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Poszerzone programy nauczania, profile wybierane przez uczniów, 
8 godzin języka angielskiego w tygodniu, zajęcia od 8.00 do 15.00

Bezpieczeństwo, prestiż, komfort nauki

SZKOŁA Z AUTORYTETEM
U NAS NIE TRZEBA SIĘ LOGOWAĆ! JEŻELI JESTEŚ DOBRY, BĘDZIESZ PRZYJĘTY JUŻ DZIŚ!

Akademickie Gimnazjum i Liceum
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 63 
telefon (18) 442 31 06
www. akademickie.wsb-nlu.edu.pl

NAJLEPSZE WYNIKI NAUCZANIA – PIERWSZE MIEJSCA W RANKINGACH SZKÓŁ !
R E K L A M A

R E K L A M A

JEDYNY TAKI WŁOSKI WIECZÓR
TYLKO U NAS W   STRAUSS CAFFE – KAWIARNIA – WINIARNIA

- AUGUSTIN KELLER

PIĄTEK 11.05.2012 r.  -  godz. 18:00

DEGUSTACJA WIN WŁOSKICH
+  BUFET SZWEDZKI ( SMAKOŁYKI I SPECJALNOŚCI WŁOSKIE 

Z ZAPACHAMI WŁOSKICH ŚWIEŻYCH ZIÓŁ )
+  1 DZBAN WINA BIAŁE LUB CZERWONE ( 1 litr NA 2 OSOBY )
+  MUZYKA GRATIS

NIEZAPOMNIANE CHWILE PRZY MELODIACH WŁOSKICH

CENA OD OSOBY   70,00 zł
TYLKO ZA REZERWACJĄ DO CZWARTKU 10.05.2012 r. do godziny 22:00

E-mail. Sc@strausscaffe.com
Tel. 665 014 261, 600 883 311

S E  R  D  E  C  Z  N  I  E     Z  A  P  R  A  S  Z  A  M Y

Sądeczanie nie wystąpią na piłkarskim Euro 2012? Tylko pozornie. Kilku już wystąpiło 
w reprezentacji Polski! Krzysztof Golonka – szerzej znany m.in. jako finalista pro-
gramu „Mam talent” – wystąpił w teledysku oficjalnej piosenki Euro2012 "Endless 
Summer" wykonywanej przez niemiecką wokalistę Oceanę. Futbolowy freestaler z 
Tęgoborzy wystąpił tym razem nie indywidulanie, ale w drużynie wraz z członkami 
swojego zespołu "KG Freestyle Team": Franciszkiem Potoczkiem (uczeń 2 klasy I LO  
Nowym Sączu) oraz Pawłem Kwitem (uczeń 2 klasy II LO w Nowym Sączu).
Kto jeszcze teledysku nie widział, polecamy koniecznie pod adresem: 
http://www.youtube.com/watch?v=5EVhiBGvVFc&feature=share

NASI LUDZIE NA EURO NASI LUDZIE NA EURO 2    122    12
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Kary są dotkliwe
Przynajmniej co drugi komu-
nikat wysyłany przez sądecką 
policję do mediów zawiera in-
formację o nietrzeźwym kieru-
jącym pojazdem. Nawet zapo-
wiadane wzmożone kontrole 
przed długim weekendem nie 
powstrzymały kierowców, by, 
po spożyciu alkoholu, nie sia-
dać za kółkiem.

ROZMOWA  z podinsp. 
ANDRZEJEM KROKIEM, 
naczelnikiem Działu Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Nowym Sączu

– W długi majowy weekend padł 
rekord kierowców złapanych na 
podwójnym gazie?

– Jeśli mówimy o rekordzie, 
to mało chlubnym. Mimo in-
formacji o wzmożonych kon-
trolach policji od 27 do 3 maja 
ujawniliśmy 19 nietrzeźwych 
kierowców. To bardzo dużo. 
Zanotowaliśmy dziewięć zda-
rzeń z 18 rannymi osobami. Wy-
nikały one jednak nie z pro-
wadzenia samochodu w stanie 
nietrzeźwości, ale z nadmier-
nej prędkości i nieprawidło-
wych manewrów.
– Zostawiając piratów, a wraca-
jąc do nietrzeźwych. Nie pomaga-
ją apele ani kary? Może są za mało 
dotkliwe?

– Są dotkliwe. W przypad-
ku jazdy w stanie nietrzeźwym 
(ponad 0,5 promila) trzeba li-
czyć się z wysoką grzywną, po-
zbawieniem wolności do 2 lat 
czy zakazem prowadzenia sa-
mochodu nawet do lat 10. Od 
0,2  do 0,5 promila kary są niż-
sze, ale i tak prawo jazdy może 
być zatrzymane na 6 lat.
– Jest jakaś kontrola nad kie-
rowcami, którym odebrano pra-
wo jazdy?

– Nie ma gwarancji, że taka 
osoba nie wsiądzie za kierow-
nicę. To się niestety zdarza. Tłu-
maczę to jako kompletny brak 
odpowiedzialności i wyobraź-
ni. Tak samo zresztą jak jaz-
dę po alkoholu. Policja może to 
odkryć tylko w trakcie patrolu 
drogowego. Każdy patrol może 
na miejscu sprawdzić każdego 
kierowcę. Kierowcy muszą so-
bie zdawać sprawę, że wbrew 
pozorom odpowiedzialność 
materialna za spowodowanie 
wypadku podczas jazdy mimo 
zakazu sądowego lub pod wpły-
wem alkoholu jest bardzo duża. 
Towarzystwo ubezpieczenio-
we ściąga wszystko z kieszeni 
kierowcy.

Rozmawiał (BOG)

Helikopter wzięty na klatę
Artur Puszko, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrze-
ja Śniadeckiego w Nowym Sączu, przyjął „na klatę” helikopter 
straży granicznej i oficjalnie (27 kwietnia) otworzył zmoder-
nizowane lądowisko przy szpitalu:  – Przebudowa powstałe-
go w 1968 r. lądowiska kosztowała 1,6 mln zł. Działa ono już od 
stycznia tego roku. Do tej pory odnotowaliśmy już 6 lądowań, 
nie tylko śmigłowców pogotowia. Z lądowiska mogą korzystać 
wszystkie  statki powietrzne, bowiem zostało ono wpisane do 
ewidencji Urzędu Nadzoru Lotnictwa Cywilnego. Kilka tygodni 
temu przyziemił tu prywatny helikopter. Pilot potwierdził, że 
lądowisko ma dobry system oznakowania i na płycie ląduje się 
bezpiecznie. Całość jest monitorowana, więc nie obawiamy się 
o ogrodzenie lądowiska, które notorycznie było niszczone przez 
chuliganów. Dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego posiada-
nie lądowiska to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim wyj-
ście naprzeciw pacjentom, którzy wymagają natychmiastowego 
przetransportowania do szpitali w innych miastach.

4. iejscem w XVII ran-
kingu małopolskich li-
ceów może pochwalić 

się Akademickie Liceum Ogól-
nokształcące im. Króla Bolesła-
wa Chrobrego w Nowym Sączu. 
Jako jedyna sądecka szkoła zna-
lazło się w pierwszej dziesiątce. 
18. miejsce zajęło I LO, a 28. – II 
LO. Autorzy rankingu pod uwa-
gę brali przede wszystkim wy-
niki matury z języka polskiego, 
angielskiego, matematyki, hi-
storii, geografii, biologii i wiedzy 
o społeczeństwie na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. 
Najlepszy wynik ALO osiągnę-
ło w punktacji średniej z angiel-
skiego, plasując się na 2. miejscu 
w Małopolsce obok IX Prywatne-
go LO z Krakowa i I Społecznego 
LO z Krakowa.

219. miejsce zajmu-
je Fakro w naj-
nowszym ze-

stawieniu tygodnika „Polityka” 
500 największych polskich firm. 
Przychody ze sprzedaży produk-
tów sądeckiego przedsiębior-
stwa wyniosły 1 120 000 tys. zł. 
Ranking nie podaje jaki jest zysk 
netto firmy, która zatrudnia 
3 300 osób. Dla porównania li-
der rankingu PKN Orlen rok 2011 
zamknął przychodami ze sprze-
daży w wysokości 79 037 121 tys. 
zł. Biorąc jednak pod uwagę tyl-
ko branżę budowlaną, Fakro wy-
pada dużo lepiej, bo jest na miej-
scu 19. w kraju.

Tajemnicze 
samobójstwa 
wśród księży
[…] Coś złego dzieje się w diece-
zji, która z jednej strony ma naj-
wyższą liczbę księży i powołań, 
z drugiej zaś najwyższy wskaźnik 
samobójstw wśród duchownych. 
Trudno mi powiedzieć, w czym 
leży problem, ale z pewnością nie 
jest on związany z jedną osobą 
(tylko diabłem czy ordynariuszem 
diecezji). Ponieważ samobójstwo 
popełniają księża w różnym wie-
ku, o dużej różnicy lat w kapłań-
stwie, i na różnych stanowiskach 
w Kościele, teoria jednoczynniko-
wa raczej się nie sprawdzi.

Z pewnością jednak problem 
nie tkwi w samych kapłanach, 
którzy odebrali sobie życie. Pro-
blemy mają bowiem nie tylko 
księża w diecezji tarnowskiej, 
w odróżnieniu jednak od nich 
nie szukają dla nich rozwiązania 
w śmierci. Z jakiegoś powodu nie-
którzy duchowni tarnowscy boją 
się żyć z własnymi słabościami, nie 
wierzą w moc nawrócenia, i nie 
mają zaufania w pomoc ze strony 
swoich przełożonych i współbra-
ci w kapłaństwie.

Diecezja tarnowska czeka na 
nominację swego pasterza. Bę-
dzie on musiał zmierzyć się z tym 
trudnym problemem zarówno dla 
księży, jak i wiernych diecezji. 
Oby był to człowiek, który będzie 
umiał uleczyć tę ranę, bo nie wy-
starczy wszystko zrzucić na dia-
bła, albo udawać, że nic niepoko-
jącego nie ma miejsca […].

(o. Jacek Prusak SJ, 
deon.pl)

TYDZ IEŃ W L ICZBACH A TO C IEKAWE

TRZY PYTANIA. . . PRZECZYTANE
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Maj to miesiąc nie tylko matur. 
W nowy etap dorosłości – duchowej 
– wkraczają drugoklasiści. W maju po 
raz pierwszy przystępują do Komu-
nii Świętej.

ROZMOWA  z katechetą 
ks. MACIEJEM JAKUBOWSKIM

– Kiedy pyta ksiądz dzieci, czym jest 
Pierwsza Komunii Św. i z czym im 
się kojarzy, jakie najczęściej padają 
odpowiedzi?

– Dzieci już od począt-
ku katechizacji, czyli od 
przedszkola przygo-
towują się do tego 
wielkiego wyda-
rzenia, jakim jest 
przyjęcia Jezusa do 
serca, czekają na 
ten dzień i bardzo 
go przeżywają. Jest 
dla nich czymś wy-
jątkowym. Mówią, że to 
moment, kiedy pierwszy raz 
przyjmą Jezusa do serca.
– A nikt nie mówi o prezentach?

– Prezenty to też dla nich waż-
ny moment, choć myślę, że całą 
tę buchalterię z prezentami roz-
kręcają dorośli. Dzieci cieszą się 
często z najmniejszych, najdrob-
niejszych rzeczy. Dla nich przygo-
towanie do uroczystości i jej prze-
życie jest czymś szczególnym.
– Pamięta Ksiądz swoją Pierwszą 
Komunię? 

– Ze swojej Pierwszej Komu-
nii Św. pamiętam moment, kiedy 

przygotowywałem się do wypo-
wiadania wezwań w modlitwie po-
wszechnej. Było to wielkie prze-
życie, żeby wszystko wypadło jak 
najlepiej i żeby się nie pomylić. 
Udało się. Jednak największym 
przeżyciem było podejście do księ-
dza i przyjęcie Hostii do serca.
– Dziś można odnieść wrażenie, że 
bardziej niż duchowym przeżyciem 
Pierwsza Komunia Święta stała się 
przeżyciem finansowym. Goście prze-
ścigają się w zakupie prezentów (po-
noć tablet już zastąpił rower), a ro-

dzice uroczystość komunijną 
przekształcają w małe we-

sele. Jak mądrze prze-
żyć ten czas, by dziec-

ko wyniosło z niego 
coś więcej niż tylko 
prezenty?

– Jak już wspo-
mniałem, niestety 

to dorośli nakręca-
ją się nawzajem i robią 

z tego duchowego prze-
życia coraz częściej imprezę, 

w trakcie której trzeba się jak naj-
lepiej i bogato zaprezentować. My-
ślę, że przeżycie tego dnia wśród 
najbliższych, w gronie rodziny, po 
uroczystej mszy świętej przy nor-
malnym świątecznym obiedzie, bę-
dzie wyjątkowym przeżyciem dla 
dziecka. Restauracje, sale bankie-
towe nie oddadzą klimatu blisko-
ści rodziny i wyjątkowego dnia na-
szych ukochanych pociech. Życzę 
wszystkim, aby ten czas spotkania 
z Jezusem był także szczególnym 
czasem bliskości rodziny. (TEO)

Informacje

R E K L A M A

OFERUJEOFERUJE
Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu 

przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, lok. 02, 30-074 Kraków (Budynek SKwP), 

tel./fax 12/6320345, www.info-jozefkrol.pl, mail: info@fhu-jozefkrol.pl  

Krakowie,

Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu 

przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, lok. 02, 30-074 Kraków (Budynek SKwP), 

tel./fax 12/6320345, www.info-jozefkrol.pl, mail: info@fhu-jozefkrol.pl  

Szkolenia prowadzone będą w Krakowie,

Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu 

przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, lok. 02, 30-074 Kraków (Budynek SKwP), 

tel./fax 12/6320345, www.info-jozefkrol.pl, mail: info@fhu-jozefkrol.pl  

Szkolenia księgowe gwarancją 
wysokich standardów rachunkowości w firmach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FHU Józef Król Sp. Jawna ogłasza nabór na szkolenie 

„Specjalista ds. rachunkowości” 

Krakowie,

Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu.

stanowiące II stopień cyklu szkoleń, umożliwiających uzyskanie
Certyfi katu Dyplomowanego Księgowego, zgodnie z wytycznymi

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (kod zawodu 331301). 
Rekrutacja trwa do 23 maja 2012 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu
przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, lok. 02, 30-074 Kraków (Budynek SKwP),

tel./fax 12/6320345, www.info-jozefkrol.pl, mail: info@fhu-jozefkrol.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

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

Dorośli nakręcają 
komunijną buchalterię

R E K L A M A

Ależ byłoby 
nudno!
Senator Stanisław Ko-
gut (PiS) solidaryzuje się 
z mediami! Senator kocha 
dziennikarzy i nie zgadza 
się na kneblowanie im ust! 
Dał temu wyraz w swoim 
oświadczeniu dotyczącym 
planowanej zmiany usta-
wy Prawo prasowe. Bra-
wo! Z takim wsparciem od 
razu poczuliśmy się le-
piej! Przecież nie od dzi-
siaj wiadomo, że senator 
kocha media i jest to mi-
łość odwzajemniona. No, 
nawet jeśli nie ze wszyst-
kimi mediami to uczucie 
przebiega w sposób sie-
lankowy, to i tak ogól-
nego wrażenia nie psuje, 
bo przecież nie istnieje w 
przyrodzie miłość bez kol-
ców. Dociekliwi od razu 
zaczęli analizować, dla-
czego senator Kogut tak 
głośno broni prawa me-
diów do wolności? Dla-
czego? Przecież to proste! 
Spróbujmy sobie wyobra-
zić życie Stanisława Ko-
guta bez mediów i sądec-
kie media bez Koguta! To 
niemal niemożliwe! Praw-
da, że od razu zrobiło się 
nudno?
 (KCH)

