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Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

R E K L A M A

Profi il 7 komorowyProfi il 7 komorowy

W CENIE W CENIE 
5 komorowego5 komorowego

ZALETY:
•  szerokość zabudowy 

93mm, 
najszerszy z oferowanych 
w rynku, 

•  7 komorowy,
•  klasa profi la – A
•  w kolorze zewnętrznym 

barwiona ścianka, 
•  dostępny w kolorach 

standardowych, – moż-
liwość zastosowania pa-
kietu o szerokości 48mm 
4/18/4/18/4TPS o współ-
czynniku U= 0,5 W2mK, 

•  potrójny system uszczel-
nienia (dodatkowa 
uszczelka środkowa)

•  nowatorski i modny 
kształt, 

•  listwa podparapetowa 
pięciokomorowa, 

•  profi l pasywny

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

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

LIMANOWA ul.Kopernika 14, tel/fax  18 330 11 67

GORLICE ul. Biecka 40  tel/fax 18 354 69 11

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

PROMOCJAPROMOCJA
* DOTYCZY OKLEINY PORTA SYNCHRO 3D* DOTYCZY OKLEINY PORTA SYNCHRO 3D

RABAT43%*RABAT43%*
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Nakład 14 000

Pijacy w skansenie Str. 16

P R Z E M E K  S A L E TA P R Z E M E K  S A L E TA 
l u b i  K r y n i c ę ! l u b i  K r y n i c ę ! 

S t r .  1 5 S t r .  1 5 

NOWY SĄCZ DO ZWOLNIENIA! Str. 3

Dziewczyna 
roku mieszka 
w Tęgoborzy  Str. 4

Co nam obiecał 
marszałek 

Sowa  Str. 6
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Poradź się 
prawnika 
Dzień darmowych porad praw-
nych po raz drugi organizu-
je kancelaria prawna Insignia. 
W piątek (8 lutego) w jej sie-
dzibie przy ul. Jagiellońskiej 17 
na zainteresowanych będą cze-
kać od godz. 9 do 17 prawnicy 
i adwokaci. By uniknąć kolejki, 
chętni mogą zapisać się na kon-
kretną godzinę udzielenia po-
rady w dzień trwania akcji. Pa-
tronat medialny sprawuje nad 
nią „Dobry Tygodnik Sądecki”, 
a prezydent miasta objął ją ho-
norowym patronatem. 

A TO C IEKAWE.  Masz luźne 350 
tys. euro? To świetnie, bo akurat 
mamy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. 
Tak dokładnie to ma ją jedna z sądec-
kich agencji pośrednictwa nierucho-
mości. Właśnie wystawiła na sprze-
daż rezydencję w… Kenii. Tuż przy 
drodze na Kilimandżaro.

Czasy się zmieniają, więc dziś już 
nie chata przy drodze na Przehy-
bę, albo domek nad Jeziorem Roż-
nowskim. Jeśli ktoś jest zaintere-
sowany, to notariusz w kenijskim 
mieście Malindi jest do dyspozycji 
nowego właściciela.

– Jest to niezwykle urokliwe 
i gościnne miejsce – zachwala re-
zydencję Roman Basta, właściciel 
agencji wystawiającej rezydencję 
na sprzedaż. Nieruchomość może 
być wykorzystywana do własnych 

potrzeb, jak i być wynajmowana 
gościom lub klientom biznesowym.

Kto jeszcze nie poczuł się przeko-
nany, iż warto kupić sobie w Kenii 
taki duży domek letniskowy, to do-
dajmy, że do jego obsługi jest zatrud-
nionych 6 osób wraz z kucharzem. 
Serwuje głównie włoską kuchnię. 
Miesięczny koszt utrzymania tej za-
łogi to ok. 800 euro. Co dostanie-
my w zamian? Przydomowy basen 
oraz piękny ogród z dzikimi pawia-
mi i innymi egzotycznymi zwierzę-
tami oraz świetne sąsiedztwo jed-
nego ze współwłaścicieli Benetton 
Group. Wpaść pożyczyć soli do ta-
kiego sąsiada, to sama przyjemność. 
Właścicielem willi jest znana włoska 
stylistka. Ale uwaga – okazja może 
szybko przepaść, bo nieruchomość 
wystawiona jest na sprzedaż nie tyl-
ko w Nowym Sączu. (HOM)

