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BYŁY 
KORTY

JEST UGÓR  
L str. 10

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

GAZETA BEZPŁATNA
Nr 13 (126), 4 kwietnia 2013
Nakład 14 000

JEDNI LICZĄ STRATY, DRUDZY ZYSKI.
KOMU ZIMA ZABIERA PRACĘ, 
A KOMU PRZYNOSI DOCHODY  
- str. 3

KURATORIUM BADA 
CZYSTOŚĆ SZKÓŁ     Lstr. 3

R E K L A M A

R E K L A M A

UPARTA 
JUSTYNA KOWALCZYK

 str. 12

W POSZUKIWANIU 
CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA. 
Nowe przepisy Ministerstwa 
Zdrowia utrudniają życie nie 
tylko pacjentom  str. 9

Okulary Markowych Producentów:

DOŁĄCZ DO PŁYWACKIEJ 
REPREZENTACJI NOWEGO SĄCZA

– więcej w specjalnym dodatku – str. 5-8

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

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

GORLICE ul. Biecka 40  
tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 
tel/fax  18 330 11 67.
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NOWY S¥CZ , ul.Sobieskiego 14A/3, tel. 183 348 037
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szybka decyzja 

sam ustalasz termin sp³aty

do 1500 z³

�doje¿d¿amy do Klienta

Po¿yczka bez ryzyka

83 348 037

EKSPRESOWA PO¯YCZKA
na Pierwsz¹ Komuniê
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z DRUGIEJ STRONY
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CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

NOWO OTWARTY SKLEP

Ubieraj się modnie ...i tanio!
Odzież damska, męska, obuwie, dodatki FIRM: 

ZARA • BERSHKA • ATMOSPHERE • PULL AND BEAR
ZAPRASZAMY Nowy Sącz ul. Lwowska 17

R E K L A M A
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POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob-fi nance.pl

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

PRZEKAŻ 1% PODATKU na
Stowarzyszenie Kobiet 

do Walki z Rakiem Piersi

Europa Donna w Nowym Sączu

Organizację Pożytku Publicznego

KRS 0000089251

Nasze konto: 83 1160 2202 0000 0000 2351 5893

Fundusze uzyskane z 1% przeznaczamy na badania mammografi czne. 

Rak wcześnie wykryty jest wyleczalny. Pokonajmy go razem!

Raz w miesiącu sama zbadaj swoje piersi.

Raz w roku zgłoś się do lekarza, który zbada Twoje piersi.

Po 40-tym roku życia przynajmniej raz na 2 lata wykonaj 

badanie mammografi czne

Wszystkiego o pogórzańskiej kuch-
ni i tradycjach kulinarnych dowie-
dzieć się będzie można na warszta-
tach „Co kryje spyrnik i komora?”. 
Dlaczego pogórzańskie kobiety no-
siły od trzech do dziesięciu spód-
nic, co to są „kurpiele” stanie się 
jasne po spotkaniu ph. „Pogórzań-
ska moda”, a warsztaty „Tajemnice 
starych zabaw i zabawek” przybli-
żą, czym bawili się nasi dziadkowie. 
W ramach „Bonu Kultury”, orga-
nizowanego przez Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów w Gor-
licach, przewidziano także zajęcia 

dla seniorów „Magia ziół”, pod-
czas których poznają m.in. lecz-
nicze właściwości ziół. Z warszta-
tów „Bonu Kultury” mogą korzystać 
zorganizowane grupy, jak i osoby 
indywidualne. Szczegóły na temat 
cen i możliwości rezerwacji „Bonu 
Kultury” upoważniającego do sko-
rzystania z 75–procentowej ulgi, 
uzyskać można telefonicznie pod 
numerami: 18 351 31 14, 18 353 43 63, 
601 411 590 lub emailowo pod adre-
sem: skansen.szymbark@gmail.com 
lub zagroda.maziarska@gmail.com 

(ES)

Droga na Harvard
Studia na Harvardzie? To możliwe. 22 kwietnia mija 
termin zgłoszeń do konkursu „Droga na Harvard”, 
adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół śred-
nich, studentów uczelni państwowych i prywatnych 
oraz absolwentów szkół, którzy chcieliby studiować 
na uczelniach amerykańskich. „Poszukiwani są zdol-
ni i nieprzeciętni ludzie pasjonujący się nauką, spor-
tem, kulturą oraz angażujący się w przedsięwzięcia 
studenckie i sprawy społeczne. Jest to jednocześnie 
jedno z kryteriów podczas rekrutacji na Uniwersy-
tet Harvarda” – piszą organizatorzy na www.droga-
naharvard.pl. Więcej informacji na temat konkursu 
będzie można zdobyć również podczas dzisiejszego 
spotkania (4 kwietnia) o godz. 13 w WSB–NLU w No-
wym Sączu, (aula 10, budynek C).

Co nie jest 
absurdem?
Tekst, który ukazał się w nr 10 DTS 
pt. „Śmieci pod specjalnym nadzo-
rem” uważam za kuriozalny, nie-
rzetelny, nieprawdziwy i absur-
dalny sam w sobie. Społeczność 
Sądeckiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Nowym Sączu (SSM), którą 
reprezentuję jako wiceprzewodni-
czący Rady Nadzorczej (SSM), ode-
brała go jako niezrozumiały i atak 
na dobra wspólne SSM.

Śmietnik znajduje się na terenie 
SSM i należy do jej członków. Każdy 
z członków i mieszkańców posiada 
klucz do wejścia, gdzie są groma-
dzone odpady przed ich wywiezie-
niem – co nie jest absurdem. Teren 
SSM jest ogrodzony i monitorowany 
– co nie jest absurdem. Zabudowa 

ta powstała po to, by nikt obcy 
(z zewnątrz) nie wrzucał tam śmie-
ci, gdyż to mieszkańcy tego bloku 
ponoszą koszt ich wywozu – co nie 
jest absurdem.

Tak więc „śmietnik” ten nale-
ży tylko do mieszkańców tego blo-
ku i tylko oni mogą z niego korzy-
stać – bo ponoszą solidarnie koszty 
wywozu śmieci. Nie jest to śmiet-
nik miejski, gminny czy w jakikol-
wiek sposób „publiczny”.

Jeśli redakcja uważa to nadal 
za „absurd” to proponuję przejść 
się po innych osiedlach, prak-
tycznie nie ma w mieście już 
miejsc na terenach spółdziel-
ni, gdzie śmieci nie są zamykane 
po to, by nikt obcy nie podrzu-
cał do pojemników śmieci tym, 
co płacą za ich wywóz. Tak samo 
wygląda zabezpieczanie śmieci 
na prywatnych posesjach domów 
jednorodzinnych.

Z poważaniem,
Krzysztof Kulig

Z  L ISTÓW DO REDAKCJ I 

WARTO WIEDZ IEĆ

Bon na warsztaty 
WWW.KL IKNI J .TU

X  PTT o/Beskid oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zaprasza na wycieczkę szlakiem nr 3 Nawojowa–Maj-
dan. Zbiórka 7 kwietnia, g.9, przystanek MPK ul. Konar-
skiego w Nowym Sączu. Zapisy w sekretariacie SUTW 
oraz pod nr tel. 18 44 11 295 lub 519 862 447.

X  Fundacja Małopolskie Serce zaprasza 5 kwiet-
nia do Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy–Zdro-
ju na charytatywną imprezę Zumba Party II. Początek 
g.18, wstęp 10 zł. Całość dochodu przeznaczona jest 
na rehabilitację podopiecznych fundacji.

X  MCK Sokół w Nowym Sączu, 5–14 kwietnia XVII Mię-
dzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. 
Ady Sari. Szczegóły na www.mcksokol.pl

X  CKiS Sokół w Starym Sączu, 5-7 kwietnia, Festiwal 
Podróży i Przygody Bonawentura.org – kto jeszcze nie 
kupił biletów, może spróbować je nabyć w kasie kina 
Sokół przed pokazami. Szczegółowy program na 
www.bonawentura.org 

NA AF ISZU
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www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

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

PRODUCENT:

SKILLEDBIKE  Sp. z o.o.

Olszanka 109

33-386 Podegrodzie 

784 010 088

18 447 95 86

SKLEP PATRONACKI

JM BIKE SERVICE

ul. Cesarczyka 2

Stary Sącz 

tel. 18 446 24 06

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!

R E K L A M A

2 kwietnia, godz. 10, wiadukt przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu. 
Kierowca tira, obywatel Rumunii, nie zauważył znaku informującego 
o zakazie wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,1 m. 
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Stacje narciarskie liczą zyski 
Kiedy jedni liczą straty z powodu przedłużającej się zimy, inni cieszą 
się z zysków. To był jeden z lepszym sezonów dla sądeckich stacji nar-
ciarskich. Dla niektórych nadal trwa. 

Tylko na Jaworzynie Krynickiej, w najlepszych dniach ze stoku ko-
rzystało dziennie ponad 5 tys. narciarzy czy snowboardzistów. Do-
brym czasem był okres ferii, gdzie przez stok przewijało się średnio 
od 2 do 2,5 tys. osób nie tylko z Polski. Nie brakowało narciarzy ze Sło-
wacji czy Węgier. Ostatnie zjazdy miały być odnotowane w Święta 
Wielkanocne. Tymczasem stacja wydłużyła sezon, przesuwając o ty-
dzień termin rozpoczęcia wiosennego przeglądu technicznego kolei 
gondolowej. Białe szaleństwo jeszcze się nie skończyło. (MCH)

Zima zabiera 
im pracę
SPRAWY I  LUDZ IE .  Dom Świę-
tego Brata Alberta w Nowym 
Sączu pęka w szwach. W pla-
cówce, gdzie przygotowanych 
jest ponad 50 stanowisk noc-
legowych, przebywa teraz bli-
sko 90 osób. Wszystkiemu win-
na jest pogoda. 

Zwykle wraz z nadejściem 
wiosny, Dom Świętego Brata 
Alberta pustoszał. Ciepłe dni 
sprzyjały podejmowaniu przez 
jego mieszkańców prac i usa-
modzielnianiu się. 

– Część z tych osób mia-
ła możliwość podjęcia pracy 
sezonowej w ogrodnictwie, 
rolnictwie czy budownictwie. 
Przedłużająca się zima po-
psuła plany – wyjaśnia Leszek 
Lizoń, zastępca dyrektora są-
deckiej placówki. 

