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Ogólnopolskie media dużo mówią i piszą o Sądecczyźnie  L str. 2

Co dalej z obwodnicą zachodnią Nowego Sącza   L str. 3

Nie poznacie Piasta przy ul. Nawojowskiej   L str. 5

Krynicki Festiwal Kiepurowski w nowym wydaniu   L str. 6

Nauczyciel próbował uwieść uczennicę?   L str. 7

Katolicka Szkoła Podstawowa ma 15 lat   L str. 8

Nie straszcie nas Cyganami    L str. 9

R E K L A M A

INTERMARCHE  W  NOWEJ  ODSŁONIE
WIĘKSZA POWIERZCHNIA = WIĘKSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓW 

Z OKAZJI DNIA DZIECKA SUPER KONKURS! SZCZEGÓ Y W SKLEPIE
ZAPRASZAMY,  MILE CIĘ  ZASKOCZYMY ! 

C.H. EUROPA II
Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1

Godz. otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30 - 20.30, niedz.9.00 - 18.30 

Okulary Markowych Producentów:

ZARZUTY DLA KAPITANA SANDECJI 

Prokuratura apelacyjna we Wrocławiu postawiła zarzuty 29 osobom w związku z korupcją w GKS Bełchatów. Wśród nich jest ka-
pitan Sandecji Jan Frohlich, który składał już wyjaśnienia we wrocławskiej prokuraturze. Piłkarz zapewnia o swojej niewinności.
- Z nikim się nie spotykałem, nikomu nic nie wręczałem – mówił na antenie radia RDN Nowy Sącz kapitan Sandecji Jan Frohlich. 
– W Bełchatowie były składki na różne cele, a na jakie to dowiedzieliśmy się później.  L Str. 15
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Wiesław Kraus zawsze lubił wędrów-
ki górskie. W młodzieńczych latach 
z pasją zbierał punkty do Górskiej Od-
znaki Turystycznej, ukończył nawet 
kurs i zdał egzamin, stając się Przo-
downikiem Górskiej Odznaki Tury-
stycznej. Po latach wrócił na szla-
ki – już ze swoimi dziećmi. A że od 30 
lat pracuje jako informatyk, postano-
wił obie pasje połączyć. Tak zrodzi-
ła się strona www.szlaki.net.pl, która 
zachęca do wypoczynku w górach. 

– Z początku chciałem zrobić stro-
nę internetową, która będzie li-
czyła punkty Górskiej Odznaki 
Turystycznej, ale zainteresowa-
łem się zagadnieniem tworzenia 
interaktywnych map i rozszerzy-
łem ten pomysł, łącząc zagadnie-
nie sumowania punktów i danych 
z mapy – odległości, czasu przej-
ścia, przewyższeń – mówi Wie-
sław Kraus. Zaznacza przy tym, 
że strona internetowa nie zastą-
pi mapy. – Tworząc ją, myślałem 
o planowaniu wycieczek. Wybie-
ram się na nowy szlak, to naj-
pierw go sobie „wyklikam” i już 
wiem, jaki mam dystans do poko-
nania, ile podejść, jak długo zaj-
mie to czasu. Oczywiście, wszyst-
kie te dane znajdują się na mapie 
– mówi autor. 

Wirtualne wędrówki po stronie 
stały się bardziej atrakcyjne, gdy za 
podpowiedzią jednego z internau-
tów, Kraus wprowadził możliwość 
ilustrowania szlaków zdjęciami, 
które użytkownicy samodzielnie 
umieszczają na stronie. – Teraz już 
przy wielu trasach wraz z mapą 
szlaku i tabelami z wynikami kal-
kulacji – odległości, czas przejścia, 
przewyższenia, punkty GOT – po-
jawiają się zdjęcia z planowanej 
wycieczki – wyjaśnia. 

Niedawno strona została uzu-
pełniona o szlaki Beskidu Sądeckie-
go. – Wielu miłośników Beskidów 
uważa, że to najpiękniejsza jego 
część, ale spotyka się tu mniej tu-
rystów niż w sąsiednich Gorcach 
– zauważa Kraus i zachęca sądeczan 
na wyprawę w góry. A wędrówkę 
można rozpocząć już w samym No-
wym Sączu. – Wprawdzie będzie to 
bardzo długi szlak, ale z jakimi wi-
dokami… – dodaje. – Najpierw na-
leży iść zielonym szlakiem, roz-
poczynającym się na stacji PKP 
w Nowym Sączu, a potem czerwo-
nym i po 6 godzinach dochodzi się 
do schroniska na Hali Łabowskiej. 

Zdaniem autora strony, sądecza-
nie są w tej uprzywilejowanej sytu-
acji, że mają blisko do takich pere-
łek Beskidu jak Krynica, Piwniczna, 
Rytro, Szczawnica, a stamtąd wie-
le krótkich i atrakcyjnych szlaków. 
– Jak choćby godzinna wycieczka 
ze Szczawnicy do schroniska na 
Bereśniku, a z Krynicy Czarnego 
Potoku, to można nawet bez wy-
siłku wjechać kolejką gondolową 
na Jaworzynę Krynicką z bajeczną 
panoramą – wylicza i po szczegóły 
odsyła najpierw na wirtualny szlak. 

(PIE)

20 – wiosen liczy już ze-
spół „Promyczki Do-
bra” działający przy 

Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Na 
uroczystości jubileuszowe zaprasza 20 
maja, godz. 17 do Parku Strzeleckiego. 
– Zainaugurowaliśmy istnienie grupy 
koncertem na Dzień Matki, i podob-
nym chcemy uczcić 20 lat jego działal-
ności – mówi ks. Andrzej Mulka, zało-
życiel Promyczków Dobra. Msza św. 
godz. 9.30, bazylika św. Małgorzaty.

17  MAJA 1989 – Antoni Rączka 
przestał pełnić funkcję wojewody 
nowosądeckiego (powołany 28 paź-
dziernika 1980 r.). Wcześniej Rącz-
ka pracował w administracji pań-
stwowej (wicewojewoda w latach 
1976–78) i partyjnej (m.in. sekre-
tarz powiatowy PZPR). Był najdłu-
żej urzędującym wojewodą nowo-
sądeckim, później został ostatnim 
I sekretarzem Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w Nowym Sączu (1989–
90). Obecnie jest jednym z dyrekto-
rów w firmie „Konspol”.

18 MAJA 1631  – w Podegrodziu 
urodził się Stanisław Papczyń-
ski, późniejszy założyciel maria-
nów – pierwszego zgromadze-
nia męskiego założonego w Polsce 
przez Polaka, błogosławiony Ko-
ścioła katolickiego. Beatyfikowany 
16 września 2007 w Licheniu.

20 MAJA 2001 – nowosądecka 
firma „Optimus” IC została lau-
reatem konkursu Teraz Polska za 
wyprodukowanie najmniejszej na 
świecie kasy fiskalnej.

22 MAJA 1930 – w centrum Kry-
nicy doszło do katastrofy lotni-
czej. Nieopodal obecnego sanato-
rium kolejowego (dzisiaj ul. Ebersa) 
spadł samolot SPAD 61C1 pilotowa-
ny przez mjr. Witolda Prosińskiego. 
Maszyna należała do 122. Eskadry 
Myśliwskiej wchodzącej w skład 
2. Pułku Lotniczego w Krakowie. 
Pilot przeżył katastrofę.

„(…) Konrad Pazgan już w trze-
ciej klasie podstawówki pokazał 
ojcu wizytówkę własnej produk-
cji i zaproponował, że będzie mu 
takie dostarczał do firmy. Po-
tem już na poważnie, zaanga-
żował się w handel końmi, grał 
także na warszawskiej giełdzie. 
Ojciec, widząc żyłkę Konrada do 
biznesu, wysłał go na studia z za-
rządzania i praktyki zagranicę. 
Dziś młodego Pazgana trudno za-
stać w Polsce. Właśnie przebywa 
na rozmowach w Londynie, po-
tem leci do Budapesztu i Niemiec 
– recytuje sekretarka (…)

„Newsweek” 17/2012, 
23–29.04.2012, 
„Kury i kwiaty”

„(…) Ma ponad 70 gradusów i jest 
najlepszą antygrypiną na świecie. 
Na Festiwalu Śliwowicy w amery-
kańskim stanie Minnesota nasza łąc-
ka wygrała z dziesiątkami trunków 
mistrzów bimbrownictwa ze Sta-
nów Zjednoczonych, z Meksyku, ze 
Słowacji. Ino, jak mawiają górale, 
jest jedno źle: prawdziwej śliwowi-
cy prawie ni mo (…)”

„Wprost” 27 kwietnia – 6 maja 2012, 
Nr 17/18, „Śliwowica przeszła szkłem”

Ślepy miecz Temidy 
Artur Kłonica, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym 
Sączu wystąpił w programie telewizyjnym TVN „Uwaga” poświęco-
nym pracy komorników. – To są naprawdę ludzkie tragedie, ale ja na 
to nic nie poradzę, muszę wykonywać swoje. Zawód nie jest przyjem-
ny – przyznaje przed kamerami. Wyznaje jednocześnie, że po skoń-
czeniu studiów prawniczych długo bił się z myślami, jaką aplikację 
wybrać. – Stwierdziłem, że to zawód jak najbardziej potrzebny. Jest 
tak naprawdę ostatnim elementem wymiaru sprawiedliwości i urze-
czywistnia wyrok, który zostaje wydany w imieniu Rzeczpospolitej 
Polskiej przez sąd. 

– Komornicy mają dużo pracy – mówi Kłonica, wskazując na stos 
akt, na których tle wypowiada się do kamery. Najszybciej, jak doda-
je, przybywa spraw niespłaconych kredytów konsumenckich, pobie-
ranych z banków czy „parabanków”. Na pytanie reportera, z którym 
odwiedza dłużników, czy miewa czasem sytuacje, kiedy wewnętrz-
nie czuje, że orzeczenie jest niesprawiedliwe, a on musi je wykonać, 
odpowiada: Ja na to nic nie poradzę. Zawsze potarzam, że jestem tyl-
ko ślepym mieczem Temidy. Wykonuję to, co jest w tytule wykonaw-
czym. Prywatnie mogę sobie pomyśleć: „Nie tak”, ale cóż… Sprawie-
dliwość jest ślepa. 

www.uwaga.tvn.pl

WWW.KL IKNI J .TU

Wirtualne szlaki Beskidu Sądeckiego 

PRZECZYTANE

KARTKA Z KALENDARZA

PRZECZYTANE

OBEJRZANE

L ICZBA TYGODNIA
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Nowym Sączu uchyliło decyzję śro-
dowiskową wójta Podegrodzia odno-
śnie obwodnicy zachodniej Nowego 
Sącza i przekazuje sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia przez organ pierw-
szej instancji.

– Decyzja SKO nie jest porażką sta-
rosty, ale jest smutna dla mieszkań-
ców Nowego Sącza i Sądecczyzny 
– skomentował w oświadczeniu sta-
rosta Jan Golonka.

To nie był najgorszy scenariusz
– Nie rozpatrywałbym decy-

zji samorządowej w takich kate-
goriach – odpowiada prezes SKO 
Maciej Ciesielka. – Kolegium roz-
patrywało nie celowość inwe-
stycji, ale prawidłowość wyda-
nej decyzji, a ta pozostawia wiele 
do życzenia.

Prezes Ciesielka uspokaja jednak, 
że decyzja SKO nie przekreśla pla-
nów nowego układu komunikacyj-
nego Sądecczyzny:

– To nie jest najgorszy scena-
riusz, jaki można sobie wyobra-
zić – zapewnia. – To nie jest uchy-
lenie i umorzenie postępowania, 
ale odesłanie pewnych dokumen-
tów do poprawki. Proszę mi wie-
rzyć, że ja też jeżdżę samocho-
dem i zależy mi, żebym do mojej 
rodzinnej Szczawnicy mógł poje-
chać kiedyś nową, wygodną dro-
gą. Podejrzewanie nas o złą wolę 
jest nadużyciem.

Drogowcy ze wszystkim zdążą
Maciej Ciesielka nie zgadza się 

z pojawiającymi się komentarzami, że 
SKO swoją decyzją przekreśla szan-
sę na budowę zachodniej obwodni-
cy Nowego Sącza. Zgadza się z nim 

Adam Czerwiński, dyrektor Powia-
towego Zarządu Dróg:

– Wiem, że zdążymy z tą inwesty-
cją – uspokaja – choć musimy się li-
czyć z napiętym reżimem czasowym. 
Zawsze oczywiście istnieje obawa, 
że jeśli pojawią się dodatkowe prze-
szkody, to możemy nie zdążyć z re-
alizacji i rozliczeniem unijnych do-
tacji przewidzianych na ten cel. Ja 
jednak wierzę, że taki scenariusz nie 
będzie miał miejsca.

Determinację inwestora do prze-
prowadzenia inwestycji potwierdza 
starosta Jan Golonka:

– Nie składamy broni i nadal bę-
dziemy zabiegać o powstanie ob-
wodnicy, która jest bardzo waż-
na dla Sądecczyzny. Powiat ze swej 
strony zrobił wszystko, aby powsta-
ła obwodnica.

40 stron uzasadnienia
Co się więc stało, że decyzja środo-

wiskowa została uchylona? Jak pod-
kreśla prezes SKO, powodów było 
kilka, a uzasadnienie zajmuje ponad 
40 stron maszynopisu. Najważniejszy 
argument jest jednak taki, że inwestor 
w swoim wniosku z listopada 2010 r. 
pisał o „połączeniu drogowym będą-
cym fragmentem północno–zachod-
niego obejścia Nowego Sącza”. Wiele 
uwag SKO dotyczyło uciążliwości in-
westycji dla środowiska. Np. w decy-
zji założono, iż cała warstwa wierzch-
nia zdjęta na terenie budowy drogi na 
odcinku wielu kilometrów zostanie 
zebrana w jednym miejscu. „Co z tą 
górą ziemi się później stanie?” – pyta-
ją retorycznie członkowie SKO.

– Dzisiaj już wiemy, że obwod-
nica zachodnia proceduralnie 
musi być traktowana jako zada-
nie oddzielone od obwodnicy pół-
nocnej – zauważa dyr. Czerwiński. 

– Jednak naszym głównym celem 
jest usprawnienie systemu komuni-
kacyjnego regionu! Prawo nie może 
być tu stosowane samo dla siebie. 
Rozwiążmy wspólnie ten problem.