DTS  PATRONUJE

Przy drodze 
na Kilimandżaro

Nowe poradnie 
w uzdrowisku 
Dwie nowe poradnie otwarto w Szpi-
talu Powiatowym im. J. Dietla w Kry-
nicy–Zdroju. Pacjenci mogą korzystać 
z badań gastroskopii i kolonosko-
pii. – Podpisaliśmy kontrakt z NFZ 
na te usługi. Mamy nowoczesny 
sprzęt i lekarzy specjalistów, którzy 
będą przyjmować pacjentów. Mie-
sięcznie możemy przyjąć kilkadzie-
siąt osób – mówi Sławomir Kmak, 
dyrektor krynickiego szpitala. Do le-
karzy można zarejestrować się trady-
cyjnie, ale również przez system elek-
troniczny, który od ubiegłego roku 
działa w powiatowym szpitalu. Po-
radnie będą się znajdować w budyn-
ku Przychodni Specjalistycznych, tuż 
obok szpitala. Obecnie funkcjonują 
tam poradnie: zaburzeń i wad rozwo-
jowych dzieci; gastroenterologiczna; 
rehabilitacyjna; ginekologiczno–po-
łożnicza; chirurgii urazowo–ortope-
dycznej i chirurgii ogólnej. (WRAĆ)

Retro z Olszanki
UWAGA NOWOŚĆ.  To może być ro-
werowy hit tego sezonu. Jeśli sądecza-
nie, zamiast stać w korkach, mają 
się przesiąść na rowery, to ob-
stawiamy, że będą to stylizowa-
ne maszyny retro firmy Skilled.

Takie właśnie oldskulowe po-
jazdy wypuści tej wiosny są-
decki producent rowerów z Ol-
szanki w gminie Podegrodzie.

Prezentowany przez nas 
model to – na razie – prototyp 

w najprostszej wersji, ale jak za-
pewnia Katarzyna Siwulska, szefowa 
marketingu firmy Skilled, na ryn-
ku dostępne będą również bogat-
sze wersje. Rower, choć to stalowa 

konstrukcja, idealnie nadaje się 
do jazdy po mieście i to – dzięki peł-
nej zabudowie – przy każdej pogo-
dzie. Wygodne powinny okazać się 
również 26–calowe koła, czyli takie, 

jak w klasycznym „góralu”. 
Uwaga – hamujemy kontrą, 
czyli kręcąc pedałami do tyłu! 
Informacja ważna dla pań 
– rower dostępny będzie 
w trzech kombinacjach ko-
lorów: kremowo–brązowy, 
granatowo–srebrny i bordo-
wo–biały. No i można na nim 
zainstalować koszyk na za-
kupy! (BICZI) 

NAGRODA.  Elektryczna marki-
za AMZ Solar produkcji firmy FA-
KRO otrzymała nagrodę TopBuilder 
2013 przyznawaną przez redak-
cję branżowego miesięcznika „Buil-
der”. To cenione w branży budow-
lanej wyróżnienie przyznawane jest 
m.in. najlepszym innowacyjnym 
produktom budowlanym. W imie-
niu FAKRO nagrodę odebrał dyrek-
tor marketingu FAKRO Polska Ja-
nusz Komurkiewicz:

– To wyróżnienie jest dla nas po-
twierdzeniem, że FAKRO należy 
do ścisłej czołówki innowacyj-
nych firm. Nagrodzony produkt 
to najnowsza generacja mar-
kiz do okien dachowych, a jego 
dodatkowym atutem jest przy-
należność do ogromnej „rodzi-
ny” produktów zintegrowanych 
w systemie bezprzewodowej 
obsługi Z–Wave. System umoż-
liwia połączenie w jedną sieć 

sprzętu elektrycznego, takie-
go jak oświetlenie, termostaty, 
alarmy, komputery, klimatyza-
cja oraz sterowanie elektryczny-
mi oknami i roletami. Połączone 
ze sobą urządzenia można zdal-
nie obsługiwać za pomocą jedne-
go pilota lub telefonu.

