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INTERMARCHE  W  NOWEJ  ODSŁONIE
WI KSZA POWIERZCHNIA WI KSZA POWIERZCHNIA 

== WI KSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓW  WI KSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓW 
ZAPRASZAMY,  MILE CIĘ  ZASKOCZYMY ! 

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

Godz. otwarcia: SPECJALNIE DLA KIBICÓW EURO pon.-sobota 7.30 - 23.00, niedziela: 9.00 - 18.30

mała szkoła DUŻE MOŻLIWOŚCI

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

„SPLOT”
Zespół Szkół Społecznych „SPLOT”
ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax +48 18 443 43 39

www.splot.info

SZUKASZ SZKOŁY:
 ciekawej, bezpiecznej i otwartej na nowe wyzwania;

 mającej rozległe kontakty zagraniczne;

 wspierającej kreatywność i pasje;

 z indywidualnym doborem przedmiotów 

w liceum w zakresie rozszerzonym;

 która przygotuje Cię do egzaminów 

i matury dobrze zdanych bez kłopotu

 przyjdź uczyć się do SPLOTU!!!!

PIĘKNE 
PANIE 
W PIĘKNYM 
MIEJSCU 
Finał konkursu Miss 
Polonia Ziemi Sądeckiej 
odbył się w Miejskim 
Ośrodku Kultury 
w Nowym Sączu, ale 
część nieofi cjalna, 
w trakcie której 
dziewczęta świętowały 
swoje sukcesy, miała 
miejsce w Restauracji 
Strauss Caff e na sądeckim 
Rynku.  Piękne panie 
w pięknym miejscu.

Zobacz letni ogród 
Patio-Vienna Strauss Caff e 

L str. 10

PROMOCJA
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Cesarz spieprzył 
robotę!
Lekką ręką wyrzuciliśmy 60 
mln zł w błoto. Miało być 
szybciej, wygodniej i bez-
pieczniej, a jest wyłącznie 
śmieszniej. Po gigantycznym 
remoncie linii kolejowej Tar-
nów – Stróże pociągi na tym 
odcinku jeżdżą… wolniej. To 
fenomen na skalę światową 
– jest gorzej, choć miało być 
lepiej! W czasach, kiedy Eu-
ropa, ucieka z zatłoczonych 
dróg przesiadając się do po-
ciągów, Polskie Koleje Pań-
stwowe robią wszystko, by 
odstraszyć i zniechęcić pa-
sażerów do korzystania z ich 
usług. Jeśli ktoś miał nadzie-
ję, że po zakończeniu gigan-
tycznej inwestycji szybciej 
pojedzie pociągiem np. ze 
Stróż przez Tarnów do Krako-
wa, srodze się rozczarował. 
Jak tłumaczy przedstawi-
ciel PKP PLK powodem wol-
niejszej jazdy na tym odcinku 
jest… istnienie jednego toru 
i konieczność mijania się po-
ciągów! No to przynajmniej 
znamy już winnego – jest 
nim cesarz Franciszek Józef, 
który ponad sto lat temu ka-
zał wybudować jeden tor do 
Nowego Sącza. Że też histo-
rycy nie wpadli na przestrzeni 
stulecia, kto spieprzył robotę 
na torach. Teraz już wiemy!

(KCH)

SMS

12
 ton nakrętek zamieniono na wózek 
inwalidzki dla 7–letniego Nikodema 
Bodzionego z Nowego Sącza, cier-
piącego na dziecięce porażenie mó-
zgowe. Odebrał go podczas imprezy 
zorganizowanej na sądeckim rynku 
w Dniu Dziecka. Zbiórkę nakrętek 
rozpoczęła Fundacja Nauka i Kultu-
ra w Krakowie, a akcję pomógł za-
kończyć Pałac Młodzieży w Nowym 
Sączu. – Właściwie udało się dzię-
ki sądeczanom i sponsorom. Szko-
ły, przedszkola i firmy – szczegól-
nie Erbet –mocno zaangażowały się 
w zbiórkę, a i 1 czerwca wielu miesz-
kańców przynosiło worki z nakręt-
kami – relacjonuje Agata Rolka z PM, 
która poprowadziła akcję z wielkim 
rozmachem. By zachęcić do zbiórki 
zorganizowała konkurs plastyczny 
ph. „Zabawka eko”. Rozstrzygnię-
to go podczas zabawy 1 czerwca. Na 
rynku odbył się także pokaz mody 

– ubiory z nakrętek przygotowali stu-
denci PWSZ – Tylko pogoda popsuła 
plany i nie udało się przeprowadzić 
aukcji obrazów sądeckich artystów. 
– Zatem to nie koniec – mówi Agata 
Rolka. – Akcja trwa, czekamy na do-
godny moment, by przeprowadzić li-
cytację. Nikodem ma już wózek, dzię-
ki któremu może się sam poruszać, 
ale wciąż musi być rehabilitowany. 
Dochód z licytacji przeznaczymy na 
ten cel. Wózek wręczył Nikodemowi 
strongman Tomasz Kowal. (CYF)

Dom na cmentarzu 
Na sądeckim cmentarzu żydowskim po-
wstanie dom gościnny dla pielgrzymów. 
To efekt ustaleń przedstawicieli chasydz-
kich wspólnot w Nowym Sączu.

Jak co roku w rocznicę urodzin ca-
dyka Dywre Chaima Halberstama (1795–
1876) do Nowego Sącza przyjechało po-
nad 300 chasydów. Głównie z Wielkiej 
Brytanii i USA. Grupą pobożnych Żydów 
kierował Joel Halberstam, praprawnuk 
słynnego sądeckiego cadyka.

Chasydzi z Londynu podjęli decyzję 
o wybudowaniu na sądeckim cmentarzu 
żydowskim domu gościnnego i nazwanie 
go imieniem Jakuba Muellera.

– Pan Jakub zainicjował budowę 
tego domu przed laty – mówi Barba-
ra Maleczek kustosz cmentarza. – Nie-
stety nie doczekał realizacji tej inicjaty-
wy. Zmarł przed ponad rokiem w Szwecji 
i pochowany został w Netanii, w Izraelu 
w chwale świętego człowieka.

Budowę domu, gdzie wypoczywać 
mają pielgrzymi odwiedzający grób ca-
dyka Halberstama i jego pięciu synów, 
kieruje Ami Weiss z Londynu, kuzyn Jo-
ela Halberstama.

Na budynku wyryty zostanie na-
pis: „Dom ten służył będzie strudzonym 
pielgrzymom odwiedzającym ten świę-
ty cmentarz”.  (JEŻ)

Dziś spadek inwestycji, 
jutro… bieda 

Roman Kluska, sądecki przedsiębiorca, 
twórca Optimusa w 2003 r. zdobył Na-
grodę Kisiela za „walkę z bezprawiem 
aparatu państwowego”. Dziś, ocenia-
jąc stan polskiej gospodarki, twier-
dzi, że warunki prowadzenia działal-
ności gospodarczej są jeszcze gorsze 
niż kilkanaście lat temu. – Przyby-
ło wiele kolejnych ustaw, to znaczy, 
że na przedsiębiorców nakładane są 
kolejne ciężary w sensie wymogów 
formalnych – mówi w wywiadzie dla 
„Angory”. Ekonomiści straszą podwyż-
szeniem podatków z powodu wzra-
stającego zadłużenia. Zdaniem Kluski, 
byłby to „kolejny hamulec rozwoju” 
i spowodował, że bylibyśmy bez szans 
na choćby zbliżenie się do gospodarek 
rozwiniętych krajów Zachodu. – Żad-
ne działania rządu nie przyniosą efek-
tów, dopóki nie zlikwidujemy istnie-
jących barier, które hamują rozwój 
gospodarki. Już dziś gołym okiem wi-
dać bardzo znaczny spadek inwestycji, 
a to oznacza w przyszłości tylko jed-
no: biedę – twierdzi jeden z najbogat-
szych sądeczan.

[Krzysztof Różycki Nie liczmy 
na reformy, „Angora” nr 23 

(10.06.2012)]

401 LAT  TEMU – 19 CZERWCA 1611  R .  w wielkim pożarze spłonął nie-
mal cały Nowy Sącz w tym trzy kościoły, dzwonnice, zamek, pokrycia mu-
rów, baszty, ratusz i większa część domów. W płomieniach zginęło trzech 
mieszkańców miasta.

20 LAT TEMU – 14 CZERWCA 1992 R.  odbyła się uroczystość podniesie-
nia sądeckiego kościoła pw. św. Małgorzaty do godności Bazyliki Mniej-
szej. Dekret taki na prośbę bp. tarnowskiego Józefa Życińskiego ogłosił 4 
marca 1991 r. papież Jan Paweł II.

13 LAT  TEMU – 16 CZERWCA 1999 R.  na starosądeckich błoniach pod-
czas mszy kanonizacyjnej papież Jan Paweł II ogłosił świętą księżną Kin-
gę. Urodziła się 5 marca 1234 w Esztergomie jako córka króla węgierskiego 
Beli IV. Była żoną księcia Bolesława Wstydliwego i fundatorką starosądec-
kiego klasztoru klarysek. Zmarła w 1292 r.

Co to są przepusty drogowe? Do-
tychczas o tych betonowych krę-
gach kładzionych w przydrożnych 
rowach na wjazdach do posesji, sły-
szeliśmy głównie przy okazji kolej-
nych powodzi. Jeszcze mamy w pa-
mięci, że to właśnie owe zatkane 
przepusty były przyczyną licznych 
podtopień. Teraz, dzięki serwiso-
wi www.gazeta.pl dowiadujemy 
się również, że przepusty mogą być 
przyczyną innych nieszczęść:

„Siedem osób zostało rannych 
w wypadku busa, którym polscy 
kibice wracali z Ukrainy w kie-
runku Nowego Sącza – informuje 
TVN24. W okolicach Gorlic, w miej-
scowości Dominikowice, volkswa-
gen transporter uderzył w betono-
wy przepust na środku jezdni. 

– Kierowca prawdopodobnie za-
snął. Wjechał w betonowy prze-
pust, auto odbiło się od przepustu 

i wjechało na przeciwny pas. Za-
trzymało się dopiero w polu – re-
lacjonowała w TVN24 Katarzyna 
Cisło z małopolskiej policji. Trans-
porterem jechało pięciu mężczyzn 
i trzy kobiety w wieku od 21 do 25 
lat. Kierowcą był 21–latek. Według 
policji stan rannych nie jest najgor-
szy, życie żadnego z nich nie jest za-
grożone. Do wypadku doszło o 5.30 
nad ranem”.

Tyle internetowy serwis. Teraz 
nie tylko inżynierowie drogownic-
twa, ale również zwykli kierowcy 
będą się zastanawiać, czy podró-
żować w okolicach Gorlic. Tam bo-
wiem przepusty montowane zwy-
kle na poboczach, instaluje się na 
środku drogi. No chyba, że to au-
tor artykułu zainstalował przepust 
w nieodpowiednim miejscu swo-
jego tekstu.

(CZUJ)
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www.farbol.pl

•  FARBY (dachy, 
elewacje, wnętrza)

• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

R E K L A M A

SZYBKA POŻYCZKA 
NA WIOSENNE POTRZEBY

Dla nowych Klientów nawet 5000 zł

801 777 788
Całkowity koszt połączenia z tel. stacjonarnego: 0,35 zł

600 400 288
Koszt połączenia z tel. kom. i SMS-a wg taryfy operatora

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M na numer:

w w w . p r o v i d e n t . p l

NIETYPOWY JUB ILEUSZ.  Tak jak 
wielu sądeczanom ul. Pijarska w No-
wym Sączu kojarzy się z więzieniem, 
tak ulica Śniadeckich z Izbą Wytrzeź-
wień. Taką nazwę budynek przy tej 
ulicy nosił do 2000 r. Od tego cza-
su izbę przekształcono w dział opie-
ki nad osobami nietrzeźwymi i bez-
domnymi. W poniedziałek mija 30 lat, 
kiedy przy udziale władz wojewódz-
kich, duchowieństwa oddano ten 
przybytek do użytku. Przez ten okres 
miało z nim do czynienia nawet kil-
kadziesiąt tysięcy osób.

Inicjatorem budowy izby był Erazm 
Gondek przewodniczący Społecz-
nego Komitetu Przeciwalkoholo-
wego w Nowym Sączu. Budowę zaś 
sfinansowało państwo, zwalczają-
ce wtedy pijaństwo, bo o chorobie 
alkoholowej 30 lat temu głośno się 
nie mówiło.

– Pierwotnie w izbie były 34 
miejsca dla nietrzeźwych z woje-
wództwa nowosądeckiego – mówi 
Czesław Baraniecki, dyrektor Są-
deckiego Oddziału Interwencji 
Kryzysowej. – Pracuję tutaj od 25 
lat i mogę powiedzieć, że sporo 
się napatrzyłem. Stare czasy PRL 
a obecne to zupełna zmiana filo-
zofii funkcjonowania SOIK. Kie-
dyś nie mówiono o bezrobociu, 
o ludziach bezdomnych i patologii 
w rodzinach. Ale jedno mogę po-
wiedzieć, że choroba alkoholowa 
może dotknąć każdego – profeso-
ra, polityka, urzędnika, robotnika.

W czasach PRL system walki 
z alkoholizmem, czy pijaństwem 
był bardzo restrykcyjny. Trafia-
li do Izby ludzie, którzy w stanie 

upojenia alkoholowe-
go wywoływali zgor-
szenie publiczne, 
a czasem przy-
padkowo po pi-
jaku „wymieniali 
poglądy” z mili-
cjantami. Po-
byt w izbie z re-
guły kończył się 
w kolegium ds. wy-
kroczeń, powiadamia-
niem zakładu pracy, skiero-
waniem na przymusowe leczenie, 
bo w Izbie czynny był szpitalny 
oddział dzienny leczenia odwyko-
wego, prowadzony przez doktor 
Molendową.