Opieszałość czy procedura?
Starosta Jan Golonka zarzucił SKO 

opieszałość w podejmowaniu decyzji:
– Trudno zrozumieć fakt, że SKO 

zwlekało z wydaniem decyzji ponad 
pół roku, podczas gdy decyzja admi-
nistracyjna ma być wydana w cią-
gu miesiąca, a ta dotycząca bardziej 

skomplikowanych spraw w ciągu 
dwóch miesięcy – ubolewa starosta.

Nie zgadza się z nim prezes SKO:
– Owszem, 14 października zo-

stała wydana decyzja, ale potem był 
czas na odwołania i skompletowanie 
brakujących dokumentów – pod-
kreśla Maciej Ciesielka. – 18 kwiet-
nia dysponowaliśmy kompletem do-
kumentów w tej sprawie, a niecałe 
dwa tygodnie później wydana zo-
stała przez nas decyzja. Trudno więc 
mówić tu o opieszałości.

Co stanie się z obwodnicą zachod-
nią Nowego Sącza? Wszyscy są zgod-
ni, że zostanie zrealizowana.

– Są na to realne szanse – pod-
kreśla Adam Czerwiński. – Nie mamy 
już takiego komfortu czasowego jak 
w momencie, kiedy pani wójt Pode-
grodzia wydawała uchyloną teraz 

decyzję środowiskową, ale to się da 
zrobić. Gdybyśmy wówczas znali 
zastrzeżenia, jakie znamy teraz, to 
udałoby się to wszystko przyspie-
szyć. Dokumenty przygotowywał 
zespół fachowców powołany przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, któ-
ry przygotowywał kilkanaście in-
nych zrealizowanych dokumentacji 
i nigdy nie było podobnych proble-
mów. Myślę, że nie ma już co do tego 
wracać. Teraz wszyscy musimy się 
skoncentrować na pracy, żeby zdą-
żyć na czas z realizacją.

– Wszystkim nam zależy na jak 
najszybszym zrealizowaniu tej in-
westycji – dodaje Grzegorz Mirek, 
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
w Nowym Sącz. – Zależy nam dro-
gowcom, nam kierowcom i nam 
mieszkańcom Sądecczyzny, bo 
planowany układ komunikacyjny 
otwiera nowe szanse rozwoju miasta 
i regionu. Na tym przykładzie widać 
wyraźnie, jak się zmienił harmono-
gram przygotowywanych inwesty-
cji. Kiedyś dokumentację przygo-
towywało się przez dwa miesiące, 
a drogę budowało się kilka lat. Dzi-
siaj dokumentację przygotowuje się 
przez trzy lata, a inwestycję prowa-
dzi przez pół roku. I należałoby się 
zastanowić, co zrobić, żeby te zabu-
rzenia zlikwidować.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Temat tygodnia

R E K L A M A

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.

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

Smutna wiadomość dla smutnych kierowców

Na tym przykładzie widać wyraźnie, jak się zmienił 
harmonogram przygotowywanych inwestycji. Kiedyś 
dokumentację przygotowywało się przez dwa miesiące, 
a drogę budowało się kilka lat. Dzisiaj dokumentację 
przygotowuje się przez trzy lata, a inwestycję prowadzi 
przez pół roku

UWAGA!  Dni Czeskie z DTS
Instytut Europa Karpat - Oddział MCK „Sokół” w Nowym Sączu zaprasza na VI Dni Republiki Czeskiej w dniach 17-18 
maja. W programie muzyczny teatr lalek z Pragi dla dzieci i dorosłych - pełen radosnych piosenek, sympatycznych ku-
kiełek i pięknych kostiumów letni spektakl "Królestwo" (17.05, godz. 18, Sala Sichrawy MCK SOKÓŁ) oraz Wieczór Czeski 
z muzyką na żywo oraz wirtualnym spacerem po Złotej Pradze (18.05, godz. 19, Restauracja Kupiecka). Dla pierwszych 
10 osób, które zadzwonią 17 maja pod numer Instytutu Europa Karpat - 18 443 43 07 i podadzą hasło „Dni Czeskie z Do-
brym Tygodnikiem Sądeckim” - mamy bezpłatne wejściówki na czwartkowy spektakl praskiego teatru. Zapraszamy! 
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Tydzień w skrócie

SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TYCH STRONACH DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE

Napaść z nożem w ręku
Bandyci zaatakowali i dotkli-

wie pobili w Krasnem Potockiem 
27–latka, grożąc mu nożem i kijem 
bejsbolowym. W obawie o swoje 
życie mężczyzna wydał napastni-
kom pieniądze i telefon komórko-
wy. Teraz sprawcom grozi do 12 lat 
pozbawienia wolności. Policjanci 
zatrzymali dwie osoby w wieku 19 
i 21 lat podejrzane o napaść. Proku-
ratura podjęła decyzje o ich tym-
czasowym aresztowaniu. Rabusie 
działali w porozumieniu z dwoma 
nastolatkami. Wobec 17–latki za-
stosowano dozór policyjny i zakaz 
opuszczania kraju. 15–latek będzie 
odpowiadał jako nieletni.

Metoda na „syna”, 
„wnuczka” 
wciąż skuteczna

64–letnia sądeczanka dała się 
oszukać mężczyźnie, który, dzwo-
niąc do niej, podał się za syna jej 
przyjaciółki i poprosił o pożycze-
nie pieniędzy na zakup mebli. Star-
sza pani zaufała mu i przekazała 7 
tys. zł nieznanej kobiecie, która 
przyszła odebrać gotówkę. – Oszu-
ści dokonują przestępstw w róż-
norodny sposób, wykorzystując 
często zaufanie i „dobre serce” 
poszkodowanego. Zwracamy się 
z apelem o zachowanie ostrożno-
ści i rozwagi, szczególnie w podob-
nych przypadkach. Swój apel, kie-
rujemy głównie do osób starszych, 
mieszkających samotnie. Pamiętaj-
my, jeżeli ktoś zadzwoni, podając 
się za członka rodziny lub znajo-
mego, prosząc tym samym o poży-
czenie pieniędzy – informacje takie 
należy natychmiast weryfikować. 
Nie należy wykonywać transakcji 

finansowych, nie spotykając się 
wcześniej i konsultując tego oso-
biście z bliską osobą. W razie ta-
kich sytuacji, wystarczy wykonać 
telefon zwrotny lub najzwyczajniej 
poprosić członka rodziny, aby ode-
brał pieniądze osobiście – radzi są-
decka policja.

Oszust w mieszkaniu
Mężczyzna, podający się za pra-

cownika firmy energetycznej, 
okradł staruszkę. 81–letnia sąde-
czanka, mieszkająca przy ul. Żół-
kiewskiego, wpuściła go do miesz-
kania. Oszust oświadczył, że musi 
dokonać przeglądu instalacji elek-
trycznej. Wykorzystując nieuwagę 
lokatorki, skradł jej ok. 900 zł. Do 
zdarzenia doszło 10 maja w samo 
południe.

Śmiertelne potrącenie
23–letni kierowca renault, ja-

dąc nad ranem 13 maja w Gródku 
nad Dunajcem, potrącił pieszego. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
prowadzący widział dwóch męż-
czyzn idących prawą stroną jezd-
ni, ale nagle jeden z nich prze-
wrócił się na ulicę. Kierowca nie 

zdążył wyhamować i potrącił leżą-
cego. Jako pierwszy udzielił mu po-
mocy. Niestety w wyniku odnie-
sionych obrażeń 21–letni Paweł Ś. 
zmarł. Kierowca był trzeźwy. Po-
licja przebadała na zawartość al-
koholu również kolegę potrącone-
go. Miał 1 prom. Pamięta jedynie, że 
jego towarzysz się przewrócił.

Utonął sędzia 
zawodów wędkarskich

Jeden z uczestników sobotnich 
(12 maja) zawodów wędkarskich 
w Łącku zauważył ciało mężczyzny 
nad brzegiem Dunajca. Okazało się, 
że to 36–letni sędzia tych zawodów. 
Policja wstępnie wykluczyła udział 
osób trzecich w tragedii.

Wypadek na rondzie
Złamaną nogę ma pasażerka fia-

ta, którego kierowca spowodował 
wieczorem, 12 maja, wypadek na 
Rondzie Solidarności w Nowym Są-
czu. 18–latek najprawdopodobniej 
nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du kierującemu fordem i doprowa-
dził do zderzenia pojazdów.

[k] Ofi ara ognia
Jedna osoba zginęła, druga 

– 60–letnia kobieta – w ciężkim 
stanie trafiła do szpitala w Sie-
mianowicach Śląskich w wyni-
ku pożaru, jaki wybuchł tydzień 
temu w niezamieszkałym budyn-
ku przy ul. Jamnickiej w Nowym 
Sączu. Przyczyny pojawienia się 
ognia nie są jeszcze znane. W bu-

dynku przebywali bezdomni. Nie 
udało się zidentyfikować osoby 
zmarłej – to już czwarta w tym 
roku ofiara pożaru w regionie. 
Również personaliów poparzo-
nej nie ustalono.

Bezpłatne szkolenia
Małopolska Agencja Rozwo-

ju Regionalnego organizuje bez-
płatne szkolenie "Profesjonalne 
kształtowanie wizerunku firmy" 
organizowane w ramach projektu 
"Lokalne inicjatywy na rzecz roz-
woju regionalnego powiatu gor-
lickiego i nowosądeckiego". Pro-
jekt jest współfinansowany przez 
Szwajcarię w ramach szwajcar-
skiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowski-
mi Unii Europejskiej. Szkolenie 
odbędzie się 21 i 22 maja w Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Nawojowej. Te-
matyka szkolenia obejmie zagad-
nienia kształtowania wizerunku 
firmy. Rejestracja oraz szczegóły 
szkolenia na stronie http://www.
marr.pl/swiss/.

Zadawał ciosy, 
ale nie chciał zabić?

16–latek, uczeń klasy wojskowej 
w marcinkowickim liceum, który 
zabił w grudniu ub.r. taksówkarza, 
odmówił w prokuraturze składa-
nia wyjaśnień. Przyznaje się do za-
dania kierowcy ciosów nożem, ale 
zaprzecza, że miał zamiar go za-
mordować. Chłopak ma odpowia-
dać przed sądem jako osoba doro-
sła. Nie można jednak wymierzyć 
mu kary dożywotniego pozbawie-
nia wolności, a maksymalnie 25 lat 
więzienia.

[i]  Sądeczanie najlepsi 
w musztrze

Sądecki Rynek stał się w piątek 
miejscem pokazów musztry i ry-
walizacji zespołów w ramach I Ma-
łopolskiego Przeglądu Musztry Klas 
Mundurowych Nowy Sącz 2012, 
zorganizowanego przez Zespół 
Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym 
Sączu. Przegląd ten to forma rywa-
lizacji zespołów w zakresie musztry 
zespołowej zgodnej z regulaminem 
musztry Sił Zbrojnych RP i ma na 
celu popularyzację klas munduro-
wych. W rywalizacji udział wzięło 
7 dwunastoosobowych zespołów. 
I miejsce i Puchar Małopolskiego 
Kuratora Oświaty zdobył ZS nr 2 
w Nowym Sączu, II miejsce i Puchar 
Starosty Nowosądeckiego zdobył 
Zespół Szkół im. KEN w Tymbar-
ku, III miejsce i Puchar Dyrektora 

ZS nr 2 im. Sybiraków w Nowym 
Sączu zdobył Zespół Szkół im. Wł. 
Orkana w Marcinkowicach.

[l] Mistrzowie ortografi i 
Niby –autorytety, bezbrzeż-

nie, przedzierzgnąwszy, hołubio-
ny – z takimi słowami zmagali się 
uczniowie biorący udział w XIII 
Międzygimnazjalnym Konkursie 
Ortograficznym w Gimnazjum 
nr 2 im. ks. Jana Twardowskie-
go w Nowym Sączu. Do konkursu 

Turyści lubią nas!
Powiat nowosądecki jest jednym 
z najchętniej odwiedzanych miejsc 
przez turystów krajowych i zagra-
nicznych. Tak wynika z badań prze-
prowadzonych w ubiegłym roku 
przez Główny Urząd Statystyczny.
– To wielki sukces – mówi Józef 
Broński, członek Zarządu Powia-
tu Nowosądeckiego. – Sądecczyzna 
staje się coraz bardziej atrakcyjna 
i cały czas rozwija ofertę dla tury-
stów. Ta oferta jest bogata i zróżni-
cowana w zależności od zaintere-
sowań i zamożności naszych gości.
Jak podkreśla starostwo powiatowe 
to również efekt organizowanych 
przez powiat wizyt objazdowych dla 
dziennikarzy z prasy ogólnopolskiej 
i portali internetowych, którzy póź-
niej piszą o tym, co widzieli na Są-
decczyźnie. Tym sposobem kolej-
ny raz sprawdziło się powiedzenie, 
że media to czwarta władza. Tym 
razem media pomogły stać się Są-
decczyźnie najchętniej odwiedza-
nym regionem Polski. Gratulujemy!

(KCH)
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Zamarzył o autobusie
Różne mają ludzie marzenia. 
W Krynicy–Zdroju jakiś śmiałek naj-
wyraźniej zamarzył, by – choć na 
chwilę – zostać kierowcą wielkie-
go autobusu. Aby zrealizować swoje 
marzenie nocą dostał się na teren 
zamkniętej bazy PKS, skąd wyje-
chał najprawdziwszym autobusem. 
Policyjne raporty nie podają, do-
kąd marzyciel pojechał, jednak au-
tobus znaleziono rano ze śladami 
poważnych uszkodzeń. Przy oka-
zji samozwańczy kierowca cofa-
jąc uszkodził wiatę i sam pojazd. Nie 
wiadomo jednak, czy kiepskie co-
fanie było efektem braku doświad-
czenia w kierowaniu autobusami 
czy raczej nadmiaru zastosowa-
nych wcześniej środków znieczu-
lających, które najwyraźniej dodały 
mu skrzydeł w realizacji marzenia. 
Teraz policja postara się, by ma-
rzyciel prosto z chmur wylądował 
na twardych deskach komisariatu 
z zarzutem (KCH)

SMS
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przystąpiło 34 uczniów z 18 gim-
nazjów z miasta i regionu. Najle-
piej dyktando napisała Magdale-
na Horowska z Gimnazjum nr 11 
w Nowym Sączu, II miejsce zaję-
ła Joanna Tomasik z Gimnazjum 
w Łącku, a III Małgorzata Augu-
styn z Gimnazjum nr 2 w Nowym 
Sączu oraz Mikołaj Drobysz z Gim-
nazjum nr 11 w Nowym Sączu. 
Uczestnicy zmierzyli się z tekstem 
ortograficznym autorstwa Wojcie-
cha Papaja „Sobie samemu w hoł-
dzie i ku chwale”. 