Taka sytuacja znacznie nad-
wyrężyła skromny budżet 
schroniska. Brakuje drewna 
na opał, środków czystości. Ro-
sną rachunki za wodę, prąd. 

– Teraz jest troszkę chłod-
niej – mówi Lizoń, ale za-
pewnia, że nikomu z potrze-
bujących Dom nie odmówi 
przyjęcia. Choć stawia wa-
runki. Głównym z nich jest 
trzeźwość. 

  (MCH)

OŚWIATA.  O działaniach sądeckiej 
Fundacji „Polska bez korupcji” sta-
ło się głośno już w całej Polsce. Spra-
wą praktyk korupcyjnych w szkołach, 
które ujawniła Fundacja zajęli się rów-
nież politycy. 

O akcji nazwanej „Czysta Szkoła” 
rozmawialiśmy z jej prezesem Ma-
teuszem Górowskim miesiąc temu 
(„Łapówkarstwo w szkołach”, DTS, 7 
marca). Dziś znane są pierwsze efek-
ty działań m.in. Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach, które postano-
wiło zbadać, czy w placówkach nie 
są zawierane umowy z wydawcami 
podręczników, przynoszące korzy-
ści majątkowe dyrektorom, nauczy-
cielom czy szkołom w zamian za wy-
bór wskazanych książek. 

„W chwili obecnej dobiegają końca 
kontrole doraźne, prowadzone przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
dotyczące analogicznego procederu 

wyboru podręczników na Śląsku. Do-
tychczas na Śląsku skontrolowano 68 
szkół, a w przypadku 25 placówek 
wydane zostały zalecenia dyrekto-
rom szkół, którzy zostali zobowiązani 
do podjęcia natychmiastowych dzia-
łań w kierunku rozwiązania umów 
zawartych przeważnie na 3 lata z wy-
dawnictwami. Otrzymane sygnały 
wskazują, że podobny proceder pro-
wadzony jest również na terenie wo-
jewództwa małopolskiego” – pisze 
Arkadiusz Mularczyk, poseł Solidar-
nej Polski, występując do małopol-
skiego kuratora oświaty z pytaniami, 
czy również w podobny sposób kon-
troluje podległe mu szkoły. 

Poseł złożył również w Sejmie 
stosowną interpelację skierowaną 
do Krystyny Szumilas, minister edu-
kacji narodowej, w sprawie dzia-
łań podejmowanych przez resort 
w związku z istniejącym procederem. 

 (PEK)

Kuratorium bada czystość szkół 

OŚWIATA.  W tym roku po raz ostatni rodzice sześciolatków staną przed wyborem, czy po-
słać swoje dziecko do oddziału przedszkolnego czy do klasy pierwszej. Małopolski kurator 
oświaty oraz prezydent Nowego Sącza zapraszają na „Salon sześciolatka”, czyli spotkanie, 
które ma pomóc rodzicom w podjęciu decyzji. Salon będzie okazją do tego, żeby wszystkie 
nowosądeckie szkoły podstawowe zaprezentowały to, co przygotowały na przyjęcie w swo-
ich murach sześciolatków. W trakcie spotkania rodzice będą mogli uzyskać od pracowników 
kuratorium oświaty i psychologa poradni psychologiczno–pedagogicznej merytoryczne in-
formacje dotyczące obowiązku szkolnego i oceny dojrzałości szkolnej dziecka sześcioletniego. 
Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia, o godz. 17. w Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu.

SALON SZEŚC IOLATKA
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R E K L A M AOGŁOSZENIE DROBNE

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 
- produkcja, montaż. 
Tel. 696-027-993.

BRYKIET DRZEWNY 
- producent, c.o., kominki. 
Tel. 503-313-788.

PRZEKAŻ 
nam 1%

Nazwa organizacji: 
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)

Adres organizacji: 
ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz

www.mto.org.pl; 

e-mail: mto_poland@hotmail.com 

KRS: 0000028184

Pracujemy w kilku obszarach tematycznych. Najwa niej-
sze z nich to rozwijanie demokracji obywatelskiej od pod-
staw, kszta cenie liderów lokalnych w tym równie  liderów 
przedsi biorczo ci spo ecznej oraz edukacja obywatelska 
i prawna. W Polsce prowadzimy warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli, dbaj c o to, aby polska szko a kszta ci a m -
drych, aktywnych, przedsi biorczych i otwartych obywateli.

Dzi kujemy z ca ego serca 

R E K L A M A

Chcesz mieć szybki i wygodny 

dostęp do „Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę z naszej strony 

internetowej lub zarejestruj się, 

by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl

POD PARAGRAFEM. Polują nie tylko dla mięsa, ale coraz czę-
ściej dla trofeów. W sądeckich lasach nasila się kłusownictwo 
z bronią palną. 

 O ile jeszcze kilka lat temu polowali głównie ludzie biedni, by 
zdobyć żywność, o tyle dziś czynią to dobrze sytuowane oso-
by – dla rozrywki. Straż leśna czy łowiecka cyklicznie patro-
lują łowiska, w których istnieje podejrzenie kłusowania. Tylko 
na terenie Nadleśnictwa Nawojowa w ostatnich latach udo-
wodniono siedem przypadków kłusownictwa z bronią palną. 
W rzeczywistości jest ich zdecydowanie więcej, ale taki pro-
ceder trudno wykryć i udowodnić.

– Złapać kłusownika na gorącym uczynku nie jest pro-
ste – przyznaje nadleśniczy Zbigniew Gryzło z Nadleśnictwa 
Nawojowa. – To zamożni ludzie, posiadający wysokiej kla-
sy broń i poruszający się bardzo dobrymi samochodami te-
renowymi. Nawet jeśli kogoś namierzymy z bronią w lesie, 
to taka osoba znajdzie wiele wymówek. Ze względu na ni-
ską szkodliwość czynu, postępowania sądowe są zazwy-
czaj umarzane.

Leśnicy zgodnie twierdzą, że kłusownictwo powoduje nie-
powetowane straty gatunkowe zwierzyny leśnej. Nierzad-
ko dla zdobycia trofeów odstrzeliwuje się najlepsze jednostki. 

– Wtedy nie przestrzega się okresów ochronnych czy se-
lekcji osobniczej – mówi Zbigniew Gryzło. – Kłusowni-
cy chcą w ten sposób pochwalić się zdobyciem najcenniej-
szych trofeów. 

Kłusownictwo z bronią palną jest nie tylko dużym okru-
cieństwem dla zwierząt, ale też poważnym zagrożeniem dla 
człowieka. 

– Bywały w historii przypadki, że myśliwi w spotkaniu 
z uzbrojonymi kłusownikami ponieśli śmierć – mówi Jan Bud-
nik, rzecznik sądeckiego oddziału Polskiego Koła Łowieckiego. 

Zwraca uwagę również na jeszcze jeden problem. Pociski 
w broni myśliwskiej są tak skonstruowane, aby zwierzę się 
nie męczyło – od razu ginie. Tymczasem kłusownicy nierzad-
ko wykorzystują wojskową broń, a ta dla zwierzyny ozna-
cza powolną śmierć przez wykrwawienie. Może to trwać na-
wet kilka dni. 

Jan Budnik przyznaje, że i wśród myśliwych wykrywa się 
proceder kłusownictwa z bronią palną. Na 110 tysięcy myśli-
wych w całym kraju pojawiają się też czarne owce.

– Takie osoby są natychmiast, dyscyplinarnie usuwane 
z Koła Łowieckiego – mówi. 

 W ubiegłym roku odnotowano w Polsce w sumie ponad 330 
przypadków kłusownictwa. W tym ponad 140 z użyciem bro-
ni palnej. To o 15 więcej niż rok wcześniej. 

MONIKA CHROBAK 

INTERWENCJA.  Czy turyści mogą zo-
stawiać w Nowym Sączu więcej pie-
niędzy? Według sądeckich biur tu-
rystycznych wystarczy wyznaczyć 
w Rynku kopertę dla autokarów wy-
cieczkowych. Prezydent odpowia-
da krótko: nikt turystów nie przepędzi, 
ale koperta jest wykluczona.

Właściciele biur turystycznych 
w porozumieniu z przedsiębiorcami 
z centrum miasta wystąpili do władz 
Nowego Sącza z prośbą o wyznacze-
nie w pobliżu ratusza miejsca posto-
jowego dla autokarów z turystami. 
I nie chodzi tu o miejsce parkingo-
we, tylko przystanek, gdzie przy-
jezdnych można będzie szybko wy-
sadzić, a po kilku godzinach zabrać 
z powrotem. – A ci koniunkturę 

nakręcą już sami: wypiją kawę, zje-
dzą dobry posiłek w restauracji, ku-
pią drobiazg na pamiątkę. Każdy coś 
zarobi i da zarobić innemu. Tak jest 
na całym świecie, tak jest w wielu 
polskich miastach. Wystarczy popa-
trzeć na Wrocław, Poznań, Kraków. 
Ale u nas nie – komentuje, nie kry-
jąc rozgoryczenia, Jacek Radwański, 
właściciel sądeckiej Cepeli. 

Wniosek o kopertę trafił już 
do Urzędu Miasta za sprawą inter-
pelacji podczas sesji Rady Miasta, 
ale stanowisko prezydenta Ryszar-
da Nowaka jest jednoznaczne. Płyta 
Rynku to miejsce przeznaczone pod 
rozrywkę, rekreację, organizowane 
są tu najróżniejsze imprezy masowe, 
latem działają punkty gastronomicz-
ne, i już same względy bezpieczeństwa 

wykluczają zgodę na swobodny ruch 
autokarów.

– Poza tym w pobliżu Rynku jest 
wiele przystanków autobusowych, 
z których autokary turystyczne mogą 
bez problemu skorzystać – uzasadnia 
stanowisko prezydenta rzeczniczka 
prasowa Małgorzata Grybel. Podkreśla 
jednocześnie, że w wyjątkowych sy-
tuacjach można o zgodę na jednora-
zowy postój wystąpić do miasta – tak 
się dzieje np. w przypadku autokarów, 
w których przeprowadzane są akcje 
społeczne czy zdrowotne. 

– A namalowanie koperty na sta-
łe oznacza zgodę na parkowanie au-
tokarów bez ograniczeń, niezależnie 
od terminów czy okoliczności – kwi-
tuje Grybel. 

