
w
w

w
.d

ts
24

.p
l

GAZETA BEZPŁATNA
Nr 39 (52), 13 października 2011

N O W Y  S Ą C Z  |  L I M A N O W A  |  G O R L I C E  |  K R Y N I C A  |  M U S Z Y N A  |  P I W N I C Z N A  |  S T A R Y  S Ą C Z  |  M S Z A N A  D O L N A  |  G R Y B Ó W  |  B O B O W A  |  B I E C Z

www.sacz.in – klikasz i wiesz!

R E K L A M A

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

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

DIAGNOSTYKA:

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

•  USG naczy  
– COLLOR DOPPLER

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

pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

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

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

•  Chirurgia Naczyniowa m.in.
ylaki ko czyn dolnych 

metoda tradycyjna 
i laserowa

•  Chirurgia Urazowo-

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

NZOZ „OSTEODEX” 
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy 

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

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

•  BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:

KR GOS UP, BIODRO-SZYJKA 

KO CI UDOWEJ

OSTEOPOROZA

Otwieramy specjalny fundusz 
na usamodzielnienie się czwórki 
limanowskich sierot

Bez niepokoju 
patrzeć w przyszłość
Czternaście lat temu zmarł ich ojciec. 
Pięć lat później mama. Agnieszka, Justy-
na, Paulina i Karol Kowalscy zostali sami. 
Są niezwykłym rodzeństwem. Bardzo 
się kochają i wspierają w każdej sytuacji. 
Mogą przecież liczyć tylko na siebie. Los 
ciężko doświadczył te dzieci. To jednak 
my możemy sprawić, by bez niepokoju 
patrzyły w przyszłość.  J Str. 7

ARKADIUSZ  MULARCZYK 
45 801

PIOTR  NAIMSKI 
5 388

ANNA PALUCH 
9 764

BARBARA BARTUŚ 
14 652

EDWARD SIARKA 
13 264

WIESŁAW JANCZYK 
13 993

ANDRZEJ ROMANEK 
9 743

ANDRZEJ CZERWIŃSKI
 16 723

ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 
15 345

MARIAN CYCOŃ 
10 678 

STANISŁAW KOGUT 
 102 185

To ich wybraliśmy
J Str. 4-5
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Daj się złowić w sieć: www.sacz.in

TEATR . To, że została aktorką za-
wdzięcza przyjacielowi, Józefowi Kło-
sowskiemu. Debiutowała na scenie 
Domu Pierackiego, miała wówczas 
12 lat. W niedzielę po raz kolejny wy-
stąpiła przed sądecką publicznością. 
Wraz z aktorami Teatru Narodowego 
96–letnia, pochodząca z Kosarzysk, 
Danuta Szaflarska otworzyła sztu-
ką „Daily Soup” XV Jesienny Festiwal 
Teatralny. 

Znakomita aktorka, przed laty 
gwiazda TN, rolą Babki w „Daily 
Soup” powróciła na scenę war-
szawskiego teatru, ale i rodzime-
go, w którym debiutowała jako 
aktorka. Miała 12 lat, kiedy zagrała 
w sądeckim Teatrze Towarzystwa 
Dramatycznego, którym kierował 
wybitny malarz Bolesław Barbacki. 

– Grałam w „Horsztyńskim” 
rolę Michasia, bo byłam wów-
czas bardzo niska, dopiero później 
urosłam – śmieje się nie grzesząca 
wzrostem Danuta Szaflarska, za to 
grzesząca energią i pogodą ducha. 

Na spotkaniu z dziennikarzami 
wspominała swoją drogę do karie-
ry aktorskiej. Wejście do zawodu 
zawdzięcza przyjacielowi Józefowi 
Kłosowskiemu, który poinformo-
wał ją o istnieniu Państwowego In-
stytutu Sztuki Teatralnej i osobiście 

zabrał do Warszawy w dniu egza-
minów wstępnych. 

– Nie wiedziałam nawet, że jest 
taka szkoła w Polsce. Studiowa-
łam wówczas w krakowskiej Wyż-
szej Szkole Handlowej – wspomi-
na Szaflarska. 

Wykorzystując okazję, że go-
ści w Nowym Sączu, odwiedziła 
skansen, w którym kręcono sceny 
do filmu Agnieszki Holland „Jano-
sik. Prawdziwa historia”, w któ-
rym grała rolę babci Janosika.

– Cieszę się, że mogłam ponow-
nie tu przyjechać. Jak spotkam 
Agnieszkę, to jej opowiem – mówi 
Szaflarska. 

W rodzinne strony stara się 
przyjeżdżać przynajmniej raz 
w roku. W Kosarzyskach, skąd po-
chodzi, wybudowała sobie nawet 
mały domek. 

***
Dziś, 13 października, na sce-

nie MOK zagra kolejna aktorka 
z Sądecczyzny, rozpoczynająca 
dopiero swą karierę – Karolina 
Fortuna. Wystąpi w sztuce „Lal-
ki” Teatru im. S.I. Witkiewicza. 
Warto dodać, że Fortuna również 
debiutowała na deskach Miej-
skiego Ośrodka Kultury w No-
wym Sączu. 

(ART)

Jak kosz owoców
Conde de Alicante Seleccion Blanco 
Hiszpania z regionu Alicante jest aro-
matycznym i delikatnym białym wi-
nem. Łagodne i eleganckie o jasno–
słonecznym kolorze. Jego subtelny 
aromat i słodkawy smak przywodzi na 
myśl kosze pełnych dojrzałych owo-
ców. Idealne wino do codziennej kon-
sumpcji lub jako dodatek do ciast 
i owoców. Na zdrowie!

MACIEJ MENTEL
Dom Kawy i Wina

W ŚWIECIE WINA

Danuty Szaflarskiej powrót 
na sądecką scenę

Kandydaci do kamieniołomu
Trzy osoby w wieku ok. 16–18 lat wtargnęły na ul. Wą-
ską w Nowym Sączu, rzucając na jezdnię kostkę bruko-
wą z chodnika i powodując wstrzymanie ruchu. Utwo-
rzył się korek na prostopadłej do Wąskiej ul. Ducha Św., 
po tym, jak jeden z kierowców najechał na wyrzuconą 
kostkę i uszkodził samochód. Sprawcom grozi… No wła-
śnie – nie grozi nic. 
Tak mogłaby jedynie wyglądać policyjna notka praso-
wa z 6 października z godz. 15.20, gdyby poszkodowa-
nemu udało się dodzwonić na policję. Frustracja kie-
rowców jednak narastała, więc sami usunęli przeszkodę 
i pomogli przejechać nadzianemu na bruk samochodo-
wi. Wszyscy się porozjeżdżali, a na ulicy została grupa 

uczniów z pobliskiego liceum, którzy mieli kupę radości 
z wybryku swoich kolegów. 
Uczniom się po prostu w szkole nudzi! A takim zacho-
waniem dają jedynie – źle niestety odczytywane przez 
dorosłych – sygnały, że oni woleliby zamiast siedzieć 
w szkole, pracować, choćby w kamieniołomie – a to, 
okazuje się, całkiem dochodowy interes. Najlepszą re-
komendację wystawiliby im świadkowie zdarzenia, któ-
rzy pełni podziwu patrzyli, z jaką prędkością trzech wy-
rostków przewala kostkę brukową z chodnika na jezdnię. 
Gdyby z takim samym zapałem przyłożyli się do pracy, 
to może zdążylibyśmy i z autostradami na Euro 2012.

(PEK)

SMS

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA
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mechanika maszyn 
spalinowych

z doswiadczeniem

Zgł. tel. 601 213 268

E D U K A C J A .  Liczba godzin lekcyjnych 
z plastyki w szkołach z reformy na re-
formę jest coraz mniejsza. Odbiera to 
utalentowanym artystycznie uczniom 
możliwość rozwoju ich umiejętności. 
Z myślą o tych uzdolnionych osobach, 
które poważnie wiążą przyszłość ze 
swoją pasją, powstała w Nowym Są-
czu Szkoła Rysunku Odręcznego For-
mat Studio. 

Małgorzata Oleksy, właścicielka szko-
ły, od zawsze lubiła rysować. Chcia-
ła studiować architekturę, więc, bę-
dąc w szkole średniej, szukała pomocy 
u osób, które mogłyby przygotować ją 
do egzaminu na wydział architektury.

– Szkoła średnia, do której chodzi-
łam, nie dawała takiej możliwości, 
a w pobliżu mojego miejsca zamiesz-
kania nie było placówki, w której mo-
głabym zdobyć potrzebne do speł-
nienia swoich marzeń umiejętności. 
Musiałam jeździć do Krakowa na lek-
cje, tracąc czas i pieniądze na do-
jazdy. Stąd teraz pomysł na otwar-
cie własnej szkoły w Nowym Sączu, 
gdzie nie brakuje utalentowanych 
uczniów, którzy chcieliby tak jak ja 
studiować architekturę – mówi Mał-
gorzata Oleksy. 

Dodaje, że teraz kierunki inżynie-
ryjne, techniczne stają się coraz bardziej 
popularne. W ubiegłym roku kandy-
datów na Wydział Architektury w Poli-
technice Krakowskiej było statystycz-
nie 6,7 na jedno miejsce. Bez solidnego 
przygotowania, trudno się dostać. 

– A trzeba powiedzieć, że wykona-
nie dobrych dwóch rysunków: z na-
tury, na podstawie przedstawionych 
brył, i z wyobraźni – to 70 procent suk-
cesu przy rekrutacji – zaznacza Grze-
gorz Knurowski, koordynator projektu.

Szkoła Rysunku Odręcznego w No-
wym Sączu ukierunkowana jest nie 
tylko na kształcenie przyszłych stu-
dentów architektury. Daje szansę roz-
woju każdemu, kto lubi i chce rysować. 
Tu nie ma ograniczeń wiekowych.

– Dzwonią do mnie rodzice, któ-
rzy chcieliby zapisać swoje kilkulet-
nie dzieci, bo widzą w nich potencjał. 
Zapraszam! Z doświadczenia bowiem 
wiem, że im uczeń młodszy, tym 
szybciej się uczy, nie zatracając jed-
nocześnie w sobie swojej wrodzonej 
wyobraźni i kreatywności – twierdzi 
Małgorzata Oleksy. 

– Zapraszamy także dorosłych, 
którzy również chcą rozwijać swo-
je talenty lub nauczyć rysunku, oraz 
uczniów, którzy zdają maturę z hi-
storii sztuki. Dla nich przygotowali-
śmy cykl wykładów – dodaje Grzegorz 
Knurowski. 

Zajęcia są prowadzone w małych, 
maksymalnie kilkuosobowych gru-
pach. Jak podkreśla właścicielka For-
mat Studio, każdy ma bowiem swój 
styl, wypracowane metody pracy, 
tempo nauki, więc do każdego należy 
podejść w sposób indywidualny. 

– W życiu chcę zawsze robić to, co 
lubię. A kocham rysować, projekto-
wać, dlatego mam zamiar studiować 
architekturę. Moim zdaniem to za-
wód z przyszłością. Dzięki tej szko-
le, myślę, uda się zrealizować moje 
plany – mówi Paulina Padoł, jedna 
z uczennic szkoły. 

Przyznaje, że zanim się dowiedziała 
o istnieniu Format Studio, szukała po-
dobnej szkoły, w Krakowie. 

– Na szczęście ktoś pomyślał, by 
ułatwić naukę takim osobom jak ja 
– dodaje uczennica I LO w Nowym 
Sączu. 

Architektura – zawód z przyszłością 
R E K L A M A

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:

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

• wk adki ortopedyczne, kliny, aparaty koryguj ce halluksy,
• sprz t toaletowy do piel gnacji osób le cych,

• wyroby przeciwodle ynowe, 
   Medisorb – system wilgotnego gojenia ran, 

• 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

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

Rekrutacja odbywa  si  b dzie w trakcie spotka  informacyjno —rekrutacyjnych oraz drog  
pocztow  poprzez przes anie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres Biura Projek-
tu: Centrum Szkoleniowe Masterlang ul. Cha upnika 12C/4, 31–464 Kraków.
Aktualne informacje o miejscach i terminach spotka  informacyjno–rekrutacyjnych, 
a tak e miejscach i terminach szkole  s  dost pne pod numerem tel. 696 811 396, 
adresem email biuro@malopolska45.eu i na stronie www.malopolska45.eu

SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ 
ZA 10% CENY!!!

KURS J ZYKA ANGIELSKIEGO
KURS KOMPUTEROWY

Szkolenia skierowane s  do osób:
 które uko czy y 45 roku ycia
  zatrudnionych na terenie woj. ma opolskiego poza powiatem m. Kraków na podstawie 
umowy o prac  lub cywilnoprawnej

 nieprowadz cych w asnej dzia alno ci gospodarczej
 gotowych pokry  10% kosztów 
 z w asnej inicjatywy zg aszaj cych ch  podniesienia kwali  kacji zawodowych.

Koszt szkolenia
– j zykowe —3,99 z /godz.
– komputerowe —2,99 z /godz.

Szkolenie j zykowe (j zyk angielski)
Zaj cia, na ró nych poziomach zaawansowania, b d  si  odbywa  w weekendy (sobota 
i niedziela), w wybranym o rodku hotelowo–szkoleniowym w powiecie w a ciwym dla miejsca 
zatrudnienia (na terenie województwa ma opolskiego z wyj tkiem powiatu m. Kraków). Kursanci 
maj  zapewnione zakwaterowanie, wy ywienie, materia y szkoleniowe (w tym podr czniki) oraz 
cz ciowy zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad osobami zale nymi.
Zapraszamy na intensywne, konwersacyjne kursy j zykowe (88 h) nastawione na prze amanie 
bariery w pos ugiwaniu si  j zykiem obcym. Zaj cia b d  prowadzone innowacyjn  i bardzo 
skuteczn  metod  „ca kowitego zanurzenia w j zyku” co oznacza, e lektorzy egzekwuj  od 
s uchaczy porozumiewanie si  w j zyku obcym – w stopniu adekwatnym do ich mo liwo-
ci i poziomu zaawansowania – przez ca y czas trwania kursu, a wi c tak e poza godzinami 

regularnych zaj  np. w czasie przerw, posi ków, czasu wolnego itp. Zaj cia b d  si  odbywa  
w grupach rednio 9 osobowych, przez 6 weekendów w okresie ok. 12 tygodni. Zaj cia zako -
cz  si  egzaminem mi dzynarodowym TOEIC i wydaniem certy  katu. Uczestnicy wezm  tak e 
udzia  w szkoleniu 8h z zakresu kompetencji spo ecznych.
Wk ad w asny uczestnika wynosi 383,41 z .

