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NIE LUBI 
PRZEGRYWAĆ
K O N K U R S  D T S .  Od niedawna 
współpracuje z londyńską agencją 
modelek, a uczy się w Suff olk New 
Collage. Monika Tokarz to czwarta 
kandydatka ubiegająca się o tytuł 
Dobra Twarz Sądecczyzny. Konkurs 
organizujemy wraz z krakowską 
agencją Rores Models. J STR. 7

R E K L A M A

Jak Magda została 
STRAŻAKIEM
L U D Z I E .  Magdalena Bulanda, 21-letnia 
dziewczyna z Lipnicy Wielkiej została prezesem 
tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na co 
dzień studiuje pedagogikę w Nowym Sączu, 
tańczy i śpiewa w zespole Lipniczanie.  J STR. 6

Justyna wróciła z Kamczatki J Str. 15

EDUKACJA
Najniższe czesne, 
najwyższe miejsce
Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące z Nowego Sącza za-
jęło 10. miejsce w XVI rankin-
gu liceów „Gazety Wyborczej”, 
zdobywając 63,63 punkty. Szko-
ła im. Króla Bolesława Chrobrego 
została sklasyfikowana najwyżej 
ze wszystkich placówek w na-
szym regionie. 

 J STR. 4

INTERWENCJA DTS
Sondaż z ciepłą 
wodą 
Mieszkańcy osiedla Milenium 
są oburzeni – Grodzka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w No-
wym Sączu przedstawiła im pi-
smo z propozycją zaopatrzenia 
w centralną ciepłą wodę użytko-
wą (c.c.w.u.), załączając oświad-
czenie, które lokatorzy mają ode-
słać do 10 maja. Jeśli tego nie 
zrobią, Spółdzielnia potraktuje 
to „jako akceptację planowanego 
przedsięwzięcia”. 
 J STR. 5

NAUKA
Ślad Czarnobyla 
na Sądecczyźnie
We wtorek 26 kwietnia minę-
ła 25. rocznica wybuchu reaktora 
jądrowego w Czarnobylu. Ślady 
tego wydarzania były, są i jeszcze 
jakiś czas będą widoczne m.in. 
na Sądecczyźnie. Prof. Wojciech 
Froehlich, geomorfolog z Polskiej 
Akademii Nauk, pracujący na na-
szym terenie, od lat bada aktyw-
ność cezu –137, radioaktywnego 
izotopu, w naszym najbliższym 
otoczeniu. 
 J STR. 6

ROZMOWA
Wspólne 
lobbowanie 
niewiele daje
MULARCZYK: – Zmartwię pana, 
ale wspólne lobbowanie niewie-
le daje. Sprawa jest boleśnie prosta 
– albo jakiś polityk ma mocną po-
zycję w Warszawie i jest w stanie 
wylobbować jakąś decyzję, albo 
takiej pozycji nie ma.
CZERWIŃSKI: – Słuchając posła 
Mularczyka odnoszę wrażenie, iż 
jest w nim tak potężna siła, że co 
zainicjuje, to zrealizuje, bez wzglę-
du, czy siedzi w kącie w opozycji, 
czy na ważnym miejscu w koalicji. 
Wywiad z sądeckimi posłami 
 J STR. 8–9

LUDZIE
Zmierzał na szczyt, 
trafi ł do Puszczy
Trener Dariusz Wójtowicz, z któ-
rym jeszcze niedawno Sande-
cja osiągała największe sukcesy 
w swojej stuletniej historii, zna-
lazł nową pracę. Wybór jest bar-
dzo zaskakujący. 
 J STR. 15
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EDUKACJA.  Jak pisze w swojej konkursowej 
pracy, dla jej pokolenia żyjącego w epoce kom-
puterów, komórek, drogich samochodów, za-
granicznych wycieczek, myśl o tym, że w skle-
pach może zabraknąć słodyczy, jest tak samo 
abstrakcyjna, jak godzina policyjna. By dowie-
dzieć się więcej o życiu w PRL i stanie wojen-
nym, Katarzyna Duda postanowiła wziąć udział 
w wojewódzkim konkursie „30. Rocznica wpro-
wadzenia stanu wojennego w Polsce. Repre-
sje, opór, życie codzienne oraz reakcje między-
narodowe”. I to z powodzeniem. Uzyskała trzeci 
wynik.

Kasia jest uczennicą I Gimnazjum im. Jana 
Długosza w Nowym Sączu, prywatnie córką 
Jana Dudy, działacza Solidarności Rolniczej. 
Przyznaje, że tata miał duży udział w jej suk-
cesie. Do pierwszego etapu konkursu, który 
sprawdzał poziom wiedzy uczniów, przygo-
towywała się z książek, które zajmują wy-
soką pozycję na półkach w jej domu. Drugi 
etap polegał na napisaniu pracy na temat sta-
nu wojennego. 

– Nie chciałam przepisywać podręczni-
ków, dlatego zdecydowałam oprzeć swoją 
pracę na relacjach ludzi, którzy byli w cen-
trum tamtych wydarzeń. Zwłaszcza, że oj-
ciec wiele na ten temat opowiadał – mówi 
Katarzyna Duda.

Przeprowadziła rozmowy z sądeckimi 
działaczami „S” z różnych grup społecznych, 
poza Janem Dudą, również z liderem sądec-
kiej „S” Andrzejem Szkaradkiem, Krzysz-
tofem Walaskiem – członkiem Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów oraz reprezentantem 
ówczesnej młodej inteligencji – Witoldem 
Kozłowskim. 

– Moja praca może nie została specjalnie 
wysoko oceniona, ale moim zdaniem wnosi 

ciekawe spojrzenie na to, jak wyglądało ży-
cie pokolenia moich rodziców. Sama dla sie-
bie wiele wyniosłam z przeprowadzonych 
wywiadów – mówi Kasia. 

Stwierdza przy tym, że jej rówieśnicy na-
wet nie są w stanie wyobrazić sobie czołgów 
jeżdżących po ulicach, zamkniętych granic. 
„Obecnie żyjemy w ich [pokolenia rodziców] 
utopii z młodości, która stała się rzeczywisto-
ścią” – pisze Kasia.

W trzecim etapie musiała obronić swoją 
pracę. Zdobyła trzeci wynik. Ostateczne roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 13 maja. Do-
dajmy, że do konkursu Kasię przygotowywa-
ła nauczycielka Aneta Grabowska. (G) 

28 KWIETNIA  ( 1941)  „Nowy 
Sącz staje się ładniejszy” – pod ta-
kim tytułem okupacyjna gaze-
ta „Krakauer Zeitung” informował 
o przekazywaniu w ręce aryjskie 
70 zakładów pożydowskich w No-
wym Sączu.

29 KWIETNIA  (2005)  Rada Mia-
sta podjęła uchwałę o budowie po-
mnika Jana Pawła II na sądeckim 
rynku.

(2005)  komendant Straży Miej-
skiej Zenon Kołodziejczyk został 
odwołany ze stanowiska.

30 KWIETNIA  (2004)  nowosą-
deckie planty wzbogaciły się o fon-
tannę, ufundowaną przez Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej.

1  MAJA ( 1970)  oficjalnie otwar-
to stadion Sandecji przy ul. Kiliń-
skiego. 10 tysięcy widzów obejrzało 
przy tej okazji mecz międzypań-
stwowy juniorów starszych Polska 
– Węgry, zakończony wynikiem 

2:3. Projektantem stadionu, który 
kosztował 6 mln zł, był architekt 
Wojciech Szczygieł.

2 MAJA ( 1915)  rozpoczęła się tzw. 
Bitwa Gorlicka, jedna z najkrwaw-
szych potyczek podczas I woj-
ny światowej. W batalii nazywa-
nej przez potomnych m.in. polskim 
Verdun stanęło naprzeciw siebie ok. 
300 tysięcy żołnierzy wielu naro-
dowości. Na dziesiątkach cmenta-
rzy wojennych rozsianych po całej 
ziemi gorlickiej pozostało na zawsze 
ok. 20 tys. poległych, kolejne 70 tys. 
odniosło w bitwie rany.

( 1960)  w Niemieckiej Republi-
ce Federalnej aresztowano Hein-
richa Hamanna, od grudnia 1939 
do sierpnia 1943 komendanta SD 
w Nowym Sączu. Akt oskarżenia 
zarzucił mu 88 morderstw oraz 
współudział w 17 212 innych za-
bójstwach. Za udowodnionych 
77 morderstw (w tym swego za-
stępcy, Körstera), został skaza-
ny 20 lipca 1966 r. na dożywotnie 
więzienie.

3 MAJA ( 1909)  Towarzystwo 
Sztuki Stosowanej w Krakowie roz-
strzygnęło ogłoszony na prośbę ks. 
Kazimierza Łazarskiego konkurs 
na projekt kościoła w Limanowej. 
Spośród 23 nadesłanych prac wy-
brano projekt warszawskiego ar-
chitekta Zdzisława Mączeńskiego. 
Przed rozpoczęciem wykopów pod 
nowy kościół zburzono stary, obok 
cmentarza stawiając prowizoryczną 
kaplicę z desek.

4 MAJA ( 1887)  Wilhelm Win-
kler na zebraniu Miejskiej Straży 
Ogniowej w Nowym Sączu wystą-
pił z inicjatywą powołania organi-
zacji zajmującej się rozwojem ru-
chu sportowego, wycieczkowego 
i rekreacyjnego. Jego wystąpienie 

uznaje się za podwaliny pod póź-
niejsze powstanie Towarzystwa 
Gimnastycznego ”Sokół”.

( 1907)  na zjeździe w Krakowie 
uchwalono powołanie Odziału To-
warzystwa Tatrzańskiego „Beskid” 
w Nowym Sączu.

( 1930)  w Krakowie zmarł Wła-
dysław Orkan – właściwe nazwisko 
Franciszek Smreczyński, a pierwot-
nie Smaciarz. Urodzony w Porę-
bie Wielkiej k. Mszany Dolnej pi-
sarz i publicysta często odwoływał 
się w swojej twórczości do tematyki 
gorczańskiej. Pochowany został pro-
wizorycznie na cmentarzu Rakowic-
kim, zaś po roku uroczyście na zako-
piańskim cmentarzu zasłużonych.
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Nowa, 
wielkanocna 
tradycja

O to całkiem niedawno 
narodziła się nam nowa 
świecka tradycja. I choć 
wszystko to dzieje się 

na naszych oczach, jakoś nie bardzo 
ją zauważamy. Jeszcze w ubiegłym 
tygodniu wielkie sklepy sieciowe, 
zwykle zbierające gromy za handel 
w świątek, piątek i niedzielę, prze-
ścigały się kto wcześniej zamknie 
drzwi przed klientami, by panie ka-
sjerki też mogły mieć święta. Towa-
rzyszył temu nieprawdopodobny 
szum medialny i pochwały z każdej 
możliwej strony, że kapitaliści oraz 
ich korporacje cywilizują się i szanują 
święta. W tym samym czasie po ci-
chu (a nawet „po wielkiemu cichu” 
– jakby powiedział Grzegorz Tur-
nau) po naszych wsiach i miastecz-
kach otwierały się małe, niepozorne 
sklepiki. Drobni handlowcy kasowa-
li klientów już nie tylko w Wielka-
nocy poniedziałek, ale i w niedzielę 
od rana. Nikogo to specjalnie nie dzi-
wiło ani nie przeszkadzało, w końcu 
jest wolny rynek i jak ktoś chce han-
dlować w Wielkanoc, to niech so-
bie handluje. W przeciwieństwie to 
wielkich marketów, tych małych ja-
koś nikt głośno nie oskarżał o pazer-
ność i nieposkromioną chęć zysku za 
wszelką cenę. A jakie były inne mo-
tywacje drobnych sklepikarzy, je-
śli nie właśnie pazerność i parcie na 
kasę? Ja ich nie znam. Gdyby zresztą 
te właśnie sklepiki nie zostały otwar-
te, zagrożona byłaby inna świątecz-
na tradycja, szczególnie powszechna 
w tzw. lany poniedziałek. O ile kie-
dyś po wsiach lało się wodą po naj-
ładniejszych dziewczynach, to dziś 
leje się głównie piwo pod tymi skle-
pikami. I to leje się nie byle jak, bo 
puszka browaru musi obowiązko-
wo stać na dachu zaparkowane-
go przed sklepem samochodu, który 
podskakuje na resorach w rytm cze-
goś, co chyba wypada nazwać wiel-
kanocnymi przyśpiewkami ludowy-
mi bez tekstu i melodii. Fajna jest ta 
nowa wielkanocna tradycja, bo od 
razu widać, które chłopaki zjechały 
na święta z Anglii albo innej Irlandii. 
Tam gdzie pracują nie da się oczywi-
ście pić piwa prosto z dachu auta na 
ulicy, bo zaraz tamtejsze media ude-
rzą z grubej rury: „Kłopoty z Pola-
kami”. U nas kłopotu nie ma. Tutaj 
wolno wszystko.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Żyjemy w utopii naszych rodziców
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Parol czyli co?
Jeżeli prawdą jest, że komendant Witold Bodziony, mówiąc 
kolokwialnie „postawił się” swym wojewódzkim przeło-
żonym, gdyż ci z racji swego krakocentryzmu zapragnę-
li oszczędzać na sądeckich prowincjuszach, to ja pra-
gnę dodać tylko jedno. Komendant Bodziony nie „postawił 
się”, ale rzucił na szalę to, co ma najcenniejszego oficer – 
swój honor. Honor człowieka, który zapiął kaburę jako ko-
lejny w rodzie żołnierz i policjant. Jako ten, którego przod-
kowie nigdy, nawet w godzinie największej próby, stojąc u 
bram obozowej śmierci tego honoru i tej dumy się nie wy-
rzekli. Już dziś słychać zachwyt zapiekłych wrogów ko-
mendanta, który w swej pracy nie stosował żadnych taryf 
ulgowych, a najwyższą poprzeczkę stawiał na pierwszym 
miejscu sobie. Nie znosił bylejakości i amatorszczyzny, a to 
mogło mierzić i przeszkadzać. Wielu. Zły to czas, w którym, 
jak pisał Orwell, świnie i wieprze zaczynają rządzić świa-
tem. Zły to czas, kiedy hieny zastępują królewskiego lwa, 
chichocząc, że padł ofiarą swych zasad i wartości, bo tak 
go wychowali, a on (frajer?!) nie potrafił inaczej. Wierzę, 
że przejście w stan spoczynku nie będzie dla komendanta 
Bodzionego rozstaniem z mundurem na zawsze, a osobi-
sty glock czy walther nie zardzewieje w służbowym arse-
nale. Mam nadzieję, że to oznacza tylko taki współczesny, 
chwilowy Sulejówek, w którym przycupnęło dziś wielu Po-
laków, bo nie chcą i nie umieją inaczej. A może po prostu 
coraz mniej rozumieją z tej naszej pogmatwanej, gordyj-
skiej rzeczywistości, w której czują się coraz bardziej obco? 
Pierś inspektora Bodzionego zdobiła zawsze „gapa” skocz-
ka. Od czasów „cichociemnych” godło szybującego orła 
było synonimem męstwa, honoru, niezłomności i bezgra-
nicznego poświęcenia. I jeszcze wierności tej archaicznej, 
dla niektórych naiwnie brzmiącej dewizie: „nic dla siebie, 
wszystko dla Polski”. Zastanawiam się, ilu ludziom termin 
„parol” kojarzy się z honorowym dotrzymaniem słowa, a 
ilu utożsamia go przede wszystkim z przysłowiowym „za-
gięciem”, czyli uwzięciem się na kogoś? JAROSŁAW ROLA

SMS
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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

Brązy to kolory ponadczasowe. Nie 

ulegając trendom mody, pomagają 

nadać przestrzeni kolorystycznej har-

monii. Ich umiejętne dostosowanie do 

kompozycji przestrzennej, pozwala 

na podkreślenie jej atutów, ale rów-

nież na ukrycie mankamentów. Zale-

ty brązów są sukcesywnie wykorzy-

stywane przez producentów stolarki 

otworowej w tym również bram gara-

żowych. Szczególną popularnością 

cieszą się brązy w odcieniach natu-

ralnego drewna.