(ES)

Bogaci na łowach Rynek nie dla autokarów z turystami 

1 
z sześciu podejrzanych o pobicie czte-
rech mieszkańców (18, 21, 23, 26 lat) 
Chełmca zatrzymała sądecka policja. 
Do zdarzenia doszło 1 kwietnia nad ra-
nem przy ul. Krakowskiej w Chełm-
cu. Sprawcy pobicia uszkodzili rów-
nież szybę w stojącym niedaleko audi. 
Zatrzymany 20–latek był nietrzeźwy. 
Grozi mu do 3 lat więzienia. 

3
miesiące do 5 lat więzienia grozi nato-
miast Marii D., matematyczce z Wil-
kowiska (pow. limanowski) za znęca-
nie się nad uczniami. Proces sądowy 
w jej sprawie – o czym informowa-
liśmy tydzień temu – miał ruszyć 14 
lutego, ale oskarżona nie zjawiła się 
na rozprawie, zasłaniając się zwol-
nieniem lekarskim. Limanowski sąd 

wyznaczył kolejny termin na 28 mar-
ca. I teraz do rozprawy nie doszło. Na-
uczycielka przedłożyła zaświadczenie 
od lekarza sądowego. 

200
wystawców wzięło udział w Tar-
gach Edukacyjnych – Festiwal Za-
wodów w Małopolsce. Halę targową 

w Krakowie odwiedziło ponad 15 tys. 
uczniów, którzy mogli zapoznać się 
z ofertą szkół średnich oraz uczel-
ni w całym województwie. Swo-
je stoisko mieli również uczniowie 
3 klasy Technikum Architektury 
Krajobrazu z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nawojowej, pre-
zentując zainteresowanym gimna-
zjalistom m.in. jak wykonać makietę 
ogrodu przydomowego.

2649
złotych i 53 grosze zebrali wolonta-
riusze Stowarzyszenia Sursum Corda 
podczas dwudniowej zbiórki przepro-
wadzonej w Tesco w Nowym Sączu. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na za-
kup sprzętu rehabilitacyjnego do Wy-
pożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjne-
go Sursum Corda. Warto wiedzieć, 
że w naszym regionie jest blisko 100 
tys. osób niepełnosprawnych. 

TYDZ IEŃ W L ICZBACH 
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W powszechnym narzekaniu 
na brak sportowych osiągnięć 
młodych sądeczan, systematycz-
na praca i wyniki osiągane przez 
zawodników Sądeckiego Towarzy-
stwa Pływackiego mogą się wy-
dawać jakby przeniesione z innej 
bajki. Ale to nie bajka, a realny 
świat. Młodzi pływacy z Nowego 
Sącza odnoszą dziś sukcesy, o ja-
kich wiele klubów w innych dys-
cyplinach może tylko pomarzyć.

I nawet, jeśli żadne z tych dzie-
ci, nie zdobędzie w przyszłości 
medalu olimpijskiego, to cel spor-
towy i wychowawczy już został 
osiągnięty. Wyobraźmy sobie bo-
wiem bardzo młodych sportow-
ców, którzy każdego dnia o godz. 
6 rano stawiają się na basenie, by 
jeszcze przed pójściem do szko-
ły odbyć pierwszą część swo-
jej treningowej pracy. Przyznaj-
my się szczerze – ilu z nas od lat 
obiecuje sobie podjęcie większej 
aktywności fizycznej i zmusze-
nia się, by choć kilka razy w roku 
pójść na basen? Prawda, że to nie 
takie proste! Większość z nas 
o 6 rano przewraca się jeszcze 
z boku na bok w ciepłym łóżku, 
nie wyobrażając sobie koniecz-
ności wskoczenia do wody o tak 
nieludzkiej porze. Trudno więc 
chyba o lepszy sposób w ćwicze-
niu się w wytrwałości, systema-
tyczności i zmaganiu z własnymi 
słabościami, albo chociaż zwy-
kłym lenistwem. Taki codzien-
ny trening jest po prostu najlep-
szą szkołą życia, kształtowania się 

charakterów i przygotowaniem 
do pokonywania wielu trudno-
ści. Dzisiaj największą nagrodą dla 
młodych sportowców, obok przy-
jemności treningu i rywalizacji, 

są medale przywożone do Nowe-
go Sącza w ilościach hurtowych.

O pasji pływania opowiada-
ją dziś w naszym specjalnym do-
datku najmłodsi sportowcy, ich 

trenerzy, rodzice, działacze i lu-
dzie zaangażowani w codzienne 
funkcjonowanie Sądeckiego To-
warzystwa Pływackiego. Zapra-
szamy do lektury.

Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej o działalności 
Sądeckiego Towarzystwa 
Pływackiego, wejdź na: 
www.stpnowysacz.pl.

Bez harówki nie ma wyników
Piotr Raba, specjalista ds. pływalni MOSiR 
w Nowym Sączu:

– Trening pływacki to ciężka praca. Można go porów-
nać z biegowym treningiem narciarskim. Sądeccy pływacy 
przywożą sporo medali, a proszę mi wierzyć, że konku-
rencję w okręgu mamy bardzo mocną – Unia Oświęcim, 
Korona Kraków, Unia Tarnów – z tego okręgu wywodzi 
się przecież Otylia Jędrzejczak. Żeby przywieźć medal na-
wet z najmniej znaczących zawodów, trzeba się mocno 
napracować, konkurencja jest olbrzymia. Trenerzy mają 
to mądrze poukładane, są trzy grupy w zależności od za-
awansowania. Dla niektórych jest to pewnie zabawa, ale 
z tej szerokiej grupy z biegiem czasu formuje się szpica, 
a na szpicy mamy takie perełki jak Antek Wójcik. Naj-
lepsi trenują dwa razy dziennie. Pierwszy trening o szó-
stej rano, drugi po południu, bez harówki nie ma wy-
ników. Nie wiem, czy dochowamy się tu mistrza Polski 
seniorów, ale młodzieżowych na pewno. Przykładem jest 

Patrycja Studzińska, która jeszcze za czasów AZS WSB NLU 
była podwójną mistrzynią Polski jako 12-latka. Była na-
wet w kadrze na IO w Pekinie, pływała pięknie, ale zmo-
gły ją kontuzje. 

Pływanie dynamicznie się 
rozwija
Józef Kantor, dyrektor Wydziału Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta: 

– Odkąd mamy w Nowym Sączu basen, pływanie niezwy-
kle dynamicznie się rozwija i z zainteresowaniem się temu 
przyglądamy. Jeśli chodzi o wszelkie inicjatywy podejmowa-
ne przez Sądeckie Towarzystwo Pływackie, to dajemy zielo-
ne światło i w miarę możliwości służymy pomocą. Pracujemy 
nad tym, by młodzi adepci pływania mogli również korzy-
stać z basenu przy Instytucie Kultury Fizycznej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej. 

Dobrze działające ogniwa
Tomasz Boczarski, specjalista 
ds.techniczno–handlowych MOSiR:

– Działalność takich stowarzyszeń opiera się na współ-
działaniu zarządu klubu, miasta i rodziców. Jeśli które-
goś ogniwa zabraknie, wszystko może się rozsypać. W No-
wym Sączu to wszystko działa na tyle dobrze, że klub może 
pochwalić się sukcesami. W STP wykonuje się dobrą ro-
botę, jeśli chodzi – że tak powiem – o przygotowywa-
nie do zawodu, bo jest pozytywna selekcja, ta piramida 
selekcji działa odpowiednio. Tacy ludzie jak Daniel Po-
lak czy Patryk Sekuła robią dobre wyniki. Pierwszy jest 
w kadrze Polski, drugi pływa w szkole mistrzostwa spor-
towego. Trzeba mieć świadomość, że pływanie w Nowym 
Sączu kończy się na gimnazjum, czyli na 15–latkach. Ka-
rierę trzeba kontynuować w szkołach mistrzostwa spor-
towego, ale jestem pewien, że te pierwsze lata treningu 
w Nowym Sączu nie będą zmarnowane, jeśli już ktoś się 
zdecyduje na pływanie.

Pływanie to ich pasja

DOŁĄCZ DO PŁYWACKIEJ 
REPREZENTACJI NOWEGO SĄCZA
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DLACZEGO TO ROBIĘ?

Jacek Michałowski:

Efekt daje radość
– Z rodzicami i dziećmi współpraca ukła-

da się bardzo dobrze. Może to być efektem 
uświadomienia jednym i drugim możliwych 
do osiągnięcia celów współgrających z nakła-
dem pracy wykonywanej przez dzieci oraz za-
angażowaniem rodziców. Po prostu im więcej 
tego wszystkiego razem, tym większe możliwo-
ści – przynajmniej w teorii. W tym wieku dzieci 
– 10–14 lat – ciężko określić talenty, można je-
dynie dostrzec dzieci posiadające predyspozy-
cje do uprawiania sportu. Nie można dostrzec 
jakościowych różnic w nauczaniu dziewcząt 
i chłopców. Dzieci bez względu na płeć posiada-
ją zróżnicowane zdolności – predyspozycje psy-
chofizyczne. Jedne przyswajają nowe techniki 
szybciej, drugie „zaskakują” troszkę później. 
Radość uczestnictwa w treningu jest w moim 
przypadku ściśle związana z tym, czy dzie-
ci "mają ochotę trochę popracować". Trening 
prowadzony na siłę jest koszmarem. To teo-
ria, na szczęście w mojej grupie nie ma takich 
przypadków. Dla mnie pełnię radości daje efekt 
nauczania nowej techniki, jakiegoś elementu. 
Takie wyznaczam sobie cele. Efekty sportowe 
pojawiają się, na szczęście, niejako przy oka-
zji. Na równi traktuję sukces w postaci naucza-
nia, oswojenia z wodą osoby, która miała z tym 
związaną traumę, jak sukces sportowy w posta-
ci wygrania zawodów.

Adam Kamiński:

Praca u podstaw
– Moją współpracę z rodzicami i dziećmi 

uważam za bardzo dobrą. W czasie treningów 
szczególną uwagę zwracam na dyscyplinę oraz 
dobry kontakt i zrozumienie z dziećmi, a w ra-
zie jakichś problemów przeprowadzam z rodzi-
cami i samymi dziećmi indywidualne rozmowy. 
Dzieci uczęszczające na zajęcia, co najmniej trzy 
razy w tygodniu, robią wyraźny postęp w na-
uce pływania, technice, a także wydolności or-
ganizmu, natomiast dzieci chodzące sporadycz-
nie na zajęcia robią małe postępy, a ich nauka 
jest długofalowa. 