Szkolenie komputerowe
Proponujemy Pa stwu równie  szkolenia komputerowe z zakresu obs ugi komputera, programu 
operacyjnego Windows, pakietu MS O   ce (Word, Excel, Power Point, Outlook Express) oraz 
pos ugiwania si  Internetem w pracy. Zaj cia prowadzone s  przez do wiadczonych trenerów, 
w grupach 8–10 osobowych, na dwóch poziomach zaawansowania i obejmuj  50 godzin 
lekcyjnych zaj , które b d  si  odbywa  w dni powszednie, w godzinach popo udniowych, 2–3 
x w tygodniu po ok. 3 godziny lekcyjne (17 spotka ). O zapisie do danej grupy decyduje m.in. 
ankieta umiej tno ci komputerowych, któr  nale y wype ni  z chwil  zapisu na kurs. Uczestnicy 
wezm  tak e udzia  w szkoleniu 8h z zakresu kompetencji spo ecznych. Zaj cia obejmuj  syllabus 
kursu ECDL e–Ci  zen i zostan  zako czone egzaminem i wydaniem tego  certy  katu.
Wk ad w asny uczestnika wynosi 173,44 z .

Projekt wspó  nansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

GOSPODARKA.  Ministerstwo Gospodarki daje 
28 mln zł na remont pijalni wód w Krynicy–
Zdroju. 10 mln dołoży województwo małopolskie 
z unijnego programu MRPO. Całość ma koszto-
wać nawet 45 mln zł i zagwarantować, że Sopot 
nie zabierze Krynicy Forum Ekonomicznego.

– Dzięki gwarancjom samorządu regional-
nego udało nam się podpisać umowę z In-
stytutem Studiów Wschodnich na organi-
zację forum w Krynicy przez kolejne 10 lat 
– mówi Marek Sowa, marszałek wojewódz-
twa małopolskiego.

Przekazane pieniądze mają pomóc w stwo-
rzeniu ośrodka konferencyjnego i wzbogace-
niu oferty uzdrowiska. Większość funduszy 

zostanie wydana na remont pijalni głów-
nej, która jest wizytówką miasta, szczegól-
nie w trakcie trwania Forum Ekonomicznego.

– Kierowałem się w tym wszystkim jed-
ną, najważniejszą zasadą – Uzdrowisko 
Krynica Żegiestów SA jest na liście spółek, 
które nie będą sprywatyzowane. Żeby kon-
kurować z innymi, prywatnymi uzdrowi-
skami, tam musi pojawić się kapitał – tłu-
maczy Aleksander Grad, minister gospodarki.

Pieniądze pójdą też na remont instala-
cji ciepłowniczej, tak żeby ograniczyć koszty 
eksploatacji uzdrowiska i modernizację jed-
nego ze skrzydeł Starego Domu Zdrojowe-
go. Wszystkie prace mają zostać zakończone 
w połowie 2013 r.  (JUR)

Powietrze 
w Nowym 
Sączu 
zabija?
Światowa Organizacja Zdrowia alar-
muje, że poziom zanieczyszczenia 
pyłami PM 10 jest w Polsce zbyt wy-
soki. Normą bezpieczną dla zdro-
wia jest 20 mikrogramów, a w No-
wym Sączu jest ich aż 51 na metr 
sześcienny.

Powietrze w Nowym Sączu jest 
jednym z najgorszych, jakim od-
dychamy w Polsce. PM 10 oznacza 
drobiny, znajdujące się w powie-
trzu, o rozmiarach równych bądź 
mniejszych niż 10 mikronów. Dro-
biny te są na tyle małe, by wnik-
nąć przez płuca do krwioobiegu. 
Grozi to uszkodzeniem organów 
wewnętrznych, a nawet chorobą 
nowotworową. 

Zanieczyszczenie tego typu 
emitowane jest w dużych ilościach 
podczas spalania węgla. Duże na-
tężenie ruchu również sprzyja po-
garszaniu się jakości powietrza, 
ponieważ w spalinach i unoszo-
nym kurzu też znajdują się drobi-
ny PM 10.

Bardziej zanieczyszczone powie-
trze niż Nowy Sącz mają tylko Kra-
ków (64 mikrogramy) i Rybnik (54 
mikrogramy). 

Najlepsze wyniki w Polsce zano-
towano natomiast w Gdańsku (18 
mikrogramów), Elblągu (19) i Ko-
szalinie (19). Na blisko 70 miast, ja-
kie objęto badaniem, tylko te trzy 
zmieściły się w granicach, które 
uznano za nieszkodliwe dla ludz-
kiego zdrowia i życia.

(JUR)

Sopot nie zabierze Krynicy Forum Ekonomicznego
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R E K L A M A

Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in

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

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA

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

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

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

PEŁNA LISTA WYNIKÓW WYBORÓW 
DO SEJMU W OKRĘGU NR 14

(Obok nazwiska kandydata liczba i procent uzy-
skanych głosów. Tłustym drukiem kandydaci, 
którzy uzyskali mandat).

LISTA NR 1 – Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość

1. Mularczyk Arkadiusz 45 801, 16,43% 
2. Naimski Piotr Aleksander 5 388, 1,93% 
3. Paluch Anna 9 764, 3,50% 
4. Bartuś Barbara Halina 14 652, 5,25% 
5. Siarka Edward 13 264, 4,76% 
6. Janczyk Wiesław Stanisław 13 993, 5,02% 
7. Romanek Andrzej Stanisław 9 743, 3,49% 
8. Piczura Jan 3 817, 1,37% 
9. Ciągło Edward 4 270, 1,53% 
10. Filipiak Ewa 3 513, 1,26% 
11. Poręba Antoni Marian 2 606, 0,93% 
12. Dorula Leszek 3 660, 1,31% 
13. Nowak Alicja 2 564, 0,92% 
14. Sułkowski Stanisław Jan 1 497, 0,54% 
15. Borzęcki Michał Piotr 3 006, 1,08% 
16. Kosakowska Iwona Maria 861, 0,31% 
17. Janczura Teresa 1 299, 0,47% 
18. Palki Jan Piotr 908, 0,33% 
19. Baran Bonifacy 1 076, 0,39% 
20. Ostrowska Helena 1 861, 0,67% 
Głosów na listę 143 543, 51,48% 

LISTA NR 2 – Komitet Wyborczy 
Polska Jest Najważniejsza

1. Hajda Kazimierz 1 525, 0,55% 
2. Majoch Waldemar 261, 0,09% 
3. Morawa Tadeusz Stanisław 235, 0,08% 
4. Wójtowicz Jadwiga Teresa 906, 0,32% 
5. Gruszka Maria 544, 0,20% 
6. Dębski Stanisław Jan 701, 0,25% 
7. Biel Krzysztof 383, 0,14% 
8. Rymarczyk Irena Elżbieta 162, 0,06% 
9. Wojtas Czesław 178, 0,06% 
10. Orzechowska Stanisława 122, 0,04% 
11. Zmuda Lucyna Anna 103, 0,04% 
12. Bieda Andrzej 164, 0,06% 
13. Karczyńska Monika Anna 205, 0,07% 
14. Pilch Joanna Zofia 150, 0,05% 
15. Filas Maria 99, 0,04% 
16.  Bystrowska–Orawiec Joanna Maria 

91, 0,03% 
17. Woźniak Krzysztof Jan 212, 0,08% 
Głosów na listę 6 041, 2,17% 

LISTA NR 3 – Komitet Wyborczy 
Sojusz Lewicy Demokratycznej

1. Sas Kazimierz 5 121, 1,84% 
2. Kukla Rafał Tomasz 1 931, 0,69% 
3. Kiemystowicz Bożena Józefa 478, 0,17% 
4. Knapik Jan Leopold 842, 0,30% 
5. Krzyżkowiak Łucja Maria 198, 0,07% 
6. Gabor Jan 366, 0,13% 
7. Jasnosz Michał Wilhelm 289, 0,10% 
8. Górski Stanisław 288, 0,10% 
9. Cempa–Pulit Grażyna 193, 0,07% 
10. Jaworska Katarzyna Anna 368, 0,13% 
11. Filar Janusz Wojciech 134, 0,05% 
12. Wędrychowicz Eugeniusz 150, 0,05% 
13. Fröhlich Beata Małgorzata 301, 0,11% 
14. Kaczmarek Katarzyna Ewa 201, 0,07% 
15. Niżnik Krystyna Maria 125, 0,04% 
16. Latała–Zięba Lucyna Janina 74, 0,03% 
17. Tomaszek Tadeusz 124, 0,04% 
18. Kościółek Paulina Arleta 164, 0,06% 
19. Kruk Piotr Aleksander 181, 0,06% 
20. Ujwary Edward Kazimierz 222, 0,08% 
Głosów na listę 11 750, 4,21%
 
LISTA NR 4 – Komitet Wyborczy 
Ruch Palikota

1. Bandyk Kazimierz 5 256, 1,88% 
2. Reichert Jolanta Maria 1 964, 0,70% 
3. Polakiewicz Łukasz Tomasz 957, 0,34% 
4. Chmielewska–Sobczak Katarzyna Elżbieta 
754, 0,27% 
5. Grapa Kamil Grzegorz 418, 0,15% 
6. Gurgul Jarosław Mieczysław 656, 0,24% 
7. Kidoń Monika 716, 0,26% 
8. Kurzawa Jakub Alfred 217, 0,08% 
9. Lew–Migacz Magdalena 450, 0,16% 
10. Moźdżeń Tomasz Krzysztof 250, 0,09% 
11. Filipek Agata Małgorzata 619, 0,22% 
12. Węgrzyn Stanisław 765, 0,27% 
Głosów na listę 13 022, 4,67% 

LISTA NR 5 – Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe

1. Dutka Bronisław 6 583, 2,36% 
2. Kaszyk Stanisław 1 911, 0,69% 
3. Barnaś Stanisław 1 720, 0,62% 
4. Babiarczyk Bogumiła 790, 0,28% 
5. Kolbrecka Józefa 465, 0,17% 
6. Bodziony Emil 1 078, 0,39% 
7. Kądziołka Michał Bartosz 764, 0,27% 
8. Bochnia Irena Agata 491, 0,18% 

9. Chmura Mikołaj Wojciech 723, 0,26% 
10. Trzaskoś Marek 575, 0,21% 
11. Królczyk Monika Joanna 237, 0,08% 
12. Stokłosa Jolanta Stanisława 409, 0,15% 
13. Nalepka Jerzy Andrzej 884, 0,32% 
14. Baran Grzegorz 235, 0,08% 
15. Klimowski Marcin Sebastian 343, 0,12% 
16. Moskała Renata Małgorzata 189, 0,07% 
17. Kwit Jacek Adam 523, 0,19% 
18. Walendowicz Krystyna 241, 0,09% 
19. Dziedzina Franciszek Piotr 823, 0,30% 
20. Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 403, 0,14% 
Głosów na listę 19 387, 6,95% 

LISTA NR 6 – Komitet Wyborczy 
Polska Partia Pracy

1. Krok Kazimierz 343, 0,12% 
2. Leja Małgorzata Maria 114, 0,04% 
3. Wójcik Kazimierz Marian 89, 0,03% 
4. Surma Urszula 66, 0,02% 
5. Staszel Stanisław 119, 0,04% 
6. Forma Barbara 33, 0,01% 
7. Surma Anna Zofia 56, 0,02% 
8. Miłkowska Ewa Barbara 41, 0,01% 
9. Burnagiel Anna Teresa 34, 0,01% 
10. Szabla Krzysztof Jan 60, 0,02% 
11. Zdziebłowski Dawid Jan 46, 0,02% 
Głosów na listę 1 001, 0,36%
 
LISTA NR 7 – Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP

1. Czerwiński Andrzej Stanisław 16 723, 6,00% 
2. Gut–Mostowy Andrzej Józef 15 345, 5,50% 
3. Małuch Małgorzata Krystyna 6 843, 2,45% 
4. Patalita Tadeusz 6 422, 2,30% 
5. Dziwisz Barbara Stanisława 3 124, 1,12% 
6. Zegzda Leszek Jan 4 821, 1,73% 
7. Jachymiak Maciej 2 972, 1,07% 
8. Kuk Jan Zbigniew 820, 0,29% 
9. Staszel Wiesława 305, 0,11% 
10. Cycoń Marian Adam 10 678, 3,83% 
11. Koperski Mariusz Jarosław 321, 0,12% 
12. Kowalczyk Justyna Maria 873, 0,31% 
13. Król–Mirek Agata Kazimiera 1 471, 0,53% 
14. Więcek Jan 1 190, 0,43% 
15. Górka Jerzy Józef 468, 0,17% 
16. Janowska Kinga Anna 1 660, 0,60% 
17. Sienkiewicz Jan 1 223, 0,44% 
18. Strama Zofia 588, 0,21% 
19. Niemiec Małgorzata Anna 1 125, 0,40% 
20. Kozioł Krzysztof Franciszek 837, 0,30% 
Głosów na listę 77 809, 27,90%

LISTA NR 9 – Komitet Wyborczy 
Nowa Prawica – Janusza Korwin–Mikke

1. Paciej Andrzej Stefan 2 061, 0,74% 
2. Jamro Szymon 500, 0,18% 
3. Mrowca Małgorzata Józefa 246, 0,09% 
4. Gołębiowski Jerzy Waldemar 160, 0,06% 
5.  Markuszewska–Toczek Elżbieta Gabriela 

129, 0,05% 
6. Wenecki Piotr 158, 0,06% 
7. Garula Jacek Jerzy 204, 0,07% 
8. Niwicka–Włodek Sonia Zofia 82, 0,03% 
9. Kaleta Jadwiga Helena 137, 0,05% 
10. Pabin Piotr Franciszek 55, 0,02% 
11. Wojtaszek Stanisław 139, 0,05% 
12. Berezowski Maciej Henryk 119, 0,04% 
13. Krzak Dorota Maria 132, 0,05% 
14. Sułkowska Anna Maria 97, 0,03% 
15. Lelito Krzysztof 148, 0,05% 
16. Potoczek–Kądziołka Beata Łucja 72, 0,03% 
17. Klag Krzysztof Józef 118, 0,04% 
18. Jabłoński Mateusz Piotr 116, 0,04% 
19. Chowaniec Tomasz Michał 290, 0,10% 
Głosów na listę 4 963, 1,78%
 
LISTA NR 10 – Komitet Wyborczy 
Prawica 

1. Nowak Tadeusz Józef 374, 0,13% 
2. Polak Paweł Robert 115, 0,04% 
3. Brokos Lucyna Małgorzata 67, 0,02% 
4. Kliński Stefan Paweł 64, 0,02% 
5. Matras Stanisław 134, 0,05% 
6. Sarata Kinga Dominika – skreślona z listy 
7. Prostko Wiesław Ryszard 160, 0,06% 
8. Uczkiewicz Mieczysława 15, 0,01% 
9. Kaczmarczyk Alfred Antoni 48, 0,02% 
10. Majoch Bogusława 14, 0,01% 
11. Smoleń Mariusz Paweł – skreślony z listy 
12. Brown Dominika Agata 18, 0,01% 
13. Janusz Józef 35, 0,01% 
14. Seul Anastazja Beata 16, 0,01% 
15. Pazgan Józef 61, 0,02% 
16. Demska Stanisława 41, 0,01% 
17. Kurowski Józef Adam 15, 0,01% 
18. Kuder Krzysztof Roman 8, 0,00% 
19. Łukasik Małgorzata Maria 41, 0,01% 
20. Jasiński Jerzy Kazimierz 81, 0,03% 
Głosów na listę 1 307, 0,48%

WYBORY DO SENATU
Stanisław Kogut (PiS) – 102 185, 66,31%
Grzegorz Dobosz (PO) – 55 555, 33,33%
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Sensacji przy sądeckich urnach nie było. 
Nie obyło się jednak bez kilku niespo-
dzianek. Wyniki wyborów parlamen-
tarnych były w jakiejś mierze przewidy-
walne, więc już wczoraj – czyli dwa dni 
po głosowaniu – opinia publiczna prak-
tycznie przeszła nad nimi do porządku 
dziennego.