Kolory drewna coraz częściej stano-

wią element dekorujący nasze domy. 

Wykorzystuje się je jako barwne ak-

centy, a także jako motyw przewodni 

kompozycji architektonicznej. Teraz 

dzięki nowoczesnym technologiom 

stalowe, bardzo trwałe bramy seg-

mentowe mogą być wykonane w ko-

lorach naturalnego drewna. Dzięki tej 

metodzie kolor jest trwały i nie wyma-

ga czasochłonnej i drogiej konserwa-

cji, koniecznej w przypadku drewnia-

nych powierzchni. 

Szeroką gamę kolorów drewnopo-

dobnych garażowych bram segmen-

towych oferuje Firma WIŚNIOWSKI. 

Proponowane kolory są tak wybra-

ne, by łatwo je dopasować do róż-

nych elementów budujących całość 

domu. A w  doborze koloru bramy 

obowiązuje całkowita dowolność. 

Brama może być dopasowana za-

równo do okien, drzwi, rynien i para-

petów, elewacji, a nawet dachu czy 

elementów ogrodzenia. Wszystko 

zależy od wyobraźni i stylistyki ar-

chitektury naszego domu oraz jego 

otoczenia. 

Firma WIŚNIOWSKI oferuje całe 

spektrum kolorów drewna tradycyj-

nego, a  także drewna egzotyczne-

go, które wyróżnia się indywidual-

nym i niespotykanym wśród polskich 

gatunków usłojeniem oraz kolorysty-

ką. Gama odcieni jest bardzo szero-

ka i zróżnicowana: od bardzo ciem-

nego dębu bagiennego, przez ciepłe 

i zimne tonacje brązów, aż po najja-

śniejszy dąb antyczny oraz bardzo 

oryginalny oregon. Dzięki gładkiej 

strukturze „smoothgrain”, udało się 

oddać naturalny charakter drewnia-

nych powierzchni, a ekskluzywny wy-

gląd całej bramy, nadaje wzór pane-

lu bez przetłoczeń i z przetłoczeniami 

wysokimi. Firma oferuje również białe 

bramy o gładkiej powierzchni, które 

można dopasować do tradycyjnych 

białych okien.

Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI 

w kolorach drewnopodobnych moż-

na dopasować zarówno do drewnia-

nych elewacji jak i do nowoczesnych 

założeń architektonicznych, w których 

coraz częściej wykorzystuje się połą-

czenie tradycyjnego drewna z awan-

gardą. W  firmie WIŚNIOWSKI każdy 

znajdzie dla siebie coś, co pozwoli 

swobodnie aranżować otoczenie we-

dług upodobań i gustów. 

Teraz specjalnie dla Państwa oprócz 

cen promocyjnych na wymiary spe-

cjalne, wprowadziliśmy typowe wy-

miary bram segmentowych w szero-

kiej gamie kolorów drewnopodobnych, 

w wyjątkowej promocyjnej ofercie. 

Promocja trwa do 3 czerwca br. Obję-

te są nią bramy segmentowe o gład-

kiej powierzchni wiernie oddają-

cej charakter naturalnego drewna 

(dąb antyczny, winchester, oregon, 

siena rosso, siena noce, letnia wi-

śnia, tabasco, macore, ciemny dąb, 

dąb bagienny) oraz w  kolorze bia-

łym „weiss”. 

Więcej informacji o promocji na:

www.wisniowski.pl

Zainspirowani naturą...
Szlachetny winchester czy stylowa siena rosso – to jedne z najbardziej popularnych kolorów drewnopodobnych w gamie 

barw segmentowych bram garażowych WIŚNIOWSKI. Naturalne piękno drewna przenieśliśmy na stalowe bramy segmentowe. 

Wszystko po to by stały się one dopełnieniem kolorystycznej harmonii Twojego domu. 
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EDUKACJA.  Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące z Nowego Sącza za-
jęło 10. miejsce w XVI rankingu lice-
ów „Gazety Wyborczej”, zdobywając 
63,63 punkty. Szkoła im. Króla Bolesła-
wa Chrobrego została sklasyfikowana 
najwyżej ze wszystkich placówek w na-
szym regionie.

Punkty w rankingu przyznawane 
były za wyniki matury, laureatów 
i finalistów ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych, za uczniów na-
grodzonych za wybitne osiągnięcia 
stypendiami ministra edukacji na-
rodowej, a także – po raz pierwszy 
– wskaźnik EWD, czyli edukacyjnej 
wartości dodanej, obrazującej przy-
rost wiedzy ucznia w szkole, od mo-
mentu wejścia po gimnazjum do wyj-
ścia po maturze.

– Wynik Akademickiego Liceum 
w rankingu „Gazety Wyborczej” po-
twierdza utrwaloną renomę naszej 
szkoły – mówi dyrektor Bogusław 
Kołcz. – Świadczy on także najlepiej 
o tym, że w ciągu 10 lat od momen-
tu powstania szkoły eksperyment 
oświatowy Rady Miasta Nowego 
Sącza i WSB–NLU przynosi owo-
ce. Dzisiaj nasza szkoła, jako niepu-
bliczna (z najniższym czesnym w re-
gionie i najbardziej rozbudowanym 
systemem stypendialnym za wy-
niki w nauce) realizuje poszerzony 
wymiar nauczania w pięciu profi-
lach, programy autorskie i innowa-
cje pedagogiczne, osiem godzin języ-
ka angielskiego w tygodniu, edukację 
patriotyczną, estetyczną i wychowa-
nie przez sztukę.

Na liście ponad 100 sklasyfiko-
wanych szkół – zwyciężyło V LO 

z Krakowa, gromadząc 100 punktów, 
znalazły się również inne licea z na-
szego regionu. I tak na miejscu 18. 
– I LO z Nowego Sącza (59,44 pkt.), 
21. I LO Limanowa (58,70), 27. I LO 
Gorlice (57,53), 33. II LO Nowy Sącz 
(56,61), 38. LO Mszana Dolna (55,48), 
49. LO Grybów (53,64), 53. V LO Nowy 
Sącz (52,75), 54. Akademickie LO Jezu-
itów Nowy Sącz (52,26), 64. LO Biecz 
(51,33), 67. Społeczne LO SPLOT Nowy 
Sącz (50,85), 70. II LO Gorlice (50,73), 
83. LO Bobowa (48,86), 87. LO Stary 
Sącz (48,01), 97. LO Muszyna (46,76), 
98. III LO Nowy Sącz (46,66), 102. VI 
LO Nowy Sącz (46,39).

W osobnej punktacji ranking oce-
nia wyniki matury 2010 r. z poszcze-
gólnych przedmiotów. Tutaj również 
najczęściej pojawia się Akademickie 
LO (4. miejsce w języku angielskim, 7. 
w biologii i 10. w matematyce), ale wi-
dać również SPLOT (4. miejsce w hi-
storii), a średnia z języka polskiego 
dała 10. miejsce LO z Łącka. (LIC)

Informacje

LABORATORIUM  ANALITYCZNE
NOWY S CZ ul.LWOWSKA 20 (wej cie od ul.Wa owej)

Punkt Przyjazny Dzieciom
Bezbolesne pobieranie z palca

pon.-pt. godz.7:00 - 17:00
  tel. 18 443 78 94

NOWE PUNKTY POBRA
PRZYCHODNIA  NZOZ MEDEA ul.Szujskiego 6

PRZYCHODNIA NZOZ  REMEDIUM
ul. Poniatowskiego 2, ul. ó kiewskiego 10

pon.-pt. godz. 8:00 - 10:00

BADANIA NA SKIEROWANIE I ODP ATNE
NOWO : oferujemy przesy anie wyników na poczt  e-mail

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

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

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

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową
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Najniższe czesne, najwyższe miejsce

„Gazeta Wyborcza” opublikowała również listę uczniów 
z województwa małopolskiego – laureatów i finalistów 
szczebla centralnego olimpiad przedmiotowych i tema-
tycznych w roku szkolnym 2009/2010. Nie brakuje na niej 
nazwisk uczniów z naszego regionu:
Olimpiada biologiczna: Anna Trzeciecka I LO Limanowa (L), 
Jakub Wojtas I LO Nowy Sącz (L), Krzysztof Dubiński II LO 
Nowy Sącz (F), Mateusz Olesiak VII LO Nowy Sącz (F); olim-
piada fizyczna: Piotr Skibiak I LO Nowy Sącz (F); olimpiada hi-
storyczna: Karol Mąka II LO Nowy Sącz (L); olimpiada języka 
rosyjskiego: Marta Maniak I LO Gorlice (F); olimpiada literatu-
ry i języka polskiego: Oliwia Mimi Bosomtwe I LO Nowy Sącz 
(L), Joanna Bulanda I LO Limanowa (F), Ilona Klimek VI LO 
Nowy Sącz (F), Rozalia Knapik I LO Nowy Sącz (F), Judyta Wa-
łęga I LO Gorlice (F); olimpiada Losy Polaków na Wschodzie 
po 17 września 1939 r.: Patrycja Baran I LO Gorlice (F), Justy-
na Duda I LO Gorlice (F), Michał Wójcik LO Mszana Dolna (F); 
olimpiada przedsiębiorczości: Kamil Gabryś II LO Nowy Sącz 
(F); olimpiada teologii katolickiej: Konrad Komarnicki LO Kry-
nica–Zdrój (L), Krzysztof Janas I LO Gorlice; olimpiada wie-
dzy ekologicznej: Radosław Kalisz ZSZ im. Władysława Orkana 
Stary Sącz (F), Michał Legutko I LO Stary Sącz (F), Agniesz-
ka Witowska I LO Nowy Sącz (F); olimpiada wiedzy ekono-
micznej: Krzysztof Biel Zespół Szkół Ekonomicznych Nowy 
Sącz (F), Daniel Dąbrowski ZSE Nowy Sącz (F); olimpiada wie-
dzy o Polsce i świecie współczesnym: Łukasz Kalinowski I LO 

Nowy Sącz (F); olimpiada wiedzy o prawach człowieka: Mi-
chał Urbańczyk II LO Nowy Sącz (L); olimpiada wiedzy o Unii 
Europejskiej: Angela Król II LO Nowy Sącz (U), Dariusz Krzysz-
tofiak LO Mszana Dolna (U), Anna Przydział I LO Gorlice (U), 
Dariusz Szaroma II LO Nowy Sącz (U); olimpiada wiedzy elek-
trycznej i elektronicznej: Łukasz Uszko Zespół Szkół Elektro–
Mechanicznych Nowy Sącz (L), Marcin Nalepa ZSzEM Nowy 
Sącz (L), Krzysztof Nieckula Zespół Szkół Techniczno–Infor-
matycznych Mszana Dolna (F), Robert Dyjas ZSzEM Nowy 
Sącz (F), Daniel Kalicki ZSzEM Nowy Sącz (F), Daniel Winiar-
ski ZSzEM Nowy Sącz (L), Jakub Sarata ZSzEM Nowy Sącz 
(L); olimpiada wiedzy elektrycznej i elektronicznej „Euro-
elektra”: Marcin Nalepa ZSzEM Nowy Sącz (L), Łukasz Uszko 
ZSzEM Nowy Sącz (F), Paweł Baziak Technikum nr 1 w ZS Gor-
lice (F), Tomasz Chronowski ZSzEM Nowy Sącz (F), Paweł Dy-
jas ZSzEM Nowy Sącz (F); olimpiada wiedzy technicznej: 
Jakub Sarata ZSzEM Nowy Sącz (F); olimpiada wiedzy o ży-
wieniu i żywności: Mateusz Baran Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych Tęgoborze (L), Aneta Mirek ZSP Tęgoborze (F); olim-
piada wiedzy i umiejętności budowlanych: Marcin Dudzik (L), 
Michał Chlipała (L), Mateusz Smoter (L), Jarosław Krawczyk 
(F) – wszyscy ZS nr 1 Limanowa; olimpiada wiedzy i umiejęt-
ności rolniczych: Dominik Bania ZSCKR Hańczowa (F), Pauli-
na Jankowska ZS Szczyrzyc (L); misyjna olimpiada znajomo-
ści Afryki: Artur Hanula I LO Limanowa (L), Krzysztof Nowak 
I LO Nowy Sącz  (F).

OLIMPIJCZYCY WYSTĄP

Dla mężczyzn 45+
Co drugi Polak po 45. roku życia 

cierpi na łagodny przerost prosta-
ty. Zrób pierwszy krok – nie czekaj. 
Zgłoś się na badania – zachęca Sto-
warzyszenie Nowosądecka Wspól-
nota w Nowym Sączu, które orga-
nizuje je w Centrum Medycznym 
Batorego (przychodnia kolejowa). 
Bezpłatnie mogą z nich skorzystać 
mężczyźni w wieku powyżej 45 lat. 
Liczba miejsc na badania PSA jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń, które przyjmowane będą 
do 15 maja w każdy wtorek w godz. 
od 11–15, w czwartek w godz. od 
14–18, tel. +48 669 605 375.

Film Ekonoma najlepszy 
Zakończył się lokalny etap kon-

kursu filmowego „My Town Mo-
vie 2011” . Internauci zdecydowali, 
że Nowy Sącz w eliminacjach mię-
dzynarodowych będzie reprezen-
tował film uczniów z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych. Głosowanie in-
ternetowe na stronie konkurso-
wej www.mytownmovie.com trwa-
ło blisko miesiąc. W tym czasie 
konkursowe filmy obejrzało ponad 
9000 internautów. Ranking filmów 
po uwzględnieniu wszystkich waż-
nych głosów przedstawia się na-
stępująco: Zespół Szkół Ekonomicz-
nych – 108 głosów; Zespól Szkół 
Nr 4 – 93 głosy; Zespół Szkół Elek-
tryczno– Mechanicznych – 89 gło-
sów; Zespół Szkół Samochodowych 
– 72 głosy; Zespół Szkół Budowla-
nych – 62 głosy; Zespół Szkół Nr 3 
– 31 głosów.

Tydzień w skrócie

Dokończenie na str. 6

W Akademickim LO tak się cieszono z dobrego wyniku
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N 
igdy nie pała-
łem sentymen-
tem do Nowosądec-
kiej Wspólnoty. Nie 
żebym był do niej 

szczególnie uprzedzony, ale jakoś 
nie przepadam za typem brze-
chwowej samochwały. Jak dziś 
pamiętam jej pierwsze pomysły 
i hasło: boisko do rugby na każ-
dym osiedlu. Koniec świata po-
myślałem. To naszą rodzimą pił-
kę wypiera jakaś gonitwa za jajem 
rodem z Walii czy Szkocji? Ro-
zumiem, że na wyspy wyjecha-
ło sporo ziomali, ale żeby od razu 
całe miasto? No i na dodatek te 
bramki jak chmielowe tyczki, że 
o nadmiarze przestrzeni na blo-
kowiskach, który bardziej wpędzi 
nas w klaustrofobię już nie wspo-
mnę. Wszystko skończyło się jed-
nak na prasowym „halo”. Za-
raz potem pojawił się w mediach 
bardziej futurystyczny koncept, 
czyli strzelnica na każdym osie-
dlu! Teraz nie było mi do śmie-
chu. Oczami wyobraźni widzia-
łem piwniczne arsenały, których 
brak rujnował w przeszłości na-
sze powstańcze plany. Opatrz-
ność czuwała jednak nad nami, 
bowiem wkrótce okazało się, że 
w obliczu wzbierającej fali agre-
sji, zamiast strzelnic potrzebni są 
osiedlowi psychologowie i peda-
godzy. Znów poszły w ruch ka-
mery i redakcyjne klawiatury, ale 
i tym razem góra urodziła mysz. 
Następnie Wspólnota postano-
wiła uderzyć w tony historyczne 

i ustami prominentów dawnej 
siły przewodniej narodu zapo-
wiedziała budowę pomnika Mar-
szałka Piłsudskiego. To że nie 
wiedziała jak ten pomnik ma wy-
glądać, gdzie miałby stanąć i skąd 
wziąć na niego środki, to szcze-
gół. Grunt, że kamień węgielny 
murować chciała, a potem się zo-
baczy. Wielkim kielnianym zostać 
miał podobno sam Kaim Stani-
sław – pierwszy kryptopiłsud-
czyk w PZPR–owskiej macierzy. 
Jak poprzednio tak i teraz skoń-
czyło się na medialnym szoł. Ko-
lejne przedsięwzięcie Wspólnoty 
(choć w tym zachwycie być może 
mylę chronologię) to samopomoc 
sąsiedzka. Z początku myślałem, 
że chodzi o przypilnowanie do-
bytku czy w najgorszym razie 
małżonka podczas delegacyjnej 
nieobecności partnera(ki). Nie-
stety zawiodłem się jak Polacy na 
obietnicach towarzysza Gomuł-
ki. Ale i tym razem nie omiesz-
kano odnotować, że w ramach tej 
spontanicznej i zakończonej peł-
nym sukcesem akcji, sąsiad uczył 
sąsiada jak zmieniać wentylek 
w rowerowym kole. Pięknie. Ta-
kich „niusów” nam trzeba, bo 
jak wiadomo wentyl to filar oby-
watelskiego społeczeństwa i za-
sysacz zdrowej tkanki narodu! 
Jednak prawdziwym hitem w ro-
dzaju krzyżówki Monty Pytho-
na z Jasiem Fasolą była propozy-
cja korepetycji przedmaturalnych 
odtrąbiona wszem i wobec na 
trzy dni przed maturą. „Jajcarze 
z tych wspólnotowców” – po-
myślałem. Przypuszczam, że tłu-
my waliły na te „korki” jak na ra-
dziecko–mongolską komedię. Po 
tych jakże pionierskich inicjaty-
wach, wśród których bodaj naj-
większym wydarzeniem (nie mu-
szę dodawać, że medialnym) było 
wręczenie Ryszardowi Nowakowi 
legitymacji setnego członka brac-
twa, wspólnota lekko zbastowała. 

