
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE 
WIADCZENIA W ZAKRESIE POZ 

(PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)

8 Lekarzy internistów
4 Lekarzy pediatrów
Piel gniarki POZ
Po o ne POZ
Gabinet Zabiegowy
Punkt Szczepie
Gabinety Medycyny Szkolnej
Transport Sanitarny
Programy Pro  laktyczne 
(chorób uk adu kr enia, aka szyjki macicy)
Prywatne konsultacje internistyczne 
i wizyty domowe

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Poradnia Wad Postawy
Porania Medycyny Sportowej
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Po o nicza
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
Pracowania Fizjoterapii
Poradnia Stomatologii  Zachowawczej
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Pracownia USG Doppler Duplex
Piel gniarska Opieka D ugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE 
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)

Poradnie Chirurgiczne ( wiadczenia w zakresie ma ej 
chirurgii)
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
Poradnia Alergologiczna
Porania Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Porania Ginekologiczno-Po o nicza
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
Porania Protetyki Stomatologicznej
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Pracownia Fizjoterapii
Poradnia Dietetyczna
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
Pracownia Radiologiczna (równie  zdj cia z bów 
i zdj cia pantomogra  czne)
Pracownia USG  (równie  badania Doppler Duplex)
Pracownia Audiometryczna
Pracownia Spirometryczna
Gabinet Nebulizacji
Pracownia KTG
Pracownia EKG
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie 
i naprawa protez z bowych)
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równie  
Poradni  Medycyny Pracy.

ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓ PRACY.

Centrum Medyczne „Batorego”  33-300 Nowy S cz,  Al. Batorego Nr 77,  Tel. 018 442 00 06, www.cmbatorego.pl
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R E K L A M A

Kto jest na tym zdjęciu? 
Nie poznajecie jednej 

z najpopularniejszych polskich 
aktorek – Katarzyny Zielińskiej? 

Nic nie szkodzi! Posła Arkadiusza 
Mularczyka w śpioszkach, 

Andrzeja Czerwińskiego idącego 
do pierwszej komunii świętej 
i profesora Bogusława Kołcza 

z burzą blond loków też nie 
poznacie. No, ale przecież każdy 

z nas był kiedyś dzieckiem! 

J  STR. 12–13

Każdy był kiedyś dzieckiemKażdy był kiedyś dzieckiem

Film – mój punkt widzenia
Z zawodu jest operatorem 

fi lmowym, ale jego największą 
ambicją jest bycie reżyserem 

fi lmów fabularnych. Sądeczanin, 
Michał Węgrzyn, po udanym 

debiucie w 2003 r. jako autor 
dokumentu, zabiera się za pracę 

nad miłosnym thrillerem „Nie 
myśl o tym”. 

J STR. 7

Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 5

Titanic dryfujący na Popradzie
J Goście i pracownicy ryterskiej firmy Al–Plast świętowali w so-
botę 15–lecie. Jedną z atrakcji miał być spływ Popradem. I był, choć 
niektórzy z uczestników zapamiętają go jako ekstremalną przygo-
dę. Tylko dwie z sześciu wynajętych tratw dopłynęły bez przeszkód 
do brzegu. Pasażerowie tej, która miała najmniej szczęścia, dotarli do 
brzegu… na piechotę. J STR. 3

Konflikty w krynickim szpitalu 
J Alicja Jarosińska w piątek o godz. 9 została odwołana z funkcji dyrek-
tora szpitala w Krynicy–Zdroju, a o godz. 10 nominację na to stanowi-
sko odebrał Sławomir Kmak.  – Powodem odwołania pani Jarosińskiej są 
między innymi jej konflikty z personelem krynickiego szpitala – mówi 
starosta Jan Golonka. J STR. 4

Studentka na liście
J Studiuję zarządzanie, a przecież polityka to sztuka dobrego zarzą-
dzania. Sejm jest jak firma, jeżeli wszystkie działy współpracują ze 
sobą, będzie się rozwijać. Rozmowa z KINGĄ JANOWSKĄ, najmłodszą 
kandydatką PO do Sejmu.  J STR. 6

Karnet nie tylko kulturalny
J Juwenalia, Festiwal Młodych Talentów, Konkurs o „Pióro Splotu”, fe-
styny, koncerty, imprezy – dużo się działo i dziać będzie. Przeczytaj 
nasz przewodnik po ważnych wydarzeniach. J STR. 14

Siatkarki o złoto
J Kiedy ten numer DTS trafi do Państwa rąk, siatkarki Muszy-
nianki Fakro mogą być już Mistrzyniami Polski. Sport nie tylko 
dla kibiców.   J STR. 15.
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Obydwie 
strony 
wygrały

S 
enator Stanisław 
Kogut pozwał panią 
piosenkarkę Dodę 
do sądu o to, iż ob-
raziła jego uczucia 
religijne. Obraziła, 

bo gdzieś powiedziała, że ewan-
geliści siadali do pisania „spruci 
winem i spaleni ziołem”. Jak po-
wszechnie wiadomo, pani pio-
senkarka Doda żyje nie tylko ze 
śpiewania piosenek, ale rów-
nież – a może przede wszystkim 
– z tego, że czasami coś chlapnie 
języczkiem. Generalnie jej chla-
panie jest kompletnie niegroź-
ne, do historii dzięki temu nie 
przejdzie i im mniej wokół tych 
złotych myśli szumu medial-
nego, tym mniejszy efekt osią-
ga. A efekt jest obliczony na to, 
by dyskretnie (albo całkiem nie-
dyskretnie) podgrzewać zainte-
resowanie wokół własnej osoby, 
bo bez chlapania i zainteresowa-
nia, pani piosenkarka Doda nie 
istnieje. Wytaczanie jej proce-
su o cokolwiek, to dla niej żadna 
kara, a wyłącznie nagroda i do-
lewanie paliwa do dalszego wy-
sokiego lotu przed kamerami i na 
okładkach kolorowych magazy-
nów. Największą karą dla pani 
piosenkarki Dody byłoby, gdy-
by nikt nie zauważał tego, co ona 
mówi i robi, a najlepiej, żeby nikt 
jej nie wytaczał z tego powodu 
sądowych procesów. Wypadało-
by więc zaapelować do senatora 
Koguta, by zaniechał procesowa-
nia się z piosenkarką, nawet je-
śli obraziła jego uczucia religijne, 
albo jakiekolwiek inne. No chy-
ba, że sądecki polityk wyszedł 
z takiego samego założenia, z ja-
kiego wychodzi Doda – im więcej 
szumu medialnego, tym dla po-
lityka lepiej. Szczególnie w roku 
wyborczym. Bez względu na to, 
jaka była motywacja senatora Ko-
guta, obie strony osiągną zamie-
rzony efekt – będzie o nich gło-
śno. Wyrok sądu będzie tu sprawą 
absolutnie drugorzędną. Najlepiej 
niech proces ciągnie się do jesieni. 
Obydwie strony już go wygrały.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

27 MAJA ( 1883)  Rada Szkolna 
Krajowa podjęła decyzję o usta-
nowieniu w Krynicy dwóch 
szkół etatowych: jednej dla osa-
dy wiejskiej, drugiej dla zakładu 
zdrojowego.

28 MAJA ( 1993)  odbyły się 
uroczystości zamykające obcho-
dy 100–lecia powstania Związku 
Stronnictwa Chłopskiego. Zło-
żyły się na nie m.in. odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy na fronto-
nie kościoła św. Heleny w No-
wym Sączu, upamiętniającej 
założycieli stronnictwa – Stani-
sława i Jana Potoczków.

29 MAJA ( 1671)  w Nowym Są-
czu naliczono 138 pustych do-
mów oraz 49 przedmiejskich 
opuszczonych gruntów.

30 MAJA ( 1915)  Związek Le-
gionistów z Nowego Sącza 
wzniósł w Marcinkowicach po-
mnik poświęcony poległym pol-
skim żołnierzom, którzy pół 
roku wcześniej zginęli w bitwie 
z wojskami rosyjskimi. 

( 1930)  kardynał Adam Sapieha 
w kompletnym stroju duchow-
nym wszedł na szczyt Śnież-
nicy w Beskidzie Wyspowym. 
Wizyta dostojnika kościelne-
go odbyła się przy okazji odwie-
dzin kolonii letniej Sodalicji Ma-
riańskiej, rezydującej w połowie 
drogi na szczyt z przełęczy na 

Gruszowcu. 6 lat później kardy-
nał Sapieha pod raz drugi wy-
szedł na Śnieżnicę.

( 1946)  piłkarze Sandecji prze-
grali z Cracovią 0:17, czy-
li dokładnie tyle, ile rywal 
z Krakowa potrzebował, by 
awansować do tworzonej wła-
śnie ligi państwowej.

( 1986)  pierwszy pociąg elek-
tryczny wjechał na stację w No-
wym Sączu.

31 MAJA ( 1936)  w Nowym Są-
czu odbyły się obchody Święta Lu-
dowego z udziałem 40 tys. osób.

( 1999)  podczas wspólnej se-
sji radni Rady Powiatu Nowosą-
deckiego, Rady Miasta Nowego 
Sącza i rad gmin powiatu no-
wosądeckiego nadali tytuł Ho-
norowego Obywatela Ziemi Są-
deckiej Janowi Pawłowi II.

1  CZERWCA ( 1975)  w wyniku 
reformy administracyjnej kra-
ju powstało – obok 48 innych 
– województwo nowosądeckie. 
Istniało do końca 1998 r., a po 
jego likwidacji na tym terenie 
powstało pięć powiatów: nowo-
sądecki, limanowski, gorlicki, 
nowotarski i tatrzański. W po-
wszechnej opinii 23 lata istnie-
nia województwa było okresem 
największego rozwoju naszego 
regionu.

ROZMOWA z bryg. Pawłem Mo-
tyką, zastępcą komendanta miej-
skiego Państwowej Straży Pożar-
nej w Nowym Sączu.

– Panie komendancie, na sobotę 
– kiedy obchodziliście w Ptaszkowej 
powiatowy Dzień Strażaka – zapo-
wiadany był koniec świata. Czy są-
decka straż była przygotowana do 
interwencji na taką ewentualność?

– Straż pożarna jest przygo-
towana na każdą sytuację, nawet 
na koniec świata. A mówiąc po-
ważnie, nie traktowaliśmy serio 
takich informacji.
– Kiedy w Ptaszkowej prężyły się 
strażackie sztandary nad Sądec-
czyzną rozszalała się burza. Musie-
liście przerwać świętowanie i pędzić 
z interwencją?

– Burza faktycznie była i od 
pioruna zapalił się budynek go-
spodarczy w Binczarowej. Nigdy 
nie jest jednak tak, że wszyscy 
świętują. W tym samym czasie 
inni strażacy czuwali i pojecha-
li do wspomnianego zdarzenia. 
Nigdy też nie jest tak, że z jakie-
goś powodu obywatele mogli-
by czuć się mniej bezpiecznie. 
Poza tym na bieżąco monitoru-
jemy szczegółową prognozę po-
gody i przewidywaliśmy, że mogą 
być kłopoty z powodu nadciąga-
jącej burzy.
– Pewne zagrożenia i sytuacje po-
wtarzają się w waszej pracy z zadzi-
wiającą regularnością od lat. Wła-
śnie weszliśmy w okres, w pewnym 
sensie podwyższonego ryzyka, który 
w ubiegłym roku był czasem powo-
dzi i wielkich osuwisk.

– Na pewno nie jest to dla nas 
komfortowa sytuacja, bo faktycz-
nie w ostatnich latach mieliśmy 
w tym okresie mnóstwo inter-
wencji przy powodziach i pod-
topieniach. Cóż, nie chcę po-
wiedzieć, że staje się to naszą 
specjalizacją, ale na pewno straż 
pożarna ewoluuje. Kiedyś – jak 
sama nazwa wskazuje – wzy-
wani byliśmy głównie do po-
żarów. Zmienia się świat wokół 
nas, coraz mniej jest drewnia-
nych budynków, więc i my co-
raz rzadziej jeździmy do pożarów, 
a coraz częściej do innych inter-
wencji. Dla przykładu w ubie-
głym roku pożary stanowiły tylko 
30 procent naszych działań, resz-
ta to inne zdarzenia.
– To może przyszedł czas, by zmienić 
nazwę, skoro dziś pożary stanowią 

tylko drobny fragment waszej 
działalności?

– Myślę, że tradycyjnej nazwy 
nikt zmieniał nie będzie. Choć 
pożarów jest coraz mniej Ochot-
nicze Straże Pożarne powstawa-
ły w XIX, XX wieku i powstają 
w XXI. Co ciekawe, żadnej nie zli-
kwidowano. Najmłodsza, założo-
na w Chochorowicach w 2000 r. 
niedawno świętowała dziesięcio-
lecie. Co do nazewnictwa, to ono 
zmieniło się już w 1992 r., od tego 
momentu część straży to jednost-
ki ratowniczo–gaśnicze. Właśnie 
w takiej kolejności – częściej wy-
jeżdżają ratować ludzi, np. z wy-
padków drogowych, rzadziej ga-
sić pożary. Bywały lata, kiedy 
nagminnie wzywani byliśmy do 
likwidacji gniazd os i szerszeni. 
Czy z tego powodu mielibyśmy 
zmieniać nazwę na straż szersze-
niowa? Generalnie trzymamy się 
zasady, że nie odmawiamy nie-
mal żadnej interwencji. Powiem 
więcej – staramy się nie tylko 
patrzeć na przepisy, ale na po-
trzeby ludzi, nawet jeśli czasami 
ich poczucie zagrożenia jest nie-
co przesadzone. 
– Czego życzyć sądeckim strażakom 
z okazji ich święta? Rozumiem, że jak 
najszybszej przeprowadzki do nowej 
komendy?

– Oby tak się faktycznie stało. 
Jak wiadomo, kryzys w finansach 
publicznych sprawił, że stanie się 
to z pewnością później niż pla-
nowaliśmy, ale skoro nie mamy 
wpływu na postęp prac, to po-
zostaje nam tylko czekać.

Rozmawiał (MICZ)

Zmienia się świat wokół nas

JUBILEUSZ.  15–lecie działalno-
ści obchodziła w sobotę firma Ramex. 
Ten największy w regionie sprzedaw-
ca materiałów budowlanych i wykoń-
czeniowych dla domu, zaczynał bar-
dzo skromnie od sprzedaży jednej 
kostki mydełka „Kajtek” za 35 groszy. 

Kariera założyciela firmy Roberta 
Ramsa, to scenariusz na film rodem 
z Hollywood. 15 lat temu twardo lą-
dując na bezrobociu wziął sprawy 
w swoje ręce. Skorzystał z 12 tys. 
zł bezzwrotnego kredytu z urzę-
du pracy na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej. Pierwszego dnia, 
otworzony przez niego sklep przy 

ul. Kolejowej nie odnotował żad-
nych wpływów. Pierwszy klient, 
a w zasadzie klientka, pojawił się 
nazajutrz kupując wspomniane my-
dełko. Potem poszło już łatwo jak 
po mydle, to znaczy jak po maśle. 
W biznesie oczywiście nic nie dzieje 
się samo i zanim Robert Rams zaczął 
zgarniać w ilościach hurtowych na-
grody oraz wyróżnienia, przedsię-
wzięcie wymagało ogromnej pracy 
i poświęcenia. Opłaciło się. W sobo-
tę Ramsowi i jego firmie gratulacje 
składali nie tylko szefowie konku-
rencyjnych firm, ale również parla-
mentarzyści i władze miasta.

(BIZ)

Zaczęło się od kostki mydła
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Trwa rekrutacja – ostatnie wolne miejsca w klasach pierwszych!!!

PODARUJ SWOJEMU DZIECKU 
ODROBIN  LUKSUSU!!!

Najlepsze wyniki nauczania w mie cie 
(ranking „Gazety Wyborczej” 2011)!

Jeste  dobry – mo esz by  przyj ty ju  dzi !!!
Bezpieczna szko a (zatrudniamy pracowników ochrony)!

Najni sze czesne 
w regionie! 

Komfort nauki 
i rado  wiedzy!

