower czy może 
z podsądeckich górek?

Techbud specjalizuje się w ro-
botach konstrukcyjnych i żelbe-
tonowych. Na sądeckim rynku na 
podobną skalę w budownictwie 
operuje tylko Erbet, ten z kolei spe-
cjalizuje się w  generalnym wyko-
nawstwie, czyli obie firmy grają 
jakby w innych ligach. Techbud za-
trudnia dziś blisko 400 osób, czyli 

jest jednym z największych praco-
dawców w regionie. Jak zapewniają 
szefowie, przedsiębiorstwo jest tak 
zorganizowane, że w ciągu tygodnia 
może rozpocząć najbardziej nawet 
skomplikowane prace w dowolnym 
miejscu w Polsce. A przecież takie 
przedsięwzięcia jak Sky Tower to 
m.in. ogromna praca logistyczna 
– wszak kilkaset osób trzeba do-
wieźć na miejsce i zakwaterować. 
Nie przeszkodziło im to w ostatnich 
latach pracować przy takich inwe-
stycjach jak wielkie galerie han-
dlowe: Bonarka, Galeria Krakow-
ska czy rzeszowska Millenium Hall.

Gdzie więc widać kryzys 
w budownictwie?

– Nie widać – przekonują szefo-
wie Technobudu. – Na ten moment 
mamy pełny pakiet zleceń, jeste-
śmy obecni na kilku wielkich bu-
dowach jednocześnie, a od czasu 
otwarcia niemieckiego rynku dla 
naszych firm, przychodzą również 
zapytania biznesowe z tego kraju. 
Koniunktura jest może gorsza niż 
4–5 lat temu, ale trudno to nazwać 
kryzysem. Jesteśmy optymistami.

(MOL)

Na zdjęciach największe 
inwestycje realizowane przez 
Technobud: Sky Tower, stadion 
Lecha Poznań i Baltic Arena.

Przedsiębiorczość

R E K L A M A

R E K L A M A

GABLOTY przeszklone 
na ladę 90x90x15 cm 
oraz gablota stojąca 
obrotowa.Tel.692 457 171

Kupię Toyotę Corollę 
rok 88-97, stan obojętny.
Tel. 514 094 449

OGLOSZENIA DROBNE

NAJLEPSZE MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

„Dobry Tygodnik Sądecki” 
Zadzwoń: 18 544 64 40, 
18 544 64 41 albo napisz: 

i.legutko@dts24.pl

Ogłoszenia drobne za 5 zł!

Pracują coraz bliżej nieba
Sky Tower Stadion Lecha Poznań Baltic Arena
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Trójka studentów IV roku sądeckiej Wyż-
szej Szkoły Biznesu 16 marca wzięła udział 
w konkursie marketingowym Brand-
storm L’oreal 2011. Co prawda nie uda-
ło im się dotrzeć do finału, ale Piotr Biniec-
ki, Aleksandra Malisiewicz i Piotr Bubula 
otrzymali propozycje pracy w firmie L’ore-
al w Warszawie.

Brandstorm L`Oréal 2011 to konkurs dla 
studentów ostatnich lat, którzy chcą 
spróbować swoich sił w marketingu 
i sprawdzić, jak bardzo są kreatywni. 
Projekt został stworzony z myślą o od-
ważnych, młodych ludziach, którzy 
nie boją się wyzwań. Żeby wziąć w nim 
udział, wystarczyło zarejestrować trzy-
osobowy zespół na stronie www.brand-
storm.loreal.com i opracować case stu-
dy. Trzy najlepsze zespoły miały szansę 
na udział w polskim finale, a najlepszy na 
międzynarodowy finał w Paryżu. 

Konkurs w całości odbywał się w ję-
zyku angielskim, dlatego wiele uczelni 
nie miało swojej reprezentacji w War-
szawie. Z Nowego Sącza tylko trójka 
z WSB była na tyle odważna, by zapre-
zentować swój projekt w tym języku. 
Projekt zakładał wypromowanie mar-
ki wśród mężczyzn. A trzeba przyznać, 
że salony kosmetyczne nie są to miejsca, 
z którymi mężczyźni chcą być identy-
fikowani. Mało tego, że płeć męska nie 
lubi być utożsamiana z salonami piękno-
ści, to jeszcze marka L’oreal jest kojarzo-
na głównie z kobietami. Świadczyć może 
o tym chociażby znany slogan reklamo-
wy „L’oreal, jesteś tego warta”. W kon-
kursie tej firmy studenci i absolwenci 
Wyższej Szkoły Biznesu biorą udział od 
kilku dobrych lat. Niektórym udało się 
nawet dotrzeć do finału.

– Bardzo chciałem wziąć udział 
w tym konkursie i potrzebowałem osób, 
które podchodziłyby do wyzwania z ta-
kim samym entuzjazmem jak ja. Zatem 
24 grudnia zadzwoniłem do Piotrka i Oli 
z pytaniem, czy będą mieć dwa miesiące 
czasu – opowiada Piotr Biniecki. 

– Piotrek zadzwonił do mnie, kiedy 
biegałam po domu i sprzątałam. Usły-
szałam, że wpisuje już moje dane do 
formularza. Powiedziałam mu, że mam 
mnóstwo zajęć i dwa miesiące wolnego 
to jest raczej nieosiągalne. Potem jed-
nak dodałam, że jeśli twierdzi, iż war-
to, to czemu nie – uśmiecha się Aleksan-
dra Malisiewicz.

– Piotr zadzwonił i zapytał mnie, czy 
przystępuję do konkursu. Powiedziałem, 
że tak, no i w odpowiedzi usłyszałem: 
ok, jesteś już zarejestrowany – wspo-
mina Piotr Bubula. 

Kiedy zakwalifikowali się już do kon-
kursu, musieli przeanalizować rynek 
konsumenta i postrzeganie marki oraz 
konkurencję. Miały to być informacje 
potrzebne do stworzenia własnego pro-
jektu. Potem trzeba było wymyślić swo-
ją linię produktową oraz salony. Praca 
nad projektem to nie taka prosta spra-
wa. – Pierwszym problemem, z jakim 
spotkaliśmy się, to był totalny brak in-
formacji na temat profesjonalnego ryn-
ku – mówi Ola.

Miesiąc pracy składał się general-
nie z szukania informacji na ten temat. 
W końcu okazało się, że wiele istot-
nych i potrzebnych danych znajduje się 
na miejscu, na uczelni, która była goto-
wa do pomocy. Studenci otrzymali tak-
że kontakt do osób, które już brały udział 
w tym konkursie. Nagle brak informa-
cji zamienił się w ich nadmiar. Musieli 
teraz zdobyte wiadomości selekcjono-
wać. Poza danymi, które zdobyli, pozo-
stała kwestia klienta. Dlatego rozpoczęli 
współpracę z salonami kosmetyczny-
mi. Poprosili też L’oreal o listy salonów 
z produktami tej marki dla mężczyzn. 
Lista była potrzebna do dalszych badań.

– Przygotowaliśmy prezentację, któ-
ra według nas była bardzo odchudzona, 
ale i tak się okazało, że przekracza 10 mi-
nut – dodaje Ola.

Konkurs miał się zacząć o godzinie 8 
rano. A jeszcze o drugiej nad ranem są-
deccy studenci robili próby, po których 
się okazało, że wciąż przekraczają wyzna-
czoną granicę czasu. O piątej rano nastą-
piła ostateczna próba ze stoperem w ręku 
i… udało się! Czas trwania prezentacji był 
regulaminowy.

Przed ośmioosobową komisją konkur-
sową przedstawili chłodne wyniki badań, 
analizę krytyczną, ale obiektywną. Poka-
zali też problemy zgłaszane przez profe-
sjonalistów, m.in. z dystrybucją czy zbyt 
szybkie eliminowanie produktów. Kon-
kursu nie wygrali, ale zostali docenieni. 
Trójka z Nowego Sącza jako jedyny zespół 
dokonał tak wnikliwej analizy i głębokich 

badań. Brand Menager – opiekunka mar-
ki stwierdziła, że jako jedyni dokonali ba-
dań, które były coś warte. Wynieśli wiele 
dobrego z tego przedsięwzięcia. No i oczy-
wiście zdobyli nowe doświadczenia. Mie-
li także okazję porozmawiać z czołowymi 
postaciami w tej organizacji. Firma za-
gospodarowała cały dzień uczestnikom 
po konkursie. Były także prelekcje osób 
z zarządu firmy na temat m.in. „Jak nale-
ży kierować ofertę do mężczyzn” czy „Jak 
powinien wyglądać marketing dla męż-
czyzn”. Studenci do dzisiaj mają kontakt 
z profesjonalistami z firmy L’oreal. 

– Zaoferowano mi sześciomiesięczny 
staż w Warszawie w firmie, który mógł-
bym rozpocząć nawet dzisiaj. Miałbym 
się tam zajmować działalnością na po-
graniczu IT i marketingu. Ciekawe jest 
to, że proponując pracę, powiedzia-
no nam, że są zainteresowani nami ze 

względu na naszą konkursową analizę. 
Jednak w moim przypadku jest to trud-
na decyzja. Muszę to pogodzić ze stu-
diami stacjonarnymi, niestacjonarnymi 
i dodatkowo kursem językowym – mówi 
Piotr Bubula.

Piotr Biniecki natomiast czeka na 
informację w sprawie pracy. Ma być 
w kwietniu. Jaki będzie zakres jego obo-
wiązków, na razie nie wiadomo. To bę-
dzie zależało od projektu, który dla nie-
go wybiorą.

– Uważamy, że warto działać. Jak-
kolwiek. Generalnie zawsze braliśmy 
udział w różnych inicjatywach zwią-
zanych z zajęciami poza uczelnią. Zwy-
kle osobno, ale sądzimy, że naprawdę 
warto. Tym bardziej, że dzięki aktyw-
ności pozauczelnianej można także 
otrzymywać stypendium. Nie wszyscy 
o tym wiedzą. Wystarczy tylko poszpe-
rać w Internecie, a od razu znajdą się 
informacje o wsparciu finansowym dla 
aktywnych studentów – na zakończenie 
dodają studenci. (LENA) 

Nauka
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Wygrali pracę w Warszawie
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ODLICZ 
PODATKI

       RAZEM 
     Z BIUREM 

SUKURS
ul. Batorego 51/25
33–300 Nowy Sącz
tel. 18 542 66 66
fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl
www.biurosukurs.pl

Informacje
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„Apteka  NA WESTERPLATTE” 
ul.Batalionów Chłopskich 33
33-300 Nowy Sącz
tel.18 533 -15 - 88

„Apteka przy Armii Krajowej”
ul. Armii Krajowej 15
33-300 Nowy Sącz
tel.18 449 - 17 - 11

ELA MED

LEKI – pełny asortyment, gotowe i recepturowe
• suplementy • homeopatyczne • essentiale forte = 23,99 • magnez z witaminą B6  a 50 tabl. = 3,75

U NAS TANIO - SPRAWDŹ !!!
 otwarte - 8.00 - 20.00
 sob.      - 8.00 - 15.00

„ELA-MED” s.c.  Kin-Czopek-Mrozowski Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

R E K L A M A

Z Biedronką w tle 
Kabaret „I cóż, że ze Szwecji” 12 uczniów 3 a II LO w Nowym Sączu zdobył 
Grand Prix XIII Festiwalu Form Kabaretowych „Fafik 2011”. Tydzień temu 
na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury prezentowali się młodzi kabareciarze 
i soliści. Zwycięzcy jedną ze scenek przygotowali w oparciu o skecz Kabare-
tu Moralnego Niepokoju, druga była ich autorskim pomysłem, której moty-
wem przewodnim stała się praca w Biedronce. Trzeba przyznać zagrali coś na 
czasie, a nawet – można by rzec – wyprzedzili czas. Drugi skecz wymyślali 
bowiem na dzień przed osławionymi już zakupami Jarosława Kaczyńskiego. 

