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JEST SENS IŚĆ
   GŁOSOWAĆ!
Najbardziej prawdopodobny scenariusz 
w okręgu nr 14 to: sześć mandatów dla PiS, 
trzy dla PO i jeden dla PSL. Tak przewiduje 
dr RAFAŁ MATYJA, politolog z WSB-NLU. To 
prognoza, ale faktyczny wynik oczywiście jest 
w rękach wyborców. Wybory parlamentarne 
już w najbliższą niedzielę.  J Str. 3
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Nowy Sącz 
–   Wenecja
No to wyjaśniła się tajem-
nica nagłej popularności 
sądeckiej Wenecji, której 
pomysł wykluł się rów-
nie szybko co pisklę z wy-
grzewającego się w inku-
batorze jajka. Jak donoszą 
służby prezydenckie, wi-
ceprezydent Jerzy Gwiżdż, 
goszczący ostatnio w za-
przyjaźnionym z Nowym 
Sączem chińskim mie-
ście Suzhou, został urze-
czony pięknem nasze-
go azjatyckiego partnera, 
które łudząco przypomi-
nać ma Wenecję. Oczywi-
ście nie trzeba dodawać, 
że wizyta okazała się nad 
wyraz płodna, bo i niby 
jaka miałaby być w naj-
ludniejszym kraju świa-
ta, gdzie ilość potomstwa 
reglamentuje się z urzę-
du. Ale jest i drugie no-
men omen dno Wenecji. 
Współpracą z naszym re-
gionem zainteresowana 
jest ponoć także ta au-
tentyczna, włoska Wene-
cja, także obecna podczas 
chińskiego szczytu. Te-
raz wszystko jasne. Kiedy 
przyjadą do nas z rewi-
zytą „kitajcy” i „makaro-
niarze” muszą się poczuć, 
jak u siebie w domu, a co 
najważniejsze udzielić 
cennych wskazówek, ja-
kim sposobem zanurzając 
się od kilkuset lat w wo-
dzie nie utonąć i jeszcze 
na tym nurkowaniu do-
brze zarobić. 

(JARO)

SMS
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PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

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

DIAGNOSTYKA:

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

•  USG naczy  
– COLLOR DOPPLER

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

pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

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

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

•  Chirurgia Naczyniowa m.in.
ylaki ko czyn dolnych 

metoda tradycyjna 
i laserowa

•  Chirurgia Urazowo-

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

NZOZ „OSTEODEX” 
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy 

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

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

•  BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:

KR GOS UP, BIODRO-SZYJKA 

KO CI UDOWEJ

OSTEOPOROZA

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Przy okazji pierwszych 
urodzin „Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego” na rajdową trasę 
Super Os ulicami Nowego Sącza 

wyruszyła w niedzielę załoga 
Regionalnej Telewizji Kablowej 

i naszej redakcji. Paweł 
Leśniak za kierownicą i jego 

żona Dominika jako pilot mieli 
najlepszy czas po pierwszym 
przejeździe… który, niestety, 
został anulowany. W drugim 

przejeździe, z powodu 
drobnego defektu, było już 

nieco gorzej, ale najważniejsza 
okazała się dobra zabawa 

i prawdziwe rajdowe emocje.
FOT. CZMIEL

W ŚWIECIE WINA

Egri Bikaver
Nazwa tego wę-
gierskiego wina 
pochodzi z XVI 
wieku, z cza-
su oblężenia mia-
sta przez Turków, 
kiedy to dwa ty-
siące żołnierzy do-
wodzonych przez 
Istvana Dobó przez 
40 dni odpiera-
ło oblężenie 150–
tysięcznych od-
działów tureckich, 
zmuszając ich 
w końcu do od-
wrotu i powstrzy-
mując ich marsz na 
Europę Zachodnią.

W nosie przy-
jemny, intensywny i kojący za-
pach wiśni w czekoladzie, wy-
czuwalna nuta wanilii, kwiatów 
drzew owocowych, mięty i dymu. 
W ustach wyczuwalny smak po-
wideł śliwkowych, suszonych 
moreli i rodzynek. Ładnie wkom-
ponowane, gładkie taniny, przy-
jemny posmak. Na zdrowie!

MACIEJ MENTEL
Dom Kawy i Wina
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Najbardziej prawdopodobny sce-
nariusz w okręgu nr 14 to: sześć 
mandatów dla PiS, trzy dla PO i je-
den dla PSL. Tak przewiduje dr Ra-
fał Matyja, politolog z WSB–NLU. 
To prognoza, ale faktyczny wy-
nik oczywiście jest w rękach wy-
borców. Wybory parlamentarne już 
w najbliższą niedzielę.

Prognozowany przez dr. Maty-
ję podział dziesięciu mandatów 
w naszym okręgu, to wypadkowa 
wyników poprzednich wyborów: 
samorządowych, prezydenckich 
i parlamentarnych oraz obser-
wacja przepływu preferencji wy-
borczych w ostatnich sondażach.

– Pięć, trzy, jeden to podział 
mandatów z ostatnich wyborów, 
kiedy mieliśmy w Sejmie o jedno 
miejsce mniej – tłumaczy Rafał 
Matyja. – Teraz do rozdyspono-
wania mamy dodatkowy man-
dat, na który praktycznie żad-
nych szans nie ma PSL, bo partia 
ta musiałaby mieć niebotycznie 
lepszy wynik niż ostatnio. Sądzę 
też, że jeśli notowania SLD będą 
wyglądały tak jak wyglądają, to 
bardzo ciężko będzie zdobyć tu-
taj mandat partii Napieralskiego. 

Teoretycznie możliwy więc byłby 
podział: 5–3–1–1, jednak moim 
zdaniem o ten dziesiąty man-
dat walczyć będzie PiS i PO. Tu 
większe szanse dawałbym PiS 
i to już wynika z czystej mate-
matyki wyborczej.

Same zainteresowane par-
tie nieco inaczej widzą podział 
mandatów. W przedwyborczych 
dyskusjach, każde z ugrupowań 
daje sobie szanse na dużo lepszy 
wynik. W niektórych wypowie-
dziach PiS wróży sobie aż 7 man-
datów, PO – 4, PSL – 2, a SLD – 1, 
ale to tylko pobożne życzenia, 
bowiem ordynacja wyborcza nie 
przewiduje w naszym okręgu 14 
mandatów.

– Jeśli w takiej prognozie 
każdemu odejmiemy po jednym 
mandacie, to wychodzi nam wła-
śnie podział 6–3–1–0 – żartuje 
Rafał Matyja i od razu zastrzega. 
– Nie jest to oczywiście metoda 

jaką bym polecał, ale jest oczy-
wistym, że każda partia stawia 
sobie wyższy cel niż faktycznie 
może zrealizować. Skoro wynik 
jest w jakimś stopniu przewi-
dywalny, to dziennikarze czę-
sto pytają „czy jest sens iść do 
wyborów?”. Oczywiście, że jest 
sens! To trochę jak przed meczem 
piłkarskim. Jeśli mówię, że bę-
dzie 2–1, to nie znaczy, że piłka-
rze mają nie wybiegać na boisko, 
bo przecież mecz jest ciekawszy 
niż zapowiedzi, a skoro w studio 
przed meczem trzeba coś robić, 
to mówi się jaki może być wynik.

Matyja nie wyklucza jednak, 
że możliwa jest również popra-
wa wyniku PO w stosunku do 
poprzednich wyborów dzię-
ki umieszczeniu na liście takich 
kandydatów jak Marian Cycoń 
czy Leszek Zegzda.

– Żeby ten zabieg dał jednak 
czwarty mandat, konieczne jest 

zdobycie przez PO kilkanaście ty-
sięcy więcej głosów niż cztery 
lata temu, albo jakaś katastrofa 
PiS w ostatniej chwili – zastrzega 
politolog. – Na pewno te dwa na-
zwiska mają siłę przyciągania no-
wych wyborców. Wiele razy sta-
wiałem zarzut wobec lidera PO 
Andrzeja Czerwińskiego, że nie 
wpuszczał na listy silnych kandy-
datów, bo nie chciał mieć rywali.

Na ile przedwyborcze progno-
zy mają szansę się sprawdzić?

– To co powiedziałem jest ra-
czej próbą przyglądania się pew-
nym wyborczym zachowaniom 
– mówi Matyja. – Jeśli wyborcy 
zagłosują podobnie jak cztery 
lata temu – a nie było wydarzeń, 
które sugerowałyby, że może być 
inaczej – to przy względnym re-
misie w ogólnopolskich sonda-
żach w naszym okręgu da to do-
datkowy mandat PiS–owi.

(TELE)
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Wybory parlamentarne 2011

R E K L A M A

Jest sens iść głosować!
„Al Capone” 
ponownie 
przed sądem
NOWY SĄCZ.  W październiku Władysław 
Ch., czyli „Al Capone” i jego trzech wspólni-
ków wrócą na ławę oskarżonych. Sąd Okręgo-
wy ponownie rozpatrzy sprawę, w której szef 
jednej z najgroźniejszych grup przestępczych 
działających na południu Polski i jego trzech 
wspólników zostali skazani na dożywocie.

W maju Sąd Najwyższy uchylił wyrok 
w sprawie czterech zabójstw i pięciu bru-
talnych napadów na plebanie uzasadniając 
to niedociągnięciami proceduralnymi, do ja-
kich miało dojść w procesie toczącym się od 
grudnia 2003 r. Okazuje się, że jeden z sę-
dziów ze składu orzekającego w pierwszej in-
stancji uczestniczył również w postępowaniu 
prokuratorskim.

– Jego udział miał charakter incydental-
ny, chodziło o przedłużenie aresztu tymcza-
sowego, ale było to niezgodne z przepisa-
mi. Z tego względu sąd ponownie rozpatrzy 
niektóre wątki sprawy Władysława Ch., Ry-
szarda Ch., Tomasza P. i Michała D. – tłuma-
czy Lucyna Franczak z biura prasowego są-
deckiego Sądu Okręgowego.

Grupa Władysława Ch. działała na terenie 
małopolski w latach 90. XX wieku. Określa-
na jest jako niezwykle brutalna i bezwzględ-
na. Aby przejąć kontrolę nad przestępczym 
światkiem w regionie, dopuszczała się za-
bójstw, pobić, porwań i podpaleń. 

W procesie, który zakończył się we wrze-
śniu 2005 r. „Al Capone”, jego brat Ryszard 
Ch. oraz wspólnicy Tomasz P. i Michał D. zo-
stali skazani na kary dożywocia. Od tam-
tej pory skazani korzystają z możliwości od-
woławczych, jakie daje polskie sądownictwo. 

(TASS)
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LOKATA „podwójna krótka”
 z dzienną kapitalizacją

 w okresie od 01.09.2011 r – 31.12.2011 r 

KAŻDY DZIEŃ ZARABIA DLA CIEBIE!

„LOKATA Z DZIENNĄ KAPITALIZACJĄ” to jednodniowa, samood-

nawialna lokata przeznaczona dla tych, którzy chcą odnosić szybkie 

i duże korzyści. Dzięki dziennej kapitalizacji, z każdym dniem powięk-

szasz swoje zyski.

Strategia skutecznego zarabiania:

•   zarabiasz więcej, bo od zysku z lokaty nie płacisz podatku

•  lokata jednodniowa, odnawialna

•  codzienne naliczanie odsetek

•  oprocentowanie jest stałe

•  waluta: PLN

•  oprocentowanie na lokacie 3–miesięcznej – 4,12 % to jak 5,09 % 

(w skali roku) na tradycyjnej lokacie, kwota lokaty od 500 do 20.000 zł

•  oprocentowanie na lokacie 6–miesięcznej – 4,96 % to jak 6,12 % 

(w skali roku) na tradycyjnej lokacie, kwota lokaty od 500 do 18.000 zł

•  w przypadku likwidacji lokaty – gotówka w tym samym dniu

•  nasza oferta jest rzetelna, umowa jasno zdefi niowana bez gwiazdek

Środki zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny do wysokości 100.000 euro.

Zapraszamy na naszą stronę www.bspodegrodzie.pl
PLACÓWKI: Podegrodzie tel. 4477710, 4477720, 4477722, 

Brzezna tel. 4458567, Olszana Tel. 4490270

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

R E K L A M A

Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in

KONTROWERSJE.  Nowy parking 
przy osiedlu Milenium w Nowym Są-
czu miał być tylko dla mieszkań-
ców. Okazuje się, że będą musieli się 
nim podzielić z klientami sąsiednie-
go „Piasta”.

Według Grodzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej realizacja inwesty-
cji zbliża się ku końcowi. Pozostało 
jeszcze dokończenie oznakowania 
poziomego i pionowego. Już moż-
na wjeżdżać na plac, bo prace przy 
jego utwardzeniu są zakończone.

Nie jest jeszcze natomiast pewny 
los szlabanów na pilota, które pier-
wotnie miały gwarantować miesz-
kańcom wyłączność na korzystanie 
z parkingu. Skoro ma być współ-
użytkowany z klientami, to miejsca 
dla osób, które wykupią abonament, 
będzie znacznie mniej niż zapowia-
dano, a miało być ich kilkadziesiąt, 
o czym już informowaliśmy.

– Nie wiadomo jeszcze, jak do-
kładnie będzie to zorganizowane. 

Parkować tam będą klienci pa-
wilonu handlowego i mieszkańcy 
osiedla, którzy wykupią abona-
ment. Nie wiadomo też, czy zosta-
ną założone szlabany – informuje 
Dział Techniczny GSM.

Wygląda na to, że mimo zapo-
wiedzi, nowy parking nie rozwią-
że problemów z brakiem miejsc 
parkingowych na osiedlu i zatara-
sowywaniem drogi pożarowej. Za-
powiedzi były szumne, a zakończe-
nie zdaje się pokrywać z obawami 
mieszkańców.

Wobec nowych ustaleń, część 
parkingu sąsiadująca z nowym 
parkingiem przez najbliższy czas 
pozostanie w kondycji, w jakiej 
się teraz znajduje. Dział Technicz-
ny GSM stwierdza jedynie ogól-
nikowo, że Zagospodarowanie 
tego terenu zależy od mieszkań-
ców. Problem z miejscami par-
kingowymi pozostaje więc nadal 
nierozwiązany.

(TASS)

INTERWENCJA.  Mieszkańcy Ja-
zowska, bojąc się o swoje zdrowie, 
szukają pomocy u władz samorzą-
dowych, ale starostwo nowosądec-
kie jest bezradne. Ich protest prze-
ciwko budowie przekaźnika telefonii 
komórkowej może okazać się więc 
bezskuteczny. 

Starosta Jan Golonka spotkał się 
w piątek z grupą mieszkańców Ja-
zowska. Powodem jest anulowanie 
przez wojewodę Stanisława Kracika 
decyzji podjętej na szczeblu powia-
towym, nie pozwalającej na budowę 
przekaźnika sieci Play w Jazowsku. 

– Nasza decyzja została uznana 
za niezgodną z prawem. Wojewoda 
anulował ją i przekazał do nas do 
powtórnego rozpatrzenia. Oznacza 
to, że następna decyzja będzie już 
dla inwestora pozytywna – twier-
dzi Jan Golonka.

Przekaźnik zbudować chce spół-
ka P4, która jest operatorem sie-
ci Play. Złożyła odpowiedni wnio-
sek do starostwa nowosądeckiego, 
w którym przedstawiła szczegóły 
inwestycji i udokumentowała, że 
promieniowanie będzie nieznacz-
ne i bez wpływu na zdrowie lu-
dzi. Został on odrzucony, co uza-
sadniono niezgodnością z planem 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łącko.

Plan ten faktycznie wskazuje, że 
dla terenu, na którym mają powstać 
działki, głównym przeznaczeniem 
są: „uprawy polowe, ogrodnicze, 
sady oraz rolnicze użytki zielone”. 
Istnieje jednak inny zapis, ważny dla 
terenu całej gminy, który mówi, że 
można na jej obszarze umieszczać 
urządzenia sieci komórkowych, ta-
kich jak przekaźniki. Jest tam już 
jeden, działający od prawie 12 lat. 
Dodatkowo, w swoim odwołaniu, 
spółka P4 wskazała, że jest to inwe-
stycja celu publicznego, co pozwala 
na ulokowanie przekaźnika, mimo 
tego, że miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wska-
zuje te działki jako rolnicze.

– To będzie już druga taka wie-
ża w Jazowsku. Tutaj są gospo-
darstwa ekologiczne, a ludzie boją 
się przebywać w pobliżu przekaź-
ników. Mieszkają tu dwie osoby, 
których zdrowie i życie jest w nie-
bezpieczeństwie, bo mają zalece-
nia lekarskie, że nie mogą przeby-
wać w polu magnetycznym – mówi 
jedna z mieszkanek Jazowska. – Jak 
to jest, że decyzje zapadły bez wie-
dzy mieszkańców i gminy? Pomi-
nęli nas i tyle!

Starostwo powiatowe wskaza-
ło, oprócz odwołania od decyzji ad-
ministracyjnej, jeszcze jedną moż-
liwą drogę zablokowania budowy. 
Można na drodze sądowej wystąpić 
o czasowe jej wstrzymanie. Jednak 
tylko za poręczeniem majątkowym, 
na wypadek gdyby wstrzymanie 
budowy okazało się bezpodstaw-
ne, a inwestor poniósł z tego tytu-
łu straty. Nikt jednak nie odważył 
się podać nawet przybliżonej kwo-
ty, ale zaznaczono, że może ona być 
tak duża, że rozwiązanie to raczej 
nie będzie możliwe.