Dzieci utalentowane z mojej grupy szybko 
przechwytywane są przez trenerów łowców 
talentów z mocniejszych grup i pozostaje mi 
wyłącznie praca u podstaw, z czego jestem za-
dowolony. W trakcie nauczania podstaw nauki 
pływania płeć dziecka nie ma znaczenia. Uzależ-
nione jest to od predyspozycji indywidualnych 
dziecka, jak również od systematyki uczęszcza-
nia na treningi, a indywidualne i podmiotowe 
podejście do każdego dziecka pozwala na rozwi-
janie w nich podstawowych cech motorycznych 
i koordynacyjnych. Jako trener z przyjemnością 
przychodzę na treningi, oraz chętnie i mile spę-
dzam czas w gronie dzieci na wszelkiego rodza-
ju zabawach, piknikach, grilach integracyjnych.

GRUPA ZAAWANSOWANA: 
trener Jacek Michałowski.
Bartek Bar, Jakub Belski, Michał Dyrek, Emilia 
Kmak, Dawid Konicki, Konrad Konicki, Jakub Ku-
rzeja, Kamil Łęczycki, Ada Malinowska, Agniesz-
ka Michałowska, Tomasz Michałowski, Zuzanna 
Nowak, Emilia Pieniążek, Kinga Sadowy, Tomasz 
Skowron, Jan Słaby, Jakub Szczepaniak, Seba-
stian Tokarz, Kacper Urbański, Antoni Wójcik.

GRUPA POCZĄTKUJĄCA, MAŁY BASEN: 
instruktor Adam Kamiński.
Zuzanna Zelis, Kacper Zelis, Patrycja Ziemnik, 
Emilia Korcyl, Bartosz Ziemnik, Kinga Witowska, 
Joanna Stawiarska, Anna Migacz.

Y  Antoni Wójcik w akcji

Y Ognisko integracyjne STP w Nadleśnictwie Nawojowa

W  Zwycięska sądecka sztafeta po zawodach 
w Krakowie 2012 r.
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DLACZEGO TO ROBIĘ?

Bartłomiej Liśkiewicz:

Dyscyplina to połowa 
sukcesu

– Cała grupa młodsza, jak i starsza ma swoje 
plusy i minusy. Najtrudniej jest zawsze zapro-
wadzić dyscyplinę na zajęciach. Jeśli trenerowi 
się to uda, to połowę sukcesu ma za sobą. Dru-
ga strona medalu to zaangażowanie zawodnika 
na zajęciach i jego frekwencja. Za tym idą wy-
niki na zawodach. Współpraca układa się do-
brze i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Rodzice 
pomagają nam jak mogą, więc relacje są pozy-
tywne. Dzieci, jak to dzieci, raz trzeba na nich 
krzyknąć, raz pogłaskać i przytulić, ale ogólnie 
jest bardzo pozytywnie. Kto szybciej się uczy? 
Według mnie nie ma na to wpływu płeć, tylko 
wiele innych aspektów: zaangażowanie, dyscy-
plina, frekwencja. Wszystkie dzieci to diamen-
ty. Od pracy trenera i zaangażowania zawodni-
ka zależy, jak ten diament się oszlifuje. To moje 
zdanie. Czy z radością przychodzą na zajęcia? 
To pytanie raczej do nich... Chyba tak, bo rzad-
ko nie są uśmiechnięte, mimo iż wiedzą, że nie 
będzie łatwo na treningu. Obozy według mnie 
bardzo dobrze wpływają na integrację grupy 
i dają im dobre przygotowanie na nadchodzą-
cy sezon. Poza tym zawsze mamy super pogo-
dę, co jest wielkim atutem. Jest wesoło i zabaw-
nie, a to jest najlepszy podkład do ciężkiej pracy.

WOREK PEŁEN MEDALI
ROK 2010 (wyniki wszystkich zawodników):

130 MEDALI
44 złote

45 srebrnych
41 brązowych

ROK 2011 (wyniki wszystkich zawodników)
220 MEDALI

74 złote
86 srebrnych
60 brązowych

ROK 2012 (wyniki wszystkich zawodników)
368 MEDALI
145 złotych
124 srebrne

99 brązowych

ROK 2013, pierwszy kwartał:
70 medali
30 złotych

21 srebrnych
19 brązowych

 (plus dwa złote i jeden srebrny medal w sztafecie)

GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA: 
trener Bartłomiej Liśkiewicz.
Krzysztof Belski, Szymon Belski, Marcelina 
Bochniarz, Mateusz Cabała, Bartosz Gęborski, 
Bartłomiej Groń, Marcin Łęczycki, Michał Ma-
zurkiewicz, Wojciech Nowak, Dawid Ogórek, 
Anna Sabino, Piotr Sadowy, Emilia Słaby, Oliwia 
Stanik, Sandra Sopata, Kinga Surma, Szymon 
Tarasek, Szymon Wójcik.
GRUPA POCZĄTKUJĄCA: 
instruktor Adam Kamiński. 
Krzysztof Migacz, Mariusz Mazurkiewicz, Adrian 
Witowski, Kacper Liśkiewicz, Jakub Borkow-
ski, Julia Gromala, Konrad Maciuszek, Wiktoria 
Maciuszek, Kacper Korcyl, Zosia Dzięgiel, Alicja 
Mazurkiewicz, Bartosz Zalewski, Oliwier Stanik, 
Helenka Sus, Sara Poręba, Julia Potoniec, Ja-
kub Połeć, Wiktoria Tomaszek, Gabrysia Maciu-
szek, Patryk Maciuszek, Kuba Maciuszek, Na-
talia Sajdak.

W  Impreza integracyjna na miasteczku rowerowym. Trener 
Jacek Michałowski z Patrykiem Sekułą, obecnie uczniem 
krakowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Z  Młodzi mistrzowie z STP w oczekiwaniu 
na wywalczone medale

W  Sądeccy medaliści na warszawskich zawodach 
„Od młodzika do olimpijczyka”.
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Uwielbia skoki 
na „bombę”

Mama Oliwii: – Moja córka pływa w grupie u pana 
Bartka. Zapisaliśmy ją do sekcji, bo chcieliśmy, 
aby nauczyła się poprawnie kolejnych stylów pły-
wackich. Zainteresowało nas to, że klub prowa-
dzi regularny trening. Chciałabym, żeby córka 
jak najdłużej uczestniczyła w treningach, bo wi-
dzę jej postępy – czasami małymi kroczkami, ale 
przy tej częstotliwości – zawsze do przodu. Córka 
lubi swojego trenera. Uwielbia skoki na „bombę”. 
Klub organizuje też imprezy integracyjne – są za-
wsze udane i takie… dla dzieci. Jest to bardzo do-
bra forma spotkania się poza basenem i poznania 
się , bo na treningach nie ma na to czasu , no chy-
ba że w szatni.

Oliwia: – Na trening przychodzę chętnie, cho-
ciaż niekiedy nie mam siły, bo np. w szkole było 
czegoś więcej. Lubię swoją grupę. Moim zdaniem 
najtrudniej nauczyć się żabki – cały czas mi coś nie 
wychodzi. Każde ćwiczenie staje się jednak proste, 
jak się je odpowiednio długo przerobi.

Zmęczona i szczęśliwa
Tata Ani: – Zapisałem córkę do sekcji, bo chcia-

łem wyrobić u niej jakąś pasję, np. sport. Zasko-
czyła nas. Bardzo chętnie uczęszcza na zajęcia, lubi 
swoją grupę i ma dobre relacje z trenerem. Córka 
brała udział w imprezach integracyjnych i wszyst-
kie imprezy bardzo się jej podobały, były bar-
dzo dobrze zorganizowane, sami braliśmy udział 
w niektórych. Nasza córka jest zawsze bardzo 
zmęczona po treningu i jednocześnie szczęśliwa.

Ania: – Nie mam problemów z wykonywaniem 
poszczególnych ćwiczeń. Lubię pływać i ćwiczyć 
każdy styl pływacki.

Doskonały rozwój 
ruchowy

Mama Kuby: – Od niedawna jesteśmy w klubie. 
Zapisaliśmy syna, bo chciał i zadeklarował, że bę-
dzie chodził na treningi. Już po pierwszych kon-
taktach z kolegami pływającymi w STP chciał pły-
wać jak oni. Z drugiej strony postrzegamy udział 
w zajęciach, jako doskonały sposób na rozwój ru-
chowy dziecka. Jak się okazuje, już po kilku mie-
siącach – chęć i systematyczność pozostały u syna. 
Lubi swoją grupę, a relacje z trenerem określa jako 
bardzo dobre.

Kuba: – Za najbardziej skomplikowane ćwicze-
nia uważam delfina. Moim ulubionym ćwiczeniem 
jest pływanie żabką. Bardzo chciałbym pojechać 
na obóz treningowy.

Lubią pływać kraulem
Mama Ani i Krzysia: – Zapisałam dzieci do klubu, 

bo chciałam, aby poprawiła się ich kondycja i aby 
opanowały umiejętność pływania. Dzieci polubi-
ły swoją grupę i trenera Adama. Dopiero rozpo-
częły przygodę z pływaniem – chodzą na zajęcia 
od dwóch miesięcy. Myślę, że dzieci mają dobre 
relacje ze swoim trenerem. Wszystko jest dla nich 
nowe. Lubią pływać kraulem. Problem sprawia im 
natomiast pływanie na plecach.

Pływa każdym stylem
Mama Bartka: – Syn pływa już kilka lat. Trenuje 

w najstarszej grupie trenera Jacka Michałowskie-
go. Chodzi na treningi, bo chce i lubi to, co robi. 
Treningi wręcz uwielbia. Dobrze rozumie się z in-
nymi w grupie, a trener jest dla niego prawdzi-
wym autorytetem.

Bartek: – Pływam każdym stylem. Z ćwi-
czeń najcięższe są te zajęcia, które skupiają się 

na grzbiecie. Gdybym miał określić, które style 
najchętniej trenuję – wszystkie! Lubię ćwicze-
nia, które skupiają się przede wszystkim na no-
gach. Byłem już na kilku obozach kondycyjnych. 
Możemy wtedy intensywnie trenować, a trene-
rzy wymyślają nam dla rozrywki fajne zabawy 
sportowe. Chciałbym, aby nasze codzienne tre-
ningi prowadzone były również na lądzie w te-
renie lub w hali.

