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Józef Oleksy powalczy o mandat poselski z Nowego Sącza? J Str. 3
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Nikodem jest wesołym, 
ciekawym świata 

sześciolatkiem. Uwielbia 
ciasteczka, śnieg i zabawy 

z piłką. Nie może jednak za 
nią pobiec, ponieważ jeszcze 

nie chodzi. Od niedawna 
potrafi powiedzieć, że chce 
pić, ale bez pomocy mamy 

nie utrzyma w rączkach 
kubka z sokiem. Chłopiec 

cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe J STR.8

PO DELFINOTERAPII ZACZĄŁ MÓWIĆ

Skromny chłopak 
w świetle jupiterów

ROZMOWA
Baby boom ciąg dalszy, 
pora na żłobki

Od dwóch lat w Nowym Są-
czu jak grzyby po deszczu 

wyrastają niepublicz-
ne przedszkola. Te-

raz dobrym bizne-
sem mogą okazać 

się żłobki i kluby 
dziecięce. Projekt 
ustawy znacznie 
upraszcza drogę 
ich zakładania. 
Przedsiębior-
cy już zaciera-
ją ręce, a samo-
rządy łapią się za 

głowę, bo przyj-
dzie im dopłacać 

za każdego malu-
cha w takiej placówce. 

Rozmowa z wiceprezy-
dent Bożeną Jawor. 

 J STR. 12

LUDZIE
Kobiety 
zdobywają Newag 
Zespołem pracującym nad kontraktem 
wartym ponad miliard złotych kiero-
wała 27–letnia sądeczanka, inżynier Jo-
anna Fryzowicz. Tydzień temu Nowy 
Sącz mówił o historycznym momen-
cie w dziejach Newagu (dawne ZNTK), 
bo oto konsorcjum Siemens Sp. z o.o., 
Siemens Oesterreich i właśnie sądec-
ka firma podpisało umowę z Metrem 
Warszawskim na dostawę 35 sześciowa-
gonowych pojazdów Inspiro. 
 J STR. 4

AWARIA
Pierogi 
z mikrofalówki
To był wielki sprawdzian nie tylko dla 
Karpackiej Spółki Gazownictwa, ale też 
dla gospodyń domowych, restauracji, 

zakładów produkcyjnych i fabryk. 
W nocy z niedzieli na poniedziałek tąp-
nięcie ziemi uszkodziło 3–metrowy odci-
nek gazociągu w Paszynie. Tym samym, 
odciętych od gazu zostało 35 tys. od-
biorców w Nowym Sączu, Starym Sączu 
i okolicy. Awarię usunięto dopiero po po-
łudniu. Jeszcze przez dwa dni gaz nie do-
cierał do części domów, firm i instytucji. 
 J STR. 4 

Z SĄDU
Ostatni skok 
gangu Olsena
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Są-
czu toczy się proces bandy, która na po-
czątku 2009 r. była postrachem sklepi-
karzy i właścicieli stacji benzynowych 
na Sądecczyźnie. Grupa okazała się – na 
szczęście – składem nieudaczników, 
dzięki czemu zyskała przydomek „gan-
gu Olsena”, ze względu na podobień-
stwo do filmowej bandy, której nie uda-
wał się żaden skok. 
 J STR. 7

HISTORIA
Zapomnienie... 
sposób na wspomnienia
Dziś przypada 71. rocznica pierwszej maso-
wej wywózki Polaków na Syberię. Według da-
nych NKWD 10 lutego 1940 r. wywieziono ok. 
140 tysięcy osób. Wśród nich był m.in. sąde-
czanin Andrzej Horoszkiewicz z rodziną. Miał 
wówczas 8 lat. 
 J STR. 13

LUDZIE.  Pochodzi z Moszczenicy Niżnej k. Starego 
Sącza. Tam dorastał i wydawał swoje pierwsze 
kieszonkowe. Potem były studia na słynnym Harvardzie, 
a po nich przebieranie w pracodawcach. Dzisiaj Wojciech 
Domański doradza największym korporacjom na świecie 
i, u boku swojej dziewczyny Katarzyny Zielińskiej, 
jest ulubieńcem tabloidów. Choć w poniedziałkowy 
wieczór miliony Polaków przed telewizorami mogły 
zobaczyć, jak ukochana daje mu soczystego całusa, 
pozostaje skromny i czuje się lekko skrępowany ciągłym 
towarzystwem fotoreporterów J STR. 6
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Kobiety 
potrzebne 
na plakat

P artie polityczne nerwo-
wo poszukują kobiet na li-
sty wyborcze do parlamen-
tu. Partyjni liderzy nawet 

nie próbują ukrywać, że wypełnienie 
parytetów to dla nich duży kłopot, bo-
wiem notorycznie brakuje pań chcą-
cych skutecznie powalczyć o miej-
sce w Sejmie. Coraz więcej natomiast 
przykładów, że młode i ambitne ko-
biety wolą się realizować inaczej, za-
miast podążać krętą ścieżką politycz-
nej kariery. O 27–letniej sądeczance 
Joannie Fryzowicz właśnie zrobiło się 
głośno przy okazji „kontraktu stule-
cia” jaki podpisał Newag z Warszaw-
skim Metrem. Młoda pani inżynier 
stała na czele zespołu przygotowujące-
go wspólnie z Siemensem ofertę, któ-
ra dała sądeckiej firmie zlecenie war-
te ponad miliard złotych. Polski Sejm 
pewnie potrzebuje tak dobrze zapo-
wiadających się kobiet, potrafiących 
bez kompleksów rywalizować o naj-
wyższe stawki. Problem w tym, że pa-
nie pokroju Joanny Fryzowicz ani my-
ślą o polityce. Jak zresztą miałaby ona 
wystartować w wyborach, skoro jest 
tak skromna, że nie zgadza się nawet 
pokazać na zdjęciu w gazecie. W poli-
tyce musiałaby przecież dać twarz na 
plakat i wymyślić sobie jakieś banalne 
hasło, podobne do setek innych. Tym-
czasem kobieta, która pomogła wy-
grać wspomniany „kontrakt stulecia” 
ma już swoje hasło. Zamiast pchać się 
na plakat, woli chwalić swój młody ze-
spół (umniejszając przy okazji swo-
je zasługi) i odmieniać słowo „praca” 
przez wszystkie przypadki. Idę o za-
kład, iż niebawem usłyszymy na jakiejś 
konferencji prasowej, jak trudno za-
chęcić młodych do polityki. Tylko czy 
ktoś przy okazji da odpowiedź na py-
tanie – dlaczego?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Tydzień w kalendarzu Liczby

10 LUTEGO 1909 – władze Piw-
nicznej uchwaliły, „iż sumy uzy-
skane za grzywny płacone za do-
browolne opuszczanie obrad przez 
radnych wyznania mojżeszowe-
go, będą przeznaczane na zapomo-
gi dla ubogich”.

11  LUTEGO 1782 – został ogło-
szony akt kasacyjny dotyczą-
cy klasztorów kontemplacyjnych, 
w tym m.in. również starosądec-
kiego zgromadzenia klarysek.

12 LUTEGO 1743 – w Starym Są-
czu wybuchł groźny pożar. Jak się 
okazało spowodowany był umyśl-
nym podpaleniem budynków przez 
Franciszka Micewskiego.

13 LUTEGO 1928 – władze 
miejskie w Limanowej wydały T. 

Tomasikowi pierwszą koncesję na 
jazdę autobusu na trasie Limano-
wa – Kraków.

14 LUTEGO 1942 – powstała na 
Sądecczyźnie Armia Krajowa, po-
wołana przez polski rząd na emi-
gracji ze Związku Walki Zbrojnej.

15 LUTEGO 1878 – w Msza-
nie Dolnej powołano Towarzystwo 
Straży Pożarnej, w 1923 roku prze-
kształcone w Ochotniczą Straż 
Pożarną.

16 LUTEGO 2001 – w Starym 
Sączu został odwołany siedmio-
osobowy Zarząd Miasta z wyłącze-
niem burmistrza Mariana Kuczaja. 
Ze stanowisk musieli odejść m.in. 
wiceburmistrzowie Jan Kupczak 
i Wiesław Śledź.

LUDZ IE .  Roman Kluska, twórca 
„Optimusa” i Onet.pl, został am-
basadorem powstałego kilka mie-
sięcy temu Związku Pracodaw-
ców i Przedsiębiorców. Stał się 
też twarzą kampanii, której ce-
lem ma być pokazanie, że po-
wstała organizacja pragnie bronić 
praw przedsiębiorców oraz wol-
ności funkcjonowania firm w Pol-
sce. Od kilku dni można go zo-
baczyć w spocie reklamowym 
emitowanym w telewizji. 

– Było mi ciężko. Mój dom zo-
stał otoczony przez policję. Po-
wiedzieli, że muszą mnie skuć, 
bo jestem groźnym przestępcą 
– mówi Roman Kluska z ekranu. 
– Dziś chowam owce. Teraz je-
stem szczęśliwym człowiekiem.

Chyba nikt, tak jak Roman Klu-
ska, nie nadaje się tak do roli twa-
rzy kampanii na rzecz „uwolnie-
nia polskiej przedsiębiorczości”, 
bo on na własnej skórze doświad-
czył urzędniczej bezduszności, złej 
woli i wszechwładzy. W 2002 r. 
został aresztowany pod niesłusz-
nym zarzutem wyłudzenia przez 
„Optimus” od Skarbu Państwa 30 
mln zł. Był aresztowany, zniesła-
wiony, a firma popadła w tarapa-
ty. Naczelny Sąd Administracyj-
ny oczyścił go jednak z zarzutów 
i przyznał mu… 5 tys. zł odszkodo-
wania. Dziś Roman Kluska zajmuje 
się hodowlą owiec oraz produkcją 
ekologicznej żywności. Najwyraź-
niej, jak napisał jeden z internau-
tów: „woli na wsi z owcami, niż 
w urzędach z baranami”. (TASS)

Woli na wsi z owcami, niż w urzędach z baranami

R E K L A M A

0 – dzieci urodziło się w styczniu w Nawojowej. Również w sądec-
kiej parafii św. Kazimierza nie zarejestrowano w ubiegłym miesią-

cu żadnych narodzin.

7 – osób z poradni rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. 
Śniadeckiego straciło pracę. Zwolnienia mają związek z mniejszym 

kontraktem z NFZ.

1500 – słówek z języka angielskiego poznał już Stanisław Kogut, 
który przyznał, że uczy się tego języka, by za granicą „nie 

błądzić jak dziecko we mgle”.

12 372 – podpisy złożyli do wczoraj rana studenci uczelni nie-
publicznych pod petycją do premiera.

35 000 – odbiorców pozbawionych było w poniedzia-
łek przez kilkanaście godzin gazu w Nowym 

Sączu i okolicy.

1 219 000 – zł kosztuje rocznie utrzymanie żłobka w No-
wym Sączu.

15 000 000 – zł promesy rządowej otrzymał powiat 
nowosądecki na odbudowę dróg i mo-

stów zniszczonych przez powódź.

1 000 069 594 – zł wynosi wartość kontraktu, 
w ramach którego konsorcjum 

Siemensa i Newagu ma wybudować pociągi dla warszawskiego metra.
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POL ITYKA.  Zgrzyty i konflikty mię-
dzy liderami partii politycznych – to 
najbardziej prawdopodobny scena-
riusz najbliższych miesięcy. Już grzmi 
w Platformie Obywatelskiej. 

Walka o pierwsze miejsce na liście 
wyborczej do Sejmu będzie ostra 
i pewnie jak w przypadku obsadzania 
list do Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego – zaskakująca. Sprawę 
komplikują zmiany wprowadzone 
w Kodeksie wyborczym – na każdej 
liście musi być przynajmniej 35 pro-
cent kobiet. A to zadanie może oka-
zać się trudne do wykonania, mówią 
nieoficjalnie limanowscy i nowosą-
deccy politycy, zarówno z prawej, 
jak i z lewej strony sceny politycznej. 

Politolog Rafał Matyja uwa-
ża, że najlepszą sytuację ma Prawo 
i Sprawiedliwość. 

– Partia ma dwie panie posłanki 
z okręgu nowosądeckiego. Można 
przypuszczać, że właśnie one znajdą 
się w pierwszej piątce na listach PiS. 

Są to Barbara Bartuś i Anna Pa-
luch. Pierwsza jest posłanką od 2007 
r., dla drugiej to już kolejna kadencja. 

Poseł Arkadiusz Mularczyk naj-
pewniej wystartuje z pierwszej po-
zycji. Chociaż i to do końca nie jest 
pewne. Kojarzony z byłym mini-
strem sprawiedliwości Andrzej Ro-
manek, może pokrzyżować mu szy-
ki. Zbigniew Ziobro, który aktywnie 
włączył się w kampanię radnego 
Sejmiku Województwa już lobbu-
je za jego wysoką pozycją na liście. 
Andrzej Romanek może pochwalić 
się dużym poparciem wyborców. 
W ostatnich wyborach samorządo-
wych zagłosowało na niego ponad 25 
tysięcy osób. To był najlepszy wynik 
w regionie. 

Najgłośniej do układania swo-
ich list zabiera się PO. Na razie nie 
jest wiadomo, kto zajmie jedynkę 
w okręgu nowosądeckim. Kandyda-
tów do tego miejsca jest dwóch – po-
seł Andrzej Gut Mostowy z Zako-
panego i Andrzej Czerwiński, poseł 
z Nowego Sącza. Ten ostatni na py-
tanie o rezultaty rozmów na temat 
list, odpowiada krótko:

– Negocjacje nie zostały 
zakończone.

Od kilku miesięcy widoczny 
jest konflikt w nowosądeckiej PO. 
Zaczęło się od zepchnięcia Leszka 
Zegzdy na drugą pozycję na liście 
do Sejmiku Województwa i odda-
nie najlepszej pozycji Zygmuntowi 
Berdychowskiemu. Później poja-
wiły się informacje o kandydowa-
niu Jarosława Gowina z pierwszego 
miejsca w Nowym Sączu. To było-
by rozwiązanie o tyle zaskakujące, 
że PO przyjęło zasadę „rezerwowa-
nia” pierwszej piątki dla posłów. 
W Sejmie zasiadają trzy osoby z li-
sty nowosądeckiej. Do grona po-
słów dołączył niedawno były wójt 
Mszany Dolnej, Tadeusz Patalita. 

A w pierwszej piątce, według no-
wych zasad, mają się znaleźć tak-
że dwie kobiety. Miejsca dla posła 
Gowina w okręgu nr 14, jak wynika 
z prostego rachunku, więc nie ma. 

PO będzie miało duży kłopot z ob-
sadzeniem listy kobietami. Wpraw-
dzie pojawiło się już kilka nazwisk na 
politycznej giełdzie, ale wydaje się, że 
to dopiero sondowanie.

– Mamy wiele kobiet, które mogą 
powalczyć o mandat – zapewnia po-
seł Andrzej Czerwiński. I wymienia 
między innymi Wiesławę Borczyk, 
prezes Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Nie chce natomiast komentować 
kandydatury Barbary Dziwisz. 

Zaskakujące informacje doty-
czą kandydatów SLD. Jak dowie-
dział się „Dobry Tygodnik Sądecki” 
– z pierwszego miejsca na sądeckiej 
liście może wystartować były pre-
mier Józef Oleksy. 

– Powiem tyle: Sądecczyzna za-
wsze była bliska mojemu sercu 
– skomentował były premier swój 
start z okręgu sądeckiego. 

Ta kandydatura wydaje się o tyle 
prawdopodobna, że Grzegorz Napie-
ralski zostawił otwartą furtkę byłym 
premierom. 

– Jeżeli Józef Oleksy i Leszek Mil-
ler zechcą startować w nadchodzą-
cych wyborach parlamentarnych, to 
nie stanę im na przeszkodzie – po-
wiedział szef Sojuszu. Natomiast li-
der Małopolskich struktur SLD Ka-
zimierz Sas, określa tę informację 
mianem plotki.

Zdaniem Rafała Matyi to nie jest 
najlepsze rozwiązanie.

– Sądeckiej Lewicy przydałby 
się młody, energiczny lider, który 
mógłby zmienić jej wizerunek. Mu-
siałby się pojawić jak najszybciej na 
scenie politycznej, żeby mieć czas 
przekonać do siebie ludzi. 

