
Olszyński nie 
przyznaje się 
do MORD-u
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nowym 
dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Nowym Sączu ma zostać Waldemar 
Olszyński. – Przepraszam, ale nie chcę niczego 
komentować – powiedział nam wczoraj.

WIĘCEJ CZYTAJ NA: www.sacz.in

JEŹDZIMY 
OD 8.00 

DO 20.00

www.cnazoty.pl

• kolej krzesełkowa,
• zniżki i atrakcje dla dzieci
• snowpark
• trasy biegowe

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a
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STYL ŻYCIA.  Chciała 
uczyć się w Liceum Ke-
nara w Zakopanem, ale 
rodzice postanowili, że 
skończy I LO w Nowym 
Sączu. Po szkole nie wie-
działa, co chce w życiu 
robić. Pasja tworzenia, 
którą czuła od najmłod-
szych lat, pokierowała jej 
losem.  Natalia Giza ma 
30 lat projektuje ubra-
nia, buty i scenografie. 
Przekonuje, że nie należy 
odrzucać swoich zainte-
resowań.
L str. 9

MAM 
ZAWSZE 

NIEZŁY 
FART!

Ogień na mrozie
Ostatni raz tzw. koksowniki stały na 
ulicach Nowego Sącza 30 lat temu 
podczas stanu wojennego. Teraz 
wróciły z powodu mrozów. Więcej: 
 L www.sacz.in

Woda wyżej
W Nowym Sączu i kilku sąsiednich 
gminach woda i ścieki podrożeją o 30 
procent.
 L Str. 3.

Bohaterska pielęgniarka
Zuzanna Kawałko uratowała życie 
ranionemu nożem taksówkarzowi.
 L Str. 7
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TYDZ IEŃ W L ICZBACH

R E K L A M A

Z PKS–u 
do szpitala
Marek Surowiak został nowym dy-
rektorem Szpitala Powiatowego 
w Limanowej.

– Wstępnie przedstawiono mi 
obszar problemów, jakie wypłynę-
ły podczas kontroli szpitala przez 
starostwo. Na razie muszę uspoko-
ić atmosferę, jaka panuje w szpita-
lu – mówił po odebraniu nominacji. 

 Marek Surowiak był prezesem 
sądeckiego PKS, ale także 8 lat pra-
cował jako dyrektor szpitala w Kry-
nicy, jest przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. L. Rydy-
giera w Krakowie.

– Od 14 lat zajmuję się służbą 
zdrowia, a dokładnie zarządza-
niem służbą zdrowia – mówi Su-
rowiak, dodając, że od razu przyjął 
nominację. Na razie nie chce mówić 
o zmianach, jakie czekają limanow-
ski szpital. Nie chce komentować 
również działań swojego poprzed-
nika Dariusza Sochy.

– Na razie muszę uspokoić na-
stroje, bo sytuacja w limanowskim 
szpitalu jest gorąca. O zmianach, 
jakie należy poczynić, by ulep-
szyć obsługę pacjenta w placów-
ce, będę mógł mówić dopiero po 
trzech miesiącach. Tyle czasu so-
bie daję na zapoznanie się z pro-
blemami i opracowanie strategii 
działania – mówi nowy dyrektor. 

(PER)

Więcej na sacz.in

W każdy czwartek 
w sądeckiej restauracji 

McDonald’s 

L Chcesz sprzedać samochód, dom?
L Szukasz pracy lub pracowników?

L Wynajmujesz mieszkanie?
L Udzielasz korepetycji?

Dając informację na naszym słupie ogłoszeniowym,
skutecznie i tanio dotrzesz 

do odbiorcy Twojego komunikatu!!!

1 zł za pierwsze 30 znaków tekstu*
*kolejne rozpoczęte 30 znaków 5 zł

Z czego słynna 
jest żona
W Żeleźnikowej Wielkiej uroczy-
ście świętowano 50–lecie odda-
nia do użytku szkoły podstawowej. 
Jak informują służby prasowe sta-
rosty, uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością liczni sądeccy celebryci. 
Podczas spotkania pełnego wspo-
mnień i wzruszeń okazało się, że 
najsłynniejszą absolwentką szkoły 

jest żona posła Mariana Cyconia. 
Konkurenci polityczni posła natych-
miast skomentowali złośliwie, iż 
żona posła Cyconia najbardziej jest 
znana z tego, że… jest żoną posła 
Cyconia. Drobiazg, żeby tylko takie 
problemy miała polska debata par-
lamentarna. Opozycji podpowia-
damy, iż Maria Cycoń jest cenio-
nym na Sądecczyźnie neurologiem. 
I z tego jest słynna. (KCH)

SMS

SŁUP OGŁOSZENIOWY 

McDonald’s 
wraz z zamówionym 
zestawem otrzymasz 
„Dobry Tygodnik 

Sądecki”. 

Zafunduj sobie 
podwójną 
przyjemność!

Worki z niespodzianką
W Nowym Sączu furorę robią oryginalne worki na 
śmieci. Niby worki jak worki, można je kupić niemal 
w każdym spożywczaku, ale jednak trzeba mieć tro-
chę szczęścia, żeby trafić na te właściwe. Ta wyjątko-
wa i limitowana seria charakteryzuje się tym, że dno 
worka tylko wygląda jakby było trwałe. Po napełnieniu 
śmieciami, worki puszczają w najmniej spodziewa-
nym momencie – np. na klatce schodowej, na chod-
niku, albo na parkiecie w przedpokoju. Ależ jest wtedy 

ubaw! Najlepszą zabawę mają mężczyźni biegnący 
rano w garniturach do pracy, pospiesznie wyrzucając 
śmieci z poprzedniego dnia. Idealnie jest, kiedy na ich 
butach i nogawkach spodni lądują skorupy jajek prze-
mieszane z resztką oleju z puszki po sardynkach. Nic 
tylko ustawić ukrytą kamerę i filmować, jak sądecza-
nie reagują na takie sytuacje. A reagują różnie – wi-
dzieliśmy. Jak mawiają w radio – szkoda, że Państwo 
nie mogą tego zobaczyć.
 (KCH)

SMS

310 000 000 – zł wydano na remonty, budo-
wę i modernizację dróg powia-

towych od początku działalności Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu (1999–2011). Wybudowano w tym czasie 20 mostów, a 25 prze-
budowano. Na 271 kilometrach dróg powiatowych położono nową 
nawierzchnię bitumiczną.

1 100 000 – zł warte są dwa nowe samochody ratow-
niczo–gaśnicze z pełnym wyposażeniem, 

o jakie wzbogaciła się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Sączu.

349 – premiera Teatru Robotniczego w Nowym Sączu odbyła 
się w niedzielę w Miejskim Ośrodku Kultury. Janusz Mi-

chalik wyreżyserował bajkę Jana Brzechwy „Kopciuszek”. W tytuło-
wej roli zagrały siostry bliźniaczki Alicja i Aleksandra Chapko.

200 – osób protestowało w Nowym Sączu przeciwko podpi-
saniu przez Polskę porozumienia ACTA.

80 – procent kosztów specjalistycznego kursu językowego pro-
wadzonego przez szkołę Perfect English pokrytych zostanie 

ze środków unijnych. Są jeszcze wolne miejsca.

- 25 – stopni Celcjusza odnotowały termometry w tym ty-
godniu w Tyliczu. Było to najzimniejsze miejsce nasze-

go regionu tej zimy.

DZIAŁ KADR A TO C IEKAWE

Nikiforem do Krynicy
Spółka Przewozy Regionalne, promując kolej, jako ekologiczny 
środek transportu, po raz drugi organizuje akcję „Pociąg do eko-
logii”. Tym razem nowoczesny tabor typu Acatus będzie pro-
mować Małopolskę. 11  lutego w trasę na linii Kraków – Kryni-
ca–Zdrój wyruszy „Nikifor”. W wycieczce wezmą udział m.in. 
zwycięzcy konkursu fotograficznego ilustrującego „Polski ósmy 
cud świata”. – Chcemy, by oprócz przejazdu specjalnym pocią-
giem mogli skorzystać z atrakcji turystycznych, jakie oferuje Be-
skid Sądecki – mówi Ryszard Rębilas, dyrektor spółki Przewozy 
Regionalne. Pociąg wyjedzie o godz. 9.15 z Krakowa i w południe 
zatrzyma w Starym Sączu, gdzie dla jego pasażerów miasto przy-
gotowało półgodzinny program artystyczny. Postój zaplanowany 
jest również w Krynicy–Zdroju. Wówczas to uroczyście Acatus se-
rii EN 77–04 przyjmie imię krynickiego malarza. 
 (TRA)
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– Podrożeje woda w sądeckich 
kranach?

– Zabrzmi to brutalnie, ale musi 
podrożeć. Jest to konsekwencja 
realizacji wielkiej inwestycji wo-
dociągowo–kanalizacyjnej w No-
wym Sączu i regionie. Rozbudo-
wując znacząco naszą sieć, istotnie 
również wzrosną koszty jej utrzy-
mania i eksploatacji.
– Taki argument to marna pociecha 
dla sądeczan, którzy teraz do kąpie-
li będą wlewać nie całą, ale pół wan-
ny wody.

– Wiem, że to nie jest pocie-
szające. Dodam jednak, że ta pod-
wyżka dotyczy nie tylko Nowego 
Sącza, ale również mieszkańców 
sąsiednich gmin – Starego Sącza, 
Kamionki Wielkiej, Nawojowej, 
Korzennej i Chełmca. Woda i ście-
ki drożeją zresztą w całej Polsce, 
a szczególnie tam, gdzie przepro-
wadzano tak znaczne, jak u nas, 
inwestycje modernizujące i roz-
budowujące sieć.
– To może ta inwestycja nie była nam 
potrzebna do szczęścia, skoro teraz 
musimy przez nią więcej płacić?

– Była bardzo potrzebna. Obo-
wiązująca nas dyrektywa unijna 
mówi, że jeśli do 2015 roku nie ure-
gulujmy naszych spraw kanaliza-
cyjno–ściekowych, będziemy pła-
cić ogromne kary za ścieki płynące 
do rzek i morza, które to kary będą 
składową ceny wody i ścieków. 

Zobowiązaliśmy się, że to zrobimy, 
żeby świat wokół nas był czystszy.
– To chwalebna motywacja, ale mówi 
Pan raczej jak działacz partii Zielonych, 
a tu w grę wchodzą pieniądze.

– Proszę mi zatem pozwolić do-
kończyć. Mówiąc inaczej – mogli-
śmy nie przeprowadzać tej inwe-
stycji i przez jakiś czas nie podnosić 
cen wody. Ok, ale w 2015 roku Unia 
naliczyłaby nam ogromne kary. 
Nam – czyli Polsce. Kto by je zapła-
cił? Oczywiście my wszyscy. Żeby 
je pokryć, musielibyśmy podnieść 
ceny, a modernizacja i tak nie by-
łaby wykonana. Czyli płacilibyśmy 
więcej, nie mając nic.
– A jak to robią inni?

– Modernizują sieć. Dla przy-
kładu: obliczono, że gdyby wymogi 
unijne weszły w życie 1 stycznia 2011 
r. w Warszawie już wówczas płaco-
no by 60 zł za wodę i ścieki. A płaci 
się 7,60 zł za metr sześcienny.
– Musimy podnosić ceny, aż o 30 pro-
cent? Taki skok będzie mocno odczu-
walny dla naszych portfeli.