W ubiegłym roku postanowi-
ła działać mniej, ale za to uhono-
rować tych, którym owo działa-
nie wychodzi całkiem nieźle. Tak 
zrodziła się akcja „Człowiek wiel-
kiego serca”. Pierwszym jej ka-
walerem został ks. Józef Wojnic-
ki. Sądziłem, że nastąpił przełom. 
Niestety. W tym roku Wspólno-
ta postanowiła nie szukać po-
śród tych, co jak sama mówi, 
nie mają parcia na szkło i sła-
wę, lecz rozdała nagrody w bar-
dziej familijnym gronie. Może 
i zasłużenie, ale przypomina mi 
to mecz podwórkowych dru-
żyn, które umówiły się, że grają 
o puchar świata. Szkoda, że nikt 
nie dostrzegł np. dzieciaków 
z SP nr 20, które od lat kwestu-
ją po całej Polsce za plastiko-
wymi nakrętkami, by następnie 
sprzedać je firmie recyklin-
gowej, zaś uzyskane pieniąż-
ki przeznaczyć na pomoc dla 
swych chorych koleżanek i ko-
legów. Aż wierzyć się nie chce, 
że do tej pory uzbierali 10 ton 
nakrętek, zamieniając je na 11 
tysięcy złotych! Czy ktoś z nas 
może to sobie wyobrazić? Pew-
nie niewielu. Członkowie ka-
pituły również. A szkoda, bo to 
są właśnie prawdziwie Wielkie 
Serduszka, których niestety nie 
zauważono. Pewnie dlatego, że 
pokora, cichość i skromność nie 
pozwalają im biegać od telewizji 
do telewizji? Pozostaje nadzieja, 
że za rok oczy wielkich zwrócą 
się w stronę maluczkich. 

Informacje

33-343 Rytro 502, tel. 18 446 90 66, 18 446 92 20, 
fax 18 477 83 05, kom. 602 729 565, 604 909 883
www.al-plast.com.pl 
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Nowy S cz ul. Piramowicza 1A
tel. 18 442 03 48

Nowy Sacz ul. Ogrodowa 1A
tel. 18 443 40 06

SERWIS OGUMIENIA

• opony
• felgi stalowe i alu
• oleje
• akumulatory
•   baga niki samochodowe

P I E L G R Z Y M K IP I E L G R Z Y M K I
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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
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INTERWENCJA DTS.  Mieszkań-
cy osiedla Milenium są oburzeni 
– Grodzka Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Nowym Sączu przedsta-
wiła im pismo z propozycją za-
opatrzenia w centralną ciepłą 
wodę użytkową (c.c.w.u.), załą-
czając oświadczenie, które loka-
torzy mają odesłać do 10 maja. 
Jeśli tego nie zrobią, Spółdziel-
nia potraktuje to „jako akceptację 
planowanego przedsięwzięcia”. 

– Gdzie jest prawo spółdziel-
cze, kodeks cywilny, statut 
– pyta Czytelnik, który poin-
formował nas o sprawie (na-
zwisko do wiadomości redak-
cji), dodajmy – z wykształcenia 
prawnik. Podobnie jak pozosta-
li mieszkańcy ulic Konopnickiej, 
Rejtana, Nawojowskiej otrzy-
mał od GSM pismo, w którym 
Spółdzielnia informuje o pro-
pozycji, jaką złożyło jej Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej: „Propozycja MPEC 
zakłada przygotowanie i roz-
prowadzenie c.c.w.u. od źró-
dła ciepła (węzła wymienniko-
wego) do istniejącej instalacji 
ciepłej wody użytkowej w po-
szczególnych mieszkaniach” 
– czytamy. Koszt moderniza-
cji węzła wymiennego miałoby 
pokryć MPEC, a mieszkańcy za-
płacić ok. 1000 zł za wykonanie 
instalacji. Warunkiem jej wy-
konania jest jednak „jednora-
zowe podłączenie minimum 60 
procent mieszkań w budynku”. 
GSM wraz z pismem wystoso-
wała więc również oświadcze-
nie do wypełnienia przez loka-
torów, czy wyrażają na to zgodę, 
czy nie, a brak odpowiedzi do 10 
maja potraktuje jako akceptację 
przedsięwzięcia. 

„Jak czytam coś takiego, to 
scyzoryk prawniczy otwiera mi 
się w kieszeni – pisze do nas Czy-
telnik. – Czyli co? Lokator musi 
wypełnić oświadczenie, bo jak 
nie to zapłaci 1000 zł (łaskawcy 

rozłożą mu to na raty po 20 zł 
miesięcznie). A jak lokator jest 
starszy i nie rozumie treści pisma 
– przyjdą, rozkują łazienkę, bo 
przecież pan/pani się zgodził/a. 
A jak jest chory lub wyjechał?”.

– To jest tylko ankieta – uspo-
kaja Ryszard Uszko, zastępca kie-
rownika Zespołu Administracji 
Budynków nr 1 GSM, zaznacza-
jąc, że nie jest autorem pisma, 
więc trudno mu się odnieść do 
„ewentualnych nieścisłości, ja-
kie w nim się pojawiły”. – Całe 
przedsięwzięcie jest dopiero 
na etapie projektowania. Żad-
nych umów z lokatorami jesz-
cze nie podpisujemy. Prosimy 
tylko o wypełnienie oświadcze-
nia – ankiety, w celu sondażu, 
czy inwestycję w ogóle uda się 
przeprowadzić. Nikt na siłę ni-
komu nie będzie w mieszkaniu 
nic zmieniał – zapewnia. I do-
daje, że data odesłania oświad-
czenia została z góry narzucona, 
bo w przeciwnym razie zgody lub 
ich brak od mieszkańców mogły-
by wpływać rok, może i dłużej.

– Przynajmniej tak wy-
nika z naszych doświadczeń 
– stwierdza Uszko. – Chcemy 
dać szansę wypowiedzenia się 
lokatorom, czy chcą podłącze-
nia c.c.w.u. i poprawę bezpie-
czeństwa swoich mieszkań, 
z których znikną gazowe pod-
grzewacze wody, czy nie. Nie 
pytamy ich o zdanie – mają pre-
tensje, chcemy być fair i pyta-
my – też źle? – mówi zaskoczo-
ny i podkreśla raz jeszcze, że 
oświadczenie nie jest umową.

Nasz Czytelnik pyta również, 
dlaczego inwestycja tyle aż bę-
dzie kosztować? 

– To szacunkowy koszt 
przedsięwzięcia – odpowiada 
zastępca kierownika. – Miesz-
kańcom doradzałbym odpo-
wiedzenie sobie na pytanie, ile 
kosztowałby ich zakup nowe-
go junkersa?

(KG)

Sondaż z ciepłą wodą Samochwała w kącie stała

Jarosław Rola
Komentarz gościnny
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Nowy Sącz – osiedle Milenium, Królowej 

Jadwigi dwupokojowe, słoneczne, ciepłe, 

37 mkw, I piętro, 140 tys. 

Tel. 728–32–66–33

Nowy Sącz – ul. Hubala mieszkanie 

dwupokojowe, 48 m kw. II piętro, 

sloneczne, duży balkon, umeblowane, 

185 tys. (ew.garaż) 

tel. 728–32–66–33

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

Dzień otwarty w skarbówce 
2 maja mija termin złożenia 

zeznania podatkowego za 2010 
r. Urząd Skarbowy w Nowym Są-
czu w tym dniu będzie pracować 
dłużej – od godz. 7.15 do 18, po-
dobnie 28 i 29 kwietnia. W so-
botę natomiast US organizu-
je w godz. 9–13 „Dzień otwarty”. 
Petenci będą mogli również wte-
dy złożyć zeznania podatko-
we, a pracownicy Urzędu służyć 
będą pomocą w sprawach zwią-
zanych ze sposobem wypełniania 
zeznań, stosowaniem ulg i odli-
czeń. Dla zainteresowanych bę-
dzie możliwość poznania Urzędu 
„od kuchni”.

Obóz dla diamentów
Trwa nabór uczestników olim-

piad i konkursów do Letniej Szko-
ły Młodych Talentów. Na młodzież 
czeka m.in. 20 godzin treningu 
twórczego myślenia.

W bezpłatnym obozie orga-
nizowanym w ramach progra-
mu Diament mogą wziąć udział 
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych – laureaci, finaliści i uczest-
nicy olimpiad przedmiotowych 
z matematyki, przedsiębiorczo-
ści, technologii informacyjno–
komunikacyjnych i języka an-
gielskiego. W przypadku wolnych 
miejsc o udział w obozie mogą 
również ubiegać się ucznio-
wie uzdolnieni w wymienionych 
przedmiotach rekomendowani 
przez szkołę oraz uczniowie trze-
cich klas gimnazjów – laureaci 
i finaliści konkurów przedmioto-
wych. W tygodniowym programie 
przewidziano m.in. 40 godzin za-
jęć prowadzonych przez eksper-
tów krajowych i amerykańskich. 
Uczestnicy mają zagwarantowa-
ne m.in. zakwaterowanie i wy-
żywienie. Nabór trwa do końca 
kwietnia. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie interneto-
wej: www.diament.edu.pl

Tydzień w skrócie

Dokończenie ze str. 4

Informacje

NAUKA.  We wtorek 26 kwietnia 
minęła 25. rocznica wybuchu reak-
tora jądrowego w Czarnobylu. Śla-
dy tego wydarzania były, są i jesz-
cze jakiś czas będą widoczne m.in. 
na Sądecczyźnie.

Prof. Wojciech Froehlich, geo-
morfolog z Polskiej Akademii 
Nauk, pracujący na naszym tere-
nie, od lat bada aktywność cezu 
–137, radioaktywnego izotopu, 
w naszym najbliższym otoczeniu.

Zmienność aktywności cezu 
137 wyraźnie widać w osadach Je-
ziora Rożnowskiego (Biała Woda), 
co dobrze ilustruje zamieszczony 
obok wykres.

– Cez–137 jest sztucznym ra-
dioizotopem, który w skali glo-
balnej pojawił się w środowi-
sku w wyniku testów z bronią 
jądrową oraz wybuchu reakto-
ra w Czarnobylu. Pierwsze śla-
dy cezu w osadach Jeziora Roż-
nowskiego są związane z testami 
broni jądrowej przeprowadzony-
mi na początku lat 50. przez USA 
i ZSRR. Można przyjąć, że odno-
szą się do 1954 roku – objaśnia 
prof. Wojciech Froehlich. – Nie-
długo potem wyraźny ślad w po-
staci gwałtownego wzrostu jego 
aktywności pozostawiły kolejne 
próby z bronią jądrową przepro-
wadzane w 1957 r. i intensywnie 
w 1963 r., kiedy na świecie pach-
niało już wojną jądrową.

Jak twierdzi prof. Froehlich 
nie ma znaczenia, gdzie prowa-
dzone były takie próby, ponieważ 
grzyb powstający po wybuchu ją-
drowym przenosi radioaktywne 
produkty do stratosfery, gdzie 
prądy powietrzne przemieszcza-
ją go globalnie i dlatego jego obec-
ność rejestrowana jest na całym 
świecie. Jak widać na wykresie, 
wcześniejsza aktywność cezu–137 
w Jeziorze Rożnowskim okazała 
się niczym w porównaniu z ro-
kiem 1986, kiedy doszło do wy-
buchu reaktora jądrowego elek-
trowni na Ukrainie. Co to dla nas 
oznaczało wówczas i dziś?

– Cez 137 jest szkodliwy dla 
człowieka, ale nie chciałbym 

zabierać w tej sprawie głosu, bo 
to domena radioekologów, któ-
rzy badają jego transfer przez 
łańcuchy pokarmowe człowieka 
i zwierząt – tłumaczy prof. Fro-
ehlich. – Cez jest jednym z ra-
dioizotopów, które powodują 
długotrwałe skażenie środowi-
ska. Jego czas połowicznego roz-
padu wynosi ok. 31 lat. Opa-
da na powierzchnię ziemi na 
„mokro” z opadami albo na su-
cho. Łączy się trwale i szyb-
ko z ilastymi oraz koloidalnymi 
cząstkami gruntu, stając się ich 
trwałym znacznikiem. W gle-
bie największa jego koncentra-
cja występuje do głębokości do 
około 15 cm. Jego całkowita ak-
tywność w glebach nawiązu-
je do wielkości opadów, dlate-
go jest ona najwyższa w górach. 
Dalsze jego przemieszczanie jest 
związane z transportem „zna-
czonych” cząstek, co wykorzy-
stujemy w badaniach procesów 
erozji gleb, kształtowania fal 
powodziowych, transportu ru-
mowiska i zamulania zbiorni-
ków zaporowych. Badania te 
prowadzone są w ramach trze-
ciego z kolei projektu badaw-
czego Międzynarodowej Agen-
cji Atomowej w Wiedniu – mówi 
prof. Froehlich. Po katastrofie 
w Czarnobylu największą ak-
tywność cezu w transportowa-
nym w zlewni Dunajca rumowi-
sku zarejestrowaliśmy dopiero 8 
lipca, kiedy wystąpił pierwszy 
wysoki opad deszczu wywołu-
jący procesy erozji gleb. 

– Cez w osadach pochodzi 
z różnych źródeł i obszarów, 
ale u nas nikt się tym specjal-
nie nie interesuje, a to prze-
cież podstawa poznania źródeł 
zamulania zbiorników zapo-
rowych. W tym zakresie pro-
wadzę badania w Sikkimskich 
Himalajach i w dolinie Brah-
maputry w ramach wymiany 
naukowej z Indyjską Akademią 
Nauk, ale to już zupełnie inna 
sprawa – mówi prof. Wojciech 
Froehlich.

(MOL)

LUDZ IE .  Magdalena Bulanda, 21–let-
nia dziewczyna z Lipnicy Wielkiej została 
prezesem tamtejszej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Na co dzień studiuje peda-
gogikę w Nowym Sączu, tańczy i śpiewa 
w zespole Lipniczanie.