Mimo tych restrykcji w latach 
1982 – 2000 do Izby Wytrzeźwień 
trafiało co roku średnio ponad 5 
tys. osób. W popularne imieni-
ny, święta w rodzaju Dnia Kobiet, 
Izba pękała w szwach. Trwało to 
do 1999 r. kiedy opiekę i dodajmy 
utrzymanie izby, państwo scedo-
wało na samorządy. A one zaczę-
ły oszczędzać na jej utrzymaniu. 
Zmienił się też ich profil. Nacisk 
obecnie kładzie się w SOIK na pro-
filaktykę, ochronę rodzin pato-
logicznych. Teraz w samej tzw. 
byłej Izbie Wytrzeźwień jest jedy-
nie 15 miejsc, ale w SOIK jest ho-
stel dla rodzin i noclegownia dla 
bezdomnych.

– Dajemy ludziom trafia-
jącym do nas szansę na zmia-
nę swojego losu, jeśli oczywi-
ście sami tego chcą i współpracują 
z nami – mówi dyrektor Baraniec-
ki. – Trafiają do nas z ulicy, do-
starczani przez policjantów, czy 

strażników miejskich 
głównie zakłócający 

spokój w domach, 
pijani kierowcy 
oraz osoby naru-
szające porządek 
publiczny.

Czy w związ-
ku ze zmianą pro-

filu działania SOIK 
walka z pijaństwem 

i alkoholizmem tchnie 
optymizmem? Bo statysty-

ki są nieubłagane. Dość powie-
dzieć, że w zeszłym roku w od-
dziale SOIK przebywało blisko 3 
tys. osób.

– 30–25 lat temu nie zdarza-
ło się, żeby do Izby Wytrzeźwień 
trafiali uczniowie szkół średnich, 
gimnazjów, a nawet podstawó-
wek – mówi dyrektor Baraniecki. 
– Zjawisko jest wręcz zatrważa-
jące i niestety ta epidemia pijań-
stwa młodocianych niczym tsu-
nami zalewa coraz szersze kręgi 
wśród młodych ludzi.

(JEŻ)

Ochronka dla upadłych
Pozostał już tylko drobiazg
Będzie można podróżować szynobusem 
Doliną Popradu! Taka wspaniała wiado-
mość dotarła nie tylko do miłośników ko-
lejnictwa, turystów, ale wszystkich, któ-
rzy wolą jeździć koleją niż stać w korku 
np. na ul. Węgierskiej w Nowym Sączu. 
Pomysłowi PKP zgotowano owację na 
stojąco, ale powietrze uszło nieco z pu-
bliczności, kiedy dyrektor Przewozów 

Regionalnych w Krakowie Ryszard Rę-
bilas dodał, że pozostał jeszcze do roz-
wiązania jeden problem. Mały, dosłownie 
niewielki – trzeba jeszcze tylko znaleźć 
dużą kasę na uruchomienie takiego po-
łączenia. Drobiazg. Niedawno znalezio-
no wielką kasę (60 mln zł) na wielką mo-
dernizację linii kolejowej Tarnów – Stróże, 
a pociągi nadal jeżdżą tam niemal puste. 
I na dodatek wolniej. Gdyby nie wydano 
tych pieniędzy, to wystarczyłoby teraz na 
szynobusy, a do Tarnowa jeździłoby się 
szybciej. Ktoś tu wyraźnie pociąga za ha-
mulec bezpieczeństwa. (KCH)

SMS
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PODRĘCZNIKI

UŻYWANE
i NOWE

Nowy Sącz, 
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39

10 %
rabatu  
- do 18 lipca

R E K L A M A

Burmistrz Starego S cza dzia aj c w oparciu 
o art.34 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomo ciami 
(tekst jednolity z 2004r. Nr 261 poz.2603)

INFORMUJE

60 lat po maturze 
– Następnych zjazdów nie planujemy. Ale kto wie… – mówi Irena 
Bereś–Zielińska absolwentka Liceum Handlowego w Nowym Są-
czu, która maturę zdawała w 1952 r. Niedawno wraz z kolegami 
i koleżankami z klasy bawiła się na spotkaniu absolwentów LH. 
– 60 lat temu istniały dwie klasy maturalne. 17 osób już od nas 
odeszło… – mówi pani Irena. W zjeździe wzięło udział 26 absol-
wentów. Przyjechali z różnych stron Polski, by wspominać daw-
ne czasy. – I zaśpiewać piosenkę, która towarzyszyła nam przy 
wszystkich zjazdach – „Handlówka” – dodaje Bereś–Zielińska. 

PRAWO. Masz w planie zakup uży-
wanego samochodu z zagranicy? 
Świetny pomysł, ale zanim dokonasz 
transakcji, zastanów się kilka razy 
i sprawdź wszelkie dokumenty.

Niedawno cała Polska emocjono-
wała się problemem małżeństwa, 
które zaciągnęło 120 tys. zł kredy-
tu, aby kupić sprowadzony z Nie-
miec samochód swoich marzeń. 
Wydawało się, że dopełnili wszel-
kich formalności, łącznie z opi-
nią policji stwierdzającą, iż auto 
nie jest kradzione. Nie cieszyli się 
jednak długo swoim szczęściem, 
bowiem samochód jednak nie po-
chodził z legalnego źródła i zgodnie 

z prawem został im zarekwirowa-
ny. Młodzi ludzie zostali bez auta, 
za to ze 120 tysiącami kredytu do 
spłacenia!

Podobna sytuacja miała miej-
sce niedawno w Piwnicznej–Zdro-
ju, gdzie funkcjonariusze tamtejszej 
placówki Straży Granicznej zatrzy-
mali forda kugę, który znajdował 
się na liście tzw. „aut zastrzeżo-
nych”, czyli, mówiąc prościej,  kra-
dzionych. Nowym właścicielem sa-
mochodu okazał się 51–latek spod 
Myślenic. Auto zostało mu zabra-
ne i marna to pociecha, że w tym 
przypadku jego wartość oszacowa-
no „tylko” na 50 tys. zł.

 (POG)

Spotkanie 
oazowiczów

RELIGIA. Byli członkowie Oazy 
przy kościele kolejowym w No-
wym Sączu umawiają się na 
spotkanie po latach. Udział już 
zapowiedziało kilka pokoleń oa-
zowiczów i animator tego ru-
chu w parafii, jezuita o. Stanisław 
Majcher.

– Zapraszamy na spotkanie 
w plenerze, w rodzinnym gro-
nie, z oazową atmosferą i ze 
wspomnieniami osób i wyda-
rzeń, które ukształtowały nas 
jako dorosłych ludzi – zachę-
ca jeden z organizatorów spo-
tkania, Marcin Kałużny. – Jed-
ni mają w pamięci Krośnicę inni 
Grywałd, Kopią Górkę, a jeszcze 
inni Kąclową, gdzie jeździliśmy 
na oazowe obozy. Wspólne war-
tości i przeżycia doświadczone 
przed laty w duszpasterstwie 
kościółka kolejowego w Sączu są 
wielką siłą. Dlatego uważamy, 
że warto się spotkać, wymienić 
myślami, powspominać, po-
słuchać, co u kogo słychać. Kto 
wie, co z tego wyniknie?

Inicjatorzy spotkania po la-
tach zachęcają do udziału by-
łych oazowiczów z rodzinami. 
Jak zapewniają, udział w impre-
zie zadeklarował już o. Stani-
sław Majcher (na zdjęciu), czyli 
przez lata proboszcz parafii ko-
lejowej i opiekun Oazy.

Spotkanie odbędzie się 
w niedzielę 24 czerwca w Fele-
czynie k. Łabowej.

(SJ)

Murarz w pracowni

Auto zastrzeżone

EDUKACJA.  Tego jeszcze nie było. 
Przyszli budowlańcy uczą się zawodu 
w… szkolnej pracowni pod dachem.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Starym Sączu otwarto warsz-
taty budowlane. Na ich bazie stwo-
rzono centrum, w którym łączone 
będą zajęcia teoretyczne z praktyką. 
Powstała pracownia projektowania 
i kosztorysowania, pracownia ma-
teriałów budowlanych i pracownia 
ogólnobudowlana. Udało się to zro-
bić przy wsparciu Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego.

– Dzięki pieniądzom unijnym 
i dofinansowaniu przez powiat no-
wosądecki uczniowie zyskali pro-
fesjonalne pracownie, w których 
będą uczyć się zawodu – podkreśla 
Zbigniew Czepelak, dyrektor Wy-
działu Edukacji, Kultury i Sportu 
w sądeckim starostwie.

Jak podkreślano podczas oficjal-
nego otwarcia, budowlaniec to fa-
chowiec poszukiwany dziś na rynku 
pracy w Polsce i za granicą. Według 
szacunków starostwa budowlań-
com bezrobocie nie grozi.

(JOB)FOT. ARCH.
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Z PROKURATURY.  Paweł K., domo-
rosły adwokat i radca prawny skaza-
ny w 2010 roku na dwa lata więzienia 
w zawieszeniu na pięć lat za odgrywa-
nie prawnika, znów nabroił. Mimo wy-
roku, dalej „bawił” się w mecenasa, 
oszukując przy tym ludzi.

Po sądowych korytarzach w todze 
już co prawda nie paradował, ale 
dalej przyjmował klientów w swo-
jej kancelarii przy ulicy Żywieckiej 
i mydlił im oczy. Został zatrzyma-
ny (22 maja), bo sprawę zgłosił za-
wiedziony klient, właściciel jednej 
ze szkół jazdy, od którego fałszywy 
adwokat miał wyłudzić za rzekome 
usługi 100 tys. zł. Mercedes, dro-
gie ubrania, pewność siebie i kan-
celaria wzbudzały zaufanie, zde-
sperowanych często ludzi. W sądzie 
w Gorlicach reprezentował jedną 
z klientek pięć razy. Teraz, jeśli sąd 
uzna 43–latka za winnego, wyroku 
w zwieszeniu już nie będzie. Paweł 
K. trafi za kratki, bo dokonał takiego 

samego przestępstwa jak to, za któ-
re został już skazany w zawieszeniu. 
Może dostać łącznie nawet osiem lat.

Po raz pierwszy wpadł dwa lata 
temu, reprezentując jedną z klientek 
nowosądeckiego banku. Bank zainte-
resował się pełnomocnictwami Paw-
ła K., ale nie znalazł go na liście ani 
Okręgowej Rady Adwokatów w Kra-
kowie, ani Okręgowej Izby Radców 
Prawnych. Wtedy go zdemaskowa-
no. Prokuratura zarzuciła dwa lata 
temu Pawłowi K. oszukanie w latach 
2006–2010 około 40 osób.

 (KW)

B IZNES.  Dolina Smaku rzuca wy-
zwanie wszystkim gigantom branży 
lodowej. Młoda sądecka firma wpro-
wadza na rynek swoje wyroby. Chce 
je sprzedawać głównie w „Chat-
kach Smaku” – oryginalnym punkcie 
dystrybucji.

– W naszej ofercie chcę zwrócić 
uwagę na dwa główne akcenty 
– mówi Joanna Majorek, dyrektor 
ds. marketingu Doliny Smaku. – Po 
pierwsze – nasze produkty to uni-
kalna receptura i niepowtarzalny 
smak. Rzecz druga – sieć dystry-
bucji. Chcemy tu zaproponować 
nowatorskie rozwiązanie.

W krajobrazie miejscowości nie 
tylko Sądecczyzny zaczynają się 
pojawiać oryginalne budki z loda-
mi zwane „chatkami smaku”. Od 
zwykłych kiosków różni je kilka 
elementów – każdy zaopatrzony 

jest w tzw. hot spot, 
czyli w promieniu 
100 metrów od 
sklepiku dostęp-
ny jest darmowy, 
bezprzewodowy 
internet. Do dys-
pozycji jest rów-
nież zainstalowany 
na zewnątrz budki 
komputer – odporny 
na wandali. Pomysłodaw-
cy przekonują, że ten pomysł 
przyciągnie młodych i najmłod-
szych klientów. Przyciągnąć ma 
również tych nieco starszych, któ-
rzy chcieliby rozpocząć działalność 
gospodarczą na własny rachu-
nek. Spółka Dolina Smaku (sądec-
ka firma zlokalizowana w Bieczu) 
proponuje obejmowanie „Chatek 
Smaku” na zasadach franchisingu 
– po jednorazowym wykupieniu 

licencji, firma 
dostarcza swoim 
franczyzobior-
com wyposażo-

ną chatkę i zaopa-
truje kontrahentów 

w towar.
– Jesteśmy przekonani, 

że to ciekawa oferta dla osób nie 
dysponujących wielkim kapitałem, 
a chcącym rozpocząć działalność 
na własny rachunek – przekonu-
je Joanna Majorek. – Wystarczy 20 
tys. zł i po kilku dniach można zaczy-
nać. Pierwsze chatki już się pojawiły 
na ulicach miejscowości w naszym 
regionie. No i najważniejsze – nasze 
lody mają wyjątkowy smak.

(ICE)

 Z  POL ICJ I .  27–letni sądeczanin 
wpadł na pomysł, jak zarobić, ale się 
specjalnie nie przepracować. Oszukał 
co najmniej kilka osób. Jego ofiara-
mi byli ludzie bardzo dobrze sytuowani 
– lekarze, właściciele firm. Skusili się 
na dotacje, które, oczywiście za opła-
tą, obiecywał załatwić. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany przez funkcjonariuszy 
Wydziału do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą KMP w Nowym Sączu.

– Schemat działania był za każdym 
razem podobny – wyjaśnia starszy 
sierżant Paweł Grygiel. – Odwie-
dzał biura turystyczne, przychod-
nie lekarskie, apteki, gabinety den-
tystyczne. Powoływał się na wpływy 
w Urzędzie Marszałkowskim i ofero-
wał pośrednictwo w uzyskaniu do-
finansowania z pieniędzy będących 
w dyspozycji tego urzędu, a prze-
znaczonych na promocję i reklamę 
takich podmiotów.

