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Napad z bronią w ręku 
w biały dzień  L str. 3 

Pomóż odbudować 
spalone życie    
 L str. 5 

Uczniów ubywa, nauczycieli 
przybywa   L str. 6

Nie uwierzę w zamach, 
nie uwierzę w wypadek. 
Rozmowa z LUCYNĄ GĄGOR    
 L str. 7
R E K L A M A

Centrala Paszyn 478, 33-236 Nowy Sącz, tel/fax 18 440 20 14

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14 
tel/fax  18 330 11 67

w w w . t o m e x o k n a . p l

•  głębokość zabudowy 103 mm, to najszerszy system z dostępnych na ryn-
ku o współczynniku izolacyjności Uf=0,68 W/m2K 

•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, 
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo 
użytkowania 

•  potrójny system uszczelnienia z  uszczelką środkową idealnie chroni 
przed wilgocią i chłodem 

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka 
i trwałość na długie lata 

•  doskonałe parametry termiczne o  charakterystyce odpowiadającej wy-
mogom budownictwa pasywnego 

Okna 7-komorowe to  ekskluzywne połączenie doskonałych parametrów 
termicznych z  eleganckim klasycznym wzornictwem oraz nowatorską 
technologią. Zaprojektowany z troską o środowisko, komfort użytkowania 
i bezpieczeństwo, przy zastosowaniu najlepszych rozwiązań obniżających 
zużycie energii. R E K L A M A
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Nakład 14 000

Okulary Markowych Producentów:

TALENTY ZMARNOWANE
NA STARCIE

Sławomir Szczecina. Wiele lat treningów, wielki talent 
biegowy, pięć tytułów mistrza Polski w narciarstwie 
biegowym. Brak poważnego sponsora, małe wsparcie 
z urzędu miasta. W wieku 21 lat kończy obiecującą ka-
rierę i idzie do pracy. Czy Karola Smajdora (na zdjęciu 
z Justyną Kowalczyk), czeka podobne rozczarowanie.
 SPORT L str. 11
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Zlot Małgorzat 
Krystyny mają swoje zloty nad mo-
rzem, Bożeny spotykają się w Bo-
żenkowie, a Nowy Sącz zaprasza 
na I Spotkanie Małgorzat. Impre-
zę zainicjowały panie z Sądeckiego 
Forum Kobiet i Stowarzyszenia Ko-
biet do Walki z Rakiem Piersi Euro-
pa Donna. 

– Chciałyśmy docenić nasze 
wolontariuszki, a że tak się skła-
da, że na prawie 30 kobiet w Fo-
rum, sześć to Małgorzaty, podobnie 
w Stowarzyszeniu dominują Goś-
ki i patronką Nowego Sącz jest św. 
Małgorzata, to pomysł zlotu Mał-
gorzat sam się nasunął – mówi Bo-
żena Kiemystowicz, prezes Stowa-
rzyszenia Europa Donna.

Imprezę poparł prezydent miasta. 
Bożena Kiemystowicz sprawdziła, 
że w samym Urzędzie Miasta pracuje 
11 Małgorzat. – Nawet rzecznik pra-
sowa ma na imię Małgorzata [Grybel 
– przyp. red.] i pomogła w organiza-
cji spotkania – dodaje Kiemystowicz. 

I Spotkanie Małgorzat odbędzie 
się 13 lipca na płycie rynku w No-
wym Sączu o godz. 10.40 (o godz. 10 
msza św. w Bazylice św. Małgorza-
ty) i będzie towarzyszyć Jarmarko-
wi Świętej Małgorzaty. Panie, któ-
re w tym dniu obchodzą imieniny, 
otrzymają upominki. Robert Ślusa-
rek, dyrektor Muzeum Okręgowe-
go w Nowym Sączu wyjaśni historię 
herbu, a legendę o św. Małgorzacie 
zaprezentuje grupa sądeckich akto-
rów, którą prowadzi nomen omen 
Małgorzata Stobierska.  (G)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Nowym Sączu otrzymała 
zgodę na otwarcie dwóch nowych 
kierunków: e–administracji (przy 
Instytucie Ekonomicznym) i fizjo-
terapii (przy Instytucie Kultury Fi-
zycznej). To szansa na oczyszczenie 
uczelni z zarzutów, że kształci osoby 
bezrobotne. 

Oba kierunki mają praktyczny, 
a nie akademicki charakter. 

– Od początku uczelnia prowa-
dzi administrację, ale postanowili-
śmy jej specjalność, e–administrację, 
uczynić osobnym kierunkiem, wzbo-
gacając o większą liczbę przedmio-
tów ścisłych, by jej absolwenci mogli 
być atrakcyjniejsi na rynku pra-
cy. Nie tylko znajdując zatrudnienie 
w urzędach, ale przede wszystkim 
w prywatnych przedsiębiorstwach 
– mówi Tomasz Zacłona, rzecznik 
prasowy PWSZ w Nowym Sączu, do-
dając, że to pierwszy taki kierunek 
w Polsce. 

Tomasz Cisoń, dyrektor Instytu-
tu Kultury Fizycznej, zauważa jed-
nak, że żadna uczelnia nie jest w stanie 
zagwarantować swoim absolwentom 
pracy, niemniej jednak fizjoterapia, 
zwiększa ich szanse na odnalezienie 
się na rynku pracy po studiach. 

– W naszym regionie mamy licz-
ne uzdrowiska, sanatoria – mówi Ci-
soń. – Nie jest też tajemnicą, że nasze 
społeczeństwo się starzeje i potrze-
buje korzystać coraz częściej z usług 

fizjoterapeutycznych. Z drugiej stro-
ny, coraz więcej osób też zdaje sobie 
sprawę ze zbawiennego dla zdro-
wia ruchu. 

Rekrutacja na oba kierunki już 
się rozpoczęła. Potrwa do 26 lipca. 
E–administracja może przyjąć 60 
kandydatów na studia stacjonarne 
i 70 na niestacjonarne. Fizjoterapię, 
z uwagi na dużą liczbę praktyk w szpi-
talach, sanatoriach i innych ośrod-
kach zdrowia, można studiować je-
dynie systemem dziennym. Liczba 
miejsc – 60. Kandydatów czeka eg-
zamin sprawnościowy.

– Tylko w ciągu trzech dni od ogło-
szenia naboru zgłosiło się 40 kandy-
datów, którzy chcieliby studiować fi-
zjoterapię – mówi Cisoń.  (G)

Z okazji budującego się ron-
da przy zbiegu ulic Lwowskiej 
– Barskiej obok Trzech Koron, 
apeluję, aby to rondo z chwilą 
jego oddania do użytku nazwać 
imieniem Zbyszka Szkarłata.

Zbyszek Szkarłat – działacz 
opozycyjny został w bestialski 
sposób zamordowany przez pe-
erelowskie służby bezpieczeń-
stwa, tylko dlatego, że odwa-
żył się walczyć z ustrojem, jaki 
zniewalał Polaków, z totalitar-
nym ustrojem komunistycz-
nym. Społeczność sądecka win-
na jest oddania hołdu Zbyszkowi 
za jego bezkompromisową wal-
kę z reżimem komunistycznym, 
bo to również dzięki jego skrom-
nej osobie, jego walce, żyjemy 
dzisiaj w wolnej demokratycz-
nej i niepodległej Polsce.

On sam nie doczekał się tej 
wolności, o jaką walczył, nie dane 
mu było słyszeć słów p. Szczep-
kowskiej, że w Polsce wreszcie 
upadł komunizm, tak bardzo 
pragnął, żeby to się stało. Stało się 
tak, ale już po jego zamordowa-
niu. Pomimo naszych interwen-
cji u Lecha Kaczyńskiego – ów-
czesnego posła ziemi sądeckiej, 
oraz posła sądeckiej Solidarno-
ści nie podjęto żadnych kroków, 
aby znaleźć winnych tego mor-
derstwa i solidnie ich za tę zbrod-
nię ukarać. Oprawcy tego mordu 
na pewno dzisiaj żyją w dostat-
ku i korzystają z dóbr wolnej 

Rzeczypospolitej, do której nie 
było im na pewno spieszno.

Zawsze powtarzał, że pragnie 
– i to było jego marzeniem – aby 
jego dzieci uczyły się w szkole 
historii, która by mówiła całą 
prawdę i nie zakłamywała jej 
identycznego biegu czasu. Nada-
rza się jedyna i osobliwa okazja, 
aby oddać cześć i hołd jego dzia-
łaniom na rzecz wolnej Polski. 
Młode pokolenie lat 80. nie ma 
świadomości o tej zbrodni, o tym, 
kim był Zbyszek.

Jest potrzeba, aby młody czło-
wiek, przechodząc obok tego 
ronda, zapytał rodzica, dlaczego 
to rondo nosi taką nazwę. Pada 
odpowiedź: Między innymi przez 
to morderstwo, jakiego doko-
nano na Zbyszku, twoi rodzice, 
obywatele tego miasta, żyjemy 
w wolnej i niezależnej od sąsia-
dów Polsce. To przecież rów-
nież dzięki jego uporczywej walce 
o demokrację możecie szanow-
ni radni Nowego Sącza stanowić 
o świetności i życiu sądeczan, 
możecie działać dzięki wyborom 
w wolnej Polsce, dlatego zwra-
cam uwagę, abyście odrzucili 
w sobie animozje, różnice świa-
topoglądowe, partyjno–politycz-
ne i jednym głosem powiedzieli 
„Tak” to rondo będzie nosiło na-
zwę Zbyszka Szkarłata.

STANISŁAW CICHOŃSKI 
Były przewodniczący Solidarności 

w ZNTK w Nowym Sączu

WARTO WIEDZ IEĆ

PWSZ pierwsza w Polsce 
wprowadza nowy kierunek

Na wyposażeniu Instytutu jest także komora hipoksyjna, w której można 
stworzyć warunki, jakie panują na wysokości 6 tys. m n.p.m.
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Rondo Zbyszka Szkarłata

Instytut Kultury Fizycznej PWSZ 
w Nowym Sączu może pochwa-
lić się pracowniami i sprzętem, 
na którym pracują najlepsi fizjote-
rapeuci. Pracownia krioterapii po-
siada komorę kriogeniczną, osią-
gającą temperaturę –110 stop. C. 
Na wyposażeniu Instytutu jest tak-
że komora hipoksyjna, w której 
można stworzyć warunki jakie pa-
nują na wysokości 6 tys. m n.p.m. 
z precyzyjnym ich regulowaniem, 
komora termoklimatyczna (od –10 
do +60 stop. C). Jest pracownia hy-
droterapii, masażu, kinezyterapii, 
fizykoterapii, biomechaniki, dia-
gnostyczna korekcji wad postawy, 
odnowy biologicznej z saunami…
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IN ICJATYWY.  Kamienica przy Jagiel-
lońskiej 14 – tu Witkacy bywał u doktoro-
stwa Maciaków. Kamienica przy Roma-
nowskiego – tu podczas okupacji Haman 
zarządził krwawą rzeź. Budynki starów-
ki w Nowym Sączu kryją w sobie niezli-
czone historie: niektóre romantyczne, 
inne przerażające, kolejne obyczajowe. 
Je właśnie chce wyeksponować sądeckie 
Stowarzyszenie „A posteriori”. 

Przygotowuje 40 tablic, które za-
wisną na ścianach kamienic, opisu-
jąc ich historie: właścicieli, miesz-
kańców, ważne wydarzenia, jakie 
się tam rozgrywały. 

– To nie jest nowy pomysł. Ta-
kie tablice są w każdym większym 

mieście – mówi Piotr Droździk, 
prezes Stowarzyszenia. – Chcemy 
małymi kroczkami, poprzez ta-
kie inicjatywy, sprawiać, by cen-
trum Nowego Sącza stało się znów 
atrakcyjne. 

Poza tablicami Stowarzyszenie 
przygotowuje specjalne aplikacje 
do pobrania na telefon komórkowy, 
na których będzie można znaleźć 
szczegółowsze informacje na temat 
historii kamienic. 