SMS

Pisze do nas Czytelniczka: „Na rogu 
ulicy Grodzkiej i Nawojowskiej jest 
cmentarz zmarłych na epidemię cho-
lery w 1831 i 1866. Przy ul. Grodzkiej 
jest szkoła ekonomiczna, do której 
prowadzą schody od tej właśnie ulicy, 
jednak zarząd szkoły zajął cmentarz, 
zrobił wejście i wyjście do budynku. 
Na tymże cmentarzu stał parafialny 
kościółek pod wezwaniem św. Woj-
ciecha od XII do XVIII w., a po zmar-
łych został pomnik z Panem Jezusem 
na krzyżu. Szkoła zaś dosłownie zro-
biła z cmentarza planty. Na cmen-
tarzu było dużo drzew ale się je „po 
cichu” wycinało, a pniaki zostały 
zatarte. Obok kapliczki rosną dwie 
piękne, zabytkowe lipy ocenione na 
80–90 lat. Niestety te okazałe drze-
wa podcięto zostawiając tylko kiku-
ty. Podobno szkoła chce zająć miejsce 
na obrzeżach cmentarza od ul. Nawo-
jowskiej i przeznaczyć na reklamy. 
Od dziecka, od 1932 r. mieszkałam 
obok, zajmowałyśmy się kapliczką, 
najpierw mamusia, a po jej śmierci 

w 1964 r. – ja. Codziennie chodziłam 
do kapliczki i widok okaleczonych 
drzew wprawił mnie w osłupienie 
i szok. Chciałam wziąć gałąź i zatrzy-
mać jako dowód, pracownicy firmy 
Sita natychmiast wszystko zabra-
li i bardzo szybko posprzątali. Tak się 
też robi na miejskim cmentarzu przy 
– żeby nie było śladu. W Nowym Są-
czu wycina się wszystko co piękne, co 
zielone, a równocześnie podaje się do 
naszej wiadomości, że Sącz ma bardzo 
zanieczyszczone powietrze. Gdzie za-
tem mamy szukać świeżego, nieska-
żonego powietrza? Mieszkam przy 
ulicy Henryka Sienkiewicza. Tam też 
zniszczyli nam dwie wierzby. Jak to 
zobaczyłam, było już za późno. Roz-
paczałam, byłam zaskoczona, zszo-
kowana. Pytałam kto kieruje tym 
zniszczeniem, ale pracownicy firmy 
SITA posprzątali, co jest ich wypró-
bowaną metodą. Te drzewa były dla 
nas bezcenne – wspaniałym ratun-
kiem w czasie upału i przede wszyst-
kim powietrzem. Wycięto także całe 

drzewa od wielu lat rosnące i wzdłuż 
chodnika. Jakim prawem na naszym 
podwórku i w imię jakiego prawa wy-
cina się w Sączu wszystko co piękne 
i zielone pozbawiając mieszkańców 
czystego powietrza?

STEFANIA MAAK

W jednym przypadku działaliśmy na 
polecenie szkoły, a w drugim na zle-
cenie urzędu miasta. Zajmujemy się 
pielęgnacją zieleni, a nie jej usuwa-
niem. Dzieje się to tylko i wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach, np. 
kiedy konary zagrażają bezpieczeń-
stwu. Każda wycinka drzewa w mie-
ście ma miejsce tylko i wyłącznie za 
wyraźną zgodą urzędu i w uzasad-
nionych przypadkach. Najczęściej 
zresztą za jedno wycięte drzewo sa-
dzimy dziesięć. Zresztą proszę zoba-
czyć jak wygląda miasto. Nie mamy 
się czego wstydzić, bo Nowy Sącz to 
oaza zieleni. 

ZBIGNIEW KOWAL
prezes spółki SITA

Wycinka tylko 
w uzasadnionych przypadkach

INTERWENCJA
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Wyciąg dla… rowerów [k]
W Kasinie Wielkiej na legendar-
nej górze Śnieżnica otwarto w nie-
dzielę dwie trasy zjazdowe dla ro-
werów. Jak twierdzą gospodarze, 
miejsce to zmieniło się w ostat-
nim czasie praktycznie nie do po-
znania. Wytyczona jest już rów-
nież trzecia trasa, ale jej realizacja 
uzależniona jest od zainteresowa-
nia tymi właśnie otwartymi. Do-
tychczas przyzwyczajeni byliśmy, 
że z wyciągów w górach korzysta-
ją głównie narciarze. Te są przysto-
sowane dla rowerzystów. Kolej na 
Śnieżnicę czynna jest od godz. 11 do 
18, a całodzienny karnet kosztuje 25 
zł. 4–osobowy wyciąg krzesełko-
wy pokonuje 300–metrową różnicę 
wzniesień w 8 minut.

Groził rodzinie, 
zamachnął się na policjanta
Nawet do 10 lat więzienia gro-
zi mężczyźnie, któremu postawiono 
zarzuty czynnej napaści na policjan-
ta z Komisariatu Policji w Grybo-
wie. Do zdarzenia doszło wieczo-
rem w poniedziałek 7 maja, kiedy 
funkcjonariusze mieli interwenio-
wać w sąsiedniej miejscowości, po 
zgłoszeniu awantury rodzinnej. Po 
dotarciu na miejsce, zauważyli po-
dejrzanie zachowującego się męż-
czyznę. Kiedy chcieli go wylegity-
mować, wyciągnął nóż i zamachnął 
się na jednego z policjantów. Został 
obezwładniony. Napastnik miał 1,7 
promila alkoholu. Nie tylko wobec 

funkcjonariuszy był agresywny, 
wcześniej groził żonie i synowi, że 
ich zabije.

Pościg za sprawcą kolizji
34–latek na ul. Królowej Jadwi-
gi w Nowym Sączu, kierując oplem 
calibrą, doprowadził do zderze-
nia z oplem tigrą i uciekł z miejsca 
zdarzenia. Poszkodowany, 65–let-
ni warszawiak zawiadomił policję 
i sam udał się w pościg za spraw-
cą. Pojazd udało się mu zatrzymać 
na ul. Gwardyjskiej. Kierowca, jak 
i dwoje pasażerów wysiedli z sa-
mochodu i zaczęli uciekać. Przybyli 
na miejsce policjanci przeszukiwa-
li teren przy rzece Kamienicy. Za-
trzymali podejrzane osoby, dwóch 
mężczyzn (30 i 34 l.) i kobietę (20 
l.), którzy podczas legitymowania 
znieważyli funkcjonariuszy, kieru-
jąc pod ich adresem wulgarne sło-
wa. Przeszukując ich samochód 
funkcjonariusze ujawnili ponad-
to środki odurzające w postaci ma-
rihuany oraz przyrząd służący do 
konsumpcji narkotyków. 34–latek 
prowadzący pojazd był pod wpły-
wem alkoholu, miał 1,5 promila. Za 
posiadanie narkotyków grozi im do 
3 lat pozbawienia wolności, za znie-
ważenie policjantów do roku, na-
tomiast kierowca dodatkowo od-
powie za prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości, spowodo-
wanie kolizji drogowej oraz uciecz-
kę z miejsca zdarzenia.

Ekstradycja
7 maja w Piwnicznej–Zdroju zatrzy-
mani przez Karpacki Oddział Straży 
Granicznej mężczyźni zaatakowa-
li konwojujących ich funkcjonariu-
szy i uciekli, rabując im broń służ-
bową. KOSG wraz z policją udało 
się zatrzymać zbiegów w rejonie 
ul. Targowej w Piwnicznej–Zdro-
ju w kompleksie budynków dawne-
go Zakładu Komunalnego. W wyni-
ku działań szturmowych budynek 
zaczął się palić. Do akcji musia-
ły wkroczyć oddziały PSP. Na szczę-
ście to tylko scenariusz ćwiczeń do-
wódczo–sztabowych pod krypt. 
„Ekstradycja”, jakie przeprowadzili 

policjanci i strażnicy, korzystając 
z gościnności władz gminy.

Potrącony rowerzysta, 
ranny kierowca ciągnika
63–letni rowerzysta ma złama-
ny kręgosłup po tym, jak wjechał 
w niego opel. Do wypadku doszło 
6 maja w Maszkowicach. Kierowca 
opla na skrzyżowaniu ulic, wyprze-
dzając rowerzystę, skręcił w prawo, 
zajeżdżając mu drogę. Mężczyzna 
trafił do szpitala. Kierujący samo-
chodem był trzeźwy. Kierowca in-
nego opla, 29–letni mieszkaniec 
Rożnowa, 4 maja w Bartkowej–Po-
sadowej zderzył się z ciągnikiem Ur-
sus. Do wypadku doszło prawdopo-
dobnie, kiedy próbował wyprzedzić 
pojazd. 72–letni kierowca ciągni-
ka skręcił wówczas w lewo. Starszy 
mężczyzna doznał ciężkich obra-
żeń ciała i został przetransportowa-
ny helikopterem do krakowskie-
go szpitala. 29–latek poniósł ogólne 
obrażenia ciała. Złamaną nogę ma 
natomiast 16–letni motorowerzysta, 
w którego wjechała 40–letnia ko-
bieta kierująca mercedesem. 1 maja 
na drodze w Bilsku nagle zjechała na 
przeciwległy pas ruchu, doprowa-
dzając do wypadku. Chłopiec trafił 
do szpitala.

Złodziej samochodowych kół
Na 2,5 tys. zł wycenił straty kra-
kowianin, któremu w Gródku nad 
Dunajcem złodziej skradł cztery 
koła od skody. Tej samej nocy – 30 
kwietnia/1 maja w pobliskim Tropiu 
skradziono cztery koła z seata. Wła-
ściciel również wycenił straty na 2,5 
tys. zł. Sprawcy jeszcze nie udało się 
ustalić.

Torebka nie dla złodzieja
Nie udało się 17–latkowi obrabo-
wać 47–latki. Kobieta zaatakowana 
wieczorem przez chłopca, nie po-
zwoliła odebrać sobie torebki. Mimo 
że w wyniku szarpaniny upadła na 
ulicę, nie wypuściła swej własno-
ści z rąk. 17–latek uciekł. Pokrzyw-
dzona zgłosiła sprawę na policję. 
Na podstawie informacji i rysopisu 
1 maja funkcjonariusze zatrzymali 

podejrzanego. Postepowanie w tej 
sprawie prowadzi policja z Nawojo-
wej. 29 kwietnia natomiast w bia-
ły dzień przy al. Batorego w Nowym 
Sączu pięciu chłopców napadło na 
86–letniego mężczyznę. Przewró-
cili staruszka i skradli mu saszetkę 
z pieniędzmi. Policja zatrzymała po-
dejrzanych sprawców w wieku 12–
16 lat. Okazało się, że godzinę przed 
rozbojem, usiłowali wyrwać toreb-
kę 54–letniej kobiecie idącej ul. Ma-
tejki. Nieletni za swoje czyny odpo-
wiedzą przed sądem rodzinnym.

Śmiertelnie porażeni przez piorun
Dwaj 16–latkowie z Bobowej zginęli 
rażeni piorunem podczas burzy, jaka 
przeszła nad miastem 4 maja. Ciała 
chłopców odnalazła babcia jednego 
z nich w pobliżu drogi do domu.

Nowy samochód i strażackie 
odznaczenia [n]
Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Łabowej wzbogaciła się 
o nowy samochód ratowniczo–ga-
śniczy marki Mercedes. Auto kosz-
towało 570 tys. zł i zostało zakupio-
ne dzięki finansowemu wsparciu 
samorządu gminy Łabowa, Komen-
dy Wojewódzkiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Krakowie i Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku OSP 

w Krakowie. Oficjalne przekaza-
nie samochodu jednostce odbyło 
się podczas obchodów Dnia Straża-
ka w Łabowej. Święto było okazją do 
wręczenia medali oraz odznaczeń. 
Starosta nowosądecki Jan Golonka, 
wyróżniających się w służbie, uho-
norował Złotym i Srebrnymi Jabł-
kami Sądeckimi. Srebrne otrzymali: 
ks. Kamil Wróbel i Artur Kloze. Zło-
tym uhonorowany został Mieczy-
sław Cabak.

WOPR woła o pomoc
Sądeckie Wodne Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe chce zorga-
nizować koncert charytatywny, 
z którego dochód zostałby przezna-
czony na zakup sprzętu, który zo-
stał zniszczony podczas powodzi 
w 2010 r. Dwa lata temu WOPR–
owcy brali czynny udział w akcji 

Tydzień w skrócie
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przeciwpowodziowej na Popradzie. 
Ratownicy ewakuowali mieszkań-
ców Muszyny – Folwarku, a tak-
że pomagali w Nowym Sączu, Kry-
nicy, Piwnicznej i Barcicach. Sporo 
sprzętu uległo wtedy zniszczeniu, 
a ten, który pozostał, jest już sta-
ry i zużyty. „Czynimy także starania 
o pozyskanie sprzętu medycznego, 
który pozwoli na szerszą edukację 
wśród dzieci, młodzieży i osób star-
szych” – czytamy w piśmie skiero-
wanym do Starostwa Powiatowe-
go w Nowym Sączu. „Celem WOPR 
jest ochrona życia i zdrowia ludz-
kiego zagrożonego utonięciem. Re-
alizujemy to przez czuwanie nad 
bezpieczeństwem ludzi nad wodą 
oraz niesienie bezpośredniej pomo-
cy tonącym. Członkowie WOPR od 
1 maja do 30 września 2012 r. będą 
pełnić społecznie całodobowe dyżu-
ry w Gródku nad Dunajcem (Jezio-
ro Rożnowskie).” – Przekazujemy 
siedem tysięcy złotych na działania 
mające zapewnić bezpieczeństwo na 
Jeziorze Rożnowskim w sezonie let-
nim – wyjaśnia starosta nowosą-
decki Jan Golonka.

Zderzenie cysterny w Newagu [k]
Pożar stolarni, zderzenie cyster-
ny z wagonem kolejowym, wy-
ciek kwasu siarkowego, kil-
ka rannych osób – to scenariusz 
ćwiczeń Krajowego Systemu 

Ratowniczo–Gaśniczego, zarządza-
nia kryzysowego i obrony cywilnej 
pk. „NEWAG – 2012”, które prezy-
dent Ryszard Nowak – przewod-
niczący Miejskiego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego przeprowadził 
przy współdziałaniu Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej z Wydziałem Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Miasta Nowego 
Sącza na terenie zakładu pracy Ne-
wag S.A.

Biblioteka ciągle w grze
Sądecka Biblioteka Publiczna ogła-

sza internetowy konkurs: „Sandecja 
ciągle w grze”. Rozstrzygnięcie i roz-
danie nagród odbędzie się 15 maja 
br. w piwnicach biblioteki przy ul. 
Franciszkańskiej 11 podczas spotka-
nia z trenerem, prezesem oraz piłka-
rzami klubu MKS Sandecja. Impreza 
jest organizowana w ramach IX Ogól-
nopolskiego Tygodnia Bibliotek pod 
nawiązującym do Euro 2012 hasłem 
„Biblioteka ciągle w grze”. A dziś, 
10 maja SBP zaprasza na „Noc w bi-
bliotece” Start godz. 18. Szczegóły na 
www.sbp.nowysacz.pl.

Sukces solistów 
z Pałacu Młodzieży [i]
Wioletta Smajdor, solistka Stu-
dia Piosenki działającego w Pa-
łacu Młodzieży, zajęła II miejsce 
w XVII Międzynarodowym Festi-
walu Piosenki i Pieśni Maryjnej pod 
hasłem: „Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus i Maryja Mat-
ka Kościoła”, który odbył się w Ło-
dzi. W tym roku na scenie pojawiło 
się ponad 1000 dzieci, które zapre-
zentowały własne lub zaaranżowa-
ne piosenki i pieśni religijne. Laure-
atka konkursu oraz Wojciech Batko, 
który otrzymał wyróżnienie, ćwi-
czą śpiew pod kierunkiem Doroty 
Szymbary oraz Leszka Zygmunta.

WSB zasłużona dla miasta
Rada Miasta Nowego Sącza podjęła 
decyzję o przyznaniu Wyższej Szko-
le Biznesu – NLU Tarczy Herbowej 
„Zasłużony dla Nowego Sącza”. Bę-
dzie to element uroczystości 20–le-
cia uczelni.

Ziobro w okręgu nr 14
Liderzy Solidarnej Polski odby-
wają cykl spotkań w całym kra-
ju, w ten sposób, próbując zbudo-
wać struktury swego ugrupowania. 
12 maja szef SP Zbigniew Ziobro od-
wiedzi Podhale, Limanową i Gorlice. 