Ostatnią nadzieją dla mieszkań-
ców, którzy nie chcą przekaźnika 
sieci komórkowej wydają się więc… 
nietoperze. W pobliskim koście-
le zamieszkuje gatunek znajdu-
jący się pod ścisłą ochroną. Nie 
ma jeszcze tylko ekspertyzy, któ-
ra stwierdzałaby, że przekaźnik 
mógłby zaszkodzić zwierzętom. 
Mieszkańcy Jazowska są zdespero-
wani i na pewno się o nią postarają. 
Na razie przygotowali odpowied-
nie odwołanie, które czeka na zło-
żenie w sądzie, odwołają się też od 
decyzji starostwa, jeśli będzie ona 
dla inwestora pozytywna, a – jak 
twierdzi Jan Golonka – „można się 
tego spodziewać”. (JUR)

Promieniowanie z przekaźnika 
nie zagraża zdrowiu?

Parking bez szlabanu
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• korektory postawy, stabilizatory, kszta tki rehabilitacyjne
• artyku y przeciw ylakowe, bezuciskowe,

• wk adki ortopedyczne, podpi tki, kliny na halluksy,
• sprz t toaletowy do piel gnacji osób le cych,

• wyroby przeciwodle ynowe, 
• podk ady nieprzemakalne, wk adki urologiczne, 

• ta my do wicze , pi ki, drabinki,
• poduszki ortopedyczne i herbaciane, 

• nawil acze powietrza, inhalatory,
• zaopatrzenie gabinetów lekarskich

• jednorazowy sprz t medyczny

Sklep czynny od poniedzia ku – pi tku, w godzinach 10-17.
Zapraszamy równie  do zakupów w naszym sklepie internetowym: 

www.monimed.pl

Sklep Medyczny  M O N I M E D   Nowy Sacz ul. ywiecka 36 
oferuje sprz t i wyroby medyczne dla klientów indywidualnych, 

instytucji i gabinetów lekarskich:

R E K L A M A

Poleć 
ten 

adres 
znajomym: 
www.sacz.inwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.sac

Informacje

R E K L A M A

Kurs franka szwajcarskie-
go w powiatach nowosądec-
kim i gorlickim powinien od 
dziś utrzymywać się na moż-
liwie najwyższym poziomie. 
Wczoraj samorządy te podpi-
sały umowę, w ramach któ-
rej trafi do naszego regionu 
7,5 mln franków szwajcarskiej 
pomocy.

Uspokajamy osoby spłaca-
jące kredyty hipoteczne we 
frankach – na kurs szwaj-
carskiej waluty nie ma oczy-
wiście wpływu podpisana 
wczoraj umowa. Dzięki niej 
do finansowego obiegu re-
gionu wstrzyknięty zostanie 
pokaźny zastrzyk pieniędzy 
mający na celu ożywienie 
lokalnej przedsiębiorczości 
i wzmocnienie potencjału 
subregionu.

– Wysoko oceniliśmy 
wasz program „Lokalne 
inicjatywy na rzecz roz-
woju regionalnego po-
wiatu gorlickiego i no-
wosądeckiego” – przyznał 
w nowosądeckim starostwie 
Dominique Favre z Biura 

Szwajcarsko–Polskiego Pro-
gramu Współpracy. – Mamy 
nadzieję, że przekazane dziś 
środki wpłyną na rozwój 
waszego regionu.

Wspomniany projekt re-
alizowany będzie przez Ma-
łopolską Agencję Rozwo-
ju Regionalnego wspólnie 
z Małopolską Organizacją 
Turystyczną oraz powiata-
mi nowosądeckim i gorlic-
kim. Starostowie Jan Golon-
ka i Mirosław Wędrychowicz 
zgodnie wyrazili przekona-
nie, że dzięki szwajcarskie-
mu programowi pomocowe-
mu nastąpi nie tylko rozwój 
lokalnej przedsiębiorczo-
ści, ale również podnoszenie 
kompetencji zawodowych 
mieszkańców i stworzenie 
skutecznego systemu mar-
ketingu terytorialnego. Na 
ten ostatni aspekt szcze-
gólny akcent położył prezes 
MOT Leszek Zegzda.

– Naszym głównym celem 
będzie, przy wykorzysta-
niu tych środków, stworze-
nie marki regionalnej i sku-
teczna jej promocja w kraju 

i Europie – zapowiedział Ze-
gzda. – W ramach projektu 
chcemy wprowadzić na ry-
nek całą gamę strategicz-
nych produktów lokalnych. 
To ambitne zadanie, ale 
wierzymy, że stanie się im-
pulsem do kreowania przed-
siębiorczych postaw wśród 
mieszkańców regionu.

A Mirosław Wędrycho-
wicz dodał:

– To, że mieszkający tu 
ludzie są zaradni i kre-
atywni wiemy od dawna, 
teraz chcemy im jeszcze 
stworzyć dodatkową szan-
sę do rozwijanie aktywno-
ści biznesowej.

Przedsiębiorcy niebawem 
będą mogli się ubiegać o do-
tacje na rozwój działalno-
ści gospodarczej w wyso-
kości od 50 do 150 tys. zł, 
a wsparcie finansowe trafi 
do co najmniej 50 przedsię-
biorstw. Program przewi-
duje również szkolenia i do-
radztwo w celu efektywnego 
wykorzystania rozdyspono-
wanych środków.

(MOL)

Pieniądze na 
rozwój regionu Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Ho-

spicjum zakończyło budowę stacjonarnego 
hospicjum. By mogło zacząć działać, potrzeb-
ne jest jego wyposażenie, którego koszt sza-
cuje się na 500 tys. zł. Wczoraj wojewoda Sta-
nisław Kracik przekazał na ten cel 200 tys. zł. 

Budowa hospicjum kosztowała 3,6 mln zł. 
Środki pochodziły z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego (ok. 2,4 
mln zł), które pomógł skierować dla ho-
spicjum ówczesny wicemarszałek woje-
wództwa Leszek Zegzda, oraz darowizn. 

- W powstanie hospicjum zaanga-
żowało się wielu mieszkańców, biorąc 
udział w akcjach charytatywnych, spe-
cjalnie organizowanych na ten cel, jak 
choćby Ziarnko Gorczycy – przypomina 
Roman Porębski, prezes Towarzystwa. – 
Wszystkim serdecznie dziękuję.

Stacjonarne hospicjum będzie mogło 
przyjąć 21 pacjentów. Żeby jednak zaczęło 

działać, potrzebne jest jego wyposażenie, 
którego koszt oblicza się na ok. pół milio-
na złotych. 

- Wojewody docenił trud naszego sto-
warzyszenia, a także zaangażowanie 
mieszkańców i przekazał na ten cel 200 
tys. zł – informuje Porębski. – Kolejną ba-
rierą, którą będziemy musieli pokonać, 
jest kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia – dodaje. 

Z założenia bowiem hospicjum ma być 
bezpłatne. 

- Liczymy, że uda się wynegocjować 
dobre warunki. Hospicjum w pewnej 
mierze, na ile to możliwe chcemy oprzeć 
także o wolontariat – informuje prezes. 

Stowarzyszenie liczy także na wsparcie 
finansowe darczyńców, bo roczny koszt 
utrzymania hospicjum to blisko 1,5 mln 
zł. Końcem roku powinno nastąpić ofi-
cjalne otwarcie.

(WOL)

Budowa hospicjum 
zakończona
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Przychodnia Lekarska NZOZ Jedynka 
Nowy Sącz ulica Kazimierza Wielkiego 9a 

I – sze piętro 

tel. 18 414 95 12 

Świadczenia medyczne udzielane są 

od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 18

ramach kontraktu z N. F. Z. 

Zapraszamy do korzystania z porad:
•  lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych
•  konsultacji specjalistycznych : choroby wewnętrzne 

– nefrolog i hipertensjolog (diagnostyka 

i leczenie nadciśnienia tętniczego)

•  pełen zakres badań ultrasonografi cznych (w tym badania 

naczyniowe Duplex Doppler – badanie żył, tętnic w tym 

tętnic nerkowych)

•  badań diagnostycznych EKG , 

24 godzinny pomiar ciśnienia (ABPM )

•  badań kierowców i badań posiadaczy broni palnej.

Nagłe zachorowania w nocy, soboty, niedziele i święta zabezpiecza: 
Opieka Całodobowa przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu 

ul. Młyńska 5 (wejście obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) 

telefony 18 44 25 849, 18 534 08 68.

Iniekcje w domu pacjenta poza godzinami pracy NZOZ „Jedynka” 

oraz w dni ustawowo wolne od pracy wykonuje 

Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich „Strzykawka”

telefon: 18 440 71 29, komórkowy: 605 57 96 57

Apeluję do pana ministra Antonie-
go Macierewicza o większy umiar 
i powściągliwość w formułowa-
niu pod adresem członków komisji 
wyborczych rzekomych chęci do-
konywania fałszerstw wyborczych 
poprzez podrzucanie kart do gło-
sowania, unieważnianie głosów, 
tudzież zabawy w znikającą urnę. 
„Pilnujcie komisji wyborczych, 
aby ani na moment ta urna nie 
zniknęła z oczu ludzi PiS” – za-
grzewał podczas spotkania w klu-
bie Gazety Polskiej. Przyznaję, że 
w ustach byłego ministra słowa 
te (i inne, które wówczas padły) 
brzmią wyjątkowo przykro i nie-
sprawiedliwie, bo akurat w kwe-
stii uczciwości i transparentności 
Nowy Sącz i Sądecczyzna mogłyby 

służyć jako wzór do naśladowania. 
Pan Macierewicz w swej lubości 
do teorii spiskowych, które skąd-
inąd w historii często się spraw-
dzały, nie pierwszy raz przekracza 
granicę elegancji i dobrego tonu. 
A czyż nie bardziej stosownym 
byłoby zaapelowanie o jak naj-
szerszy udział w wyborach aniżeli 
insynuowanie, że wśród gremiów 
nadzorujących prawidłowość ich 
przebiegu znaleźli się krętacze, 
macherzy i manipulanci. Z wła-
snego (i nie tylko) doświadczenia 
mogę pana ministra zapewnić, że 
członkowie komisji to nie bolsze-
wiccy komisarze. Przynajmniej 
nie tu, w Nowym Sączu.

JAROSŁAW ROLA, 
członek komisji wyborczej

Śledząc od wielu lat w RTK sesje 
Rady Miasta, stwierdzam, że PIS 
„bierze wszystko”. Tym bardziej 
dziwnym wydaje się to, że sprawa 
z którą w całym kraju uporały się te 
małe i duże miasta (niekoniecznie 
królewskie) jest u nas w Nowym 
Sączu nie do załatwienia. Chodzi 
mianowicie o bezpłatne przejaz-
dy (w granicach miasta) MPK dla 
seniorów powyżej 70. roku życia 
(w naszym mieście przysługuje do-
piero po 75. roku życia).

Moje petycje poparte przez licz-
ne związki zawodowe, jak np.: Pol-
ski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów; Komisję Emerytów 
i Rencistów PKP Międzyzakłado-
wego NSZZ P–ZTK; Koło Emerytów 
i Rencistów „Solidarność” przy Ne-
wag S.A. w Nowym Sączu, oraz Są-
decki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Nowym Sączu, można skwito-
wać jednym z tytułów prasowych 
„Prezydent mówi nie!”.

Czego innego można się spo-
dziewać, jeśli nawet na interpelacje 
w tej sprawie senatora RP w 2008 

r. nikt nie odpowiedział do dnia 
dzisiejszego. Słyszymy z ratusza 
straszenie, że bezpłatne przejazdy 
dla seniorów po 70–tce spowodu-
ją podwyżkę cen biletów dla pozo-
stałych pasażerów. Moim zdaniem 
jest to nieuczciwe tłumaczenie. Jest 
rzeczą oczywistą, że MPK w No-
wym Sączu, jak i w innych mia-
stach jest dofinansowywane z kasy 
miasta, a zatem także podatków 
płaconych przez seniorów. Zwięk-
szenie kwoty dopłaty do MPK nie 
wymaga większych kwot, ale trze-
ba tą dopłatę uczciwie wyliczyć. 

Są dwie metody liczenia kosz-
tów, jedna żeby się opłacało i dru-
ga żeby się nie opłacało. Mam 
wrażenie, że ratusz obrał tą dru-
gą, przyjmując złe założenia wyli-
czył horrendalną kwotę 1 300 000 
zł. Jak można do obliczeń przyj-
mować statystyczną liczbę osób 
w wieku 70–75 lat (2806 osób) 
dodając jeszcze 881 osób z gmin 
ościennych, zakładając, że będą 
trzy razy w tygodniu korzystać 
z przejazdów tam i z powrotem.

Dlaczego nie odjęto od tej liczby: 
jeżdżących własnym samochodem, 
mających I grupę inwalidztwa, ob-
łożnie chorych w domu w szpita-
lu w zakładach pomocy społecznej, 
chodzących (dla zdrowia), jeżdżą-
cych na rowerach, emerytów MPK, 
nie oddalających się z domu?

Pan Prezydent i Wysoka Rada 
mają dostęp do wszelkich doku-
mentów, które udowadniają, że 
grupa seniorów oczekujących na 
bezpłatne przejazdy jest niewiel-
ka. Warto małym kosztem zdjąć 
z nich poczucie dyskryminacji od-
dając im uznanie i szacunek za ich 
wkład pracy dla miasta. 

Panie Prezydencie, Wysoka Rado! 
Ostatnia chwila, aby znieść w No-
wym Sączu dyskryminację 70–let-
nich seniorów. Ciśnie się na usta 
powiedzenie staropolskie „Skończ 
waść, wstydu oszczędź”. My senio-
rzy czekamy na ujęcie w tym budże-
cie zwiększenia kwoty, którą miasto 
corocznie wzmacnia MPK.

Z poważaniem
WACŁAW JAMRÓZ

Nawiązując do artykułu w DTS 
z dnia 22 września 2011 r. „Ka-
mieniołom czy wyciąg narciar-
ski” jako mieszkaniec Cieniawy 
chciałbym wyrazić opinię swoją, 
jak również dużej części miesz-
kańców, którym kamieniołom nie 
przeszkadza.

Otóż nie zgadzam się z więk-
szością argumentów podawa-
nych przez przeciwników kamie-
niołomu. Na wstępie zaznaczam, 
iż nie pracuję w kamieniołomie 
i nie mam z tego żadnych pro-
fitów. Postanowiłem jednak za-
brać głos, gdyż obłuda i hipokry-
zja ludzi, którzy w tej inwestycji 
widzą wielkie zagrożenie, prze-
chodzi wszelkie granice. Rów-
nie dobrze te same argumenty 
można podać przeciwko działaniu 
wyciągu narciarskiego, gdzie ha-
łas z pracujących armatek śnież-
nych (przez całą noc w okresie 
zimowym) i głośno grająca mu-
zyka na stoku do późnych godzin 
wieczornych również uprzykrza-
ją życie mieszkańcom. Kamienio-
łom pracuje w godzinach, w któ-
rych większość z nas jest w pracy 
lub w szkole, daje również pra-
ce przez cały rok, a wyciąg nar-
ciarski tylko w okresie zimowym. 
Również, jeśli chodzi o ruch sa-
mochodów, to kilka samochodów 
dziennie wjeżdżających do ka-
mieniołomu nie może się równać 

z setkami samochodów podążają-
cymi na wyciąg narciarski w se-
zonie zimowym, gdzie możliwość 
wyminięcia się na ośnieżonej dro-
dze jest o wiele mniejsza. Przeciw-
nicy kamieniołomu jako argument 
podają zagrożenie, ze strony cięż-
kich samochodów, dla dzieci idą-
cych do szkoły, a w zimie po oblo-
dzonej drodze, przy nieustannym 
ruchu do stacji narciarskiej jakoś 
nie widzą zagrożenia dla porusza-
jących się tą drogą dzieci, gdy sa-
mochody często wpadają w nie-
kontrolowany poślizg. 

Jako mieszkańca tej wsi twier-
dzenie, iż „Cieniawa turystyką 
stoi”, rozbawia mnie do łez. Cie-
niawa tak stoi turystyką jak każda 
przeciętna wioska w Polsce. Pro-
szę zapytać mieszkańców, ilu tu-
rystów spotkali lub widzieli w cią-
gu roku. Turystów nie ma choćby 
z prostego powodu – brak bazy 
noclegowej, a wspomniany w li-
ście protestujących ośrodek wy-
poczynkowy nie istnieje od kilku 
lat! Przeciwnicy kamieniołomu 
zaprotestowali również (do Nad-
leśnictwa Nawojowa) przeciwko 
wycięciu kilkunastu drzew na te-
renie kopalni, a ja pytam czemu 
nie protestowali, gdy wycinano 
kilkadziesiąt razy większy obszar 
lasu w celu przedłużenia stoku 
wyciągu narciarskiego. Czy aby 
to wszystko odbyło się w sposób 

zgodny z prawem? Każdy logicz-
nie myślący człowiek wyczuwa 
brak obiektywizmu ze strony pro-
testujących osób i dużo złej woli.

Autorzy pisma rozesłanego 
m.in. do Urzędu Gminy w Gry-
bowie i do prasy sami prowadzą 
w tej okolicy prywatne bizne-
sy i ciężkie samochody dowożące 
towar i rozjeżdżające drogę jakoś 
im nie przeszkadzają. Twierdze-
nie, że gmina, wydając pozwolenie 
na działanie kamieniołomu, nisz-
czy pozostałych przedsiębiorców, 
musiało być wysnute przez osobę 
prawdopodobnie niezrównowa-
żoną. Zabrałem głos w tej spra-
wie, gdyż przy każdej inwestycji 
można znaleźć wiele powodów 
za, jak i przeciw. W tej sytuacji 
znamienne jest również to, iż ka-
mieniołom najbardziej przeszka-
dza osobom zamieszkałym naj-
dalej od prowadzonych prac. Nie 
dajmy się zwariować. Kilka nie-
zadowolonych z życia osób stara 
się wytworzyć negatywną atmos-
ferę, rozsyłając listy protestacyjne 
do wszelkich możliwych instytucji 
i do prasy. Wystarczy przeprowa-
dzić wizję lokalną, aby się przeko-
nać, że uciążliwość kamieniołomu 
jest minimalna.