Sterowana automatycznie 
markiza zapewnia 8 razy skutecz-
niejszą ochronę przed nagrzewa-
niem pomieszczenia w porówna-
niu z zasłonami wewnętrznymi, 
umożliwiając jednocześnie do-
pływ naturalnego światła.

(RUF)

WARTO WIEDZ IEĆ Markiza jak królowa
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– Wielu nauczycieli w Nowym Są-
czu straci wkrótce pracę? Sytuacja 
w oświacie jest zła.

– Wiemy, ile będziemy mieć 
dzieci z Nowego Sącza, ale nie 
wiemy, ile przyjdzie do miasta 
z zewnątrz. Nie boję się o przy-
szłość I i II Liceum, w ogó-
le liceów ogólnokształcących, 
bo nie są złe. Natomiast boję 
się o technika i szkoły zawodo-
we. Młodzież nie chce do nich 
uczęszczać. Nie rozumiem tego, 
ponieważ po tych szkołach ma 
zdecydowanie większą szansę 
na dostania pracy, przynajmm-
niej o 20 procent, a nawet więcej. 
Z naszej strony, jak i szkół zawo-
dowych, musi być więc zdecy-
dowanie większa promocja.
– Wiadomo już, że zostanie zlikwi-
dowany Zespół Szkół Podstawowo–
Gimnazjalnych nr 3 przy ul. Lwow-
skiej. Ale to chyba nie będzie jedyne 
cięcie w nowosądeckiej oświacie?

– Podobnych decyzji w tym 
roku już być nie może. Była 
trudna, ale nie ma wyjścia. Nie 
możemy dokładać do szkoły po-
nad milion złotych i nie może 
być tak, że jeden nauczyciel 
przypada na 1,5 ucznia. W żad-
nej innej szkole czegoś takie-
go nie mamy, wszędzie jest po-
wyżej setki dzieci. A tam tylko 
27 uczniów! Pójdą do obwodo-
wych szkół. Jest tam także paru 
nauczycieli na urlopach dla po-
ratowania zdrowia, więc musiał 
ich zastępować ktoś inny.
– Nauczyciele często uciekają 
na płatne, roczne urlopy zdrowotne?

– Od kilku lat zdecydowanie 
częściej. Czekamy na szybkie 
rozwiązania ze strony minister-
stwa. Jest propozycja, żeby taki 
urlop można było wziąć dopie-
ro po 20 latach pracy i tylko je-
den raz. Teraz można po 7 latach 
pracy i więcej razy. Kiedyś nie 
było ograniczeń, ale też ludzie 
nagminnie z tego nie korzystali.
– To duże koszty dla miasta?

– Tak. W tej chwili mamy 
na takich urlopach 62 nauczy-
cieli, co kosztuje nas oko-
ło 2,8 miliona złotych rocznie. 
Bo trzeba płacić nauczycielowi, 
który jest na urlopie i tym oso-
bom, które go w pracy zastę-
pują. A jedyne czego nauczy-
ciel nie dostanie, to trzynastki 
i dodatku motywacyjnego. I my 
na to nie dostajemy pieniędzy 
z budżetu państwa.
– Ile w sumie miasto dopłaca 
do oświaty w Nowym Sączu?

– Za przedszkola płacimy 25 
mln. Około 160 mln zł otrzy-
mujemy subwencji oświato-
wej i około 6 – 7 mln zł musi-
my do niej dopłacić. To problem 
wielu samorządów, po prostu 
subwencja na ucznia nie jest 
właściwie wyliczona.