Hala sportowa 
w Łącku otwarta

11 mln zł kosztowała budowa hali 
widowiskowo–sportowej w Łącku, 
której uroczyste oddanie do użyt-
ku odbyło się w niedzielę, 13 maja, 
podczas Święta Kwitnącej Jabło-
ni. Ponad 3 mln zł tej sumy dołożył 
powiat nowosądecki, a 2,9 mln zł to 
środki pozyskane w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Reszta sumy, czy-
li blisko 5 mln zł to pieniądze po-
chodzące z budżetu gminy. – Mamy 
nadzieję, że obiekt ten będzie na-
szą wizytówką. Może nawet zosta-
nie tutaj odkryty talent sportowy 
na miarę olimpijską – mówi Janusz 
Klag, wójt Łącka. Na ponad 3 tys. 
m kw. powierzchni użytkowej hali 
znajduje się pełnowymiarowe bo-
isko do gry, ścianka wspinaczkowa 
i siłownia. Widownia z dwustron-
nymi trybunami posiada 644 miej-
sca siedzące.

[i] Majowe nutki 
W Częstochowie zakończył się 

XXI Międzynarodowy Festiwal Pio-
senki „Majowa Nutka”. W tego-
rocznych zmaganiach oprócz dzie-
ci i młodzieży z całej Polski udział 
wzięli także młodzi wokaliści i tan-
cerze m.in. z Włoch, Niemiec, Ro-
sji, Ukrainy, Łotwy i Turcji. Nowy 
Sącz reprezentowały solistki ze 
Studia Piosenki działającego przy 
Pałacu Młodzieży, przygotowane 
przez Dorotę Szymbarę oraz Lesz-
ka Zygmunta. Jury przyznało Moni-
ce Słaby (na zdjęciu) Złotą Półnutkę, 

Aleksandra Mucha zdobyła Srebr-
ną, a Karolina Gwóźdź wyróżnienie.

[k]  Poszukiwani liderzy 
Szlachetnej Paczki 

8 maja ruszyła Ogólnopolska 
Kampania Liderów akcji Szlachetna 
Paczka. Już po raz dwunasty prze-
szło 430 liderów w całej Polsce i 7 ty-
sięcy wolontariuszy weźmie udział 
w akcji, która ma na celu pomoc 
najbiedniejszym mieszkańcom na-
szego kraju. W poprzedniej edycji 
Szlachetnej Paczki jej małopolską 
część tworzyło 50 liderów rejonów 
oraz 1687 wolontariuszy. Dzięki ich 
zaangażowaniu obdarowano w całej 
Małopolsce 1945 rodzin. W tym roku 
w naszym województwie pojawi się 
55 rejonów, m.in. Nowy Sącz, Gorli-
ce i Limanowa. – Jednak, aby pomoc 
dotarła do wszystkich potrzebują-
cych przed Świętami Bożego Naro-
dzenia potrzebni są liderzy, któ-
rzy w swojej miejscowości stworzą 
drużynę „SuperW”– Super Wolon-
tariuszy. Szukamy ludzi odpowie-
dzialnych, pragnących pomagać 
i realnie zmieniać swoje otocze-
nie, takich, którzy potrafią praco-
wać w grupie i koordynować pracę 
innych osób – mówi ks. Jacek WIO-
SNA Stryczek, pomysłodawca Szla-
chetnej Paczki. Zgłoszenia należy 
przysyłać do 15 czerwca. Szczegóły 
na stronie www.superw.pl 
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ARCHITEKTURA.  Popularnego Pia-
sta przy ul. Nawojowskiej w Nowym 
Sączu czeka generalny remont. Ist-
niejący budynek usługowy nie od-
powiada współczesnym formom 
prowadzenia działalności handlowo–
usługowej i ma zbyt małą powierzch-
nię nie wykorzystującą doskonałej 
lokalizacji w centrum miasta. Dlate-
go, prócz remontu, zostanie również 
rozbudowany.

Opracowana w biurze Pawła Dy-
gonia koncepcja urbanistyczno–
architektoniczna ma przywrócić 
„Piastowi” jego właściwą rolę i ska-
lę w przestrzeni miejskiej. W naj-
większym skórcie, projekt zakłada 
zachowanie całej istniejącej kon-
strukcji przy stworzeniu całkowi-
cie nowej aranżacji wnętrza obiek-
tu. Budynek zostanie rozbudowany 
w kierunku ulicy Nawojowskiej 
i w niewielkim zakresie z przeciw-
nej strony, przy zachowaniu obec-
nej ilości kondygnacji. Cała kon-
dygnacja podziemna przeznaczona 
zostanie na parking na 80 miejsc 
postojowych, z rozdzielonym wjaz-
dem i wyjazdem, przeznaczony dla 
mieszkańców osiedla. Parking nie 
będzie połączony bezpośrednio 

z kondygnacjami nadziemnymi, co 
pozwoli na jego funkcjonowanie 
niezależnie od godzin otwarcia czę-
ści handlowej obiektu. 

Projekt zakłada przebudowę ist-
niejących zjazdów z ul. Nawojow-
skiej, z wprowadzeniem w ulicy 
dodatkowych pasów ruchu dla le-
woskrętu do parkingów przy galerii 
Europa II i samym Piaście. Obecną 
zatokę autobusową przeznacza się 
na postój TAXI, a przed budynkiem 
projektuje się nową zatokę dla au-
tobusów z przystankiem komuni-
kacji miejskiej. Dla klientów Piasta 
przewidziano na poziomie terenu 
parking wzdłuż wewnętrznej dro-
gi osiedlowej. Droga ta będzie po-
łączona z osiedlowymi drogami po-
żarowymi. Ponadto przy istniejącej 
drodze wewnętrznej pomiędzy bu-
dynkami Europa II i Piast projektu-
je się dodatkowe miejsca postojowe. 
Łącznie ma ich być 110. 

(AR)

Twój pies się będzie 
odchudzał!
Jesteśmy coraz grubsi, mamy nad-
wagę… Nie tylko my, ludzie, ale 
również nasze zwierzęta domo-
we. Właśnie rusza po raz pierwszy 
w naszym regionie kampania edu-
kacyjna „Stop otyłości – ważą się 
losy psów i kotów”. Jak podają jej 
organizatorzy ponad 40 procent 
naszych domowych kotów i psów 
ma problemy z utrzymaniem pra-
widłowej masy ciała. Całkiem jak 
ludzie! Jedyna różnica polega na 
tym, że zwierzęta same nie podja-
dają, ale ktoś je dokarmia smakoły-
kami ponad miarę. Pomysłodawcy 
kampanii chcą właśnie rozpocząć 
budowanie świadomości właścicie-
li oraz miłośników zwierząt. Dane, 
jakimi dysponują weterynarze nie 
precyzują jak na tle innych zwie-
rząt w kraju wyglądają sądeckie psy 
i koty. Z nieoficjalnych danych wy-
nika jednak, że większość – bez-
prawnie! – trzymanych na łań-
cuchach psów w naszym regionie 
wymagałaby raczej akcji dokarmia-
nia, niż stosowania specjalnej diety 
dla poprawienia sylwetki. (KCH)
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Piast nie 
do poznania

Pobił w Holandii
Student z Nowego Sącza pobił kilka 
osób w Holandii. Tak powinna zaczy-
nać się sensacyjna informacja w sza-
nującym się brukowcu. Ale uspoka-
jamy – aż tak źle nie było. Dodajmy 
więc w uzupełnieniu: Paweł Głów-
czyk, student Wyższej Szkoły Bizne-
su–NLU, w ramach programu wy-
miany studenckiej Erasmus wyjechał 
na studia ekonomiczne w holender-
skim Venlo. Tam wziął udział w Mi-
strzostwach Holandii białych pasów 
w brazylijskim jiu–jitsu i… pokonał 
wszystkich rywali jacy stanęli na jego 
drodze. No i co? Polak potrafi! Sąde-
czanin w szczególności! (KCH)
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OGŁOSZENIE DROBNE

W Zabrzeży - budynek użytko-
wy pilnie sprzedam. Cena 350 
tys. tel. 501 738 698
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www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

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

Anioły Mojego Dzieciństwa

WARTO WIEDZ IEĆ.  Cheerleading 
w Ameryce ma ponadwiekową trady-
cję, w Polsce dopiero raczkuje. Prekur-
sorami tanecznego i akrobatycznego 
dopingu w naszym kraju stają się są-
deczanie. Grupy z Nowego Sącza Che-
er NS i Astral po połączeniu sił zakwa-
lifikowały na European Cheerleading 
Championchips we Włoszech. Niewy-
kluczone, że wystąpią również podczas 
Euro 2012 na stadionie we Lwowie. 

ROZMOWA  z MIROSŁAWEM HACZ-
KIEM, założycielem i trenerem sądec-
kiej grupy Cheer NS, oraz PIOTREM DO-
BOSZEM, prowadzącym grupę Astral 
w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. 

– Cheerleading kojarzy się z dziewczę-
tami, które fajnie, równo tańczą, ma-
chając pomponami, a tu Panowie prze-
konują, że to może być całkiem męska 
dyscyplina…

Mirosław Haczek: Też tak myśla-
łem. A warto wiedzieć, że początki 
cheerleadingu sięgają końca XIX w., 
a za jego twórcę uważa się Thomasa 
Peeblesa absolwenta Princeton, z ko-
lei pierwszym cheerleaderem też był 
mężczyzna – student Johnny Camp-
bell. By jednak przekonać się, że che-
erleading nie jest zdominowany tyl-
ko przez dziewczęta, musiał zrządzić 
przypadek. Moja żona zapisała się 
na kurs, który był jej potrzebny do 
awansu zawodowego. Wybrała che-
erleading i namawiała mnie, żebym 
również go zrobił. Długo musiała 
mnie przekonywać. Po ukończeniu 
szkoleń stwierdziłem, że jeśli uda mi 
się zebrać grupę fajnych dziewcząt, 
to zaangażuję się w tego typu zabawę. 
Ogłosiłem we wrześniu ub. r. nabór 
na kursie tańca towarzyskiego, któ-
ry prowadzę, i zgłosiło się ponad 20 
osób. Dziewczęta mocno się zaanga-
żowały, w trzy miesiące każda po-
trafiła już zrobić szpagat – a to obo-
wiązkowa figura podczas występów. 
Później – jak to zwykle bywa – przez 
znajomych znajomych trafiliśmy na 
grupę Astral i postanowiliśmy połą-
czyć siły.
– I to od razu z wielkim sukcesem.

Piotr Dobosz: Astral jest sku-
piona na akrobatyce i sztukach 
walki. Pomysł, by występować 
z dziewczętami bardzo się chłop-
com spodobał. Wyrzucanie dziew-
cząt na wysokość sześciu metrów 
zawsze budzi emocje i fajnie wy-
gląda. Wystartowaliśmy w Mi-
strzostwach Polski Cheerleader 
w Jezierzycach po pięciu miesią-
cach wspólnej pracy i zajęliśmy 
I miejsce w konkurencji Cheer Mix 
Senior, która w Polsce jest nowo-
ścią, a na Zachodzie funkcjonu-
je już od kilkudziesięciu lat, rów-
nież zdobyliśmy I miejsce w Group 
Stunt Mix Senior. 
– Dało wam to przepustkę do European 
Cheerleading Championchips, ale wiem, 
że to nie jedyna zagraniczna propozy-
cja występu…

PD: Mamy szansę pojechać do 
Włoch na mistrzostwa Europy, jed-
nak musimy do końca maja wpłacić 
wpisowe. Szukamy sponsorów, bo 
wyjazd 20–osobowej grupy na Eu-
ropean Cheerleading Champion-
chips to koszt 30 tys. zł. Do tej pory 
wspierali nas Gramet – Barcice, Er-
bet , Columb, Studio Tańca Towa-
rzyskiego Zenon Haczek, WaliGó-
ra. Wierzymy więc, że i inni zechcą. 
Musi się udać. A propozycja, o której 
wspomniałaś, wiąże się z występem 
na Euro 2012 we Lwowie. Na razie to 
tylko luźne rozmowy – zobaczymy, 
co z nich wyniknie. 
– W Polsce cheerleading dopie-
ro raczkuje, możecie się czuć jego 

prekursorami. Skąd zatem czerpiecie 
wiedzę o układach, stuntach itd.?

MH: Wiele figur podpatrujemy 
w internecie, ale prawdziwą wiedzę 
można zdobyć podczas zawodów, 
którym sędziują zagraniczni tre-
nerzy. Ostatnia rozmowa podczas 
mistrzostw w Jezierzycach z jed-
ną z panią sędziną z Finlandii , dała 
mi więcej niż wszystkie szkolenia 
do tej pory. 

PD: Dlatego tak nam zależy, by po-
jechać do Włoch. Oczywiście chcemy 
pokazać na co nas stać, ale też zdobyć 
wiedzę i nowe umiejętności. 

MH: Nawiązałem też kontakt z są-
deczanką, która jest odpowiedzial-
na za stroje zespołu cheerleaderek 
z uniwersytetu Południowej Karo-
liny. Wysyła nam skany technicz-
ne figur, bardzo dokładnie opisane, 
począwszy od prawidłowego ułoże-
nia nóg, kończąc na prawidłowym 
złapaniu . W przyszłym roku, mam 
nadzieję, uda się mi wziąć udział 
w szkoleniu instruktorskim w Anglii.

Rozmawiała (KG)

Mistrzowie akrobacji i dopingu 

Mistrzowie Polski 2012 pochodzą z Nowego Sącza

WARTO WIEDZIEĆ

Trwa nabór do nowo tworzo-
nych grup Cheer NS dzieci w wieku 
5–15 l. – Nie wymagamy żadnych 
umiejętności, wszystkiego uczy-
my od początku – mówi Mirosław 
Haczek. Zapisy pod nr tel. 509 236 
238 lub e–mail HAQFINN@WP.PL

ROZMOWA  z dr. STEFANEM MÜN-
CHEM z Lublina, nowym dyrektorem 
artystycznym Festiwalu im. Jana Kie-
pury w Krynicy-Zdroju.

- Rozpoczyna się nowy rozdział kry-
nickiego festiwalu. Zastąpi Pan Bogu-
sława Kaczyńskiego, który, był ikoną tej 
imprezy. Czuje Pan na sobie ten ciężar 
odpowiedzialności?