Tydzień temu na naszych łamach poli-
tolog WSB–NLU dr Rafał Matyja prze-
widywał, że dziesięć mandatów, jakie 
były do podziału w okręgu 14, rozło-
ży się następująco: Prawo i Sprawie-
dliwość – 6, Platforma Obywatel-
ska – 3, Polskie Stronnictwo Ludowe 
– 1. Tak wychodziło z tzw. „przepły-
wu elektoratu” w kilku ostatnich wy-
borach na naszym terenie i najśwież-
szych wyborczych sondaży. Matyja 
nie był w stanie przewidzieć jedynie 
bardzo słabego wyniku PSL, którego 
efektem jest utrata mandatu „od za-
wsze” na naszym terenie zarezerwo-
wanego dla ludowców.

Płyn do mycia naczyń zamiast 
programu

Dlaczego tak się stało? Na to py-
tanie partia spod znaku zielonej ko-
niczynki musi odpowiedzieć sobie 
sama. Gdzie się podziało 10 tysię-
cy ich głosów sprzed czterech lat? 
Na kogo zagłosował ich tradycyj-
nie mocny na naszym terenie wiej-
ski elektorat? Słabego wyniku lide-
ra PSL, byłego już posła Bronisława 
Dutki, chyba do końca nie tłumaczy 
nawet kilka wpadek na finiszu kam-
panii. W ostatnim dniu poprzedniej 
kadencji Sejmu TVN 24 przedsta-
wił limanowskiego posła jako „naj-
mniej znanego parlamentarzystę 
w Polsce”. Dutka został pierwszy 

raz poproszony przed telewizyjną 
kamerę pięć minut przez ostatnim 
uderzeniem laski marszałkowskiej. 
Na dodatek musiał się tam tłumaczyć 
z największego w kadencji rachun-
ku telefonicznego wśród wszyst-
kich posłów. A na wielki finał poseł 
rzucił elektoratowi kiełbasę wybor-
czą w formie… płynu do mycia na-
czyń z własną podobizną i zachętą do 
głosowania. Wyborcy chyba pomysłu 
nie kupili, komentując, że kiedy kan-
dydat nie ma nic ciekawego do po-
wiedzenia, próbuje zdobywać głosy 
najprostszymi metodami, odsyłając 
elektorat do mycia garów.

Nie zrewolucjonizowała wyniku 
PSL reklamowana jako najprężniej-
sza na Sądecczyźnie młodzieżówka 
ludowców. Przedstawiana jako nowa 
siła w sądeckiej polityce na czele z Mi-
chałem Kądziołką (764 głosów) nie 
przyciągnęła jednak do urn młode-
go elektoratu. Nie udał się również 
sprawdzony przed laty przez Samo-
obronę zabieg wystawienia dobrze 
kojarzącego się na Sądecczyźnie na-
zwiska. Kiedyś nieznana tu zupeł-
nie młoda Elżbieta Wiśniowska bez 
specjalnego wysiłku zgarnęła man-
dat. Powtórka okazała się klapą, a 403 
głosy byłej posłanki jest jednym z naj-
słabszych wyników na partyjnej liście. 
A przy okazji – kompletnie nie spraw-
dził się też, z sukcesem przerabiany 
w innych regionach kraju, „numer 
na sobowtóra”. Wystawienie przez PO 
Justyny Kowalczyk okazało się niepo-
rozumieniem. Nawet najmniej wy-
robieni wyborcy łatwo zorientowali 
się, że nie chodzi tu o słynną narciar-
kę z Kasiny Wielkiej, ale o kandydat-
kę „słupa”, której w kampanii nikt tu 
nie widział i nie słyszał.

SLD wyprowadziło sztandar
Inną niespodzianką, ale też nie sen-

sacją, jest słaby wynik SLD. Rozgory-
czony lider Sojuszu i wieloletni poseł 
Kazimierz Sas już w poniedziałek za-
powiedział definitywne pożegnanie 
z polityką. To kolejna spektakularna 
porażka tej formacji. Jesienią ubiegłe-
go roku sądecki SLD nie wprowadził 
ani jednego kandydata do Rady Miasta 
i Sejmiku Wojewódzkiego. Z formacją 
pożegnał się, bezpartyjny co prawda, 
były prezydent miasta Józef Antoni 
Wiktor. Teraz na listach zabrakło m.in. 
szefa powiatowych struktur partii Sta-
nisława Kaima oraz wiecznego mło-
dzieżowca Pawła Badury. Dlaczego nie 
wystartowali? Lewicowe środowisko 
jest tu bardzo szczelne i nie komentuje 
ani wyniku, ani braku wspomnianych 
postaci na listach. Nieoficjalnie moż-
na się tylko domyślać, że – podobnie 
jak na szczeblu centralnym – również 
na partyjnych dołach zgrzytały nieco 
wzajemne relacje liderów. Nie ma dziś 
sensu szukać odpowiedzi na pytanie, 
czy SLD odrodzi się jeszcze w naszym 
regionie, bo przyszłości partii nie po-
trafi wywróżyć kilka dni po wybo-
rach nawet Aleksander Kwaśniewski. 
Zrzucanie odpowiedzialności na od-
pływ głosów do kandydatów Ruchu 
Palikota, nie jest żadnym wytłuma-
czeniem. Wszak Kazimierza Bandyka 
(5256) nie znał tu niemal nikt, a Kazi-
mierza Sasa (5121) wszyscy.

Kto wygrał, kto przegrał?
Nie lada problem mają nato-

miast zwycięzcy tych wyborów. Po 

pierwsze jest kłopot z ustaleniem, kto 
je wygrał? W niedzielny wieczór w są-
deckim sztabie PO panowała euforia, 
zaś po drugiej stronie rynku w biu-
rze poselskim Arkadiusza Mularczy-
ka umiarkowane przygnębienie. To 
chyba największy sądecki paradoks 
polityczny. Smutno było w sztabie, 
który wprowadził do Sejmu siedmiu 
kandydatów plus senatora, radośnie 
u konkurencji, która wygrała w ca-
łym kraju, ale w skali okręgu doznała 
druzgocącej porażki 7–3. Nawet w ho-
keju taki wynik byłby przyjęty z dużą 
rezerwą. Jest wielce prawdopodob-
ne, że teraz czekają nas kolejne czte-
ry lata kontestowania przez opozycję 
wszelkich poczynań rządu i zarządu 
województwa na Sądecczyźnie. Nie 
wróży to dobrze politycznemu klima-
towi w regionie. PiS przy każdej okazji 
może teraz przypominać Platformie 
jej słaby wynik: „Wyborcy was tutaj 
nie kochają”. Ktoś nawet zażartował, 
iż prezes Jarosław Kaczyński powi-
nien poważnie rozważyć przeniesie-
nie centrali partii do Nowego Sącza, bo 
tak dobrego wyniku jak u nas, PiS nie 
ma nigdzie indziej w kraju.

A powtórka z politycznych kłót-
ni jest akurat tym, czego nasz re-
gion teraz najmniej potrzebuje. Po-
trzebę spokoju i stworzenia klimatu 
do współpracy rozumie wiele sądec-
kich środowisk, dziś jednak nie wie-
my, czy podobnie rozumieją sytuację 
nasi nowi (choć w większości ci sami) 
parlamentarzyści. Dr Rafał Matyja za-
apelował nawet w Regionalnej Telewi-
zji Kablowej o swoisty ponadpartyjny 

pakt dla Sądecczyzny – 500 dni roz-
wagi i współpracy bez względu na 
partyjną przynależność. Jeśli tak się 
nie stanie, na dobre utkniemy w ka-
tegorii miast zakwalifikowanych przez 
warszawskich urzędników do peryfe-
ryjnej trzeciej ligi, regionu kategorii C.

Legendarny Marian Cycoń
Indywidualnie wśród najwięk-

szych zwycięzców tych wyborów 
wymieniany jest – obok posła Arka-
diusza Mularczyka – burmistrz Stare-
go Sącza Marian Cycoń. Jakkolwiek to 
zabrzmi, 9 października Cycoń prze-
szedł do legendy. Zdobywając posel-
ski mandat, udowodnił, że w każdych 
wyborach, w jakich wystartuje, jest 
w stanie osiągnąć wynik gwarantu-
jący sukces. Marian Cycoń, to praw-
dziwy fenomen politycznej i samo-
rządowej skuteczności. Wszystkim 
odsyłającym go na emeryturę (a wiek 
emerytalny już dawno osiągnął) bądź 
do mniej ambitnych zadań w obrębie 
starosądeckiego rynku, Cycoń poka-
zał, że PESEL kandydata (a nawet głę-
boko schowane miejsce na wyborczej 
liście) nie ma w politycznej branży 
żadnego znaczenia. W jego przypad-
ku zadziałała magia nazwiska i samo-
rządowy dorobek. Przypadek Ma-
riana Cyconia pokazuje również, że 
na pokoleniową zmianę warty trze-
ba jeszcze poczekać co najmniej czte-
ry lata. Do takiej zmiany nawoływała 
zaś najmłodsza kandydatka na liście 
PO Kinga Janowska (patrz zdjęcie). 
I choć mandatu nie zdobyła, wpro-
wadziła wyraźny powiew świeżo-
ści na listach pełnych dyżurnych na-
zwisk powtarzających się od lat. Jeśli 
jej wizerunkowi doradcy nie prześpią 
najbliższych lat i dalej z takim pomy-
słem będą pracować nad politycznym 
image studentki, to już w najbliższych 
wyborach jej wynik może okazać się 
przepustką do parlamentu.

Po wyborczym sukcesie Maria-
na Cyconia nie tylko w Starym Są-
czu odżyła dyskusja, kto przejmie po 
nim kierowanie miastem? Już poja-
wiły się liczne spekulacje, a na gieł-
dzie najczęściej pojawiają się dwa na-
zwiska – jego byłego zastępcy Jacka 
Lelka oraz Edwarda Ciągły, któremu 
w niedzielę zabrakło nieco ponad ty-
siąc głosów, by po raz drugi znaleźć się 
w Sejmie. Prawdopodobnie już nieba-
wem czekają nas tam wybory uzupeł-
niające. Na pytanie, kto po Cyconiu, 
ktoś przytomny natychmiast zawołał: 
„Ten, z kim Marian zrobi sobie zdjęcie 
na wyborczy plakat!”

Na nowego burmistrza w Starym 
Sączu będziemy musieli jeszcze chwi-
lę poczekać, już natomiast wiadomo, 
że awans do Sejmu Andrzeja Roman-
ka zwalnia miejsce w Sejmiku Woje-
wódzkim dla Marty Mordarskiej. To 
kolejny mały plusik na liście jesien-
nych zysków PiS–u. Personalnie na 
tych wyborach z pewnością najwię-
cej straciła ziemia limanowska, bo-
wiem dwóch dotychczasowych po-
słów – wspomniany Bronisław Dutka 
i Tadeusz Patalita – znalazło się poza 
Sejmem.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

R E K L A M A

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

R E K L A M A

Powyborczy bilans, czyli (prawie) wszyscy zadowoleni
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Pasje

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

Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Od 15 pa dziernika w ka d  sobot  czynny jest gabinet  lekarza pediatry 
od godz.9.00 do godz. 12.00 oraz gabinet zabiegowy od godz.9.00 do 16.30

Przychodnia prowadzi szczepienia ochronne przeciw grypie. 
wiadczenia te udzielane s  za odp atno ci . ZAPRASZAMY

Poradnia dermatologiczna
Oferuje mo liwo  fototerapii

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

wiadczy us ugi w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ

LEKARZE:
Rodzinni,Pediatrzy, Interni ci 

Gabinet zabiegowy 
Punkt szczepie  

Program pro  laktyczny chorób kr enia 

tel. 18 441 55 85, 18 441 56 76tel. 18 441 55 85, 18 441 56 76

Ponadto wiadczymy us ugi 
komercyjne w zakresie:

LOGOPEDII, LARYNGOLOGII, 
PSYCHOLOGII, DERMATOLOGII,

Dla pacjentów nieubezpieczonych porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55tel. 18 540 77 55

R E K L A M A

Kiedy Karol Wojtyła po raz pierwszy 
przyjechał do Polski jako papież, bardzo 
chciała uczestniczyć w jego pielgrzym-
ce. Wiedziała jednak, że stan zdrowie nie 
pozwoli jej na to. Od przyjaciół otrzymała 
kartki z pierwszego dnia obiegu z miejsc, 
w których gościł Jan Paweł II. Tak rozpo-
częła się jej pasja. W hołdzie papieżowi. 

Bernadeta Konstanty z Podegrodzia 
ma prawdopodobnie jedną z najwięk-
szych kolekcji kartek pocztowych 
wydawanych specjalnie przy okazji 
pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. 

– Dla kogoś to może być pół tysią-
ca kartek makulatury, dla mnie to 
bezcenna pamiątka – mówi kolek-
cjonerka i przewraca strony w albu-
mie, pokazując pierwsze pocztówki. 
Dla niej zbierania kartek z pierw-
szego dnia obiegu było swego ro-
dzaju rekompensatą za brak możli-
wości uczestniczenia w spotkaniach 
z papieżem.

– Proszę zwrócić uwagę na stem-
ple. Kartki takie same, ale stem-
ple nie do podrobienia – opowia-
da. – Te kartki mają znaczenie nie 

tylko sentymentalne. To kawał na-
szej historii, w tym historii Poczty 
Polskiej. Mając taką kolekcję jestem 
w stanie odtworzyć czas, miejsce, 

najważniejsze wydarzenia z pontyfi-
katu Jana Pawła II – mówi Konstanty. 

Często do nich wraca. Chętnie po-
kazuje swoim przyjaciołom, rodzinie, 

bo – jak podkreśla – dzięki nim ten 
zbiór jest tak liczny.

– Wszyscy wiedzieli, że to dla 
mnie ważne, więc każdy, kto wracał 

z pielgrzymki, przynosił mi kartki ze 
specjalnymi stemplami. Przynosi-
li albo przysyłali – i to z całej Polski 
– zaznacza kolekcjonerka.

Zapytana, czy jest w zbiorze kart-
ka dla niej szczególnie ważna, wska-
zuje pocztówkę z wizerunkiem pa-
pieża na czarnym tle. Pod nią daty 18 
maja 1920 – 2 kwietnia 2005.