– W OSP działasz od 2003 roku. Najpierw 
byłaś w Młodzieżowej Drużynie Pożarni-
czej, potem zostałaś członkiem zarządu 
i sprawowałaś funkcję kronikarza. Teraz 
zostałaś prezesem jednostki. To bardzo 
duży skok…

– To prawda, przeskok między jed-
ną, a drugą funkcją jest ogromny. Po-
czątkowo reprezentowałam jednostkę 
na zawodach i podczas różnych uro-
czystości. Nie uczestniczyłam nawet 
w żadnych akcjach, ponieważ nie mia-
łam odpowiednich uprawnień. Dopiero 
w zeszłym roku się wszystko zmieniło. 
Zrobiłam szkolenia i zostałam kronika-
rzem. Wzięłam także udział w akcji po-
wodziowej. Teraz natomiast otrzyma-
łam funkcję, którą do tej pory w straży 
pełnił mój tata, Mariusz. Z powodu pra-
cy zawodowej nie mógł dłużej pozostać 
na tym stanowisku. Zaproponował, 
abym to ja przejęła jego obowiązki. I tak 
podczas zebrania sprawozdawczo –wy-
borczego w lutym zostałam wybrana 
prezesem OSP w Lipnicy Wielkiej. 
– Jak ludzie z Twojego otoczenia zareago-
wali na młodego prezesa – kobietę?

– Chłopaki z jednostki bardzo się 
ucieszyli. Trzeba jednak przyznać, że 
były też przykre słowa. Wypowiada-
ły je głównie osoby nie związane ze 
strażą. Nie podobało się im, że jestem 
taka młoda. Bo przecież, jak ja mogę 
cokolwiek dobrego zrobić dla jednost-
ki, skoro mam tak mało lat. Słyszałam 
też, że jako kobieta sobie nie poradzę 
na tym stanowisku. 
– A poradzisz sobie?

– Na pewno będę się starać. Jest to 
nowe doświadczenie dla mnie. Nie 
byłam nigdy na podobnym stano-
wisku i wielu rzeczy będę się mu-
siała nauczyć, ale czy każdy od razu 
wszystko wie? Zrobię wszystko, aby 
nasza jednostka nic nie utraciła z po-
wodu zmiany prezesa oraz żeby na-
dal się rozwijała.

– Na czym polegają obowiązki preze-
sa OSP?

– Prezes przede wszystkim repre-
zentuje straż i kieruje pracami za-
rządu, podpisuje umowy, akty oraz 
pełnomocnictwa i dokumenty finan-
sowe, składa sprawozdanie Walnemu 
Zebraniu członków OSP z działalności 
zarządu. To tylko część obowiązków, 
a jest ich cała masa! 
– Wykonałaś już jakieś zadanie na tym 
stanowisku?

– Tak. Jako jednostka OSP z Lipni-
cy Wielkiej postanowiliśmy poprosić 
wójta gminy Korzenna, Leszka Skow-
rona o przekazanie nam pomieszcze-
nia, które kiedyś należało do straży, 
a obecnie stanowi własność gminy. 
Pomieszczenie to chciałabym prze-
znaczyć dla Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Złożyłam pismo i czekam 
na odpowiedź. Kolejną sprawą, którą 
zajęłam się wraz z naczelnikiem Pio-
trem Szafrańskim, to nowy stół i ławki 
do remizy, które wykona dla nas Kon-
rad Szafrański. 
– Jak zamierzasz pogodzić taniec w ze-
spole Lipniczanie, studiowanie oraz peł-
nienie tak odpowiedzialnej funkcji 
w jednostce?

– Właściwie to jeszcze się nad tym 
nie zastanawiałam. To wszystko dzie-
je się tak szybko! 
– Najbliższe plany nowej pani prezes?

– Z pewnością wkrótce zorgani-
zujemy kurs pierwszej pomocy, gdyż 
umiejętności takie są bardzo potrzeb-
ne nie tylko strażakowi.

(LENA)

WYBORY.  Kazimierz Sas będzie lide-
rem listy SLD w sądeckim okręgu wy-
borczym w wyborach parlamentarnych, 
na liście znajdzie się najprawdopodob-
niej również nazwisko Pawła Badury, 
dyrektora MOSiR–u w Nowym Sączu.

Podczas wczorajszej konferencji pra-
sowej Kazimierz Sas nie chciał jed-
nak zdradzić, kto „pociągnie listę”, 
bo jak uważa, to „nie lista ciągnie 
lidera”. W końcu jednak przyznał, 
że wystartuje z pierwszego miejsca, 
a poza kamerami stanowczo stwier-
dził: „Wystartuję i wygram”. W ta-
jemnicy nadal utrzymuje, kto poza 
nim znajdzie się na liście wyborczej 
w okręgu nowosądeckim. Do końca 
maja powinny być znane nazwiska 

20 osób, w tym ośmiu kobiet. – Z pa-
niami może być bowiem problem, 
bo facetów nie brakuje – stwierdził 
Sas. Na konferencji obecny był rów-
nież Paweł Badura. Od dawna mówi 
się o jego kandydaturze, niektórzy 
nawet jego obstawiali na pierwszym 
miejscu. Dyrektor MOSiR nie próbo-
wał zaprzeczać. 

– Myślę, że 23 października, bo 
najprawdopodobniej w tym dniu od-
będą się wybory, SLD zdobędzie 20 
procent poparcia i będzie stanowić 
trzecią siłę polityczną, ale na tyle 
mocną, by brać udział w tworzeniu 
koalicji – mówi poseł. A z kim SLD 
mogłoby wejść w koalicję, tego Sas 
nie chciał prognozować. 

(G)

Sas jako lokomotywa

Jak Magda została strażakiem
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Ślad Czarnobyla 
na Sądecczyźnie

WYKRES PROF. WOJCIECH FROEHLICH
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Za czym ludzie tęsknią
Monika Florek jest w Łomnicy–

Zdroju bardzo znana. Ale jak zapytać 
o nią we wsi, to nikt nie będzie wie-
dział o kogo chodzi. Bo w Łomnicy 
trzeba wiedzieć jak zapytać. No więc 
trzeba pytać o Monikę Florek pod 
Łysinkami i wtedy dopiero wszyst-
ko wiadomo. Ludzie pokażą dro-
gę i wytłumaczą, jak trafić. Monika 
mieszka najwyżej. Wyżej jest już tyl-
ko niebo. Od siebie widzi całą wieś, 
a wiadomo, że z gór widać lepiej, to 
dobrze wie, czego ludzie potrzebu-
ją. A ludzie potrzebują muzyki. Po-
stanowiła więc, że im tę muzykę da. 
Ale nie byle jaką, tylko taką, za jaką 
ludzie tęsknią.

Jak się skrzypce 
na strychu znalazły

Wszystko zaczęło się od tego, że 
Gosia Kubiak (z Kasiniarzy) znalazła 
na strychu skrzypce. Takie skrzypce 
fajna rzecz, ale trzeba jeszcze na nich 
umieć grać. Gosia akurat nie potra-
fiła. Monika też miała skrzypce i ra-
dziła sobie z nimi lepiej niż Gosia. No 
to już miały prym i sekund. A każ-
de dziecko wie, że aby była praw-
dziwa kapela, potrzebny jest jeszcze 
bas. Jak pomyślały, tak zadzwoni-
ły do Przemka Lisa czy by nie zagrał 
na basach? Przemek akurat na ba-
sach nie umiał, ale obiecał, że się na-
uczy. W końcu nie po to jest nauczy-
cielem muzyki, żeby sobie z basami 
nie poradził. Był jeszcze taki drob-
ny problem, że tych basów nie mie-
li. Ale mieli wielki zapał do swojego 
pomysłu, więc wszystko inne wyda-
wało się drobiazgiem.

Tak się zaczęły lepić „Łomniczań-
skie Pierogi”, czyli kapela, która po-
rwie niebawem całą wieś. No, ale nie 
uprzedzajmy wypadków.

Dlaczego kolędnikom siadły głosy
Piotr Kulig prowadzi w Rytrze 

szkółkę muzykowania ludowego. 
Obiecał, że ich w tej sztuce pod-
szkoli i jak obiecał, tak zrobił. Go-
rzej było z pieniędzmi. Z tym zawsze 
bieda, szczególnie, kiedy trzeba ku-
pić taki luksus jak basy i inne in-
strumenty. Ale od czego mają gło-
wy. Wymyślili, że pójdą po kolędzie 
i zarobią. Ksiądz proboszcz Jan Mi-
rek osobiście pobłogosławił ich po-
mysłowi z ambony, zapowiadając, 
że będą tacy kolędnicy po domach 
chodzić. No i poszli. Całej Łomni-
cy–Zdroju obejść się nie udało, bo 
po tygodniu śpiewania siadły im 
głosy. Pewnie chodzili by dalej, aż 
do ostatniego domu, ale jak tu ko-
lędować, kiedy gardła całkiem za-
chrypnięte. To jednak, co się przez 
ten tydzień wydarzyło, wywróci-
ło ich świat do góry nogami. Zwy-
czajna kolęda zamieniła się w szalo-
ne tournee po łomnickich domach. 
Ludzie prosili do środka, częstowali 
obiadem albo i czymś mocniejszym, 
starsi ludzie płakali ze wzruszenia, 

a oni śpiewali. Śpiewali kolędy in-
spirowane lokalnym folklorem, 
a niektóre napisane specjalnie dla 
łomniczan na tę okazję. Oprócz suk-
cesu artystycznego i towarzyskiego 
osiągnęli również finansowy. Przez 
tydzień zebrali 4400 zł, czyli kwotę, 
o jakiej inni kolędnicy mogą poma-
rzyć, gdyby Boże Narodzenie było co 
miesiąc, a nie raz w roku.

Jak się ksiądz proboszcz 
pod górę wspinał

To był pierwszy wielki sukces. 
Jak jednak powszechnie wiado-
mo, same pieniądze szczęścia nie 
dają, więc może ważniejszym osią-
gnięciem był fakt, że porwali łom-
niczan. Ludzie masowo pytali, czy 
mogą do muzykantów dołączyć i to 
było takie pospolite ruszenie, o ja-
kim uczą w szkole na historii. Efekt 
był taki, że po skończonej kolędzie 
– oprócz wspomnianych 4 tysięcy 
w skarbonce – mieli 23 zadeklaro-
wanych członków zespołu, z czego 
aż 14 potrafiło grać na różnych in-
strumentach! Myśleli, że to cuda się 
dzieją, ale nie mogli przewidzieć, że 
prawdziwe cuda dopiero się wyda-
rzą. Jakie?

Na przykład takie, że ks. pro-
boszcz Mirek jak chodził po wsi z wi-
zytą duszpasterską, to nie dość, że się 
do Moniki Florek musiał na najwyż-
szy punkt wsi wspinać, to jeszcze zo-
stawił tam ważną obietnicę. Monika 
jest dumna. Mało tego, że miesz-
ka 800 m nad poziom morza (choć 
reszta wsi ledwie 500), to jeszcze 
potrafi załatwić interesy na najwyż-
szym poziomie. Ksiądz nic za kolędę 
nie wziął i zadeklarował, że co mie-
siąc będzie płacił za muzyczne kore-
petycje „Pierogów” u Marka Żurow-
skiego. Pełny sukces finansowy, a do 
tego błogosławieństwo Boże.

Jak Monika mamie zasłony 
z salonu ściągnęła

Tyle było gadania. Teraz jest już 
tylko granie. No, może raczej nie-
kończące się próby grania. Wszyscy 
ćwiczą i ćwiczą bez końca, bo ma-
rzą im się występy, a nawet wielkie 

koncerty. Z obecnych „Pierogów” 
tylko trzy osoby wcześniej muzyko-
wały. Reszta to owo pospolite rusze-
nie – z sercami do muzyki gorący-
mi, ale instrumenty trzymają w ręku 
po raz pierwszy. Najważniejsze, że 
jest w nich optymizm. Nie zniechę-
cili się nawet, kiedy w Warszawie 
nie przeszedł ich unijny projekt na 
dofinansowanie strojów ludowych. 
Urzędnicy nie dali. Trudno, trzeba 
będzie zrobić samemu. Monika nie 
namyślając się długo, weszła na sto-
łek i zdjęła mamie zasłony z salonu. 
Z tego dziewczyny uszły sobie gor-
sety. Na spódnice materiał trzeba 
było sprowadzać aż z Czech. W Pol-
sce takiego nie ma. Bo w „Pierogach” 
wszystko musi być dokładnie jak 
w dawnych wzorach. Dzisiaj już nikt 
w Łomnicy oryginalnego stroju łom-
niczańskiego nie nosi, tradycja daw-
no umarła, więc szyć trzeba odtwa-
rzając z zachowanej dokumentacji. 
A stroje tanie nie są – chłop kosztuje 
1200 zł, baba jest tańsza o dwie stów-
ki. No i co ciekawe, choć w Łomni-
cy–Zdroju niby mieszkają Corni Gó-
rale, to chodzą ubrani na biało.

Niech się ludzie cieszą 
muzykowaniem

Co będzie dalej? Kto to może wie-
dzieć? Ale na pewno będzie sukces! 
Już mieli warsztaty pucenia oscyp-
ka, a przed Wielkanocą malowania 
pisanek. No i uparcie ćwiczą, choć 
nie zarobili jeszcze na instrumenty 
dla wszystkich. Nawet sam legen-
darny Edward Grucela z Piwnicz-
nej daje im lekcje śpiewu. Może jak 
się wypuszczą z koncertami na szer-
sze wody, to nastaną dla nich lepsze 
czasy. Może ich nawet dyrektor An-
toni Malczak do sądeckiego „Soko-
ła” zaprosi, żeby zagrali. To by było 
coś! O rozgłos „Łomiczańskich Pie-
rogów” zadba osobiście Urszula Lis. 
Na co dzień zajmuje się pijarem Mia-
steczka Multimedialnego w Nowym 
Sączu, więc i z promocją „Pierogów” 
sobie poradzi. Na razie niech się lu-
dzie w Łomnicy cieszą ich muzyko-
waniem. Będzie dobrze!

(MOL)

Pasja

KONKURS DTS.  Od niedawna współ-
pracuje z londyńską agencją modelek, 
a uczy się w Suffolk New Collage. MO-
NIKA TOKARZ to czwarta kandydatka 
ubiegająca się o tytuł Dobra Twarz Są-
decczyzny. Konkurs organizujemy wraz 
z krakowską agencją Rores Models.

Monika jest absolwentką Zespołu 
Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w No-
wym Sączu. Mile wspomina swoją 
nauczycielkę od angielskiego, dzię-
ki której dobrze poznała język i teraz 
może uczyć się w Suffolk New Col-
lage. W ten sposób chce się jeszcze 
lepiej przygotować do studiowania 
filologii angielskiej w Polsce. Choć 
przebywa za granicą, mocno inte-
resuje się tym, co się dzieje w kraju. 
Ogląda polskie programy, wiadomo-
ści, przegląda portale internetowe. 

Od najmłodszych lat brała udział 
w zawodach sportowych, często 
zdobywając złote medale. Nie lubi-
ła przegrywać. Grała w koszyków-
kę i w siatkówkę.

Teraz jej pasją, poza nauką 
i sportem, stała się moda i wszyst-
ko co z nią związane. Od niedawna 
współpracuje z londyńską agencją 
modelek. I – jak mówi – uwielbia 
pracę modelki.

Jak wszyscy młodzi ludzie kocha 
imprezy, najlepiej w rytmie pop. 
Jednak chyba najbardziej lubi spę-
dzać czas z rodziną. 

Uważa, że młodzież Sądecczy-
zny jest bardzo zżyta ze sobą, lu-
dzie znają siebie nawzajem i chęt-
nie spotykają. Zauważa również, że 
bardzo wielu młodych myśli o stu-
diach, prawie każdy ma je w pla-
nach albo już studiuje. 

Zapytana, co zmieniłaby w ro-
dzinnym mieście, odpowiada: 
– Drogi. Trzeba je rozbudować, 
żeby nie było korków. 