Z poważaniem
mieszkaniec Cieniawy

(nazwisko i adres 
do wiadomości redakcji)

Dziękuję za kolejny numer DTS. 
Gratuluję Jubileuszu! Do wie-
lu spraw mogłabym się odnieść, 
ale poprzestanę na dwóch. Może 
nie najważniejszych, ale dla mnie 
istotnych. Po pierwsze apeluję 
o przychylność decydentów dla 
Maślanego Rynku. Jest to bardzo 
szczególne miejsce. Świat serów 
z lnianego woreczka, osełek ma-
sła, antonówek, fasoli świeżo łu-
skanej, kwiatków z ogródka po-
woli odchodzi. Zatrzymajmy go 
choć na chwilę. Okropnym dy-
sonansem jest posadowione na 
środku placu stoisko butów, nie-

przyjemnie pachnące okropny-
mi klejami.

Po wtóre, najlepiej jak można 
wspominam dawny Imperial. W ka-
wiarni można było spotkać wszyst-
kich, których spotkać było warto. 
To była prawdziwa miejska kawiar-
nia. Dlaczego dziś w Nowym Sączu, 
w jego sercu – Rynku i na Jagiel-
lońskiej nie ma kawiarni, do której 
można po prostu wejść z ulicy. Nie 
plątać się po piwnicach i zakamar-
kach? Taka kawiarnia jest np.w Li-
manowej, właśnie w Rynku.

Łączę pozdrowienia. 
BARBARA DĘBICKA

Tęsknota za kawiarnią

Członkowie komisji to nie 
bolszewiccy komisarze

Głos w sprawie 
kamieniołomu

Panie Prezydencie
Wysoka Rado Królewskiego Miasta Nowego Sącza

Czas próby tuż, tuż

DTS Czytelników
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www.sacz.in – zamów reklamę na portalu: 18 544 64 40, 18 544 64 41

Czytaj nas też na portalu: 

www.sacz.in

W miniony piątek w Nowym Są-
czu odbyło się spotkanie polityków 
i przedstawicieli instytucji otocze-
nia biznesu z regionu, którzy dys-
kutowali na temat najnowszego 
projektu rozwijanego właśnie na te-
renie Sądecczyzny – parku techno-
logicznego MMC Brainville. Wnioski 
z dyskusji są bardzo optymistyczne 
– projekt może przynieść wiele ko-
rzyści zarówno przedsiębiorcom, jak 
i mieszkańcom.

Głównym celem spotkania było, 
oprócz przedstawienia strategii 
i etapu realizacji projektu, poszu-
kiwanie obszarów synergii pomię-
dzy MMC Brainville a instytucjami 
otoczenia biznesu i administracją 
publiczną dla wspólnych działań 
wspierających rozwój sądeckiej 
przedsiębiorczości opartej na no-
wych technologiach. Uczestnicy 
spotkania podczas rozmów roz-
ważali też wspólne kierunki pro-
mocji regionu w skali kraju, a tak-
że na arenie międzynarodowej, 
oparte na pokazywaniu bizneso-
wych korzyści.

– Projektując MMC Brainville, 
myśleliśmy nie tylko o tym, aby 
zapewnić przedsiębiorcom no-
woczesne biura. To zdecydowa-
nie za mało – komentuje Krzysztof 
Wnęk, dyrektor projektu i prezes 
realizującej projekt spółki Mia-
steczko Multimedialne Sp. z o.o. 
– Zależało nam przede wszystkim 
na tym, aby zlokalizowane u nas 
firmy dostały wszystko, co jest 
im potrzebne do ciągłego rozwo-
ju – infrastrukturę IT, outsour-
cing usług prawnych, księgowych 

i marketingowych, możliwość 
nieustającej kooperacji ze śro-
dowiskiem naukowym, wymia-
ny poglądów i dyskusji nad no-
wymi możliwościami.

Uczestnicy spotkania zwracali 
uwagę przede wszystkim na szan-
se, jakie MMC Brainville daje mło-
dym ludziom, którzy wchodzą na 
rynek pracy lub są związani z Są-
decczyzną, ale obecnie mieszka-
ją poza regionem. Park techno-
logiczny to również szansa, aby 
przyciągnąć przedsiębiorców z ca-
łej Polski.

– W Nowym Sączu bardzo ła-
two realizować ideę zachowa-
nia równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym a osobistym – mó-
wił Krzysztof Wnęk z MMC Bra-
inville, który trzy lata temu wrócił 
wraz z rodziną do Nowego Sącza 
z Warszawy.

– Dotychczas trudno było ar-
gumentować, dlaczego Nowy 

Sącz ma być atrakcyjny nie tylko 
pod kątem turystyki. MMC Bra-
inville znacznie wzbogaca naszą 
przewagę konkurencyjną – ko-
mentował Leszek Zegzda, prze-
wodniczący komisji kultury Sej-
miku Małopolskiego.

MMC Brainville może również 
stać się szansą dla tych, którzy 
wiele lat temu wyjechali z Sącza 
i pracują dziś w innych miastach, 
ale chcą podzielić się swoim do-
świadczeniem. Ich współpraca 
z nowym parkiem nie musi się 
wiązać z fizycznym przeniesie-
niem do Nowego Sącza, ale może 
odbywać się zdalnie na bazie Plat-
formy Pracy Rozproszonej, która 
będzie wspierać działalność Cen-
trum Badań i Wdrożeń.

W budynku MMC Brainville, 
który oficjalnie zostanie otwarty 
we wrześniu 2012 r., rozpoczął się 
już proces wynajmu powierzchni 
biurowej.  (MAJ)

ROZMOWA z sądeckim biznesme-
nem RYSZARDEM FRYCEM, z zamiło-
wania winiarzem 

- W tym roku winogrona pięknie obro-
dziły, spodziewa się Pan dobrego wina?

- 2011 będzie dobrym rokiem dla 
winiarzy. Winogrona dobrze obro-
dziły i mają, jak na polskie warun-
ki, wysoką zawartość cukru – ok. 20 
proc. Spodziewamy się więc dobrej 
jakości wina.
- Ile butelek wina uda się wyproduko-
wać z Pana winnicy?

- Uprawa winorośli to moja pasja, 
również jako przyjemne hobby trak-
tuję produkcję własnego wina. Po-
wiem tak, w tym roku nie zabraknie 
nam wina do degustacji dla rodziny, 
przyjaciół i znajomych.
- Coraz więcej sądeczan zajmuje się 
uprawą wina, na razie większość pod-
chodzi do tego tak jak Pan – traktując 
jako hobby. Ale Sądecczyzna ma szansę 
stać się polską Toskanią?

- Pierwszych nasadzeń dokona-
łem pięć lat temu. Dziś winnica Fritz, 
usytuowana w Chełmcu na słonecz-
nym stoku o nachyleniu południo-
wo-zachodnim, ma powierzchnię 15 
a i liczy ok. 400 krzewów winorośli. 

Moim zdaniem winnice są szansą 
rozwoju gospodarstw agroturystycz-
nych na Sądecczyźnie. Oprócz pro-
dukcji wina właściciele winnic będą 
oferować swoim klientom enotu-
rystykę - zakwaterowanie, atrakcje 
kuchni regionalnej itp.
- Jakie odmiany przyjęły się u Pana?

- Z odmian na wina białe to: 
SEYVAL BLANC - kraj pochodze-
nia Francja, termin dojrzewania 
- początek października, grona 
dość duże, plenność bardzo wy-
soka, owoce smaczne, mrozood-
porność -28C; MUSKAT ODESKI 
- kraj pochodzenia Ukraina, ter-
min dojrzewania - koniec września, 
mrozoodporność -24C; JUTRZEN-
KA - kraj pochodzenia Polska, ter-
min dojrzewania trzecia dekada 
września, mrozoodporność - 25C, 
owoce smaczne, bardzo dobre na 
likier; ZIEGEREBE - kraj pocho-
dzenia Niemcy, mrozoodporność 
-26C. A na wina czerwone: RONDO 
- kraj pochodzenia Czechy - Niem-
cy, mrozoodporność - 23C, REGENT 
- kraj pochodzenia Niemcy, mrozo-
odporność - 24C, plenność dobra, 
termin dojrzewania początek paź-
dziernika.  (ENO)

Przed Sądecczyzną otwierają 
się nowe możliwości

Dobry rok dla winiarzy
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– Jak długo Pani jest już w Polsce?
– Przyjechałam tu pracować 

w 2000 roku, ale początkowo pra-
cowałam w województwie święto-
krzyskim w podstawówce i w gim-
nazjum, a potem przeniosłam się do 
Mszany Dolnej.
– Jak to się stało, że Pani trafiła do Pol-
ski, skąd taki pomysł?

–Pomysł wziął się z tego, że moja 
koleżanka ze studiów dowiedziała 
się, że jest możliwość pracy w Pol-
sce, a wtedy – dziesięć lat temu – za-
robki na Ukrainie i w Polsce były 
nieporównywalne. Początkowo mia-
łam wątpliwości, mówiłam, że prze-
cież nie znamy języka i nie poradzi-
my sobie: Koleżanka przekonywała, 
że przecież będziemy uczyć języ-
ka angielskiego i nie będzie proble-
mu. Zdecydowałyśmy się we dwój-
kę przyjechać do Polski, ale potem 
okazało się, że moja koleżanka do-
stała pracę w Słubicach, a ja w świę-
tokrzyskim, więc nie miałyśmy pra-
wie ze sobą kontaktu. 
– Gdzie Pani studiowała?

– Studiowałam filologię angiel-
ską na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Drohobyczu i od razu po studiach 
pojechałam do Polski. Na począt-
ku zdarzały się różne śmieszne nie-
porozumienia. Córka mojej sąsiadki 
chodziła do zerówki w szkole, w któ-
rej uczyłam. Po pierwszych zajęciach 
powiedziała mamie, że nauczyciel-
ka angielskiego jest bardzo fajna, 
cały czas się uśmiechała na lekcji, ale 
przez całą lekcję mówiła po angiel-
sku. Prawda była taka, że nie umia-
łam jeszcze polskiego, a do dzieci 
w zerówce nie chciałam mówić od 
razu po angielsku, więc pomyślałam, 
że będę do nich mówić po ukraińsku, 
to może coś zrozumieją.
– Czyli to była Pani pierwsza praca?

– Tak, na Ukrainie tylko miałam 
praktyki studenckie. Praca w Polsce 
to miał być taki przystanek w moim 
życiu. Miałam tu popracować kilka 
lat, ale nigdy nie sądziłam, że wyjeż-
dżam do Polski na stałe. Życie poto-
czyło się inaczej.
– Z której części Ukrainy Pani pochodzi?

– Z zachodniej. Mieszkałam w Ko-
marnie mniej więcej w połowie dro-
gi między Lwowem a Drochobyczem. 
80 kilometrów od granicy polskiej, 
dawne tereny Polski.
– A znała Pani wcześniej Polskę?

– Tak, znałam. Byłam kilka razy 
w Polsce w czasach szkolnych, po-
nieważ moja mama jeździła tutaj 
handlować i od czasu do czasu mnie 
ze sobą zabierała. Po roku pracy 
w Rytwianach koło Staszowa po-
jechałam do Krakowa, żeby poszu-
kać innych ofert pracy. W Urzędzie 
Miasta były oferty dla nauczycieli 

języków obcych wraz z mieszka-
niem i jedna z nich była z Mszany 
Dolnej. Zaintrygowała mnie nazwa 
miejscowości . Fajna nazwa – po-
myślałam i zadzwoniłam do pana 
dyrektora. Były inne miejscowości 
do wyboru, ale cieszę się, że aku-
rat tutaj trafiłam. Od razu na drugi 
dzień pojechałam na rozmowę kwa-
lifikacyjną i wracając, już w autobu-
sie, pomyślałam, że chyba tutaj zo-
stanę, tak mi się bardzo spodobało. 
Pochodzę z równin i te góry zrobiły 
na mnie wrażenie.
– I tutaj Pani poznała męża?

– Tak, on też pracuje w tej szko-
le, uczy geografii i wychowania fi-
zycznego. Jest zapalonym sportow-
cem i kibicem. 
– Za kim będziecie więc kibicować pod-
czas Mistrzostw Europy?

– Ostatnio uczniowie zapytali 
mnie, komu kibicowaliśmy podczas 
walki Kliczki z Adamkiem. W naszej 
rodzinie mówimy w takiej sytuacji, 
że nieważne kto wygra, i tak my wy-
gramy. Jak są jakieś mistrzostwa lub 
olimpiada, to mój mąż zawsze zlicza 
medale obu reprezentacji. 
– Jakiego języka używacie w domu?

– Chciałam, żeby moje dzieci były 
dwujęzyczne i zawsze mówię do 
nich po ukraińsku. One, wiedząc, że 
mama i tak zrozumie, mówią do mnie 
częściej po polsku, ale w rozmowie 
z moją rodziną z Ukrainy przestawia-
ją się całkowicie na ukraiński. 
– Jakie pierwsze wrażenie Pani odniosła 
po przyjeździe do Polski?

– Muszę powiedzieć, że nigdy nie 
odczułam tu jakiejś niechęci do ob-
cokrajowców i jestem tym pozytyw-
nie zaskoczona. Na początku było mi 

bardzo trudno, bo nie znałam języka, 
ale dzięki uprzejmości ludzi szybko 
się tu odnalazłam. Polska jako kraj 
bardzo mi się spodobała. Uważam, 
że ludzie są bardzo przyjaźnie na-
stawieni, są tak wychowani, że ni-
gdy nie okazują niechęci czy nieto-
lerancji. Bardzo dobrze się w Polsce 
czuję i dziś nie wyobrażam sobie ży-
cia gdziekolwiek indziej na świecie. 
Kiedy przyjeżdżałam do domu za-
raz po Pomarańczowej Rewolucji, to 

widziałam, że coś na Ukrainie drgnę-
ło i wyobrażałam sobie, że mogłabym 
ułożyć sobie tam życie. Teraz jednak 
po kilku latach jest coraz gorzej i na-
wet rodzice mówią, że odczuwalna 
jest stagnacja.
– Podobno już po roku bardzo dobrze 
mówiła Pani po polsku.

– Nie, tak dobrze nie było. Uwa-
żam, że polski język jest najtrudniej-
szy z wszystkich, których się uczy-
łam. Miałam szczęście, że trafiłam 

na koleżanki, które mnie poprawia-
ły kiedy coś źle powiedziałam. A do-
piero pięć, sześć lat temu zmusiłam 
się do poznania tajników polskiej or-
tografii, kiedy zaczęłam robić awans 
zawodowy. Teraz koleżanki czasem 
śmieją się, że mówię bardziej po-
prawną polszczyzną niż mąż, któ-
ry czasem wplecie w rozmowę jakiś 
regionalizm. Bardzo mi w nauce po-
mogło czytanie książek.
– Jakie języki Pani zna?

– Oprócz ukraińskiego rosyjski, 
który był obowiązkowy, gdy cho-
dziłam do szkoły, język angielski 
i niemiecki, bo u nas na studiach 
dwa języki obce są obowiązkowe, 
a jako trzeci, fakultatywny wy-
brałam język francuski. Ostatnio 
na Węgrzech miałam okazję wyko-
rzystać swój niemiecki, ponieważ 
bardzo ciężko porozumieć się tam 
po angielsku.
– Czy są jakieś różnice kulturowe, które 
utrudniają Pani życie w Polsce?

– Jako grekokatoliczka obcho-
dzę Boże Narodzenie 7 stycznia, ale 
dzięki uprzejmości dyrekcji nigdy 
nie miałam problemów z wyjazdem 
do rodziny na święta, a jeśli jestem 
wtedy w Polsce, to powstrzymuję 
się od prac fizycznych i w domu ob-
chodzimy święta w obu terminach. 
Poza tym, mimo że znam już dobrze 
polskie modlitwy, to do tej pory że-
gnam się w odwrotną stronę – tak jak 
na Ukrainie.

Rozmawiał PIOTR GRZEŚKÓW

Wszystko co najważniejsze znajdziesz na: www.sacz.in
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Góry zrobiły na mnie wrażenie
GOŚCINNY NOWY SĄCZ.  Dziś w naszym cyklu rozmowa z Haliną Majkowską, pochodzącą 
z Ukrainy nauczycielką języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej

R E K L A M A
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ROZMOWA z MARTĄ 
JAKUBOWSKĄ, dyrektorką 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowym Sączu, 
organizatora Jesiennego 
Festiwalu Teatralnego, 
i JANUSZEM MICHALIKIEM, 
kierownikiem 
artystycznym MOK

– Przed sądecką publicznością XV, 
jubileuszowy, Jesienny Festiwal Te-
atralny, dla organizatorów dobra 
okazja do przypomnienia początków 
imprezy…

Marta Jakubowska: Data otwar-
cia Festiwalu na pewno nam nie 
umknie. Pierwszą imprezę zorgani-
zowaliśmy bowiem z okazji jubile-
uszu 75–lecia Teatru Robotniczego. 
Zaprosiliśmy kilka teatrów, któ-
re swoimi przedstawieniami pod-
niosły rangę tego wydarzenia. Nie 
mieliśmy wówczas w zamyśle two-
rzyć Festiwalu. Zainteresowanie ze 
strony publiczności było jednak tak 
duże, że postanowiliśmy kontynu-
ować pomysł. Rok później zorgani-
zowaliśmy imprezę i w swojej na-
zwie miała już Jesienny Festiwal 
Teatralny.