R E K L A M A

Informacje

Goście i pracownicy ryterskiej firmy Al–Plast 
świętowali w sobotę 15–lecie. Jedną z atrakcji 
miał być spływ Popradem. I był, choć niektórzy 
z uczestników zapamiętają go jako ekstremal-
ną przygodę. Tylko dwie z sześciu wynajętych 
tratw dopłynęły bez przeszkód do brzegu. Pa-
sażerowie tej, która miała najmniej szczęścia, 
dotarli do brzegu… na piechotę. Nie szli jed-
nak po falach Popradu, a brnąc w wodzie się-
gającej powyżej kolan. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało, ale goście spływu, nie tylko z po-
wodu przemoczonych w zimnej rzece ubrań, są 
zbulwersowani.

Miało być miło i przyjemnie. I było, ale tylko 
do pierwszego zwężenia Popradu, kiedy jed-
na z łodzi zaczęła nabierać wody. Jedenastu 
pasażerów płynących z Piwnicznej wystra-
szyło się nie na żarty.

– Flisacy byli bardzo mili i wygadani, 
choć przyznali, że z powodu małego ruchu 
pływają tylko w weekendy i trochę brakuje 
im wprawy – relacjonują pasażerowie feral-
nej tratwy, którzy nadesłali do naszej redakcji 
zdjęcia zrobione telefonami komórkowymi. 
– Jeden z flisaków był tak szczery, iż uznał, 
że może „ten browarek wypuścić do rzeki”. 
Jak zapowiedział, tak zrobił bezpośrednio 
z pokładu. Na szczęście stał tyłem do nas.

Dobry humor nie opuszczały popradz-
kich flisaków nawet wówczas, kiedy tratwa 
niebezpiecznie nabrała wody. Według relacji 
uczestników ekspedycji, kiedy woda wypeł-
niła już całą łódź, rzucili hasło: „Opuszczamy 
Titanica”. No i pasażerowie opuścili tratwę, 
patrząc, jak rwący nurt unosi niezabezpie-
czoną pokładową apteczkę. W wodzie znala-
zło się również jedenastu pasażerów:

– Po zatopieniu tratwy flisacy nie re-
agowali na nasze kłopoty. Jeden wpadł do 
wody, a drugi się z niego śmiał – relacjonu-
ją uczestnicy feralnego rejsu. – Sami próbo-
waliśmy ratować tratwę, a potem sami mu-
sieliśmy sobie organizować przeprawę po 
rwącej rzece i śliskich kamieniach. Gdyby 
były z nami dzieci, przeprawa taka byłaby 
niewykonalna.

I pasażerowie dobrnęli do brzegu, nie ża-
łując już nawet odświętnych kreacji przygo-
towanych na jubileuszową imprezę. Najbar-
dziej niepocieszony miał być gość Al–Plastu 
z Belgii, który przyjechał do Rytra w nowych 
butach kupionych za 100 euro. Co ciekawe, 

mimo przykrych przygód, flisacy na brzegu 
zdjęli kapelusze i zaczęli zbierać datki wśród 
pasażerów.

– Było nam wstyd wobec naszych go-
ści, bo przecież spływ był opłacony w ra-
mach całej imprezy i kosztował ponad 4 
tys. zł – relacjonuje jeden z pracowników, 
który jubileusz spędził w mokrych butach 
i spodniach.

Ostatecznie incydent skończył się na stra-
chu i spuchniętej nodze jednego z flisaków, 
którego tratwa przygniotła do wielkiego 
kamienia.

Według kierownika spływu – reprezen-
tującego organizatora firmę Centrum – „nic 
wielkiego się nie stało”.

– To jest górska rzeka, nurt bystry, cza-
sami może się nalać wody do tratwy – uważa 

kierownik spływu, który nie chciał się przed-
stawić w rozmowie z DTS. – Za dwa tygodnie 
będzie szefowa i sprawa będzie szczegóło-
wo wyjaśniona. Czasami samoloty spadają 
na ziemię i nikt się tym tak bardzo nie inte-
resuje jak wy jedną tratwą, do której nala-
ła się woda. Niebawem wszystko się wyja-
śni i mam nadzieję, że będziecie o nas pisać 
ładnie, a nie szukać na siłę sensacji. Na razie 
nie ma o czym pisać i proszę tego zaniechać. 
Nie powinniście robić nam antyreklamy.

Innego zdania jest jedenastu z 66 pasaże-
rów spływu Al–Plastu.

– To wielkie szczęście, że nikomu nic 
się nie stało – zgadzają się z organizatorem 
spływu. – Po co jednak czekać, aż coś złe-
go się stanie? Może z naszej przymusowej 
kąpieli w Popradzie warto wyciągnąć ja-
kiś wniosek, zamiast próbować bagatelizo-
wać problem?

(MOL)

PS
Incydent na Popradzie nie przeszkodził 

pracownikom i gościom Al–Plastu świętować 
15–lecia firmy. Jej prezes Wiesław Pawlik, cie-
szył się z obecności licznych gości, współpra-
cowników i kooperantów. – Wierzę, że nasz 
przykład pokazuje, jaką siłą dysponuje czło-
wiek, którego do pracy napędza pasja – mó-
wił podczas spotkania. Pawlik podziękował 
w pierwszej kolejności pracownikom firmy, 
w większości związanych z nią niemal od po-
czątku istnienia, najbliższej rodzinie i wójto-
wi Władysławowi Wnętrzakowi.

Titanic dryfujący na Popradzie

Pracownicy Al–Plastu próbujący pomóc flisakom w uratowaniu tratwy przed 
całkowitym zalaniem
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Informacje

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

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

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

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

R E K L A M A

33-343 Rytro 502, tel. 18 446 90 66, 18 446 92 20, 
fax 18 477 83 05, kom. 602 729 565, 604 909 883
www.al-plast.com.pl 

pomiarpomiar
wycena wycena 
montamonta

transporttransport

Stolarka Stolarka 
aluminiowa i PCValuminiowa i PCV

WYSOKIE 
RABATY
jubileuszowe

SŁUŻBA ZDROWIA.  Alicja Jaro-
sińska w piątek o godz. 9 została od-
wołana z funkcji dyrektora Szpita-
la im. dr. J. Dietla w Krynicy–Zdroju, 
a o godz. 10 nominację na to stano-
wisko odebrał od starosty nowosą-
deckiego Sławomir Kmak. 

– Powodem odwołania pani Ja-
rosińskiej są między innymi jej 
konflikty z personelem krynic-
kiego szpitala – mówi starosta Jan 
Golonka. 

Sama była już dyrektor w komu-
nikacie, jaki rozesłała do wszyst-
kich lokalnych mediów, stwier-
dza, że przyczynę jej odwołania 
zna lekarz Tadeusz Frączek, ordy-
nator aż – co podkreśla Jarosiń-
ska – dwóch oddziałów publicz-
nego szpitala, chirurgii ogólnej 
oraz urazowej i ortopedii. „Od tej 
chwili nie ponoszę odpowiedzial-
ności karnej za ewentualne zda-
rzenia z pacjentami, do jakich może 
dojść na obu oddziałach kierowa-
nych przez jednego lekarza, choć 
ze względu na prawne uregulo-
wania muszą być kierowane przez 
dwóch ordynatorów, wyłonionych 
w drodze konkursu stanowisk, do 
czego z uporem dążyłam od daw-
na” – pisze Alicja Jarosińska, po-
dając jednocześnie numer telefo-
nu Tadeusza Frączka, do którego 

teraz należy dzwonić „we wszyst-
kich sprawach dotyczących szpita-
la w Krynicy–Zdroju”.

– Nie będę komentował słów 
pani Jarosińskiej – powiedział DTS 
dr Frączek, kiedy udało nam się do 
niego dodzwonić.

– Od dłuższego czasu w szpita-
lu nie działo się najlepiej – mówi 
Stanisław Wanatowicz, członek 
Zarządu Powiatu Nowosądeckie-
go i jednocześnie szef Rady Spo-
łecznej Szpitala w Krynicy–Zdroju. 

– O konflikcie pani dyrektor z ordy-
natorami zrobiło się głośno również 
podczas ostatniej sesji Rady Powia-
tu. Sytuacja dojrzała do tego, aby po 
konsultacjach z Zarządem Powia-
tu, Radą Społeczną podjąć decy-
zję o podziękowaniu pani Jarosiń-
skiej i odwołaniu jej ze stanowiska 
dyrektora.

Rada powiadomiona zosta-
ła również – jak informuje Wana-
towicz – że i wykonanie remon-
tów w szpitalu może być zagrożone. 

Trwa bowiem spór sądowy z pierw-
szym wykonawcą przebudowy 
i modernizacji szpitala. Alicja Ja-
rosińska stanowczo twierdzi jed-
nak, że pozostawia szpital w dobrej 
kondycji finansowej. „Odchodzę zo-
stawiając zasobne konto, z które-
go zastępca będzie mógł wypłacać 
podwyżki płac dla personelu szpi-
tala” – pisze do mediów. 

Od poniedziałku dyrekto-
rem krynickiej lecznicy jest Sła-
womir Kmak. Dotychczas peł-
nił funkcję zastępcy dyrektora 
Kancelarii Powiatu i Pełnomoc-
nika ds. Informacji Niejawnych. 
W Starostwie Powiatowym w No-
wym Sączu pracuje od 12 lat. 
– Moim zadaniem jest między inny-
mi wyciszenie konfliktu wewnątrz 
szpitala oraz zapewnienie wszyst-
kim pracownikom spokojnej pracy 
– mówi Sławomir Kmak. – Oczywi-
ście, trzeba również doprowadzić 
do końca remont w lecznicy. Pla-
nowany termin to koniec lipca tego 
roku. Podpisałem umowę o pracę 
na czas określony, do 15 września 
tego roku. 

W pierwszy dzień pracy na no-
wym stanowisku przyjął rezygna-
cję Artura Wójcika, zastępcy ds. me-
dycznych w zarządzie odwołanej 
Alicji Jarosińskiej.

(MED)

Konflikty personalne 
w krynickim szpitalu

Sławomir Kmak kilka lat temu, 
po odwołaniu w referendum 
burmistrza Piwnicznej–Zdroju 
pełnił funkcje komisarza w tej 
gminie. Jest absolwentem 
Wydziału Prawa Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego oraz 
Zarządzania w Administracji 
(Małopolska Szkoła 
Administracji Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie). 
Dodatkowo ukończył kilka 
kursów z zakresu zarządzania 
służbą zdrowia. Przez jedną 
kadencję był przewodniczącym 
Rady Społecznej 
Sądeckiego Pogotowia 
Ratunkowego, przez kolejną 
– wiceprzewodniczącym, 
a obecnie – członkiem Rady 
Społecznej SPR.

Nowak bez zarzutów
Prokuratura rejonowa w Dą-

browie Tarnowskiej umorzy-
ła postępowanie w sprawie po-
dwójnego finansowania kampanii 
prezydenta Nowego Sącza Ry-
szarda Nowaka. Doniesienie do 
prokuratury złożył po wyborach 
szef sądeckiego sztabu wybor-
czego PO Krzysztof Szkaradek. 
Wątpliwości Platformy budziło, 
iż Nowak – kandydat KW Wybor-
ców Ryszarda Nowaka ostatecz-
nie wystartował jako kandy-
dat PiS, a poszczególne elementy 
kampanii miały być finansowane 
z dwóch komitetów.

Leśniak zastępcą komendanta
Małopolski komendant policji 

insp. Andrzej Rokita, powołał pod-
insp. Rafała Leśniaka na stanowisko 
pierwszego zastępcy komendanta 
miejskiego policji w Nowym Sączu.

Dzielą budynki policji
Powiatowy Urząd Pracy praw-

dopodobnie zyska nową siedzibę 
w centrum Nowego Sącza. Podczas 
wtorkowych rozmów z wojewodą 
Stanisławem Kracikiem, samorząd 
powiatu i miasta Nowego Sącza 
wstępnie podzielił budynki, któ-
re pozostaną puste po tym, jak są-
deccy  policjanci przeprowadzą się 
do nowej komendy. Powiat przejął-
by budynek znajdujący się przy uli-
cy Sienkiewicza w Nowym Sączu. 

Kto przejmie PKS?
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 

otrzymał ofertę przejęcia części PKS 
S.A. w  Nowym Sączu od Witolda La-
tuska, członka Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego. Podobne oferty 
otrzymała m.in. załoga sądeckiej fir-
my i samorządy gminne. Władze po-
wiatu gotowe są rozważyć propo-
zycje w „trosce o los pracowników 
oraz dobro mieszkańców Sądecczy-
zny, a także licznie przebywających 
tu turystów” – czytamy w odpowie-
dzi. Przejęciem PKS zainteresowana 
jest też gmina Chełmiec. 

Tydzień w skrócie

ŚMIERĆ NA DRODZE
WYPADEK.  Do śmiertelnego wypadku doszło wczoraj, 
(25 maja) o godz. 10, na ul. Lwowskiej w Nowym Sączu. 
Z wstępnych ustaleń wynika, że motocyklista, próbując 
włączyć się do ruchu z drogi podporządkowanej, nie za-
chował należytej ostrożności i wymusił pierwszeństwo 
przejazdu na kierującym samochodem ciężarowym. 
Pojazdy zderzyły się. Motocyklista zginął na miejscu.



526 maja 2011   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Konkurs

R E K L A M A

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

• Chorób Metabolicznych
• Endokrynologiczna
• Osteoporozy
• Chorób wewn trznych
• Kardiologiczna
• Okulistyczna
• Ginekologiczno-Po o nicza
• Laryngologiczna
• Neurologiczna
• Reumatologiczna
• Chirurgii Ogólnej
• Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
• Chirurgii Naczyniowej
• Medycyny Pracy

DIAGNOSTYKA:

•  USG,
– tarczyca, jama brzuszna, 
sutek, stawy, j dra, 
linianki, w z y ch onne

•  USG naczy  
– COLLOR DOPPLER

• HOLTER EKG
• EKG
• KTG
• CYTOLOGIA
•  PERYMETR – badanie 

pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

•  Okulistyka m.in.
ZA MA, gradówka, 
skrzydlik, plastyka powieki, 
k pki, sondowanie 
i p ukanie kanalików zowych

•  Chirurgia Ogólna m.in.
przepuklina, kaszak, 
w ókniak, t uszczak, 
guzki piersi, ylaki odbytu, 
biopsja mamotomiczna

•  Chirurgia Naczyniowa m.in.
ylaki ko czyn dolnych 

metoda tradycyjna 
i laserowa

•  Chirurgia Urazowo-
-Ortopedyczna m.in.
ARTROSKOPIA, cie  
kana u nadgarstka, haluks, 
usuni cie zespolenia, 
wrastaj cy paznokie

NZOZ „OSTEODEX” 
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy 

i Chorób Kostno-Stawowych
 ul. Grunwaldzka 62, 33-300 NOWY S CZ

tel. 18 547-51-62,   fax 18 547-51-63
osteodex@op. pl,   www.osteodex.pl

•  BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:

KR GOS UP, BIODRO-SZYJKA 

KO CI UDOWEJ

OSTEOPOROZA

Z zawodu fryzjerka. Lubi też gotować i piec 
ciasta. Jej specjalnością jest szarlotka. Ale 
interesuje się również piłką nożną. Syl-
wia Respekta to kolejna nasza kandydatka 
do tytułu Dobra Twarz Sądecczyzny. Kon-
kurs organizujemy wraz z krakowską agen-
cją Rores Models. 

Sylwia pochodzi z Łososiny Dolnej. Bar-
dzo sobie ceni tę miejscowość i jej miesz-
kańców. – Są gospodarni, życzliwi i am-
bitni – mówi. Chociaż zdaje sobie sprawę, 
że wiele rzeczy w jej karierze rozgrywa 
się w „wielkim mieście”, lubi powracać 
do korzeni i do wartości, które wyniosła 
z domu rodzinnego i otoczenia.

Ukończyła szkołę zawodową w za-
wodzie fryzjer. Obecnie kontynuuje 

naukę w uzupełniającym Liceum Ogól-
nokształcącym dla dorosłych. Bardzo 
mile wspomina lata szkolne. Ze łzami 
w oczach rozstawała się ze swoją klasą. 
Z niektórymi osobami ciągle się widu-
je. – Ale to już nie to samo... Dziś każdy 
ma swoje sprawy. Część studiuje, część 
pracuje, niektórzy pozakładali rodziny. 
Nie ma już tego beztroskiego życia ja-
kie było za czasów szkoły. A tak szyb-
ko chcieliśmy wszyscy ją skończyć... 
– wspomina Sylwia.

