
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

Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 7

Rozbity gang narkotykowy
Z  POL ICJ I .  Dziewięciu osobom z Nowego Sącza, zatrzymanym pod-
czas wspólnej akcji policjantów Centralnego Biura Śledczego oraz 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, prokuratura postawiła za-
rzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się 
produkcją i rozprowadzaniem narkotyków.   J STR. 4

Kiedyś pełzały, teraz chodzą 
SPRAWY I  LUDZ IE .  Olga i Patrycja Nieć, piętnastoletnie bliźniaczki z osie-
dla Helena, są po wylewie dokomorowym, któremu uległy podczas poro-
du. Dziewczynki nie chodziły, właściwie „pełzały”. Teraz poruszają się w 
miarę samodzielnie, używają jedynie lasek. Po czasach, kiedy musiały całe 
tygodnie spędzać w gipsie, pozostało tylko wspomnienie.   J STR. 6

Pomnik-kłopot w centrum miasta
WAŻNY PROBLEM. Co zrobić z sądeckiem pomnikiem Chwały Armii Ra-
dzieckiej? Gdyby akcja tych wydarzeń rozgrywała się np. w stanie wojennym 
sprawa byłaby prosta. Jakiś młody bojowiec solidarnościowego podziemia 
zakradłby się tam nocą i zamalował głoskę „ch”.    J STR. 12

Zaplanuj z nami tydzień 
– karnet nie tylko kulturalny

J STR. 13

Co się stało w sobotę na Wembley? 
Wyjaśnia to w swoim felietonie o. Fabian Błaszkiewicz SJ 

  J STR. 11.

Podaruj dziecku lekcję pływania 
Z okazji Dnia Dziecka DTS wraz ze szkołą pływania Tomasza Baliczka, rozdaje 
bezpłatne zaproszenia dla dzieci, na pięć lekcji pływania. Aby je zdobyć, 
wystarczy w piątek po godz. 14 zadzwonić pod  nr 606 454 948. 
Uwaga - liczy się kolejność zgłoszeń!

Dziennikarz 
to zawodowy 

dyletant  
KARIERA. Sądecki SPLOT  dał mu 

przepustkę do świata mediów. 
Najpierw jednak sam odwiedził 

kilka kontynentów. Uczył się 
przez rok w USA, później był 

nauczycielem angielskiego 
w Afryce. Teraz Bartosz Kurek 
z Tymbarku jest prezenterem 
i dziennikarzem Polsat News. 

J STR. 8

MAZAN BURMISTRZEM 
PIPIDÓWKI!
P O M Y S Ł .  Leszek Mazan proponuje, 
by Miasteczko Galicyjskie przemianować 
na Pipidówkę.  Znany dziennikarz i szwejkolog 
rodem z Nowego Sącza twierdzi, że problem 
słabej frekwencji tkwi w nazwie tego miejsca. 
Proponuje więc ochrzcić miasteczko - 
Pipidówką. Mazan jest gotów również zostać 
jej burmistrzem.
J STR. 3
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Witajcie 
w Pipidówce!

Na 
sąsiedniej 
stronie, 
najbar-
dziej zna-
ny dzien-

nikarz z sądeckim rodowodem 
rzuca pomysł, który – najdelikat-
niej rzecz ujmując – nie wszyst-
kim się spodoba. Leszek Mazan 
wkłada kij w mrowisko, a może 
nawet bawi się odbezpieczonym 
granatem, ale co tam! Mam ocho-
tę przyłączyć się do tej zabawy, 
z całą świadomością, że jeśli gra-
nat wybuchnie, obaj solidnie obe-
rwiemy. Ale mnie się Mazano-
wa Pipidówka podoba! Miasteczko 
Galicyjskie – miejsce fantastycz-
ne pod każdym względem – brzmi 
strasznie poważnie, a może nawet 
smutno. Pipidówka wręcz prze-
ciwnie! To genialna prowokacja 
marketingowa. Przemalowanie 
szyldu i promowanie tego miejsca 
jako Pipidówki, ma szansę spowo-
dować w Polsce ferment, którego 
efektem będzie korek autokarów 
wiozących ciekawskich, chcą-
cych zobaczyć Pipidówkę. Nazwa 
już jest, teraz tylko jacyś spece od 
pijaru muszą opracować strategię 
promocyjną, dzięki której każda 
szkolna wycieczka będzie chciała 
mieć zdjęcie w Pipidówce i kupić 
oryginalną pamiątkę. Nie trzeba 
dodawać, że przy okazji każdy zje 
tam u Kaśki Sułkowskiej pipidów-
kowe pierogi itd. Dalej wyobraź-
nię można już swobodnie puścić 
na szerokie wody, bo aż się prosi 
zorganizować w Pipidówce ogól-
nopolski festiwal śpiewaków i dzi-
waków wszelakich. Nie tylko przy 
tej okazji do Pipidówki zjadą wozy 
transmisyjne wszystkich telewizji, 
a może nawet ogólnopolskie ga-
zety będą chciały tam mieć stałe-
go korespondenta. A zresztą co ja 
tu będę proch wymyślał, pewnie 
znajdziemy to wszystko w pro-
gramie wyborczym samozwań-
czego pretendenta na burmistrza 
Pipidówki – Leszka Mazana. Tyl-
ko dajmy mu się wybrać na to sta-
nowisko. Sprawa oczywiście nie 
będzie łatwa, bo żeby plan się po-
wiódł, trzeba będzie przekłuć kil-
ka nadętych sądeckich balonów, 
które – już to widzę – zapowietrzą 
się ze świętego oburzenia – Pipi-
dówka? Po moim trupie!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

2 CZERWCA ( 1996)  w Nowym 
Sączu zmarła Weronika Danie-
lewska – najstarsza kioskarka 
w Polsce – jeszcze w wieku 100 
lat pracowała w kiosku Ruchu 
przy al. Batorego. Ur. 7 sierpnia 
1890 r. w Janowcu Lubelskim.

3 CZERWCA (2001)  w No-
wym Sączu odbyło się refe-
rendum w sprawie odwołania 
Rady Miasta. Niska referendal-
na frekwencja – ok. 15 proc. 
– sprawiła, że miejski plebi-
scyt okazał się nieskuteczny. 
Do przesilenia w sądeckim sa-
morządzie doszło kilka miesię-
cy wcześniej z powodu planów 
sprzedaży przez Radę atrakcyj-
nych gruntów w centrum mia-
sta, tzw. Starej Sandecji. Prze-
ciwnicy sprzedaży gruntów 
zawiązali komitet referendal-
ny, na czele którego stanęła 
Marta Bilska–Kubacka.

4 CZERWCA ( 1992)  w ostat-
nim dniu urzędowania premier 
Jan Olszewski powołał na stano-
wisko wojewody nowosądeckie-
go Józefa Jungiewicza. Ten dzia-
łacz „Solidarności” pracował 

wcześniej w Sądeckich Zakła-
dach Elektro–Węglowych. Od-
wołany został 27 sierpnia 1993 r.

5 CZERWCA ( 1944)  trzy sa-
moloty alianckie, które wy-
startowały z Brindisi we Wło-
szech, dokonały pod Mogielicą 
w Beskidzie Wyspowym zrzu-
tu kilkunastu kontenerów bro-
ni i amunicji, przeznaczonych 
dla partyzantów Armii Krajowej 
z rejonu Nowego Sącza.

6 CZERWCA ( 1992)  w Piw-
nicznej, 60 lat po wybudowa-
niu pierwszej pijalni wód mine-
ralnych oddano do użytku nowy 
obiekt zdrojowy.

7 CZERWCA (2003)  zmarł ks. 
Władysław Podraza przez 41 lat 
proboszcz parafii Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Krynicy 
i honorowy obywatel tego mia-
sta. Ur. W 1920 r.

8 CZERWCA ( 1933)  Wydział 
Powiatowy w Limanowej za-
twierdził protokół zbadania 
wody w Szczawie i powołał tam 
uzdrowisko.

Śmieszny filmik 2
Jadąc, a właściwie pełznąc uli-
cą Pijarską w godzinach poranne-
go szczytu przypomniał się nam taki 
„śmieszny filmik”, krążący swe-
go czasu w Internecie. Aleją jedzie 
śmieciarka, a obsługujący ją chłop-
cy w jastrzębiej pozie a’la Leonardo 
di Caprio na dziobie „Titanica” pod-
rywają idącą chodnikiem dziewczy-
nę. Ta jest tak zapatrzona w adora-
torów, że w porywie uniesienia nie 
zauważa wyrastającej przed nią la-
tarni i ... Rozbawieni uwodziciele 
odjeżdżają pomarańczową limuzy-
ną i machają na pożegnanie słania-
jącej się na trotuarze panience. Za 
to na Pijarskiej śmieciarka majesta-
tycznie zatrzymuje się co kilka me-
trów, a pracownicy z niezwykłym 
wprost namaszczeniem celebru-
ją akt opróżniania. Pojemnika ma się 
rozumieć. Byłoby fajnie gdyby nie 
pewien drobiazg. Wszystko to dzie-
je się, gdy do pracy zdąża cały per-
sonel więzienia (za wyjątkiem osa-
dzonych), sądu, policji oraz licznie 
zlokalizowanych tam firm i instytu-
cji. Zahipnotyzowani widokiem kie-
rowcy muszą bardzo uważać, żeby 
nie przywalić sobie w zderzak, a po-
tem, jakby było mało, dołożyć jesz-
cze w „filmowy dziób”. 

(JARO)

SMS

SZTUKA.  W kościele Trój-
cy Świętej w Dąbrówce Polskiej 
znajduje się sztandar z wize-
runkiem św. Stanisława Kost-
ki. Autorem obrazu jest praw-
dopodobnie Bolesław Barbacki. 
Gdyby się to potwierdziło, by-
łaby to spora sensacja.

O swoim odkryciu poinfor-
mował nas Jan Michał Rucha-
ła z Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Nowym Są-
czu. Teraz sprawą mają się za-
jąć specjaliści. – Identyfikacji 
może dokonać Piotr Moska-
la, absolwent ASP i wielki fan 
Barbackiego – mówi Ruchała. 

W latach 30. ub. wieku ks. 
Michał Kuc rozpoczął moder-
nizację kościoła św. Rocha. 
Znany był także z działalności 
na rzecz młodzieży. Stowa-
rzyszeniu Młodzieży Katolic-
kiej udostępnił nawet lokum 
na plebanii. W 1932 r. poświę-
cono sztandar grupy, na któ-
rym widnieje wizerunek św. 
Stanisława Kostki, autorstwa 
– jak twierdzi Ruchała – Bo-
lesława Barbackiego. Obecnie 
sztandar znajduje się w ko-
ściele Trójcy Świętej. Odna-
lazł go wraz z dwoma innymi 

– z wizerunkiem św. Kingi 
i św. Józefa – proboszcz pa-
rafii ks. Józef Janas i oddał do 
renowacji. 

– Na temat sztanda-
ru wyczytałem w doku-
mentach źródłowych Józefa 

Jabłońskiego,  wzmianki 
o nim są również w „Kroni-
ce Dąbrówki”, którą posia-
dam – mówi Ruchała i z nie-
cierpliwością czeka na efekty 
identyfikacji obrazu. 

(ART)

Sztandar Barbackiego? 
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Dzisiaj o godz. 10 prezydent 
Ryszard Nowak przekaże gru-
pie młodzieży z parafii św. Ka-
zimierza symboliczny klucz 
naszego miasta. Młodzież za-
wiezie go na Pola Lednic-
kie. Tym sposobem Nowy Sącz 
włączy się do ogólnopolskiej 
Akcji Klucz. 

4 czerwca podczas XV Spo-
tkania Młodych LEDNICA 2000 
rozdawane będą klucze do Nie-
ba z cytatami: „Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi” (Jan Paweł 
II) i „Tobie daję klucze Kró-
lestwa” (Mt 16,19). W zamian 

osoby przybywające na spo-
tkanie młodych proszone są 
o przywiezienie na Lednicę 
kluczy do swoich serc. W akcje 
włączają się miasta, a ozdobne 
klucze trafią na wystawę, któ-
ra powstanie w Ośrodku im. 
Jana Pawła II na Polach Lednic-
kich. W ten symboliczny spo-
sób miasta, otwierają się na nas 
wszystkich, na wiarę, na Chry-
stusa. Do Lednicy trafią rów-
nież klucze od osób znanych ze 
świata mediów, kultury, poli-
tyki i sportu.

(UM)

A to ciekawe

Klucz 
do nieba
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Trwa rekrutacja – ostatnie wolne miejsca w klasach pierwszych!!!

Akademickie Liceum i Gimnazjum im. Króla Boles awa Chrobrego w Nowym S czu 
ul. Jagiello ska 63

tel. (18) 442 31 06   http://akademickie.wsb-nlu.edu.pl/

Jeste  dobry – mo esz by  przyj ty ju  dzi !!!
Bezpieczna szko a 

(zatrudniamy pracowników ochrony)!
Najlepsze wyniki nauczania w mie cie 

(ranking „Gazety Wyborczej” 2011)!
Najni sze czesne w regionie! 

Komfort nauki i rado  wiedzy!

PODARUJ SWOJEMU DZIECKU 
ODROBIN  LUKSUSU!!!

R E K L A M A

Informacje

POMYSŁ.  Leszek Mazan proponuje, 
by Miasteczko Galicyjskie przemiano-
wać na Pipidówkę. Znany dziennikarz 
i szwejkolog rodem z Nowego Sącza 
twierdzi, że problem słabej frekwencji 
tkwi w nazwie tego miejsca. Proponuje 
więc ochrzcić miasteczko – Pipidów-
ką. Mazan jest gotów również zostać jej 
burmistrzem.

Dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu Robert Ślusarek 
słabą frekwencję trustów w Mia-
steczku Galicyjskim upatruje w bra-
ku dogodnego dojazdu komunika-
cją miejską. Leszek Mazan nie zgadza 
się z tym i twierdzi, że problem tkwi 
w nazwie. Pipidówka – jego zda-
niem – zrobi medialną furorę w Pol-
sce i dzięki temu przyciągnie do mia-
steczka turystów.

Mazan pomysł powstania takie-
go miejsca w Nowym Sączu uważa 
za doskonały i wyraża pełen podziw 
dla organizatorów przedsięwzię-
cia, którzy z niezwykłą staranno-
ścią chcą oddać klimat XIX–wiecz-
nego miasteczka.

– Należy jednak odejść od pró-
by przekazania w 100 procentach 
prawdy historycznej w imię uczy-
nienia tego miejsca atrakcyjnym. 
Dla ludzi ze Szczecina, Poznania 
czy Mazur nazwa Miasteczko Ga-
licyjskie literalnie nie mówi nic. 
Za to Pipidówkę zna każdy – mówi 
dla DTS Leszek Mazan i przypomi-
na, że jako pierwszy tego określe-
nia użył Michał Bałucki w książ-
ce „Pan burmistrz z Pipidówki”, 
wydanej po raz pierwszy w 1887 
roku. Teraz można byłoby ją skró-
cić i wydać jako broszurę reklamu-
jącą Miasteczko. Zdaniem Maza-
na taka nazwa rozsławiłaby Nowy 
Sącz i każdy, choć narzeka na pi-
pidówki, do takiej akurat chciał-
by wybrać się choćby z ciekawo-
ści. On sam marzy, by zostać jej 
burmistrzem.

– Trudno powiedzieć, że miesz-
kańcy Nowego Sącza nie mają po-
czucia humoru. Mają, ale na hasło 

Pipidówka krzywią się – twier-
dzi Mazan. 

Pomysł podoba się natomiast Ka-
tarzynie Sułkowskiej, która od kil-
ku tygodni prowadzi w Miasteczku 
Galicyjskim lokal gastronomiczny. 
– Patrząc pod kątem komercyjnym, 
to chwytliwa nazwa. Ja ją kupuję. 
Na pewno są tacy, którzy powiedzą, 
że to umniejsza powagi miejsca. Po-
czują się urażeni. Jednak przyjeż-
dżając do takiej Pipidówki, mogą 
mile się zaskoczyć. Jeśli włodarze 
mają poczucie humoru, powinni na 
to przystać – mówi Katarzyna Suł-
kowska z „CK Gospoda”. Notabene 
zdaniem Leszka Mazana ta nazwa, 
jak i wiele innych w Miasteczku, jest 
na wyrost stylizowana i karczma po-
winna nazywać się Austeria.