– Wydano ją w Lublinie zaraz po 
śmierci Jana Pawła II. Przysłała mi ją 
przyjaciółka, którą poznałam w sa-
natorium – opowiada Konstanty.

W swoim zbiorze pamiątek 
z pontyfikatu Jana Pawła II ma 
również okolicznościową monetę 
i banknot z wizerunkiem papie-
ża, ale również zdjęcia z nim sa-
mym. Nie udało jej się wziąć udziału 
w mszach św. podczas wizyt papieża 
w Polsce, za to była obecna w Rzy-
mie, na audiencji 19 maja w 1996 
r., później na błoniach w Starym 
Sączu w 1999 r. W 2003 r. nato-
miast wraz z zespołem Podegrodzie 
uczestniczyła już w prywatnej au-
diencji u papieża–Polaka.

(KG)

18 października  mijają 33 lata od wyboru Karola Wojtyły na papieża 

Dla jednych makulatura, dla niej bezcenna pamiątka
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Czternaście lat temu zmarł ich ojciec. 
Pięć lat później mama. Agnieszka, Ju-
styna, Paulina i Karol Kowalscy zosta-
li sami. Są niezwykłym rodzeństwem. 
Bardzo się kochają i wspierają w każ-
dej sytuacji. Mogą przecież liczyć tyl-
ko na siebie. Los ciężko doświad-
czył te dzieci. To jednak my możemy 
sprawić, by bez niepokoju patrzyły 
w przyszłość.

Opiekę nad rodziną sprawuje naj-
starsza Agnieszka. Delikatna blon-
dynka o pogodnym uśmiechu, musi 
być silna i wytrwała, bo to na niej 
spoczywa odpowiedzialność za 
rodzeństwo. 17–letnie bliźniaczki 
uczą się w liceach, specjalnie wy-
brały różne szkoły, żeby nie być po-
równywanymi. 16–letni Karol cho-
dzi do technikum budowlanego.

– Dzieci dobrze się uczą i nie 
sprawiają kłopotów – mówi 
Agnieszka.

„Dzieci”, bo tak pieszczotliwie 
określa swoje rodzeństwo. One 
chodzą do szkoły, a ona robi zaku-
py, gotuje, sprząta, pierze, chodzi 
na wywiadówki. Nie wyobraża so-
bie, że mogłoby być inaczej, że mo-
głaby kiedyś zostawić rodzeństwo 
samo sobie. Śmieje się, że w posa-
gu wniesie dzieci.

Agnieszka żartuje, ale w cza-
sie rozmowy nieraz w jej oczach 
szklą się łzy. Życie nie rozpiesz-
czało tej uroczej czwórki. Przed 
czternastu laty po długiej choro-
bie zmarł ich tata. Pięć lat później, 

tuż po komunii najmłodszego Ka-
rola, nagle w nocy zmarła mama. 
Dzieci zostały same. Przygarnęła 
je ciocia. Teraz od dwóch lat praw-
ną opiekę nad rodzeństwem spra-
wuje Agnieszka, ma status rodzica 
zastępczego. Rodzeństwo zajmuje 
jednopokojowe mieszkanie przy-
dzielone przez miasto. Małe, ale za 
to własne. Najstarsza siostra dba, 
by każdy miał tu kąt dla siebie. Za-
biega też, by było czysto, schludnie 
a przede wszystkim, by to miejsce 

emanowało rodzinnym ciepłem. 
W mieszkaniu w centralnym miej-
scu wisi zdjęcie całej rodziny, z cza-
sów gdy rodzice jeszcze żyli, a naj-
młodszy Karol miał roczek. Dzieci 
nie mówią o tym głośno, ale nie-
raz z tęsknotą spoglądają na portret 
przypominający dawne lata. Zwy-
czajnie brakuje im rodziców. 

– Oczywiście są trudniejsze 
momenty. Idę wtedy do rodziców 
na cmentarz. Tam się wypłaczę 
i od razu mi lepiej… – przyznaje 
Agnieszka.

Dziewczyna jest teraz siostrą, 
mamą i tatą, studiuje zaocznie na 
Wydziale Administracji Sądowej 
w Krakowie, wkrótce będzie bro-
nić pracę licencjacką, a od lutego 
chce rozpocząć studia magisterskie. 
Rodzeństwo utrzymuje się z renty 
po rodzicach i ze środków z Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Nie ma tego dużo, ale Agnieszka 

twierdzi, że jakoś sobie radzi. Tak 
planuje wydatki, żeby od pierw-
szego do pierwszego wystarczało, 
choć gdy przychodzi zima albo ja-
kieś niespodziewane koszty, łatwo 
im nie jest.

Dziewczyna jest jednak twar-
da, nie skarży się na los i nie na-
rzeka. Wzbrania się przed prosze-
niem o pomoc, bo powtarza, że są 
inni może bardziej potrzebujący. 
Wsparcie jest jednak niezbędne. 

Te dzieci powinny mieć poczu-
cie, że nie są pozostawione same 
sobie.

Przed laty, gdy dzieci zosta-
ły osierocone, poruszeni ich lo-
sem mieszkańcy Limanowej zebrali 
ponad 20 tys. zł. Jednak pienią-
dze, którymi zarządza Limanow-
ska Akcja Charytatywna, topnie-
ją. Agnieszka bardzo starannie 
rozlicza się ze wszystkich wydat-
ków. Kupiła część umeblowania, 
komputer, opłaca czesne za swo-
je studia.

Co będzie, gdy finanse się wy-
czerpią? Za niespełna dwa lata 
bliźniaczki skończą szkoły. Ju-
styna marzy o studiach prawni-
czych, Paulina o stomatologii. Jak 
wtedy sobie poradzą? Jak pora-
dzą sobie przy niespodziewanych 
wydatkach?

„Dobry Tygodnik Sądecki”, 
portal sacz.in oraz Stowarzyszenie 
Sursum Corda otwierają fundusz 
z przeznaczeniem na usamodziel-
nienie się dzieci. Chcemy, by siero-
ty, które nie mogą liczyć na pomoc 
rodziców w stawianiu pierwszych 
kroków w dorosłości, bez niepokoju 
patrzyły w przyszłość. Zależy nam 
na zebraniu środków na potrze-
by dzieci związane z kształceniem, 
zakupem podręczników i artyku-
łów szkolnych, zakupem wyposa-
żenia mieszkania, wypoczynkiem 
i rekreacją. Nasza pomoc ma być 
długofalowa.

Potrzebna jest też zwykła ludzka 
życzliwości i serdeczne serca, by to 
niezwykłe rodzeństwo nigdy więcej 
nie zaznało osamotnienia i poczucia 
bezradności.

Oczywiście dzieci mają też swoje 
małe marzenia o rolkach, psiaku czy 
karnetach na siłownię. A Agniesz-
ka? Ona ma tylko jedno pragnienie:

– Chciałabym, żeby dzieci były 
szczęśliwe.

(JOMB)

R E K L A M A

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

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

R E K L A M A

Otwieramy specjalny fundusz na usamodzielnienie się czwórki limanowskich sierot

Bez niepokoju patrzeć w przyszłość

„Dobry Tygodnik Sądecki” por-
tal sacz.in oraz Stowarzyszenie 
Sursum Corda założyły specjalne 
konto dla dzieci Kowalskich. Li-
czymy na naszych Czytelników. 
Razem możemy dać dzieciom 
nadzieję na lepszą przyszłość. 
Nr konta: 47 8805 0009 0018 
7596 2000 0090
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Wszystko co, najważniejsze, znajdziesz na: www.sacz.in

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

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

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

250 osób zostało ewakuowanych we 
wtorek rano z budynku Prywatnego 
Technikum Zawodowego przy ulicy 
Kochanowskiego, po tym jak niezna-
ny sprawca rozpylił gaz. Sześć osób 
trafiło do szpitala na obserwację.

Przed godziną 9, tuż po pierwszej 
przerwie, uczniowie szkoły zaczę-
li uskarżać się na złe samopoczu-
cie. Wielu z nich kaszlało i łzawiły 
im oczy. Dyrekcja szkoły, podej-
rzewając, że w budynku rozpylo-
no szkodliwy dla zdrowia gaz, we-
zwała służby ratownicze.

Z budynku ewakuowano 250 
osób, sześć z nich przewieziono do 
szpitala.

– Budynek sprawdziła straż po-
żarna, ale urządzenia, którymi dys-
ponuje, nie wykryły, jaką substancję 
rozpylono – mówi rzecznik prasowy 
policji st. sierż. Paweł Grygiel.

Dopiero m. in. na podstawie 
objawów, na które uskarżali się 
uczniowie, wstępnie ustalono, że 
w kilku miejscach w szkole rozpy-
lony został gaz pieprzowy.

Sprawą zajęła się policja. – W tej 
chwili w związku ze sprawą wyko-
nujemy czynności pod kątem na-
rażenia na utratę życia i zdrowia 
– informuje st. sierż. Grygiel.

Uczniowie, których przewiezio-
no do szpitala, trafili na kilkugo-
dzinną obserwację.

– Na tę lekcję, podczas której 
wszystko się działo, nie przewi-
dziano żadnych sprawdzianów ani 
kartkówek – mówi dyrektor PTZ 
Józef Dąbrowski. – Rozpylenie gazu 
nie było więc fortelem, dzięki któ-
remu uczniowie chcieli uniknąć 
złych ocen. 

Dyrektor zapewnia, że poza 
działaniami prowadzonymi przez 
policję, gdy tylko uda się usta-
lić sprawcę, on także, jako szef 
placówki, wyciągnie odpowied-
nie konsekwencje. – To jest prze-
stępstwo i zbyt poważna spra-
wa, żeby ją zbagatelizować 
– dodaje.

 (TASS)

INTERWENCJA.  Dzięki interwencji 
portalu sacz.in młodzi mieszkańcy 
osiedla Przydworcowego będą mie-
li gdzie pograć w piłkę. Zarząd Osie-
dla i dyrekcja Szkoły Podstawowej 
nr 8 zapowiedziały, że porozumie-
ją się w kwestii udostępnienia mło-
dzieży szkolnego boiska.

– Chcielibyśmy pograć w piłkę 
na boiskach sąsiadujących szkół, 
lecz jesteśmy z nich wyprasza-
ni, a przecież po południu sto-
ją puste. Kiedyś był tam Klub, 
lecz został zlikwidowany. Miesz-
kańcy narzekają, że stoimy pod 

klatkami…na basen czy siłow-
nię nas nie stać… To co mamy 
robić w wolnym czasie? – żalą 
się młodzi ludzie mieszkają-
cy w bloku „Pekin” na osiedlu 
Przydworcowym.

W sprawie miejsca, w którym 
mogliby spędzać czas wolny, in-
terpelował pod koniec września na 
sesji Rady Miasta Artur Czernecki.

– Tej młodzieży musimy pomóc 
zagospodarować wolny czas, aby 
móc później wymagać od niej po-
prawnego zachowania, a tak się 
nie stanie, gdy pozostawimy ją 
samą sobie – mówił, proponując, 

aby pod opieką osób dorosłych 
udostępnić im boiska przy oko-
licznych szkołach.

Do dziś nie otrzymał jednak od-
powiedzi na interpelację od prezy-
denta miasta. Również nasze sta-
rania, aby uzyskać w tej sprawie 
informacje od rzeczniczki prasowej 
Urzędu Miasta Małgorzaty Grybel, 
okazały się bezskuteczne. Postano-
wiliśmy więc sprawdzić, na ile ta-
kie rozwiązanie jest możliwe.

– Do tej pory udało nam się już 
porozumieć w tej sprawie z dy-
rekcją Szkoły Podstawowej nr 7. 
Tam pod okiem członków Zarzą-
du Osiedla młodzież już może ko-
rzystać z boiska – mówi Jadwiga 
Dudzik, przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Przydworcowego. – Mło-
dzi ludzie się cieszą i doceniają 
ten gest. Dla nas to też świetne 
rozwiązanie, bo jak oni mają za-
jęcie, na osiedlu jest spokój. Ale 
takiej młodzieży mamy tu bar-
dzo dużo i jedno boisko to mało.

Jadwiga Dudzik opowiada, że do 
podobnego porozumienia próbo-
wała już dojść z dyrekcją Zespołu 
Szkół Elektrycznych. Postawiono 
tam jednak zbyt wysokie wymaga-
nia. Młodzież korzystająca z obiek-
tów sportowych musiałaby mię-
dzy innymi mieć specjalne obuwie.

Zapytaliśmy więc w innej po-
bliskiej szkole, czy gotowi byliby 
udostępnić młodzieży z „Pekinu” 
i okolic swoje boiska.

– Jest to jak najbardziej moż-
liwe. Wystarczy, że skontaktuje 
się z nami Zarząd Osiedla. Wtedy 
ustalimy, kiedy i pod czyją opie-
ką młodzi ludzie mieliby korzy-
stać z naszych obiektów – dekla-
ruje dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 8 Beata Koział.

Informacja taka ucieszyła Ja-
dwigę Dudzik, która zapewniła, 
że w najbliższych dniach podejmie 
rozmowy z dyrektorką ósemki.

(TASS)

Pamiętająca jeszcze czasy PRL „in-
diańska wioska” na osiedlu Mi-
lenium w Nowym Sączu powo-
li zanika. Po likwidacji fontanny 
i zjeżdżalni w kształcie słonia przy-
szedł czas na jedną z ostatnich 
atrakcji niegdyś rozsławionego na 
całą Polskę placu zabaw – gór-
kę, która była miejscem szaleństw 
dzieciaków o każdej porze roku.

Mimo protestów mieszkań-
ców i rozpaczy dzieci, dla któ-
rych niewielkie wzniesienie było 
wspaniałym miejscem do zaba-
wy, a zimą także jazdy na san-
kach, koparki właśnie niszczą 
górkę. Wszystko to za sprawą 
– jak twierdzą władze spółdziel-
ni – szczurów, które zagnieździ-
ły się w kanałach pod nią.

– Zimą zawsze się tu bawi-
liśmy, zjeżdżaliśmy na san-
kach albo budowaliśmy forte-
ce, a teraz nie będzie nawet tego? 
– skarżą się zawiedzieni rozbiórką 
wzniesienia Krzyś i Paweł. 

„Indiańska wioska” w latach 
swej świetności była sławna na 
cały kraj. Za sprawą tworzących 
ją unikalnych elementów jak kil-
kupoziomowe kamienne fontan-
ny, czy zjeżdżalnia w kształcie 
słonia była atrakcją samą w so-
bie. Jednak w miarę upływu czasu 

niszczejące urządzenia zamiast 
odnawiać – likwidowano.

Prezes Zarządu Grodzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Jaro-
sław Iwaniec, uspokaja jednak, 
że górka nie zniknie i podobnie 
jak plac zabaw zostanie jedynie 
zmodernizowana. 