Bardzo chciała zostać fryzjerką. Na-
wiązuje łatwo kontakty z nowo pozna-
nymi ludźmi. Ma więc i dobre ze swoimi 
klientami. W przyszłości chciałaby pra-
cować także jako kosmetyczka, dlatego 
dokształca się, by spełnić swoje marzenia.

Za ostatni sukces uznaje swój start 
w konkursie Miss Polonia Ziemi Nowosą-
deckiej. Dla niej, jak mówi, to była fraj-
da. Pozostały miłe koleżanki, było trochę 
szumu medialnego wokół każdej finalist-
ki. Jest teraz rozpoznawalna na ulicy, ale 
nadal pozostaje skromna i wierzy, że dal-
sze sukcesy są przed nią.

Interesuje się muzyką, fotografią. Jak 
każda kobieta także modą i uwielbia za-
kupy. Ale lubi też gotować i piec ciasta. 
Jej specjalnością jest szarlotka. Nie wy-
obraża sobie dnia bez ugotowania cze-
goś pysznego. 

Ostatnio zaczęła się też interesować 
piłką nożna. Lubi oglądać mecze i cza-
sami chętnie też chodzi na stadion po-
kibicować. Kiedy chcę się zrelaksować, 
wybiera się do sauny lub włącza płytę 
z ulubioną muzyką reggae. W życiu ceni 
pomoc i szacunek do osób starszych. – Je-
stem dumna, gdy widzę młodych ustę-
pujących miejsca w autobusie starszym 
– mówi. 

Jeśli miałaby wpływ na sytuację w kra-
ju i w mieście to: podniosłaby płace, za-
gwarantowałaby przestrzeganie prawa 
pracy, zwalczałaby dyskryminacje płci, 
rasizm i ogólną nietolerancję. – W No-
wym Sączu potrzeba zdecydowanie wię-
cej nowych dróg – dodaje. 

Koniec beztroskiego życia

ULUBIONE:
potrawa – pierogi ruskie; napój – cola; sportowiec – Adam 
Małysz; aktor – Maciej Zakościelny; pisarz (poeta) – Henryk 
Sienkiewicz; piosenkarz – Bob Marley; książka – „Harry 
Potter”; film – „Hitch”, samochód – golf; kraj – Hiszpania; 
miasto – Kraków; autorytet moralny – Jan Paweł II.

UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!

– Dziewczyny z tego regionu słyną w Polsce ze swojej urody i z powodzeniem prze-
bijają się na najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy i show–biznesu – mówi 
Zygmunt Fura z krakowskiej agencji RORES MODELS i zachęca do udziału w kon-
kursie. Jeśli więc marzysz o karierze modelki, chcesz zaistnieć w świecie reklamy, 
wystąpić na scenie i masz przekonanie, że to właśnie Ty jesteś Dobrą Twarzą Są-
decczyzny, uwierz w siebie i wyślij zgłoszenie na adres e–mail: rores@bci.pl lub re-
dakcja@dts24.pl. Dołącz 4–6 zdjęć wraz z podstawowymi danymi o sobie: wiek, 
wzrost, nazwa szkoły, uczelni lub wykonywany zawód. Wymagane kryteria: 
wiek 15–26 lat, minimum 170 cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie!



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   26 maja 20116

Rozmowa z KINGĄ 
JANOWSKĄ, najmłodszą 
na liście Platformy 
Obywatelskiej do Sejmu 
z Okręgu nr 14

– 25–latka na liście PO do Sejmu to 
dla wielu duże zaskoczenie. Dla Pani 
również? 

– Nie powiem, że nie. Nigdy nie 
miałam związków z żadną partią, 
ale jeśli chodzi o poglądy politycz-
ne, zawsze popierałam PO. Zygmunt 
Berdychowski zaprosił mnie na spo-
tkanie koła Rozwoju Regionalnego 
i zaproponował start w wyborach.
– Dlaczego akurat Panią wyróżniono?

– Wydaje mi się, że decyzja wyni-
ka z parytetów i potrzeby młodych 
osób na liście. A dlaczego ja? Chy-
ba dostrzeżono moje zaangażowanie 
w różnego rodzaju przedsięwzięcia 
studenckie. Rok temu zorganizowa-
łam pokaz mody na I Festiwal Kultu-
ry Studenckiej „Fokus”. Być może to 
zwróciło uwagę – potrafiłam zadbać 
o powodzenie przedsięwzięcia: od-
powiednią reklamę, bezpłatne szkole-
nie dla modelek, port folio itp. Wpływ 
na wybór mojej kandydatury mogły 
mieć też studia. Studiuję zarządzanie, 
a przecież polityka to sztuka dobrego 
zarządzania. Sejm jest jak firma, je-
żeli wszystkie działy współpracują ze 
sobą, będzie się rozwijać. 
– Ale chyba wypełnienie wymo-
gów parytetu, czyli obecności ko-
biet na liście kandydatów, to nie było 
to, co przekonało Pani, by startować 
w wyborach?

– Ten argument miał dla mnie 
najmniejsze znaczenie. Moim 

zdaniem nie jest ważne, jaki pro-
cent kobiet, a ilu mężczyzn będzie 
się ubiegać o mandat. Pogląd na 
świat to nie jest przecież kwestia 
płci. Dla mnie udział w wyborach 
to nowe wyzwanie. Może zabrzmi 

to banalnie, ale zawsze chciałam 
zrobić coś, by ułatwić ludziom ży-
cie. Nawet coś małego – nie potrze-
buję robić z siebie bohaterki. 
– Gdyby inna partia zaproponowa-
ła Pani udział w wyborach, zgodziła-
by się Pani?

– To zależy od programu partii. 
Zawsze najbardziej identyfikowa-
łam się z PO. 
– Czym chce Pani przekonać do siebie 
wyborców? 

– Jako młoda osoba spotykam się 
z problemami młodych ludzi i na nie 
chcę zwrócić największą uwagę. Za-
leży mi także na rozwoju regionu. 
Myślę o tym, by wskrzesić projekt 
Siedem Dolin. Możemy być naprawdę 
konkurencyjni i zatrzymać turystów 
oraz mieszkańców u siebie. Będę za-
biegać również o przedłużenie drogi 
ekspresowej z Brzeska przez Nowy 
Sącz aż na Słowację, która jest nie-
zbędna dla gospodarczego rozwoju 
regionu. Jeśli zaś chodzi o postula-
ty PO, mocno wspieram pomysł re-
strukturyzacji administracji. 
– Ma Pani już przemyślaną kampanię 
wyborczą? Jak będzie wyglądać?

– Tego nie zdradzę. Do września 
zostało jeszcze trochę czasu.
– Znajdzie się w niej element poka-
zu mody?

– Być może…
– Nasi politycy są dobrze ubrani?

– Ubierają się klasycznie, sto-
nowanie. Nie rzucają się w oczy. 
Tymczasem, gdy patrzy się na po-
lityków czy głowy państwa za gra-
nicą, zwracają na siebie uwagę. 
Ostatnio cały świat mówił o tym, 
jak była ubrana rodzina królewska 
i ich goście na ślubie księcia Wil-
liama i Kate Middleton. Wszystkie 
media rozpisywały się także na te-
mat żony prezydenta Obamy, któ-
ra w marcu pokazała się na okład-
ce „Vogue’a”. Celebrytyzacja sceny 
politycznej powoduje, że jest się 
bardziej dostrzeganym i w innych 
krajach. To pomocny element pro-
mocji państwa, choć, rzecz jasna, 
nie najważniejszy. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Informacje

ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!
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W ygląda na to, że po-
woli stajemy się ko-
munikacyjną potęgą. 
Szkoda tylko, że wir-

tualną. Ale od czegoś trzeba zacząć. 
A że planowanie od zawsze wycho-
dziło nam lepiej niż realizacja, to 
już insza inszość. Gdyby tylko po-
łowę z wylewanych co dzień zapo-
wiedzi przekuć w czyny, Japończycy 
i Niemcy przyjeżdżaliby do nas nie 
na sexy, lecz na saksy, a najtward-
szą walutę świata zdobiłyby podobi-
zny polskich prezydentów (no może 
z wyjątkiem Bolka Bieruta). Z enun-
cjacji prasowych wynika, że najbliż-
sze lata pochłonie ostra rywaliza-
cja, a może i spór o lotniczy prymat, 
jaki rozgorzał pomiędzy dwoma są-
deckimi gminami: Łososiną Dolną 
i Starym Sączem. Kto wie, czy spra-
wa nie skończy się nawet w sądzie 
oskarżeniem o piractwo powietrz-
ne, a właściwie o prawa autorskie do 
pomysłu budowy międzynarodowe-
go lotniska. Do tej pory awiacyjnym 
potentatem, w tym matrixie* był 
Stary Sącz. Kiedy burmistrz Marian 
Cycoń rozmarzał się, snując opowie-
ści o podniebnych wizjach, czułem 
się jak mityczny Ikar w objęciach 
Dedala. Nagle z wizji burmistrza 
sprowadziła nas na ziemię, zgodnie 
zresztą ze swą nazwą, Łososina Dol-
na. Tam jednak lobbystą okazał się 
zawodowy as przestworzy– pan An-
drzej Sarata, prawdziwy pilot, wy-
korzystujący prastare tradycje Aero-
klubu Podhalańskiego. I pomyśleć, 
że to dopiero początek wyścigu 
o to, kto szybciej dotrze do Krako-
wa, Warszawy czy nad Bałtyk. Jeże-
li dorzucimy do tego zaciętą walkę 

o szybką kolej senatorską oraz posel-
ski bój o drogę ekspresową do Brze-
ska, może okazać się, że wkrótce 
sądeczanie wezmą udział w gigan-
tycznym współzawodnictwie o tytuł 
„zasłużonego stachanowca XXI wie-
ku”. Wcześniej jednak zapewne tra-
fi się jakaś informatyczna zdolniacha 
i wymyśli grę komputerową inspi-
rowaną fabułą kult–serialu pt. „Po-
dróż za jeden uśmiech”. Jeden gracz 
wsiądzie do samolotu, ale zanim to 
zrobi, będzie musiał dotrzeć na lot-
nisko plajtującym PKS–em. Drugi 
odpali samochód, nie mając ze sobą 
mapy z objazdami, co mniej wię-
cej wróży mu trud porównywalny 
z dotarciem na Marsa. Trzeci zawod-
nik dopadnie pociągu i zajmie ku-
szetkę na korytarzu opodal toalety 
w luks torpedzie „szczała południa” 
(pisownia jak w oryginale) via Cha-
bówka. Czwarty uczestnik będzie 
miał najgorzej, dlatego nazwiemy go 
Mc Giver. On wyruszy rowerem. Ale 
zanim to zrobi, będzie musiał załatać 
dziurawą dętkę, założyć obluzowany 
łańcuch i wykombinować skradzio-
ne wcześniej siodełko. Pod drodze 
spotkają go tak nieoczekiwane prze-
szkody jak osuwiska, konieczność 
odbudowy zerwanego przez powódź 
mostu oraz sprostanie pierwszym od 
czasów fałdowania alpejskiego trzę-
sieniom i pęknięciom tektonicz-
nym. Wśród wielu przygód ostat-
ni wojownik, wyposażony jedynie 
w klucz francuski, weźmie udział 
w pościgu za niebezpiecznymi ban-
dziorami, wioząc na ramie oraz ba-
gażniku policyjną grupę pościgową, 
której niespodziewanie zepsuł się 
niezawodny dotąd polonez. Biorąc 
pod uwagę wszystkie za i przeciw, 
stawiam, że wygra Mc Giver.

*  Matrix (pol. matryca) – pojęcie za-
czerpnięte z głośnego film science 
fiction, zawierające ukryte przesła-
nia i aluzje, ukazujące obrazy ży-
cia–snu; odnosząc się m.in. do idei 
platońskiego idealizmu łączy w so-
bie elementy stylu japońskiej ani-
macji, komiksu oraz cyberpunka.

Stawiam na Mc Givera, czyli 
sądeczan podróż za jeden uśmiech

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Nie potrzebuję robić z siebie bohaterki

Kinga Janowska

Ur. 2 czerwca 1986 r., absolwentka 
Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sącz 
(dwa lata uczyła się w I LO w No-
wym Sączu, później naukę konty-
nuowała w Londynie, gdzie robiła 
kurs nagrywania w studio i pro-
dukcji muzyki w London Centre of 
Contemporary Music i kurs pro-
jekcji mody i marketingu w Central 
Saint Martin’s College, studentka IV 
roku zarządzania WSB–NLU i I roku 
w Szkole Artystycznego Projekto-
wania Ubioru w Krakowie.
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Z zawodu jest operatorem filmowym, 
ale jego największą ambicją jest bycie 
reżyserem filmów fabularnych. Sąde-
czanin, Michał Węgrzyn, po udanym 
debiucie w 2003 r. jako autor doku-
mentu, zabiera się za pracę nad mi-
łosnym thrillerem „Nie myśl o tym”. 

Kiedy nie dostał się na reżyserię 
w łódzkiej filmówce, rozpoczął stu-
dia filmoznawcze na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Zaliczył trzy lata. 
Przez cały ten czas próbował two-
rzyć filmy. Zrobił ok. 10 krótkome-
trażowych fabularnych, ale jak sam 
przyznaje, nie były zbyt udane. Na-
wet tytułów nie pamięta. Za to nieźle 
zadebiutował jako reżyser dokumen-
tu. Wraz z bratem Wojtkiem nakręcili 
etiudę „Zaszumiał, powiał”. Jej boha-
terem jest chłopak z osiedla, na któ-
rym mieszkali w Nowym Sączu. Film 
zdobył w 2003 r. aż pięć nagród na 
najważniejszych festiwalach filmo-
wych w Polsce. Dzięki niemu udało 
się też Michałowi zaliczyć pierwszy 
rok studiów na Wydziale Realiza-
cji Obrazu filmowego, telewizyjne-
go i fotografii w PWSFTViT w Łodzi. 
Nigdy wcześniej nie myślał, by zająć 
się robieniem dokumentów, ale łódz-
ka filmówka kładzie na to największy 
nacisk. Zaczął poznawać mistrzów 
stylu: Kieślowskiego, Piwowskiego, 
Karabasza. Kolejny film, jaki nakręcił 
wraz z Wojtkiem, opowiadał o jazz-
manie Marku Bałacie.

– „Zaśpiewał, pomruczał” nie 
odbił się już tak szerokim echem 
– przyznaje.

***
Dopiero po czterech latach od de-

biutu udało się braciom zdobyć ko-
lejne nagrody na festiwalach za film 
„Pojechał, zobaczył”. Nakręcili rów-
nież dokument, którego nie mogli 
z uwagi na bohatera pokazać w Pol-
sce szerokiej publiczności – młody 
mężczyzna na tydzień przed ślubem 
spowiada się do kamery. Film „400 
hektarów” wysłali za granicę i na fe-
stiwalu w Toronto w Kanadzie rok 
temu otrzymali za niego prestiżową 
nagrodę im. Michała Maryniarczy-
ka. W 2010 r. nakręcili również „9 
dołek”. Dokument oparty na prowo-
kacji nie przyniósł autorom trofeów, 
ale wzbudził mocną dyskusję w śro-
dowisku filmowym na temat sposo-
bu narracji. Jednym z bohaterów fil-
mu jest Kuba, biedny młody poeta, 
brat Michała i Wojtka. Drugim około 
60–letni biznesmen, również poeta. 
Ich losy zbiegają się przez „przypa-
dek”. Kuba jedzie autostopem na Ma-
zury. Starszy mężczyzna zabiera go ze 
sobą i zaczynają rozmawiać. Po kilku 
godzinach biznesmen oferuje młode-
mu poecie pracę na polu golfowym.

– Kuba wiedział, że spotka się 
z nim, starszy poeta nie. To było dla 
nas wszystkich ciekawe doświad-
czenie – opowiada Michał. – Mój brat 
mocno się zaangażował w swoją rolę. 
A ja jako reżyser nie mogłem inter-
weniować. W końcu to dokument, 
jestem tylko obserwatorem. Byłem 
pełen podziwu, jak Kuba rozmawia, 

jakie tematy i problemy moralne po-
rusza. To doskonały aktor, na pewno 
zagra w niejednym z naszych filmów. 