Dyrektor Muzeum Okręgowego 
zawiadującego Miasteczkiem Gali-
cyjskim przyznaje, że poczucie hu-
moru ma, ale nie może śmiać się 
z obowiązujących go przepisów. 
Przez pięć lat realizacji projektu 

Miasteczko Galicyjskie, które jest 
finansowane z unijnych dotacji, nie 
można wprowadzać do niego żad-
nych zmian, podobnie jak nie moż-
na generować z niego żadnego zy-
sku. – Propozycja Leszka Mazana 
jest ciekawa, ale na tym etapie re-
alizacji projektu nie możemy zmie-
nić nazwy. Mamy pięć lat, by się 
zastanowić nad jej nowym brzmie-
niem. Są inne pomysły, na przykład 
Miasteczko Staropolskie czy Wieś 
Prowincjonalna – mówi Ślusarek, 
który obecnie zastanawia się, jak 
przyciągnąć mieszkańców Nowe-
go Sącza i turystów do Miasteczka. 
Przyczyn niewielkiej liczby odwie-
dzin (choć z drugiej strony podaje, 
że przez pięć miesięcy funkcjono-
wania Miasteczka frekwencja wzro-
sła na terenie skansenu o 40 proc. 
w porównaniu do roku ub., Sądec-
ki Park Etnograficzny odwiedziło już 
7200 osób) upatruje w braku dogod-
nego dojazdu komunikacją miejską. 
– Szczególnie w weekendy, gdzie 

w stronę Piątkowej kursuje tylko 
jeden autobus i to bardzo rzadko 
– mówił na poniedziałkowej kon-
ferencji prasowej, podczas której 
przedstawiał bogaty program im-
prez przygotowywanych na wakacje 
przez Muzeum. Za pośrednictwem 
mediów zaapelował do władz miasta 
i Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego, by zaradziły pro-
blemowi. Rzeczniczka prasowa UM 
Małgorzata Grybel twierdzi, że na 
dziennik podawczy, ani do MPK 
jeszcze nie wpłynęły żadne postula-
ty ze strony Miasteczka Galicyjskie-
go. – Niemniej prezes MPK, Andrzej 
Górski, informuje, że trwają obec-
nie prace nad poprawą rozwiązań 
komunikacyjnych w mieście oraz 
ustalaniem nowych rozkładów jaz-
dy i wszystkie tego typu propozycje 
będą brane pod uwagę – mówi Gry-
bel. Dodaje, że do Miasteczka można 
dojechać w weekendy linią 25, któ-
ra kursuje 11 razy w ciągu dnia. – To 
chyba nie jest mało? – mówi.  (KG)

Mazan burmistrzem Pipidówki!

Katarzyna Sułkowska prowadząca na terenie Miasteczka Galicyjskiego „CK Gospodę” chętnie 
przeprowadziłaby się do Pipidówki   Fot. Katarzyna Gajdosz

Sąd powiedział: Basta!
Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Krakowie odrzucił skargę radne-
go powiatowego Edwarda Ciągły na 
uchwałę Rady Powiatu Nowosądeckie-
go z dnia 30 listopada 2010 r. w spra-
wie wyboru przewodniczącego Rady 
Powiatu Nowosądeckiego. Przypomnij-
my, że Edward Ciągło (przewodniczący 
Klubu Radnych PiS) wniósł skargę do-
magając się stwierdzenia nieważności 
uchwały i tym samym stwierdzenia, 
że wybór na przewodniczącego Rady 
Wiesława Basty jest nieważny. Podno-
sił, że Basta głosował na siebie podczas 
procedury wyboru przewodniczącego 
Rady. WSA odrzucił skargę, stwierdza-
jąc między innymi, że Edward Ciągło nie 
był osobą mogącą ją wnieść.

Lemański zastępcą
Marek Lemański został zastęp-

cą dyrektora Szpitala im. dr. J. Dietla 
w Krynicy–Zdroju. W krynickiej lecznicy 
pracuje od 2004 r. Lek. Marek Lemań-
ski (ur. w 1955 r. w Myszkowie), w 1980 
r. ukończył Śląską Akademię Medyczną 
w Katowicach. Ma II stopień specjaliza-
cji w zakresie chirurgii ogólnej. W SPZOZ 
w Krynicy–Zdroju zatrudniony od 2004 
r. na stanowisku starszego asystenta 
oddziału chirurgii ogólnej i urazowo–
ortopedycznej, od 2005 r. pełnił funkcje 
zastępcy ordynatora oddziału chirurgii 
ogólnej i urazowo–ortopedycznej, a od 
2007 r. pełni obowiązki zastępcy ordy-
natora oddziału chirurgii ogólnej.

Drzwi wyobraźni 
Samorządowcy i parlamentarzyści 

z Nowego Sącza w Dniu Dziecka wzięli 
udział w zajęciach plastycznych w ra-
tuszu. W ten sposób miasto chciało 
zwrócić uwagę na problem zmniejsza-
nia godzin plastyki i muzyki w szko-
łach podstawowych i gimnazjach. – To 
ma być nasze wołanie o zaniechanie 
tych działań. Zainteresowaliśmy już tym 
problemem Rzecznika Praw Dziecka, 
Kanclerza Kapituły Orderu Uśmiechu 
– mówi organizator akcji sądecki artysta 
i nauczyciel plastyki Stanisław Szarek. 

Tydzień w skrócie

Dokończenie na str. 4
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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

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

– Dziecko od momentu, kiedy zaczyna 
kreślić na papierze pierwsze kreski uka-
zuje chęć podzielenia się swoim świa-
tem z otoczeniem. Obraz ukazuje wnę-
trze dziecka, jego stan emocjonalny. 
Sztuka pobudza wyobraźnię, wyzwa-
la emocje, pokazuje wrażliwość dziec-
ka. Nie chcemy pozwolić, aby odbierano 
te godziny i zamykano „drzwi wyobraź-
ni”, bez której nie ma postępu. Rysun-
ki namalowane przez polityków i samo-
rządowców trafią na specjalną aukcję, 
z której dochód przeznaczony zostanie 
na pomoc dzieciom.

Plagiat i wyłudzenie? 
Czy Fundacja Rozwoju Edukacji 

i Nauki w Tarnowie, której do lute-
go prezesem był rektor WSB Krzysz-
tof Pawłowski, dopuściła się plagiatu, 
starając się o środki unijne? Spra-
wą zajęła się Prokuratura Okręgowa 
w Krakowie po doniesieniu pracowni-
ków Małopolskiego Urzędu Marszał-
kowskiego. Prokuratura sprawdza, 
czy Fundacja dopuściła się wyłudze-
nia ponad miliona złotych, poświad-
czyła nieprawdę i naruszyła prawa 
autorskie w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej? Rektor uważa, że to nie-
porozumienie i szybko zostanie wy-
jaśnione. Podkreśla przy tym, że nie 
jest już prezesem Fundacji, a jego re-
zygnacja z funkcji nie ma nic wspól-
nego z zaistniałą sytuacją. Zapowie-
dział na przyszły tydzień zwołanie 
konferencji prasowej w tej sprawie.

Jabłka dla wolontariuszy
Starosta Jan Golonka uhonoro-

wał działaczy krynickich stowarzyszeń 
pracujących na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych. Przewodniczący 
Rady Powiatu Nowosądeckiego Wie-
sław Basta Złotymi Jabłkami Sądec-
kimi odznaczył: Rozalię Jarząbek, Ali-
nę Jaśkiewicz, Kazimierę Ozimek, Zofię 
Robotycką oraz Stanisławę i Eugeniu-
sza Borowców, a Srebrne Jabłka Sądec-
kie otrzymali: Tadeusz Natkański, Sta-
nisław Sikorski, Danuta Zagarłowska, 
Józef Kamiński i Jan Rogóża. 

Tydzień w skrócie

Dokończenie ze str. 3
Z  POL ICJ I .  Dziewięciu osobom 
z Nowego Sącza, zatrzymanym pod-
czas wspólnej akcji policjantów Cen-
tralnego Biura Śledczego oraz Kar-
packiego Oddziału Straży Granicznej, 
prokuratura postawiła zarzut udziału 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej, zajmującej się produkcją i roz-
prowadzaniem narkotyków. 

W mieszkaniu lidera grupy znaleź-
li profesjonalną i zautomatyzowaną 
wodną plantację konopi indyjskiej 
(około 100 krzewów w różnych fa-
zach wzrostu) oraz kilka tysięcy 
nasion tej rośliny przygotowanych 
do wysiewu. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli również środki odu-
rzające – marihuanę, amfetami-
nę i ecstasy. 

– Potwierdziły się także wcze-
śniejsze ustalenia o tym, że grupa 

przestępcza dysponuje bronią 
palną – odnaleziony został re-
wolwer i amunicja – informu-
je Komenda Wojewódzka Policji 
w Krakowie.

Ośmiu z zatrzymanych tymcza-
sowo aresztowano. Policja nie wy-
klucza dalszych zatrzymań w tej 
sprawie. 

– Grupa działała głównie 
na terenie Sądecczyzny – tylko 
w 2010 roku jej członkowie mo-
gli wprowadzić na rynek kilka-
dziesiąt kilogramów narkotyków 
(głównie amfetaminy i marihu-
any) o czarnorynkowej war-
tości co najmniej dwóch mi-
lionów złotych. Poprzez dobrze 
zorganizowaną siatkę deale-
rów, narkotyki trafiały do pu-
bów, dyskotek i szkół – informu-
ją funkcjonariusze. 

Rozbity gang narkotykowy

Funkcjonariusze weszli w tym samym czasie do kilkunastu 
mieszkań podejrzanych w Nowym Sączu   FOT. ARCH. KWP W KRAKOWIE 

R E K L A M A

EDUKACJA.  Nawet 8 tysięcy złotych 
mogą zaoszczędzić uczniowie, któ-
rzy podejmą naukę w szkołach po-
nadgimnazjalnych prowadzonych 
przez powiat nowosądecki. Nie tylko 
oszczędzą, ale zdobędą nowe umie-
jętności i certyfikaty ukończenia spe-
cjalistycznych kursów. 

– To bardzo proste – mówi Ryszard 
Poradowski, członek Zarządu Po-
wiatu Nowosądeckiego. – W więk-
szości naszych szkół prowadzone 
są kursy, których zrobienie poza 
szkołą kosztowałoby kilka tysięcy 
złotych. Tymczasem, w szkołach 
powiatowych, uczniowie mogą je 
zrobić za darmo. Z takimi certyfi-
katami mają od razu po szkole moż-
liwość zatrudnienia w atrakcyjnym 
zawodzie czy też dorobienia sobie 
do studiów. To kusząca oferta.

Na przykład w Zespole Szkół Rol-
niczych CKP w Nawojowej, ucznio-
wie mogą ukończyć kurs prawa 

jazdy kat. A+E, kurs AutoCad, Pho-
toshop, Ochrony roślin, Eksploata-
cji wybranych maszyn rolniczych, 
Konserwatora zieleni, Bukieciar-
stwa, Kucia koni, Inseminacji i Ko-
rekcji racic.

– Kończąc te kursy, w ciągu 
czterech lat nauki w szkole moż-
na dodatkowo zaoszczędzić około 

ośmiu tysięcy złotych – mówi Ry-
szard Poradowski. – Nie trzeba więc 
„naciągać” na koszty rodziców, 
aby mieć kwalifikacje i umiejęt-
ności, których uzyskanie dotych-
czas było niemożliwe lub bardzo 
kosztowne.

Największą bolączką kształce-
nia zawodowego w naszym kra-
ju są niewystarczające umiejętno-
ści praktyczne. Na przeszkodzie stoi 
nie tyle zły program nauczania, ile 
brak środków na jego realizację. 
Dzięki programowi Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Mało-
polsce realizowanemu w powiato-
wych szkołach przez najbliższe lata 
można o tym problemie zapomnieć. 
Dzięki programowi absolwenci koń-
czący naukę uzyskują umiejętności 
i kwalifikacje, które ułatwią im wej-
ście na coraz bardziej wymagający 
rynek pracy. 

W przypadku Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Starym Sączu, 

uczniowie mają możliwość ukoń-
czenia kursów: Pilarza–drwala 
operatora pilarki spalinowej, Bra-
karza, Prawa jazdy kat. B+E, kur-
sów komputerowych AutoCad 
i GIS. Podobnie jak w przypad-
ku Nawojowej koszt tych kursów 
i związanych z nimi kwalifikacja-
mi to blisko 7000 zł. Niewielu ro-
dziców byłoby stać na zapłacenie 
takich kwot.

W ramach „Modernizacji” 
uczniowie korzystają ponadto z do-
datkowych zajęć z matematyki, bio-
logii, języka angielskiego, nowo-
czesnych technologii i poradnictwa 
zawodowego. 

– To darmowe korepetycje, bo 
zajęcia odbywają się w małych 
grupach, a nauczyciele dostoso-
wują program do potrzeb uczniów 
– tłumaczy Ryszard Poradowski.

MARIA OLSZOWSKA
rzecznik prasowy Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu

Na szkole można oszczędzić 

Uczniowie w trakcie zajęć 
i egzaminu z „Modernizacji 
Kształcenia Zawodowego 
w Małopolsce”   FOT. ARCH. 
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Gospodarka

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

ROZMOWA z JANEM DUDĄ, współ-
twórcą Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych

– W niedzielę, w Łącku podczas ob-
chodów 30. rocznicy zarejestrowania 
NSZZ RI „Solidarność” powiedział Pan, 
że dziś polityka widzi w was, działa-
czach „S”, ludzi nie pasujących do te-
raźniejszości, pieszczotliwie nazywając 
legendami Solidarności. Jak Pan sam 
siebie postrzega w tym kontekście?

– Łatwo jest mówić, że wyra-
stamy z Solidarności, chcemy pie-
lęgnować jej ideały. Dużo trudniej 
natomiast jest tak postępować. Moż-
na mówić o państwie solidarnym, 
cóż z tego, jeżeli ludzie, którzy chcą 
tworzyć takie państwo, o solidarno-
ści niewielkie mają pojęcie. Jesteśmy 
dla nich wyrzutem sumienia. My 
potrafiliśmy solidarnie działać. Czuję 
się na rozdrożu, kiedy porównuję te 
nasze ideały z lat 80. do tego, co dziś 
próbuje się mówić o Solidarności. 
– Czym więc jest dziś Solidarność?

– Dla mnie tym samym. Jestem 
człowiekiem Solidarności i dla 
mnie nie ma innej. Tylko ludzie się 
zmieniają. 

– 30 lat temu walczyliście o konkret-
ne postulaty – zagwarantowanie wła-
sności i wolności w obronie ziemi, 
zrównanie praw rolników indywidu-
alnych z prawami gospodarstw pań-
stwowych… Teraz o co walczy „Soli-
darność” RI?