Jak informuje poseł Arkadiusz Mu-
larczyk po każdym takiej wizycie 
przybywa nowych członków So-
lidarnej Polski. Nie potrafi jednak 
precyzyjnie określić, ilu ich już jest.

Michalik w roli poety [l]
Janusz Michalik, dyrektor arty-
styczny Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, dał się już poznać jako reży-
ser i aktor. Tym razem wystąpił 
w roli poety. Podczas autorskie-
go wieczorku prezentował swój 
pierwszy tomik „Kastor i Pol-
luks”, który jest zbiorem staran-
nie wyselekcjonowanych wierszy, 
jakie pisze już od kilkudziesię-
ciu lat. Autor bawi się słowem tak 
samo dobrze jak na scenie.

OGŁOSZENIA DROBNE

W Nowym Sączu - przy Łubince 
(wygodny parking) mieszkanie 
49 m kw. dwupokojowe, 1 piętro, 
po remoncie - sprzedam.
tel. 501 446 605, 504 163 743

W Zabrzeży - budynek użytkowy 
pilnie sprzedam. Cena 350 tys. 
tel. 501 738 698

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRO-
JEKTOWE (budynki mieszkalne, 
usługowe) 608 036 191, 
698 347 214, 18 446 31 46
www.anabiuroprojektowe.pl
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1188 444400 4466 1155
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1188 444400 7755 7744
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Sądeckie Centrum Autogaz
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FIRMA JUBILERSKA A. i M. PIETRZKIEWICZ

ZAPRASZAMY

(na przeciw Bazyliki œw. Ma³gorzaty, wejœcie od ul. Œw. Ducha)

poniedzia³ek - pi¹tek: 10.00 - 18.00
sobota: 10.00 - 15.00

»PRACOWNIA i SKLEP«

WYSZYÑSKIEGO 3
NOWY S¥CZ tel. 501-108-005

OBR¥CZKI ŒLUBNE � RABATY � BRYLANT GRATIS �
� CENA od 400 z³ �

BI¯UTERIA Z£OTA I SREBRNA GOTOWA I NA ZLECENIE

NAPRAWY, RENOWACJA STAREJ BI¯UTERII, CZYSZCZENIE

SKUP SREBRA, Z£OTA I KAMIENI NATURALNYCH

Śladem naszych publikacji

Nie takie imię

Apeluję, aby nie mylono imie-
nia tak wspaniałego człowieka 
– pisałam o Nim w jednym z Al-
manachów Sadeckich r. VI nr 
1/2 (58/59) – jakim był Zbigniew 
Borowski, a taka pomyłka zaszła 
w DTS z 12 kwietnia br. w artyku-
le o pomniku Mickiewicza.

Brakowało mi tam zdjęcia ów-
czesnych pomysłodawców siedzą-
cych przy projekcie tegoż pomni-
ka. Gdyby nie zrobiono w trakcie 
budowy pomnika fuszerki i nie 
skrócono go o jeden segment może 
nie byłoby postaci skądinąd nie-
szkodliwego, a lubianego Stasia, 
a wieszcz z trochę wyższa spo-
glądałby na nas i grał na lirze. 
W załączeniu przesyłam to zdję-
cie (czwarty od lewej – Zbigniew 
Borowski).

Co zaś do Pana Borowskiego, 
który urodził się w Strzałkowie 
pod Wrześnią, do Gimnazjum Kla-
sycznego uczęszczał w Gnieźnie, 
brał udział w kampanii wrześnio-
wej, dostał się do oflagu pod Ham-
burgiem, brał udział w powstaniu 
warszawskim, a w 1953 r. na za-
lecenie lekarza, aby przeniósł się 
w nasze strony dla poratowania 
pogarszającego się zdrowia(przez 
to „wyrzucili” go z oflagu) przy-
bywa do naszego miasta i w spar-
tański, ale imponujący sposób 
robi rewolucje w sadeckim mu-
zeum (jest dyrektorem od 1957 r.) 
i w Związku Artystów Plastyków 
w naszym mieście.

Pozdrawiam, ANNA TOTOŃ
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WSPOMNIENIA.  15 czerwca 1952 r. 
o godz. 18 odbył się wieczorek poże-
gnalny maturzystów z kadrą pedago-
giczną. „Niestety – jak donosi szkolna 
kronika – na skutek słabej organiza-
cji wieczorek przekształcił się w mię-
dzyszkolną zabawę taneczną”. Po 60 
latach pierwsi absolwenci Technikum 
Kolejowego Ministerstwa Komunika-
cji (dziś Zespół Szkół nr 4) w Nowym 
Sączu spotkali się, by powspominać 
tamte lata. Tym razem oficjalnej czę-
ści nie zabrakło, ale zabawa taneczna 
też się odbyła. 

W 1952 r. mury „dziadowni”, jak 
wówczas sądeczanie nazywali bu-
dynek przy ul. Ducha (mieścił się 
tam bowiem wcześniej Dom Opieki 
Społecznej) , opuściło 190 uczniów. 
W tegorocznym zjeździe uczestni-
czyło 29 z nich. 

– Byliśmy niezwykle zgranym 
rocznikiem. Co pięć lat spotykali-
śmy się na podobnych zjazdach. Ten 
jest szczególny – chyba ewenement: 
60 lat od matury! To się rzadko zda-
rza. Niestety ze spotkania na spotka-
nie jest nas coraz mniej. Ale jestem 
pewien, że to nie ostatni zjazd – mówi 
81–letni Tadeusz Michalski. Przez ko-
legów nazywany kronikarzem. Na 
sobotnie spotkanie w ZS nr 4 spisał 
bowiem wspomnienia swoje i po-
prosił o przygotowanie podobnych 
retrospekcji kilku innych kolegów 
ze szkoły, by – jak mówi – „utrwa-
lić w pamięci atmosferę czasów na-
szej młodości”. – W tym wieku wiele 
rzeczy umyka, ale pewnych się nigdy 
nie zapomina. Moje maturalne wspo-
mnienia będą, mam nadzieję, mieć 
swój finał niebawem – mówi pan 
Tadeusz, ciesząc się na myśl o spo-
tkaniu z nieznajomym, który na kil-
ka dni przed egzaminem dojrzałości 
złamał mu podczas meczu obojczyk. 
– On tego nawet nie pamięta, a ja pi-
szę o tym z sentymentem: 

„Kwiecień, to okres intensywne-
go przygotowania do matury. […] Po 
lekcjach spotykałem się z kolegami: 
Kazkiem Marmonem i Otkiem Kor-
dysem […] i w formie dyskusyjnej 
przygotowywaliśmy się do matury 
z przedmiotów zawodowych i ma-
tematyki. Później okazało się, że 
wybrana przez nas metoda była do-
bra, a przede wszystkim bardzo sku-
teczna. […] Dzień, który najbardziej 
utkwił mi w pamięci z tego okresu 
mojego życia, a jego skutki odczu-
wam do dnia dzisiejszego to 1 maja 
1952 r. W tym dniu zebraliśmy się na 
placu między Starym Cmentarzem, 
a Domem Kultury Kolejarza, aby 
uczestniczyć w pochodzie 1–majo-
wym, na którym miała wystąpić na-
sza grupa gimnastyczna z przygoto-
wanym na tę uroczystość zestawem 
„piramid” (na zdjęciu). […] Po po-
łudniu mieliśmy umówiony mecz 
naszej szkolnej drużyny piłkarskiej 
w Podegrodziu z tamtejszą druży-
ną LZS, w ramach tak zwanej ak-
cji „MIASTO WSI”. […] Jak zwykle 
grałem jako obrońca. Potrafiłem […] 
twardo i odważnie bronić dostępu 
do własnej bramki. W czasie jednego 

z takich ataków ich pomocnik posłał 
piłkę wysokim lobem w pobliże na-
szej bramki. Ja wyskoczyłem, aby 
wybić ją głową. W tym momencie 
ich napastnik zaatakował tak nie-
fortunnie, że łokciem uderzył mnie 
w lewy obojczyk. Upadłem na mu-
rawę. […] Potem zapytałem kolegów 
o jego nazwisko. Był to żołnierz, bę-
dący na urlopie w swojej rodzinnej 
wsi, później znany lekkoatleta, bie-
gający 110 m przez płotki w klubie 

sportowym WKS Wawel Kraków: 
Stanisław C. Mimo że spotkanie to 
zakończyło się naszym wysokim 
zwycięstwem 9:1, to jednak ja po-
niosłem sromotną porażkę. […] Za-
bieg operacyjny przeprowadził, je-
śli dobrze pamiętam, dr Sarnowski 
chyba 3 lub 4 maja. Polegał on na 
oczyszczeniu rany z odprysków ko-
ści, zespoleniu obu części obojczyka 
jakimś nierdzewnym drutem, unie-
ruchomieniem lewego przedramie-
nia i zagipsowaniu klatki piersiowej 
tak, że z pancerza gipsowego wysta-
wała mi tylko lewa dłoń i prawa ręka 
z przedramienia. Koledzy przynosi-
li mi zeszyty, kalkowe kopie nota-
tek z odbywających się jeszcze lekcji 
oraz informacje o przedmaturalnych 
nowinkach. […] W połowie maja eg-
zamin maturalny rozpoczął się od 
pracy pisemnej z języka polskiego. 
[…] Dla przeglądającego dokładnie 
moje arkusze egzaminacyjne (gdy-
by się do dziś zachowały) zacieka-
wiłyby go małe otworki znajdujące 
się na obwodzie kartek. Tymczasem 
[…] abym zagipsowany mógł cokol-
wiek pisać, musiałem przypiąć ar-
kusz do stołu napinkami. 

[…] Ta pierwszomajowa przygo-
da z 1952 r. będzie miała ciąg dal-
szy. Udało mi się bowiem nawią-
zać kontakt z drugim uczestnikiem 
tego „zderzenia”. W przyjacielskiej 
rozmowie opowiedział mi o swo-
jej drodze życiowej. Ukończył studia 
na AWF, zdobył uprawnienia trener-
skie piłki siatkowej. […] Uzgodnili-
śmy nasze spotkanie na lato tego roku 
w Podegrodziu. Mam nadzieję, że bę-
dzie to spotkanie „dwóch przyjaciół 
z boiska” po 60 latach”. 

Oprac. (EDU)

R E K L A M A

Edukacja

R E K L A M A

Nastolatek często słyszy takie sło-
wa od pilnującej mamy, która 
z niepokojem spogląda na swojego 
syna/córkę i próbuje mieć na nie-
go/nią wpływ. Tymczasem dziec-
ko reaguje wręcz odwrotnie, gdy 
słyszy „podniesiony” ton głosu. 
Nie reaguje tak, jakbyśmy chcieli. 
Bywa opryskliwy, a nawet wulgar-
ny. Jak więc motywować nastolat-
ka do obowiązków?

Zamiast: 
A)   ROZKAZYWAĆ:  „Natychmiast 

posprzątaj pokój!”, opisz pro-
blem: „Widzę rozrzucone 
ubrania, papierki na dywanie, 
ogryzki na biurku”;

B)   ATAKOWAĆ:  „Jesteś niechlu-
jem i bałaganiarzem” – opisz, 
co czujesz: „Czuję wściekłość, 
kiedy widzę rozrzucone ubra-
nia, brudną podłogę i ogryzki 
na biurku”.

C)   OBWIN IAĆ:  „Ty zawsze masz 
bałagan w pokoju, nigdy nie 
pamiętasz, aby posprzątać„ 
– udziel informacji: „Ubrania 
do szafy, ogryzki do kosza, dy-
wan do odkurzenia”;

D)   GROZ IĆ INAKAZYWAĆ:  „Jesz-
cze raz, jak zobaczę taki bała-
gan, to skończy się wychodze-
nie do kolegów. Natychmiast 
masz to posprzątać!” – za-
proponuj wybór: „Wolisz po-
sprzątać teraz, czy zaraz po 
obiedzie?”;

E )   WYGŁASZAĆ „KAZANIE”: 
„Każdy porządny człowiek 
dba o porządek w pokoju, tyl-
ko tobie w ogóle na tym nie 
zależy”, powiedz to jednym 
słowem: „pokój”;

F)   WYTYKAĆ TO,  CO JEST  ZŁE: 
„Jak możesz być tak nieod-
powiedzialny i leniwy, nic 
ci się nie chce robić, nawet 
o swój własny pokój nie umiesz 
dbać”, określ swoje oczekiwa-
nia lub wartości: „Oczekuję, że 

w ciągu 
pół godzi-
ny pokój 
będzie od-
kurzony, ubra-
nia włożone do szafy i sprząt-
nięte ogryzki” albo „Zależy mi, 
aby moje dziecko było odpo-
wiedzialne i pamiętało o wkła-
daniu ubrań do szafy, itp.”;

G)   ZŁOŚL IWYCH NAPOMNIEŃ: 
„Patrzcie, jaka księżniczka 
się znalazła, myślisz może, że 
książę z bajki wysprząta ci ten 
gnój”, zrób coś zaskakującego: 
Pokaż na migi, na czym ci za-
leży: ubrania, dywan, ogryzki 
i z wdzięcznością się ukłoń;

H)   ZRZĘDZENIA:  „Nie, w ta-
kim domu nie da się żyć, nikt 
mnie nie szanuje, nikt mnie 
nie słucha, dłużej już tego nie 
wytrzymam, chyba się wy-
prowadzę, mam dość”, na-
pisz liścik: „Chcemy miesz-
kać w koszu – twoje ogryzki; 
Uwielbiamy spać w sza-
fie – twoje ubrania; Marzę 
o świeżości – twój dywan”.

Nie ma metod, które sprawdzają 
się przez cały czas, ale podstawową 
zasadą, która ma zastosowanie we 
wszystkich przykładach jest sza-
cunek. Nasza postawa i język pełen 
zrozumienia pozwala nastolatkom 
usłyszeć, co mówimy i współpra-
cować, w myśl zasady: „Jeśli od-
czuwasz szacunek do innych ludzi, 
łatwiej ci będzie pomóc im stać się 
lepszymi ludźmi”.

Pamiętaj: Nastolatek to już nie 
dziecko. Nadal wymagaj, ale wyra-
żaj to za pomocą oczekiwań, próśb, 
zdecydowanym, a zarazem życzli-
wym tonem głosu.

HALINA CZERWIŃSKA
edukator i pedagog w Fundacji „Ostoja” 

w Nowym Sączu, pedagog Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Sączu

Przedwakacyjna Szkoła dla Rodziców (4)

Posprzątaj, odrób lekcje, 
wyrzuć śmieci 

Przyjaciele z boiska 60 lat później

NASZA KLASA

- Całej listy z dziennika klasowe-
go nie jestem w stanie przytoczyć, 
było nas 40. Ale na pewno war-
to wspomnieć, że do 4e chodzi-
li koledzy, którzy później mocno 
angażowali się w pracę społeczną 
na terenie Nowego Sącza – mówi 
pan Tadeusz i wylicza: Tadeusz Ży-
głowicz - propagator żeglarstwa i 
wieloletni Komandor Przystani Że-
glarskiej na Jeziorze Rożnowskim; 
Stanisław Mysiński - działacz i sę-
dzia piłki siatkowej; Wiesław Sta-
wiarz - wybitny piłkarz, zasłużony 
dla KS Sandecja…
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BIZNES.  Za wybitne zasługi dla roz-
woju gospodarki narodowej, za osią-
gnięcia w działalności charytatyw-
nej i społecznej prezes Zarządu Fakro 
Ryszard Florek został uhonorowany 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Odznaczenie wręczył są-
deckiemu przedsiębiorcy Prezydent 
RP Bronisława Komorowski z oka-
zji Narodowego Święta Konstytucji 
3 Maja obchodzonego uroczyście na 
Zamku Królewskim w Warszawie. 