***
Na robieniu filmów dokumental-

nych, jak przyznaje Michał, nie zara-
bia się, więc jeszcze na I roku studiów 
w Łodzi podjął pracę jako dziennikarz 
w programie TVN „Uwaga”. Zrezy-
gnował z niej po półtora roku. 

– Kiedy pracuję nad filmem to po 
to, by podzielić się swoimi reflek-
sjami, spojrzeniem na pewną sytu-
ację, która mnie wkurza, intryguje. 
I to jest mój punkt widzenia. Robiąc 
program dla komercyjnej stacji, nie 
zawsze chcę się podpisywać pod 
efektem końcowym, bo on jest two-
rzony nie po mojej a producenta my-
śli. Dlatego porzuciłem pracę dzien-
nikarza – mówi Michał. 

Chcąc stworzyć dokument, naj-
pierw musi się w jego głowie zrodzić 
temat. Zaczyna go drążyć i dopiero 
wówczas szuka bohaterów, którzy 
go najlepiej przedstawią. 

– Sztuka reżyserii polega m.in. na 
przekonaniu tej osoby, by wystąpiła 
przed kamerą. Poznaję tego człowie-
ka, staje się dla mnie kimś bliskim, 
bardzo interesującym. On musi mi 
zaufać, wierzyć, że nie chcę mu 
zrobić żadnego świństwa – mówi 
Michał.

Dodaje przy tym, że praca komer-
cyjna nie ma nic wspólnego ze sztuką. 

***
Ale z drugiej strony ze sztuki nie da 

się wyżyć, utrzymać rodziny, więc za-
rabia jako operator filmowy przy se-
rialach (najpierw była „Brzydula”, 
późnej „Majka”, „Plebania”, a teraz 
współpracował przy nowym projekcie 
Xawerego Żuławskiego „Aida”– se-
rial komediowy będzie emitowany od 
września na antenie TVP2), reżyseru-
je program kulinarny Koszer Macher 
dla Canal+, robi teledyski. 

– Staram się nie być operatorem 
przy tasiemcach. To praca od rana do 
wieczora, codziennie. Najdłużej przy 
serialu pracuję więc cztery miesiące. 
Później robię sobie nawet miesięcz-
ną przerwę, by mieć czas na realiza-
cję swoich produkcji – mówi Michał. 

Lubi być operatorem, ale jego 
ambicją jest reżyserowanie filmów 
fabularnych. 

– Praca na planie pozwala mi 
podpatrywać innych reżyserów, to 
jak radzą sobie z aktorami, gdzie po-
pełniają błędy – dodaje. 

Właśnie skończył wraz z bratem 
scenariusz do swojego pierwszego 
pełnometrażowego filmu fabularne-
go „Nie myśl o tym”, który – jak do-
brze pójdzie – zobaczymy w kinach za 
dwa lata. Będzie to opowieść o mał-
żeństwie – on 25 lat, ona – 30 (w tej 
roli prawdopodobnie wystąpi Kamilla 
Baar). Ona bardzo chce mieć dziecko, 
ale nie udaje się jej zajść w ciąże. Za-
czynają zastanawiać się nad metodą 
in vitro. Rodzi się między nimi kon-
flikt, rozstają się… godzą…

– To będzie thriller moralny, hi-
storia miłosna z in vitro w tle – mówi 
reżyser. 

W lipcu bracia Węgrzyn roz-
poczynają też zdjęcia do filmu 
„Kumulacja”. W głównej roli wy-
stąpi Bartosz Żukowski. – Zagra 
faceta wiodącego spokojne ży-
cie na wsi, któremu przydarza 
się coś niezwykłego. Wygrywa 
w totolotka, przynajmniej tak 
mu się wydaje. Cała wieś świę-
tuje. A my obserwujemy, jak bo-
hater i jego otoczenie zmieniają 
się pod wpływem tych wydarzeń 
– zdradza Michał. 

W czerwcu natomiast bracia 
Węgrzyn będą już po raz trzeci 
gośćmi Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Tym razem 
jako autorzy zdjęć krótkiej fabuły 
pt. „Na dobry początek” z Mają Bo-
hosiewicz w roli głównej.

KATARZYNA GAJDOSZ

Kariera

R E K L A M A

Film – mój punkt widzenia
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Ludzie

R E K L A M A

Zdradzamy naszym Czytelnikom – zupełnie 
bezpłatnie – przepis na długowieczność. Za-
czerpnęliśmy go z najlepszego źródła – od 
Szczepana Kocęby z Nowego Rybia, który w li-
stopadzie skończy 104 lata! W zachowaniu do-
brego zdrowia nie przeszkadza mu nawet fakt, 
że od 90 lat pali papierosy, czego oczywiście nie 
trzeba naśladować.

Pan Szczepan zaskakuje na każdym kroku. Jest 
sprawny, ma dużo energii, znakomitą pamięć, 
do czytania nie potrzebuje okularów, jedynie 
słuch trochę mu szwankuje. Staruszkowi dopi-
suje humor, nawet ofertę matrymonialną moż-
na od niego usłyszeć.

– W końcu odkąd skończyłem 100 lat, dosta-
ję podwójną emeryturę, więc jest się nad czym 
zastanowić – żartuje.

Urodził się 23 listopada 1907 r. Całe życie 
mieszkał w Nowym Rybiu. Gdy miał 7 lat, wy-
buchła I wojna światowa. Z tego okresu pamięta 
ciągnące się wojska. Ukończył cztery klasy szko-
ły powszechnej. Miał 23 lata, gdy poślubił młod-
szą o trzy miesiące Stefanię. Wspólnie przeżyli 70 
lat. Żona zmarła przed 11 laty. W czasie II wojny 
światowej walczył na froncie. Później miał być 
wywieziony na przymusowe roboty do Nie-
miec, ale w nocy razem z kolegą uciekli z pocią-
gu. Z Wołynia pieszo wrócił do domu. Tu ukry-
wał się w lesie, działając w partyzantce.

– Tyle razy po lasach nocowałem. Głod-
no było, zimno, butów nie było. Nawet wspo-
minać trudno, bo to były bardzo ciężkie cza-
sy – opowiada.

Przez całe życie pracował na roli, ale wła-
ściwie potrafił wszystko – zajmował się 

choćby stolarstwem, kołodziejstwem, pomagał 
też szewcom. Ma pięcioro dzieci: czterech sy-
nów i córkę. Najstarszy syn ma 80 lat, najmłod-
szy 63. Doczekał się też 12 wnuków, 21 prawnu-
ków i 5 praprawnucząt.

Mieszka w Nowym Rybiu z rodziną najmłod-
szego syna – Lucjana. Wstaje zwykle po 9. Sam 
potrafi ugotować, w ciągu dnia dużo sypia, ale 
jeśli trzeba, drewno porąbie, jakieś drobne na-
prawy przy domu wykona.

– Bo ja bez roboty wytrzymać nie mogę, nu-
dzi mi się – tłumaczy.

Lubi być miedzy ludźmi. Świetnie dogadu-
je się z młodymi. Z chęcią bywa na imprezach 
– weselach i innych spotkaniach towarzyskich. 
Grywa wtedy na swojej guzikówce i śpiewa. 
Znajduje też wspólny język z gośćmi gospodar-
stwa agroturystycznego swego syna Lucjana 
i synowej Danieli. Nawet z obcokrajowcami po-
trafi się porozumieć. A nie brak mu do tego hu-
moru. Niedawno gościł u nich kompozytor Zyg-
munt Konieczny.

– Pożyczyłem mu swoją harmonię. No pi-
sać nutki to może i on potrafi, ale grać to chy-
ba średnio – żartuje.

Żywotny 103–latek lubi oglądać „Modę na 
sukces”. Obejrzał chyba wszystkie odcinki. Ceni 
też filmy puszczane w nocy, bo jak z uśmiechem 
mówi, wtedy przynajmniej piękne młode pa-
nie pokazują.

Owszem bolą go krzyże i kości, ale generalnie 
nie choruje. W szpitalu był tylko raz na operacji 
woreczka żółciowego. W dzieciństwie przeszedł 
tyfus, czerwonkę i hiszpankę. Może wtedy uod-
pornił się na wszelkie dolegliwości.

– Nie było w tamtych czasach żadnych dok-
torów. Czerwonkę leczyliśmy taką rośliną: 
szczekajem – wspomina.

Jaki jest jego przepis na długowieczność? 
Sposób życia pana Szczepan zaprzecza wszel-
kim medycznym doniesieniom na ten temat.

– Palę od 14. roku życia. Trzeba było to ro-
bić po kryjomu, bo ojcowie bili – opowiada za-
ciągając się tytoniem.

Dziennie wypala nawet 20 papierosów 
– ręcznie zwijanych z tytoniu zapachowe-
go. Ranek zaczyna od kawy. Nie lubi herba-
ty, więc w ogóle pija tylko kawę na pół zmie-
szaną z mlekiem i trzema łyżeczkami cukru. 
Jest smakoszem słodyczy, zwłaszcza ciaste-
czek. Czasem wypije kieliszek wódki, najle-
piej słodkiej.

Przeżył już 103 lata, ale gdy o tym rozmawia-
my, na chwilę się zamyśla.

– Życzenia stu lat nie są takie najlep-
sze. Smutno człowiekowi. Sam zostałem na 
świecie, ani koleżanek ani kolegów, wszy-
scy już poumierali. A na mnie nie wiem, kie-
dy pora przyjdzie. Tego, ile się będzie żyło, 
nikt nie wie.

Świat w porównaniu z czasami jego młodo-
ści wygląda zupełnie inaczej. Jest nowocześniej, 
kiedyś nawet nie śniły mu się telefony komórko-
we, internet i inne cuda techniki, ale to nie zna-
czy, że teraz jest lepiej.

– Cuda i niesamowite rzeczy się dzieją. Lu-
dzie żyją w większym dobrobycie, wygodniej, 
ale… smutniej. Dawniej mięsa nie jadaliśmy, 
kiełbasa była tylko od święta, a na co dzień 
tylko kapusta, ziemniaki z mlekiem, żur, kar-
piele, ale dawniej ludzie byli bardziej ze sobą. 
Wieczorami spotykali się, opowiadali, a jak 
przy tym żartowali. Teraz nie ma już tego hu-
moru, a zamiast tego ludzie patrzą w telewizo-
ry jak sroki w kość. To są zupełnie inne czasy. 
Świat się odwrócił. 

(JOMB)

Świat się odwrócił

FO
T.

 JO
M

B



926 maja 2011   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

ROZMOWA. W najbliższy wtorek Bank 
Spółdzielczy z Limanowej zadebiutuje na 
Giełdzie Papierów Wartościowych. To je-
dyny bank spółdzielczy w naszym regio-
nie, który zdecydował się na taki ruch. 
O wejściu na GPW rozmawiamy z preze-
sem Adamem Dudkiem.

– Co to oznacza dla Pańskie-
go banku wejście na Giełdę Papierów 
Wartościowych?

– Na pewno jest to dla nas wyróż-
nienie, ponieważ do tej pory dopie-
ro 14 banków zdecydowało się na taki 
ruch w zakresie pozyskania środków 
na kapitał własny. Stało się to możliwe 
dzięki zmianom w ustawie o bankach 
spółdzielczych. Nasz bank postanowił 
z tego skorzystać. Fundusze własne 
banku są podstawą jego siły w działal-
ności na danym terenie. To wpływa na 
wielkość udzielanych kredytów, ni-
welowanie ryzyk bankowych, które 
w tej chwili, z racji światowego kry-
zysu finansowego, pojawiają się coraz 

częściej. Między innymi emisja obliga-
cji w kwocie 10 mln złotych ma pozwo-
lić na zrównoważenie rozwoju.
– 10–milionowa wartość emisji daje ban-
kowi limanowskiemu 5. pozycję wśród 
14 banków spółdzielczych obecnych na 
rynku Catalyst.

– Możemy być dumni, bo Bank 
Spółdzielczy w Limanowej wywodzi się 
z małej miejscowości, a mimo wszyst-
ko w warunkach, jakie obecnie mamy, 
udało się osiągnąć taki poziom rozwo-
ju. Główne źródła tworzenia funduszy 
własnych banku to przede wszystkim 
udziały członkowskie właścicieli oraz 
współwłaścicieli tej spółdzielni i po-
dział zysku. Wiadomo, że bankowość 
spółdzielcza jest charakterystyczną, 
zajmuje się powszechnością usług, ale 
są to usługi drobnej wartości. Trzeba 
się bardzo dużo napracować, żeby ze-
brać środki z tego tytułu. Nasz bank, 
porównując z konkurencją, jest ban-
kiem stosunkowo tanim w zakresie ob-
rotu kasowego i obsługi masowej lud-
ności. Dlatego ta rentowność, nie tylko 
naszego banku, ale generalnie banków 
spółdzielczych, jest stosunkowo niska 
w porównaniu do banków komercyj-
nych. W związku z tym kierunek gro-
madzenia funduszy poprzez podział 
zysków nie zawsze jest wystarczają-
cy, żeby nadążyć z rozwojem oczeki-
wanym przez naszych klientów. W tej 
chwili można powiedzieć, że nasz bank 
tak zbudował swoją ofertę, iż praktycz-
nie każdy podmiot może skorzystać 
z pełnej obsługi kredytowej, bo jeże-
li bank sam nie jest w stanie wykonać 

takiego zadania, to może do tego zało-
żyć tzw. konsorcjum bankowe, czy-
li zaprosić do współpracy, wspólnego 
kredytowania, bliźniacze banki albo 
bank zrzeszający.
– Przeciętnego klienta będzie intereso-
wać to, co dla niego oznacza wejście BS 
na Giełdę.

– Przede wszystkim klient zysku-
je gwarancję, że jesteśmy podmiotem 
o ugruntowanej pozycji. A z uwagi na 
to, że co pół roku BS będzie przekazy-
wał informację do GPW o stanie finan-
sów i bieżącej sytuacji ekonomicznej, 
można także mówić o uwiarygodnie-
niu banku, który jest instytucją spo-
łecznego zaufania. 
– Na jakich warunkach można nabyć 
obligacje? 

– Wartość nominalna jednej obliga-
cji to tysiąc złotych. Można kupować 
pakiety złożone z 10 obligacji. Naby-
cie obligacji jest możliwe poprzez biu-
ro maklerskie, bank również posia-
da tzw. placówkę biura maklerskiego. 
Zapisy można składać na miejscu w BS. 
Z tym, że nasze obligacje w dniu emisji 
13 maja od razu znalazły stuprocento-
we nabycie. Oferta skierowana była do 
mniej niż 90 podmiotów i w tej chwi-
li jest 13 podmiotów, które te obligacje 
nabyły. Zatem wszystkie obligacje są 

całkowicie zagospodarowane, a pie-
niądze wpłynęły już do banku. Na pew-
no w perspektywie będzie rozważana 
możliwość powtórzenia zabiegu emisji 
obligacji, w zależności od rozwoju sytu-
acji, ponieważ wielkość emisji nie może 
przekroczyć 50 procent funduszy wła-
snych banku. Jeżeli obligacje są 10–let-
nie, to musi nastąpić istotny przyrost 
funduszy typowo własnych, czyli albo 
poprzez udziały członkowskie, albo po-
dział zysków, żeby się uwolniła luka, 
którą można wypełnić obligacjami.
– Na tych papierach można zrobić? Dane 
mówią o średnim zysku 6,5 proc. w ska-
li roku?

– Tutaj zyskowność jest wyższa, bo 
w pierwszym okresie od 13 maja do 13 
listopada 2011 oprocentowanie tych 
obligacji wynosi 7,71 procenta, z tym, 
że jest to kapitalizacja półroczna, więc 
trzeba to podzielić przez dwa. Ale bio-
rąc pod uwagę rynek alternatywny, 
depozytowy, to na pewno jest to o wie-
le korzystniejsze dla potencjalnych na-
bywców. Jeżeli odnosić się do notowań 
na giełdzie, to na akcjach można zarobić 
więcej, ale można też stracić. Natomiast 
przy tych papierach, mimo że nie są za-
bezpieczone, posiadacz ma pewność, 
że to, co jest zadekretowane w warun-
kach emisji, otrzyma po okresie odset-
kowym. Jeżeliby widział, że na tych pa-
pierach nie zarabia, to może je w każdej 
chwili sprzedać i przenieś na rynek.