– Problemy rolników są duże. 
Wieś się starzeje, a rolnictwo to 
przecież nie tylko produkcja, ale 
i sposób bycia, postrzegania świa-
ta. To wszystko zaczyna odchodzić 
do lamusa. O utrwalenie tych war-
tości należy powalczyć. Na pewno 
trudno jest rolnikowi, szczególnie 
z naszych południowych regionów, 
porówynwać się z rolnikiem kil-
kudziesięcio czy nawet kilkuset-
hektarowym. Związek może więc 
próbować pomagać tym małym 
gospodarstwom, wskazując róż-
ne inne formy zarobkowania – na 
przykład wspierać agroturystykę. 
W pojedynkę niewiele się zrobi.
– Zmiany, jakie zaszły przez lata po re-
formie ustroju, choćby wejście Polski 
do Unii Europejskiej, pomogły rolnikom? 
Wciąż protestują, twierdząc, że ich 
działania ograniczają przepisy unijne…

– Pomogły w sferze materialnej. 
Rolnicy otrzymują dopłaty, czyli 

konkretne pieniądze. Ale one są też 
dla nich zagrożeniem. Tam, gdzie 
próbuje się jakąś grupę społeczną 
wspierać, nic dobrego nie wycho-
dzi. Jeżeli dotujemy produkcję, po 

kilkunastu latach może się okazać, 
że nie potrafimy produkować bez 
wsparcia. A to już nie ma nic wspól-
nego z wolnym rynkiem. Przykład 
– cukier. Próbuje nam się wmówić, 
że mamy wolny rynek. Tymczasem 
ograniczyliśmy produkcję cukru, 
bo nam to narzucono. I tak w ciągu 
miesiąca, dwóch, cena cukru wzro-
sła o 150 procent. Tak może się stać 
teraz z każdym innym produktem. 
Sztuczne sterowanie gospodarką, 
zza biurka, źle się kończy. Licząc 
na dopłaty, przestajemy sami szu-
kać rozwiązania naszych proble-
mów. Przez 10, 15 lat będą za nas 
załatwiać, ale musimy zacząć my-
śleć już teraz, co będzie, gdy tego 
zabraknie. 
– Kiedy rozmawiałam z Pana córką 
– zdobywczynią 3.miejsca w konkursie 
nt. Solidarności – stwierdziła, że żyje-
my w utopii naszych rodziców. Żyjemy 
w Pana utopii?

– Jeżeli ktoś wtedy, w latach 80. 
powiedziałby mi, że za 20–30 lat 
będzie w Polsce taj jak jest obecnie, 
nie uwierzyłbym. W tym sensie to 
jest utopia. Marzyło nam się wiele 
rzeczy. I wiele udało się osiągnąć.
– Czego się nie udało?

– Jest kilka spraw niedokończo-
nych. Choćby kwestia tego, co na-
zywamy uwłaszczeniem. Rządzą-
cy nie mieli chyba pomysłu, jak 
podzielić majątek wypracowany 
przez wszystkich i tak dostał się 
on do wąskiej grupy ludzi. Nawet 
nie pomyśleliśmy o tym, żeby jego 
część przeznaczyć na ubezpiecze-
nia społeczne. Teraz ten ciężar dłu-
gu przesuwamy na kolejne pokole-
nia. I gdzie tu solidarność? Mamy 
być solidarni również z tymi, którzy 
przyjdą po nas, a co im dajemy? Po-
tężne długi. Oby to nie miało takie-
go finału jak w Grecji czy Portugalii. 
– W latach 80. lansowaliście hasło: Je-
śli nas zarejestrujecie, bułkę z szynką 
jeść będziecie! Apetyty rośnie w miarę 
jedzenie, jak dziś ono by brzmiało?

– Nie potrafię powiedzieć. Dziś 
ważniejsze od spraw ekonomicz-
nych są sprawy polityczne. Pew-
nie to nie brzmi dobrze z ust związ-
kowca, ale bez polityki nic się nie 
da zrobić. 
– Czyli dziś rejestrowalibyście się jako 
partia? 

– W tej chwili mamy bardziej po-
lityczne niż ekonomiczne postulaty. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Nic się nie da zrobić bez polityki
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Olga i Patrycja Nieć, piętnastoletnie bliź-
niaczki z osiedla Helena, są po wylewie 
dokomorowym, któremu uległy pod-
czas porodu. Dziewczynki nie chodziły, 
właściwie „pełzały”. Teraz poruszają się 
w miarę samodzielnie, używają jedynie 
lasek. Po czasach kiedy musiały całe ty-
godnie spędzać w gipsie, pozostało tylko 
wspomnienie. Bliźniaczki snują śmiałe 
plany na przyszłość.

Szok po pierwszej diagnozie
Dziewczyny urodziły się w No-

wym Sączu, w 32 tygodniu ciąży. Wa-
żyły ledwie po dwa kilogramy i leża-
ły w inkubatorach. Jednak ze szpitala 
wypisano je, twierdząc, że są w do-
brym stanie. Rodzina w ogóle nie 
spodziewała się, że coś może być nie 
w porządku. 

– Trzy razy w miesiącu jeździli-
śmy do Krakowa na kontrole do kli-
niki dla wcześniaków. Kiedy dziew-
czynki miały sześć miesięcy, okazało 
się, że nie mogą siedzieć samodziel-
nie – mówi matka bliźniaczek.

To był pierwszy sygnał, aby zba-
dać dziewczynki u specjalisty. Tak 
trafiły do doktor Marii Drewniak. Od 
niej rodzice usłyszeli, że bliźniaczki 
przechodzą dziecięce porażenie mó-
zgowe. To był dla nich szok, jednak 
nie zastanawiali się długo nad swoją 
sytuacją, zaczęli działać. Rozpoczę-
li intensywną rehabilitację. Trasa do 
Krakowa stała się rutyną, odwiedzali 
także inne kliniki. 

– Musiałam zrezygnować z pra-
cy. Rehabilitacja córek odbywała się 
cztery razy dziennie z każdą. W Kra-
kowie pokazano nam, jak te ćwi-
czenia mają wyglądać. Zaczęliśmy 

z mężem ćwiczyć w domu z dzieć-
mi. Ćwiczyliśmy metodą Vojty. Jest 
to terapia stosowana przy rehabili-
tacji dzieci z porażeniem mózgowym 
– dodaje Halina Nieć. 

Przez Casertę do Mielna
Kiedy Patrycja i Olga miały dwa 

latka rodzina Nieciów wyjechała do 
Włoch, do Caserty. Tam bardzo dużo 
pomógł im nieżyjący już brat mamy 
dziewczynek. Tam też dowiedzie-
li się, że teraz muszą ćwiczyć inną 
metodą. W Casercie uzyskali rów-
nież informacje, że dziewczynki mu-
szą jeździć konno, że ważna jest praca 
bioder. Tamtejszy lekarz stwierdził, że 
wszystkie mięśnie i ścięgna są w po-
rządku, ale potrzebna jest intensyw-
na rehabilitacja. W tym celu rodzice 

piętnastolatek kupili specjalny kojec, 
w którym dziewczynki się poruszały. 
Potem konia, aby mogły na nim co-
dziennie jeździć. W domu posiadają 
m.in. drabinki, rowerek stacjonar-
ny, pochylnię, pionizator. Wiele z po-
trzebnych do rehabilitacji urządzeń 
wykonał ojciec dziewczyn, Jerzy Nieć.

W styczniu 2001 r. po raz pierwszy 
siostry pojechały na turnus rehabilita-
cyjny dla dzieci z porażeniem mózgo-
wym do ośrodka Euromed w Miel-
nie. Jeżdżą tam zresztą do dzisiaj. Po 
pierwszym miesiącu tego turnusu 
dziewczynki zaczęły chodzić o kulach. 

– Zrobiły niesamowite postępy. 
Na początku nie potrafiły się nawet 
samodzielnie poruszać, raczkowały 
tylko. Nie umiały wstać– wspomina 
ojciec sióstr. 

Sześć tygodni w gipsie
Pięć lat po pierwszej wizycie w Mi-

lenie pojechali do Otwocka, na kon-
sultacje ze znanym ortopedą prof. Ja-
rosławem Czubakiem. Okazało się, że 
dzieci muszą mieć operację trzypozio-
mową związaną z podcięciem ścięgien 
Achillesa, podkolanowych i pachwin. 
Po pierwszej operacji, dziesięcioletnie 
wtedy dziewczynki, czekało sześć ty-
godni w gipsie.

Siostry bały się operacji, ale jak 
same mówią, były pozytywnie do 
niej nastawione. Zaufały profesorowi. 

– Lekarz, który nas operował, 
ma bardzo dobre podejście do dzie-
ci – wtrąca Olga. 

Bardzo szybko doszły do siebie. Na 
kolejnych konsultacjach zdiagnozo-
wano, że obie mają zwichnięte lewe 
biodra. Znowu miały być operowa-
ne. Jednak przed operacją były na 
dwóch turnusach w Mielnie. Po zro-
bieniu zdjęcia rentgenowskiego oka-
zało się, że jest diametralna poprawa 
rehabilitacyjna i operacja nie jest jesz-
cze konieczna. Rodzice za namową le-
karza zgodzili się poczekać z tym do 
ukończenia przez córki osiemnaste-
go roku życia. Rehabilitacja dziew-
czynek trwająca niemal od urodze-
nia jest bardzo kosztowna. Nieciowie 
są związani z warszawską fundacją 
„Zdążyć z pomocą” . Wszystkie pie-
niądze, jakie uda im się zebrać oraz 
kwoty od darczyńców wpłacane są na 
konto tej fundacji. Jeśli mowa o pie-
niądzach, warto dodać, że koszt tur-
nusu dla jednego dziecka do 2010 r. 
wynosił prawie 13 tys. zł, teraz jest to 
już ponad 14 tys. zł za 28 dni pobytu. 

Koledzy noszą plecaki
Dziewczyny ukończyły Szkołę 

Podstawową nr 20 w Nowym Sączu, 
a teraz do Gimnazjum nr 10 w Zawa-
dzie dowozi je specjalny samochód.

– Kiedy chodziłyśmy do szkoły 
podstawowej, normalnie uczestni-
czyłyśmy w lekcjach, poruszałyśmy 
się o laskach. Byłyśmy też normal-
nie traktowane przez kolegów i ko-
leżanki. Nie było czegoś takiego, że 

jesteśmy chore czy gorsze. Jeździli-
śmy razem na wycieczki. Teraz jest 
tak samo. Czasem koledzy pomagają 
nam w noszeniu plecaków – uśmie-
cha się Olga. 

Olga i Patrycja jednogłośnie przy-
znały, że najbardziej lubią jeździć 
na rowerach i spędzać czas przed 
komputerem. Lubią też przeglądać 
wszelkiego rodzaju fora internetowe. 
Utrzymują mailowy kontakt z kolega-
mi i koleżankami z turnusów, m.in. 
z Rosji, Anglii, Włoch i Niemiec. 

W szkole wszystkie przedmioty 
traktują tak samo. Patrycja przyznała, 
że geografia jest trochę trudna. Zami-
łowanie do matematyki dziewczyny 
odziedziczyły po tacie. Olga chciała-
by w przyszłości iść na farmację, jed-
nak w tej chwili nie jest pewna, czy 
spróbuje swoich sił na wymarzonym 
kierunku. Obawia się, że przez nie-
pełnosprawność może się jej nie udać. 

– Ja jeszcze się nie zastanawiałam 
nad kierunkiem studiów. Najbar-
dziej lubię informatykę, ale jeszcze 
nie wiem, czy to jest to, co chciała-
bym robić w życiu – mówi Patrycja. 

Halina i Jerzy Nieciowie, oprócz 
bliźniaczek, mają jeszcze syna Jaku-
ba, uczącego się w pierwszej klasie 
gimnazjum, oraz córkę na II roku Po-
litechniki Krakowskiej studiującą bu-
dowę maszyn i robotykę. Jest to dość 
rzadka specjalność wśród kobiet, ale 
Joasia to lubi i świetnie daje sobie radę. 
Dziewczyna nie tylko mieszka w Kra-
kowie, ale i sama się utrzymuje. Dla 
rodzeństwa sytuacja Olgi i Patrycji nie 
jest dziwna, oni w tym wyrastali i dla 
nich jest to codzienność. Rodzice wła-
ściwie nie mieli czasu na załamania, 
pędzili do przodu wraz z rehabilitacją 
i leczeniem. Jedyny żal, jaki pozostał 
to, że nie zostali od razu poinformo-
wani o stanie zdrowia córek, co spo-
wodowało opóźnienie w rehabilitacji. 

– Codziennie dziękujemy Bogu, że 
dziewczynki są w takim stanie, a nie 
w gorszym i wszystkie nasze dzie-
ci kochamy tak samo – mówi Hali-
na Nieć.

(LENA)

Sprawy i ludzie

ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!

Ma opolski O rodek Ruchu Drogowego w Nowym S czu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy S cz
www.mord.pl 

Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA:
j  kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe, 

kwalifikacja wst pna, uzupe niaj ca, przyspieszona/,
j  kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy taksówk , 
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
j  kierowców przewo cych towary niebezpieczne /ADR/,
j  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI  BADANIA:
j  kierowców /badania wst pne i kontrolne/, 
j  operatorów suwnic,
j  operatorów sprz tu ci kiego,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego.

R E K L A M A

R E K L A M A

PRZYJMUJE 
w Nowym S czu, 

ul. Zawiszy Czarnego 16a, 
w dniach 

13,14,15 czerwca 2011 r. 
Rejestracja i informacja 

tel: 691 515 216; 
32/257 17 40

M czy ci  ból 
kr gos upa, 

g owy, ko czyn. 

DAJ SOBIE POMÓC! 
Skorzystaj z us ug 

profesjonalisty 

DOROTY PACHNIK, 

bioenergoterapeuty, 
eksperta i wyk adowcy 

bioenergoterapii.
Wspomaganie 

bioenergetyczne organizmu 
przy ka dej chorobie, diagnoza 

psychoenergetyczna.

Kiedyś pełzały, teraz chodzą
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A TO C IEKAWE.  Uczelnie prześci-
gają się w pomysłach, jak przycią-
gnąć do siebie absolwentów szkół 
średnich. Z myślą o nich Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 
Sączu od czterech lat organizuje Fe-
stiwal Nauki. 

W miniony czwartek studenci roz-
łożyli na sądeckim rynku stoiska 
i prezentowali ofertę wydziałów, na 
których się uczą. I tak Wydział Ra-
townictwa Medycznego z Instytutu 
Zdrowia przygotował pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy. – Uczy-
liśmy przechodniów, jak nale-
ży zareagować, gdy widzimy, że 
ktoś ma zawał, atak padaczki czy 
jest świadkiem napadu, w wyniku 
którego osoba poszkodowana zo-
stała dźgnięta nożem – relacjonu-
je DTS Krystyna Sopata, studentka 
I roku. Jak mówi, wybrała ten kie-
runek studiów, bo zawsze chciała 
pomagać innym. 

Przyszłe pielęgniarki pokazy-
wały na manekinach, jak należy 
obchodzić się z niemowlakami. I, 
o dziwo, ich stoisko przyciągało 
uwagę nie tylko pań. Panowie chęt-
nie też korzystali z masażu, który 
proponowały studentki Instytutu 
Kultury Fizycznej. Studenci nato-
miast prężyli swoje mięśnie pod-
czas pokazu akrobatycznego. Inni 

gimnastykowali się intelektual-
nie, grając w szachy czy na giełdzie 
przygotowanej przez Instytut Eko-
nomiczny. Instytut Pedagogiczny 
zachęcał śpiewem i wystawą prac 
plastyczny, Techniczny – ekspery-
mentami, a Języków Obcych moż-
liwością skorzystania z bezpłatnych 
tłumaczeń z języka niemieckiego. 

– Niezłe bajery pokazują, lata-
jące piłeczki, skaczący akrobaci. 
Festiwal zorganizowany z pompą, 
choć chyba nie znajduję tu oferty 
studiów dla siebie – mówi Alek-
sandra Golan, uczennica VIII LO 
w Nowym Sączu, która chciałaby 
studiować turystykę. PWSZ w swo-
jej ofercie ma i turystykę, ale nasza 
rozmówczyni zwracała uwagę na 
to, co latało w powietrzu, tymcza-
sem studenci turystyki rozłożyli się 
z mapami… na ziemi. 

Szkoła proponuje kandydatom 
efektowne wejście, ale i wyjście 
z uczelni jest nie byle jakie. Tego 
samego dnia, wieczorem, studen-
ci ostatniego roku edukacji arty-
stycznej w zakresie sztuk plastycz-
nych, którzy niebawem będą bronić 
swoich prac licencjackich, zorga-
nizowali wraz z prof. Andrzejem 
Szarkiem happening „Wymarsz 
Strzelców”. A inspiracją był obraz 
Rembrandta. 

(EDU)

FO
T.

 (K
G)

Wymarsz strzelców

KONKURS.  Danuta Sikoń wystąpiła 
w tegorocznym finale Miss Polonia 
Ziemi Sądeckiej i choć nie zdoby-
ła tytułu najpiękniejszej, może mó-
wić o sukcesie. Po imprezie posypa-
ły się bowiem oferty wzięcia udziału 
w różnych pokazach mody. Swoich 
sił piękna blondynka chce spróbo-
wać także w naszym konkursie Do-
bra Twarz Sądecczyzny, który orga-
nizujemy wraz z krakowską agencją 
Rores Models. 