– Tegoroczny festiwal był niezły – ocenia XIII Fafika Leszek Bola-
nowski, polonista „dwójki”, inicjator imprezy. – Prezentacje obfitowa-
ły w parę ciekawych objawień aktorskich. Cieszy też, że młodzi sięgnęli 
– i wcale nie za moją sugestią – do repertuaru wytrawnych wyjadaczy 
kabaretowych. Bo któż dziś śpiewa piosenki Jana Kaczmarka? 

Dodajmy, że zwycięzcy, ale także zdobywcy nagrody publiczno-
ści – grupa „Ajsztajny” – oraz kabaret alkADHida i Ola Krzyżak wezmą 
udział w dzisiejszym (31 marca) przeglądzie grup scenicznych w ramach 
Festiwalu Kultury Studenckiej „Fokus” w MOK w Nowym Sączu.  (G)

Filmowali, co 
najciekawsze 
w Sączu
DTS PATRONUJE.  Uczniowie sądeckich szkół ponad-
gimnazjalnych biorących udział w międzynarodowym 
konkursie filmowym „My Town Movie 2011” zakończyli 
pracę nad filmami o Nowym Sączu. Ich 5–minutowe pro-
dukcje można już obejrzeć na stronie konkursowej www.
mytownmovie.com.

Zostało również uruchomione głosowanie interneto-
we, które potrwa miesiąc. Aby wziąć w nim udział na-
leży zalogować się na www.mytownmovie.com. Wygra 
film, który uzyska największą liczbę głosów. Najlepsza 
produkcja będzie reprezentowała Nowy Sącz w finale 
międzynarodowym, gdzie powalczy o nagrodę głów-
ną z miastami partnerskimi. A nagrodą w konkur-
sie jest tygodniowy pobyt zwycięskiej drużyny wraz 
z opiekunem w jednym z miast partnerskich, którego 
koszty w całości pokryje fundacja The Global Langu-
age System w Polsce.

Przypomnijmy, że do udziału w zabawie zgłosi-
ły się trzy sądeckie szkoły: Zespół Szkół Samocho-
dowych, Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych 
i Zespół Szkół Budowlanych. Pomysłów na scena-
riusz młodym twórcom nie brakowało. Uczniowie 
„Samochodówki” na przykład chcieli ukazać uro-
ki Sącza z perspektywy cudzoziemców. „Elektryk” 
utrzymał swą produkcję w konwencji filmu drogi 
– przedstawia zabytki, ale i zdobycze nowoczesnej 
nauki i techniki. 

– Cały projekt miał na celu zachęcenie młodzieży do 
kreatywnego spojrzenia na swoje miejsce zamieszka-
nia i zaprezentowanie go kolegom z zagranicy. Chodzi 
o to, żeby wychwycili oni to, co najciekawsze, najfaj-
niejsze w Nowym Sączu – mówi Michał Basta, prezes 
zarządu fundacji TGLS.

Oprac. (G)

Uczniowie „Elektryka” podczas kręcenia zdjęć

Uczniowie „Budowlanki” na ul. Jagiellońskiej

Uczniowie „Samochodówki” na planie filmu
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Informacje

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

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA

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

G A B I N E T Y
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa 
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny, 
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny, 
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieci cy, 
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

P R A C O W N I E
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA 
(leczenie kr gos upa i stawów)
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczy , 
plam, przebarwie , znamion, kurzajek, zmarszczek)
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nad erki, naczynia
ANALITYKA OGÓLNA

R E K L A M A

NAJLEPSZE DOFINANSOWANE SZKOLENIA W MAŁOPOLSCE
www.projekt-turysta.pl tel. 12 628 51 21

NN

U B E Z P I E C Z E N I A
MAJĄTKOWE, KOMUNIKACYJNE

ŻYCIOWE
OFE

tel. 661-859-357
e-mail: mojachowicz@agentpzu.pl
www.ubezpieczenia-nowysacz.eu

taniej na ubezpieczenie
domu, mieszkania

W KWIETNIU DO 30%

R E K L A M A

W minioną sobotę w sądeckiej kawiarni Etc... odbył się pokaz 
najnowszej kolekcji biżuterii modowej Kate & Kate z Mediolanu. 
Biżuteria inspirowana jest motywem kwiatowym z kolekcji 
Doriette dla Christina Dior’a. Pokaz odbył się w oprawie 
ekskluzywnych sukienek Agaty Wojtkiewicz, która swoje modele 
prezentuje na pokazach mody na całym świecie. Już niedługo 
jej nowa kolekcja jesienna pokazana zostanie na Fashion Week 
w Łodzi. Podczas imprezy odbył się również pokaz wiosennego 
makijażu wykonany przez firmę Maripoza MED– SPA oraz 
prezentacja torebek Bag by Mag. (BEA)

Mieszkali w najbardziej luksusowym 
hotelu w Warszawie, zostali wystylizo-
wani na swoich idoli, jeździli limuzyną 
z szoferem i mieli profesjonalną sesję 
zdjęciową. A wszystko za sprawą wy-
granej w konkursie „Zostań gwiazdą”.

Jarek Kruczek, Karolina Meres, Ju-
styna Mól i Monika Stanisz z Zespo-
łu Szkół Samorządowych nr 3 w Li-
manowej stanowią zgraną paczkę. 
Dlatego, gdy zobaczyli informację 
o konkursie organizowanym przez 
tygodnik „Bravo” i sieć Heyah, po 
prostu zrobili zabawne zdjęcie swo-
jej czwórki i napisali, co dla nich zna-
czy bycie gwiazdą.

– Z pewnością sława daje wiele 
korzyści. Jeżeli gwiazda uzna, że coś 
jest fajne, modne – to inni po prostu 
się z tym zgodzą. Ludzie sławni nie-
jednokrotnie wprowadzają do świa-
ta mody nowe trendy. Miłym uczu-
ciem musi być to, że wszyscy ich 
rozpoznają. Po prostu wiedzą, kim 
są. Gwiazdy, rozdając autografy, na 
pewno czują satysfakcję – twierdzi 
Monika Stanisz.

To między innymi te słowa spra-
wiły, że dano im szansę, by sami 
poczuli się gwiazdami. Ich ferajna 
okazała się dla jurorów najciekaw-
szą propozycją wśród 2 tysięcy zgło-
szeń. W minioną środę pojechali do 
Warszawy. Zamieszkali w najbardziej 
luksusowym hotelu, a następnego 
dnia Justyna stała się Niną Dobrev, 
Monika – Jessicą Stroup, Karolina 

– Seleną Gomez, a Jarek – Enrique 
Iglesiasem.

– Wcześniej podaliśmy nasze roz-
miary i gotowe stroje już na nas 
czekały, do tego oczywiście fryzjer 
i profesjonalny makijaż. Na wła-
snych oczach stawaliśmy się wska-
zanymi przez nas postaciami. Naj-
gorsze były piętnastocentymetrowe 
szpilki. Jak można w nich chodzić? 
– na gorąco relacjonują dziewczyny.

Po wizażu przyszedł czas na zaku-
py. Każdy dostał 1,5 tys. zł na wydat-
ki. Wszędzie jeździli limuzyną z szofe-
rem. Towarzyszył im też fotoreporter.

– To chyba dla gwiazd musi być 
najbardziej irytujące – co chwi-
lę zdjęcia! Nawet w przymierzalni! 
– oceniają.

Później była jeszcze profesjonalna, 
męcząca kilkugodzinna sesja zdjęcio-
wa i mnóstwo atrakcji w hotelu.

Życie gwiazd bardzo się im spodo-
bało i jeśli będą mogli, w przyszłości 
bardzo chętnie dołączą do grona ce-
lebrytów. Jarek ma już plan zosta-
nia fotomodelem, a także startowa-
nia w programie „You Can Dance”. 
Dziewczyny na razie skromnie mó-
wią o pójściu do liceum, teraz bo-
wiem wszyscy są w trzeciej klasie 
gimnazjalnej.

– Dzięki tej wygranej chyba czu-
jemy się pewniejsi siebie. Z ust styli-
stów i fotografów usłyszeliśmy wiele 
budujących słów, co oczywiście nie 
znaczy, że teraz woda sodowa ude-
rzy nam do głów – zapewniają. (JOMB)

Studenci 
ruszają 
w świat
Jesteś studentem lub absolwentem? 
Chcesz pomagać innym? Lubisz przy-
godę? W takim razie oferta AIESE-
C–u skierowana jest do Ciebie. Jesz-
cze do końca tygodnia można składać 
aplikacje w ramach rekrutacji na za-
graniczny wolontariat i praktyki eduka-
cyjne. Na wolontariuszy czekają Rosja, 
Chiny, Turcja, Indie i kraje afrykańskie.

– To szansa by zdobyć cenne do-
świadczenie zawodowe, zwiedzić 
kawał świata oraz przeżyć cieka-
wą przygodę – przekonuje Marceli-
na Policht, sądecki koordynator ds. 
Programów Discovery. – Wolonta-
riat jest otwarty dla wszystkich 
studentów i absolwentów, nieza-
leżnie od roku i kierunku studiów. 
W ramach programów uczestni-
cy prowadzą warsztaty języka an-
gielskiego lub warsztaty edukacyj-
ne dla dzieci. Praca trwa najczęściej 
6 – 8 tygodni. Wolontariusze mają 
zapewnione zakwaterowanie i naj-
częściej wyżywienie lub kieszon-
kowe pozwalające na pokrycie 
wydatków. Wolontariat, to poza do-
świadczeniem zawodowym, wpis 
do CV, nauka języków obcych na 
żywo, a przede wszystkim ekscytu-
jąca przygoda, poznanie innej kul-
tury oraz nowych, ciekawych ludzi.

Aplikacje i bliższe informacje 
można znaleźć na stronie progra-
mów: www.discover–china.pl, 
ww.discover–russia.pl, www.di-
scover–africa.pl, www.discover–
turkey.pl, www.discover–india.pl, 
www.teachtheworld.pl. (STU)

Stali się gwiazdami
To zdjęcie 
ze szkolnej 
toalety 
zadecydowało, 
że jurorzy 
wybrali paczkę 
przyjaciół 
z Limanowej
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To największe finansowe oszustwo, ja-
kie miało miejsce w naszym regio-
nie. Blisko 160 poszkodowanych, wśród 
nich wiele znanych postaci życia pu-
blicznego – politycy, prawnicy, poli-
cjanci, przedsiębiorcy. A ile osób nie 
zgłosiło się na policję wstydząc się wła-
snej naiwności? Ich straty – czy raczej 
fatalnie zainwestowane oszczędności 
– szacuje się na ponad 13 mln zł. Głów-
na podejrzana o stworzenie limanow-
skiej piramidy finansowej – Monika B.B. 
przyznaje się do winy. W środę przed 
sądem w Nowym Sączu rozpoczął się 
jej proces. Grozi jej do 15 lat więzienia.