- Ciężaru nie czuje, ale obawy są 
zawsze. Traktuję to jako nowe wy-
zwanie. Jest rzeczą naturalną, że od-
chodzi jeden dyrektor, przychodzi 
na jego miejsce inny, który ma swo-
ją wizję. Przychodzi dla odświeże-
nia festiwalu, dla stworzenia nowej 
formuły. Festiwal Kiepurowski bę-
dzie inny. Nie uzurpuję sobie prawa, 
aby być drugim Bogusławem Ka-
czyńskim, ale moim zdaniem moż-
na wiele zmienić i stworzyć coś no-
wego z korzyścią dla miłośników 
tego festiwalu. Bogusław Kaczyń-
ski jest wybitną osobowością kul-
tury polskiej i to nie ulega wątpli-
wości, ale to nie oznacza, że nie ma 
ludzi niezastąpionych.

- Na czym będzie 
polegało „odświe-
żanie” Festiwalu? 

- Chcemy 
otworzyć się 

na młodszą pu-
bliczność i taką, 

która na co dzień nie 
obcuje z muzyką klasyczną. Na festi-
walach muzycznych pojawia się co-
raz częściej tzw. muzyka pogranicza, 
np. połączenie klasyki z muzyką etno 
czy pop. Wybitna postać Jana Kiepury 
narzucała formułę opery czy operetki. 
Chcemy od niej odejść, pokazać inne 
odcienie muzyki: piosenkę poetycką, 
sakralną, muzykę Kościoła wschod-
niego czy żydowską. Pojawią się rów-
nież symfoniczne wykonania utwo-
rów Freddiego Mercury’ego z zespołu 
Queen, Ennio Morricone i Michaela 
Jacksona. Wystąpią młodzi i uznani 
wykonawcy, m.in. Małgorzata Wa-
lewska z Orkiestrą Akademii Beetho-
venowskiej, Alicja Węgorzewska, Elż-
bieta Towarnicka, znana z muzyki do 
filmu Krzysztofa Kieślowskiego czy 
Stanisław Soyka.  

Rozmawiała: MONIKA CHROBAK

Nie ma ludzi niezastąpionych

WYDARZENIA  TYGODNIA  W OBIEKTYWIE

W  W MCK Sokół 
w Nowym Sączu 
odbyły się 
Europejskie 
Dni Operowe
FOT. (KG)

Sądeckie Wodociągi
 przez trzy dni 

świętowały 
100-lecie istnienia

FOT. KAZIMIERZ FAŁOWSKI
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KONTROWERSJE. List, w którym padła 
„niemoralna propozycja” wobec 16–
letniej uczennicy z Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Złockiem, w gminie 
Muszyna, trafił do Małopolskiego Kura-
torium Oświaty w Krakowie. Podejrza-
nym o jego napisanie jest jeden z pra-
cowników tej szkoły.

Sprawę do kuratorium zgłosił dyrektor 
placówki po interwencji oburzonej gru-
py rodziców. Wręczyli mu list, który ich 
zdaniem dziewczyna miała otrzymać od 
nauczyciela. Pojawiła się tam między in-
nymi propozycja wspólnego wyjazdu 
za granicę. Janusz Szklarczyk, rzecznik 
dyscyplinarny przy Kuratorium Oświa-
ty w Krakowie nie chce jednak ujawnić 
pełnej treści listu, jak i szczegółów pro-
wadzonego postępowania.

– List został dołączony do wniosku 
dyrektora w sprawie wszczęcia postę-
powania wyjaśniającego – mówi. – Jest 
analizowany wraz z innymi zgroma-
dzonymi materiałami. Na 30 maja zo-
stał wyznaczony termin dla nauczyciela 
na złożenie wyjaśnień w nowosądeckiej 

delegaturze. Wtedy będziemy mogli 
podjąć dalsze kroki.

Nauczyciel podejrzany o napisanie li-
stu to mężczyzna, lat ok. 50, z ponad-
dwudziestoletnim stażem pracy w szko-
le, żonaty, dwoje dzieci. Teraz nie pracuje 
z uczniami. W placówce prowadził zaję-
cia świetlicowe, uczył wiedzy o społe-
czeństwie oraz był opiekunem podczas 
przewozu dzieci autobusem szkolnym.

– Według informacji, które do mnie 
dotarły, list podobno został wręczony 
w autobusie szkolnym – mówi Jan Gol-
ba, burmistrz Muszyny. – Jeśli doszło do 
próby uwiedzenia nieletniej przez pra-
cownika szkoły, to powinno się jak naj-
szybciej wyciągnąć konsekwencje. Będę 
tę sprawę w sposób szczegółowy śledził, 
nie pozwolę jej zamieść pod dywan.

Po interwencji rodziców Stanisław 
Korona, dyrektor placówki oprócz zgło-
szenia tej sprawy do kuratorium, skie-
rował nauczyciela na badania kontrol-
ne, z podkreśleniem, że należy go wysłać 
również na dodatkowe badania. Przyzna-
je jednak, że trudno mu w to wszystko 
uwierzyć. Jego zdaniem sprawa powinna 
być dokładnie zbadana aby w przyszłości 
uniknąć takich incydentów.

– Znam tego pracownika wiele lat 
– mówi. – Cieszył się bardzo dobrą opi-
nią. Nigdy nie zachowywał się podej-
rzanie. W naszej szkole jest specjalna 
skrzynka anonimowa, w której ucznio-
wie mogą napisać informacje na temat 
danego nauczyciela. Nie było do tej pory 
na niego żadnych skarg.

Sprawa budzi mieszane uczucia wśród 
mieszkańców.

– Jesteśmy w szoku, znamy tego na-
uczyciela od dobrej strony, bardzo an-
gażował się w pracę z uczniami – mó-
wią, ale zaraz dodają: – Jeśli okaże się to 
jednak prawdą, powinien być ukarany.

Na wniosek nauczyciela lekarz udzielił 
mu roczny urlop dla poratowanie zdrowia.

– Moim zdaniem nie ma podstaw, 
aby taki urlop był przyznany, jeszcze 
w takich okolicznościach – twierdzi Sta-
nisław Korona. – Złożyłem już odwołanie 
od tej decyzji do Małopolskiego Centrum 
Medycyny w Krakowie.

MONIKA CHROBAK

W miniony piątek w Starym Sączu 
odbył się I Turniej Mini Strong Man 
o Puchar Starosty Nowosądeckiego. 
Turniej miał propagować wśród mło-
dzieży aktywny styl życia oraz popu-
laryzować sporty siłowe.

Gościem specjalnym i sędzią głów-
nym zawodów był jeden z najsilniej-
szych ludzi w Polsce – Tomasz Kowal 

z Krynicy–Zdroju. Siłacz spod Góry 
Parkowej już po raz czwarty gościł 
w progach Zespołu Szkół w Sta-
rym Sączu, poprzednio w 2010 roku 
uczestniczył w koncercie charyta-
tywnym na rzecz chorego ucznia 
ZS, dwukrotnie prowadził i sędzio-
wał mistrzostwa szkoły w trójboju 
siłowym oraz był gościem podczas 
specjalnego spotkania z młodzieżą 

szkolną w Starosądeckim Kinie So-
kół. Gościem zawodów był rów-
nież Bartłomiej Maciuszek z Jura-
szowej, uczeń II klasy Technikum 
Informatycznego w Zespole Szkół 
Zawodowych w Podegrodziu, któ-
ry od listopada zmaga się z chorobą 
kręgosłupa – nowotworem złośli-
wym z przerzutem na węzły chłon-
ne i płuca.

Młodzi siłacze bardzo ambit-
nie rywalizowali podczas trwania 
całego turnieju a wyniki końco-
we przedstawiały się następująco: 
1. Jarosław Łękawski – ZSP Stary 
Sącz, 2. Błażej Brzeczek – ZS Łącko, 
3. Mariusz Tokarczyk – ZSP Stary 
Sącz, 4. Konrad Królikowski – ZSP 
Krynica Zdrój, 5. Mirosław Zabrze-
ski – ZS Łącko, 6. Jakub Janczyk 

– ZS nr 1 Nowy Sącz, 7. Artur Węs 
– ZSP Krynica Zdrój, 8. Krzysztof 
Luberda – ZSE–M Nowy Sącz, 9. Ja-
kub Filip – ZSE–M Nowy Sącz, 10. 
Adrian Ciureja – ZS nr 1 Nowy Sącz.

Klasyfikacja drużynowa: 1. ZSP 
Stary Sącz, 2. ZS Łącko, 3. ZSP Kry-
nica Zdrój, 4. ZSE–M Nowy Sącz, 5. 
ZS nr 1 Nowy Sącz.

(POW)

Informacje

SSTTAACCJJAA AAUUTTOOGGAAZZ

ddoo kkaażżddeejj bbuuttllii 1111kkgg 
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Sprawdź aaktualną ccenę 

018 4440 446 115
018 4440 775 774

NAJTANIEJ W OKOLICY

N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

GAZ ww BBUUTTLLII 1111kkgg
R E K L A M A

Sądecczyzna strongmanami stoi

Niemoralna propozycja
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HISTORIA.  Katolicka Szkoła Pod-
stawowa w Nowym Sączu uroczyście 
obchodziła wczoraj 15–lecie istnienia. 
Ale, jak podkreślił dyrektor szkoły, jej 
historia sięga XV w. KSP jest bowiem 
kontynuatorką wielowiekowej trady-
cji szkoły parafialnej utworzonej dwa 
lata po zwycięskiej bitwie pod Grun-
waldem w 1412 r. 

Oddział scholarów i kleryków
W szkole tej kształcili się wyłącznie 

chłopcy. Pobierali naukę w czytaniu, 
pisaniu, śpiewie, rachunkach, gra-
matyce łacińskiej i w poznawaniu za-
sad wiary. Uczniowie wraz z bakała-
rzem uświetniali msze i nabożeństwa 
w świątyni śpiewem i recytacjami. 

Gdy na przełomie XIII i XIV wie-
ku dotychczasowy kościół parafial-
ny św. Wojciecha znalazł się poza 
murami miasta, jego funkcję prze-
jął kościół filialny pod wezwaniem 
św. Małgorzaty. W 1446 r. kardynał 
Oleśnicki powołał Kapitułę Sądec-
ką i przemianował parafialny kościół 
św. Małgorzaty na kolegiatę, tym sa-
mym podniósł szkołę parafialną do 
rangi szkoły kolegiackiej. Wówczas 
w szkole były dwa odziały: schola-
rów (uczniów), którzy pobierali nauki 

wstępne i kleryków. Ogólnokształ-
cąca nauka zawierała treści z zakre-
su trivium: gramatyki, retoryki i dia-
lektyki i elementy z quadrivium takie 
jak: umiejętność obliczania kalenda-
rza i podstawy muzyki. Nauka odby-
wała się w języku łacińskim, a od XVI 
w. językami pomocniczymi był język 
polski i niemiecki. 

Alchemik z Nowego Sącza 
W latach 1576–1582 w szko-

le sądeckiej pobierał nauki Mi-
chał Sędziwój herbu Osto-
ja, niedoszły jezuita, alchemik 
znany na przełomie XVI i XVII w. 
na dworach królewskich całej Eu-
ropy. Urodził się w Nowym Sączu 
w przyrynkowej kamieniczce – po-
chodził z rodu osiadłego w Łukowicy. 
Zdolności zawiodły go do słynnego 
już wtedy Uniwersytetu Krakow-
skiego, gdzie, zamiast studiować me-
dycynę, zajął się zgłębianiem wiedzy 
tajemnej – zapragnął posiadać modną 
wówczas wiedzę zamieniania meta-
li nieszlachetnych w złoto. 

Kolonia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Po wizytacji kardynała Jerzego Ra-
dziwiłła w 1597 r. poprawiły się wa-
runki lokalowe szkoły – w tym czasie 
nauki pobierało około 100 uczniów, 
którzy co kwartał wpłacali do kasy 
szkoły 10 florenów polskich. Po wiel-
kim pożarze miasta w 1611 r. szko-
ła nigdy nie wróciła do swojego po-
przedniego stanu. 

U schyłku baroku i początku epoki 
oświecenia w 1760 roku po raz pierw-
szy pojawia się określenie sądeckiej 
szkoły jako Kolonii Akademickiej 

Uniwersytetu Krakowskiego w No-
wym Sączu. W tym czasie Nowy 
Sącz, poprzez nadane przywileje, był 
drugim co do ważności po Krako-
wie miastem w Małopolsce. Poprzez 
współpracę z uniwersytetem nastąpił 
gwałtowny rozwój szkoły. Do procesu 
rozwoju szkoły kolegiackiej w Kolonię 
Akademicką przyczynił się wielolet-
ni rektor szkoły Marcin Witkowski.

Reaktywacja po 200 latach
W latach od 1774 do 1797 w wyni-

ku postępującej kasaty majątku ka-
pituły sądeckiej stopniowo postępo-
wała również likwidacja dotychczas 
funkcjonujących przy kolegiacie św. 
Małgorzaty instytucji parafialnych, 
w tym także istniejącej już 380 lat 
szkoły. Przejęty majątek, również 
wyposażenie dydaktyczne oraz księ-
gozbiór biblioteczny pod pozorem 
kontynuacji zajęć dydaktycznych 
w korzystniejszych warunkach lo-
kalowych, władze austriackie guber-
nium lwowskiego przeniosły do nowo 
ustanowionej w klasztorze ponorber-
tańskim Szkoły Głównej. 

Trzeba było czekać aż 200 lat, aby 
przy kolegiacie św. Małgorzaty odro-
dziło się szkolnictwo katolickie.

Reaktywacja tej szkoły odbyła się 
w 1997 r. na wniosek ówczesnego 
proboszcza parafii św. Małgorzaty 
ks. prałata Stanisława Lisowskiego 
przewodniczącego Katolickiego Sto-
warzyszenia Oświatowego w Nowym 
Sączu.