– Na tablicach zmieści się 6–7 
najważniejszych zdań. Na aplika-
cji wszelkie informacje, jakie przy-
gotowują nasi historycy – dodaje 
Piotr Droździk. 

(G)

20 000
osób – szacuje biuro prasowe Urzędu Miasta w Nowym Sączu – bawiło się 
na imieninach Nowego Sącza. By zobaczyć i uczestniczyć w atrakcjach 
przygotowanych w weekend w parku strzeleckim przybyli nie tylko są-
deczanie, ale i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Po rejestracjach sa-
mochodów, które w niedzielę, przed występem zespołu Enej, zalały Wólki, 
można wnioskować, że na imprezę niektórzy przyjechali z Tarnowa, Brze-
ska, a nawet Krakowa. Publiczność bawili także: Beata Dobosz, Grupa Pod 
Budą, Lachersi, a najmłodszych m.in. Teatr Lalek „Pinokio”.

A posteriori odkrywa 
historię starówki

L ICZBA TYGODNIA

ZDROWIE.  W poniedziałek prze-
prowadzono pierwszy zabieg 
na bloku operacyjnym centrum on-
kologii Szpitala Specjalistycznego 
im. J. Śniadeckiego w Nowym Są-
czu. W tym miesiącu przewiduje się 
dokonywanie 3–4 operacji dziennie, 
docelowo 20. 

Robert Gajewski, kierownik 
bloku operacyjnego nie ukry-
wa, że liczbę zabiegów ograni-
cza brak kadry. 

– Konkretnie chodzi o aneste-
zjologów i personel anestezjolo-
giczny. To problem ogólnopolski. 
Mam nadzieję, że w przyszłym 
miesiącu uda się zwiększyć obsa-
dę i wykonywać więcej zabiegów 
– mówi Robert Gajewski. 

W kompleksie nowego blo-
ku operacyjnego znajdują się trzy 
nowoczesne wyposażone sale 

operacyjne oraz 4–łóżkowy od-
dział pooperacyjny. 

– Zgromadzony sprzęt me-
dyczny – w tym nowoczesny la-
paroskop, ureterorenoskop 
(do operacji układu moczowego), 
bronchoskop, aparaty do znieczu-
lenia, respiratory, sprzęt do trud-
nej intubacji – należą do najno-
wocześniejszych i najbardziej 
bezpiecznych dla pacjentów urzą-
dzeń medycznych w kraju – wyli-
cza Gajewski. 

Wyposażenie kosztowało 
2 mln zł. Na bloku przeprowa-
dzane będzie leczenie operacyj-
ne chorób nowotworowych m.in. 
żołądka, trzustki, jelita grubego, 
tarczycy oraz raka piersi. Wy-
konywane będą także operacje 
w zakresie ginekologii i urologii 
onkologicznej. 

(G)

Anestezjolodzy potrzebni na bloku

INWESTYCJE.  Powiatowy Zarząd 
Dróg w Nowym Sączu ogłosił prze-
targ na budowę tzw. obwodnicy za-
chodniej. Termin otwarcia ofert – 14 
sierpnia. 

– Do tego czasu musimy z mar-
szałkiem Małopolski dopracować 

sposób dofinansowania tego 
przedsięwzięcia i podpisać po-
rozumienie – mówi starosta no-
wosądecki Jan Golonka. 

Inwestycja ma być zakończo-
na w maju 2015 r. – Obwodnica 
zaczynać się będzie na rondzie 
w Brzeznej i kończyć na drodze 

krajowej w Biczycach. To od-
cinek około sześciu kilometrów 
– przypomina Adam Czerwiń-
ski, dyrektor Powiatowego Za-
rządu Dróg, dodając, że pra-
ca technicznie nie powinna być 
skomplikowana. 

(G)

Przetarg na obwodnicę zachodnią
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Skalpelem po 
wynagrodzeniach
Kiedy na bloku operacyj-
nym lekarze dokonują chi-
rurgicznych cięć, dyrektor 
szpitala Artur Puszko bory-
ka się z koniecznością cięć 
wynagrodzeń pracowni-
ków. Jeśli personel nie wy-
razi zgody na obniżenie 
swoich pensji o 10 procent, 
najprawdopodobniej bę-
dzie musiał ciąć etaty. I tak 
chyba odpowiedź na py-
tanie, skąd bierze się pro-
blem braku anestezjologów, 
sama się nasuwa. 

SMS

POD PARAGRAFEM. W bia-
ły dzień wszedł do sklepu i zażądał 
od sprzedawcy wydania pieniędzy 
z kasy, grożąc przedmiotem przy-
pominającym broń. Sądecka policja 
szuka sprawcy napadu, do jakiego 
doszło w sobotę (6 lipca) przed po-
łudniem w sklepie sportowym przy 
ul. Żywieckiej w Nowym Sączu. 

Informację o napadzie poszkodo-
wani przekazali policji po dwóch 
dniach. Jak się nieoficjalnie dowia-
dujemy, właściciel sklepu przeby-
wał w tym czasie na urlopie. Jego 
pracownik czuje się zastraszo-
ny. Bał się powiedzieć o zdarze-
niu nawet klientom, którzy we-
szli do sklepu tuż po zdarzeniu. 
Sprawca zrabował 16 tys. zł, ja-
kie były w kasie i wyszedł z lokalu 
z kilkoma torbami, do których spa-
kował skradzione kilkanaście par 
obuwia sportowego. Pracowniko-
wi nie tylko groził śmiercią, ale miał 

go skrępować, by nie uciekł, kiedy 
dokonywał kradzieży. 

– Jestem w szoku. Nie mogę 
szerzej komentować sprawy. 
Na całe szczęście pracowniko-
wi nic się nie stało. W tej chwi-
li to dla mnie najważniejsze 
– mówi właściciel sklepu, do-
dając, że już dwukrotnie próbo-
wano się włamać do jego sklepu. 
Z uwagi na niewykrycie spraw-
ców sprawy umorzono.

– Policjanci natychmiast 
po otrzymaniu zgłoszenia pod-
jęli szeroko zakrojone czynności 
procesowo–operacyjne. Przesłu-
chali wielu świadków, zabez-
pieczyli monitoring w rejonie 
miejsca zdarzenia, przeprowa-
dzili oględziny oraz zabezpieczy-
li liczne ślady kryminalistyczne 
– czytamy w komunikacie prze-
słanym DTS przez rzecznik praso-
wą sądeckiej policji Iwonę Grze-
byk–Dulak. (PEK)

Napad z bronią w ręku Chcesz mieć 
szybki i wygodny 

dostęp do 
„Dobrego 
Tygodnika 

Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę 
z naszej strony 

internetowej 
lub 

zarejestruj się, 
by otrzymywać ją 

e–mailem:

www.dts24.pl
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ZESTAW SOLARNY
3 PŁYTY + MONTAŻ

tel./fax (18) 441 29 20, kom. 0507 013 179
33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 32 (BOCOŃ) 

3999,00
z VAT

TYDZ IEŃ W SKRÓCIE

PODR CZNIKI

U YWANE
i NOWE

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

10 %
rabatu  
- do 18 lipca

Potrzebna gotówka na już?

Teraz w 

specjalna oferta dla Ciebie

Ekspresowa pożyczka od ręki rozwiąże Twoje
wszystkie chwilowe problemy fi nansowe.
Szybka decyzja i pieniądze z dostawą do domu!

Jesteś emerytem, rencistą

odwiedź nasz oddział i pożyczkę do 1500 PLN
otrzymasz w 15 minut!

Weż ze sobą:

– dowód osobisty
– odcinek emerytury lub renty
– rachunek za telefon

NOWY SĄCZ
ul. Sobieskiego 14a/3

tel. 183 348 037, 504 747 244

ZADZWOŃ 525 225 525

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w porozumieniu przepisów k.c. Dane z dnia 22.10.2012 r.

POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob.pl

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

R E K L A M AOGŁOSZENIA DROBNE

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 
– produkcja, montaż. 
Tel. 696–027–993.

BRYKIET DRZEWNY 
– producent, c.o., kominki. 
Tel. 503–313–788.

SAMOTNY, uczciwy, 55-letni 
- pozna panią w celach matry-
monialnych. Tel. 781-955-245.

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! 
WEJDŹ: www.daiglob.pl 
Zakładka daiglob a-count

Amatorzy cudzej własności 
Policjanci zatrzymali 19–lat-

ka, który w nocy z 22 na 23 maja 
włamał się do piwnicy budyn-
ku przy ul. Żółkiewskiego w No-
wym Sączu, skąd skradł sprzęt 
nagłaśniający wart 8 tys. zł. Męż-
czyzna przyznał się do zarzuca-
nego mu czynu i dobrowolnie 
poddał się karze. Policja przed-
stawiła zarzut kradzieży rów-
nież 23–latkowi, który… przeby-
wa w więzieniu. Funkcjonariusze 
ustalili, że w kwietniu br. włamał 
się do garażu przy ulicy Traugut-
ta w Nowym Sączu, skąd ukradł 
części samochodowe na kwotę 5 
tys. zł. Rok wcześniej, włamał się 
do mieszkania przy ulicy Nawo-
jowskiej w Nowym Sączu, z któ-
rego wyniósł laptopa, sportowe 
buty i modem o łącznej wartości 
3,4 tys. zł.

Motocyklista w rowie 
W przydrożnym rowie w Ry-

trze zakończył nocną jazdę 6 
lipca na motorze 32–latek. 
Mężczyzna stracił panowanie 
nad kawasaki i wywrócił się 
na jezdnię. Bokiem przejechał 
kilkadziesiąt metrów i wpadł 
do rowu. Pogotowie zabrało po-
szkodowanego do szpitala. Mo-
tocyklista był trzeźwy. 

Śmierć na rowerze 
Zmarł 57–letni sądeczanin, któ-

ry jechał rowerem w nocy, 4 lipca 
przez Małą Wieś. Mężczyzna nagle 
upadł z roweru. Policja bada przy-
czyny jego śmierci. 

Potrącony na przejściu 
dla pieszych 

18–letni rowerzysta przejeżdżał 
przez przejście dla pieszych na ro-
werze, kiedy potrącił go 24–letni 
kierowca, jadący bmw. Do wy-
padku doszło wieczorem, 8 lipca, 
na ulicy Kilińskiego w Nowym Są-
czu. Rowerzysta trafił do szpitala. 

lNocne dachowanie 
W nocy z niedzieli na poniedzia-

łek doszło do dwóch wypadków 
na terenie gminy Łososina Dolna. 
W Żbikowicach 29–latek, kierow-
ca audi, na łuki drogi prawdopo-
dobnie nie dostosował prędkości 
do panujących warunków i zje-
chał na lewe pobocze. Wypadł 
z drogi i dachował. Z licznymi zła-
maniami i potłuczeniami został 
przewieziony do szpitala. Od kie-
rowcy wyczuwalna była woń al-
koholu, więc pobrano mu krew 

do badań. Do kolejnego wypad-
ku doszło w Bilsku, gdzie kierow-
ca citroena, mieszkaniec Często-
chowy, prawdopodobnie zasnął 
za kierownicą, stracił panowanie 
nad pojazdem, a następnie zjechał 
z drogi, zsunął się po skarpie i kil-
kakrotnie dachował. Mężczyzna 
trafił do szpitala, jego pasażer nie 
odniósł poważniejszych obrażeń.

kJabłko dla Olszewskiego
Podczas IV Forum Prasy Są-

deckiej, które odbyło się w Mia-
steczku Galicyjskim wręczo-
no doroczną Nagrodę Szczęsnego 
Morawskiego. Otrzymał ją Grze-
gorz Olszewski za publikację 
„Więźniowie KL Auschwitz z po-
wiatu nowosądeckiego”. Autor 
został także uhonorowany Srebr-
nym Jabłkiem Sądeckim przyzna-
nym przez starostę nowosądec-
kiego Jana Golonkę.

kOgień w stodole 
W Kosarzyskach, w poniedzia-

łek w południe, paliła się stodoła. 
Nieznane są przyczyny pojawienia 
się ognia. Osiem zastępów stra-
ży pożarnej walczyło z żywiołem 
dwie i pół godziny. Spaliła się kon-
strukcja dachu, przechowywana 
w budynku tarcica i siano. Stra-
żakom udało się wynieść ze sto-
doły maszyny rolnicze. 

l Dolina Popradu 
z perspektywy ślimaka 
W Woli Kroguleckiej powsta-

nie platforma widokowa w kształ-
cie ślimaka. Ma być wykonana 
z drewna, by wpasować się w oko-
liczny krajobraz. Wola Krogulecka 
to miejscowość najwyżej położo-
na w gminie Stary Sącz, z któ-
rej można podziwiać pasmo Ra-
dziejowej, zamek ryterski, Dolinę 
Popradu. Przy wieży widokowej 

zaplanowano także stworzenie 
miejsca do rekreacji z placem za-
baw dla dzieci. Inwestycję osza-
cowano na 200 tys. zł. Jej re-
alizację zaplanowano na przyszły 
rok. Władze Starego Sącza liczą, 
że uda się pozyskać fundusze unij-
ne na to przedsięwzięcie. 