Janusz Michalik: Takiego Festi-
walu jeszcze w Nowym Sączu nie 
było. Podjęliśmy się ambitnego za-
dania. Udało się zaprosić sławy. 
Wystąpił Zapasiewicz, Szczep-
kowska, przyjechał Teatr Witka-
cego z Zakopanego. To dało roz-
głos imprezie. 
– Sądecka publiczność przychodzi na 
Festiwal dla znanych aktorów?

Janusz Michalik: Nie do koń-
ca tak jest. Gros osób przychodzi, 
bo rzeczywiście fascynuje się te-
atrem. I dla nich nie ma znaczenia, 
czy oglądają aktorów z górnej pół-
ki, znanych z ekranu telewizyjne-
go. Dla widza, który jest zakocha-
ny w teatrze, liczy się sztuka. Na 
pierwszym Festiwalu wystąpił Te-
atr Witkacego – tam nie występują 
aktorzy znani, publiczność przycią-
gnął fenomen tego teatru. 

Marta Jakubowska: W nawiązaniu 
do Teatru Witkacego, dodam krót-
ko, że ostatnio miałam okazję roz-
mawiać z młodym człowiekiem, 
który mówił mi, że po raz pierwszy 
gościł na Festiwalu właśnie wów-
czas, gdy grała trupa z Zakopane-
go. Od tamtego czasu co roku jest 
na imprezie, by zobaczyć choć jed-
no przedstawienie. 
– Zatem wychowujecie nie tylko akto-
rów, ale i widzów. W repertuarze Festi-
walu przeważają jednak komedie. Tego 
oczekuje sądecka publiczność? Nie jest 

gotowa na przykład na teatr offowy, 
eksperymentalny?

Marta Jakubowska: Tak może 
złożyło się rok temu, ale nie gra-
my tylko komedii. Choć nie ma 
co ukrywać, dla osób, które nie są 
przekonane do teatru, to zachę-
ta, by przyszli na spektakl. Po tym 
przekonują się do innych form. Tak 
budujemy repertuar Festiwalu, by 
każdy znalazł coś dla siebie. 

Janusz Michalik: Jeśli nawet wy-
bieramy komedie, to na najwyż-
szym poziomie. Komedia nie jest 
gorszym gatunkiem. Dla mnie far-
sa to najtrudniejsza forma teatral-
na. Nasza impreza nie jest jed-
nak festiwalem teatrów offowych. 

Niemniej do tradycyjnego nurtu 
staramy się przemycać i spekta-
kle eksperymentalne. Takich nie 
brakowało w poprzednich latach 
na Festiwalu. 

Marta Jakubowska: Dziś społe-
czeństwo jest tak zabiegane, ma 
tyle problemów, że do teatru idzie, 
by odpocząć psychicznie, roze-
rwać się. Dlatego chętniej sięga po 
komedię. 
– Jeśli się uda na nią dostać, bo zwykle 
bilety na spektakle komediowe zna-
nych teatrów wyprzedają się na pniu 
i widz idzie już na cokolwiek.

Marta Jakubowska: Ale to też ma 
swoje plusy. Kupowanie biletów 
na cokolwiek uczy teatru. Niejedna 

osoba w ten sposób odkryła smak 
innych gatunków niż komedia.

Janusz Michalik: Przecież widzo-
wie nie idą na cokolwiek – jak pani 
to ujęła – ale do teatru. To fanta-
styczne, że nie odchodzą od kasy 
z pustymi rękami, tylko kupu-
ją bilet na inne przedstawienie. 
Dla nas i dla nich to swego rodza-
ju święto, rodzaj artystycznego 
przeżycia. Duchowego zderzenia 
z pięknem.
– Festiwal zawdzięcza swoje istnie-
nie Teatrowi Robotniczemu, ale teraz, 
z perspektywy czasu, widać, że to Te-
atr wiele zawdzięcza festiwalowi.

Marta Jakubowska: To prawda. 
Nas nie cieszy aż tak popularność 

Festiwalu, jak to, że nasze amator-
skie sceny, czyli Teatr Robotniczy 
i NSA wypłynęły na tej imprezie. 
Ostatnio grana „Zemsta” w plene-
rze w Miasteczku Galicyjskim przy-
ciągnęła tłumy. Pełna publiczność 
jest na wszelkich naszych przed-
stawieniach. Nasi aktorzy przez te 
15 lat mieli okazję podglądać zawo-
dowców i wiele się od nich nauczyli. 
Co więcej, nawiązały się takie przy-
jaźnie, że zawodowi aktorzy chęt-
nie pomagają naszym. 

Janusz Michalik: Przyjaźnie to 
mało powiedziane. To przeło-
żyło się na konkretne działania, 

Nie tylko my zapraszamy, ale i nas zapraszją 

Dokoñczenie na str. B
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wspólne przedsięwzięcia. Maciej 
Kujawski, aktor Teatru Kwadrat, 
zrealizował z Teatrem Robotniczym 
dwa przedstawienia: „Przyjaciel 
Wesołego Diabła”, który graliśmy 
nawet w Sztokholmie dla tamtej-
szej Polonii, oraz „Zemstę”. Pod 
okiem Marka Frąckowiaka i z go-
ścinnym jego udziałem Teatr NSA 
przygotował sztukę „Largo”. Za-
przyjaźnieni są z nami nie tyl-
ko aktorzy i reżyserzy, ale i kom-
pozytorzy, scenarzyści. Czesław 
Majewski skomponował dla nas 
muzykę do dwóch spektakli. My 
jesteśmy amatorami, a oni twier-
dzą, że tylko w statucie, bo traktu-
ją nas jak profesjonalistów. 

Marta Jakubowska: Teatry, które 
grają u nas od lat, jak na przykład 
Kwadrat, sam wychodzi z propo-
zycją użyczenia nam kostiumów, 
scenografii. Wiele na Festiwalu sko-
rzystaliśmy. Teraz nie tylko my za-
praszamy, ale i nas zapraszają, do 
Krakowa, Warszawy, gdzie np. 

rozpoczynamy lato w amfiteatrze 
na Woli. Ostatnio na nasze przed-
stawienie przyszli Piotr Szwedes, 
Marek Frąckowiak, Czesław Ma-
jewski. Ot tak, po prostu dowie-
dzieli się, że gramy i chcieli się 
spotkać. 
– Na początku musieliście się mocno 
nagimnastykować, by ściągnąć do No-
wego Sącza znane teatry. Dziś same 
zabiegają o udział w Festiwalu?

Marta Jakubowska: Rzeczywi-
ście na początku było bardzo cięż-
ko. Nikt nie wierzył w powodze-
nie naszego przedsięwzięcia. Teraz 
to faktycznie my możemy prze-
bierać w ofertach. Mamy ich masę, 
szczególnie ze strony teatrów 
prywatnych. 

Janusz Michalik: Dodam tylko, że 
w kolejce czekają znane teatry, jak 
Ateneum czy Polonia, które nieraz 
u nas gościły, ale nie udało się ich 
zmieścić do tegorocznego, już i tak 
bogatego repertuaru: 31 przedsta-
wień w ciągu 15 dni, tego jeszcze na 
Festiwalu nie było!

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 
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Magia teatru polega między inny-
mi na tym, że każde przedstawie-
nie, choć raz wyreżyserowane, za 
każdym razem jest inne. Za każdym 
razem bowiem grane jest przed inną 
publicznością i za każdym razem to-
warzyszą mu inne okoliczności. Na 
aktorów i widzów czeka więc masa 
nieoczekiwanych zdarzeń. Niektó-
re umykają oczom publiczności, ale 
są i takie, których nawet zawodowi 
aktorzy nie zdołają ukryć. Oto nie-
które wpadki i wypadki, jakie wy-
darzyły się podczas Jesiennego Fe-
stiwalu Teatralnego. 

Aż iskry lecą
Miejskie Ośrodek Kultury za-

nim odzyskał swój blask, aktorom 
i montażystom nie był w stanie za-
pewnić komfortowych warunków 
do pracy. Ciasne garderoby, prze-
starzały sprzęt nieraz wywoływa-
ły frustrację, a nawet przerażenie. 
Chwilę grozy przeżyli Tomasz Stoc-
kinger z Marzeną Trybałą. Scenę 
łóżkową w przedstawieniu nagle 
przerwał im huk, spowodowany 
zwarciem świateł. Iskry posypały 
się z reflektora, wiszącego tuż nad 
nimi. Widownia zamarła, a akto-
rzy schowali się pod kołdrę. Mo-
ment konsternacji. Gdy zagrożenie 
minęło Stockinger z Trybałą wyszli 
spod kołdry i jak gdyby nigdy nic 
grali dalej swoje role. 

Zamach(owski) na widownię
Nie tylko aktorzy muszą li-

czyć się z nieoczekiwanym ob-
rotem akcji. Widzowie również. 
Zwłaszcza gdy na scenie pojawia 
się aktor z zamachem w nazwisku. 
A wiadomo, nazwisko zobowiązu-
je. Zatem Zbigniew Zamachowski 

w nieskomplikowanej scenie, 
w której rzuca – z założenia cel-
nie – do kosza butem, nagle zmie-
nia front. But co prawda skierował 
w stronę kosza, ale chybił i obuwie 
odbilo się od ściany, uderzając pro-
sto w widzów siedzących w pierw-
szych rzędach. Nikt jednak aktoro-
wi nie miał zamachu za złe, o czym 
mógł się przekonać, przyjeżdżając 
na Festiwal kompletnie nieprzygo-
towany. Nie spakował garderoby 
na przedstawienie „Ulica Szarlata-
nów”. Koledzy z Teatru Robotni-
czego użyczyli mu swoich ubrań, 
jeden nawet ściągnął buty, by Za-
machowski nie grał w trampkach. 
Warunek był jeden, nie mógł nimi 
rzucać w widownię.

Co ja powiem żonie?
Piotr Szwedes nie przeżył takich 

chwil zgrozy na scenie, jak w gar-
derobie, gdzie zgubił swą ślub-
ną obrączkę. Podniósł taki alarm, 
że wszyscy pracownicy MOK zo-
stali postawieni w najwyższy stan 
gotowości i przetrząsnęli całe 

pomieszczenie, by aktor mógł wró-
cić bez obaw do domu. 

Utracony głos
Blady strach padł na organiza-

torów Festiwalu, kiedy Jerzy Boń-
czak po pierwszym spektaklu 
oświadczył, że drugiego nie zagra, 
bo mowę mu odjęło. Jak odwo-
łać przedstawienie, na które bile-
ty wyprzedały się co do ostatnie-
go miejsca? 

W tym samym czasie w sekreta-
riacie MOK pojawił się widz, który 
nie mógł doprosić się, by sprzedano 
mu bilet na spektakl. Dopiero kie-
dy powiedział, że jest lekarzem i to 
w dodatku laryngologiem, spoj-
rzano na niego nie jak na natręta, 
a zbawienie. – Miejsce jakieś na 
pewno się znajdzie, ale żeby ak-
torzy w ogóle pojawili się na sce-
nie, trzeba, by głos odzyskał Jerzy 
Bończak – wytłumaczyli pracow-
nicy. W przerwie więc lekarz za-
brał Bończaka do swego gabinetu, 
gdzie wlewami i zastrzykami przy-
wrócił mu głos. 

Nie tylko my zapraszamy, 
ale i nas zapraszją 
Dokoñczenie ze str. A

Festiwalowe wpadki i wypadki

Żeby zdobyć bilety na Jesienny Festiwal Teatralny, wi-
dzowie muszą wykazać się niemałą cierpliwością i spry-
tem. Ci, którzy chcą być pierwsi przy kasie, zajmują 
kolejkę w MOK w przeddzień rozpoczęcia sprzeda-
ży wejściówek. 

– W tym roku rekordzista zjawił się o godz. 16, by 
tuż po godz. 8 następnego dnia kupić bilety – mówi Ja-
nina Zengel, kasjerka w MOK. Sprzedażą wejściówek 
na Festiwal zajmuje się już kilkanaście lat i przy każdej 
edycji obserwuje niesłabnące zainteresowanie imprezą. 
Spektakle, w których grają znani aktorzy, sprzedają się 
na pniu. Więc, żeby nikt, kto stał w kolejce przez całą 
noc, nie wyszedł z MOK z pustymi rękami, na te naj-
bardziej oblegane przedstawienia pani Janina Zengel li-
mituje bilety. – Dwa na jedną osobę. Stali goście znają 
tę zasadę, więc jeśli chcą kupić więcej biletów, przy-
chodzą, bywa, całymi rodzinami – opowiada Zengel. 

O godz. 3 nad ranem grono amatorów teatru zaczyna 
się powiększać. Żeby dotrwać do rana, przynoszą sobie 

termosy z kawą, niektórzy nawet karimaty i w holu uci-
nają sobie drzemkę. Pracodawcy są na tyle wyrozumiali, 
że pozwalają w tym dniu swoim pracownikom, którzy 
chcą dostać się na Jesienny Festiwal Teatralny, spóźnić 
się do pracy. Inni muszą wziąć sobie dzień urlopu. Ale 
czego się nie robi dla sztuki!

Noc w teatrze

Zbigniew Zamachowski

Janusz Michalik
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KARIERA.  Choć od małego dziec-
ka jej marzeniem było grać na scenie, 
przestraszyła się wizji aktora tuła-
cza. Postanowiła zostać lekarzem. Na 
szczęście pasja przezwyciężyła chwile 
zwątpienia i dziś 23–letnia sądeczan-
ka Karolina Fortuna występuje na de-
skach Teatru im. St. I. Witkiewicza. 13 
października przyjedzie z zakopiań-
ską trupą, by zagrać na XV Jesiennym 
Festiwalu Teatralnym w MOK przed 
swoją publicznością. 

Karolina Fortuna wyszła bowiem 
spod skrzydeł Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Nowym Sączu. Tu 
debiutowała, jak wspomina, rolą 
Smoka Hieronima w przedsta-
wieniu „Wszystkie smoki o tym 
wiedzą…”. Z powodzeniem brała 
również udział w konkursach re-
cytatorskich, do których przygoto-
wywał ją Janusz Michalik, reżyser, 
aktor i dyrektor artystyczny MOK. 

– Dla mnie to była przede 
wszystkim zabawa. Zresztą wszy-
scy wtedy tak to traktowaliśmy. 
Nie było w naszym graniu żadnej 
sztuczności. Fakt, że chodziliśmy 
na zajęcia, nie oznaczał przecież, 
że jesteśmy aktorami, że robimy 
nie wiadomo jak wyczynowe za-
dania. Bawiliśmy się, czerpali-
śmy radość i byliśmy gotowi na 
pójście razem, zespołowo, w nie-
znane. I być może ta radość i bez-
troska wpłynęły później na suk-
ces podczas zdawania egzaminów 
w szkołach teatralnych – opowia-
da Karolina Fortuna.

Nie była jednak pewna wyboru 
swojej drogi w dorosłe życie. Choć 
kochała teatr, nagle przestraszyła 
się wizji aktora tułacza. Była w dru-
giej klasie liceum [jest absolwentką 
II LO w Nowym Sączu], gdy posta-
nowiła zmienić profil zaintereso-
wań. Rodzice przepisali ją z klasy 
humanistycznej do klasy o profilu 
biologiczno–chemiczno–fizycznym. 

– Przyznaję, przestraszyłam się 
tej niepewności, jaka kryje się za 
zawodem aktora. Stwierdziłam, że 
może lepiej będzie, jeśli zostanę le-
karzem – wspomina. 

Bardzo dużo czasu poświęcała 
na naukę przedmiotów, o których 
do tej pory miała średnie pojęcie. 
W międzyczasie urywała się na za-
jęcia teatralne. 

– Byłam w rozdarciu. Nauka 
ścisłych przedmiotów, szczegól-
nie chemii, zaczynała dawać mi 
satysfakcję, ale nie potrafiłam za-
pomnieć o scenie – mówi aktorka. 

Jak dziś pamięta wieczór, kie-
dy weszła do pokoju rodziców 
i oświadczyła: „Kochani, ja muszę 
spróbować zdawać do szkoły te-
atralnej, inaczej będę się męczyć. 
Moja dusza będzie smutna.” To był 

czas matury. Złożyła podania do 
akademii medycznych, ale już nie 
brała udziału w dalszej rekrutacji. 

– Widziałam, że egzaminy do 
szkół teatralnych idą mi bardzo 
dobrze. Zdawałam do trzech, do 
dwóch się dostałam – w Łodzi 
i w Krakowie. Wybrałam PWST 
w Krakowie – mówi Karolina. 

Na studiach angażowała się 
w różne przedsięwzięcia. Przyzna-
je, że miała zgraną grupę. – Wie-
dzieliśmy, że nie możemy tylko 
płynąć z nurtem szkoły i liczyć, 
że po zakończeniu nauki kariera 
i wszystkie teatry będą stać przed 
nami otworem. By spełnić swo-
je marzenia, trzeba było praco-
wać nad swoim warsztatem i poza 
uczelnią – dodaje.

Działała więc w Teatrze 38 
w Krakowie, na wakacje udało jej 
się wyjechać na warsztaty do Ber-
lina i Wiednia. Czwarty rok, to był 
czas pracy nad dyplomem. Ich opie-
kunem był Jerzy Trela. Poprosili, by 
namówił Andrzeja Dziuka dyrekto-
ra Teatru im. Witkiewicza w Zako-
panem, by zrobił z nimi dyplomowe 
przedstawienie. Udało się, razem 
przygotowali „Sonatę Belzebuba”. 