D O B R A  T W A R Z  S Ą D E C C Z Y Z N Y

Nie lubi przegrywać

Uwierz w siebie i zrób międzynarodową karierę 

– Dziewczyny z tego regionu słyną w Polsce ze swojej urody i z powodzeniem 
przebijają się na najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy i show–biznesu 
– mówi Zygmunt Fura z RORES MODELS i zachęca do udziału w konkursie. In-
formuje przy tym, że krakowska agencja otrzymała ostatnio licencje na kwali-
fikacje i nominacje kandydatki z Polski do bardzo prestiżowego konkursu MISS 
PROGRESS INTERNATIONAL(www.missprogressinternational.com), którego fi-
nał odbędzie się w pierwszej dekadzie września we Włoszech. – Uczestnicz-
ki mają zagwarantowane przygotowanie, dwutygodniowe zgrupowanie na 
koszt organizatora – dodaje Fura. Konkursowi patronuje Unia Europejska i Mi-
nisterstwo Turystyki Włoch. Aby wziąć w nim udział, należy spełniać warunki: 
minimum 165 cm wzrostu, wiek 18–28 lat, znajomość języka angielskiego lub 
francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego w stopniu pozwalającym na komuni-
kację. Wstępne zgłoszenie powinno zawierać: informacje o sobie; wiek, wzrost, 
dane kontaktowe, podstawowe zdjęcia (w tym portret, profil i sylwetka) i należy 
je wysłać na adres e–mailowy: rores@bci.pl do końca kwietnia.
– W ostatecznej kwalifikacji będą brane pod uwagę kandydatki z Nowego Są-
cza, także uczestniczki konkursu Dobra Twarz Sądecczyzny – mówi Fura. Je-
śli więc marzysz o karierze modelki, chcesz zaistnieć w świecie reklamy, wystąpić 
na scenie, zachęcamy do udziału i w naszym konkursie. Wyślij zgłoszenie na ad-
res e–mail: rores@bci.pl lub redakcja@dts24.pl. Dołącz kilka zdjęć wraz z podsta-
wowymi danymi o sobie: wiek, wzrost, nazwa szkoły, uczelni lub wykonywany za-
wód. Wymagane kryteria w konkursie Dobra Twarz Sądecczyzny: wiek 15–26 lat, 
minimum 170 cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie! Kandydatki do tytułu bę-
dziemy prezentować do sierpnia, następnie odbędzie się głosowanie internautów, 
a w październiku czeka nas wielka gala mody i urody z laureatkami konkursu DTS.

Ulubione:
potrawa: ryba po grecku; na-
pój – Arctic; sportowiec – Nata-
lia Partyka; aktor – Antony Hop-
kins, pisarz (poeta) – Henryk 
Sienkiewicz; piosenkarka – Rihan-
na; książka – „Sherlock Holmes 
the hound of the Baskervilles”; 
film – „P.S. I love you”; samo-
chód – BMW; kraj – Polska; mia-
sto – Londyn; autorytet moralny 
– rodzice.

O tym jak się lepi 
„Łomniczańskie Pierogi”
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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

– Jeśli Panowie rozpoczynacie dzień od wyni-
ków sondaży w gazetach, to z pewnością wie-
cie, że najświeższy mówi, iż w parlamencie 
mogą się znaleźć tylko trzy partie: PO, PiS i SLD. 
Myślicie już powoli o nowych koalicjach?

Arkadiusz Mularczyk: – Uważam, że nie 
należy zbyt wielkiej wagi przykładać do 
sondaży, bo nie do końca jest jasne według 
jakich kryteriów są one robione. Proszę 
zwrócić uwagę, że wyniki sondaży jeszcze 
się nigdy w Polsce nie sprawdziły.
– W ramach błędu statystycznego chyba się 
jednak sprawdzają.

Mularczyk: – Ale właśnie jedna partia 
może mieć w wyborach te trzy procent 
więcej, inna trzy procent mniej i wyjdzie 
coś zupełnie innego niż jest w sondażach.
– Wyobraźmy sobie jednak, że budzicie się pa-
nowie w powyborczy poniedziałek, PSL–u fak-
tycznie nie ma w Sejmie i co się dzieje? Łapie-
cie za telefony i przekonujecie się wzajemnie, 
że trzeba wrócić do idei PO–PiS–u?

Andrzej Czerwiński: – Sondaże posługują się 
statystyką, a statystyka jest częścią mate-
matyki, więc jest to dość precyzyjnie przy-
gotowane badanie. Sondaże oczywiście są 
ważne, ale bezpośrednim sprawdzianem są 
wybory. Dlatego przykładamy wagę do son-
daży, jednak bez przesady. Dzięki sondażom 
wiemy m.in., że przez trzy lata naszych rzą-
dów mamy społeczne wsparcie i akceptację 
dla naszych działań. Kiedyś daliśmy obietni-
cę, że przez cztery lata naszym naturalnym 
partnerem będzie PSL i niebawem wspólnie 
zdamy sprawozdanie z tego, co zrobiliśmy.
– A ja myślałem, że panowie odpowiecie, że bez 
względu, jak będzie jesienią wyglądała koalicja 
rządząca, to wy jesteście gotowi współpraco-
wać przy pewnych przedsięwzięciach dla mia-
sta i regionu. Będziecie razem pracować np. na 
rzecz budowy nowego mostu, obwodnic i wie-
lu innych spraw?

Mularczyk: – Zmartwię pana, ale wspólne 
lobbowanie niewiele daje. Sprawa jest bole-
śnie prosta – albo jakiś polityk ma mocną po-
zycję w Warszawie i jest w stanie wylobbo-
wać jakąś decyzję, albo takiej pozycji nie ma. 

Przypomnę tylko, co udało się w ciągu dwóch 
lat rządów PiS załatwić: budowa Komendy 
Miejskiej Policji, nowej siedziby straży po-
żarnej, Miasteczka Multimedialnego, Insty-
tutu Sportu przy PWSZ czy centrum onko-
logii przy szpitalu. Teraz porównajmy, jakie 
decyzje o dużych inwestycjach dla Nowego 
Sącza zapadły podczas ponad trzech lat rzą-
dów Platformy? Ja nie jestem w stanie żadnej 
wymienić. To niestety pokazuje, drogi An-
drzeju, że nie potrafiłeś wykorzystać, iż je-
steś posłem partii współrządzącej. 

Czerwiński: – Kiedy słucham tych buń-
czucznych wypowiedzi, co to poseł Mular-
czyk zrobił, to śmiać mi się chce. Przypisuje 
on sobie tyle działań, że głowa boli. Praw-
dą jest, że decyzja o finansowaniu budowy 
Miasteczka Multimedialnego została przy-
jęta przez rządy PiS–u, a wszystkie inne to 
był wynik starań samorządu i organizacji 
społecznych. Np. plany o budowie Instytutu 
Sportu były przygotowywane, kiedy panu 
się jeszcze nie śniło, że będzie posłem. Po-
wstanie PWSZ i jej instytutów to efekt pra-
cy miasta i powiatu, a ja z wieloma ludźmi 
również się nad tym sporo napracowałem. 

Szanowny panie pośle – proszę przegląd-
nąć sprawozdania finansowe, ile pieniędzy 
w tej kadencji trafiło w ramach decentra-
lizacji państwa na Sądecczyznę.

Mularczyk: – No to ja jeszcze dorzucę, 
że za rządów PO doszło do likwidacji Ru-
chu w Nowym Sączu, do zwolnień w Car-
bonie, likwiduje się jednostki Poczty Pol-
skiej w terenie.

Czerwiński: – Takie krakanie psu na budę 
się nie zda, ale to akurat nieprawda, że będą 
likwidowane urzędy pocztowe. Na pewno 
będą zmieniane, ale nie likwidowane.

Mularczyk: – Sztandarowym osiągnięciem 
rządów Platformy w tej kadencji i tak po-
zostanie droga w Kurowie, gdzie przez rok 
nikt nie jest w stanie odbudować stumetro-
wego odcinka jezdni.
– Panowie, zniknie Straż Graniczna z Nowe-
go Sącza?

Mularczyk: – Myśmy w tej kadencji od-
wrócili decyzję komendanta głównego Stra-
ży Granicznej. Nasze działania – pan poseł 
Czerwiński późno, ale również się w nie 
włączył – uratowały Karpacki Oddział Stra-
ży Granicznej. Pytanie tylko na jak długo? 
Myślę, że bardzo dużo będzie zależało od 
wyniku wyborów. Jeśli wybory wygra PiS 
oddział zostanie, jeśli wygra PO komendant 
główny wróci do planów likwidacji jednost-
ki. To są decyzje czysto polityczne, bez żad-
nego klucza merytorycznego. Będę szcze-
ry do bólu: jeśli wybory wygra PO, oddział 
będzie zlikwidowany w 2012 roku.
– Pan poseł Mularczyk zdobył w tym momencie 
tysiąc głosów funkcjonariuszy KOSG.

Mularczyk: – Nie zdobyłem teraz żadnych 
głosów, bo tutejsi funkcjonariusze dobrze 
wiedzą, jak zapadały te decyzje.

Czerwiński: – Słuchając posła Mularczy-
ka, odnoszę wrażenie, iż jest w nim tak po-
tężna siła, że co zainicjuje, to zrealizuje, bez 
względu, czy siedzi w kącie w opozycji, czy 
na ważnym miejscu w koalicji. Dyskusja 
robi się bezsensowna, bo wiele razy roz-
mawialiśmy, kiedy powstało zamieszanie 
wokół KOSG. Poseł Mularczyk rozdzierał 

szaty nad likwidacją oddziału, choć wie-
dzieliśmy, że to nieprawda. Spotykaliśmy 
się na sejmowej Komisji Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, gdzie wszyscy mówi-
li – nie będzie likwidacji.

Mularczyk: – Ta komisja zebrała się już po 
cofnięciu decyzji.

Czerwiński: – Pan poseł zwoływał konfe-
rencje prasowe nawet na chodniku przed 
wejściem do oddziału. Myślę, że każdy oceni 
to sam. Funkcjonariusze i pracownicy cy-
wilni straży wiedzą, że tam są konieczne re-
formy i wiedzą też doskonale, że oferta jest 
fair. Wiadomo, że sądecki oddział dostanie 
inne, nowe zadania, m.in. policyjne – pre-
wencja i zabezpieczenie. Obietnica padła 
i zostanie dotrzymana, bez względu na te 
strachy na Lachy jakie opowiada pan po-
seł Mularczyk.
– Skoro przy służbach mundurowych jeste-
śmy. Odwołano komendanta miejskiego po-
licji Witolda Bodzionego. Tu chyba pytanie do 
pana posła Czerwińskiego, reprezentujące-
go koalicję rządzącą: to Platforma odwołała 
komendanta?

Czerwiński: – Pan komendant Bodziony 
złożył rezygnację z funkcji, umotywował 
to stanem zdrowia i osobistymi sprawami. 
Spotkałem się z nim jakieś trzy tygodnie 
temu, prezentował nam pomysły na nad-
zorowanie naszego miasta. Widać, że żył 
tym, co robi i angażował się. Cieszył się, że 
niedługo będziemy uczestniczyć w otwar-
ciu nowej komendy policji. Nie umiem sko-
mentować, czy jest jakaś inna przyczyna 
jego rezygnacji niż ta formalna, jaką napi-
sał w podaniu do komendanta głównego.

Mularczyk: – No nie, panie pośle! Za trzy 
miesiące będzie otwierana nowoczesna ko-
menda policji. Można powiedzieć, że ostat-
nie lata swojej zawodowej kariery pan Bo-
dziony poświęcił jej powstaniu. Tu sprawa 
jest oczywista – szef MSWiA minister Jerzy 
Miller chce wskazać tam swojego człowie-
ka na funkcję komendanta…

Czerwiński: – A czyim człowiekiem był 
Bodziony, jeśli nie Millera?

Wspólne lobbowanie niewiele daje
ROZMOWA z posłami Andrzejem Czerwińskim (PO) i Arkadiuszem Mularczykiem (PiS)

MULARCZYK: – Zmartwię 
pana, ale wspólne 
lobbowanie niewiele daje. 
Sprawa jest boleśnie prosta 
– albo jakiś polityk ma 
mocną pozycję w Warszawie 
i jest w stanie wylobbować 
jakąś decyzję, albo takiej 
pozycji nie ma
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Mularczyk: – Myślę więc, że przyjdzie tu 
jakiś funkcjonariusz z Krakowa albo War-
szawy. Oczywiście jako powody oficjalne 
podano zły stan zdrowia byłego już komen-
danta, ale myślę, że ambicją i marzeniem 
pana Bodzionego było, by za trzy miesiące 
dokonać otwarcia tej nowoczesnej komen-
dy i jej szefować. To była decyzja politycz-
na – przymuszenie do rezygnacji. Orzechy 
przeciwko kamieniom, że przyjedzie tu ja-
kiś funkcjonariusz z Polski, dokona otwar-
cia i będzie mówił, że zawdzięczamy to 
wszystko Platformie.
– No to pociągnijmy jeszcze wątek służb mun-
durowych. Odwołanie komendanta Straży Miej-
skiej i tzw. afera podsłuchowa to polityka czy 
tylko sprawa dla sądu pracy?

Mularczyk: – Myślę, że i jedno, i drugie. 
Doszło do takiej sytuacji, że pracownicy 
Straży Miejskiej wzajemnie się nagrywali 
w komendzie. Część mediów, w szczegól-
ności jeden z portali należących do polity-
ka Platformy bardzo tę sprawę próbował 
podkręcać, niemalże codziennie publikując 

wiele nowych informacji. Był taki moment, 
kiedy ta sprawa nie była do końca jasna, ale 
po konferencji prezydenta Ryszarda Nowa-
ka, kiedy okazało się, jakie są fakty, spra-
wa nieco się rozpłynęła. Toczy się w sądzie 
pracy spór pomiędzy byłym komendan-
tem i Urzędem Miasta. Próbowano sprawę 
rozdmuchać jako sądecką aferę podsłucho-
wą, ale nie wyszło to kolegom z Platformy.
– Domyślamy się w jakim celu próbowano ją 
rozdmuchać?

Mularczyk: – Myślę, że przede wszystkim 
w celu osłabienia pozycji prezydenta Ry-
szarda Nowaka i podważenia zaufania pu-
blicznego do jego osoby.

Czerwiński: – Nie chcę tego specjalnie ko-
mentować. Sprawa jest w sądzie i to sąd 
rozstrzygnie. Generalnie jednak informacje 
medialne na ten temat chwały urzędowi nie 
przyniosły i to jest fakt, a nie ocena. To, że 
ktoś ma podsłuchy, przechowuje takie na-
grania przez kilka miesięcy – legalnie, nie-
legalnie – to jest sprawa sądu. W normalnie 
funkcjonującym urzędzie, gdyby nie było 

jakichś nieprawidłowości i zgrzytów, to 
o takich sprawach nikt by nawet nie pomy-
ślał. Jeśli pojawił się dym, to do źródła ognia 
trzeba dotrzeć.
– Ale nie dowiedzieliśmy się czy lufy Straży 
Miejskiej były wycelowane w wiceprezydenta 
Jerzego Gwiżdża?

Czerwiński: – Powiedziałem, że nie chcę 
tego komentować. Czekam na sądowe 
wyroki.
– Od jesieni Sądecczyzna nie ma swojego 
przedstawiciela w Zarządzie Województwa Ma-
łopolskiego. Odczuwamy to już?

Czerwiński: – Zrobiliśmy wiele, żeby mieć 
tam swojego przedstawiciela. Nie ma co 
ukrywać, że w samorządzie trwa odwiecz-
na walka Krakowa z regionem i nigdy – jak 
historia uczy – nie pamiętamy, by Kraków 
dbał bardziej o nas niż o siebie. Sytuacja 
jest z pewnością gorsza niż w poprzedniej 
kadencji, ale nie jest też tak, że nie mamy 
wpływu na to, co się dzieje. Członkowie Za-
rządu Województwa obiecali, że będą do-
strzegać potrzeby finansowe Nowego Sącza 

i Sądecczyzny. Widzę, że oni się z tych zo-
bowiązań wywiązują.