Droga zamknięta 
dla ruchu 

8 lipca rozpoczęła się odbudo-
wa mostu w Piątkowej na potoku 
Łubinka w ciągu drogi powiato-
wej Piątkowa – Mystków. Do 30 
listopada będzie ona zamknię-
ta dla ruchu. Objazd wyznaczono 
drogą krajową – ulicami Lwow-
ską i Prażmowskiego – ul. Dłu-
goszewskiego i drogą powiatową 
Nowy Sącz – Cieniawa.

Koniec całodobowych 
dyżurów

Od maja patrolowali Nowy 
Sącz przez siedem dni w tygo-
dniu. Na tym koniec. Straż Miejska 
zrezygnowała z pomysłu całodo-
bowych dyżurów. Zbrakło kadry 
i pieniędzy. Na działania straż-
ników miasto przeznaczyło 2,3 
mln zł. Aby patrole całodobowe 
były możliwe, trzeba by zatrud-
nić dodatkowych funkcjonariuszy 
(obecnie pracuje 33), ale budżet 
ogranicza takie posunięcie. Straż-
nicy mają dłużej dyżurować tylko 
w weekendy (od godz. 7 w piątek 
do godz. 23 w niedzielę), kiedy 
liczba skarg ze strony mieszkań-
ców o zakłócanie porządku czy ci-
szy nocnej jest największa. FO
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 U nas zjesz 
       jak u Babci!

Weekendowe zestawy obiadowe 14z /os
                   (zupa, drugie danie, kompot)
        Zestaw rodzinny dla 4 osób 49z

Szczegó y: www.gosciniecryterski.pl
Rytro 302, tel. 18 414 35 00

R E K L A M A

DTS CZYTELNIKÓW. Jeszcze w ze-
szłym roku, w maju zalane zosta-
ło mieszkanie Eugeniusza Obrzu-
ta. Już przy pierwszych przeciekach 
z instalacji mężczyzna wezwał kon-
serwatora. Ten owszem, przyjechał, 
ale po stwierdzeniu, że zawór pio-
nu, w którym wystąpiła awaria jest 
w zamkniętej piwnicy, a właścicie-
la nie ma – odjechał. Konflikt trwa 
do dziś. Obrzut zarzuca hydraulikowi, 
że był pijany, ale nie ma na to żadne-
go dowodu. 

Nie pomogły prośby poszkodowa-
nego, który sugerował przecięcie 
kłódki, a potem zabezpieczenie po-
mieszczenia nową kłódką. Obrzut 
był przekonany, że sąsiad nie będzie 
miał żadnych pretensji, bo przecież 
sytuacja uzasadniała podjęcie nawet 
radykalnych środków. Tym bar-
dziej, że i lokator mieszkania po-
wyżej jego lokalu również był nie-
obecny. – A to właśnie tam pękła 
rura i zabezpieczenie pionu było 
jedynym rozwiązaniem – zaznacza 
Obrzut. Zostawiony na lodzie loka-
tor, do piątej rano na kolanach wal-
czył z przeciekiem. Dzięki jego de-
speracji udało się uchronić kolejne 
mieszkania poniżej.

Od Annasza do Kajfasza
W pierwszy poniedziałek po in-

cydencie wściekły Obrzut osobiście 
poszedł poskarżyć się na konser-
watora. Nie omieszkał też poinfor-
mować jego przełożonych, że feral-
nego wieczoru hydraulik był pijany 
i to był najprawdopodobniej powód, 
dla którego ulotnił się cichaczem. 
O okolicznościach zostali poinfor-
mowani Jan Potoniec, kierownik 
ZAB nr 2, zastępca prezesa GSM 
ds. technicznych, no i sam pre-
zes. Zarzuty i wezwanie do wyja-
śnienia sytuacji przeszły bez echa. 
I tylko ubezpieczyciel pana Euge-
niusza wypłacił mu odszkodowa-
nie za straty materialne. Obrzuto-
wi to nie wystarcza. Wzywa więc 
GSM do zadośćuczynienia za stra-
ty moralne, konieczność spędzenia 
nocy na czworakach przy zbiera-
niu wody i wyciągnięcia odpowie-
dzialności wobec wspomnianego 
już konserwatora. Spółdzielnia od-
mawia, a Obrzut do dziś nie usłyszał 

odpowiedzi, czy niefrasobliwy – jego 
zdaniem – pracownik Spółdzielni 
poniesie jakiekolwiek konsekwen-
cje. Nieoficjalnie Obrzuta uznano 
za naciągacza, pieniacza i dano mu 
do zrozumienia, że odszkodowanie, 
które już otrzymał, zamyka sprawę.

Jest zarzut, dowodu brak
Jarosław Iwaniec, prezes GSM 

niechętnie mówi o konflikcie. 
– Pracownika bardzo łatwo oskar-
żyć, ale, żeby go ukarać czy zwol-
nić, trzeba mieć konkretne do-
wody – wyjaśnia. A tych Obrzut 
nie dostarczył. A przynajmniej nie 
w pełnym zakresie. Zdjęcia zalane-
go lokalu, jako potwierdzenie za-
lania, to dowód bezsporny. Tu jed-
nak zadziałał ubezpieczyciel. Nie ma 
jednak żadnych przesłanek, żeby 
twierdzić, że konserwator był pod 
wpływem alkoholu. 

Dlaczego, skoro mężczyzna był 
pijany, Obrzut nie wezwał poli-
cji? Pan Eugeniusz twierdzi, że nie 
chciał zaszkodzić hydraulikowi. 
Bo w końcu praca to towar bar-
dzo deficytowy, a wezwanie funk-
cjonariuszy byłoby jednoznaczne 
z natychmiastowym zwolnieniem 
dyscyplinarnym. 

– Cofam, że był pijany, ale 
to nie tłumaczy lekceważenia, 
z jakim Spółdzielnia traktuje całą 
sprawę – ostatecznie stwierdza 
poszkodowany. 

Jan Potoniec, szef ZAB nr 2 za-
pytany o ewentualne odszkodo-
wanie od agencji, w której ubez-
pieczona jest Spółdzielnia, nie krył 
zaskoczenia. 

– No przecież te pieniądze, któ-
re już pan Obrzut dostał, są od na-
szego ubezpieczyciela. Zrekom-
pensowano mu wszystkie straty. 
A jeśli chodzi o naszego pracowni-
ka, to chciałem, żeby się panowie 
spotkali we dwójkę u mnie. Pan 
konserwator się zgodził, pan Ob-
rzut też, ale po tygodniu się z tego 
wycofał...

 Potoniec podkreśla też, że inne 
osoby, które miały kontakt z kon-
serwatorem feralnego dnia, za-
pewniają, że mężczyzna był trzeź-
wy i czekał na telefon ze szpitala, 
w którym leżała jego chora matka.

EWA STACHURA

Cofam, że był pijany

AKCJA.  Nieszczęścia w rodzi-
nie Ciułów chodzą ostatnimi laty 
nie parami, a szeregiem. Na wieść 
o śmierci męża pani Grażyny Bo-
gumiła „Bobka” w 2011 r., ich 
syn dostał wylewu. Teraz Prze-
mek po raz kolejny walczy o życie, 
a jego mama modli się o cud i po-
wrót do mieszkania, które spło-
nęło w maju. Sama nie udźwignie 
tego ciężaru. Apelujemy o pomoc 
dla Ciułów. 

19 maja ciężko poparzonego Prze-
mka strażacy wynieśli z płonącego 
mieszkania na osiedlu Milenium. 
Nie wiadomo, co było przyczyną 
pojawienia się ognia, który po-
chłonął dorobek życia pani Gra-
żyny i omal nie zabił jej syna. Bój 
o jego życie toczy się w szpitalu 
w Siemianowicach. A w Nowym 
Sączu trzeba odbudować spalo-
ną rzeczywistość kobiety, która 
wolne chwile poświęcała na po-
maganie innym – jako położna 
i współtwórca sądeckiego hospi-
cjum domowego.

Pani Grażyna jest emerytowa-
ną pielęgniarką. Skromna eme-
rytura ledwie starcza, aby zwią-
zać koniec z końcem, tym bardziej 

że od 2011 r. troszczyła się o syna, 
który powoli wracał do zdrowia. 

– Może Bóg da siły, aby 
i to przetrwać – mówi.

Znalazła schronienie u drugiego 
syna – Mieszka. Olbrzymia strata, 
jaką poniosła w wyniku pożaru, 
jest dla niej drugorzędna.

– Drżę o życie dziecka... Nie 
układało mu się w życiu, a te-
raz po raz drugi musi o nie wal-
czyć – mówi.

– Los Przemka musimy pozo-
stawić w rękach Boga i lekarzy. 
Możemy jednak i bardzo chcemy 
pomóc jego mamie – mówi Marcin 
Kałużny, prezes Stowarzyszenia 
Sursum Corda w Nowym Sączu, 
które organizuje zbiórkę pieniędzy 
i materiałów potrzebnych do od-
budowy mieszkania. 

Do tej pory Stowarzyszeniu 
udało się zebrać 6790 zł, dodatko-
we 1699,86 zł wpłynęło ze zbiór-
ki podczas koncertu Lachersów 
w sądeckim MOK, 7000 zł prze-
kazał proboszcz z pieniędzy ze-
branych na tacę w kościele MBN. 

Potrzebne są materiały budow-
lane: zaprawa do wykonania tyn-
ków i wylewek maszynowych, re-
gipsy i stelaże montażowe, grunt 

i farby emulsyjne, parkiet lub pa-
nele na podłogi, gładzie szpa-
chlowe, płytki ceramiczne, kabi-
na prysznicowa, umywalki, meble 
do łazienki, zabudowa wnęko-
wa, dywany, wykładziny, lampy 
i żarówki.

– Będziemy wdzięczni za każ-
dą pomoc. Może znajdą się firmy 
gotowe wykonać prace remonto-
wo–wykończeniowe nieodpłat-
nie lub za symboliczną odpłatno-
ścią. Poszukujemy też życzliwej 
firmy specjalizującej się w wy-
konaniu mebli na wymiar – do-
dają organizatorzy akcji, prosząc 
zainteresowanych o kontakt tel. 
18 540 40 40.

(SC)

Pomóż odbudować spalone życie 

Pomoc finansową, która 
w całości zostanie przezna-
czona na remont mieszkania 
pani Grażyny, można kiero-
wać na specjalnie urucho-
miony rachunek bankowy:

Stowarzyszenie SURSUM 
CORDA 76 8805 0009 0018 

7596 2000 0150
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– 100 nauczycieli w Nowym Sączu nie 
ma spokojnych wakacji. 1 września 
może nie rozpocząć pracy w szkole?