– Nikt nie powiedział, że to bę-
dzie 30 procent. To propozycja. Taki 
wniosek złożyliśmy u włodarzy sze-
ściu gmin, ale nie znamy jeszcze ich 
decyzji.
– Miało być nowocześniej i ekologicz-
nej, a jest tylko drożej.

– Ależ nie tylko! Przecież więk-
sze obszary miast i przyległych 
gmin będą niebawem wyposażone 

w sieć wodociągowo–kanalizacyj-
ną. Będzie drożej, ale to będą kosz-
ty utrzymania sieci i koszty unik-
nięcia ewentualnych kar.

– Ile w praktyce zapłacimy?
– Z 7,55 metr sześcienny wody 

i ścieków podrożeje na 9,75 zł.
– Czyli będziemy płacić więcej niż pła-
cą w bogatej Warszawie.

– Ale bardzo krótko. Warszawa 
wypuszcza w tej chwili do Wisły 
znaczny procent ścieków. Prowa-
dzi jednak, podobnie jak my, inwe-
stycję, ale nieporównywalnie więk-
szą, bo wartą ok. miliarda złotych. 
Kiedy ona dobiegnie końca, war-
szawiacy będą płacić dużo więcej 
za wodę i ścieki. Dla zobrazowa-
nia – jeśli Sądeckie Wodociągi mają 
obecnie majątku na ok. 100 mln zł, 
a budują za ok. 270 mln, to majątek 
nam się prawie potroi. Utrzymanie 
takiego majątku wzrośnie.
– Na przykład wzrosną koszty osobowe 
spółki komunalnej?

– Akurat te nie wzrosną. Wzro-
śnie głównie koszt amortyzacji, 
koszt podatków oraz koszt spłaty 
długu, bo spółka na tę inwestycję 
zaciągnęła 100 mln kredytu, który 
trzeba spłacić.
– Tu już wchodzimy na inny poziom 
ekonomiczny. Sądeczan interesuje 
głównie na jakim poziomie ostatecz-
nie będzie się kształtowała cena wody 
i ścieków?

– Myślę, że w perspektywie 
trzech lat będzie to do 12–13 zł za 
metr sześcienny wody i ścieków.
– Czyli to, co nas czeka w tym roku, to 
nie koniec podwyżek?

– Nie koniec, bowiem w tym 
roku przejmujemy tylko część in-
westycji. Po przejęciu całości za-
cznie się spłata rat kapitałowych 
przez spółkę. Teraz spłacamy 
odsetki.
– Zatem uwaga sądeczanie – przy-
gotujcie się na kolejną podwyżkę… No 
właśnie, kiedy?

– W kolejnych dwóch latach.
– Za rok kolejna podwyżka, a w 2014 
jeszcze jedna?

– Tak. Aż dojdziemy do wspo-
mnianej ceny 12–13 zł.
– Dużo.

– Dużo, ale pamiętajmy, że 
nie przeprowadzając inwestycji 
i przy wprowadzeniu kar w 2015 
roku płacilibyśmy ok. 20–30 zł. 
W cenie wody byłyby te kary, 
a my nie mielibyśmy nic w wie-
lu dzielnicach miasta i sąsiednich 
gminach.
– Mamy w ogóle jakieś dobre wiado-
mości dla sądeczan?

– Mamy. Nie chcę już wspo-
minać o tym, o czym już wie-
lokrotnie, czasami górnolotnie 
o projekcie się mówiło, o wyż-
szej jakości wody, o czystszym 
środowisku, o skoku cywilizacyj-
nym i o np. zurbanizowanych no-
wych terenach miasta, gdzie ceny 
gruntów znacząco pójdą w górę. 
A co powiedzieć o takich rejo-
nach jak Poręba czy Chruślice, 
gdzie z powodu suszy ludzie nie 
mają wody i trzeba im ją dowo-
zić. Niebawem będzie tam wodo-
ciąg i kanalizacja.
– Pojawiły się głosy, że Wodocią-
gi chciały zachować podwyżkę jak naj-
dłużej w tajemnicy.

– Śmieszą mnie takie komen-
tarze. Aktualnie trwa procedowa-
nie taryfy, wniosek taryfowy został 
złożony i jest poddawany analizie. 
Ponadto wielka inwestycja wod-
no–kanalizacyjna, jaką realizuje-
my, i która w konsekwencji będzie 
miała wpływ na cenę wody i ście-
ków miasto i gminy przygotowy-
wały od 2004 roku. Od wielu lat za-
tem sprawa nie jest tajemnicą.

Rozmawiał (EAU)

ZŁOTA NITKA
Cecylia Tokarczyk

STUDIO KRAWIECKIE
Stylizacja kreacji
 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25
 tel. 506 324 352  

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
       Obiady  rmowe
  Zupa + II danie  = 10 z

Restauracja wyró niona w konkursie 
„Mój sposób na biznes”

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

R E K L A M A

Ważny temat

KOMPLEKSOWA 
GOSPODARKA ODPADAMI

BIURO OBS UGI KLIENTA 

tel.        18 547 10 10
tel./fax  18 449 10 60
Nowy S cz
ul. Tarnowska 120
www.nova-ns.eu

www.sacz.in 

klikaj 
i czytaj

.in

NNOOWWYY SSĄĄCCZZ -- CCHHEEŁŁMMIIEECC
uull..PPaappiieesskkaa 1111aa

1188 444400 4466 1155
GGOOŁŁKKOOWWIICCEE DDOOLLNNEE 118811

1188 444400 7755 7744

AAUUTTOOGGAAZZ
Sądeckie Centrum Autogaz

R E K L A M A

Woda wyżej, trzy fale
ROZMOWA  z JANUSZEM ADAMKIEM, prezesem Zarządu Sądeckich Wodociągów
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Nie dla ACTA [Y]
„Tusku matole, skąd będziesz ścią-
gał pornole” – między innymi ta-
kimi okrzykami młodzież zebrana 
na sądeckim rynku protestowa-
ła przeciwko podpisanemu dzień 
później przez Polskę porozumie-
niu ACTA. W manifestacji wzięło 
udział ok. 200. 

Więcej na sacz.in

Obszary zagrożone 
wścieklizną
U trzech lisów w ciągu ostat-
nich dwóch miesięcy stwierdzono 
wściekliznę. W Trzetrzewinie, Ło-
sosinie Dolnej i Biegonicach wyzna-
czono obszar zagrożony chorobą.

Wolne etaty 
w sądeckiej policji
Komenda Miejska Policji w No-
wym Sączu zmaga się z brakami 
kadrowymi. Na emeryturę od-
chodzą kolejni funkcjonariusze, na 
miejsce których trzeba zatrudnić 
nowych. Fundusze są ograniczo-
ne, a trzeba zrekrutować 30 mło-
dych policjantów. Najwięcej, bo 
aż 17 stanowisk jest do obsadze-
nie w prewencji, czyli w służbie 
patrolowej.

Więcej na sacz.in

Śmierć 
z wychłodzenia
W Tropiu (gmina Gródek nad Du-
najcem) znaleziono w piątek po po-
łudniu zwłoki 37–latka. Ciało le-
żało na ścieżce prowadzącej przez 
pole do domu mężczyzny. Przyczy-
ną jego śmierci było wychłodzenie 
organizmu. 37–latek był pod wpły-
wem alkoholu. 

STOP dla 
cen paliw
Ponad stu kierowców wzię-
ło udział w sobotę w proteście 
przeciwko podwyżkom cen pa-
liw. Jeździli ulicami Nowego Sącza 
z minimalną dozwoloną prędko-
ścią. Przez około 20 minut krążyli 

wokół ratusza, blokując przejazd. 
– Nie możemy godzić się na to, co 
dzieje się w naszym kraju. Czas 
pokazać, że jesteśmy przeciwni 
rosnącym cenom, nie tylko pa-
liw – mówili.

Więcej na sacz.in

Telefony z pogróżkami 
Rodzina z Kasiny Wielkiej w sobotę, 
po kilkukrotnych telefonach z in-
formacją, że w ich domu jest bom-
ba, zaalarmowała policję. Jeszcze 
przed przybyciem służb ratowni-
czych budynek opuściło pięć osób. 
Odcięto dopływ prądu i gazu. Jadąc 
na miejsce zdarzenia wóz strażacki 
OSP wpadł do rowu i dla niego rów-
nież trzeba było organizować po-
moc. Pirotechnicy sprawdzili dom 
i okolicę, ale nie znaleźli żadne-
go materiału wybuchowego. Te-
raz szukają sprawcy fałszywego 
alarmu. 

Mercedesy 
dla strażaków [ X]
O dwa nowe samochody ratowni-
czo–gaśnicze z pełnym wyposa-
żeniem wzbogaciła się Komenda 
Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej w Nowym Sączu. Wartość 

zakupu to 1,1 mln zł. Jeden z mer-
cedesów udało się zakupić dzięki 
unijnemu dofinansowaniu, dru-
gi pochodzi z dotacji Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i pieniędzy, jakie wyłożyły 
sądeckie samorządy. Po sto tysięcy 
złotych przekazały władze miasta 
Nowego Sącza i powiatu nowosą-
deckiego. Stary, wyeksploatowa-
ny już sprzęt uzupełni wyposaża-
nie OSP.

Sądeczanie w obronie 
TV TRWAM
Poseł Arkadiusz Mularczyk (Soli-
darna Polska) sprzeciwia się de-
cyzji Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, która nie przyznała 
koncesji w multipleksie cyfrowym 
TV TRWAM. Jego Klub postanowił 
zawiadomić prokuraturę o moż-
liwość popełnienia przestępstwa 
przez KRRiT na etapie rozpatry-
wania ofert. Zdaniem Mularczy-
ka sprawa ma charakter politycz-
ny i za decyzją Rady stoi premier, 
dla którego TV TRWAM nigdy nie 
była łaskawa. W obronie kato-
lickiej telewizji opowiedzieli się 
również sądeccy rajcy. 

Więcej na sacz.in 

Zmiana siedziby SQMA
Sądecki Klub Młodzieżowy SQMA 
przeniósł swoją siedzibę. Od 1 lu-
tego mieści się on przy ul. Królo-
wej Jadwigi 29 w Gimnazjum nr 3 
im. Henryka Sienkiewicza.

Noworoczne spotkanie 
kombatantów
W poniedziałek w starostwie powia-
towym odbyło się spotkanie kom-
batantów. Jego gospodarzem był 
przewodniczący Powiatowej Rady 
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych – Władysław Okarmus. – To dla 
nas, kombatantów, niezwykle waż-
ne, że możemy się razem spotkać 
– mówił Okarmus. – Życzę wszystkim 

abyśmy w dobrym zdrowiu spotka-
li się tutaj także za rok. Spotkanie 
było okazją do złożenia sobie ży-
czeń i połamania się symbolicznym 
opłatkiem. Wspominano także tych, 
których zabrakło przy noworocz-
nym stole. 