Rozmawiała: (JOMB)

Biznes

R E K L A M A

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

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA

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

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

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

R E K L A M A

Mały bank na wielkim parkiecie
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N 
iewiele ponad miesiąc 
pozostało do przeję-
cia przez Polskę prezy-
dencji w Unii Euro-
pejskiej, a ja już wiem, 
gdzie będę ten fakt 

świętował. W Feleczynie, niedaleko Ła-
bowej. Zakątek piękny, urokliwy, scho-
wany w górach, miejsce corocznych im-
prez towarzysko– artystycznych pod 
nazwą „Kabaretowe powitanie lata”. 
W tym roku to już bodaj dziewiąta albo 
dziesiąta edycja. Jeśli dziesiąta – to ju-
bileusz, a jeśli jubileusz, to polskiej pre-
zydencji nikt w świecie nie zauwa-
ży. Są w końcu priorytety. Kiedy przed 
paru laty uruchamialiśmy tę kultural-
ną (?) inicjatywę, nikt nie przypuszczał, 
że stanie się ona tradycją. Zawsze koń-
cem czerwca i zawsze w doborowym to-
warzystwie, niezmiennie dostarcza pięk-
nych emocji. Noc Kupały to pewnie nie 
jest, bo pierwiastek erotyczny ustępuje 
miejsca inny rozkoszom, ale kto był choć 
raz, ten wie, że właśnie tam, w Feleczy-
nie, ujawnia się w całej krasie nasza na-
tura homo ludens, nieskrępowana co-
dzienną etykietą, bon tonem i Bóg wie 
czym jeszcze. Jest więc muzyka (żywa!) 
pod batutą Pawła Ferenca, są tańce, 
wspólne śpiewy, niezła kuchnia i oczy-
wiście jakiś artystyczny incydent. To 
jednak „oczywista oczywistość”, bo im-
prezę organizuje kabaret „Ergo”. Zdarza 
się, że niektórzy jej uczestnicy otrzymu-
ją jakąś pamiątkę, na przykład w posta-
ci tzw. limeryku personalnego, który to 
gatunek (nie ukrywam) uprawiam z lu-
bością. O ile dobrze pamiętam, ostatnim 
obdarowanym był znany sądecki praw-
nik. A oto treść: Władek M. pośród in-
nych miraży / O karierze prawniczej 
wciąż marzył / Gdy go dopadł ten traf / 
Chodził dumny jak paw. / Chociaż z pa-
wiem nie wszystkim do twarzy!.. Władek 
i tak miał szczęście, że otrzymał wier-
szyk w wersji „light”, bo innym dostają 
się prawdziwe „brzytwy” literackie. Cóż, 
taka jest uroda limeryku. Przedniej zaba-
wie niestraszna nawet pogoda. Zdarzyło 
się kilka razy, że solidnie lało, ale impre-
za nie tylko na tym nie ucierpiała, lecz 
wręcz zyskała, integrując towarzystwo 
pod dachem, przy stołach i na taneczni. 
Co tu dużo gadać – pięknie jest, witając 

lato w takich właśnie okolicznościach 
przyrody. Miło jest smakować zapach 
natury, rozkoszować się chwilową wol-
nością. Kiedyś Jacek Sz. (imię i nazwi-
sko nieznane Redakcji!) tak się rozkoszo-
wał, że nie zauważył odjazdu ostatniego 
autokaru, został sam w lesie i trzeba było 
wysyłać po niego ekspedycję ratunkową. 
Pomny tych doświadczeń rodzony brat 
Jacka Sz. w następnym roku zafundo-
wał mu barani dzwonek. Dla bezpieczeń-
stwa. A wracając do prezydencji: siła in-
tegrująca feleczyńskich spotkań jest tak 
wielka, że gdyby zaprosić na nią wszyst-
kich przedstawicieli państw Unii Euro-
pejskiej, to bylibyśmy już dawno Stanami 
Zjednoczonymi Europy. Tylko wówczas 
musielibyśmy się jeszcze lepiej przygo-
tować. Pamiętając, jakie to gadżety rząd 

przyszykował dla gości z zagranicy, trze-
ba by inaugurację jakoś ograć, choćby 
w formie literackiej. Na przykład: Znad 
feleczyńskiej cudnej łąki / Miast salw bę-
dziemy puszczać bąki!... Albo coś w tym 
guście. Inna sprawa, że gdyby do takiego 
spotkania doszło, to sukces i tak natych-
miast utopilibyśmy w swarach, w kno-
waniach i w spiskowych teoriach, że za 
tym wszystkim stoją Rosjanie. Aż boję się 
myśleć, co by było, gdyby tego dnia nad 
Feleczynem zawisła mgła. Odpędzam na-
tychmiast od siebie takie myśli, by cie-
szyć się na rychłe spotkanie. Ogłaszam 
więc kolejne towarzyskie pospolite ru-
szenie (jak mawia mój znajomy: ruszenie 
„de”), zachęcając słowami refrenu pio-
senki napisanej specjalnie na te corocz-
ne spotkania: Spalać się w ogniu żądz / 
O wieczność się trąc / To całkiem przy-
jemna robota / Między nocą a dniem / 
Ściółką a mchem / W Feleczynie dojrze-
wa ochota! 

D 
awno – w czasach 
PRL – mówiono żar-
tobliwie, że jak rząd 
mówi, że nie da – to 
nie da. A jak mówi, 
że da – to mówi. Są-

dzę, że tak właśnie należy czytać ko-
lejny rządowy dokument, jakim jest 
Koncepcja Zagospodarowania Prze-
strzennego Kraju. Wielokrotnie zda-
rzało mi się pisać i mówić, że realia 
polityki państwa wobec naszego mia-
sta spychają Nowy Sącz do roli ośrod-
ka wyłącznie powiatowego. Takie 
gadanie jest jednak traktowane z po-
litowaniem przez ważnych polityków, 
którzy swoje wiedzą. 

Trzeba od czasu do czasu potwier-
dzenia tych intencji w postaci rządo-
wego dokumentu, by rozpętać burzę. 
Ma rację Maciej Kurp, że rozsądniejsze 
od organizowania protestów byłoby 
spokojne rozważenie tego, jak połą-
czyć siły w walce o to, czego nie je-
steśmy w stanie zrobić sami – przede 
wszystkim w wymuszeniu połą-
czeń drogowych i kolejowych mia-
sta. Wspomniana wyżej „Koncepcja” 
zawiera wprawdzie mapy, z których 
wynika, że staniemy się ważnym wę-
złem, w którym przecinać się będzie 
kolej z Krakowa do Krynicy przez Pie-
kiełko z drogą szybkiego ruchu wio-
dącą od polskiej A4 do słowackiej 
autostrady D1. Ale stanie się to w per-
spektywie 2030 roku. Czyli równie 
dobrze może nie stać się nigdy. 

Druga sprawa – to miejsce Nowego 
Sącza w realnych pomysłach na dys-
trybucję środków publicznych. Real-
na, a nie papierowa pozycja miasta, 
jest w znaczącej mierze pochodną ko-
rzystnych dlań transferów środków 
finansowych. Przykładem niech bę-
dzie Karpacki Oddział Straży Granicz-
nej, który daje pracę znaczącej gru-
pie mieszkańców Sądecczyzny, ale co 
więcej – wraz z ich wypłatami przy-
nosi środki, które zostaną wyda-
ne w lokalnych sklepach, zakładach 
usługowych, zainwestowane w lokal-
ne nieruchomości. Jeżeli nawet rząd 
ma powód, by zlikwidować taką pla-
cówkę jak KOSG, to powinien zacho-
wać się odpowiedzialnie i ulokować 

w Nowym Sączu instytucje realizują-
ce inne, dające się zdecentralizować 
zadanie.

Trzecia kwestia – to kreatywne po-
mysły lokalnej elity politycznej, po-
zwalające na przyciąganie inwestycji 
prywatnych i publicznych, wzmac-
niających ekonomiczną i społecz-
ną siłę regionu, czy jak chce pseudo-
naukowa nomenklatura „subregionu” 
(czekam kiedy ktoś odpowiednio uty-
tułowany zacznie mówić o subpowie-
cie krynickim czy łąckim, a zaraz po-
tem o subosiedlu Południowe Tłoki). 
Gdybyśmy w perspektywie kilku lat 
mogli liczyć na nową infrastrukturę 
komunikacyjną, nowe instytucje fi-
nansowane z poziomu budżetu cen-
tralnego lub wojewódzkiego, a tak-
że na ciekawe inwestycje prywatne 
i publiczne, to można by o symbolicz-
nym upokorzeniu zapomnieć. To jed-
nak wymagałoby podjęcia pracowite-
go wysiłku, przekroczenia partyjnych 
barier, zaangażowania osób, z któ-
rymi trzeba by się podzielić ewentu-
alnym zwycięstwem. A to wszystko 
jest bardzo trudne. Dlatego pozostaję 
sceptyczny nie tylko wobec „wyroku”, 
jaki rzekomo wydała na nas Warszawa, 
ale także wobec naszych zdolności do 
obrony własnych interesów. 

By skutecznie się bronić musieli-
byśmy zmienić przede wszystkim sa-
mych siebie. Zacząć współpracować, 
przestać toczyć spory o drobia-
zgi, a skupić się na dużych celach. 
Użyć całej pomysłowości i wszyst-
kich wpływów po to, by któraś z nie-
uchronnych przecież powodzi nie 
zmyła ostatniego połączenia drogo-
wego z Krakowem i Warszawą. By nie 
okazało się, że nasze koleje będą jeź-
dzić tylko na trasie Stróże–Biegoni-
ce. A jakiś kolejny centralny planista 
z duszą Władysława Gomułki nie włą-
czy nas do subregionu karpackiego 
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. 

Rok 2030, który logika rządowej 
głupawki każe widzieć jako zwień-
czenie okresu wielkiego boomu inwe-
stycyjnego, może nas bowiem wpisać 
na całkiem inną mapę – terenów cy-
wilizacyjnej zapaści i zmarnowanych 
szans. To nie złowroga przepowiednia, 
ale wynik kalkulacji. Proszę poczytać 
prognozy demograficzne i finansowe, 
zastanowić się nad tym, dlaczego go-
niący za popularnością rząd Tuska, tak 
chciwie patrzy na każdą naszą złotów-
kę. I zapytać kandydatów w wyborach 
parlamentarnych o zobowiązania mie-
rzone rozmiarem jednej kadencji. Mam 
nadzieję, że znajdzie się dziennikarz, 
który to sobie zapisze i przez cztery 
lata nie zgubi.

O rozwoju 
na smutno

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Hajda 
na Feleczyn!

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie

Noc Kupały to pewnie 
nie jest, bo pierwiastek 
erotyczny ustępuje miejsca 
inny rozkoszom, ale kto 
był choć raz, ten wie, że 
właśnie tam, w Feleczynie, 
ujawnia się w całej krasie 
nasza natura homo ludens, 
nieskrępowana codzienna 
etykietą, bon tonem i Bóg 
wie czym jeszcze
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W
 yobraźmy so-
bie, taką cał-
kiem normal-
ną sytuację. 
Syn wraca ze 
szkoły i mówi: 

„Mamo, tato, wiecie jak bardzo zależy 
mi na tej piątce z matematyki. Wiem, 
że i dla Was jest to ważne, bo tylko z tą 
oceną dostanę się do tej wymarzonej 
szkoły, która ustawi mnie na całą do-
rosłą przyszłość. Ale z ocen wychodzi 
mi czwórka. Nauczyciel mówi, że da 
mi szansę, pozwoli pisać test, mimo że 
termin już minął. Ja jednak nie będę nic 
pisał, bo uważam, że nieważne oceny, 
nieważne kryteria, mnie się przecież 
ta piątka należy i już.” Jak zachowa się 
w takiej sytuacji rozsądny i odpowie-
dzialny rodzic? Zdecydowana więk-
szość spośród nich albo przyłoży lód 
do przegrzanej nieco głowy syna, albo 
spokojnie wytłumaczy mu, że w życiu 
trzeba grać według pewnych jasnych 
i znanych zasad, a jemu nic nie należy 
się z urzędu, tylko dlatego, że pocho-
dzi z rodziny o chwalebnej przeszłości, 
albo miał do szkoły pod górkę. 

Tymczasem, w innej rzeczywisto-
ści… Włodarze naszych miast, mia-
steczek, gmin i gmineczek zbulwer-
sowani są propozycjami legendarnej 
już Koncepcji czegoś tam 2030 i twier-
dzą, że należy nas potraktować inaczej, 
niż wszystkich innych. Że wpraw-
dzie nie ma Nowy Sącz owych 100 ty-
sięcy mieszkańców, ale gdyby liczyć 
ze Starym, ew. Chełmcem, Nawojową, 
to ho, ho…. A można też z Grybowem, 
bo przecież jedziemy tam cały prawie 
czas terenem zabudowanym, a pocią-
giem to tylko 40 minut. Nie spełniamy 
wprawdzie też szeregu innych kryte-
riów, ale za to sądeckie tygrysy bizne-
su, uczelnie wyższe, historyczne zasłu-
gi, piękno krajobrazu i inne takie tam, 
czynią z nas miasto wyjątkowe, które 
nie może być traktowane „per noga”. 
Wynajdują szereg argumentów, któ-
re niewiele mają wspólnego z zasada-
mi gry. Ale gdy pojawia się możliwość 
zaliczenia dodatkowego testu, pozwa-
lającego w nieodległej przyszłości speł-
nić podstawowy warunek, to mó-
wią, że oni się na to nie piszą. Słowem, 

zachowują się jak opisany wyżej roz-
kapryszony dzieciak, a nie odpowie-
dzialny rodzic.

W niespodziewanych okoliczno-
ściach powrócił do nas bowiem pomysł 
Krzysztofa Pawłowskiego sprzed kil-
ku lat, by drogą administracyjną po-
szerzyć Nowy Sącz i „nabić” mu po-
nad 100 tys. mieszkańców. Argumenty 
są oczywiste i wiarygodne. Oprócz 
awansu w owej nieszczęsnej koncep-
cji do zaszczytnej II ligi, dostajemy 
wiele innych, ważnych szans na bliż-
szą i dalszą przyszłość. Tymczasem go-
spodarze gmin ościennych swoją ne-
gatywną opinię w tej fundamentalnej 
sprawie rozpatrują wyłącznie w kate-
goriach korzyści bieżących. Protestując 
w kwestiach strategicznych i długoter-
minowych, nie potrafią wyjść w my-
śleniu poza swoje opłotki i koniec wła-
snego nosa, czyli bieżącej kadencji. 
Wprawdzie ich racje są jasne i popar-
te logiką, ale jest to egoistyczna logi-

ka dnia dzisiejszego, a nie wizjonerskie 
myślenie. Trudno się oprzeć wraże-
niu, że wójtami czy burmistrzami kie-
ruje też obawa o interes osobisty. Prze-
cież inkorporacja terenów sąsiednich, 
to także utrata funkcji, likwidacja wie-
lu instytucji i organów, krzywda dla 
wielu „znajomych Królika”. A może to 
tylko pierwsza reakcja? Może potrzeb-
ny na ochłonięcie i wysłuchanie spo-
kojnych racji czas pozwoli na wypra-
cowanie innej perspektywy? Przecież 
Cycoń czy Stawiarski nieraz pokazy-
wali się jako ludzie odważnie i rozsąd-
nie spoglądający w przyszłość, podej-
mujący wielkie wyzwania, rzucający 
się na głębokie wody…

Bo w końcu, to „dłużej klasztora, 
niźli przeora”. A gdy płoną lasy, to nie 
szkoda nawet tak pięknych róż.