Największy kłopot z obsadzeniem 
list ma Polskie Stronnictwo Ludo-
we. Jedynką będzie Bronisław Dut-
ka. I tu pewniki się kończą. Chęt-
nych do rywalizacji z posłem, który 
w Sejmie pracuje już czwartą kaden-
cję, jest niewielu. Dowiedzieliśmy się 
nieoficjalnie, że drugą pozycję może 
zająć wójt gminy Nawojowa Stani-
sław Kiełbasa. Na liście może się też 
znaleźć Urszula Nowogórska, kan-
dydatka do Sejmiku Województwa, 
którą w wyborach samorządowych 
poparło ponad 9 tysięcy osób. 

– Na razie jest jeszcze za wcze-
śnie, żeby o tym mówić – ucina krót-
ko była przewodnicząca sejmiku. 

Nie wiadomo, czy Bronisław Dut-
ka nie poczuje się zagrożony przez 
kobietę. W ostatnich wyborach do 
Sejmu poparło go o 256 wyborców 
mniej niż Nowogórską w ostatnich 
wyborach samorządowych. Ambi-
cji powrotu na Wiejską nie ukrywa 
też były poseł PSL Stanisław Pasoń, 
oficjalnie nie potwierdza jednak ta-
kich planów. (CYG)

AKCJA.  Czytelnicy „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego” są niesa-
mowici! Po tym, jak w poprzed-
nim numerze przedstawiliśmy 
historię Marii Lis („Marzy o bu-
tach i ciepłym obiedzie”), w na-
szej redakcji rozdzwoniły się tele-
fony od ludzi o wielkim sercu. Nie 
milkną z resztą do dziś, bo wie-
lu Czytelników poruszył los są-
deczanki. We wtorek zawieźliśmy 
jej cały bagażnik wspaniałości od 
Czytelników.

– Jeśli jest ktoś, kto ma mniej niż 
my sami, powinniśmy się z nim 
dzielić – powiedział senator Sta-
nisław Kogut, który przywiózł do 
naszej redakcji produkty spożyw-
cze dla pani Marii. – Chcę jej po-
móc jako człowiek, a nie jako se-
nator, bo to przecież normalny, 
ludzki odruch.

Z pomocą pospieszyli także 
Czytelnicy, którzy zastrzegli, że 
chcą pozostać anonimowi. Przy-
nosili żywność, odzież, środki 
czystości i pieniądze.

– To nieważne, czy nazywam 
się Kowalska czy Nowak. Liczy 
się to, żeby tej pani było chociaż 
troszkę lepiej – mówiła starsza ko-
bieta, która dla Marii Lis przynio-
sła ciepły sweter.

 I co najważniejsze, znalazł się 
sponsor niezbędnych przy scho-
rzeniu, na jakie cierpi pani Maria, 
butów ortopedycznych. Stowa-
rzyszenie „Sursum Corda” w ra-
mach programu „Na Ratunek” 
dołoży do ich zakupu sumę, któ-
rej brakuje.

Dostaliśmy również zapew-
nienie od pań z kuchni Caritas 
przy bazylice św. Małgorzaty, że 

w najbliższych dniach odwiedzą 
chorą kobietę i sprawdzą, w jaki 
sposób mogą jej pomóc.

I chociaż nikt z darczyńców nie 
domagał się podziękowań, pani 
Maria nie kryje wdzięczności.

– Dziękuję wszystkim i każde-
mu z osobna. Ja bym sama sobie 
nigdy tego wszystkiego nie kupiła. 
Najchętniej, każdego bym uściska-
ła – mówi, nie kryjąc wzruszenia.

(MR)

Sprawy i ludzie

R E K L A M A

Józef Oleksy jedynką 
w Nowym Sączu?

Jesteście wspaniali!
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Informacje

R E K L A M A

R E K L A M A

Możesz pomóc Grzegorzowi 
w podjęciu pracy 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym w Stróżach apeluje o po-
moc dla Grzegorza Wójsa. Mężczyzna 
stracił nogę w wypadku. Nie chce sie-
dzieć bezczynnie w domu. Ma szan-
sę na pracę, bo znalazł się pracodaw-
ca chętny, by go zatrudnić. Józef Pyzik 
chce go przeszkolić na kasjera i przy-
jąć w sklepie spożywczym. Do podjęcia 
pracy Grzegorz Wójs potrzebuje nowej 
protezy nogi – stara jest już mocno zu-
żyta i ulega częstym uszkodzeniom. Na 
czas naprawy, która trwa przeważnie 
dwa tygodnie, mężczyzna jest unieru-
chomiony i musi siedzieć w domu. Po-
dejmując pracę, nie może sobie na to 
pozwolić.

Fałszywi rachmistrzowie 
W ostatnich dniach w Nowym Sączu 
pojawiły się informacje o osobach, po-
dających się za rachmistrzów, których 
interesują dochody rodzin. – Obec-
nie nie jest prowadzony dodatko-
wy spis i wszelkie osoby, które podają 
się za urzędników, nie są uprawnio-
ne do zbierania takich danych – infor-
muje Małgorzata Grybel, rzecznik pra-
sowy UM. Narodowy Powszechny Spis 
Ludności i Mieszkań przeprowadza-
ny będzie w Nowym Sączu od 8 kwiet-
nia do 30 czerwca. Obchód przedspi-
sowy odbywać się będzie od 1 do 17 
marca. Osoby zatrudnione przy spi-
sie będą miały specjalne identyfikato-
ry ze zdjęciem. 

Najlepsi w rankingu 
sądeckich szkół
Niepubliczne Przedszkole „Da-
napis”, Szkoła Podstawowa nr 2, 

Akademickie Gimnazjum i Liceum 
w Nowym Sączu zostali laureata-
mi w swoich kategoriach w ran-
kingu na najlepszą instytucję edu-
kacyjną w Nowym Sączu. Był on 
prowadzony na serwisie www.opinie-
–o–szkolach.nowy–sacz.pl, a jego 
organizatorem jest fundacja TGLS 
Polska. W kategorii Liceum Zawodo-
we i Technikum zwyciężył – Zespół 
Szkół Elektryczno–Mechanicznych. 
Najlepszą szkołą policealną zosta-
ła– Policealna Szkoła Rozwoju Zawo-
dowego „Profesja, a w kategoriach: 
Szkoła językowa – Szkoła językowa 
Perfect English; Nauka Jazdy – Ośro-
dek szkolenia kierowców Ramsa; Po-
zostałe – Studio Tańca Towarzyskie-
go Zenon Haczek. 

Promesa na usuwanie 
skutków powodzi 
15 mln zł promesy rządowej otrzy-
mał powiat nowosądecki na usuwa-
nie skutków powodzi w infrastruk-
turze drogowej. Straty szacuje się 
natomiast na blisko 76 mln zł. W ub.r. 
zniszczonych zostało 67 km dróg, 15 
mostów i ponad 20 przepustów. Sta-
rostwo wskazało 35 pilnych zadań, 
których wartość oszacowało na 32 
mln zł. Z uzyskanej promesy – jak in-
formuje Adam Czerwiński, dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg – uda się 
zrealizować 13 z nich. Do najważniej-
szych zaliczył już trwającą przebudo-
wę mostu w Muszynie w ciągu ul. Po-
lnej (wartość zadania 3 mln zł), mostu 
w Barcicach (700 tys. zł) czy dróg Ko-
rzenna – Jasienna – Przydonica i Tę-
goborze – Chomranice.

Tydzień w skrócie

AWARIA.  To był wielki sprawdzian nie 
tylko dla Karpackiej Spółki Gazownic-
twa, ale też dla gospodyń domowych, 
restauracji, zakładów produkcyjnych 
i fabryk. 

W nocy z niedzieli na poniedziałek 
tąpnięcie ziemi uszkodziło 3–metro-
wy odcinek gazociągu w Paszynie. 
Tym samym, odciętych od gazu zo-
stało 35 tys. odbiorców w Nowym 
Sączu, Starym Sączu i okolicy. Awa-
rię usunięto dopiero po południu. 
Jeszcze przez dwa dni gaz nie docie-
rał do części domów, firm i instytucji. 
Mimo to, nikt nie poniósł szczególnie 
wielkich strat i powoli wszystko wra-
ca do normy.

– Gdyby taką przerwę w dostawie 
można było przewidzieć, zaplano-
walibyśmy jakoś inaczej naszą pra-
cę, a tak nie upiekliśmy drożdżówek, 
kajzerek i połowy bochenków chle-
ba – mówi Andrzej Danek, na kilka 

tysięcy złotych szacując straty, ja-
kie jego piekarnia poniosła w ostat-
ni poniedziałek.

Podobnie sytuacja wyglądała w in-
nych sądeckich piekarniach. Pro-
blemy były jednak nie tylko z ku-
pieniem chleba, lecz również ze 
zjedzeniem obiadu – tak w domach, 
jak i na mieście. Restauratorzy jed-
nak nie odnotowują większych strat, 
bo głodny klient jadł co było – najczę-
ściej pizzę z pieca lub frytki i pierogi 
z mikrofalówki.

Brak gazu znacznie mocniej 
skomplikował życie dużym produk-
cyjnym, takim zakładom jak Kon-
spol. Z powodu braku gazu pracę 
wstrzymano tam na dwóch zmia-
nach. Szubryt również nie praco-
wał w ciągu dnia, ale straty odrabia-
no w nocy.

– Pracownicy nie byli zbyt szczę-
śliwi, że musieli przyjść tak późno, 
ale dzięki temu, że przenieśliśmy 

produkcję na noc, nie mamy strat 
– mówi Zbigniew Szubryt.

Przymusowy przestój w produkcji 
miał również miejsce w SGL Carbon 
i Newagu. W tych drugich wyłączo-
no z pracy lakiernię wagonów. Stra-
ty będą spore, ale dopiero zaczęło się 
ich szacowanie. Zaś w Carbonie wy-
łączono wszystkie piece na gaz ziem-
ny. Pracownicy zajęli się w tym cza-
sie wszystkimi pracami, na które nie 
mają czasu, gdy produkcja idzie nor-
malnym rytmem. A straty?

– Są na tyle niewielkie, że nawet 
nie będziemy ich szacować, bo nie 
przysługiwałoby nam za nie nawet 
odszkodowanie – mówi Marek Pulit 
z SGL Carbon.

A prywatni odbiorcy? W więk-
szości sądeckich biur i urzędów 
poniedziałek pracowano w kurt-
kach. Niektóre firmy zdecydowa-
ły się zwolnić pracowników nieco 
wcześniej, co oczywiście im nic nie 
dawało, bo zamiast marznąć w pra-
cy, marzli w pozbawionych gazu 
domach. (MR)

Zespołem pracującym nad kontraktem 
wartym ponad miliard złotych kierowa-
ła 27–letnia sądeczanka, inżynier Joan-
na Fryzowicz. 

Tydzień temu Nowy Sącz mówił o hi-
storycznym momencie w dziejach 
Newagu (dawne ZNTK), bo oto kon-
sorcjum Siemens Sp. z o.o., Siemens 
Oesterreich i właśnie sądecka firma 
podpisało umowę z Metrem War-
szawskim na dostawę 35 sześciowa-
gonowych pojazdów metra Inspiro. 

Zatrudniona w dziele marketingu 
Newagu młoda inżynier koordynowa-
ła działania zespołu od 2009 r., kiedy 
to ze strony Siemensa padła pierwsza 
propozycja współpracy. Przyznaje, że 
to olbrzymie przedsięwzięcie, ale jak 
mówili jej partnerzy z Niemiec – It’s 
no rocket science.

– Nasze działania, to żadna wie-
dza tajemna, a codzienna praca. 
Trzeba ją dobrze zaplanować, przy-
łożyć się i konsekwentnie wykony-
wać – mówi Joanna Fryzowicz. 

I dodaje, że dla Newagu teraz do-
piero się ona zacznie. 

– Do tej pory to Siemens, jako lider 
konsorcjum, zajmował się większo-
ścią formalności, my głównie wspie-
raliśmy jego działania. Dla nas ten 
projekt dopiero się zaczyna i o sukce-
sie będziemy mówić, kiedy wywią-
żemy się z oferty – stwierdza. 

Konsorcjum ma dostarczyć pojaz-
dy za 1 mld 69 mln 594 tys. zł. Pierw-
sza ich partia zostanie wyproduko-
wana w Austrii, gdzie na szkolenia 
pojadą pracownicy Newagu. Kolej-
ne składy będą już przygotowywane 
w Nowym Sączu.

– Moim zdaniem, największą ko-
rzyścią, jaka płynie z realizacji tego 
kontraktu, jest możliwość poznania 
i przeniesienia do Newag, przynaj-
mniej w części systemu organiza-
cji pracy firmy zachodniej. Siemens 
każdy obszar działania ma perfek-
cyjnie zorganizowany – zauważa Jo-
anna Fryzowicz, która koordynowała 
pracą młodego kilkunastoosobowego 
zespołu z Newagu, przygotowującego 
miliardową ofertę. – Z wykształcenia 

jestem inżynierem, w takich działa-
niach bardzo pomaga zdolność my-
ślenia analitycznego – stwierdza. 

Nie czuje się jednak matką sukcesu. 
– Robiłam tylko to, co do mnie 

należy. Za tym sukcesem kryje się 
ogromna praca wielu osób, bez 
ich zaangażowania nie bylibyśmy 
w stanie przygotować dobrej oferty 
– mówi Fryzowicz. – Poza tym muszę 
powiedzieć, że w Newagu jest coraz 
więcej kobiet, które wykonują ciężką 
pracę i to nawet dużo lepszą od mojej. 

W Newagu Joanna Fryzowicz 
pracuje niespełna trzy lata. Trafi-
ła do sądeckiej firmy zaraz po stu-
diach na Akademii Górniczo–Hut-
niczej, gdzie studiowała… górnictwo 
i geoinżynierię.

– Mój ojciec pracuje w branży 
okołogórniczej, więc chciałam pod-
trzymać rodzinną tradycję. Jedno-
cześnie tata zawsze powtarzał mi: 
znajdź takie zajęcie, które lubisz, 
a nigdy nie będziesz musiała praco-
wać – mówi inżynier. (KG) 

Pierogi z mikrofalówki

Kobiety zdobywają Newag

Dokończenie na str. 5
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Świadkowie włamania 
zatrzymali rabusia
Komendant Miejski Policji w Nowym 
Sączu insp. Witold Bodziony wyróżnił 
nagrodami pieniężnymi dwóch funk-
cjonariuszy, którzy – jak relacjonuje 
rzecznik policji sierż. Justyna Basiaga 
– „wytrwale z wielkim zaangażowa-
niem, w trudnych warunkach pogo-
dowych ścigali sprawców kradzieży 
z włamaniem”, do której doszło w No-
wym Sączu, 4 lutego o godz. 1.40. Ra-
busie włamali się do garażu i skradli 
sprzęt narciarski, dwie deski snow-
boardowe oraz przewody elektrycz-
ne na łączną kwotę 4800 zł. Zauwa-
żyły ich przypadkowe osoby, które nie 
tylko powiadomiły funkcjonariuszy, 
ale udały się w pościg za przestępca-
mi i zatrzymali jednego z nich, 19–let-
niego sądeczanina. Pozostałych uję-
li już policjanci, którzy jak raportuje 
rzecznik „wytrwale przez ponad 10 km 
szli za sprawcami”. Kolejnego 19–lat-
ka złapali w rejonie ronda w Brzeznej, 
a 18–latek z Nowego Sącza został za-
trzymany kilka godzin później. Wo-
bec mężczyzn prokurator zastosował 
środki zapobiegawcze w postaci po-
ręczenia majątkowego w wysokości 
500zł, dozoru policyjnego oraz zakazu 
opuszczania kraju. Za kradzież z wła-
maniem grozi im kara do 10 lat pozba-
wienia wolności. 

Kogut chce reformować kolej 
Polska kolej powinna przejść re-
formę i oprzeć na wzorze kolei au-
striackiej. Taką propozycję zmian 
przedstawił rządowi senator Sta-
nisław Kogut. Jego zdaniem PKP, 
które mają ok. 60 spółek kolejo-
wych, powinny być zlikwidowane, 
a na bazie PKP SA należy utworzyć 
Agencję Mienia Kolejowego. – Takie 
założenia były w ustawie o restruk-
turyzacji, komercjalizacji i prywa-
tyzacji, uchwalonej w 2000 roku 
przez ówczesną koalicję – przy-
pomina Kogut. Agencja Mienia 

Tydzień w skrócie

Dokończenie na str. 6

DTS PATRONUJE.  Jeszcze tyl-
ko przez cztery dni można oddawać 
głosy na osoby i firmy lub stowarzy-
szenia nominowane w plebiscycie 
„Ziarnko Gorczycy”.