Sprawa piramidy finansowej stworzo-
nej przez obrotną limanowiankę wy-
szła na jaw w listopadzie 2009 r. O afe-
rze szybko zrobiło się głośno w całej 
Polsce, w końcu w grę wchodziło kil-
kanaście milionów. Monika B.B. pro-
wadziła w Limanowej kancelarię fi-
nansowo–ubezpieczeniową. Oprócz 
ubezpieczeń oferowała – początko-
wo dla wybranych i zaufanych zna-
jomych – fundusze inwestycyjne da-
jące znacznie większe niż w bankach 
oprocentowanie. 28–letnia wówczas 
mieszkanka Ujanowic miała nama-
wiać klientów do wpłat, obiecując 
nawet kilkunastoprocentowe zyski 
w bardzo krótkim czasie. Chętnych 
nie brakowało, niektórzy wpłacali po 
kilkaset tysięcy złotych. Rekordzista 
powierzył Monice B.B. 700 tys. zł. Inni 
inwestowali różnie – zasobniejsi pół 
miliona albo 300 tys., ale było i wie-
lu takich, którzy przynosili do kan-
celarii drobniejsze kwoty, które dla 

nich akurat stanowiły oszczędności 
całego życia. Początkowe zyski, wie-
lokrotnie przekraczające np. odsetki 
z tradycyjnych lokat bankowych na-
pędzały funduszowi kolejnych inwe-
storów. Wieść o doskonałej okazji do 
szybkiego i łatwego pomnożenia pie-
niędzy rozchodziła się lotem błyska-
wicy. Monika B.B. z uśmiechem in-
kasowała koperty pełne pieniędzy, 
czasami nawet ich nie przeliczając. 
Wpłacający nie widzieli w transakcji 
żadnego ryzyka, wszak ich znajomi 

przecież już zarobili w kilkanaście dni 
sumy, o jakich w uczciwej pracy moż-
na tylko pomarzyć. Trudno było o lep-
szą rekomendację dla tajemniczego 
zagranicznego funduszu kapitałowe-
go, gdzie miały być na krótkie termi-
ny lokowane zgromadzone pienią-
dze. Do inwestowania namawiali się 
wzajemnie znajomi i rodziny – prze-
cież taka okazja mogła się szybko nie 
powtórzyć. Wiarygodności sprawie 
– oprócz nielicznych, którzy się szyb-
ko wzbogacili – dodawał papier fir-
mowy towarzystwa ubezpieczenio-
wego Scandia, którego Monika B.B. 
miała być agentką.

Limanowska sielanka finansowa 
trwała około dwóch lat. Krótko, bo 
w myśl zasady budowania takich pi-
ramid – nie mogła trwać długo, a już 
na pewno nie wiecznie. Pierwsze pro-
blemy z terminową wypłatą gotówki 
i odsetek jeszcze nikogo nie niepoko-
iły. Bomba wybuchła, kiedy właści-
cielka kancelarii przestała odbierać 
telefony, a niedługo potem zniknę-
ła. Wraz z Moniką przepadły również 
pieniądze. Ta informacja rozeszła się 
jeszcze szybciej niż kiedyś wieści o ła-
twej okazji do dużego zarobku. Przed 
limanowską komendą policji ustawi-
ła się długa kolejka poszkodowanych. 
Wkrótce również sama bohaterka afe-
ry zgłosiła się na policję. Już na począt-
ku prokuratorskiego śledztwa Moni-
ka B.B. przyznała się do postawionych 
zarzutów, ale potem nie była już zbyt 
rozmowna, odmawiając wyjaśnień. 
Teraz przed sądem staje również jej 
mąż, któremu prokuratura stawia 

zarzut utrudniania śledztwa i próbę 
zatarcia śladów, za co grozi mu do 5 
lat więzienia.

W tej rozpalającej wyobraźnię 
sprawie, nadal jednak nie wiadomo 

najważniejszego i najciekawszego 
– co stało się z pieniędzmi? 13 mln 
zł przepadło jak kamień w wodę, 
a przecież nie jest to kwota, któ-
rą przed rewizją można ukryć np. 

w biustonoszu. Nie odnaleziono ich 
na kontach oskarżonej ani związa-
nych z nią osób. Niemal wszyscy, 
którzy stracili pieniądze w limanow-
skiej aferze finansowej, wolą pozo-
stać anonimowi dla opinii publicz-
nej. Wśród ich są postaci znane nie 
tylko z pierwszych stron lokalnych 
gazet, ale również gwiazdy ogólno-
polskich mediów. Prawdopodobnie 
właśnie dlatego nie chcą wypowia-
dać się na temat przykrego dla nich 
doświadczenia. Dla wielu, szczegól-
nie mniej zamożnych, strata pienię-
dzy okazała się życiową katastrofą.

Naiwność? Łatwowierność? Chęć 
szybkiego i łatwego zysku? Niektó-
rzy komentują, że to zwykła pazer-
ność. Możemy się tylko domyślać, iż 
to głównie wstyd i zażenowanie każą 
teraz poszkodowanym milczeć na te-
mat swoich motywacji i powierzenia 
pieniędzy na niepewną lokatę. Dziś 
już wiadomo, że mocno niepewną, 
choć kiedy limanowski łańcuszek 
szczęścia dopiero nabierał rozpędu, 
wydawał się dla wielu świetnym spo-
sobem na łatwy zarobek.

Wśród poszkodowanych jest 
m.in. wójcina podlimanowsiej gmi-
ny Laskowa – Stanisława Niebylska. 
W przypadku jej rodziny oszustwo jest 
wyjątkowo bolesne i perfidne. Powie-
rzone Monice B.B. przez Niebylskich 
278 tys. zł miały być przeznaczone na 
skomplikowaną operację córki Dia-
ny. Dla dobra dziecka chcieli tę kwotę 
jeszcze pomnożyć. Do głowy nie przy-
szło im, jak dużo ryzykują, wszak oj-
ciec Diany był w przeszłości nauczy-
cielem Moniki. (JUR)

Na wokandzie

ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!

Ma opolski O rodek Ruchu Drogowego w Nowym S czu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy S cz
www.mord.pl 

Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA:
j  kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe, 

kwalifikacja wst pna, uzupe niaj ca, przyspieszona/,
j  kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy taksówk , 
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
j  kierowców przewo cych towary niebezpieczne /ADR/,
j  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI  BADANIA:
j  kierowców /badania wst pne i kontrolne/, 
j  operatorów suwnic,
j  operatorów sprz tu ci kiego,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego.

R E K L A M A

P I E L G R Z Y M K IP I E L G R Z Y M K I

Z i e m i a Œ w i ê t aZ i e m i a Œ w i ê t a
J o r d a n i a , E g i p t

Fa t i m a , L o u r d e s . . .

R z y m , Wa t y k a n . . .

S a n k t u a r i a
M a r y j n e
S a n k t u a r i a
M a r y j n e

W ³ o c h yW ³ o c h y

G r e c j a , Tu r c j aG r e c j a , Tu r c j a

A f r y k aA f r y k a

M e k s y kG u a d e l u p e M e k s y kG u a d e l u p e 

z a p r a s z a m y

Diecezjalne Biuro PielgrzymkoweDiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe

PUNKT KONTAKTOWY:
 tel. 507 142 331

NOWY S¥CZ, pl. Kolegiacki 2
www.pielgrzymki.tarnow.pl

 tel. 507 142 331

8,10 dni

7,10 dni

6,8 dni

10,16 dni

BROJLERY
»ODCHOWANE«
ZAPISY NA KWIECIEN, MAJ

FERMA DROBIU
TEL. 18 443 08 46
KOM.  600 991 994 

503 192 287

MASZ DLA NAS 
CIEKAWĄ INFORMACJĘ
którą chcesz się podzielić 
z innymi – zadzwoń. Nasz 
reporter czeka na telefon: 

18 544 64 40, 18 544 64 41 
albo napisz: 

redakcja@dts24.pl

Piramida z łatwych pieniędzy

Wraz z Moniką przepadły 
również pieniądze. 
Ta informacja rozeszła się 
jeszcze szybciej niż kiedyś 
wieści o łatwej okazji do 
dużego zarobku. Przed 
limanowską komendą 
policji ustawiła się długa 
kolejka poszkodowanych. 
Wkrótce również sama 
bohaterka afery zgłosiła 
się na policję.
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka 
Blachnickiego działająca przy parafii Św. Mał-
gorzaty jest kuźnią talentów i chlubą Nowe-
go Sącza, kontynuatorką wielowiekowej tradycji 
szkoły parafialnej utworzonej dwa lata po zwy-
cięskiej bitwie pod Grunwaldem w 1412 r. 

Nowy kształt organizacyjny nadał jej kardy-
nał Zbigniew Oleśnicki w 1448 r. Szkoła ta 
kształciła wyłącznie chłopców: w czytaniu, 
pisaniu, śpiewie, rachunkach, gramatyce ła-
cińskiej i w poznawaniu zasad wiary. Ucznio-
wie wraz z bakałarzem uświetniali msze i na-
bożeństwa w świątyni kolegiackiej śpiewem 
i recytacjami. Reaktywacja tej szkoły odby-
ła się w 1997 r. Popularnie zwany „Katolik” 
w swojej ofercie edukacyjnej gwarantuje bar-
dzo wysoki poziom kształcenia i wychowa-
nia. Szkoła posiada certyfikat jakości wycho-
wania Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
od 2002 r. nieprzerwanie uzyskuje najwyż-
szy wynik (9 stanin) i należy do najlepszych 
szkół w Polsce w kryterium sprawdzianu szó-
stoklasistów. Jeżeli już mowa o sprawdzianie, 
to w tym roku czeka on uczniów klas szóstych 
niedługo, bo już 5 kwietnia. 
Zapytaliśmy współtwórcę tych sukcesów dyrek-
tora szkoły Zbigniewa Małka o przepis na tak wy-
sokie wyniki szkoły:

 – Recepta jest prosta: mozolona pra-
ca uczniów, nauczycieli i rodziców popar-
ta wczesną diagnozą, systematyczną ze-
wnętrzną kontrolą wyników nauczania oraz 
wczesnym wspomaganiem terapeutycznym. 
Prawdziwym kapitałem naszej szkoły jest do-
skonała, kompletowana przez 13 lat kadra 

pedagogiczna. W przeciwieństwie do eli-
tarnych krakowskich szkół niepublicznych, 
w naszej szkole w naborze do klasy pierwszej 
i zerówki nie wybieramy uczniów. Do naszej 
szkoły uczęszczają również dzieci niepełno-
sprawne i dzieci dysfunkcyjne – posiadamy 
również klasę integracyjną. 
– Kto ma największy wpływ na wyniki sprawdzianu? 

– Sukces uczniów klas szóstych to rów-
nież duża zasługa, często niedocenianych 
nauczycieli nauczania początkowego. To 
w klasach I–III kształtują się podstawowe 
nawyki i kompetencje. Nauczyciele w kla-
sach starszych tylko kontynuują i szlifują 

to, co zostało zapoczątkowane w klasach 
młodszych. Ojcami sukcesu są również wy-
chowawcy i pedagodzy, którzy wycho-
wując i opiekując się uczniami, wspierają 
proces nauczania – „nie ma nauczania bez 
wychowania”. W równy sposób troszczy-
my się w naszej szkole o dzieci z trudnościa-
mi w nauce, jak i o dzieci szczególnie uzdol-
nione tzw. diamenty. 
– Wasz organ prowadzący – Katolickie Stowarzy-
szenie Oświatowe – stale rozszerza swoją ofer-
tę. Poza waszą szkołą prowadzi jeszcze Katolickie 
Przedszkole, Gimnazjum i LO w tym jedyne w Pol-
sce Katolickie Liceum Plastyczne. Od tego roku 

utworzyło Katolicką Ogólnokształcącą Szkołę Mu-
zyczną I i II Stopnia.  Czym różni się ta szkoła od 
zwykłej szkoły muzycznej? 

– Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna jest 
szkołą, w której jednocześnie w jednym miej-
scu, w jednym budynku, można realizo-
wać kształcenie ogólne szkoły podstawowej, 
a później gimnazjum i kształcenie muzycz-
ne I i II stopnia. Jest to szkoła, która posiada 
uprawnienia nadane przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Tego typu szko-
ły znajdują się tylko w dużych aglomeracjach 
miejskich – w Nowym Sączu jest to nowość.
– Czy każde dziecko ma szansę dostać się do tej 
szkoły? Jak wygląda rekrutacja? 

– Do tej szkoły od 1 września 2010 r. 
uczęszcza już do klasy I i II 30 uczniów. Do 
przyszłorocznej klasy pierwszej powinny do-
stać się najzdolniejsze muzycznie 6 i 7 latki. 
Rekrutacja polega na konsultacji i egzaminie 
określającym predyspozycje do nauki gry na 
wybranym instrumencie.
– A co z uczniami, którym nie udało się roczniko-
wo „załapać” do klasy ogólnokształcącej? 

– Uczniowie ci mogą bez względu na wiek 
rozpocząć edukację muzyczną w naszej Kato-
lickiej Szkole Muzycznej kształcącej w syste-
mie czteroletnim.
– 1 września swoją działalność rozpoczyna Kato-
licka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stop-
nia. Kto z tej oferty może skorzystać? 

– Szkoła ta przeznaczona jest dla uczniów 
pierwszej klasy gimnazjum, którzy ukończyli 
pierwszy stopień szkoły muzycznej. Będą oni 
mogli kontynuować później kształcenie mu-
zyczne II stopnia w liceum.

Rozwijamy młode talenty

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA 
im. ks. Franciszka Blachnickiego 
oraz KATOLICKA 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA 
MUZYCZNA I STOPNIA 
w Nowym Sączu  w swojej 
ofercie edukacyjnej gwarantuje: 

  Katolicki model wychowania 
z zachowaniem chrześcijańskich 
zasad, norm i systemu wartości 

  Duże bezpieczeństwo uczniów 
– pełny monitoring wewnętrz-
ny i zewnętrzny oraz pracow-
nik ochrony. 

  Jednozmianowość nauki, małe 
oddziały klasowe zapewniają-
ce indywidualizację nauczania. 

  Wysoki poziom przygotowania do 
kolejnych etapów edukacyjnych 

  Bardzo nowoczesną bazę dy-
daktyczną: pracownie kom-
puterowe, sala interaktywna, 
pracownia językowa z tablicą in-
teraktywną i wizualizerem, bi-
blioteka z centrum informacji 
multimedialnej, mobilne tabli-
ce interaktywne.

Możliwość nauki w oddziale 
przedszkolnym tzw. „zerówce”. 

  Od „zerówki” obowiązkowe 
nauczanie języka angielskiego, 

a od kl. IV–tej drugiego języka 
obcego – możliwość wyboru ję-
zyka niemieckiego, francuskie-
go, hiszpańskiego, włoskiego 
i rosyjskiego. 

  Prowadzenie w każdej klasie zin-
dywidualizowanych zajęć wy-
równawczych, korekcyjnych re-
edukacyjnych i logopedycznych 

  Prowadzenie w klasach I–III 
gimnastyki korekcyjnej 

  Funkcjonowanie świetlicy szkol-
nej z możliwością korzystania 
z obiadów (świetlica gwaran-
tuje opiekę od godz. 6.40 do 
godz. 16.30). 

  Rozwijanie zainteresowań pla-
stycznych, muzycznych, ta-
necznych, teatralnych i spor-
towych w ramach fakultetów 

oraz w specjalistycznych zespo-
łach (fakultatywne zajęcia pla-
styczne, taniec towarzyski w kl. 
II i III oraz w klasach IV–VI Ze-
spół Tańca Nowoczesnego, ze-
spół regionalny, w każdej klasie 
cotygodniowe zajęcia teatralne.

  Dla wszystkich uczniów specja-
listyczne treningi z piłki nożnej, 
piłki siatkowej, tenisa stołowe-
go, pływania i szachów 

  Cotygodniowe zajęcia dla 
uczniów klas I–V z tenisa ziem-
nego, pływania i uczniów klas VI 
jazdy konnej i wspinaczki

  Dla uczniów uzdolnionych koła 
naukowe z j. polskiego, j. ob-
cych, matematyki, przyrody, hi-
storii i informatyki  

NIE MA NAUCZNIA BEZ WYCHOWANIA
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N 
astał czas festiwa-
li. Między studniówka-
mi a maturą uaktyw-
niają się wszelkiej maści 
młodzi artyści, którzy 
swoje rozliczne talenty 

postanowili wystawić na próbę i poddać 
je publicznemu osądowi. To bardzo do-
bra skłonność świadcząca o tym, że uty-
skiwanie na młodych (też się przyznaję) 
nie do końca jest sprawiedliwe. Ledwie 
przebrzmiał Festiwal Młodych Talentów 
(I LO), w kolejce czekał Fafik, czyli Festi-
wal Form Kabaretowych, przegląd z nie-
porównanie mniejszą, bo zaledwie trzy-

nastoletnią tradycją, wpisaną w historię 
II Liceum. Ten pierwszy współtworzy-
ła niegdyś moja osobista żona, a póź-
niej – pod okiem pp. Porzucków – dzie-
ło kontynuowały dzieci. Drugi festiwal 
to bardziej „moja” tradycja. Podob-
nych przeglądów jest sporo, że wspo-
mnę tylko Sądecką Wiosnę Artystyczną. 
Co z tego wynika? Otóż wynika z tego, 
że kulturalnej apokalipsy w najbliższych 
latach raczej nie będzie, choć erozja gu-
stów dzisiejszego konsumenta sztuki 
jest aż nadto widoczna. Młodzi idą ławą 
i niech dojdą jak najdalej. Każdorazo-
we spotkanie z juniorską, uzdolnioną 
bracią dodaje sił i sprawia, że chce się tę 
kulturalną grzędę uprawiać. Tegorocz-
na edycja Fafika miała oczywiście swo-
ich bohaterów, którym można wróżyć 
całkiem sympatyczną przyszłość, choć 
główna idea festiwalu (zabawa) nie na-
kłada na nich obowiązku kariery estra-
dowej. Zaskoczył przede wszystkim ka-
baret „I cóż, że ze Szwecji”. Zadziwił nie 
tylko piekielnie trudną do wymówienia 
nazwą, ale świeżymi pomysłami i wni-
kliwą, przefiltrowaną przez wyobraźnię 
satyryka, obserwacją świata. A już sam 

siebie przeszedł Kuba Tarasek. Ten ob-
darzony niesłychaną vis comica młody 
artysta, choć grał cudzym tekstem, dał 
popis takiej sprawności aktorskiej, ja-
kiej nie powstydziłby się niejeden kaba-
retowy „profesjonał”. To wszystko zde-
cydowało o jak najbardziej zasłużonej 
Grand Prix. Inne zjawisko Fafika 2011 to 
Adam Michalik. Nie zdobył wprawdzie 
głównego trofeum, ale i Nagroda Pu-
bliczności ma swoją wagę. Ten typ pi-
sarstwa i aktorstwa (sam tworzy!) ma 
w sobie coś z Monty Pytona. Surrealizm, 
groteska, rzeczywistość wymieszane 
w kabaretowej retorcie dają efekt pio-
runujący. Bo kto by wpadł na pomysł, 
żeby najbardziej pikantne fragmen-
ty „Balu w operze” J. Tuwima poddawać 
matematycznej analizie, okraszonej wy-
kresami i zaskakującym, bynajmniej nie 
matematycznym wynikiem? Klasę po-
twierdziła Ola Krzyżak, studentka AGH, 
którą sentyment zawładnął do tego 
stopnia, że powróciła na „stare śmie-
ci”, czyli do Zielonej Budy, żeby wystą-
pić w konkursie. Nie dość, że zaśpiewała 

stare, dobre teksty nieodżałowanej pa-
mięci Jana Kaczmarka z kabaretu „Eli-
ta”, to popisała się własnym dziełkiem 
na temat strasznych przeżyć w czasie 
sesji. Były i inne „podmioty wykonaw-
cze” zasługujące na uwagę (kabarety: 
„Alkadhdida”, „Bez kitu” czy debiutu-
jąca w imprezie Zuzia Szczypuła), co dla 
przyszłych edycji festiwalu rokuje jak 
najlepiej. Czy zatem wszystko się uda-
ło? Pewnie nie. Drobnych wpadek or-
ganizacyjnych uniknąć się nie da, ale 
psioczyć nie ma co, bo tegoroczne edy-
cja Fafika była naprawdę udana. Konte-
statorów i tak nie zabraknie. Ostatnio na 
przykład słyszałem z ust znajomego głos 
dezaprobaty dla nazwy „Fafik”. Wolno 
mu. Jak na to reagować? Nie reagować. 
Przecież nie będę tłumaczył nieszczęśni-
kowi, że to nie mój wymysł, tylko K. I. 
Gałczyńskiego, który to poeta (notabe-
ne patron imprezy!) tak właśnie nazwał 
psiego bohatera swoich satyrycznych 
tekstów, a poza tym Fafik to skrót nazwy 
festiwalu. I tyle. Teraz przede mną Fo-
KuS, czyli Festiwal Kultury Studenckiej. 
I znowu mam tremę. Jeśli przeżyję, napi-
szę o tym na pewno.

F 
enomen sądeckiej przedsię-
biorczości wywołuje już sen-
sację na skalę wręcz mię-
dzynarodową. Ostatni 
numer miesięcznika „For-
bes” przedstawia po raz ko-

lejny stu najbogatszych Polaków. Okazu-
je się, że nasz region reprezentuje w tym 
rankingu najmocniejsza grupa. Nie tyl-
ko, że czterech biznesmenów – a więc 
panowie Florek, Pazgan, Kluska i Ko-
ral – stąd pochodzi, ale kilku innych wła-
śnie u nas prowadzi swoje najlepsze in-
teresy, jak choćby pan Jakubas (Newag). 
Poza tym wielu naszych przedsiębiorców 
rozwija się w takim tempie, że na tę listę 
nie dostali się tylko o mały włos, ale za rok 
mogą z niej wygryźć paru stałych bywal-
ców. Redakcja „Forbesa” dostrzegła to bo-
gactwo – także w wymiarze edukacji, bo 
wspomina Wyższą Szkołę Biznesu dokto-
ra Pawłowskiego – i zadała sobie w koń-
cu pytanie: skąd w Sączu tyle twórczej 
inicjatywy?

Próbą odpowiedzi na to pytanie miał 
być artykuł zatytułowany „Sądecki ekspe-
ryment”. Jego autor przypomina ciekawą 
historię, jak to w zamierzchłych czasach 
komunizmu, kiedy po Nowym Sączu prze-
chadzały się jeszcze czerwone niedźwie-
dzie i ani w mieście, ani tym bardziej na 
żadnej wsi nikt nie wiedział, co to asfalt, 
włodarze naszego grodu zwabili ówcze-
snego premiera Cyrankiewicza na pota-
jemną biesiadę. Postawili mu kolację, że aż 
się stół uginał od regionalnych przysma-
ków, suto zakrapiali śliwowicą i tłuma-
czyli, jak to w tej Galicji bida piszczy, jakie 
to zacofanie, jaka beznadzieja… Cyrankie-
wicz kiwał głową, bo myślał, że to tylko 
taka depresyjna gadka z powodu halnego, 
lecz oto ni stąd, ni z owąd rajcy przedsta-
wili mu konkretną propozycję: zbuduje-
my na tych terenach „przemysł bez komi-
nów”, towarzyszu premierze, ku chwale 
ojczyzny i socjalizmu ludowego. Jest tylko 
jeden warunek… Dajcie nam tu, towarzy-
szu, wolność gospodarowania i zwolnijcie 
na jakiś czas z podatków.