Nauka przy Ducha Świętego 
Funkcję pierwszego dyrektora 

szkoły powierzono Halinie Stachur-
skiej, która po dokonaniu wszyst-
kich procedur prawnych ogłosi-
ła nabór do klasy pierwszej na rok 
szkolny 1997/98. Powstała wówczas 
jedna pierwsza klasa, która rozpo-
częła naukę w budynku parafial-
nym przy ul. Ducha Świętego 2 obok 
Bazyliki Św. Małgorzaty. Szkoła ta 
była pierwszą tego typu placówką 
oświatową w Nowym Sączu. Po zło-
żeniu rezygnacji z pełnienia funk-
cji dyrektora szkoły, mając na uwa-
dze dalszy rozwój szkoły, w imieniu 

zarządu ks. prałat Stanisław Lisow-
ski powołał na stanowisko dyrektora 
Zbigniewa Małka, byłego wicedyrek-
tora Szkoły Sportów Letnich i Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu. 
Od tego momentu rozpoczął się dy-
namiczny rozwój szkoły, w każdym 
kolejnym roku szkolnym przybywały 
dwa oddziały klasowe, wzrastało za-
trudnienie kadry pedagogicznej (mo-
ment kulminacyjny nastąpił w roku 
szkolnym 2009/2010 w szkole funk-
cjonowało 16 oddziałów klasowych, 
w pełnym ciągu od „0” do kl. VI 
– 275 uczniów uczyło 55 nauczycieli). 

Jubileusz

R E K L A M A

Spadkobierca szkoły Sędziowoja

Największym wyróżnieniem szko-
ły dla osób, które przysłużyły się dla 
jej rozwoju jest Honorowa Ciupaga 
KSP. Otrzymali ją m.in. ks. bp Sta-
nisław Budzik, Leszek Zegzda, wi-
cemarszałek Małopolski, dr Krzysz-
tof Pawłowski, rektor WSB–NLU, ks. 
prałat Zenon Rogoziewicz, współ-
założyciel KSO, Halina Stachur-
ska, pierwszy dyrektor KSP, Stani-
sława Orzeł bliski współpracownik 
ks. Franciszka Blachnickiego, sekre-
tarz Zarządu KSO Jan Bodziony oraz 
ks. prałat dr Andrzej Jeż (obecnie 
ordynariusz diecezji tarnowskiej).

Jedyna w Polsce Złota 
Szkoła
Kapituła Małopolskiego Kurato-
rium Oświaty przyznała 27 września 
2006 r. KSP jako jedynej w Nowym 
Sączu certyfikat: „Szkoła wyróż-
niona za wychowanie”. Rok szkolny 
2010/2011 był z kolei rokiem eks-
perymentalnego wdrażania w kla-
sach czwartych Międzynarodowe-
go Programu „Golden Five”. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu nauczycie-
li i pedagoga szkoły Haliny Czerwiń-
skiej KSP, jako jedyna szkoła pod-
stawowa w Polsce, otrzymała tytuł 
„Złotej Szkoły”. 

Szkoła muzyczna 
i podstawówka w jednym 
1 września 2010 r. za zgodą Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego rozpoczęła swoją działalność 
Katolicka Niepubliczna Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna I Stop-
nia, której pomysłodawcą i inicjato-
rem był Zbigniew Małek. Od tej pory 
uczniowie szkoły podstawowej mogą 
w jednym miejscu w sposób zin-
tegrowany jednocześnie zdobywać 
wiedzę ogólną i kształcić się w kie-
runku muzycznym. Pierwszy rok 
szkoły muzycznej zainaugurowało 
w klasie I i II 30 uczniów.
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Począwszy od 18.06.2003 r. szkolne mury opuściło 219 absolwentów. Uczniowie ci uczest-
niczyli w ogólnopolskim sprawdzianie na koniec szkoły podstawowej organizowanym 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. We wszystkich 10 dotychczasowych 
edycjach tego sprawdzianu uczniowie klas szóstych uzyskali najwyższy wynik w Polsce 
– 9 stanin. Mało jest szkół w Polsce, które mogą pochwalić się takim osiągnięciem.

Przełomowym momentem w historii 
szkoły było przyjęcie 16 maja 2002 r. na 
patrona szkoły Sługi Bożego Ks. Franciszka 
Blachnickiego (z prawej) – charyzma-
tycznego kapłana, twórcy oaz, założy-
ciela Ruchu Światło–Życie. Od tego dnia 
hymnem szkoły stała się pieśń oazowa, 
którą umiłował sobie papież Jan Paweł II (na 
zdjęciu jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła) 
– „Barka”.

W roku szkolnym 2003/04 uczeń klasy 
piątej Iwan Bugajski został Laureatem 
Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, 
a w 2004/05 Laureatem Małopolskiego 
Konkursu Matematyczno–Przyrodnicze-
go; w 2005/06 r. uczennica klasy szóstej 
Katarzyna Kawa została laureatką XVI 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Jana Parandowskiego organizowanego 
przez Ministerstwo Edukacji i PKOL – za 
opowiadanie pt.: „Przygody Jang Czang”; 
w 2009/10 uczennica klasy piątej Weronika 
Mędoń (na zdjęciu) uzyskała tytuł Laureata 
Małopolskiego Konkursu Humanistycznego 
(powtórzyła sukces w r. 2010/11), a uczen-
nica klasy szóstej Justyna Górczyńska 
zdobyła tytuł Laureata Małopolskiego 
Konkursu Matematycznego. 
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ROZMOWA  z ADAMEM BARTOSZEM, 
etnologiem, badaczem społeczno-
ści i kultury cygańskiej, byłym dyrekto-
rem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 
który gościł w Nowym Sączu na konfe-
rencji edukacyjnej „Nie bój się Cygana”, 
zorganizowanej przez Wojewódzką Bi-
bliotekę Pedagogiczną w Nowym Sączu 
i sądeckie Muzeum Okręgowe.

– Romowie nadal nie chcą się wpisać 
w ramy, jakie się im przygotowuje przez 
różne programy i projekty, a ich sąsiedzi 
tego sąsiedztwa nadal sobie nie chwalą…

– To skomplikowany problem. 
Skupmy się może na relacjach lokal-
nych, czyli miasto Nowy Sącz, czy 
mieszkańcy i osiadli tam Cyganie. 
Mieszka tu bardzo szczególna gru-
pa Romów.
– Bergitka Roma?

– Tak się utarło. Oni nigdy tak się 
sami nie nazywali. Romowie, którzy 
osiedlili się w górach, nigdy nie mieli 
swojej nazwy. Mówili o sobie amare 
Roma, czyli nasi Cyganie. Mieli jedy-
nie identyfikację terytorialną. Zako-
piańska Roma, sądecka Roma, czar-
nogórska Roma itd. Nazwy własnej, 
która by ich wyróżniała spośród in-
nych grup romskich, nigdy nie mieli, 
a to z tego względu, że nie mieli takiej 
potrzeby. Osiedlili się na tych tere-
nach bardzo dawno i kontakt z gru-
pami wędrownymi mieli okazjonal-
ny. Romów wędrownych nazywali 
ungrika Roma, czyli Cyganami wę-
gierskimi. Nazwa Bergitka wymaga-
łaby całego wykładu wyjaśniającego. 
W największym skrócie można po-
wiedzieć, że tak ich nazwał jeden ze 
szczepów wędrownych i to jest na-
zwa przyjęta w literaturze. Oni sami 

tę nazwę przyjęli kilkanaście lat temu, 
kiedy zetknęli się z różnymi uczony-
mi cyganologami, z osobami, którzy 
zaczęli ich pouczać, nauczać, instru-
ować i robić im rozmaite kursy.
– Nasi Romowie osiedlili się tu dawno?

– Z grubsza biorąc, pod koniec 
XVIII w. albo jeszcze wcześniej. To 
bardzo dawne osadnictwo.
– Przez ponad 200 lat nie zdążyli się za-
symilować? Kodeks cygański jest aż tak 
silny?

– Sęk w tym, że u Romów gór-
skich kodeks romanipen, który obo-
wiązuje u byłych koczowniczych grup 
jest w zaniku. Nie bardzo wiedzą, na 
czym to polega. Paradoksalnie jednak 
uchronili oni dość mocno cechy an-
tropologiczne, ponieważ mniej się od 
innych wędrownych szczepów mie-
szali. Dość dobrze zachowali również 
język. Natomiast fakt, że ci Romowie 
się nie zintegrowali ze społeczeń-
stwem i zachowali w dużej mierze 
swoją odrębność i tożsamość wynika 
co najmniej z dwóch przesłanek. Po 
pierwsze, byli zawsze bardzo biedni, 
żyli na marginesie, a miejscowa lud-
ność nimi pogardzała. Należy dodać, 
że ludność góralska jest mocno kse-
nofobiczna, szowinistyczna regio-
nalnie. Najlepszym przykładem jest 
Podhale i fakt, że górale, jako jedyna 
grupa etniczna – co jest kuriozum na 
skalę ogólnopolską – mają określe-
nie na obcych, czyli ceper. Więc to 
ogromna pogarda również spowodo-
wała, że ta kultura się bardzo mocno 
zakonserwowała.
– To dalej przeszkadza choćby w podję-
ciu pracy?

– Tu jest kolejny paradoks. W sys-
temie komunistycznym, który 

zakładał pewną egalitarność społecz-
ną, Romom lepiej się powodziło i byli 
lepiej traktowani przez miejscową 
ludność. Taki był porządek prawny. 
Poza tym mieli pracę, bo był nakaz 
pracy i łatwość jej zdobycia. Wszyst-
kie dzieci chodziły do szkoły. Może 
już o tym nie pamiętamy, ale w la-
tach 70., zanim milicja zajęła się in-
nymi sprawami, czyli opozycją, za 
nieposyłanie dzieci do szkoły grozi-
ła grzywna i milicja tego pilnowała. 
Cyganie byli objęci opieką medyczną. 
Socjalizm gwarantował im minimum 
podstawowych potrzeb i bezpieczeń-
stwo. Postawy antycygańskie, szowi-
nistyczne, były tłumione. Oczywiście 
nie lubiło się Cyganów zwłaszcza na 
szeroko rozumianej góralszczyźnie, 
ale nie było to tak mocno werbalizo-
wane jak dzisiaj.

– Sąsiedzi Cyganów nie lubią ich za rosz-
czeniowość. Ta cecha nie wynika z by-
cia Cyganem w ogóle, ale z dawnych 
przyzwyczajeń?

– Nagle urwało się bezpieczeń-
stwo socjalne, ekonomiczne itd. Całą 
Europę Środkowo–Wschodnią wraz 
z upadkiem komunizmu dotknął pro-
blem bezrobocia, a Cyganów, jako 
słabo wykształconych i wykwalifiko-
wanych, w szczególności. W Szczaw-
nicy czy Nowym Targu za socjali-
zmu Romowie pracowali w zakładach 
oczyszczania miasta. Kiedy socjalizm 
się skończył, nie wytrzymali konku-
rencji, bo mają specyficzny stosunek 
do obowiązków czy systematyczno-
ści. W sytuacji konkurencyjnej są na 
przegranej pozycji.
– Zjeździł Pan Europę i badał kulturę 
romską wszędzie. Jak inni sobie radzą?

– Inni mają stokrotnie większy 
problem, bo po prostu Romów jest 
więcej. Nie trzeba daleko szukać. 
Na Słowacji 10 procent populacji to 
Romowie, a 90 procent z nich nie 
ma pracy. To problem ekonomicz-
ny, społeczny, kulturowy, politycz-
ny. Mając na uwadze skalę w Pol-
sce, to jest to problem stosunkowo 
niewielki.
– Dla lokalnych społeczności sąsiad Rom, 
to jednak jest nadal spory, delikatnie 
mówiąc, dyskomfort.

– Romowie to nadal niski status 
materialny, brak pracy. Nadal stykają 
się z niechęcią otoczenia. Bieda, co tu 
dużo mówić, powoduje pewną kry-
minalizację środowiska. Ludzie bied-
ni nie mają się z czego utrzymać, więc 
czasem balansują na granicy prawa. 
Tak jak bywało w Maszkowicach. Jak 
nie mieli czym palić, to poszli do lasu 

po drewno, nie przejmując się do 
kogo należy.
– Ile jeszcze poczekamy na dzień, kiedy 
Cyganie będą normalnie funkcjonować 
w społeczeństwie?

– Tego nie wiem, ale w czasie, kie-
dy ja zajmuję się tematem, a to już 40 
lat, dokonała się niesamowita rewo-
lucja. Prawdziwy przełom to ostat-
nie 10 lat. Program na rzez społecz-
ności romskiej realizowany od 2001 
roku zrobił wiele dobrego. Jeśli cho-
dzi o poziom socjalny życia Romów 
mamy niesamowity skok. Woda, 
prąd, nawet kanalizacja. Gorzej jest 
z robotą, ale to problem w całym kra-
ju. Warto dodać, że napięcia polsko–
romskie złagodziła możliwość mi-
gracji. Wielu Cyganów jest w Anglii.
– Znajdują tam pracę?

– To bogaty kraj i system socjal-
nej opieki jest bardzo rozbudowany. 
Zresztą mechanizmy opieki socjalnej 
wymuszają posyłanie dzieci do szkoły. 
Jeśli dziecko nie chodzi, nie ma zasił-
ku, prosta zasada, która u nas czasem 
bardzo by się przydała. Życie Roma 
w Anglii ulega zasadniczej jakościo-
wej zmianie. Wszystkie dzieci cho-
dzą do szkoły, rozmawiają po rom-
sku, polsku i angielsku. Aktywnie 
uczestniczą w różnych akcjach, sto-
warzyszeniach. W tej mieszaninie ras 
nikt nie zwraca uwagi na to, że są Cy-
ganami. Nikogo to tam nie obchodzi.
– U nas nie ma zachęt socjalnych?

– Istnieje specjalny system stypen-
dialny. Każde dziecko romskie, któ-
re będzie się chciało uczyć, dostaje 
stypendium.
– Cyganie o tym wiedzą?

– Tak, liderzy romscy są tego 
świadomi. Dodajmy, że istnieją dwie 
główne grupy Romów – o czym 
może nie powiedzieliśmy na począt-
ku expressis verbis – osiadli i te, któ-
re do lat 60. wędrowały. To zupełnie 
różne grupy kulturowe. Wędrow-
ni nie przykładają dużej wartości do 
wykształcenia, bo uważają się za eli-
tę romską. Natomiast ci górscy, jeśli 
już udaje im się iść do szkoły, to się 
kształcą. W Krakowie około 50 Ro-
mów studiuje lub skończyło już stu-
dia. To jest niesamowity potencjał.
– Z Maszkowic ktoś jest?

– Niestety, Maszkowice to przy-
kry przykład. Tę osadę znam od 70. 
roku. Tam była ogromna bieda, ale 
i ogromna solidarność i przyzwoici 
ludzie. Teraz jest dalej bieda, ale przy 
okazji degeneracja i alkoholizm. To dla 
mnie najbardziej tragiczne miejsce. 
To przykład społeczności, która nie-
stety zaraża inne, choćby tę w Czar-
nej Górze.
– Bać się tego Roma, czy nie?