SPLOT w programie [Y] 
Comenius
Dziś wyniki testów na egzaminach 
nie są najważniejsze, równie istotne 
są umiejętności obywatelskie, twórcze 
myślenie, przedsiębiorczość, współ-
praca, rozwiązywanie konfliktów, 
empatia. Aby wyjść naprzeciw tym 
wyzwaniom Zespół Szkół Społecznych 
SPLOT w Nowym Sączu wraz z 9 in-
nymi szkołami z krajów europejskich 
w 2010 roku przystąpił do prestiżowe-
go programu Comenius– Lifelong Le-
arning Programme – Uczenie się przez 
całe życie. W styczniu sądecka szko-
ła gościła krajowych koordynatorów 
projektu, którzy wspólnie omawiali 
dotychczasowe jego rezultaty.

Zegzda 
usatysfakcjonowany
W rankingu renomowanej gazety 
branżowej „Rynek Podróży”, Mało-
polska Organizacja Turystyczna, któ-
rą kieruje sądeczanin Leszek Zegzda, 
została uznana za najlepszą w Polsce. 
– Nie będę ukrywał, że przeżywam 
z tego powodu niekłamaną satys-
fakcję – podkreślił Zegzda przy oka-
zji ogłoszenia wyników rankingu.

Tydzień w skrócie

R E K L A M A

SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TYCH STRONACH DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA  
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Codziennie inne zestawy obiadowe; nowo ci kulinarne; 
 tness menu; menu dla dzieci.

W PI TKI - karaoke od godz. 21.00
W SOBOT  - dancingi od godz. 20.00 - muzyka na ywo
W NIEDZIEL  od godz.15.00 - 17.30 konkurs piosenki dzieci cej
(wyst p tylko pod opiek  osoby doros ej)
Zorganizujemy ka d  imprez  od chrzcin po ...styp

MASZ DOŚĆ  STANIA PRZY GARACH,
wymyślania potraw? Z nami zaoszczędzisz czas i pieniądze!

Nowy S cz ul. Nawojowska 30 

tel.18 414 99 41

restauracja@poczekalnians.pl

www.poczekalnians.pl

Wyjątkowe walentynki 
w Poczekalni

Zaproś swoją ukochaną do Poczekalni, 

zamów stolik już dziś, a czeka Cię 

romantyczna niespodzianka 

SPECJALNE MENU NA TEN DZIEŃ

Masz pomysł 
na ostatki?

ZAREZERWUJ STOLIK JUŻ DZIŚ 

R E K L A M A

   MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE

www.bs.limanowa.pl/sko

Limanowa-Centrala
34-600 Limanowa, ul. Rynek 7
tel.: 18 337 91 00
fax: 18 337 91 36

Godziny otwarcia:
Pn-Pt 7.15-18.00
Sob 7.15-14.00

R E K L A M A

8–latek wbiegł wprost 
pod samochód
Złamania kości udowej doznał 8–
latek, który w poniedziałek (30 
stycznia) po południu został potrą-
cony przez osobowego fiata na dro-
dze w Piątkowej. Chłopiec wbiegł 
na jezdnię wprost pod koła samo-
chodu, którym kierował 54–letni 
mężczyzna. 

Nielegalne ściąganie 
z internetu
Do kilku domów na terenie po-
wiatu wkroczyli funkcjonariu-
sze z wydziału do walki z prze-
stępczością gospodarczą. W czasie 
przeszukania, zabezpieczyli kom-
putery, na których prawdopodob-
nie znajdują się nielegalnie ścią-
gnięte z internetu pliki. To skutek 

zawiadomienia, jakie złożyli adwo-
kaci jednego z polskich dystrybu-
torów muzyki.

Więcej na sacz.in

Pożar – cztery osoby bez 
dachu nad głową
Pięć godzin trwało gaszenie po-
żaru domu przy ulicy Lwowskiej 
w Nowym Sączu, zamieszkanego 
przez 3–osobową rodzinę i star-
szą kobietę. Straty szacowane są 
wstępnie na 150 tys. zł. Nie wiado-
mo, czy mieszkańcy budynku będą 
mogli do niego wrócić. Pożar wy-
buchł około godziny 14.30, w po-
niedziałek (30 stycznia) na podda-
szu drewnianego domu.
 

Więcej na sacz.in

- Właśnie rozpoczęła się rejestra-
cja chętnych do wzięcia udzia-
łu w projekcie „Szkolenia językowe 
dla przedsiębiorstw II”. Do kogo są 
kierowane?

- Szkolenia kierujemy do osób 
samozatrudnionych lub pracują-
cych w mikro- i małych przed-
siębiorstwach na terenie Ma-
łopolski, chcących rozpocząć 
lub kontynuować naukę języka 
angielskiego. 
- Projekt współfinansowany jest z 
środków Unii Europejskiej, jaki jest 
zatem wkład uczestników?

- Dofinansowanie wynosi 80 
procent wartości szkolenia. Za-
tem uczestnicy płacą pozosta-
łe 20 procent. Kurs językowy 
obejmuje 120 godzin i połączo-
ny jest z międzynarodowym, 
prestiżowym egzaminem TO-
EIC® na zakończenie projektu, 
który trwać będzie od kwiet-
nia do grudnia br. Uczestnicy 
otrzymają wszystkie potrzeb-
ne materiały, a zajęcia odbywać 
się będą na różnych poziomach 
zaawansowania w 10-12-oso-
bowych grupach w siedzibie 
Perfect English. Lekcje prowa-
dzą nasi sprawdzeni lektorzy 
za pomocą metody opartej na 
rozwoju komunikacji w języ-
ku angielskim. Szkolenia będą 
nastawione na rozwój języka 
angielskiego służącego komu-
nikacji w środowisku pracy, z 
elementami Business English. 
Niestety, ilość miejsc jest ogra-
niczona, więc prosimy o szybką 
decyzję tych, którzy chcieliby 
wykorzystać tę okazję.
- Szkoła przygotowała także spe-
cjalną ofertę dla osób, które chcą 

zdobyć umiejętności językowe w 
sposób bardziej intensywny?

- Tak, takim osobom propo-
nujemy wyjazdowe intensywne 
szkolenie Business English w Bu-
kowinie Tatrzańskiej. Tam, w ra-
mach 5-dniowego kursu zostanie 
zrealizowany 40-godzinny pro-
gram językowy z uwzględnieniem 

takich zagadnień jak negocjacje 
lub prezentacje w języku angiel-
skim. Uczestnicy będą mieć za-
pewnione pełne zakwaterowanie 
i wyżywienie oraz wszystkie ma-
teriały dydaktyczne. Po szczegó-
ły odsyłam na naszą stronę inter-
netową: www.perfectenglish.pl. 

(GOT)

Popraw swój angielski 
potrzebny w pracy!
ROZMOWA  z MAŁGORZATĄ STONE, dyrektorem Szkoły Językowej 
Perfect English w Nowym Sączu
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Informacje

Odkryli katakumby pod kościołem pa-
rafii ewangelicko–augsburskiej w No-
wym Sączu. Pomagali tworzyć salę 
tortur w Domu Gotyckim. Przygoto-
wują boiska piłkarskie Sandecji i Kole-
jarza Stróże. Robią buty Badury i ka-
loryfery, współpracują z fundacjami 
i stowarzyszeniami. Kto? Więźniowie 
Zakładu Karnego w Nowym Sączu. 

To, że osadzeni w nowosądeckim 
zakładzie karnym pracują, wia-
domo nie od dziś. Tyle, że jest ich 
z roku na rok coraz więcej.

– Od 2004 roku mamy stały 
wzrost liczby skazanych kiero-
wanych do prac nieodpłatnych 
i w charakterze wolontariatu na 
rzecz choćby instytucji samorzą-
dowych – mówi starszy inspek-
tor ds. zatrudnienia Robert Pulit. 
– W 2010 osadzeni przepracowali 

ponad 30 tys. godzin, a w roku 
ubiegłym już ponad 60 tys. Mó-
wimy tylko o osobach zatrudnio-
nych społecznie poza zakładem 
karnym.

Ogółem pracuje już 60 procent 
osadzonych, którzy zatrudniani są 
również odpłatnie. 

– Dzięki rozmowom z właści-
cielami firm udaje nam się utrzy-
mać wszystkich pracodawców 
zatrudniających osadzonych od-
płatnie – dodaje inspektor Pulit. 
– Mamy również nowego praco-
dawcę, firma Ekorembud zatrud-
nia sześć osób. 

Z pracy osadzonych korzysta 
również firma zajmujące się re-
cyklingiem samochodów, pro-
dukcją systemów grzewczych, 
więźniowie pracują w drukar-
ni, jeden jest kucharzem. Tak 

przygotowuje się do powrotu do 
życia 33 osadzonych.

– Korzyści wynikające z takiej 
polityki penitencjarnej są wielo-
rakie. Osadzeni przyczyniają się 
do oszczędności w bieżącej dzia-
łalności gmin, stowarzyszeń i in-
nych instytucji użyteczności pu-
blicznej. Mniej czasu spędzają 
w celach mieszkalnych, co póź-
niej ułatwia płynny powrót do ży-
cia na wolności. Skazani, którzy 
się kwalifikują do zatrudnienia 
zewnętrznego w sposób natural-
ny uczestniczą w życiu społecz-
nym. Ważny jest fakt wyrabia-
nia i utrwalania nawyku pracy, 
tym bardziej, że dla wielu skaza-
nych jest to pierwsza praca lub 
powrót do niej po długiej przerwie 
– mówi porucznik Pulit.

(BOG)

Polonez na 900 par
W samo południe 26 stycznia 1800 maturzystów zatańczyło na Rynku poloneza. Tym samym padł rekord w tej 
4–letniej już tradycji – dwa lata temu udało się zgromadzić do wspólnego „chodzonego” 1200 osób. – Tym razem 
płyta Rynku okazała się za mała, być może w przyszłym roku wstrzymany zostanie ruch i będziemy mogli jeszcze 
piękniej zatańczyć – mówi wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor. Maturzyści zatańczyli poloneza do muzyki 
Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”, a choreografię przygotował Roman Piechociński.

POL ITYKA/SAMORZĄD.  Posło-
wie Solidarnej Polski i Prawa i Spra-
wiedliwości są oburzeni, że ich – jak 
mówią – parlamentarni koledzy 
z Platformy Obywatelskiej nie zaak-
ceptowali poprawek, jakie PiS oraz 
SP wniosły do ustawy budżetowej. 
– One dotyczyły kluczowych inwe-
stycji dla naszego regionu – mówią. 
– Dobijanie się do budżetu central-
nego, to działanie na pokaz. 90 pro-
cent tych zadań będzie realizowana 
ze środków niebezpośrednio budże-
towych – ripostuje poseł PO Andrzej 
Czerwiński. 

Na poniedziałkowej konferencji pra-
sowej w Nowym Sączu posłowie 
Andrzej Romanek i Arkadiusz Mu-
larczyk poinformowali, że popraw-
ki zgłoszone do budżetu przez ich 
Klub Solidarna Polska nie zostały 
uwzględnione. Siedem z nich do-
tyczyło spraw istotnych dla regio-

nu nowosądeckiego, m.in. budo-
wy mostu granicznego na Popradzie 
w Piwnicznej–Zdroju, stabilizację 
odcinka Tęgoborze–Just, moderni-
zację drogi Brzesko – Nowy Sącz czy 
dokończenie budowy komendy PSP 
w Nowym Sączu.