– Obecnie prace prowadzone 
na osiedlu Milenium służą zmia-
nie lokalizacji górki oraz zwięk-
szeniu bezpieczeństwa i wydłu-
żeniu zjazdu. W dotychczasowym 
miejscu powstanie ogrodzony 
i monitorowany plac zabaw, na-
tomiast samo wzniesienie zosta-
nie przesunięte i przemodelowa-
ne. Montaż urządzeń na nowym 
placu zabaw rozpocznie się do-
piero w przyszłym roku, dlate-
go nie znamy jeszcze dokładne-
go kosztu inwestycji – tłumaczy.

Drugim powodem, dla które-
go górka zostanie przeniesiona, są 
wspomniane szczury. 

– Otrzymywaliśmy doniesie-
nia od mieszkańców, że w beto-
nowych kanałach znajdujących 
się pod wzniesieniem zagnieź-
dziły się szczury, które zagraża-
ły bezpieczeństwu dzieci. To po-
twierdzona informacja, dlatego 
podjęliśmy niezbędne działania 
– dodaje prezes.

 (KS)

Gaz w szkole 
– sześć osób w szpitalu

Stoją pod klatkami, bo nie mają gdzie pograć

Szczury i koparki zabierają 
dzieciom górkę z Milenium

R E K L A M A

R E K L A M A



913 października 2011   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

BOWLING MAGNUM CLUB CAFFE
HOTEL BESKID, NOWY SĄCZ

UL. LIMANOWSKIEGO 1
TEL. 18 471 18 68

MAGNUMBOWLING@VP.PL
ZAPRASZAMY CODZIENNIE

OD 12.00 DO 24.00

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Najlepsze biznesy rodzą się z pasji
Gra w kręgle, bilard, dyskoteka, im-

prezy integracyjne i firmowe to jedynie 

część atrakcji, jakie proponuje nowo 

otwarty klub Magnum Bowling. Eks-

kluzywny lokal swoją siedzibę ma na 

poziomie S w hotelu Beskid w Nowym 

Sączu przy ul. Limanowskiego 1. 

Paweł Mordarski 30 lat temu w ho-

telu Orbis, dziś Beskid, miał praktyki 

kelnerskie, teraz powraca do budynku 

jako właściciel Magnum Bowling. Skąd 

pomysł na klub–kręgielnię? 

– Najlepsze biznesy rodzą się z pa-

sji i mam nadzieję, że tak będzie 

w tym przypadku – odpowiada Pa-

weł Mordarski, który jest amatorem 

gry w kręgle. 

By skorzystać z atrakcji, należy 

wcześniej dokonać rezerwacji, tele-

fonicznie pod numerem (18) 471–18–

68 lub e–mailowo: magnumbowling@

vp.pl. Do końca października obowią-

zuje promocja – pierwsza godzina na 

jednym torze kosztuje 50 proc. sta-

łej ceny. 

Ale kręgle to nie jedyna rozryw-

ka, jaką klub oferuje. W sobotę zapra-

sza na dyskoteki, w każdy pierwszy 

czwartek miesiąca proponuje wieczor-

ki przy winie.

– Nasz drink bar oferuje szero-

ki asortyment trunków. Polacy co-

raz częściej sięgają po wino. Jeżdżą 

po świecie i degustują. Oczekują więc 

najwyższej jakości i taką znajdą u nas 

– dodaje właściciel klubu. 

Mówiąc o jakości, nie sposób nie za-

uważyć wystroju, dodatków i oświe-

tlenia lokalu. Dość powiedzieć, że tory 

kręgielni pochodzą od jednego z trzech 

światowych liderów zajmujących się ich 

produkcją – szwajcarskiej firmy Switch. 

Magnum Bowling to idealne miej-

sce na zorganizowanie imprez integra-

cyjnych, biznesowych czy okoliczno-

ściowych. Poza dobrą zabawą serwuje 

również dobrą kuchnię. Współpracuje 

bowiem z hotelową restauracją. 

– Nasi klienci, którzy są również 

gośćmi hotelu, nie muszą wychodzić 

z budynku, by smacznie zjeść, świet-

nie się zabawić i zażyć ruchu. Do tego 

samego zachęcamy także wszystkich 

sądeczan. Zapraszamy codziennie od 

godziny 12 do 24 do Magnum Bowling 

– zachęca Paweł Mordarski. 
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Opinie

P 
onarzekałem so-
bie ostatnio do woli 
na temat marazmu, 
jaki panuje od lat 
(może nawet od za-
wsze) w obrębie 

nowosądeckiej starówki. Miałem 
na uwadze szczątkową ofertę kul-
turalno–rozrywkową, jaką oferuje 
zarówno miasto, jak i indywidual-
ni właściciele kafejek, pubów, re-
stauracji. Kiedy zapada zmierzch, 
życie zamiera. W zasadzie wszę-
dzie to samo: piwna gastronomia, 
młodzież, w tle muzyka i – jak-
by powiedział śp. Jan Tadeusz Sta-
nisławski – „to by było na tyle!”. 
Dla młodzieży 50+ ofert prawie nie 
ma. Tej i jeszcze starszej katego-
rii wiekowej pozostaje własne to-
warzystwo we własnym mieszka-
niu, ewentualnie spacer z psem, 
do którego można wprawdzie za-
gadać, ale żeby z nim pobiesiado-
wać to już nie. Zwłaszcza, gdy pies 
jest nieletni. Wiem, że łatwiej jest 
narzekać niż samemu zrobić coś 
konkretnego. Przed laty podją-
łem taką heroiczną próbę. Było to 
zaraz po tym, jak wybuchła nam 
niepodległość. Wydawało się, że 
napakowany szalonymi pomy-
słami i energią znajdę sprzymie-
rzeńców wśród gastronomików, 
ale się przeliczyłem. Moja ofer-
ta była dość ambitna, miałem i ka-
baret, i tzw. kontakty w świat-
ku artystycznym, a mimo to nie 
znalazł się nikt, kto by podjął rę-
kawice i zaryzykował. Pamiętam, 
że mój apetyt na piwnicę pod klu-
bem „Lachy” (w którym, notabe-
ne wcześniej działałem), przerżnął 
z kretesem z jakimś austriackim 
czy niemieckim piwem, które-
mu z kulturą było nie po drodze. 
Niezrażony klęską popróbowałem 
mariażu z jedną z instytucji kultu-
ralnych Nowego Sącza, lecz sku-
tek był dokładnie taki sam. Minę-
ło sporo lat, a krajobraz kulturalny 
tej części miasta niewiele się zmie-
nił. Nie mam absolutnie nic prze-
ciw ogródkom piwnym, nie ob-
rażam się na lokale wyłącznie dla 

młodzieży, ale jak porównuję sy-
tuację z tym, co obserwuję za gra-
nicą, to jest mi żal i zazdroszczę. 
Bardzo zazdroszczę.

Czy wobec tego sytuacja jest 
beznadziejna, a my już do koń-
ca świata skazani będziemy na 
niemoc? Niekoniecznie. Wystar-
czy sięgnąć po wzory z nieodległej 
Krynicy, gdzie ostatnio bawiłem 
(w sensie dosłownym), napatrzy-
łem się i trochę krzepiących wie-
ści przywiozłem. W poszukiwa-
niu nieco mocniejszych wrażeń 
wdepnąłem z przyjaciółmi do lo-
kalu (jego nazwy nie zdradzę, żeby 
nie wyszło, że reklamuję „Węgier-
ską Koronę”), zamówiliśmy coś do 
jedzenia i wówczas zaprezento-
wał się przed nami zespół. Patrząc 
na członków muzycznego trio, nie 
dałbym za nich złamanego szelą-
ga, tymczasem okazali się profe-
sjonalistami pełną gębą. Z Odessy. 
Grali muzykę różną: od rosyjskich 
dumek po klasykę rocka z lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesią-
tych. Obdarzony świetnym głosem 
gitarzysta, wspomagany gitarą ba-
sową i skromnym zestawem per-
kusyjnym dostarczał takich wzru-
szeń, że zamiast przewidywanej 
godzinki z kolacyjki zrobiły się 
bite trzy godziny przy suto zasta-
wionym stole. Pozostali goście re-
stauracji byli równie zachwyceni 
jak my. I wówczas to przyszedł mi 
do głowy pomysł, żeby odeskich 
artystów zaprosić do Nowego Są-
cza. Pod jakimkolwiek pozorem. 
Może nawet na jakąś kabareto-
wą imprezę. Nawiązałem z lide-
rem grupy „Mescalero” kontakt, 
wymieniliśmy adresy, ale póki 
co, w najbliższych miesiącach do 
współpracy niestety nie dojdzie, 
bo właśnie skończył im się kon-
trakt i do Krynicy powrócą dopie-
ro w szczycie sezonu zimowego. 
Więc może wtedy? Pomysł z „se-
zonowymi” artystami poddaję pod 
rozwagę, a do tematu na pewno 
powrócę. Pisząc niniejszy felieton, 
odłożyłem jego niedokończoną 
wersję na parę dni, ponieważ za-
chciało mi się jeszcze trochę lata. 
No i pojechałem do Sarospatak. 
A tam? A tam swojskie klimaty 
i filozofia jak u Mrożka: sezon się 
skończył, więc baseny zamknięte, 
choć za oknem letnia temperatu-
ra, a na dodatek weekend. Jak się 
okazuje, Węgrzy to bracia nie tylko 
„do szabli i do szklanki”, ale tak-
że do deficytu wyobraźni. I to nas 
w przyjaźni umacnia. Alleluja. 

N 
ie ustają komenta-
rze i analizy nt. wyni-
ków niedzielnych wy-
borów. Z natury rzeczy 
na tych łamach skupia-

my się nad ich lokalnym przebiegiem 
i skutkami na przyszłość. Najbardziej 
zastanawia zaś szokująca różnica mię-
dzy wyborem sądeczan w stosunku do 
średniej krajowej i ewentualne echa ta-
kich sympatii. Nie brakuje komenta-
rzy, głównie wśród zwolenników opcji 
rządzącej, że miażdżące zwycięstwo 
PiS musi przynieść za sobą reperkusje 
polityczno–gospodarcze. Te pierwsze 
dla przeciętnego mieszkańca wydawać 
się mogą średnio interesujące, chociaż 
wymiksowanie sądeczan z władz wo-
jewódzkich już po roku odbija nam się 
czkawką. Teraz groźba finansowego 
odwetu na regionie tak nieprzyjaznym 
dla władzy warszawsko–krakowskiej 
wydaje się całkiem realna. Oczywiście, 
taka postawa byłaby skandalicznym 
przykładem partyjniactwa i nieodpo-
wiedzialności za publiczne środki, ale 
nie z takimi vendettami mieliśmy już 
w polityce do czynienia.

Emocje wywołują też oczywi-
ście konkretne reperkusje personal-
ne, wynikające z wyborczych decyzji 
sądeczan. Podkreśla się spektakular-
ną utratę mandatu przez Bronisła-
wa Dutkę, „etatowego” posła z ramie-
nia ludowców. Ale czy trzeba żałować 
parlamentarzysty, który potrzebuje 
dwóch tygodni zastanowienia na sfor-
mułowanie powyborczego komenta-
rza?! Ponadto możemy być pewni, że 
utrwalonym zwyczajem, PSL szyb-
ko przyszykuje dla swego partyjnego 
kolegi jakąś nagrodę pocieszenia. Za-
pewne nie zniknie z życia politycznego 
również jednoroczny poseł PO Tade-
usz Patalita, który spróbuje się ode-
grać na gruncie samorządowym. Wy-
daje się więc, że jedynie w przypadku 
pokiereszowanego kolejną wyborczą 
klęską Kazimierza Sasa pogłoski o jego 
politycznej śmierci nie okażą się przed-
wczesne. Sam zainteresowany poka-
zał ponadto, że ma już serdecznie dość 
tego swojego „pasma niekończących 
się sukcesów”.

Ambiwalentne uczucia towarzyszą 
zapewne Andrzejowi Czerwińskiemu, 
który niby obronił mandat i pozycję li-
dera, ale uczynił to w mało przekonu-
jący sposób, udowadniając, że war-
to było z taką determinacją walczyć 
o pozycję nr 1, bo bez niej, to kto wie… 
Tym bardziej, że po raz pierwszy lokal-
ny szef PO dopuścił na listę mocne in-
dywidualności, czytaj – realnych kon-
kurentów. I o ile wynik Leszka Zegzdy 
jest dla zainteresowanego rozczarowa-
niem, to Marian Cycoń zaskoczył skalą 
swego sukcesu chyba nawet swój naj-
większy fan–klub, czyli siostry kla-
ryski. Jego wynik w samym Nowym 
Sączu pokazuje zaś, że słusznie upatry-
wano w nim jedynej sensownej alter-
natywy z PO dla hegemonii ratuszowej 
Ryszarda Nowaka.

Przykład Cyconia, Wiesława Jan-
czyka czy Barbary Bartuś dokumen-
tuje oczywistą rozbieżność pomiędzy 
prawnym założeniem, iż nasi przedsta-
wiciele w parlamencie mają za zada-
nie stanowienie dobrego, mądrego pra-
wa, a motywacją głosujących. Kierują 
się oni bowiem bliskością i skutecz-
nością posła wobec naszych codzien-
nych spraw. Nie wymagają od niego 
recepty na globalny kryzys, ale zała-
twienia kasy na nowy most, obecno-
ści na gminnych dożynkach, czy za-
proponowania pracy dla połowy wsi. 
Więc sukces partii zależy nie tylko od 
sympatii politycznych mieszkańców 
i siły liderów, ale też od ilości i popu-
larności owych Marianów, tak sku-
tecznie zdobywających sympatię i gło-
sy wyborców.

Wszyscy kochają 
Mariana

Niemoc 
heroiczna

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Marian Cycoń zaskoczył 
skalą swego sukcesu chyba 
nawet swój największy 
fan-klub, czyli siostry 
klaryski. Jego wynik 
w samym Nowym Sączu 
pokazuje zaś, że słusznie 
upatrywano w nim jedynej 
sensownej alternatywy 
z PO dla hegemonii 
ratuszowej Ryszarda 
Nowaka
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P 
odobno córka mojej ko-
leżanki z pracy rozpła-
kała się na widok ko-
parki likwidującej swoją 
wielką łyżką górkę sa-
neczkarską w słynnej 

„wiosce indiańskiej” na osiedlu Mile-
nium. Dziecko popłakało się z żalu za 
fajnym miejscem do zjeżdżania choćby 
i na pupie, z którym łączy ją mnóstwo 
wspomnień. Ale co tam mała Anielka! 
Cóż mają powiedzieć najstarsze poko-
lenia mieszkańców Milenium, dla któ-
rych i to osiedle, i „indiańska wioska” 
przez całe lata były synonimem lep-
szych czasów i cywilizacyjnego awansu 
Nowego Sącza.