Historia nie wyjaśnia z jakiego powo-
du – czy dlatego, że jego babcia spod Są-
cza pochodziła, czy po prostu przecenił 
swoje siły w starciu ze śliwowicą – w każ-
dym jednak razie Cyrankiewicz przystał 
na to szaleństwo. I tak w samym środku 

komunistycznego bloku, pod stalinow-
skim buciorem PRL–u, powstała na Są-
decczyźnie nieprawdopodobna enklawa 
przedsiębiorczości. Miasto rozkwitło, dro-
gi zaczerniły się asfaltem, pociągi zaczęły 
przywozić wycieczki z całej Polski, bo za-
nim jeszcze ktokolwiek na świecie znalazł 
na to nazwę, tutaj już pojawiło się kilkaset 
gospodarstw agroturystycznych. Nieste-
ty po trzech latach „eksperyment sądec-
ki” został gwałtownie zakończony, ponie-
waż do władz partii dotarło, że ów sukces 
nie tylko socjalizmowi żadnej chluby nie 
przynosi, ale wręcz przeciwnie: ośmie-
sza go na wszystkich frontach, a co gor-
sza skarb państwa nie ma z tego ani gro-
sza. „Forbes” wyciąga z tej opowieści taki 
wniosek, że choć w latach pięćdziesiątych 
komuniści myśleli, że udało im się po-
wstrzymać niechcąco rozbudzony kapi-
talizm, to sądeczanie raz poznawszy smak 

wolności, już nigdy o nim nie zapomnieli. 
Czego dowodzi dzisiejszy stan rzeczy.

Cenię sobie „Forbesa” i podobał mi się 
artykuł o naszej gospodarczej przeszło-
ści, bo nigdy wcześniej o „sądeckim eks-
perymencie” nie słyszałem. Z wnioskiem 
się wszakże nie zgadzam, bo widać jak na 
dłoni, że tamto wydarzenie nie musiało 
w sądeczanach żadnej przedsiębiorczości 
budzić. Żeby do czegoś takiego doprowa-
dzić przedsiębiorczość i odwaga musia-
ły już w sądeczanach być! I były. Skąd? 
Nie wiem. Może za rok „Forbes” wynaj-
mie lepszego dziennikarza i ten wreszcie 
wpadnie na jakiś trop. Wiem natomiast, 
że w wielu mieszkańcach Nowego Sącza 
i okolic takie wartości jak wolność, wła-
sność, rodzina, honor, gospodarność po 
prostu żyją. Nawet więc gdybyśmy mie-
li się znowu pogrążyć w mrokach jakiegoś 
nowego socjalizmu – o co w Unii Europej-
skiej nietrudno – pozostaję dobrej myśli. 
Tutaj już nie takie rzeczy się przechodziło.

Sądecka 
kontrrewolucja

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Żniwa 
kulturalne

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie

Autor przypomina ciekawą 
historię jak to w zamierzchłych 
czasach komunizmu, kiedy po 
Nowym Sączu przechadzały się 
jeszcze czerwone niedźwiedzie 
i ani w mieście, ani tym bardziej 
na żadnej wsi nikt nie wiedział 
co to asfalt, włodarze naszego 
grodu zwabili ówczesnego 
premiera Cyrankiewicza na 
potajemną biesiadę

Tegoroczna edycja Fafika miała oczywiście swoich bohaterów, 
którym można wróżyć całkiem sympatyczną przyszłość, choć 
główna idea festiwalu (zabawa) nie nakłada na nich obowiązku 
kariery estradowej. Zaskoczył przede wszystkim kabaret 
„I cóż, że ze Szwecji”. Zadziwił nie tylko piekielnie trudną 
do wymówienia nazwą, ale świeżymi pomysłami i wnikliwą, 
przefiltrowaną przez wyobraźnię satyryka, obserwacją świata.
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N 
areszcie wiosna! A z nią 
powraca w narodzie po-
czucie obowiązku doty-
czące dbałości o swe ciało 
i zdrowie. Rośnie potrze-
ba zażywania ruchu na 

świeżym powietrzu, a u niektórych na-
wet nieśmiałych prób uprawiania spor-
tu. Nie są od takich potrzeb i chęci wolni 
także nasi włodarze – liderzy samorządo-
wi, parlamentarzyści, inne osoby z czołó-
wek gazet i portali internetowych.

Niedawna historia notuje zresztą kil-
ka spektakularnych przykładów sporto-
wej pasji lokalnych notabli. Do przeszło-
ści należą już wprawdzie czasy, kiedy na 
spacerze po sądeckiej starówce trzeba 
było uważać, by nie zostać rozjechanym 
przez szalejącego na rolkach wicepre-

zydenta Rudolfa Borusiewicza. A i po-
seł Andrzej Czerwiński, onegdaj gwiazdor 
Sandecji, częściej niż w rodzinnym mie-
ście kopie obecnie piłkę w stolicy. Niby 
nie dziwi nic, bo status kapitana piłkar-
skiej reprezentacji Sejmu zobowiązuje. 
A w obliczu kampanii i walki o miejscach 
na liście wyborczej zdecydowanie lepiej 
dać się skopać z jednej strony Tuskowi, 
a z drugiej Schetynie, niż jakiemuś lokal-
nemu grajkowi.

Dzielnie broni za to honoru Ratusza 
we wszelkich piłkarskich rozgrywkach 
oldbojów dyrektor Józef Kantor, a rad-
ny Antoni Rączkowski organizuje z lubo-
ścią i znacznym powodzeniem wszelkie 
festyny rowerowe. Propagowanie cykli-
zmu jest zresztą nadzwyczaj popular-
ne wśród znanych sądeczan. Nie ma sensu 
wracać pamięcią do najbardziej słynne-
go rajdu rowerowego autorstwa byłe-
go już przewodniczącego rady miasta, ani 
znacznych wyczynów na tym polu zacne-
go i doświadczonego lokalnego dzienni-
karza. Ale nie brakuje też innych przy-
kładów. Dajmy na to Bożena Jawor. Nie ta 
Bożena Jawor, ale ta druga. Albo trzecia. 

Mam na myśli moją koleżankę z rady mia-
sta w latach 2002–06, która czy słońce, 
czy deszcz, lato, czy jesień, pokonuje tra-
sę z domu do przedszkola, a nawet z po-
wrotem, ze swoim synkiem na rowerze. 
A nawet na dwóch rowerach. Albo dy-
rektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz 
Mirek. Woli on oglądać niedoskonałości 
sądeckich ulic z wysokości siodełka ro-
werowego, a nie zza samochodowej szy-
by. Jakoś pozycja ta nie do końca pomaga 
mu wprawdzie w dostrzeżeniu umiarko-
wanych sukcesów w realizacji programu 
budowy ścieżek rowerowych w naszym 
mieście, ale pewnie z perspektywy auto-
mobilu efekty byłyby jeszcze gorsze.

Prawdziwym herosem i atletą jest 
oczywiście przywrócony do politycz-
nej elity regionu Zygmunt Berdychow-
ski. Jego biegowo–wspinaczkowe wy-
czyny są oczywiście szeroko znane dzięki 
autopromocji samego zainteresowane-
go oraz lojalności pracujących dla niego 
dziennikarzy.

Nie ma co ukrywać, że większość VIP–
ów, tak jak i zwykłych mieszkańców, pre-
feruje inne odmiany sportu i aktywno-
ści. Wśród nich króluje oczywiście właśnie 
z wiosną wracający zestaw „grill i piwo”, 
będący pewną, jeszcze nie olimpijską, od-

mianą podnoszenia ciężarów. Ostatnio 
sporą popularność wśród sądeckich nota-
bli zyskuje konkurencja pn. bieg na szyb-
kość z donosem do prokuratury. Podczas 
obrad Rady śledzimy niekiedy szermierkę, 
słowną oczywiście, w której niezrówna-
nym pozostaje od kilku kadencji radny Jó-
zef Hojnor. Odkąd zabrakło wśród sądec-
kich rajców Roberta Sobola spadła niestety 
szansa na zobaczenie w przerwie obrad ja-
kiegoś solidnego sparingu bokserskiego 
dwóch prawdziwych mężczyzn. 

Spore nadzieje na sklecenie solidnej ra-
tuszowej ekipy piłkarskiej daje za to nowy 
narybek w Radzie. Tym bardziej, że ak-
tywnie zabiegają członkowie tego nie-
formalnego klubu młodych o boiska na 
każdym sądeckim osiedlu. Ufam, aby po-
grać na nich osobiście nie tylko z okazji 
otwarcia.

Mimo, że kondycja i forma sądeckich 
VIP–ów prezentuje się nie najgorzej, to 
niektórzy z nich tęsknią za ruchem i ru-
chu tego wyraźnie im brakuje. Niewąt-
pliwie najbardziej zaś brakuje Arturowi 
Czerneckiemu. Choćby był to wyłącznie 
Ruch. Przez duże „R”.

Więcej
ruchu

Do 
redakcji 
przyszło 
pismo. 
Naczelny 
był po-
chmur-

ny, myślami nieobecny. Mamrotał 
pod nosem, że nie tak miało być, że 
to nowa cenzura, że on to – za prze-
proszeniem – chrzani. Ważny Urząd 
w Warszawie napisał, że warunkiem 
otrzymania przez pismo Lokalnej 
Koncesji Audiowizualnej jest zamiesz-
czanie na łamach 5 procent treści 
o tematyce unijnej. Z analizy 10 nu-
merów – pisał Urząd – wynika, że pi-
smo tę tematykę ostentacyjnie po-
mija. Konkurs do koncesji ma być 
w maju i jeżeli chcemy marzyć o pra-
wie do posiadania strony interneto-
wej i umieszczenia na niej stosownych 
treści – to musimy to nadrobić. 

Mało mnie to przekonuje. No, ale 
nie będę świnią i pomogę redaktoro-
wi Molendowiczowi w tej koncesji, 
a może przy okazji coś pożyteczne-
go dla nas wymyślę. Ostatnio rozma-
wiałem ze studentami na temat waśni 
między podsądeckimi miejscowo-
ściami. O tym co myślą na temat Woli 
Kroguleckiej mieszkańcy Barcic, na 
temat Barcic ci z Przysietnicy i tak 
dalej. Wyszło na to, że nasze wyobra-
żenia o Niemcach i Rosjanach, to nic 
przy głębokich podziałach, jakie dzie-
lą sąsiadów zza miedzy. Co ja się na-
słuchałem o Trzetrzewinie i Łomni-
cy, Piwnicznej i Korzennej. No wstyd 
powtarzać – w XXI wieku, tyle nieto-
lerancji. I wymyśliłem, że czas zrobić 
z tym porządek. 

Skoro Unia przeznacza tyle pie-
niędzy na to, żeby Francuzi polubi-
li Niemców, żeby polska młodzież po-
lubiła czeską i hiszpańską, a Rumuni 
nauczyli się tolerancji wobec Węgrów 
i odwrotnie, to dlaczego nie mamy 
skorzystać z tych pieniędzy w na-
szych sprawach wewnętrznych. Pro-
szę sobie wyobrazić „barcicko–ry-
terski program wymiany młodzieży” 
z budżetem 500 tysięcy euro. W ra-
mach którego młodzież z Barcic może 
pomieszkać u rodziny z Rytra, albo 
nawet z Woli Kroguleckiej. Albo taki 

Dom Przyjaźni Przysietnicko–Barcic-
kiej z dużą salą weselną (jakby co do 
czego), salą kinową, gdzie wyświe-
tlano by filmy o sąsiednich miejsco-
wościach, no i jeszcze konferencyjną 
na – powiedzmy – 100 osób. Redaktor 
Molendowicz mógłby nawet dostać 
wkładkę za kolejne 10 tysięcy euro, 
kolorową z tytułem „Nie taki Paszyn 
straszny”. 