Kandydatka uczęszcza do Prywat-
nego Technikum w Nowym Są-
czu, gdzie uczy się stylizacji fry-
zur. Z fryzjerstwem wiąże swoją 
przyszłość. Najnowsze trendy ma 
okazję także obserwować podczas 
pokazów mody, w których sama 
bierze udział. Zostanie modelką 
uważa za swój największy sukces, 
choć wiele też osiągnęła na polu 
sportowym, grając w siatkówkę 
i koszykówkę. Ostatnio miała oka-
zję wystąpić w prestiżowym po-
kazie na Rynku Głównym w Kra-
kowie, wzięła też udział w sesji 
zdjęciowej. Jeszcze trochę popra-
cuje nad sylwetką i wszyscy wróżą 
jej światową karierę w modelingu. 

Pasją Danuty Sikoń jest także 
śpiew. Występuje w zespole wo-
kalnym Rosa. Kocha też góry i bar-
dzo ubolewa, że kultura chodzenia 
po górach upada. – Ludzie, ow-
szem, chodzą po górach, ale wie-
lu ich nie szanuje i zaśmieca szla-
ki – mówi. 

W wolnych chwilach lubi spo-
tkać się z przyjaciółmi w klubie czy 
kawiarni i bawić się przy muzyce 
rockowej. Cieszy się, że w Nowym 
Sączu przybywa takich miejsc.

– Daleko nam wprawdzie 
do klimatu krakowskich klu-
bów i kawiarni, ale to kwe-
stia przyszłości. Duża w tym 

rola sądeckiego środowiska 
studenckiego – stwierdza. 

Lubi też tańczyć, zarówno tań-
ce nowoczesne, jak i klasyczne.

Dumna jest ze środowiska mło-
dzieżowego Sądecczyzny. Młodym 
coraz częściej udaje się przebić 
do świata artystycznego i telewi-
zji. – Także na polu sportowym 
mają czym się pochwalić – mówi 

i dodaje, że najlepszym sposobem 
na zwalczanie wszelkich patologii 
wśród młodzieży jest sport. – Dlate-
go władze samorządowe powinny 
zadbać o budowę jak największej 
ilości boisk sportowych. W mie-
ście należałoby także podnieść po-
ziom turystyki. W całym regionie 
jest wiele ciekawych miejsc nie do 
końca odkrytych – mówi. 

(URO)

Wróżą jej 
światową karierę

ULUBIONE
potrawa – spaghetti; 
napój – woda mineralna 
niegazowana; 
sportowiec – Robert Kubica; 
aktor – Tomasz Karolak; 
pisarz (poeta) – Paulo Coelho; 
piosenkarz – Piotr Rogucki; 
książka – „Zmierzch”; 
samochód – audi; 
kraj – Norwegia; 
miasto – Kraków i Nowy Sącz.

UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!

– Dziewczyny z tego regionu słyną w Polsce ze swojej urody i z po-
wodzeniem przebijają się na najwyższe szczeble w świecie mody, re-
klamy i show–biznesu – mówi Zygmunt Fura z krakowskiej agencji 
RORES MODELS i zachęca do udziału w konkursie. Jeśli więc ma-
rzysz o karierze modelki, chcesz zaistnieć w świecie reklamy, wystą-
pić na scenie i masz przekonanie, że to właśnie Ty jesteś Dobrą Twa-
rzą Sądecczyzny, uwierz w siebie i wyślij zgłoszenie na adres e–mail: 
rores@bci.pl lub redakcja@dts24.pl. Dołącz 4–6 zdjęć wraz z pod-
stawowymi 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!
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Sądecka szkoła dała mu przepustkę 
do świata mediów. Najpierw jednak 
sam odwiedził kilka kontynentów. 
Uczył się przez rok w USA, później był 
nauczycielem angielskiego w Afry-
ce. Teraz Bartosz Kurek z Tymbar-
ku jest prezenterem i dziennikarzem 
Polsat News. 

– Zawsze wszędzie było go pełno. An-
gażował się w różnego rodzaju ini-
cjatywy SPLOTU. Daliśmy mu szan-
sę wyjazdu na stypendium do szkoły 
w Saint Louis. Wykorzystał to w stu 
procentach. Później, kiedy pojawi-
ła się propozycja wyjazdu do Afryki, 
organizowanego przez stowarzysze-
nie Ashoka, wiedziałam, że spokoj-
nie mogę to zaproponować Bart-
kowi – opowiada Alicja Derkowska, 
założycielka SPLOTU w Nowym Są-
czu i prezes Małopolskiego Towarzy-
stwa Oświatowego. 

– Wróciłem z rocznego stypen-
dium w Stanach i zaraz dostałem te-
lefon od pani Derkowskiej, czy nie 
chciałbym uczyć dzieci w Afryce. 
Zgodziłem się. Za dwa tygodnie już 
miałem samolot – wspomina Bartek. 

Po rocznym pobycie w USA, 
w Thomas Jefferson School w Saint 

Louis, Afryka była jak inny świat. 
W Stanach 12 godzin dziennie spę-
dzał na nauce. 

– Trzeba przyznać, że nie tylko 
obcokrajowcom, ale i Amerykanom 
było trudno opanować takie ilości 
materiału, jakim nas tam bombardo-
wano. Cztery godziny nauki dziennie 
na jeden tylko przedmiot to było mi-
nimum – wspomina.

 ***
W RPA, w małej wiosce niedale-

ko granicy z Mozambikiem, sam już 
był nauczycielem. Jego zadaniem było 
także pisanie raportów, w jakich wa-
runkach mieszkają tubylcy, jakiej po-
mocy potrzebują. Przez dwa miesiące 
żył jak oni. Mieszkał w chacie zrobio-
nej z gliny, jadał i przygotowywał po-
siłki z mieszkańcami wioski, a gdy pa-
lił się busz, jako jeden z pierwszych 
biegł na miejsce zdarzenia.

– Kiedy my cieszymy się z wa-
kacji, w Afryce jest pora sucha i lu-
dzie muszą często zmagać się z ży-
wiołem – mówi Bartek. – Ogień 
pojawił się nagle, po jednej stro-
nie drogi prowadzącej do wioski. 
W kwadrans potrafił spalić się hektar 
ziemi. Wszyscy z parcianymi wor-
kami nasączonymi wodą staliśmy 

wzdłuż drogi i walczyliśmy, by pło-
mienie nie przedostały się na drugą 
stronę. W przeciwnym razie znaleź-
libyśmy się w ogniowym pierścieniu. 

Akcja trwała kilka godzin. Na dru-
gi dzień ogień znów się pojawił. Tym 
razem po przeciwnej stronie drogi. 

– Byliśmy jednak spokojniej-
si, bo wiedzieliśmy, że po drugiej 
stronie nie ma się co zapalić. Tam 
już była jedna wielka czarna połać 
– opowiada.

 ***
Doświadczenie zdobyte w Afry-

ce i Stanach ułatwiły mu start w do-
rosłe życie. Po ukończeniu politologii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim wysłał 
około 200 CV do różnych firm. Ode-
zwało się kilka. Poszedł na pierwszą 
rozmowę kwalifikacyjną do agencji 
PR w Warszawie.

– Przyszły szef zapytał mnie o po-
byt w Afryce, o stypendium i wszyst-
ko było jasne – wspomina. 

Ale nie zagrzał tam długo miejsca. 
Po dziewięciu miesiącach miał dość 
siedzenia za biurkiem. W internecie 
przeczytał ogłoszenie TV Biznes, któ-
ra poszukiwała korespondenta gieł-
dowego. A że interesował się tym od 
dawna, postanowił spróbować. Udało 

się. TV Biznes wykupił Polsat i tak 
został reporterem jednej z najwięk-
szych polskich stacji komercyjnych. 
Po jakimś czasie zaproponowano mu 
przejście do nowo tworzonego kanału 
– Polsat News. Tym sposobem otwo-
rzyły się przed nim nowe perspekty-
wy. Dwa lata temu wysłano go na staż 
dziennikarski do CNN, do Atlanty. Był 
korespondentem podczas wyborów 
prezydenckich w USA, relacjonował 
również Forum Ekonomiczne w Da-
vos czy kryzys gazowy w Brukseli. 

– Po prostu uwielbiam tę adrena-
linę. Bieganie po Nowym Jorku z ka-
merą, szukanie bohaterów do pro-
gramu, wejścia na żywo. W sumie to 
ciężka praca. Wiele nieprzespanych 
nocy. Ale to całe moje życie – mówi. 

 ***
Za sobą ma już realizację własnych 

programów. Prowadził „Eurofundu-
sze”, teraz kończy nagrywanie ostat-
nich odcinków „Łowców biznesu” 
(emitowane co sobotę o godz. 18.30). 
Pracuje nad kolejnymi projektami, 
ale nie chce zdradzać sowich planów. 

– Dziennikarz to zawodowy dy-
letant. Musi znać się na wszyst-
kim, czyli, bywa, nie zna się na ni-
czym. Według mnie lepiej poznać coś 

dobrze. Stać się specjalistą w jednej 
dziedzinie. Dlatego zaangażowałem 
się w dziennikarstwo ekonomiczne 
– mówi Bartek. 

Dodaje, że realizuje swój 10–let-
ni plan. Przez ten czas chce spraw-
dzić siebie i podjąć decyzję – co dalej. 

– Przecież żyjemy w takich cza-
sach, w których ciężko wykony-
wać jeden zawód przez całe życie 
– dodaje.  KATARZYNA GAJDOSZ 

Kariera

R E K L A M A

Dziennikarz to zawodowy dyletant
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MARTA FLOREK,  wokalistka pocho-
dząca z Limanowej, 11 czerwca wy-
stąpi na Krajowym Festiwalu Piosnki 
Polskiej w Opolu w części poświęco-
nej twórczości Ewy Demarczyk. Roz-
mawiamy z nią o przygotowaniach do 
debiutu na wielkiej scenie.

– Jak to się stało, że trafiłaś do Opola?
– Zostałam zaproszona przez or-

ganizatorów festiwalu. Na pew-
no pomogło to, że byłam kojarzona 
przez Krzesimira Dębskiego, czyli 
kierownika artystycznego koncer-
tu oraz Magdalenę Piekorz –reży-
sera festiwalu.
– Jak przyjęłaś wiadomość?

– Myślę, że każdy lubi takie tele-
fony, kiedy zostało się wytypowa-
nym, zauważonym. Okazało się, że 
moja wieloletnia praca, a szczególnie 
intensywna od pięciu lat, przynosi 
efekty, choć przecież w mediach do tej 
pory jakoś nie funkcjonowałam. Dla-
tego najpierw bardzo się ucieszyłam, 
a chwilę potem zaczęłam myśleć, jaki 
utwór dostanę i jak to wszystko ogar-
nąć. Jest to dla mnie dość gorący czas: 
8 czerwca wieczorem gram spektakl, 
następnego dnia rano mam przedsta-
wienie, potem jadę do Opola, wracam 
na spektakl na Śląsku i znów wyjeż-
dżam do Opola już na koncert. Do tego 
kończę studia, mam dyplom w tym 
roku i też chciałabym go jakoś do-
brze przygotować. Oczywiście występ 
w Opolu traktuję jako bardzo cieka-
wą przygodę i wyzwanie zawodowe.
– Co zaśpiewasz?

– Prawdopodobnie będzie to pio-
senka „Na moście w Avinion”. Ge-
neralnie repertuar Ewy Demarczyk 
nie jest łatwy, szczególnie jeśli cho-
dzi o interpretację tekstu – trudno 
go nie przerysować. Nie ukrywam, 
że to moje pierwsze spotkanie z re-
pertuarem Ewy Demarczyk – cho-
ciaż znałam te utwory, to nigdy 
ich nie wykonywałam. Cieszę się, 
że będzie to akurat ta piosenka, bo 
jest bardzo radosna, optymistyczna, 
więc taka podobna do mnie. 

– Sama przygotowujesz interpretację?
– Właśnie wróciłam z próby 

z reżyserką panią Magdaleną Pie-
korz, która spotyka się ze wszyst-
kimi paniami, bo w koncercie za-
śpiewają same kobiety, i pracuje 
z nami nad tekstem. Dużo daje tak-
że praca z akompaniatorem, któ-
ry też ma swoje sugestie. Ale samo 
kierownictwo muzyczne i aranża-
cja to już dzieło Krzesimira Dęb-
skiego, a to duże wyróżnienie pra-
cować z kimś takim.
– Podobno pani reżyser sugeruje też 
stroje na finałowy występ?

– Nie zdradzę szczegółów, ale 
jest pomysł na sukienki z tego sa-
mego materiału dla nas wszystkich. 
Ma to być skromne, z klasą, a rów-
nocześnie wspólne dla wszystkich, 
a to akurat bardzo trudne, przecież 
wzrostem ani głosem z Kayah mie-
rzyć się nie mogę. Staramy się, że-
bym przy tych wszystkich paniach 

nie była zbyt dojrzała, bo przecież je-
stem debiutantką. Dziś przymierza-
łam wstępny projekt i ustaliłyśmy 
jakieś pierwsze poprawki.

– Są nerwy, stres przed występem?
– Moja mama stwierdziła, że gdy-

by ona miała stanąć przed taką pu-
blicznością, a przewidywalnie przed 
telewizorami zasiądzie 6 milionów 
widzów, to by uciekła. Dla mnie jed-
nak, jeśli chodzi o emocje, niczym 

ten występ się nie różni od spekta-
klu. Najwspanialej wspominam śpie-
wanie dla papieża Benedykta XVI, 
myślę, że dla takiej publiczności jak 

wtedy – 600 tys. osób na żywo, już 
nie zaśpiewam. Oczywiście stres jest 
i nie będę ukrywać, że ranga przed-
sięwzięcia i pozycja festiwalu na ryn-
ku jest sporym wyzwaniem, ale to 
dla mnie praca, do której staram 
się bardzo serio podchodzić. Los mi 

daje szansę. Postaram się wypaść jak 
najlepiej potrafię. Motyle w brzu-
chu będą, mam jednak nadzieję, że 
wsparcie bliskich będzie tak duże, że 
to mi pozwoli zrobić swoje.
– Jakie nadzieje wiążesz z występem 
w Opolu?

– Jestem szczęściarą, która dosta-
ła szansę. Już sam udział w koncercie 
to ogromne wyróżnienie, tym bar-
dziej, że z nikim się nie ścigam, nie 
rywalizuję. Wśród artystek, które 
wystąpią ze mną, jak choćby Justyna 
Steczkowska, Kayah, Ania Dąbrow-
ska, Kasia Groniec, właściwie jestem 
osobą anonimową, zupełną świeżyn-
ką. Dlatego mam nadzieję, że po kon-
cercie przynajmniej niektórzy zain-
teresują się, kim jestem. To dla mnie 
ogromna szansa. Zaczynam współ-
pracę z menedżerką, rusza na dniach 
moja strona internetowa. Nie intere-
suje mnie wypływanie natychmiast 
i „na hura”, bo zazwyczaj kończy się 
to tak szybko, jak się zaczęło. Wierzę 
w taką pracę powolutku, ale do celu. 
Marzy mi się coś swojego, choć może 
niekoniecznie już płyta. Na pewno 
mam nadzieję, że festiwal otworzy 
mi drzwi, które do tej pory były po-
zamykane. (JOMB)

Rozrywka

NAJLEPSZE MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

„Dobry Tygodnik Sądecki” 
Zadzwoń: 18 544 64 40, 
18 544 64 41 albo napisz: 

i.legutko@dts24.pl

Ogłoszenia drobne 
za 5 zł!