Filary polskiej gospodarki 
W gronie odznaczonych oprócz 

polskich przedsiębiorców znaleź-
li się także artyści i ludzie kultury, 
reprezentanci świata nauki, tech-
niki i medycyny, sportowcy, archi-
tekci oraz osoby aktywne w sferze 
krajowej i międzynarodowej poli-
tyki i gospodarki. Dla sądeckiego 
przedsiębiorcy Ryszarda Florka, 
nadanie przez Prezydenta RP orde-
ru ma charakter szczególny: – Fakt, 
że z okazji narodowego święta pre-
zydent wręcza przedsiębiorcom na-
rodowe odznaczenia , pokazuje, że 
władze kraju doceniają naszą rolę 
i wkład w rozwój polskiej gospo-
darki. Jej filarem są przecież ro-
dzime innowacyjne firmy z pol-
skim kapitałem, które tak jak Fakro 
osiągnęły sukces na rynku global-
nym. To właśnie takie przedsię-
biorstwa tworzą wysoko specjali-
styczne miejsca pracy dla młodych, 

wykształconych ludzi, którzy za-
wodowe pasje i ambicje mogą re-
alizować we własnym kraju.

Światowy lider 
W ciągu zaledwie 20 lat mały, 

rodzinny zakład Ryszarda Florka 
rozwinął się w międzynarodową 
korporację zajmującą dziś pozy-
cję wicelidera światowego rynku 
okien dachowych. W skład Grupy 
Fakro, zatrudniającej ponad 3300 
osób, wchodzi 12 spółek produk-
cyjnych oraz 14 dystrybucyjnych, 
zlokalizowanych w Europie, Azji 
i Ameryce. Okna dachowe Fakro 
trafiają do 47 krajów świata. Dumą 
firmy jest własny ośrodek badaw-
czo–rozwojowy, w którym pracuje 
ponad 70 inżynierów. Konstrukto-
rzy Fakro to autorzy wielu nowa-
torskich rozwiązań, chronionych 
patentami, oraz blisko 90 zgłoszeń 
patentowych. Fakro to firma, któ-
ra do wielu krajów świata ekspor-
tuje nie tylko okna dachowe, ale 
także myśl twórczą polskich inży-
nierów. W ten sposób polska firma 
wytycza nowe kierunki rozwoju dla 
branży okien dachowych na świe-
cie, a Polska stała się światowym li-
derem w ich produkcji. 

– Rozwój takich firm jak Fakro 
powoduje, że wytwarzane przez 
nią produkty i usługi „sprzedawa-
ne” są na zewnątrz, poza kraj czy 
region – podkreśla Ryszard Florek. 
– Tym sposobem do jej rodzime-
go kraju napływają pieniądze. We 
wspólnocie ekonomicznej pojawia 
się kapitał i w ten sposób powsta-
ją możliwości i warunki dla two-
rzenia się biznesu wtórnego, czy-
li firm o zasięgu lokalnym. Biznes 
wtórny obraca zgromadzonym we 
wspólnocie ekonomicznej kapita-
łem, oferuje produkty i usługi lo-
kalnie, a przy tym tworzy kolejne 
miejsca pracy. Gospodarka może 
się rozwijać, a to zapewnia dobry 
poziom życia i wysokie wynagro-
dzenia w kraju.

(RUF)

Informacje

R E K L A M A

www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Długo oczekiwana książka 
już w sprzedaży

R E K L A M A

Zadebiutuj 
prawdziwą historią 
W życiu spotykamy wielu ludzi, którzy 
potrafią bezinteresownie pomagać, 
działać na rzecz innych. Niejednokrot-
nie łamy DTS gościły takich wielkich 
bohaterów. Jesteśmy przekonani, że 
o nich warto mówić i przedstawiać in-
nym. Do tego zachęcamy również na-
szych Czytelników.

Wraz z Wydawnictwem Znak or-
ganizujemy konkurs na najciekaw-
sze opowiadanie ph.: „Najlepszym 
lekarstwem na złamane serce jest 
oddać je innym”. To motto pocho-
dzi z książki „Bliżej słońca” Richar-
da Paula Evansa – która może stać 
się źródłem inspiracji do napisania 
pracy. Chcemy przyjrzeć się lokal-
nemu środowisku, dlatego teksty 
mają opowiadać o dobru, jakie jest 
wokół nas. A może to Ty jesteś bo-
haterem i chcesz przelać swoje re-
fleksje, doświadczenia na papier? 
Czekamy na Wasze prace do 17 maja. 
Należy je słać na adres e–mail redak-
cja@dts24.pl lub dostarczyć bez-
pośrednio do redakcji (Nowy Sącz 
ul. Żywiecka 25). Opowiadanie nie 
powinno przekroczyć dwóch stron 
maszynopisu (ok. 5 tys. znaków). 

Najciekawsze prace opublikuje-
my na łamach DTS, a na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Znak. 

Blisko 1000 zmotoryzowanych 
osób spodziewają się organizato-
rzy czwartego już pikniku motocy-
klistów, jaki zaplanowano w nie-
dzielę, 13 maja, na błoniach, pod 
papieskim ołtarzem w Starym Są-
czu. Zanim motocykliści dotrą na 
miejsce, przejadą trasę od Zawady 
(zbiórka przy kościele o godz. 9.30) 
przez Krynicę, Muszynę i Piwniczną. 

– W ten sposób tradycyjnie chce-
my rozpocząć sezon motocyklowy 
– informuje Tomasz Tokarz, pre-
zydent Free Group Wings of Fre-
edom, która wraz z ks. Tadeuszem 
Sajdakiem, Steel Roses, Sądeckim 
Towarzystwem Motocyklowym 
„Sokół” i Sądeckim Forum Mo-
tocyklowym organizuje imprezę. 
O godz. 12 w Starym Sączu od-
będzie się msza św. i poświęcenie 

motorów. Po niej nastąpi część 
piknikowa, z której dochód ma zo-
stać przeznaczony na cele chary-
tatywne. – Część pieniędzy chce-
my przekazać dzieciom z Domu 
Dziecka w Nowym Sączu, część 
wesprze Muzeum Jana Pawła II, 
znajdujące się przy ołtarzu pa-
pieskim w Starym Sączu – infor-
muje Tomasz Tokarz. Podczas pik-
niku ochotnicy będą mogli także 
oddać krew, w ramach ogólno-
polskiej akcji Motoserce. 

– Zapraszamy wszystkich na 
piknik, nie tylko właścicieli mo-
torów. Może ktoś złapie bakcyla 
i zechce dołączyć do grona pasjo-
natów tych pojazdów – mówi To-
karz i dodaje, że cieszy go, że tak-
że panie coraz chętniej siadają za 
kierownicą motoru, a nie są tyl-
ko pasażerkami.  (BRYM)

KONKURS DTS 
I WYDAWNICTWA ZNAK Prezydent Komorowski 

Ryszardowi Florkowi

Sezon na motory
Tomasz Tokarz
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Ważny temat

– Ponad rok temu, kiedy Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli zorganizo-
wał konferencję dla dyrektorów szkół 
i psychologów poświęconą przeciw-
działaniu zachowaniom agresywnym 
i przemocy w szkole, mówił Pan, że to 
nie jest problem dominujący w szko-
łach. Ostatnie wydarzenia w naszym 
regionie dają zgoła odmienny obraz. 
Media wyolbrzymiają sprawę?

– Szeroko już opisane w lokal-
nych mediach wydarzenia doty-
czyły trzech szkół spośród ponad 
pięciuset działających w powia-
tach podległych nowosądeckiej 
delegaturze Kuratorium Oświa-
ty. Podtrzymuję więc opinię, że 
– na szczęście – zjawisko łamania 
praw dziecka i stosowanie przemo-
cy fizycznej bądź psychicznej wobec 
uczniów nie jest problemem domi-
nującym. Co nie znaczy, że go nie 
ma wcale i można go zlekceważyć. 
Każdy pojedynczy przypadek prze-
mocy w szkole to o jeden przypadek 
za wiele. Nasza konferencja to je-
den z wielu przykładów, że nadzór 
pedagogiczny nie ma zafałszowa-
nego, upiększonego obrazu relacji 
między nauczycielami a uczniami, 
które czasami odbiegają od ocze-
kiwań. Czy media wyolbrzymia-
ją sprawę – nie sądzę. Rolą mediów 
jest zwracanie uwagi na przypad-
ki nieprawidłowości czy nadużyć 
w życiu publicznym, w tym rów-
nież w życiu szkoły. Czym innym 
jest jednak informacja – oby rze-
telna i obiektywna – a czym innym 
ocena skali zjawiska. 
 – „Wspólnota szkolna buduje klimat 
bezpieczeństwa, szacunku, otwar-
tego dialogu i porozumienia pomię-
dzy nauczycielami, pracownikami 
szkoły, uczniami i rodzicami. Wszy-
scy uczestnicy społeczności szkolnej 
szanują siebie nawzajem i nie zacho-
wują się wobec siebie agresywnie.” 
W Wilkowisku nauczycielka matema-
tyki miała upokarzać 10–latkę, ka-
żąc uczniom bić dziewczynkę po pu-
pie za brak przyborów szkolnych. 
Choć część uczniów twierdzi, że tak 
było, nauczycielka odpiera zarzuty, 
stawiając się w roli ofiary dyrektorki, 
która szuka na nią „haka”. Ten przy-
kład pokazuje, że cytowany punkt 
z kodeksu „Szkoły bez przemocy” nie 
ma pokrycia w rzeczywistości. Agre-
sja, kłótnie między dorosłymi (dy-
rektor – nauczyciel) odbijają się na 
uczniach…

– Sprawę postępowania na-
uczycielki ze szkoły w Wilkowi-
sku bada prokuratura i komisja 
dyscyplinarna przy wojewodzie. 
Poczekajmy na ich ustalenia, je-
żeli zarzuty się potwierdzą, wobec 

nauczycielki zostaną wyciągnięte 
konsekwencje. Ale czy na podsta-
wie tego przykładu można stwier-
dzić, że budowanie w szkołach 
klimatu bezpieczeństwa, szacun-
ku i porozumienia nie ma po-
krycia w rzeczywistości? Proszę 
mi wierzyć, że dla zdecydowa-
nej większości szkół i nauczycieli 
zacytowane przez panią słowa są 
pewnym ideałem, trudnym być 
może do zrealizowania w pełni, 
ale na pewno wyznaczają kieru-
nek działania.
– Jak zapobiec takim sytuacjom?

 – Po pierwsze na etapie wcho-
dzenia do zawodu. Nie każdy ma 
do niego predyspozycje i dyrekto-
rzy szkół powinni częściej korzystać 
z możliwości – jakie daje procedu-
ra awansu zawodowego nauczy-
cieli – eliminowania osób, które 
nie powinny pracować z dziećmi 

i młodzieżą. Niestety często tam, 
gdzie dochodzi do nieprawidłowo-
ści w relacjach nauczyciel – uczeń, 
sprawa dotyczy nauczycieli do-
świadczonych, z wieloletnim sta-
żem. W tym przypadku też jednak 
można działać skutecznie. Nauczy-
ciele podlegają odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, a komisja dyscy-
plinarna może nałożyć karę zwol-
nienia z pracy, a nawet wydalenia 
z zawodu nauczycielskiego. Chciał-
bym powiedzieć bardzo wyraźnie 
– dla nauczycieli, którzy stosu-
ją przemoc fizyczną czy psychicz-
ną wobec uczniów, nie ma miejsca 
w tym zawodzie. 
– W praktyce „eliminowanie” tych na-
uczycieli jest skomplikowane. Trudno 
udowodnić ich niekompetencje, bo za 
nimi stoi w obronie Karta Nauczycie-
la. Może należałoby najpierw wyelimi-
nować Kartę? 

– Pochodząca z 1982 r. Karta Na-
uczyciela rzeczywiście jest doku-
mentem anachronicznym i zupełnie 
nieprzystającym do rzeczywistości 
szkolnej i dzisiejszego rynku pracy. 
Często chroni nauczycieli słabych 
i niekompetentnych. Nie chroni 
jednak tych, którzy w drastycz-
ny sposób dopuszczają się łamania 
praw dziecka. Wręcz przeciwnie, to 
właśnie w tej ustawie znajdują się 
zapisy mówiące o odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej nauczycieli. 
Dyrektor szkoły, który nie reaguje 
na przypadki łamania praw dziec-
ka i ucznia w swojej szkole nie może 
więc się tłumaczyć tym, że nauczy-
ciela chroni Karta.
– Czym wytłumaczyć natomiast zja-
wisko mobbingu w szkole? Tragicz-
na historia w Podobinie – nauczyciel-
ka popełnia samobójstwo, bo nie może 
znieść upokorzeń dyrektorki. 

– Szkoła w Podobinie, jak każ-
da szkoła, jest zakładem pracy. 
Mobbing to uporczywe prześlado-
wanie pracownika przez przeło-
żonego. W przypadku nauczyciel-
ki, która popełniła samobójstwo, 
przybierało ono czasami formę, 
którą potem wielu uznało za psy-
chiczne znęcanie się. Trudno ten 
przypadek wytłumaczyć, a tym 
bardziej usprawiedliwiać. Zanim 
doszło do tragedii, nauczyciele 
nie sygnalizowali nam – a mie-
li ku temu okazję – że postępo-
wanie pani dyrektor wobec ko-
gokolwiek z pracowników szkoły 
było niewłaściwe. Podobno rów-
nież władze gminne, które pro-
wadzą zaledwie kilka szkół, a więc 
powinny mieć jasny obraz tego, 
co się w nich dzieje, nie zdawa-
ły sobie sprawy z sytuacji. Dopie-
ro wstrząs spowodowany śmier-
cią koleżanki dodał nauczycielom 
odwagi. Nie chcę krytykować tych 
osób. Mam świadomość, że lęk 
przed ewentualnym odwetem pani 
dyrektor, a nawet utratą pracy, 
nie był nierealny. Niemniej jednak 
być może dałoby się zapobiec naj-
gorszemu, gdyby wcześniej płynę-
ły ze szkoły jakiekolwiek sygnały, 
że dzieje się źle.
– Nauczyciele jak mantrę powtarza-
ją, że dobro uczniów jest najważniej-
sze. Mówienie pod publikę? Można było 
zapobiec kolejnej tragedii, jaka do-
tknęła rodzinę ucznia szkoły w Grybo-
wie? 19–latek tuż przed maturą po-
pełnił samobójstwo, prawdopodobnie 
dlatego, że nie został dopuszczony do 
egzaminu dojrzałości z przedmiotu 
zawodowego…

– W związku z tą sprawą prze-
prowadziliśmy w szkole kontrolę, 

w trakcie której wizytatorzy roz-
mawiali nie tylko z nauczyciela-
mi, ale również z uczniami szko-
ły. Za wcześnie jeszcze na końcowe 
wnioski. Pewne refleksje już się 
jednak nasuwają. Część szkół i na-
uczycieli nie przestrzega nie tylko 
przepisów dotyczących ocenia-
nia uczniów zawartych w rozpo-
rządzeniu ministra edukacji na-
rodowej, ale nawet własnych, 
opracowanych przez siebie, szcze-
gółowych zasad oceniania. Pamię-
tajmy ponadto, że szkoła powinna 
szanować prawo każdego ucznia, 
nawet mniej zdolnego, do przy-
stąpienia do egzaminu końcowe-
go z określonego przedmiotu, nie-
zależnie od tego, jak jego wynik 
mógłby wpłynąć na miejsce szko-
ły w takim czy innym rankingu. 
 – Jak wielka jest skala zjawiska?