CIASTKARNIA „KASIA” F.P.H 

UL. Długosza 3a 

(obok Kina SOKÓŁ)

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 660 124 612

www.ciastkarnia-kasia.pl

P CZKI z nadzieniem ró anym, 
bit  mietan , adwokatem, 

minip czki, faworki...
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA 

tel. 660 124 612 
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SPOŁECZEŃSTWO. Miastu ode-
brano już dyspozytornię pogotowia, 
PKS, ograniczono działalność Powia-
towej Stacji Sanitarno–Epidemiolo-
gicznej, widmo likwidacji Karpackie-
go Oddziału Straży Granicznej staje 
się z każdym dniem bardziej real-
ne. A teraz prywatni przedsiębior-
cy zamykają w Nowym Sączu swo-
je oddziały. Czy to początek końca 
i totalnej marginalizacji niegdyś wo-
jewódzkiego miasta?

Ostatnie miesiące nie napawają 
optymizmem. Trwa batalia o utrzy-
manie KOSG i blisko tysiąca stano-
wisk pracy. I choć koalicja rządzą-
ca zapewnia, że nikt z Oddziału nie 
straci zatrudnienia, niewielu funk-
cjonariuszy i pracowników cywil-
nych wierzy w te obietnice. Kto 
może chętnie skorzysta z możliwości 
przejścia na wcześniejszą emerytu-
rę. Zresztą za przykładem pułkow-
nika Janusza Cienciały, komendanta 
KOSG, który już podjął taką decyzję 
i 15 lutego przechodzi na emeryturę. 

Nie zachęca natomiast do prze-
chodzenia do innych oddziałów 
Straży Granicznej funkcjonariu-
szy KOSG poseł Solidarnej Polski 
Arkadiusz Mularczyk. Apeluje, by 
wstrzymali się z takimi decyzja-
mi chociaż do czasu, gdy Najwyż-
sza Izba Kontroli nie zbada legalno-
ści i celowości planowanych zmian 
w SG. – Kontrola ma zostać prze-
prowadzona w czerwcu – mówi 
Mularczyk.

Parlamentarzyści z Sądecczyzny 
zdają się działać w obronie KOSG 
ponad podziałami politycznymi. 
Wątpliwości budzi jednak wypo-
wiedź Andrzeja Czerwińskiego 
(PO), który z jednej strony – w roz-
mowie dla Regionalnej Telewizji Ka-
blowej – wspomina o koalicji, jaką 
dla ratowania KOSG zawiązano na-
wet z parlamentarzystami z Dolne-
go Śląska, z drugiej zaraz dodaje, 
że budynek sądeckiego Oddziału nie 
pozostanie pusty: – Powstaną dwie 
jednostki administracyjne, jeszcze 
nie mogę powiedzieć, jakie. Ale za-
gwarantują miejsca pracy.

Czyli jednak likwidacja jest 
przesądzona?

***
Andrzej Czerwiński nie wydaje 

się być mocno przejęty sprawą po-
zbawiania zatrudnienia sądeczan 
przez prywatnych przedsiębior-
ców, którzy w Nowym Sączu mają 
oddziały swoich firm. W ostatnich 
tygodniach ich likwidację zapowie-
działa firma Cefarm, zatrudniająca 
blisko 30 osób, oraz Orange Custo-
mers Service sp. z o.o., gdzie pra-
cuje 80 ludzi. 

– To na pewno osobista tragedia 
dla tych 30 i 80 osób, ale patrząc 
na rozwój gospodarczy regionu, nie 
należy być tak sceptycznym – mó-
wił poseł w RTK. 

Inaczej na sądecki rynek pra-
cy spogląda prezydent Nowego Są-
cza Ryszard Nowak. Przynajmniej 
można tak wnioskować po piśmie, 
jakie wystosował do prezesa Zarzą-
du Orange Customer Service Jakuba 
Kłoczewiaka, prosząc o ponowne 
przeanalizowanie zamierzeń wo-
bec sądeckiej placówki. 

„[…] Rynek pracy w naszym mie-
ście jest – delikatnie mówiąc – bar-
dzo skromny – pisze prezydent. 
– W ostatnich tygodniach to kolej-
na wiadomość o ograniczeniu lub 
likwidacji dziesiątek miejsc pra-
cy na terenie Nowego Sącza. Proszę 
również wyważyć przy podejmo-
waniu tych decyzji kwestie kosztów 
społecznych dla naszego regionu. 