– Ku naszemu zaskoczeniu te po-
prawki nie uzyskały akceptacji na-
szych kolegów parlamentarzystów 
z PO: Andrzeja Czerwińskiego i Ma-
riana Cyconia. Ich głosowanie kłó-
ci się z przedwyborczymi deklara-
cjami, że będą popierali wszelkie 
inicjatywy dotyczące rozwoju na-
szego regionu. I o ile nie zaskakuje 
postawa Andrzeja Czerwińskiego, 
bo wielokrotnie głosował przeciw-
ko, o tyle dziwimy się Mariano-
wi Cyconiowi. Nie spodziewaliśmy 
się, że będzie głosował przeciw tym 
ważnym poprawkom – mówi Arka-
diusz Mularczyk. 

W podobnym tonie wypowiadali 
się na konferencji prasowej zwołanej 
w Krakowie posłowie Prawa i Spra-
wiedliwości, którzy również zgłosi-
li kilkanaście poprawek do budże-
tu państwa. 

Platforma Obywatelska odrzuca 
zarzuty SP i PiS, twierdząc, że ta-
kim sposobem nigdy nie udałoby 

się spiąć budżetu po stronie przy-
chodów. Do budżetu zgłoszono bo-
wiem ponad 300 poprawek. 

– Posłowie PiS i Solidarnej Polski 
przecierają przetartą drogę. Z jed-
nej strony zgłaszają setki poprawek 
regionalnych, a potem organizu-
ją kilkaset konferencji prasowych 
w całej Polsce, informując, że lo-
kalni posłowie są przeciwko nie-
którym zadaniom – mówi Andrzej 
Czerwiński. To działanie na pokaz. 

Czerwiński wyjaśnia, że aby in-
westycje były uwzględnione w bu-
dżecie, muszą spełniać wszystkie 
kryteria formalne, przede wszyst-
kim mieć zatwierdzone wszelkie 
decyzje budowlane i środowisko-
we, i być wpisane do listy zadań 
centralnych. 

– Zdecydowana większość 
zgłoszonych poprawek nie speł-
niała tych wymogów – mówi poseł 
PO. – Na przykład most na Popra-

dzie nie dotyczy budżetu państwa, 
a jest zadaniem, które będzie fi-
nansowane z rezerw. Z tego, co 
wiem, w tym roku nie potrzeba 
na to pieniędzy, ale potwierdze-
nia zobowiązania wieloletniego na 
realizację inwestycji. Gdyby teo-
retycznie przyjąć poprawki zgła-
szane przez PiS i SP, pieniądze na 
realizację inwestycji byłyby za-
mrożone, bo większość nie ma go-
towej dokumentacji. 

90 procent zadań, o które w po-
prawkach do budżetu upominali się 
opozycyjni posłowie, ma – jak in-
formuje Czerwiński – być finanso-
wana z „środków niebezpośrednio 
budżetowych”, np. wojewódzkich. 

– Poprawa systemu komuni-
kacyjnego w Nowym Sączu będzie 
kontynuowana – zapewnia poseł. 
– Będzie droga do Brzeska, pod-
trzymana jest decyzja o budowie 
szlaku kolejowego Podłęże–Piekieł-
ko, priorytet z naszej strony, czyli 
sprawa mostu na Popradzie, jest już 
złożony u ministra Sławomira No-
waka. Jeśli chodzi o budowę straż-
nicy dla PSP w Nowym Sączu, za-
kończy się w tym lub w pierwszym 
kwartale 2013 r. 

(PAR)

Opozycja rozmawia 
z koalicją o budżecie

Już ponad połowa osadzonych pracuje

R E K L A M A

Daj się 
złowić 
w sieć: 
www.sacz.in
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Sprawy i ludzie

R E K L A M A

WAŻNY TEMAT.  Ponad 75 osób znaj-
duje co noc schronienie w Domu im. 
Świętego Brata Alberta w Nowym Są-
czu, a około sześciu korzysta z nocle-
gowni przy Sądeckim Ośrodku Inter-
wencji Kryzysowej. Miejsc dla kolejnych 
już brakuje, jednak służby zapewniają, 
że trzymają rękę na pulsie i dbają, aby 
nikt w te coraz bardziej mroźne noce 
nie pozostał bez dachu nad głową.

Nie ma już wolnych łóżek w jedynym 
w regionie schronisku dla osób bez-
domnych Domu im. Świętego Brata 
Alberta w Nowym Sączu. Co noc śpi 
tutaj około 75 osób, ale Robert Opo-
ka, dyrektor domu, szacuje że tylko 
na terenie miasta w niejasnych sytu-
acjach lokalowych pozostaje jeszcze 
co najmniej 20 osób. Śpią na dwor-
cach kolejowych, które nie są zamy-
kane podczas wyjątkowo mroźnych 
nocy, w altankach na działkach, na 
klatkach schodowych i w bramach.

– Nie mamy już wolnych łóżek, 
ale każdy, kto się do nas zgłosi, może 
liczyć na interwencyjne przyjęcie 
w tymczasowych warunkach – za-
pewnia Robert Opoka, tłumacząc, że 
w sytuacji, gdy w domu jest komplet 
i zajęte jest każde z 75 łóżek, kolejne 
osoby mogą spędzić noc na materacu 
w korytarzu, gdzie również jest cie-
pło i czysto.

Bezdomnych przywożą do Domu 
Alberta policjanci i strażnicy miejscy. 
Każda z takich osób dostaje komplet 
czystej odzieży, jest kąpana, bada-
na przez lekarza, dostaje ciepły posi-
łek i miejsce do spania. Musi spełnić 
tylko jeden warunek – być trzeźwa.

– Osoby, które piły alkohol, od-
wożone są do izby wytrzeźwień. 
Później mogą się do nas zgłosić i na 
pewno dostaną pomoc – zapewnia 
zastępca dyrektora Opoki, Leszek 
Lizoń.

Pracę policji i straży miejskiej uzu-
pełniają patrole Emaus złożone ze sta-
łych mieszkańców domu, czyli człon-
ków wspólnoty. W mroźne wieczory 
odwiedzają miejsca, w których zwy-
kle przebywają bezdomni, częstują 
ich ciepłą zupą i zapraszają do domu. 

Członkiem takiego patrolu jest pan 
Emil, który w ciągu siedmiu lat spro-
wadził do domu już kilkadziesiąt osób 
pozbawionych własnego kąta, ratując 
je przed zamarznięciem.

– Mam siłę przekonywania. Mó-
wię im, że albo tu przyjdą i bezpiecz-
nie spędza noc, albo zostaną tam, 
gdzie są, i zamarzną – mówi wyli-
czając miejsca, w których znajdował 
swoich kolegów. – Jednego usłysza-
łem, jak chrapał w kontenerze na 
śmieci, inny nocował na klatce scho-
dowej, czasem przysiadał na przy-
stanku i tam już zostawał. Jest też 
taki, co zawsze pod hipermarketem 
koczuje. Ja wiem, gdzie ich szukać, 
bo sam żyłem tak, jak oni.

Dom Alberta przyjmuje jed-
nak wyłącznie mężczyzn. Kobiety 
z terenu Nowego Sącza mogą zna-
leźć schronienie w noclegowni przy 
Sądeckim Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej.

– Mamy pięć łóżek dla kobiet i pięć 
dla mężczyzn. Mogą przebywać tutaj 
od godziny 17 do 9 rano. Dostają cie-
pły posiłek i miejsce, ale w dzień mu-
szą starać się usamodzielnić – mówi 
Dominika Fedko z SOIK.

Policja apeluje również do każde-
go, kto zna miejsca, w których prze-
bywają bezdomni, aby zgłaszał to pod 
alarmowy nr telefonu 997.

– Przy tak niskich temperatu-
rach, z jakimi mamy obecnie do czy-
nienia, występuje realne zagrożenie 
dla życia osób bezdomnych. Jest ono 
tym większe, że często są one pod 
wpływem alkoholu, a wtedy znacz-
nie szybciej występuje wychłodzenie 
organizmu – tłumaczy insp. Henryk 
Koział, komendant miejskiej policji 
w Nowym Sączu.

W ciągu ostatnich pięciu dni w sa-
mej tylko Małopolsce z wychłodzenia 
organizmu zmarło już siedem osób. 
Wśród nich są 37–letni mieszkaniec 
Tropia nad Jeziorem Rożnowskiem, 
61–latek z Kamionki Małej (gmina La-
skowa) i 62–latek z Rożnowic (gmina 
Biecz). Każdy z nich zmarł w drodze 
do domu, najwyżej 200 m od niego.

(TASS)

28–latek zaatakował nożem tak-
sówkarza jednej z sądeckich korpo-
racji. To już drugi w ostatnim czasie 
napad na tle rabunkowym, któ-
rego ofiarom padł kierowca tak-
sówki z Nowego Sącza. Na szczę-
ście w tym przypadku 59–letniego 
mężczyznę udało się uratować. 

Do zdarzenia doszło w piątkowy 
wieczór (27 stycznia). Pomocy ran-
nemu udzieliła pielęgniarka. I tylko 
dzięki jej przytomności taksówkarz 
żyje. Kobieta wracała z dyżury do 
domu, gdy zauważyła na drodze za-
krwawionego mężczyznę. Widząc, 
w jakim jest stanie, nawet nie pró-
bowała wzywać pogotowia, sama 
natychmiast odwiozła go do szpita-
la, gdzie od razu trafił na stół opera-
cyjny. Dziś jego stan określany jest 
jako ciężki, ale stabilny. 

Dzięki pomocy pielęgniarki, są-
deckiej policji udało się także w kil-
ka godzin później zatrzymać spraw-
cę napadu. Okazał się nim 28–letni 
Adrian F. z okolic Elbląga, który od 
jakiegoś czasu wynajmował ze swo-
ją dziewczyną mieszkanie przy uli-
cy Wypoczynkowej. Jak ustaliła po-
licja, podczas pobytu w Nowym 
Sączu nie wykonywał żadnej pracy 
zarobkowej. Wcześniej był już ka-
rany za paserstwo, oszustwa i jaz-
dę po pijanemu.

***
– Kiedy policjanci weszli do 

mieszkania, Adrian F. był zasko-
czony. Nie spodziewał się tego i był 
w trakcie pakowania, żeby opu-
ścić region – mówi zastępca ko-
mendanta sądeckiej policji mł. insp. 
Rafał Leśniak.

28–latek niemal od razu przy-
znał się do napadu. Opowie-
dział również o jego przebiegu 

i pokazał, gdzie schował zakrwa-
wioną odzież, nóż oraz ukradzio-
ny kierowcy portfel, w którym 
było około 70 zł.

Z policyjnych ustaleń wynika, 
że w piątek ok. godziny 19, Adrian 
F., wsiadł do taksówki na posto-
ju pod hotelem „Beskid”. Zażyczył 
sobie, żeby taksówkarz zawiózł go 
na ulicę Wypoczynkową. Po dro-
dze poprosił kierowcę, by zatrzymał 
samochód. Wysiadł na chwilę, tłu-
macząc, że musi coś załatwić. Nie-
długo po tym jak wrócił i taksówka 
ruszyła dalej, z tylnego siedzenia za-
atakował kierowcę, zadając mu kil-
kanaście ciosów nożem. Mężczyzna 
zdołał się wyrwać i zakrwawiony, 
słaniając się wyszedł na drogę, żeby 
wezwać pomoc. 