Wstać wcześnie 
na trening

Mama Kacpra: – Syn trenuje pod okiem tre-
nera Jacka Michałowskiego. Zapisaliśmy dziec-
ko do klubu, bo widzieliśmy jego chęć pływa-
nia, a on potwierdzał to swoim zaangażowaniem 
w trening. Chętnie idzie na basen. Wstaje wcze-
śnie, żeby zdążyć na poranny trening. Czasa-
mi się mu to udaje. O trenerze mówi, że jest ok. 
Bardzo dobrze wspomina obóz, ponieważ była 
świetna atmosfera, organizacja i przede wszyst-
kim dyscyplina.

Kacper: – Najcięższymi ćwiczeniami 
są te do grzbietu, z deską między łydkami. Nato-
miast najfajniej pływa się z deską w płetwach. Lu-
bię jeździć na obozy kondycyjne. Podobał mi się też 
biwak z noclegiem pod namiotami. Czasami ca-
łym klubem idziemy do kina i wtedy też jest fajnie.

Każde ćwiczenie jest 
łatwe

Sebastian: – Pływam u pana Jacka. Lubię tę dys-
cyplinę sportu. Chociaż codziennie dojeżdżam 
po kilkanaście kilometrów na treningi, nadal chcę 
to robić. Teraz żadne z ćwiczeń nie jest już dla mnie 
skomplikowane.

Fajnie jest przywozić 
medale

Kuba: – Pływam już cztery lata. Moim trenerem 
od samego początku był i jest pan Jacek. To fajny 
trener. Czasami się na mnie złości, jak nie wyko-
nuję prawidłowo ćwiczenia, ale kiedy już się po-
prawię, wtedy poklepie po ramieniu i powie coś 
wesołego. Czasami ciężko pozbierać się na szó-
stą rano na trening, gdy wieczorem odrabiało się 
jeszcze długo lekcje. Ale fajnie jest później jechać 
na zawody i przywozić medale. Wiem, że sam 
muszę pracować na swój wynik. Jest jeszcze wie-
le ćwiczeń, które są dla mnie trudne. Lubię jeź-
dzić na obozy treningowe, bo wtedy mamy więcej 
zajęć i można próbować powoli naprawiać swo-
je błędy. Na obozach jest super. Oprócz treningu 
– świetnie się bawimy. Ostatnio mieliśmy spływ 
łodzią po torze kajakowym. Ale była zabawa. Do-
brze bawimy się też na imprezach, które mamy 
kilka razy w roku. Albo idziemy do kina, albo 
mamy ognisko lub inne spotkanie integracyjne. 
Super było na biwaku.

Wszystkie ćwiczenia 
są fajne

Tomek: – Pływam w najstarszej grupie. Bardzo 
chętnie przychodzę na treningi, bo chociaż umiem 
już pływać, chciałbym nauczyć się jeszcze wię-
cej. Lubię swojego trenera. Mamy chyba bardzo 
dobre relacje. Na tym etapie, na którym jestem, 
nie ma już ćwiczeń, które byłyby dla mnie nazbyt 
skomplikowane. Trener wymyśla nam tak wie-
le różnych ćwiczeń, że nie wiem, które z nich lu-
bię najbardziej. Wszystkie są fajne! Super było też 
na obozie kondycyjnym. Dużo pływaliśmy. Wśród 
zajęć poza treningiem najbardziej podobała mi się 
gra w siatkówkę. Lubię też imprezy integracyjne. 
Ostatnie ognisko było świetne.

MAŁGORZATA BELSKA, 
prezes Sądeckiego Towarzystwa Pływackiego:

Zawsze jest jakieś rozwiązanie
– Do STP dołączyłam pięć lat temu. Mój najstarszy syn był wówczas w I kla-

sie i ledwo co nauczył się pływać. Przywoziłam go na treningi. Spodobało mu się 
pływanie. Polubił tę dyscyplinę sportu. Na treningach – on w wodzie, najpierw 
po 45 minut, później godzina, a obecnie 1,5 godziny po południu i godzina rano. 
A ja przesiadywałam na trybunach i obserwowałam jego postępy. Najpierw je-
den styl, później kolejne, pierwsze zawody, pierwsze porażki i pierwsze medale. 

Dziś w M.K.S. STP Nowy Sącz pływa trzech moich synów. Każdy jest na in-
nym poziomie. Każdy widzi coś innego w tej dyscyplinie. Każdego z nich mo-
tywuje co innego – pochwała trenera, awans do kolejnej grupy, wspólne wyj-
ścia do kina, imprezy, medale, dyplomy, możliwość pokazania pani w szkole, 
że znów było się na zawodach.

Kiedy w lipcu 2010 roku przyjęłam na siebie obowiązki prezesa STP Nowy 
Sącz, nie przypuszczałam, że klub stanie się moim drugim domem, a problemy 
i radości pływaków tak mocno zintegrują się z moim życiem codziennym. Ni-
gdy nie byłam tak zaabsorbowana jakąkolwiek dyscypliną sportową ani inną pra-
cą społeczną. Zawsze lubiłam „udzielać się” – ale nigdy nie myślałam, że może 
to sprawiać aż taką frajdę, a grupa obcych mi dzieci stanie się tak bliska sercu.

Czasami jest ciężko – bo np. basen zamknięty i trzeba zorganizować trening 
zastępczy – a gdzie go zorganizować dla pływaków? Sala gimnastyczna czy zaję-
cia w terenie – to jedynie uzupełnienie, wsparcie treningu ogólnorozwojowego, 
ale nie właściwy trening pływacki. Można oczywiście wozić klub na inny basen 
– Limanowa, Rytro lub Gorlice – ale wówczas trzeba zaangażować nie tylko ko-
smiczne środki finansowe, ale też o co najmniej 2,5 godziny więcej w ciągu dnia. 
Co zrobić, jak dzieciaki nie są w stanie przychodzić na trening, bo nie ma możli-
wości przesunięcia godzin pracy klubu – na późniejszą, bardziej odpowiadającą 
dzieciom, które często siedzą w szkole do godz. 15.45, a tu trening o 16.00, albo 
chodzą już na drugą zmianę (młodzież) i wypada im kilka treningów w tygodniu? 
Co doradzić młodym i zdolnym, dla których dalsza kariera pływaka związana jest 
z koniecznością przejścia w wieku 14 lat do oświęcimskiej lub krakowskiej szkoły 
mistrzostwa sportowego? Co zrobić, kiedy nie da się już bardziej zaciskać pasa, 
żeby wystarczyło pieniędzy na kolejne zawody, na sprzęt treningowy, na wy-
płaty dla trenerów, na opłacenie wejść na basen?

Jak jest już zbyt ciężko – idę na trybuny i patrzę na „moich” wszystkich pły-
waków, na przewalane praz nich hektolitry wody, na cierpliwość trenerów 
i wiem, że wcale nie jest tak ciężko. Wtedy zawsze pojawia się jakieś rozwiąza-
nie. Zawsze można iść do dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Józefa Kantora, 
który choć nie zawsze znajdzie rozwiązanie problemów – to przeleje na czło-
wieka tyle ciepła, że od razu robi się lepiej. Dyrektor MOSiR Paweł Badura po-
patrzy życzliwym okiem, choć wiem, że nieraz odpiera zarzuty rezerwacji ca-
łej niecki basenu dla klubu. Kierownik pływalni Piotr Raba wielokrotnie gasił 
już niejeden pożar. 

Praca na rzecz dzieci i w ich imieniu daje mi wielką radość. Udaje się oprócz re-
gularnego treningu organizować dla nich imprezy integracyjne, wyjścia do kina, 
biwaki, ogniska, spotkania z Mikołajem. Sukces niegasnącej 4–godzinnej sztafe-
ty, choć przeszedł już do historii, jest wyzwaniem dla kolejnych pływaków, któ-
rzy będą chcieli pobić ustanowiony rekord. 

Dzięki zaangażowaniu dzieci, rodziców i trenerów utrzymujemy wciąż wyso-
ki poziom pływacki, już nie tylko w okręgu małopolskim. Czasami słychać przed 
zawodami: „Oj, znowu STP. No to po medalach.”

Cieszę się, że przed siedmiu laty w głowie Włodzimierza Wojewodzica – za-
łożyciela naszego klubu pływackiego pojawił się pomysł zorganizowania profe-
sjonalnego klubu, zarejestrowanego w Polskim Związku Pływackim. Cieszę się, 
że moje drogi skrzyżowały się z tym projektem. Dzięki zaangażowaniu i determi-
nacji pana Wojewodzica sądeckie dzieci i młodzież mogą obecnie trenować w jed-
nym z najlepszych klubów pływackich Małopolski. Dzięki temu, że pan Włodek 
postawił kiedyś na swoim – wracamy obecnie do Sącza z medalami i wyróżnienia-
mi. Osobiście mam nadzieję, że nie tylko zawodnicy, trenerzy i rodzice są z tego 
dumni – ale to, co robimy, dostrzegają władze miasta i też napawa ich to dumą.
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SPRAWY I  LUDZ IE .  Ministerstwo 
Zdrowia zmieniło przepisy wydawania 
leków osobom chorym na hemofilię. 
– Wprowadzony system to bubel, któ-
ry utrudnia nam życie. Co więcej, może 
nam je odebrać – mówi Radosław Ka-
mycki z Nowego Sącza, jeden z bohate-
rów reportażu programu telewizji Pol-
sat „Interwencja” pt. „Dramat chorych 
na hemofilię”. 

27–letni Radosław cierpi na hemofi-
lię A – postać ciężką, jego krzepliwość 
krwi jest zerowa. Ze zwykłym skale-
czeniem może sobie poradzić i zata-
mować krwawienie. Trudniej jednak 
zahamować krwawienia wewnętrz-
ne, które mogą pojawić się samoist-
nie: wystarczy zwykłe potknięcie się 
lub mały uraz. Czynnik krzepnięcia, 
który wstrzykuje sobie dożylnie śred-
nio co dwa–trzy dni, zapobiega groź-
nym i bolesnym krwawieniom, które 
mogą zagrażać jego życiu. W mo-
mencie wypadku musi być on poda-
ny natychmiast. 