– Taką liczbę uwzględniają ar-
kusze złożone w maju przez dyrek-
torów sądeckich szkół. Ale należy 
uwzględnić fakt, że to przewidy-
wana liczba, która, sądzimy, ulegnie 
zmianie w sierpniu. Wciąż trwa na-
bór do szkół ponadgimnazjalnych. 
Zakończyliśmy pierwszy etap i jest 
on dość pomyślny dla naszych pla-
cówek. Oznacza to, że znajdzie się 
jeszcze praca dla nauczycieli, któ-
rzy nie zostali uwzględnieni w ar-
kuszach. Ponadto cały czas porad-
nia psychologiczno–pedagogiczna 
wydaje orzeczenia co do kształcenia 
specjalnego. Być może będą tworzo-
ne oddziały integracyjne, bądź po-
trzebne będzie kształcenie indywi-
dualne. A to są miejsca pracy.
– Ilu więc realnie ją straci?

– Podejrzewamy, że około 30 na-
uczycieli faktycznie straci pracę. 
To grupa, która pracowała krótko 
– najczęściej zastępowała nauczy-
cieli, którzy przebywali na rocz-
nym urlopie dla poratowania zdro-
wia. Pozostali to nauczyciele, którzy 
nabyli praw do przejścia na eme-
ryturę (30 lat zatrudnienia, w tym 
20 lat przy tablicy). Nie ukrywam, 
że ich odejście to przyczyna bra-
ku etatów. Jest jeszcze kwestia na-
uczycieli pracujących w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno–Wychowawczym. 
Dyrektor placówki musiał wykazać 
dużą grupę nauczycieli, dla których 
w maju nie było pracy, bo nie po-
siadał orzeczeń o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Jeśli ich nie ma, 
nie można zorganizować oddzia-
łów klas pierwszych. Sierpniowe 
arkusze już powinny je uwzględnić 
i mam nadzieję te oddziały powsta-
ną, i nikt z zagrożonych nauczycie-
li nie straci pracy. 
– A jaka jest sytuacja w innych 
szkołach?

– Dużą grupę nauczycieli za-
grożonych utratą pracy wykazała 
na przykład Szkoła Podstawowa nr 
21. Tu wielu nauczycieli powróciło 
z rocznych urlopów dla poratowa-
nia zdrowia. 
– I wszystkiemu jest winny niż 
demograficzny?

– Statystyki i prognozy są nie-
ubłagane. W 2000 roku było 7587 
uczniów, obecnie jest 5083. W sa-
mych tylko podstawówkach, choć 
tu do roku 2017 zauważalny jest nie-
wielki wyż. 
– Tworzą go 6–latki?

– Akurat nie. Rodzice wcale 
nie są zainteresowani posyłaniem 
dzieci wcześniej do szkoły. Tylko 20 
procent 6–latków – podobnie jak 
w roku ubiegłym – rozpocznie na-
ukę. Wracając do prognoz, w 2030 
liczba uczniów ma spaść do 4347. 
To zjawisko nie zrodziło się nagle. 
Ono postępuje. 
– Rozmawiamy w nieprzypadkowym 
czasie. Trwa właśnie nabór na uczel-
nie wyższe. Statystki pokazują, 
że mimo trudnej sytuacji na rynku pra-
cy, maturzyści chcą się dalej kształcić 

na kierunkach pedagogicznych. Może 
warto zaapelować, że po ich ukończe-
niu pracy w szkole nie dostaną?

– Na pewno nie wszyscy. Nie-
liczni dostaną. Trudna apelować, 
aby w ogóle się nie kształcili w tym 
kierunku, bo nowa kadra szkołom 
jest potrzebna. W końcu nauczy-
ciele odchodzą na emerytury i ktoś 
ich musi zastąpić. Dobrze, że jest 
w Nowym Sączu szkoła, która daje 
szansę zdobyć wyższe wykształce-
nie. Ale młodzi też muszą wiedzieć, 
że w tej grupie o pracę będzie co-
raz ciężej. 
– Nauczyciele nie mówią wprost, ale 
uciekają na roczne urlopy dla porato-
wania zdrowia, by uchronić się przed 
zwolnieniami…

– Cóż mogę powiedzieć. Dane 
wykazują, że w 2010 roku z tego 
przywileju skorzystało 39 nauczy-
cieli, w 2011 – 43, w 2012 – 59. 
W tym momencie jest kilku, a ilu 
będzie od września – nie wiem.
– Ile to nas kosztuje? 

– Średnio rocznie etat nauczy-
ciela dyplomowanego to koszt rzędu 
57 tysięcy złotych. Pieniędzy z sub-
wencji oświatowej na to miasto nie 
dostaje. 59 nauczycieli na urlopach 
to jak wirtualna szkoła. Mogę tyl-
ko apelować do nauczycieli, którzy 
są zdrowi, by nie korzystali z tego 
przywileju. To droga donikąd. Pro-
wadzi tylko do problemów, z jakimi 
boryka się dziś choćby wspomnia-
na 21. Wniosek o przyznanie urlo-
pu wypisuje dziś lekarz pierwsze-
go kontaktu. Miałaby Pani problem 
z jego zdobyciem? Liczę, że sytu-
ację tę naprawi projektowana zmia-
na w ustawie o systemie oświaty, 
w której forsuje się pomysł, by takie 

wnioski wypisywał lekarz medycy-
ny pracy. 
– Za tymi problemami kryje się wizja li-
kwidacji szkół w Nowym Sączu?

– Stanowisko prezydenta jest 
jasne: Nie likwidujemy szkół! Je-
śli patrzylibyśmy na oszczędności, 
to od września trzeba by było za-
mknąć trzy szkoły. Kierując się do-
brem dzieci, które powinny chodzić 
jednak do placówek blisko swojego 
miejsca zamieszkania, dokąd może-
my, stosujemy półśrodki. 
– Kontrole Kuratorium Oświaty wyka-
zały, że nowosądeckie szkoły są nie-
skażone nieuczciwymi umowami 
z wydawnictwami szkolnymi. Wy-
dział Edukacji włączył się w sprawdza-
nie szkół?

– Wyprzedziliśmy działanie Ku-
ratorium, przygotowując ankietę 
monitorującą tę kwestię. Zadali-
śmy dyrektorom pytania, przede 
wszystkim, czy podpisali długoter-
minowe umowy obligujące nauczy-
cieli do wprowadzania konkretnych 
podręczników w zamian za korzyści 
majątkowe. Według danych, któ-
re zabraliśmy, i które potwierdzi-
ły kontrole Kuratorium, w sądec-
kich szkołach nie ma takiej sytuacji. 
– Ale szkoły otrzymują na przykład po-
moce dydaktyczne od wydawnictw 

za rozprowadzanie podręczników 
w szkołach.

– Nie mamy podstaw, by upatry-
wać się w tym czegoś złego, jeże-
li to nauczyciel wybiera podręcznik 
i robi to zgodnie z prawem i obo-
wiązującą podstawą programową. 
Jeśli przy tej okazji – a nie odwrot-
nie, jeżeli to jest wymuszone dzia-
łaniami wydawnictwa – otrzymuje 
na przykład tablicę multimedialną 
dla szkoły – jako organ prowadzący 
nie widzimy w tym nic złego. Za ka-
rygodne uważamy działanie nauczy-
cieli, którzy sugerują się korzyścią 
materialną, a nie, czy dany podręcz-
nik będzie odpowiedni dla uczniów.
– Nie ma Pan obaw, że takie działania 
marketingowe wydawnictw mogą jed-
nak w jakiś sposób wymuszać tego typu 
decyzje nauczycieli. I o to też chodziło 
sądeckiej Fundacji Europejska Inicjaty-
wa Obywatelska – Polska bez Korupcji, 
która poruszyła problem. Jej przedsta-
wiciele obawiają się, że przykładowe 
tablice są wliczone w koszty podręczni-
ków , a płacą za nie rodzice. Podręczniki 
przez to wcale nie są tańsze.

– Liczę na mądrość nauczycie-
li. Zauważyłem, że niektóre szko-
ły wycofały się po nagłośnieniu tej 
sprawy z rozprowadzania podręcz-
ników. Takich działań wydawnictw 
też nie powinno być. Uczciwe były-
by natomiast rabaty. Ale czy mamy 
na to wpływ?
– Jeśli nie organ prowadzący szko-
ły, to kto?

– Nie mamy wpływu na wydaw-
nictwa.
– Ale rząd ma wpływ na regulowanie 
spraw wydawnictw szkolnych.

– W tym problem, że rząd 
tę kwestię uregulował tak, a nie ina-
czej. Kiedyś było jedno wydawnic-
two, a teraz jest wolny rynek. Pro-
wadzi to do sytuacji, że pojawiają 
się podręczniki, choć dopuszczone 
do sprzedaży, ale nie nadające się 
do użytku. Mam na to wpływ? Może 
jako rodzic mogę zaapelować do na-
uczyciela o właściwy wybór książki. 
Rynek podręczników może celowo 
został tak daleko uwolniony. Nega-
tywnych działań jest więcej. Choćby 

ciągła zmiana podstawy programo-
wej, która powoduje, że po roku 
podręcznik jest do wyrzucenia. 
– I samorządy mają związane ręce? 

 – W jaki sposób mogę wpłynąć 
na rozporządzenia wydawane przez 
prezydenta czy Sejm?
– Apele, protesty? Przecież Pana oba-
wy i uwagi nie są odosobnione i pewnie 
inne samorządy mają podobne. 

 – Wystosowaliśmy mnóstwo 
protestów. Choć przyznam, że je-
śli chodzi o podręczniki, nie słysza-
łem, aby środowisko samorządowe 
apelowało w tej sprawie. Ale w kil-
ku spotkaniach brałem już udział 
i apelowaliśmy o wiele. O wprowa-
dzenie w projektowanych zmianach 
do ustawy zapisu o zlikwidowanie 
dodatków uzupełniających dla na-
uczycieli, które są niesprawiedli-
we i rujnują budżet miasta. Ostat-
nio kosztowały one miasto ponad 
milion złotych. Apelujemy o urlopy 
zdrowotne, aby były weryfikowane 
przez komisje lekarskie lub przejął 
ich regulowanie ZUS. 
– Apelujecie o zniesienie Karty 
Nauczyciela?

– Apelujemy. Głównie o znie-
sienie ochrony nauczycieli miano-
wanych. To w dzisiejszych czasach 
nie do pomyślenia, że nie można 
zwolnić złego nauczyciela. I nikt nas 
nie słucha. Myśli Pani, że w sprawie 
podręczników posłuchają? 
– Nauczyciele stojący w obronie Karty, 
gdy to przeczytają, pewnie skoczą Panu 
do gardła.

– Nauczyciele w większości sami 
zdają sobie sprawę, że tak dłużej nie 
może być. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

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

Rząd nie słucha protestów samorządów 
ROZMOWA  z JÓZEFEM KLIMKIEM, dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Nowym Sączu

Józef Klimek: – Statystyki i prognozy są nieubłagane.
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W Nowym Sączu jest 15 549 
uczniów. W roku szkolnym 
2012/2013 w podstawówkach były 
242 oddziały, w 2013/2014 pla-
nowanych jest 224. W gimnazjach 
odpowiednio – 115 – 98, w szko-
łach ponadgimnazjalnych 281 
– 278. We wszystkich szkołach 
to spadek o 38 oddziałów. Jeśli 
przyjąć średnią 25 godzin na od-
dział, to dla 50 nauczycieli nie po-
winno być pracy. 

We wszystkich typach szkół w No-
wym Sączu w roku szkolnym 
2010/2011 odnotowano spa-
dek uczniów o 421, w 2011/2012 
– 349. Nieproporcjonalnie do tego 
zamiast spadać nawet rośnie 
liczba etatów nauczycielskich. 
W 2012 r. było ich 1862, w 2011 
– 1856, w 2010 – 1858. 
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– Podczas promocji „Rocznika 
Sądeckiego”, dedykowanego 
w tym roku gen. Francisz-
kowi Gągorowi, powie-
działa Pani, że to waż-
ne, iż takie publikacje 
powstają, by młod-
sze pokolenia mogły 
dowiedzieć się, jakim 
Franciszek Gągor był woj-
skowym i jakim był mę-
żem. Jakim był mężem?