– Wiedzieliśmy, że Jerzy Trela 
przyczynił się do powstania Teatru 
Witkacego, a my byliśmy tą trupą 
zafascynowani. Powstała dzięki 
inicjatywie ludzi ze szkoły, którzy 
po prostu chcieli robić teatr. Naj-
pierw była grupa, dopiero później 
budynek, instytucja, cala otocz-
ka. Mieliśmy podobne zapatrywa-
nia. Liczyliśmy, że Andrzej Dziuk 

nauczy nas prawdziwej gry zespo-
łowej – wspomina Karolina.

Kiedy zasmakowała pracy w za-
kopiańskim teatrze, wiedziała, że tu 
jest jej miejsce. Wraz z kolegą z roku 
nieśmiało zapytali Andrzeja Dziu-
ka, czy mogą po zakończeniu szko-
ły złożyć u niego swoje CV.

– Ucieszył się z naszej nieśmia-
łej propozycji i przyjął do zespołu. 
Ot taka moja historia, spełniło się 
moje marzenie. Należę do zespo-
łu Teatru Witkacego – uśmiecha 
się Karolina. 

Póki co, jak mówi, nie ciągnie jej 
do gry w serialach, film jest kolej-
nym jej marzeniem, ale chce się na-
cieszyć grą na scenie. 

– Cieszę się pracą na deskach 
teatru, wciąż zdobywam wiedzę 
i umiejętności, na tym polu na ra-
zie się rozwijam. A seriale? No cóż, 
dla mnie są równoznaczne z popu-
larnością i pieniędzmi. Na popu-
larności kompletnie mi nie zale-
ży, na pieniądzach trochę bardziej, 
niemniej póki nie są mi w wielkich 
ilościach potrzebne, chcę czerpać 
radość z tego, co kocham. To jest 
naprawdę twórcze i artystyczne, 
więc na castingi do Warszawy nie 
jeżdżę. Film? To oczywiście moje 
marzenie. I z pewnością się speł-
ni, ale jeszcze nie teraz. 

Warsztat aktorki Karoliny For-
tuny sądeczanie będą mieli oka-
zję zobaczyć podczas XV Jesienne-
go Festiwalu Teatralnego w MOK, 
13 października w spektaklu „Lal-
ki” w reżyserii Hieronima Budzyka. 

– Dla mnie to przedstawienie 
jest ogromnym wyzwaniem. Spo-
sób dochodzenia do postaci jest 
zupełnie inny. To granie formal-
ne. Muszę przyznać, że w rolach, 
o których nie mam na początku 
bladego pojęcia, w których się 
muszę zmagać, czuję się najle-
piej. Bo jeśli mam grać grzeczną, 
uśmiechniętą, śpiewać ładne pio-
senki i pokazywać nogi… Nie ro-
bię tego z dreszczykiem emocji 
– stwierdza Karolina Fortuna. 

KATARZYNA GAJDOSZ

ROZMOWA  z MACIEJEM 
KUJAWSKIM, aktorem 
teatru Kwadrat 
w Warszawie

– Należy Pan do aktorów, których 
organizatorzy Festiwalu, określa-
ją mianem aktor–zadomowiony. 
Zresztą tak traktują całą trupę te-
atru Kwadrat, która na imprezie go-
ścić już będzie po raz 12. Czym Pan 
(i Kwadrat) dał się przekonać, że 
do Nowego Sącza warto przyjechać 
i grać dla sądeckiej publiczności?

– Tak, teatr Kwadrat jest te-
atrem zadomowionym w No-
wym Sączu. To bardzo ładne 
określenie! Zadomowiony dla-

tego, że od lat przyjeżdżamy do 
Nowego Sącza i co najważniejsze 
– lubimy tu przyjeżdżać. Lubi-
my, ponieważ Nowy Sącz jest 
miastem TEATRALNYM, cho-
ciaż nie ma w nim teatru za-
wodowego. Wydaje się, ba je-
stem pewny, że nowosądeczanie 
kochają teatr w ogóle, nie tyl-
ko teatr Kwadrat. To może ba-
nalne stwierdzenie, ale aktorzy 
Kwadratu kochają nowosądecką 
publiczność.
– Pana częste wizyty w Nowym Są-
czu zaowocowały ciekawymi przed-
sięwzięciami, jakie zrealizował Pan 
wraz z Teatrem Robotniczym. Nie 
miał Pan wątpliwości, podejmując 
się pracy z amatorami?

– Wspólnie z aktorami Te-
atru Robotniczego przygotowa-
liśmy dwie pozycje – „Przyjaciel 

Wesołego Diabła” na podstawie 
książki Kornela Makuszyńskie-
go i „Zemstę” Aleksandra Fre-
dry. Amator to ciekawe słowo, 
często kojarzy się negatywnie. 
A przecież amator to człowiek, 
który uwielbia coś robić, jest pa-
sjonatem, wykazuje niesłychane 
zainteresowanie jakąś dziedzi-
ną sztuki, czy, mówiąc ogól-
nie, życia. Aktorów Teatru Ro-
botniczego poznałem blisko, jak 
to się mówi – przy robocie te-
atralnej. Jest może sprzeczność 
w tym, co teraz powiem. Otóż 
ci aktorzy to amatorzy i zawo-
dowcy. Wystarczyło mi obejrzeć 
na żywo świetne przedstawienia, 
np. „Śluby Panieńskie” Fredry 

czy rewelacyjne „Largo” Bogu-
sława Schaeffera. Oglądałem też 
„Ożenek” Gogola, „Kopciucha” 
Głowackiego.
– Po udanych przedstawieniach 
z sądeckim teatrem, planuje Pan 
kolejne?

– Pytać aktora o plany, to tro-
chę niebezpieczne. Można zape-
szyć. Ja nie jestem przesądny. 
Chciałbym wystawić w Teatrze 
Robotniczym sztukę Szekspira 
„Romeo i Julia”.
– Czym po latach występowania na 
Festiwalu, jest dla Pana ta impreza?

– Jest to rzeczywiście impreza. 
Wielka Impreza, wymagająca nie-
wyobrażalnego kunsztu organiza-
cyjnego. Aktorzy teatru Kwadrat, 
ja oczywiście również, jeździmy 
do Nowego Sącza jak do dobrych 
znajomych. 

Fortunie nie zależy na popularności
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Czy wiesz, że…

W ostatnich latach spod 
skrzydeł Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Nowym Sączu 
wyszło wielu obiecujących 
dziś aktorów. Poza Karoliną 
Fortuną karierę na deskach 
polskich teatrów, a tak-
że na planach seriali czy fil-
mów robią siostry bliźniacz-
ki: Karolina i Paulina Chapko czy Piotr Franasowicz (na zdjęciu). Ponadto 
w tym roku do Akademii Teatralnej w Warszawie dostała się Karolina 
Ucherska. Na czwartym roku studiów w warszawskiej AT jest Angelika 
Kurowska, a Filip Pławiak uczy się na łódzkiej filmówce.

Do Sącza jadę, jak do 
dobrych znajomych
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ROZMOWA z aktorem 
PIOTREM SZWEDESEM

– Nowy Sącz wkupił się w Pana łaski, że tak 
chętnie Pan tutaj zagląda, czy odwrotnie Pan 
wkupił się w łaski sądeczan, że tak chętnie 
Pana zapraszają, nie tylko na Jesienny Festi-
wal Teatralny?

– Na samym początku to Nowy Sącz 
musiał do mnie zadzwonić i zapropono-
wać mi udział w Festiwalu. Ale później to 
może i ja się wkupiłem w łaski miasta, bo 
od 5 czy 6 edycji imprezy bywam tam, choć 
również przyjeżdżam do Nowego Sącza 
przy okazji innych spotkań kulturalnych 
czy marketingowych. Teraz Nowy Sącz jest 
moją kolejną przystanią w Polsce, gdzie się 
dobrze czuję. 
– Nie przeszkadza Panu, że gra dla publiczności 
z jakiegoś tam zaściankowego Nowego Sącza?

– Dzięki temu Festiwalowi widzo-
wie w Nowym Sączu mają do czynienia 
z najlepszymi spektaklami i uważam, że 
ich gusta są nawet lepiej wyrobione, niż 
widzów w Warszawie. Aktorzy podcho-
dzą do publiczności, do której przyjeż-
dżają, bardzo poważnie i profesjonalnie. 
Nie mogą sobie pozwolić na lekceważe-
nie, tylko dlatego, że grają w mniejszym 
mieście. Tak naprawdę zaściankowość 
ma się tylko w głowie, jeżeli się ją ujaw-
nia, widzowie zaraz wyczują, że próbu-
je się im sprzedać coś taniego, błahego. 
Myślę, że inne miasta mogą wam tyl-
ko pozazdrościć takiego Festiwalu. To 
chyba jedyna taka impreza teatralna, 
która trwa dwa tygodnie bez przerwy. 
Poza tym macie bardzo dobrze funkcjo-
nujący teatr amatorski. Życzyłby sobie 
takiego w moim rodzinnym Lidzbarku 
Warmińskim. 
– O Jesiennym Festiwalu Teatralnym mówi się 
w środowisku warszawskich aktorów?

– Trudno powiedzieć, że się mówi. Ak-
torzy, którzy grali już w Nowym Sączu, 
znają bardzo dobrze Festiwal i chętnie, 

z tego co obserwuję, wracają. Ja sam przy-
jeżdżałem z kilkoma teatrami: Kome-
dia, Bajka, Kamienica, a teraz Tomasza 
Mędrzaka. 
– Wciąż jednak nie mieliśmy okazji zobaczyć 
przedstawienia teatru Syrena, a to przecież 
Pana macierzysty teatr…

– Scenografie do przedstawień np. 
„Skazani na Shawshank”, „Pajęcza sieć” 
są tak wielkie, że nie bylibyśmy w sta-
nie ich pomieścić na scenie MOK. Niejed-
nokrotnie o tym rozmawiałem z dyrektor 
Martą Jakubowską. Bardzo chętnie te-
atr Syrena przyjechałby na Festiwal i tyl-
ko czekam na sztukę, którą w pełni mo-
glibyśmy zaprezentować. Mamy za duży 
szacunek do widzów, by grać coś na pół 
gwizdka. Być może uda mi się zagrać przed 
sądecką publicznością własną sztukę, którą 
właśnie realizuję. Będzie to recital–mono-
dram, na który złożą się piosenki śpiewane 
przeze mnie przy okazji innych przedsię-
wzięć teatralnych. Jeśli plan się powiedzie 
to już niedługo.

– Legendą obrosła Pana przygoda w gardero-
bie w MOK, gdzie zgubił Pan obrączkę. Więcej, 
myślę, przykrych zdarzeń Pan w Nowym Sączu 
nie zaznał. Co zatem Pana pozytywnie w Są-
czu zaskoczyło?

– Na szczęście obrączka się znalazła. 
Uparcie szukaliśmy jej chyba przez dwa 
dni. Nowy Sącz kojarzy mi się bardzo po-
zytywnie. Pyszne jedzenie w Ratuszowej, 
mili mieszkańcy podchodzący po autograf, 
wspaniałe stare miasto, po którym chętnie 
spacerujemy. I tak Stefan Friedman mógł 
zwiedzić kościół, w którym, jak się okazało, 
był chrzczony. Ale z drugiej strony, kiedy 
tak spacerowałem po Nowym Sączu, przy-
pomniałem sobie, że ja już tu kiedyś byłem. 
W liceum wracałem z kolegami na Warmię 
autostopem.I niestety popadliśmy w kon-
flikt zmiejscową kawalerką szpagatową, 
było groźnie.Następna wizyta to premiera 
„Młodych wilków”. A teraz, „Adam i Ewa” 
wg.M.Twaina.Garść prawdy na nasz temat, 
na pewno dowiecie się czegoś o sobie na-
wzajem.Zapraszam.

Partnerem wydania jest Firma FAKRO, Partnerem wydania jest Firma FAKRO, 
Złoty Sponsor Jesiennego Festiwalu TeatralnegoZłoty Sponsor Jesiennego Festiwalu Teatralnego

Gwiazdy mają swoje kaprysy, ale te ściśle strze-
żone są kontraktem. Nie udało nam się wyciągnąć 
od organizatorów, jakie kto ma upodobania kuli-
narne i zachcianki, które w ramach umowy mu-
szą spełnić. Zdaniem Katarzyny Niedźwiedź, która 
odpowiada za sprawy logistyczno–administra-
cyjne, trupy przyjeżdżające na Jesienny Festiwal 
Teatralny nie gwiazdorzą: – Nie mają wymagań, 
którym nie bylibyśmy w stanie sprostać – twier-
dzi Niedźwiedź. 

DWA POKOJE
Najwięcej zachodu jest chyba z napojami. Pod 

tym względem gusta aktorów są różne. Okazu-
je się, że każdy lubi pić coś innego. Jedni wolą na-
poje z bąbelkami, inni zadowolą się czystą… wodą. 
Przy jedzeniu nie kapryszą. Andrzej Grabarczyk 
uwielbia rydze, których spróbował w jednej z są-
deckich restauracji. Ale nie każe ich sobie przyno-
sić do garderoby i nie zastrzega w kontrakcie. Sam 
chętnie odwiedza lokal, zamawia grzyby i za nie 
płaci. Właściciele tylko wyglądają plakatu z reper-
tuarem i gdy widzą na nim nazwisko aktora, szy-
kują specjalne porcje. 

Wymagania gastronomiczne to jedno, a lokalo-
we drugie. I tak okazuje się, że aktorzy zastrzegają 
sobie w kontrakcie na przykład dwa pokoje w hote-
lu. – No cóż, dziwi nas to trochę, ale musimy speł-
nić życzenie – mówi Katarzyna Niedźwiedź. Chyba 
jednak nie ma się czemu dziwić, jeden pokój jest dla 
aktora, drugi – dla postaci, którą gra…

NA KOLANACH
Jesienny Festiwal Teatralny obsługuje załoga 

Miejsko Ośrodka Kultury, w sumie 18 osób. To nie-
wiele jak na takie przedsięwzięcie. Pracownicy, 
a nawet dyrektorzy, kiedy trzeba, muszą więc wcie-
lić się w role bileterów, pokojówek czy sprzątaczek. 

W ciągu 15 lat trwania Festiwalu, budynek MOK 
był dwukrotnie remontowany. Nigdy jednak z tego 
powodu nie rezygnowano z organizowania im-
prezy. Kosztowało to jednak pracowników wie-
le poświęcenia. 

– Ekipa remontowa kończyła prace w przed-
dzień rozpoczęcia Festiwalu, a na drugi dzień 
MOK musiał błyszczeć. Trzeba było zakasać ręka-
wy i wszystko posprzątać – wspomina Marta Jaku-
bowska. Pomagali wszyscy pracownicy. Przez całą 
noc na kolanach szorowali posadzki. 

– Miałam potem tak zdarte kolana, że przez cały 
Festiwal chodziłam w spodniach – śmieje się dziś 
dyrektor MOK.

***
Początki Festiwalu nie były łatwe i dla samych ak-

torów, przyzwyczajonych do komfortów. MOK, za-
nim mógł pozwolić sobie na zakwaterowanie gości 
w hotelu Orbis, dziś Beskid, zapewniał im prywatne 
pokoje, których użyczał jeden z sądeckich banków. 
Większości aktorom nie przeszkadzało, że muszą sami 
zadbać o porządek w swoim pokoju, ale byli tacy, któ-
rzy oburzyli się na myśl, iż mają sobie ścielić łóżko.

– O pomoc poprosiła nas Irena Kwiatkowska, 
bez słów zrobiłyśmy to dla niej. Ale jedna ze zna-
nych aktorek trochę nas zaskoczyła. I to chyba był 
jedyny taki przypadek gwiazdorzenia – wspomi-
na Katarzyna Niedźwiedź. 

Festiwal 
od kuchni

NASI NA SCENIE 

Po raz pierwszy na Jesiennym 
Festiwalu Teatralnym wystą-
pi Teatr Narodowy w Warsza-
wie. Sztuką „Daily Soup” otwo-
rzy tegoroczną edycję imprezy. 
W spektaklu, u boku wybitnego 
aktora Janusza Gajosa, gościn-
nie gra Danuta Szaflarska, zna-
komita artystka rodem z Kosa-
rzysk. W tym roku na deskach 
MOK pojawi się także starosą-
deczanka Katarzyna Zielińska 
w przedstawieniu „Lewe intere-
sy”, zrealizowanym przez Agen-
cję Artystyczną Jerzego Boń-
czaka, oraz Karolina Fortuna, 
o której pierwszych krokach na 
zawodowej scenie piszemy na 
sąsiedniej stronie. 

Zaściankowość ma się tylko w głowie

Katarzyna Zielińska w „ Lewych interesach”

„Eksperyment Adam i Ewa” – Piotr Szwedes w roli szatana
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Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Antidotum
Sp. z o.o. Nowy S cz, ul. Broniewskiego 3

wiadczy us ugi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w ramach umowy z NFZ
tel. 18 441 55 85 lub 441 56 76

–  11 LEKARZY: RODZINNI, PEDIATRZY, 
INTERNI CI

– GABINET ZABIEGOWY
– PUNKT SZCZEPIE
–  PROGRAM PROFILAKTYCZNY

chorób uk adu kr enia

Ponadto wiadczy us ugi 
komercyjne w zakresie:

– LOGOPEDII
– LARYNGOLOGII
– PSYCHOLOGII
– DERMATOLOGII
– DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH 
   porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

PRZYCHODNIA 
jest nowocze nie wyposa ona, 
dogodny dojazd, parking, winda

oferuje mo liwo  fototerapii
skutecznej w leczeniu:

–  USZCZYCY
– ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY
– BIELACTWA
– LISZAJU P ASKIEGO
– innych chorób skóry

Zabiegi odbywaj  si  w obszernej 
kabinie wyposa onej 
w lampy UVA i UVB.