– Samobójstwa wśród dzieci 
i młodzieży na szczęście nie są czę-
ste. Jeżeli jednak do nich docho-
dzi (zdarza się to w szkołach pod-
ległych naszej Delegaturze raz na 
2–3 lata) to na ogół niepowodze-
nie szkolne jest jedną z przyczyn 
targnięcia się na życie. W wieku lat 
kilkunastu ocena niedostateczna 
na świadectwie może wydawać się 
prawdziwą tragedią. To odczucie 
jest szczególnie silne, kiedy mło-
dy człowiek jest ze swoim proble-
mem pozostawiony sam, nie czuje 
wsparcia najbliższych, a w szko-
le – jak sądzi – został zepchnięty 
na margines.
– Agresja, jaka miała miejsce ostatnio 
w szkołach, to przypadek, czy może 
skutek zmian, jakie zachodzą w szkol-
nictwie? Nauczyciele są coraz bardziej 
sfrustrowani, niepewni jutra. Dyrekto-
rzy to wykorzystują, uczniowie – bywa 
– też nie pozostają dłużni… Spirala 
sama się nakręca…

– Zawód nauczyciela, które-
go istota polega na wspomaganiu 
dzieci i młodzieży w ich rozwo-
ju – intelektualnym, moralnym 
czy społecznym, jest zawodem od-
powiedzialnym. Niestety prawdą 
jest, że wciąż zdarza się, że trafiają 
do niego ludzie przypadkowi, bez 
właściwych predyspozycji. Z ko-
lei wśród nauczycieli doświadczo-
nych zdarzają się przypadki wypa-
lenia zawodowego, frustracji czy 
stresu wynikającego z lęku przed 
utratą pracy, które choć nie po-
winny, rzutują na stosunek tych 
nauczycieli do dzieci i młodzie-
ży. Pamiętajmy jednak o propor-
cjach. Ci nauczyciele stanowią na 
szczęście zdecydowaną mniejszość 
wśród ogółu pedagogów. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Do szkół trafiają nauczyciele 
nieprzygotowani do zawodu
ROZMOWA  ze STANISŁAWEM SZUDKIEM, dyrektorem Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu
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Sprawy i ludzie

Paweł Orłowski sześć lat temu zacho-
rował na miażdżycę. Trzeba było mu 
amputować nogę. Nie pracuje, a na 
utrzymaniu żona i piątka dzieci. To 
ich największy skarb. Żyją za 1,6 tys. 
zł miesięcznie, mieszkają w ruderze. 
Choć z każdego kąta wygląda bieda, 
z pokorą i spokojem mówią: – Jakoś 
musimy sobie dawać radę.

Wiecznie na długach 
Marta i Paweł Orłowscy miesz-

kają w Brzanej. Małżeństwem są 
od 14 lat. Oboje pochodzą z rodzin 
wielodzietnych. – Nas było sied-
mioro, a u męża ośmioro – mówi 
pani Marta. Oni doczekali się pię-
cioro potomstwa: najstarszy syn 
Krystian chodzi do szóstej klasy, 
Dawid do trzeciej, Edyta do pierw-
szej, Patrycja do zerówki, a naj-
młodsza Justyna ma trzy latka. 
Siedmioosobowa rodzina utrzymu-
je się głównie z zasiłku rodzinnego 
i pielęgnacyjnego (1500 zł miesięcz-
nie), do tego dochodzi 83 zł zasiłku 
stałego z Opieki Społecznej. To za 
mało, aby godnie żyć. 

– Wiecznie jesteśmy na długach, 
ale całe szczęście, że pieniądze po-
życza rodzina – mówi Marta Or-
łowska. – W aptece mamy 450 zł 
na kresce, bo mąż musi zażywać 
drogie lekarstwa. Chcieliśmy, żeby 
gmina nam pomogła, żeby nam 
chociaż rachunki zapłaciła, ale też 
nie mają pieniędzy.

Frania od sąsiadki 
Wchodząc do domu Orłowskich 

ma się wrażenie, że zaraz się zawali. 
W najlepszym wypadku coś spadnie 
na głowę. Ściany ledwie się trzyma-
ją. Na suficie w kuchni wielka mo-
kra plama. – Dach zaczął przecie-
kać – mówią. Drewniany dom mają 
po dziadkach pana Pawła. W siedem 
osób mieszczą się w jednym poko-
ju. Ale, jak sami przyznają, wcale nie 
mają tak źle.

– Mamy przecież łazienkę 
– z rozbrajającym uśmiechem mó-
wią dzieci. Łazienka malutka, ale 
mieści wannę i sedes, jest jeszcze 
pralka Frania, którą pani Marta do-
stała od sąsiadki. – Po ślubie mieli-
śmy pralkę automatyczną, ale się 
spaliła. Potem była wirówka, też 
się spaliła. Przez pół roku prałam 
w rękach, a potem nasza kochana 
sąsiadka zaproponowała Franię. 
Przy piątce dzieci jest masa pra-
nia – mówi Orłowska.

Rodzina mieszka w tym domu 
pięć lat. Jego stan jest tragiczny, ale 
według państwa Orłowskich wcze-
śniej wyglądał jeszcze gorzej. Sami 
go wyremontowali z pieniędzy z za-
siłku rodzinnego. By móc się do 
niego wprowadzić, musieli dopro-
wadzić prąd. Wody też nie było ani 
mebli. – Dostaliśmy meblościankę 
od siostry, przetrwała kilka lat, po-
tem spróchniała i trzeba było ją wy-
rzucić – mówią Orłowscy.

Teraz są na etapie remontowa-
nia łazienki. 

Amputowana noga 
Problemy z mieszkaniem są ni-

czym w porównaniu z sytuacją 
zdrowotną pana Pawła. W 2006 r. 
zachorował na miażdżycę. 

– Zaczęła mnie boleć noga. Si-
wiała, kawałki ciała zaczęły od-
padać – opowiada Paweł Orłowski. 

Przez pół roku leczono go na 
zapalenie żył. W końcu szpital 
gorlicki wysłał go do Krakowa. 
– Ratowali nogę jak mogli, ale 
niestety konieczna była amputa-
cja – dodaje. 

Teraz druga noga jest zagrożona. 
Rodzina, choć bieda piszczy 

w każdym kącie, wcale nie zała-
muje się swoją sytuacją materialną. 

– To prawda, jest źle, ale musi-
my sobie radzić – mówi pani Mar-
ta. – Ziemniaki mamy swoje, za-
sadziliśmy, żebyśmy nie musieli 
kupować. Dużo nam sąsiedzi po-
magają i brat męża. Jakieś ubrania 
przyniosą, zabawki dla dzieci. Jed-
na osoba załatwiła nam, że może-
my brać chleb z piekarni za darmo. 

3,5 km do szkoły 
Z całej gromadki dzieci, tylko 

jedno nie chodzi do szkoły. 
– A jak szkoła, to wiadomo – wy-

datki. Trzeba mieć podręczniki, ple-
cak, zeszyty, długopisy… to wszyst-
ko kosztuje. Najwięcej pieniędzy to 
chyba idzie na Patrycję, która jest 

w przedszkolu. Podręczniki kupo-
wałam na trzy raty, po każdym za-
siłku rodzinnym trochę, naraz by 
nie starczyło. Raz w miesiącu ro-
bię porządne zakupy, kupuję po 
kilka lub kilkanaście kilogramów 
żywności i zamrażam. Nie dałabym 
rady robić zakupów codziennie. 

Z braku miejsca w domu, dzieci 
uczą się na zmianę. Lekcje odrabia-
ją zaraz po szkole. Dziś, gdy ucznio-
wie przekrzykują się, który z nich 
ma lepszą komórkę, pociechy Or-
łowskich zadowalają się zabawka-
mi, które dostają od innych. No-
wych rzeczy praktycznie nie mają. 
Są biedne, ale w ogóle nie czują się 
z tego powodu gorsze. Uśmiechnię-
te i rozgadane. Z radością chwalą się 
kolorowankami, misiami, książka-
mi. Nie przeszkadza im także, że co-
dziennie muszą pokonywać 3,5 km 
piechotą do szkoły w Bobowej. Pani 
Marta odprowadza je i przyprowa-
dza. Czasem kilka razy w ciągu dnia 
przemierza tę samą trasę, bo dzieci 
kończą o różnej porze zajęcia. Kie-
dy żony nie ma w domu, pan Paweł 
zajmuje się najmłodszą córką. Cza-
sami, gdy jest z czego, ugotuje obiad. 

– Pedagog ze szkoły raz na ja-
kiś czas przyzna jakieś pieniążki 

dla dzieci, ale nie jest to systema-
tyczne stypendium, bo biednych 
dzieci jest więcej i musi sprawie-
dliwie podzielić. Jest też dużo nie-
pełnosprawnych – dodaje matka. 
Dzieci Orłowskich są bardzo do-
brze wychowane, grzeczne i dzie-
lą się wszystkim, co mają, chociaż 
mają tego niewiele. Ulubione zaję-
cie dziewczynek to zabawa w szko-
łę, chciałyby być nauczycielka-
mi. Chłopcy natomiast lubią grać 
w piłkę i jeździć na rowerach. Bar-
dzo szanują wszystkie otrzyma-
ne zabawki.

 Możesz pomóc!
Orłowscy, zapytani, czego naj-

bardziej potrzebują, milczą. Cho-
ciaż na pierwszy rzut oka widać, 
że potrzebują wszystkiego. Jednak 
zaprzeczają, że chcieliby pienią-
dze. Woleliby czuć, że ludzka do-
broć jeszcze istnieje. Wstydzą się 
prosić. Dlatego w ich imieniu prosi-
my dobrych Czytelników „Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego” o wsparcie 
dla Orłowskich. Przyda się wszyst-
ko: naczynia, meble, ubrania, przy-
bory szkolne. Chcesz pomóc? Skon-
taktuj się z redakcją: 18 544 64 41.

ANNA MIKA

Gdy bieda wygląda z każdego kąta

Z braku miejsca w domu, dzieci uczą się na 
zmianę. Lekcje odrabiają zaraz po szkole. Dziś, 
gdy uczniowie przekrzykują się, który z nich ma 
lepszą komórkę, pociechy Orłowskich zadowalają 
się zabawkami, które dostają od innych. Nowych 
rzeczy praktycznie nie mają. Są biedne, ale 
w ogóle nie czują się z tego powodu gorsze
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Pasje

W jego domu rodzinnym zawsze były 
psy. Pierwszy, którego pamięta, to 
kudłaty mieszaniec z zarośniętymi 
oczami. Potem pojawiały się kolejne. 
Dziś ma ich 36. Wszystkie rasy pół-
nocnej. Tomasz Kurowski, właściciel 
firmy Kuro Team opowiada o pracy 
psów zaprzęgowych i musherów.

Większość swojego czasu spędzał 
w górach. W jednym z beskidzkich 
schronisk poznał parę musherów, 
którzy tam mieszkali i pracowali 
z psami zaprzęgowymi. Musherzy 
wprowadzili Tomka w świat psów 
grenlandzkich i klimat dalekiej Pół-
nocy. Wtedy już był pewien, że chce 
założyć hodowlę i zajmować się psi-
mi zaprzęgami.

– Zachwyciło mnie, jak te psy 
potrafią hierarchicznie ustawiać 
się w stadzie – wspomina To-
mek. – Taki wyostrzony instynkt 
przetrwania. Ustalają w sposo-
bie zachowania, kto będzie prze-
wodził, a kim trzeba bardziej się 
zaopiekować.

Wolność i niezależność 
Musherzy pokazali Tomkowi 

sprzęt zaprzęgowy i wytłumaczyli 
zasady układania psów. Wyjeżdża-
jąc, zostawili jednego z nich, a póź-
niej dowieźli jeszcze trzy. I z każ-
dym rokiem było ich coraz więcej. 
Dziś ma 36 psów. Zamieszkał z nimi 
nad Jeziorem Rożnowskim. Wszyst-
kie należą do rasy północnej. Są 
to między innymi husky syberyj-
skie, psy grenlandzkie czy alaska-
ny malamuty.

– Trzeba było poznać ich natu-
rę – mówi. – Lubią ludzi, ale dużo 
bardziej wolą swoje towarzystwo. 
Mają trochę koci sposób bycia, 
duże poczucie wolności. To rasa 
pierwotna. Dość blisko spokrew-
niona z wilkiem, stąd ich duża 
niezależność.

Wejść pomiędzy psy 
Tomasz Kurowski jest jedyną oso-

bą na Sądecczyźnie, która zajmuje 
się psimi zaprzęgami. W Polsce jed-
ną z czterech. I – jego zdaniem – nie 
są to przypadkowi ludzie. Wiedzą, 
co robią i mają duże doświadczenie 
w kontaktach z psami. 

Psy północne mogą pracować 
w temperaturze nieprzekraczają-
cej 10 stopni C, zatem wożenie lu-
dzi psimi zaprzęgami jest plano-
wane tylko w okresie zimowym. 
Natomiast pokazy sprzętu zaprzę-
gowego trwają cały rok.

– Każdy wtedy może wejść po-
między psy – mówi. – Nie są agre-
sywne. Dzieciaki mogą je spo-
kojnie wytargać za uszy. Podczas 
takich pokazów mówię o tresu-
rze psów, jak się je układa do 
zaprzęgu.

Podczas prelekcji Tomek opo-
wiada również o rodzajach psich 
wyścigów, czyli o sprintach 
i midach. Takie wyścigi są dość 

popularne w Polsce i odbywają się 
od października do końca kwiet-
nia, między innymi w Bieszczadach 
i nad morzem.

Myśli, kombinuje i śni 
Tomek również sam produkuje 

sprzęt musherski. Wykonuje sanie, 
szyje uprzęże, smycze oraz obroże. 
Praca z psami to jego pasja i spo-
sób na życie. Traktuje czworonogi 
prawie jak ludzi. Rozmawia z nimi. 
Obserwuje ich mimikę, zachowa-
nie. Stąd wie, co chcą w danej sy-
tuacji od niego i czego można się po 
nich spodziewać. Kiedy idzie je na-
karmić, czasami wraca do domu po 
kilku godzinach. Każdemu z nich 
stara się poświęcić czas. 

– Mają niesamowitą mimi-
kę, potrafią doskonale pokazać 

radość, smutek, złość. Potrafią 
też doskonale udawać, kiedy chcą 
się przypodobać – śmieje się To-
mek. – W nocy, gdy któryś z nich 
zaszczeka, wiem dokładnie który 
to z nich i o co mu chodzi. Pies nie 
zachowuje się instynktownie. My-
śli, kombinuje i co ciekawe, jeszcze 
mu się śni. Nieraz widziałem, jak 
podczas snu niektóre psy szczeka-
ły i machały łapami.

Kto tu rządzi 
Praca z tak liczną gromadą psów 

to duża odpowiedzialność. Tomek 
zdaje sobie sprawę z zależności, jaka 
się między nimi zawiązała. Pra-
cują i żyją razem przez całą dobę. 
Dlatego bardzo istotna jest konse-
kwencja. I ta zasada – jego zdaniem 
–powinna być stosowana wobec 

każdego czworonoga. Nie można 
zwierzęciu pozwolić na wszystko. 
Kiedy pies zrobi coś dobrze, warto 
go pochwalić, podrapać za uchem. 
Kiedy źle, skarcić – ale bez bicia, 
bo to – zdaniem Tomka – do nicze-
go dobrego nie prowadzi.

– Musimy pokazać psu, kto tu 
rządzi – tłumaczy Tomek. – Kiedy 
jesteśmy niekonsekwentni, zwie-
rzę głupieje, zaczyna być agre-
sywne. Nie można na przykład po-
zwolić psu jeść przy stole. Jak raz 
wejdzie na stół, to już zawsze bę-
dzie próbował Musi czuć i wie-
dzieć, gdzie jest jego miejsce. Pra-
wie każdy z nas chce mieć swojego 
czworonoga, ale niektórzy nie chcą 
ponosić odpowiedzialności za to, 
co robi.

Zasłużona wierność 
Psy bardzo szybko odczytują 

mowę ciała i przejmują nastrój od 
człowieka. Tomek stara się do nich 
nie zbliżać, gdy jest czymś poiryto-
wany. Psy od razu stają się nerwo-
we. Kiedy jest wesoły, i one reagu-
ją radośnie. 

– To pozwala nabrać większe-
go dystansu do swoich problemów 
– przyznaje. 

Już nie wyobraża sobie życia bez 
psów. Liczy, że będą zawsze przy 
nim, nawet jeśli braknie mu sił na 
pracę z nimi. 

– Pies jest skazany na człowie-
ka, dlatego tak ważne, abyśmy 
o niego dbali. Potrafi wybaczyć 
krzywdy, jakie mu wyrządzili-
śmy. Podchodzi bezkrytycznie do 
wielu rzeczy. Ale jednego jestem 
pewien, pies jest wtedy wier-
ny i oddany, kiedy sobie na to 
zasłużymy.