Konkurs już po raz XI organizu-
je Związek Sądeczan, a jego celem 
jest uhonorowanie tych, którzy 
wspierają inicjatywy charytatyw-
ne, niosą pomoc nie tylko finanso-
wą ludziom będącym w potrzebie. 
Tradycyjnie również plebiscyto-
wi towarzyszy zbiórka pieniędzy, 
połączona z loterią fantową, któ-
ra odbędzie się podczas wielkiej 
gali, 19 lutego, w Miejskim Cen-
trum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu. W tym roku zebrana kwota 
zostanie przekazana na wyposaże-
nie Sądeckiego Hospicjum.

O tym, kto otrzyma statuet-
kę „Ziarnka”, mogą zdecydować 
m.in. Czytelnicy „DTS”, oddając 

swój głos – na zamieszczonym po-
niżej kuponie – na swojego kan-
dydata w dwóch kategoriach: oso-
ba oraz firma lub stowarzyszenie. 
Wypełniony kupon należy dostar-
czyć do siedziby gazety (ul. Ży-
wiecka 25, 33–300 Nowy Sącz) lub 
pod adres: ul. Konarskiego 9/2, 
33–300 Nowy Sącz do 15 lutego.

Lista nominowanych, na któ-
rych można oddawać głosy:

Osoba: Wiesław Basta, Adam 
Pasiut, Bernadetta Argasiń-
ska, Zofia Wcisło, Wincenty Ży-
gadło, Józef Pyzik, Jerzy Witu-
szyński, Stanisław Ślęzak.
Firma – stowarzyszenie: Firma „Ko-
ral” Nowy Sącz, Firma „RAJ” Gołko-
wice Dolne, Firma „Gród” Podegro-
dzie, Firma „Bogdański” Kamionka 
Wielka, Betoniarnia „Mężyk” Nowy 
Sącz, Firma „Amper” Nowy Sącz, 
Firma „Rolbud” Gołkowice Dol-
ne, Zakład Betoniarski Stanisław 

Kolbusz Brzezna, Bank Spółdzielczy 
w Nowym Sączu, FHUP „Kryształ” 
Podegrodzie, Firma „NOX–POL” 
Nowy Sącz, Firma „Pers” Renata 

i Marek Sowińscy, Stowarzyszenie 
Nowosądecka Wspólnota, Stowa-
rzyszenie Przyjaciele Serca i Życia.

(G)

Mój kandydat do Statuetki Ziarnka Gorczycy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dane zgłaszającego:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Patronat medialny

KUPON ZIARNKO GORCZYCY 2011

Ostatni moment na głosowanie

Julia Śledź z Nowego Sącza skończy-
ła 100 lat. Wychowała pięcioro dzie-
ci, doczekała się 10 wnucząt, 13 pra-
wnucząt i praprawnuka. Na przyjęciu 
urodzinowym zjawiło się u niej po-
nad 50 osób, a każdy życzył jej zdrowia 
i tak wspaniałej kondycji, jaką chwa-
li się jako wiekowa już pani. Podczas 
imprezy sądeczanka zabawiała gości, 
wspominając najważniejsze wydarze-
nia z historii miasta. Doskonale pamię-
ta wybuch wojny, zniszczenie zamku. 
Zawsze interesowała się bowiem spra-
wami Nowego Sącza oraz wydarzenia-
mi politycznymi.

100 URODZINY 
SĄDECZANKI

UFO  upodobało sobie Nowy Sącz. 
Według Internautów już co naj-
mniej dwukrotnie niezidentyfikowane 
obiekty latające krążyły nad miastem. 
Po raz pierwszy miało to miejsce do-
kładnie rok temu. 

Drugi raz – w ostatnią noc sylwestro-
wą. W sieci zawrzało. Ale czy rze-
czywiście powinniśmy się teraz spo-
dziewać kręgów w polach zbóż? Czy 
sikający rycerzyk może czuć się bez-
piecznie, czy też powinien obawiać 
się, że porwą go przybysze z kosmosu?

– Pierwszy obiekt zauważyliśmy 
grubo przed północą. Pomarańczowe 
światło, które przelatywało spokoj-
nie jakieś kilkadziesiąt km od nas. Je-
den przelot był szczególny, bo kiedy 
statek już się oddalił, nagle wypu-
ścił jakby flarę w górę i natychmiast 
oddalił się z dużą prędkością znika-
jąc w oddali. Chwilę potem było wi-
dać 6 statków naraz. Wrażenie było 
takie, jakby przygotowywali nas do 

lądowania. W sensie, że coraz czę-
ściej pokazują się w grupach, żeby 
stopniowo przebić się do świado-
mości przeciętnego człowieka i dać 
mu czas na oswojenie z nową rze-
czywistością, która właśnie nadcho-
dzi – napisał w Nowy Rok jeden z in-
ternautów, a inny zamieścił filmik, na 
którym widać „latające statki”.

Sensacja okazuje się jednak 
przesadzona.

– To najprawdopodobniej baloni-
ki, które wymyślili Chińczycy. W syl-
westrową noc wypuszczane są do 
atmosfery i potrafią tak lecieć setki 
kilometrów – mówi fizyk i astronom 
dr Krzysztof Chyla, prof. nadzwyczaj-
ny Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Sączu.

Ku tej teorii skłania się również 
część internautów – szczególnie ci, 
którzy w sylwestrową noc sami wy-
puszczali tego typu baloniki.

– To były lampiony puszcza-
ne w Sylwestra. W kształcie serca 

albo innym. Unosił je ogień. Sam ta-
kie puszczałem – pisze jeden, a inny 
tłumaczy:

– Do baloniku na drutach przy-
czepiona jest niewielka łatwopalna 
kostka, no i zasada działania taka, 
jak normalnego balonu.

Dr Chyla zwraca za to uwagę na 
filmik nagrany w lutym 2010 r. Przy-
znaje, że dla astronoma jest on rze-
czywiście ciekawostką. Widać na nim 
ciemny kształt poruszający się po nie-
bie nad Nowym Sączem tuż przed za-
chodem słońca.

– To bolid, czyli skała, która wpa-
da w atmosferę – nie ma wątpliwości 
dr Chyla. – Taki bolid waży co naj-
mniej kilogram, czasami się z nie-
go dymi, a bywa też tak, że gdy leci 
po nieboskłonie, słychać trzaski. 
Niektóre z takich bolidów dolatu-
ją do ziemi i albo się od niej odbija-
ją, albo wyparowują pozostawiając 
krater taki, jak ten z Teksasu lub te 
na Księżycu. (TASS)

Co widać na niebie nad miastem?
Dokończenie ze str. 4
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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

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

R E K L A M A

KONFL IKT.  W obawie, że prote-
sty ekologów i „różnych instytu-
cji” zablokują realizację Komplek-
su Sportowo–Rekreacyjnego Kicarz 
w Piwnicznej–Zdroju, mieszkańcy 
uzdrowiska wystosowali petycję do 
starosty sądeckiego, prosząc go o: 
„podjęcie skutecznych działań, któ-
re wreszcie doprowadzą do spokoj-
nej realizacji, tak wiele znaczącej dla 
naszego środowiska inwestycji”.

W piśmie, pod którym podpisa-
ło się ponad 300 osób, krytyku-
ją działania Prokuratury Rejono-
wej w Muszynie, zarzucając jej 
brak obiektywizmu. „Powołując 

się na sprzeczne opinie specjali-
stów, prokurator dwukrotnie zgło-
sił sprzeciw wobec prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę 
narciarskiej inwestycji na Kicarzu” 
– twierdzą. Jednocześnie uważają, 
że pismo, jakie skierowali 25 lu-
tego ub. r. do ministra środowi-
ska współautorzy ekspertyzy, która 
ma dowodzić zagrożeń dla „Piwni-
czanki” w związku z realizacją in-
westycji na Kicarzu, zawiera „cały 
zestaw pomówień skierowanych 
pod adresem osób, które były zwią-
zane z przygotowaniem czy reali-
zacją inwestycji na Kicarzu”. Zda-
niem piwniczan te osoby ignorują 

wszelkie opracowania geologicz-
no–inżynierskie i inne projekty 
konstrukcyjne i architektoniczne, 
a ich opinia nie nosi znamion eks-
pertyzy: „Ma charakter opinii po-
pularno–naukowej, zrealizowanej 
na prywatne zlecenie” – informu-
ją starostę i zwracają się do niego 
z prośbą o podjęcie działań, któ-
re zakończą realizację inwestycji. 
Wymieniają przy tym korzyści eko-
nomiczne z powstania kompleksu: 
500 nowych miejsc pracy i popra-
wa dochodów sporej grupy miesz-
kańców gminy. 

– Urząd, wydając de-
cyzję na podstawie planu 

zagospodarowania przestrzen-
nego, nie ma możliwości jej uzna-
niowego taktowania jako pozy-
tywnej czy negatywnej. Dyskusja 
na temat, kto ma tu rację, jest 
poza nami. Opieramy się na do-
kumencie, prawidłowo wydanym 
pozwoleniu na budowę, i zgodnie 
z nim nie ma możliwości wstrzy-
mania inwestycji – uspokaja sta-
rosta Jan Golonka. – I mam na-
dzieję, że szybko dojdzie do jej 
realizacji, bo w tej chwili narcia-
rze wyjeżdżają za granicę, by po-
szusować, i tam też zostawiają 
swoje pieniądze. A przecież chce-
my żyć z turystyki. (KG)

Mieszkańcy Piwnicznej walczą o Kicarz

LUDZIE.  Pochodzi z Moszczeni-
cy Niżnej k. Starego Sącza. Tam do-
rastał i wydawał swoje pierwsze kie-
szonkowe. Potem były studia na 
słynnym Harvardzie, a po nich prze-
bieranie w pracodawcach. 

Dzisiaj Wojciech Domański dora-
dza największym korporacjom na 
świecie i, u boku swojej dziewczy-
ny Katarzyny Zielińskiej, jest ulu-
bieńcem tabloidów. Choć w po-
niedziałkowy wieczór miliony 
Polaków przed telewizorami mo-
gły zobaczyć, jak ukochana daje 
mu soczystego całusa, pozosta-
je skromny i czuje się lekko skrę-
powany ciągłym towarzystwem 
fotoreporterów.

Wojciech Domański jest sio-
strzeńcem znanego w regionie 
przedsiębiorcy i byłego posła PSL, 
Stanisława Pasonia. Być może to 
pod jego wpływem także zapra-
gnął zająć się finansami i biznesem. 
Poprzeczkę postawił sobie bardzo 
wysoko – w 2002 roku obronił ty-
tuł Bachelor of Arts (odpowiednik 
polskiego licencjata) na Harvard 

College. Po powrocie do Polski mógł 
więc przebierać w ofertach pracy 
jak w ulęgałkach. Wybrał ICENTIS 
Capital, warszawską firmę specja-
lizującą się w zarządzaniu najwięk-
szymi przedsiębiorstwami i insty-
tucjami w kraju i za granicą. Tam 
Domański doradzał takim klientom 
jak MidOcean Partners, JPMorgan 
i Deutsche Bank w Nowym Jorku. 
Udało mu się zdobyć tak duże uzna-
nie, że dziś w ICENTIS zajmuje sta-
nowisko dyrektorskie. Od listopada 
ubiegłego roku jest również człon-
kiem Rady Nadzorczej Ruch SA.

Jesienią, mimo że jak sam przy-
znaje, nie lubi wokół siebie szumu 
i stara się pozostać jak najbardziej 
anonimowy, trafił na okładki ko-
lorowych pism. Dociekliwi dzien-
nikarze wytropili Domańskiego na 
randkach z pochodzącą z sąsiadu-
jącego z Moszczenicą Starego Są-
cza, aktorką Katarzyną Zielińską. 
Nieoficjalnie wiadomo, że mieli się 
ku sobie już lata temu, gdy oboje 
chodzili do szkoły. 

Absolwent Harvardu za-
czął więc pojawiać się u boku 

swojej ukochanej na kolejnych ga-
lach i premierach, rumieniąc się, 
gdy jakiś fotoreporter próbował im 
zrobić wspólne zdjęcie. Z czasem 
Wojtek poczuł się nieco swobodniej 
i w internecie zaczęły krążyć zdję-
cia, na których zalotnie obejmu-
je Kasię lub czule całuje ją w usta.

Taki właśnie czuły pocałunek 
para wymieniła na oczach milio-
nów Polaków, gdy w ostatni po-
niedziałek Kasia wstawała, żeby 
odebrać swoją wymarzoną Tele-
kamerę. Można by powiedzieć: 
wreszcie, bo w tym roku nomino-
wano ją do tej nagrody już po raz 
trzeci. Zielińska doceniła uzna-
nie widzów, którzy oddali na nią 
swoje głosy i podziękowała im cie-
płymi, pełnymi życzliwości sło-
wami. W podziękowaniach zna-
lazło się także specjalne miejsce 
dla Wojtka, bo – jak stwierdzi-
ła Zielińska – niełatwo jest być 
narzeczonym aktorki. On na to 
nieśmiało się uśmiechnął, gdy 
skierowano na niego wszystkie 
jupitery i kamery.

(TASS)

Skromny chłopak w świetle jupiterów
Kolejowego miałaby się zająć likwi-
dacją zadłużenia kolei, które wy-
nosi obecnie 4,5 mld zł. Pieniądze 
uzyskałaby ze sprzedaży 100 tys. 
ha gruntów. Zdaniem Koguta za-
rządzaniem koleją miałyby się za-
jąć jedynie Polskie Linie Kolejowe, 
których finansowanie oparte było-
by na systemie austriackim, gdzie 
75 proc. pieniędzy pochodzi z bu-
dżetu rządu, a 25 proc. z opłat od 
operatorów. Jego propozycja refor-
my kolei zakłada także prywatyza-
cję spółki Intercity poprzez giełdę, 
podobnie jeśli chodzi o spółkę Car-
go. – Z tym, że nad Cargo powin-
na być kontrola Skarbu Państwa, 
bo ta spółka jest super dochodowa 
– twierdzi senator. 

Prezes Handzel odwołany 
Rada Nadzorcza jednogłośnie od-
wołała 5 lutego prezesa Uzdro-
wiska Krynica – Żegiestów SA Ja-
rosława Handzla. Stanowisko 
w zarządzie spółki stracił rów-
nież Tomasz Sus. Powodem mia-
ły być straty przedsiębiorstwa 
w 2010 r. Rada negatywnie jed-
nak oceniła całokształt pracy za-
rządu – nie tylko kwestie finanso-
we. Do rozstrzygnięcia konkursu 
na nowego prezesa, miejsce Jaro-
sława Handzla zajmie zasiadająca 
w Radzie Nadzorczej Danuta Leli-
to z Piwnicznej–Zdroju, była radna 
powiatowa. Jarosław Handzel na 
razie nie chce komentować decy-
zji. Przebywa za granicą. 

Ogień zabrał dom 
samotnej staruszce 
72–letnia kobieta straciła dach nad 
głową w wyniku pożaru, do jakie-
go doszło w Limanowej, 6 lute-
go. Ogień strawił zakład wulkani-
zacyjny i połączony z nim dom przy 
ul. Piłsudskiego. Jego właściciel-
kę udało się ewakuować. Trafiła do 
szpitala. Straty oszacowano na bli-
sko 275 tys. zł. Pomoc staruszce 
deklarują władze miasta i rodzina.

Tydzień w skrócie

Dokończenie ze str. 5
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NAUKA.  Choć Sejm przyjął nowe-
lizację ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym, studenci Wyższej 
Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Są-
czu i innych uczelni niepublicznych 
nie zamierzają przerwać działań, 
zmierzających do zmian w zapisie fi-
nansowania ich szkół.

„Od wielu tygodni walczymy 
o kształt nowelizacji ustawy o szkol-
nictwie wyższym, gdyż z „nasze-
go” Ministerstwa do Sejmu poszedł 
projekt ustawy w wielu miejscach 
niekorzystny dla uczelni niepu-
blicznych. Szczególnie istotne jest 
uzyskanie dofinansowania z budżetu 
państwa do studiów stacjonarnych, 
co pozwoliłoby nam odpowied-
nio obniżyć wysokość czesnego” 
– zwrócił się w e–mailu, jaki rozesłał 
wszystkim swoim studentom, rek-
tor WSB–NLU Krzysztof Pawłowski, 
prosząc ich jednocześnie o poparcie 
petycji do premiera Donalda Tuska. 
Podpisało się już pod nią ponad 11 ty-
sięcy studentów uczelni niepublicz-
nych, w tym ok. 1200 z WSB. 

– Na razie trwa okres sesji, więc 
zbieranie podpisów idzie topornie 
– mówi Krzysztof Pawłowski. 