Do tej pory, gdy panu Radosławo-
wi kończył się zapas leku, wystar-
czyło, że poinformował o tym stację 
krwiodawstwa w Krakowie, a ta do-
starczała go do sądeckiej stacji, skąd 
osobiście odbierał czynnik krzep-
nięcia. Przed nowym rokiem moc-
no się rozczarował. Nie udało mu się 
tak szybko uzyskać leku. Gdyby nie 
pomoc innego chorego na hemofilię, 

który użyczył mu swoich zapasów, 
mogło dojść do tragedii.

– Zaraz po świętach, jak zwykle, 
gdy kończył się lek, zadzwoniłem 
do stacji krwiodawstwa w Krako-
wie, prosząc o jego przysłanie. Nie-
stety personel odmówił, informu-
jąc mnie, że wszedł w życie nowy 
system i potrzebne jest elektronicz-
ne wypisanie zapotrzebowania, 
co może uczynić lekarz pierwsze-
go kontaktu. Zaraz więc udałem się 
do doktora, ale i on odmówił, twier-
dząc, że nie ma takiego obowiązku, 
ani możliwości technicznych. Musi 

bowiem zalogować się do systemu, 
wypisać zapotrzebowanie i wydru-
kować – opowiada DTS Radosław 
Kamycki.

W wyemitowanym programie te-
lewizyjnym panu Radosławowi to-
warzyszy ukryta kamera, która re-
jestruje reakcję zaskoczonego lekarza. 

To początek drogi pacjenta od An-
nasza do Kajfasza. Kiedy nie uda-
ło się zdobyć wypisu, po raz kolejny 
zadzwonił do stacji krwiodawstwa 
w Krakowie. Tam – jak twierdzi – do-
radzono, by spróbował szukać ratun-
ku w Poradni Hematologicznej w No-
wym Sączu.

– Okazało się, że do końca roku 
jest nieczynna z powodu urlopów. 
Zostało mi jedno wyjście – położyć 
się w szpitalu, by tam podali mi lek. 
Ale i ono było niemożliwe do reali-
zacji, bo czynnika krzepnięcia nie 
było w Nowym Sączu. W końcu po-
życzyłem lek od innego chorego ko-
legi – relacjonuje Radosław Kamycki.

Po Nowym Roku udał się do Kra-
kowa. Wrócił do Nowego Sącza z ni-
czym, bo nie miał skierowania od le-
karza. Z wielkim trudem, ale w końcu 
doktor wydał mu odpowiedni wnio-
sek. Znów podróż do Krakowa. Tym 
razem nie na darmo. 

– Ale też nie za darmo. Nowy sys-
tem powoduje, że lek muszę odbie-
rać osobiście w Krakowie. Chyba nie 
trzeba mówić, jakie to uciążliwe dla 
chorego i kosztowne – mówi Rado-
sław Kamycki. – Moje doświadcze-
nie ze zdobyciem zastrzyku sprawia, 
że nie czuję się bezpiecznie. Co je-
śli będę miał wypadek, a leku nadal 
w Nowym Sączu nie będzie?

Na Sądecczyźnie problem hemo-
filii dotyczy ok. 40 rodzin. Lek. med. 
Anna Zając–Gwóźdź, ordynator he-
matologii nie ukrywa zdziwienia za-
istniałą sytuacją. – Szpital zapewnia 
lek każdemu choremu pacjentowi 
na hemofilię w warunkach hospi-
talizacji i nie ma problemu z dostęp-
nością czynnika krzepnięcia – mówi. 
Dodaje, że nie spotkała się, by ktokol-
wiek z chorych miał problem z uzy-
skaniem leku, gdy go potrzebował.

Celina Pancerz, koordynator no-
wosądeckiego oddziału terenowego 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 

też nie odnotowała, by zmiana syste-
mu wpłynęła na dostępność leku dla 
chorych. – Jesteśmy pośrednikiem 
w odbiorze czynnika przez chore-
go. Wciąż lek jest do nas dostarcza-
ny. Informacja o zapotrzebowaniu 
na niego drogą elektroniczną docie-
ra do RCKiK w Krakowie, a następ-
nie lek wysyłany jest we wskazane 
miejsce. Minęły czasy, gdy o czyn-
nik było trudno, dziś chorzy mają 
go tyle, ile potrzebują – stwierdza, 
po szczegółowe informacje odsyła 
jednak do Krakowa.

Dr Beata Mazurek z RCKiK od-
powiada za dystrybucję leku. Oso-
biście rozmawiała z pacjentem. Jej 
zdaniem zaistniała sytuacja jest wy-
nikiem wielkiego nieporozumienia. 
Zapotrzebowanie na lek w nowym 
systemie może wypisać każdy le-
karz. Chorzy na hemofilię są jednak 
najczęściej objęci opieką specjalisty 
hematologa. 

– Przynajmniej tak to wygląda 
w naszym województwie. Hemato-
lodzy są na bieżąco ze zmianami wy-
pisywania zapotrzebowania na lek 
– mówi dr Mazurek. 

Lekarz pierwszego kontaktu miał 
natomiast – jej zdaniem – pełno pra-
wo nie wiedzieć o wprowadzonych 
zmianach. Nic dziwnego, że poczuł się 
zdezorientowany. – Pacjent wyma-
gał od niego nie wypisania recepty, 
lecz wystawienia zapotrzebowania 
na lek w systemie informatycznym, 
o istnieniu którego lekarz nie po-
siadał żadnej wiedzy. Wyemitowa-
ny w telewizji materiał krzywdzi le-
karza – uważa dr Mazurek. – Może 
w innych regionach Polski jest rze-
czywiście problem z dostępnością 
leku, ale w Małopolsce system działa 
bardzo sprawnie i pacjenci z Nowego 
Sącza wcale nie muszą jeździć po lek 
do Krakowa. Jeśli zapotrzebowanie 
na lek jest wprowadzone do syste-
mu, podobnie jak dawniej telefo-
nicznie można się umówić na jego 
odbiór. Jak trzeba, wysyłamy ka-
retkę z transportem do terenowego 
oddziału w Nowym Sączu – dodaje. 

Jedyna zatem zmiana polega 
na tym, że pacjent osobiście musi 
stawić się u lekarza i zgłosić zapotrze-
bowanie na czynnik, a doktor wypi-
suje je elektronicznie. 

– Wprowadzone zmiany mogą 
powodować dla zlecającego leka-
rza początkowe problemy związane 
z zapoznaniem się z nową aplikacją, 
jak również z dostępem do kompute-
ra i internetu. Jednak sprawne funk-
cjonowanie systemu ma ułatwić 
Ministerstwu Zdrowia monitoring 
wydawania leków, które kosztują 
w 2013 r. budżet państwa 210 mln zł 
– zwraca uwagę dr Mazurek.

KATARZYNA GAJDOSZ

R E K L A M A
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1% PODATKU 
STOWARZYSZENIU  

NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA  
W NOWYM SĄCZU 

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota zajmuje się pełnieniem bezinteresownej służby 
społecznej realizowanej w każdym środowisku. Do jego głównych celów należy przede wszystkim 
niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i odrzuconym społecznie, ludziom starszym, samotnym 

i biednym a także wspieranie dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie pragnie działać w sposób 
konkretny, podejmować wymierne i niezbędne zadania, możliwie szybko i efektywnie odpowiadać 

na zapotrzebowanie społeczne a także zawsze służyć pomocną dłonią.  
KRS: 0000313330  

 

DZIĘKUJEMY! 

W poszukiwaniu czynnika krzepnięcia

KOMENTARZ

Bogdan Gajewski, prezes Stowa-
rzyszenia Chorych na Hemofi-
lię: – Wystosowaliśmy kilkana-
ście pism do ministra zdrowia, 
opisując, w jakiej sytuacji zna-
leźli się chorzy na hemofilię. Cała 
sprawa doprowadziła w koń-
cu do zmian na stanowisku dy-
rektorskim w Narodowym Cen-
trum Krwi. Trzy tygodnie temu 
odbyło się spotkanie z nową dy-
rektor Jolantą Antoniewicz–Pa-
pis, w którym uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele NFZ. Muszę 
powiedzieć, że z rozmów wy-
szedłem z nadzieją, że warun-
ki chorych na hemofilię się popra-
wią. Dyrektor obiecała, że będzie 
chciała tak zorganizować system 
zaopatrzenia pacjentów w czyn-
niki krzepnięcia krwi, by lekarz 
mógł wypisywać zapotrzebowanie 
na dłuższy okres – nawet do sze-
ściu miesięcy, a nie jak dotych-
czas na miesiąc. Uproszczona ma 
zostać również elektroniczna for-
muła wypisywania zapotrzebowa-
nia na lek, by była bardziej „przy-
jazna” dla lekarzy. NCK rozważa 
też opcję możliwości zamówie-
nia w nagłych wypadkach czynni-
ka przez telefon. Dyrektor ma za-
poznać się także z możliwościami 
organizacji dostaw leku bezpo-
średnio do domu pacjenta za po-
średnictwem firmy kurierskiej. Nie 
jestem skłonny do pochwał, ale 
mam nadzieję, że w końcu znalazł 
się właściwy człowiek na właści-
wym miejscu i sytuacja pacjentów 
naprawdę się poprawi.

R E K L A M A
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DTS CZYTELNIKÓW. Mieszkań-
cy osiedla Wojska Polskiego py-
tają coraz głośniej, kiedy i jak zo-
stanie zagospodarowany duży 
plac przy Szkole Podstawowej nr 
21 przy ul. Rokitniańczyków. Kie-
dyś były tu korty i wzorcowe bo-
isko, ale po sprywatyzowaniu te-
ren leży odłogiem.

W ub. roku, zaraz po tym, jak 
pojawiły się tu nawet odpady 
medyczne, podpaski i pam-
persy, zdesperowani lokato-
rzy okolicznych bloków po-
prosili o wsparcie sanepid, 
teren został wysprzątany. 
Nie na długo. Znowu pełno 
tam butelek, puszek i wor-
ków ze śmieciami. Mieszka-
jący najbliżej mają dość. 

– Bo co my możemy zrobić? 
Tylko dzwonić po straż miejską, 
ale to daje efekt tylko na kilka 
tygodni, bo znowu kolejna góra 
śmieci narośnie – komentuje 
mieszkaniec pobliskiego domu 
(nazwisko do wiadomości re-
dakcji). – Ja już nawet chcia-
łem z właścicielem tego terenu 
sam pogadać, bo i mój syn tam 
gania, ale jest ustawa o ochro-
nie danych osobowych i nikt mi 
telefonu, a tym bardziej nazwi-
ska nie udostępni. 