***
Na razie Adrianowi F. posta-

wiono dwa zarzuty: rozboju z uży-
ciem niebezpiecznego narzędzia 
oraz spowodowania ciężkiego, za-
grażającemu życiu uszczerbku na 
zdrowiu.

– Czekamy jeszcze na opinię 
biegłego ze szpitala. Na jej podsta-
wie może zostać sformułowany za-
rzut usiłowania zabójstwa – mówi 
mł. insp. Rafał Leśniak.

Policja planuje spotkać się z sze-
fami sądeckich korporacji taksów-
karskich, aby zaproponować im 
rozwiązania, które pomóc mają 
uniknąć sytuacji takich jak ta. 

– Apelujemy też do taksów-
karzy, żeby sami również podję-
li odpowiednie działania – doda-
je mł. insp. Leśniak i sugeruje, że 
każdy kierowca, który bierze pa-
sażera z postoju, powinien zgłosić 
to do centrali, podobnie jak zakoń-
czenie kursu.

 (TASS)

Grzegorz Olszewski 
„Więźniowie KL Auschwitz 
z powiatu nowosądeckiego”.

To na 
pierwszy 
rzut oka 
suchy re-
jestr. Hi-
sto-
ryk zadał 
sobie 
trud ustalenia, ilu mieszkań-
ców Sądecczyzny w czasie 
II wojny światowej było de-
portowanych do obozu kon-
centracyjnego w Auschwitz. 
Oczywiście precyzyjnej od-
powiedzi nie ma, ale Grze-
gorz Olszewski odnalazł w ar-
chiwach prawie 2300 nazwisk, 
których losy da się ustalić. 
Większość z nich w tym wie-
lu sądeckich Żydów zmar-
ło w Oświęcimu, ale nie brak 
i takich, którzy przeżyli pie-
kło obozu. Tak naprawdę jest 
to księga pamięci. Wstrząsają-
ca księga. Wielu sądeczan od-
najdzie w niej swoich przod-
ków. „Niech ten rejestr stoi 
na straży pamięci, tych któ-
rzy trafili do piekła na ziemi 
(…) w szczególności tych, któ-
rzy stamtąd nie wrócili” pi-
sze autor we wstępie. Warto-
ścią dodaną wydawnictwa są 
liczne, w większości niepubli-
kowane fotografie powojenne-
go Nowego Sącza. Nie brak też 
fotografii obozowych, ale te 
przeznaczone są tylko dla osób 
o mocnych nerwach.

Wydawnictwo i Drukarnia 
Nova Sandec, Wydawnictwo 

Dobre

Andrzej Ćmiech 
„ Gorliccy legioniści”

Grat-
ka dla bi-
bliofilów, 
miłośni-
ków hi-
storii, le-
gionów 
marszał-
ka Piłsudskiego i piewców ma-
łych ojczyzn. Takich jak Zie-
mia Gorlicka. Bo to o synach 
tej ziemi traktuje ten starannie 
wydany album. Krótkie noty 
biograficzne gorlickich legio-
nistów, przeplatają fragmenty 
„Pamiętnika z Wielkiej Wojny 
Światowej 1914–1918” jed-
nego z nich Wojciecha Tom-
czyńskiego, czy historycz-
na garść informacji o rodzeniu 
się ruchu niepodległościowe-
go w Gorlicach. Ten album to 
rodzaj hołdu dla wielu dziś za-
pomnianych bohaterów, któ-
rzy w 1914 roku poszli wcielać 
w życie sen o wolności, któ-
ry za cztery lata miał stać się 
rzeczywistością. 

Wydawnictwo i Drukarnia 
Nova Sandec

Brak wolnych łóżek w schronisku 
dla bezdomnych

Pielęgniarka uratowała życie 
rannemu taksówkarzowi

DTS POLECA

Komendant miejski policji insp. Henryk Koział odwiedził w pracy tj. w 
Domu Opieki Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej Zuzannę 
Kawałko pielęgniarkę - bohaterkę, która w w piątek wieczorem 27 
stycznia 2012 roku, udzieliła pomocy rannemu taksówkarzowi - ratując 
mu tym samym życie.
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– We wtorek uroczyście odsłonię-
to tablicę „Miejsce Odkrywania Talen-
tów”, jaka zawisła na budynku Pałacu 
Młodzieży, rozpoczynając tym samym 
wielki rok jubileuszów placówki…

– W tym roku rzeczywiście 
mamy wiele powodów do święto-
wania. Rozpoczynamy od 10–lecia 
Galerii Dziecięcej im. Stanisława 
Szafrana, balet obchodzi 15–lecie 
istnienia, zespół Promyczki 20–
lecie, a na październik planuje-
my wielką imprezę z okazji 60–
lecia działalności samego Pałacu 
Młodzieży. 
– Wróćmy zatem do tablicy. Jest ona 
wielkim wyróżnieniem, wieńczą-
cym dotychczasową pracę Pałacu 
Młodzieży?

– To naprawdę wielkie wy-
różnienie, bo w Polsce jest nie-
wiele takich miejsc, na których ta 
tablica zawisła. Przyznaje ją Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej za 
wybitne i liczne osiągnięcia wy-
chowanków danej placówki. Do 
zdobycia wyróżnienia przyczynili 
się znacznie nasi plastycy, których 
sukcesy w skali roku idą w setki 
otrzymywanych wyróżnień i na-
gród, mnóstwo zdobywają je tak-
że zespoły muzyczne i taneczne: 
Sądeczoki czy Promyczki, rów-
nież nie odstają od nich modela-
rze. Ostatnio nawet nowo powstała 
grupa chłopców uprawiających ta-
niec akrobatyczny, ledwie zainau-
gurowała swoją działalność, a już na 
swoim koncie ma wszystkie moż-
liwe pierwsze miejsca zdobyte na 
ogólnopolskim przeglądzie tańców 
akrobatycznych. 
– Jak grupowe sukcesy przekuwa-
ją się na indywidualne osiągniecia 
wychowanków? 

– Przykłady można mnożyć 
i mnożyć. Nasi wychowankowie 
studiują bądź już są absolwenta-
mi szkół artystycznych. Dziewczę-
ta uczące się u pani Urszuli Baziak 

baletu mają za sobą debiuty na pro-
fesjonalnych scenach, moi wy-
chowankowie pozakładali własne 
szkoły tańca. Niektórym, jak Alek-
sandrze Gwóźdź, udało się odnieść 
nawet kariery za granicą. Ola dziś 
ma własne studio nagrań w Londy-
nie. Jest doskonałym przykładem, 
że w Nowym Sączu, mieście, któ-
re nie ma swojej uczelni muzycz-
nej, talenty wokalne mają szanse 
przebić się i zaistnieć w świecie. 

Droga do kariery otwiera się przed 
naszymi talentami również pod-
czas wyjazdów na różnego rodzaju 
przeglądy i festiwale. Nasi wycho-
wankowie są dostrzegani. Ostat-
ni przykład Kuby Potyrały, który 
zdobył pierwsze miejsce w kon-
kursie recytatorskim, później brał 
udział w nagraniach radiowych 
i zainteresowała się nim… firma 
dubbingowa. 
– Rok jubileuszów Pałac Młodzieży 
rozpoczął od uczczenia 10–lecia ist-
nienia Galerii im. St. Szafrana. Jak ta 
inicjatywa wpisała się w działalność 
Pałacu Młodzieży?

– W bardzo ważny i wyjątko-
wy sposób. Powstało miejsce, któ-
re nie tylko prezentuje prace wy-
chowanków Pałacu Młodzieży, ale 
wszystkich młodych sądeczan. 
Organizujemy tu także wystawy 

profesjonalistów, którzy spotykają 
się z dziećmi i rozmawiają o sztuce. 
Galeria ma bowiem nie tylko wy-
stawienniczy charakter, ale przede 
wszystkim edukacyjny. Naszym 

celem jest nie tylko wyławiać talen-
ty, ale głównie wychowywać świa-
domych odbiorców sztuki. Myślę, 
że dobrze spełnia misję swojego 
patrona, który choć nie był nigdy 
pracownikiem Pałacu Młodzieży, 
mocno angażował się w pracę na 
rzecz dzieci. Rozwijał ich wrażli-
wość i zdolności artystyczne. 
– Pałac Młodzieży otwarty jest nie tyl-
ko na klasyczną sztukę, ale daje też 
szansę młodym ludziom na rozwijanie 
i mniej konwencjonalnych pasji…

– Od dawna dążyłam, aby w Pa-
łacu Młodzieży upust swojej energii 
mogli dać i młodzi ludzie interesu-
jący się np. nieco hałaśliwszą muzy-
ką rockową. Dla nich chcemy stwo-
rzyć klub w piwnicach budynku. 
Niestety remont się nieco opóźnia, 
ale udaje się organizować próby dla 
trzech zespołów, które już działają 
w PM. Dla dzieci i młodzieży zaję-
cia w naszej placówce to sposób nie 
tylko na rozwijanie talentów, bo nie 
tylko zdolni mogą na nie uczęsz-
czać, to przede wszystkim radość 
z robienie ciekawych rzeczy. A tak-
że ucieczka przed patologią czy in-
nymi niebezpieczeństwami, jakie 
czyhają na młodych ludzi, pozosta-
wionych samymi sobie. 

Rozmawiała: (ART)

Edukacja | kultura

www.novasandec.pl
księgarnia internetowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel./fax 18 547 45 45, tel. 18 441 02 88

biuro@novasandec.pl

Projektujemy i drukujemy:

Oferujemy:
najkrótsze terminy wykonania

wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów 

książki, skrypty, kalendarze, 
zaproszenia ślubne, cenniki, 

wizytówki, ulotki, gazetki, foldery, 
katalogi, teczki, papiery firmowe, 

instrukcje obsługi, 
karty gwarancyjne, itp.

R E K L A M A

olejne, akwarele, hafty, 
grafiki, dyplomy, papirusy, 
plakaty, fotografie, lustra

farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia, 
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:

te l :  018 -444 -13 -23    www.opr awa .p l

OPRAWIAMY
OBRAZY:

R E K L A M A

Tu się odkrywa talenty!
ROZMOWA z MILENIĄ MAŁECKĄ–ROGAL, dyrektorem Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu 

Galeria Dziecięca im. Stanisła-
wa Szafrana została założona 
w 2002r. z inicjatywy ówczesnego 
zastępcy dyrektora Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Nowym Sączu 
Jerzego Gutowskiego, jak również 
sponsorów, m.in. firmy Fakro.
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Styl życia

Chciała uczyć się w Liceum Kena-
ra w Zakopanem, ale rodzice posta-
nowili, że skończy I LO w Nowym Są-
czu. Po szkole nie wiedziała, co chce 
w życiu robić. Pasja tworzenia, którą 
czuła od najmłodszych lat, pokiero-
wała jej losem. 