Kompleksowo budowy 
pod klucz i remonty.20 lat 
doświadczenia.0-515-043 - 977

Sprzątam, myję okna 
i wykonuję inne prace domowe. 
tel.667-56-29-90

OGLOSZENIA DROBNE

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

Poczuję motyle w brzuchu

8 czerwca wieczorem gram spektakl, następnego 
dnia rano mam przedstawienie, potem jadę 
do Opola, wracam na spektakl na Śląsku i znów 
wyjeżdżam do Opola już na koncert. Do tego 
kończę studia, mam dyplom w tym roku i też 
chciałabym go jakoś dobrze przygotować

Marta Florek

Pochodzi z Limanowej, ma na 
swoim koncie nagrodę Grand Prix 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Universong na Teneryfie i pierw-
sze miejsce na Międzynarodo-
wym Festiwalu Piosenki Litewskiej 
Palanga. Można ją było zobaczyć 
m.in. w programie „Szansa na 
sukces”, w którym wygrała od-
cinek z udziałem Urszuli i wystą-
piła w finałowym koncercie, oraz 
w telewizyjnym programie „Hit 
Generator”. Obecnie występuje 
w musicalach w Teatrze Rozrywki 
w Chorzowie i w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym.
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Firma sportowo-rehabilitacyjna
„TB” Tomasz Baliczek

Zaprasza na 

 

 

 

Zapisy mgr Tomasz Baliczek 
tel. kom. 606 454 948

NAUKĘ PŁYWANIA

Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor pływania – mgr rehabilitacji
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Dz 
isiaj, dro-
dzy Czy-
telni-
cy, będzie 
trochę ję-
zykowych 

łamigłówek. No bo kto z Państwa wie, 
co oznacza skrót SNS? Nikt nie wie? 
Nie szkodzi, ja jeszcze przed chwi-
lą też nie wiedziałem. Wymyśliłem go 
na poczekaniu. Oznacza on ni mniej, 
ni więcej tylko Stosunkowo Niedale-
ki Sąsiad. Jak się za chwilę okaże, SNS 
będzie bohaterem niniejszego felie-
tonu, postacią nietuzinkową, na swój 
sposób niezwykłą, choć - zdradźmy 
to od razu – wyjątkowo parszywą. Ty-
tuł też pewnie pobrzmiewa dziwnie, 
ale dojdziemy i do tego. Sąsiadów ma 
każdy i nie ma się na co obrażać. Tak 

to już jest, zwłaszcza w mieście. Ci zza 
płotu z reguły są w miarę znośni, cza-
sem nawet uprzejmi. Wystarczy jed-
nak pewien dystans, a zaczyna się 
spektakl ponurej groteski. Oto życz-
liwa sąsiadka doniosła mi ostatnio, 
że przed bramą wjazdową na moją 
działkę, jakieś pięćdziesiąt metrów 
od domu, nieznany sprawca wyrzu-
cił ze dwa wiadra psich kup. Nie bar-
dzo wiem, co chciał w ten sposób za-
manifestować. Może niechęć do mnie? 
Ale gdyby tak było, to raczej złożył-
by ofiarę z treści własnych kiszek. 
A może powodowany Kirkegaarow-
ską doktryną bezsensu istnienia chciał 
wyrazić niezgodę na zasrany świat? 
Szukam na gwałt jakichś usprawie-
dliwień dla tego rodzaju zachowań, 

ale nie znajduję. Jedno wiem: zrobił 
to SNS. Skąd wiem? To proste: trud-
no wyobrazić sobie, żeby jakiś idiota 
wiózł przez pół miasta psie odchody 
po to tylko, żeby mnie jakoś wyróż-
nić. Zrobił to więc idiota miejsco-
wy. Ponieważ z moją działką sąsiadu-
je raptem parę domów, wybór mam 
ograniczony. Cóż z tego, skoro za 
rękę nie złapałem. Na tej samej dział-
ce moja rodzona żona pieliła kiedyś 
grządki. Było to jeszcze w epoce przed 
kupą (analogia: przed naszą erą, przed 
kupą). Towarzyszył jej nasz osobi-
sty kot, który tym różni się od innych 
swoich braci i sióstr, że ma psie oby-
czaje: reaguje na polecenia, chodzi za 
nogą, ogląda telewizję, etc. No więc 
żona pieli, kot baraszkuje, a całkiem 
niedaleko jakiś inny (a może ten sam?) 
SNS szykuje się do strzału. Z praw-
dziwej broni. Pneumatycznej. Sko-
ro ma broń, to musi strzelić. Impera-
tyw kategoryczny. W końcu dzielny 
myśliwy zauważył kota, nie zauważa-
jąc wszakże za wysokimi tujami mo-
jej żony. Pada strzał, ranny kot wyje 
z bólu, żona nie wie, co się stało, bo 
przecież nie może jej wpaść do głowy, 
że jest świadkiem pospolitego barba-
rzyństwa. Potem szybka akcja ratun-
kowa, weterynarz i w ciągu paru ty-
godni dwie skomplikowane operacje. 
SNS, zwany dalej idiotą, trafił zwie-
rzę tak skutecznie, że roztrzaskana kość 
nogi wyglądała jak rażony piorunem 
rabarbar. Wezwana przez nas policja nie 
paliła się specjalnie do przeprowadze-
nia jakiegokolwiek śledztwa. Docho-
dzenie, mimo naszych odwołań, umo-
rzono. Wiadomo, kot nie człowiek, nie 
cierpi. A to, że przy okazji ofiarą snaj-
pera - głupka mogła paść moja żona, ja-
koś umknęło uwadze. I znowu rodzi się 
pytanie: kto to zrobił. Kto? – ależ oczy-
wiście: Stosunkowo Niedaleki Sąsiad. 
Przecież nikt (nawet kretyn do kwa-
dratu) nie zapychałby z drugiego koń-
ca miasta, żeby strzelać do kota. Te są 
wszędzie. Dzisiaj zwierzak ma się do-
brze, SNS pewnie też, a ja żałuję, że nie 
mam broni. Gdyby charakter spraw-
cy tego wydarzenia zmierzyć w „kar-
gulach”, zabrakłoby skali. Taki wredny. 
Marne są nadzieje, że SNS przeczyta ni-
niejszy felieton, jeszcze mniejsze, żeby 
go zrozumiał, pozostaje mi więc ini-
cjatywa obywatelska, aby takich jak on 
wyróżnić w sposób szczególny. Propo-
nuję, aby dawnym obyczajem wszyst-
kim mniej lub bardziej zasłużonym 
SNS-om usypać kopiec. Najlepiej z 
psich kup. W ten sposób powstałby 
imponujący Kopiec… pardon - Kupiec 
Sąsiada z inskrypcją: Stowarzyszeniu 
Anonimowych Idiotów - Naród!

M 
iasta dość rzadko 
mogą decydować 
o własnym losie. 
Ich rozwój bywa 
pochodną dzia-
łań władz pań-

stwowych, decyzji wielkich inwesto-
rów, zmian cywilizacyjnych, tendencji 
technologicznych, układów komu-
nikacyjnych. Gdyby w drugiej poło-
wie XIX wieku nie zdecydowano się 
na budowę linii kolejowej przebiega-

jącej przez Nowy Sącz, rozwój naszego 
miasta przebiegałby mniej dynamicz-
nie. Gdyby nie rozwój „kultury cza-
su wolnego” – nastawione na turysty-
kę miejscowości Sądecczyzny byłyby 
mniejsze i uboższe. 

Z drugiej jednak strony widzimy, 
że miasta, którym historia lub wła-
dza państwowa dały podobne szanse 
– rozwijają się jednak w różnym tem-
pie. Przyjezdni mówią, że mają dobry 
lub zły klimat. Historycy podkreślają, 
że dobrze lub źle wykorzystują nada-
rzające się okazje. Sprzyjają aktywnym 
i twórczym jednostkom lub zawistnie 
duszą ich inicjatywę i pomysłowość. 
Na pierwszą grupę zdarzeń – zwłasz-
cza cywilizacyjnych czy technologicz-
nych – nie mamy wpływu. To, jak za-
chowamy się wobec wyzwań, zależy 
wyłącznie od nas samych. 

Tyle tylko, że owo „my sami” należy 
dziś do najtrudniejszych pojęć w pol-
skim – nie tylko sądeckim – życiu pu-
blicznym. Wspólne działanie wychodzi 
nam znacznie słabiej niż innym naro-
dom, nie tylko na stadionach piłkar-
skich (mówię o tej jedenastce pośrod-
ku, a nie o tysiącach na trybunach), 
ale także w polityce. Z faktu, że je-
steśmy nieskuteczni w trosce o pod-
stawowe interesy naszego miasta 

wyciągamy szybko wniosek, że mamy 
złych posłów, że to przez Platformę, 
przez PiS albo przez SLD. 

Rzadko kiedy dostrzegamy związek 
między nieskutecznością polityków, 
a brakiem zgody i dobrego współdzia-
łania w innych sferach – choćby tych 
najprostszych: sąsiedzkich czy za-
wodowych. Rzadko dostrzegamy, że 
Tusk i Kaczyński, Mularczyk i Czer-
wiński to nie jacyś kosmici, ale poli-
tycy, których zachowania są wpisa-
ne w społeczne realia naszego kraju. 
Ile sensownych spraw społecznych nie 
dochodzi do skutku z powodu czyje-
goś egoistycznego „liberum veto”, ile 
potencjalnie dobrych instytucji funk-
cjonuje źle wskutek ostrych konflik-
tów personalnych? W ilu miejscach 
istnieje obyczaj ucierania nosa tym, 
którzy wybijają się ponad przecięt-
ność, próbują zrobić coś, co przekra-
cza rutynę? 

Tytułowy punkt zwrotny w histo-
rii Nowego Sącza to zatem moment, 
w którym uznamy, że warto porzu-
cić część tych wad narodowych, po 
to by zapewnić nieco lepszą przy-
szłość miastu. Uzgodnić kilka punk-
tów (takich jak droga do Brzeska, 
most na Dunajcu czy kolej przez Pie-
kiełko), w których wszyscy polity-
cy będą solidarni i zgrani, które będą 
wyłączone z zajadłej walki partyj-
nej (także tej gorszej – wewnątrzpar-
tyjnej). Stworzyć klimat dla dobrych 
dla Sądecczyzny pomysłów, do otwar-
tej dyskusji, w której uczciwie zbada-
my każdą nadarzającą się okazję, nie 
węsząc podstępów i nie próbując za-
tupać wszystkiego, do czego sami 
nie przyłożyliśmy ręki. Może warto 
spróbować? 

A przy okazji – starszym ku przy-
pomnieniu, młodszym ku nauce – naj-
większy, dziesięcioletni program wal-
ki z naszymi wadami narodowymi 
opracował jako przygotowanie do Ty-
siąclecia Chrztu wybitny Prymas Pol-
ski, kardynał Stefan Wyszyński, któ-
rego 30. rocznicę śmierci niedawno 
– bardzo po cichu obchodziliśmy. Nie 
znalazł się w panteonie ludzi o któ-
rych pamiętają media, szkoła, a nawet 
– księża. Szkoda. 

Punkt 
zwrotny

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Kupiec 
sąsiada

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie

Z faktu, że jesteśmy nieskuteczni w trosce 
o podstawowe interesy naszego miasta wyciągamy 
szybko wniosek, że mamy złych posłów, że to przez 
Platformę, przez PiS albo przez SLD

Nie bardzo wiem, co 
chciał w ten sposób 
zamanifestować. Może 
niechęć do mnie? Ale gdyby 
tak było, to raczej złożyłby 
ofiarę z treści własnych 
kiszek
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W 
ygląda na 
to, że naj-
zagorzal-
si obroń-
cy reliktu 
zrozumie-

li, że jakoś nie przystoi mieć 
u siebie statuy, figurującej ofi-
cjalnie jako „monument chwa-
ły Armii Czerwonej i wdzięcz-
ności Sądeczan wobec Związku 
Radzieckiego”. Ostania propozy-
cja prezydenta Ryszarda Nowaka 
zakłada pozostawienie „łuku try-
umfalnego” jako swoistego znaku 
czasu oraz zainstalowanie tabli-
cy opisującej genezę jego powsta-
nia wraz z krótkim rysem histo-
rycznym. Rozumiem, że musi się 
on odnieść także do agresji so-
wieckiej na Polskę w 1939, bo 
przecież dalsze wydarzenia, tak-
że te po roku 1944, były tylko 
konsekwencją imperialnych dą-
żeń państwa radzieckiego, za-
początkowanych wspólną napa-
ścią Hitlera i Stalina. Obawiam 
się jednak, iż takie rozwiąza-
nie przyniesienie kolejne zapę-
tlenie, nie mówiąc już o ryzy-
kowności przedsięwzięcia. Jak 
pokazują niedawne incydenty 
w Smoleńsku i Strzałkowie, treść 
inskrypcji muszą uzgodnić oby-
dwa państwa, co oznacza kolej-
ne lata żmudnych negocjacji. Je-
żeli tablica ukazać ma pomnik 
jako symbol wojennego i powo-
jennego zniewolenia Polaków, 
śmiem twierdzić, że takiej for-
my nie zaakceptujemy zarówno 
my, jak i Rosjanie. Paradoksalnie, 
może wybuchnąć z tego większy 
skandal aniżeli z godnego prze-
niesienia mauzoleum na cmen-
tarz (a twierdzę, że nie byłoby 
żadnego). Ponadto grób sześciu 
żołnierzy zostanie potraktowa-
ny jako symboliczna mogiła agre-
sorów i okupantów, choć kiedyś 
sam prezydent Nowak nazwał ich 
„zwykłymi chłopcami z dalekich 
stepów”. Nie mam złudzeń, że 
Rosjanie, mimo najlepszych in-
tencji, uznaliby to za prowokację, 

a my za pielęgnację upokarza-
jącego archaizmu. Pan Prezy-
dent, broniąc idei pozostawie-
nia pomnika jako słupa milowego 
współczesnej historii, dodaje, że 
kwestia wytłumaczenia wszyst-
kich meandrów i zawiłości dzie-
jowych spoczywa na nauczycie-
lach. Wątpię i służę danymi. Otóż 
w 1990 r., kiedy premier Tadeusz 
Mazowiecki jako pierwszy pol-
ski polityk składał oficjalną wi-
zytę w Katyniu, 80 proc. Polaków 
(mimo PRL–owskiej spuścizny) 
znało prawdę o tamtej zbrod-
ni. 20 lat później, gdy dotarła ona 
do wszystkich programów i pod-
ręczników, a także doczekała się 
wielu publikacji czy filmów, 1/3 
Polaków przypisuje winę za ten 
bestialski mord Niemcom! Sło-
wem jest gorzej niż 20 lat temu! 
Odpowiedź na to, dlaczego tak 
się dzieje, nie jest łatwa. Być 
może jeden z kluczy do jej zro-
zumienia tkwi w tym, iż ŻADEN 
z przedwojennych burmistrzów 
lub prezydentów nie odważył-
by się otwarcie bronić pomnika, 
placu bądź ulicy Bismarcka, Su-
worowa, Wilhelma, Murawio-
wa „Wieszatiela” jako historycz-
nej pamiątki (a tych po zaborach 
zostało przecież całe mnóstwo). 
Ostatnio moja mała jeszcze cór-
ka po obejrzeniu filmu „Katyń” 
zadała naiwne w swej szczero-
ści pytanie: jak to jest, że ci któ-
rzy zabili naszych bliskich mają 
tu swój pomnik? Za co jesteśmy 
im wdzięczni? Za Syberię? Za to, 
że na nas napadli i wymordowa-
li tysiące naszych żołnierzy? To 
dowód na to, że wyrasta kolejne 
pokolenie urodzone w niezawi-
słej i demokratycznej Polsce, dla 
którego prawda i dotarcie do niej 
jest czymś oczywistym i natural-
nym. Chłoną ją zresztą nie tyl-
ko podczas lekcji, ale także spa-
cerując ulicami miast, choć te jak 
widać wciąż bywają podszyte za-
kłamaniem oraz spuścizną komu-
nistycznego fałszu oraz łgarstwa. 
I nagle okazuje się, że pewne rze-
czy po prostu im się nie zgadzają. 
Ich WOLNE UMYSŁY nie potra-
fi przebrnąć przez całą tą plą-
taninę w sposób, z jakim wciąż 
radzą sobie te, które Czesław Mi-
łosz określił mianem ZNIEWOLO-
NYCH. Być może właśnie w tym 
przejawia się PRL–owskie dzie-
dzictwo, którego nadal nie po-
trafimy – lub nie chcemy – raz na 
zawsze zrzucić? 