Mularczyk: – Sytuacja w Zarządzie Wo-
jewództwa pokazuje olbrzymią słabość 
naszych liderów Platformy – Andrzeja 
Czerwińskiego, Leszka Zegzdy, Zygmun-
ta Berdychowskiego, którzy nie potrafi-
li przeforsować członka Zarządu z Sądec-
czyzny. Efekty niestety będą dla nas ciężkie. 
Nie bądźmy naiwni. Ani pan marszałek Cie-
piela z Tarnowa, ani pan marszałek Sowa 
z Oświęcimia nie będą ciągnęli w naszą 
stronę tylko do swoich ośrodków, bo tam 
są rozliczani i wybierani. Ja po roku rządów 
Platformy w Małopolsce zwrócę się z zapy-
taniem, jakie w tym czasie środki finanso-
we otrzymał Tarnów, Kraków, a jakie Nowy 
Sącz? I to będzie faktyczny wskaźnik, choć 
dzisiaj precyzyjnie jeszcze tego nie wiemy.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ

(Są to fragmenty rozmowy 
przeprowadzonej dla Regionalnej 
Telewizji Kablowej)

CZERWIŃSKI: – Słuchając 
posła Mularczyka odnoszę 
wrażenie, iż jest w nim 
tak potężna siła, że co 
zainicjuje, to zrealizuje, 
bez względu, czy siedzi 
w kącie w opozycji, 
czy na ważnym miejscu 
w koalicji

Andrzej Czerwiński Arkadiusz Mularczyk
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M 
am nadzieję, że 
Szanowny Naczel-
ny DTS nie będzie 
mi miał za złe, je-
śli dzisiaj za spra-
wą szczególnych 

okoliczności, wymknę się na chwi-
lę z sądeckich opłotków i podzielę się 
uwagami nieco szerszej natury. Zain-
spirowany wydarzeniami sprzed kil-
kunastu dni porozmawiam o… po-
ezji. Że nudne? Wcale nie nudne, bo 
niestety wyzwalające (nie tylko we 
mnie) złą energię, ściślej – irytację. 
Tytuł niniejszego felietonu pochodzi 
z wiersza Tadeusza Różewicza. Po-
eta stwierdza w nim, że choć pra-
gnie przemówić do rozsądku możnym 
tego świata, wie, że jego apele i ode-
zwy nie mają żadnej siły przekony-
wania, bo po prostu nikt go nie czy-
ta. Mimo to nie porzuca nadziei, że 
dotrze do głuchych i ślepych, któ-
rzy mając władzę, robią z niej fatalny 
użytek. Wie Różewicz, wiemy i my, 
że poetów słuchać warto. Ale trze-
ba umieć słuchać. I rozumieć. Co daje 
poecie szczególne prerogatywy by-
cia „mistrzem i nauczycielem”? Wy-
ostrzone zmysły: lepiej widzi, lepiej 
słyszy, więcej rozumie. Nic tylko ko-
rzystać z przepastnej skarbnicy na-
tchnionego geniuszu. I tu w zasa-
dzie można by zakończyć rozprawę 
o zbawczych właściwościach literatu-
ry, gdyby nie to, że od czasu do czasu 
przypominają sobie o niej politycy. Ci 
niestety (z wszystkich opcji!) mają to 
do siebie, że potrafią spaprać wszyst-
ko, za co się wezmą. Literaturę też. 
I literatów. Kto ma dobrą pamięć, ten 
wie, co się działo parę lat temu, kie-
dy Sejm Najjaśniejszej Rzeczpospolitej 
miał ogłosić rok 2004 Rokiem Witol-
da Gombrowicza. Ależ była awantura. 
Nagle uaktywnili się „znawcy i miło-
śnicy” literatury (czytaj: posłowie), 
którzy z właściwym sobie brakiem 
wdzięku, przypuścili atak na pisarza, 
odmawiając mu prawa do czegokol-
wiek, a już na pewno do szczególnej 
jubileuszowej fety. Skąd taka aler-
giczna reakcja? Ano stąd, że Gombro-
wicz z takich właśnie jak oni drwił 
i kpił, wytykał im małostkowość, 

głupotę, zacietrzewienie, megaloma-
nię, etc. A zresztą, myślę, że niewielu 
spośród wybrańców narodu w ogó-
le znało twórczość autora „Trans–
Atlantyku”, ale na gdzieś zasłyszane 
hasło, że Gombrowicz jest antypolski, 
natychmiast zareagowało spontanicz-
nie i bezrozumnie. Z trudem udało 
się pomysł rocznicowy przeforsować, 
ale w kolejce czekał już następny an-
tybohater – Czesław Miłosz. Temu 
oberwało się jeszcze bardziej, a nad 
trumną zmarłego rozgorzał spór, ja-
kiego świat nie widział: chować na 
Skałce, czy nie? O co poszło? Powo-
dy były co najmniej dwa: pierwszy, 
że obnosił się zbyt ze swoją litewsko-
ścią, drugi – że w stosunku do Pol-
ski był straszliwie, czasem złośliwie, 
krytyczny. Więc kolejny zdrajca i za-
przaniec (słowo modne, więc wyko-
rzystuję!). Zgoda, pisał o nas tak so-
bie, ale lepiej byłoby, żeby tworzył 
przesłodzone panegiryki? Bo nie zno-
simy krytyki? Tak pisał, bo tak wi-
dział! Boya też wielu nie kochało. Ten 
także, mówiąc słowami satyryka Jana 
Kaczmarka – był w swojej szczero-
ści pornobrutalny. Odbrązowił nam 
paru bohaterów, sponiewierał, nie 
wyłączając narodowych wieszczów. 
No i dobrze. Dla higieny psychicznej. 
O tym wszystkim pewnie bym nie pi-
sał, gdyby nie kolejny przykład lite-
rackiego nadużycia. Oto jeden z pro-
minentnych polityków wydłubał 
z kontekstu „Przesłania pana Cogito” 
Zbigniewa Herberta efektowny cytat, 
który miał poświadczyć jakąś karko-
łomną myśl, ale nie poświadczył. Ra-
czej ją zdyskwalifikował. Był to dobry 
przykład tego, jak nie wolno wyko-
rzystywać najmądrzejszego nawet 
cytatu do z góry założonej tezy. Wdo-
wa po śp. Herbercie nie ma racji, od-
mawiając prawa do powoływania się 
na poezję męża, bo to nasze dobro na-
rodowe, ale jej irytacji się nie dzi-
wię. Przytoczenie słów o „zdradzo-
nych o świcie” było co najmniej nie 
na miejscu. Wnioski: uczmy się czytać 
poezję, choć to strasznie niemodne, 
wsłuchujmy się w głos poetów, bo na-
prawdę warto, powołujmy się na nich, 
ale tylko wówczas, gdy zrozumiemy. 
W przeciwnym razie musimy się li-
czyć z każdym absurdem. Na przykład 
z taką opinią: prezydent Gwiżdż nie 
jest patriotą, ponieważ napisał: Sącz 
ma swego rycerzyka / Co jak Belg ma-
lutki sika!... Nasz rycerzyk sika jak 
malutki Belg? Nie ma na to zgody, pa-
nie prezydencie. Nasz heroSIK sika 
pięknie, sika dostojnie, rzec by można 
patriotycznie. Ręce precz od rycerzy-
ka!... Chyba mnie poniosło.

B 
ardzo wielu teorety-
ków demokracji mar-
twi się o wysoką absen-
cję wyborczą. Traktują 
odsetek obywateli, któ-
rzy przychodzą do ko-

misji wyborczej jak jakiś magiczny 
wskaźnik zdrowia społecznego. Przy-
znam szczerze, że nigdy tego nie rozu-
miałem. Praktyka demokracji pokazu-
je, że z wielkiej mobilizacji wyborczej 
mogą też wyjść rzeczy złe: sukcesy 
partii niezdolnych do odpowiedzial-
ności za rządzenie lub skłonnych do 
nadużywania przemocy. Dlatego pro-
szę nie traktować tego tekstu jako ape-
lu o „podnoszenie jakości polskiej mło-

dej demokracji”, ale raczej jako pewien 
dowód na to, że głosowanie ma sens. 
Dowód skierowany do tych, którzy 
wiedzą, jak chcą głosować, ale w dniu 
wyborów mogą wpaść na pomysł, że 
przecież i tak niczego nie zmienią. 
Wieczorem w programie wyborczym 
do góry pomkną przecież słupki mó-
wiące o rezultatach liczonych w milio-
ny, a zatem… co ja jednym małym gło-
sem mogę. 

Na poziomie okręgu wyborczego 
rzecz jednak ma się inaczej. Od kilku 
tygodni staram się prowadzić symu-
lację możliwych podziałów mandatów 

w oparciu o kolejne sondaże. Kwiet-
niowa średnia sondaży przeniesiona na 
wyniki ostatnich wyborów mówi nam 
o tym, że najbardziej prawdopodobny 
podział mandatów sejmowych na Są-
decczyźnie to 6 dla Prawa i Sprawiedli-
wości i 4 dla Platformy Obywatelskiej. 
Ale nie to jest najciekawsze. Podam 
Państwu liczby, na których oparta jest 
niniejsza symulacja. Zwykle tego nie 
czynię, bo mają one jedynie charakter 
orientacyjny i same w sobie nie są pro-
gnozą. Gdyby wynik sprzed czterech 
lat skorygować o poparcie sondażowe 
z kwietnia, to PiS mógłby liczyć na po-
parcie 143782 wyborców naszego okrę-
gu, PO na 84811, SLD na 21153, a PSL 
– na 19607. W praktyce oznacza to, że 
6 mandat PiS zdobyłoby dość pewnie, 
bo wynik tej partii podzielony przez 
6 daje 23964 głosy. Czwarty mandat 
PO zdobyłaby z wynikiem 21203. Le-
wicy do tego mandatu zabrakłoby za-
tem 51 głosów! Gdyby na partię Grze-
gorza Napieralskiego zagłosowało 
21204 wyborców, to wynik zmienił-
by się na 6:3:1. Oczywiście takie przy-
padki nie zdarzają się często na szcze-
blu parlamentarnym. Ale nie należą też 
do „rzadkich wyjątków”. 

Skoro mówimy już o „kuchni” sy-
mulacji wyborczych, to na podstawie 
wieloletnich obserwacji mogę powie-
dzieć, iż rzeczywisty wynik w na-
szym okręgu będzie znacznie lepszy 
dla PSL – które w ostatnich wyborach 
zdobyło 30 tys. głosów i pewny man-
dat. Dlaczego tak się dzieje? Partia ta 
nie ma bardzo wyrazistego wizerun-
ku i między wyborami nie jest przed-
miotem dużego zainteresowania. Ale, 
gdy przychodzi do głosowania, ma 
bardzo wielu lokalnych kandydatów, 
którzy przyciągają głosy osób nie za-
interesowanych ogólnopolską poli-
tyką i idą głosować na „sąsiada”. Sil-
ni kandydaci mogą też pomieszać szyki 
głównym partiom: będą one zapewne 
uważnie obserwować to, kogo wystawi 
na Sądecczyźnie PJN – bo nawet jeże-
li nie będą to politycy z lokalnej I ligi, 
ale sięgną po wynik na poziomie 10 tys. 
głosów, to będą w stanie poważnie za-
szkodzić tej partii, której wyborców do 
siebie przekonają. Kształtowanie list 
jest zatem dla każdego uważnego ob-
serwatora operacją bardzo ciekawą 
i dodającą informacji pozwalających 
szacować lokalne zmiany poparcia. 

Dzisiejsze 6:4 to nic więcej jak je-
den z prawdopodobnych wyników. 
Ale fakt, że mógłby on zostać zmie-
niony przez grupę 51 wyborców o le-
wicowych sympatiach, którzy zosta-
liby w domu – powinien dać nam do 
myślenia.

51 wyborców, którzy 
zostaną w domach

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Żart 
patetyczny

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie

Dzisiejsze 6:4 to 
nic więcej jak jeden 
z prawdopodobnych 
wyników. Ale fakt, że 
mógłby on zostać zmieniony 
przez grupę 51 wyborców 
o lewicowych sympatiach, 
którzy zostaliby w domu 
– powinien dać nam 
do myślenia
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Od 
początku coś 
mi tu nie grało. 
Coś zgrzytało 
i nie pasowa-
ło. Ale argu-
menty „za” 

były dosyć mocne. Przecież status po-
wiatu grodzkiego to prestiż, to rekom-
pensata za utracone województwo. To 
zwiększony zakres kompetencji, to do-
datkowe zadania i środki na ich realiza-
cję. To większy wpływ miasta na kształ-
towanie rzeczywistości całego regionu. 
Ale z drugiej strony szybko pojawiły się 
oczywiste pytania o sens i uzasadnio-
ne obawy o ewentualne skutki istnienia 
dwóch powiatów. Przecież, kiedy mówi-
my „Sądecczyzna” brzmi to dla nas zu-
pełnie naturalnie. Nie myślimy o dwóch 
niezależnie od siebie istniejących in-
stytucjach, nazwach, pojęciach. Emo-
cjonalnie, mentalnie, ani w żaden inny 
sposób nie wyodrębniamy Nowego Są-
cza jako samodzielnego bytu, a jedynie 
jako główne miasto regionu czy krainy 
geograficznej, ściśle w nią wkompono-
wane. Nie ma też żadnego naturalne-
go, bądź wykreowanego konfliktu po-
między miastowymi i pozostałymi. Nowy 
Sącz nie jest też wreszcie na tyle du-
żym ośrodkiem, by zdominował naj-
bliższą okolicę, jak Kraków, czy nawet 
Rzeszów. Co więcej, wszystkie dostęp-
ne badania potwierdzają istnienie spo-
rej liczby czynników, także demogra-
ficznych, działających coraz bardziej na 
korzyść otaczających miasto wsi. Przy-
taczany już na łamach DTS znakomity 
raport Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. 
„Badanie funkcji, potencjału oraz tren-
dów rozwojowych miast w wojewódz-
twie małopolskim” jasno pokazuje kilka 
zjawisk, które nie mogą stanowić powo-
dów do dumy dla włodarzy Królewskiego 
Grodu, ani argumentów przetargowych 
w rozmowach z powiatem czy też wła-
dzami okolicznych gmin. Jednym z nich 
jest systematyczny spadek ilości miesz-
kańców Nowego Sącza, z jednoczesnym 
dynamicznym ich przyrostem w bezpo-
średnim sąsiedztwie, szczególnie w gmi-
nach: Chełmiec i Nawojowa. Miasto staje 
się coraz bardziej miejscem pracy, sie-
dzibą szkoły średniej lub wyższej, lokali-
zacją popularnego sklepu, czy szansą na 

łyk kultury. I to wszystko nie dla „tych 
ze wsi”, ale po prostu – dla Sądeczan. 

Wszystko to co napisane wyżej słu-
ży wykazaniu, że nie istnieje praktycz-
nie żadne historyczne, funkcjonalne, 
społeczne, kulturowe, czy ekonomicz-
ne uzasadnienie dla wyciągania No-
wego Sącza poza nawias Sądecczy-
zny. Żadne, z wyjątkiem politycznego 
i administracyjnego.

Przed kilku tygodniami wykazywa-
łem logikę kontrowersyjnej tezy, że pre-
zydentowi Ryszardowi Nowakowi po 
prostu nie kalkuluje się zadłużać mia-
sta i zaniedbywać innych potrzeb swo-
ich wyborców kosztem budowy tej cho-
lernej obwodnicy północnej dla wygody 
okolicznych głównie mieszkańców. Ale 
jak śpiewał przed laty Jan Kaczmarek 
„Pero, pero, bilans musi wyjść na zero”. 
I z mniej oczywistych i czytelnych po-
wodów władze wojewódzkie, powiatowe 
i sąsiadujących z miastem gmin upierają 
się przy takim przebiegu tzw. zachodniej 
obwodnicy Nowego Sącza, że równie do-
brze można ją nazwać Autostradą Słoń-
ca. Ulubiona przez decydentów kolorowa 
kreska na mapie nie dość, że przebiega 
w sposób wywołujący konflikty własno-
ściowe i sąsiedzkie, to jeszcze tak oddala 
się od miasta, jakby było ono zadżumio-
ne lub miejscem skażenia radioaktywne-
go. Cała nadzieja w tym, że kolejne prote-
sty mieszkańców Podegrodzia, Podrzecza 
czy innych zainteresowanych miejscowo-
ści doprowadzą do ostatecznego wyty-
czenia przebiegu tej trasy według jedynie 
sensownego wariantu. Czyli maksymal-
nie blisko wałów Dunajca. Tylko wówczas 
bowiem oprócz „obwodzenia” Nowe-
go Sącza może ona spełniać także funk-
cje przyszłego łącznika lewobrzeżnych 
przedmieść z samym miastem. W innym 
przypadku rezydujący w Ratuszu z czy-
stym sumieniem będą mogli powiedzieć: 
„my to byśmy jakieś mosty nawet wybu-
dowali, tylko dokąd?” Zbiorowy protest 
mieszkańców, nie wywołany oczywiście 
strategicznym i dalekosiężnym ich myśle-
niem, lecz sumą ich indywidualnych in-
teresów i zagrożeń, jest ostatnią nadzieją 
na odpowiedzialne wydatkowanie 49 mi-
lionów złotych na tę inwestycję. W prze-
ciwnym wypadku stanie się ona wąt-
pliwej potrzeby alternatywą dla obecnej 
drogi z Chełmca do Naszacowic. 