Nikt nie weryfikował tych in-
formacji, bo na rynku działa sporo 

firm, które legalnie oferują tego typu 
usługi. W przyszłym roku kończy 
się transza unijnych dotacji na lata 
2007–2013, każdy chce więc zdą-
żyć z wnioskiem o dofinansowa-
nie. Informacja o usługach sąde-
czanina szybko rozeszła się pocztą 
pantoflową. 

– W ramach oferty zatrzymany 
proponował m.in. wykonanie stro-
ny internetowej, bilbordów rekla-
mowych i ulotek – dodaje rzecznik 
sądeckiej policji. – Osoby zaintere-
sowane ofertą wpłacały od 30 do 50 
procent zamówienia, przy założe-
niu, że pozostałe koszty pokrywane 
będą ze środków unijnych. Na tym 
sprawa się kończyła. Ktoś jednak 
w końcu nabrał podejrzeń. Wszel-
kie próby umówienia się z zatrzy-
manym w biurze, którego rzecz ja-
sna nie miał, kończyły się na niczym. 
Wreszcie zgłoszono „działalność” 
pośrednika na policję. 

Prokurator rejonowy w Nowym 
Sączu przedstawił już 27– latkowi 

zarzuty popełnienia sześciu prze-
stępstw o charakterze korupcyj-
nym. Jedna ze spraw dotyczy pod-
jęcia się pośrednictwa w załatwianiu 
dofinansowania ze środków pomo-
cowych przeznaczonych na reali-
zację usługi informatycznej, nie 
mając możliwości ich uzyskania. 
W ten sposób oszukał 37–letnią 
mieszkankę

Nowego Sącza, która za pomoc 
zapłaciła mężczyźnie około 2000 zł.

Wobec mężczyzny prokurator 
zastosował środki zapobiegawcze 
w postaci poręczenia majątkowe-
go oraz zakazu opuszczania kraju. 

– Sprawa jest rozwojowa – do-
daje Grygiel. – W toku prowadzone-
go postępowania policjanci ustali-
li, że skala dokonanych oszustw 
przez 27– latka może być znacz-
nie większa i pokrzywdzone w ten 
sam sposób mogą być też inne oso-
by lub podmioty. Zgłaszają się ko-
lejni poszkodowani.

 (BOG)

Informacje

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

Bezpieczeństwo, prestiż, komfort nauki

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

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

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

Potrzebujesz
gotówki

na niespodziewane
zakupy?

ZADZWOŃ
801 250 250

R E K L A M A

DYREKTORSKIE NOMINACJE

DZIAŁ KADR.  Cztery osoby wyłonione w konkursie otrzymały nominacje na 
stanowiska dyrektorów placówek: Urszula Janusz – została dyrektorem Ze-
społu Szkół i Placówek w Piwnicznej–Zdroju, Leszek Misiewicz – Powiato-
wej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Nowym Sączu, Bożena Myna-
rek – Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, Alicja Wąsowicz 
– Zespołu Szkół im. Wł. Orkana w Marcinkowicach. Pełnienie obowiązków dy-
rektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Starym Sączu powierzono 
Agnieszce Lebdowicz–Jarzębak.

Fałszywy pośrednik oszukiwał lekarzy Koniec zabawy w mecenasa

Oferują lody, a nawet całą budkę
Joanna Majorek

FOT. (MARY)
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2200 podpisów udało się zebrać 
w trzech sądeckich kościołach w ra-
mach akcji „Przywracamy lekcje hi-
storii”. To obywatelski projekt ustawy, 
który ma szansę trafić do laski marszał-
kowskiej, jeśli będzie pod nim widnieć 
100 000 podpisów. Ogólnopolską ak-
cję zainaugurował 2 maja Zbigniew Zio-
bro, lider Solidarnej Polski, która wspie-
ra projekt. 

ROZMAWIAMY 
z ANDRZEJEM ROMANKIEM 
i ARKADIUSZEM 
MULARCZYKIEM, posłami SP

– Walczycie tylko o przywrócenie lek-
cji historii na poziomie podstawowym, 
a o przywrócenie liczby godzin z innych 
przedmiotów już nie?

Andrzej Romanek: – Z naszych da-
nych wynika, że nie więcej jak 8–10 
procent młodzieży wybiera historię 
na maturze. Jeżeli taki stan się utrzy-
ma, to w ogromnej mierze ucznio-
wie zakończą edukację historyczną 
na poziomie pierwszej klasy liceum 
czy technikum. I tego się obawiamy. 
Nie kwestionujemy prawa pani mini-
ster do tego, aby kształtować sposób 
edukowania polskiego społeczeństwa. 
Nauka historii jest jednak elementem 
budowania tożsamości narodowej. 
Obawiamy się więc, że ta „akcja”, 
która jest przygotowywana przez mi-
nisterstwo, może osiągnąć bardzo ne-
gatywne skutki dla uczniów.
– Czy może raczej nauczycieli?

AR: – Nauczycieli też. Siłą rzeczy 
ograniczenie lekcji historii spowodu-
je, że nauczyciele, którzy uczyli WOS 
i historii będą narażeni na zwolnienia.
– Albo zaczną tak uczyć, by młodzież 
chętnie wybierała ich przedmiot?

AR: – Dobrze by było. Chcemy, by 
młodzież wychowana była też w na-
ukach ścisłych, ale jednocześnie po-
siadała wiedzę historyczną oraz języka 
i kultury polskiej. Tymczasem refor-
ma wyruguje lekcje historii. Patrzymy 

na kwestię dotyczą-
cą pewnego elemen-
tu przygotowanego 
przez panią mini-
ster z punktu wi-
dzenia przyszłości 
jego narodu. To, 
że lekcji fizyki czy 
chemii będzie tyle, 
ile wynika z wyliczeń 
i ustaleń pani minister, 
nie będzie już miało 
wpływu na tożsa-
mość narodową.
– To znaczy, że przy-
gotowywanie przy-
szłych fizyków, 
chemików, czyli kształ-
cenie naukowców jest 
bez znaczenia dla naszej 
tożsamości i… historii?

AR: – Chcemy by ci naukowcy 
byli Polakami, mieli polską tożsamość.
– Co w takim razie na tym polu robicie dla 
nich, by zostawali w kraju i pracowali dla 
Polski, a nie za granicą, na rzecz dorobku 
naukowego innych narodowości. 

Arkadiusz Mularczyk: – Zgadzamy 
się, że na przestrzeni lat nie stwo-
rzono polskim naukowcom i w ogóle 
młodym Polakom warunków do roz-
woju swoich karier. Kształci się coraz 
więcej osób, które nie mogą znaleźć 
pracy. To szeroki temat wadliwego 
systemu edukacji. Jako formacja opo-
zycyjna zwracamy uwagę na te spra-
wy, które mają największy wymiar 
społeczny i które budzą zastrzeże-
nia względem nowego programu na-
uczania. Jedyne, co możemy robić, 

to inicjować takie akcje, 
zwracać uwagę rzą-

dzącym na problem, 
i zgłaszać w ten 
sposób projekty 
ustaw. Wiele śro-
dowisk historycz-
nych protestowało 

i wskazywało zagro-
żenie, jakie niesie ru-
gowanie lekcji historii, 

ale żadne inne z śro-
dowisk naukowych 
nie wskazywało na 
kwestie zmniej-
szenia liczby lekcji 
fizyki czy chemii. 

AR: – Chcemy 
mieć wybitnych na-

ukowców, ale chce-
my też, by czuli narodo-

wą tożsamość i do tego nam jest 
potrzebna historia. A że większość 
osób wybiera nauki ścisłe na maturze 
powoduje, że gros będzie pozbawio-
na nauki historii. Patrzymy przez pry-
zmat praktyki, jaka się wytworzyła... 

NOT. (KG)

18 czerwca, o godz. 16 w ratuszu posłowie 
Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Romanek 
wraz z prezesem Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Nowym Sączu Leszkiem 
Zakrzewskim organizują otwartą konfe-
rencję na temat roli lekcji historii w wy-
chowaniu młodego pokolenia. W tym dniu 
na rynku będą także kontynuować zbie-
ranie podpisów pod obywatelskim pro-
jektem, który ma przywrócić lekcje hi-
storii do szkół średnich.

R E K L A M A

R E K L A M A

Informacje

Sądecczyzna 
ma nowego aktora 

Arkadiusz Obrzut dołączył do 
szerokiego i młodego grona akto-
rów rodem z Sądecczyzny. Stró-
żanin 6 czerwca miał swój recital 
i uzyskał tytuł Dyplomowane-
go Aktora–Wokalisty Krakowskiej 
Szkoły Wokalno–Aktorskiej. – Ko-
lejny raz uświadomiłem sobie, że 
jedyną i wyjątkową inspiracją 
jest… publiczność. Aby zawsze 
była taka, jak tego magicznego 
wieczoru... – życzy sobie Arka-
diusz Obrzut. Najbliższa okazja, by 

posłuchać i zobaczyć Arka nada-
rzy się 19 czerwca. Aktor gościn-
nie wystąpi w spektaklu w Hotelu 
Babilon, a 20 czerwca zaprezentu-
je się w ŚOK w Krakowie. 

Wyśpiewała trzecie miejsce

Paulina Rogóż, uczennica I kla-
sy Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Pawła II w Kryni-
cy–Zdroju oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Fry-
deryka Chopina w Nowym Są-
czu, zajęła III miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Wokalnym 

im. Krystyny Jamroz w Kiel-
cach. Uczestnikami imprezy byli 
uczniowie szkół muzycznych z ca-
łej Polski. Wokaliści zmierzyli się 
m.in. z arią barokową, arią kla-
syczną, pieśnią romantyczną i arią 
operową.

Grand Prix 
dla Groovekojada

23 zespoły taneczne, w tym 
tańca nowoczesnego, klasyczne-
go oraz baletu, a także 15 zespo-
łów wokalnych z Małopolski wzięło 
udział w XXIX Wojewódzkim Fe-
stiwalu Zespołów Artystycznych 
im. Jana Joachima Czecha w staro-
sądeckim kinie Sokół. Grand Prix 
otrzymał zespół wokalno–instru-
mentalny „Groovekojad” z Powia-
towego Młodzieżowego Dom Kul-
tury w Starym Sączu. 

Chemia nie ma wpływu na tożsamość narodowąKulturalnie
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OGŁOSZENIA DROBNE

Nowy Sącz - osiedle KADUK 
- dom wielofunkcyjny, 
230 m kw.działka 8 a , 
komfortowy, dwurodzinny, 
gabinet - sprzedam.
Tel. 18 44 23 729. 
kom.501 673 033

KOMPLEKSOWE USŁUGI 
PROJEKTOWE ( budynki 
mieszkalne, usługowe )
608 036 191, 698 347 214
18 446 31 46 
www.anabiuroprojektowe.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Informacje

POŻYCZKA
JUŻ OD
800 ZŁ
ZADZWOŃ

801 777 744

R E K L A M A

WYGODNIE NA PORODÓWCE 
Kobiety oczekujące na poród w krynic-

kim szpitalu, oraz te, które już urodziły, będą 
leżeć na – jak zapewnia dyrektor placów-
ki – nowoczesnych i bardzo wygodnych łóż-
kach, którymi same mogą sterować. Sprzęt 
podarowała oddziałowi położniczo–gineko-
logicznemu sądecka firma Fakro. Cena sze-
ściu łóżek to 25 tys. zł. 
OKAZJA CZYNI PRZESTĘPCĘ 

Trzech młodych sądeczan, w wieku 18, 19 
i 22 lat, włamało się do domu przy ul. Łącz-
nik w Nowym Sączu, splądrowali mieszka-
nie, kradnąc różnego rodzaju elektronarzę-
dzia, których wartość oszacowano na ok. 
tysiąc złotych. Dla złodziei były one warte jed-
nak tylko 100 zł – za taką sumę udało im się 
je sprzedać 25–letniemu sądeczaninowi. Za 
kradzież z włamaniem grozi im od roku do 10 
lat więzienia, natomiast mężczyzna, który na-
był przedmioty za „okazyjną” cenę, może po-
siedzieć za kratkami do dwóch lat. 
BIŁ ŻONĘ, ZABIJAŁ MŁOTEM PSY 

Gdy wracał do domu pod wpływem alko-
holu, dla jego żony i małoletniego syna zaczy-
nał się horror. 35–latek znęcał się nie tylko fi-
zycznie, ale i psychicznie nad swoją rodziną. 
Groził żonie pozbawieniem życia, wyzywał, 
a następnie przechodził do rękoczynów. Bił 
ją po całym ciele i uderzał jej głową o ścianę. 
Koszmar, jak się okazuje, trwał kilka lat. Ko-
bieta złożyła w końcu obszerne doniesienie 
w tej sprawie. 7 czerwca Sąd Rejonowy w No-
wym Sączu zastosował środek zapobiegawczy 

w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o znę-
canie się nad rodziną mężczyzny. Ponadto 35–
latek odpowie za zabicie młotem dwóch psów. 
Jednego z nich obdarł ze skóry i po wygarbo-
waniu przechowywał w domu. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Po-
sterunku Policji w Nawojowej.
STRACILI PANOWANIE NAD POJAZDEM

Złamania kręgosłupa doznała 34–letnia 
pasażerka toyoty, której kierowca nagle stra-
cił panowanie nad pojazdem i wypadł z dro-
gi. Wypadek miał miejsce 7 czerwca, w Łom-
nicy–Zdroju. Do szpitala trafiły również inne 
ofiary wypadku, jaki wydarzył się dzień póź-
niej w Kurowie. 39–letni mężczyzna, kie-
rując oplem, z niewyjaśnionych jak dotąd 
przyczyn zjechał z drogi i uderzył w betono-
wy mur mostu. Zarówno on, jak i pasażerka 
doznali ogólnych obrażeń ciała. W samocho-
dzie znajdowało się również 9–miesiecz-
ne dziecko, na szczęście z wypadku wyszło 
bez szwanku. Pozostało jednak w szpitalu 
na obserwacji. 
KIEROWCA NA PROMILACH 
PROWADZIŁ AUTOBUS 

47–letni kierowca autobusu na trasie 
Nowy Sącz – Szczawa, którym podróżowa-
ły 33 osoby, był w stanie po użyciu alkoholu. 
Wpadł podczas rutynowej kontroli funkcjona-
riuszy drogówki na ul. Rynek w Starym Sączu 
6 czerwca. Mężczyzna miał 0,4 promila alko-
holu. Za to wykroczenie grozi mu kara aresz-
tu do 30 dni albo grzywny od 50 do 5000 zł.