Brnąc 
do ugrzęźnięcia

Z 
godnie z filozofią kinemato-
grafii Alfreda Hitchcocka film 
powinien zacząć się od trzę-
sienia ziemi, a potem… napię-
cie ma wzrastać. Wobec fak-
tów, z którymi się zapoznałem 

w ciągu kilku ostatnich dni i którymi się chcę z 
Wami podzielić, postanowiłem przyjąć na ten 
felieton taką samą strategię. Tyle, że nie od ka-
tastrofy naturalnej chcę rozpocząć, a od mro-
żącej krew w żyłach pogłoski, by następnie 
dokładać do pieca i zakończyć widowiskową 
pożogą. Zaznaczam przy tym z góry, że tekst 
niniejszy, na podobieństwo arcydzieł przywo-
łanego w pierwszym zdaniu mistrza, kieru-
ję wyłącznie do czytelników o stalowych ner-
wach. Gotowi? A zatem…

W zeszłą sobotę Manchester United rozegrał 
mecz finałowy Ligi Mistrzów z FC Barceloną. To 
wiedzą raczej wszyscy. Byłem za Mancheste-
rem. Tego wszyscy raczej nie wiedzieli. Man-
chester przegrał. To znów wiedzą wszyscy. Ale 
czego prawie nikt – przynajmniej tamtego fe-
ralnego dnia – w Polsce ani tym bardziej w No-
wym Sączu nie wiedział, to fakt, że nad jednym 
z głównych wejść na odnowiony stadion We-
mbley grupa nieznanych sprawców rozwie-
siła potężnych rozmiarów transparent z ogło-
szeniem: „Z polecenia Donalda Tuska – stadion 
zamknięty”. Kibice angielscy nie zrozumie-
li z tego ani słowa i guzik ich to obeszło. Kibi-
ce hiszpańscy myśleli, że to jakaś prowokacja 
w języku Basków i na wszelki wypadek uda-
wali, że płachty z napisem w ogóle nie widzą. 
Polaków było jak na lekarstwo, w tym głów-
nie dziennikarzy, ale żart ich rozbawił. Nieste-
ty, nie wspomnieli o tym incydencie w żadnej 
korespondencji, nie cyknęli nawet zdjęcia, bo 
skoro za podobny wyczyn kibice kilku już klu-
bów dostali ponoć całkiem wysokie mandaty, 
a autor antyprezydenckiej strony internetowej 
(czyli też w pewnym sensie człowiek mediów) 
przeżył poranny nalot którejś z naszych wybit-
nych służb specjalnych, to co się oni będą wy-
chylać? Wszyscy cicho sza!

Dlaczego jednak informacja ta – skądinąd 
być może w ogóle nieprawdziwa, nie wiem, nie 
udało mi się jej jeszcze zweryfikować – miała-
by mrozić krew w żyłach sądeczan? Otóż lu-
dzie Chloe powiadają, że wśród niezidentyfi-
kowanych osobników, którzy ów transparent 
w Londynie upublicznili, znalazło się dwóch 
przyodzianych w charakterystyczne, pasiaste, 
czarno–białe koszulki… Oczywiście nikt nicze-
go nie sugeruje. Cała historia zresztą, co drugi 

raz powtórzę, być może w ogóle nie miała 
miejsca. Ale… Czy możemy mieć pewność, że 
jakiemuś ABW albo CBŚ nie przyjdzie do gło-
wy, że to nasi bianco–neri, czyli kibice Sande-
cji? Dlatego ostrzegam wszystkich rodzimych 
fanów piłki nożnej: nie zdziwcie się, jeśli jakie-
goś koszmarnego poranka oddział zamasko-
wanych antyterrorystów wywali wam kopnia-
kami drzwi do sypialni. I na wszelki wypadek 
uprzątnijcie piwnicę. Ponoć tam też czegoś 
mogą szukać.

Skoro zaś o kibicach mowa, to muszę jesz-
cze wspomnieć o incydencie sprzed kilku dni. 
Policja tarnowska czy krakowska, nie pomnę, 
przyłapała ponoć dwóch takich z Limano-
wej, jak machali flagą ze swastyką czy robili coś 
równie durnego. Sprawcy zostali zatrzymani, 
dowody zabezpieczone i wkrótce rozpocznie 
się proces, bo w Polsce prawo – co i słusznie! 
– zabrania surowo wszelkich form propago-
wania lub wychwalania nazizmu oraz każde-
go innego systemu totalitarnego. Jest na to spe-
cjalny paragraf. Media lokalne przyklasnęły tak 
sprawnej akcji policji i prokuratury. Mnie zaś 
na myśl natychmiast przyszło coś innego. Czy 
komunizm to nie równie przeklęty system, co 
hitleryzm? Czy symbole komunizmu, a więc 
sierp i młot oraz gwiazda czerwona nie powin-
ny być tępione równie bezwzględnie, jak swa-
styka? Oczywiście. Tymczasem w środku No-
wego Sącza nadal stoi monument opiewający 
chwałę tak zwanej „armii czerwonej”, nie tyl-
ko z komunistycznymi gwiazdami, ale wręcz z 
całymi tyradami na cześć zbrodniczego syste-
mu, który tę organizację militarną powołał do 
życia. Już niech te ruskie sołdaty w naszej ziemi 
leżą, skoro nas nie stać na ekshumację i godne 
ich przeniesienie na cmentarz. Już niech te gła-
zy tam stoją, skoro ponoć są świadkami historii 
czy czegoś tam. Ale tymi tablicami, które tam 
wiszą powinna się zająć policja, prawda? No, 
przecież jest na to specjalny paragraf!

Bogu niech będą dzięki, w tym burzliwym 
tygodniu przytrafiło mi się dla równowagi coś 
wspaniałego. Odwiedziłem mianowicie, po 
sześciu latach intensywnego mieszkania w No-
wym Sączu, Miasteczko Galicyjskie. I to trzy 
razy! Przyznam bez bicia, że nie dla uroku za-
budowy się tam zjawiłem. Co prawda, niechcą-
cy odkryłem, że to naprawdę urokliwe miejsce 
i trochę głupio mi się zrobiło, że tak późno to 
odkrywam, niemniej głównym powodem mo-
jego zjawienia się tamże było… jedzenie. I toż 
właśnie jedzenie było również głównym po-
wodem mojego powracania tamże. Chodzi mi 
oczywiście o CK Gospodę prowadzoną przez 
panią Katarzynę Sułkowską i proponowa-
ne tam przez nią regionalne menu. Palce lizać! 
Przy pierogach, barszczu i kilku jeszcze innych 
smakowitych, lachowskich daniach udało mi 
się skutecznie zapomnieć o przegranej Man-
chesteru, groźbie rewizji piwnicy, pomnikach, 
politykach i wszystkim innym. Tylko niebo w 
gębie zostało. Że reklamę robię? Ba! Pojedźcie 
tam, zjedzcie coś i potem spróbujcie się swoimi 
wrażeniami z kimś nie podzielić…

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Thriller 
z happy endem

Jarosław Rola
Komentarz gościnny
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WOJCIECH MOLENDOWICZ

Co zrobić z Sądeckiem Pomnikiem 
Chwały Armii Radzieckiej? Gdy-
by akcja tych wydarzeń rozgry-
wała się np. w stanie wojennym, 
sprawa byłaby prosta. Jakiś mło-
dy bojowiec solidarnościowego 
podziemia zakradłby się tam nocą 
i zamalował głoskę „ch”. Dzięki 
temu problem byłby – połowicz-
nie – rozwiązany. Zostałby napis: 
„wała Armii Radzieckiej” i wszy-
scy byliby zadowoleni: zwolenni-
cy pomnika, bo ten stałby dalej, 
i przeciwnicy – bowiem ci, któ-
rym go wystawiono, zostaliby 
ośmieszeni. Dziś takie rozwiąza-
nie nie wchodzi w rachubę. Obec-
ność pomnika w centrum miasta 
rozgrzewa emocje wielu środo-
wisk domagających się natych-
miastowego usunięcia pomnika 
i ekshumacji leżących tam żoł-
nierzy. Nieoficjalnie mówi się na-
wet, że sformowana jest już grupa 
ochotników gotowych rozebrać 
w nocy obelisk, jeśli nie nakaże 
tego prezydent miasta. Zapędy te 
studzi Jerzy Błoniarz, zauważając, 
że prezydent zwyczajnie nie ma 
takich uprawnień, bo ręce wią-
żą mu międzynarodowe umowy, 
które Polska ratyfikowała.

Sowieci na pomniku, Piłsudski 
w krzakach

Po kolei jednak. Prezes Polskie-
go Towarzystwa Historycznego 
w Nowym Sączu Lech Zakrzew-
ski w swoich emocjonalnych wy-
stąpieniach przytacza liczne argu-
menty przeciwników pomnika, 
przemawiające za jego likwida-
cją. Dla podkreślenia dziwaczno-
ści sytuacji przywołuje m.in. ta-
kie przykłady:

„Podczas gdy mur solidarnych 
obrońców tego pomnika hańby 
i zniewolenia trwa, w tym sa-
mym czasie w nie tak odległej 
od nas Sękowej, w chaszczach 
leży głaz poświęcony wskrzesi-
cielowi Państwa Polskiego, jed-
nego z największych bohaterów 
w dziejach Polski, Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Po śmierci Mar-
szałka, w roku 1935, mieszkańcy 
Sękowej, w przypływie patrio-
tyzmu, pod wodzą miejscowego 
nadleśniczego usypali wysoki na 
8 metrów kopiec i na jego szczycie 
ustawili pamiątkowy głaz poświę-
cony największej postaci w dzie-
jach Polski”. 

Kto tu jest gospodarzem?
No właśnie. Obelisk poświę-

cony Piłsudskiemu zarasta tra-
wą, a w tym samym czasie po-
mnik hańby i zniewolenia – jak 
pisze Zakrzewski – jest odnawia-
ny, zamiast być zrównanym z zie-
mią. Przeciwnicy pomnika pod-
kreślają, iż jest to o tyle dziwne, że 
już blisko 20 lat temu Rada Miasta 

Nowego Sącza podjęła uchwałę 
o jego usunięciu. Od tego momen-
tu nic się jednak nie zmieniło. Nie 
zmieniło się, bo nie mogło – za-
uważa Jerzy Błoniarz, licencjo-
nowany zarządca nieruchomości:

„(…) Warto wspomnieć o fak-
cie, że teren, na którym znajduje 
się „miejsce pamięci i spoczynku” 
stanowi własność Skarbu Państwa. 
Jest to część działki Nr 124 w ob-
rębie 88 Nowy Sącz, objętej Księ-
gą Wieczystą Nr NS1S/00044976/5 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Nowym Sączu. Teren ten stał się 
własnością Skarbu Państwa mocą 
Postanowienia Sądu Rejonowe-
go w Nowym Sączu z 1957r. Na-
leżałoby tu odpowiedzieć na py-
tanie, czy organ samorządu może 
decydować o przeznaczeniu tere-
nu, jego zagospodarowaniu (obsa-
dzić zielenią), rozbiórce znajdują-
cych się tam obiektów (rozebrać 
pomnik) stanowiących własność 
Skarbu Państwa?”

Traktat wiąże ręce
Wątpliwości Błoniarza budzi 

również planowany zamiar eks-
humacji szczątek pochowanych 
tam czerwonoarmistów:

„Sprawa przeniesienia grobu 
wojennego, nie leżała w gestii sa-
morządu (gminnego, powiatowe-
go ani wojewódzkiego). Od 1934 
roku, zgodnie z obowiązującą do 

dnia dzisiejszego, bez większych 
zmian, Ustawą o grobach i cmen-
tarzach wojennych z 28 marca 
1933 r. Rada nie mogła w tym 
przedmiocie wydać Zarządowi 
Miasta (Prezydentowi) polecenia, 
a Zarząd Miasta czy Prezydent 
Miasta nie ma w tym względzie 
ustawowych kompetencji do wy-
dania decyzji (zarządzenia) o eks-
humacji, a nawet do wnoszenia 
do Wojewody o wydanie zgody 
na ekshumację z grobu wojenne-
go i przeniesienie zwłok na inne 
miejsce (…) Z inicjatywą ekshu-
macji mogą do władz występować 
rodzina lub instytucja społeczna. 
Z pewnością za instytucję społecz-
ną nie można uznać, ani Rady Mia-
sta ani też Prezydenta”.

W swojej wykładni Jerzy Bło-
niarz idzie dalej przypomina-
jąc, że trzy miesiące po uchwale 
Rady Miasta Nowego Sącza pre-
zydent Lech Wałęsa podpisał trak-
tat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej 
współpracy. Jak podkreśla Bło-
niarz, art. 17 tego traktatu mówi, 
że: „Cmentarze, miejsca pochów-
ku, pomniki i inne miejsca pamię-
ci, będące przedmiotem czci i pa-
mięci obywateli jednej ze Stron, 
zarówno wojskowe, jak i cywil-
ne, znajdujące się obecnie lub 
urządzone, na podstawie wzajem-
nych porozumień, w przyszłości 
na terytorium drugiej Strony będą 

zachowane, utrzymywane i oto-
czone ochroną prawną, zgodnie 
z normami i standardami między-
narodowymi oraz zwyczajami na-
rodowymi i religijnymi”.

Koniec czy początek dyskusji?
Zdaniem Błoniarza ratyfiko-

wanie traktatu przez stronę pol-
ską kończy dyskusję nad przy-
szłością sądeckiego pomnika. To 
jednak teoria, bowiem mimo 19 
lat obowiązywania traktatu dys-
kusji nie tylko nie zakończyło, ale 
w Nowym Sączu jest ona akurat 
w swoim szczytowym stadium. 

Pisze m.in. Lech Zakrzewski: 
„Ostatnie wydarzenia skłaniają 
nas, jako środowiska postulujące 
od lat demontaż sądeckiego po-
mnika „Chwały Armii Czerwo-
nej” do zastanowienia się nad tym 
smutnym zjawiskiem, jakim jest 
bezprecedensowa obrona pomni-
ka najeźdźców. Pomnika posta-
wionego na ich wyraźne żądanie 
na polskiej ziemi, po przejęciu jej 
pod panowanie. Pomimo upływu 
22 lat od chwili odzyskania suwe-
renności, owoce 45–letniej pracy 
wychowawczej pozostały. I prze-
jawiają się w pomieszaniu pojęć 
– dobra i zła, prawdy i fałszu”.

Kamień pod mostem
Rozwiązania  prawdopo-

dobnie nie przyniesie również 

salomonowe – wydawałoby się 
– rozwiązanie zaproponowane 
przez prezydenta Nowaka, by po-
mnik pozostał, ale nie „ku chwa-
le Armii Czerwonej”, ale jako 
swoiste memento i symbol cza-
sów zniewolenia. Natychmiast 
po upublicznieniu tego pomy-
słu skrytykowali go przeciwni-
cy pomnika, sugerując, że to tyl-
ko półśrodek, a ich interesuje cała 
pula, czyli wyłącznie demontaż 
pomnika.

Końcem maja na biurko pre-
zydenta miasta (ale również do 
wojewody, marszałka, posłów 
itd.) trafiło pismo Związku Kon-
federatów Polski Niepodległej 
podpisane przez przedstawicieli 
kilu organizacji. Piszą oni m.in.: 
„To wstyd, że w podobno za-
wsze wiernym Nowym Sączu, na-
jeźdźcy z Armii Czerwonej mają 
pomnik chwały, a ich ofiary zsy-
łane na Syberię kamień pod mo-
stem (…)”.

Usiąść do rozmowy
Czy jednak demontaż pomnika, 

o który zabiegają autorzy apelu do 
władz, rozwiąże problem i zakoń-
czy go? Zdaniem Jerzego Błonia-
rza, jeśli dojdzie do tego w sposób 
niezgodny z prawem, to tylko za-
ogni sytuację:

„Czym to grozi? Grozi tym, 
że podobnie w Federacji Rosyj-
skiej, Republice Białorusi, Re-
publice Ukrainy mogą wystąpić 
akty odwetu. A mamy tam wie-
le grobów i pomników: Cmentarz 
Łyczakowski, Katyń, Miednoje, 
Kuropaty, Wołyń itd. Jak zare-
agujemy, kiedy tam zaczną de-
montować nasze pomniki i miej-
sca pamięci?”