„Stwierdzamy, że obecny pro-
jekt nowelizacji znacznie utrudni 
nam kontynuowanie studiów oraz 
start w życie zawodowe” – piszą 
w liście do premiera studenci. Za 
niesprawiedliwe uważają, że muszą 
płacić „podwójnie” za wykształce-
nie tj. czesne za siebie, a przez po-
datki – czesne za studentów uczel-
ni publicznych. „Zwracamy uwagę, 
że dotacje dla szkół niepublicznych 
to zaledwie ułamek dotacji dla szkół 
publicznych – stwierdzają dalej w li-
ście. – Jej wysokość, przedstawio-
na na komisji rządowej, sięga 150 
mln zł w pierwszym roku i wzrośnie 

docelowo maksymalnie do 500 mln 
zł rocznie. Tymczasem, szkoły po-
licealne, w tym niestacjonarne, 
otrzymują dotacje w kwocie ponad 
800 mln. Z kolei, dofinansowanie do 
studiów stacjonarnych w uczelniach 
publicznych wzrosło w latach 2001–
2009 dwukrotnie tj. z kwoty 3,7 mi-
liarda do kwoty 7,4 miliarda zł.”

W ubiegłym tygodniu, mimo 
protestów, Sejm przyjął noweli-
zację ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Studenci i władze uczel-
ni niepublicznych nie zamierzają się 
jednak poddać.

– Mały plusik udało się wywal-
czyć i nie zniknął w ustawie zapis 
w sprawie dofinansowania uczel-
ni niepublicznych – mówi rektor 
WSB. – Ponadto przywrócono za-
pis o dwóch procentach, czyli każda 
uczelnia państwowa, która będzie 
chciała przyjąć więcej studentów, 
będzie musiała uzyskać zgodę Mi-
nisterstwa na każde dodatkowe dwa 
procent. Mam nadzieję, że Platforma 
Obywatelska, która jeszcze nie to-
nie, ale dołuje w opinii publicznej, 
będzie spolegliwa w rozmowach. 
Jedno jest pewne – nie odpuścimy, 
dopóki nie przyznają nam przynaj-
mniej 50 procent dofinansowania 
z tego, ile otrzymują uczelnie pu-
bliczne na jednego studenta. Będzie-
my konsekwentni w działaniu – za-
powiada Pawłowski.  (PEK)
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Z  SĄDU.  Przed Sądem Rejono-
wym w Nowym Sączu toczy się pro-
ces bandy, która na początku 2009 
r. była postrachem sklepikarzy 
i właścicieli stacji benzynowych na 
Sądecczyźnie. 

Ukrainiec Oleksyi K. (ps. „Alo-
sza”) i Polacy Jakub S., Krzysztof 
H., Kamil M., Jarosław B. oraz Ma-
teusz S. oskarżeni są o dokonanie 
w sumie pięciu napadów, podczas 
których dowodzić nimi miał Łu-
kasz K. (ps. „Manager”). Najmłod-
szy członek sławetnego gangu ma 
dziś 19 lat, najstarszy – w marcu 
będzie obchodzić 26. urodziny. 
Grupa okazała się – na szczęście 
– składem nieudaczników, dzięki 
czemu zyskała przydomek „gangu 
Olsena”, ze względu na podobień-
stwo do filmowej bandy, której nie 
udawał się żaden skok.

– O napadach decydowaliśmy 
wspólnie. To miało charakter 
spontaniczny – zaprzecza oskar-
żeniom prokuratury Łukasz K. 
– Nie wybierałem obiektów, na 
które mieliśmy napaść. Nigdy też 
nie było takiej sytuacji, żebym to 
ja wskazywał, kto ma jechać na 
napad i kto co ma robić. 

Tymczasem prokurator nie ma 
wątpliwości – w lutym 2009 roku 
Oleksyi i jego kumpel Łukasz wpa-
dli na pomysł, że skoro brakuje im 
gotówki na imprezy i wódkę, to 
mogą ją ukraść. Nie czekali dłu-
go z wcieleniem go w życie. Za-
opatrzyli się w kominiarki, pisto-
let pneumatyczny i łom. Oleksyi 
„dokooptował” Jakuba S. oraz Ja-
rosława B. i 20 lutego wkroczyli do 
sklepu w Stadłach. Było jak na fil-
mie – „ręce do góry!”, „to jest na-
pad!”, „dawaj kasę, bo cię zabiję!”, 
strach w oczach kasjerek, lufa pi-
stoletu przy głowie sprzedawczyni 
i szelest gotówki wyciąganej z kasy.

Spodobało im się. Wynieśli 
stamtąd około 3,5 tys. zł i pacz-
kę tanich papierosów. Dla nich to 
był majątek.

Nie minął więc tydzień, gdy 
upatrzyli sobie nowy cel. Tym ra-
zem była to „Żabka” na osiedlu 
Wojska Polskiego w Nowym Są-
czu. Ale tutaj nie mieli już tyle 
szczęścia. Gdy tylko zamaskowa-
ny Oleksyi i Jakub wpadli do skle-
pu, pracownice uciekły z wrza-
skiem na zaplecze, gdzie włączyły 
alarm. Nie było rady, dzieciaki 
musiały uciekać, zanim zjawiła 
się ochrona.

Jednak pech ich nie opusz-
czał. 28 lutego Oleksyi pojechał 
z Jakubem S. i nowym w ban-
dzie Krzysztofem H. do Jazowska. 
Sprzedawczynie w tamtejszym 
spożywczaku również na widok 
zamaskowanych zbirów uciekły 
na zaplecze, płosząc ich krzykiem. 

Łukasz K. nie pozwolił im zno-
wu odpuścić, więc prosto z Ja-
zowska Oleksyi, Jakub i Krzysz-
tof pojechali do Starego Sącza. To 
był dobry kierunek – z tamtejszej 
stacji paliw zrabowali 4 tys. zł i pa-
pierosy – wszystko oczywiście do 
podziału.

– Podziału pieniędzy i papiero-
sów dokonywał jeszcze w samo-
chodzie według zasad wyznaczo-
nych przez Łukasza K. – twierdzi 
w akcie oskarżenia prokurator Se-
bastian Kącki.

Za to, że Oleksyi pilnował chło-
paków w czasie napadu, większość 
gotówki brał dla siebie i Łukasza 
Ł., choć oczywiście przed sądem 
próbował się tego wypierać. Po-
dobnie zresztą, jak swojego czyn-
nego udziału w skoku, którego 
sądecki „gang Olsena” dokonał 9 
marca 2009.

Tego dnia mieli wyjątkowe-
go pecha. Trzy razy bezskutecz-
nie wybierali miejsca, z których 
chcieli wynieść gotówkę: skle-
py w Szczawie i Tylmanowej, 
i bank w Łącku. Za każdym razem 
coś stawało im na przeszkodzie. 
W końcu trafili do Podegrodzia.

– Około godziny 20.30 na stacji 
nie było żadnych osób – wspomina 

pracownik tamtejszej stacji ben-
zynowej. – Zamknąłem drzwi 
i poszedłem odpisać stany licz-
ników z dystrybutorów. Wróci-
łem po 5 minutach. Gdy wchodzi-
łem do środka, nagle wskoczyło za 
mną dwóch mężczyzn.

Kamil M. i Mateusz S. najpraw-
dopodobniej zdenerwowali się, bo 
to był ich pierwszy skok i chcieli 
wypaść przed kumplami jak naj-
lepiej. Tymczasem w kasie było za-
ledwie 800 zł. Zażądali więc kilku 
paczek papierosów, a wybiega-
jąc z budynku porwali transpor-
ter piwa.

W godzinę później policja za-
trzymała samochód ich bandy 
prowadzony przez Oleksyia na 
Bulwarze Narwiku w Nowym Są-
czu. Przestraszeni młodzieńcy, 
szybko zaczęli opowiadać funkcjo-
nariuszom, skąd mają pieniądze, 
piwo i papierosy. Żeby oszczędzić 
śledczym zbędnego zachodu, po-
chwalili się też wcześniejszymi 
skokami, a nawet wtajemniczyli 
ich w te dopiero planowane.

Na sali sądowej młodzieńcy 
przyznali się do winy, wyrazili 
skruchę, a Jarosław B. dobrowol-
nie poddał się karze na warunkach 
uzgodnionych z prokuratorem. Co 
więcej, niektórzy z nich, zaraz po 
aresztowaniu, pisali listy z prze-
prosinami do właścicieli sklepów 
i stacji benzynowych. 

Jedynie Łukasz K. twierdzi, że 
choć brał udział w napadach, nie 
był szefem bandy, a smsy na te-
mat ich działalności, wymieniał 
z Oleksyiem przez zwyczajne za-
interesowanie. Szczęściarz, ma 
za sobą swoją dziewczynę Elż-
bietę M., która również stara się 
przekonać sąd o jego niewielkim 
udziale w poczynaniach bandy.

– Nie wierzę w to, że Łukasz 
organizował te napady i w nich 
uczestniczył. On nie jest na to 
wystarczająco inteligentny – mó-
wiła w sądzie Elżbieta M.

MARIA REUTER

Ostatni skok gangu Olsena Studenci uczelni 
niepublicznych 
nie odpuszczą
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Dole i niedole 
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Nikodem jest wesołym, ciekawym 
świata sześciolatkiem. Uwielbia cia-
steczka, śnieg i zabawy z piłką. Nie 
może jednak za nią pobiec, ponieważ 
jeszcze nie chodzi. Od niedawna po-
trafi powiedzieć, że chce pić, ale bez 
pomocy mamy nie utrzyma w rącz-
kach kubka z sokiem. Chłopiec cierpi 
na dziecięce porażenie mózgowe. 

– Nikuś jest moim słoneczkiem 
i zrobię wszystko, aby mój synek 
był tak samodzielny, jak to możli-
we oraz mógł swoje życie przeżyć 
godnie i przejść je na własnych no-
gach. Czasami jest ciężko, ale jego 
uśmiech wynagradza mi wszyst-
ko – mówi Klaudia Bodziony, mama 
Nikodema.

Gdy była w ciąży, cieszyła się, 
że dziecko prawidłowo się rozwi-
ja. Wierzyła, że będzie zdrowym 
chłopcem. Jednak w czasie porodu 
doszło do komplikacji. Niedotlenie-
nie, wylew i obrzęk mózgu, ciężkie 
urazy, a w ich następstwie poraże-
nie mózgowe.

Pierwsze dni życia Nikodem spę-
dził na oddziale Intensywnej Terapii 
w Uniwersyteckim Szpitalu w Pro-
kocimiu, walcząc o życie. Wygrał. 
Teraz walczy o lepsze życie. 

– Opieka nad niepełnospraw-
nym dzieckiem to dużo cięższa 
praca niż mogłoby się wydawać. 
To wiele wysiłku, nieprzespanych 
nocy i wyrzeczeń. Oprócz codzien-
nej rehabilitacji piszę pisma do 
różnych fundacji i instytucji, wy-
pełniam podania i formularze, 
dzięki którym mamy środki na re-
habilitację– mówi mama chłopca.

Bez pomocy z zewnątrz, ani rusz, 
bo pani Klaudia sama wychowuje 
synka i, aby móc się nim właściwie 
opiekować, nie pracuje. Utrzymu-
ją się więc jedynie ze skromne-
go zasiłku, który musi wystarczyć 
na opłacenie czynszu, rachunków 

i życie. Tymczasem większość tera-
pii i turnusów, z których korzysta 
Nikodem, jest bardzo droga i nie-
stety nierefundowana przez NFZ. 
Jego leczenie i rehabilitację finan-
sują więc fundacje, stowarzysze-
nia i ludzie dobrej woli.

– On wymaga ciągłej, systema-
tycznej pracy, bo tylko wtedy wi-
dać efekty. Nie mam więc innego 
wyjścia, niż prosić o pomoc. Bez 
niej rozwój Nikusia stanie w miej-
scu – tłumaczy pani Klaudia.

Patrząc czule na synka, opowia-
da o ich ciężkiej wspólnej pracy 

i częstych wyjazdach do ośrodków 
poza Nowym Sączem. Chociaż przy 
niepełnosprawności Nikodema po-
dróże stanowią problem, bez waha-
nia stawiają im czoło.

– W ubiegłym roku dzięki lu-
dziom dobrej woli i pomocy jednej 
z fundacji, Nikodem mógł uczest-
niczyć w turnusie delfinoterapii na 
Ukrainie. Do dzisiaj nie wierzę, jak 
wiele ten turnus zmienił. Choć nie 
jest to jeszcze mowa w pełni wy-
raźna i zrozumiała dla wszystkich, 
Nikodem zaczął mówić – cieszy się 
pani Klaudia.

Po delfinoterapii zaczął mówić

Przed Nikodemem jeszcze daleka droga 
do samodzielności
Na zapewnienie Nikodemowi niezbędnej dla rozwoju terapii potrzeba jesz-
cze czasu i, niestety, bardzo dużych nakładów finansowych. Każdy może 
pomóc. Potrzebne są też środki na przystosowanie mieszkania do potrzeb 
chłopczyka oraz sprzęt do rehabilitowania go w domu. Każdy, kto chciał-
by przekazać na ten cel środki, może skontaktować się z naszą redakcją pod 
nr tel. 18 544 64 40, 18 544 64 41 lub adresem e–mail: redakcja@dts24.pl.
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MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Zanik mięśni u Kamili postępuje 
szybciej. Od 4 roku życia nie cho-
dzi. Porusza się na wózku inwa-
lidzkim lub na czworakach. Julia 
ma więcej szczęścia. Była dru-
gim dzieckiem w Polsce, na któ-
rym wypróbowano lekarstwo za-
trzymujące chorobę. Dziewczynka 
chodzi. Jedyną widoczną oznaką 
choroby są na razie lekko trzęsą-
ce się dłonie. Przypomina to tro-
chę objawy stresu przed klasówką. 
Nie jest jednak tak całkiem koloro-
wo. Każde złamanie, stłuczenie czy 
skręcenie nie goi się jak u zdrowe-
go człowieka. Noga bądź ręka zo-
staje niepełnosprawna.

 Mama stara się jednak zapewnić 
dziewczynkom normalne dzieciń-
stwo. Bo przecież nawet na wózku 
można zdobywać szczyty. Kami-
la lubi wycieczki w góry. Obiera-
ją proste trasy, po których można 
przejechać na dwóch kołach. Naj-
częściej te, po których transportu-
je się zaopatrzenie do schronisk. Na 
cięższych podjazdach pomaga Am-
ber, ukochany pies dziewczynek. 
Zaprzęga się go do wózka. Na razie 
radzi sobie bez większych trudności, 
ale jak Kamila przybierze na wadze, 
ciemnobrązowa bokserka będzie po-
trzebować kompana. Dziewczyn-
ka waży 30 kg i konsekwentnie dba 
o swoją wagę. Kiedy 7 lat temu prze-
stała chodzić, pani doktor powie-
działa jej, że musi zrzucić „wałecz-
ki”, bo ciężko będzie jej się ruszyć. 
Czterolatka tak wzięła sobie do serca 
te słowa, że od tamtej pory nie je sło-
dyczy. No… może poza małymi wy-
jątkami i tylko w niedzielę.

Obok wycieczek w góry dziew-
czynki lubią gry komputerowe. 
W piątek był dzień na Simsy. Kami-
la stworzyła sobie wirtualny świat, 
w którym mieszka 8 osób. Każde-
mu z ludzików nadała imię i nazwi-
sko. Zbudowała dom, wyposażyła 
go w potrzebne rzeczy. Ma swój sa-
mochód i skuter. Zdaniem pani Syl-
wii taka gra uczy odpowiedzialności 
i samodzielności. I te cechy stara się 
wpajać Julii i Kamili. Dziewczynki 
zdały test z dojrzałości, kiedy ich 
mama była chora. 

Najlepiej czują się na łonie na-
tury. Na wypoczynek na wsi trze-
ba sobie jednak zasłużyć. Od ponie-
działku do czwartku intensywna 

nauka. W piątek ulubiony moment 
– pakowanie walizek i wyjazd z No-
wego Sącza. 

Jedna z koleżanek pani Sylwii 
mieszka pod lasem. Dla Kamili to 
ogromna frajda, szczególnie w lecie. 
Siedzi na wózku w borówkach i zaja-
da się nimi, aż język i usta są całe gra-
natowe. Julia rozmarza się, że najle-
piej smakują z cukrem i śmietaną.