– Do tej pory przecho-
wuję artykuły w różnych ję-
zykach, które mówią o nim 
jako znakomitym genera-
le. Pozytywnie oceniali jego 
pracę szefowie sztabów in-
nych państw. Po jego śmier-
ci coraz więcej mówi się, ja-
kim był człowiekiem. Był 
wspaniałym, cudownym, 
kochającym mężem i ojcem, 
i dziadkiem. 
– Nie przeszkadza-
ło Pani, że ostatni gasił światło 
w sztabie?

– Nie kłóciłam się z nim 
nigdy o to. Prosiłam, by 
wcześniej wracał z pracy, 
ale on uważał, że obowiązki 
służbowe są najważniejsze. 
Kiedy został szefem sztabu, 
pracował jeszcze więcej. Ktoś 
powie, że odsunął nas na dal-
szy plan. Wiem, że byliśmy 
dla niego naprawdę ważni. 
Służba jednak zobowiązuje. 
Musiałam się z tym pogodzić.
– Nie często przyjeżdżaliście 
w rodzinne strony generała…

– Kiedy dzieci były młod-
sze, częściej jeździliśmy 
do Koniuszowej. Później 

obowiązki służbowe męża 
nie pozwalały na to. Uwa-
żał jednak, że przynajmniej 
raz – dwa razy w roku po-
winien odwiedzić swoich 
rodziców. Kochał rodzin-
ne strony, chociaż urlop 
wolał spędzać nad morzem 
– uwielbiał długie spacery 
wzdłuż wybrzeża. 
– Pamięta Pani swój pierwszy 
przyjazd do Koniuszowej?

– Byliśmy narzeczeń-
stwem. Przyszły mąż chciał 
przedstawić mnie rodzicom. 
Pamiętam, że jego mama 
zwróciła się do swojej ku-
zynki, która akurat ich od-
wiedziła: „Zobacz, Fra-
nuś przywiózł nam paniusię 
miastową”. 
– Jak udało mu się zdobyć „pa-
niusię miastową”?

– Poznaliśmy się w 1978 
roku w autobusie. Ja mia-
łam wówczas 19 lat, byłam 
w czwartej klasie techni-
kum budowlanego, mąż 27 
i był lektorem języka an-
gielskiego w Wyższej Szkole 

Oficerskiej Wojsk Zme-
chanizowanych. Jechałam 
do przyjaciółki. Czułam, 
że ktoś mi się przygląda. 
Spojrzałam w górę i zoba-
czyłam przyszłego męża. 
Ale wówczas nie zamienili-
śmy słowa. Po jakimś czasie 
znów się spotkaliśmy w tym 
samym autobusie. Czerwo-
ny ogórek, numer 116. Pa-
dał deszcz, a ja zapomnia-
łam parasola. Wychodząc 

z autobusu, podszedł 
do mnie, osłonił parasolem 
i zapytał, czy może służyć 
ramieniem. I tak służył ra-
mieniem przez lata małżeń-
stwa. 21 listopada 2010 roku 
minęłoby równe 30 lat. 
– A może nadal służy?

– Chyba tak. Mam poczu-
cie, że jest blisko mnie. Cią-
gle z nim rozmawiam. Proszę 
go o pomoc, tak jak to było 
zawsze, gdy wracał z pracy. 

– O co Pani Go pyta?
– Najczęściej o drobiazgi. 

Jak coś gdzieś zgubię, mówię 
mu: „Grubas, przecież wiesz, 
gdzie to położyłam”.
– Grubas?

– Zawsze tak do nie-
go mówiłam: Grubas, Gru-
basek. Teściowa miała pre-
tensje, że nie zwracam się 
do męża Franciszku. Nawet 
dzieciom zdarzało się witać 
go: – Część Grubciu!

– Trudno normalnie żyć, gdy 
sprawa śmierci męża i innych 
osób, które zginęły wraz z nim 
na pokładzie samolotu, do tej 
pory nie została rozstrzygnię-
ta? Walczy Pani o prawdę. Jaka 
jest prawda?

– Walczę, ale nie potrafię 
powiedzieć, gdzie ona leży. 
Jestem osobą postronną. Nie 
stoję ani po jednej, ani po dru-
giej stronie. Ale nie jestem 
obojętna. Chodzę na spotka-
niu komisji pana Macierewicza 
i słucham problemów tam po-
ruszanych, śledzę również ar-
gumenty drugiej strony. Czy-
tałam raport Millera.
– Ostatnie doniesienia komi-
sji rządowej winą za katastro-
fę obarczają niedoświadczo-
nych pilotów.

– A ja się zastanawiam, 
kto wydał decyzję, by ci mło-
dzi piloci, nie mający od-
powiednio dużo wylatanych 
godzin, sterowali samolo-
tem, na pokładzie którego 
znajdowały się tak ważne 
osobistości państwa? Powiem 
tak, jeżeli ktoś nie przedstawi 
mi dokładnych przyczyn ka-
tastrofy, nie uwierzę.
– Nie wierzy Pani, że to był 
wypadek czy nie wierzy 
w zamach?

– Jeśli ktoś nie przed-
stawi mi czarno na bia-
łym, że to był wypadek – nie 
uwierzę. Podobnie jak nie 
uwierzę w zamach, jeżeli nie 
będzie na to dowodów. 

Rozmawiała 
KATARZYNA GAJDOSZ 

Grubas, gdzie to położyłam?
ROZMOWA  z LUCYNĄ GĄGOR, wdową po zmarłym w katastrofie smoleńskiej gen. Franciszku Gągorze, rodem z Koniuszowej

Na promocję „Rocznika Sądeckiego” przybyła nie tylko rodzina, ale i koledzy z klasy gen. 
Franciszka Gągora (11 b) z I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Drogę do tej szkoły Franciszek 
pokonywał piechotą. Po jego śmierci szlak turystyczny Nowy Sącz – Koniuszowa – Ptaszkowa 
nazwano jego imieniem. – Dla rodziny to bardzo ważne, że w małej wiosce, w której mąż się 
wychowywał i dorastał, pamiętają o nim. Dla młodych pokoleń to z kolei przesłanie, że jeśli się 
czegoś bardzo pragnie, można to zdobyć. Franciszek nie lubił prac w polu, chciał coś osiągnąć 
– wyrwać się z roli. I osiągnął. Śmierć przerwała realizację chyba jego największego marzenia, 
by zostać Szefem Komitetu Wojskowego NATO – wspomina Lucyna Gągor. 

FO
T.

 U
M

 W
 N

O
W

YM
 S

ĄC
ZU



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   11 lipca 20138

LUDZIE  I  PASJE.  Stanisław 
Konstanty–Bocheński hodu-
je około 200 gołębi. Ptaki rzą-
dzą całym jego życiem i są po-
wodem, dla którego mężczyzna 
nigdy nie wyjeżdża na urlop. 
Na szczęście żona hodowcy, 
pani Elżbieta zamiast się dą-
sać, że mąż więcej czasu spę-
dza z ptakami niż z nią, wspiera 
jego pasję.

Choć w rodzinie pana Stanisława 
nikt gołębi nie hodował, już jako 
pięciolatek biegał wszędzie tam, 
gdzie gołębie były, czyli po go-
spodarstwach sąsiadów. Ojciec 
nie chciał słyszeć o rodzącej się 
pasji syna. Na to wtrąciła się bab-
ka chłopaka. 

– Trzasnęła ręką w stół 
i krzyknęła na ojca: no kupże 
dzieciakowi gołębia. No i mu-
siał kupić – wspomina ze śmie-
chem hodowca. 

I tak to się zaczęło. Przez dzie-
sięć lat, kiedy rodzina mężczyzny 
mieszkała w blokach, ten musiał 
czasowo zrezygnować z gołębi. 
Ale nawet wtedy nie poddał się 
do końca i zamiast gołębi w jego 
domu zagościły kanarki. 

– To było dwupokojowe 
mieszkanie na Milenium. Wła-
ściwie nie pokoje, tylko klitecz-
ki. I proszę sobie wyobrazić całą 
ścianę klatek, a w nich 60 ka-
narków, do tego psy, troje dzie-
ci, my dwoje i jeszcze przez pe-
wien czas teściowie – opowiada 
pani Elżbieta, żona hodowcy, 

która po części podziela jego 
zamiłowanie. 

– Ludzie się zatrzymywa-
li na naszym piętrze, by posłu-
chać ich śpiewu – podkreśla pan 
Stanisław. 

Teraz małżeństwo mieszka 
w domku, którego strych przy-
stosowano na gołębnik, w któ-
rym przebywa obecnie 200 go-
łębi. W domu, jako ukłon do pani 
domu, mieszka kilka kanarków, 
a podwórkiem niepodzielnie 
włada pies.

 – Jemu może gołąb na no-
sie usiąść i krzywdy nie zrobi. 
Mieliśmy jeszcze jednego psa, 
ale tamten potrafił gołębia jed-
nym kęsem przełknąć – zazna-
czają małżonkowie.

Prawo jazdy dla ptaka
Pan Stanisław jest na no-

gach już o piątej rano, by jesz-
cze przed pracą nakarmić pta-
ki. I tak jak o psach się mówi, 

że trzeba je wybiegać, tak gołę-
biarz musi swoje ptaki wylatać. 
Po powrocie z pracy skrzydla-
ci podopieczni absorbują kolej-
ne dwie, trzy godziny. Wtedy 
ich opiekun czyści klatki, wy-
mienia wodę w poidłach, kar-
mi, wlewa świeżą wodę do wa-
nienek, bo gołębie jak wszystkie 
inne stworzenia lubią się czasem 
schłodzić kąpielą. 

– I tak dzień w dzień. Ni-
gdy nie mieliśmy urlopu, bo nie 
miałby się kto zająć ptakami. 
Nawet jak czasem jedziemy ra-
zem na jakieś wesele, to mąż 
musi do domu zajechać, by pta-
ki oporządzić i dopiero wtedy 
wraca się pobawić – opowia-
da pani Ela. 

– Ja jestem jak ten gołąb, lu-
bię być na swoim miejscu – tłu-
maczy się mąż, by za chwi-
lę przyznać się, że to właśnie 
dla gołębi w wieku 47 lat zrobił 
prawo jazdy. A wszystko po to, 

by móc wozić ptaki na zawody. 
Trudno policzyć, ile pucharów 
i dyplomów zdobyli jego skrzy-
dlaci podopieczni w konkuren-
cjach organizowanych dla gołębi 
pocztowych. Rywalizacja koor-
dynowana przez Polski Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych, 
zrzeszający kilkadziesiąt tysięcy 
pasjonatów nie jest skompliko-
wana. Ptaki wywożone są ko-
misyjnie na wybrany dystans 
i wypuszczane do lotu. Wygry-
wa ten, który najszybciej wró-
ci do domu. Dla wielu laików 
prawdziwym zaskoczeniem jest 
elektroniczny sprzęt, którym 
mierzy się osiągi podniebnych 
sportowców. Jeszcze przed za-
wodami na łapki ptaków za-
kłada się elektroniczne obrącz-
ki z numerem identyfikacyjnym 
i numerem hodowcy, a na da-
chu gołębnika, do którego mają 
wrócić, instaluje się specjalny 
zegar, który wyłapuje sygnał 
z owych obrączek zaraz jak ptak 
przekroczy linię czujnika. Wy-
niki sczytywane są specjalnymi 
terminalami. 