MONIKA CHROBAK

Koci sposób bycia psa
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Tomasz Kurowski 
jest jedyną osobą 
na Sądecczyźnie, 
która zajmuje się 
psimi zaprzęgami. 
W Polsce jedną 
z czterech. I – jego 
zdaniem – nie są to 
przypadkowi ludzie. 
Wiedzą, co robią i mają 
duże doświadczenie 
w kontaktach z psami
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Opinie

3 
maja podczas piłkarskiego 
spotkania Śląska Wrocław 
i Jagielloni Białystok wro-
cławscy kibice jak spod 
ziemi rozwinęli gigantycz-
ne, przykrywające olbrzy-

mie połacie trybun megatransparenty. 
Na jednym ukazał się napis: „Bohate-
rów naszej ojczyzny pamiętamy: Naro-
dowe Siły Zbrojne, Armia Krajowa, Bata-
liony Chłopskie, Wolność i Niezawisłość”. 
Na drugim widniało inne hasło: „Mor-
derców narodu polskiego znamy: Stefan 
Michnik – Szechter, brata Adama, Jakub 
Berman, Józef Goldberg – Różański, Ana-
tol Fejgin, Fajga Mindla – Wolińska, Salo-
mon Morel, Feliks Rosenbaum”. Słowem 
taka drobna część żydo–komunistycznej 
plejady katów i oprawców („poprawnie” 
oburzonych uprzedzam, że terminolo-
gia jest jak najbardziej dopuszczalna), bo 
żeby pomieścić nazwiska wszystkich sie-
paczy, zabrakłoby i płótna, i stadionów. 
Obie płachty rozdzielał wizerunek orła 
białego i portret największego bohatera II 
wojny światowej rotmistrza Witolda Pi-
leckiego – dobrowolnego ochotnika do 
Auschwitz, zamordowanego w ubeckim 
więzieniu oraz jego słowa przemycone 
w grypsie do bliskich: „bo Oświęcim przy 
nich to była igraszka”. Po plecach prze-
biegły mi ciarki, gdy kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi skandowało: „Polska Armio Wyklę-
ta Śląsk Wrocław o Was pamięta”. Akcja 
kibiców to zaledwie część szerszych dzia-
łań społecznych, których celem jest przy-
wracanie pamięci bohaterom antykomu-
nistycznego podziemia i doprowadzenie 
do nadania jednemu z wrocławskich 
rond imienia „Żołnierzy Wyklętych” 
(swoją drogą chciałbym przeżyć podob-
ny dreszcz emocji na rodzimej Sandecji, 
choć nie powiem, bo od jakiegoś czasu 
patriotyzm tutejszych kibiców wzbiera 
niczym fala).

Niestety grubokreskowe opory wciąż 
są duże, bowiem sentyment do komu-
nizmu oraz jego twórców ma liczne gro-
no, jeśli nawet nie oddanych wielbicieli, 
to z pewnością ich obrońców (np. jedna 
nobliwa pani zwierzyła mi się kiedyś, iż 
sprzeciwia się rozbiórce sowieckiego po-
mnika w Nowym Sączu, bo ponoć w jego 
okolicy przeżyła swój pierwszy miłosny 

pocałunek. Mój Boże! Jakież to urocze 
i łzawe? Co najmniej jak widok jelenia na 
rykowisku w blasku wschodzącego słoń-
ca). Ale tak to jest, gdy na „czerwoną” 
Norymbergę nigdy nie było sprzyjającej 
atmosfery i czasu, a wszelkie próby po-
stawienia przed sądem stalinowskich sa-
dystów kończyły się ze strony czerwo-
no – różowego salonu histerycznymi 
oskarżeniami o nienawiść, odwet, zemstę 
i zoologiczny antykomunizm. Porów-
nywalny tylko z łowami na czarowni-
ce i nieuchronnie popychający nas w od-
męt wojny domowej. Domaganie się 
elementarnej i minimalnej choćby spra-
wiedliwości w najlepszym razie były ha-
niebną, podłą nikczemnością przybliżają-
cą nas do ulicznych stosów i samosądów 
(ciekawe, że też pastorowi Joachimowi 
Gauckowi, twórcy sławnego instytutu, 
będącego odpowiednikiem „niemieckie-
go IPN” udało się skutecznie zlustrować 
i zdekomunizować struktury państwa 
i żaden kataklizm nie nastąpił, a na do-
datek w jego ręce jako osoby najwyższe-
go zaufania publicznego złożono obecnie 
godność prezydenta republiki). Posta-
wienie przynajmniej niektórych zbrod-
niarzy w stan prokuratorskiego oskarże-
nia dałoby nie tylko moralną satysfakcje 
i wiarę w elementarną sprawiedliwość, 
ale być może pozwoliłoby na odnalezie-
nie bezimiennych mogił i zbiorowych 
grobów komunistycznego ludobójstwa. 
A tak szczątki największych narodowych 
bohaterów wciąż czezną pokryte gru-
bą warstwą szamba albo gaszonego wap-
na, bez należnej im czci, szacunku i ho-
norów. Dziś odchodzą na zawsze jedni 
i drudzy. I ubeckie bestie i ocalałe znad 
grobu ofiary. Nie tak dawno w ostatnią 
drogę sądeczanie odprowadzali jedne-
go z ostatnich „wyklętych” – pana Euge-
niusza Konstantego z Podegrodzia. Wte-
dy gdzieś przy okazji ktoś napomknie, że 
dawni rzeźnicy i siepacze dożywali swych 
dni otoczeni troskliwą opieką resorto-
wych klinik z marnymi ośmioma tysią-
cami „zasłużonej” emerytury. Ich ofiary 
z pokancerowanym zdrowiem, a często 
dożywotnim inwalidztwem odchodziły 
tak jak żyły. Godnie i po cichu. Z głodową 
rentą i tą biało–czerwoną opaską, którą 
ściskali do samego końca. To jest właśnie 
ta nasza Polska. Ta zrodzona z modlitwy, 
krwi i pokoleniowych marzeń, w któ-
rej ktoś zapomniał, że prawo bez spra-
wiedliwości znaczy tyle, co demokracja 
bez wolności. Kiedy tak na to wszyst-
ko patrzę, chce mi się na przemian wyć, 
rzygać, kląć i płakać. Nie miejmy jednak 
pretensji do nikogo. Tę dzisiejszą Polskę 
urządziliśmy sobie sami. Na własny ob-
raz i podobieństwo. Bez pomocy obcych 
bagnetów. 

Przejrzymy się 
w lustrze sami

1. W miniony piątek jakiś kilo-
metr ode mnie uderzył piorun. 
Uderzył to słabo powiedziane. 

On po prostu… No właśnie. Ten dźwięk 
to było coś, jakby ziemia się rozstąpiła. 
Mniej więcej tak sobie wyobrażam od-
głosy bombardowania podczas wojny. 
W domu na moment zgasło światło, któ-
re wcześniej trzeba było włączyć, choć 
to był przecież środek dnia. Czuło się, 
że piorun uderzył gdzieś bardzo blisko. 
Nie myślałem jednak, że aż tak blisko i że 
właśnie w tym momencie to gigantycz-
ne wyładowanie atmosferyczne niemal 
po sąsiedzku śmiertelnie poraziło dwóch 
nastolatków. Mówi się „padli jak raże-
ni piorunem” i dokładnie tak było. Burza 
zresztą odeszła tak szybko, jak przyszła. 
Jak to burza – jeszcze raz zagrzmiało, za 
chwilę było znowu pogodnie. I tyle, jak-
by nic się nie stało.

2. Czasami mówi się, że coś spa-
da na nas jak grom z jasnego 
nieba. Pewnie nikt się nie za-

stanawia, co to właściwie znaczy, ale ta 
akurat sytuacja spadła na niewielką Bo-
bową właśnie jak grom z jasnego nieba. 
Życie toczyło się normalnie, ludzie cie-
szyli się majowym ciepłem i tzw. dłu-
gim weekendem. Może gwałtowna ulewa 
i burza gdzieś kogoś na chwilę zatrzyma-
ły, może ktoś musiał przerwać zajęcia na 
kilka minut, może jakieś auta zjechały na 
pobocze, żeby przeczekać nawałnicę. Tak 
pewnie by to wyglądało, gdyby nie fakt, 
że to nie była taka zwykła burza, a w ma-
łym miasteczku już nic nie było po niej 
takie samo. I znowu na myśl przychodzi 
ludowe porzekadło: ta wiadomość roze-
szła się po Bobowej lotem błyskawicy (ile 
odwołań do burzy w codziennym słow-
nictwie). W takich miejscowościach zna-
ją się wszyscy. Nawet jeśli nie osobiście, 
to przynajmniej z widzenia, albo przez 
znajomych znajomych. I nawet jeśli ktoś 
w Bobowej nie znał osobiście Kamila i Er-
nesta, to znali ich wszyscy. W końcu to 
chłopaki z sąsiedztwa, koledzy ze szkoły, 
znajomi z rynku albo z boiska. Młodzież 
rozsyłała sobie smsy, najmłodsi wsiada-
li na rowery żeby szybko zobaczyć, co się 
właściwie stało, starsi zatrzymywali sa-
mochody, żeby dopytać czy to prawda?

3. Dzisiaj, niemal tydzień po 
tragicznej burzy, nie ma to 
już większego znaczenia, ale 

przez kilka (kilkanaście) godzin śmier-
telny piorun z Bobowej był główną in-
formacją polskich mediów. Szczególnie 
tych tzw. szybkich, które szybciej in-
formują niż myślą o tym, co piszą. Ta-
kie informacje znudzonym tygodnio-
wym świętowaniem mediom – niestety 
– spadają z nieba. Coś jak grom z ja-
snego nieba. Dlatego o śmierci Kami-
la i Ernesta można było przeczytać naj-
dziwniejsze rzeczy. Nawet takie, które 
normalnemu człowiekowi w normal-
nych okolicznościach w głowie się nie 
mieszczą. Jedna z gazet tak się rozpę-
dziła, że wydrukowała zdjęcie brata 17–
latka rażonego piorunem. Ot, taki błąd 
– jakby chłopak miał mało wrażeń, to 
jeszcze mógł otworzyć gazetę i zoba-
czyć, że to on nie żyje. Ciężka przepra-
wa, a na dodatek w jednej z sąsiednich 
wiosek ksiądz na niedzielnym kazaniu 
ogłosił, że Bóg ukarał chłopaków, bo nie 
sprawowali się dobrze. Nie wiem, czy 
ktoś dzwonił po tym kazaniu do księ-
dza, żeby próbować mu przypomnieć, 
że Bóg jest raczej miłosierny niż mściwy 
i pewnie nie wysyłał pioruna nad rzekę 
Białą w Bobowej.

4. Na szczęście na wysoko-
ści zadania stanęli kole-
dzy i przyjaciele. Dwa dni po 

dramacie w internecie krążyło już wy-
śpiewane (czy raczej rapowana melore-
cytacja) pożegnanie chłopaków, „któ-
rych już nie ma”. Do wczoraj piosenka 
były odsłuchana ponad 11 tysięcy razy, 
a wiele osób przyznawało się, że słu-
chając miało ciarki na plechach. Słusz-
nie, niech nas w końcu coś porusza aż 
po ciarki na plecach. Kto nie wierzy 
niech sam posłucha na YouTube „Dla 
Nich” autorstwa Hebdy. I to w zasadzie 
byłoby na tyle. News o śmierci dwóch 
chłopaków śmiertelnie rażonych pioru-
nem majowej burzy, żył w mediach do-
kładnie dwa dni. Chwilę później świat 
zajął się swoimi sprawami, a za kilka 
miesięcy o wydarzeniu będzie pamię-
tać nieliczne grono. No właśnie. Trochę 
ponad 30 lat temu przeszła nad Prudni-
kiem na Opolszczyźnie gwałtowna bu-
rza. Stałem wtedy przy oknie i wielki-
mi z przerażenia oczami patrzyłem jak 
ogniste pioruny uderzają w wysokie to-
pole, którymi był otoczony pobliski sta-
dion piłkarski. Do dzisiaj pamiętam, że 
wtedy – ponad 30 lat temu – pod jed-
ną z tych topoli zginęło rażonych pio-
runem dwóch nastoletnich chłopaków. 
Nie mam pojęcia dlaczego takich sytu-
acji nigdy się nie zapomina?

Jak grom z jasnego 
nieba

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Jarosław Rola
Felieton gościnny
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Rekolekcje filmowe CZŁOWIEK 
NA L IN IE ,  Wielka Brytania 2008 
84’,dokument, reż. James Marsh, 
wyst. Philippe Petit, prowadzenie 
Jerzy Świtek – animator kultury
seans: 11 maja g. 19:10; 
WSZYSTK IE  ODLOTY CHEYEN-
NE’A  (DKF KOT), Francja/Irlan-
dia/Włochy 118’, dramat, kome-
dia, reż. Paolo Sorrentino, wyst. 
Sean Penn, seans: 15maja g. 18;
TUL IS IE  PRZYGODA W SŁO-
NECZNEJ  KAR IN IE  3D,  Hiszpa-
nia 2010 85’, animacja, reż. Alex 
Colls, seanse: 15–17 maja g. 14:20 
I 16:20;
SEKSUALNI ,  N IEBEZP IECZNI , 
Wielka Brytania 2011 97’, komedia
reż. Ben Palmer, wyst. Simon 
Bird, James Buckley, seanse: 14 
maja g. 23, 15 maja g. 22:15, 16–17 
maja g.20; 
WORLD SHORTS:  DANIA,  Prze-
gląd duńskich filmów krótko-
metrażowych nagrodzonych na 
międzynarodowych festiwalach, 
seans: 16 maja g. 18, 17 maja 20:15;
MONGOLIA:  W KAR IN IE  CH IN-
GIS  CHANA,  Pokaz multimedial-
ny, spotkanie z podróżnikiem 

Grzegorzem Petryszakiem, se-
ans: 17 maja g. 18, DRAPACZ 
CHMUR (sala studyjna), Da-
nia 2011 90’, dramat ,komedia, 
obyczajowy, reż. Rune Schjott, 
wyst. Lukas Schwarz Thorste-
insson, Marta Holm Peschcke–
Koedt, seanse: 11 maja g. 16:15, 
12–17 g. 19:20, 21; 
DORWAĆ GR INGO,  USA 2012 97’, 
komedia, akcja, od 15 lat, reż. Ad-
rian Grunberg, wyst. Mel Gibson, 
seanse: 11 –17 maja g. 15:15, 18:40, 
20:20;
ALVIN I  W IEWIÓRKI  3,  USA 2011 
87’, familijny, komedia, mu-
zyczny, reż. Mike Mitchell, 
wyst. Jason Lee, David Cross, 
seanse: 11–17 maja g. 17, 12 i 13 
maja g. 11; 
STREETDANCE 2 3D,  Wielka 
Brytania 2012 85’, muzyczny, 
od 12 lat, reż. Max Giwa, Da-
nia Pasquini, wyst. Falk Hent-
schel, Sofia Boutella, seanse: 14 
maja g. 14:30, 15 maja g. 16, 16–
17 maja g. 18;
Weekend z Festiwalem PLANE-
TE DOC ,  M IL IARD SZCZĘŚL I-
WYCH LUDZ I ,  Polska 2011 64’, 
dokument, reż. Maciej Bochniak 
zdj. Grzegorz Hartwield; WODNE 
DZIECI, Holandia 2011 75’, doku-
ment, reż. Alion van der Horst zdj. 
Alion van der Horst, Maasja Ooms, 
seans: 12 maja g. 16:15;

OCAŁUNEK PUT INA,  Dania 2011 
85’, dokument, reż. Lise Birk Pe-
dersen zdj. Lars Skree, seans: 12 
maja g. 17:40; 
BERT STERN – PRAWDZIWY MA-
DAM, USA 2011 93’, dokument, 

reż. Hannah Laumeister zdj. 
Hannah Laumeister, seans: 12 
maja g. 19:20;
PUŁAPKI  ROZWOJU,  Kanada 
2011 86’, dokument, reż. Ma-
thieu Roy, Harold Crooks zdj. 