Natalia Giza, 30–letnia projektantka 
ubrań, butów i scenograf dowodzi, 
że nie należy odrzucać swoich zain-
teresowań. – One się stale upominają 
o rozwój. Nie każdy jest stworzony, 
by być prawnikiem czy lekarzem, 
ale każdy ma swoje przeznaczenie. 
Trzeba tylko pozwolić sobie przeko-
nać się o tym – mówi.

Od zabawy do pracy
Od dziecka uwielbiała się stro-

ić. Przebierała się kilka razy dzien-
nie, stylizowała swoje lalki. W pod-
stawówce, gdy miała zaprojektować 
własną wizytówkę, wykonała bilet 
projektanta mody.

– To gdzieś we mnie tkwiło 
i w końcu dało znać o sobie – mówi 
Natalia. – Właściwie samo pokiero-
wało moim losem, dlatego twierdzę, 
że mam w życiu niezły fart. 

Po ukończeniu liceum, kiedy 
wszyscy jej koledzy z klasy wybie-
rali poważne kierunki studiów, ona 
nie miała pojęcia, co dalej robić. Zda-
wała bez przekonania na socjologię, 
nie udało się, poszła na zaoczne stu-
dia z filozofii. Będąc w Krakowie, do-
wiedziała się przypadkiem o Szkole 
Artystycznego Projektowania Ubio-
ru. Nie musiała zdawać egzaminów, 
udowadniać, że potrafi rysować. – 
Mogłam się uczyć od początku – 
wspomina projektantka. – Tata pytał: 
„A co ty będziesz robić po tej szkole?” 

Jak to co? Będę projektować w Ho-
usie albo w Reserved! Mówiłam tak 
trochę na przekór, żeby miał świa-
domość, że po takiej szkole można 
pracować, że jest to realne. 

Ale jak powiedziała, tak też się sta-
ło. Po pokazie jej dyplomowej kolekcji 
otrzymała propozycję pracy dla LPP, 
firmy projektującej dla takich marek 
jak Reserved czy Cropp. Wyjechała 
do Gdańska, gdzie mieści się główna 
siedziba LPP. 

– To był dla mnie bardzo cenny 
okres. Wiele się nauczyłam, ale też 
dowiedziałam, czego w życiu nie 
chcę robić. Nie chcę projektować dla 
mas. Projektowanie dla mnie w ta-
kim miejscu to fikcja. Nie mogę być 
tak na stałe związana z jedną insty-
tucją, a przynajmniej nie formalnie. 
Jeśli projektuję, to chcę mieć kon-
kretnego odbiorcę, albo w ogóle nie 
będę tego robić.

Od ubioru do scenografi i 
Postanowiła wrócić do 

studiowania. 
– Chciałam przedłużyć swo-

ja młodość, przerwaną przez pracę 
w korporacji – mówi. Wybrała foto-
grafię i multimedia we Wrocławiu, ale 
w drodze z Gdańska zahaczyła o Łódź 
i tam złożyła papiery na Wydział Tka-
niny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięk-
nych. Dostała się. Do studiów pode-
szła bardzo poważnie i – co podkreśla 
– świadomie. 

– Pragnęłam wycisnąć z nauki 
tam ile się da, i trochę się zapo-
mniałam, bo w szczytowym mo-
mencie robiłam cztery specjali-
zacje, a pani w dziekanacie miała 
problem z ilością pracowni, w któ-
rych studiowałam. System nie 

chciał puścić mojej karty egzami-
nacyjnej – wspomina Natalia. 

Wtedy też zaczęła mieć poważ-
ne problemy ze zdrowiem. Leżała 
w szpitalu. Lekarz zalecił jej urlop. 
– Zażywałam ciężkie leki, po których 
spałam po 16 godzin dziennie. Byłam 
załamana takim marnowaniem cza-
su – opowiada. Ale nic nie dzieje się 
bez powodu. – Dostałam tajemni-
czego mejla od Daniela, studenta 3. 
roku operatorki PWSFTviT, z pyta-
niem o zaprojektowanie scenogra-
fii i kostiumów do etiudy. I znów ten 
fart! Moim marzeniem było spróbo-
wać pracy w teatrze lub filmie. Dziwi 
mnie, że nasze szkoły: ASP i filmów-
ka mają tak słaby ze sobą kontakt, że 
studenci w ramach ćwiczeń nie re-
alizują wspólnych projektów.

To była jej pierwsza próba stwo-
rzenia scenografii i pierwsze zderze-
nie z science fiction. 

– „ExE” to luźno zaadoptowana 
historia Philipa K. Dicka „Elektrycz-
na mrówka” o człowieku, który do-
wiaduje się, że jest robotem... Jako, 
że była to etiuda szkolna, to budżet 
marny, a my chcieliśmy to zrobić 
z rozmachem. Ale ja mam w życiu 
fart! W trakcie realizacji spotykaliśmy 
wielu życzliwych ludzi po drodze. Na 
przykład 100 metrów kw. plexi dosta-
liśmy za darmo, bo akurat wpadliśmy 
zobaczyć, co kręcą na hali filmowej 
w Toya Studio, a tam demontowali 
scenografię po jakiejś reklamie... Do-
staliśmy do dyspozycji ogromną prze-
strzeń w biurowcu klasy A+, w któ-
rym urządziłam sobie pracownię na 
trzy miesiące. Scenografia powsta-
ła od podstaw, w całości zbudowana 
z plexi i elementów metalowych zna-
lezionych na różnych złomach. To była 

bardzo ciężka fizyczna praca. Studia 
na ASP mnie już wcześniej zaharto-
wały – śmieje się Natalia. 

Przed rozpoczęciem zdjęć, zor-
ganizowali wystawę pt. „Zbliżenie”. 
Każdy mógł wejść do zbudowanej 
przez Natalię scenografio–instalacji 
i poczuć się jak robot. Wystawie to-
warzyszył pokaz filmów studenckich. 

Od spotów do fi lmu?
Współpraca z studentem opera-

torki zaowocowała kolejnymi pro-
jektami. Nakręcili spot promujący 
nowy festiwal w Teatrze im. Stefana 
Jaracza w Łodzi – Nowa Klasyka Eu-
ropy. Spotkał się z dużym uznaniem 
i był emitowany w łódzkiej TV. Kolej-
ny przygotowany przez nich spot był 
już emitowany w TVP2 podczas pro-
gramu „Kocham kino” i zapowiadał 
Łodzią po Wiśle – Festiwal Filmów 
Studenckich w Warszawie. 

– Spot opowiada historię fryzjer-
ki, która w swoim landrynkowym 
salonie po godzinach czesze i ma-
luje zmarłych... Zdobycie aktorki do 
spotu grającej trupa to było nie lada 
wyzwanie, ale i tym razem wszyst-
kim zrządził przypadek – opowia-
da Natalia. 

Trzy dni przed zdjęciami nie mieli 
jeszcze obsadzonej roli. – Właściwie 
aktorka sama się znalazła. Przyszła 
z koleżanką do restauracji na obiad 
i od razu wpadła Danielowi w oko. 
Zaproponował jej rolę, a ona się zgo-
dziła. Okazała się bardzo wyluzowa-
ną panią. W dniu zdjęć asystent ka-
mery zapytał Daniela: „A czy pani 
Jadwiga wie, że będzie grała trupa? 
Daniel odpowiedział, że nie. Asy-
stent: „Dlaczego jej nie powiedzia-
łeś?” Daniel: „Bo nie pytała”. Pani 

Jadwiga natomiast zrozumiała już 
po makijażu, co się święci, ale sko-
mentowała to śmiechem.

Scenografię do tego spotu Natalia 
Giza zbudowała z kolorowych taśm, 
które tworzyły odrealniony senny 
klimat. W międzyczasie realizowa-
ła kilka komercyjnych projektów. 
– Zawsze jest tak, że zlecenia te „za 
pieniądze” trafiają pocztą pantoflo-
wą, a o te przyjemniejsze, bo bardziej 
twórcze, ale niskobudżetowe, trzeba 
walczyć – dodaje Natalia.

Obecnie przygotowuje się do re-
alizacji spotu społecznego dla funda-
cji Ad REM „Wspieramy tych, których 
nikt nie wspiera”, a także pracę dy-
plomową, czyli kolekcję odzieży. Do 
niej dołącza drugi dyplom z pracow-
ni obuwia. – W moim wydaniu będą 
to bardzo wysokie koturny, część 
z drewna, a cześć ze spawanych kon-
strukcji metalowych. W jej przygo-
towaniu bardzo pomocni okazali się 
rodzice, za co im szczerze dzięku-
ję – mówi Natalia wtrącając, że w ży-
ciu nie warto ukrywać sowich pasji. 
– One się stale upominają o rozwój 
– mówi. – Spotkanie z filmem było 
dla mnie jednym z przełomowych 
momentów w życiu i teraz wiem, 
co chcę robić. Chcę kreować nowe 
światy, wczuwać się w nowe sytu-
acje, taki wachlarz możliwości daje 
praca na planie. Nie zamykam się 
jednak tylko na film, bowiem spek-
trum działań wizualnych jest sze-
rokie, a ja jestem ciekawa wyzwań. 
Moim marzeniem jest dostać się na 
plan fabularny, najlepiej jakiś dra-
mat Sci–fi, słyszałam, że z kolei ma-
rzeniem Jana Komasy jest reżysero-
wać takie kino. Więc kto wie…

KATARZYNA GAJDOSZ

Mam zawsze niezły fart
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Opinie

S 
amym końcem 2011 
roku zadzwoniła do 
mnie sympatyczna 
dziennikarka jedne-
go z sądeckich por-
tali z prośbą, abym 

zdradził swoje postanowienia na 
rok 2012. Zastrzeliła mnie tym 
pytaniem. Wyłgałem się po swo-
jemu, że nie składam żadnych de-
klaracji, ponieważ nie mam na-
łogów, obiecałem jednak, że jak 
tylko zainfekuję się jakimś pa-
skudztwem, to niezwłocznie po-
informuję o tym opinię publiczną 
i uroczyście ogłoszę stosowne po-
stanowienie. W te jednak nie bar-
dzo wierzę, bo jak tylko minie po-
sylwestrowy kac, gdy smak starej 
skarpety po ostatnim papiero-
sie ulotni się z ust, entuzjazm 
dla okolicznościowych ekspiacji 
szybko wygasa. Ja też kiedyś pa-
liłem, ale rzuciłem, tyle że de-
cyzja nie miała mocy uroczyste-
go (tym bardziej noworocznego) 
postanowienia, lecz była efektem 
krótkiego, nieszczególnie głębo-
kiego impulsu. Po prostu rzuciłem 
i już. Muszę jednak przyznać, że 
coś w ludziach siedzi, jakaś psy-
chologiczna sprężyna, która uru-
chamia ważkie decyzje, gdy tylko 
zbliża się pierwszy dzień nowego 
roku. Jedni postanawiają, że nie 
będą bić żon swoich, inni, że już 
nigdy nie przesadzą z alkoholem 
(akurat!), jeszcze inni, że wresz-
cie wezmą się za siebie i zaczną 
chodzić do kosmetyczki. Szcze-
gólnie mężczyźni. Niektórych po-
nosi do tego stopnia, że deklarują 
uczciwość. Heroizm postanowień 
wykracza poza granice przecięt-
nej wyobraźni. Sam takowych nie 
mam, ale też nie mam nic prze-
ciwko temu, żeby mieli je inni. Na 
przykład scenarzystka „M jak mi-
łość” – Ilona Łepkowska, któ-
ra w szlachetnym odruchu ulże-
nia ludziom normalnym, powinna 
wreszcie zrobić coś pożytecznego, 
rzucić pisanie i wziąć się na przy-
kład za malowanie. Skutek pew-
nie będzie podobny, ale za to jaka 