– Nie odpowiem ani tak, ani nie. 
Jeśli chcemy się bać, to się bójmy, ale 
jak nie chcemy się bać, to musimy 
ich poznać. Gdyby chcieć spojrzeć 
oczami Romów, to ten sam strach 
nimi powoduje. Nasze babki straszyły: 
uważaj bo cię Cygan porwie. Cyganki 
straszą Gadziami, czyli nami nie–Cy-
ganami. Wzajemnie straszenie się zo-
stanie, póki się nie poznamy.

(BOG)

Ważny temat
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Opinie

N 
owa podstawa pro-
gramowa nauczania 
historii w szkołach 
średnich odpaliła, 
jak zawsze w takich 
przypadkach, praw-

dziwy bój marketingowy pomiędzy wy-
dawcami podręczników. Nie ma się 
zresztą czemu dziwować, bo rzecz idzie 
nie o byle jaki szmal. Bodaj największe 
kontrowersje (mówiąc oględnie i naj-
delikatniej) wzbudził podręcznik wy-
dawnictwa Stentor pt. „Ku współcze-
sności. Dzieje najnowsze 1918 – 2006”. 
Żeby nie międlić wkoło Macieju przy-
pomnę, że można się z niego dowiedzieć 
takich oto rewelacji, iż bolszewicy ce-
chowali się wyjątkowym szacunkiem 
i otwartością wobec innych narodów, 
Józef Beck paktował z Adolfem Hitle-
rem ku zgubie Polski i Europy, a zama-
chy w Rosji w 1999 roku przeprowadzili 
czeczeńscy terroryści, choć w tę bajecz-
kę przestali już wierzyć nawet sami Ro-
sjanie. Bodaj najwięcej smaczku przy-
daje książce jedno polecenie, z którym 
powinien rozprawić się uczeń, a brzmi 
ono tak: „Scharakteryzuj rolę „Gazety 
Wyborczej" od dziennika solidarnościo-
wej opozycji do najbardziej poczytnej, 
atrakcyjnej dla szerokiej publiczno-
ści polskiej gazety”. Już sama formu-
ła nie pozostawia miejsca na nic inne-
go poza jedynie słusznymi zachwytami, 
acz ja nie bardzo rozumiem, dlacze-
go uczniowie mają łamać sobie głowę 
i strzępić język nad analizą socjo – eko-
nomiczną czysto komercyjnego przed-
sięwzięcia. Szkoda, że o drodze polskich 
stoczni od wielkości do upadku nikt 
się nie zająknął. Swoją drogą, ciekawe 
czy ktoś pamięta, że kapitał założyciel-
ski GW wynosił na dzisiejsze 15 złotych. 
Deficytowy papier, farbę, drukarnie 
i transport, słowem całą poligrafię i kol-
portaż spółka dostała za friko z mająt-
ku państwa. Resztę zrobił opozycyj-
ny etos dziennikarzy, a także popyt oraz 
pragnienie czytania czegoś innego niż 
„Trybuna Ludu”. No a przede wszyst-
kim brak realnej konkurencji. W takich 
warunkach nie startowało żadne pismo 
na świecie.

A ja tak sobie deliberuję, co bę-
dzie jeśli dociekliwie pojętny uczeń, 

doedukowany przez prawicowo – ciem-
nogrodzką publicystykę, na kanwie 
rozważań o zasługach Gazety i jej sze-
fa zada nauczycielowi serię pytań w ro-
dzaju: „jak wytłumaczyć młodzieńcze 
zafascynowanie trockizmem, betonowy 
antykomunizm Michnika w latach 80., 
a potem pełne zblatowanie z czerwo-
ną wierchuszką, którą omal deifikował 
jako „ludzi honoru”, podczas gdy wielu 
towarzyszy podziemnej walki schłostał 
wespół z Urbanem od pieniaczy i oszo-
łomów?” Drugi dojęty będzie cierpli-
wie drążył o przyczynę zakazu używa-
nia w logo „Gazety Wyborczej” znaczka 
„Solidarności” wraz z pamiętnym mot-
tem „nie ma wolności bez Solidarno-
ści”? Inny zaś zrobi gordyjski supełek, 
pytając o powód, dla którego strona so-
lidarnościowa odrzuciła propozycję ko-
munistów zaoferowaną przy okrągłym 
stole, uruchomienia więcej jak jednego 
tytułu prasowego dla opozycji, co skut-
kowało przez lata faktycznym mono-
polem medialnym GW. Gdyby wreszcie 
jakowyś upierdliwiec przygwoździł bel-
fra cytatem Zbigniewa Herberta, który 
mówił o Michniku, że „jest on manipu-
latorem, człowiekiem złej woli, kłam-
cą i oszustem intelektualnym", albo po-
wołał się na słynnego „Kisiela", który 
podsumował, że „ten dzisiejszy Mich-
nik to totalitarysta. Demokratą jest ten, 
kto jest po jego stronie. Kto się z nim nie 
zgadza, jest faszystą i nie można mu po-
dać ręki. A tylko Michnik wie, na czym 
polega demokracja i tolerancja. On jest 
tutaj sędzią, alfą i omegą." Co wtedy? 
(robi się grząsko, nieprawdaż?) Szko-
da tylko, że ci którzy starali się szukać 
prawdy o drodze do sukcesu GW (a tym 
samym pomóc dzisiejszej młodzieży) 
kończyli z pozwem sądowym w ręku. 
O kuriozum, w uzasadnieniu jedne-
go z wyroków sąd stwierdził, że „nega-
tywne opinie o Adamie Michniku godzą 
w zasady współżycia społecznego”. No 
proszę. Niby wszyscy jesteśmy wobec 
prawa równi. Ba, byle prostak z Biłgo-
raja może bez opamiętania lżyć i ubliżać 
prezydentowi nawet po jego śmierci. 
A o Michniku albo dobrze albo morda 
w kubeł. Dlatego zastanawiam się, co by 
było gdyby kilkuset uczniów w przypły-
wie autentycznej chęci wiedzy rozwier-
cało frapujące wątki najnowszej histo-
rii Polski, a nie daj Bóg swe KRYTYCZNE 
przemyślenia przelało na papier? Oba-
wiam się, że polski wymiar sprawie-
dliwości zakorkowałby się na lata, po 
stokroć bardziej aniżeli z powodu pro-
cesów komunistycznych oprawców, 
których „Jej Wysoka Opiniotwórczość” 
broniła z iście furiackim jazgotem. Czas 
pokazał, że branie od komuchów za 
darmochę wcale nie znaczy za nic!

Podręcznikowy 
kaganek czy knot?

W
 szystkie znaki 
na niebie i ziemi 
wskazują, iż naj-
większym tro-
picielem nie-
prawidłowości 

w obecnym układzie rządzącym No-
wym Sączem i okolicami jest Piotr La-
chowicz. Ten radny i były kandydat na 
prezydenta miasta staje się powoli po-
gromcą wszelkich afer i przekrętów na 
lokalnym podwórku. To w jakimś sen-
sie naturalne, bo jest on przecież liderem 
lokalnej opozycji. Opozycja jest zaś od 
tego, żeby wyciągać brud, jeśli się taki 
akurat za pazurkami władzy nazbierał. 
Zawodowo Lachowicz jest sekretarzem 
gminy Podegrodzie, a w przeszłości se-
kretarzował Nowemu Sączowi. Tych 
wiele poważnych i odpowiedzialnych 
funkcji czyni zeń człowieka roztropne-
go i doświadczonego – jak to nasi dziad-
kowie mawiali: który z niejednego pieca 
jadł chleb. Słowem – fachowiec, jakich 
w okolicy mało, a fachowców nam prze-
cież potrzeba! Tym większe zaskocze-
nie, że to właśnie Piotr Lachowicz strze-
la od pewnego czasu ślepymi nabojami. 
Lachowicz strzela, a Pan Bóg kule nosi. 
Gorzej, że sekretarz tak regularnie strze-
la sobie w stopę. Co wyceluje – to pada 
strzał niemal samobójczy!

Całkiem niedawno to właśnie Piotr 
Lachowicz przekazał opinii publicz-
nej informację o wysokości zarobkach 
prezesów sądeckich spółek komunal-
nych. Dodajmy – zarobków wysokich, 
które wzbudziły spore emocje na tzw. 
mieście. I słusznie. Mało kto jednak za-
uważył, że zasady wynagradzania za-
rządów spółek komunalnych (w oparciu 
o współczynnik tzw. średniej krajowej) 
w Nowym Sączu wprowadzane były 
w okresie prezydentury Józefa Antonie-
go Wiktor, a więc dokładnie wtedy, gdy 
Lachowicz był sekretarzem miasta, czy-
li najbliższym współpracownikiem pre-
zydenta. Oczywiście spółki komunalne 
bezpośrednio mu nie podlegały, bo nad-
zorował je Lucjan Tabaka – pełnomoc-
nik prezydenta. Trudno jednak nie wy-
magać od sekretarza (i trudno sobie to 
wyobrazić!), by sekretarz nie był wta-
jemniczony i nie wiedział, jakie wówczas 

zapadły ustalenia. Skąd więc dzisiejsze 
zdziwienie i oburzenie Piotra Lachowi-
cza, że w spółkach aż tyle płacą? Przecież 
to podstawowa wiedza, jaką powinien 
wynieść z ratusza.

Po kilku miesiącach ciszy Piotr La-
chowicz jest mniej lub bardzie zasko-
czony i oburzony, że oto dotychczasowe 
plany tzw. obwodnicy zachodniej No-
wego Sącza lądują w szufladzie (a ściślej 
to w koszu), bo Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze zakwestionowało decy-
zję środowiskową. Cała zmotoryzowa-
na Sądecczyzna zatrzęsła się z oburzenia 
– nie tylko Piotr Lachowicz. My wszyscy 
używający samochodów z utęsknieniem 
wypatrujemy lepszych rozwiązań ko-
munikacyjnych w regionie. Takich, któ-
re pozwolą nam jeździć w sposób zbli-
żony do ludzi podróżujących po innych 
częściach Europy. I co? Ano głównie to, 
że błędy w przygotowywaniu wyda-
nia uchylonej przez SKO decyzji leżą po 
stronie Urzędu Gminy w Podegrodziu. 
I tu znowu można powiedzieć, że prze-
cież to nie sekretarz gminy je przygoto-
wywał. Trudno sobie jednak wyobrazić, 
że sekretarz nie miał wiedzy o szczegó-
łach tego dokumentu. Nawet, jeśli osta-
teczny podpis składa pod czymś wójt, to 
przecież każde dziecko wie, że podpisuje 
on dokumenty przygotowane wcześniej 
przez jakiegoś urzędnika. Najważniejszy 
urzędnik w Podegrodziu nie wiedział, co 
podpisuje pani wójt?

Czym zatem zajmuje się sekretarz 
gminy Podegrodzie (a wcześniej sekre-
tarz miasta Nowego Sącza), że dopiero 
z własnych interpelacji musi dowiady-
wać się, co dzieje się w nadzorowanych 
przez niego urzędach? Jeśli przespał ja-
kieś ważne decyzje, podpisy i ustalenia, 
to przyzwoitość nakazywałaby się do 
tego nie przyznawać. Jeśli lider opozycji 
celuje w głowę przeciwnika, a trafia ko-
lejny raz we własną stopę, to jak należa-
łoby zakończyć ten trening strzelecki?

To nie moja sprawa, a oczywiście pro-
blem władz Platformy Obywatelskiej. 
Jednak niedoszły prezydent i szef jej klu-
bu mógłby raz na dwie kadencje zgło-
sić jakąś sensowną inicjatywę, projekt, 
program, cokolwiek, co świadczyłoby, 
że obecne władze mają przytomną opo-
zycję chcącą pracować na rzecz miasta 
i regionu. Na razie twarzą opozycji jest 
człowiek, który głośno przyznaje się, jak 
mocno bulwersują go decyzje, w któ-
rych podejmowaniu w jakimś stopniu 
sam uczestniczył. Teraz do pełni szczę-
ścia brakuje nam tylko zapytania Piotra 
Lachowicza, dlaczego Dunajec nie płynie 
z Jeziora Rożnowskiego w stronę Podha-
la, bo to rozwiązywałoby wiele naszych 
problemów powodziowych.

Dlaczego Dunajec 
nie płynie na Podhale?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Jarosław Rola
Felieton gościnny
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TOP 20 HITS
STREFA MUZYKI .  Lista przebojów Top 20 Hits to zestawie-
nie najpopularniejszych utworów muzyki pop i dance wg widzów 
Małopolskie Tv, Tv Krynica i czytelników „Dobrego Tygodnika Są-
deckiego” (www.dts24.pl) przy współpracy z firmami fonogra-
ficznymi i klubami dyskotekowymi. Co tydzień wśród osób gło-
sujących na naszą listę przebojów będziemy rozlosowywać 
upominki muzyczne, płyty CD, zaproszenia na koncerty i dysko-
teki do klubów, z którymi współpracujemy. Prosimy o przesyła-
nie po pięć swoich propozycji muzycznych na adres: top20hits@
interia.pl (podając swoje imię i nazwisko). Zapraszamy do wspól-
nej zabawy. Współpraca w tworzeniu listy przebojów : Sounthtv 
(www.sounthtv.pl), Projekt Info (www.projektinfo.pl), „Dobry 
Tygodnik Sądecki” (www.dts24.pl)

TOP 20 HITS NOT : 5 /6 Z DNIA: 17.05.2012 R.
 I II III
 1. 4. 2. Skrzydlate ręce – Enej
 2. 2. 5.  Ukochana żegnam Cię (Freaky Boys mix) 

– Janusz Radek
 3. 1. 5. Girl Gone Wild – Madonna
 4. 3. 5. It's A Biz (Ain't Nobody) – Scooter
 5. 7. 5. Amada Mia Amore Mio – Mike De Ville
 6. 6. 5. Love & Pain (Tween „More Voltage mix”) – Ralf
 7. 9. 5. International Love – Pitbull feat: Chris Brown
 8. 11. 3. Get Ready For This (2012 rmx) – 2 Unlimited
 9. 14. 3. Don't Stop – Tween
 10. 10. 2. Przepis na szczęście – Kora
 11. 19. 2. The One 2012 – Neros feat: kamix
 12. 20. 2. Like A Virgin – Cassey Doreen
 13. 13. 4. Rock It – Ozi
 14. 15. 3. Show Me Your Love – Infected Bros
 15. 18. 2. I Need You – One Way
 16. N. 1. Turn It Out – Maclaro feat: Nick Sinckler

 17. N. 1. In The Club – Plumbers
 18. N. 1. Eternity – Paul Van Dyk feat; Adam Young
 19. N. 1. Loverboy – Dr Alban & Gosia Andrzejewicz
 20. N. 1. Wow – Inna

I – pozycja aktualnego notowania, II – pozycja ubiegłe-
go notowania, III–ilość tygodni w zestawieniu, N – nowość 
w zestawieniu

„ZŁOTY MIKROFON” – MAŁOPOLSKIE.Tv & DTS
To nagroda dla artystów, któ-

rzy zdobędą szczyt (1. miejsce) 
listy przebojów „Top 20 Hits”. 
Przyznawana będzie krajowym 
wykonawcom, a zagraniczny ar-
tysta, który chciałby posiadać 
„Złoty Mikrofon” będzie musiał 
minimum cztery tygodnie prze-
bywać na pierwszym miejscu li-
sty i nie krócej niż osiem tygo-
dni w całym zestawieniu „Top 
20 hits”. Nagrody też będą dosta-
wały kluby dyskotekowe, w któ-
rych propagowana będzie do-
bra zabawa , a na ulubiony swój 
klub będą głosować ich bywal-
cy, a nasi widzowie i czytelnicy 
„DTS”. Głosy na ulubiony klub 
i dyskotekę znajdującą się na te-
renie Małopolski przesyłajcie na adres: zlotymikrofon@inte-

ria.ue. Pierwsze nagrody rozdamy już 
w czerwcu podczas specjalnego koncertu 
i imprezy klubowej. Zapraszamy też wi-
dzów i czytelników do składania propo-
zycji, jakiego artystę chcieliby zobaczyć 
w ramach specjalnych koncertów „Ma-
łopolskie TV” . 