Istnieje równie  mo liwo  
PUVA–terapii (fotochemioterapii)

Rejestracja na miejscu 
oraz telefonicznie:
tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ.

Zapraszamy

Poradnia 
dermatologiczna

R E K L A M A

ROZMOWA z PIOTREM KRUKIEM, pre-
zesem obchodzącego 50–lecie dzia-
łalności Klubu Modelarskiego „Ze-
firek” w Muszynie.

– Piotr Kruk na liście kandydatów 
SLD do Sejmu to kolejny z modnych 
ostatnio politycznych transferów?

– Żaden transfer. Zawsze uwa-
żałem się za człowieka lewicy, 
prospołeczne wychowanie wy-
niosłem z rodzinnego domu. A to, 
że od siedmiu lat jestem bezpar-
tyjny, to inna sprawa. Na listę 
SLD trafiłem po męskiej rozmo-
wie z Kazimierzem Sasem.
– Dziewiętnaste miejsce na liście 
nie gwarantuje chyba wyborczego 
sukcesu?

– Sukcesem będzie po latach 
politycznej posuchy mandat dla 
lewicy. Nie jest najważniejszą 
sprawą, kto go zdobędzie. Cała 
dwudziestka kandydatów na nie-
go zasłużyła. To dobra drużyna 
i chcę jej pomóc.
– Wróćmy jednak do ostatnich, po-
zapolitycznych wydarzeń. Obchody 
50–lecia Klubu Modelarskiego „Ze-
firek” były wielkim wydarzeniem 
w małej Muszynie.

– Mała, bardzo bliska mi Mu-
szyna jest wielka duchem ludzi 

z pasją. Bez tego nie byłoby mowy 
o „Zefirku”. A tak stał się on ko-
smodromem nie tylko do speł-
nienia młodzieńczych marzeń 
o lotnictwie, ale też furtką do 
zawodowych karier jak ta dr inż. 
Witolda Wiśniowskiego, od lat 
dyrektora Instytutu Lotnictwa 
w Warszawie, zatrudniającego 
wielu zdolnych inżynierów. Było 
więc co świętować, 16 meda-
li zdobytych w mistrzostwach 
świata i Europy w modelarstwie 
kosmicznym, 95 w mistrzostwach 
Polski. Uhonorowaniem obcho-
dów był lot 50 modeli balonów 
na ogrzane powietrze. Było na co 
popatrzeć.
– Sądeczanie pamiętają Pana z licz-
nych reportaży, które ukazywały się 
przez wiele lat na antenie telewizyj-
nej „Kroniki Krakowskiej”. Czy nie 
myśli Pan o powrocie do dziennikar-
skiej pracy?

– Myśleć nie muszę, bowiem 
od 9 lat jestem członkiem ze-
społu redakcyjnego „Nowej Wsi 
Europejskiej”. Na palcach jed-
nej ręki policzyć można wyda-
nia, w których nie było mowy 
o Sądecczyźnie. W ten sposób 
spłacam dług wobec tych, którzy 
pozwolili zostać mi 40 lat temu 

„krzokiem” i osiąść w Nowym 
Sączu jako „siunek” z Przemy-
śla, choć od kilku lat na delegacji 
w Warszawie.
– A syn urodzony w Nowym Sączu?

– Póki co pracuje na lotni-
sku w Warszawie. Jednak bur-
mistrz Marian Cycoń widzi dla 
niego miejsce w airporcie w Sta-
rym Sączu. Wtedy wrócimy do 
domu razem.

Rozmawiał (LEW)

Piotr Kruk lat 59 – politolog, dzienni-
karz, pracownik warszawskiej centra-
li Agencji Rezerw Materiałowych, były 

dyrektor rynku wschodniego „Kon-
spolu”, wiceprezes Stowarzyszenia 

Współpracy Polska–Wschód w Nowym 
Sączu, fotografik i pasjonat lotnictwa 
sportowego. Bezpartyjny, kandyduje 

do Sejmu z sądeckiej listy SLD.

Młodzieńcze marzenia 
o lotnictwie

Tyle złotych udało się 
zebrać w ciągu kil-
kunastu dni Funda-
cji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnych 
w Stróżach, na prote-
zy dla Martynki Gru-
cy. Dziewczynka uro-
dziła się bez rączek. 

Paweł i Gabrie-
la Grucowie, rodzi-
ce kilkumiesięcznej 
Martynki, zwrócili się 
do Fundacji senato-
ra Stanisława Kogu-
ta o pomoc. Obawia-
ją się, że ze względu 
na niskie zarobki, nie 
będą mogli w przy-
szłości zapewnić swo-
jemu dziecku protez. 
Ich koszt to blisko 200 
tys. zł. 

– Nawet gdybyśmy mieli na to 14 lat czasu – bo w tym wieku 
prawdopodobnie można już założyć protezy – nie jesteśmy w stanie 
uzbierać takiej kwoty – mówiła w kwietniu DTS Gabriela Gruca.

W sierpniu podczas zbiórki przeprowadzonej przez FPON udało 
się zgromadzić 10 proc. tej sumy. 

– Zebrana kwota będzie wydatkowana na zakup protez rączek 
dla Martynki Gruca w momencie kiedy dziecko będzie gotowe do 
takiego zabiegu – informuje zarząd Fundacji senatora.

Liczba tygodnia

19 764,22
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Opinie

N 
iniejszy fe-
lieton będzie 
trochę nie-
typowy, bo 
ocierający się 
o kronikę to-

warzyską. Kilka tygodni temu na 
łamach DTS wspominałem o za-
kończeniu „misji” dyrektora Ta-
deusza Orlicza w II LO, informując 
jednocześnie, że zrobimy mu sto-
sowne pożegnanie. Mówiąc „my” 
miałem na uwadze tych nauczy-
cieli, którzy chcieli zaangażować 
się nieco w przygotowanie oka-
zjonalnej fety. W końcu dwie de-
kady na dyrektorskim stolcu coś 
znaczą. Donoszę więc, że im-
preza się odbyła, a tytuł jaki jej 
nadałem („Biesiadka towarzy-
sko – artystyczna”) odpowiadał 
mniej więcej temu, co się działo 
w „Platinium” przy ulicy Zdrojo-
wej w Nowym Sączu. Część spo-
śród Czytelników zapewne miała 
okazję zobaczyć materiał filmo-
wy z tej imprezy (nadawała go te-
lewizja kablowa), ale równie waż-
ne, co na ekranie, działo się i poza 
nim. Ale po kolei. Lokal udostęp-
nił pan Andrzej Danek. Pozwolił 
nam na wszystko: na zbudowanie 
sceny dla artystów, na swobodne 
aranżowanie przestrzeni, na do-
wolny czas biesiadowania. Chape-
au bas, panie Andrzeju! Świetnie 
spisali się sponsorzy (dobrodzieje), 
którzy wsparli imprezę wcale nie-
małym groszem, a w zamian nie 
chcieli nawet oficjalnego, dobrego 
słowa. Dopisali także goście. Byli 
więc obecnie pracujący nauczycie-
le „dwójki”, byli goście specjalni 
zaproszeni przez bohatera wieczo-
ru, byli w końcu i ci, którzy nie-
gdyś stanowili o sile II LO – eme-
ryci. W sumie prawie 140 osób. 
„Oprawcą” artystycznym spotka-
nia był kabaret „Ergo” (w tym ja), 
wykorzystując każdą okazję, żeby 
na eksdyrektorze nieco sobie po-
używać. Nie ukrywam, że przy-
gotowując program, kierowałem 
się nadrzędnym celem integracyj-
nym, chcąc skupić wokół imprezy 

całą rodzinę belfrowską „zielonej 
budy”. Myślę, że nie ma nic pięk-
niejszego i ożywczego dla szkoły 
i jej ducha jak świadomość, że je-
steśmy razem, że łączy nas jakaś 
więź, także pokoleniowa. W czasie 
artystycznych występków przy-
glądałem się dyrektorowi Orli-
czowi z troską o jego stan psy-
chiczny. Chociaż nigdy nie byłem 
dyrektorem takiej placówki jak 
II LO, to mam na tyle wyobraźni, 
żeby wejść na chwilę w skórę ko-
goś, kto za parę minut będzie mu-
siał oddać wszystkie insygnia wła-
dzy, kto definitywnie przejdzie do 
historii, kto będzie musiał oswoić 
się z nową dla siebie rolą. Uff! Moje 
zakulisowe obserwacje były jed-
noznaczne: mimo pozornego luzu, 
wzruszenie Tadeusza nie opusz-
czało nawet wtedy, gdy bawił się 
setnie podczas pożegnalno – kaba-
retowego programu. Ba, sam na-
wet podjął żartobliwą konwencję, 
kiedy musiał puentować na scenie 
fragmenty mojego „eposu” słowa-
mi: Ja to wszystko pieprzę! Tak mu 
się to spodobało, że z tą kwestią 
wchodził na mikrofon w momen-
tach zupełnie przypadkowych. 
Burzyło mi to trochę tekst, ale 
tego wieczoru było mu wszyst-
ko wolno. Jego wzruszenie osią-
gnęło apogeum podczas ostatniej 
przemowy. Chyba dopiero wte-
dy uświadomił sobie nieodwra-
calność czasu. Przyglądałem mu 
się także już po części scenicznej, 
kiedy ustawiła się do niego nie-
kończąca się kolejka składających 
hołdy wychowanków sprzed wie-
lu lat, przyjaciół i kolegów. My-
ślę, że ten moment wyciszył go 
i przywrócił w nim wewnętrz-
ną równowagę. Wieczorno – noc-
na biesiada należała już całkowicie 
do niego. Ale, jak to zwykle bywa, 
życie nie znosi próżni i trzeba było 
wyjąć z szafy nieco wyblakłe, lecz 
prawdziwe: „Umarł król, niech 
żyje król!”, a ściślej królowa, bo 
po raz pierwszy w historii „dwój-
ki” dyrektorskie rządy objęła ko-
bieta – Dorota Smaga. Nie będzie 
jej łatwo, bo czasy niełatwe. Trze-
ba być jednak dobrej wiary, trzy-
mać za nią kciuki i życzyć, ażeby 
za lat naście albo dziesiąt ktoś na-
stępny pożegnał ją pięknie i god-
nie. Może nawet uraczy ją żartobli-
wym epitafium podobnym jak ja 
dyrektora Orlicza: Przestrzegała go 
wróżka: Nie dokazuj, bracie! / Bo 
kiedyś marnie skończysz. I skoń-
czył. W oświacie!

M 
ój są-
siad z pra-
wej (choć 
z punktu 
widzenia 
Czytelni-

ków, to jednak z lewej strony) 
Leszek Bolanowski podczas ju-
bileuszu roczku „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego” oświad-
czył, że jest człowiekiem 
kultury i brzydzi się polityką. 
Ja aż takiego obrzydzenia nie 

czuję, dlatego miało być dziś 
politycznie, bo 9 październi-
ka zbliża się wielkimi krokami, 
ale… Dla ludzi sądeckiej kul-
tury ta data jest ważna nie tyl-
ko z powodu wyborów par-
lamentarnych, ale również 
z innej przyczyny. 9 paździer-
nika w Miejskim Ośrodku Kul-
tury rozpoczyna się Jesien-
ny Festiwal Teatralny. To już 
XV edycja imprezy, a jej pro-
gram zapowiada się frapują-
co. Myślę, że program festi-
walu jest dużo ciekawszy, niż 
programy kilku partii startują-
cych w wyborach. No i ma nad 
nimi jedną zasadniczą prze-
wagę – ten program ma szansę 
zostać zrealizowany w stu pro-
centach. Ten program to pew-
nik, nie obietnice. Co cieka-
we – wygląda na to, że festiwal 
teatralny może pochwalić się 

wyższą frekwencją niż wybo-
ry. W Miejskim Domu Kultu-
ry zapowiada się stuprocento-
wa frekwencja i aby dostać się 
na sale niektórzy musieli stać 
całą noc w kolejce po bilety. 
O wyborczej frekwencji chy-
ba tego samego powiedzieć się 
nie da. Kolejek nie będzie. Je-
sienny Festiwal Teatralny zo-
baczą więc szczęśliwcy, któ-
rym udało się zdobyć bilety. 
Udział w spektaklu polityczne-
go teatru możemy w niedzielę 
wziąć wszyscy i sami zdecydo-
wać, czy wolimy oglądać farsę, 
czy tragedię? Tak wnioskuję po 
programach poszczególnych 
trup. Wiele w nich obietnic, 
niestety nieoczekiwane zmiany 
akcji powodują, że ich realiza-
cja może nie dojść do skutku. 
Tylko kto nam wówczas zwróci 
pieniądze za bilety?

Do zobaczenia 
9 października… w teatrze 

Biesiadka 
towarzysko 
– artystyczna

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

Dziękuję Senatorowi RP Stanisławowi Kogutowi  
za wspomaganie sądeckich firm w tworzeniu nowych 
miejsc pracy w naszym regionie oraz za zaangażowanie 
w działania na rzecz realizacji projektu Siedem Dolin. 

Senator Kogut jest wielkim orędownikiem inwestycji Siedem 
Dolin, która nie tylko może stać się turystyczną atrakcją dla 
narciarzy z Polski i zagranicy. Przede wszystkim daje szansę na 
utworzenie blisko 2 tys. nowych miejsc pracy dla mieszkańców 
naszego regionu, co oznacza również wzrost poziomu średnich 
wynagrodzeń na Sądecczyźnie.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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Ch 
ciałem na własną prośbę i od-
powiedzialność dołączyć do 
ekskluzywnego grona wa-
riatów, którzy podobno pre-
cyzyjnie znają datę i godzi-
nę końca świata. Z każdym 

miesiącem, a nawet tygodniem w przeróżnych miejscach 
objawiają się nowi spece, którzy posiedli wiedzę niedo-
stępną przecież dla nikogo. Oczywiście całym tym towa-
rzystwem należałoby wypełnić do ostatniego łóżka jakiś 
dużych rozmiarów dom dla obłąkanych. Tak jakoś jednak 
jest dziś ten świat skonstruowany, że zamiast ubrać ich w 
kaftan bezpieczeństwa, produkowane przez tych proro-
ków bzdury stają się hitami łapczywie pożeranymi przez 
miłośników sensacji. Świetnie się zresztą ten biznes krę-
ci. Biznes robienia z innych durniów. Ja również, z chęci 
próżnej sławy i dla perspektywy wielkich zysków, wymy-
śliłem własną teorię końca świata. Nie będę jednak uda-
wał, że znam datę i godzinę, ale mniej więcej wiem, jak się 
to będzie odbywało. Wczoraj w dużej części Nowego Są-
cza mieliśmy coś jakby próbę generalną, taki mały wstę-
pik do końca świata. Jakaś gigantyczna awaria Interne-
tu sprawiła, iż spora populacja sądeczan poczuła, że ich 
świat się wali. Ludzie zasiedli od rana przed komputerami 
(choć pewnie niektórzy siedzieli przed nimi całą noc), a tu 
się okazało, że nie ma netu! Koniec świata! „Jak tu żyć?” – 
chciałoby się powtórzyć za klasykiem słynne już pytanie! 
No bo jak tu żyć bez Internetu? To już chyba lepiej nie żyć 
wcale! I tym sposobem części naszych znajomych oraz są-
siadów świat się skończył, runął w gruzach. W najlepszej 
sytuacji byli ci, którzy z tego powodu nie mogli pracować. 
Błahostka. No bo co tam, że nie da się złożyć jakiegoś za-
mówienia, odebrać zlecenia, dokonać bankowego przele-
wu, wyprodukować towaru – to jeszcze jakoś da się prze-
żyć. Gorzej, że nie da się wejść na Facebooka, a nie być z 
rana na portalu to przecież tak jakby już nie żyć. Nie było 
cię na „Fejsie” znaczy, że umarłeś. Twój świat się skoń-
czył. Albo jak tu normalnie funkcjonować bez najśwież-
szych informacji z kim słynna aktorka spała poprzedniej 
nocy, albo z kim pił wieczorem wódkę znany piosenkarz? 
Przecież bez tej podstawowej wiedzy natychmiast po-
czuliśmy się tak, jakby nas na Ziemi już nie było. Słowem 
– świat się skończył. No bo jak żyć bez codziennej porcji 
doniesień o krowie z dwoma głowami, bez świeżych ko-
mentarzy o nowym biuście starej modelki i najnowszych 
przepowiedni o zbliżającym się końcu świata. Przecież 
nawet dzieci nie chcą wyjść do przedszkola zanim nie na-
karmią kotka na swojej wirtualnej farmie. Jak tu żyć? Od-
powiedź na to pytanie pozostawiam filozofom. Najważ-
niejsze, że wczoraj w Nowym Sączu mieliśmy namiastkę 
prawdziwego końca świata. Nie musiała się zapadać zie-
mia, ani spadać z nieba języki ognia. Wystarczyło, że 
gdzieś na Zabełeckiej Górze albo innych Chruślicach ko-
parka zahaczyła przypadkiem o gruby kabel. Jaki banalny 
koniec świata się nam zapowiada.