odmiana. Chciałbym też, żeby za-
przyjaźniony doktor O. (ze mną, 
nie z Łepkowską!) kontynuował 
kilkuletnią już tradycję świętowa-
nia wyzwolenia Nowego Sącza (18 
stycznia). Impreza jest wpraw-
dzie kameralna, na wolnym po-
wietrzu (nawet w czasie mrozu), 
ma jednakowoż niezaprzeczalny 
walor towarzysko – patriotycz-
ny. I przepyszną kaszankę. Było-
by mi też miło, gdyby zaprzyjaź-
niona ze mną Maryla B. (Boże, ilu 
ja mam przyjaciół!) miała głębo-
kie postanowienie i przepisała mi 
na moje – niewielkie wprawdzie 
– nadciśnienie lekarstwo pod ła-
cińską nazwą „Johnny Walker”. 
Oczywiście na receptę. Natomiast 
zdecydowanie irytują mnie na-
dęci decydenci (rym absolutnie 
przez nich niezasłużony), którzy 
popisują się w tabloidach posta-
nowieniami godnymi Matki Tere-
sy. Jak się ich słucha, to nic tylko 
przyklęknąć. Licytują się na szla-
chetne odruchy, na piękne za-
miary, wymawiając przy tym sło-
wo „Ojczyzna” z częstotliwością 
do tej pory niespotykaną. Roz-
dźwięku między ich deklaracja-
mi a czynami zmierzyć się nie da. 
Taki wielki. Wolałbym więc, żeby 
paru nawiedzonych idiotów, za-
miast składać efekciarskie obiet-
nice, zrobiło coś zwyczajnego, 
ludzkiego, na przykład że nie wy-
rzucą psa do lasu ani nie naplu-
ją sąsiadowi do studni. Wówczas 
świat stanie sie choć trochę lep-
szy. A propos porzuconych psów: 
poproszę Naczelnego DTS, żeby 
rozpisał konkurs na określenie 
tych, co wykazują się właśnie ta-
kim niepojętym barbarzyństwem. 
Patrząc na skalę tego zjawiska, 
dotychczas obowiązujące „łaj-
dak” zdaje się być eufemizmem. 
Nawet „kretyn galaktyczny” da-
leki jest od sedna. Liczę na to, że 
geniusz słowotwórczy PT Czytel-
ników uzupełni leksykalną lukę. 
Wracając do tematu: postanowień 
nie mam, mam za to plany, które 
choćby w części chciałbym zreali-
zować. Nie wszystko zależy jed-
nak ode mnie. Mogę jednak z całą 
stanowczością ogłosić, że końcem 
lutego będę chciał pochwalić się 
przed światem moim świeżym li-
terackim wypiekiem. Książką. Ba, 
powieścią ornitologiczno – przy-
godową dla dzieci i dorosłych. 
Książka to brzmi dumnie, ale 
wierzę, że chwilowa pycha mnie 
nie rozsadzi.

Postanowienia 
noworoczne

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

K 
iedy wieczorem poin-
formowano w telewi-
zji, że w budżecie na 
2012 r. rząd zaplanował 
miliard złotych wpły-
wów z mandatów dro-

gowych, przeczucie podpowiadało mi, 
że to może wróżyć kłopoty. Z tą my-
ślą położyłem się spać. W najczarniej-
szych snach nie przyszło mi jednak do 
głowy, że rano będę pierwszym, któ-
ry zostanie wytypowany do zrzuca-
nia się na ten miliard. Tyle co odpali-
łem auto na 18–stopniowym mrozie 
i z prędkością 30 km na godzinę toczy-
łem się po lodowych koleinach dro-
gi krajowej w stronę redakcji, kiedy za 
moimi plecami pojawił się nieoznako-
wany radiowóz. Jakby tu na mnie cze-
kał. W życiu byście nie zgadli, że to 
może być samochód do ścigania prze-
stępców! Jeśli już byście sobie coś po-
myśleli – Szanowni Czytelnicy – to ra-
czej, że ten samochód nawet nie stał 
obok radiowozu. Wtajemniczeni prze-
konywali mnie jednak, że to tylko po-
zory, bo pod tą wątłą blachą może się 
czaić nawet 200 koni mechanicznych. 
A niech się czai! Żeby mnie tego dnia 
rano dogonić, wystarczył jeden koń 
zaprzężony do sanek. Ostatni raz ta-
kie warunki na drodze widziałem pięt-
naście lat temu w Rumunii, gdzieśmy 
się wybrali zawieźć książki Polakom 
na Bukowinie. No, ale tam gospoda-
rze od rana siedzieli w maleńkim skle-
piku, pili sobie wódeczkę, grzejąc się 
przy prawdziwym piecyku typu koza, 
a potem wsiadali do swoich saneczek, 
a automatyczny pilot (czy raczej koń) 
znał drogę do domu bez użycia lejców, 
a nawet bata. Na nich jednak, na dro-
gach tej zasypanej po okna chatek ru-
muńskiej Bukowiny, nie czekały żadne 
nieoznakowane radiowozy, ani nawet 
oznakowane furmanki policyjne, choć 
wszystkim było wiadomo, że z dwój-
ki prowadzących sanki jedynym trzeź-
wym był koń. Tam cisza i spokój.

U nas przeciwnie. Policja drogo-
wa ma przechlapane. Droga zasypana, 
więc jak prowadzić normalną służbę 
bez skuterów śnieżnych? Na dodatek 
mróz siarczysty, a tu telewizja podaje, 

że trzeba w tym roku wspomóc bu-
dżet miliardem złotych! Padło na mnie 
pierwszego. Owszem, rozmawiałem 
przez telefon, przyznałem bardzo mi-
łym skądinąd funkcjonariuszom dro-
gówki. A co miałem robić, jeśli droga 
taka, że zamiast regulaminowych 20 
minut musiałem jechać do pracy 40? 
Pracowałem po drodze, a moja pra-
ca polega akurat na gadaniu, więc ga-
dałem przez telefon. Ale gadałem przy 
użyciu głośnika! Przepisowo! Co praw-
da funkcjonariusz poinformował mnie, 
iż przepis wyraźnie stanowi, że muszę 
mieć albo zestaw głośnomówiący, albo 
słuchawkę w uchu. Co ja jednak pora-
dzą, że kiedy robiłem kurs prawa jaz-
dy, nie było jeszcze na świecie telefo-
nów komórkowych. Tym bardziej nie 
było w prawie o ruchu drogowym, 
które wykułem na pamięć przed eg-
zaminem, mowy jak rozmawiać przez 
telefon w samochodzie. No bo skąd te-
lefon w samochodzie?

Funkcjonariuszom zrobiło się mnie 
żal, bo nie dość, że nie czytałem tego 
przepisu, to jeszcze muszę zapła-
cić 200 (słownie dwieście) złotych, 
a taka suma – jak wiadomo – piecho-
tą nie chodzi. Empatia nie jest mi ob-
cym uczuciem, więc mnie też zrobi-
ło się żal policjantów z drogówki. Jak 
szybko policzyłem w pamięci, żeby 
załatać dziurę budżetową i dostar-
czyć z mandatów do skarbu państwa 
wspomniany miliard złotych, trzeba 
stać na tym mrozie i zatrzymać 5 mi-
lionów kierowców gadających przez 
telefon. Brrr! Jeśli każdy z nich zapła-
ci po dwie stówy, będziemy mieli ten 
brakujący miliard. Wcześniej jednak 
budżet dostanie zapalenia płuc. Pro-
ste liczenie? No niby proste, ale ja aku-
rat nie zapłaciłem. Policjanci nie sko-
rzystali z przysługującego im prawa 
łaski i pouczenia niedouczonego kie-
rowcy rozmawiającego przez zestaw 
głośnikowy zamiast przez głośnomó-
wiący. Ja zaś skorzystałem z prawa do 
odmówienia przyjęcia mandatu. Teraz 
mam czas na przemyślenie, dlacze-
go rząd chce obłożyć mnie kolejnym 
podatkiem, skoro co miesiąc płacę 
już tyle innych? Regularnie i bez żad-
nej obsuwy! Jak sprawdziłem w ZUS–
ie za 2011 rok zalegam 0,18 zł, co po-
lecono mi pilnie przelać na ich konto, 
bo emeryci czekają na wypłaty. Zale-
głości uregulowałem, choć koszt ban-
kowego przelewu 18 groszy to… 1,50 
zł. Ten obywatelski obowiązek speł-
niłem, ale dlaczego mam jeszcze do-
rzucać 200 zł, tylko dlatego, że nie od-
różniam zestawu głośnikowego od 
głośnomówiącego?

Jestem jak szewczyk 
Dratewka, łatam 
dziurę budżetową

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Sport

Trofeum zdobytym niejako 
po drodze, bo ważniejsze jest 
oczywiście mistrzostwo, a naj-
ważniejsza Liga Mistrzyń. Mu-
szynianki jednak niespodzie-
wanie dla kibiców i zapewne 
dla samych siebie, odpadły już 
w półfinale. Humory mistrzy-
niom Polski popsuły stare ko-
leżanki – Izabela Żebrowska, 
Elżbieta Skowrońska i Ivana 
Plchotova, kiedyś w muszyń-
skich barwach, dziś w klubo-
wych koszulkach Tauronu Dą-
browa Górnicza. 

Muszynianki nie powtórzą 
już więc sukcesu z ubiegłego 
roku – podwójnej korony nie 
będzie. Szkoda, bo zwycięstwo 
w Pucharze Polski prócz splen-
doru dawało również wymier-
ne korzyści. Prócz czeku na 150 
tys. złotych (co dla klubu z bu-
dżetem rzędu 7–8 mln zł jest 
chyba mniej ważne), puchar 
gwarantował start w przyszło-
rocznej edycji Ligi Mistrzyń. 
A to na tych rozgrywkach klu-
bowi zależy najbardziej w tym 

sezonie i będzie zależeć w przy-
szłości. Champions League 
traktowana jest w Muszynie 
śmiertelnie poważnie. Głów-
ny sponsor, czyli Bank BPS daje 
lwią część pieniędzy i to na po-
kazaniu się w Europie zależy 
mu najbardziej.

Na krajowym podwórku 
siatkarki Bogdana Serwińskie-
go przegrywają rzadko i zdo-
były już wszystko, co było do 
zdobycia. W ciągu ostatnich 
sześciu lat tylko raz nie gra-
ły w finale mistrzostw Polski. 
Mistrzowskie korony zakłada-
ły cztery razy. Klub znad Po-
pradu jest z roku na rok potęż-
niejszy sportowo i finansowo. 
To zasługa talentów menadżer-
skich twórców potęgi klubu 
Bogdana Serwińskiego, który 
jeszcze niecałe dwa lata temu 
łączył obowiązki trenera i pre-
zesa (teraz prezesem jest Alek-
sander Trojanowicz, wicepre-
zes zarządu głównego Banku 
BPS) i dyrektora Grzegorza 
Jeżowskiego.