Nie chcemy, 
by sprzęt do 
rehabilitacji zalegał 
w magazynach 
IN ICJATYWA.  Rusza działalność nie-
komercyjnej wypożyczalni sprzętu reha-
bilitacyjnego przy Stowarzyszeniu Sursum 
Corda. Pierwszy sprzęt został już zaku-
piony i wypożyczony osobom chorym, 
a Stowarzyszenie czeka na kolejne zgło-
szenia od potrzebujących, zwłaszcza z te-
renu Nowego Sącza.

Stowarzyszenie przyjęło własną strate-
gię wyposażenia Wypożyczalni. Zgod-
nie z nią, nowy sprzęt kupowany jest 
dopiero na konkretne zgłoszenie. To 
gwarancja, że zamiast stać w magazy-
nie, od razu trafi do niepełnosprawnych 
i chorych, by służyć im w rehabilitacji 
i codziennym życiu.

– To nie jest jeszcze oficjalne otwar-
cie siedziby wypożyczalni, bo cały 
czas borykamy się z remontem kamie-
nicy, będącym wynikiem zalania bu-
dynku mieszczącej siedzibę stowarzy-
szenia. W tej chwili do pomieszczeń, 
jeszcze nieumeblowanej wypożyczal-
ni, przenieśliśmy tymczasowo biu-
ro organizacji. Ale pomimo kłopotów 
przyjmujemy wszystkich zaintereso-
wanych – mówi Anna Jarosiewicz, ko-
ordynator projektu. – Myślę, że nasza 
oferta może być ciekawa dla chorych 
i niepełnosprawnych, bo proponowa-
na przez nas odpłatność jest o ponad 
połowę niższa w porównaniu do ofert 
komercyjnych wypożyczalni, służy 
jedynie pokryciu bieżących kosztów 
utrzymania biura wypożyczalni. Do-
datkowo gwarantujemy sprzęt nowo-
czesny i fabrycznie nowy.

Kwota na zakup sprzętu wciąż 
nie jest jeszcze w całości wydatko-
wana, dlatego Stowarzyszenie za-
chęca do zgłaszania zapotrzebowania 
przez osoby zainteresowane wy-
pożyczeniem sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego.

Formularz zamówienia na sprzęt 
dostępny jest w biurze Stowarzyszenia, 
przy ulicy Zakościelnej 3 w Nowym Są-
czu, od poniedziałku do piątku w godz. 
8–19, tel. 18 44 11 994 oraz na stronie in-
ternetowej www.sc.org.pl. (MAR)

Czteroosobowa grupa studentów III roku 
Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia WSB–NLU: Ania Sosnowska, Dorota Nieć, 
Sławomir Jawor (ścieżka polska) oraz Chri-
stina Zhao Zhihong (studentka ścieżki an-
gielskiej, pochodząca z Chin), znaleźli się 
wśród finalistów krajowego etapu konkur-
su organizowanego przez CIMA: CIMA Global 
Business Challenge 2012.

To międzynarodowy konkurs, któ-
ry ma wyłonić najzdolniejszych lide-
rów biznesowych młodego pokolenia. 
Uczestnicy mają za zadanie analizę rze-
czywistego scenariusza biznesowego 
i zaprezentowanie własnego, innowa-
cyjnego rozwiązania przedstawionych 
w nim problemów. W pierwszym eta-
pie wzięły udział 33 drużyny z uczelni 
w całej Polsce (w całym świecie ponad 
3500 drużyn z 22 krajów). Ich zadaniem 
było poddanie analizie pięciu proble-
mów firmy, zajmującej się produkcją 

programów telewizyjnych. Do każde-
go zagadnienia należało przygotować 
m.in.: analizę strategiczną, finansową, 
prognozowanie sprzedaży, ewaluację 
ryzyka, zaproponować działania mar-
ketingowe. Następnie całość należa-
ło przedstawić w raporcie końcowym 
(na wzór raportów przygotowywa-
nych przez firmy konsultingowe) oraz 
wyznaczyć strategię na przyszły okres 
wraz z rekomendacjami dotyczącymi 
krótkoterminowej działalności ope-
racyjnej. Projekt należało opracować 
w języku angielskim. Tytuł najlepsze-
go prezentera otrzymała Anna Sosnow-
ska z WSB–NLU, a drużyna studen-
tów sądeckiej uczelni zajęła II miejsce. 
I zdobyła drużyna z Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, III – Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, IV – Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie.

 (KUJ)

TYDZ IEŃ W SKRÓCIE Młodzi liderzy biznesu
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ROZMOWA  z o. PIOTREM WŁODY-
GĄ, benedyktynem, trenerem komuni-
kacji i psychoterapeutą, który podczas 
sympozjum, zorganizowanego w No-
wym Sączu przez Katolickie Centrum 
Edukacji Młodzieży „Kana” oraz Funda-
cję „Ostoja” ph. „Rozmawiajmy z na-
stolatkami”, mówił na temat „Anatomii 
komunikacji z nastolatkiem”. 

– Podczas sympozjum powiedział Oj-
ciec, że to naturalna sprawa, iż rodzice 
nie potrafią rozmawiać z nastolatkami. 
To po co tyle szumy wokół tej sprawy?

– To, że coś jest naturalne, nie 
znaczy, że należy to lekceważyć. 
Tutaj zwróciłbym uwagę na nie-
bezpieczeństwo patologizacji wieku 
dorastania – traktowania nastolatka 
jako człowieka zaburzonego, pod-
czas gdy on jest na drodze rozwoju. 
Nastolatek potrzebuje nie tyle dia-
gnozy, terapii, co towarzyszenia, po 
prostu ludzkich reakcji. 
– Ironicznie odniósł się Ojciec do 
organizatorów…

– Trochę tak.
– Robimy problem z wieku 
nastoletniego?

– Pojawia się problem, że demo-
nizujemy to, co jest naturalne i bę-
dziemy na przykład leczyć szan-
sę rozwoju. 
– Dlaczego w takim razie Ojciec zgodził 
się wziąć udział w tym sympozjum?

– Swoim wystąpieniem chciałem 
przekonać wszystkich, aby rozma-
wiali z nastolatkami.
– Stworzył Ojciec prostą definicję sło-
wa „nastoletek”: „Nastolatek jest 
wtedy, kiedy rodzić przestaje so-
bie radzić”, a teraz formułuje z pozoru 
równie proste rozwiązanie. Czym jest 
w takim razie „rozmowa”?

– Czasami rodzicom wyda-
je się, że rozmawiają z nastolat-
kiem, a w rzeczywistości tylko mó-
wią. Nie słuchają. Rozmowa znaczy 
„spędźmy razem czas”. Niekie-
dy wobec nastolatka trzeba być 
nachalnym: siąść przy nim, gdy 
ogląda telewizję i porozmawiać 
o filmie, zaproponować wspólny 
spacer, dzielić swoimi odczucia-
mi. Rodzice sądzą, że rozmawia-
ją z nastolatkiem, gdy są zaniepo-
kojeni. Kiedy lęk mija, przestają. 
Mają zaspokojoną potrzebę uzy-
skania informacji o dziecku, ale nie 
potrafią z nim usiąść przy herbat-
ce. Chodzi o to, by nie traktować 
dziecka jako źródła lęku, a potrak-
tować go poważnie, jak człowieka. 

Kiedyś zatrzymałem się na drodze 
i zabrałem dwie dziewczyny, które 
łapały stopa. Za chwilę słyszę, jak 
jedna dzwoni do mamy i mówi, że 
już jedzie busem do domu, że bus 
ma opóźnienie. Dziecko kłama-
ło, a ja się zastanawiam, dlaczego?
– Już sobie wyobrażam, jak córka in-
formuje matkę: „Złapałam stopa ma-
musiu, już wracam”…

– Matka pewnie wyszłaby z sie-
bie, a córka miałaby problemy. 
A tymczasem to, że złapała ona sto-
pa, poradziła sobie, jest jej życio-
wym sukcesem. Mamy nie inte-
resują te życiowe sukcesy dziecka, 
ale by nie sprawiało ono kłopotów. 
– Wygląda na to, że to rodzice potrze-
bują terapii.

– Tak. Dlatego na tę konferen-
cję zaproszono nie nastolatków, ale 
rodziców i wychowawców. Choć 
mogę sobie wyobrazić sympozjum: 
„Jak rozmawiać z rodzicami”. Oso-
biście jednak bym tego nie robił, bo 
nastolatek jest wychowankiem, to 
on wymaga naszej opieki. 

Rozmawiała (KG)

Kiedy nastoletnia córka informuje 
cię, że wybiera się we wakacje z ró-
wieśnikami na tydzień pod namioty, 
twoja wyobraźnia zaczyna działać 
na najwyższych obrotach. Problem: 
„Obawiam się o bezpieczeństwo 
dziecka”. Jedną z metod jego poko-
jowego rozwiązania jest debata.

 
Rodzicu, jaka jest Twoja reakcja na 
taki komunikat?: – „Ok, nie zapo-
mnij zabrać telefonu komórkowe-
go”. Czy udajesz, że nie słyszysz, 
mając nadzieję, że to tylko żart, 
a może jednak próbujesz poznać 
punkt widzenia dziecka, wyrazić 
swoje zdanie, wspólnie porozma-
wiać. Jeśli nazwałeś problem i zde-
cydujesz się przeprowadzić z na-
stolatką debatę, pamiętaj aby:
X  umówić się z córką na rozmo-

wę (znaleźć na nią spokojny 
moment);

X  mówić spokojnie, o jed-
nej sprawie i nazywać swo-
je uczucia;

X  słuchać uważnie, rozpoznawać 
i nazywać uczucia dziecka;

X  zadbać o to, aby każdy mógł 
wyrazić swoje zdanie na dany 
temat;

X  koncentrować się na proble-
mie, a nie na tym, kto wygra;

X  jeśli trzeba, przerwij rozmowę, 
aby ochłonąć, i po tym czasie 
wróć do niej;

X  nade wszystko staraj się utrzy-
mać kontakt – pamiętaj – osoba 
jest ważniejsza od problemu!

KROK I
Poproś swoją nastolatkę, aby 

przedstawiła swój punkt widzenia.
Matka: Widzę, że z jakiegoś po-

wodu bardzo zależy ci na spę-
dzeniu tygodnia w towarzystwie 
przyjaciół.

Nastolatka: Tak, bo tylko ja mu-
szę ciągle mówić, gdzie jestem 
i kiedy wrócę, z kim wychodzę. 
Inni w ogóle nawet o tym nie roz-
mawiają z rodzicami, ich rodzice na 
wszystko się zgadzają.
KROK 2:

 Przedstaw swój punkt 
widzenia.

Matka: Kiedy mówisz mi, że 
wyjedziesz na tydzień pod na-
mioty, to moja wyobraźnia pracuje 
na najwyższych obrotach.
KROK 3:

Zaproś swoje dziecko nastolet-
nie do wspólnej burzy mózgów:

Matka: Może zastanów się nad 
jakimiś pomysłami, dzięki którym 
ty będziesz mogła pobyć ze swo-
imi przyjaciółmi, a ja będę spo-
kojna o ciebie.
KROK 4:

 Zapisz wszystkie pomysły – nie 
oceniając ich.

Nastolatka: Pozwól mi wyjechać 
z moimi znajomymi na tydzień i nie 
interesuj się mną przez ten czas.

Matka: Nie pozwolę ci nigdzie 
wyjeżdżać samej, dopóki nie wyj-
dziesz za mąż.

Nastolatka: Możemy skrócić wy-
jazd do trzech dni.

Matka: Towarzyszy wam któ-
ryś z rodziców albo wycieczka jest 
jednodniowa.

Nastolatka: Ale my wybieramy 
miejsce wycieczki…
KROK 5:

Przejrzyjcie listę i zdecydujcie, 
które pomysły chcecie wprowa-
dzić w życie.

Nastolatka: Trzy dni może być, 
ale dlaczego ma być rodzic?

Matka: Może to się zmienić, ale 
kiedy ty będziesz pełnoletnia.

Nastolatka: Ok.

Konflikty między dorastający-
mi dziećmi a rodzicami są nie-
uniknione. W zależności od po-
staw i umiejętności dorosłych ich 
przebieg może być burzliwy lub ła-
godny. Bardzo ważne jest rozumie-
nie dążenia nastolatka do niezależ-
ności, samodzielności i posiadania 
własnego zdania oraz traktowa-
nie tego jako normalnego etapu 
rozwojowego.

Przede wszystkim należy zadbać 
o to, aby dziecko nie poczuło się lek-
ceważone, ignorowane, ośmieszane, 
a dorosły nie ustawiał się w roli eks-
perta, którego zdanie jest ostateczne.
ZADANIE  DOMOWE:

Przeprowadź z nastolatkiem de-
batę, w której postarasz się rozwią-
zać problem. Unikaj o c e n i a n i a.

HALINA CZERWIŃSKA
edukator i pedagog w Fundacji „Ostoja” 

w Nowym Sączu, pedagog Katolickiej 
Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu

Przedwakacyjna Szkoła dla Rodziców (6)

Nastolatek wybiera się pod namioty
Największym nieprzyjacielem rodziny
 nie jest konflikt, ale obojętność
Pino Pellegrino 
 

R E K L A M A

Mamusiu, złapałam stopa

Wychowanie
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– Cała Polska żyje piłkarskimi mistrzo-
stwami Europy, ale nas bardziej interesu-
je odpowiedź na pytanie, czy bał się Pan, 
że Kolejarz Stróże może awansować do 
ekstraklasy?