Prawdziwy 
koniec świata

O 
glądając i przy-
sypiając na 
przemian pod-
czas przeszy-
wającej dresz-
czem emocji 

retransmisji sesji Rady Miasta, do-
szedłem do wniosku, że albo jest 
tak dobrze, albo tak dramatycz-
nie źle. Tertium non datur (trzeciej 
możliwości nie ma) – jak mawia-
li Rzymianie. Oto niektórzy repre-
zentanci ludu spragnieni podwie-
czorka przy mikrofonie, zgłaszają 
pod adresem prezydenta proble-
my w rodzaju wykrzywionej płyt-
ki chodnikowej, zwisającej gałę-
zi, dziury w asfalcie, tudzież innych 
bzdetów, jakby nie mogli skiero-
wać ich od razu do odpowiednich 
służb. No chyba że nie wiedzą do 
kogo, jak miało to miejsce w po-
przedniej kadencji, gdy pewien 
radny pytał petenta co ma z pro-
blemem zrobić, gdzie się udać i do 
kogo zanieść (ostatecznie poszli 
z papierami razem). I tu zawiązu-
je się nasz szekspirowski dylemat: 
czy owe służby trawi urzędnicza 
niemoc, że musi się do nich prze-
mawiać z telewizora, czy też nie 
ma już poważniejszych spraw niż 
ptasie kupki, rozkłady jazdy i inne 

duperele, o których trzeba godzi-
nami tokować i – co śmieszniejsze 
– odpisywać w trybie zastosowa-
nia kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. Swoją drogą, że też 
nikomu nie przyjdzie do głowy, iż 
większość takich tematów można 
by załatwić w tempie spadania pta-
siej kupki, a nie czekać z nimi aż do 
sesji? No chyba, że chodzi tu nie tyle 
o wrażliwość społecznego musz-
kietera tudzież jego pozytywistycz-
ną i bezszumną skuteczność, co 
o pijarowski lans politycznego ce-
lebryty. A skoro tak, to mamy dla 
Was coś ekstra, czyli wyciąg z tego-
rocznych anty–noblów, który ni-
niejszym pragniemy zadedyko-
wać niektórym radnym. Nazwiska 
wpiszcie sobie sami wedle własne-
go uznania. Najpierw jednak tego-
roczne motto literackie, bo uzna-
liśmy je za esencję kwintesencji, 
a brzmi ono tak: Sukces można 
uzyskać, pracując nad czymś waż-
nym w celu uniknięcia pracy nad 
czymś jeszcze ważniejszym. Pięk-
ne! Prawda? A dalej to już teoria 
wsparta własnym doświadczeniem. 
Odkryto na przykład, że nie ma do-
wodów, iż ziewanie jest zaraźliwe 
w przypadku żółwi leśnych (i dla-
tego w tej sprawie uprasza się nie 
interpelować). Ustalono niezbi-
cie ilości wasabi (ostrego chrza-
nu) rozpylonego w powietrzu, 
jaka potrzebna jest do obudze-
nia człowieka w razie zagrożenia 
(tzw. alarm wasabi). No to aku-
rat by się nam w ratuszu czasem 
przydało. Dowiedziono w spo-
sób naukowy, dlaczego ludzie 
wzdychają. Tu za materiał badaw-
czy posłużyły zagadki. Poddawani 

eksperymentowi, którzy nie mogli 
sobie z nimi poradzić poddawali się 
i... wzdychali. Eureka! Jakbym wi-
dział naszych radnych (niektórych 
rzecz jasna). Zbadano również, jak 
poziom siły parcia moczu na pę-
cherz wpływa na podejmowanie 
decyzji. Okazało się, że w jednych 
sprawach przeszkadza, a w innych 
pomaga w dokonaniu właściwe-
go werdyktu. To tłumaczy zarazem, 
dlaczego jedni radni tak często wy-
chodzą podczas obrad sesji, inni 
zaś siedzą kamieniem (oby nie ner-
kowym). Odkryto też, że problem 
luksusowych samochodów za-
parkowanych w niedozwolonych 
miejscach (np. pod ratuszem) moż-
na rozwiązać, przejeżdżając po nich 
pojazdem opancerzonym. Kapital-
ne! My tymczasem mamy dla Czy-
telników zagadkę i jednocześnie 
test na doskonałą zapewne pamięć. 
Kim jest radny, interpelujący śred-
nio raz na dwie kadencje (w tym 
roku powinien interpelować, bo 
zeszłej kadencji odpoczywał), spe-
cjalizujący się w tematyce wałęsają-
cych się bezczelnie kotów. Dla uła-
twienia dodajmy, że kilka lat temu 
przygwoździł takim zapytaniem 
ówczesnego prezydenta Józefa A. 
Wiktora i co tu dużo mówić, pan 
Wiktor choć zwycięstwo wpisa-
ne ma do nazwiska musiał z powo-
du tego pytania skapitulować. Nie 
bez kozery przypominamy sprawę, 
bo koty wciąż się plączą, radny mil-
czy, a my chcielibyśmy zlecić mu 
kilka badań na tę okoliczność. Póki 
co bowiem Nowy Sącz noblisty się 
nie doczekał, to niechby się chociaż 
w przyszłym roku na anty–nobli-
stę załapał.

Anty–nobliści 
na start!

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Więcej Arystotelesa 
mniej Sofronowa
Budowa tzw. trasy równoległej jako motoryzacyjnego od-
wodu dla ulicy Węgierskiej jest dowodem na tezę, że to, co 
w teorii było słuszne kiedyś, dziś słusznym już nie jest. Pięć 
lat temu (i wcześniej) absolutnym priorytetem był most 
na Dunajcu. Ba, przez chwilę nawet dwa mosty. Wydawa-
ło się, że sprawa nabrała realnych kształtów i rozmiarów, 
bo sama tylko dokumentacja uzbierałaby się na jeden filar, 
nie mówiąc już o patosie wyrzuconych na tę okoliczność 
słów, przy których bledną narodowe eposy. Gdy jednak wi-
zja mostu jęła się oddalać, z okolic „Rynku 1” co i rusz dało 
się słyszeć, że właściwie przeprawa służyć miałaby bardziej 
sądeczanom „ziemskim” jak „grodzkim”, a w ogóle to jest 

bez sensu, bo prowadzi z nikąd do nikąd. Aż się cisnęło py-
tanie: to niby skąd i dokąd prowadziła do tej pory (?), ale 
ostatecznie uznaliśmy je za retoryczne. Niedawne informa-
cyjne świeżynki zdają się tylko potwierdzać, że mostu przez 
Dunajec, mimo jego strategicznej priorytetowości, nie na-
leży się rychło spodziewać, a układy komunikacyjne bledną 
przy randze flisacko – kajakowej Wenecji. Jednakowoż dzię-
ki forsie z upłynnienia tandety, zupełnie niespodzianie wy-
łoniła się nowa, słuszna alternatywa, tym razem dla korku-
jącej się jak dawny „jabcok” Węgierskiej (gdzie notabene ów 
PRL–owski rarytas siarczyście wyrabiano). Aliści, okazuje 
się, że tu zielone światło pali się pomimo tego, iż szosą po-
dążać będą, jak przez niedoszły most na Dunajcu, głównie 
kierowcy z rejestracją na KNS. I bardzo dobrze! Niech jeżdżą, 
bo to żaden argument, a jedynie dowód, by w codziennym 
dyskursie częściej używać logiki niż dialektyki. (JARO)

SMS
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Karnet nie tylko kulturalny

R E K L A M A

6 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz.15.30, Plac 
Zabaw przy ul. Zabełeckiej „Pik-
nik pod chmurką – pożegnanie 
lata, przywitanie jesieni” organi-
zowany przez Zespół Świetlic Śro-
dowiskowych oraz zarządy osie-
dli; X godz.15.30, Oddział dla Dzieci 
SBP,”Z bajką przez okrągły roczek” 
– spotkania z bajką dla przedszko-
laków; X godz. 18, Mała Galeria, 
XIX Mały Festiwal Form Artystycz-
nych, Wieczór Muzyczny z Józefem 
Skrzekiem; X godz. 18, Galeria BWA 
Sokół, Tibor Kovacs wystawa ko-
ronki klockowej, która potrwa do 
26 października; X godz. 18, Galeria 
Marii Ritter, Rynek 3, Tydzień Kul-
tury Chrześcijańskiej „Osobowo-
ści kościoła sądeckiego”, wykład ks. 
prof. Józefa Mareckiego; X godz.18, 
MOK Sala Widowiskowa, koncert 
charytatywny w wykonaniu Są-
deckiej Orkiestry Symfonicznej 
pod batutą Leszka Mieczkowskiego 
z udziałem Haliny Kunickiej; Kry-
nica Zdrój, X godz. 19, Patria, Wie-
czór z Janem Kiepurą. Koncert Pio-
senki Operetkowej.

7 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)

r KRYNICA ZDRÓJ,  X godz. 19, 
Patria, Wieczór z Janem Kiepurą. 
Koncert Piosenki Operetkowej.

8 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 15, Sądec-
ki Park Etnograficzny i Miasteczko 
Galicyjskie, „Nowy Sącz – spojrze-
nie w przeszłość”, wystawa archi-
walnych fotografii; X godz. 16.30, 
Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Ty-
dzień Kultury Chrześcijańskiej, 
„Misje w nauczaniu Jana Pawła II 
i udział diecezji tarnowskiej w dzie-
le misyjnym Kościoła”. Wykład 
ks. dr Jana Piotrowskiego; X godz. 
16.30, MCK SOKÓŁ, My Małopola-
nie koncert laureatów XXXIV Ma-
łopolskiego Festiwalu Orkiestr Dę-
tych „Echo Trombity”; 
r KRYNICA ZDRÓJ,  X godz. 
14.30, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych, Hala Sportowa, 
XIV Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Małopolski w Taekwondo 
Olimpijskim; 

r MUSZYNA,  X godz. 15, Muzeum 
Regionalne „Państwa Muszyńskie-
go”, Piąte Muszyńskie Pozamko-
we Śpiewania pt. ”A mnie jest szko-
da lata…”; 

11 PAŹDZIERNIKA (WTOREK)

r NOWY SĄCZ,  X godz.15.30, Od-
dział dla Dzieci SBP „Kolorowa bi-
blioteka” – zajęcia plastyczno – li-
terackie dla dzieci; 

12 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)

r NOWY SĄCZ,  X Sądecki Park 
Etnograficzny, „W zagrodzie 
i w warsztacie – ginące zawody 
w skansenie”; 

REPERTUAR KINA 

7 – 13 PAŹDZIERNIKA 2011

r KINO SOKÓŁ
BITWA WARSZAWSKA 1920 – pre-
miera 3D, Polska, historyczny, sean-
se: 7, 9 – 13 października g. 14, 16:15, 
18:30, 21; 8 października g. 19, 21:20; 
MNIAM! – premiera, Malezja, ani-
mowany, seanse: 7 – 13 paździer-
nika g. 14:30, 16:30 , oraz weeken-
dowe poranki: 8 – 9 października 
g. 11, 12:45; DAAS – premiera, Pol-
ska, kryminalny/historyczny/ko-
stiumowy, seanse: 7 – 10 październi-
ka g. 15:30, 19:15; 11 października g. 
17:15, 21:30; 12 października g. 15:30, 
19:15; 13 października g. 21:15; BON 
APPETIT! – premiera, Hiszpania/
Niemcy/Szwajcaria/Włochy, ko-
media romantyczna, seanse:7 – 13 
października g. 17, 20:30, KI – pre-
miera, Polska, obyczajowy, sean-
se: 7 – 10 października 17:30, 21:15; 
11 października g. 15:30; 12 paździer-
nika g. 17:30, 21:15; 13 października 
g. 15:30, 17:15; DRUGIE ŻYCIE LUCII, 
Włochy/Argentyna, dramat, seanse: 
7 – 13 października g. 18:45, WIECZ-
NOŚĆ I JEDEN DZIEŃ, Francja/Gre-
cja/Niemcy/Włochy, dramat, seans: 
11 października g. 19; DRIVE, USA, 
akcja/dramat, seanse: 7 – 13 paź-
dziernika g. 18:15, 20:15, KAŻDY MA 
SWÓJ EVEREST, pokaz multime-
dialny z Himalajów, spotkanie z po-
dróżnikiem Krzysztofem Wielickim, 
13 października g. 19.
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Nowa Wieś Europejska: Dziesięć lat 
temu redaktor Wojciech Molendowicz 
kierujący wówczas sądeckim oddzia-
łem Dziennika Polskiego na jego ła-
mach napisał „Bogu należy dzięko-
wać, że 50 lat temu przyszedł na świat 
Piotr Aleksander Kruk”. Komplement 
ten pojawił się z okazji Pana benefisu. 
Czy Piotr Kruk sprzed 10 lat to dziś ten 
sam siunek z Przemyśla? Czy może już 
warszawski dygnitarz?

Piotr Aleksander Kruk: A czy uwa-
żacie, że prawie 10–letni pobyt 
w Warszawie był w stanie Kruka 
zmanierować? Mój pobyt w stoli-
cy traktuję jako okazję do wyjed-
nania dla Sądecczyzny dodatko-
wego wsparcia w wielu sprawach. 
Przez moje biuro przewija się wie-
lu wójtów i burmistrzów, którzy 
korzystają z moich rad i pomocy. 
Wystarczy zapytać burmistrza Cy-
conia czy wójcinę Gromalę. Sądec-
czyzna zasługuje na większą niż do-
tąd kuratelę. Szkoda tylko, że nasi 
posłowie nie potrafią czasami zna-
leźć wspólnego języka w kwestiach 
dla regionu najistotniejszych. Być 
może lepsze nadejdzie po najbliż-
szych wyborach.

NWE: Podczas ubiegłorocznej powo-
dzi widziano Pana rozdającego płasz-
cze przeciwdeszczowe i żywność. Komu 
powodzianie zawdzięczają taką pomoc?

P.A.K.: Od 7 lat pracuję w Agencji Re-
zerw Materiałowych i to z jej zaso-
bów trafiła pomoc do powodzian. 
Jest to jedno z podstawowych 

działań ARM. Osobiście uczestni-
czyłem w dystrybucji tej pomocy 
w woj. małopolskim i podkarpac-
kim. Mając rozeznanie komu należy 
pomóc starałem się, aby wsparcie 
dotarło tam gdzie go oczekiwano. 
A to, że często osobiście zawoziłem 
i rozdawałem żywność lub sprzęt 
do likwidacji skutków powodzi, to 
taka już moja natura. Lubię poma-
gać innym, być potrzebnym.

NWE: Niejednokrotnie obdarowywał 
Pan placówki muzealne cennymi eks-
ponatami świadczącymi o historii re-
gionu. Wiemy, że ma Pan bogatą ich 
kolekcję, nie żal się z nią rozstawać?

P.A.K.: Patrząc na te pamiątki leżą-
ce w moich gablotach coraz czę-
ściej nabieram przekonania, że ich 
miejsce jest w salach muzealnych. 
Dzielenie się odnalezionymi świa-
dectwami historii to przyjemność. 
Zwłaszcza, że mam sporo szczę-
ścia w tych poszukiwaniach. Są-
deckie muzeum uważam za szcze-
gólnie uprawnione do otrzymania 
pamiątek z moich zbiorów. Ostat-
nio natrafiłem na XIX–wieczne do-
kumenty związane z honorowym 
obywatelem Nowego Sącza, praw-
nikiem Ludwikiem Zdańskim. Mało 
kto w Nowym Sączu jest w stanie 
o tej zacnej postaci cokolwiek po-
wiedzieć. Uznałem więc, że te do-
kumenty winny znaleźć się w mu-
zealnych zbiorach i tak też się stało. 
Aktualnie usilnie poszukuję sądec-
kich pamiątek związanych z osobą 
Marszałka Piłsudskiego. Nie chcę 

zapeszać, ale będziemy wkrótce 
świadkami ciekawej prezentacji.

NWE: W Sądeckiem znany jest Pan 
z działalności w Krynickim Towarzy-
stwie Fotograficznym, muszyńskim 
„Zefirku” a także w Stowarzyszeniu 
Polska–Wschód. Skąd na to wszyst-
ko czas?

P.A.K.: Wszystkie wymienione ro-
dzaje działalności stanowią moje 
pasje. W tym, co robię czuję się do-
brze. A jak wiadomo szczęśliwi cza-
su nie liczą. Jeżeli trzeba wsiadam 
w nocny autobus do Nowego Sącza 
i po 7 godzinach z przyjemnością 
oddaję się swojemu hobby. Cieszę 
się, jak wraz ze mną inni sprawia-
ją przyjemność zarówno sobie, jak 
i otoczeniu. Sądecczyzna sprzyja 
wszelkiej aktywności społecznej, 
trudno więc siedzieć tu z założo-
nymi rękami.

NWE: Jakie są Pana najbliższe plany?

P.A.K.: Przede wszystkim udane ob-
chody 50–lecia „Zefirka”. Wraz 
z kolegami przygotowujemy dla 
mieszkańców i gości Muszyny Air 
Show. Zapewniam, że emocji nie 
zabraknie. Jesienią zamierzamy 
też zorganizować w Nowym Sączu 

konferencję sprawozdawczo– wy-
borczą. Stowarzyszenia Współ-
pracy Polska–Wschód podsumo-
wującą 10 lat działalności na rzecz 
współpracy z krajami Wschodu. Je-
steśmy jedną z wyróżniających się 
organizacji terenowych w kraju. 

Czas też pomyśleć o artykule do 
następnego wydania NWE. Tym 
razem będzie to relacja z „kosmo-
dromu Muszyna”.

NWE: Zamierzenia interesujące, trzy-
mamy kciuki za ich realizację.

MÓWIĄ O KANDYDACIE

Małgorzata Gromala – wójt gminy Podegrodzie:
Piotra Kruka traktuję jako ambasadora sądeckich spraw w stolicy. Nigdy 
nie odmawia pomocy, a jego pogoda ducha pomaga otworzyć niejedne 
drzwi warszawskich urzędów.