W zeszłym roku wydawa-
ło się, że sprawa zostanie roz-
wiązana. Na działce pokazał 
się ciężki sprzęt, zaczęto kopać 
dziury. Gruchnęła wieść, że pod 
fundamenty – zebrano więk-
szą część ułożonej tam kostki 
brukowej. 

– I na tym stanęło, a w dziu-
rach niejedno dziecko wylądo-
wało, a i psa, który tam wpadł, 
też z sąsiadem wyciągałem 
– dodaje nasz rozmówca. 

– Tu nawet nie chodzi 
o dziury, bo te można jakoś 
zabezpieczyć, ale ja już mam 
po prostu dosyć smrodu. Całe 
osiedle przychodzi tu z psami. 
Srają na potęgę. Ile się butów 
namyłam, bo syn tam chodził 
na sanki, to szkoda – wchodzi 
mu w słowo lokatorka bloku 
STBS. – Ja tu już mieszkam klika 
lat i proszę mi wierzyć, okien 
na wiosnę nie sposób otwo-
rzyć, bo jak te namokłe gówna 
zaczną parować, to człowie-
ka na wymioty zbiera – doda-
je pani Małgorzata z Rokitniań-
czyków 20.

R E K L A M A

R E K L A M A

RODZEŃSTWO 
BEZ RYWALIZACJI

Różne są powody bójek dziecię-
cych. Warto jednak wiedzieć, 
że im mniejszy udział rodzica 
w konflikcie, tym lepiej. 

Rodzice wyliczają, że dzieci biją 
się, bo: złoszczą się na siebie, chcą 
wywalczyć jakąś korzyść dla sie-
bie, postawić na swoim, zwró-
cić na siebie uwagę, z zazdrości, 
poczucia niesprawiedliwości lub 
po prostu taki mają temperament 
– bójki sprawiają im przyjemność. 
W końcu, kto się czubi, ten się lubi. 

A jak reagują rodzice w sytuacji 
sprzeczek? Najczęściej: krzyczą, 
rozstawiają po kątach, wymierzają 
kary, wymuszają przeprosiny, za-
mykają w pokoju, straszą, reagu-
ją nerwowo, a czasami zaczynają 
bić, z nadzieją, że dzieci zrozu-
mieją swój błąd i nigdy już na sie-
bie ręki nie podniosą. Przypomina 
to czasami tornado, które uderza 
z siłą nieprzewidywalną. Rodzice 
mają na to swoje wytłumaczenie: 
kierują nimi emocje, są poiryto-
wani, wściekli, brakuje im cierpli-
wości, odreagowywują zdarzenia 
z dnia, czują się zmęczeni i bez-
silni. Wiedzą, że krzyk powoduje 
szybki efekt – niestety na krótko 
i bez wyrzutów sumienia.

Bo co odczuwa i myśli dziec-
ko, widząc taką reakcję rodzica? 
Oto kilka ich wypowiedzi: „To był 
horror, myślałam – moja mama 
zwariowała”; „Miałam ochotę 
uciec, żal mi było mamy, nie była 
dla mnie autorytetem”; „Miałam 
ciarki, ogarniał mnie strach, smu-
tek, rozdrażnienie, rodziła się we 
mnie coraz większa złość, byłam 
gotowa bić i gryźć, nic nie czu-
łam, byłam na wszystko obojętna".

Cóż więc należy robić i jak re-
agować, kiedy nasze dzieci biją 
się, a my chcemy temu zapobiec?

Rozgranicz niebezpieczeństwa
Poziom I: Zwykła sprzeczka
np. bracia kłócą się o klocki, sio-
stry o ubrania itp.
X  Nie reaguj, pomyśl o wakacjach!
X  Powiedz sobie, że dzieci zdo-

bywają ważne doświadcze-
nie w dziedzinie rozstrzygania 
sporów.

Poziom II: Spór się zaostrza. 
Rodzic decyduje się pomóc 
dzieciom.

 Wkraczasz między kłócące 
się dzieci:
1.  Nazwij ich uczucia, pomoże im 

to ochłonąć:
np. Widzę, że jesteście na siebie 
źli, wściekli, itp.
2.  Z szacunkiem WYSŁUCHAJ 

tego, co KAŻDE dziecko ma 
do powiedzenia (bez oce-
niania, komentarzy, ironii, 
lekceważenia):

„Mamo, bo on zabiera moje 
klocki, ja pierwszy zacząłem bu-
dować zamek.”

„Nieprawda, bo to są moje 
klocki i ja też chcę teraz budować.”
3. Doceń wagę problemu:

„Chcecie budować zamek 
i każdy z was chciałby mieć jak 
nawięcej klocków dla siebie.”
4.  Stwierdź, że dzieci potrafią 

same znaleźć rozwiązanie:
„Chłopcy, wierzę, że sami się 

dogadacie i znajdziecie pomysł, 
który zadowoli was obu."
5. WYJDŹ Z POKOJU!

Poziom III. Sytuacja 
potencjalnie niebezpieczna 
X  upewnij się, czy bójka jest na-

prawdę, czy na niby:
„Chłopcy, bawicie się czy 

bijecie?”
X przypomnij zasady: 

„W naszym domu obowiązuje 
zakaz bicia.”

Poziom IV: Sytuacja zdecydowanie 
niebezpieczna! Konieczna 
interwencja osoby dorosłej. 
1. Opisz, co widzisz:

„Widzę dwóch bardzo roz-
złoszczonych chłopców, którzy 
zaraz zrobią sobie krzywdę.”
2. Rozdziel dzieci:

„Nie możecie teraz przebywać 
razem, to niebezpieczne. Potrze-
bujecie trochę czasu, aby ochło-
nąć. Każdy do swojego pokoju, 
i to szybko!”

Czasami interwencja rodzi-
ca może przynieść dzieciom ulgę 
i sprawić, że na nowo poczują się 
bezpiecznie przy rodzicu, który 
okazał swą siłę (nie mylić z prze-
mocą) i zyskał autorytet.

Rodzicu!
Reaguj tylko wtedy, gdy dzie-

ci nie radzą sobie same lub grozi im 
niebezpieczeństwo (mogą zrobić 
sobie krzywdę), inaczej zawsze będą 
zwracać się do ciebie, by rozwiązać 
problem za nich. Humorystycz-
nie można powiedzieć: „Nie re-
aguj do pierwszego rozlewu krwi”. 
Często wystarczy przypomnieć 
dzieciom zasady: „Nie bijemy się"; 
„Dzielimy się tym, co mamy”; „Nie 
zabieramy cudzej własności” itp.

Im mniejszy udział rodzica 
w konflikcie, tym lepiej. 

Zadanie domowe:
X  ucz się rozpoznawania poziomu 

kłótni dziecięcych;
X  daj dzieciom do zrozumienia, 

iż wierzysz, że same rozwią-
żą spór (nie reaguj na słowa: 
„Mamo, bo on....!”);

X  w sytuacjach zdecydowanie 
niebezpiecznych reaguj sta-
nowczo, ale z szacunkiem.

HALINA CZERWIŃSKA, edukator 
i pedagog Katolickiej Szkoły 

Podstawowej oraz Fundacji Ostoja 
w Nowym Sączu

LEKCJA 8.

Temat: Kiedy 
dzieci się biją...

SZKOŁA DLA RODZICÓW

W Urzędzie Miasta rozkłada-
ją ręce. Teren od kilku lat jest 
prywatny, w sytuacjach kryzyso-
wych o pomoc trzeba prosić straż 
miejską. 

– Może rzeczywiście sprzeda-
no go zbyt pochopnie, ale sprze-
daż przeprowadzona została 
jeszcze przed prezydenturą Ry-
szarda Nowaka – komentuje Mał-
gorzata Grybel, rzeczniczka pra-
sowa Urzędu Miasta w Nowym 
Sączu.

Magistrat zarobił na tym nie-
małe pieniądze. Jedno jest pewne, 
z racji bliskości szkoły możliwości 
zagospodarowania działki jest nie-
wiele. Tak naprawdę w grę wcho-
dzi jedynie budownictwo mieszka-
niowe. Ale to dla mieszkańców małe 
pocieszenie. 

– Kiedyś tu były piękne korty, 
przestronne boisko. Wszystko po-
szło na marne – nie ukrywa rozgo-
ryczenia były działacz Rady Osiedla 
Antoni Tomczyk. 

Obecny zarząd osiedla Wojska 
Polskiego też niewiele może zdzia-
łać – prawo własności jest święte, 
choć nie zawsze wszystkim służy. Ile 
plac będzie leżał odłogiem? Pewnie 
do końca wszechobecnego kryzysu, 
chyba, że jego właściciel przychyl-
niej spojrzy na sygnały okolicznych 
mieszkańców i częściej niż dotych-
czas skosi trawę i wywiezie śmieci.

 – W końcu my też po in-
nych nieraz sprzątamy, a dzie-
ciaki miałyby gdzie piłkę kopać 
– kwitują właściciele pobliskich 
nieruchomości. 

EWA STACHURA

Były korty, jest ugór
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To się nie zdarza codziennie, a na pewno 
już sportowcowi z Nowego Sącza. Śred-
nia temperatura roczna na Trynidadzie 
i Tobago to 27 stopni, rafy koralowe, las 
deszczowy – wyspy leżące u wybrzeży 
Wenezueli to wakacyjny raj, choć nie dla 
każdego dostępny. Tak więc, kiedy Ra-
fałowi Dudkowi los i Polski Związek Kick-
bokserski zesłał możliwość walki na Ka-
raibach, ani chwili się nie zastanawiał.

 – Ten wyjazd to podróż w niezna-
ne – nie ukrywa ekscytacji Rafał Du-
dek. – Na zwiedzanie i wylegiwanie 
się na plaży nie będzie pewnie zbyt 
wiele czasu, ale skorzystamy, ile bę-
dziemy mogli.