Idzie nowe i to trzeba jakoś prze-
łknąć. Nigdy jednak nie mogłem zro-
zumieć, skąd nazwa „indiańska wio-
ska”, skoro nigdy nie zaszczycił jej swoją 
obecnością żaden czerwonoskóry? Prze-
praszam, jeden zaszczycił (a nawet za-
snął w tym, co kiedyś imitowało wi-
gwam), ale on był czerwony akurat tylko 
na gębie, a i to chwilowo, bo od nadmia-
ru spożytego wiadomo czego. Nie wiem 
też z jakiego plemienia wywodził się ten 
mój znajomy, chwilowy czerwonoskóry 
– Siuksów czy Apaczów, natomiast żona 
wołała do niego, kiedy wracał z wypra-
wy na prerie, per „plemię żmijowe”. 
Wszystko możliwe, bo od tamtego noc-
legu w wigwamie koledzy zwracali się 
do niego wyłącznie indiańskim imie-
niem – Wielki Grzechotniku, a do jego 
żony Sycząca Żmijo. To już historia, bo 
kolega odszedł do Krainy Wiecznych Ło-
wów, a mnie na samo o nim wspomnie-
nie łza się w oku kręci, jak małej Anielce 
na wspomnienie o górce dla sanek.

Mało kto jednak dzisiaj pamięta, choć 
najstarsi Indianie pewnie pamiętają, 
że ten plac zabaw na Milenium otwie-
rał osobiście pierwszy sekretarz PZPR, 
towarzysz Edward Gierek. Działo się to 
we wrześniu 1978 r. przy okazji 100–le-
cia ówczesnych ZNTK. Nowy Sącz był 
akurat młodziutkim miastem woje-
wódzkim. Na blokach z wielkiej pły-
ty schła jeszcze farba, a nowych miesz-
kań potrzebna była wielka moc, bo do 
Sącza zjeżdżała się z całej Polski świe-
ża kadra wypełniająca powstające wła-
śnie urzędy o randze wojewódzkiej. Wi-
zytę Gierka w piaskownicy na Milenium 

potraktowano wówczas jak – cytuję po-
żółkłą prasę z pamięci – „epokowe wy-
darzenie w dziejach Nowego Sącza”. 
Myślę, że kronikarze kwitnącego socja-
lizmu stawiali to wydarzenie dużo wyżej 
niż słynną wizytę Władysława Jagiełły 
na sądeckim zamku w celu knucia prze-
ciwko Krzyżakom co skończyło się, jak 
wiadomo, pod Grunwaldem. Tak więc 
towarzysz Edward Gierek przeciął wstę-
gę w „indiańskiej wiosce” i pognał da-
lej otwierać wielkie budowy socjalizmu. 
W moim prywatnym archiwum zacho-
wało się nawet zdjęcie z tamtej uroczy-
stości autorstwa Antoniego Łopucha. Na 
fotce widać rozentuzjazmowanych lo-
kalnych oficjeli. Z twarzy nikogo nie po-
znaję, ale w pamięć wbijają się obowiąz-
kowe wówczas fryzury wylansowane 
przez enerdowskich muzyków roko-
wych. U nas najsłynniejszą taką no-
sił piłkarz Jerzy Gorgoń z Górnika Za-
brze, który zamiast na przodku fedrował 
w obronie reprezentacji Kazimierza 
Górskiego i mnie osobiście stylem gry 
nieco przypominał węglowy kombajn. 
Urobek w każdym razie słał się gęsto. 
Zasadę działania węglowego kombaj-
nu poznałem oczywiście wiele lat póź-
niej w KWK „Komuna Paryska” w Ja-
worznie, a do piaskownicy na Milenium 
na czas nie zdążyłem, bo do Nowego Są-
cza trafiłem, kiedy województwo już ra-
czej demontowano. Nie przeszkodziło 
mi to jednak dowiedzieć się, że mieszka-
nie, jakie wynajęła mi „Gazeta Krakow-
ska” położone jest w Zatoce Czerwonych 
Świń. Tak bowiem nazywano w Nowym 
Sączu ów prominencki kwartał bloków, 
gdzie kiedyś przydzielano mieszkania 
najbardziej wpływowym posiadaczom 
czerwonych legitymacji. Osobiście nie 
bardzo rozumiałem, dlaczego uważano 
to miejsce za szczyt luksusu, bo muchy 
z pobliskiego śmietnika masowo pchały 
do się do kuchni, a w dużym pokoju sły-
chać było kichnięcie sąsiada z czwartej 
klatki. O innych odgłosach blokowego 
życia nie wspominam, bo ten tekst może 
trafić w ręce dzieci.

Cóż, w pewnym sensie – choć zu-
pełnie nieświadomie – czułem się dum-
ny z miejsca, w które trafiłem, wszak 
moim sąsiadem był znajdujący się 
wówczas u szczytu politycznej kariery 
Kazimierz Sas, a za ścianą miałem słyn-
nego sądeckiego poetę Tośka Kiemy-
stowicza. I choć znalazłem się w tym 
miejscu całkiem przypadkiem, to – jak 
wspomnianej Anielce – znowu mi się 
łza w oku zakręciła. Jakoś tak się senty-
mentalnie zrobiło. Kazimierz Sas prze-
grał w niedzielę wybory, koparka zli-
kwidowała górkę im. Edwarda Gierka, 
a Tosiek Kiemystowicz nie dzwonił już 
dobrych kilka lat.

Co Indianie robili 
na Milenium

„A 
by język 
giętki po-
wiedział 
wszystko co 
pomyśli gło-
wa” – ma-

rzył i pragnął poeta. Dziś te wszystkie 
werbalne wygibasy nazywa się ponoć 
podwójnymi standardami, czyli czymś 
co znacząco odróżnia teorię od prakty-
ki, słowo od czynu, krótko mówiąc to, 
że co innego się mówi, a co innego robi. 
Ale po kolei i bez emocji. W połowie mi-
nionej kadencji prezydent Ryszard No-
wak w trybie decyzji administracyjnej 
nakazał usunięcie spod sądeckiej Piety 
tablicy gloryfikującej powstanie PRL i jej 
twórców, zwanych potocznie „utrwala-
czami władzy ludowej”. Tzw. „utrwala-
cze” to funkcjonariusze PPR oraz komu-
nistycznej bezpieki, których zadaniem 
był podbój i ujarzmienie wespół z Ar-
mią Czerwoną i NKWD stawiających 
opór moskiewskiemu dyktatowi Pola-
ków. Łamanie polskiego społeczeństwa 
trwało kilka lat i kosztowało życie dzie-
siątki tysięcy najszlachetniejszych Sy-
nów i Córek, którzy nie chcieli zginać 
karku przed sowieckim batem. Jedyny-
mi osobami, które głośno zaprotesto-
wały wobec działań prezydenta Nowa-
ka byli działacze SLD. Także wówczas 
przetoczyła się krótka medialna nawał-
nica, ale jakoś nikomu, poza garstką 
post PZPR–owskich prominentów, li-
kwidacja owej tablicy nie przeszkadza-
ła. Nikt nie grzmiał, że to część cmen-
tarza, podobnie, jak nie pamiętam, by 
pan Stanisław Cichoński wyzywał z tego 
powodu prezydenta Nowaka od „jajo-
głowych”. Nie rozdzierano też szat, że 
to przystanek historii i drogowskaz mo-
ralny dla potomnych. Rozwalono go 
młotem i tyle. Także i ja, solidaryzu-
jąc się z Ryszardem Nowakiem, wysto-
sowałem otwarty list do radnych. Przyj-
mując za dobrą monetę prezydencką 
inicjatywę w zakresie rewidowania hi-
storii, w tym usuwania dawnych relik-
tów i przywracania prawdy oraz pamię-
ci autentycznym bohaterom, podjęliśmy 
wraz z Polskim Towarzystwem Histo-
rycznym kwestię wykonania zawieszo-
nej w próżni uchwały o przeniesieniu 
pomnika chwały Armii Czerwonej na 

cmentarz komunalny. Ku naszemu zdu-
mieniu na merytoryczny wniosek z ob-
szerną dokumentacją historyczno–ar-
chiwalną, pan prezydent odpowiedział 
w formie niewybrednych epitetów, 
w których padły słowa o „oszołomach, 
awanturnictwie i prowokacji politycz-
nej”, szkodzącym relacjom z Rosją. Po 
tamtych wypowiedziach było już tyl-
ko gorzej, a w słowach przestali zarazem 
przebierać reprezentanci krakowskich 
środowisk niepodległościowych. Dziś 
mur wzajemnych urazów, jak w puen-
cie najsłynniejszej ballady Jacka Kacz-
marskiego, zamiast kruszeć zdaje się ro-
snąć, a prezydent (o paradoksie!) używa 
identycznych argumentów, jakimi kie-
dyś okładała go lewica.

Przykład drugi. Zachęcony niedaw-
ną ofertą Klubu Inteligencji Katolickiej 
inaugurującą kolejną edycję Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej, wybrałem się 
na wieczór autorski, którego bohate-
rem był Jan Pospieszalski – publicysta, 
muzyk, twórca zdjętego przed paro-
ma miesiącami programu „Warto roz-
mawiać”. I wszystko byłoby wspania-
łe, gdyby nie pewien drobny szczegół, 
a może zgrzyt? Otóż czyniąca honory 
gospodarza wiceprezydent Bożena Ja-
wor rozdawała przybyłym ostatni nu-
mer „Gazety Polskiej”, na okładce któ-
rego płonął trafiony rosyjską rakietą 
prezydencki Tupolew, całość zaś zdobił 
tytuł: „10 dowodów na zamach w Smo-
leńsku”. Tu uwaga: pani prezydent 
w sprawie pomnika milczy, choć kie-
dyś głosowała za jego przeniesieniem. 
Oczywiście nie mam nic przeciw, by 
niezależni publicyści mogli stawiać naj-
bardziej karkołomne tezy, brnąc w spe-
kulacjach aż do granic absurdu. Jednak 
w kontekście wspomnianej wrażliwo-
ści prezydenta Nowaka na ewentualne 
zadrażnienia stosunków z Rosją, narzu-
ca się pytanie: czy nie obawia się, iż tak 
radykalna postawa jego zastępcy pod-
czas oficjalnego spotkania nie wywo-
ła skandalu o niebo większego aniżeli 
przeniesienie zmurszałego sowieckie-
go archaizmu? Szczerze powiedziaw-
szy, choć do rusofilów nie należę, lekko 
się zdumiałem.

Przypadek trzeci – odmienny. W kul-
minacyjnej scenie „Bitwy warszaw-
skiej 1920” młodzież w kinie bije bra-
wa, gdy szarża polskiej kawalerii roznosi 
na szablach i lancach bolszewicką swo-
łocz. Czują niekłamaną dumę i radość 
ze zwycięstwa nad czerwonym żołdac-
twem. W oczach widać łzy. Poruszające! 
Wierzę, że nigdy nie dadzą sobie wmó-
wić, iż Armia Czerwona zasługuje na ja-
kąkolwiek pomnikową wdzięczność czy 
chwałę. Daj nam Boże jak najwięcej ta-
kiej młodzieży.

Kogel magiel 
po sądecku

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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13 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 15.30, 
Oddział dla dzieci SBP, „Z bajką 
przez okrągły roczek” – spotka-
nia z bajką dla przedszkolaków; 
X godz. 18 i 20, MOK, „LALKI” 
Michała Zdunika – Teatr im. S.I. 
Witkiewicza w Zakopanem, reży-
seria: Hieronim BUDZYK, wystę-
pują:, Alicja DĄBROWSKA, Karo-
lina FORTUNA i Jaga SIEMASZKO.

14 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 15.30, 
Oddział dla Dzieci SBP, „Leśne 
duszki” – zajęcia literacko – te-
atralne; X godz. 11 i 18; „TRYP-
TYK RZYMSKI” Jana Pawła II”, 
Teatr ROBOTNICZY im. Bolesła-
wa Barbackiego – Scena Poetyc-
ka w Nowym Sączu , reżyseria: 
Janusz MICHALIK, występują: 
Dorota KACZMARCZYK, Monika 
ŚLEPIAK i Janusz MICHALIK oraz 
Zespół Kameralny „SONATINA 
2”; X godz. 18, Mała Galeria, XIX 
Mały Festiwal Form Arystycznych 
– prof. Zbigniew Lutomski; 

15 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 17, Mia-
steczko Galicyjskie, XIX Łem-
kowska Jesień Twórcza; X godz. 
18, MOK, „MATEMATYKA MIŁO-
ŚCI” Esther Vilar – Studio BUF-
FO w Warszawie, reżyseria: Alicja 
ALBRECHT, występują: Małgorza-
ta ZAJĄCZKOWSKA, Piotr WOŹ-
NIAK i zespół muzyczny MACHI-
NA DEL TANGO.

16 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)

r NOWY SĄCZ,  X MOK godz.16 
i 18, „BRAT NASZEGO BOGA” 
Karola Wojtyły, Scena MOLIE-
RE w Krakowie, reżyseria: Artur 
DZIURMAN.

17 PAŹDZIERNIKA 
(PONIEDZIAŁEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10 i 12, 
MOK, „KOZIOŁEK MATOŁEK” wg 

Kornela Makuszyńskiego – Sce-
na MOLIERE w Krakowie, reży-
seria: Artur DZIURMAN, wystę-
pują: Marcin KOBIERSKI/Leszek 
PNIACZEK, Renata SZCZEPA-
NIAK, Mieczysław BACZYŃSKI, 
Janusz BĄK i Krzysztof BARTOSZ; 
X godz. 17, Sądecka Biblioteka Pu-
bliczna Zabytkowe Piwnice, Pa-
weł Orkisz koncert ballad Leonard 
Cohen, Bułat Okudżawa , Wło-
dzimierz Wysocki, Towarzyszenie 
Piotr Bzowski; 

18 PAŹDZIERNIKA (WTOREK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 15.30, 
Oddział dla Dzieci SBP, „Koloro-
wa biblioteka” – zajęcia plastycz-
no – literackie; X godz. 17 i 20, 
MOK, „LEWE INTERESY” Ro-
bina Hawdona – Agencja Arty-
styczna Jerzy Bończak – Kome-
die w Warszawie, reżyseria: Jerzy 
BOŃCZAK, występują: Joanna LI-
SZOWSKA, Katarzyna ZIELIŃSKA, 
Jerzy BOŃCZAK, Marcin PRZY-
BYLSKI, Przemysław SADOWSKI, 
Marcin TROŃSKI, Zdzisław WAR-
DEJN i Marcin ZARZECZNY. 

19 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10; MOK, 
„KSIĄŻĘ I ŻEBRAK” Marka Twa-
ina – Teatr NSA w Nowym Są-
czu , reżyseria: Janusz MICHALIK 
i Małgorzata STOBIERSKA, wystę-
pują: Aleksandra CHAPKO, Alicja 
CHAPKO, Zbigniew KUKLA, Beata 
SZCZYPUŁA, Janusz MICHALIK, 
Marcin KUKLA, Kamil GROCHO-
LEWSKI, Michał DZIURZYŃSKI, 
Łukasz KOWALCZYK, Mateusz 
BIERYT, Stanisław CHOCZEW-
SKI, Karolina GWÓŹDŹ, Zuzanna 
SZCZYPUŁA, Dorota KOTLARZ, 
Agata MARTISZEK, Jędrzej BIGO-
SIŃSKI, Sławomir BODZIONY, Ka-
mila KMAK, Jakub KUMOR i Mar-
cin RUCHAŁA ; godz. 19, MOK „JA 
JESTEM TYLKO PO TO ŻEBY: KO-
CHAĆ – MNIE”– recital piose-
nek kabaretowych z okresu XX–
lecia Międzywojennej Warszawy 
– Krakowski Teatr Faktu Niny 
Repetowskiej , występują: Nina 

REPETOWSKA i Paweł BIEŃKOW-
SKI (fortepian).