Muszyna ma teraz wszyst-
ko, by mocniej niż zazwyczaj 
zaznaczyć się na mapie euro-
pejskiej siatkówki. Gwiazdy 
polskie i zagraniczne, świet-
ny zespół, złożony z doświad-
czonych siatkarek i pieniądze. 
W europejskich rozgrywkach 
Muszynianka nie jest nowicju-
szem. Z najlepszymi w Europie 
mierzy się już piąty raz, a fa-
chowcy podkreślają, że zespół 
dojrzał do sukcesu mierzonego 
międzynarodową miarą. 

W ubiegłym roku muszyń-
ski gwiazdozbiór był o krok od 
Final Four, czyli ścisłego fina-
łu Ligi Mistrzyń, gdzie wal-
czą cztery najlepsze zespoły. 
W tym sezonie ekipa wzmoc-
niona Serbką Vesną Djurisić 
(kuzynką kapitana Manche-
steru United Nemanji Vidi-
ca), polską megagwiazdą Anną 
Werblińską i Australijką Ra-
chel Rourke ma zamiar awan-
sować do ścisłego finału. Jeśli 
tego dokona, sukces będzie hi-
storyczny, bo nie udało się tego 

osiągnąć żadnemu polskiemu 
kobiecemu zespołowi w obec-
nej formule rozgrywek. 

Po porażce w Pucharze Pol-
ski „mineralne” miały prawie 
tydzień wolnego na podrepero-
wanie nadszarpniętej im przez 
zespół ze Śląska pewności sie-
bie. Dziś w pierwszej rundzie 
play–off zagrają z francuskim 
RC Cannes (czwartek Muszyna, 
godz. 18). Czas na oddech więc 
był. Milena Radecka nie miała 
pewnie czasu na wizytę w te-
atrze, ale na dobrą książkę ow-
szem. Podobnie Katarzyna Gaj-
gał, która ponoć zaczytuje się 
w Paulo Coelho. Joanna Kaczor 
nad czytadła preferuje dobrą 
muzykę (choćby soul), ale rów-
nie skutecznie odstresowuje ją 
„jedzenie pierogów”. Chętnie 
pograłaby również w koszy-
kówkę, ale na to nie będzie za-
pewne zgody Bogdana Serwiń-
skiego. Ten jak zwykle wierzy 
w sukces, zaznaczając w swo-
im stylu „Nie jestem marzycie-
lem, ale realistą”.  (BOG)

Sandecja zatrudnia 
i zawiesza
Sądecki pierwszoligowiec podpisał pierw-
sze kontrakty z nowymi zawodnikami. 
Umowy z klubem parafowali Piotr Kosio-
rowski i Martin Zlatochlavy. Na 90 pro-
cent podpisy pod kontraktami z Sandecją 
złożą jeszcze Kamil Majkowski (Olim-
pia Elbląg), Gerard Bieszczad (Lech Po-
znań) i Słowak Erik Novosedlak. Umowy 
będą obowiązywać przez okres od roku do 
18 miesięcy. – Z Majkowskim, Bieszczadem 
i Novosedlakiem doszliśmy do porozumie-
nia w kwestiach finansowych i pozosta-
je nam tylko złożyć podpisy pod umowami 
– mówi wiceprezes klubu Wiesław Leśniak. 
– Bieszczada oglądałem w meczu sparingo-
wym z Limanovią–Szubryt i muszę przy-
znać, że wywarł na mnie bardzo dobre 
wrażenie, podobnie jak Majkowski i Novo-
sedlak. Tymczasem ostoja sądeckiej bram-
ki wychowanek klubu Marek Kozioł od 1 
lipca będzie zawodnikiem Zagłębia Lu-
bin. Klub zareagował dość alergicznie i po-
stanowił zawiesić swojego wychowan-
ka w prawach zawodnika. Przypomnijmy, 
że podobnie zarząd postąpił z Rafałem Za-
wiślanem (do końca ubiegłego roku wypo-
życzonym z Sandecji do Kolejarza Stróże) 
kiedy w nowym roku piłkarz nie pojawił 
się na treningu. 

Czterech na 
celowniku Limanovii
Blisko podpisania kontraktów z trzecioli-
gową Limanovią–Szubryt są Mariusz Mę-
żyk z Kolejarza Stróże, wychowanek Sande-
cji Fabian Fałowski wypożyczony ostatnio 
do Lubania Maniowy i dwóch graczy przez 
wiele lat związanych z krakowskim Hutni-
kiem: Arkadiusz Garzeł i Wojciech Dziadzio. 
– Podpisów na kontraktach jeszcze nie ma, 
ale do końca tego tygodnia wszystko po-
winno być jasne – zapewnia trener zespołu 
z Limanowej Marian Tajduś. – Kadra doce-
lowo ma liczyć 20 piłkarzy. W sobotę zagra-
my dwa sparingi (w Tylmanowej z Barci-
czanką i Skalnikiem) i wtedy zadecydujemy 
o składzie kadry na rundę wiosenną. Czeka-
my oczywiście na rozwój sytuacji na rynku 
transferowym, bo może się pojawić jeszcze 
jakiś wartościowy gracz.
W Limanovii nie ma już byłego piłkarza 
Sandecji Piotra Chlipały. Buty na kołku za-
wiesił Michał Ruchałowski. 
– Ten ostatni będzie pełnił funkcję kierow-
nika drużyny – potwierdza rzecznik klubu 
Antoni Mizgała.

Kryniczanki 
w kadrze
W szerokiej kadrze reprezentacji Polski po-
wołanej na zgrupowanie przed mistrzo-
stwami świata Dywizji II B w Seulu, znalazła 
się hokeistka KTH Agnieszka Pióro. 
Do najskuteczniejszej „katehetki” (16 goli 
i 13 asyst w tym sezonie) mogą dołączyć 
jeszcze bramkarka Gabriela Mizera i Anna 
Rosiek, które są na liście rezerwowej. Wśród 
29 zawodniczek powołanych przez Marka 
Kozyrę jest jeszcze Izabela Malinowska wy-
chowanka krynickiego klubu (od sześciu 
sezonów w Naprzodzie Janów).

(BOG)

SPR INTEMPokazać się w Europie
S IATKÓWKA.  Do ostatniego weekendu wszystko układało się zgodnie z planem. Siatkarki 
Banku BPS Muszynianki Fakro awansowały do pierwszej rundy play–off prestiżowej Ligi 
Mistrzyń i prowadzą w krajowej lidze. Puchar Polski miał być pierwszym trofeum w tym 
roku, wzbogacającym klubową gablotę.

Więcej sportu na: www.sacz.in
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA FOTOKOMENTARZ

- Pani prezydent, nawet jeśli mnie boli, 
to taka jest rola artysty. Muszę cierpieć 
za miliony, bo w Polsce jeden facet na 
pięć milionów ma kolczyk w nosie.

- Przepraszam, 
czy pana nie boli 
to metalowe kółko 
w nosie?

Wiceprezydenci Nowego Sącza Bożena Jawor i Jerzy Gwiżdż oraz radna 
wojewódzka Marta Mordarska w rozmowie z projektantem mody 
Grzegorzem Matlągiem.  FOT. (PEK)

KS IĄŻK I .  Kto wie, kim był autor uni-
katowych zdjęć samospalenia Ryszar-
da Siwca na Stadionie Dziesięciolecia 
w Warszawie w 1968? Kto wystawiał 
w warszawskiej Zachęcie razem z Ni-
kiforem? Kim był erudyta, który opro-
wadzał turystów po Kościele Mariackim 
w Krakowie, czyj film był pokazywany 
na Festiwalu Kina Kobiecego w Japo-
nii, a został Mistrzem Polski w biegach 
po schodach?

Między innymi te ciekawostki poja-
wią się w albumie „Limanowszczy-
zna 365 dni”.

Książka będzie atrakcyjną pro-
pozycją zarówno dla mieszkańców, 
jak i dla odwiedzających region tu-
rystów. Każdej dacie z 365 dni ka-
lendarza zostało przypisane jedno 
wydarzenie z dziejów regionu – Li-
manowej, Mszany Dolnej i wszyst-
kich gmin powiatu. Są to zarów-
no wydarzenia współczesne, nieco 

starsze i z odległej przeszłości. Wśród 
nich można znaleźć te wysokiej ran-
gi, o których potomni z pewnością 
będą pamiętać, ale też i te z pozo-
ru błahe. Wszystkie jednak tworzą 
jedyny i niepowtarzalny koloryt 
Limanowszczyzny.

Książka nie ma ambicji bycia hi-
storią regionu, ale z pewnością będzie 
to zbiór ciekawostek, które zaintere-
sują każdego. Kto bowiem jeszcze pa-
mięta, kiedy Rada Gminy Limanowa 
podjęła uchwałę o… zakupie pierw-
szej maszyny do pisania? Dlacze-
go w 1932 r. ludowcy obrzucili bur-
mistrza jajami, co takiego odkryto 
w 2006 r. w Stroniu podczas wyko-
pów ziemniaków?

Oczywiście nie brak tu także wy-
darzeń poważnych, niejednokrot-
nie tragicznych, jak choćby powo-
dzi z 1996 r., wielkiego pożaru z 1769, 
epidemii cholery z 1855 czy osuwiska 
w Kłodnem z 2011 r.

Całość wzbogacają ciekawe, nie-
jednokrotnie unikatowe fotografie. 
Są wśród nich fotoreportażowe zdję-
cia autorstwa Kuby Toporkiewicza, 
archiwalne fotografie ze zbiorów wy-
dawnictwa „Okruchy pamięci”, ale 
też fotografie indywidualnie prze-
kazywane przez życzliwe osoby. Al-
bumowe wydanie w atrakcyjnej for-
mie z licznymi fotografiami zostało 
przygotowane przez dziennikarzy: 
Jolantę Bugajską, Jacka Bugajskie-
go, Kubę Toporkiewicza i Wojciecha 
Molendowicza.

Wydawnictwo postanowiło udo-
stępnić swe łamy reklamodawcom. 
Przedstawienie firmy w albumie jest 
kwestią prestiżową. To jedyna oka-
zja, by logo firmy i informacje o niej 
w niebanalnej formie trafiły do rąk 
mieszkańców powiatu i odwiedza-
jących region gości. Są jeszcze wolne 
miejsca reklamowe!

(JAW)

365 dni z dziejów Limanowszczyzny
To zdjęcie jest 
ilustracją do jednej 
z 365 dat w książce 
– Elżbieta i Piotr 
Zbrożkowie z Szyku 
reprezentowali 
Polskę na 
międzynarodowym 
plenerze rzeźby 
w śniegu w Livigno 
we Włoszech.
FOT. ARCHIWUM 

E. P. ZBROŻKÓW

- Przepraszam, czy mi się wydaje, czy panu coś 
metalowego wystaje z nosa? Bez okularów nie 
widzę dokładnie, muszę poprosić koleżankę. 
Marta, czy możesz sprawdzić, co się temu panu 
stało w nos?

- Ojej, pan faktycznie ma coś wbite 
nie tylko w nosek, ale i w ucho! 
Bożena, musisz to koniecznie 
zobaczyć!