Mario Janellem, seans: 13 maja 
g. 16; 
ZURBANIZOWANI ,  Wielka Bryta-
nia 85’, dokument, reż. Gary Hu-
stwit zdj. Luke Geissbuhler, seans: 
13 maja g. 17:40; 

TOP 20 HITS
STREFA MUZYKI .  Lista przebojów Top 20 Hits to zestawienie najpopular-
niejszych utworów muzyki pop i dance wg widzów Małopolska Tv, Tv Kry-
nica, czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (www.dts24.pl) przy 
współpracy z firmami fonograficznymi i klubami dyskotekowymi. Co ty-
dzień wśród osób głosujących na naszą wspólną listę przebojów będzie-
my rozlosowywać upominki muzyczne, płyty CD, zaproszenia na koncer-
ty i dyskoteki do klubów, z którymi współpracujemy. Prosimy o przesyłanie 
po pięć swoich propozycji muzycznych na adres: top20hits@interia.pl (po-
dając swoje imię i nazwisko). Współpraca w tworzeniu listy przebojów: So-
unthtv (www.sounthtv.pl) , Projekt Info (www.projektinfo.pl) , „Dobry Ty-
godnik Sądecki” (www.dts24.pl)

TOP 20 HITS not : 4 05.05.2012/ 10.05. 2012 
 I II III
 1. 1. 4. Girl Gone Wild – Madonna
 2. 3. 4. Ukochana żegnam Cię (Freaky Boys mix) – Janusz Radek
 3. 4. 4. It's A Biz ( Ain't Nobody ) – Scooter
 4. N. 1. Skrzydlate ręce – Enej
 5. 6. 4. Children ( 2012) – Dave Marc
 6. 8. 4. Love & Pain ( Tween „More Voltage rmx ) – Ralf
 7. 2. 4. Amada Mia Amore Mio – Mike De ville
 8. 12. 2. Toca's Miracle ( 2012) – Fragma
 9. 7. 4. International Love – Pitbull feat: Chris Brown
 10. N. 1. Przepis na szczęście – Kora
 11. 20. 2. Get Ready For This ( 2012 rmx) – 2 Unlimited
 12. 12. 4. Love Music – Shaun Baker & Carlprit
 13. 16. 3. Rock It – Ozi
 14. 19. 2. Don't Stop – Tween
 15. 18. 2. Show Me Your Love – Infected Bros
 16. 10. 4. Climax – Usher
 17. N. 1. We On The Night – Tiesto & Wolfgand Gartner
 18. N. 1. I Need You – One way
 19. N. 1.  The One 2012 – Neros feat: Kamix
 20. N. 1. Like A Virgin – Cassey Doreen

 I – pozycja aktualnego notowania , II – pozycja ubiegłego noto-
wania , III–ilość tygodni w zestawieniu , N – nowość w zestawieniu

 
 Zapraszamy kluby muzyczne, dyskoteki do współpracy z naszą li-

stą przebojów i rubryką muzyczną „Strefa Muzyki”. Jeśli chcesz gościć 
naszych Dj, z dźwiękowym wydaniem listy przebojów, napisz do nas 

na adres: top20hits@interia.pl, podaj nazwę klubu – dyskoteki i numer 
kontaktowy na przedstawiciela lokalu. Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
Przyjedziemy z kamerą i wspólnie będziemy przeżywali „Strefę Muzyki”.

***
 „Strefa Muzyki” & „ Top 20 Hits” zapraszają do oglądania w TV 

POLSAT festivalu TOP TRENDY 2012 w dniach 25–27 maja „Najważ-
niejszego wydarzenia muzycznego roku”. Koncerty TOP i TRENDY za-
prezentują, co w przemyśle muzycznym jest najpopularniejsze. Pol-
satowski festiwal jest wyznacznikiem i drogowskazem w muzyce na 
nadchodzący rok i podsumowujący minione dwanaście miesięcy naj-
popularniejszych płyt. Małopolskie Tv będzie obecne w Sopocie i dla 
naszych widzów zrealizujemy specjalne wywiady z gwiazdami rynku 
muzycznego. Oglądaj TV KRYNICA i MALOPOLSKATV.

  Wstęp wolny do Music Club 21, Krynica–Zdrój, ul. Pułaskiego 29. 
Czytelnicy, którzy chcą zabawić się z najnowszym zestawieniem listy 
przebojów, wchodzą bezpłatnie, za okazaniem najnowszego wydaniem 
„DTS”, w dniu 11 maja, o godz. 21.00 na kolejny muzyczny wieczór 
z przebojami z list przebojów i naszymi propozycjami na lato 2012 roku.

 
KONKURS
 PAUL SLEEVEN „live Show”, płyta zapowiadająca tegoroczny Dj’s Festival, 
który odbędzie się w Krynicy–Zdroju, już dziś może trafić w wasze ręce. 
Wystarczy wysłać sms o treści PAUL SLEEVEN oraz swoje imię i wiek. Spo-
śród wszystkich nadesłanych smsów w terminie 10–12 maja br. wylosu-
jemy dziesięciu szczęśliwców, którzy otrzymają płyty wraz z bezpłatnymi 
wejściówkami do klubu muzycznego MUSIC CLUB 21. SMSy prosimy przesy-
łać na numer: 787–235–235 (opłata standardowa wg usług operatora).

Opracował: M & A MEDIA

Na afiszu

Summer Memories (set mix) - Paul Sleeven

Wydawca płyty i koncepcja:  Mirosław Wiechczyński Amber Records (reedycja 2012)
Koncerty i występy “live”:  tel.: 530-169-817 (email: amberrecords@interia.eu)

11-12. V. 2012 DJs Festival Krynica - Zdrój 2012 im. red. Zygmunta Kiszakiewicza

11. V. 2012 od 16:00 do 22:00 Deptak Krynica - Zdrój koncert pt. “FTB MEGA LIVE SHOW”

                            

22:15 do 04:00 Music Club 21 Krynica - Zdrój

12. V. 2012 od 16:00 do 23:00 Deptak Krynica - Zdrój konkurs o puchar Burmistrza 

Miasta Krynica - Zdrój dr Dariusza Reśko

22:00 d0 04:00 Music Club 21 Krynica - Zdrój

Nasi partnerzy:  www.tvkrynica.pl, www.projektinfo.pl, www.krynica.pl, www.malopolskie.tv,     

                                  www.restauracja-artystyczna.pl, www.dts24.pl

REEDYCJA  2012

„Złoty Mikrofon” w Małopolska TV
Nowe nagrody muzyczne pojawią się na an-
tenie Małopolska TV. „Złotym Mikrofonem” 
nagradzać będziemy artystów, którzy zdo-
będą szczyt (pierwsze miejsce) listy prze-
bojów „Top 20 Hits”. Nagrody przyznawane 
będą dla krajowych wykonawców, a zagra-
niczny artysta, który chciałby posiadać „Zło-
ty Mikrofon”, będzie musiał minimum cztery 
tygodnie przebywać na pierwszym miejscu 
listy przebojów i nie krócej niż osiem tygodni 
w całym zestawieniu „Top 20 hits”. Nagrody 
też będą dostawały od Nas kluby dyskote-
kowe, w których propagowana będzie dobra 
zabawa , a na ulubiony swój klub będą głoso-
wać ich bywalcy, a nasi widzowie i czytelni-
cy „DTS”. Głosy na ulubiony klub i dyskotekę 
znajdującą się na terenie Małopolski prze-
syłajcie na adres: zlotymikrofon@interia.ue 
Pierwsze nagrody rozdamy już w czerw-
cu podczas specjalnego koncertu i imprezy 
klubowej. Zapraszamy też widzów i czytel-
ników do składania propozycji, jakiego ar-
tystę chcieliby zobaczyć w ramach specjal-
nych koncertów „Małopolskie TV” . 

Opracował : M & A MEDIA
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bramek padło 
w 11 derbowych 
meczach (tylko 
w lidze), w tym 5 
z rzutów karnych. 
Najwięcej bramek 
w derbach Sądec-
czyzny zanoto-

wali Arkadiusz Aleksander (5), Rafał Zawi-
ślan (3), Robert Drąg (2), Marcin Chmiest 
(2), Piotr Chlipała (2). W derbach 16 maja 
z tych zawodników zobaczymy na boisku 
tylko Arkadiusza Aleksandra.

III liga 2005/2006. Sandecja – Kolejarz 3:0, bramki: 
Mężyk 42, Damasiewicz 68, Mordarski 87. Ko-
lejarz – Sandecja 2:1, bramki: Drąg 74, 84, Świe-
rad 72. 

III liga 2006/07. Kolejarz – Sandecja 0:1, bramka: Za-
wiślan 34. Sandecja Nowy Sącz – Kolejarz Stróże 1:0, 
bramka: Florian 90 (k). 

III liga 2007/2008. Kolejarz – Sandecja 1:0, bramka: 
Dudziński 54. Sandecja – Kolejarz 1:1, bramki: Je-
żewski 32 – Chlipała 60. 

II liga 2008/09. Kolejarz – Sandecja 2:0, bramki: 
Chlipała 21, Drąg 90, Sandecja – Kolejarz 3:2. Bram-
ki: Zawiślan 8, 82, Bania 43 (k) – Bergier 3, Piech-
na 21. 

I liga sezon 2010/11. Kolejarz – Sandecja 1:2, bramki: 
Lipecki 40 – Cebula 25, Aleksander 36. Sandecja 
– Kolejarz 6:2, bramki: Chmiest 27, 78, Aleksander 
43, 54, 63, 87 – Socha 57 (k), Jarosiewicz (k)

I liga sezon 2011/12. Sandecja – Kolejarz 1:1, bramki: 
Patryk Jędrzejowski 6 – Marcin Stefanik 82 (k). 

To będą już 12. derby Sądecczyzny. W środę 
16 maja (godz. 17) gospodarzem meczu, który 
może zadecydować o ligowym bycie Sandecji 
jest Kolejarz Stróże. W ubiegłym sezonie dwa 
razy lepsza okazała się Sandecja, a w rewanżu 

piłkarze prowadzeni przez Mariusza Kura-
sa rozbili Kolejarza na własnym boisku 6:2. Po 
tym meczu trener Kolejarza Marek Motyka po-
dał się do dymisji. W końcówce tego sezonu role 
się odwróciły. To Kolejarz jest w komfortowej 

sytuacji i może zagrać na luzie. W ligowej ta-
beli znajduje się blisko czołówki, choć nie musi 
awansować. Dużo większa presja tym razem 
będzie wciąż ciążyła na Janie Frohlichu i spół-
ce. Za Sandecją przemawia jednak statystyka.

KOLEJARZ
Dominik Sobański – Adrian 
Basta, Krzysztof Markowski, 
Witold Cichy, Dariusz Walę-
ciak – Janusz Wolański, Mar-
cin Stefanik, Cheikh Tidia-
ne Niane, Michał Chrapek, 
Kamil Nitkiewicz – Maciej 
Kowalczyk

SANDECJA
Gerard Bieszczad – Marcin 
Makuch, Jan Frohlich, To-
masz Midzierski, Mateusz 
Niechciał – Bartosz Szeliga, 
Dariusz Gawęcki, Filip Bur-
khardt, Wojciech Trochim, 
Piotr Kosiorowski – Arkadiusz 
Aleksander

MAREK KAS IECZKA 
(w przeszłości prezes MKS Sandecja, 
organizator rozgrywek lig futsalo-
wych i amatorskich):
 – Sandecja wygra 1:0. Bramkę 
zdobędzie Arek Aleksander. Byłem 
kilka lat temu na meczu derbowym 
w Stróżach i padł właśnie taki wy-
nik. Bramkę strzelił Rafał Zawiślan. 
Szkoda, że teraz nie zagra. 

KS.  JÓZEF  WOJNICK I 
(kapelan piłkarzy Sandecji):
– W rozmowie z prezesem Wi-
sły przepowiedziałem, że ze Ślą-
skiem przegra, więc mam chyba 
nosa. W derbach stawiałbym na 
remis, ze wskazaniem na Sande-
cję. Piłkarze Roberta Moskala nie 
mogą tego meczu przegrać. Je-
śli zagrają tak mądrze taktycznie 
jak z Termalicą na wyjeździe, to 
jakieś punkty ze Stróż wywiozą. 
 
BOLESŁAW DYWAN 
(prezes Kolejarza Stróże): 
– Wygra oczywiście Kolejarz, 
choć minimalnie. Może 1:0, 
może 2:1. My jesteśmy w for-
mie, nie gramy pod presją, w ze-
spole jest dobra atmosfera. San-
decja musi walczyć o punkty. 
Mądrzejszy będę po kolejce na-
stępnej. Ostatnio wygraliśmy 
derby jeszcze w drugiej lidze. 
Czas na pierwsze zwycięstwo na 
zapleczu ekstraklasy. 

Sport

Wielkie derby piłkarskie Kolejarz Stróże – Sandecja
Za sądeczanami przemawia statystyka

ARKADIUSZ ALEKSANDER

13 bramek w tym sezonie 
(4 za rzutów karnych)
32 lata
184 cm/76 kg

Typowy łowca bramek. O takich 
piłkarzach zwykło się mówić, że 
piłka ich szuka, świetnie umie usta-
wić się w polu karnym, pewnie eg-
zekwuje jedenastki, dobrze gra gło-
wą i nieźle uderza z dystansu. To 
tego piłkarza Sandecji obawiają się 
najbardziej wszystkie ekipy pierw-
szoligowe i najwyraźniej ma patent 
na strzelanie goli Kolejarzowi.

MACIEJ  KOWALCZYK

5 goli w tym sezonie
35 lat
181/76 kg

Szuka gry, często wraca poma-
gać kolegom z pomocy, na tej 
pozycji zresztą grał przez więk-
szość swojej kariery. Łatwo 
dochodzi do sytuacji bram-
kowych, prezentuje dobrą 
technikę użytkową. Nie jest ty-
powym napastnikiem i woli 
atakować z głębi pola. Świetnie 
gra głową, ni boi się pojedyn-
ków jeden na jeden. 

Obydwaj zagrają na szpicy. To będzie mecz, w którym o wyniku może 
zadecydować jedna bramka. Dlatego ciąży na nich duża odpowiedzial-
ność. W jednej drużynie spotkali się w Śląsku Wrocław, ale żaden wiel-
kiej kariery tam nie zrobił, choć dużo więcej spotkań w barwach Śląska 
rozegrał Maciej Kowalczyk. Bywały mecze, kiedy jeden zastępował na 
boisku drugiego. Grali wtedy w jednej drużynie z takimi znanymi piłka-
rzami jak Leszek Pisz, Grzegorz Szamotulski czy Marcin Wasilewski.

PORÓWNANIE  NAPASTNIKÓW 

PRZEWIDYWANE SKŁADY

Derbowa statystyka (bez pucharu Polski)

TYPUJĄ WYNIK  DLA DTSDerbowe liczby

6
razy wygrywała 
Sandecja

3razy wygrywał 
Kolejarz

remisy2

31
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Sport

W niedzielę, 29 kwietnia zakończył się 
w Hotelu LITWIŃSKI w Tęgoborzy 2. In-
dywidualny Ogólnopolski Turniej Brydża 
Sportowego UTOPI 2012. I choć brydż 
jest grą parami, to w turnieju indywidu-
alnym w każdym rozdaniu twoim part-
nerem jest inny zawodnik.

W UTOPI 2012 grały gwiazdy polskie-
go i światowego brydża. Arcymistrz 
światowy Andrzej Wilkosz (6. miej-
sce) i aktualny Mistrz Europy Open 
Mikołaj Taczewski (7. miejsce). Po ro-
zegraniu 64 rozdań zwycięzcą turnie-
ju został gliwiczanin Krzysztof Góra. 
Drugie miejsce zajął Jerzy Pęczkow-
ski (Warszawa), a trzecie Adam Kry-
sa (Tarnów). Najlepszym sądeczani-
nem okazał się Stanisław Jaśkiewicz, 
który otrzymał nagrodę specjalną od 
Delikatesów RAFA.

Najważniejszymi partnerami tur-
nieju, bez których nie dałoby się 

przeprowadzić zawodów na takim 
poziomie byli limanowski WOLIMEX 
i jego właściciel Eugeniusz WOJAK 
oraz Województwo Małopolskie dzię-
ki wsparciu radnego Leszka Zegzdy.

„Dobry Tygodnik Sądecki” był 
partnerem medialnym turnieju.

13 i 14 października tego roku 
w Hotelu LITWIŃSKI odbędzie się 
Benefis Andrzeja WILKOSZA.