Nie szkoda 
róż

P 
odczas pierwszego roku mo-
jej posługi duszpasterskiej 
w Nowym Sączu – a było to 
już parę ładnych lat temu – 
doświadczyłem najpełniej, bo 
na własnej skórze, jak iluzo-

ryczną koncepcją jest tak zwana wolność sło-
wa. Głosiłem akurat kazanie na podstawie 
owego fragmentu Ewangelii, w którym Pan 
Jezus zauważa nędzny stan duchowy swo-
ich pobratymców i podsumowuje go dosad-
nie: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed 
wami do Królestwa Niebieskiego” (Mt 21,31). 
Zamiar miałem prosty. Pobudzić wszystkich 
do refleksji przy pomocy prostego odniesie-
nia: co dziś nam powiedziałby Mesjasz? Czy 
nie to samo? Stwierdziłem, że pewnie nie to 
samo, bo przecież nasi celnicy nijak się mają 
do tych drani sprzed dwóch tysięcy lat, a nie-
rządnic po prostu w naszym mieście nie ma 
(sic!). Gdyby jednak Pan Jezus mimo wszyst-
ko w podobny ton chciał uderzyć, skonklu-
dowałem, to powiedziałby raczej coś w stylu: 
„Skorumpowani urzędnicy i tirówki wcho-
dzą przed wami do Królestwa Niebieskiego”. 
Spodziewałem się po tych słowach szoku czy 
przynajmniej jakiegoś poruszenia wśród słu-
chaczy. Tymczasem wszyscy siedzieli da-
lej jak siedzieli, najwyraźniej oczekując ode 
mnie ciągu dalszego wypowiedzi. I tylko jed-
na starsza pani, która do kościółka kolejowe-
go przyszła z wnuczkiem, położyła mu dło-
nie na uszy i spojrzała na mnie ostentacyjnie 
na znak, że nie pozwoli, by dziecko nie usły-
szało ode mnie ani jednego słowa więcej. Po-
deszła do mnie po mszy i pouczyła mnie dość 
grzecznie, że „oczywiście, proszę ojca, trzeba 
mówić do ludzi, ale pewnych słów, w pew-
nych miejscach i przy pewnych ludziach 
wypowiadać na głos nie przystoi”. Tu nie 
omieszkała dodać, że homilia była wspaniała 
i kolokwializmy moje celne, jednak zwrot „ti-
rówki” powinienem sobie darować.

Nigdy jakoś specjalnie nie optowałem za 
prawem do wolności słowa. Przede wszystkim 
dlatego, że żyłem już w kraju (Polska Rzecz-
pospolita Ludowa), który starał się wolność 
tę stłamsić za wszelką cenę, a i tak mu się nie 
udało. Owszem, żeby powiedzieć coś otwar-
cie tak, by za to później nie oberwać, trzeba 
było wspiąć się na szczyty pomysłowości. Ale 
to dobrze. Zanim się coś palnęło w przestrzeni 
publicznej, trzeba się było mocno zastanowić, 
czy gra jest warta świeczki, a więc: co mam do 
powiedzenia oraz po co chcę to powiedzieć? 

Później przejść żmudny proces twórczego 
ubierania swojej myśli w dwuznaczności i nie-
uchwytne dla cenzorów aluzje. Niemniej, gdy 
ktoś chciał coś oficjalnie wyrazić, to mógł i ża-
den zakaz ani żadna ustawa o kontroli pu-
blikacji nie mogła go powstrzymać. Sytuacja 
z panią od „tirówek” sprawiła natomiast, że 
przeszedłem na pozycję ekstremalną: przesta-
łem w ogóle w wolność słowa wierzyć. I uwa-
żam to za rodzaj oświecenia. Choćby bowiem 
jakakolwiek ideologia, a później postępujące 
za nią prawo, dawały nam nie wiem jak wiel-
ką swobodę w tym względzie, to zawsze dzia-
łać będzie zasada, do której się odwołała słu-
chaczka tamtego mojego kazania: „pewnych 
słów w pewnych miejscach i przy pewnych lu-
dziach wypowiadać na głos nie przystoi”. I za 
każdym razem o tym, czego nie wolno, a co 
wolno, będzie decydować grupa, która akurat 
chwyci argument władzy lub siły w swoje ręce. 
Co więcej, grupa ta zapewne będzie głosić, że 
wszystko wolno – zwłaszcza w przestrzeni pu-
blicznej wypowiedzi – a następnie w ramach 
obrony tego „świętego” prawa wyjaśni kto 
swoimi wypowiedziami owo prawo do wolno-
ści właśnie łamie i należy mu… wszelkie swo-
body odebrać. Ostatnie akcje rządowe, na czele 
z surrealistycznym atakiem służb specjalnych 
na dom administratora jakiejś strony inter-
netowej, która ponoć zniesławiała Pana Pre-
zydenta (ale nie wiadomo czy na pewno, bo 
ponoć nikt jej nie widział) oraz nakładanie po-
kaźnych grzywien na kibiców tylko za to, że 
nazwali Pana Premiera po imieniu (Donald), 
świadczą jedynie o zasadności tej tezy. Wystar-
czy wszakże przejść się do stryjenki na imieni-
ny, by odkryć, że język, jakim chcielibyśmy – 
my, mężczyźni – się posługiwać, a także treści, 
które chcielibyśmy tym językiem przekazy-
wać, zostaną radykalnie ograniczone. Bez zna-
czenia, czy na imprezie tej zjawi się ksiądz czy 
kibol. Stryjenka załatwi każdego.

Proponuję zatem, by wreszcie odejść od 
tej mrzonki i oficjalnie uznać wolność słowa 
za mit. Utopia, ot co. Nawet w niebie nie do 
zrealizowania. A co w zamian? Myślałem nad 
tym trochę i… mam. Przywrócić prawo do 
pojedynków na bazie Polskiego Kodeksu Ho-
norowego Władysława Boziewicza! Dlaczego? 
Sądy przestaną się wreszcie zajmować tymi 
błahostkami. Jeśli ktoś się na kogoś obrazi, 
może go wyzwać i mu najzwyczajniej w świe-
cie wlać, w zgodzie z wcześniej umówionymi 
prawidłami. Albo nawet zabić. Oczywiście, 
wyzywający zaryzykuje, że to jemu wpiorą. 
Zgaduję więc, że spraw w ogóle będzie mniej, 
bo wielu z tych chojraków, którym łatwo 
było zasłaniać się sądem, własnej piersi nie 
nadstawi w walce o honor. Z drugiej zaś stro-
ny, może też wyjść z niektórych lwia natura 
i wzbudzić podziw. Wyobrażacie sobie pań-
stwo choćby któregoś z ministrów, który by 
w obronie dobrego imienia rządu wyzwał na 
pojedynek wszystkich kibiców? Słowo daję, 
wieczna chwała…

Prawda, że kusząca propozycja?

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Kusząca 
propozycja

W niespodziewanych 
okolicznościach powrócił 
do nas bowiem pomysł 
Krzysztofa Pawłowskiego 
sprzed kilku lat, by 
drogą administracyjną 
poszerzyć Nowy Sącz 
i „nabić” mu ponad 100 
tys. mieszkańców
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Za kilka dni świętować będą wszyst-
kie dzieci, a my dorośli mamy im ten 
czas uczynić jak najmilszym. Nie za-
pominajmy jednak przy tej okazji, 
że każdy z nas był kiedyś dzieckiem. 
Rzadko mamy okazję wracać do 
tych momentów, wygrzebać z szu-
flad czarno–białe zdjęcia, a z zaka-
marków pamięci wspomnienia o cza-
sie bardziej bądź mniej minionym. 
Specjalnie dla Czytelników DTS cza-
sy swojego dzieciństwa wspominają 
znani sądeczanie, dając nam okazję 
do własnych wspomnień. Dziś nato-
miast świętujemy Dzień Matki. Niech 
więc te wspomnienia będą prezen-
tem dla wszystkich mam i podzięko-
waniem za beztroskie lata, jakie im 
zawdzięczamy.

Andrzej Czerwiński, poseł PO: – Jako 
dziecko mieszkałem w szkole, więc 
zawsze chciałem dorównać star-
szym uczniom. Byłem dość ru-
chliwy. Wcześniej niż rówieśnicy 
wspinałem się więc po drzewach, 
nierzadko z nich spadając. Raz tak 
chciałem jednemu koledze od-
dać kulką śnieżną, że nie wziąłem 
w ogóle pod uwagę okoliczności. 
Wpadłem do klasy na lekcji, gdzie 
był już nauczyciel, i… Na szczęście 
skończyło się na karze sprzątania 
szkoły. Rodzice byli dość zajęci i nie 
widzieli wszystkich moich wybry-
ków. Nie wyobrażam sobie, by tak 
mogły zachowywać się moje dzieci. 
Katarzyna Zielińska, aktorka: – By-
łam upartym dzieckiem, robiącym 

wszystkim na przekór. Potrafiłam 
rzucić wielkanocnym koszykiem 
i ugryźć w policzek kolegę w przed-
szkolu. Ale wtedy była z tego afera! 
Przy tym jednak byłam zawsze pra-
cowita. I bardzo mocno kochałam 
rodziców. 
Ryszard Miłek, artysta malarz: – Ponoć 
byłem bardzo spokojnym berbeciem. 
Mama opowiadała mi zawsze, jak to 
mnie zostawiała samego w domu na 
kocu na podłodze, obłożonego po-
duszkami, a sama szła na zakupy czy 
załatwiać sprawy na mieście. Ko-
niecznie musiała jednak zostawić mi 
do zabawy buty ze sznurówkami. Po-
trafiłem godzinami siedzieć i wycią-
gać, i zaplatać te sznurówki. Kiedy 
dziś to opowiadam znajomym, wszy-
scy łapią się za głowy: Jaka to skrajna 
nieodpowiedzialność – mówią. Ale 
wtedy rodzice nie rozpływali się, jak 
dziś, nad swoimi dziećmi. 
Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS: 
– Kiedy miałem może 5–6 lat oj-
ciec zabierał mnie na mecze, a ja za 
każdym razem pytałem, w jakich 
koszulkach grają Polacy. A przecież 
zabierał mnie na mecze ligowe… 
Jerzy Wideł, dziennikarz „Gazety Kra-
kowskiej”: – Byłem bardzo dobrym 
uczniem, ale zachowanie miałem za-
wsze z „zastrzeżeniami”. Mój dzien-
niczek liczył 30 stron uwag. A prze-
cież stawałem w obronie siostry 
bliźniaczki [Małgorzata Potocka, le-
karz stomatolog, widoczna na zdję-
ciu – przyp. red.], jeśli tylko ktoś ją 
zaczepiał. Za te „zastrzeżenia” za-
wsze obrywałem od ojca pasem. 
Bogusław Kołcz, dyrektor Gimnazjum 
i Liceum Akademickiego w Nowym 
Sączu: – Jako trzyletnie dziecko no-
siłem jeszcze długie, jasne, kręcone 
włosy, układające się w loki. Budziły 
one czasem zainteresowanie różnych 
ludzi i często byłem brany przez zna-
jomych moich rodziców za dziew-
czynkę. Bardzo się wtedy złościłem, 
ale dzisiaj, patrząc na powiększają-
cą się łysinę, nieraz zazdroszczę so-
bie dziecięcej fryzury. Jedną z mo-
ich ulubionych zabaw domowych 
w dzieciństwie, dzięki drobnej po-
sturze (chyba aż do początków kla-
sy liceum byłem najmniejszy w kla-
sie), było ćwiczenie podskoków i salt 
na tapczanie – niczym cyrkowym 

trapezie. Jedno z pierwszych zapa-
miętanych doznań wiązało się z dość 
dramatycznie zakończonym prze-
wrotem. Spadając po salcie trafi-
łem czołem w żeliwny kaloryfer, co 
skończyło się olbrzymim zamiesza-
niem w domu i blizną na całe ży-
cie. Wychowywałem się przy dwóch 
starszych siostrach, dzięki czemu 
od dziecka poznawałem ich lektury 
szkolne i poduczałem się towarzy-
sząc ich przygotowywaniu się do lek-
cji. Pamiętam, że od najmłodszych lat 
przedszkolnych moja mama ćwiczy-
ła mnie w kaligrafowaniu, dzięki cze-
mu przyszedłem do szkoły podsta-
wowej czytając i pisząc sprawniej od 
kolegów, a może już wtedy złapałem 
jakiegoś bakcyla tego, co później sta-
nie się moją pasją i profesją w życiu.

Wspomnienia

R E K L A M A

Każdy był kiedyś dzieckiem

Ryszard Miłek

Andrzej Czerwiński

Katarzyna Zielińska

Jerzy Wideł z mamą i siostrą
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ZAPRASZAMY DZIECI I OPIEKUNÓW DO ZABAWY W NOWOCZESNEJ SALI ZABAW BOGATEJ W RÓ NORODNE ATRAKCJE
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• ZJE D ALNIE• ZJE D ALNIE
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• BASENY Z PI KAMI• BASENY Z PI KAMI

• GRY NINTENDO WII• GRY NINTENDO WII
• CYMBERGAJE• CYMBERGAJE

• PI KARZYKI• PI KARZYKI
• AUTOMATY DO GRY• AUTOMATY DO GRY

• PRZYJ CIA URODZINOWE• PRZYJ CIA URODZINOWE
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NAJWI KSZE
CENTRUM ZABAW DZIECI CYCH

S I E  S K L E P Ó W

NAJWI KSZY ASORTYMENT
NAJWI KSZY ASORTYMENT

NAJNI SZA CENA
NAJNI SZA CENA

MI A OBS UGA
MI A OBS UGA

MEGA 

PROMOCJA 25%

RABATU NA WYBRANE 

PRODUKTY

DO WYBRANYCHPRODUKTÓWTELEFON GADU KAGRATIS

KUP FGURK
A DRUG  OTRZYMASZ GRATISNOWO  CIANKA WSPINACZKOWA

R E K L A M A

Arkadiusz Mularczyk

Bogusław Kołcz z ojcem

PRÓBKA MŁODYCH PIÓR

Poniżej drukujemy utwory dwóch 
laureatek tegorocznej X edycji 
Małopolskiego Konkursu Literac-
kiego dla Młodzieży o „Pióro Splo-
tu”. Szczegółowe wyniki konkur-
su na str. 14.

KARDIOLOGIKA
Jest ciemno. 
Ale to w zasadzie żadna nowość. 

Tutaj, gdzie żyję, zawsze jest ciem-
no. Ciemno, ciepło i duszno. Dałobym 
się przebić włócznią za haust zimne-
go, górskiego powietrza.

Aj, a ty mną tak poniewierasz. 
Zero szacunku. ZERO. Póki mnie nie 
stracisz, to nie masz pojęcia, jak je-
stem dla ciebie ważne. Głupek z cie-
bie. Skończony głupek. A jak się obra-
ża, gdy mu się to wypomni! 

No co? Teraz to się mścisz?! Ja-
sne! Biegnij jeszcze szybciej! Chcesz, 
żebym dostało zawału?! Zaręczam, 
BARDZO nie chcesz. Zwolnij, ty idioto 
skończony. Przecież się przeforsuję. 
No i co, że autobus? Przecież go wi-
dzę, nie jestem ślepe... No, może nie 
całkiem ślepe. 

Stójże! Nie leź tam! Mówię: nie 
leź! Asz... Ty nigdy mnie nie słu-
chasz. Twoja miłość tam jest! No, 
może jeszcze nie do końca twoja, ale 
tam jest. Znowu się będziesz czer-
wienić i puls ci podskoczy... O, o... 
A nie mówiło? Mówiło! Rany, teraz 
to przypominasz dorodną piwonię. 

Oddychaj! Bo się zapowietrzysz! 
Spokojnie... I otrzep spodnie. Wy-
glądasz jak niechluj. Niechlujna pi-
wonia, cudownie po prostu. Że też 
to akurat mnie w udziale przypadło 
takie dziwadło... Teraz wyluzuj. I, do 
cholery, nie trzep tak mną o żebra! 
Czy ja wyglądam jak jakaś piłeczka 
tenisowa? Opanuj się. Jak będziesz 
mną tak dalej tłuc, to będę wygląda-
ło zaraz jak schabowy. Nie chce wy-
glądać jak schabowy! Schabowy jest 
płaski, a ja lubię swoje obłe kształty. 