Retorycznym pozostaje pytanie czy 
z pasztetem takim mielibyśmy do czynie-
nia w przypadku funkcjonowania jedne-
go, wspólnego powiatu? W sytuacji, gdy 
przy podejmowaniu trudnych i skutkują-
cych na wiele pokoleń decyzji najważniej-
sze byłyby nie większe lub mniejsze gier-
ki rządzących. Gdy to jedna Sądecczyzna 
jest najważniejsza. Ale przecież od po-
czątku coś mi tu nie grało…

Sądecczyzna jest 
najważniejsza

K 
iedy chodziłem do 
podstawówki, a w na-
szym kraju szalała ko-
muna, telewizja ser-
wowała tylko dwa 
kanały. Żeby było ory-

ginalnie nazywały się Program Pierwszy 
i Program Drugi. Bywały jednak takie 
dni, gdy nawet ta krucha różnorodność 
ustępowała pola komsomolskiej jednoli-
tości. Na ten przykład co roku w pierw-
szy poranek maja na wszystkich obu ka-
nałach nadawano tę samą transmisję 
z pochodów robotniczych w Moskwie 
oraz innych stolic krajów „zaprzyjaź-
nionych”. Mimo młodego wieku i kom-
pletnego braku zaangażowania w poli-
tykę i tak rzygać mi się chciało, jak na 
to patrzyłem. Owszem, patrzyłem, bo 
zwykle nie miałem nic lepszego do ro-
boty. Szkoła zamknięta, kościół też (no, 
chyba, że to wypadła akurat niedziela), 
po polu wałęsać się nie wypadało, żeby 
ktoś czasem nie zapytał czemu mnie na 
jakimś pochodzie lokalnym nie ma. Ale 
wszystkie te oglądane na ekranie cele-
bracje tchnęły zaduchem jakimś, fał-
szem i sztucznością.

Ktoś mi zadał ostatnio pytanie czy 
nie wydaje mi się, że beatyfikacja Jana 
Pawła II właśnie w ten dzień, pierw-
szy maja, to ze strony Kościoła posu-
nięcie nieco ryzykowne? Kilku pokole-
niom ludzi może się bowiem skojarzyć 
z tamtą komunistyczną przeszłością. 
Tylko, że wówczas mieliśmy pocho-
dy, a teraz oglądniemy mszę. Niemniej: 
na to samo wyjdzie… Otóż – odpowie-
działem – przeciwnie! Wreszcie coś 
się w telewizji pokaże, co nie tylko ma 
szansę skutecznie zmazać mdłe skoja-
rzenia z tamtych zamierzchłych cza-
sów, ale też może zupełnie wyrugować 
z przestrzeni publicznej, czy choć-
by tylko medialnej, tak zwane „świę-
to robotnicze” na rzecz tradycji nowej, 
znacznie bardziej wartościowej. Komu-
nizm bowiem pod otoczką walki z re-
ligią w rzeczywistości próbował stwo-
rzyć swój własny, świecki rodzaj religii. 
Niechlubny kult jednostki stał się z cza-
sem kultem przeklętej trójcy: Lenina 
, Marksa i Engelsa, za tą metamorfozą 
zaś podążyło całe rekwizytorium coraz 
bardziej odrażających atrap.

Z całą pewnością beatyfikacja Jana 
Pawła II będzie uroczystością pełną au-
tentyzmu, bo ta właśnie cecha cha-
rakteryzowała papieża, którego chce-
my wynieść na ołtarze i o którym już 
w parę chwil po jego śmierci powtarza-
liśmy z przekonaniem „Santo subito!” 
Ale mamy tu do czynienia z fenome-
nem jeszcze głębszym. Karol Wojtyła tak 
bardzo fascynował wszystkich za życia 
swoją przystępnością, otwartością i no-
woczesnością, że dopiero teraz do wie-
lu dociera jak wielkim był prorokiem 
i mistykiem. Bardziej od życia na tej zie-
mi cenił życie duszy, które będzie trwać 
wiecznie, a jednocześnie umiłował sła-
bość ciała. Dlatego często ponad chęć 
przetrwania, ponad doznanie przyjem-

ności i ulgi, stawiał walkę w bólu. Wy-
trzymywał napięcie i cierpienie z nieza-
chwianą pewnością, że to wyrzeźbi jego 
duszę na przyszłe wieki. Znajdywał ra-
dość nawet w przegranej, o ile sam poje-
dynek dawał mu się wykazać honorem, 
pasją i wewnętrzną wolnością. Pamię-
tamy dobrze choćby ów dramatyczny 
moment, gdy chciał po zabiegu trache-
otomii udzielić błogosławieństwa Urbi 
et Orbi, lecz nie był już w stanie wy-
dobyć z siebie głosu… Taka uroczystość 
na pierwszy dzień maja, takie wspo-
mnienie, to więc nie żadna pomyłka, 
ale ożywcze novum. Naprawdę świetny 
ruch Benedykta XVI. Choć tej transmisji 
pewnie i tak nie obejrzę, bo mamy wte-
dy u nas Pierwszą Komunię Świętą, za-
pewne więc jedynym nawiązaniem do 
starego systemu będzie moje tradycyj-
ne powitanie maluchów schodzących się 
do kościoła: „cześć, pierwsi komuniści”. 
I Bogu dzięki.

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Niech się święci 
pierwszy maja!

Komunizm bowiem pod 
otoczką walki z religią 
w rzeczywistości próbował 
stworzyć swój własny, 
świecki rodzaj religii. 
Niechlubny kult jednostki 
stał się z czasem kultem 
przeklętej trójcy: Lenina, 
Marksa i Engelsa, za tą 
metamorfozą zaś podążyło 
całe rekwizytorium coraz 
bardziej odrażających atrap.
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Rekomendacje

Karnet kulturalny

28 KWIETNIA

r KRYNICA – ZDRÓJ:  X godz. 20, Kościół 
pw MNMP w Krynicy–Zdroju (Kościół Zdro-
jowy), Koncert TOTUS TUUS „Artyści no-
wosądecczyzny w hołdzie Janowi Pawłowi 
II” – cz. I; 

r NOWY SĄCZ:  X godz. 16.30 – 18.30, Ga-
leria BWA SOKÓŁ, sala edukacyjna, warsz-
taty architektoniczne dla młodzieży.

29 KWIETNIA

r KRYNICA– ZDRÓJ:  X godz. 19, Deptak 
w Krynicy – Zdroju, Występ Zespołu Wa-
wele & Jan Wojdak; godz. 20, Kościół pw 
MNMP w Krynicy–Zdroju (Kościół Zdro-
jowy), Koncert TOTUS TUUS „Artyści 
nowosądecczyzny w hołdzie Janowi Paw-
łowi II” – cz. II; godz. 19.30, Sala Kina 
Cyfrowego, Marian Dziędziel – spotkanie 
autorskie.

30 KWIETNIA

r KRYNICA – ZDRÓJ:  X godz. 12, Dep-
tak, Strong Man, godz. 15.30, Smokey 
Band – złote przeboje – koncert; godz. 17, 
Galeria Sztuki Siedlisko, Finisaż Wysta-
wy Malarstwa VI Międzynarodowy Ple-
ner Malarski w Kręgu Pogranicza Łańcut–
Krzemienna 2010 Międzynarodowy plener 
malarski – Nowica 2010; godz. 20, Ko-
ściół pw MNMP w Krynicy–Zdroju (Ko-
ściół Zdrojowy), Wieczór z Kolbergerem 
(„Tryptyk rzymski”) – wideo; godz. 21, 
Deptak, Teatr Biuro Podróży – spektakl 
„Carmen funabre”.

1 MAJA

r NOWY SĄCZ:  X lokalne uroczystości 
związane z beatyfikacją Jana Pawła II; obiek-
ty Sądeckiej Biblioteki Publicznej, majo-
wy cykl imprez promujących czytelnictwo 
pn.Tydzień Bibliotek; Pałac Młodzieży, Kon-
kurs Recytatorski – skierowany do młodzie-
ży szkolnej, którego ideą jest propagowanie 
żywego słowa.

2 MAJA

r NOWY SĄCZ:  X Sądecki Park Etnogra-
ficzny, oficjalne otwarcie sezonu w Sądec-
kim Parku Etnograficznym i Miasteczku 
Galicyjskim. 

3 MAJA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 11–12.30, Bazy-
lika św. Małgorzaty i Plac 3 Maja, uroczy-
stości związane z 220. rocznicą uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja; godz. 19.30, Plac 3 Maja, 
„Witaj Majowa Jutrzenko...” Dziewiąte Są-
deckie Śpiewanie Patriotyczne z udziałem 
Sceny M i wokalistów MOK.

4 MAJA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 17, MOK, sala 
widowiskowa, koncert operetkowo – mu-
sicalowy w wykonaniu Sądeckiej Orkie-
stry Symfonicznej z MOK – w ramach 
Ogólnopolskiego Kongresu Esperan-
tystów; godz. 18, MOK, sala widowi-
skowa, występ Zespołu Regionalnego 
„Sądeczanie”. 

5 MAJA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 12, płyta sądec-
kiego Rynku, prapremiera publicznego wy-
konania Hymnu Europy przez połączone 
chóry i orkiestrę – happening; godz. 15.30, 
MOK, sala widowiskowa, koncert w wyko-
naniu zespołów artystycznych MOK – Tańca 
Estradowego „Tęcza”, Wokalno – Tanecz-
nego „Tralalinki”, Tańca Nowoczesnego 
„Katharsis” oraz wokalistów – w ramach 
Ogólnopolskiego Kongresu Esperanty-
stów; godz. 18, Ratusz, sala konferencyj-
na, 232. Koncert u Prezydenta w ramach 
XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Odnalezionej – z udziałem Kwartetu A’VI-
STA z Krakowa oraz solistów: Henryka Bła-
żeja (flet), i Teresy Kaban (fortepian); godz. 
20, MOK, sala widowiskowa, Koncert Jean 
Marca Leclerga „JOMO” – muzyka i show-
mana z Tuluzy. 

WARTO WIEDZIEĆ:

r MARIAN DZ IĘDZ IEL   X charaktery-
styczny aktor filmowy i teatralny, pamiętny 
w roli ojca panny młodej w głośnym „We-
selu” Wojciecha Smarzowskiego i Horsta 
w „Komorniku”. Rodowity Ślązak; jeden 
z aktorów Kazimierza Kutza. Debiutował 
u tego reżysera w filmie „Sól ziemi czarnej” 
(1969). Rok wcześniej nastąpił jego debiut 
na małym ekranie w jednym z odcinków 
„Stawki większej niż życie” (1968). U Kut-
za wystąpił później wielokrotnie: w fil-
mach „Perła w koronie” (1971) i „Śmierć jak 
kromka chleba” (1994) oraz w serialu „Sła-
wa i chwała” (1997). W 1980 zagrał w po-
etyckim obrazie Janusza Kidawy, w cało-
ści mówionym śląską gwarą – „Grzeszny 
żywot Franciszka Buły” z Andrzejem Gra-
barczykiem. Brawurowa kreacja w gło-
śnym obrazie Smarzowskiego „Wesele” 
(2004) przyniosła aktorowi Orła oraz na-
grodę na FPFF w Gdyni za Najlepszą Pierw-
szoplanową Rolę Męską. W 2005 roku zagrał 
obok Bogusława Lindy w sensacyjnym fil-
mie „Czas surferów” oraz pojawił się w roli 
Horsta w nagrodzonym Grand Prix FPFF 
w Gdyni „Komorniku” Feliks Falka.

r CARMEN FUNEBRE  X inspiracją do tego 
przestawienia były nasilające się konflik-
ty etniczne, wybuchy nacjonalizmu i woj-
na w Bośni. Podczas przygotowań człon-
kowie zespołu spotkali się z uchodźcami 
z byłej Jugosławii. Ich relacje przyczyniły się 
do powstania uniwersalnych metafor opi-
sujących los wygnańców. W przedstawie-
niu „Carmen funebre” Teatr Biuro Podróży 
używa spektakularnych środków przycią-
gających uwagę zarówno doświadczone-
go widza jak i przypadkowego przechodnia. 
Szczudła, ogień, efekty świetlne, przejmu-
jąca muzyka wywołują lęk i współczucie. 
W spektaklu używa się niewielu słów, ale 
sekwencja sugestywnych obrazów wywo-
łuje u widza silne wrażenie.

XVI  M IĘDZYNARODOWY FEST IWAL 
I  X IV  KONKURS SZTUKI  WOKALNEJ 

IM.  ADY SAR I  PN.  „SZTUKA WOKALNA 
EUROPY ŚRODKOWEJ” : 

57 młodych śpiewaków z 15 krajów (Au-
stralia, Austria, Chiny, Chorwacja, Czechy, 
Dominikana, Iran, Kanada, Niemcy, Polska, 

Republika Korei, Republika Południowej 
Afryki, Słowenia, Słowacja, Ukraina) zo-
stało zakwalifikowanych do XIV Konkursu 
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, który odbę-
dzie się w Małopolskim Centrum Kultu-
ry SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniach 29 
kwietnia – 8 maja 2011. 