Oczywiście, gdyby Unia nie była 
na początku przekonana, to trze-
ba byłoby zaimprowizować jakąś bój-
kę na meczu, albo przynajmniej wy-
zwiska na przystankach wymalować. 
Może by jakiś radny albo chociaż soł-
tys coś nieprzyjemnego powiedział 
o sąsiedniej gminie. Że krowy tam od 
razu zsiadłe mleko dają, albo że nawet 
księża żegnają się w przeciwną stro-
nę. Zrobilibyśmy reportaż społeczny 
o rodzinie, która mieszka na granicy 
wsi i nie wie z kim trzymać. A potem 
to już tylko każda z rad gmin i miast 
wystąpiłaby o środki na walkę z tą 

plagą. Policjanci wypowiadaliby się 
z troską, burmistrz Cycoń wymienił-
by szaliki z prezydentem Nowakiem, 
a proboszcz ostentacyjnie przygar-
nąłby do serca miejscowego ateistę. 
Wszystkie mecze jednej kolejki roz-
grywek zakończyłyby się remisem, 
a nagłówki prasy postępowej w całej 
Europie ozdobiłyby (lekko tylko po-
przekręcane) nazwy podsądeckich 
miejscowości. Przyjechałby premier, 
pani minister gładziłaby jasne głów-
ki dzieci, ktoś z naszych radnych wy-
stąpiłby w „Kropce nad i”. Na koniec 
radio transmitowałoby pocałunek po-
koju między posłami Czerwińskim 
i Mularczykiem. 

Dobra rzecz taka Unia, sami byśmy 
sobie nie poradzili.

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Raz na 
poważnie

Może by jakiś radny 
albo chociaż sołtys coś 
nieprzyjemnego powiedział 
o sąsiedniej gminie. Że krowy 
tam od razu zsiadłe mleko 
dają, albo że nawet księża 
żegnają się w przeciwną 
stronę. Zrobilibyśmy reportaż 
społeczny o rodzinie, która 
mieszka na granicy wsi i nie 
wie z kim trzymać

Do przeszłości należą już wprawdzie czasy, kiedy na spacerze 
po sądeckiej starówce trzeba było uważać, by nie zostać rozjechanym 
przez szalejącego na rolkach wiceprezydenta Rudolfa Borusiewicza
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Podróże

KATARZYNA GAJDOSZ

– Jedziesz do Iranu, zwariowałeś, 
zabiją cię! – to były najczęstsze re-
akcje znajomych Pawła Kozłowskie-
go, kiedy mówił, jaką podróż planu-
je. Rzeczywistość okazała się zgoła 
odmienna. Tam mógł poczuć się jak 
bóg. O śmierć otarł się za to w In-
diach, gdzie wyruszył po pięciu ty-
godniach spędzonych w Iranie.

To była czwarta większa wypra-
wa sądeczanina na Bliski Wschód. 
Zwiedził już m.in Turcję i Jordanię. 
Do Iranu wyruszył wraz ze swo-
im przyjacielem Łukaszem Szafrań-
skim. Wyszli z założenia, że skoro 
ten kraj ma tak złą prasę, to nie może 
im się tam stać nic złego.

– W takich sytuacjach rząd za-
wsze dba o to, by turystom przeby-
wającym na terenie ich kraju nic 
nie zagrażało – mówi Paweł Ko-
złowski. Poza tym chcieli zweryfiko-
wać wyobrażenia wyniesione z bajek 
oglądanych i czytanych w dzieciń-
stwie, gdzie przewijały się obrazy 
bazarów i latających dywanów. In-
trygowało ich, ile zostało w Iranie ze 
starożytnej Persji. 

– Może to brzmi infantylnie, ale 
kusiła mnie ta aura tajemniczości 
– przyznaje Kozłowski. 

***
Sytuacja, jaką zastali w Iranie, 

była zgoła odmienna o tego, jak 
przedstawiano kraj w mediach. Nie 
byli w stanie przejść spokojnie uli-
cą, by nie zostać zaczepionymi przez 
mieszkańców. Ludzie podchodzili 
do nich, od razu pytali skąd są, za-
praszali na obiad, proponowali noc-
leg. Gdy dowiadywali się, że są ka-
walerami, chcieli swatać.

– Ktoś, kto tego nie przeżył, ni-
gdy irańskiej gościnności nie zro-
zumie. Sam bym w to nie uwierzył, 
gdybym jej nie doświadczył – przy-
znaje Paweł. 

O Polsce Irańczycy wiedzieli tyle, 
że leży w Europie. Wiedzą też, kto to 
Wałęsa i Jana Paweł II. Znają rów-
nież… Dodę, bo jeden z nielicznych 
programów, jakie są w stanie odko-
dować to VivaPolska. – Dla nich to 
jawna pornografia. Co jakiś czas 
słyszeliśmy: Polish. Doda – nice 
boobs”. 

Irańczycy mają turystów za 
krezusów. Wycieczki do Iranu to 
rzadkość i w dodatku dużo za nie 
trzeba zapłacić. Wykupienie 10–
dniowej kosztuje blisko 10 tys. zł. 
– My w miesiąc nie wydaliśmy 
tam nawet trzech – dodaje Paweł. 
– Tymczasem brano nas za boga-
czy. Traktowano jak bogów. 

Na propozycje matrymonialne 
nie odpowiadali. Skutecznie znie-
chęciła ich wizja randek z matką 
ewentualnej partnerki. Poza tym, by 
móc trzymać irańską kobietę za rękę 
czy usiąść obok niej w kinie, trzeba 

legitymować się aktem małżeńskim 
lub co najmniej pokazać obrączki.

– Nie zdawaliśmy sobie sprawy, 
jak się tego restrykcyjnie przestrze-
ga, do czasu gdy wybraliśmy się do 
kina. Zanim rozpoczął się seans, 
weszło dwóch żandarmów i świe-
cąc latarkami ludziom po twa-
rzach sprawdzali, czy panowie sie-
dzą w odpowiednich odległościach 
od pań. Iran to państwo policyjne 
– opowiada sądeczanin.

***
Na swojej drodze spotykali ludzi 

ciekawych świata. Z większością po-
rozumiewali się po angielsku, choć 
nauka tego języka od 1969 r. jest za-
broniona. Znają go ci, których mło-
dość przypadła na lata 60. – Wów-
czas Iran był krajem dopieszczanym 
przez Anglię i USA, z którymi robio-
no wspólne biznesy, kwitła wymia-
na kulturowa – przypomina Paweł. 

Po kryjomu angielskiego uczą się 
również młodzi, którzy mają dostęp 
do internetu i potrafią złamać dostęp 
do zakazanych stron. Niektórzy za tę 
wiedzę słono płacą. 

– Byliśmy świadkami, jak z au-
tobusu wyszła dziewczyna. Zapo-
mniała torby i kierowca pobiegł za 
nią, by jej ją zwrócić. Niestety po 
drodze zajrzał do środka i zobaczył 
podręcznik do nauki angielskiego. 
Natychmiast wezwał służby. Nie 
chcę nawet wiedzieć, jaką cenę za-
płaciła za to – mówi Paweł. 

***
Publiczne baty to w Iranie łagod-

na forma kary. Powieszenie grozi na 
przykład osobom, które przemyca-
ją alkohol. W kraju panuje bowiem 
prohibicja.

– Woleliśmy nie ulegać namo-
wom osób, które proponowały nam 
kupno alkoholu. Tam nie wiadomo, 
kto jest przyjacielem, a kto agentem 
tajnych służb. Musieliśmy uważać 
też na to, co mówimy. Choć trud-
no było uniknąć tematów politycz-
nych w rozmowie z Irańczykami 
– mówi Paweł.

Opowiada, jak przyjechali do 
miejscowości Ormos, której miesz-
kańcy nie widzieli turystów od lat. 
Akurat trafili na wesele, na które za-
prosił ich sam włodarz miasta. 

– To było ciekawe doświadczenie 
– opowiada. – Przez trzy dni pano-
wie i panie bawią się osobno. I to 
bez alkoholu… W końcu komuś uda-
ło się zdobyć pół litra. Trzech gości 
wyraźnie lepiej się bawiło od po-
zostałych, dorosłych już chłopów, 
którzy otoczyli ich i zadawali pyta-
nia, jakie to uczucie, być pijanym? 
I taka to była zabawa…

Innym razem „imprezował” 
z mężczyznami, którzy brali udział 
w demonstracjach antyrządowych, 
za co byli więzieni i torturowani. Za-
prosili go do domu, do innego mia-
sta. O godzinie szóstej rano doszło 

dopiero do niego, że gdyby policja 
spotkałaby go w ich towarzystwie, 
miałby poważne kłopoty.

– Łukasza nie było wtedy ze 
mną, a minęła już przeszło doba, 
więc jak wróciłem do hostelu szu-
kała mnie już po całym mieście po-
licja. Chcieli wiedzieć, gdzie i z kim 
byłem. Na szczęście coś mnie tknęło 
i po drodze pozbyłem się wszystkich 
pamiątek, jakie dostałem od byłych 
demonstrantów – wspomina Paweł 
i podkreśla, jak ważne jest, by na 
tego typu wojaże wybrać się z oso-
bą, do której ma się pełne zaufanie. 
– Łukasz zachował się bardzo od-
powiedzialnie, ja nie, i do tej pory 
go za to przepraszam.

Ale ta przygoda, jak się okazało, 
nie była aż tak nieodpowiedzialna, 
jak kolejna decyzja, jaką podjął Paweł. 
Łukasz chciał wrócić już do Polski, 
gdzie czekała na niego dziewczyna. 
On natomiast, korzystając z wolne-
go czasu, postanowił jeszcze coś zo-
baczyć. Wykupił bilet do New Delhi. 

– To była najgorsza decyzja 
w moim życiu – przyznaje. – Do-
wodzi, że nigdy nie należy nigdzie 
jechać bez przygotowania. Kie-
dy jakoś udało mi się po wylądo-
waniu dotrzeć do centrum miasta 
i zakwaterować się w obskurnym 
hostelu, myślałem, że poza kara-
luchami i szczurami w pokoju nic 
mnie już złego nie spotka.

Na następnym dzień kupił prze-
wodnik i udał się na zwiedzanie 
Delhi.

– Nie przestawiłem się widać 
z gościnności irańskiej na inną men-
talność. Straciłem czujność i dałem 
się namówić obcej osobie na piwo. 
Gadało nam się w parku bardzo miło, 
więc nie byłem podejrzliwy. W koń-
cu nieznajomy wyciągnął ciastecz-
ka. Nigdy nie odmawiam poczęstun-
ku. Pamiętam jeden kęs, a później już 
tylko przebudzenie w… szpitalu.

Nie miał przy sobie nic. Paszpor-
tu, pieniędzy, kluczyków do poko-
ju, nawet ubrania mu skradziono. 
Był w szoku, uciekł ze szpitala i ja-
koś udało mu się dotrzeć do hoste-
lu. Złodzieje byli tam przed nim, ale 
na szczęście nie zostali wpuszczeni. 
W pokoju wśród pozostawionych 
rzeczy miał kartę, na której zacho-
wało się zdjęcie paszportu. To go ura-
towało i jakoś udało mu się załatwić 
dokumenty, by wrócić do Polski.