– Bałem się i nie bałem. Miałem świa-
domość, że jeśli awansujemy, to będzie-
my potrzebowali w budżecie ok. 8 mln 
zł. Nie awansowaliśmy, ale jestem dum-
ny z zespołu, bo osiągnął najlepszy wy-
nik w historii klubu. Dodam, że 4. miej-
sce w I lidze zdobył zespół w dużej części 
złożony z zawodników, dla których nie 
było miejsca w Sandecji.
– I tu Pan wbił delikatną szpileczkę 
Sandecji.

– Nie wbiłem. Duszą i sercem jestem 
za Sandecją, chodzę na każdy jej mecz. 
Cieszyłem się, kiedy zespół opuścił stre-
fę zagrożoną.
– Spekulowano przed derbami, że Kole-
jarz odpuści mecz zagrożonej spadkiem 
Sandecji.

– Może kiedyś w Kolejarzu była jakaś 
plama, ale od kiedy jestem w klubie, nie 
pozwoliłbym na takie sytuacje. To jest 
sport. Ma uczyć rywalizacji w duchu fair 
play. Dodam, że trochę mnie dziwi, kie-
dy widzę wystawionych na listę trans-
ferową Aleksandra czy Wiśniewskiego. 
Chętnie widziałbym tych zawodników 
w Stróżach. Chcę zbudować drużynę na 
zawodnikach z Sądecczyzny.
– A co by Pan zrobił, gdyby Kolejarz awan-
sował do ekstraklasy? Zadzwoniłby Pan do 
prezydenta Nowaka i powiedział, że kluby 
muszą się połączyć?

– Zadzwoniłbym. Połączenie Sande-
cji z Kolejarzem jest moim marzeniem 
i podtrzymuję tę propozycję. Musimy 
wszyscy dojrzeć do sytuacji, kiedy na 
Sądecczyźnie będzie jeden silny zespół. 
Silny i przejrzysty.
– A dlaczego akcentuje Pan to ostatnie 
słowo?

– Nie przypadkiem. Powiem to po 
raz pierwszy: przed wyborami parla-
mentarnymi mieliśmy w Stróżach 23 
kontrole.
– W klubie?

– W klubie i w fundacji. Wyniki 
wszystkich wyszły idealnie.

– A czym Pan sobie zasłużył na takie 
prześwietlanie?

– To już pytanie do polityków, dla-
czego kierowali do nas te kontrole. Może 
dlatego, iż nie trafia do umysłów nie-
których osób, że ktoś może działać spo-
łecznie na rzecz drugiego człowieka. 
Myśli pan, że to nie kole w oczy, że 
taki silny klub powstał w takiej małej 
miejscowości.
– Ale wie Pan, że ludzie często komentu-
ją, skąd Kogut bierze pieniądze, żeby płacić 
zawodnikom?

– Powtórzę i nie zdradzę tajemni-
cy: średni zarobek piłkarza w Kolejarzu 
wynosi 4 tys. zł netto. Do tego docho-
dzi premia za wygrany mecz – 8 tys. zł 
do podziału.
– A skąd Pan bierze te pieniądze?

– Jest czterdziestu sponsorów, któ-
rzy wspierają Kolejarza Stróże.
– I wrzucają coś do kapelusza?

– Przepraszam, żadne wrzucanie! 
Wywieszamy ich reklamy, wystawia-
my im faktury, klub odprowadza od 
tego podatek VAT, płaci ZUS, a na koniec 
roku piłkarze dostają PIT–y. Mało tego, 
teraz wszystkie należności przelewane 
będą piłkarzom na konta. Żadnych roz-
liczeń gotówkowych! Jak pamiętamy, 
przy wszystkich aferach dochodziło do 
zrzutek w szatni. Tu nie będzie ku temu 
okazji. Ale kończąc o tych kontrolach: 
zapraszam każdą kontrolę, która będzie 
nas chciała sprawdzić. Dla wszystkich 
się znajdzie miejsce, nawet jeśli niezgod-
nie z prawem będzie ich kilka jedno-
cześnie. A ci politycy, którzy kierowali 
te kontrole do Stróż, niech się nad tym 
zastanowią, idąc do spowiedzi. Mój śp. 
ojciec mawiał, że to złodzieje posądza-
ją innych o złodziejstwo, bo sami mają 
w tym praktykę.
– Na portalu Salon24 ukazał się tekst ano-
nimowego autora, który sugeruje, że na 
Sądecczyźnie politycy, naukowcy, przed-
siębiorcy i dziennikarze tworzą jeden wielki 
układ. Autor twierdzi nawet, że w Nowym 
Sączu PiS jest w układzie z PO.

– Ja w żadnym układzie nie jestem, 
ale cieszę się, że w sprawach Sądecczy-
zny wszyscy tutejsi parlamentarzyści 

mówią jednym głosem, 
by w budżecie pań-
stwa były pieniądze 
dla regionu.
– To też podobno 
jest układ.

– Jaki układ? 
To, że przyj-
muję zaprosze-
nie do rozmowy 
z dziennikarzem?
– Autor zauważa, że na 
Podhalu dziennikarze nagra-
li senatora składającego korupcyj-
ną propozycję, a u nas nie odkrywają żad-
nych afer.

– Przepraszam bardzo, ale skoro 
u nas wszystko się odbywa zgodnie 
z prawem, to co mają odkrywać? Wspo-
minałem o kontrolach, które spraw-
dzają takie rzeczy. Ja bym się raczej 
cieszył, że u nas jest tylu sprawnych 
przedsiębiorców, którzy dają pracę. 
Tylko Bogu należy za to dziękować. 
Może ktoś liczy, że dziennikarze i po-
litycy będą walczyć na noże. Przecież 
mogą pytać o wszystko.
– Skoro mogą, to ja chcę zapytać, skąd 
PiS weźmie pieniądze na emerytury? Za-
powiedział Pan niedawno, że kiedy PiS 
dojdzie do władzy, to wyrzucicie do ko-
sza ustawę emerytalną i obniżycie wiek 
emerytalny.

– Zdecydowanie tak zrobimy. Byłem 
tym, który zadał chyba najwięcej pytań 
przedstawicielom rządu w tej sprawie. 
Podnoszenie wieku emerytalnego jest 
ogromnym błędem.
– No dobrze, ale kiedy już dojdziecie do 
władzy i wyrzucicie do kosza złą ustawę, to 
skąd weźmiecie brakujące pieniądze?

– Są duże rezerwy. Czy pan wie, 
że przyjęcie nowych ludzi do pra-
cy w urzędach przez koalicję PO–PSL 
kosztowało 6 mld zł? Przy mądrej poli-
tyce państwa można sporo zaoszczędzić.
– Ale Pan dobrze wie, że w całej Euro-
pie dotychczasowy system emerytalny 
bankrutuje.

– To dam przykład systemu kana-
dyjskiego, gdzie z trzech filarów płaci 
się emeryturę. Trzeba się temu przyjrzeć 
i spróbować przejmować dobre wzo-
ry. Jak wyliczyłem, emeryt kanadyjski 
otrzymuje równowartość blisko 10 tys. 
zł miesięcznie.
– To jednak Kanada, Panie senatorze! Może 
Pan pamięta polski żart sprzed lat: zamie-
nię sanatorium w Leningradzie na więzie-
nie w Kanadzie.

– Byłbym jednak za tym, żeby pod-
glądać dobre wzorce u tych, którzy je 
przetestowali.

– Jak policzyłem, Panu do 
emerytury brakuje 6 lat. 

Pan sobie wyobraża 
siebie na emerytu-
rze w wieku 65 lat?

– A dlaczego 
nie? Mam sześcio-
ro wnuków.

– Chce Pan powie-
dzieć, że grzecz-

nie Pan będzie siedział 
w domu i bawił wnu-

ki? Chyba sam Pan w to nie 
wierzy.

– Ale ja mam tyle zajęć, że nie będę 
się nudził na emeryturze. Niech pan so-
bie jednak wyobrazi 67–letniego maszy-
nistę albo pielęgniarkę?
– To niech te zawody przechodzą na 
emeryturę w wieku 65 lat, a jeszcze inni 
w wieku 63 lat, tylko niech dostają część 
świadczeń zanim osiągną pełny wiek 
emerytalny.

– Powiedziałem panu ministrowi 
pracy, że nie zna obowiązującej usta-
wy, bo wiek emerytalny to jest przy-
wilej! I nikt nie ma prawa obecnie pra-
cującym odbierać tego przywileju. A jak 
panu gardło wysiądzie, to będzie pan dał 
radę pracować w wieku 67 lat?
– Będę się wnukami zajmował. Spróbujmy 
teraz ustalić, kto jest pomysłodawcą bu-
dowy sądeckiego pomnika ofiar katastro-
fy smoleńskiej?

– Związek Rodzin Katyńskich. Oni 
w styczniu ub. roku przyszli do mnie 
z tym pomysłem. Odpowiedziałem im, 
że pomogę. Przeanalizowaliśmy pomysł 
w strukturach PiS i zdecydowaliśmy, że 
popieramy pomysł.
– A ja Pana nie widzę w składzie komite-
tu honorowego.

– Drodzy państwo. Ja protestuję 
przeciwko takim ludziom, którzy tyl-
ko chodzą i łapią pomysły…
– Cudze pomysły?

– Cudze pomysły. A później twier-
dzą, że to ich pomysł. Z ogromnym ża-
lem patrzyłem na skład tego komitetu. 
Jeśli ktoś mówi, że miało tam nie być po-
lityków, to ja pytam, czy pan Zygmunt 
Berdychowski nie jest politykiem? Czy 
pan Leszek Zegzda nie jest politykiem?
– Nie zaproszono Pana do składu tego 
komitetu?

– Nie zaproszono. Jestem przeciwni-
kiem jakichkolwiek gierek pomnikiem 
smoleńskim.
– Ale przecież skład komitetu ogłosił Pań-
ski kolega partyjny Artur Czernecki.

– Odpowiem tak: partyjne brudy 
pierzemy we własnym gronie. Dodam 
jeszcze, że nie będzie w PiS–ie anarchii. 
Jeżeli ktoś chce coś robić za plecami par-
tii, to musi się liczyć z bardzo ostrą re-
akcją senatora Koguta.
– Jak będzie wyglądała reakcja senatora 
Koguta w tej sprawie?

– Na razie nie robię nic, bo nie chcę 
żeby ktoś był bohaterem przy okazji 
sprawy smoleńskiej. Jeśli podejmę ra-
dykalne działania, to ktoś powie, że jest 
męczennikiem za sprawę. Postawię pro-
blem na zarządzie.
– Na zarządzie w Nowym Sączu czy 
w Warszawie?

– Warszawa już wie o takim dzia-
łaniu. Nie może tak być, że przy oka-
zji hospicjum – wojna, tablice – woj-
na, jak wybory na szefa PiS – wojna, 
pomnik smoleński – wojna. Dokąd tak 
może być?
– Pan Artur Czernecki nie zadzwonił do 
Pana z pytaniem, czy nie chciałby się Pan 
znaleźć w komitecie?

– Pan Czernecki zadzwonił, że to 
dziennikarze przekręcili jego słowa, 
bo nie mówił, że Koguta nie może być 
w komitecie. Ja jestem człowiekiem 
twardym i zdecydowanym. Dla mnie 
tak, znaczy tak, nie znaczy nie. Pomnik 
nie jest pomysłem ani Koguta, ani Czer-
neckiego. To pomysł Związku Rodzin 
Katyńskich.
– Jak się to skończy dla Artura Czerneckie-
go? Naganą partyjną?

– Nie wiem. Przedstawię sprawę na 
partyjnym forum, ale brudy będziemy 
prać bez kamer.
– Ilu członków PiS wyprowadziła już Soli-
darna Polska?

– Znikomą ilość. Przeważnie była to 
rodzina liderów tej partii. Razem chyba 
28 osób. A przybyło nam 500 nowym 
członków.
– Nie spędza Panu snu z powiek, że SP bę-
dzie wam chciała trochę w wyborach za-
mieszać i zabrać jakiś mandat.

– Ja na pierwszych miejscach sta-
wiam Boga, honor i ojczyznę, a nie ko-
legów. Twierdzę, że Solidarna Polska to 
jest partia kolegów.
– Do niedawna również Pańskich kolegów.

– Przepraszam – ale jeśli wyszli 
z partii, poszli w swoim kierunku i te-
raz wszystko krytykują… Życzę im po-
wodzenia, ale jeśli będą mieli 2–3 pro-
cent poparcia, to chyba wszystko.
– A kto wystartuje z pierwszego miejsca 
do Sejmu z listy PiS? Nie ma już etatowego 
kandydata Arkadiusz Mularczyka.

– Zadecyduje o tym Komitet Poli-
tyczny partii. Uprzedzając pańskie ko-
lejne pytanie dodam, że nie będzie to 
Stanisław Kogut. No chyba, że będzie 
decyzja najwyższych władz partyjnych.
– Zadzwoni prezes Kaczyński i powie…

– Poprosi, poprosi. To jest człowiek 
o wysokiej kulturze, człowiek dialogu.
– A posłowie Mularczyk i Ziobro twierdzili, 
że prezes nie pozwala na dyskusje w partii.

– Nie należę do aniołków podczas po-
siedzeń choćby Rady Politycznej i nikt 
mnie nie wyrzucał. Tamtych posłów też 
nikt nie wyrzucał. Oni wyszli z partii.
– A może jeszcze wrócą?

– To będzie bardzo trudne.
– Słyszał Pan coś o chrześcijańskim 
miłosierdziu?