Jestem jak gołąb 
Maleńki gołąb pocztowy – nieforemny, z nieproporcjonalnie długim dziobem, pokryty rosnącym 
w kępkach puchem – w niczym nie przypomina pełnych gracji dorosłych osobników.
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Maleńki gołąb pocztowy jest, mówiąc bez ogródek, paskudny. 
Nieforemny, z nieproporcjonalnie długim dziobem, pokryty rosną-
cym w kępkach puchem w niczym nie przypomina pełnych gra-
cji dorosłych osobników. Maleństwo karmione jest najpierw przez 
matkę, w której wolu pokarm ziarnisty przetwarzany jest w wy-
soko kaloryczną i pożywną papkę przypominającą gęste mleko. 
Stąd określenie: ptasie mleczko. Gołębie nie mają woreczka żół-
ciowego i właśnie dlatego, jako pozbawione przysłowiowej żół-
ci, która ma zalewać agresywnych ludzi, są symbolem poko-
ju. Piskle ma ruchomy i giętki przeciwstawny palec, dzięki czemu 
można mu bezboleśnie nałożyć obrączkę z numerem i kodem ho-
dowcy. To taki ptasi pesel, po którym można ptaka zidentyfiko-
wać i w razie zawieruszenia, bo czasem gołąb potrafi zabłądzić, 
odesłać właścicielowi. Najdroższe gołębie pocztowe kosztują na-
wet po kilkaset tysięcy euro (!). Ptasia arystokracja oceniana jest 
podobnie jak psy: po sylwetce, ilości tłuszczu, wysklepieniu dzio-
ba, oczach, kształcie pyszczka i jakości lotek. Zwierzaki hodowla-
ne mają swoje rodowody z imionami przodków. Najszybsze osią-
gają prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Właściwy kierunek 
potrafią odnaleźć, obserwując układ gwiazd i odczytując pole ma-
gnetyczne Ziemi. Koszt utrzymania hodowli podobnej do tej, któ-
rą może się pochwalić Konstanty–Bocheński to około 10 tysięcy 
złotych rocznie. Groch wcale nie jest podstawowym pożywie-
niem tych ptaków. Zimą jest wręcz odradzany, jako zbyt ciężko-
strawny. By utrzymać ptaki we właściwej kondycji, trzeba im po-
dawać specjalne mieszanki, właściwe na każdą porę roku, które 
składają się nawet z kilkunastu składników. Gołębie jak wszystkie 
zwierzęta hodowlane trzeba szczepić. Obecnie szczepionki sprze-
dawane są w specjalnych automatach i hodowca sam może prze-
prowadzać iniekcję i dawkować specyfik. Ptaki doskonale orien-
tują się w hierarchii domu hodowcy i świetnie wyczuwają nastroje 
domowników. Potrafią okazywać czułość i przywiązanie. Wie-
dzą doskonale, że sznurki z praniem to miejsce, gdzie pod żadnym 
pozorem nie należy załatwiać potrzeb fizjologicznych. Żyją po kil-
kanaście lat, a te, które nie sprawdzają się jako lotnicy, trafiają bez 
skrupułów na talerz hodowców. Rosół z nich, pełen bogatego kle-
iku, albo jak kto chce – żelatyny, to doskonały środek wzmacnia-
jąy i wspomagający w leczeniu infekcji.  EWA STACHURA
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B iedni ci handlowcy i usłu-
godawcy, którzy mają swoje 
punktu w Nowym Sączu u zbie-

gu ulic Lwowskiej, Krańcowej i Bar-
skiej. Trzeba im to przyznać. Rozkopano 
im całą okolicę i zamknięto drogi dojaz-
dowe, bo w tym miejscu budują ron-
do, a przy okazji konserwują sieć wodo-
ciągowo–kanalizacyjną. Ale żeby żądać 
odszkodowania i straszyć miasto sądem 
z powodu remontów to gruba przesada.

Jeden ze sklepikarzy tłumaczy, 
że na rozkręcenie interesu wziął kre-
dyt, wpakował w lokal kupę forsy, a gdy 
– wedle jego planów – inwestycja mia-
ła się zacząć zwracać, to miasto ruszyło 
z budową ronda. Decydując się na han-
del w tym miejscu, kierował się do-
brą lokalizacją, a teraz klientów nie ma. 
To ten sklepikarz skąd się wziął, spadł 
z Księżyca? Od lat koło jego nowego 
sklepu trwa duża inwestycja i wiadomo 
było, że wiąże się z przebudową drogi. 
Że na rondo czekali mieszkańcy. Dosko-
nale o tym ów handlowiec wiedział, gdy 
postanowił otworzyć sklep. A teraz pła-
cze, zaskoczony biedak.

Kupcy narzekają też, że nie ma do-
jazdu do sklepów, więc ich przycho-
dy spadły o połowę. Że mogą nie do-
trwać do końca lata. Hmm... przy 
punktach w tym miejscu dotąd nawet 
nie było parkingów, więc i tak ciężko się 
tam było wybrać. A w wakacje biedują 

wszystkie branże, poza tymi zajmujący-
mi się wyglądem, wypoczynkiem i ga-
stronomią. To chyba dla tych kupców 
normalka. Lepiej było zacząć budowę 
przed Bożym Narodzeniem, kiedy han-
del i usługi przeżywają oblężenie?

Gdzie ci wszyscy biznesmeni z okolic 
byli dotąd, że się dopiero teraz obudzili? 
Dlaczego nie dogadywali się z miastem 
wcześniej, nie ustalali mniej szkodliwe-
go terminu, nie wnosili o ulgi podat-
kowe na te dwa miesiące? O ile finalnie 
będzie można mówić, że ponieśli straty, 
bo przecież taka przebudowa jest robio-
na nie po to, by mieszkańcom i przed-
siębiorcom utrudniać życie, tyko żeby 
je poprawić!

Gdyby sądy przyznawały za to od-
szkodowania, to by znaczyło, że nigdzie 
nie wolno budować, nawet jak wyma-
ga tego interes mieszkańców, bo ktoś 
może się czuć poszkodowany. A jeśli 
jednak budować, to o wiele drożej. Po-
datnicy wykładaliby kasę i na remonty, 
i na „reperacje dla handlowców”. Chyba 
na złość przestaliby u nich kupować. Ra-
cję ma prezydent Ryszard Nowak, kiedy 
przez swoją rzeczniczkę mówi: „Musie-
libyśmy zapłacić odszkodowania chyba 
wszystkim w Nowym Sączu, bo prawie 
każda ulica była w jakimś remoncie!” 

Całe centrum Warszawy jest od paru 
lat rozkopane w związku z budową dru-
giej linii metra, a nie bankrutuje. Ow-
szem, firmy narzekają, ale odszkodowań 
nie żądają i zaciskają zęby, bo wiedzą, 
że dzięki temu za chwilę ich sklepy czy 
gabinety znajdą się w jednym z najle-
piej skomunikowanych i atrakcyjnych 
punktów miasta, a wtedy zarobią o wie-
le lepiej. I straty nadrobią. Niektórzy 

na remoncie korzystają. Otwiera-
ją knajpki ze stolikami na ulicach, gdzie 
normalnie nie mogłyby stać. Pojawia-
ją się bary z oryginalnymi przekąskami, 
bo ludzie pokonują miasta pieszo, więc 
chętnie coś przegryzą. Powstają punkty 
szybkiego strzyżenia, w drodze do pra-
cy. Pakowania i noszenia zakupów. I tak 
dalej. U nas też można wymyślać choćby 
remontowe okazje, zniżki, jakieś akcje.

No ale zamiast tego są narzekają-
cy handlowcy z rogu Lwowskiej i Krań-
cowej. Biedni, bo za dwa miesiące będą 
mieli odnowione wodociągi i kanalizację 
i dojazd do firmy, jakiego nigdy wcze-
śniej nie mieli. Biedni są naprawdę ale 
z innego powodu – u boku im wyrasta 
największa w mieście galeria handlowa. 
Takie centra wszędzie wykaszają mały 
biznes. Wszędzie, gdzie nie ma pomy-
słu, co zaproponować innego, atrakcyj-
niejszego od masówek obecnych w ga-
leriach. Tu też galeria przyciągnie tłumy, 
klienci chodzić będą ulicami obok obec-
nych sklepów, trzeba ich tylko czymś 
skusić. Może sądeczanie wolą wpaść 
„na szybko” do sklepiku po słodkie po-
midory, zamiast po wodniste do mar-
ketu w wielkim centrum handlowym, 
gdzie na zakupy stracą godzinę? Może 
zamiast nosić bluzkę znanej marki, ale 
taką samą, jaką mają już trzy koleżan-
ki, wolą kupić oryginalną w małym bu-
tiku z ciuchami sądeckiego projektanta? 
Może od sieciówki wolą stylistę fryzur, 
który ich pamięta i naprawdę dobie-
ra kolor czy cięcie indywidualnie? Lepiej 
na tym się skupić, na szukaniu pomy-
słów, zamiast na narzekaniu. Bo to nie 
budowa ronda, a galeria was, wkurzeni 
biznesmeni, wykosi.

1. Mój znajomy złamał szczot-
kę klozetową. Bywa. Jeszcze 30 
czerwca można by powiedzieć, 

że to banalna historia, ale od tygodnia 
już taka nie jest. Złamanej szczotki klo-
zetowej nie można tak po prostu wy-
rzucić na śmietnik. Szczególnie, jeśli se-
greguje się odpady. Znajomy ma teraz 
problem. Złamana szczotka klozetowa 
składa się bowiem z: a. porcelanowe-
go pojemniczka–stojaczka, b. metalowej 
rączki, c. plastikowej głowicy. Zanim 
więc wyrzuci szczotkę do kosza, musi ją 
definitywnie zdemontować przy uży-
ciu młotka, żeby oddzielić od siebie po-
szczególne elementy. Demontaż oczy-
wiście nie załatwia sprawy, bo i tak nie 
bardzo wiadomo, co zrobić z fragmen-
tem porcelanowym. Ani to na złom, ani 
na makulaturę. Może do szkła wyrzu-
cić? Ale przecież porcelana to nie szkoło. 
Nigdzie nie ma w tej sprawie szczegó-
łowej instrukcji. Nie ma nawet instruk-
cji ogólnikowej, a wiele osób skarży się, 
że nie ma żadnej instrukcji. Wszystkich 
kierujących podobne pytania do na-
szej redakcji muszę rozczarować. My też 
nie wiemy. Nikt nas nie instruował w tej 
sprawie. Pewnie gdzieś istnieją odpo-
wiednie materiały szkoleniowe, no chy-
ba, że ktoś je oddał na makulaturę.

2.„Gazeta Krakowska” opubli-
kowała niedawno zestawienie 
rocznych dochodów dyrek-

torów placówek podległych Urzędo-
wi Miasta. Nie chodziło o spółki komu-
nalne generujące jakiś przychód i tym 
sposobem neutralizujące koszty swoje-
go utrzymania, ale o placówki kultury 
i pokrewne. Na tej krótkiej liście szcze-
gólną uwagę zwracają pobory dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowym Sączu. 119 tys. zł w skali 
roku, to blisko 10 tys. zł miesięcz-
nie. Na pocieszenie dodam, że chodzi 
o kwotę brutto. Każdego roku przy oka-
zji dyskusji nad budżetem miasta sły-
chać wielki lament, że edukacja i pomoc 
społeczna to dwie pozycje kosztujące 
nas najwięcej. Obsługa biedy jest bardzo 
droga i gdyby przyjrzeć się szczegółom, 
to może się okazać, że koszty utrzyma-
nia MOPS są wielokrotnie wyższe, niż 
pieniądze, którymi miasto dofinanso-
wuje najbiedniejszych sądeczan. Gigan-
tyczna machina biurokratyczna zajmuje 
się obsługiwaniem najbardziej potrze-
bujących i nikt nie wychodzi z MOPS 
z poczuciem sprawiedliwości. Jedni 
klienci pomocy społecznej to cwaniacy, 
wiozący się wygodnie na publicznych 
pieniądzach, które zwyczajnie im się nie 
należą, bo prawdziwe dochody czer-
pią z innych źródeł. Druga część peten-
tów MOPS to ludzie faktycznie biedni 
i wymagający wsparcia – z różnych po-
wodów życiowo niezaradni. Niezarad-
ni również w rozpychaniu się łokciami 

w kolejce po zasiłek, który – najczę-
ściej – nie wystarcza im na podstawo-
we potrzeby. Tacy zawsze mieli i mają 
pod górkę. A kiedy jeszcze przeczytali 
w „Krakowskiej”, że dyrektor instytu-
cji, która wspomaga ich jakimiś symbo-
licznymi zastrzykami gotówki, pobiera 
za to blisko 10 tys. zł, to pewnie my-
ślą sobie, że za takie pieniądze można 
by w Nowym Sączu utrzymać co mie-
siąc ponad dziesięć rodzin na niezłym 
poziomie.