– Kilka dni dochodziłem do sie-
bie – przypomina. – Po powrocie 
do kraju stwierdziłem, że już nigdy 
do Indii nie pojadę. Powoli zmie-
niam zdaniem. Indie są mi w koń-
cu coś winne…

Sądeczanin Paweł Kozłowski był 
jednym z prelegentów podczas 
Festiwalu Bonawentura.org 
w Starym Sączu, gdzie podróżnicy 
z całej Polski opowiadali o swoich 
wyprawach w różne części świata.

ZDJĘCIA: ARCH. PAWŁA KOZŁOWSKIEGO

Indie są mi coś winne
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Rekomendacje

Karnet kulturalny

1 KWIETNIA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 16, 
MOK, sala widowiskowa, Koncert 
Finałowy II Festiwalu Kultury Stu-
denckiej „FOCUS” z udziałem lau-
reatów oraz zespołu „IVO”; MCK 
SOKÓŁ, V Międzynarodowe Bien-
nale Pasteli czyli konkurs z udzia-
łem artystów plastyków z kraju 
i zagranicy połączony z przygoto-
waniem i organizacją wernisaży, 
X godz. 19, MCK SOKÓŁ, sala im. 
L. Lipińskiego, Tylko Miłość – re-
cital Antoniny Krzysztoń dedy-
kowany Janowi Pawłowi II w szó-
stą rocznicę jego śmierci, godz. 21, 
skała Piotrowa na Plantach, Apel 
Jasnogórski.

2 KWIETNIA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 18.30, 
bazylika św. Małgorzaty, Msza 
Święta, X godz. 20, Pomnik Jana 
Pawła II na rynku, początek pro-
cesji różańcowej, X godz. 21, Ska-
łą Piotrowa na Plantach, Apel 
Jasnogórski.

3 KWIETNIA

r KRYNICA-ZDRÓJ:  X godz. 
16, Kościół św. Antoniego, kon-
cert „Santo Subito” - W koncer-
cie udział wezmą: Orkiestra Re-
prezentacyjna Straży Granicznej 
z Nowego Sącza, soliści Agata 
Marcewicz-Szymańska - sopran, 
Aleksander Ładysz - bas, oraz 
Chór Jana Pawła II z Nowego Sącza 
prowadzony przez pana Stanisła-
wa Wolaka. Koncert poprowadzi 
Wojciech Gąssowski. 

4 KWIETNIA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 12, 
MOK, sala widowiskowa, spektakl 
pt. „Książę i żebrak” w wykona-
niu Teatru NSA. 

5 KWIETNIA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 12, 
MOK, sala widowiskowa, przed-
stawienie dla najmłodszych pt. 
„Calineczka” w wykonaniu Gru-
py Teatralnej „Cudoki – Szuroki”, 
X godz. 18.30, MOK, sala wido-
wiskowa, Studyjny Klub Filmo-
wy – projekcja filmu Jesus Christ 
Superstar 1973 r., reż. Norman 
Jewison; 

MUSZYNA:  X godz. 17, sale Mu-
zeum Regionalnego PTTK, wie-
czór literacki z cyklu „Poezja 
żywa” poświęcony twórczości 
Konstandinosa Kawafisa. 

WARTO WIEDZIEĆ:

r KONSTANDINOS PETROU KA-
WAFIS  X (ur. 29 kwietnia 1863 
w Aleksandrii w Egipcie, zm. 

tamże 29 kwietnia 1933) – nowo-
żytny poeta grecki; twórca kunsz-
townej poezji w duchu tzw. par-
nasizmu i symbolizmu pozostający 
pod silnym wpływem literatury 

starożytnej; przedstawiciel grec-
kiego modernizmu. Uważany za 
jednego z najwybitniejszych po-
etów greckich XX w. W jego 
twórczości dominuje tematyka 

hellenistyczna i osobista. Zapo-
czątkował nowy typ liryki, pi-
sząc językiem epigramatycznym, 
zbliżonym do prozy. Debiutował 
zbiorem wierszy Poiemata w 1904. 
W Polsce wydano Wybór wier-
szy (1967), Poezje wybrane (1979), 
wreszcie Wiersze zebrane (1992, 
1995) – efekt wieloletniej pra-
cy tłumacza Zygmunta Kubiaka. 
Konstandinos Kawafis był homo-
seksualistą, czego odbiciem była 
również jego twórczość zawiera-
jąca wiele wierszy o motywach 
homoerotycznych. 

REPERTUAR KIN:

1 – 7 KWIETNIA:

r NOWY SĄCZ:  X SOKÓŁ: godz. 
15, 16.45 oraz poranki dla dzie-
ci 2, 3 kwietnia godz. 11, 13, 
Hop (USA, Komedia, familij-
ny), godz. 15, 16.45 (dodatko-
wo 2.04 godz. 18, 20.15), Żona 
na niby (USA, komedia, ro-
mans), godz. 22 (1-2.04), 21 (3-
4, 6.04), Sala samobójców (Pol-
ska, animacja, thriller), godz. 
15.30 (3-6.04), 16 (7.04), Wy-
grany (Polska, Szwajcaria, USA, 

dramat), godz. 16, 20, Poznasz 
przystojnego bruneta (USA, ko-
media, romans), godz. 20.30 (2, 
5, 7.04), 19.15 (3-4, 6.04), Małe 
grzeszki (Cypr, Grecja, Niem-
cy, komediodramat), godz. 18, 
Prawdziwe mięso (USA, dra-
mat, western), godz. 17, Made 
In Poland (Polska, komediodra-
mat), godz. 18.30 (2.04), 17.30 
(3-4, 6.04), Jan Paweł II. Szuka-
łem Was… (Polska, religijny, do-
kumentalny), godz. 18 (7.04), Od 
Mount Everestu po Góry Afry-
ki (Filmy, pokaz slajdów – spo-
tkanie z himalaistą Leszkiem 
Cichym), godz. 19 (3-7.04), 
Wkraczając w pustkę (Francja, 
Niemcy, Włochy, dramat), godz. 
17.30, Hana – Bi (jedyny seans 
5.04, DKF KOT, Japonia, dra-
mat, kryminał), 3. SHORT WA-
VES - FESTIWAL POLSKICH 
FILMÓW KRÓTKOMETRAŻO-
WYCH, 11 najciekawszych pol-
skich produkcji: GALERIA /5’/, 
BRYŁY ŻYCIORYSÓW /15’/, PO-
SZUKUJĘ PEWNEJ OSOBY /4’/, 
ZMARTWYCHWSTANIE /20’/, 
PENNE GOD-SZAZA /5’/, LU-
IZA HERT /9’/, SAMPLED ROOM 
/2’/, DRAKULA /10’/, WEIGHT 
/1’/, PRZEZ SZYBĘ /14’/, THE 
DRUG /5’/ seanse: 1-2 kwietnia 
g: 19; KROKUS: godz. 16, 17.45, 
Los Numeros (Polska, komedia 
kryminalna); 

r L IMANOWA: X KLAPS: godz. 
15, 17 (1, 6-7.04), 12, 16 (3-4.04), 
15, 17 (4.04), 12, 14 (5.04), Hop 
(USA, komedia, familijny), godz. 
19 (1, 4.04), 18 (2-3, 5.04), 21 
(6-7.04), Jan Paweł II. Szukałem 
Was… (Polska, dokumentalny), 
godz. 21 (1, 4.04), 20 (2, 3.04), 19 
(6-7.04), Czarny łabędź (USA-
,dramat, psychologiczny); 

r GORL ICE:  X WIARUS: (w po-
niedziałki kino nieczynne), godz. 
17, 127 godzin (USA, przygodowy, 
akcja, dramat), godz. 19, Jak zo-
stać królem (W. Brytania, Austra-
lia, dramat historyczny); 

WARTO OBEJRZEĆ:

r HANA-BI  X (jedyny seans: 
5 kwietnia o godz. 17.30) - Były 
oficer policji Nishi czuje się prze-
śladowany przez tragiczne wy-
darzenia, które odmieniły życie 
otaczających go ludzi. Powodo-
wany poczuciem winy za śmierć 
policjanta, pożycza pieniądze od 
Yakuzy (mafii) by pomóc wdo-
wie, oraz ex-partnerowi Horibe, 
który na skutek postrzału przy-
kuty jest do wózka inwalidzkie-
go. Nishi nie poddaje się, choć-
by ze względu na swą śmiertelnie 
chorą żonę. Zmuszony do odda-
nia pożyczonych pieniędzy, pla-
nuje napad na bank...

KINGA STUDZIŃSKA

ROZDAJEMY BILETY:
Jak się nazywa legendarny ślepy samuraj, którego Takeshi Kitano sportretował w innym 
filmie? Specjalnie dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie do kina na film 
„Hana-Bi”. Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej redakcji w piątek, 1 kwietnia, 
i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie. 

DTS POLECA
TYLKO MIŁOŚĆ - recital Antoniny Krzysztoń dedykowany Janowi 
Pawłowi II w szóstą rocznicę jego śmierci. Autorka tekstów, kompozy-
torka, wokalistka i gitarzystka. Antonina Krzysztoń, bo o niej mowa, jest 
artystką od lat tworzącą w nurcie poezji śpiewanej. Wraz ze swoim Ze-
społem, w skład którego wchodzą: gitarzysta Marcin Majerczyk, basi-
sta Paweł Mazurczak i grający na instrumentach perkusyjnych Mikołaj 
Wielecki występowała i występuje na wszystkich najważniejszych im-
prezach związanych z tego rodzaju muzyką. Debiutowała w 1980 roku 
na Festiwalu Piosenki Zakazanej w Gdańsku, by zaraz potem rozpo-
cząć współpracę z kabaretem „Pod Egidą”. W 1983 r. otrzymała głów-
ną nagrodę na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz główną 
nagrodę FAMA. Szerszej publiczności dała się poznać, gdy w 1993 roku 
z piosenką „Perłowa Łodź” zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie Mu-
zycznej Jedynki. Współpracowała z wieloma artystamii, między innymi: 
Michałem Lorencem, Grzegorzem Królikiewiczem, Leszkiem Możdże-
rem, Joszko Brodą i Mietkiem Szczęśniakiem. Przede wszystkim jednak, 
Artystka znana jest ze wspaniałych interpretacji piosenek czeskiego 
barda Karela Kryla, a także z muzycznych opracowań wierszy Zbigniewa 
Herberta. Ostatnio, najczęściej można ją usłyszeć w kościołach, gdzie 
prezentuje piosenki, poprzez które stara się trafić do ludzi o odmien-
nych poglądach. Jej utwory są bardzo różnorodne, dlatego prawie każdy 
znajdzie wśród nich coś bliskiego sobie. Już niedługo, również i my bę-
dziemy mieli ku temu okazję.

Hana-Bi-Bi
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Sport

Kolejarz zagra z nożem 
na gardle. Odrzuceni 
przez Sandecję piłkarze 
i jej wychowankowie 
mogą teraz upokorzyć 
swój dawny klub.

W jakim klubie występuje najwięcej 
wychowanków Sandecji? W Koleja-
rzu Stróże. W najbliższą sobotę będą 
mieli okazję do odegrania się na swoim 
macierzystym klubie, który uznał ich 
za nieprzydatnych. Sądeckim kibicom 
porażka na własnym stadionie z dru-
żyną z podgrybowskiej wioski nie śni 
się nawet w najgorszych koszmarach. 
Przed tym meczem żadnego piłkarza 
i kibica nie trzeba mobilizować.