– Słyszałem, ale tu musi – jak na 
spowiedzi – być spełniony najważniej-
szy warunek: mocne postanowienie 
poprawy.
– A jeśli oni spełnią ten warunek? Powie-
dzą: przepraszamy, zbłądziliśmy.

– To Komitet Polityczny podejmie 
decyzję. Ja się cieszę, kiedy wracają tacy 
ludzie jak Marek Jurek, a już słyszę, że 
Paweł Kowal żałuje odejścia do PJN.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
(Wykorzystano fragmenty wywiadu dla 

Regionalnej Telewizji Kablowej)

Jak na spowiedzi – musi być mocne postanowienie poprawy
Z senatorem Stanisławem Kogutem (Prawo i Sprawiedliwość)

R E K L A M A

ZADZWOŃ
801 804 100

GOTÓWKA
ODRĘKI

R E K L A M A

Rozmowa
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Opinie

S 
tał sobie spokojnie od 
blisko 50 lat. W ką-
cie na grybowskim 
rynku. Nie wadził ni-
komu, aż znalazł się 
złomiarz i łomem ze-

rwał z granitowego obelisku mo-
siężnego orła. 

W Grybowie zawrzało. Na krót-
ko. Aferę uciszył tamtejszy pro-
boszcz od św. Katarzyny Ryszard 
Sorota. Mowa o pamiątkowym obe-
lisku postawionym w tym mieście 
i odsłoniętym w 1966 r. dla uczcze-
nia 1000–lecia Państwa Polskiego. 
W części społeczności Grybowa ten 
akt wandalizmu wywołał oburze-
nie. Artysta plastyk Bogdan Klim-
czyk już zamierzał poprowadzić 
grupę demonstrantów pod grybow-
ski magistrat, licząc na wsparcie 
miejscowego proboszcza. Wsparcia 
nie otrzymał z jego strony, bo – jak 
wyjaśnił ks. proboszcz – parafia ma 
inne zadania niż wspieranie demon-
strantów. Burmistrz Piotr Piechnik 
pospieszył z wyjaśnieniem, że po-
mnik 1000–lecia postawiony zo-
stał w 1966 r. bez stosownych po-
zwoleń budowlanych. Wydaje się 
jednak, że pamiątkowy obelisk, bo 
przecież nie jest to zabytek, nigdy 
już nie tylko nie powróci po remon-
cie grybowskiego rynku na swo-
je miejsce, ale zniknie z krajobrazu 
Grybowa. Bo dla niektórych patrio-
tów z tego miasta jest on symbo-
lem zniewolenia komunistycznego. 
Otóż w uroczystościach odsłonię-
cia obelisku w 1966 r. uczestniczył 
ówczesny premier władz reżimo-
wych Józef Cyrankiewicz notabene 

urodzony w pobliskich Polanach. 
Teraz burmistrz Piechnik obiecuje, 
że w Grybowie powstanie pamiąt-
kowy obelisk poświęcony śp. Le-
chowi Kaczyńskiemu, prezyden-
towi RP, który wizytował ziemie 
grybowską w 2009 r.

Tak więc Grybów idzie ślada-
mi Nowego Sącza, pragnąc uczcić 
pamięć ofiar katastrofy lotniczej 
w Smoleńsku. Zresztą w Sączu już 
się z tej okazji publicznie pogryźli 
sfrustrowany były przewodniczący 
Rady Miasta Artur Czernecki (PiS) 
z senatorem Stanisławem Kogu-
tem (PiS). Walczą o prymat pierw-
szeństwa – kto zainicjował budo-
wę pomnika ofiar katastrofy. Niech 

obaj zapytają Jerzego Wituszyńskie-
go przewodniczącego Rady Miasta, 
jak zostać bohaterem – inicjatorem. 
Przed laty Jerzy Wituszyński, nie 
pytając o stosowne zgody, pozwo-
lenia zamówił firmę i z dna Dunajca 
wydobył kilkutonową skałę. Cicha-
czem, co jest w jego stylu, a potem 
oznajmił publicznie, że to będzie 
obelisk ku czci bł. Jana Pawła II. I co? 
Na sądeckich Plantach skała upa-
miętniająca wędrówki bł. Jana Paw-
ła II stoi od lat. Wituszyński chodzi 
dumny. Wszak to on był inicjato-
rem jej postawienia. Panie Czernec-
ki warto się uczyć życia od swoje-
go starszego kolegi partyjnego, a do 
tego pańskiego pryncypała w Ra-
dzie Miasta.

Pomników 
wciąż mało

Kto puścił 
bąka?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Jerzy Wideł
Z kapelusza

P 
amiętają Państwo, jak 
zaczynał się jeden z roz-
działów książki „Osiem 
cztery” wywodzącego 
się z Gorlic pisarza Miro-
sława Nahacza? Nie pa-

miętają Państwo? Nie szkodzi, przypo-
mnę. Otóż jeden z akapitów zaczyna się 
zdaniem jak wystrzał armatni: „Muko 
się spierdział”. No właśnie. Mój dzisiej-
szy tekst powinien się zaczynać podob-
nie: „Martinoff puścił bąka”. Zgadza-
my się, że w naszym kręgu kulturowym 
tego typu zachowanie uważane jest – co 
najmniej – za krępujące, a takie nume-
ry uchodzą za dobry dowcip, co najwy-
żej podczas spotkania przy piwie kole-
gów z wojska. A przecież Martinoff nie 
puścił bąka na łące, dłubiąc trawą w zę-
bach. On puścił bąka w Salonie24. Salon 
to jest, co prawda, tylko internetowy, ale 
delikatny smrodek w sieci pozostał. Są-
decka szlachta zawołałaby w tym miej-
scu: wpuść chłopa na salony, to jeszcze 
błota na butach naniesie!

Przez kilka dni tzw. Jagiellońska, czyli 
sądeckie kręgi dyskusyjne, zastanawiała 
się, kim jest ów Martinoff, który próbo-
wał wystawić Nowy Sącz na pośmiewi-
sko przed całą Polską. Próbował, ale mu 
nie wyszło, bo w tekście „Układ sądec-
ki” mieliśmy do czynienia z klasycznym 
anonimowym donosem. Kiedyś przez 
dziesiątki lat życzliwi słali kilograma-
mi anonimowe donosy do różnych służb 
i urzędów. Dziś sprawa jest dużo prost-
sza, bo od kiedy wymyślono internet, 
nie trzeba się nawet fatygować na pocztę 
i lizać znaczka, co jest oczywiście kosz-
towne, czasochłonne i mało higienicz-
ne. Dziś zamiast słać donos np. do urzę-
du skarbowego (że sąsiad ma luksusowy 
samochód, choć pracuje tylko od 7 do 15 
w budżetówce), wrzuca się donos do in-
ternetu, a on zaczyna żyć własnym ży-
ciem. Pożyje chwilę i zdycha z głodu. 
Kiedyś szanujący się urzędnik zwykł ma-
wiać, że w szanującym się urzędzie ano-
nimów używa się głównie do ustabilizo-
wania kiwającego się biurka.

No więc Jagiellońska typowała, kto 
to może być ów Martinoff, który pró-
bował z nas zrobić ludzi mafii, a każ-
dy typujący był pewien, że oczywiście 

zna właściwego winowajcę. Ale czy ko-
niecznie musimy poznać nazwisko auto-
ra donosu pt. „Układ sądecki”? Przecież 
wiadomo, że skoro anonim, to zwykły 
tchórz. A przecież w internetowej sie-
ci ludzie wyprawiają dużo gorsze rzeczy 
(za niektóre można nawet posiedzieć do-
brych kilka lat) niż tylko wylewanie żół-
ci. Fora dyskusyjne pełne są anonimo-
wych frustratów, którzy wszędzie tropią 
spisek albo układ. No więc, Szanowni Są-
deczanie, wszyscy jesteśmy umocze-
ni w układ sądecki – streszczam, kto nie 
czytał donosu pana Martinoff. Z grub-
sza polega to na tym, że niemal wszyscy 
uczestniczymy w wielkiej zmowie, nie-
którzy nawet o tym nie widząc. Siedzimy 
w wielkiej wannie i wzajemnie szoruje-
my sobie plecy i drapiemy za uchem naj-
bliższego sąsiada. Pierwszy po przeczy-
taniu tego wypracowania powinien paść 
na zawał Jarosław Kaczyński. Według au-
tora bowiem, sądecki PiS jest w zmowie 
z Platformą i razem kręcą całym tym in-
teresem! W mateczniku Prawa i Spra-
wiedliwości tajny układ z wrogiem! To 
pachnie końcem świata! W sądeckiej ro-
dzinie mafijnej są również pracownicy 
naukowi sądeckich uczelni, urzędnicy, 
przedsiębiorcy, no i oczywiście nieudolni 
dziennikarze, którzy nie potrafią ukry-
tym mikrofonem nagrać jakiegoś posła 
albo senatora, który proponuje komuś 
łapówkę. Łamagi! Mówiąc krótko, żyje-
my zanurzeni po szyję w szambie, a te-
raz – dzięki globalnej sieci internetowej 
– wie już o tym cały świat. Prawda, jak 
się miło i bezpiecznie zrobiło, kiedy do-
wiedzieliśmy się, że ochrania nas i karmi 
sądecki układ mafijny.

I w zasadzie można by pominąć ten 
donos milczeniem, żeby nie robić mu 
niepotrzebnej reklamy, wszak jak każdy 
anonim powinien wylądować w koszu. 
Można w komputerze wcisnąć enter i za-
pomnieć o sprawie. Ale można też pod-
dać publicznej dyskusji pytanie, czy są-
deckie życie publiczne, jakie wykształciło 
się po 1989 r., jest czymś, co należy na-
zwać „układem”? Może odezwą się ofia-
ry układu, jeśli takie są. Może odezwą się 
uczestnicy układu i opowiedzą, z kim się 
poukładali. Generalnie jednak wielu po-
wie, że przy tak ostrej konkurencji kilku 
grup odmiennych interesów (politycz-
nych i biznesowych) o układzie nie może 
być mowy. To raczej ciężka praca i co-
dzienna rywalizacja, w której konkuren-
ci patrzą sobie na ręce, gotowi zaalarmo-
wać opinię publiczną przy najmniejszym 
faulu przeciwnika. Jaki jest Nowy Sącz 
AD 2012? Miasto układów czy przedsię-
biorczych i ambitnych ludzi? Porozma-
wiajmy o tym. Udostępniamy w tym celu 
łamy DTS.

SSTTAACCJJAA AAUUTTOOGGAAZZ

ddoo kkaażżddeejj bbuuttllii 1111kkgg 
ppłłyynn ddoo mmyycciiaa 

nnaacczzyyńń ggrraattiiss !!!!!!

Sprawdź aaktualną ccenę 

018 4440 446 115
018 4440 775 774

NAJTANIEJ W OKOLICY

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

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

W uroczystościach 
odsłonięcia obelisku 
w 1966 r. uczestniczył 
ówczesny premier 
władz reżimowych 
Józef Cyrankiewicz, 
notabene urodzony 
w pobliskich Polanach
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Afisz

TOP 20 HITS
STREFA MUZYKI .  Tradycyjnie już przedstawiamy najnowsze no-
towania na liście przebojów Top 20 Hits, którą tworzą widzowie Ma-
łopolskieTv, Czytelnicy DTS przy współpracy z firmami fonograficz-
nymi i klubami dyskotekowymi.  Co tydzień wśród osób głosujących 
na listę będziemy rozlosowywać upominki muzyczne, płyty Cd, za-
proszenia na koncerty i dyskoteki do klubów, z którymi współpracu-
jemy. Prosimy o przesyłanie po pięć swoich propozycji muzycznych 
na adres: top20hits@interia.pl, podając swoje imię i  nazwisko. 

TOP 20 HITS NOT : 10  Z DNIA : 14.05.2012 R.
 1. 2. 6. Turn It Out – Maclaro & Nick Sinckler
 2. 6. 4. Endless Summer - Oceana
 3. 1. 6. Loverboy – Dr.Alban & Gosia Andrzejwicz
 4. 3. 10. Girl Gone Wild - Madonna
 5. 4. 7. Skrzydlate ręce – Enej
 6. 8. 4. Maybe Tonight - Sandra
 7. 9. 4. To France – Kim Wilde
 8. 11. 4. Feeling You – Wet Fingers & Nick Sinckler
 9. 12. 3. Titanium – David Guetta  & Sia
 10. 14. 3. Dance Again – Jennifer Lopez  & Pitbull
 11. 15. 2. Ocaleni – Monika Kuszyńska
 12. 19. 2. Maked – Enrique Iglesias & Day
 13. 5. 6. Wow - Inna
 14. 16. 2. Marry The Night – Lady Ga Ga
 15. 17. 2. Venus - Mirami

 16. 7. 5. Close To Me – Benny Benassis
 17. 10. 5. It's Possible - Roxette
 18. N. 1. Eu Te Amo E Open Bar – Michel Telo
 19. N.  1. Think About The Way – Groove Coverage & Rameez
 20. N. 1. Addicted To You - Shakira
    I – pozycja aktualnego notowania , II – pozycja ubiegłego noto-
wania , III-ilość tygodni w zestawieniu, N – nowość w zestawieniu

MUZYCZNE  LATO  2012
 W Pubie Restauracji „Adria” w Krynicy-Zdroju odbywać 

się będą całonocne dyskoteki i koncerty znanych i cenionych 
dj w ramach „Muzycznego Lata 2012”, któremu patronu-
je Małopolskie.Tv i DTS. Zaprezentują się m.in. Krist Van D,  
Ralf, Tween , Dj Sad Man, a na muzycznej scenie zaśpiewa-
ją: Gosia Andrzejewicz, Monika Kuszyńska i gwiazda muzyki 
r’n’b  Nick Sinckler. Miłośników przebojów lat 80. zaprasza-
my w letnie weekendy  na Górę Parkową do Krynicy-Zdroju 
w godz. 13.00 do 16.30. Startujemy 30 czerwca całonocną 
zabawą z  Krist Van D i Ralf. Podczas tego wieczoru odbędzie 
się też premiera płyty „Summer Hits vol 1”. Na krążku znajdą 
się gorące taneczne utwory na lato. 