Tym sposobem wracamy do 
punktu wyjścia. Przeciwnicy 
pomnika czują się sfrustrowani 
i lekceważeni, przytaczając mnó-
stwo argumentów, w których po-
kazują, że najeźdźcy i okupanci 
zasługują na pomnik w centrum 
miasta, a ich ofiary nie mogą do-
czekać się godnego uhonorowa-
nia. Co dalej? Wydaje się, że je-
śli ta dyskusja będzie się nadal 
toczyć jedynie w sądeckich me-
diach, spór nie skończy się ni-
gdy, bo na argument jednej stro-
ny, druga odpowiada serią innych 
argumentów. Wyjściem z sytu-
acji – zamiast bitwy na oświad-
czenia i listy – wydaje się zwoła-
nie okrągłego stołu, przy którym 
wszystkie zainteresowane stoły 
i decydenci spróbują wypracować 
wspólne stanowisko określające 
przyszłość sądeckiego pomnika. 
W przeciwnym razie ktoś zdespe-
rowany gotów rozebrać nocą obe-
lisk, a wówczas Nowy Sącz trafi 
na czołówki ogólnopolskich me-
diów, ale jako miejsce, gdzie nie 
potrafi się rozwiązywać proble-
mów i sporów.

Ważny problem

Ktoś zdesperowany 
gotów rozebrać 
nocą obelisk, 
a wówczas Nowy 
Sącz trafi na czołówki 
ogólnopolskich 
mediów, ale jako 
miejsce, gdzie nie 
potrafi się rozwiązywać 
problemów i sporów

Pomnik–kłopot w centrum miasta
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Rekomendacje

Karnet nie tylko kulturalny

2 CZERWCA (CZWARTEK)

r NOWY SĄCZ:  X godz. 11, Sala 
Widowiskowa MOK – XIV Konkurs 
Piosenki Dziecięcej „TRALALA-
LALIADA”; X godz.13, Park Strze-
lecki – II Spotkania Grup Teatral-
nych „Teatralia 2011”. W programie 
m.in. pokazy, spektakle, wystę-
py zespołów artystycznych Pałacu 
Młodzieży w Nowym Sączu; X godz. 
16, CH Gołąbkowice – „Dzień dzie-
ci i muzyki”.

3 CZERWCA (PIĄTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 11.30, 
Nowy Sącz, Szkoła Podstawowa 
nr 6 – obchody Dnia Dziecka, zor-
ganizowane przez Fundację Pomo-
cy Osobom z Autyzmem „MADA”. 
W programie spektakl „O STRASZ-
LIWYM SMOKU I DZIELNYM 
SZEWCZYKU, PRZEPIĘKNEJ KRÓ-
LEWNIE I KRÓLU GWOŹDZIKU” 
w wykonaniu artystów teatru Każ-
dej Sztuki; X godz.15.30 – 17.30, 
Galeria BWA SOKÓŁ – cyklicz-
ne warsztaty malarstwa i rysunku 
dla dzieci (6–12 lat); X godz.16.00, 
CH Gołąbkowice – „Dzień zdrowia 
i urody całej rodziny” w ramach 
obchodów Dnia Dziecka. W pro-
gramie prezentacje profesjonalnych 
instrumentów klasycznych i elek-
tronicznych oraz sprzętu nagła-
śniającego, koncerty oraz spotka-
nia z muzykami i akustykami. Dla 
dzieci otwarty, rodzinny konkurs 
talentów.

4 CZERWCA (SOBOTA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10–14, 
Hala Widowiskowa MOSiR – XII 
Międzyszkolny Turniej Tańca To-
warzyskiego im. Janusza Głuca 
TUPTUŚ 2011; X godz. 10–20, par-
king CH EUROPA II akcja społeczno 
– edukacyjna „Zielono wkoło”. Ce-
lem inicjatywy, jest uświadamianie 
mieszkańców o zagrożeniach wyni-
kających z zanieczyszczania środo-
wiska naturalnego i zachęcenie do 
segregacji oraz utylizacji odpadów; 
X godz. 13, CH Gołąbkowice – dzień 
mody, śpiewu i tańca. W progra-
mie pokazy mody i strojów kąpie-
lowych, występy grup i solistów 

tańca nowoczesnego oraz występy 
zespołów muzycznych i artystów.

5 CZERWCA (NIEDZIELA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 17, Sala 
Widowiskowa MOK – „Z tań-
cem przez świat” – koncert z oka-
zji 5–lecia Zespołu Tańca Estra-
dowego „TĘCZA” z MOK (wstęp 
z zaproszeniami).

6 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)

r NOWY SĄCZ,  X Kino SOKÓŁ, 
III Przegląd Filmów Indonezyj-
skich: X godz.18.30 „3 MODLI-
TWY, 3 MIŁOŚCI”; X godz.20.40 
„ZAKAZANE DRZWI”.

7 CZERWCA (WTOREK)

r NOWY SĄCZ,  X godz.18.30 
– Sala kameralna MOK – projek-
cja filmu animowanego pt. „Kró-
lewna Śnieżka i siedmiu kra-
snoludków”, reż. Walt Disney, 
1937–90 (wstęp wolny).

8 CZERWCA (ŚRORA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 9– 14, 
MCK SOKÓŁ – finał XXVI Festiwal 
Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDU-
REK (pierwszy dzień festiwalu).

9 CZERWCA (CZWARTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 9–16, 
Małopolskie Centrum SOKÓŁ 
– finał XXVI Festiwalu Teatrów 

Dzieci i Młodzieży BAJDUREK 
(drugi dzień festiwalu); X godz. 
19, Kino Sokół – Małopolskie spo-
tkania z Janem Pawłem II: LOLEK 
oraz PRZYNIÓSŁ NAM ŚWIATŁO.

REPERTUAR KIN

r KINO SOKÓŁ,  3–9 CZERWCA
DELFIN PLUM, Peru/Niemcy/
Włochy, animowany/przygodo-
wy/familijny, seanse: 3 czerwca 
– 9 czerwca g. 15
PIRACI Z KARAIBÓW. Na niezna-
nych wodach – 3D, USA, przygo-
dowy/akcja, seanse: 3 czerwca – 8 
czerwca g. 16:15, 20:30, 9 czerwca 
g. 16:15, 20:45

PUZZLE, Argentyna/Francja, dra-
mat, seanse: 3 czerwca – 8 czerw-
ca g. 16:30, 9 czerwca g. 17
TOŻSAMOŚĆ, USA, dramat/thriller, 
seanse: 3 czerwca – 9 czerwca g. 21
PROSTO Z NIEBA – premiera, Pol-
ska, dramat,3 czerwca – 9 czerw-
ca g. 18:30, 20:15, GNOMEO i JU-
LIA – 3D, USA, Wielka Brytania, 
animacja/familijny/fantasy/ro-
mans, 3 czerwca – 8 czerwca g. 
14:30, 18:50,poranki weekendo-
we: 4 i 5 czerwca g. 11, 13.
WODA DLA SŁONI, USA, dra-
mat, 3 czerwca – 8 czerwca g. 17, 
9 czerwca g. 17, 19:20.
LINCZ, Polska thriller/dramat, 3 
czerwca – 9 czerwca g. 19:15
PRZYTUL MNIE, Dania, dramat, 3 
czerwca – 9 czerwca g. 17

r KINO KROKUS, 3–9 CZERWCA
SZYBCY I WŚCIEKLI 5, USA, ak-
cja/thriller, seanse: 3 – 9 czerwca 
g. 16:30, 18:45, 21

r I I I  PRZEGLĄD F ILMÓW INDO-
NEZYJSK ICH W MCK SOKÓŁ
Fascynujące kino azjatyckie ma 
w Polsce swoich niezliczonych fa-
nów. Ale nie wszystkie regiony 
Azji są tu dobrze rozpoznane. Dla-
tego też Ambasada Republiki Indo-
nezji przy wsparciu Fundacji Film-
Gramm prezentuje już III Przegląd 
Filmów Indonezyjskich, pokazu-
jący kinematografię kraju tysiąca 
wysp oraz niezliczonych kultur.
r 3–8 CZERWCA W KINIE SOKÓŁ 
pokazane zostaną fascynujące eks-
perymenty z grozą wschodzą-
cej gwiazdy kina azjatyckiego Joko 
Anwar („Zakazane drzwi”), zapie-
rające dech w piersiach sztuki wal-
ki silat w konwencji „no strings at-
tache” czy dramaty przewiercające 
tkankę społeczną kraju.
Filmy, które zostaną zaprezento-
wane podczas Przeglądu:
MERANTAU
Indonezja, sztuki walki 
5 i 8 czerwca g. 18:30
3 MODLITWY, 3 MIŁOŚCI
Indonezja, dramat, 3 i 6 czerw-
ca g. 18:30
DENIAS
Indonezja 2006, dramat, seanse: 
4 i 7 czerwca g. 18:30
TAKUT: OBLICZE STRACHU
Indonezja 2009, 91, horror, 
4 i 7 czerwca g. 20:40
ZAKAZANE DRZWI
Indonezja 2009, thriller psycholo-
giczny, 3 i 6 czerwca g. 20:40
MARZYCIEL, Indonezja 2009, 128 
min., dramat, 5 i 8 czerwca g. 20:40

WARTO OBEJRZEĆ

r PUZZLE,  TO PEŁEN HUMORU 
PORTRET DOJRZAŁEJ  KOBIE-
TY,  KTÓRA N IE  BOI  S IĘ  ZMIE-
NIĆ  SWOJEGO ŻYC IA.  Maria del 
Carmen mieszka w Buenos Aires. 
Jej synowie są już niemal doro-
śli, a małżeństwo całkiem znośne, 
choć dalekie od idealnego. Jed-
nak za sprawą urodzinowego pre-
zentu – puzzli z portretem Ne-
fretete – Maria niespodziewanie 

odkrywa talent, o którego istnie-
niu nie miała pojęcia. Dzięki niemu 
otworzą się przed nią nowe możli-
wości, które dotąd istniały jedynie 
w sferze jej marzeń...

BOŻENA BARAN 

Trzy dni pod siatką
Kolejne wielkie siatkarskie święto 
szykuje się w Nowym Sączu w ten 
weekend, a wydarzenia rozgry-
wać się będę nie tylko na parkie-
cie. Początek już w piątek o godz. 
12 w hali PWSZ (Wydział Technicz-
ny ul. Zamenhofa 1), gdzie podczas 
konferencji „Sport, Biznes, Mar-
keting” – znane postacie związa-
ne ze sportem wygłoszą swoje pre-
lekcje. Mówić będą m.in.: Janusz 
Komurkiewicz – dyr. marketin-
gu firmy FAKRO, Józef Kantor – dyr. 
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta, Paweł Badura – dyr. Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Sebastian Humbla – dyr. sporto-
wy AZS Białystok, Marcin Bogdan 
– dyr. marketingu MKS Sandecja, 
Marian Mrowca – jeden z pierw-
szych trenerów Justyny Kowalczyk. 
Goście specjalni spotkania: Kata-
rzyna Rogowiec – złota medalist-
ka parolimpijska oraz byłe siatkarki 
Muszynianki Fakro Muszyna. W so-
botę w Mszanie Dolnej o godz. 18 
(hala przy SP nr 1) rozegrany zosta-
nie mecz Złotka Fakro (byłe siatkar-
ki Muszynianki Fakro) – Wisła AGH 
Kraków. Z kolei w niedzielę o godz. 
16 w sądeckiej hali widowiskowo–
sportowej Złotka Fakro – Elitesski 
Skawa, UEk. Kraków. Bilety na ten 
mecz w cenie 20 zł oraz ulgowy 15 
zł (dla studentów PWSZ oraz osób, 
które oddadzą w kasie bilet z ostat-
niego meczu piłkarskiego Sandecja 
– ŁKS Łódź) są już w sprzedaży. Ze-
brane podczas spotkań środki prze-
znaczone zostaną na cele charyta-
tywne. Organizatorami imprezy są: 
Uczelniana Rada Samorządu Stu-
dentów PWSZ, Firma FAKRO, Urząd 
Miasta Nowego Sącza i firma DeGie 
Dariusz Grzyb. (TEMP)

POSTAWILI NA RODZINĘ

G minne przedszkole w Brzeznej obchodziło Święto Mamy i Taty, w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Na imprezę przybyły rodziny 
przedszkolaków oraz władze gminy. Wolontariusze ze Stowarzyszenia SUR-
SUM CORDA prowadzili w ogrodzie zabawy na dmuchanym zamku i malo-
wali dzieciom kolorowe tatuaże.

Z olimpijczykiem w Krynicy–Zdroju 
W sobotę i niedzielę na krynickim deptaku odbędą się imprezy spor-
towe z cyklu Samsung Solid Active Weekend. Pierwszy dzień roz-
poczną zawody w unihokeja z udziałem zawodników NHL i KHL oraz 
Tomasza Jaworskiego, byłego reprezentanta Polski w hokeju na lo-
dzie. W przerwach między meczami – występy cheerleaderek, kon-
kurs wiedzy o hokeju oraz konkurs strzałów do bramki telefonem 
Samsung Solid. A na zakończenie – magiczna niespodzianka „dy-
namiczne ruchy bioder niczym trzepotanie skrzydeł rajskich pta-
ków, oraz falujące ruchy ramion, przypominające łagodne falowa-
nie południowych mórz”. Cudowne, kolorowe stroje, piękne tancerki 
i muzyka, jakiej próżno szukać w radiu – czyli pokaz tańca oriental-
nego w wykonaniu dziewczyn z formacji Sihirstars – mistrzyń Świa-
ta w Belly Dance.  W niedzielę w ramach Krynickich Spotkań z Kul-
turą Chrześcijańską przewidziano czwarty już bieg rodzinny na Górę 
Parkową, biegi dla dzieci i młodzieży po wyznaczonych trasach na 
deptaku oraz pokazy taneczne i występy wokalne. Gość specjalny 
– olimpijczyk Henryk Szost! Cykl imprez zakończy wręczenie zwy-
cięzcom upominków i medali.

Aby uczcić koniec studiów studenci Wydziału Psychologii WSB–NLU wraz 
z gronem profesorskim, bawili się na I PsychoBallu. Jedną z atrakcji 
imprezy, która odbyła się w miniony piątek, było rozdanie PsychOscarów 
w kategoriach: Transformers, Najbardziej Sympatyczna, Najbardziej 
Pomocna, Antydepresant, PsychoChill, Hardcore, SuperStar, Histeryk, 
Kombinator, Papla, Recydywista, The Hottest.

ROZDAJEMY BILETY 
DO KINA:

Specjalnie dla naszych 
Czytelników mamy podwójne 
zaproszenie do kina na 
film „Puzzle”. Aby zdobyć 
bilet, należy pojawić się w 
naszej redakcji i poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie. 
Kto jest autorem zdjęć do filmu 
„Puzzle”? 
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Sport

Niewielka, 5–tysięczne miasteczko 
potwierdziło, że jest potęgą w żeń-
skiej siatkówce. Klub z Muszyny po 
raz czwarty wywalczył Mistrzostwo 
Polski, a krajowego dyktatu nie za-
mierzają oddawać.

Po zwycięskiej półfinałowej rywa-
lizacji z BKS Aluprof Bielsko Biała, 
zawodniczki Muszynianki upora-
ły się również z Atom Trefl Sopot. 
W rywalizacji do trzech zwycięstw 
„złotka” z Muszyny zwyciężyły 
3–0. 

Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna to zdecydowanie naj-
lepsza drużyna żeńskiej siatków-
ki w ostatnich latach w Polsce. 
W ubiegłym sezonie zespół z Mu-
szyny musiał się zadowolić wicemi-
strzostwem. W tym roku w wraca 
na siatkarski tron. To już czwar-
ty tytuł dla Muszynianki – wcze-
śniej złoto zdobywały w 2006, 2007 
i 2009 r.