20 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10 i 12, 
MOK, „NIEGDYŚ OFELIA” na mo-
tywach monologu Stanisława 
Wyspiańskiego „Śmierć Ofelii” 
– Krakowski Teatr Faktu Niny Re-
petowskiej reżyseria i wykonanie: 
Nina REPETOWSKA. 

REPERTUAR KIN

14 – 20 PAŹDZIERNIKA 2011

K INO SOKÓŁ
BITWA WARSZAWSKA 1920 – pre-
miera 3D;Polska, historyczny, 14–
20 października g. 14, 16:15, 18:30, 
21; MNIAM! – premiera, Malezja, 

animowany, 14 – 20 października 
g. 14:15, oraz weekendowe poran-
ki: 15 – 16 października g. 11, 12:45, 
DAAS – premiera, Polska, kry-
minalny/historyczny/kostiumo-
wy, 14 – 19 października g. 18:45; 
BON APPETIT! – premiera, Hisz-
pania/Niemcy/Szwajcaria/Wło-
chy, komedia romantyczna, 14 – 19 
października g. 17, 20:30; 20 paź-
dziernika g. 16:30, 20:30; KI – pre-
miera, Polska, obyczajowy, 14 – 17 
października g. 16:30, 18 paździer-
nika g. 15:30, 19 – 20 październi-
ka g. 16:30; DRIVE, USA 2011, 95’, 
akcja/dramat, 14 – 17 paździer-
nika g. 18:15, 18 października g. 
17:15; 19 – 20 października g. 18:15; 
BABY SĄ JAKIEŚ INNE – premie-
ra, Polska, czarna komedia, 14 – 15 
października g. 16, 17:45, 19:30, 
21:15, 23, 16 – 21 października g. 
16, 17:45, 19:30, 21:15; W IMIENIU 

DIABŁA, Polska, dramat, 14 – 17 
października g. 20:15, 18 paździer-
nika g. 21:20, 19 – 20 października 
g. 20:15,; TRUPOSZ, USA, psycho-
logiczny/western, 18 października 
g. 19; GINGER I FRED – KLASYKA 
KINA, Francja/Włochy ,dramat 20 
października g. 18

WARTO OBEJRZEĆ

DAAS Opowieść o ostatnim, wie-
deńskim okresie życia hrabie-
go Jakuba Franka, który w drugiej 
połowie XVIII wieku przybył do 
Polski i ogłosił się mesjaszem. Wy-
korzystując apokaliptyczne na-
stroje zarówno w społeczności ży-
dowskiej jak i w części hierarchii 
kościelnej spowodował konwer-
sje na katolicyzm kilkuset swoich 
wyznawców. 

Karnet nie tylko kulturalny

Rekomendacje

ROZDAJEMY BILETY 
DO KINA:

Specjalnie dla naszych 
Czytelników mamy 
podwójne zaproszenie 
do kina na  film: „DASS”. 
Aby zdobyć bilet, należy 
pojawić się w naszej 
redakcji i poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie.  

Kto zaprojektował 
kostiumy do filmu Daas?

Daas

Galeria  Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy grafiki

w dniu 14 października 2011 r. o godz. 18.30

Wystawa trwać będzie do dnia 13 listopada 2011 r. (sala I piętro)

Galeria  Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy
książki artystycznej Pracowni Projektowania Książki
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie

w dniu 14 października 2011 r. o godzinie 17.30
Wystawa trwać będzie do dnia 6 listopada 2011 r. (sala II piętro)

Galeria  Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 34, tel. +48 18 534 06 60
www.bwasokol.pl  www.mcksokol.pl
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J anusz Czerwiński, nasz 
Czytelnik z… Kłaja w po-
wiecie wielickim pasjonu-
je się historią, odkrywając 
ciekawe miejsca i zdarze-

nia  w swoim regionie, m.in. doty-
czące działań wojennych podczas II 
wojny światowej. – Wcześniej nikt 
nie miał świadomości, że na przykład 
w Kłaju funkcjonowało laboratorium 
amunicji – mówi Janusz Czerwiński. 
– Ostatnie moje dochodzenia histo-
ryczne skupiłem na moście w Książ-
nicach. Wasza jednostka, 21. Dywizja 
Piechoty Górskiej gen. Józefa Kustro-
nia, uprzykrzyła Niemcom przejście 
przez przeprawę i najprawdopodob-
niej uratowała Chełm przed zagładą: 

„6 IX 1939r.– jeszcze nocą linię rz. 
Stradomki w rejonie Sobolowa ob-
sadza batalion Obrony Narodowej 
„Żywiec” dowodzony przez sym-
patycznego i energicznego kpt. J. 
Szczerbaniewicza (poległ) z 1. Bry-
gady Górskiej. Batalion wspiera 8 
bateria 100 mm haubic (z 6. Puł-
ku Artylerii Lekkiej) z punktem 
obserwacyjnym na g. Stradomce. 
Punkt obserwacyjny ubezpieczony 
jest stanowiskiem ckm–u (zapewne 
Hotchkiss).

21. Dywizja Piechoty Górskiej (21 
DPG) gen. Józefa Kustronia (poległ 
16IX) przegrupowuje się nocnym 
marszem spod Mogilan na przedpo-
la Bochni. Żołnierze są bardzo zmę-
czeni po wczorajszej zwycięskiej bi-
twie z niemiecką 45. dywizją. 3. Pułk 
Strzelców Podhalańskich (3 psph) 
ppłk J. Czubryta wspierany przez III 
dywizjon artylerii lekkiej obsadza 
linię Kłaj–Targowisko–(częściowo) 
Szarów. W Chełmie na Grodzisku 
instaluje się wysunięte stanowisko 
obronne w składzie 3 żołnierzy + 
ckm wz.30 z zadaniem dozorowa-
nia przeprawy promowej przez Rabę. 
W marszu pozostają 4 psph i 202 pułk 
piechoty rezerwy (202 pprez).

Rano za 21DPG rusza część nie-
mieckiej 2. Dywizji Pancernej (2 
DPanc) gen. por. Rudolfa Veiel`a. 
Dzisiaj Niemcy są ostrożniejsi po 
wczorajszej nauczce zafundowanej 
im przez 10. pułk strzelców konnych 
pod Pcimiem.

Przed południem 202 pprez prze-
chodzi przez most na Rabie w Książ-
nicach i kieruje się na Bochnię. Za-
minowanego wcześniej mostu nie 
wysadzono, prawdopodobnie dla-
tego, że z powodu upalnego lata stan 
Raby był bardzo niski i nie stanowiła 
ona żadnej przeszkody – po co więc 
niszczyć most? Za 202 pprez przez Ci-
chawę maszeruje 4 psph i przed mo-
stem odbija na Kłaj.

Po przejściu pułków przez Książ-
nice na most wjeżdża niemiecki zmo-
toryzowany oddział rozpoznawczy 
„zajmując” go. Motocykliści ob-
sadzają wschodnią stronę mo-
stu w rejonie Zarabia, a samochód 

(samochody) opancerzone jadą da-
lej i stają pod drzewami przy skrzy-
żowaniu z drogą na Siedlec i Nieszko-
wice. Niemcy są zadowoleni, śmieją 
się i szwargoczą między sobą. W tym 
czasie do Książnic dojeżdżają powoli 
czołgi 2 DPanc ostrzeliwane w mar-
szu przez polską artylerię z rej. Kła-
ja, Sobolowa i Darczyc.

Grupa czołgów po dojechaniu do 
Książnic skręca na Kłaj i najeżdża na 
tył kolumny marszowej 4 psph pod 
Łężkowicami. Powstaje chwilowe za-
mieszanie, w którym część pułku od-
bija na Grodkowice, lecz artylerzyści 
i kompania ppanc szybko odprzod-
kowują działa i odpierają niemiecki 
atak (informacja z „Armii Kraków” 
W. Steblika).

W tym czasie do mostu podjeż-
dża niemiecka bateria artylerii; od-
dział rozpoznawczy rusza dalej na 
Bochnię, a bateria zajmuje stanowi-
ska na Zarabiu, organizując przyczó-
łek. Oddział rozpoznawczy dociera 
do Górnego Siedlca i tam napotyka 
straż tylną 202 pprez. Wywiązuje się 
gwałtowna walka, włącza się do niej 
kompania ppanc i wspiera artyleria 
z rej. Kłaja. Niemiecki atak zostaje 
powstrzymany i odrzucony, a oddział 
rozpoznawczy wroga zalega w obro-
nie. Niestety na skutek walki zapala 
się kilka domów w G. Siedlcu.

 Niemiecka bateria instaluje się na 
Zarabiu; żołnierze rozstawili działa 
i ciągniki, i pościnali wszystkie drze-
wa, by je zamaskować. Z Chełma pil-
nie obserwują te poczynania podha-
lańczycy z wysuniętej placówki. To są 
doświadczeni żołnierze! Czekają cier-
pliwie, aż się Niemcy rozkramażą, by 

atak ich cekaemu był 
tym skuteczniej-
szy i bardziej 
zaskakujący. 
Gdy Niem-
cy już się 
rozstawi-
li i poczu-
li się bez-
piecznie, 
odezwał 
się nagle 
polski ckm. 
Celowniczy 
strzelał jak 
snajper ogniem 
punktowym, nie-
przyjaciel nie mógł się 
zorientować, skąd jest ostrze-
liwany, przypuszczał jedynie, że 
ostrzał idzie gdzieś z północy. Cała 
niemiecka bateria chwyciła za broń 
i zaczęła strzelać, gdzie popadło, lecz 
co nuż któryś z nich padał trafio-
ny. Polski ostrzał był tak skutecz-
ny, że nie mogli nawet zbliżyć się do 
dział, by ich użyć. Jeden z żołnie-
rzy wyszedł na dach domu p. F. Ka-
walec, oparł się o komin i otworzył 
ogień, lecz zaraz zleciał z dachu mar-
twy. Niemcy zaczęli przeskakiwać 
na płd. stronę drogi, chroniąc się za 
jej wałem. Ale co z działami? Prze-
cież nie można ich zostawić na Zara-
biu, a zbliżyć się do nich niepodob-
na! Aby wyciągnąć sprzęt i rannych 
z pola ostrzału, Niemcy podpalają 6 
domów na Zarabiu. Gdy domy już się 
palą i dym ściele się po przedpolu, na 
skraj mostu podjeżdża czołg i zaczy-
na wściekle prać z kaemów w kie-
runku północnym. Pod tą osłoną 

wróg ewakuuje się 
z przysiółka.

Postrzelo-
nych Niem-

cy przeno-
sili za drogę 
do gniazda 
rannych 
przy mo-
ście – ob-
serwował 

to przez 
o k r ą g ł y 

otwór w fa-
jermurze teść 

G. Pilcha i rela-
cjonował, że Niem-

cy mieli dużo zabitych 
i rannych, lecz nie mógł ich po-

liczyć, bo ładowali ich szybko na cię-
żarówki i na pełnym gazie odwozili 
do tyłu. Potwierdzają tę relację słowa 
p. R. Gadź, która wspomina, że na-
stępnego dnia za mostem było jesz-
cze dużo zastygłej krwi.

W trakcie ewakuacji przyczółka 
Niemców ostrzelały haubice z Sobo-
lowa oraz ckm z punktu obserwa-
cyjnego na Stradomce, co spowodo-
wało jeszcze większą dezorientację 
i zamieszanie w szeregach wroga. 
Od tego ostrzału zginął niemiec-
ki żołnierz w Książnicach. Nieste-
ty o 17.00 8. bateria musiała opuścić 
swoje stanowisko.

Nieprzyjaciel, ponosząc duże stra-
ty, został zmuszony do opuszcze-
nia Zarabia i znalazł się w niezręcz-
nej sytuacji: miał na zajętym terenie 
most, jednakże zaminowany i mogą-
cy w każdej chwili eksplodować od 
zabłąkanej kuli, a na dodatek most 

był ostrzeliwany z ckm–u przez snaj-
pera, którego stanowiska ogniowego 
nie wykryto pomimo prowadzonej 
obserwacji z ziemi i kilkukrotnego 
użycia lotnictwa.

Po pewnym czasie przez most za-
częto puszczać sporadycznie pojazdy 
opancerzone (tych ckm nie niszczy-
),lecz przejeżdżały one na pełnym ga-
zie, siejąc na oślep z kaemów.

Niemcy mieli zdobywać Bochnię, 
ale same czołgi bez osłony strzel-
ców pancernych (Panzergrenadie-
re) w mieście nie poradzą, a przez 
taki most nie da się puścić kolumny 
wojska czy ciężarówek z żołnierzami. 
Wypatrywali więc uciążliwego ckm-
–u i na wszelki wypadek ostrzeliwali 
wszystkie podejrzane miejsca. Praw-
dopodobnie od takiego przypadko-
wego ognia zginął jeden z żołnierzy 
na Grodzisku (zdjęcie). Od zabłąkanej 
kuli zginął też siedzący przed domem 
staruszek Grzegorz Pilch (pocho-
wany razem z bezimiennym żołnie-
rzem z obsługi ckm–u) oraz kobie-
ta w Siedlcu.

Niemcy odczekali do zmroku, na-
stępnie (prawdopodobnie) rozmino-
wali most i zaczęli przerzucać pie-
chotę w stronę Bochni.

Gen. Kustroń stacjonujący 
w sztabie składnicy w Kłaju zarzą-
dził odmarsz 21 DPG na Radłów na 
24.00,należy więc przypuszczać, że 
jeszcze przed północą obsługa ckm-
–u zeszła z pozycji.

W całej tej historii zdumiewa jed-
na rzecz – jak to możliwe, że Niem-
cy przez pół dnia nie zlokalizowali 
gniazda polskiego ckm–u? Przecież 
wypatrywały go dziesiątki oczu, 
cześć na pewno przez lornetki, ana-
lizowano zapewne trajektorie lotu 
pocisków, skupiając się na pewnym 
wycinku terenu, a załogi wszystkich 
stojących bezczynnie czołgów i dział 
czekały na sygnał, by nakryć nawałą 
ogniową stanowisko polskiego snaj-
pera. Chełm był o włos od zagłady!

Po wojnie, pewnego dnia zjawił się 
w Chełmie jeden z tych trzech żołnie-
rzy. Przyjechał, by zapalić znicz na 
grobie swojego kolegi, niestety jakoś 
się tak złożyło, że nie ustalono wte-
dy personaliów poległego żołnierza.