Wszystkie informacje o koncertach, premierach płyt moż-
na uzyskać pod nr tel. 530-169-817. 

 Opracował: M & A MEDIA
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XXVII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży
14-15 Czerwca, MCK Sokół Nowy Sącz

godz. 9–15Filip Burnagiel i Martyna Baran (SP Tęgoborze) , zwycięzcy XIII Międzysz-
kolnego Turnieju Tańca Towarzyskiego Tuptuś w kategorii debiut 8-11 lat.

Instytut Pamięci 
Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu, Oddział 
w Krakowie
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
oraz II Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Konopnickiej w Nowym Sączu 
zapraszają na promocję książki Fe-
liksa Rapfa, „Wspomnienia wojenne 
1914–1920” 14 czerwca, g. 10.45, 
aula II Liceum Ogólnokształcącego, 
oraz o g. 17.30, Dom Gotycki, ul. 
Lwowska 3, Nowy Sącz.

W dniach 24–26 maja na trasach rowerowych, tu-
rystycznych i drogach powiatu nowosądeckiego 
odbył się 47. Rajd Rowerowy O Puchar Ziemi Są-
deckiej. W Rajdzie uczestniczyło 96 osób: dzieci 
i młodzież szkół podstawowych , gimnazjów i szkół 
średnich, dorośli, wychowawcy i działacze. Meta 
Rajdu miała miejsce w Zespole Szkół w Chełmcu. 

We czwartek, 24 maja uczestnicy Rajdu po-
konywali trasy dowolne zaliczane do punktacji 
zespołowej , drużynowej i indywidualnej. W pią-
tek, 25 maja, na mecie rajdu odbyły się konku-
rencje rowerowe, zgaduj zgadula oraz strzelanie 
z karabinków pneumatycznych przeprowadzone 
przez T.Tadzika i J.Fiuta z LOK.

W sobotę nastąpiło ogłoszenie wyników 
– wręczeniu pucharów i rozdanie nagród. Pu-
chary zdobyli: 
Zespołowy:
1.Szkoły Podstawowe – SP Nawojowa.
2.Gimnazja – Gimnazjum w Chomranicach 
3. Szkoły średnie – Zespół Szkół Elektr. Mech. 

w Nowym Sączu
Drużynowy:
4. Skoły Podstawowe–SP Chełmiec – Kamil Stach, 

Grzegorz Olesiak, Bartłomiej Pasiut, Michal Król 
opieka Mariusz Wasak

5. Gimnazja– Gimnazjum w Chełmcu – Tomasz 
Cabała, Krystian Kaczwiński, Piotr Ziemnik, 
Zygmunt Plewa, Damian Potoczek opieka Ane-
ta Adewole

6. Gimnazja – Gimnazjum i Liceum Akademic-
kie w Nowym Sączu Paweł Śliwa, Karolina Śli-
wa, Adam Kos , Krzysztof Kos opieka Anna Kos

Indywidualny:
Witold Mordarski kl.I SP Klęczany
Edyta Dobroszek SP w Nawojowej
Krzysztof Kos – Liceum Akademickie NS
Konrad Zieliński– Zespół Szkół Elektryczno–Me-
chanicznych NS
RODZINNY:
Wiesława, Władysław, Wiktoria i Witold Mordar-
scy z Klęczan 

Serdeczne podziękowania dla Stanisława 
Mrzygłoda dyrektora Zespołu Szkół w Chełm-
cu, radnego Powiatu Nowosądeckiego za pomoc 
w organizacji rajdu.

Organizatorem 47. Rajdu była Komisja Tu-
rystyki rowerowej PTTK O/”Beskid” w Nowym 
Sączu przy współpracy Sądeckiego Towarzy-
stwa Cyklistów.

Fundatorzy Rajdu – Patronat Honorowy Sta-
rostwo Powiatowe w Nowym Sączu, UM Nowy 
Sącz, Zarząd Główny PTTK oraz T.Łagan i Tade-
usz Wcześny. Patronat medialny „Dobry Tygo-
dnik Sądecki„.

47 RAJD ROWEROWY
Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki, 
Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowe-
go "O każde dziecko" zaprasza wszystkich w najbliż-
szą niedzielę na imprezę charytatywną „Każde dziec-
ko o tym wie, że już lato zbliża się”. Zabawa startuje 
o godz. 13 w Miasteczku Rowerowym i zakończy się 
przed 22 pokazem sztucznych ogni. Wstęp jest wolny.

– Dochód z imprezy przeznaczony będzie na 
wsparcie rehabilitacji wcześniaków, noworodków, 
niemowląt i dzieci dotkniętych zaburzeniami neu-
rorozwojowymi – mówi Wojciech Dutka wiceprezes 
fundacji – Występować będą przede wszystkim ze-
społy dziecięce, ale nie zabraknie konkursów, para-
dy motocykli, pokazów sztuk walki i niespodzianek.

GALICJA, MON AMOUR 
– SZALEŃSTWO, FATAZJA 

I FANTAZMAT
Galeria BWA Sokół zaprasza na czwartą wystawę 

z cyklu „Galicja. Topografie mitu”. 
Wernisaż wystawy już jutro, 15 czerwca, g.19:30. 

Wystawa trwać będzie do 29 lipca 2012.

O KAŻDE DZIECKO
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Prymicje. Święto szczególne, bo bar-
dzo rzadkie. Święto, gdzie wymiar 
kościelno–liturgiczny miesza się 
z mocą lokalnej tradycji. Ta tradycja 
to powitalne bramy, zieleń wieńców 
z barwinku i tego dębowego, w któ-
rym panny wyprowadzają świeżo 
upieczonego księdza z kościoła. 

Główna droga ustrojona kwiatami 
od granicy parafii aż po dom ro-
dzinny księdza prymicjanta. Tra-
dycja to zaangażowanie w przygo-
towanie uroczystości wszystkich 
mieszkańców. Nikt ich o to nie pro-
sił, nie trzeba o tym przypominać. 
W dzień święceń kapłańskich na 
granicy parafii pomiędzy Nowym 
Sączem, a Kamionką Wielką księdza 
prymicjanta witała nie tylko repre-
zentacja parafii, rodzina i znajomi, 
ale i okazała brama, a na niej wiel-
kie zdjęcie księdza Karola Tokarczy-
ka. Pomysł ciekawy i niespotykany, 
ale księdza prymicjanta niespecjal-
nie zachwycił, bo podobnych im-
prez i wszelkiej przesady nie lubi.

– Był stres jak to wszystko wyj-
dzie i najchętniej nic bym nie or-
ganizował – przyznaje ksiądz Ka-
rol. – Ale usłyszałem, że to nie ja 
organizuję prymicje, mam się nie 
wtrącać i koniec. Myśl, że wstąpię 
do seminarium, nie przyszła na-
gle, gdzieś tam po głowie się ko-
łatała – dodaje. – Nie była szawło-
wym, gwałtownym powołaniem. 
Myślałem o tym, ale spokojnie. 
Po liceum poszedłem do wojska, 
a dopiero potem do tarnowskiego 
seminarium.

W Kamionce Wielkiej prymi-
cje to nie pierwszyzna, bo parafia 
pochwalić się może już grubo po-
nadtrzydziestoma powołaniami ka-
płańskimi, nie licząc zakonnych. To 
nie znaczy wcale, że w Kamionce 
prymicje spowszedniały, ani też, 
że zewnętrzny obraz uroczysto-
ści przesłania to, co duchowe. Kie-
dy w tarnowskiej katedrze biskup 

Andrzej Jeż wkładał ręce na głowę 
neoprezbiterów i pytał kapłana od-
powiedzialnego za przygotowanie 
ich do święceń „Czy są tego god-
ni?” parafianie pracowicie pucowali 
kościół i wili kilkadziesiąt metrów 
zielonych wieńców. Kiedy młodzi 
księża leżeli krzyżem na posadzce 
kościoła, co tak naprawdę najbar-
dziej zapada w pamięć wszystkich 

obecnych na święceniach, gospoda-
rze w Kamionce organizowali kon-
ną banderię. Ta była w tym roku 
wyjątkowo liczna. Prócz brycz-
ki zaprzężonej – jak każe obyczaj 
– w siwki , które wiozły księdza 
Karola do kościoła, witało go konno 
osiemnastu mężczyzn w lachow-
skich strojach. To dużo, bo koń 
z rzędem to na wsi rzecz coraz bar-
dziej deficytowa.

– Byłam bardzo mile zasko-
czona zaangażowaniem wszyst-
kich w przygotowania – przyzna-
je mama księdza Karola, Maria 
Tokarczyk. – Strasznie mocno to 
wszystko przeżywaliśmy, a każ-
de wspomnienie prymicji na nowo 
budzi emocje i świeże jeszcze 
wspomnienia stają przed ocza-
mi jak żywe.

– To wszystko było miłe, ale 
w centrum prymicyjnej uroczysto-
ści zawsze jest msza święta – nie 
ma wątpliwości ksiądz Karol, je-
den z 27 wyświęconych w tym roku 
księży.– Wiem, że ta cała prymi-
cyjna chwała minie i zaczną się 
zwyczajne szare dni kapłańskiej 
posługi. Pierwsza msza święta 
w kościele, który się dobrze zna, 
gdzie byłem lektorem i grałem na 
wieży majówki na trąbce, to nie-
zwykłe emocje.

W dzień najważniejszy prymi-
cyjny kościół pęka w szwach, pa-
rafię odwiedzają księża rodacy, 
a na końcu mszy świętej prymi-
cjant udziela każdemu po kolei bło-
gosławieństwa przez włożenie rąk 
na głowę. Głów do pobłogosławie-
nia jest setki, bo każdy cierpliwie 
czeka w kolejce. Starsi i matki z nie-
mowlętami na ręku.

Dzień prymicji na tym się nie 
kończy, bo duch czasów wymaga, 
by wszystkich ugościć najlepiej jak 
można. Dwieście osób w domu nikt 
nie pomieści. Dziś na przyjęcie pry-
micyjne wynajmuje się lokal z kate-
ringiem i kapelą. Od wielkiego we-
seliska różni prymicyjne przyjęcie 
oczywiście brak alkoholu.

Wymiarem prymicyjnej rado-
ści jest właśnie także spotkanie po 
kościele, przy stole. Suto zastawio-
nym. Ludzka natura domaga się, by 
również w ten sposób cieszyć się 
z nowego powołania, które kształ-
towało się przez sześć lat w tarnow-
skim seminarium. Trud, jaki wierni 
wkładają w przygotowanie prymi-
cji, to wyraz ich wiary w Boga i sza-
cunku dla kapłaństwa. Nawet, jeśli 
czasem przepych przysłania ducho-
wy wymiar uroczystości, to wy-
nika tylko i wyłącznie z dobrych 
intencji. To przecież dzień wyjąt-
kowy, do którego kapłan przygo-
towywał się przez lata nauki i for-
macji duchowej.

W wakacje młodych księży cze-
kają praktyki i zastępstwa w para-
fiach całej diecezji, a potem pierw-
sza praca w „zawodzie”. O tym, 
gdzie będą zbierać pierwsze dusz-
pasterskie doświadczenia, dowie-
dzą się w Starym Sączu, w wigilię 
odpustu ku czci św. Kingi.

 (BOG)

BŁYSKAWICZNA
GOTÓWKA
NA NIESPODZIEWANE
WYDATKI

ZADZWOŃ
801 804 200

Obyczaje

R E K L A M A

Wymiary prymicyjnej radości
W tym roku wśród 27 alum-
nów Wyższego Seminarium 
Duchowego w Tarnowie, któ-
rzy przyjęli święcenia ka-
płańskie byli Mateusz Duda 
z Nowego Sącza (parafia Mat-
ki Bożej Niepokalanej), Józef 
Durlak z Gródka, Paweł Grusz-
ka z Grybowa, Łukasz Ruchała 
z Podegrodzia, Karol Tokarczyk 
z Kamionki Wielkiej, Paweł To-
karczyk z Gołkowic oraz Bogu-
sław Tokarz z Moszczenicy.

FIRMA JUBILERSKA A. i M. PIETRZKIEWICZ

ZAPRASZAMY

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

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

»PRACOWNIA i SKLEP«

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

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

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

NAPRAWY, RENOWACJA STAREJ BI¯UTERII, CZYSZCZENIE

SKUP SREBRA, Z£OTA I KAMIENI NATURALNYCH

R E K L A M A
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Sport

SPR INTEM

R E K L A M A

Jarosław Araszkiewicz został nowym 
trenerem Sandecji. Na trenerskim stoł-
ku zastąpił Roberta Moskala, który nie 
doczekał się przedłużenia umowy. Za-
rząd próbuje trenerów, którzy pospo-
łu dali kiedyś Sandecji awans do I ligi 
i szuka formuł już sprawdzonych. Jed-
na, czyli Moskal nie wypaliła, czas na 
drugą. Araszkiewicz prowadził w se-
zonie awansu zespół w rundzie jesien-
nej, a Moskal, wiosną. Warto dodać, 
że Araszkiewicz jest również auto-
rem pierwszoligowego awansu Koleja-
rza Stróże. 

– Cieszymy się, że zarząd doszedł do 
porozumienia z bardzo w Nowym 
Sączu lubianym szkoleniowcem 
– mówi Dariusz Grzyb, rzecznik San-
decji. – Asystentem trenera będzie 
Janusz Świerad, trenerem przygoto-
wania fizycznego Konrad Wójs, a na 
stanowisko dyrektora sportowego 

przymierzany jest były reprezentant 
Polski, gracz Lecha Poznań i klubów 
niemieckich Paweł Wojtala. Czeka 
nas budowa drużyny.