Zapyta ktoś filozoficznie, co zatem 
zrobić, żeby pomoc najbardziej potrze-
bującym nie była jednym z najwięk-
szych obciążeń w budżecie miasta? Żeby 
to nie biedni byli potrzebni MOPS–owi 
jako alibi w utrzymywaniu gigantycz-
nej struktury administracyjnej, ale żeby 
to pomoc społeczna była dla ludzi? Pra-
wie nic nie trzeba robić. Wystarczy ar-
mię urzędników zamienić na spraw-
ny oddział wolontariuszy dowodzonych 
przez jednego menadżera, a zaoszczę-
dzone w ten sposób pieniądze moż-
na spożytkować wśród tych, którzy 
ich faktycznie potrzebują. Skompliko-
wane? Pozornie. Wszystko wydaje się 
trudne, zanim postaramy się, aby było 
łatwiejsze.

3.Urząd Miasta Nowego Sącza 
zamówił u lokalnej artystki 
portrety prezydentów miasta. 

Zamówił, podpisał umowę, a zleconej 
roboty nie odebrał i honorarium nie za-
płacił. Nie chodziło o jakieś wielkie pie-
niądze, bo ledwie o 5 tys. zł (słownie 
pięć tysięcy), czyli połowę miesięcznych 
poborów dyrektora MOPS. Dlacze-
go urząd nie chce odebrać zlecenia? Nie 
wiadomo. A jak nie wiadomo o co cho-
dzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. 
Ale nie tym razem chyba. O co więc? 
Może o to, że ktoś w urzędzie ma uwagi 
do – nazwijmy – wartości artystycznych 
słynnych już płócien. Bo jak wywie-
sić w ratuszowych wnętrzach portret, 
na którym prezydent Marian Cycoń 
wygląda, jakby spoglądał na nas ze zdję-
cia wyciętego ze szkolnej legityma-
cji, a w najlepszym wypadku z podania 
do Wyższego Seminarium Duchownego. 
Podobnie z innymi ojcami miasta. Dla 
przykładu obecny prezydent Ryszard 
Nowak mógł być zaskoczony, że do jego 
portretu pozował słynny, były spin dok-
tor PiS Michał Kamiński. No w każdym 
razie Nowak do swojego portretu oso-
biście nie pozował. Podobnie z Andrze-
jem Czerwińskim. Choć jego portret 
miał przedstawiać postać sprzed lat kil-
kunastu, to obecny poseł może się obra-
zić o zakola we fryzurze. Czerwiński nie 
ma ich do dzisiaj, skąd więc taka prze-
rzedzona grzywka w przeszłości? Z kolei 
Józef Antoni Wiktor dysponuje na por-
trecie wąsem tak gęstym, że musi być 
zdziwiony, a Bolesław Basiński – według 
wtajemniczonych – może się na tym 
płótnie nawet nie rozpoznać. A może 
to Jerzy Gwiżdż nie chciał sfinalizo-
wać zakupu zamówionych portretów, 
bo kiedy spojrzał sobie głęboko w oczy 
na obrazie, to zaniemówił, że oczy mogą 
być tak niebieskie, jak woda w Dunaj-
cu… za czasów Wacława II. No więc dla-
czego miasto nie chce odebrać zamó-
wionych przez siebie płócien? Ja nie 
wiem, ale może wystarczy je obejrzeć.

Obsługa biedy jest 
bardzo droga

W zeszłym tygodniu kilku-
dziesięciu Polaków, tyleż 
samo Słowaków i znacz-

nie mniej Czechów na kajakach i pon-
tonach spłynęło Popradem ze Sta-
rej Lubowli do Myślca k. Starego Sącza. 
Odbył się kolejny, bo już 50. spływ Po-
pradem, który w ramach tzw. po-
prawności politycznej nazywany jest 
w ostatnich latach Międzynarodowym 
Spływem Popradu, ale jego geneza się-
ga lat 60., wtedy to pod patronatem, 
a jakże, politycznym, zwany był przez 
długie lata Spływem Przyjaźni – po sło-
wacku Plavba Drużby.

50 lat temu grupa młodych zapaleń-
ców turystyczno–sportowych w No-
wym Sączu skontaktowała się ze swo-
imi rówieśnikami ze Słowacji, by taką 
imprezę urządzić. W tamtych cza-
sach było nie do pomyślenia, by cokol-
wiek mogło się odbyć bez stosownego 
placetu PZPR i Komunistycznej Par-
tii Czechosłowacji, a więc patronat nad 
tą niewinną imprezą turystyczną obję-
ły organizacje młodzieżowe – Związek 
Młodzieży Socjalistycznej i jego czecho-
słowacki odpowiednik SZM. Do grupy 

tych zapaleńców należeli w Nowym Są-
czu m.in. Stanisław Ślęzak, długolet-
ni działacz sportowy klubu Start i An-
toni Rzaski (bez przydziału klubowego, 
politycznie wtedy jak i dzisiaj nieokre-
ślony). Ci dwaj ludzie, kiedyś pionie-
rzy teraz weterani, nie odpuścili choć-
by jednego spływu na Popradzie (!). 
Chociaż między tymi dżentelmenami 
od niemal 30 lat trwają spory, czy aby 
Rzaski nie opuścił 1–2 spływów. Bo Ślę-
zak z pewnością był na każdej imprezie.

Tak więc młodzież sądeckich za-
kładów pracy w czasach PRL mogła li-
czyć na wsparcie swoich firm choć-
by w dostępności sprzętu pływającego. 
W Czechosłowacji kultura fizyczna sta-
ła na wyższym poziomie, więc Słowa-
cy i Czesi imponowali nie tylko ubiora-
mi sportowymi, ale i jak na ówczesne 
warunki dobrymi kajakami oraz pon-
tonami. Takie pływanie było okazją 
do wspólnych zabaw, popitku i wza-
jemnego poznania się. Natomiast sama 
nazwa imprezy – spływ przyjaźni nie-
wiele miała wspólnego z oficjalną mię-
dzypaństwową przyjaźnią. Mam tutaj 
na myśli przede wszystkim wrażenia, 
jakie sądeczanie, Polacy odnosili z kon-
taktów z czechosłowackimi służbami 
celnymi, strażą graniczną w Mniszku 
nad Popradem. Obcesowość, arogan-
cja, często pospolite chamstwo z ich 
strony bynajmniej Polaków nie nasta-
wiały przychylnie do sąsiadów zza po-
łudniowej miedzy.

Po 1989 r. losy peerelowskiej im-
prezy turystycznej (bo polityki było 
na niej tyle, ile brudu za paznokciem) 
zawisły na włosku. Zakłady pracy wy-
cofały się ze wspomagania finanso-
wego imprezy. Na szczęście władze 
miasta Nowego Sącza wykazały się da-
lekowzrocznością i na tyle, ile mogły, 
wspierały tę imprezę, która z oczywi-
stych względów nie nazywała się już 
spływem przyjaźni, ale przez jakiś czas 
Rodzinnym Spływem na Popradzie. 
Jest tak od lat, że sądecki magistrat nie 
odżegnuje się od imprezy i nawet Pi-
Sowski prezydent Ryszard Nowak, da-
jąc patronat obecnym spływom, nie 
patrzy na rodowód imprezy. Podobnie 
czyni wiceprezydent Bożena Jawor. 
I chwała im za to.

Mój Boże! Tyle lat minęło od pierw-
szych spływów. Od czasów, kiedy gra-
nica polsko–czechosłowacka była 
wręcz dla CSRS kordonem sanitarnym 
przed niepoprawnymi politycznie Po-
lakami, zwłaszcza w czasach wybuchu 
„Solidarności”. Poprad wtedy bardziej 
dzielił niż łączył oba narody – polski 
i słowacki. A dzisiaj? Gdyby nie resztki 
budowli granicznej w Mniszku to czło-
wiek zapomniałby, że przekracza, kie-
dyś tak nieprzyjemną granicę. Zresz-
tą Słowacy mają podobne wspomnienia 
z Mniszka, jak Polacy. I tylko Poprad 
sobie płynie raz leniwie, raz porywczo, 
nie bacząc na przewalające się na jego 
brzegach historie i burze dziejowe.

A Poprad sobie płynie...

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

OPINIE

Rekompensaty za remont?! 
Coś się komuś pomyliło
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2 Dni 
dla rodziny

w Tęgoborzy
Parafia Tęgoborze zaprasza 
na wydarzenie pt. „2 dni dla 
rodziny w Tęgoborzy" w dniach 
20–21 lipca.

Zaproszenie skierowane jest 
do wszystkich: dzieci, mło-
dych, starszych – tych którzy 
chcą tworzyć wspólnotę ser-
ca i ducha. 

– Przyjdź w sobotę (20 lip-
ca) na mszę św. o g. 19 i nie-
zwykły Koncert Uwielbie-
nia prowadzony przez zespół 
RAZEM za JEZUSEM z Lubli-
na. Przyjdź także w niedzie-
lę (21 lipca) na doskonałą wa-
kacyjną zabawę jak również 
niezapomniany i pełen moc-
nych wrażeń koncert zespo-
łu BETHEZ, który rozpocz-
nie się o g. 20.30– zaprasza 
ksiądz Piotr, wikary z parafii 
Tęgoborze.

Amatorzy grillowania na start 
W Nowym Sączu zmierzą się ze sobą amatorzy grillowania. W kulinarnych 
zawodach mogą wziąć udział dorośli, którzy wystąpią w dwuosobowych ze-
społach. Organizatorzy zapewniają wszystkie potrzebne składniki. Wystarczy 
mieć własny grill i naczynia. Potrawy będzie oceniać 4 –osobowe jury. Grillo-
wanie rozpocznie się w sobotę (13.06) o godz. 13.00 w Miasteczku Rowero-
wym. Chętni mogą się zgłaszać do piątku (12.06) pod numerami telefonów: 
516 016 282 i 509 907 001. Radio RDN Nowy Sącz zaprasza do słuchania re-
lacji na żywo. Wóz transmisyjny zaparkuje na miejscu już o 12.

KONKURS
Liczymy Małgorzaty 
Sądecka Agencja Rozwoju Re-
gionalnego przygotowała dla 
Czytelników DTS niespodzian-
kę. Pierwsze trzy osoby, które 
przyjdą do Centrum Informacji 
Turystycznej w Nowym Sączu 
w piątek (12 lipca) od godz. 10, 
i odpowiedzą na pytanie kon-
kursowe, otrzymają pięknie 
wydane albumy turystyczne. 
A pytanie brzmi: Ile Małgorzat 
zameldowanych jest w Nowym 
Sączu? Podpowiedzi szukaj 
na www.ziemiasadecka.info. 

12 lipca o g.20, Mu-
zeum Ľubovnian-
ske w Starej Lubovni 
zaprasza na aku-
styczny koncert pio-
senkarki i kompo-
zytorki Kataríny 
Knechtovej. Jest 
to jeden z przystan-
ków promujących jej 
drugą solową pły-
tę „Tajemnice”, któ-
rej producentem 
jest Christian Eigner 
(perkusista Depeche 
Mode). Podczas imprezy można podziwiać piękną okolicę 
Lubovnianskiego zamku.



1111 lipca 2013   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Sławomir Szczecina. Wiele lat tre-
ningów w Jedności Piątkowa, wielki 
talent biegowy, pięć tytułów mistrza 
Polski w narciarstwie biegowym. 
Brak poważnego sponsora, małe 
wsparcie z urzędu miasta. W wie-
ku 21 lat kończy obiecującą karie-
rę i idzie do pracy. Zmarnowane lata 
treningu i wyrzeczeń.