A most w Książnicach, który zbu-
dowany został jeszcze za ces. Fran-
ciszka Józefa I przetrwał okupację 
i styczeń 45 r. do niedawna jeszcze 
służył mieszkańcom. Dzisiaj zastąpił 
go most o nowszej konstrukcji.

Składam serdeczne podzięko-
wania za podzielenie się swoimi 
wspomnieniami: Reginie Gadź, Fe-
licji Kawalec, Gustawowi Pilchowi 
z Książnic i Leonowi Borowskiemu 
z Chełma.

Literatura: „Armia Kraków 1939”
– W.Steblik, Warszawa 1989 r.; 
„Niezapomniane karty” 
J.Pabich, Kraków, 1983 r.

 JANUSZ CZERWIŃSKI

Sądeczanie i obrona mostu w Książnicach
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Adres siedziby firmy

Przedsi biorstwo Produkcyjno-Us ugowo-Handlowe 

Polmex Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy S cz

tel. 18 442 88 26, fax. 18 415 67 37

www.polmex.pl

office@polmex.pl

Adresy oddzia ów:

Wroc aw - gie da owocowo-warzywna, ul. Obornicka 235-237, tel. 71 78 82 010

Katowice - gie da owocowo-warzywna, ul. Boche skiego 99B, tel. 32 35 93 309

Kraków -  gie da owocowo-warzywna, „Plac Rybitwy” ul. Pó anki, tel. 12 29 25 216

oraz ul. Bartników 10, tel. 12 29 22 707

Warszawa - WGO „Bronisze” ul. Pozna ska 98, tel. 22 72 15 904/906/907

Pozna  - Wielkopolska Gildia Owocowo-Warzywna, ul. Franowo 1, tel. 61 876 36 44

R E K L A M A

EDUKACJA. Ponad 400 osób w wieku 
55+ rozpoczęło w czwartek, 6 paździer-
nika, naukę na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Nowym Sączu. Na 8. już inau-
guracji roku akademickiego nie zabrakło 
państwa Adama i Janiny Szczepaników, 
którzy są wiernymi słuchaczami UTW.

– Kiedy siedem lat temu zapisywali-
ście się na zajęcia UTW, jakie były wasze 
oczekiwania?

Janina Szczepanik: – Byliśmy wte-
dy już od kilku lat na emeryturze. 
Nie mogę powiedzieć, że cierpieli-
śmy na brak zajęć. Mamy działkę, na 
której zawsze jest coś do roboty. Jed-
nak przez całe życie byliśmy bardzo 
aktywni, udzielaliśmy się społecz-
nie. Ja byłam dyrektorem Zespołu 
Szkół Odzieżowych w Nowym Są-
czu, mąż wuefistą w samochodówce. 

Zwyczajnie zaczęło nam brakować 
kontaktu z ludźmi. Idea Uniwersyte-
tu bardzo nam się spodobała i posta-
nowiliśmy skorzystać z okazji. 

Adam Szczepanik: – Powiedzmy so-
bie szczerze, UTW był dla nas ratun-
kiem, żeby nie zardzewieć. 
– Teraz można powiedzieć, że i Pan nie 
pozwala „zardzewieć” innym. Został 
Pan słuchaczem UTW, ale i sam prowa-
dzi zajęcia.

ASZ: – Prezes Stowarzyszenia UTW, 
Wiesława Borczyk, kiedy zobaczyła 
moje CV, uznała, że może jako wuefi-
sta sam chciałbym prowadzić zajęcia 
ruchowe. Zgodziłem się bez zastano-
wienia. Przez cztery lata społecznie 
ćwiczyłem na basenie z innymi stu-
dentami, teraz nawet mi za to trochę 
płacą. Ale to dla mnie nie jest istot-
ne. Cieszę się, że widzę efekty moich 

zajęć. Ruch dla osób 55+ jest ogromnie 
ważny, pozwala utrzymać w dobrej 
kondycji fizycznej, ale i psychicznej. 
Po ćwiczeniach na basenie, wszyscy 
są uśmiechnięci. 
– Mówiąc o tym, co Państwa skłoni-
ło do zapisania się na UTW, zwrócili-
ście uwagę na kontakt z innymi ludźmi. 
Już samo towarzystwo chyba podno-
si na duchu i utrzymuje w lepszej kondy-
cji psychicznej?

JSZ: – Bez dwóch zdań. Mamy sie-
bie, ale człowiek w każdym wieku 
chce się rozwijać, poznawać nowych 
ludzi, nowe rzeczy. Wśród uczest-
ników UTW utworzyły się grup-
ki osób, które lubią spędzać ze sobą 
czas. Jedni spotykają się raz w mie-
siącu czy raz w tygodniu, w miarę 
możliwości, na kawie, inni chodzą 
po górach. Ja na przykład zaraziłam 
się tu pasją nordic walking, i teraz 
z sąsiadkami spaceruję po Bulwa-
rze Narwiku. 

ASZ: – Zarażamy też samym Uni-
wersytetem, dzięki nam nawet są-
siedzi z działek zapisali się na zaję-
cia. W ciągu ośmiu lat ukończyliśmy 
kursy informatyczne i teraz swobod-
nie porozumiewamy się przez sky-
pa z wnukami, którzy mieszkają we 
Francji, uczestniczyliśmy w zaję-
ciach sekcji przyrodniczej, medycz-
nej, kulturoznawczej. 

JSZ: – Tylko ekonomiczną daro-
waliśmy sobie. Ekonomia, nawet ta 
domowa, nigdy nie była moją mocą 
stroną. 

– Można o Was powiedzieć wieczni 
studenci? 

– Ale nie wiedzoodporni. 
– A jak wykorzystujecie zdobytą na Uni-
wersytecie wiedzę?

JSZ: – W każdej sytuacji. Chętnie 
dzielimy się z nią z naszymi wnukami. 

Dzięki tym zajęciom nie stoimy 
w miejscu, ani nie cofamy. Idziemy 
z duchem czasu. Choć mamy już po 
75 lat i moglibyśmy siedzieć w domu 
przed telewizorem, stale coś robimy 
i to nam daje siłę i energię do życia.

(OLD)

Z OSIEDLA DO CIEPŁYCH ŹRÓDEŁ

Mieszkańcy osiedla Barskie wzięli udział w czterodniowej 
wycieczce do ciepłych źródeł w Egerze. Jej organizatorem był 
Zarząd Osiedla Barskie w Nowym Sączu. Wyjazd możliwy był 
dzięki sponsorom, którzy w całości pokryli koszty wypoczynku 
dla 50 osób, w tym niepełnosprawnych. – Zaraz po powrocie 
z Egeru udało się zorganizować jednodniową wycieczkę do 
Vrbowa na Słowacji – mówi przewodniczący Zarządu Osiedla 
Barskie, radny Mieczysław Gwiżdż, który tego typu atrakcje 
zapewnia mieszkańcom od 30 lat. – To już nasza tradycja, 
każdy taki wyjazd kończymy wspólnym posiłkiem w restauracji 
„Miś” w Starym Sączu – dodaje Gwiżdż.

Wieczni studenci, ale nie wiedzoodporni
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Sposób sprzedaży bile-
tów na mecz 1/8 Pucha-
ru Polski Limanovia – Wi-
sła Kraków budzi spore 
kontrowersje wśród kibi-
ców. Mnożą się niejasno-
ści. Tymczasem władze 
klubu starają się o zwięk-
szenie liczby miejsc na 
stadionie.

Sprzedaż biletów na 
mecz Limanovia – Wi-
sła ruszyła w poniedzia-
łek (10 października), 
a w praktyce parę dni 
wcześniej, kiedy wej-
ściówki można było re-
zerwować, wpisując się 
na listy. Sprawa wywo-
łała wielkie kontrower-
sje wśród kibiców.

Właściciel Biura Tu-
rystycznego Limatur 
wyjaśnia, że bilety sprzedawane były 
w poniedziałek już od godz. 8 (infor-
mowano o tym wcześniej na plaka-
tach). Natomiast część kibiców sądzi-
ła, że wejściówki będzie można kupić 
od godz. 9, bo taka informacja poja-
wiła się na stronie internetowej lia-
novia.com. Jak się okazało, godzinne 
spóźnienie mogło mieć istotne zna-
czenie. – Klub poprosił nas o sprze-
daż 500 biletów na trybunę główną 
i 500 na boczną – podkreślił An-
drzej Pilawski, właściciel Biura Tu-
rystycznego Limatur. – Zaintereso-
wanie biletami było bardzo duże już 
parę dni wcześniej. W poniedziałek 
rano sprzedaż wejściówek na trybu-
nę główną przebiegła bardzo szybko.

Będąc na miejscu po godz. 8 moż-
na było jeszcze kupić wejściówki na 
trybunę główną. Jednak szybko się 

one skończyły. Biuro Turystyczne 
Limatur nie ma żadnego zysku ze 
sprzedaży biletów. Pozostaje jed-
nak kwestia najbardziej bulwersu-
jąca internautów, czyli sprawa re-
zerwacji wejściówek. Jak się okazuje, 
taką decyzję podjęto w Biurze Tury-
stycznym Limatur. Zainteresowa-
ni, którzy o bilety pytali już parę 
dni wcześniej, wpisywani byli na li-
sty. Przedstawiciele Biura Turystycz-
nego wyjaśniają, że w ten sposób 
chcieli pójść kibicom na rękę, gdyż 
sami prosili o możliwość wpisania 
się na listy oczekujących. – Chcieli-
śmy wszystko ułatwić i usprawnić 
– przekonują.

Wpisani na listy, wejściówki ode-
brali w poniedziałek rano. Niestety 
informacja o wprowadzeniu wspo-
mnianych list nie została wcześniej 

podana do publicznej wiadomości, 
przede wszystkim nie było jej na pla-
katach, które informowały o sprze-
daży biletów.

No i wreszcie sprawa najbardziej 
tajemnicza. Trybuna główna może 
pomieścić ok. tysiąc osób. Limatur na 
prośbę Limanovii sprzedał 500, a kto 

i gdzie sprzedał drugie 
pół tysiąca?

– Pięćset wejściówek 
na trybunę główną zo-
stało przeznaczonych do 
dyspozycji klubu – po-
wiedział prezes Lima-
novii, Ryszard Kulma. 
– Wiem, że część prze-
kazano dla zawodni-
ków spoza pierwszego 
składu drużyny senio-
rów. Jak dokładnie roz-
dysponowane wszystkie 
bilety? Moim zadaniem 
było spełnienie wszel-
kich formalności zwią-
zanych z organiza-
cją meczu; uzyskanie 
opinii policji i straży 
w sprawie meczu. Nie 
zajmowałem się spra-
wą sprzedaży biletów.

Klub otrzymał nato-
miast opinię policji w sprawie organi-
zacji meczu. Wynika z niej jednoznacz-
nie, że udział kibiców Wisły Kraków 
w spotkaniu z Limanovią ze wzglę-
dów bezpieczeństwa jest niemożliwy. 

Mecz 1/8 Pucharu Polski Lima-
novia – Wisła, 26 października, 
godz. 13:30. (JABU)

Grali 
w Sandecji, 
teraz są 
przeciw niej
W najbliższą niedzielę wydarze-
niem sportowym numer jeden na 
Sądecczyźnie będzie zapewne der-
bowy pojedynek w I lidze, Sande-
cja Nowy Sącz – Kolejarz Stróże. Kto 
jest faworytem?

Obie ekipy po raz trzeci spo-
tkają się na boiskach zaplecza 
ekstraklasy. W ubiegłym sezo-
nie dwukrotnie lepsza była San-
decja. W Stróżach zanotowała 
szczęśliwe zwycięstwo 2–1, a na 
własnym boisku znokautowała 
stróżan 6–2. Jednak w tym se-
zonie to Kolejarz sprawia lepsze 
wrażenie. Podopieczni Przemy-
sława Cecherza zajmują miejsce 
w ścisłej czołówce I ligi. Sande-
cja przed własną publicznością 
jest ostatnio bardzo skuteczna 
(w czterech meczach trzy zwy-
cięstwa i jeden remis).

Najlepszą bronią Kolejarza 
w derbowym pojedynku będą 
zawodnicy Sandecji. A w Stró-
żach jest ich sporo: Adrian Basta, 
Petar Borovicanin, Łukasz Ko-
miniak, Dawid Szufryn, Konrad 
Cebula, Michał Gryźlak, Cheikh 
Niane, Marcin Stefanik, Dariusz 
Zawadzki, Maciej Kowalczyk i Ra-
fał Zwiślan.

Sandecja zapowiada walkę 
o komplet punktów, co pozwoli im 
znów się zbliżyć do czołówki.

Sandecja – Kolejarz, niedziela (16 
października), godz. 18.

(JABU)

Więcej sportu na: www.sacz.inSport

R E K L A M A

R E K L A M A

Bilety na Wisłę… kibice zbulwersowani
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Na koniec tygodnia Odwiedź portal: www.sacz.in

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Sklep fi rmowy „Ania”, Kamionka Wielka 501
Kamionka Wielka 501, 18 445 61 35, kom. 662 077 534

WYROBY MOŻNA KUPIĆ:

Market Rafa 
Nowy  Sącz, ul. Węgierska

Piekarnia „Oracz”, 
Nowy Sącz, ul. Nawojowska

Solidus Nowy Sącz, ul. 1 Brygady

Delikatesy EWA, 
Nowy Sącz, ul. Traugutta 39

HIT POL „Pacho”, Grybów

Delikatesy Centrum, Rytro

Delikatesy Centrum, Piwniczna

Delikatesy Centrum Grybów

BOCZEK 
GOTOWANYBALERON

BOCZEK 
PIECZONY

KABANOS 
TRADYCYJNY

KASZANKA
KIEŁBASA 
DOMOWA

KIEŁBASA 
SZYNKOWA

KIEŁBASA 
ŚLĄSKA

PASZTETOWA
PIECZEŃ 
WIEJSKA

POLĘDWICA 
SOPOCKA SALCESON

SCHAB 
PIECZONY

SZYNKA 
TRADYCYJNA

SZYNKA 
Z KOŚCIĄ

NAJLEPSZY WYRÓB OKAZJONALNY 
WIELKANOC 2010

NAJLEPSZY WYRÓB OKAZJONALNY 
WIELKANOC 2009

P R O D U KC J A  W Ę D L I N  T R A DYC YJ N YC H

R E K L A M A

Antoni Malczak

MEDAL ZA ZADEK

Gorliczanka Maria Olczyk, właścicielka pubu i restauracji „Laguna” otrzymała tytuł „Polskiego Producenta 
Żywności 2011”. Podczas Międzynarodowych Targów „Polagra” została nagrodzona medalem za 
„magnacki zadek”. To kolejny z rzędu tytuł zdobyty na „Polagrze” przez gorlicką restauratorkę. 
W poprzednim roku została wyróżniona za „pierogi staropolskie”. Na zdjęciu Maria Olczyk z Eugeniuszem 
Grzeszczakiem, sekretarzem stanu w kancelarii premiera, i ministrem rolnictwa Markiem Sawickim.