Oznaczałoby, to również, że klub 
szuka następcy dla Jana Frohlicha 
– czas pokaże czy również na po-
zycji stopera. Robert Moskal przej-
mował Sandecję w trudnej sytuacji 
po rundzie jesiennej i nie obiecy-
wał gruszek na wierzbie. Od razu 
w pierwszej rozmowie z dzienni-
karzami kazał wybić sobie z głowy 
mrzonki o ekstraklasie i zalecał sku-
pić się na budowaniu drużyny i klu-
bowego zaplecza. Podstawowy cel 
osiągnął, Sandecję utrzymał w lidze, 
ale dla zarządu to było zbyt mało, bo 
niestety nie powstał nawet szkielet 
nowej drużyny, która mogłaby być 

choćby obietnicą walki o coś wię-
cej niż utrzymanie. Tak więc przed 
Araszkiewiczem, który nie ukrywa, 
że do Nowego Sącza czuje wielki sen-
tyment i jednocześnie może pomóc 
Sandecji, kompletowanie składu. 
Wietrzenie drużyny już się zaczęło. 
Mariusz Różalski, Tomasz Midzierski, 
Marcin Woźniak, Mateusz Niechciał, 

Marcin Burkhardt i Wojciech Tro-
chim dostali wolną rękę w poszu-
kiwaniu klubu. Jeśli ich nie znajdą, 
Sandecja może renegocjować z nimi 
umowy. W biało–czarnym trykocie 
nie zobaczymy już Dariusza Gawęc-
kiego, który podpisał dwuletni kon-
takt z Olimpią Grudziądz. To odej-
ście niejako symboliczne, bo „Riva” 
to jeden z ostatnich piłkarzy ze skła-
du, którzy wybiegali wiosną 2009 
roku awans do I ligi. Przebywający 
na urlopach piłkarze Sandecji do za-
jęć wrócą 18 czerwca. Latem nie bę-
dzie żadnego zgrupowania. 

Plan sparingów Sandecji
23 czerwca z Unią Tarnów, 30 czerw-
ca z Partizanem Bardejów, 3 lipca 
z Termalicą Bruk–Bet Nieciecza, 7 lip-
ca z Cracovią, 11 lipca z Okocimskim 
KS Brzesko, 18 lipca ze Szczakowian-
ką Jaworzno.

Autografy od Rooneya 
Marzenia się spełniają. Zawodniczki 
uczniowskiego klubu sportowego „Trój-
ka” z Jelnej (Gródek nad Dunajcem) zwy-
ciężyły w finale wojewódzkim turnie-
ju „Z podwórka na stadion” i w nagrodę 
uczestniczyły w otwartym treningu re-
prezentacji Anglii, a potem spotkały się 
z zawodnikami i sztabem szkoleniowym. 
Flagę Anglii podpisaną przez uczestni-
ków turnieju o Puchar Tymbarku odbie-
rali od nich napastnik Manchesteru Uni-
ted Wayne Rooney i trener Anglików Roy 
Hodgson (na zdj.) W zamian same dosta-
ły autografy. W spotkaniu z gwiazdami fut-
bolu uczestniczyły Kinga Jurkowska, Ar-
leta Krzysztoń, Paulina Tomasiak, Monika 
Tomasiak i opiekun zawodniczek Woj-
ciech Mróz. 

KOLEJNE MISTRZOSTWO 
DO KOLEKCJI 

Siatkarska drużyna Sport Partner 
Nowy Sącz zdobyła mistrzostwo Pol-
ski oldbojów w kategorii 50+ . W finale 
rozgrywanym w Rewalu ekipa z Nowego 
Sącza pokonała MOSiR Cieszyn 2:0. Są-
deczanie wystąpili w składzie: Tadeusz 
Szewczyk, Henryk Włodarczyk, Andrzej 
Skorupa (najlepszy rozgrywający turnie-
ju), Jacek Skrok (najwszechstronniejszy 
zawodnik), Jan Krajewski, Krzysztof Po-
prawa, Andrzej Malinowski, Ireneusz Gór-
ski. Sport Partner w Mistrzostwach Pol-
ski Oldbojów powtórzył sukces sprzed 
dwóch lat.

W tegorocznych mistrzostwach udział 
wzięły 44 zespoły i 460 siatkarzy. Mecze 
rozgrywane były w trzech halach na pię-
ciu boiskach. Obok Sądeczan na boiskach 
Rewalu zagrali: Artur Popko, Jacek Ka-
sprzyk, Grzegorz Wagner, Wiesław Pawlik, 
Krzysztof Kasprzyk, Waldemar Wspania-
ły, Zygmunt Chajzer i wielu innych zna-
komitych byłych zawodników i pasjona-
tów siatkówki. 

GAJGAŁ JAK ANIOŁ
Środkowa Banku BPS Muszynianki Fa-
kro Katarzyna Gajgał od tego sezonu na 
koszulce będzie nosiła nazwisko Anioł. 
Wybrankiem siatkarki jest bowiem me-
nadżer Muszynianki Radosław Anioł. No-
wożeńcy powiedzieli sobie tak w Biel-
sku–Białej, a panna młoda wyglądała 
podobno anielsko. Złośliwi powiedzą, że 
nic dziwnego, że zawodniczka jako jedna 
z pierwszych przedłużyła kontrakt z klu-
bem z Muszyny.

SUKCES POPRADU
Drugie miejsce w III lidze piłkarskiej zajął 
ostatecznie muszyński Poprad. Nie jest 
to co prawda lokata premiowana awan-
sem, ale niewykluczone, że któryś z dru-
goligowych klubów nie otrzyma licencji. 
Trzecie miejsce zajęła Limanovia Szu-
bryt, ale akurat w Limanowej liczono na 
znacznie więcej. 

W TYMBARKU BĘDZIE 
WIDOWISKOWO
Beskidzki Klub Freestylowo–Motocyklo-
wy i Joniec Team organizują po raz dru-
gi zawody endurocross na specjalnie dla 
tego celu zbudowanym torze w Tymbar-
ku. Impreza startuje 1 lipca. 

OGNIWO PĘKŁO
Rozgrywki w IV lidze tarnowsko–nowo-
sądckiej zdominowały w tym roku dru-
żyny z okręgu tarnowskiego. W III lidze 
zagrają Bocheński i Tuchovia. Z tym po-
ziomem rozgrywek pożegnały się Duna-
jec Zakliczyn i Ogniwo Piwniczna, które 
walczyły do ostatniej kolejki. Ich miejsce 
zajmie KS Zakopane i Poroniec Poronin. 
W ostatniej kolejce obroniła się Barci-
czanka. Z ligi okręgowej do A klasy spa-
dają Zuber Krynica, Uście Gorlickie i Sokół 
Stary Sącz. Z A klas awansowały Turbacz 
Mszana Dolna, Victoria Witowice Dolne 
i Orzeł Wojnarowa. 

Karate jest jedno
W sobotę w Limanowej 
odbył się II Ogólnopolski 
Turniej Karate Kyokushin 
Dzieci „One World One 
Kyokushin”, którego or-
ganizatorem był Klub Ky-
okushinkai ARS.

W tegorocznym tur-
nieju, w konkurencjach 
kata i kumite rywalizo-
wało 185 młodych kara-
teków z Gubina, Sieradza, 
Legnicy, Stalowej Woli, Tarnobrzega, No-
wej Dęby, Krosna, Krakowa, Jasła, Frysz-
taka, Biecza, Nowego Sącza, Starego Są-
cza, Zakopanego, Kościeliska, Pasierbca 
i Limanowej. Swego rodzaju ewenemen-
tem zorganizowanego w Limanowej tur-
nieju było to, iż rywalizowali w nim przed-
stawiciele różnych organizacji Karate 
Kyokushin, co ostatnimi czasy jest rzad-
kością. Turniej rozpoczął się od rywalizacji 
sportowej w konkurencji kata dziewcząt 
i chłopców w kategoriach wiekowych: do 
7 lat, do 8 lat, do 9 lat, 10–12 lat.

„Araś” wraca na Kilińskiego
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Na koniec tygodnia

FOTOKOMENTARZ

- Widzisz Krzysiek, jak trochę potrenujesz 
i pobiegasz, to będziesz w tym wieku 
wyglądał tak dobrze jak Janusz.

Janusz Kwiatkowski (ur. 1957), Jerzy Wituszyński (1952) 
i Krzysztof Żyłka (1960)
 FOT. (FAŁ)

- A wiecie koledzy, że w niedzielę skończyłem 
55 lat. Jak ten czas leci!

- No coś ty Janusz, nie żartuj! 
Zupełnie nie wyglądasz na swoje lata!

– Mamy dwa cele. Pierwszy 
– uniknięcie bezrobocia po za-
kończonej edukacji, drugi – odby-
cie kursów pediatrycznych, które 
mają doskonalić pracę ratownika 
w stanach zagrożenia życia u dzie-
ci – mówią Justyna Kiejdo i Mag-
dalena Piksa, studentki trzecie-
go roku ratownictwa medycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Sączu, które ubie-
gają się o „Stypendium z Wyboru”. 
Aby je zdobyć, potrzebują wparcia 
internautów. 

Na stronie internetowej stypen-
diumzwyboru.absolvent.pl znaj-
duje się lista osób, które walczą 
o stypendium, mające pomóc stu-
dentom spełnić marzenia związane 
z ich edukacją i karierą. – Fundują 
je sponsorzy, których głos na dany 
cel liczy się razy 25. Im więcej osób 
na nas zagłosuje [http://stypen-
diumzwyboru.absolvent.pl/uczest-
nicy/oratowaniunawesolo–1260], 
tym bliżej jesteśmy naszych ce-
lów. Aplikujemy o 3700 zł – mówi 
Justyna. Dodaje, że w głosowaniu 
mogą wziąć udział tylko użytkow-
nicy Facebooka. 

Dlaczego warto wesprzeć stu-
dentki, które chcą udoskona-
lać swoje umiejętności na kursach 
związanych z ratowaniem dzie-
ci w stanach zagrożenia życia? 
– „Bo jest to jedna z wielu dziedzin 

ratownictwa medycznego, a jako 
jedyna budzi tyle lęku i strachu 
przed przyszłymi pracownikami 
pogotowia ratunkowego – odpo-
wiadają sądeczanki na stronie Sty-
pendium z Wyboru. – Nie chodzi 
tutaj o brak wiedzy, ale o dystans 
i trwogę, która jest efektem nie-
wielkiego doświadczenia oraz 
słabej możliwości połączenia teo-
rii z praktyką. […] Jesteśmy na 

kierunku typowo męskim, nie każ-
da placówka przyjmuje z otwarty-
mi ramionami dziewczęta, dlatego 
poprzez poszerzenie naszej zna-
jomości i wiedzy o zagadnienie, 
które od lat budzi trwogę, chcemy 
choć w pewnym stopniu oddalić się 
od bezrobocia, przy okazji wyko-
nując pracę, którą kochamy całym 
sercem i będziemy się jej w pełni 
poświęcać”.  (MED)

WWW.KLIKNIJ.TU

Ratowniczki walczą o głosy internautów

Sezon na barszcz
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu odebrało dzienni-
karzom temat, którym co roku żyją gazety, rozgłośnie ra-
diowe i stacje telewizyjne w tak zwanym sezonie ogórko-
wym. Wakacje się jeszcze nie zaczęły, a już biuro prasowe 
powiatu wypuściło informację o szkodliwym działaniu 
Barszczu Sosnowskiego, który rozprzestrzenia się w do-
linie Dunajca i Popradu, gdyż nasiona tej inwazyjnej rośli-
ny rodem z Kaukazu przenoszone są z nurtem rzek i poto-
ków. Najwięcej jest jej w gminach: Łącko, Łososina Dolna, 
Krynica–Zdrój, Muszyna, Korzenna, Stary Sącz, Łabowa 
i Podegrodzie. Zapobiegając ogórkowym sensacjom żur-
nalistów, powiat nowosądecki już dziś informuje, że zaku-
pił 85 litrów środka chemicznego do zwalczania Barszczu 

Sosnowskiego, który, jak czytamy w komunikacie, w ze-
tknięciu ze skórą „prowadzi do powstania zaczerwienie-
nia, swędzenia, bąbli, głębokich bolesnych owrzodzeń, 
brązowych blizn, bielactwa, a także poważnych oparzeń 
z martwicą skóry włącznie”. Roundup 360 SL trafi do wy-
żej wymienionych gmin. Niestety jednorazowe „trucie” nie 
pomoże. – Akcja niszczenia barszczu trwa zwykle kilka lat. 
Zabiegi takie wykonuje się w trzech terminach: wiosen-
nym, wczesnoletnim i późnoletnim, gdy nowe pokolenie 
roślin osiągnie 15–35 cm wysokości – informuje powiat. 
Dla mediów pewne tematy też mają swój sezon. Tymcza-
sem starostwo wraz z akcją niszczenia barszczu, zburzyło 
harmonogram kolejnej sensacyjnej afery ogórkowej: „Nie-
bezpieczny barszcz znów atakuje”. (PEK)

SMS

Euro 2012. Bardzo oryginalnie prezento-
wała się grupka kibiców z Łęki w krakow-
skiej strefie kibica. Regionalna kapela i 
kapitalnie odrestaurowana Syrenka z logo 
Euro 2012 i LKS Łęka do Krakowa wyru-
szyła spod nowosądeckiego magistratu, 
gdzie wcześniej dała popis umiejętności 
wokalno-instrumentalnych. - Chcemy 
pokazać, że Sądecczyzna też kibicuje i 
wspiera reprezentację -  mówi pomy-
słodawca wyprawy Władysław Jarząb, 
prezes klubu z Łęki. -  To też dla nas 
świętowanie awansu do A klasy naszego 
LKS-u. Kibice z  Łęki byli na meczach 
Polski z Grecją i Rosją, wybierają się rów-
nież na sobotnie spotkanie z Czechami. 

(BOG)

Kibicowanie niejedno ma imię