Mama stara się zapewnić dziew-
czynkom wszystko, co może uła-
twić im życie. Nie jest to zadanie 
łatwe, bo żyją z alimentów i zasił-
ku z opieki społecznej. Pani Sylwia 
nie da rady pracować – opieka nad 
córkami pochłania mnóstwo czasu 
i energii. Zawożenie i przywożenie 

ze szkoły, zajęcia w „Nadziei”, ćwi-
czenia i rehabilitacja zajmują cały 
dzień. Z ust mamy dziewczynek 
nie słychać jednak ani słowa narze-
kania, chociaż nie zawsze jest miło 
i przyjemnie. Julia i Kamila mu-
szą się regularnie badać. Wyjaz-
dy do Poznania i Warszawy to cza-
sem droga przez mękę. Najpierw 
trzeba dotrzeć do Krakowa. W No-
wym Sączu mogą liczyć na po-
moc. Zawsze znajdzie się ktoś, kto 
„załaduje” dziewczyny do autobu-
su. Najgorzej jest na dworcu. Trze-
ba przecisnąć się przez tłum ludzi, 
żeby wejść do wagonu. Raz Kami-
la nawet buty zgubiła. Wpadły pod 
pociąg. Mama bierze dziewczynki 

pod pachy. Wózek nie mieści się 
w przedziale, czasem trzeba jechać 
na jednym kole, bo na korytarzu też 
jest za mało miejsca. Przy wsiadaniu 
ludzie są mało pomocni, bo każdy 
walczy o siedzące miejsce. Z wóz-
kiem trudno z nimi rywalizować. 

Kamila ma 40 procent ubytku 
masy kostnej. Coraz gorzej radzi so-
bie z poruszaniem. Na szczęście ma 
jej to ułatwić nowy, lżejszy wózek, 
na który pomogła zebrać pieniądze 
Szkoła Podstawowa nr 20 w No-
wym Sączu. Uczniowie segregu-
ją zakrętki i sprzedają. Za zdobyte 
w ten sposób pieniądze pomaga-
ją swoim niepełnosprawnym kole-
żankom i kolegom. 

Mama dziewczynek chce zapew-
nić im dobrą przyszłość. Marzy, żeby 
poszły na studia. Może księgowość 
lub informatyka. Mimo swojej choro-
by muszą się usamodzielnić i być od-
porne na doświadczenia, które przy-
nosi życie. Dwa lata temu mogły się 
o tym przekonać. Zostały wyrzuco-
ne na bruk. Tak brutalnie potrakto-
wała je teściowa pani Sylwii, babcia 
Julii i Kamili. Od tamtej pory zerwały 
kontakty. Poradziły sobie. Udało im 
się wynająć mieszkanie. Na parterze. 
Nie mają zamiaru się poddać. Trzeba 
żyć dalej i cieszyć się każdą chwilą. 
Mają w końcu siebie i grupę przyja-
ciół, na których zawsze mogą liczyć, 
a to przecież jest bezcenne. 

Sprawy i ludzie

R E K L A M A

„Apteka  NA WESTERPLATTE” 
ul.Batalionów Chłopskich 33
33-300 Nowy Sącz
tel.18 533 -15 - 88

„Apteka przy Armii Krajowej”
ul. Armii Krajowej 15
33-300 Nowy Sącz
tel.18 449 - 17 - 11

ELA MED

LEKI – pełny asortyment, gotowe i recepturowe
• suplementy • homeopatyczne • essentiale forte = 23,99 • magnez z witaminą B6  a 50 tabl. = 3,75

U NAS TANIO - SPRAWDŹ !!!
 otwarte - 8.00 - 20.00
 sob.      - 8.00 - 15.00

„ELA-MED” s.c.  Kin-Czopek-MrozowskiMASZ DLA NAS 
CIEKAWĄ INFORMACJĘ

którą chcesz się podzielić z innymi 
– zadzwoń.

Nasz reporter czeka na telefon:
 18 544 64 40, 18 544 64 41

albo napisz: 
redakcja@dts24.pl

Na wózku po górach
Dwie siostry. Julia ma 9 lat i lubi słodycze, Kamila 11 i woli cytrynę oraz inne „kwaśności”. 
Mieszkają w Nowym Sączu z mamą Sylwią. Obie dziewczynki chorują na dystrofie mięśniowe.

Jeśli mogą Państwo pomóc Ju-
lii i Kamili, prosimy o kontakt z re-
dakcją. Najpilniejsza potrzeba to 
profesjonalna rehabilitacja, dzięki 
której choroba nie będzie w szyb-
kim tempie postępować.
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C 
iucholand w co drugim 
lokalu. Oferujące kredy-
ty dla nikogo zagraniczne 
banki. Padające z powo-
du wysokich czynszów 
i braku klientów lokale 

gastronomiczne. Na dodatek kolący wie-
lu w oczy lokal nadmiernie rozrywkowy 
w samym środku deptaka. Takie i inne 
wizje wyglądu sądeckiej starówki poja-
wiają się w lokalnych mediach i na róż-
nych forach dyskusyjnych. Coraz mniej 
liczni jej goście obserwują zaś coraz bar-
dziej nerwowe ruchy: kolejny lokal do 
wynajmu, następna likwidacja sklepu, 
któreś tam przebranżowienie. Swoistym 
„hitem” ostatnich tygodni było zniknię-
cie nawet nocnego sklepu z alkoholem 
na Jagiellońskiej. Tradycyjnie już Sta-
re Miasto wymiera po godz. 17, nie tylko 
z powodu braku normalnych klientów, 
spacerowiczów czy turystów, ale też od-
wiecznych jego bywalców. Tzw. mene-
le to wymierający (dosłownie) gatunek, 
zwykłych chuliganów dosyć skutecznie 
straszy monitoring, a tzw. nocne życie? 
Raczej szkoda gadać.

Prowadzący sklepy narzekają na 
brak klientów, niemożność zaparko-
wania w centrum dla klienta i dostawcy 
oraz zbyt wysokie czynsze. Właścicie-
le lokali skarżą się na za niskie przycho-
dy z nieruchomości, bo przecież jesz-
cze niedawno banki rozpieszczały ich 
ofertami po 150 i więcej złotych za metr 
kwadratowy. Zwykli zaś mieszkańcy 
z przytomnością umysłu stwierdzają, że 
do centrum, poza załatwianiem spraw 
urzędowych i niedzielnym zestawem: 
msza + lody, nie ma powodu wpadać. 

Co bardziej rzeczowi, ale niekoniecz-
nie złośliwi, stwierdzają zaś: nie ma po-
mysłu na Starówkę. I to jest chyba sed-
no sprawy.

Kiedy przy okazji jubileuszu 700–lecia 
i entuzjazmu tamtego czasu wykonano 
szereg remontów, modernizacji i gene-
ralnie zmian na lepsze, wydawało się, iż 
w połączeniu z tzw. „prywatyzacją han-
dlu” jest to początek złotych lat. Kolejna 
rewolucja, tym razem przenosząca przy-
bytki Hermesa na obrzeża i osiedla była 
pierwszym poważnym ciosem. Przed 
kilku laty w Rynku i na Jagiellońskiej za-
częło tętnić życie finansowo–telekomu-
nikacyjne, ale i ten czas dobiegł raczej 
końca. Do tzw. normalnych sklepów lu-
dzie nie chcą, a często nie mogą przyjeż-
dżać, a tradycyjny handel, kwitnący tam 
w PRL, dziś jest niekonkurencyjny dla 
marketów. Nieśmiałe próby wprowa-
dzania eleganckich kawiarenek, butików 
i sklepów luksusowych częściej kończyły 
się porażką, niż sukcesem. A gdyby fak-
tycznie z Ratusza wyprowadzić urzędni-
ków, to słynne zdanie o ostatnim gaszą-
cym światło zacznie straszyć realnie.

Wspomniany brak pomysł na cen-
trum nie dotyczy jednak pojedyn-
czych projektów biznesowych. Odno-
si się do zagadnień: kto i w jaki sposób 
ma zdefiniować charakter Starego Mia-
sta, a następnie wizję taką zrealizować? 
Odpowiedź jest oczywista – szeroko ro-
zumiane władze miasta. Tymczasem 
od lat, zamiast całościowego pomysłu 
mamy akcyjność. Bywa, że udaną. Za-
miast jasnej, spójnej wizji – luźne po-
mysły i bezustanne: „to od nas nie zale-
ży”. Tymczasem bardzo zależy! Nawet 
jeżeli nie formalnie i nie wszystko, to 
wystarczająco dużo. I mam na myśli nie 
tylko skuteczną przeciwwagę dla wspo-
mnianego wyżej przybytku pod Waś-
ką w postaci zagospodarowania dawnej 
galerii pod Jagiełłą. 

Jeśli zaś pójdzie jak dotychczas, to do 
wymienionych na wstępie dołączy jesz-
cze jeden prasowy anons: „Sklep z arty-
kułami metalowymi i rolniczymi trium-
falnie powraca do Rynku!”

H 
ura! Mieszkamy w bar-
dzo bogatym regionie. 
Nie wiem jak tam w in-
nych częściach kra-
ju, ale u nas się po pro-
stu przelewa i tyle. Rząd 

podnosi podatki, wszystko drożeje, kry-
zys zaczyna dopadać Polskę ze zdwojoną 
siłą, a po nas to wszystko spływa jak po 
dzikich kaczkach, bo my w Nowym Sączu 
mamy kupę pieniędzy… Że nieprawda? 
Że w handlu martwy sezon, jak to zwy-
kle na przednówku? Że ludziom brakuje 
do pierwszego? Może. Wystarczy jednak 
tylko rzucić okiem na biznes studniów-
kowy, żeby się przekonać, iż naprawdę 
żyjemy w dostatku. Albo w jakimś prze-
dziwnym szaleństwie.

Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że 
z roku na rok wszystkie rodziny, które 
mają akurat dziecko w klasie maturalnej, 
wysupłują z portfeli bez zmrużenia po-
wieki kilkaset złotych tylko po to, by za-
płacić swojej pociesze za zwyczajną im-
prezę? Wiem, że się trąbi wszem i wobec 
o „jedynym takim balu”, o „najważniej-
szej nocy Twojego życia” itd. I wiem, że 
niektóre nastoletnie dziewczęta ogarnię-
te zbiorowym szaleństwem są w stanie 
w te reklamowe brednie uwierzyć. Ale 
chłopcy też? I rodzice? Kto choć raz wy-
brał się na studniówkę, zdaje sobie spra-
wę, że nie różni się taka potańcówka ni-
czym specjalnym od zwyczajnej domowej 
balangi. Oczywiście, czasem się zdarzy 
orkiestra – choć cena szybuje wówczas 
w przestworza – a czasem klasa jest na-
prawdę zgrana i stworzy świetny, kame-
ralny klimat. Zazwyczaj jednak wszyst-
ko przebiega normalnie: menu składa 

się ze standardów kuchni barowej, wy-
strój z serpentyn i baloników, a DJ przy-
sypia, bo włączył play–listę, która mu 
może grać do samego rana. Tylko, że na-
gle trzeba za cały ten badziew zapłacić 
kilkanaście tysięcy złotych, bo to prze-
cież studniówka.

Kiedyś może miało to większy sens, 
ponieważ nauczyciele, których się odpo-
wiednio uraczyło na takim balu, później 
przymykali oko podczas matury na ściągi 
wystające z mankietów i co najważniej-
sze: na popełnione błędy. To oni popra-
wiali wszystkie prace i to od nich zale-
żały wszystkie oceny, więc warto było 
w nich zainwestować, zbratać się, być 
może nawet pojednać po paru latach nie-
snasek. Ale dzisiaj? Niektórzy powiada-
ją, że młodzież zapatrzyła się na Zachód, 
na Amerykę i naśladuje ichnie imprezy 
szkolne. Tylko tam urządza się je na ko-
niec roku, żeby uczcić pozdawane egza-
miny i w przyjemnej atmosferze się po-
żegnać, a nie na trzy miesiące przed 
maturą. Inni więc zwracają uwagę na za-
bobony – na te wszystkie czerwone majt-
ki, podwiązki i parę pomniejszych dzi-
wactw. Widzicie? – mówią – młodzież 
w to wierzy. Boją się egzaminów, nie 
chce się im uczyć i w ten pogański spo-
sób próbują sobie zapewnić powodzenie… 
Bzdury. Znam młodych ludzi. Nawet jeśli 
rzeczywiście ubierają pewne części gar-
deroby w określonym kolorze, to bardziej 
po to, by zachować swoisty kanon owe-
go wydarzenia, niż się odwołać do jakie-
goś fatum.

Jeśli więc studniówki nie mają zna-
czenia praktycznego, nie stanowią naśla-
downictwa zachodniej mody, nie są też 
wyrazem wiary w gusła, to skąd w lu-
dziach taka spokojna zgoda na płacenie 
kilkuset złotych za nic? Czyżby tak po-
tężną moc miała uświęcona tradycją re-
klama, podsycana dodatkowo przez 
hotelarzy i właścicieli większych loka-
li, którzy na początku roku nadrabia-
ją w ten sposób straty martwego sezonu? 
Ależ skąd. Gdzieżby. Pisałem już na po-
czątku. Jesteśmy po prostu bogaci i stać 
nas. Tak po prostu. Nieprawda?

S jak st(udni)ówka, 
odcinek 1113

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Co z tą
starówką

Opinie

EISWIEN GRUNER 
VELTLINER 2008

Nazwa tego wina pochodzi od krysz-
tałków lodu, które są istotne przy jego 
produkcji, jak również wiąże się z porą 
roku, w której powstaje. Owoce czę-
sto są zbierane nocą, gdy temperatu-
ra spada do –7 stopni. Później tłoczy 
się bardzo szybko, gdy woda zawarta 

w winogronach jest zamarznięta i zo-
staje w prasie w postaci kryształków 
lodu. Wina Lodowe należą do win dłu-
gowiecznych, mogą leżakować nawet 
kilkadziesiąt lat.

Eis Wein Gruner Veltliner 2008 pro-
dukowany jest w regionie Dolnej Au-
strii. Jest to wino o intensywnych 
aromatach gruszek, jabłek, delikat-
nej nucie gałki muszkatołowej oraz 

kandyzowanych owoców. Wino lek-
kie, aksamitne. Delikatna słodycz rów-
noważy kwasowość. W ustach dłu-
go utrzymuje się miodowo–orzechowy 
posmak. Wino idealnie pasuje do każ-
dego deseru lub równie dobrze może 
ten deser zastąpić. Podawać schłodzo-
ne. Na zdrowie!

DAWID MIGACZ, 
Dom Kawy i Wina w Nowym Sączu 

Wino lodowe
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K 
iedy przepro-
wadziłem się 
do Nowego Są-
cza dość szyb-
ko nauczyłem 
się kilku języko-

wych odmienności, łatwiej po-
szło z „chodzeniem na pole”, go-
rzej z „borówkami”, a zupełnie 
źle z pantoflami. Nadal uważam, 
że są to buty, które moja mama 
wkłada na specjalne okazje. Cał-
kiem niedawno, dzięki moim 
współpracownikom z Wydzia-
łu odkryłem, że jest inne waż-
ne słowo, które rozumiem nieco 
inaczej. Dla mieszkańca Warsza-
wy pojęcie elita, kojarzy się ze 
światem artystycznym i nauko-
wym, środowiskami opiniotwór-
czymi. W Nowym Sączu za eli-
tę uważa się polityków (posłów, 
władze miasta) i najtęższych 
przedsiębiorców. 

Ta drobna różnica ma swo-
je konsekwencje. Ta pierwsza eli-
ta może (choć nie zawsze chce) 
jakoś kontrolować tych, którzy 
posiadają władzę polityczną i ka-
pitał. Ta druga – tę władzę lub ka-
pitał posiada. Oba pojęcia są oczy-
wiście nienaukowe, różnice mało 
ostre, granice – dość umowne. 
A jednak, mimo zastrzeżeń, odsła-
nia to pewien problem. Nowy Sącz 
nie posiada elity opiniotwórczej. 
Środowiska i instytucje, z których 
mogłaby się ona rekrutować, ta-
kie jak MCK Sokół i inne instytu-
cje kultury, dwie wyższe uczel-
nie, świat prawników czy lekarzy, 
elita nauczycielska – żyją swoim, 
dość zamkniętym życiem. Z rzad-
ka przenikającym się z radą mia-
sta, zupełnie nie przenikającym 
się z lokalnym biznesem, media-
mi itp. To, co mogłoby jeszcze 
dziś być czynnikiem – jak to się 
mówi – miastotwórczym, pozo-
staje niewykorzystane. Żeby było 
jasne, nie chodzi tu o stworze-
nie lokalnego „towarzystwa wza-
jemnej adoracji”, które spotyka-
łoby się na balu lub urodzinach 

prezydenta. Raczej o stworzenie 
pewnej naturalnej presji rozwo-
jowej. O wykorzystanie talentów 
i doświadczenia dziesiątków, jeże-
li nie setek, mieszkańców Nowe-
go Sącza, których możliwości nikt 
nie dostrzega. Mówiąc prościej: 
Sącz potrzebuje elit, jak furmanka 
koni. Potrzebuje elit niezadowolo-
nych z siebie, niespokojnych, szu-
kających szans dla miasta. 