Trener Bogdan Serwiński twier-
dzi, że mistrzostwo nigdy nie po-
wszednieje. Dlatego o znużeniu 
krajowymi sukcesami nie może być 
mowy. W przyszłym sezonie druży-
na z Muszyny w dalszym ciągu ma 
walczyć o krajowy prymat.

W Polsce Bank BPS Muszyniaka 
Fakro wygrała już wszystko. Teraz 
głównym celem dla działaczy i szta-
bu szkoleniowego będzie awans do 
wymarzonego Finał Four Ligi Mi-
strzyń. Najważniejsze – obok same-
go tytułu – jest również to, że udało 
się sam zespół utrzymać w Muszy-
nie. W trakcie sezonu pojawiały się 
głosy, by przenieść zespół do War-
szawy, gdzie miałby występować 
przed większą publicznością. Argu-
ment taki podnosił przede wszyst-
kich Bank BPS – najnowszy i głów-
ny sponsor drużyny. Ostatecznie 
zwyciężyła wersja, iż siatkarskie 
mistrzynie Polski to „produkt re-
gionalny” – z akcentem na Muszy-
nianka i Fakro – a przenoszenie ze-
społu do stolicy tylko dlatego, że 
Muszyna jest za mała na wielką siat-
kówkę, to byłby koniec tego zespo-
łu w obecnym wydaniu.

Mistrzynie Polski w siatkówce 
kobiet, sezon 2010/2011: Agniesz-
ka Bednarek–Kasza, Joanna Kaczor, 
Klaudia Kaczorowska, Agnieszka 
Śrutowska, Kinga Kasprzak, Milena 
Sadurek, Katarzyna Gajgał, Alek-
sandra Jagieło, Deby Stam–Pilon, 
Mariola Zenik, Caroline Wensink, 
Magdalena Piątek. (JABU)

W Bochni odbyły się ogólnopol-
skie drużynowe zawody w wielobo-
ju pływackim dla 10 i 11–latków. Wy-
startowały m.in. zawodniczki klubu 
sportowego Limanowa Swim.

Limanowski klub jest stosunkowo 
młody i nie może się równać z taki-
mi ekipami jak kluby z Oświęcimia 
czy Krakowa. – Nasze zawodniczki 
pokazały wolę walki i nie odstawa-
ły od najlepszych – powiedział Ar-
kadiusz Kowal z Limanowa Swim. 
– W zawodach brało udział 14 naj-
lepszych klubów. Cieszy posta-
wa limanowskich pływaczek tym 
bardziej, że w latach dzieciństwa 
w tego typu zawodach startowali 
nasi obecni mistrzowie Otylia Ję-
drzejczak czy Paweł Korzeniowski.

 W pierwszym dniu zawodów 
Anna Kowal zdobyła brązowy me-
dal na dystansie 50m stylem kla-
sycznym z czasem 50,31. W sty-
lu dowolnym uzyskała 7. miejsce 
z umiarkowanym czasem 41.52. 
Trudniejsze zadanie miała Na-
talia Orczykowska startując na 
dystansie 200m stylem dowol-
nym uzyskując bardzo dobry czas 
z wynikiem 3,00,22 (8. miejsce). 
W drugim dniu zawodów Nata-
lia zajęła miejsce tuż za podium 
na dystansie 100m stylem dowol-
nym z czasem 1,17,92. Natomiast 
Anna Kowal był dwa razy siódma: 
50m w grzbiecie z czasem 46,95 
i w stylu zmiennym na dystansie 
100m z czasem 1,43,38.

(JABU)

Kolejny sukces odnieśli młodzi za-
wodnicy Sandecji (rocznik 2001). 
Zajęli pierwsze miejsce w turnie-
ju DAP Fotbaal Festiwal w Pustyni k/
Dębicy. Podopieczni Marka Zagór-
skiego udowodnili, że warto inwe-
stować w sportowy rozwój dzieci 
i młodzieży.

W ośrodku piłkarskim zawodnicy do 
dyspozycji mieli przygotowanych aż 
pięć boisk. W ciągu 7 godzin roze-
grano 80 spotkań, w których grało 
łącznie 312 młodych piłkarzy z pięciu 
województw: podkarpackiego, ma-
zowieckiego, lubelskiego, śląskiego 
i małopolskiego. Drużyna Sandecji 
po bardzo ładnej zespołowej grze po-
konywała w drodze do finału kolej-
no takie drużyny jak: DAP II Dębica 
(7:0, po golach Wiktora Szewcza-
ka 3, Jakuba Wąsowicza, Wikto-
ra Hazy, Kamila Dominiaka i Mi-
łosza Śniadeckiego), Olimp Dębica 
(5:0, Wiktor Szewczak, Jakub Wą-
sowicz, Karol Smajdor, Miłosz Śnia-
decki i Darek Kożuch); Motor Lublin 
(4:0, Wiktor Szewczak 2, Jakub Nie-
mas i Karol Smajdor); Jadwiga Kra-
ków (4:1, Jakub Wąsowicz 2, Jakub 
Niemas i Karol Smajdor); Beniami-
nek Krosno 2:0 (Wiktor Szewczak 
i Jakub Niemas).

W meczu o pierwsze miejsce San-
decja 2001 spotkała się z drużyną 
UKS 6 Jasło. Po efektownym golu 
Karola Smajdora na 2 minuty przed 
końcem podopieczni Marka Zagór-
skiego osiągnęli zasłużone zwycię-
stwo. Sandecja 2001 udowodniła, 
że szkolenie prowadzone przez tre-
nera Marka Zagórskiego nie idzie 
na marne. 

Zespół z Nowego Sącza wystą-
pił w składzie: Szymon Tokarz, Ja-
kub Leśniak, Jakub Niemas, Kon-
rad Więcławek, Dariusz Kożuch, 
Adam Bochniarz, Karol Policht, 
Karol Smajdor, Miłosz Śniadecki, 

Wiktor Haza, Kamil Dominiak, Jakub 
Wąsowicz, Mateusz Migacz, Wiktor 
Szewczak.

Tytuł najlepszego bramkarza tur-
nieju powędrował w ręce sądeckiego 
golkipera, Szymona Tokarza.

Końcowa klasyfikacja: 1.Sande-
cja Nowy Sącz; 2. UKS Szóstka Jasło; 
3.Beniaminek Krosno; 4.Radomiak 
Radom; 5.Campus Inter Medio-
lan Jadwiga Kraków; 6.DAP Dębi-
ca; 7.Ruch Chorzów; 8. UKS Olimp 
Dębica; 9.Igloopol Dębica; 10.Reso-
via Rzeszów; 11.Soccer Ropczyce; 
12.DAP 2002 Dębica; 13.LKS Głowa-
czowa; 14.Motor Lublin. (JABU)

Sezon 2010/11 zakończony. Roz-
grywki III–ligowe wygrała dru-
żyna Hotel Litwiński Tęgoborze, 
która grała w składzie: Wiesław 
Fecko, Jan Górka, Bogdan Piasec-
ki, Janusz Szyszkowski, Andrzej 
Trygar, Jacek Zając. Miejsce dru-
gie dla Last Minute Kraków: Ma-
ciej Karpała, Joanna Kotarba, Piotr 
Kuc–Dzierżawski, Małgorzata Lu-
dwikowska, Piotr Ludwikowski, 

Grzegorz Niemiec. Obie druży-
ny awansowały do rozgrywek 
„nowej” II Ligi. Gratulujemy!
Miejsce trzecie zajęła drużyna Jor-
danów–Rabka Zdrój. Z ligi spa-
dły drużyny: AZS AGH Kraków, 
Petroactiv Topla Prądniczan-
ka, Kolejarz Stróże, LZS Macierz 
Lipnica Murowana. W barażach 
o utrzymanie zagrają: Nowy Tar–
Krak i Drogowiec Kraków.

W butlerze zwyciężył Marek 
Adamczyk (Jordanów–Rabka 
Zdrój) przed Januszem Szyszkow-
skim (Hotel Litwiński Tęgoborze) 
i Jackiem Zającem (Hotel Litwiń-
ski Tęgoborze). O dominacji dru-
żyny Hotelu Litwiński świadczy 
fakt, że wszyscy jej zawodnicy są 
na czołowych miejscach w tej kla-
syfikacji (miejsca 2–7). Gratulacje!
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Limanovia z flagą
Piłkarze z Limanowej zmierzają do III ligi, a na trybunach pojawił się doping. 
Atmosfera na stadionie jest coraz lepsza. Kibice przystępują do działania i już 
wkrótce Limanovia będzie miała flagę. Na ostatnim meczu Limanovii z Or-
kanem Szczyrzyc zorganizowano zbiórkę pieniędzy na klubową flagę. Pusz-
ka była ustawiona przed wejściem na trybuny. Flaga będzie prawdopodobnie 
gotowa już na najbliższe spotkanie z Dunajcem Zakliczyn. Grupa kibiców za-
łatwia również formalności w celu rejestracji Stowarzyszenia Kibiców MKS Li-
manovia. Na trybunach szykują się więc duże zmiany. To bardzo ważne dla 
piłkarzy, którzy od dawna narzekali, że w czasie meczów brakuje dopingu. 
Powołane Stowarzyszenie ma bardzo ambitne cele, łącznie z organizacją wy-
jazdów kibiców na mecze rozgrywane poza Limanową.  (JABU)
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Sukces sądeckiego brydża. 
Drużyna Hotel Litwiński Tęgoborze w II lidze.

Zwycięzcy dziesięciolatkowie

Nowy klub z osiągnięciami
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Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Daniel Weimer

Człowiek 
człowiekowi
Kiedy człowiek natrafia na ścia-
nę obojętności i niemocy, uda-
je się do mediów. To ostania de-
ska ratunku, odwieczna księga 
skarg i wniosków, przejaw ludz-
kiej desperacji w obliczu niewy-
dolności urzędniczej machiny, na 
którą wszyscy się przecież zrzu-
camy. Właśnie się dowiadujemy, 
że jedna z sądeckich rodzin, któ-
rą najpierw dotknął osuwiskowy 
kataklizm, a potem ciężka cho-
roba dziecka, udała się z błagalną 
interwencją do jednej z lokalnych 
gazet, bo urzędnicy skarbowi na-
kazali zapłatę wysokiego podat-
ku z tytułu otrzymanego wspar-
cia finansowego. Nie tak dawno 
Sejm uchwalił ustawę o odpo-
wiedzialności materialnej urzęd-
nika za błędną decyzję, która już 
nieraz zrujnowała doszczętnie, 
świetnie prosperujące firmy. Inna 
rzecz, na ile kilka czy kilkanaście 
tysięcy kary jest w stanie zre-
kompensować wielomilionowe 
i nieodwracalne już straty. Taką 
gorycz przełknął niegdyś prezes 
Optimusa Roman Kluska, o któ-
rego walce z bezprawiem apara-
tu państwowego powstaje wła-
śnie film. Wątpić jednak należy, 
czy uda się kiedykolwiek ustano-
wić prawo wymuszające odrobi-
nę empatii, wrażliwości i współ-
czucia, by ludzie nie musieli 
kursować od redakcji do redakcji. 
Wszak wszystko zależy od czło-
wieka i tego, czy w drugim widzi 
jedynie paragrafy, czy też cząstkę 
samego siebie.

(JARO)
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Urzędnicy w autobusie
Sądecki radny Grzegorz Fecko zwrócił się do prezydenta z cie-
kawą interpelacją. Radny proponuje, by w celu rozładowa-
nia tłoku komunikacyjnego w centrum miasta, urzędnicy, za-
miast samochodami, dojeżdżali do pracy komunikacją miejską. 
Z części pieniędzy zarobionych na zwolnionych miejscach par-
kingowych sugeruje on dofinansować pracownikom magistra-
tu bilety miesięczne.
„Takie rozwiązanie można by zaproponować również np. sta-
rostwu, Urzędowi Skarbowemu, ZUS–owi itp.” – pisze w in-
terpelacji Fecko. „Przy założeniu, że taką ofertę złożono by 
również firmom komercyjnym, można by się spodziewać kon-
kretnych efektów: mniejsze korki, więcej miejsc parkingowych 
skutkujących dużą rotacją i wykorzystane możliwości taboru 
oraz załogi miejskiej komunikacji. W związku z tym, że prowa-
dzone są obecnie intensywne prace nad usprawnieniem sie-
ci komunikacyjnej naszego miasta taka inicjatywa może po-
przez efekt synergii i doprowadzić do znacznego poprawienia 
sprawności komunikacyjnej Nowego Sącza”.
Jeśli dojdzie do realizacji tego postulatu, DTS pójdzie jesz-
cze dalej tym tropem i zaproponuje urzędnikom ogłoszenie 
o sprzedaży niepotrzebnych już samochodów za symbolicz-
ną złotówkę.

(KCH)
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Rozmowy o municypalnych
Prezydent Ryszard Nowak przyznał niedawno w Regionalnej Telewizji Ka-
blowej, iż w szczytowym momencie tzw. afery podsłuchowej w sądeckiej 
Straży Miejskiej myślał przez moment o likwidacji tej formacji. Zupełnie 
przypadkiem kilka dni później w radiowej „Trójce” dyskutowano o przy-
datności strażników miejskich, powołując się na przykład trzech miast 
w powiecie chrzanowskim: Chrzanowa, Trzebini i Libiąża. We wszystkich 
tych miastach zlikwidowano w ostatnich latach municypalnych, a zaosz-
czędzone w ten sposób pieniądze przeznaczono na dofinansowanie poli-
cji. W programie wypowiadał się m.in. burmistrz Chrzanowa Ryszard Ko-
sowski, który zachwalał korzyści płynące z likwidacji strażników. Czy to 
faktycznie dobrze? „Trudno powiedzieć, bo każda z decyzji o likwidacji 
miała inne przyczyny. Teraz władze wszystkich tych miast mają spokój, bo 
nikt im nie wypomina, że straż miejska źle funkcjonuje. Za zaoszczędzone 
pieniądze dofinansowują dodatkowe patrole policji i wszyscy wydają się 
być zadowoleni” – relacjonuje dla DTS Piotr Tarczyński, redaktor Tygodni-
ka Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”. Niestety nie udało nam się ustalić, czy 
prezydent Nowak słuchał tej audycji w „Trójce” i czy powrócił do rozmy-
ślania o przyszłości sądeckiej Straży Miejskiej? (KCH)
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Razem a jakby osobno
Wychodzi na to, że zamiast jednego mostu z czterema pasmami ruchu, 
będziemy mieli dwa dwupasmowe. Niby matematycznie wychodzi na to 
samo, ale … Wizja zdublowanych na Dunajcu mostów, z których jeden zbu-
dować ma na swoim terenie miasto Nowy Sącz, bliźniaczy zaś gmina Cheł-
miec, przypomina rywalizację o powietrzny prymat, jaki rozgorzał między 
takimi potentatami przestworzy jak Stary Sącz i Łososina Dolna. U zara-
nia mostowego turnieju legło trwające od lat niezdecydowanie Nowego Są-
cza, przypominające wyliczankę: „kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, 
żartuje”. Najpierw przeprawa stanąć miała na przedłużeniu ulicy Piramowi-
cza w kierunku Tłoków, potem przesunęła się w stronę centrum, zrastając 
się niczym brat syjamski z dotychczasowym „jedynakiem”, by na koniec 
odpłynąć na Zabełcze. Ponieważ w międzyczasie miasto utraciło szansę na 
zbudowanie mostu ze środków centralnych, wójt Stawiarski chyba lekko się 
wnerwił i postanowił zbudować dwa kilometry dalej własny, spinający Mar-
cinkowice oraz Wielogłowy. Wygląda na to, że jeśli mosty powstaną, jednym 
podążać będą samochody z rejestracją na KNS, drugim zaś te z KN. Pozo-
staje żywić nadzieję, że kiedy dojdzie do budowy podrzecznego tunelu, eki-
py z Sącza i Chełmca rozminą się, dzięki czemu powstaną od razu dwa ko-
rytarze. Może i niepotrzebne. Ale w końcu bogatemu wolno! (JARO)
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