PROGRAM

r 29 KWIETNIA  (P IĄTEK) ,  X godz. 20.15 
– Bazylika św. Małgorzaty
Antonín Dvořák – ŚWIĘTA LUDMI-
ŁA OP. 71 B 144 (ORATORIUM) – POLSKIE 
PRAWYKONANIE
Petr Altrichter (Czechy) – dyrygent, Kate-
řina Kalvachová–Šmídová (Czechy) – so-
pran – Ludmiła, Jana Wallingerová (Czechy) 
– alt – Świętosława, Jaroslav Březina (Czechy) 
– I tenor – Borzywoj, Josef Zedník (Czechy) 
– II tenor – rolnik, Jozef Benci (Słowacja) – bas 
– Święty Iwan Orkiestra Filharmonii w Brnie 
oraz Chór Filharmonii w Pradze (Czechy).

r 30 KWIETNIA  (SOBOTA) ,  X godz. 19.00 
– sala im. Romana Sichrawy
Otwarcie XIV Międzynarodowego Kon-
kursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari oraz 
losowanie kolejności występowania 
kandydatów.

r 1  MAJA (N IEDZ IELA) ,  X godz. 10.00–
13.00 oraz 15.00–18.00 – sala im. Lucjana 
Lipińskiego
Przesłuchania I etapu.

r 2 MAJA (PONIEDZ IAŁEK) ,  X godz. 
10.00–13.00 oraz 15.00–18.00 – sala im. Lu-
cjana Lipińskiego
Przesłuchania I etapu.

godziny wieczorne – sala im. Lucjana Lipiń-
skiego – OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU

r 3 MAJA (WTOREK) ,  X godz. 10.00–
13.00 oraz 15.00–18.00 – sala im. Lucjana 
Lipińskiego
Przesłuchania II etapu.

r 4 MAJA (ŚRODA),  X godz. 10.00–
13.00 oraz 15.00–18.00 – sala im. Lucjana 
Lipińskiego
Przesłuchania II etapu. 

godziny wieczorne – sala im. Lucjana Li-
pińskiego – OGŁOSZENIE WYNIKÓW II 
ETAPU

r 5 MAJA (CZWARTEK) ,  X godz. 19.00 
– Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nie-
pokalanej w Nowym Sączu
Krzysztof Penderecki – SIEDEM BRAM 
JEROZOLIMY
Krzysztof Penderecki – dyrygent, Maciej 
Tworek – asystent dyrygenta, Iwona Hossa 
– sopran, Izabela Matuła – sopran, Agniesz-
ka Rehlis – mezzosopran, Adam Zdunikow-
ski – tenor, Wojciech Gierlach – bas, Jerzy 
Trela – narrator, Narodowa Orkiestra Sym-
foniczna Polskiego Radia w Katowicach, 
Chór Filharmonii im. Karola Szymanow-
skiego w Krakowie, Chór Polskiego Radia 
w Krakowie, Teresa Majka–Pacanek, Artur 
Sędzielarz– kierownicy chórów.

r 6 MAJA (P IĄTEK) ,  X godz. 18.00 – sala 
im. Lucjana Lipińskiego
Przesłuchania III etapu z towarzyszeniem 
Orkiestry Opery Krakowskiej
Tomasz TOKARCZYK – dyrygent, Stefan 
MÜNCH – prowadzenie.

godziny nocne – sala im. Lucjana Lipińskie-
go – OGŁOSZENIE WYNIKÓW III ETAPU.

r 7 MAJA (SOBOTA) ,  X godz.11.00 – sala 
konferencyjna hotelu BESKID
KONFERENCJA PRASOWA Z UDZIAŁEM 
LAUREATÓW XIV MIĘDZYNARODOWEGO 
KONKURSU SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY 
SARI, godz. 19.30 – sala im. Lucjana Lipiń-
skiego, UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD
KONCERT LAUREATÓW XIV MIĘDZYNA-
RODOWEGO KONKURSU, SZTUKI WO-
KALNEJ IM. ADY SARI 
ORKIESTRA OPERY KRAKOWSKIEJ, To-
masz TOKARCZYK – dyrygent.

r 8 MAJA (N IEDZ IELA) ,  X godz. 19.00 
– SOKÓŁ, sala im. Lucjana Lipińskiego

Duke Ellington – SACRED CONCERTS, Big–
Band i Chór Akademii Muzycznej w Krako-
wie, Wojciech Groborz – dyrygent, Katarzy-
na Sobek – sopran, Ilona Szczepańska – alt, 
Piotr Kwinta – baryton, Rafał Supiński – tan-
cerz, Lidia Matynian – przygotowanie chóru

KINGA STUDZIŃSKA
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Sport

NARCIARSTWO. Justyna Kowal-
czyk po powrocie z obozu regenera-
cyjnego na dalekiej Kamczatce Świę-
ta Wielkanocne spędziła w rodzinnej 
Kasinie Wielkiej. Jedna z najlepszych 
biegaczek narciarskich na świecie już 
myśli o przygotowaniach do kolejne-
go sezonu.

Trzykrotna triumfatorka Pucharu 
Świata do rodzinnego domu przy-
jechała dopiero w Wielkanoc. Na 
pobyt z rodzicami nie miała jednak 
zbyt wiele czasu. 

– Jeszcze nie rozpoczynam 
przygotowań i treningów, ale też 
mam sporo różnych zobowiązań do 
wypełnienia w najbliższych dniach 
– powiedziała na swojej oficjalnej 
stronie Justyna Kowalczyk. – Mam 
wiele różnych spraw do załatwie-
nia, więc wolnego też nie będzie aż 
tak dużo. Swoje muszę zrobić i wy-
biegać bez względu na wszystko. 

Będziemy jednak z trenerem szu-
kać nowych rzeczy. Mam duże re-
zerwy, trochę poeksperymentu-
jemy i może uda się je zmniejszyć. 
Teraz będzie na takie eksperymen-
ty najlepszy czas. Jesteśmy zado-
woleni z pobytu w sanatorium na 
Kamczatce, ale jakie on konkret-
nie przyniesie rezultaty, zobaczy-
my dopiero w następnych miesią-
cach. Jeżeli po długich i ciężkich 
przygotowaniach do sezonu nie 
będą mnie męczyć żadne kontu-
zje i urazy, to będziemy mogli po-
wiedzieć, że ten wyjazd się opłacił.

Od połowy maja najlepsza polska 
biegaczka zacznie przygotowania 
do startów w sezonie 2011/12. Pod 
koniec miesiąca Justyna wraz z tre-
nerem Aleksandrem Wierietielnym 
wyjedzie na pierwsze zgrupowa-
nie. Później będzie już żyła w ryt-
mie trzy tygodnie obozu i tydzień 
pobytu w domu. (JABU)

B IEGANIE.  Najstarszy biegacz 
w Polsce, o którym pisaliśmy 
w lutowym numerze DTS, nadal 
jest w świetnej kondycji. 84–latek 
pochodzący z podlimanowskie-
go Szyku wystartował w Cracovia 
Mini Maraton. 

Reprezentant KS Limanowa Forrest 
pokonał trasę 4,2 km wokół krakow-
skich Błoni w czasie 50 minut. – Pan 
Edward, gdy zobaczył z daleka metę, 
powiedział, że jak będzie już bli-
żej mety, to trzeba będzie włączyć 
czwarty bieg. I tak było! Jak zwykle 

z uśmiechem i w dobrej formie po-
konał całą trasę. W dodatku dostał 
cenną nagrodę od organizatorów dla 
najstarszego uczestnika – wspomi-
na towarzyszący my na trasie Mate-
usz Wroński, prezes klubu.

Edward Mucha na co dzień 
mieszka w Rudzie Śląskiej, ale 
większość czasu spędza w ro-
dzinnym domu na Lima-
nowszczyźnie. Przez 30 lat był 
górnikiem w kopalni w Siemia-
nowicach Śląskich. Uważa, że 
bieganie to najlepszy sport dla 
osób w każdym wieku. (JOMB)

LUDZ IE .  Trener Dariusz Wójtowicz, 
z którym jeszcze niedawno Sandecja 
osiągała największe sukcesy w swojej 
stuletniej historii, znalazł nową pra-
cę. Wybór jest bardzo zaskakujący.

Dariusz Wójtowicz został szkole-
niowcem Puszczy Niepołomice, 
ostatniego zespołu II ligi (grupa 
wschodnia). Pod koniec ubiegłe-
go roku Wojtowicz zrezygnował 
z pracy w Sandecji, czołowej dru-
żyny I ligi. Umowa została rozwią-
zana za porozumieniem stron. Wy-
dawało się, że Wójtowicz nie będzie 
miał problemów ze znalezieniem 
zatrudnienia w innym pierwszoli-
gowym klubie. Wielu widziało go 
nawet jako trenera w Ekstrakla-
sie. Przecież rok wcześniej z Sande-
cją zaskoczył całą piłkarską Polskę. 
Sądeczanie, będąc beniaminkiem, 
zajęli 3. miejsce w lidze. Puszcza 
w praktyce już spadła do III ligi. Co 
więc skusiło Wójtowicza?

– Czasami trzeba zrobić krok 
w tył, żeby potem wykonać dwa do 

przodu – tłumaczy swoją decyzję 
Dariusz Wójtowicz. – Moje ambi-
cje sięgają wyżej. W Puszczy mam 
możliwość pracy długofalowej.

W Puszczy Dariusz Wójtowicz 
będzie trenował piłkarzy, którzy 
mają za sobą występy w Sandecji 
i Kolejarzu Stróże. Jest to: Tomasz 
Księżyc (Kolejarz), Krzysztof Ra-
dwański (Kolejarz), Arkadiusz Se-
rafin (Sandecja i Glinik Gorlice), 

Sebastian Janik (Sandecja). Ostatni 
z wymienionych zawodników zo-
stał ściągnięty do Nowego Sącza za 
czasów Wójtowicza z młodzieżo-
wych drużyn Wisły Kraków.

Debiut byłego trenera Sandecji 
w Puszczy Niepołomice był nie-
udany. Prowadzony przez niego 
zespół przegrał w Łowiczu z Peli-
kanem 0–1 i nadal zajmuje ostat-
nie miejsce w II lidze. Drużynie 
z Niepołomic pozostały już tylko 
teoretyczne szanse na utrzymanie.

Dariusz Wójtowicz mimo roz-
wiązania kontraktu z Sandecją 
w rundzie wiosennej przyjeżdżał 
na mecze swojej niedawnej dru-
żyny, pozostając wiernym kibicem 
sądeckiej ekipy. Widział w swoim 
byłem zespole drużynę, którą stać 
na walkę o Ekstraklasę. Przypo-
mnijmy, że szkoleniowiec odszedł 
z Sandecji, nie godząc się z polity-
ką klubu w sprawie wizji drużyny 
w perspektywie kilku najbliższych 
lat. Tak przynajmniej brzmiała ofi-
cjalna wersja. (JABU)

P IŁKA NOŻNA.  Prawie 85 tys. dzieci powalczy o Pu-
char Tymbarku, tytuł Mistrzów Polski i wyjazd na stadion 
Ajaksu Amsterdam. Wynik ten sprawia, że rozgryw-
ki o Puchar Tymbarku to największa w Polsce impreza 
sportowa dla dziesięciolatków i młodszych dzieci.

Rekordowa liczba dzieci zagra w tegorocznej XI edycji 
Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku”, czyli Mistrzostwach Polski dziew-
cząt i chłopców w kategorii U–10. W porównaniu 
z ubiegłoroczną, w rozgrywkach weźmie udział po-
nad dwukrotnie większa liczba piłkarzy i piłkarek. 
Żadna impreza sportowa w Polsce nie angażuje aż 
tylu zawodników w jednej tylko kategorii wiekowej. 
Co powoduje, że dziesięciolatki i młodsze dzieci tak 
chętnie biorą udział w Turnieju?

 – Myślę, że udział w Turnieju o Puchar Tymbar-
ku sprawia, że każdy uczestnik może poczuć się jak 
prawdziwa gwiazda futbolu, biorą przecież udział 
w oficjalnych Mistrzostwach Polski – powiedział Da-
riusz Czech, prezes firmy Tymbark. – Dzięki Turnie-
jowi młodzi zawodnicy często po raz pierwszy z po-
dwórkowych czy osiedlowych boisk przechodzą na 
profesjonalne stadiony. To rozpala wyobraźnię i mo-
tywuje do treningów. Nie bez znaczenia jest też na-
groda główna.

 – Oczywiście, jestem bardzo usatysfakcjonowa-
ny – dodał prezes Czech, poproszony o skomento-
wanie tegorocznej frekwencji Turnieju. – Prawie 85 
tys. uczestników to naprawdę imponujący wynik. 
To tak, jakbyśmy do gry w piłkę zachęcili całkiem 
spore polskie miasto. Ten wynik to dla mnie tak-
że dowód, że nasze wysiłki, wkładane w przygoto-
wanie kolejnych edycji Turnieju, mają sens, bo po-
zwalają tylu tysiącom dzieci odkryć i rozwinąć ich 
sportowe talenty.

 Z województwa małopolskiego do tegoroczne-
go Turnieju zgłosiło się 8700 zawodników. Pierwsze 
mecze rozegrane zostaną na etapach gminnych i po-
wiatowych. Następnie najlepsze drużyny spotkają 
się podczas finałów wojewódzkich. Przy tegorocznej 
frekwencji nie będzie łatwo zdobyć prestiżowy tytuł 

mistrza województwa, który jest przepustką do ko-
lejnych etapów Turnieju. Drużyny, złożone z najlep-
szych reprezentantów województwa, którym się to 
uda, wyjadą na jeden z czterech obozów szkolenio-
wych. Zwycięzcy Wielkiego Finału zdobędą Puchar 
Tymbarku, tytuł Mistrza Polski U–10, oraz nagrodę 
główną – bilet do Amsterdamu, gdzie m.in. zwiedzą 
stadion Amsterdam. 

 (JABU)

Regeneracja, odpoczynek 
i kolejne przygotowania
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Nestor 
na czwartym biegu

Rekordowa ilość uczestników 
powalczy o marzenia

Zmierzał na szczyt, trafił do Puszczy
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Andrzej Czerwiński

DTS PATRONUJE.  W długi ma-
jowy weekend szykuje się grat-
ka dla posiadaczy kultowego gar-
buska i wszystkich miłośników tego 
modelu Volkswagena. Ponad 60 
VW Beetle ruszy w paradzie z Lima-
nowej przez Nowy Sącz do Gródka 
n.Dunajcem.

– Ten zlot będzie miał szczególne 
znaczenie. Zmarł nasz prezes, za-
łożyciel New Beetle Club Poland, 
Andrzej Zasina. Przegrał wal-
kę z chorobą, nie doczekał zlotu, 
na który bardzo chciał jechać. To 
był jego pomysł, by zorganizować 
imprezę w Małopolsce, tak żeby 
Czesi i Słowacy z zaprzyjaźnione-
go klubu mieli bliżej i mogli wziąć 
w niej udział. Teraz chcemy, aby 
pamięć o naszym kapitanie nie 
umarła i aby ta „łódź” przez niego 

zbudowana płynęła dalej. Chce-
my upamiętnić najlepszego i naj-
bardziej oddanego „garbuskom” 
człowieka. Każdy z samochodów 
biorących udział w zlocie będzie 
miał czarną kokardkę przypomi-
nającą o naszym Kolczyku, jak go 
nazywaliśmy – wyjaśnia Irek Frą-
czyk organizator imprezy.

Międzynarodowy Zlot VW Be-
etle Majówka 2011 rozpocznie się 
w sobotę 30 kwietnia na parkingu 
pod Limanowskim Domem Kul-
tury, gdzie zbierają się wszyst-
kie garbuski. O 9.30 samocho-
dy ruszą w paradzie do Nowego 
Sącza, wcześniej przystając pod 
wyciągiem na Łysej Górze. O 12. 
powinny dotrzeć na Rynek w No-
wym Sączu, a o 14. skierują się 
do Gródka n.Dunajcem. Później 
impreza będzie miała charakter 

zamknięty, tylko dla uczestni-
ków zlotu.

Atrakcją dla miłośników mo-
toryzacji będzie m.in. prezenta-
cja jedynej wersji wyścigowej VW 
New Beetle w Polsce z ekipy Gła-
dysz Racing Team.

– To jedyna w Polsce wersja 
rajdowa. Będzie można posłuchać 
jak brzmi specjalny silnik, wsiąść 
i zapiąć pasy – zapowiada Irek.

Udział w paradzie zadeklarowa-
ło 60 właścicieli garbusów z Polski, 
Czech i Słowacji. Wszyscy posiada-
cze tego modelu Volkswagena mogą 
zapisać się jeszcze na zlot na stronie 
forum NBCP www.newbeetle.pl lub 
też po prostu przyjechać do Lima-
nowej i dołączyć do kolumny.

Patronat medialny nad imprezą 
objął „Dobry Tygodnik Sądecki”.

(JOMB)

Garbusy paradują
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No to mamy tradycję
Właśnie dowiaduję się o zanikającej w naszych stronach tradycji 
„wyrzędów”, którą praktykuje się z wielkanocnej niedzieli na ponie-
działek. Z grubsza polega ona na robieniu głupawych i mało wybred-
nych psikusów lub kawałów w rodzaju odwrócania znaków drogo-
wych, zdemontowania komuś bramy wejściowej, nawrzucania na 
podwórko śmieci i innego dziadostwa albo zamalowania okien far-
bą. To, że można komuś coś przy okazji zniszczyć, uszkodzić czy na-
razić na niepotrzebne koszty, to już zupełnie inna broszka. Jakoś nie 
jestem zwolennikiem, by tradycja nawet ta najbardziej święta uświę-
cała wszystko. Za chwilę komuś z ograniczoną (a może nazbyt buj-
ną?) wyobraźnią przyjdzie do głowy pomysł odkręcenia śrub w sa-
mochodowych kołach, zamurowania drzwi wejściowych albo rozlania 
czegoś na schodach, w ramach starego dowcipu ze skórką od bana-
na. A potem uradowanych z kultywowania obyczaju ludzi najlepiej 
polać kubłami śmigusowej wody, żeby mieli tradycje w pakiecie. To ja 
już wolę, żeby ta tradycja zanikła i nikt jej nie przypominał, bo akurat 
w tym przypadku granica między głupotą, wandalizmem a humorem 
i dobrym smakiem jest wyjątkowo cienka.

(JAR)
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