Wraz z grupą współpracow-
ników spróbujemy przyjrzeć się 
zarówno dzisiejszemu kapitało-
wi intelektualnemu miasta, jak 
też ludziom i środowiskom, któ-
rym miasto zawdzięczało rozwój 
w przeszłości. Spróbujemy po-
kazać, że bez względu na ustrój, 
okoliczności ekonomiczne i hi-
storyczne miasto może podupa-
dać i zamierać lub rozkwitać. Że 
tylko w części zależy to od władz 
politycznych, a w dużej mierze od 
aktywności społecznej. Aktyw-
ności, która z natury swojej musi 
mieć jakichś liderów. Nie będzie-
my badać zatem wyłącznie rady 
miasta i ratuszowej „wierchusz-
ki”. Co więcej – jeżeli stwierdzi-
my, że w którymś z historycz-
nych okresów nie odgrywa ona 
żadnej twórczej roli, po prostu 
ją pominiemy. Będziemy nato-
miast szukać tego, co w historii 
i współczesności Sącza kreatyw-
ne i żywe, sądząc, że tam właśnie 
tkwią korzenie wzrostu. Ame-
rykański badacz Richard Flori-
da postawił tezę, że najsilniej-
szym bodźcem rozwoju miast we 
współczesnym stuleciu będzie 
„klasa kreatywna”, złożona z in-
formatyków, inżynierów nowych 
technologii, speców od marke-
tingu i wizerunku, twórców, lu-
dzi kultury, mediów itp. W Polsce 
trudno jeszcze takie środowiska 
nazywać klasą. Mniejszą rolę też 
odgrywa sztywna przynależność 
zawodowa, a większą postawa 
życiowa i nastawienie na zmiany. 
Tezę Floridy przełożymy zatem na 
krajowe realia, mówiąc nie o kla-
sie kreatywnej, lecz o kreatyw-
nych elitach, o grupach tworzą-
cych nowe jakości codziennego 
życia, rozrywki, oświaty, dostę-
pu do informacji, usług medycz-
nych itp. To ich dokonania będą 
decydowały o realnych rankin-
gach polskich miast. Dziś jeszcze 
nic nie jest przesądzone, gra nie 
jest przegrana. Tylko trzeba do 
niej stanąć. 

Słownik wyrazów 
odrobinę obcych

T 
ak się złożyło, że tydzień 
po tygodniu przychodzi 
mi pisać o wieczności. 
I nie dlatego, że znajdu-
ję w tym jakiś szczegól-
ny rodzaj upodobania, 

że popadłem w metafizyczną kontem-
plację o rzeczy przemijaniu, lecz z po-
trzeby. Zmarł dr Władysław Kruczek. 

Postać to niezwykła, charyzmatycz-
na, bez której trudno wyobrazić sobie 
historię II LO. Bo Władek nie był zwy-
czajnym nauczycielem. W tym, co ro-
bił, była rzetelność i pasja właściwa 
ludziom, którzy mają do wypełnienia 
jakąś misję. Był gatunkiem człowie-
ka nienasyconego, stawiającego przed 
sobą coraz to nowe zadania. Nieste-
ty, zamiast je kontynuować, wybrał 
się w ostatnią drogę ot tak, nie pytając 
o zgodę, bez przyzwolenia, zostawia-
jąc nas, kolegów, przyjaciół i znajo-
mych pogrążonych w zdziwieniu. Zo-
stawił przede wszystkim żonę Marysię, 
z którą przeżył prawie czterdzieści lat. 
Jeśli coś może wyciszyć, albo przynaj-
mniej złagodzić ból po Jego zbyt na-
głym odejściu, to przede wszystkim 
świadomość, że pozostawił po sobie 
dzieło naprawdę imponujące: tysią-
ce wychowanków, dziesiątki olimpij-
czyków i Bóg wie, ilu dziś już doro-
słych ludzi, których wyprowadził… na 
ludzi. Towarzyszyła temu skromność, 
dystansowanie się od spadających nań 
splendorów i zaszczytów, choć te go 
nie omijały. Robił swoje. Wiem, że 
czyniąc tego rodzaju wspomnienia, 

ulegając chwilowym emocjom, łatwo 
wpaść w pułapkę przesadnej egzalta-
cji. Żeby z tak nakreślonego portre-
tu nie wyszedł bohater nadto koturno-
wy, warto dodać, że Władek był poza 
wszystkim człowiekiem normalnym, 
kiedy trzeba – towarzyskim, chętnym 
do dysput i biesiad. Nie opuścił żadnej 
belferskiej wycieczki, nawet tej ostat-
niej, październikowej, do Kazimierza 
nad Wisłą. Czy sobie zdawał sprawę, 
że to już ostatnia wyprawa, w jakimś 
sensie pożegnalna? Wielu planów nie 
zrealizował. Nie zdążył. Nie dokończył 
domu w rodzinnej Ptaszkowej, do któ-
rej chciał wrócić kiedyś, za lat parę, 
kiedy już będzie na bardzo zasłużonej 
emeryturze. Chciał wrócić do miejsca, 
skąd wyszedł, gdzie zostawił kawał 
swojego życia, rodzeństwo i mamę. 

Chciał. Gdyby kiedyś stworzyć Pante-
on ludzi szczególnie zasłużonych dla 
„zielonej budy”, dla Władka musia-
łoby w nim być miejsce osobne. Prze-
pracowałem z nim prawie trzy dekady, 
dostatecznie dużo, żeby Go poznać, 
docenić i pięknie zazdrościć, że uda-
ło mu się zrobić tak dużo. Pożegnania 
są najtrudniejsze, bo co powiedzieć? 
Więc ja pożegnam się małym fragmen-
tem piosenki, którą kiedyś (być może) 
będę miał okazję zadedykować mu 
w całości.

Suną Mleczną Drogą z oniemiałą 
trwogą. Mleczni bracia, czyli my! Żeby 
zstąpić na dół, na ten ziemski padół, na 
te ziemskie parę chwil! Łamią się ser-
cami, chlebem, pragnieniami. Myśli 
mają mleczne, że jest wszystko wiecz-
ne. Sami i nie sami żywią się baśniami. 
Obracają myśli tam, skąd żeśmy przy-
szli Z gwiazd!

Gdy światło się wypali, gdy skończy 
się nasz czas. Zgaśniemy, by zapłonąć 
pośród towarzyszek – gwiazd. Znów 
spotkamy znanych dawno niewidzia-
nych. Tych, co z nami rozbijali szkło. 
Odnajdziemy wtedy wspólny, niebie-
ski port!

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Piosenka 
na odejście

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Władek był poza wszystkim człowiekiem normalnym, 
kiedy trzeba - towarzyskim, chętnym do dysput i biesiad. 
Nie opuścił żadnej belferskiej wycieczki, nawet tej 
ostatniej, październikowej, do Kazimierza nad Wisłą. 
Czy sobie zdawał sprawę, że to już ostatnia wyprawa, 
w jakimś sensie pożegnalna?
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Ważny temat

KATARZYNA GAJDOSZ

Projekt ustawy o opiece nad dziec-
kiem do lat 3 znacznie upraszcza 
drogę ich zakładania. Przedsiębiorcy 
być może już zacierają ręce, a samo-
rządy łapią się za głowę, bo przyjdzie 
im dopłacać za każdego malucha 
w takiej placówce. Gdzie w tym 
wszystkim jest dziecko i działanie 
prorodzinne? – pyta w rozmowie 
z nami wiceprezydent Bożena Jawor. 

– Nowa ustawa sprawi, że żłobki prze-
staną być Zakładami Opieki Zdrowotnej 
i teraz zakładać je będą mogły rów-
nież osoby fizyczne. Miasto nie nosi się 
z takim zamiarem? Jeden żłobek na 
Nowy Sącz to chyba mało?

– 100 miejsc, którymi dysponu-
jemy w naszym żłobku, nie jest wy-
starczające, ale z drugiej strony nie 
chcieliśmy otwierać nowej placów-
ki, po to, by za rok, dwa ją zamykać. 
Teraz rodzi się może więcej dzieci, ale 
już obserwuje się tendencję spadko-
wą. Przykład? W Nawojowej nie uro-
dziło się w styczniu ani jedno dziec-
ko, mam również informacje z parafii 
św. Kazimierza w Nowym Sączu, że 
i tam nie zarejestrowano w ubie-
głym miesiącu żadnych narodzin, za 
to było 11 pogrzebów. W Sączu funk-
cjonują też dwa kluby malucha, ale 
do tej pory same się finansowały. Te-
raz będziemy musieli im dopłacać i do 
każdego nowo powstałego.
– Do Urzędu Miasta zgłasza-
ją się już zainteresowani takim 
przedsięwzięciem?

– Na razie dzwonią i dopytują. 
Niektórzy deklarują, że chcieliby 
otworzyć żłobek. Póki co czekają aż 
wszelkie ustawowe formalności zo-
staną zamknięte. Wiem, że na Hele-
nie otwiera się duże, 6–oddziałowe 
przedszkole, w którym również ma 
być żłobek. Myślę, że w Nowym Są-
czu przydałyby się dwie placówki, 
które przyjęłyby po 25 dzieci. Nie-
mniej rodzice muszą mieć świado-
mość, jak wygląda pobyt dziecka 
w żłobku. Byłam kiedyś w naszym 
i nie powiem, żeby widok, jaki za-
stałam, był miły: jedna opiekunka 
usypia dwójkę dzieci w wózkach 
i jeszcze próbuje zająć się malu-
chem, które zasypia na leżaczku. 
Nikt mnie nie przekona, że dziecko 
świetnie się rozwija bez przytulenia 
matki. Pierwsze trzy lata w jego ży-
ciu są przecież najważniejsze.

– Wielu rodziców nie może sobie jed-
nak pozwolić na przestój w pra-
cy i w domu zajmować się dzieckiem. 
Żłobek jest jedynym rozwiązaniem, na 
jakie ich stać. Teraz także będą mo-
gli skorzystać z klubów malucha czy 
dziennego opiekuna, do których do-
płaci samorząd. Wiadomo już, jaka to 
kwota?

– Wszystko zostanie dopiero ob-
liczone. Pewnie będą to zbliżone 
kwoty na jedno dziecko, jakie do-
płacamy do naszego żłobka. W tym 
roku utrzymanie tej placówki kosz-
tować będzie 1,219 mln zł z czego 
308 tysięcy to czesne, a resztę do-
płaca miasto. Moim zdaniem, kiedy 
pojawią się nowe, prywatne żłobki, 
gminy tego nie ogarną. Nie wiem, 
co zrobimy, chyba będziemy musie-
li się zadłużyć. Ministerstwo tworzy 
świetne pomysły, które w cudzysło-
wie – co podkreślam – mają służyć 
rodzinie, a w efekcie wszystko zwala 
na samorządy, a za tym nie idą żadne 
dodatkowe pieniądze. Wydatki na-
tomiast wielkie, bo kto będzie kon-
trolować nowe żłobki czy kluby ma-
lucha? Jeśli my za to odpowiadamy, 

musimy powołać kolejnych specja-
listów, inspektorów itd.
– Niemniej żłobek może okazać się do-
brym pomysłem na biznes?

– I pewnie powstanie kilka 
mniejszych czy większych punk-
tów w Sączu. Mam tylko nadzieję, 
że osoby, które o tym myślą, zacho-
wają się odpowiedzialnie. Pomysł 
na biznes to jedno, a powołanie do 
pracy z maluchami drugie. 
– Opiekunem w żłobku czy klubie ma-
lucha nie może zostać każdy. Ale nie 
trzeba też być pielęgniarką.

– Pewnie ta ustawa wychodzi na-
przeciw osobom, które zdobyły wy-
kształcenie jako nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego czy pedagoga 
opiekuńczo–wychowawczego. Takie 
kierunki proponuje sądecka PWSZ, 
a jak wiadomo ze znalezieniem po 
nich pracy jest ciężko. 
– Ustawa mówi też o możliwości za-
trudniania przez gminę dziennych 
opiekunów, którzy mogliby sprawo-
wać opiekę nad dziećmi od 20 tygo-
dnia w swoich domach. To może oka-
zać się być dobrym rozwiązaniem 
dla matek, które mają dzieci w takim 

wieku i odpowiednie wykształcenie. 
Ale podobnie mówiono o punktach 
przedszkolnych, tymczasem obostrze-
nia co do lokalu są dość wygórowa-
ne. Ktoś w Nowym Sączu zdecydował 
się na prowadzenie takiej „innej formy 
wychowania przedszkolnego” w swo-
im domu? 

– W Nowym Sączu jak grzyby po 
deszczu powstają nowe przedszko-
la, ale punkty nie. Nie wiem, jak bę-
dzie sytuacja wyglądała jeśli cho-
dzi o kluby malucha czy dzienne 
opiekunki. Słyszałam o jednej z pań, 
która przymierza się, by zostać 
dziennym opiekunem, ale miesz-
ka w wieżowcu, na wysokim pię-
trze – to raczej już ją dyskwalifikuje. 
Pomysł sam w sobie nie jest jednak 
zły, bo łatwiej przyjdzie matce oddać 
dziecko pod opiekę siostry, sąsiad-
ki czy koleżanki, która pełni funkcję 
dziennego opiekuna, niż zapisać do 
żłobka. Obawiam się jednak, że je-
śli ta ustawa, nazwana prorodzinną, 
ma spowodować pęd do zapisywa-
nia dzieci do żłobka, to niestety to 
jest jej błąd. W wyjątkowych sytu-
acjach może pomóc, ale nie rodzinie. 
Nie boję się tego głośno powiedzieć. 
– Może lepiej pomyśleć o ustawie, która 
stwarzałaby warunki matce, by mogła 
być z dzieckiem do 3. roku życia? 

– Podpisuję się pod tym obiema 
rękami. To byłoby jedyne rozsąd-
ne działanie prorodzinne, ale nikt 
tego nie powie. Jestem za tym, żeby 
matce te lata, kiedy jest z dzieckiem 
liczyły się do emerytury. Powinna 
otrzymywać 100 proc. uposażenia, 
kiedy jest na macierzyńskim, a np. 
50 proc. na wychowawczym. 

Baby boom ciąg dalszy, 
teraz pora na żłobki
ROZMOWA. Od dwóch lat w Nowym Sączu jak grzyby po deszczu wyrastają niepubliczne 
przedszkola. Teraz dobrym biznesem mogą okazać się żłobki i kluby dziecięce.

Widok jaki zastałam, 
nie był miły: jedna 
opiekunka usypia 
dwójkę dzieci 
w wózkach i jeszcze 
próbuje zająć się 
maluchem, które 
zasypia na leżaczku. 
Nikt mnie nie przekona, 
że dziecko świetnie się 
rozwija bez przytulenia 
matki.

WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z projektem ustawy, 
opieka nad dzieckiem w wie-
ku do lat 3 może być organizo-
wana w formie żłobka (dla dzie-
ci w wieku od 20 tygodnia) lub 
klubu dziecięcego (dla dzieci od 
pierwszego roku), bądź sprawo-
wana przez dziennego opiekuna 
lub nianię (dla dzieci od 20 tygo-
dnia). Żłobki i kluby mogą zakła-
dać gminy, osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości 
prawnej. Dziennym opiekunem 
jest natomiast osoba fizycz-
na zatrudniona przez gminę. 
Może ona sprawować opiekę nad 
maksymalnie pięciorgiem dzie-
ci, a w przypadku, gdy w gru-
pie jest dziecko, które nie ukoń-
czyło pierwszego roku życia, jest 
niepełnosprawne lub wymaga 
szczególnej opieki, maksymal-
nie nad trojgiem. Wysokość wy-
nagrodzenia dziennego opiekuna 
określa Rada Gminy.
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Historia

Dziś (czwartek 10 lutego) przypada 71. 
rocznica pierwszej masowej wywóz-
ki Polaków do północnych obwodów 
Rosji i na zachodnią Syberię. Według 
danych NKWD 10 lutego 1940 r. wy-
wieziono ok. 140 tysięcy osób. Ko-
lejne przeprowadzono w kwietniu 
i czerwcu 1940 r. W sumie w czte-
rech deportacjach zesłano około 330 
– 340 tys. osób. Wróciło kilkaset… 

Wśród wywiezionych był m.in. są-
deczanin Andrzej Horoszkiewicz 
z rodziną. Miał wówczas 8 lat. Jego 
wspomnienia są dość specyficz-
ne. Nie zawierają drastycznych 
scen, sposobu, w jaki enkawudziści 
traktowali Polaków. Nie ma w nich 
śmierci ani bólu. To ciekawostki 
o życiu na Wschodzie… To jego spo-
sób na zapomnienie 6 lat dramatu. 
– Jak wspomina Pan swoje 
dzieciństwo?