KRÓLOWA MUZYCZNEGO LATA 2012 – Gosia Andrzejewicz

To za sprawą letniego hitu „Loverboy” Gosi Andrzejewicz 
i Dr. Albana można śmiało powiedzieć, że tegoroczne lato na 
tanecznym muzycznym parkiecie będzie należało do tej miłej, 
utalentowanej wokalistki. Nagranie już oficjalnie od soboty 12 
maja jest emitowane i przekazywane do klubów muzycznych. 
Cała płyta, pełna energii i zaskoczeń stylistycznych tej artystki 
pojawi się w sprzedaży na jesień. Ale już dziś można powiedzieć, 
że nowy krążek to prawdziwa perełka. Niebawem na www.ma-
lopolskie.tv i łamach DTS ukaże się wywiad z wokalistką. Zapra-
szamy czytelników do wysyłanie pytań, które chcieliby zadać 
Gosi Andrzejewicz podczas spotkania w ramach „Muzycznego 
lata 2012” i „Strefy Muzyki”. Przesyłajcie je na adres : top20hits@
interia.pl. i zostańcie współautorami tego specjalnego programu.

Opracował: M & A MEDIA

Na afiszu

Gosia Andrzejewicz & Dr Alban – w przebojwym duecie lata 2012

Janusz Radek – kandydat do 
nagrody „Złoty Mikrofon” 
Malopolskie.Tv i DTS”

47. Rajd 
Rowerowy 
o Puchar Ziemi 
Sądeckiej

Rajd odbędzie się na trasach 

województwa małopolskiego, 

szlakach górskich Beskidu Są-

deckiego, Beskidu Wyspowe-

go, Beskidu Niskiego i Pogórza 

Rożnowsko-Ciężkowickiego. 

Start 24 maja - meta 25 maja 

w Chełmcu. W rajdzie mogą 

wziąć udział drużyny 4-5 oso-

bowe. Termin zgłoszeń upływa 

22 maja. Organizatorem jest 

PTTK o/Beskid. 

Regulamin dostępny na 

http://beskid.pttk.pl/

34

Patronat medialny:

Sponsorzy wspierający:Sponsor główny: Sponsorzy festiwalu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

26 maja godz. 15.30 (sobota), Galeria BWA SOKÓŁ Nowy Sącz
Kimono - prezentacja tradycyjnego japońskiego stroju wraz z dodatkami 

Herbata - ceremoniał parzenia japońskiej herbaty 

2 czerwca  godz. 15.30 (sobota), Galeria BWA SOKÓŁ Nowy Sącz
Origami - warsztaty japońskiej sztuki składania papieru 

Furoshiki - warsztaty techniki wiązania japońskiej chusty 

6 czerwca godz. 17.00 (środa), SCKiS Sokół Stary Sącz, ul. Batorego 23
Ikebana - warsztaty japońskiej sztuki układania kwiatów 

Zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie: 

Na wystawie są eksponowane dzieła z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz Villi Japonica z Wisły 

Scenariusz i aranżacja plastyczna Anna Król - Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

18 maja - 7 czerwca 2012 r. 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 34

PODRÓZ DO JAPONII

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 

Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 34 

www.bwasokol.pl, www.mcksokol.pl 

Na wystawę i warsztaty wstęp wolny

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 

33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel. 18 446 16 41

www.festiwal.stary.sacz.pl

wystawa w ramach 34. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Małopolskie Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Podegrodziu 
zapraszają na jubileuszo-
wą XXX edycję Konkursu 
Muzyków, Instrumentali-
stów, Śpiewaków Ludo-
wych i Drużbów Weselnych 
– DRUZBACKA, który odbę-
dzie się w Podegrodziu 17 – 
20 maja 2012 r.

Przesłuchania konkur-
sowe przeprowadzone 
zostaną w czwartek i pią-
tek (17, 18 maja). Koncert 
finałowy zaplanowano na 
niedzielę (20 maja).
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Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zapra-

sza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty dotyczącej realizowanej aktual-

nie inwestycji – budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruk-

turą techniczną na Osiedlu Błonia w Nowym Sączu przy ul. Kusocińskiego. 

W każdym z budynków usytuowane są 44 mieszkania na 4 kondygnacjach. 
Projektowane parametry lokali: 
X mieszkania o powierzchni od 42 m2 – 47 m2 – 1 pokój

X mieszkania o powierzchni od 44 m2 – 55 m2 – 2 pokoje

X mieszkania o powierzchni od 56 m2 – 64 m2 – 3 pokoje. 

Budynki realizowane są w tradycyjnej technologii murowanej, konstrukcja budynku oraz sto-

larka okienna o podwyższonym współczynniku przenikalności. 

W każdym budynku w przyziemiu usytuowane są 33 miejsca postojowe.

Budynki wyposażone będą we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne (w tym piece ga-

zowe dwufunkcyjne, z zamkniętą komorą spalania), przewidziano indywidualne opomiaro-

wanie wszystkich mediów.

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie również teren. Wykonane będą drogi do-

jazdowe, chodniki, parkingi i trawniki. Zainstalowane zostaną elementy małej architektury: 

plac zabaw, piaskownica, ławki.

Przewiduje się ogrodzenie całego terenu.

LOKALE MIESZKALNE BUDOWANE SĄ „POD KLUCZ”. 
Standard wykończenia mieszkań: 
X tynki gipsowe, malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym;

X  posadzki w pokojach wykonane z paneli podłogowych, w pozostałych pomieszczeniach 

z gresu;

X kompletna stolarka wewnętrzna – drzwi płycinowe;

X okna i drzwi balkonowe z PCV;

X parapety z konglomeratu.

Wyposażenie mieszkań: 
X  kuchnia: kuchenka elektryczna z piekarnikiem, zlewozmywak jednokomorowy z baterią, 

przyłącz zmywarki i okapu wywiewnego;

X łazienka: wanna, umywalka, muszla ustępowa, baterie, przyłącz pralki;

X  ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody piecem gazowym dwufunkcyjnym z zamkniętą 

komorą spalania, ze sterownikiem temperatury.

Termin oddania mieszkań do zasiedlenia planowany jest na wrzesień 

– październik 2013 roku.

Koszty budowy mieszkań wynosi 3.500 zł/1 m2 brutto. 

STBS w ramach realizowanej inwestycji oferuje możliwość uzyskania mieszkania poprzez 

wpłatę partycypacji w wysokości 30% kosztów, tj. w kwocie 1.050 zł /m2. Pozostałe 70% 

kosztów przedsięwzięcia finansowane jest przez Spółkę, częściowo ze środków własnych, 

częściowo kredytem.

Oferowane mieszkania są lokalami czynszowymi i przeznaczone są dla najemców, będą-

cych osobami fizycznymi, które spełniają określone warunki dochodowe oraz n   ie są wła-

ścicielami lokalu mieszkalnego na terenie Nowego Sącza.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Spółki w naszej siedzibie, przy ul. 29 Listo-

pada 18a, w dni powszednie w godz. od 7 do 15 lub telefonicznie 18–540–11–70. Zapra-

szamy też na naszą stronę internetową www.stbs–nowysacz.pl 

Z A P R A S Z A M Y

Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ZAPRASZAMY DO STBS!
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Sport

Prokuratura apelacyjna we Wrocła-
wiu postawiła zarzuty 29 osobom 
w związku z korupcją w GKS Bełcha-
tów. Wśród nich jest kapitan San-
decji Jan Frohlich, który składał już 
wyjaśnienia we wrocławskiej pro-
kuraturze. Piłkarz zapewnia o swojej 
niewinności. 

– Z nikim się nie spotykałem, niko-
mu nic nie wręczałem – mówił na 
antenie radia RDN Nowy Sącz kapi-
tan Sandecji Jan Frohlich. – W Beł-
chatowie były składki na różne 
cele, a na jakie dowiedzieliśmy się 
później. Teraz kiedy człowiek ma 
38 lat jest mądry. Wtedy nie wie-
działem, jak to jest zorganizowane, 
jaki to system. Nie miałem stycz-
ności ani z arbitrami, ani z ludźmi, 
którzy to organizowali. Byłem już 
to wyjaśnić w prokuraturze i zo-
baczymy, co będzie dalej. 

Inni zawodnicy podejrzani o ko-
rupcję w Bełchatowie, z Sandecją 
byli związani w przeszłości. Ra-
fał B. (w Sandecji od wiosny se-
zonu 2008/2009 do jesieni sezonu 
2011/2012) jest dziś grającym trene-
rem Górnika Piaski z Czeladzi. Mar-
cin Ch. Sandecję opuścił w prze-
rwie zimowej razem z Rafałem B., 
ale nowego klubu nie znalazł. Przy 
Kilińskiego występował dwie run-
dy. Jak podaje portal pilkarskama-
fia.blogspot.com stworzony przez 
wrocławskiego dziennikarza Domi-
nika Panka zamieszani w ustawia-
nie spotkań mają być również dwaj 
trenerzy GKS–u Bełchatów, w tym 
były trener Sandecji Mariusz K. Wi-
sła Kraków wezwała już Łukasza G. 

– byłego piłkarza Bełchatowa – do 
złożenia wyjaśnień. W Sandecji na-
tomiast na razie nie będzie żadnych 
gwałtownych ruchów.

– Nie zamierzamy sprawy ko-
mentować, ponieważ nie dotyczy 
bezpośrednio klubu – powiedział 
„Dobremu Tygodnikowi Sądec-
kiemu” rzecznik Sandecji Dariusz 
Grzyb. – Nie mamy zamiaru rów-
nież występować w roli sądu. Po-
czekajmy, aż zapadną ewentualne 
oficjalne wyroki.

Każdy z podejrzanych ma po-
stawiony jeden zarzut. Prokuratura 
uznała bowiem, że działali w czynie 
ciągłym. Zarzuty dotyczą od kilku 
do 33 meczów. Łapówki i obietni-
ce łapówek wynosiły od 5 tys. do 
25 tys. zł. Jak dowiedział się por-
tal, pieniądze na łapówki pocho-
dziły z premii zawodników. Część 
podejrzanych przyznaje się do za-
rzutu stawianego przez śledczych. 
Prokuratura apelacyjna we Wrocła-
wiu w ostatnich miesiącach rozpra-
cowywała wątek GKS–u Bełchatów 
wspólnie z CBA. Zarzuty korup-
cyjne dotyczą 33 spotkań. Chodzi 
o mecze II ligi w rundzie wiosen-
nej sezonu 2003/2004 i cały sezon 
2004/2005, gdy GKS Bełchatów 
awansował do Ekstraklasy.

  (FUT)

Zapowiadano rewolucję w skła-
dzie, a teraz wprowadzono ją w czyn. 
W nadchodzącym sezonie w eki-
pie wicemistrzyń Polski nie zobaczy-
my aż dziesięciu zawodniczek. W bar-
wach Banku BPS Muszynianki Fakro 
Muszyna nie wybiegną już Magda-
lena Piątek, Milena Radecka, Rachel 
Rourke, Vesna Djurisić, Paulina Ga-
jewska, Joanna Kaczor i Holenderki 
Debby Stam–Pilon oraz Caroline We-
nsink. Brutalne, ale taki jest współ-
czesny sport. Liczy się wynik, a tego 
zabrakło.

W ubiegłym sezonie klub przegrał 
najważniejsze trofea (Puchar Polski, 
mistrzostwo, słabo wypadł w Li-
dze Mistrzyń). Niektóre zawodnicz-
ki żegnają się z Muszyną na własne 
życzenie. Agnieszka Śrutowska robi 
sobie roczną przerwę i planuje po-
większenie rodziny. Libero Ma-
riola Zenik nową kartę w karierze 
postanowiła otworzyć w zespole 
mistrzyń Polski z Sopotu. Na jej 
miejsce do Muszyny przychodzi 
z Atomu Trefl Paulina Maj. Dlacze-
go reprezentantka Polski, mając za-
pewnioną grę w Lidze Mistrzyń de-
cyduje się na przejście do Muszyny? 
Wygląda to menedżerski majstersz-
tyk. Tylko sezon spędziły w Muszy-
nie trzy siatkarki. Vesna Djurisić 
była w zespole czwartą środkową, 

ale okazało się, że olbrzymie do-
świadczenie Serbki to zbyt mało, by 
wywrzeć wpływ na grę zespołu zło-
żonego z samych indywidualności. 
Wydawało się, że kontrakt z klu-
bem przedłuży Rachel Rourke. Per-
spektywiczna Australijka ma wielki 
potencjał siatkarski, ale poszło naj-
wyraźniej o pieniądze. Ceny dykto-
wane przez menadżerów są coraz 
bardziej zaporowe, nawet dla ta-
kiego potentata jak klub z Muszyny. 
O Paulinie Gajewskiej, trudno po-
wiedzieć coś ponadto, że mogła być 
twarzą L’Oreala, bo większość cza-
su spędziła na trybunach i na par-
kiet wybiegła tylko kilka razy. Peł-
niła rolę tylko drugiej libero. Na tej 
pozycji rządziła Mariola Zenik. 