Trener Kolejarza Marek Motyka 
uważa, że po ostatnich pechowo prze-
granych meczach Kolejarz ma nóż 
na gardle, bo trudno inaczej nazwać 
przedostatnie miejsce w tabeli. Jed-
nak równie niepewnie może się czuć 
szkoleniowiec Sandecji Mariusz Ku-
ras. Początek pracy w Nowym Są-
czu ma przeciętny – zaledwie dwa 
punkty w czterech meczach. Sądec-
kim kibicom trudno będzie wybaczyć 
trenerowi ewentualną porażkę z Ko-
lejarzem. – W zasadzie jest to kolejny 
mecz o punkty – powiedział Mariusz 
Kuras. – Jednak derby mają specy-
ficzny smaczek. Na Kilińskiego szy-
kuje się prawdziwa piłkarska bitwa. 
Po nieudanym początku rundy, punkt 
zdobyty na trudnym terenie w Szcze-
cinie na pewno podniósł nasze mora-
le. Dzięki temu możemy wziąć głębszy 
oddech. Nie gramy źle, ale wyraźnie 

brakuje nam szczęścia i zwycięstwa. 
Trzy punkty z Kolejarzem byłyby ide-
alnym lekarstwem na pecha, któ-
ry nas prześladował w pierwszych 
spotkaniach.

Sandecja wystąpi w optymalnym 
zestawieniu. Po kontuzji wrócił Mar-
cin Makuch. Na derby powinien być 
również gotowy Konrad Cebula. San-
decja największe problemy ma w linii 
ataku. – Ciągle szukamy optymalnego 
zestawienia – twierdzi Mariusz Kuras. 
– Próbujemy różnych rozwiązań. Jeśli 
chodzi o ofensywę, to na papierze nie 
wygląda ona źle. Jak na pierwszą ligę 
mamy solidnych napastników. Nie-
stety brakuje koncentracji i szczęścia 
w wykańczaniu akcji. W Kolejarzu gra 
wielu zawodników, którzy występo-
wali kiedyś w Sandecji, lub chcieliby 
do nas przejść. Będą więc bardzo zmo-
tywowani. Jednak wszyscy w Nowym 
Sączy liczą na zwycięstwo Sandecji.

Wychowankowie sądeckiej druży-
ny, którzy występują w Kolejarzu to: 
Adrian Basta, Dawid Szufryn, Michał 
Gryźlak i Rafał Zawiślan. W Stróżach 
występują również piłkarze, którzy 

jeszcze nie tak dawno mieli problemy 
z przebiciem się do podstawowej jede-
nastki Sandecji: Łukasz Kominiak, Ti-
diane Niane (w rundzie jesiennej czę-
sto grywał w podstawowej jedenastce 
Sandecji), Marcin Stefanik i Longinus 
Uwakwe.

W ekipie Mariusza Kurasa nie bra-
kuje natomiast zawodników, którzy 
mają za sobą występy w Kolejarzu. 
Należy do nich: Marek Kozioł (jedy-
ny wychowanek Sandecji, który ma 
realne szanse na grę w wyjściowym 
składzie macierzystego klubu!), Jano 
Frohlich i Paweł Leśniak. Piłkarze obu 
klubów znają się więc znakomicie. 
Kolejarz znajduje się w bardzo trudnej 
sytuacji po porażce w ostatniej kolej-
ce z Ruchem Radzionków 0–1. Ścisk 
w dolnych rejonach jest bardzo duży.

– Kilka dni po meczu z Ruchem 
na pewno było dla nas bardzo trud-
ne – powiedział Marek Motyka. – Sy-
tuacja w klubie zrobiła się nerwowa. 
Piłkarze byli podłamani pechową po-
rażką. Wiedzieliśmy, że po spotka-
niu z Ruchem czekają nas dwa trudne 
wyjazdy, w tym najbliższy pojedynek 

derbowy w Nowym Sączu. Gdyby-
śmy zdobyli trzy punkty z Radzion-
kowem to nasza pozycja w tabeli by-
łaby znacznie wyższa. Przeżywamy 
taką piłkarską bessę i niestety znaleź-
liśmy się w strefie spadkowej. Z prze-
biegu gry mogło być całkiem inaczej. 
Traciliśmy decydujące gole w ciągu 
ostatnich pięciu minut. Taki jest sport, 
przed nami mecz w Nowym Sączu 
i świetna okazja na rehabilitację.

Kolejarz ma podobny problem. 
Od początku sezonu zawodzi przede 
wszystkim linia ataku. Do tego w cią-
gu ostatnich tygodni z kontuzją zma-
gał się Socha, jednak prawdopodob-
nie z Sandecją będzie mógł wystąpić. 

– Martwi mnie to, co się dzie-
je z naszą defensywą – kontynuuje 
Marek Motyka. – Obrona dotychczas 
była naszym atutem, natomiast dwa 
ostatnie mecze przegraliśmy przez 
kuriozalne indywidualne błędy w de-
fensywie. W Nowym Sączy powalczy-
my o trzy punkty i z takim nastawie-
niem musimy wychodzić na każdy 
mecz. Liczę na wychowanków San-
decji, którzy grają dla Kolejarza. Dla 

tych piłkarzy ten mecz jest szczegól-
ny. Zapewne będą chcieli udowodnić 
swojemu byłemu klubowi, że byli nie-
docenieni i niepotrzebnie z nich zre-
zygnowano. Zdaję sobie jednak spra-
wę, że Sandecja ma więcej atutów. 
Będzie grała u siebie, przy sztucznym 
oświetleniu na pięknym stadionie, 
mając większy potencjał kadrowy.

W Kolejarzu pod znakiem zapy-
tania stoi występ Dariusza Walęcia-
ka, Łukasza Jarosiewicza i Bartłomieja 
Sochy. Wszyscy byli ostatnio nęka-
ni urazami.

Przypomnijmy, że w rundzie je-
siennej Kolejarz przegrał na własnym 
boisku z Sandecją 1–2. Obie drużyny 
prowadzone były wówczas przez in-
nych trenerów. Stróżanie przez Jerze-
go Kowalika, a sądeczanie przez Da-
riusza Wójtowicza. Mecz miał bardzo 
emocjonujący przebieg. Na boisku 
przewagę posiadali gospodarze, ale 
szczęście uśmiechnęło się do Sande-
cji, która zainkasowała trzy punkty. 
Największym przegranym tego spo-
tkania był Marcin Stefanik. Pomoc-
nik gospodarzy we wcześniejszym 
sezonie grał dla Sandecji. Miał jednak 
problemy z przebiciem się do podsta-
wowego składu i wybrał ofertę Kole-
jarza. W derbowym pojedynku chciał 
się odegrać na swoim byłym klu-
bie. Miał do tego wyśmienitą okazję. 
W 68 min przy stanie 1–2 wykonywał 
rzut karny dla swojej drużyny. Ude-
rzył fatalnie i najbardziej ze wszyst-
kich przeżywał porażkę. W najbliższą 
sobotę będzie miał okazję na wyma-
zanie tamtej plamy.

Sądecki klub spodziewa się kom-
pletu publiczności. Derby rozpocz-
ną się o godz. 18, przy sztucznym 
oświetleniu.

JACEK BUGAJSKI

KOLARSTWO. Tegoroczny sezon 
wyścigów szosowych w naszym re-
gionie rozpocznie 3 maja „Klasyk 
Beskidzki”. Zapowiedź wyścigu to 
niezawodna oznaka zbliżającej się 
wiosny, a dla kolarzy ostatni sygnał, 
że czas zacząć sezon. Kto przespał 
zimę, może mieć jednak problem.

„Klasyk Beskidzki” zapowiada się 
jako wymagający wyścig. Choć 
organizatorzy na pierwsze wio-
senne ściganie wyznaczyli trasę 
ledwie 60 km, to jednak w bar-
dzo trudnym technicznie tere-
nie. Wyścig rozgrywany będzie 
na dużej pętli wokół Jeziora Klim-
kowskiego z sześcioma solidny-
mi podjazdami. Na krótkiej trasie 
suma przewyższeń wynosi blisko 
tysiąc metrów, ze startem i metą 
w Łosiu. W zasadzie na całej tra-
sie kolarze nie będą mieli oka-
zji się nudzić, bo po mozolnych 

wspinaczkach czekają ich karko-
łomne zjazdy i niewiele płaskich 
odcinków.

– Zapraszamy kolarzy szoso-
wych do Łosia we wtorek 3 maja, 
biuro zawodów czynne od godz. 
8, starujemy o godz. 10 – mówi 
Sebastian Chłanda, z gorlickiego 
klubu kolarskiego Grupetto, or-
ganizującego wyścig. Więcej in-
formacji na www.grupetto.pl

Kolejne wyścigi kolarskie 
w naszym regionie to 26 czerw-
ca tradycyjne kryterium o Pu-
char Prezydenta Nowego Sącza, 
6 sierpnia kryterium nocne na 
sądeckich alejach Wolności i 17 
września wyścig szosowy Doli-
ną Popradu. Na koniec kwietnia, 
czyli przed „Klasykiem Beskidz-
kim” oficjalną prezentację sądec-
kiej grupy kolarskiej zapowiada 
STC Meble Bugajski Team.

(CYK)

Szosowcy do Łosia

Piłkarska bitwa o Sądecczyznę

Na Kilińskiego gospodarze znowu zagrają przy sztucznym świetle   FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

Dobry 
pomysł!

TWOJA 
REKLAMA

w „Dobrym 
Tygodniku 
Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41 
18 544 64 40
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Roman Kluska

„Królik” 
sprawdzi 
swój talent
ŚWIATOWE ŻYC IE .  Kontuzja 
Żanety Smeli przerwała jej wspól-
ne treningi z Tomaszem Kró-
lem, znanym w całej Polsce jako 
„Królik”, graczem footbag, czy-
li odmiany popularnej zośki. Sam 
„Królik” nie planuje jednak od-
poczynku – zapowiada udział 
w castingu do programu „Mam 
talent”, premierę teledysku, 
w którym gra główną rolę i mnó-
stwo innych projektów między 
innymi z najbardziej popularnymi 
muzykami.

– Jeszcze niedawno nie mia-
łem nawet zamiaru pojawić 
się w „Mam talent”, ale pewnej 
nocy pomyślałem, że fajnie by-
łoby pojechać, poznać nowych 
ludzi i artystów, a potem może 
zacząć z nimi współpracę – tłu-
maczy „Królik”. – Ale nie liczę 
na to, że dojdę do finału, bo tam 
zwykle większość osób śpiewa.

Tymczasem już w maju mo-
żemy się spodziewać premiery 
długo zapowiadanego teledysku 
Rahima, w którym zobaczyć bę-
dzie można Tomka. Większość 
zdjęć nagranych zostało w No-
wym Sączu i Krynicy–Zdroju.

– Fajnie jest mieć wspomnie-
nia i móc gdzieś je zamieścić. 
Bardzo chciałem, żeby w tym 
teledysku pojawiły się miejsca, 
w których się wychowywałem 
– tłumaczy Tomek Król. (TASS)

NONSENSY.  Od czasów Szymona Słupnika żaden słup nie był tak sław-
ny jak limanowski słup z ul. Kochanowskiego. Niedawno potral limanowa.in 
pokazał wyremontowaną i poszerzoną ulicę w Limanowej, na środku której 
drogowcy pozostawili betonowy słup energetyczny.

Od tego momentu słup zaczął robić zawrotną karierę, a do Limanowej zje-
chały ogólnopolskie telewizje, by dostarczyć telewidzom uciechy, której 
nie wymyśliłby nawet najbardziej zakręcony kabaret. Najciekawsze, że 
nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pozostawiono słup na 
samym środku drogi? Kto go przeoczył i czyja bezmyślność stała się po-
żywką dla niewybrednych żartów. Akcje Limanowej natychmiast wy-
strzeliły w górę i poszybowały w szczytowe rejony giełdowych notowań. 
Szkoda tylko, że akurat w kategorii „szczyt nonsensu”. (Q)

Ze słupa widać lepiej
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