Kiedy światowa organizacja kick-
bokserska Wako Pro szukała w Polsce 
rywala dla rodowitego Trynidadczyka 
Charlesa Medforda w walce o pas in-
terkontynentalny, władze polskiego 
związku bez namysłu wskazały na Ra-
fała Dudka, jako godnego pretendenta 
do tytułu i jako jednego z nielicznych 
polskich zawodników z sukcesami 
na zawodowych ringach , który mógł-
by się zmierzyć z lokalną gwiazdą 
karaibskiego sportu. Z Polski razem 
z naszym reprezentantem jedzie jesz-
cze sędzia (wymagają tego przepisy) 
i jako sekundant Jakub Majoch, klu-
bowy kolega Dudka z Halnego Nowy 

Sącz. Przeciwnik dla sądeczanina jest 
równie egzotyczny jak wyspy na Oce-
anie Atlantyckim.

– Nic nie wiem o przeciwniku, 
to jakaś lokalna gwiazda – komentu-
je Dudek. – To nie najlepsza sytuacja, 
ale warunki finansowe są niezłe. Po-
łowę pieniędzy przeleją przed wal-
ką. To w zasadzie konieczność, kiedy 
jedzie się taki kawał drogi po części 
w ciemno. Walkę mam zakontrakto-
waną na 27 kwietnia. Lecimy z Pol-
ski z przesiadką w USA. 

Dudek będzie walczył w Chaguanas 
Indoor Arena w drugim co do wielkości 

mieście Trynidadu. Chaguanas jeśli 
chodzi liczbę mieszkańców zbliżo-
ne jest do Nowego Sącza. Kluczowe 
przygotowania do karaibskiej przy-
gody zaczną się po świętach. – To nie 
tylko przygoda , ale po prostu moja 
praca, jak zarabiać - to na Kara-
ibach – śmieje się zawodnik. – W lany 
poniedziałek chrzciny córki, a po-
tem dwutygodniowe przygotowania 
w Amsterdamie w klubie Mike Passe-
nierena – dodaje na koniec.

My, dodajmy, że amsterdamski 
Mike’s Gym to Mekka europejskich 
kickbokserów.

Jak zwykle na wiosnę magistrat w No-
wym Sączu podzielił pieniądze na klu-
by sportowe w mieście i jak zwykle naj-
więcej dostała Sandecja. Dziwne jest 
tylko to , iż niektórzy zdziwili się, że tak 
właśnie się stało.

Tradycyjnie też większość klubów 
i organizacji czuje się podziałem pu-
blicznego grosza pokrzywdzona, zło-
rzecząc, że łożenie na zawodowych 
piłkarzy to marnotrawstwo pienię-
dzy podatników, które powinny iść 
na rozwój sportu dzieci i młodzie-
ży. Sandecja dostanie zatem 1 mln 
800 tys. z całej puli ( mniejszej w tym 
roku o ponad 600 tys.) 2 855 000 zł. 

Na szczodrość mogli również liczyć 
kajakarze górscy ze Startu Nowy Sącz, 
235 tys., ale oni zdobywają meda-
le nie tylko na krajowym podwórku, 
i szczypiornistki superligowej Olim-
pii Beskid (255 tys.). Trudno tu się 
spierać, kto zasłużył na więcej, a kto 
na mniej. Niestety większość dosta-
ła grosze symboliczne, ale trudno 
tu rozstrzygać, czy lepsze dla dziec-
ka jest kopanie piłki, czy uprawianie 
karate albo rugby. Nie od dziś wia-
domo, że Sandecja to jedna z wizy-
tówek miasta, a na dodatek oczko 

w głowie prezydenta Ryszarda No-
waka. Złośliwcy nazywają też San-
decję narzędziem wyborczym. Tak, 
czy siak na dnie listy są m.in. trenu-
jący taekwondo (2 tys. zł), czy Tere-
nowy Związek Piłki Siatkowej, któ-
ry wyszarpał tysiąc złotych. Na tym 
tle szczególnie zadowoleni powin-
ni czuć się modelarze, którzy dosta-
ną o tysiąc złotych więcej niż Sadec-
kie Towarzystwo Cyklistów. Kolarze 
za trzy tysiące, jak ktoś przytomnie 
zauważył, mogą sobie za to kupić ro-
werowe koło. Jedno.  (KW)

Ponad 60 tys. 
kosztuje seryjny 
motocykl, na któ-
rym Paweł Gór-
ka wywalczył 
w ubiegłym sezo-
nie brązowy me-
dal w Wyścigowych 
Mistrzostwach Pol-
ski. Przygotowa-
nie do jazdy po to-
rze jego BMW 1000 
RR do klasy Super-
stock 1000 to wy-
datek około 40 tys. 
zł. Prócz zabie-
gów o gotówkę i sponsorów pierw-
sze przygotowania do zbliżającego 
się sezonu polegają na … kondycyj-
nych treningach, bieganiu, siłowni 
i jazdy nie na ścigaczu, ale motocy-
klu motocrossowym. 

– Wbrew pozorem wyścigi to duży 
wysiłek fizyczny i trzeba utrzy-
mać koncentrację na wysokim 
poziomie cały czas – mówi Gór-
ka. – Przed tym sezonem skupię 
się na treningach na torach, gdzie 
będę startował, czyli w Rijece, 
Panonii i Slovakiaringu. Startu-
ję na zeszłorocznym motocyklu, 
który jest już w pełni przygoto-
wany, ale w rezerwie będę miał 
też nową maszynę. 

Jedyne co martwi Pawła Gór-
kę, to niemal zupełnie zerowe za-
interesowanie mediów wyścigami 
w Polsce. Co wydaje się zupełnie 
niezrozumiałe ze względu na wi-
dowiskowość dyscypliny. Wy-
ścigi motocyklowe toczy przypa-
dłość, z jaką boryka się od wielu 
lat hokej. Zainteresowanie mediów 
jest nikłe, a co za tym idzie spon-
sorzy nie kwapią się z pomocą. 
– Na szczęście udało mi się utrzy-
mać ubiegłoroczny stan spon-
sorski – cieszy się motocyklista. 

– W tym sezonie znów pomogą 
mi Fakro, Erbet, Profil, Huta Szkła 
Stolzle z Częstochowy i TG motor.

Koszty opon to największy wy-
datek już podczas trwania sezonu. 
– Im szybciej jedziemy, a najszyb-
sze tory to Slovakiaring, gdzie 
można pruć 290 km/h, tym wię-
cej ich zużywamy – zdradza za-
wodnik. – W mojej klasie na tym 
poziomie sportowym w każdej se-
sji treningowej mierzonej, mam 
nowy komplet i na każdy wyścig 
kolejny . Więc średnio na każde 
zawody cztery komplety plus dwie 
opony na tył.

Co najbardziej lubi w wyści-
gach? Prędkość, rywalizację, dą-
żenie do perfekcyjnego przejaz-
du, poprawiać czas, walczyć ramię 
w ramie z rywalami. – Wiadomo, 
że to nie jest bezpieczny sport, ale 
każdy, kto przyjeżdża na zawody, 
wie, ile ryzykuje. Taki styl życia. 

Pustawa kasa sportowców

Walka na Karaibach Taki styl życia

Koszt tuningu BMW RR1000S
zawieszenie – 15 000 zł
układ wydechowy – 7500 zł
komputer – 8000 zł
kierownica – 2000 zł
owiewki – 1400 zł

Uk=

W/m2 x K

1,07(1)
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Imię i nazwisko: Leszek Bolanowski
Zawód: belfer ogólniako–uczelniany.
Kiedy nie muszę nic robić, to naj-
częściej: nic nie robię.
Twoja pierwsza myśl po przebudze-
niu: Jest niecenzuralna!
Boję się: pasożytów – kleszczy 
i fiskusa.
Najbardziej w życiu żałuję: że nie 
poznałem osobiście Jeremiego 
Przybory.
Gdybym nie był tym, kim jestem, 
to najchętniej byłbym: kimś zupeł-
nie innym.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, 
to wydasz je na: zdradzę to póź-
niej, na razie trzymam was za słowo!
Chciałeś komuś o czymś powie-
dzieć, ale nie miałeś okazji: posło-

wi Błaszczakowi, żeby zaryzykował 
i uśmiechnął się!
Mój największy talent: nieźle 
odkurzam!
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: 
potrójnego salta bez rozbiegu.
W bezsenne noce rozmyślam o: nie-
bie gwiaździstym nade mną i prawie 
moralnym we mnie.
Do końca życia zapamiętam: „Panie 
Wołodyjowski, larum grają!”
Codziennie poświęcam na telewi-
zję, internet, czytanie: godzinę z ha-
kiem. W sumie trzy godziny.
Na kolację do domu zaprosiłbym: 
jeśli ja sam musiałbym ją przygoto-
wać, to wyłącznie moich wrogów.

LESZEK BOLANOWSKI – nauczyciel ję-
zyka polskiego w II 
LO w Nowym Sączu, 
założyciel, mene-
dżer, autor tek-
stów i muzyki oraz 
członek kabaretu 
Ergo, który świę-
tuje właśnie 30–
lecie działalno-
ści. Jego historię 
Bolanowski opi-
sał w świeżo wy-
danych „Rymach 
Stańczykow-
skich”.
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Figury osłów 
Skąd się wziął wielki sukces Justy-
ny Kowalczyk i jej trenera Aleksan-
dra Wierietielnego? 

„[…]Ujęły mnie jego pięk-
ne, niebieskie oczy i cholerny 
charakter – wyznała w jednym 
z wywiadów Barbara Piątkow-
ska, żona Wierietielnego. – Po-
raził mnie jego wzrok. Nawet 
dziś mu mówię, że ma piękne 
oczy i niewyparzony język. 

Pod tym względem pasu-
ją do siebie z Justyną, bo ona 

pyskuje bez przerwy. Prof. Szy-
mon Krasicki z krakowskiej 
AWF, u którego Justyna pisze 
doktorat, wspomina, że przy 
jednym z pierwszych konflik-
tów Wierietielny rozładował 
wściekłość Justyny, wkłada-
jąc do jej plecaka figurkę osła 
i ulubioną czekoladę. Od tam-
tej pory narciarka kolekcjonu-
je figurki osłów, zbiór jest już 
pokaźny.

 – Gdyby nie byli tak upar-
ci, nie byliby teraz tam, gdzie 
są – mówi „Newsweekowi” prof. 
Krasicki.”

Michał Pol, Dariusz Wołowski 
„Bodyguard” w: „Newsweek”, 

13/2013

PRZECZYTANE

 Justyna Kowalczyk, gdy tylko przyjeżdża 
do swej rodzinnej miejscowości Kasiny 
Wielkiej, często trenuje na Stacji 
Narciarskiej ŚNIEŻNICA