– Dzieciństwo miałem prze-
piękne. Trudno sobie wyobrazić 
piękniejsze dzieciństwo. Jedynak, 
zapatrzeni we mnie dziadkowie. 
Byłem jedynym wnukiem w obu 
rodzinach.
– I przychodzi 1 września 1939 roku.

– Mama była bojaźliwą kobie-
tą i kiedy zanosiło się na woj-
nę, zdecydowała, że uciekamy na 
wschód. Szliśmy pod ciągłymi na-
lotami. Więcej leżeliśmy w ro-
wach i pod furmanką niż prze-
mieszczaliśmy się. Dotarliśmy za 
Lwów do pałacu księżnej Ledó-
chowskiej. Tam takich biedaków 
Polaków była cała oficyna. Księż-
na się nami opiekowała. Któregoś 
dnia podjechał czarny samochód. 
Wysiedli z niego mężczyźni w gra-
natowych czapkach z tekturowym 
daszkiem i olbrzymią gwiazdą na 
środku.
– Ta gwiazda to chyba nie była dobra 
wróżba.

– Ktoś z rodziny Ledóchowskich 
ostrzegł nas: nic was tu dobrego nie 
czeka, ewakuujcie się. Pojechaliśmy 
do Lwowa. Tam mieszkała szwa-
gierka siostry mojego ojca. Zatrzy-
maliśmy się u niej, ale już chodziły 
pogłoski, że będzie deportacja. Tak 
ładnie się to nazywało. W legity-
macji mam wpisane – deportowa-
ny. A to była zwyczajna wywózka. 
Bladym świtem tłukli się do drzwi 
i krzyczeli: otwierać. Zabrali nas 
o czwartej rano, zawieźli na stację 
kolejową, włożyli do bydlęcych wa-
gonów. Do dziś pamiętam dźwięk 
zasuwanych drzwi. Staliśmy na sta-
cji może dzień, dwa. Może nawet 
tydzień. W końcu pociąg ruszył. Je-
chaliśmy dwa tygodnie. Kiedy tory 
się skończyły „przekwaterowali” 
nas do barek rzecznych. Pudło bla-
szane bez dachu.
– Jak was przywitano na miejscu?

– Polski nie ma i nie będzie. Wła-
dza radziecka jest taka dobra dla 
wszystkich, że daje wam tu miej-
sce. Możecie się osiedlić. Dosta-
niecie piły, siekiery i budujcie sobie 
Polskę, jaką chcecie. Były dwa ba-
raki, w których stały prycze. W na-
szym baraku mieszkały 53 rodziny. 
Tak mieszkaliśmy około miesiąca. 

Potem przenieśli nas do sąsiedniej 
wioski. Tam dostaliśmy domek. 
Władza radziecka wydzierżawiła 
nam też krowę, którą musiała doić 
moja mama. A mama bała się nawet 
psa, więc na początku umierała ze 
strachu. Krowa miała bardzo rewo-
lucyjne imię – Oktiabrina, na cześć 
Rewolucji Październikowej.

– A kiedy przyszła amnestia…
– Oddali nam paszporty, w któ-

rych były wizy irańskie i powie-
dzieli, że możemy jechać, gdzie 
chcemy. Dziadek zapytał – za 
co? Wtedy dali nam plik bank-
notów. Bardzo niechętnie wy-
jęli je z szuflady. Chcieli je sobie 
przywłaszczyć.

– Gdzie prowadził kolejny etap wa-
szej drogi?

– Tysiąc kilometrów na łódce aż 
nad rzekę Ob. To był bezmiar wody 
w kolorze gnojówki. Wiosłowały 
dwie kobiety. Moja mama i nasza 
sąsiadka. Szerokość rzeki jak z mola 
na Hel. Dopłynęliśmy na środek 
i koniec. Okazało się, że stoimy na 
mieliźnie, w wodzie po kolana – na 
środku olbrzymiej rzeki, gdzie led-
wo było widać drugi brzeg! To są ta-
kie wrażenia, że jak człowiek o tym 
opowiada, to go przytyka. 
– Ale w końcu do Teheranu nie 
dotarliście.

– Kazano nam zgłosić się do ko-
mendanta, żeby przedłużyć waż-
ność wizy. Zabrali nam paszporty 
i kazali się zgłosić następnego dnia. 
Za biurkiem siedział już inny woj-
skowy, który ze zdziwieniem pa-
trzył na nas, kiedy zapytaliśmy go 
o nasze dokumenty. Trzeba było zo-
stać w Tobolsku. Tam powstał pol-
ski dom dziecka. Moja mama została 
nauczycielką. Chodziłem do rosyj-
skiej szkoły i mam nawet świadec-
two z ukończenia siódmej klasy.
– Sposób, w jaki Pan opowiada o tam-
tych wydarzeniach – może robić wra-
żenie, że wcale nie było tak źle?

– Mnie się wspomnienia odce-
dziły i zostały tylko te ciekawostki. 
A to, że było zimno, że był głód… 
Najgorsza była jednak ta straszli-
wa pogarda, potworna pogarda! 
Oni mieli władzę i paskudnie ją 
wykorzystywali.

Rozmawiała: (CYG)

Zapomnienie... sposób 
na wspomnienia
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Karnet kulturalny

Rekomendacje

10 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 10–11, Fi-
lia SBP na Osiedlu Gołąbkowice, 
„Głośne czytanie”; X godz. 15.30, 
Oddział dla Dzieci SBP, „Z bajką 
przez okrągły roczek” – spotkania 
z bajką dla przedszkolaków; X godz. 
17, zabytkowe piwnice SBP, werni-
saż wystawy fotografii „Nowy Sącz 
– Spojrzenie w przeszłość”;

r L IMANOWA: X godz. 18, LDK, 
koncert Grupy Operacyjnej. 

11 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 15, Ga-
leria Dawna Synagoga, werni-
saż wystawy „Dialogi...”; X godz. 
16, Oddział dla Dzieci SBP, „Leśne 
duszki”– zajęcia literacko–teatral-
ne dla dzieci; X MCK SOKÓŁ, Stu-
dium dla Kapelmistrzów i Tambur-
majorów Orkiestr Dętych.

12 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X Galeria Sande-
cja, Targi Ślubne.

13 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X Galeria San-
decja, Targi Ślubne; X godz. 12.30, 
Galeria BWA SOKÓŁ, warsztaty ko-
miksu – grupa dziecięca; X godz. 
13.45, Galeria BWA SOKÓŁ, warsz-
taty komiksu – młodzież; X godz. 
15, Galeria BWA SOKÓŁ, techni-
ka rysowania komiksu; X godz. 19, 
MOK, sala widowiskowa, spektakl 
pt. „Kobieta pierwotna” w reżyse-
rii Arkadiusza Jakubika, w roli ty-
tułowej Hanna Śleszyńska. 

15 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 
15.30,Oddział dla Dzieci SBP, „Kolo-
rowa Biblioteka” – zajęcia plastycz-
no–literackie dla dzieci; X godz. 
18.30, MOK, sala kameralna, Klub 
Miłośników Muzyki Progresywnej, 
koncert na dużym ekranie, DRE-
AM THEATER „Metropolis 2000: 
Scenes From New York”.
 
16 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 16, Ga-
leria BWA SOKÓŁ, warsztaty pla-
styczne dla dorosłych; X godz. 18, 
MCK SOKÓŁ, recital fortepianowy 
Miroslava Kultysheva.

17 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 17, 
MOK, sala kameralna, eliminacje 
do teleturnieju „Jaka to melodia” 
– dla wszystkich chętnych. 

WARTO WIEDZIEĆ:

X WYSTAWA „D IALOGI . . .”  przy-
gotowana przez Słowaków 

i Francuzów składa się z kil-
ku części. Główna, prezentują-
ca życie codzienne w klaszto-
rach cysterskim, kartuzjańskim 
i kamedulskim, nosi nazwę 
„Cystersi, kartuzi i kamedu-
li na Spiszu”. Cystersi żyli na 
Spiszu w Spiskim Szczaw-
niku od XIII do XVI wie-
ku. Typową dla nich działal-
nośc – uprawę roli w dolinach, 
gdzie zakładali swoje klaszto-
ry, symbolizują zaprezentowa-
ne na wystawie narzędzia rol-
nicze. Kameduli z Czerwonego 
Klasztoru słynęli z zielarstwa, 
produkowali leki, a ich apteka 
znana była daleko poza granica-
mi Spiszu. Wśród eksponatów 
są m.in. dawne naczyn-
ia aptekarskie. Część wys-
tawy poświęconej kamedułom 
uzupełniają prace znanego pol-
skiego fotografika, Adama Bu-
jaka, który swoim obiekty-
wem uchwycił życie codzienne 
w klasztorze Kamedułów na 
Bielanach w Krakowie. Z kolei 
architekturę klasztorną cys-
tersów francuskich obrazują 
zdjęcia wybitnego fotografi-
ka Pascala Le Dorae. Częśc jego 
prac poświęcona jest opactwom: 
w Escaladieu w Pirenejach oraz 
w czerwonym klasztorze w Pi-
eninach. W 2011 roku wystawa 
będzie prezentowana w Polsce 
i Republice Czeskiej. 

POLECAMY:

r Nie lada gratka czeka na mi-
łośników teleturnieju „JAKA TO 
MELODIA?” . Sądeczanie, któ-
rzy śledzą zmagania uczestni-
ków programu, już niedługo 
sami mogą stać się jego boha-
terami. A to za sprawą castin-
gu, który Telewizja Polska, przy 
współpracy z Urzędem Mia-
sta, przeprowadzi w Nowym Są-
czu w czwartek 17 lutego. Eli-
minacje odbędą się w Miejskim 
Ośrodku Kultury o godzinie 17. 
W castingu może wziąć udział 
każdy, kto pasjonuje się muzyką 
i chciałby reprezentować mia-
sto lub chce przeżyć przygodę 
przed kamerą!

REPERTUAR KIN:

10 LUTEGO:

r GORL ICE:  X WIARUS: godz.17, 
Artur i Minimki 3: Dwa światy 
(Francja, animowany, b/o.), godz.
19, Tamara i mężczyźni (W. Bryta-
nia, komedia);

r KRYNICA–ZDRÓJ:  X JAWO-
RZYNA: godz. 12, 14, Megamoc-
ny 3D (USA, animacja, kome-
dia, dubbing), godz. 16, 18.15, 
20.30,Jak się pozbyć cellulitu 
(Polska, komedia);

r L IMANOWA: X KLAPS: 
godz.10.30, 12.30, Safari 3D 
(Niemcy, animacja, familijny, 
b/o.), godz. 18, 20,Jak się pozbyć 
cellulitu (Polska, komedia); 

r NOWY SĄCZ:  X SOKÓŁ: 
godz.13, Safari 3D (Niemcy, ani-
macja, dubbing, b/o.), godz. 14, 
Artur i Minimki 3: Dwa świa-
ty (Francja, animacja, dubbing), 
godz. 15, 17, 19, Podróże Guliwe-
ra 3D (USA, komedia, przygodo-
wy, familijny),godz. 15.30, 17.30, 
21.45, Och, Karol 2 (Polska, ko-
media), godz. 16,18.15, 20.45, Jak 
się pozbyć cellulitu (Polska, ko-
media), godz. 17.15,Szukając Erica 
(sala studyjna, W. Brytania, Fran-
cja, Włochy, komediodramat), 
godz. 19.15, Zabiłem moją mat-
kę (sala studyjna, Kanada, bio-
graficzny, dramat), godz. 19.30, 
Ludzie Boga (Francja, dramat reli-
gijny), godz. 21, Polowanie na cza-
rownice (USA, fantasy, przygoda); 
X KROKUS: godz. 16, Aurora i Ar-
chanioł (Hiszpania, Meksyk, dra-
mat, kryminalny), godz. 18.30, 
20.30, Londyński Bulwar(USA, 
kryminalny).

11–16LUTEGO:

r NOWY SĄCZ:  X SOKÓŁ: godz. 
13 (11–13.02) dodatkowo godz. 11 
(12–13.02), Safari 3D (Niemcy, ani-
macja, familijny, dubbing), godz. 
14 (11–13.02) dodatkowo godz. 12 
(12–13.02), Artur i Minimki 3: Dwa 
światy (Francja, animacja, dub-
bing), godz. 15, 17, 19 (11–15.02), 
Podróże Guliwera 3D (USA, kome-
dia, przygodowy, familijny), godz. 
16, 18.15, 20.45, Jak się pozbyć cel-
lulitu (Polska, komedia), godz. 
16, Jestem miłością (Włochy, dra-
mat), godz. 17.15 (11–14.02, 16.02), 
Szukając Erica (sala studyjna, W. 
Brytania, Francja, Włochy, Bel-
gia), godz. 17.15, Kod nieznany (je-
dyny seans 15.02) (sala studyjna, 
DKF KOT, Francja, Niemcy), godz. 
18.30, 20.15, Londyński bulwar 
(USA, kryminalny), godz. 19.30, 
Podróż do raju (USA, sala studyj-
na, dramat, romans), godz. 21 (11–
15.02), Polowanie na czarownice 
(USA, fantasy, thriller); X KRO-
KUS: godz. 16.15, 20.15, Och, Karol 
2 (Polska, komedia), godz. 18.15, 
Tamara i mężczyźni (W. Brytania, 
komedia obyczajowa); 

r GORL ICE:  X WIARUS: (14 lu-
tego kino czynne) godz. 17, Ła-
twa dziewczyna (USA, komedia), 
godz. 19, Weekend (Polska, kome-
dia sensacyjna); 

r KRYNICA–ZDRÓJ:  X JAWO-
RZYNA: godz. 16, 18.15, 20.30, Jak 
się pozbyć cellulitu (Polska, ko-
media), godz. 12, 14, Safari 3D 
(Niemcy, animacja, komedia, 
dubbing). 

WARTO OBEJRZEĆ: 

r TAMARA I  MĘŻCZYŹNI :  Opo-
wieść o nowoczesnej wyzwolo-
nej dziewczynie, znanej londyń-
skiej dziennikarce, która po latach 
powraca do rodzinnego miastecz-
ka. Jej nagłe pojawienie się w upo-
rządkowanym życiu byłych ko-
chanków i narzeczonych, będzie 
prawdziwą eksplozją. Spowodu-
je, że wyjdą na jaw długo skry-
wane tajemnice i odżyją dawne 
namiętności.

KINGA STUDZIŃSKA 

ROZDAJEMY BILETY:
Podaj tytuł filmu z serii z Bondem, w którym występowała odtwórczyni głównej roli 
„Tamara i mężczyźni” Gemma Atherton. Specjalnie dla naszych Czytelników mamy 
podwójne zaproszenie do kina na film „Tamara i mężczyźni”. Aby zdobyć bilet, należy 
pojawić się w naszej redakcji w poniedziałek, 14 lutego, i poprawnie odpowiedzieć 
na zadane pytanie.
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na Twoje biurko.
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Kolejarz podniósł się 
po transferowym 
ciosie i zmontował 
solidną kadrę.

Kluczowy zawodnik Kolejarza 
Stróże, Krzysztof Lipecki odszedł 
z drużyny w dość dziwnych oko-
licznościach. Nie podłamało to jed-
nak aktywności klubu na rynku 
transferowym. W kadrze są spo-
re zmiany. Czy jednak wzmocnie-
nia są większe niż kadrowe straty?

Kolejarz Stróże jeszcze pod ko-
niec ubiegłego sezonu podzięko-
wał za współpracę kilku zawodni-
kom. Wszyscy nie mogli liczyć na 
zbyt częstą grę w szeregach swo-
jego zespołu. Dlatego Kolejarz nie 
był zainteresowany dalszą umo-
wą z piłkarzami. Z drużyny odeszli 
wówczas: Piotr Szymiczek (szuka 
klubu), Sebastian Łętocha (Olim-
pia Grudziądz), Robert Drąg (Po-
prad Muszyna), Paweł Mroczka 
(Limanovia Limanowa), Mateusz 
Broź (Kmita Zabierzów) i Rafał Ję-
drszczyk (szuka klubu).