Hej, ty! Ty w tej głupiej czapce! 
Do ciebie mówię. Czego zwiewasz? 
No? Wracaj mi tam! No już! „Wra-
caj” jest w drugą stronę, kretynie! 
I co? Tchórz. Miałeś walczyć o swoją 
miłość. Cienias! Uciekasz tak szyb-
ko, że mało nóg nie pogubisz. Te-
raz znów pół nocy będziesz ryczeć 
w poduszkę, a ja będę się czuło, jak-
by ktoś mnie nożem do sushi kro-
ił na plasterki...

I znowu tłuczesz mną o żebra! 
Nie rób tak, to niemile. Twarz mi sie 

rozpłaszcza o twój mostek. 
No, chwila spokoju. Co robisz? Za-

danie z matematyki? No tak, przy 
trygonometrii to ty się nigdy nie 
stresujesz. 

Hej! Miałeś funkcje robić, nie o mi-
łości myśleć! Skąd wiem, że myślisz? 
Bo znowu mną tłuczesz. Bum–bum, 
bum–bum.. Łapiesz?

O nie, nie, nie! Nie to miałem na 
myśli, człowieku małpiego rozu-
mu! Nie chodziło mi o to, że masz 
dać sobie z nią spokój. Nie masz 
dać sobie z nią spokoju. Masz tylko 
się opanować. Pamiętasz? Masz być 

jak górski lodowiec, jak bystry po-
tok! No dobra, z tym bystrym tom 
przesadziło. 

No i masz… Znowu się obraził. Głu-
pi człek. 

Ty kurczę, ty parasolko, ty! Ty en-
tuzjasto landrynkowy! Jak cię zdefe-
nestruję to się latać nauczysz, ptasi 
móżdżku, ty. Ja ci dam się obrażać. 
Zresztą, jakby nie było, obrażasz się 
też na siebie. Kapujesz? Ja jestem 
częścią ciebie. To znaczy siebie... 
i ciebie. To skomplikowane, no ale 
jednak! Ha! Sam sobie strzeliłeś sa-
mobója! Nie rozumiesz? No, kretyn 
normalny... Ja jestem, czym jestem, 
i to czyni ze mnie część ciebie. Na 
siebie nie możesz się obrażać. A co 
ważniejsze, siebie musisz zawsze 
słuchać. Więc jeśli każę ci coś zro-
bić, to masz to robić, a nie się sia-
nem wykręcać. Jestem twoim pa-
nem! Ha! Nie zaprzeczysz, bo wtedy 
przyznałbyś, że nie jesteś sam so-
bie panem.

To nie żadna bujda! To czysta logi-
ka. Złotko, to kwintesencja logiki. Naj-
bardziej przemyślana rzecz, jaką kie-
dykolwiek żem powiedziało! 

Nie wierzysz mi? 
Ty niewdzięczna pokrako! Myślisz, 

że jak masz kości, to jesteś fajny? 
Ty, ty... Obelg mi brakuje na taką 
niegodziwość. 

Dobra. Nie wierzysz? Twoja spra-
wa. Zapytaj Rozumu, skoro on ostat-
nio jest twoim wielkim autorytetem. 

Zapytaj go, powie ci to samo. 
Zapytaj, no już. Skoro nie pasuje ci 

logika Serca.
JOANNA DZIEDZIC

AUSCHWITZ 1942 – OŚWIĘCIM 2010 

Przywieźli ich wagonami, ciasno 
stłoczonych. 

Przyjechaliśmy autokarem – pięć 
gwiazdek i ogrzewanie. 

Do końca nie wiedzieli, gdzie jadą. 
Cel naszej wycieczki był jasno 

określony w ulotce. 

Zostawili bagaże przy rampie. 
Mróz trzaska, dopinamy kurtki. 

Do selekcji: wysyłano na śmierć lub 
śmierć późniejszą. 

Wchodzimy wszyscy. 

Ogolono ich. 
Mamy włosy, którymi bawi się 

wiatr. 

Stosy okularów, stosy lasek. 
Widzimy wszystko nader dokład-

nie, idziemy naprzód. 

Latryną była betonowa płyta 
z dziurami. 

Do toalety – na prawo i prosto, 
złotówka. 

Nieraz myśleli, by rzucić się na 
druty. 

Nasze zmysły mąci tylko klatko-
wość mlecznej perspektywy. 

Dusze ich umykały z dymem. 
Wychodzimy otwartą bramą, 

żywi, trochę głodni, z kanapkami 
w plecakach.

ALEKSANDRA STELMACH
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Rekomendacje

Karnet nie tylko kulturalny

26 MAJA (CZWARTEK) 

r NOWY SĄCZ,  X godz. 9–13, bo-
isko Zespołu Szkół Samochodowych, 
turniej piłki nożnej „Sport przeciw 
przemocy”; Kino SOKÓŁ, X godz. 
18 Zabawy z bronią, czyli 2 mie-
siące w Afganistanie, Filmy, pokaz 
slajdów – spotkanie z fotografem, 
podróżnikiem, reporterem – Jaku-
bem Rybickim; X godz. 19, Galeria 
BWA SOKÓŁ, PASJA ORNITOLOGA. 
TWORZENIE MITU jest pierwszą od-
słoną cyklu pięciu prezentacji pod 
wspólnym tytułem GALICJA. TO-
POGRAFIE MITU. Podczas wernisa-
żu koncert FRACTAL DUO, X godz. 
20:30 projekcja filmu „Ulica kro-
kodyli” na dziedzińcu MCK SOKÓŁ 
X godz. 21:30; Galeria BWA SOKÓŁ, 
sala edukacyjna, X godz. 16.30–
18.30, cykliczne warsztaty arty-
styczne: Architektura dla młodzieży. 

r BRZEZNA,  X godz. 16.00, plac 
Gminnego Przedszkola w Brzeznej, 
Wielki Piknik Rodzinny z okazji 
Święta Mamy i Taty. W programie 
wystepy artystyczne dzieci, wrę-
czanie upominkow rodzicom, gril-
lowanie w ogrodzie przedszkolnym. 

27 MAJA (PIĄTEK) 

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10 i 12, 
Sala Widowiskowa MOK – Spektakle 
„KSIĄŻĘ I ŻEBRAK” w wykonaniu 
Teatru NSA; X godz. 9–13, boisko Ze-
społu Szkół Samochodowych, drugi 
dzień turnieju piłki nożnej.

28 MAJA (SOBOTA)

r NOWY SĄCZ,  X godz.9 , Ry-
nek, III Targi Staroci, 

r KRYNICA,  X Deptak, Maraton 
MTB.

29 MAJA (NIEDZIELA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 18, Sala 
Widowiskowa MOK – „Z tańcem 
przez świat” – koncert z okazji 5–le-
cia Zespołu Tańca Estradowego „Tę-
cza” działającego przy MOK; Nowy 

Sącz, X godz. 9:30. Wyjazd pociągu re-
tro ze stacji Nowy Sącz w ramach im-
prezy „ Kolej na majówkę! Parowozem 
przez Galicyjską kolej Transwersalną”; 
X godz.9 , Rynek, III Targi Staroci.

30 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz.10, Sala 
widowiskowa MOK, XII KON-
KURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
„TRALALALALIADA”.

31 MAJA (WTOREK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 18.30, 
Sala Kameralna MOK – Klub Mi-
łośników Muzyki Progresywnej 
– koncert na dużym ekranie – TAN-
GERINE DREAM – 35 th Phaedra 
Annivesary Koncert – Live in Lon-
don At The Shepherd’s Bush Empire 
11 th June 2005; 

r KRYNICA,  X godz. 16, sala balo-
wa Starego Domu Zdrojowego, Wio-
sna z New Violin – Promocja pły-
ty z utworami na skrzypce i kwartet 
smyczkowy.

1 CZERWCA (ŚRODA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 9–14, Są-
decki Park Etnograficzny i Miastecz-
ko Galicyjskie, impreza na Dzień 
Dziecka. W programie  gry i zabawy 
zręcznościowe, warsztaty, insceni-
zacje, występy zespołów dziecięcych 
i wiele innych atrakcji. 

REPERTUAR KIN

27 MAJA – 2 CZERWCA

r KINO SOKÓŁ
DELFIN PLUM – premiera, Peru/
Niemcy/Włochy, animowany/
przygodowy/familijny, 27 maja – 2 
czerwca g. 14:45, 16:30 oraz poranki 
dla dzieci: 28 i 29 maja g. 11:00, 13:00
PIRACI Z KARAIBÓW. Na niezna-
nych wodach – premiera 3D, USA, 
przygodowy/akcja
seanse: 27 maja – 2 czerwca g: 
14:30, 17:15, 20:00, oraz weeken-
dowe poranki: 28 i 29 maja g. 11:30
MILION DOLARÓW, Polska, kome-
dia, 27 maja – 2 czerwca g. 21:00
PUZZLE Argentyna/Francja 2010, 
dramat, 27 maja – 2 czerwca g. 17:00
MIĘDZY ŚWIATAMI USA , dramat, 
27 – 30, 1 i 2 maja g. 18:15
WSZYSTKO W PORZĄDKU – DKF, 
USA 2010, komediodramat, 31 
maja g. 18:45
TOŻSAMOŚĆ, USA 2011, dramat/
thriller, 27 – 30 maja, 1 i 2 czerwca 
g. 18:45, 31 maja g. 18:15

PROSTO Z NIEBA – premiera, Pol-
ska, dramat, 27 maja – 2 czerwca 
g. 16:45, 18:30
ARMADILLO – Wojna jest w nas, 
Dania, dokumentalny, 27 maja – 2 
czerwca g. 20:30
JESTEM NUMEREM CZTERY, USA, 
thriller/science–fiction/akcja, se-
anse: 27 maja – 2 czerwca g. 20:15

r KINO KROKUS
SZYBCY I WŚCIEKLI 5, USA, 
akcja/thriller 
27 maja – 2 czerwca g. 16:30, 
18:30, 20:30

ROZDAJEMY BILETY 
DO KINA:

Specjalnie dla naszych 
Czytelników mamy podwójne 
zaproszenie do kina na film 
„Wszystko w porządku”. Aby 
zdobyć bilet, należy pojawić się 
w naszej redakcji i poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie: jak 
brzmi nazwisko męża Annette 
Bening. Dla ułatwienia dodajmy, 
że jest on również aktorem.

WARTO OBEJRZEĆ:
 
r WSZYSTKO W PORZĄDKU X Nic 
i Jules są małżeństwem i dzie-
lą przytulny podmiejski dom w po-
łudniowej Kalifornii ze swymi na-
stoletnimi dziećmi – Joni i Laserem. 
Nic i Jules – które Joni nazywa po 
prostu „Mamy” – urodziły i wycho-
wały dzieci, z którymi tworzą czte-
roosobową rodzinę. Gdy Joni przy-
gotowuje się do wyjazdu na studia, 
15–letni Laser prosi ją o przysługę. 
Chce by 18–latka pomogła mu od-
naleźć ich biologicznego ojca; obo-
je zostali poczęci przez sztucz-
ne zapłodnienie. Mimo zasadnych 
obiekcji, Joni spełnia prośbę bra-
ta i odnajduje ich „bio–tatę” Pau-
la, niefrasobliwego restauratora. 
Pojawienie się Paula w poukłada-
nym świecie czworga bohaterów 
otwiera w ich życiu nowy rozdział, 

w którym więzy rodzinne podda-
wane są nieustannym zmianom.

ZAPROSILI NAS:

r 3 czerwca w Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Nowym Sączu przy 
ul. Tarnowskiej można obejrzeć 
spektakl pt. „O STRASZL IWYM 
SMOKU I  DZ IELNYM SZEWCZY-
KU,  PRZEP IĘKNEJ  KRÓLEWNIE 
I  KRÓLU GWOŹDZ IKU”  w wy-
konaniu artystów Teatru Każ-
dej Sztuki. Organizatorem impre-
zy jest Fundacja Pomocy Osobom 
z Autyzmem „MADA” w ramach 
obchodów Dnia Dziecka. 

BOŻENA BARAN

WARTO ZOBACZYĆ

Od 20 maja w Domu Gotyckim 
w Nowym Sączu można oglądać wy-
stawę prac młodych artystów na-
grodzonych i wyróżnionych w kon-
kursie „Moja przygoda w Muzeum”, 
którego corocznym organizato-
rem na etapie lokalnym jest Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu. Na kon-
kurs regionalny zgłoszonych zosta-
ło 301 prac dziecięcych i młodzie-
żowych z 20 placówek szkolnych 
i pozaszkolnych. W konkursie wzięło 
udział 296 uczestników. Po zakoń-
czeniu wystawy nagrodzone prace 
zostaną wysłane na eliminacje mię-
dzynarodowego konkursu do Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu. Wy-
stawa trwać będzie do 20 czerwca. 

Pokolenia talentów i beztalenci
O Festiwalu Młodych Talen-
tów I Gimnazjum i Liceum 
im. Jana Długosza w Nowym 
Sączu powiedziano, napisa-
no i wyemitowano w ostat-
nich dniach tak dużo, że 
trudno tu jeszcze dodać co-
kolwiek nowego. Książka, 
film, wspomnienia, wywia-
dy, występy… Jubileuszowy 
XXXV FMT był galą tak nie-
zwykłą, iż z niejednego oka 
spłynęła łza wzruszenia. Bądźmy dumni z tego artystycznego wydarzenia, bo 
według wszelkich znaków na niebie i w kuluarach, nie ma w Polsce drugiej ta-
kiej szkolnej imprezy. W sądeckim „Sokole” spotkało się kilka pokoleń gimna-
zjalnych i licealnych talentów (na zdjęciu dwa pokolenia Handzlów – tata Ludo-
mir i syn Oskar), a niektóre z nich okazały się talentami wykraczającymi daleko 
poza wymiar swojej macierzystej budy – Jerzy Zoń, Leszek Wojtowicz, Eweli-
na Marciniak i wielu innych. Dość powiedzieć, że rangę imprezy docenił minister 
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, obejmując ją swoim pa-
tronatem. I chociaż ministra osobiście w „Sokole” nie było, dokonania Barbary 
Porzucek i długiej procesji młodych wykonawców należy uznać za trwały wkład 
w dziedzictwo kulturowe Nowego Sącza i regionu. I nie ma w tym ani odrobiny 
przesady ani jubileuszowego patosu. Gdyby „Dobry Tygodnik Sądecki” zasiadał 
w Radzie Miasta, już zbierałby podpisy pod wnioskiem o uhonorowanie Barbary 
Porzucek najwyższym z możliwych miejskich wyróżnień. I byłaby to ponadpar-
tyjna inicjatywa w podzięce za rozwijanie artystycznej wrażliwości młodych ta-
lentów, a nawet kompletnych beztalenci. Baśka dziękujemy! (MICZ)

Studenci dzielą się władzą 
JUWENAL IA . Na trzy dni 
studenci mieli zawład-
nąć Nowym Sączem. Jak 
co roku otrzymali od wło-
darzy klucze – tym razem 
odebrali je od wiceprezy-
dent Bożeny Jawor, która 
w piątek, na kampus WSB, 
gdzie rozpoczęły się Są-
deckie Juwenalia, przyje-
chała białą limuzyną. Wła-
dzą żacy postanowili się jednak podzielić z wszystkimi mieszkańcami. A władza 
czasem uderza do głowy, podobnie jak alkohol, którego podczas juwenaliów nie 
brakuje. I tak ochroniarze mieli ręce pełne roboty, co rusz wyprowadzając poza 
bramy uczelni osoby chcące narzucić dyktaturę. Do rewolucji nie doszło, ale 
rewelacji i zaskoczenia też nie było – jak co roku największą frekwencję odno-
towano na Starej Sandecji podczas discopolowego koncertu grupy Akcent. 

Pióra zostały 
rozdane
Rozstrzygnięto X edycję Mało-
polskiego Konkursu Literackie-
go dla Młodzieży o „Pióro Splotu”. 
Jak co roku konkurs cieszył się du-
żym powodzeniem wśród tworzą-
cej młodzieży. 

Jak poinformowało jury kon-
kursu, wpłynęły 102 prace 89 au-
torów, w dwóch kategoriach wie-
kowych: senior i junior. Tekstów 
seniorów było 48 (prozy 26, po-
ezji 22), prac juniorów nadesłano 
54 (prozy 29, poezji 15). Konkurs 
spotkał się dużym zainteresowa-
niem, a podział ma kategorie wie-
kowe był uzasadniony ze wzglę-
du na różnorodny poziom prac. 
W prozie pojawiły się urozmaico-
ne formy narracji, nawiązania do 
problemów współczesności, w po-
ezji zaś dominowały próby polemi-
ki ze znanymi autorami, odniesie-
nia do sztuki, znalazło się też wiele 
wierszy, które cechuje nietuzinko-
wa wyobraźnia poetycka.