Wśród zaproszonych gości są mię-
dzy innymi Igor Chalupec i Renata 
Dancewicz.

(LECH)

Amatorska drużyna hokejowa Krynic-
kie Diabły wywalczyła w Sosnowcu brą-
zowy medal amatorskich mistrzostw 
Polski. Kryniczanie jak dotąd kwalifiko-
wali się do wszystkich edycji tej impre-
zy, potwierdzając tym samym wysokie 
umiejętności sportowe.

Przypomnijmy, iż w 2004 roku zdo-
byli oni tytuł mistrzowski, a w 2009 
roku wywalczyli Puchar Polski. Te 
mistrzostwa można również uznać 
za udane. Awans do ćwierćfina-
łów z pierwszego miejsca w grupie, 
w której znajdowały się takie dru-
żyny jak Górale Nowy Targ, Zagłębie 
Sosnowiec czy Cracovia był wyczy-
nem nie lada. Następnie konfrontacja 
z zeszłorocznym wicemistrzem Pol-
ski drużyną Goldwell Gdańsk rów-
nież wypadła na korzyść kryniczan. 
Półfinałowa porażka z bardzo mło-
dymi zawodnikami Sielca Sosnowiec, 
z których większość to absolwen-
ci sosnowieckiej szkoły hokejowej 
był jedynym słabszym momentem 

„mineralnych” w tym turnieju. Do-
piero później okazać się miało, iż 
ulegli oni tylko mistrzowi. W wal-
ce o brązowy medal z drużyną Oli-
wy Gdańsk nie brakowało emocji. Co 
prawda rozstrzygnięcie padło dopie-
ro w dodatkowym czasie gry, jednak 
ze wszech miar zwycięstwo Diabłów 
było zasłużone. Kryniczanie wrócili 
zatem do domu z kolejnym, tym ra-
zem brązowym medalem na piersi. 

Reprezentacja Krynickich Dia-
błów na XI MPA 2012 w Sosnowcu: 

bramkarz: Piotr Tymiński, obrońcy: 
Tomasz Wilk, Tomasz Kukulak, An-
drzej Kacprzycki, Andrzej Flieger, 
Jarosław Bryniarski, Dariusz Tylisz-
czak, Wojciech Pajor, Łukasz Kuku-
lak, napastnicy – Michał Pajor, Ma-
ciej Gosztyła, Stefan Makuch, Jacek 
Kacprzycki, Marek Półtorak, Robert 
Majewski, Tomasz Majchrzak, Sławo-
mir Makuch, Michał Półtorak, Adam 
Mróz, trenerzy: Artur Ślusarczyk, Ro-
bert Błażowski. Kierownik drużyny: 
Andrzej Wrona. (ICE)

W pierwszej rundzie Wyścigowych 
Motocyklowych Mistrzostw Polski 
połączonych z Pucharem Europy, 
rozgrywanych na torze Slovakia-
ring pod Bratysławą, w 33–oso-
bowej stawce zobaczyliśmy aż 
dziesięciu Polaków. Dobre, szóste 
miejsce (drugie wśród rodaków) 
zajął sądeczanin Paweł Górka.

Faworytem był startujący w pol-
skiej serii Austriak, Andy Meklau. 
Jednak mimo sięgnięcia po pole po-
sition, Meklau upadł już na pierw-
szym okrążeniu wyścigu. Pod nie-
obecność obrońcy tytułu, karty 
rozdawali zawodnicy zagraniczni. 
Na podium stanęli Czech Michał 
Filla, Bułgar Martin Choy i Fran-
cuz Gwen Giabbani. Niska tempe-
ratura i silny wiatr nie pozwoliły 
na dobre czasy. Najszybszy z Po-
laków, Mariusz Kondratowicz był 
czwarty, finiszując 12 sekund za 
zwycięzcą oraz pięć sekund przed 
Pawłem Górką (BMW) i Bartkiem 
Wilczyńskim. Górka stoczył z Wil-
czyńskim zacięty pojedynek, któ-
rego losy rozstrzygnęły się dopie-
ro na ostatnim zakręcie.

– Zaskoczyła mnie proce-
dura startowa i zostałem z tyłu 

– wyjaśnia 34–letni Paweł Gór-
ka. – Długo trzymali nas na star-
cie, aż wreszcie światła zga-
sły. Zanim na dobre się zapaliły 
starter musiał szybko uciekać 
z prostej przed motocyklem Me-
klaua. Udało mi się dogonić 
Bartka i stoczyć z nim świetną 
walkę. Zaatakowałem w ostat-
nim zakręcie i udało mi się go 
wyprzedzić. Jestem zadowolo-
ny w wyniku, ale zły z powo-
du samego startu. Gdybym le-
piej ruszył, może powalczyłbym 
z Mariuszem Kondratowiczem, 
albo Gwenem Giabbani. Jestem 
jednak dobrze przygotowany do 
sezonu i nie mogę doczekać się 
zawodów w Brnie w ten week-
end. Podczas ostatniej rundy rok 
temu przesiadłem się na opony 
Dunlop, dzięki czemu pod koniec 
wyścigu mogłem wówczas na-
wiązać walkę z czołówką. Wciąż 
uczę się nowych opon, a pogoda 
nie ułatwiała nam zadania. Te-
raz jest to jednak zupełnie inna 
jazda, dlatego choć konkurencja 
jest bardzo mocna i nie będzie ła-
two stawać na podium, liczę na 
udany sezon. 

(WR)

Halny mocno 
powiał 
w Świebodzicach
Cztery medale przywieźli z mi-
strzostw Polski w K–1 kickbokse-
rzy Halnego Nowy Sącz. Złoty me-
dal wywalczył Rafał Dudek, a srebro 
Łukasz Pławecki. Obydwaj mieli 
spotkać się w finale kategorii do 71 
kg, ale walka dwóch zawodników 
z tego samego klubu nie miałaby 
sensu. Łukasz Pławecki oddał po-
jedynek walkowerem (sam ma już 
Mistrzostwo Polski w formule low 
kick, które zdobył miesiąc temu). 
Rafał Dudek został wybrany najlep-
szym zawodnikiem turnieju. Brązo-
we krążki do kolekcji dorzucili To-
masz Mordarski w kategorii 63,5 kg 
i debiutant junior Bartosz Frączek 
w kategorii 81 kg. 

ROZMOWA  z JANUSZEM WOLAŃ-
SKIM pomocnikiem Kolejarza Stróże.

– Sezon zbliża się do końca. Czy Kole-
jarz w tej rundzie to mocniejszy zespół 
niż w jesieni?

– Myślę nawet, że gramy na ciut 
lepszym poziomie. Z perspektywy 
rozegranych już spotkań mogę po-
wiedzieć, że na pewno się nie osła-
biliśmy. Jest Krzysiek Gajtkowski, 
Dominik Sobański, mamy mocną 
ławkę rezerwowych. Szkoda, że Ra-
fał Zawiślan nie dogadał się z San-
decją w sprawie dalszego wypoży-
czenia do Kolejarza, bo bardzo dużo 
wnosił do drużyny.
– Zostały jeszcze cztery mecze. Zdaje-
cie sobie sprawę, że macie mieć wiel-
ki wpływ na to, kto awansuje. Ograli-
ście mierzącą w awans Pogoń Szczecin, 

a przed wami jeszcze spotkania z Ter-
malicą i Piastem.

– My też możemy awansować. 
Tak naprawdę nie ma dla nas zna-
czenia, z kim gramy. Umiemy grać 
w piłkę i stać nas na niespodzianki, 
co już udowodniliśmy. Na pewno się 
jeszcze o jakąś postaramy i zamiesza-
my w czubie tabeli.
– W Stróżach mówiło się o awansie?

– Nie ma żadnej presji. Nie jest ta-
jemnicą, że klub nie jest przygoto-
wany organizacyjnie i nie ma bazy, 
by zagrać w ekstraklasie. Może za 
parę lat. Chcemy zająć jak najwyższe 
miejsce w I lidze i pomieszać szyki 
zespołom walczącym o ekstraklasę. 
Może z początku rundy nie mogli-
śmy wejść w odpowiedni rytm, ale 
teraz jest w porządku.
– Jakie zespoły widzi Pan w ekstraklasie?

– Piast Gliwice, Termalica są tego 
bliskie. Może jeszcze do walki włą-
czyć się Zawisza Bydgoszcz. Na wy-
sokim poziomie w piłkę gra Arka, ale 
w Gdyni są chyba rozczarowani, bo 
mają dużą stratę do premiowanego 
miejsca. Jest jeszcze Bogdanka Łęcz-
na. Awansować może kilka zespo-
łów. Pytanie tylko, czy będą chcia-
ły i jak potem odnajdą się w realiach 
ekstraklasy.
– Majowy maraton meczowy będzie 
miał wpływ na to, kto awansuje?

 – Z doświadczenia wiem, że mało 
który zespół lubi i umie grać syste-
mem sobota – środa. Rzeczywiście 
ta mocna końcówka może mieć zna-
czenie dla ostatecznego układu ta-
beli. Dużo tu będzie zależeć od mą-
drości drużyny, inteligencji trenera 
i doboru odpowiedniego stylu gry.

– Zostaje Pan po sezonie w Stróżach?
– To zależy od trenera i zarządu. 

Nie ukrywam, że dobrze mi się gra 
w Kolejarzu. Poza tym jestem pra-
wie w domu. Na treningi codziennie 
mogę sobie dojeżdżać, bo do domu 
mam 80 kilometrów. (BOG)

Lubimy sprawiać niespodzianki

Górka zadowolony 
po Slovakiaringu

Diabelsko udane mistrzostwa

Licytowali w Tęgoborzy

Uczestnicy UTOPI po wręczeniu nagród
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Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Anna Zwolińska

PRZECZYTANE.  W Afry-
ce zachwycają go prze-
strzenie, zwierzęta 
żyjące na wolno-
ści, dzikość natu-
ry. Chętnie wspo-
mina swoje wyprawy 
do RPA, na australijską 
Wielką Rafę Koralową, 
Antarktydę, podróże po Sta-
nach Zjednoczonych. Zwiedził różne 
zakątki świata, ale dla Leszka Nie-
myckiego, prezesa Deutsche Ban-
ku, najlepszym miejscem na wypo-
czynek jest Beskid Sądecki i strome 
zbocze na Eliaszówce. 

„W tej okolicy góry nie są za wy-
sokie, ale też niezbyt niskie – opo-
wiada Leszek Niemycki. – Nasz 
dom stoi 1000 m n.p.m., to niemal 
jak szczyt Gubałówki. Malownicza 
Dolina Popradu, Dunajec, okolice 
Rytra, Muszyna, Krynica... A po 
drugiej stronie granicy zamek spi-
ski. Dwie, trzy doliny dalej Pieniny. 
Nie ma tam tak wielu warszawia-
ków jak np. w Zakopanem — to też 
się nam spodobało. Zaczęliśmy jeź-
dzić w okolice Piwnicznej tak czę-
sto, że w końcu powiedziałem do 
żony: „Może warto coś tutaj ku-
pić?” Kupowanie trwało rok, jakieś 
10 lat temu. Piwniczna to urocze 
miasteczko. Jak wiele innych w re-
gionie obejmuje duży teren z roz-
sianymi zabudowaniami. I chociaż 
mój dom znajduje się w granicach 

miasta Piwniczna–Zdrój, 
jest oddalony 13 km od 

rynku. Czyli w mieście, 
ale na końcu świata. 
Święty spokój. Mam 
grzyby — rosną tam 
niewyobrażalne ilości 

prawdziwków, trochę 
rydzów. A ponieważ jest 

stromo, nie trzeba się spe-
cjalnie schylać. Niezliczone krze-
wy dzikich jeżyn i malin. Spacery 
— Sucha Dolina, Obidza, Jaworki 
— widok na Białą Wodę i panora-
mę z Trzema Koronami. Mam tam 
święty spokój, sympatycznych są-
siadów (nie za blisko). W nocy cza-
sem słychać wilki, kilka razy ślady 
swoich odwiedzin w obejściu zo-
stawił mi niedźwiedź. A czego tam 
nie ma? Nie ma komarów — już dla 
nich za wysoko. Nie ma upałów 
— można spędzać czas na weran-
dzie i podziwiać niezwykłe wido-
ki. Przy tej okazji odkryłem w so-
bie pasję do skuterów. Ten rejon 
to jedno z rzadkich miejsc w Pol-
sce, gdzie można jeździć skuterem 
śnieżnym — oczywiście po wy-
znaczonych trasach. To niezwy-
kła okolica, dlatego mimo mo-
jego ogromnego sentymentu do 
Afryki i wielu wypraw w najbar-
dziej odległe zakątki świata, wciąż 
najchętniej spędzam wolny czas 
„u siebie” — w Beskidach. 

Źródło: Puls Biznesu Weekend 
29.02. 2012

JUBILEUSZ .  Ksiądz Mieczysław Cze-
kaj, rektor kościoła w Boguszy (gmina 
Kamionka Wielka) obchodzi w tym roku 
50–lecie święceń kapłańskich. Nie to 
czyni go jednak duszpasterzem szcze-
gólnym. W krajobrazie znaczonym ce-
bulami cerkwi, ksiądz Czekaj spędził 
jako kapłan dziesięciolecia, dbając nie 
tylko o parafian, ale również o mate-
rialne ślady odrębności etnograficznej 
tych ziem. 

Łemkowskie cerkwie, którymi opie-
kował się ks. Czekaj, to dziś w więk-
szości rzymskokatolickie kościoły. 
O architekturze drewnianych świą-
tyń wie wszystko i jest cenionym 
specjalistą w dziedzinie ich renowa-
cji i ochrony. W Boguszy pracuje od 
1999 r., ale wcześniej był kustoszem 
świątyń w Czyrnej, Banicy, Bielicznej, 
Andrzejówce, Leluchowie i Dubnem. 
Kościoły te po szeregu prac konser-
watorskich przeprowadzonych przez 

ks. Czekaja zalśniły nowym blaskiem. 
Nie inaczej było w Boguszy. Drewnia-
ny kościół pod wezwaniem św. Anto-
niego Padewskiego (dawniej cerkiew 
grekokatolicka św. Dymitra z 1858 
roku) był kolejnym wyzwaniem dla 
tego niestrudzonego miłośnika i opie-
kuna zabytków. Kompleksowy re-
mont konserwatorski trwał pięć lat 
(m.in. wymiana pokrycia gontowe-
go i konserwacja cennego wyposaże-
nia wnętrza świątyni w tym ikonostas 
z 1670 r., pochodzący z poprzedniej, 
starszej świątyni. Razem z mieszkań-
cami podjął również trud odbudo-
wy znajdującej się w Boguszy muro-
wanej cerkwi prawosławnej z pocz. 
XX w., która niszczała, a dziś pełni 
normalne funkcje sakralne. Obydwie 
świątynie stoją blisko drogi powia-
towej Nowy Sącz – Florynka i można 
je zwiedzać po uprzednim zgłosze-
niu tego faktu na plebani. Remonty 
przeprowadzone zawsze z wielkim 

znawstwem, z zachowaniem orygi-
nalności i autentyczności budowli, 
wierności tradycji, w której powsta-
ły, zostały docenione. Parafia w Bani-
cy wraz z ks. Mieczysławem Czeka-
jem, uhonorowana została w 1985 r. 
nagrodą Ministerstwa Kultury i Sztuki 
dla najlepszego użytkownika obiek-
tu drewnianego. Rok po przyjeździe 
do Boguszy ks. Czekaj został Sądecza-
ninem Roku, a w 2004 r. za odnowę 
drewnianego, gotyckiego kościółka 
św. Leonarda w Lipnicy Murowa-
nej uhonorowano go nagrodą Woje-
wództwa Małopolskiego im. Mariana 
Korneckiego. Podczas dziesięcioleci 
pracy ks. Czekaj uratował od znisz-
czenia wiele dzieł sztuki sakralnej 
(rzeźb, obrazów, ma również boga-
tą kolekcję starych ornatów). Jubile-
usz to dobra okazja, by te wszystkie 
cuda pokazać. Trwają przygotowania 
do wystawy, a o jej terminie i miejscu 
poinformujemy.  (BOG)

W mieście, ale na końcu świata

Cudeńka księdza Czekaja