Trener Kolejarza Marek Mo-
tyka z dużym optymizmem mó-
wił o planach transferowych. Był 
przekonany, że drużyna w run-
dzie wiosennej będzie silniejsza. 
– Oczywiście wszystko związane 

jest z kosztami i zależy od bu-
dżetu naszego klubu – przekony-
wał Motyka. – Wiadomo, że Kole-
jarz do najbogatszych nie należy. 
Jednak ruch na rynku transfero-
wym jest dosyć spory. Koniecz-
ne są wzmocnienia w ofensyw-
nej formacji.

Sztab szkoleniowy był zadowo-
lony, że trzon drużyny pozosta-
je bez zmian. Tymczasem Kolejarz 
otrzymał prawdziwy transferowy 
cios. Kluczowy zawodnik, często 

określany mózgiem drużyny, wy-
brał ofertę innego klubu. Krzysz-
tof Lipecki w rundzie wiosennej 
będzie reprezentował barwy LKS 
Niecieczy, z którą Kolejarz rywa-
lizuje o utrzymanie. Wokół odej-
ścia Lipeckiego zrobiło się spo-
re zamieszanie. Wcześniej media 
donosiły, że pomocnik Kolejarza 
po uzyskaniu tytułu doktora za-
mierza poświęcić się pracy nauko-
wej. Trener stróżan Marek Moty-
ka ze zrozumieniem podszedł do 

decyzji piłkarza. Umowa została 
rozwiązana. Jednak ku wielkiemu 
zaskoczeniu wkrótce rozeszła się 
wieść, że Lipecki będzie występo-
wało w Niecieczy. W Stróżach wy-
wołało to prawdziwą burzę i falę 
krytyki pod adresem zawodnika.

Z Kolejarzem rozstało się 
również dwóch doświadczo-
nych obrońców. Tomasz Księżyc 
i Krzysztof Radwański wybrali 
ofertę beniaminka II ligi, Puszczy 
Niepołomice. Piłkarze mieszkają-
cy w Krakowie mają tam znacz-
nie bliższy dojazd niż do Stróż. 
Trzy ostatnie ubytki w kadrze bę-
dzie bardzo trudno załatać. Poczy-
nione wzmocnienia są wielką nie-
wiadomą, ale trener Marek Motyka 
jest z nich bardzo zadowolony. Be-
niaminka pierwszej ligi zasili: Szy-
mon Gruca (Grybovia Grybów, 
18 lat, pomocnik), Marcin Staniek 
(Flota Świnoujście, 30 lat, obroń-
ca), Kamil Rado (Wisła Kraków, 
20 lat, pomocnik), Damian Na-
wrocik (KSZO Ostrowiec Święto-
krzyski, 30 lat, napastnik), Lon-
ginus Uwakwe (Sandecja, 24 lata, 
pomocnik), Cheikh Tidiane Niane 
(Sandecja, 27 lat, obrońca lub po-
mocnik), Łukasz Kominiak (San-
decja, 21 lat, obrońca), Sebastian 
Kosiorowski (Jagiellonia Białystok, 
20 lat, bramkarz), Łukasz Jarosie-
wicz (Pomorze Potęgowo, 30 lat, 
pomocnik).

(JABU)

Limanovia przed 
wielka szansą, która 
może się już nie 
powtórzyć.

Limanovia (wicelider IV ligi) chce 
w ciągu dwóch sezonów zbu-
dować drużynę na miarę II ligi. 
Klub staje przed wielką szansą. 
Bogaty sponsor – Firma Szubryt 
– daje pieniądze, ale ma również 
wymagania.

– Najtrudniej będzie wywalczyć 
awans do III ligi – powiedział Ma-
rian Tajduś, trener Limanovii. – To 
jest taka bariera, którą klub nie 
może przeskoczyć już od dwóch 
lat. W tym roku musi się udać, 
bo cierpliwość sponsora może się 
skończyć. Gra w III lidze to już inne 
warunki. Ciekawsi rywale, łatwiej 
pozyskiwać wartościowych piłka-
rzy z wyższych lig.

Przed rundą wiosenną Limano-
via poważnie się wzmocniła. Nowi 
piłkarze pozyskani przez lima-
nowski klub to: Krzysztof Pyska-
ty (Pogoń Szczecin), Paweł Mrocz-
ka (zawodnik SMS Łódź, ostatnio 

występował w Kolejarzu Stróże), 
Łukasz Górski (Puszcza Niepoło-
mice), Paweł Kociołek (Olimpia 
Pisarzowa), Dawid Basta (Szrenia-
wa Nowy Wiśnicz), Piotr Chlipała 
(Świt Krzeszowice), Szymon Ki-
wacki (Szreniawa Nowy Wiśnicz), 
Tomasz Kurek (z drużyny junio-
rów Limanovii). Czy dzięki tym 

wzmocnieniom Limanovia może 
być pewna awansu do III ligi? Po 
rundzie jesiennej podopieczni Ma-
riana Tajdusia zajmują drugą po-
zycję w tabeli, tuż za rezerwami 
Sandecji. Awans z IV ligi uzyska-
ją dwie drużyny.

– W walce o awans liczy się 
sześć drużyn – powiedział 

Marian Tajduś. – Każda drużyna 
się wzmacnia. Na uwagę zasłu-
guje zwłaszcza Orzeł Balin. W ta-
beli jest dopiero szósty. Traci do 
nas 10 punktów. To spory dy-
stans, jednak drużyna z Balina 
niesamowicie się wzmacnia. Po-
zyskali piłkarzy znanych z wy-
stępów w Ekstraklasie czy I lidze, 
jak chociażby Treściński czy Sala-
mi. Z Balinem zagramy pierwszy 
mecz rundy wiosennej. Będzie-
my grać u siebie. Jeśli wygramy, 
to nasza przewaga będzie już bez-
pieczna. W razie porażki Orzeł na 
pewno się rozpędzi. Generalnie 
liga zapowiada się niesamowicie 
ciekawie. Jednak dla nas liczy się 
tylko awans.

Na 26 lutego zaplanowano mecz 
kontrolny czwartoligowej Lima-
novii z pierwszoligowym Koleja-
rzem Stróże. Spotkanie odbędzie 
się w Zakopanem. Pod Tatrami na 
zgrupowaniu przebywa bowiem 
zespół ze Stróż. – Działacze Koleja-
rza zwrócili się do nas z propozycją 
rozegrania sparingu – powiedział 
Marian Wrona, kierownik druży-
ny Limanovii. – Dla naszej druży-
ny mecz z tak silnym zespołem bę-
dzie wyjątkowym sprawdzianem.

JACEK BUGAJSKI

Transferowa 
giełda 
w Sandecji
Sandecja ciągle szuka wzmocnień. 
Chmiest, Trochim i Curgali to trzej 
piłkarze, którzy są bliscy przejścia 
do pierwszoligowca. Do załatwienia 
pozostały sprawy formalne. Nie-
pewna jest przyszłość w sądeckim 
zespole Zbozienia i Borovicanina.

– Po słowie z działaczami jest 
napastnik Marcin Chmiest, któ-
ry ustalił warunki kontraktu, ale 
nie złożono jeszcze podpisów pod 
umowami, co powinno nastą-
pić w najbliższych dniach – po-
wiedział Dariusz Grzyb, rzecznik 
prasowy Sandecji. – Także trans-
fer Wojciecha Trochima jest bliski 
finalizacji. W piątek do Nowego 
Sącza przyjedzie z kolei menedżer 
Ondreja Curgaliego i wówczas 
dojdzie do konkretnych ustaleń.

Pozyskani piłkarze: Lukas Janic 
(Korona Kielce, 24 lata, pomoc-
nik), Marcin Woźniak (Pogoń 
Szczecin, 26 lat, obrońca).

W kręgu zainteresowań: Marcin 
Chmiest (Odra Wodzisław Ślą-
ski, 32 lata, napastnik), Wojciech 
Trochim (Bałtyk Gdynia, 21 lat, 
pomocnik), Ondrej Curgali (Sło-
wacja, 24 lata, napastnik).

Odeszli: Piotr Kulpaka (szuka 
klubu), Longinus Uwakwe (Ko-
lejarz Stróże), Rafał Zawiślan 
(szuka klubu), Paweł Szczepa-
nik (MFK Stara Lubovna), Łu-
kasz Kominiak (Kolejarz Stróże), 
Cheikh Tidiane Niane (Kole-
jarz Stróże), Rudolf Urban (Piast 
Gliwice).

Mogą odejść: Damian Zbozień (te-
stowany w Legii Warszawa), Pe-
tar Borovicanin (zainteresowanie 
ze strony Ruchu Chorzów).

(JABU)

Wykorzystać hojność sponsora

W Stróżach mają już gotową kadrę
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Dlaczego ŁUKASZ RYBARSKI , po-
mieszkujący w podlimanowskiej 
Siekierczynie kabareciarz, jest wy-
mieniany jednym tchem razem 
z supernianią Dorotą Zawadzką, 
piosenkarką Jennifer Lopez czy top 
modelką Gisele Bundchen? Co łą-
czy trzy piękne kobiety z Mieciem 
z „Kabaretu pod Wyrwigroszem”? 
Ucinamy spekulacje! Łączy ich tylko 
dieta – dieta proteinowa.

Dieta, nazywana też białkową lub 
Dukana, ostatnio święci triumfy. 
Sięgają po nią już nie tylko cele-
bryci, ale także przeciętni zjada-
cze chleba. Choć z tym chlebem 
to akurat trzeba uważać. Dieta 
opiera się bowiem na ogranicze-
niu produktów węglowodano-
wych na rzecz żywności z wysoką 
zawartością białka. W pożąda-
nym menu można zatem znaleźć 
przede wszystkim chudy drób, 
ryby, owoce morza, jaja, nabiał, 

wodę mineralną. Już po dziesię-
ciu dniach podobno widać rezul-
taty i spadek wagi nawet o 5 kg. 
Dieta ma też zapewnić uniknięcie 
efektu jo–jo.

Aby przekonać się o fenome-
nie diety opisanej przez Pierre-
’a Dukana w książce „Nie potra-
fię schudnąć” wystarczy spojrzeć 
na Jennifer Lopez, która w cza-
sie ciąży przytyła 35 kg, a dzięki 
nowemu sposobowi odżywania 
zrzuciła 15 kg. Dorota Zawadzka 
schudła 22 kg, a Łukasz Rybarski 
w ciągu niespełna dwóch miesię-
cy zrzucił 12 kg i osiągnął wagę 72 
kg. Skutki diety mogą być jednak 
niespodziewane… Rybarski chudł 
tak szybko, że w czasie występu 
zsunęły mu się spodnie. Dietetycy 
ostrzegają też całkiem poważnie, 
że dieta grozi niedoborami niektó-
rych witamin i minerałów, może 
też zaszkodzić nerkom.

(JOMB)

STYL  ŻYC IA.  Edward Mucha 
z podlimanowskiego Szyku jest 
prawdopodobnie najstarszym bie-
gaczem w kraju. Jego poprzednik 
z tym tytułem, Henryk Braun, zmarł 
pół roku temu w wieku 97 lat. Mu-
cha 11 sierpnia skończy 84 lata. 
I ciągle biega.

Biegał od zawsze. W czasach pod-
stawówki był najszybszy w szkole. 
Specjalnego treningu nie potrze-
bował. Do szkoły chodził pieszo 
ponad 4 km przez łąki i pola, zimą 
nieraz po pas brodząc w śniegu. 
Później hartowała go praca. Przez 
30 lat był górnikiem w kopalni 
w Siemianowicach Śląskich. Od 25 
lat jest na emeryturze. Teraz czas 
spędza, pracując w polu i upra-
wiając sport.

– Bieganie to najlepszy sport. 
Lubię też pływać i grać w siat-
kówkę, jeździć na łyżwach i wrot-
kach – mówi.

Po raz pierwszy wziął udział 
w zawodach dopiero przed trze-
ma laty. W Siemianowicach prze-
czytał ogłoszenie o zawodach. 
Zgłosił się i od tego czasu rywa-
lizował w 11 biegach. Najdłuż-
szy miał 6,5 km. Bieg oczywi-
ście ukończył. Dla niego nie liczy 
się miejsce, ale sam fakt, że może 
startować.

Najtrudniejszym biegiem był 
II Limanowa Forrest prowadzą-
cy z centrum miasta na Miejską 
Górę i z powrotem. Pan Edward 
był trochę wyczerpany, bo dzień 
wcześniej walczył o puchar w Sie-
mianowicach, ale nie mógł zlek-
ceważyć zaproszenia do klubu 
Forrest, którego jest honorowym 
członkiem.

– Ciężko było. Piach, kamienie 
i błoto. Na szczyt wdrapywałem 

się prawie na czworakach 
– przyznaje.

Pan Edward nie przygotowuje 
się specjalnie do zawodów.

– Wstaję o 6–7 rano. Jak jest 
robota. to pracuję w polu. Lu-
bię to. Wieczorami, jak jest 
dobry film, to obejrzę, albo 
czytam książki. Mam zbiór li-
teratury jeszcze sprzed wojny 
– opowiada.

W Szyku szlifuje formę także 
biegając po łące z czteroletnim 
wnukiem siostry – Andrzejem. 
W niedziele z kolei specjal-
nie za późno wychodzi z domu, 
żeby biegiem zdążyć do kościo-
ła w Rybiu.

84–latek nie stosuje żadnej 
diety.

– Lubię mięso, jarzyny i owo-
ce. Piję kawę, herbatę, a jak się 
jakieś wesele trafi to i coś moc-
niejszego – mówi.

Nie ma żony ani dzieci, więc ro-
dzina żartuje, że pewnie dlatego 
pozostał w dobrej kondycji.

– Nic mi nie dolega. Bardzo do-
brze się czuję – zapewnia. – Przed 
czterema laty przeszedłem opera-
cję biodra, a już rok później wy-
startowałem w biegach.

Zresztą zdobyte w biegach pu-
chary i statuetki chce przekazać 
limanowskiemu szpitalowi w ra-
mach wdzięczności za pomyśl-
ną operację. Ostatnio startował 
w Biegu Sylwestrowym w Kra-
kowie na 4,2 km uzyskując czas 
49 min.

Co radzi naszym Czytelnikom, 
aby zachowali dobrą kondycję 
w każdym wieku?

– Cieszyć się życiem. Bo mnie 
to wszystko cieszy: i robota, i po-
dróżowanie, i sport.

(JOMB)

Spodnie spadają 
z wrażenia

… i Rybarski po diecie 

Najstarszy biegacz w Polsce
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Rybarski przed…
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ZDANIE NA OSTATNIĄ STRONĘ

Na korepetycje stać wszystkich 
Choć nawet dla mnie brzmi to komicznie, to nie mogę się oprzeć i zacząć 
od słów: „Za moich czasów…” A więc, za czasów mojej podstawówki, 
kiedy uczeń nie radził sobie z matematyką, gramatyką czy innym trud-
nym zagadnieniem, zostawał po lekcjach na tak zwane zajęcia wyrów-
nawcze. Zdolni chodzili natomiast na kółka zainteresowań: a to z geogra-
fii, historii, polskiego itd. Dziś i jedni, i drudzy trafiają na korepetycje. 
O ile za moich czasów zajęcia pozalekcyjne były bezpłatne, o tyle dziś sło-
no rodziców kosztują. I – o zgrozo – spotyka się to z powszechnym zrozu-
mieniem, co więcej – zezwoleniem. Bo oto w Nowym Sączu otwarto Cen-
trum Korepetycji. I przyklasnęły przedsięwzięciu: władze miasta – na 
uroczystym otwarciu w sobotę zjawił się sam dyrektor Wydziału Eduka-
cji Waldemar Olszyński – kuratoryjne, a senator Stanisław Kogut firmu-
je je swoim nazwiskiem, jako patron honorowy. I wszyscy są zadowole-
ni, bo takie Centrum, to przecież – jak ujął to Olszyński – „próba wyjścia 
korepetycji z szarej strefy, próba uregulowania rynku korepetycji w spo-
sób legalny. Bo przecież korepetycje były, są i będą”. I dodając jeszcze, że 
„każda oferta, która wnosi coś dobrego dla systemu edukacji, jest przez 
nas mile widziana”, zaprosił właścicielkę na naradę dyrektorów szkół, by 
tam przedstawiła swoją. Padły też podniosłe słowa, że inwestycja w dzie-
ci, to najlepsza inwestycja i nie warto szczędzić pieniędzy. To po co kore-
petycje? Nie łatwiej sprywatyzować szkoły? Na te pytania usłyszałam od-
powiedź, że to niesprawiedliwie, że nie wszystkich byłoby na nie stać. 
Wnioskuję, że na korepetycje stać wszystkich. KATARZYNA GAJDOSZ