Wyniki konkursu. Junior po-
ezja: Aleksandra Stelmach z No-
wego Sącza (I nagroda), Natalia 
Dziurny z Zakopanego (II nagroda), 
Agnieszka Bodziony z Podegrodzia 
(wyróżnienie); junior proza: Natalia 
Gargula z Nowego Sącza (I nagro-
da), Katarzyna Żywczak z Piwnicz-
nej–Zdroju (II nagroda), Patrycja 
Przybyś z Jordanowa (III nagro-
da), Karolina Jarząb i Weronika Ja-
cak z Nowego Sącza (wyróżnienia); 
senior poezja: Ewa Wiśniowska 
z Ubiadu (I nagroda), Paulina Uszko 
z Ubiadu (II nagroda), Ilona Kli-
mek z Podola Górowej (III nagro-
da), Natalia Nieć z Porzecza (wy-
różnienie); senior proza: I nagrody 
nie przyznano, Małgorzata Turek 
z Milika (II nagroda), Joanna Dzie-
dzic z Nowego Sącza (III nagroda), 
Dawid Waligóra z Łososiny Dolnej 
i Katarzyna Zygmunt z Juraszowej 
(wyróżnienia).

(Na str. 13 drukujemy wiersz 
Aleksandry Stelmach oraz opowia-
danie Joanny Dziedzic).
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Sport

Siatkarka Dorota Pykosz zwróci-
ła się z apelem, aby dochód z po-
kazowych meczów Muszynianki 
Fakro Muszyna przekazać na cele 
charytatywne. Wkrótce „Złotka” 
znów zagrają razem.

Jak już informowaliśmy Firma 
DeGie wspólnie z FAKRO orga-
nizuje dwa siatkarskie spotka-
nia, w których wystąpią byłe za-
wodniczki Muszynianki FAKRO 
(w składzie, który przed pięcio-
ma laty wywalczył zwycięstwo 
w Mistrzostwach Polski). 

Dorota Pykosz, jedna z siat-
karek, która jeszcze do niedaw-
na broniła barw zespołu z Mu-
szyny, potwierdzając swój udział 
wystąpiła z propozycją, by do-
chód z imprezy przeznaczyć na 
rehabilitację i leczenie dwóch 
chorych dziewczynek ze Szkoły 
podstawowej w Rumii.

Wysłała w tej sprawie list do 
organizatorów. – Zwracam się 

z prośbą o przeznaczenie części 
środków uzyskanych na działania 
charytatywne, dla dwójki dziew-
czynek, ze SP nr 10 w Rumii, któ-
re potrzebują wsparcia finanso-
wego na rehabilitację – apeluje 
Dorota Pykosz. – Są to: Agat-
ka Machula, uczennica klasy Vc, 
która cierpi na miastenię, oraz 
Roksana Czerwionka – uczen-
nica klasy VIc – które ucierpia-
ła w wyniku wypadku samo-
chodowego. Agatka jest chora na 
miastenię. Zachorowała w wieku 
6 lat. Początkowo poruszała się 
o własnych siłach, obecnie jeździ 
na wózku, traci czucie w nogach 
i rękach. Do szkoły dowożona jest 
przez rodziców, a w klasie opie-
kują się nią koledzy wraz z na-
uczycielami. Jest bardzo zdolną 
i pracowitą dziewczynką. Posiada 
wózek elektryczny, którym mo-
głaby poruszać się po szkole, jed-
nak nie można go składać i prze-
wozić samochodem osobowym. 

Marzeniem rodziców Agatki jest 
zakup używanego samochodu 
z platformą do przewozu wóz-
ków inwalidzkich, jednakże nie 
maja aż takich środków finanso-
wych. Natomiast Roksana Czer-
wionka to dziewczynka, która 
ucierpiała w wyniku wypadku 
samochodowego. Jest po kilku 
operacjach, czeka ją jeszcze ope-
racja dłoni i uciążliwa rehabili-
tacja pozwalająca wrócić do po-
ruszania się o własnych nogach. 
Rodzice Roksany pomoc finanso-
wą chcieliby przeznaczyć na dal-
sze leczenie córki.

Pierwszy mecz odbędzie się 
4 czerwca o godz. 18. W Msza-
nie Dolnej rywalem „Złotek” bę-
dzie Wisła Kraków, dzień póź-
niej w Nowym Sączu zmierzą 
się z Eliteskami UE Kraków (po-
czątek o g. 16). Mecze uświetnią 
obchody 20–lecia istnienia fir-
my FAKRO. 

(JABU)

W VIII Międzynarodowym Ekstre-
malnym Maratonie Pieszym Kie-
rat 2011 pobito kolejny rekord fre-
kwencji. Na trasę wyruszyło 578 
zawodników. Rekordowy był rów-
nież czas pokonania 100–kilome-
trowej trasy.

Maciej Więcek z Krakowa potrze-
bował jedynie 12 godzin i 42 minut, 
aby dotrzeć do mety (dotychczaso-
wy rekord trasy wynosił 13 godzin 
i 52 minuty). Na trasie zaskakiwał 
organizatorów i sędziów, którzy 
nie spodziewali się tak szybkiego 
tempa. Na niektórych punktach 
kontrolnych sędziowie, czekając 
w środku nocy na zawodników, 
postanowili się zdrzemnąć. Nie 
spodziewali się, że pierwszy z za-
wodników pojawi się na punkcie 
kontrolnym tak szybko.

 – Wygranie Kieratu było moim 
marzeniem – mówił na mecie Ma-
ciej Więcek. – Starty w 100–km 
maratonach rozpocząłem wła-
śnie w Kieracie sześć lat temu, 
jednak przez ten czas nie udało 
mi się wygrywać. Teraz w końcu 
zwyciężyłem, z czego niesamowi-
cie się cieszę, chociaż bałem się, 
że go nie ukończę, bo rozbolała 

mnie pachwina. Udało się jednak 
wytrzymać ból.

Na mecie czekali na najszyb-
szego kieratowicza inni uczest-
nicy maratonu, ale wyłączcie Ci, 
którzy z trasy zeszli, nie kończąc 
zawodów. – Do piątego punktu 
kontrolnego dotarłam o godzinie 
piątej rano, doszłam jednak do 
wniosku, że zdrowie jest ważniej-
sze i odpuściłam – mówiła Iwona 
Baluk z Chełma. – Takiego wysił-
ku nigdy nie wykonałam i zrezy-
gnowałam. Trzeba się będzie lepiej 
przygotować i wrócić tu za rok. 

Kierat to sto kilometrów mar-
szu po Beskidzie Wyspowym 
i Gorcach (według wyznaczonej 
trasy, o której uczestnicy dowia-
dują się tuż przed startem). Pomysł 
zorganizowania pieszego górskie-
go maratonu zrodził się w 2003 
roku. Jego twórcą był Andrzej So-
choń, który w te strony przyjeż-
dżał jako turysta. Zachwycony 
pięknem Beskidu Wyspowego po-
stanowił właśnie tutaj zorganizo-
wać maraton pieszy. W Limano-
wej do swojego pomysłu namówił 
Andrzeja Pilawskiego, właścicie-
la biura turystycznego Limatur. 
Nazwa maratonu wymyślił So-
choń. Pierwszy raz był w Beski-
dzie Wyspowym czterdzieści lat 
temu. Wiele wsi nie miało jesz-
cze wtedy elektryczności i kie-
rat do napędu maszyn gospodar-
skich można było spotkać niemal 
na każdym podwórku. Do tego 
zorganizowany maraton to długie 
i uciążliwe wędrowanie wokół Li-
manowej. Stąd nazwa kierat paso-
wał idealnie.

Głównym organizatorem zawo-
dów jest Biuro Turystyczne Lima-
tur. Współorganizatorami są: UM 
Limanowa, UG Słopnice, GOPR 
Sekcja Operacyjna w Limanowej, 
ZSS nr 1 w Limanowej, Lima-
nowski Dom Kultury i Jednostka 
Strzelec z Tymbarku.

 (JABU), (TOP)

Siatkarki Banku BPS Muszynianki 
Fakro Muszyna są o krok od zdo-
bycia Mistrzostwa Polski. Do celu 
brakuje im tylko jednego zwycię-
stwa. Być może, kiedy czytacie 
Państwo ten numer DTS, siatkar-
ki z Muszyny są już mistrzyniami.

Po zwycięskiej półfinałowej ry-
walizacji z BKS Aluprof Bielsko 
Biała, zawodniczki Muszynianki 
toczą bój o złoto z Atom Trefl So-
pot. Podopieczne Bogdana Ser-
wińskiego wykorzystały atut 
własnej hali i w dwóch pierw-
szych spotkaniach pokonały ry-
walki (3–2 i 3–0). Teraz Muszy-
niankę czekają trudne spotkania 

w Sopocie. Jednak do końcowe-
go sukcesu brakuje już tylko jed-
nego zwycięstwa.

– Mimo olbrzymiego wy-
siłku włożonego w ten mecz, 
jak i w cały poprzedni tydzień 
moje zawodniczki wytrzymały 
to spotkanie kondycyjnie – po-
wiedział po drugim zwycię-
stwie w finale, Bogdan Serwiń-
ski. – Wydaje mi się, że w razie 
potrzeby wszystkie dałyby radę 
z sukcesem zagrać jeszcze je-
den, dwa sety. Na szczęście 
wszystko rozstrzygnęliśmy 
w trzech partiach. Teraz cze-
ka nas niesamowicie trudny 
wyjazd do Sopotu. Trzeci mecz 

zawsze jest bardzo ciężki. Pa-
trząc jednak na charakter mo-
jego zespołu, myślę, że podoła-
my. Będziemy walczyć o każdą 
piłkę.

Jeśli Muszyniance nie powie-
dzie się w Sopocie, to piąte de-
cydujące starcie odbędzie się 
w Muszynie. Terminy spotkań: 
27 maja (trzeci mecz), 28 maja 
(ewentualnie czwarty mecz), 31 
maja (ewentualnie piąty mecz).

Podopieczne Bogdana Ser-
wińskiego to wicemistrzy-
nie Polski z ubiegłego sezonu. 
Muszynianka złoto zdobywała 
w roku 2006, 2007 i 2009.

(JABU)

Mistrzostwo na wyciągnięcie ręki
Muszynianka znowu będzie w złotym blasku?

„Złotka” chcą zagrać 
dla chorych dzieci
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Budził sędziów 
po nocach
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Kierat to sto 
kilometrów marszu po 
Beskidzie Wyspowym 
i Gorcach (według 
wyznaczonej trasy, 
o której uczestnicy 
dowiadują się tuż 
przed startem). 
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Ryszard Nowak

La Mancha
To ogromny, 
największy po-
jedynczy ob-
szar winiarski na 
świecie położo-
ny na południo-
wy–wschód od 
Madrytu. Daw-
niej była to po-
łudniowa część 
Królestwa Ka-
stylii, sławna 
dzięki literackiej 
postaci Cervan-
tesa – Don Ki-
chota, dziś jest 
autonomicznym 
regionem Castil-
la–La Mancha. 
Region nawad-
niany jest przez 
Tag (Tajo), Júcar 

i Guadianę. 180 tysięcy hekta-
rów winnic podzielonych na wie-
le podregionów (Albacete, Cam-
po de Calatrava, Campo de San 
Juan), to rzeczywiście brzmi im-
ponująco. Tradycyjnie stolicą pro-
wincji La Mancha jest Ciudad Real. 
Miasto sławne było ze swych win 
w XVI w., złotym wieku kultury 
hiszpańskiej – malarstwa i litera-
tury. Ten generalnie płaski i mo-
notonny region, urozmaicony co 
najwyżej łagodnymi wzgórzami, 
wznosi się ok. 700 metrów n.p.m. 
Klimat jest ekstremalnie konty-
nentalny, z temperaturami od 
plus 40 stopni C w lecie, do minus 
15 stopni zimą.

Wino, które dziś prezentujemy 
ma przejrzysty, żywy różowy kolor 
z bukietem świeżych czerwonych 
owoców (maliny, poziomki, tru-
skawki). Vinhoz idealnie kompo-
nuje się z rybami oraz z delikatnymi 
daniami mięsnymi. Podane w od-
powiedniej temperaturze może do-
starczyć wielu przyjemnych chwil 
przy degustacji. A su Salud!

DAWID MIGACZ, Dom Kawy i Wina

Niech przemówi nagłówek
Po swoim pierwszym zesłaniu na śródziemnomorską wyspę Elbę, Napo-
leon Bonaparte raz jeszcze postanowił sięgnąć po władzę i z garstką wier-
nych wojsk wylądował na południu Francji. Tak rozpoczęło się pamiętne, 
a zarazem ostanie 100 dni Cesarza Francuzów, których końcowym akor-
dem była bitwa pod Waterloo. Bodaj najbardziej wymownie brzmią zmienia-
jące się w tonie tytuły prasowe, w miarę jak Bonaparte zbliżał się do Paryża. 
A wyglądało to mniej więcej tak: „Potwór korsykański wylądował”, „Uzur-
pator wkroczył do Grenoble”, „Bonaparte zdobył Lyon”, „Napoleon zbliża się 
do Fontainebleau” i wreszcie – „Jego Cesarska Mość oczekiwany jest jutro 
w swoim wiernym Paryżu”. Hm, jakby to powiedzieć: „Samorządowe bestie 
sądeckie właśnie pakują walizki i gotują się do marszu na Warszawę”. (JARO)
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„Z sercem na dłoni” 
w sobotę 28 maja 2011

na boisku sportowym przy ul. Zygmuntowskiej
– Szkoła Podstawowa nr 8, w godz. 1100 – 2100

Dochód z imprezy
zostanie przeznaczony
na dalszą renowację

kościoła parafialnego
(wykonanie posadzki w kościele)

III Festyn
Charytatywno -
Rekreacyjny

Fot. Paweł Kalina

W ramach festynu: 
konkursy, loteria fantowa

- każdy los wygrywa -
degustacje potraw, pokazy i zawody

do wygrania sprzęt agd, rowery, biżuteria
i wiele cennych nagród

Karuzela czeka, 
woła was z daleka…
Karuzela z prezesami, komendantami i dyrektorami kręci się jak 
koło fortuny (ostatnio wypadła literka „J” jak Jarosińska). Oba-
wiamy się, że w tym tempie niedługo zabraknie kandydatów, 
których kwalifikacje podążałyby w parze z odwagą oraz skłon-
nością do ekstremalnego ryzyka. W mnogości i częstotliwości 
zmian kadry menadżerskiej idą łeb w łeb sądecki PKS oraz szpital 
uzdrowiskowy w Krynicy–Zdroju. Policja i straż graniczna zosta-
ły daleko w tyle i teraz doganiają je muzea, gdzie jak wiadomo, 
czas z założenia nieco spowalnia. Owe tasowania potwierdzają 
pewną starą maksymę, iż kropla drąży skałę. Gdyby z perspekty-
wy czasu przyjrzeć się tej personalnej huśtawce, dostrzec moż-
na pewną stałą prawidłowość. Taką mianowicie, że prawie każdy 
prezes czy dyrektor wpada dokładnie w tę samą pułapkę i ginie 
od tych samych kul co jego poprzednik, ale, nim polegnie, stoczy 
bój, w trakcie którego uda mu się zrobić coś naprawdę dobrego 
i pożytecznego. Tak oto średni czas transformacji trwający około 
kilkunastu lat, nim zamknie się dodatnim bilansem płatniczym, 
zbilansuje się co najmniej kilkoma głowami rachmistrzów. Po-
dziwiamy tylko, skąd tylu chętnych do grania w rosyjską rulet-
ką. Wszak prawdopodobieństwo, że się przeżyje i wygra wynosi… 
No, dobrze. Nie kończmy, bo się nam jeszcze następni w kolej-
ce zniechęcą. „Hej hopsasa jak ona szybko mknie, hej dalej, dalej 
do zabawy spieszmy się”….
 (JARO)
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