– I zmarnowany talent, który na-
prawdę trafia się może raz na de-
kadę – dodaje Maria Popieluch, 
wiceprezes Jedności Piątkowa od-
powiedzialna za sekcję narciarstwa 
biegowego. – Sławek nie jest nie-
stety wyjątkiem, bo jest wiele osób, 
które po szkołach mistrzostwa 
sportowego rezygnują ze sportu. 

Niestety naszymi sukcesami nikt 
specjalnie się nie interesuje.

W ostatnim sezonie biegowym 
2012/13 Jedność jako klub zajęła 9. 
miejsce w Polsce. W Małopolsce była 
klubem najlepszym, a szkoli gru-
pę ok. 35–40 osobową. Taką, jakiej 
może akurat zapewnić sprzęt. W na-
grodę, podczas zakończenia sezonu 
w Warszawskim Centrum Sportu 
klub dostał pięć kompletów spor-
towych łącznie z nartami, a wicemi-
strzowi Polski Karolowi Smajdorowi 
szóstoklasiście z Nowego Sącza gra-
tulowała sama Justyna Kowalczyk. 

Rzeczywistość jest jednak bar-
dziej przyziemna. Jedność co praw-
da dostała dotację na narciarstwo 
biegowe w wysokości 30 tys. zł 
na ten rok, ale prezydent miasta 

podpisał uchwałę w marcu, kiedy 
było już po sezonie. 

– Od stycznia do marca tego 
roku na same noclegi i wyżywie-
nie zawodników klub wydał 16 ty-
sięcy złotych. Tych pieniędzy już 
nie możemy z tej dotacji rozliczyć 
– dodaje Maria Popieluch.

Tymczasem trzeba opłacić tre-
nera, co kosztuje rocznie niemal 
połowę budżetu przyznawane-
go przez miasto klubowi na sekcję 

narciarską. Tysiąc złotych mie-
sięcznie to symboliczna kwota, 
zważywszy, że wielość grup wie-
kowych powoduje, iż trener pra-
cuje z zawodnikami około 5 godzin 

dziennie poza sezonem, a w sezonie 
czasem 24 godziny na dobę, bo jest 
opiekunem i kierowcą, a w nocy 
smaruje zawodnikom narty. 

Jedność szkoli biegaczy w wieku 
do 21 lat. Wspomniany Karol Smaj-
dor ma na koncie dwa wicemistrzo-
stwa, dwa mistrzostwa Polski, Da-
wid Damian to mistrz i wicemistrz 
kraju, Marcin Popieluch to brązowy 
medalista MP. Lato to dla narciarzy 
biegowych też czas intensywnych 

przygotowań. W tym momencie 
starsza grupa jest na obozie w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu w Za-
kopanem, potem narciarze będą 
przygotowywać się do zawodów 
nartorolkowych. 

Prowadzenie sekcji narciarstwa 
biegowego nie jest w Nowym Są-
czu łatwe. O pieniądzach, a raczej 
ich chronicznym braku już była 
mowa. Z miejscami do trenowania 
nie jest też najlepiej. W lecie pozo-
stają tylko w zasadzie drogi w Mił-
kowej, gdzie ruch jest mały, a as-
falt przyzwoity. No i Zakopane, ale 
tam za wjazd na ścieżki nartorolko-
we trzeba płacić. I koło się zamyka.

– Radzimy sobie jakoś z pre-
zesem, czasem znajdzie się ja-
kiś mecenas i coś dołoży, tak 
jak Norlys, który zasponsoro-
wał kurtki i czapki. Mamy wyni-
ki, mamy się czym pochwalić, ale 
jest nam przykro, że niemal nikt 
tego nie dostrzega – mówi na ko-
niec Maria Popieluch.  (BOG)
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SPORT

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

Rafał Zawiślan wraca do macierzyste-
go klubu. Podpisał umowę z San-
decją na rok. Na wiosnę sezonu 
2011/12 przeniósł się do Stróż, a po-
tem do Anglii. Prawdopodobnie 
prywatnie, ale podobno grał też 
tam w piłkę. 
Na Sądecczyznę, ale do Kolejarza Stró-
że wraca Wojciech Trochim, któremu 
w Sandecji nigdy tak naprawdę nie 
dano prawdziwej szansy. Przyszły 
zięć prezesa Andrzeja Danka (w No-
wym Sączu mieszka narzeczona pił-
karza z synkiem) nie komentował 
prób powrotu na Kilińskiego. Najwy-
raźniej nie mieści się w pełnej niuan-
sów koncepcji zarządu i trenera Haj-
do co do tworzonej właśnie drużyny.
Exodusu z Muszyny ciąg dalszy. Ze-
spół opuściła i to niespodziewanie 
Anna Kaczmar. Rozgrywająca wy-
brała ofertę z Dąbrowy Górniczej. 
Zamiast niej do zespołu z Musz-
ny dołączyła 20–letnia siatkarka 
z pierwszoligowego klubu z Wie-
życy. Muszynianka z zespołu 
gwiazd staje się zespołem młodych 
i utalentowanych.
Kiedy w ostatnich sezonach rusza-
ła transferowa karuzela w I lidze Piotr 
Rocki, rocznik ’74, był dyżurnym 
kandydatem, a to do gry w San-
decji, a to w Kolejarzu. Tym razem 
zagra w Stróżach na serio. 40 lat 
na karku to może nie jest najlepszy 
wiek dla gracza ofensywnego, ale 
trener Cecherz wie, co robi. Rocki 
to jego zdaniem najlepszy pierw-
szoligowiec w ogóle.

SPR INTEM

Talenty zgubione bezpowrotnie

Trener pracuje z zawodnikami około 5 godzin 
dziennie poza sezonem, a w sezonie czasem 
24 godziny na dobę, bo jest opiekunem 
i kierowcą, a w nocy smaruje zawodnikom narty
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LUDZIE  I  PASJE.  Wieżowiec przy 
Ulicy Hubala 10 w Nowym Sączu. Z góry 
na linie, pomału kończąc malować 
swoje dzieło, zjeżdża Mariusz Brodow-
ski, zwany Morsem. Na dole mnóstwo 
pustych opakowań po sprayach. Ma-
riusz rzuca kolejnym: "Sime uważaj, 
rzucam w lewo!"– krzyczy do kolegi, 
a potem dodaje: "Przypnij mi czerwoną 
farbę do lewej liny!"…

 – Pewnie praca na takiej wysokości 
dostarcza dużo adrenaliny?

– Nie, chyba w ogóle. Wisząc 
na linie, nie myślę o tym, że jestem 
u góry, po prostu maluję. Może 
w momencie, jak przechodzę przez 
próg, to czuję lekką adrenalinę... 
Ale to jest fajne uczucie, bardzo 
ciesze się, że mogę tutaj malować.
– Patrząc na kolory, kwiaty na muralu 
wnioskuję, że jesteś człowiekiem po-
zytywnie nastawionym do życia?

– Staram się taki być.
– Dużo farby poszło?

– Bardzo dużo, ale ile dokładnie 
to nie jestem w stanie powiedzieć, 
bo nie liczyłem puszek.
– To co teraz tworzysz, powstaje w ra-
mach kampanii „Życie to rozwój", 
która promuje Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki w województwie mało-
polskim. Jak sam się do niej odnosisz?

– To jest bardzo dobra kam-
pania, pomaga ludziom zakładać 
nowe działalności. Też kiedyś brałem 
udział w podobnym projekcie, dzięki 
któremu otrzymałem dofinansowa-
nie na otwarcie swojej firmy. 
– Patrzysz, na dokończone swoje 
dzieło i…

– …i ogarnia mnie, powiedzmy 
delikatnie, frustracja.
– Że nie wyszlo?

– Nie, że mogło wyjść lepiej. Bar-
dzo lubię proces malowania…
– Że nigdy nie oddasz tego, co miałeś 
w pierwotnym założeniu?

– Może i oddam, ale jak już skoń-
czę, to myślę, że można było to zro-
bić jeszcze inaczej.
– Czemu w ogóle zająłeś się graffiti?

– Zajawka przyszła bardzo natu-
ralnie, na osiedlu królowała muzyka 
rap, rozwijał się hip–hop. Wcześniej 
tańczyłem również break dance. 
W tej kulturze brałem udział. Za-
czynałem od graffiti, potem po-
szedłem w kierunku malarstwa, 
ukończyłem studia – oczywiście 
specjalizacja malarstwo. Graffiti 
maluję do dziś, ponieważ tego ni-
gdy nie opuszczę. Czasami lubię na-
malować litery. 
– Pamiętasz swoje pierwsze graffiti?

– Chyba nie było takiego przeło-
mowego wrzuta, od którego mógł-
bym powiedzieć, że wszystko się 
zaczęło. Na poczatku to było takie 
zwykłe pisanie, tagi na ławkach…
– Towarzyszy temu, co robisz, jakieś 
przesłanie?

– W zależności od projektu. 
Akurat tym projektem, kampa-
nii "Życie to rozwój", nie ma więk-
szego przekazu, to jest symbolika. 
Kwiaty są symbolem życia, naro-
dzin, rozwoju. Innym razem maluję 
dla zwykłej frajdy, dla samej zaba-
wy kolorami. Czasami jednak two-
rzę pod jakiś pomysł, cel – by ludzie 
mieli czas zatrzymać się, popatrzeć 

i zastanowić. Nie mogę dać przykła-
du tylko na jednym obrazie, trzeba 
by było po kolei każdy analizować.
– Wizerunek Jana Pawła II przy ul. 
Piłsudskiego…

– On miał sens. Zwłaszcza w tym 
miejscu, bo tam, jak brzmiał cy-
tyt z Jana Pawła II: "Świat bez 
sztuki naraża się na to, że będzie 
światem zamkniętym na miłość". 
Tam właśnie chciałem to wyrazić 
i to dosłownie. 
– Kiedy zniszczono Twoją pracę, za-
mazałeś ją, zostawiając napis: "Nie ma 
miłości, nie ma sztuki". To wyraz buntu 
przeciwko niszczeniu sztuki, czy znie-
ważaniu sacrum? 

– To, co się stało było świadec-
twem tego, co było napisane. Jak 
jest nienawiść, to nie ma sztuki. 
Pokazałem to krótko i dobitnie. Nie 
lubię się rozdrabniać. 
– Ludzie bardzo często mylą artystów 
zajmujących się street artem ze zwy-
kłymi wandalami.

– To już sprawa świadomości lu-
dzi. Nie każdy, kto maluje graffiti, 
jest artystą. I jeszcze jedno, co czę-
sto jest mylone: graffiti to napi-
sy, litery, zaś obraz, który tworzę 
w ramach kampanii "Życie to roz-
wój", to mural. 

KINGA CZERWIŃSKA 

Rozwój magistra Morsa

W ramach kampanii "Życie 
to rozwój" Mgr Mors – tak obec-
nie tytułuje się Mariusz Brodow-
ski – malował już w Tarnowie 
i Oświęcimiu. Po Nowym Sączu 
przyjdzie kolej na Kraków. 

Mieszkańcy osiedla, którzy przyszli na oficjalne odsłonięcie pracy mgr. Morsa, 
nie szczędzili mu pochwał. – Marzeniem chyba każdego jest, żeby wszystkie 
bloki na osiedlu były takie jak ten – uważa Anna Wajda. – Kolory, kwiaty 
aż pociągają ku życiu, niespotykane – dodaje Grażyna Zapiór. 

8 ra
zy

Markiza jest optymalnym rozwiązaniem chroniącym 
poddasze przed nadmiernym ciepłem słonecznym, 
pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy 
z otoczeniem. Markiza absorbuje promieniowanie
słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz,
przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chroni
wnętrze przed uciążliwym upałem. Zapewnia 
równomierny rozkład światła i stwarza komfortowe 
warunki pracy, szczególnie przy komputerze.
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