Juliusz Jarończyk – prezes Krynickiego Towarzystwa
Fotograficznego i muszyńskiego „Zefirka”: Cenimy Go za jego zmysł or-
ganizacyjny. W naszym gronie jest duszą towarzystwa. Dzięki jego za-
angażowaniu udało się zrobić wiele dla regionu; „Wprawdzie urodziłem 
się na ziemii przemyskiej, ale moim domem zawsze jest Sądecczy-
zna.”– mawia Piotr

dr inż. Witold Wiśniowski – dyrektor Instytutu Lotnictwa:
Mało jest ludzi, którzy tak jak Piotr, z pasją podchodzą do pomocy in-
nym. Jeżeli uda mu się zasiąść na Wiejskiej to Sądecczyzna tylko na tym 
wygra. To dobry fachowiec, życzę mu wyborczego sukcesu.

Tadeusz Nowosielski – emeryt z Rabki:
Od lat obserwuję Piotra Kruka jako niestrudzonego propagatora współ-
pracy ze Wschodem. Dla naszego dobra stosunki z naszymi wschodnimi 
sąsiadami powinny być jednym z priorytetów naszej polityki zagranicznej. 
Nic tak bowiem nie łaczy jak uczciwie prowadzone wspólne interesy.

KW
 S

LD

PIOTR KRUK – od wielu lat przyjaciel i redaktor naszej redakcji, 
inicjator wielu wydarzeń i imprez propagujących szacunek dla 
tradycji i małych ojczyzn, członek Klubu Miłośników Ziemi Są-
deckiej, politolog, członek zarządu Krynickiego Towarzystwa 
Fotograficznego, muszyńskiego Klubu Modelarskiego „Zefi-
rek”, Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód w Nowym 
Sączu, Kandydat na posła z listy SLD w okręgu nowosądeckim.

PIOTR ALEKSANDER KRUK

Bezpartyjny. Lat 59. Wykształcenie 
wyższe – politolog, dziennikarz. 
Były dyrektor rynku wschodniego 
nowosądeckiego „Konspolu” i wi-
ceprezes Agencji Rynku Rolnego. 
Obecnie pracuje w Agencji Rezerw 
Materiałowych. Działacz wielu 
stowarzyszeń. Wiceprezes zarzą-
du małopolskiego Stowarzyszenia 
Współpracy Polska–Wschód, czło-
nek zarządów Krynickiego Towa-
rzystwa Fotograficznego i Klubu 
Modelarskiego „Zefirek” w Muszy-
nie. Działacz lotnictwa sportowe-
go. Były korespondent telewizyjnej 
„Kroniki Krakowskiej”. Aktual-
nie w zespole redakcyjnym „Nowej 
Wsi Europejskiej”.

Moment przekazania pamiątkowych dokumentów ze zbiorów Piotra 
Kruka dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robertowi 
Ślusarkowi

Forum Ekonomiczne, Krynica Od lewej: Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski, Piotr Kruk

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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O G ŁO S Z E N I E  o  p r z e t a r g u  n a  s p r z e d a ż  n i e r u c h o m o ś c i

Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu 

OGŁASZA PRZETARG
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i prawa własności budynków stanowiących odrębną nieru-

chomość,  położonych w Nowym Sączu przy ul. Zielonej nr 27
Przetarg dotyczy terenu, na który składają się: 

h działka ewidencyjna nr 176/1 obr. 107, o pow. 07434 ha, 
położona w Nowym Sączu przy ul. Zielonej 27 (działka będąca 
w użytkowaniu wieczystym Miasteczko Multimedialne Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Nowym 
Sączu wraz z budynkiem hali będącym odrębnym od gruntu 
przedmiotem własności) obj. KW nr: NS1S/00032138/2
h działka ewidencyjna nr 177 obr. 107, o pow. 0.4407 ha, 
położona w Nowym Sączu przy ul. Zielonej 27 ( działka bę-
dąca w użytkowaniu wieczystym Miasteczko Multimedialne 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w No-
wym Sączu) obj. KW nr: NS1S/000039347/9
h działka ewidencyjna nr 178 obr. 107, o pow.0,0783 ha po-
łożona w Nowym Sączu przy ul. Zielonej 27 (działka będąca 
w użytkowaniu wieczystym Wyższej Szkoły Biznesu – Natio-
nal Louis University (WSB – NLU)

Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z  siedzibą w Nowym Sączu posiada umocowanie do 
reprezentowania WSB – NLU w sprawie dotyczącej sprzedaży 
prawa wieczystego użytkowania działki nr 178 w obr. 107.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Nowego Sącza, „Nowy Sącz – 1”, działki położo-
ne są w terenach o symbolach III.3.UN(1) oraz III.4.U/S(1).
W dniu 01.09.2008r. został złożony Wniosek o wprowadze-
nie zmian do MPZP „Nowy Sącz – 1” (wnioskowane przezna-
czenie podstawowe terenu – teren usług typu: laboratoria, 
pracownie, ochrona zdrowia, gastronomia, rzemiosło; han-
dlu o powierzchni sprzedaży do 2000m2; obiekty o charak-
terze biurowym)
Hala zlokalizowana na działce nr 176/1 w obr. 107 zajęta jest 
obecnie na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 
do dnia 31.08.2012r., na cele prowadzenia w niej szkoły te-
nisa ziemnego.
Szczegółowe informacje na temat stanu prawnego nierucho-
mości można uzyskać w  sekretariacie Miasteczko Multime-
dialne Spółka z o.o. w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, budynek 
C, pok. nr 135 (tel.: 18 44 99 463, fax: 18 44 99 461; biuro@
miasteczkmultimedialne.pl)
Przetarg będzie miał formę otwartej licytacji. Jedno postą-
pienie w licytacji wynosi 10.000 zł. 

Jest to drugi termin licytacji. Cena wywołania została obni-
żona i wynosi: 2.650.000 zł (+ VAT).
Osoby mające zamiar wzięcia udziału w licytacji zobowiąza-
ne są do wpłacenia tytułem wadium kwoty równej 3 % ceny 
wywołania, tj. kwoty 79 500 zł. 
Pieniądze mają zostać wpłacone na rachunek bankowy Mia-
steczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z  siedzibą w Nowym Sączu, nr rachunku: 98 1050 
1722 1000 0023 5050 2858 ING Bank Śląski Oddział w No-
wym Sączu, w  terminie do dnia 13.10.2011r. (data zaksię-
gowania wpłaty na koncie Miasteczko Multimedialne Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością). W tytule przelewu pro-
szę wpisać: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości – ul. Zie-
lona 27”.
Przed przystąpieniem do licytacji osoby, które będą miały 
zamiar brać w  niej udział zobowiązane będą do podpisa-
nia oświadczenia, iż wyrażają zgodę, by wpłacone wadium, 
w przypadku wygrania przez tę osobę przetargu, stanowiło 
zadatek zgodnie z przepisem art. 394 kodeksu cywilnego. 
Oświadczenia te, w  przypadku osób prawnych muszą być 
złożone przez osoby i w sposób właściwy dla reprezentowa-
nia danego podmiotu. Prawidłowość reprezentacji ma wyka-
zać każdy z oferentów. 
Oświadczenia zostaną podpisane w obecności komisji prze-
targowej lub mogą zostać przedstawione w formie pisemnej 
z podpisem urzędowo poświadczonym.
Przystępujące do przetargu osoby fi zyczne pozostające 
w związku małżeńskim zobowiązane są do złożenia pisem-
nego oświadczenia o wyrażeniu przez drugiego małżonka 
zgody na zaciągnięcie przez nie zobowiązania nabycia nie-
ruchomości. Podpis pod oświadczeniem małżonka złożony 
ma być przed komisją przetargową lub poświadczony no-
tarialnie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz 
przedłożenie komisji przetargowej:

1.  dowodu wpłaty wadium;
2.  dowodu tożsamości – w przypadku osób fi zycznych;
3.  w przypadku osób prawnych i innych jednostek organiza-

cyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podle-
gających rejestracji:

a)  aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomoc-
nictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentują-
cych podmiot oraz 

b)  Uchwały Wspólników, Zgromadzenia Wspólników lub 
Akcjonariuszy lub innego właściwego organu o wyra-
żeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miasteczko Multimedialne 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, 
ul. Zielona 27, budynek C, pok. 132, w dniu 14.10.2011r. 
o godz. 11.00 .
Warunkiem rozstrzygnięcia przetargu, jest uzyskanie ceny wyż-
szej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. 
Przetarg odbędzie się niezależnie od liczby osób przystępu-
jących do przetargu. Przetarg wygra osoba, która zaoferuje 
cenę najwyższą. W przypadku jednakowej oferty kilku ofe-
rentów wygrywa osoba, która pierwsza zgłosiła cenę w tej 
wysokości.
W przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu lub w przypadku 
unieważnienia przetargu wadium wpłacone przez oferen-
tów zostanie zwrócone w  tym samym lub następnym dniu 
na wskazane przez oferentów rachunki bankowe. 
W  przypadku rozstrzygnięcia przetargu wadium wpłacone 
przez osobę, która wygra przetarg stanowić będzie zadatek 
w rozumieniu przepisu art. 394 kc. 
Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie im 
zwrócone w  tym samym lub następnym dniu na wskazane 
przez nich rachunki bankowe.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do za-
warcia umowy sprzedaży nieruchomości w  terminie do 14 
dni od rozstrzygnięcia przetargu. Warunkiem zawarcia umo-
wy będzie wpłata, na dzień przed podpisaniem umowy, na 
rachunek bankowy Sprzedającego pozostałej części ceny 
sprzedaży. Nie wpłacenie ceny w  tym terminie traktowane 
będzie jako nie przystąpienie do umowy, dające podstawę 
do przepadku zadatku.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz ewentualnej umowy 
przedwstępnej ponosić będzie kupujący.
Miasteczko Multimedialne Spółka z  ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zastrzega sobie pra-
wo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Oświadczenie o unieważnieniu przetargu może zostać złożo-
ne w terminie do 3 dni od dnia licytacji.

Limanovia stała się 
dumą miasta, a stadion 
powodem do wstydu

To wydarzenie z pewnością przejdzie 
do sportowej historii regionu. Trze-
cioligowa Limanovia zagra w 1/8 Pu-
charu Polski z mistrzem kraju - Wisłą 
Kraków. Czy jednak mecz na pewno 
odbędzie się w Limanowej? Czy mia-
sto jest przygotowane na takie przed-
sięwzięcie? Plany może pokrzyżo-
wać… telewizja.

Mistrz Polski przyjedzie do Li-
manowej prawdopodobnie pod ko-
niec października. Dla kibiców bę-
dzie to wielkie wydarzenie. Większość 
spotkań 1/8 Pucharu Polski odbędą 
się między 18 a 20 października. Ze 
względu na występy polskich dru-
żyn w europejskich pucharach z tego 
terminu nie może skorzystać jednak 
Wisła i Legia Warszawa. Być może Li-
manovia swój pojedynek w 1/8 fina-
łu rozegra tydzień później. Zwiększa 
to szansę na transmisję telewizyjną.

– Czy jednak transmisja z obiek-
tów Limanovii jest możliwa?

– Trudno w tej chwi-
li powiedzieć – powie-
dział Ryszard Kulma, pre-
zes Limanovii. – Będziemy 
się starać, aby wszystko 
przygotować jak należy, 
ale nie wiemy jakie zosta-
ną przed nami postawio-
ne wymogi.

 W 1/16 PP Legia grała 
na wyjeździe z Rozwojem 
Katowice. Telewizja mia-
ła duże problemy techniczne z trans-
misją. Gospodarzom postawiono ul-
timatum – albo pieniądze za prawa do 
transmisji i mecz na innym stadionie, 
albo mecz na obiektach Rozwoju, ale 
bez transmisji. Katowicki klub wo-
lał grać przed własną publicznością. 
Transmisji nie było i Rozwój stracił 
sporą sumę. Co jeśli taki dylemat bę-
dzie miała Limanovia?

 - Rzeczywiście po losowaniu po-
wiedziano mi, że może być telefon 
od zainteresowanej telewizji, która 
zapewne przedstawi swoje warun-
ki – powiedział Michał Ruchałowski, 

reprezentujący Limanovię na losowa-
niu. – W skrajnym przypadku może 
być żądanie rozegrania spotkania na 
innym stadionie. Jednak w tej chwili 
to tylko gdybanie. Musimy poczekać 
na konkretne rozmowy.

- Jeśli taki warunek otrzymamy, to 
mimo wszystko chciałbym, aby spo-
tkanie odbyło się w Limanowej – po-
wiedział Ryszard Kulma. – Ten mecz 
jest przede wszystkim wielkim świę-
tem dla naszych kibiców i wielką pro-
mocją dla miasta. Jednak wierzę, że 
w razie zainteresowania ze strony 
telewizji, transmisja będzie mogła 

się odbyć na naszym sta-
dionie. Mamy sporo cza-
su, żeby się przygotować.

Jest jeszcze kwestia 
bezpieczeństwa. Oprócz 
wielkiego zainteresowa-
nia miejscowych kibiców, 
można również spodzie-
wać się najazdu krakow-
skich kibiców. Do Limano-
wej mają przecież bardzo 
blisko. – Uważam, że pod 

względem organizacyjnym i za-
pewnienia bezpieczeństwa jesteśmy 
przygotowani na spotkanie z Wisłą 
na własnych obiektach – kontynu-
uje Ryszard Kulma.

- Jesteśmy zadowoleni z wyniku 
losowania – powiedział Marian Taj-
duś, trener Limanovii. - Jak spaść to 
z wysokiego konia, ale nie poddaje-
my się przed meczem.

Największym hamulcem dla dal-
szego rozwoju limanowskiej pił-
ki może być… stadion. Na początku 
sierpnia prezes MKS Limanovia Ry-
szard Kulma wysłał do burmistrza 

miasta pismo, w którym podniósł 
problem stadionu Limanovii, który 
powstał w latach 1958-1961. - Spon-
sor pierwszego zespołu seniorów 
planuje w najbliższych trzech la-
tach awans drużyną do II ligi, co 
wymaga znacznego zwiększenia 
standardu stadionu. Dlatego pra-
gniemy aby Pan Burmistrz rozwa-
żył możliwość – wzorem innych 
miast: Kraków, Nowy Sącz, Po-
znań, Mrągowo, budowy nowego 
obiektu piłkarskiego np. pod szpi-
talem lub rozbudowania stadionu w 
Łososinie Górnej z wykorzystaniem 
środków unijnych, tak aby można 
było rozgrywać mecze w tej klasie 
rozgrywek - napisał prezes.

Burmistrz prezesowi jednak nie 
odpowiedział. Dyskusja o nowym sta-
dionie rozgorzała po zwycięstwach 
Limanovii w rozgrywkach III ligi oraz 
sukcesie w Pucharze Polski, gdzie 
Limanovia w 1/16 wygrała z Lechią 
Gdańsk. Jej ciąg dalszy z pewnością 
będzie miał miejsce po meczu z Wisłą.

JACEK BUGAJSKI

Limanowa czeka na Wisłę Kraków
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Na koniec tygodnia Na naszej uroczystości z okazji pierwszej rocznicy ukazywania się „Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego” spotkało się ponad sto osób. W piątkowy wieczór najwięcej 
mówiło się oczywiście o czytaniu. Nie tylko gazet zresztą. Ale po kolei:

Prezydent Ryszard 
Nowak kokietował, 
że choć w zasadzie 
nic nie czyta to… 
wszystkie najistot-
niejsze teksty i tak 
lądują na jego biurku

Z kolei rektor 
WSB-NLU Krzysztof 

Pawłowski nawet na 
moment nie mógł 

się oderwać od czy-
tania, zachęcając do 

lektury posła Arka-
diusza Mularczyka.

Zaczytanie konkuren-
tów wykorzystał Leszek 
Zegzda wygłaszając 
krótki referat o wyż-
szości słowa drukowa-
nego nad telewizją, nie 
przejmując się plotka-
mi, jakoby był właści-
cielem jakiejś gazety 
i jakiejś telewizji.

Lider SLD 
Kazimierz Sas 

i senator Stani-
sław Kogut też 

dużo czytają, 
choć w ostat-

nim czasie 
głównie reklamy 

wyborcze.

Przywiązanie do słowa 
pisanego wyraził też jezuita 
o. Stanisław Majcher wrę-
czając Wojciechowi Molen-
dowiczowi duchową biografię 
Ronalda Reagana.

Barbara Porzucek, jak 
wiadomo, czyta wszystko co 

się tylko ukazuje drukiem, 
ostatnio jednak postawiła na 
rękodzieło ludowe wyrabia-

jąc m.in. ludowe świątki.

Poseł Andrzej Czerwiński niemal cały wieczór 
dyskutował z Małgorzatą Mordarską-Dudą 

o przeczytanej niedawno książce pt. „Stra-
tegia zwycięskiej kampanii”. Z kolei redaktor Jerzy Wideł dyskutował z Maciejem Kurpem o tym, 

czego ostatnio nie czytał. Otóż już od kilku tygodni Wideł nie czytał 
w DTS felietonów Kurpa, ale jak widać, forma pana Macieja idzie 
wyraźnie w górę. Rozmowie przysłuchuje się z uwagą Jarosław 
Rola. On też czyta wszystko, nawet swoje własne felietony.

A na koniec wszy-
scy goście delek-
towali się lekturą 
tortu w kształcie 
„Dobrego Tygo-

dnika Sądeckiego” 
przygotowanego 

przez mistrza 
świata cukier-
ników Roberta 

Wołczańskiego.