Do zespołu wicemistrzyń wraca 
Aleksandra Jagieło. Pięciokrotna 
mistrzyni Polski w ostatnim sezonie 
zrobiła sobie przerwę macierzyń-
ską. W Muszynie grała nieprzerwa-
nie od 2007 r. Teraz związała się ze 
starym klubem dwuletnim kon-
traktem. O rok umowę z bankiem 
BPS Muszynianką Fakro przedłuży-
ła natomiast środkowa reprezenta-
cji Polski Agnieszka Bednarek–Ka-
sza. Kontrakty powinny przedłużyć 
również Anna Werblińska i Kinga 
Kasprzak. Cały nowy skład „mi-
neralnych” poznamy pod koniec 
maja.  (NET)

MISTRZ AFRYKI KONTRA 
STS SANDECJA
Po siatkarskich meczach reprezen-
tacji Rosji i Chorwacji kibiców znów 
czeka hit. Tym razem do Nowego Są-
cza przyjedzie reprezentacja Al-
gierii. Mistrz Afryki zapewnił so-
bie już awans do Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie – opowiada organiza-
tor meczu Dariusz Grzyb z firmy De-
Gie. – W Nowym Sączu zaplanowa-
liśmy dwa mecze Algierek – zdradza 
organizator imprezy Dariusz Grzyb. 
– 25 maja o godz. 17.30 w sali MO-
SiR przy ul. Nadbrzeżnej ich rywalka-
mi będzie Wisła Kraków. W niedzielę 
czoła reprezentacji olimpijskiej Al-
gierii spróbują stawić siatkarki STS 
Sandecji (godzina w trakcie usta-
leń). Przypomnijmy, że podopieczne 
Łukasza Mężyka awansowały w tym 
sezonie do II ligi. 

SIEKLIŃSKI ZA TAJDUSIA
Marian Tajduś zrezygnował z funkcji 
Limanovii Szubryt Limanowa, która 
nadal walczy o awans do II ligi. Jego 
następcą jest dobrze znany na trze-
cioligowych boiskach Dariusz Sie-
kliński. Siekliński prowadził wcześniej 
Szreniawę Nowy Wiśnicz. W zespo-
le innego kandydata do awansu, czy-
li Popradzie Muszyna nie pracuje już 
Wiesław Bańkosz. Na razie zespół 
prowadzą Bartłomiej Damasiewicz 
i Łukasz Biernacki. 

„KATEHECI” PODPISUJĄ 
KONTRAKTY
Kamil Pawlik podpisał kontrakt z be-
niaminkiem ekstraligi HC GKS Ka-
towice. Reprezentant Polski do lat 
20 podpisał roczny kontrakt i bę-
dzie czwartym wychowankiem KTH 
w drużynie katowickiego GKS–u. 
Wcześniej umowy podpisali również 
Michał Krokosz, Daniel Galant i bram-
karz Nikifor Szczerba. Kontrakty z GKS 
Tychy o kolejny rok przedłużyli nato-
miast reprezentanci Polski i wycho-
wankowie KTH Grzegorz Pasiut, Jakub 
Witecki i Radosław Galant. 

GÓRKA DZIESIĄTY W BRNIE
Drugą rundę Wyścigowych Motocy-
klowych Mistrzostw Polski w czeskim 
Brnie w kalsie Superstock 1000 zdo-
minowali zawodnicy gospodarzy On-
drej Jezek i Michal Filla, którzy pospołu 
z Gwenem Giabbani zepchnęli z po-
dium samego Andy Meklaua. Paweł 
Górka na bmw był dziesiąty, a z Pola-
ków szybciej na mecie zameldował się 
tylko Andrzej Chmielewski na Ducati. 

Z RAMSAU DLA ZAKOPANEGO
Justyna Kowalczyk jest już po pierw-
szym tej wiosny zgrupowaniu przy-
gotowującym do startów w nowym 
sezonie. Wraz z trenerem Aleksan-
drem Wierietielnym i sparingpartne-
rem Maciejem Kreczmerem ćwiczyła 
w austriackim Ramsau. To pierwszy 
obóz treningowy po operacji kolana, 
którą zawodniczka przeszła w mar-
cu. Zgrupowanie w Austrii skończyło 
się we wtorek. Teraz Justyna Kowal-
czyk ma kilka dni przerwy na badania 
i konsultacje. Potem będzie trenować 
w Zakopanem. (BOG)

SPR INTEM

KO M E N T U J E 
Stanisław Sułkowski, 
prezes Popradu Muszyna

– W III lidze murowanym kan-
dydatem do awansu jest Unia. 
W Tarnowie zrobią wszystko, 
by zagrać w II lidze. Podobno 
jak będzie awans to znajdzie się 
sponsor, a klub wesprze również 
miasto. My będziemy walczyć do 
końca o jak najlepszą lokatę, ale 
Unia ma taką przewagę, że może 
na cztery kolejki przed końcem 
pozwolić sobie na dwie poraż-
ki. My musielibyśmy wszystko 
wygrać, ale zarówno dla nas jak 
i dla Limanovii końcówka sezo-
nu będzie ciężka. 

O drugą lokatę warto jednak 
walczyć, bo są drużyny, które 
mogą się z II ligi wycofać. Zresz-
tą przed sezonem nikt na nas nie 
stawiał, jesteśmy klubem skrom-
nym, żeby nie powiedzieć bied-
nym i za każdą złotówką musimy 
chodzić. Dlatego, czy zajmie-
my drugie, trzecie, czy czwarte 

miejsce i tak będzie to dla nas 
wielki sukces. Do końca rundy 
zespół poprowadzą Łukasz Bier-
nacki i Bartek Damasiewicz. Nie 
ukrywam, że to dla Łukasza szan-
sa, bo ma potrzebne uprawnienia, 
by prowadzić trzecioligowca. De-
cyzje podejmiemy jednak po se-
zonie. Świetnie gra nasza mło-
dzież. Juniorzy starsi mają szansę 
awansować do Ligi Małopolskiej 
i kilku chłopaków ma naprawdę 
papiery na granie – Konrad Go-
ściński, Michał Buliszak, Seba-
stian Stróżyk, Paweł Czech i kil-
ku innych. Za dwa lata zasilą na 
pewno pierwszą drużynę. 

Szkoda, że wśród kandyda-
tów do awansu z IV ligi nie ma 
drużyny sądeckiej. Najbliżej gry 
w III lidze jest BKS Bochnia. Gra 
z nimi to będzie przyjemność, bo 
to sympatyczny klub z sensow-
nymi działaczami. Przyjaźnimy 
się z nimi. Muszą jednak wygrać 
z Tuchovią, która ma też niezły 
zespół, prowadzony przez Lesz-
ka Kraczkiewicza. Mocno idzie 
również ostatnio Wolania, ale za 
późno się obudziła.  (FUT)

Co w trawie piszczy 

Zarzuty dla kapitana Sandecji 

Rewolucja 
kontrolowana

Z  OSTATNIEJ  CHWIL I 

Sądeczanki w finałach 
mistrzostw Polski
Znakomicie spisał się zespół młodziczek UKS Żak Nowy Sącz, któ-
ry zajął drugie miejsce w Turnieju półfinałowym Mistrzostw Polski 
i znalazł się w grupie drużyn walczących o medale Mistrzostw Polski.
Wyniki turnieju w Szprotawie
UKS Żak Nowy Sącz – MKS Zabrze 74-43 (15-5, 13-14, 30-13, 16-11)
MUKS WSG Bydgoszcz – UKS Żak Nowy Sącz 78-55 (25-18, 20-10, 
19-15, 14-12)
KS Szprotavia – UKS Żak Nowy Sącz 55-65 (17-12, 10-19, 
16-19, 12-15)
Finały
Grupa I: WKK Wrocław, KS BAT Sierakowice, MUKS WSG Byd-
goszcz, MLKS Rzeszów.
Grupa II: OSiR Żyrardów, UKS Żak Nowy Sącz, UKS Bryza Kolbudy, 
MUKS Widzew Łódź.
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Andrzej Gumulak „Drugie piętro” 
Powieść obyczajowo–sensacyjna, w której tle jest wojna, 
lata PRL–u z obrazkami przypominającymi smak lat 50. i teraźniejszość.

Lidia, postać niezwykła, ła-
miąca powszechnie obo-
wiązujący stereotyp star-
szej pani, pełna życia, 
niepozbawiona kokieterii, 
dowcipna, przedsiębiorcza, 
ale także wierna w przyjaź-
ni i czuła, jest przychylna 
światu i ludziom. Helena, 
obwarowana dystansem do 
wszystkiego i wszystkich, 
zgorzkniała, zacietrzewio-
na w bólu i żalu, pełna pre-
tensji do Lidii, nieustannie 
szuka szczęścia. Obie – nie-
gdyś primabalerina i diwa 
operowa – zmagają się ze sobą, sprzeczają, są jednak do siebie bez-
granicznie przywiązane. Podążając za ich historią, cofamy się do 
czasów wojny, gdy jako nastolatki pozostały bez rodziny – zdane 
tylko na siebie. Poruszeni losem dziewczyn, poznajemy ich tajem-
nicę. Zaskakujący finał poraża okrucieństwem różnic pokolenio-
wych i... wspaniałomyślnością. 

Wydawnictwo Prószyńsk i S–ka

UWAGA KONKURS
Na pierwszych sześciu Czytelników, którzy wyślą e–mail na ad-
res redakcja@dts24.pl z poprawną odpowiedzią na pytanie: Kim jest 
autor powyższej powieści? – czekają nagrody ufundowane przez 
Wydawnictwo Prószyński i S–ka. W tytule e–maila należy napi-
sać „konkurs”, a w treści, obok poprawnej odpowiedzi, swoje imię 
i nazwisko oraz wiek. Zwycięzców o wygranej poinformujemy rów-
nież via e–mail. 

PASJA.  – Często sobie powtarzam, 
że jeżeli nie będzie mi dane zawo-
dowo pracować na scenie, tak jak-
bym sobie to wymarzył, chciałbym 
tym, co umiem, dzielić się z inny-
mi – mówi Arkadiusz Obrzut ze Stróż, 
student Krakowskiej Szkoły Wokalno–
Aktorskiej. 6 czerwca czeka go naj-
ważniejszy – jak twierdzi – „spraw-
dzian umiejętności i… wrażliwości” 
– recital dyplomowy. 

Aktorstwem i śpiewem zaraził się 
w szkole podstawowej. Jego wycho-
wawczyni Elżbieta Adamek zaan-
gażowała go w pracę w kółku te-
atralnym. Na scenie miał okazję 
występować również jako członek 
zespołu regionalnego „Kowalnia”. 

– W „Kowalni” pod opieką chore-
ograf Bogumiły Kowalskiej pierwszy 
raz zetknąłem się z profesjonalnym 
podejściem do pracy. Jej zaangażo-
wanie i pasja do tej pory bardzo mi 
imponują, przez co mile wspomi-
nam tamten okres – opowiada Arek.

W szkole średniej (ukończył LO im. 
Artura Grottgera w Grybowie) z de-
terminacją walczył, by móc realizo-
wać dalej swoją pasję. Rodzice moc-
no go wspierali i stwarzali warunki, 
aby mógł się rozwijać. 

– Choć nie zawsze były możliwo-
ści – dodaje Arek. 

W Stróżach nie ma bowiem domu 
kultury, więc kiedy zamarzyło mu się 
tańczyć, zapisał się do grypy „Lachów 
Sądeckich” w Nowym Sączu.

– Z tych zajęć wracałem ostat-
nim busem do Grybowa po godzi-
nie 22 – opowiada. – Zdarzało się, że 
w zimie, gdy sypał śnieg lub padał 
deszcz, bus zawodził i wracałem do 
Stróż piechotą. 

Po maturze kontynuuje swoją pa-
sję i szlifuje umiejętności w Krakow-
skiej Szkole Wokalno–Aktorskiej. 

– Często sobie powtarzam, że je-
żeli nie będzie mi dane zawodowo 
pracować na scenie, tak jakbym so-
bie to wymarzył, chciałbym swoimi 
umiejętnościami dzielić się z inny-
mi – mówi Arek.

Dlatego też w swojej rodzinnej 
miejscowości – Stróżach – zorgani-
zował warsztaty teatralne dla szkoły 
podstawowej. Ponadto w lutym tego 
roku wyreżyserował Koncert Pamię-
ci bł. Jana Pawła II, w którym wystą-
pili uczniowie, zespół „Kowalnia” 
i zaproszeni przez Arkadiusza go-
ście, m.in. Aleksandra Zarębowicz 
i Agnieszka Ryglicka, z którymi wy-
stępuje na scenach krakowskich. Ak-
torsko–wokalne zdolności stróżanina 
można zobaczyć i usłyszeć w Śród-
miejskim Ośrodku Kultury w Krako-
wie, Cefe Kabaret, Scenie Moliera DK 

Podgórze czy Scenie Teatru Niezależ-
nego. Otrzymał propozycję, by wy-
stępować w sezonie letnim w sztuce 
Teatru Współczesnego, ale przygoto-
wania do spektaklu zbiegły się z reży-
serowanym przez niego koncertem 
w Stróżach. Tydzień temu natomiast 
pojawiła się możliwość współpracy 
z wrocławskim teatrem, ale i jej Ar-
kadiusz w tym momencie nie ulegnie.

– Odległość gra istotną rolę, 
a oficjalnie jeszcze jestem przed dy-
plomem – wyjaśnia. – Na tym się 
skupiam teraz najbardziej. Chcę roz-
począć kolejne studia i móc działać 
– stać na scenie i się spełniać. Myślę, 
że trafię na ludzi, którzy mi w tym 
pomogą. Bo w życiu trzeba czasem 
dobrze trafić. Chociaż nie chciałbym, 
aby moja przyszłość była zbiegiem 
przypadków. Lubię mieć coś zapla-
nowane i pomału, ale konsekwent-
nie to realizować.

(G)
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Na koniec tygodnia

R E K L A M A

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Wojciech Tokarczyk

Szybko się nie przekwalifikuję

Recital dyplomowy Arkadiusza Obrzuta odbędzie się 6 czerwca 
w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, o godz. 17.30.
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