Ewentualna decyzja Waszej firmy 
o likwidacji placówki, będzie jesz-
cze jednym przykładem marginali-
zacji naszego miasta i regionu. Pro-
szę również mieć na uwadze, iż dla 
wielu obecnych Pracowników, utra-
ta pracy z niewielką szansą na zna-
lezienie zatrudnienia w naszym re-
gionie oznacza osobisty i rodzinny 
dramat”.

***
Ostateczne decyzje, czy dojdzie 

do grupowych zwolnień i likwidacji 
Oddziału Orange Customers Servi-
ce Sp. z o.o. w Nowym Sączu mają 
zapaść 15 lutego. 

Stanie się jasne czy do grona 4928 
bezrobotnych zarejestrowanych 
w Sądeckim Urzędzie Pracy dołą-
czy kolejnych 80 osób. Z nikłą – jak 
szczerze zauważył prezydent No-
wak – szansą na zalezienie zatrud-
nienia w regionie. Na tylu bowiem 
bezrobotnych, SUP w 2012 roku za-
rejestrował jedynie 72 wolne miej-
sca pracy, głównie na stanowiskach: 
pracownik obsługi biura, sprzątacz-
ki czy sprzedawcy. (PEK)

Nowy Sącz do zwolnienia

Wielkość bezrobocia 
rejestrowanego 
w Nowym Sączu 
wyniosła:

– na koniec 2010 r. – 4366
– na koniec 2011 r. – 4485
– na koniec 2012 r. – 4928, z cze-
go najwięcej bezrobotnych jest 
w wieku 25–34 (1598 osób), da-
lej 18–24 l. (988), 45–54 l. (959), 
35–44 l. (931), 55–59 l. (391) 
i 60–64 l. (61).

Zwolnienia grupowe zgłoszone 
do Sądeckiego Urzędu Pracy:
W 2010r. zgłoszono trzy zwolnienia grupowe, które dotyczyły 54 osób, 
w tym 31 pracowników zgłoszonych przez PZU Życie SA i 19 – Zakład Gar-
mażeryjno–Wędliniarski Stanisław Poręba. 
W 2011 r. zarejestrowano dwa zwolnienia grupowe, dotyczące 11 osób, 
w tym 10 zgłoszonych przez Telekomunikację Polską SA. 
W 2012 r. odnotowano 9 zwolnień grupowych. Zgłoszono do zwolnienia 98 
osób, w tym zrealizowano 73 zwolnienia. W tym 41 osób zgłosiło PKS SA w. 
Likwidacji, ostatecznie zrealizowano 17. PKO Bank Polski – 15 osób, Powia-
towa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna – 12, zrealizowano 11, PKP Polskie 
Linie Kolejowe – 5.

Będą cięcia, szkoły czeka 
program oszczędnościowy
ROZMOWA  z BOŻENĄ JAWOR, wiceprezydent Nowego Sącza

– Czyli w tym roku nie będzie decyzji 
o likwidacji…

– Ale będą inne cięcia. Będą 
ograniczenia zdecydowane. Będzie-
my się przypatrywać, ile jest osób 
zatrudnionych w szkole oraz jaka 
jest różnica między tym, co do-
stajemy w subwencji na tę szkołę, 
a tym, ile na nią wydajemy. Dyrek-
torzy zdecydowanie muszą przygo-
tować program oszczędnościowy.

– Ale na czym mają oszczędzać?
– Na wielu rzeczach. Może jak 

się kończy umowa z elektrownią, 
to trzeba spróbować negocjować 
cenę za prąd, albo poszukać inne-
go dostawcy?
– A w przyszłym roku można się spo-
dziewać decyzji o rozwiązaniu kolej-
nych placówek?

– Być może tak, być może nie. 
Może po prostu będziemy je łą-
czyć w jakieś zespoły. W danym 
roku, jak się likwiduje szkołę, 
to nie ma żadnych oszczędności, 
bo trzeba dać odprawy. W więk-
szości wypadków dziewięcio-
miesięczne, a na to też pieniędzy 
nie mamy.
– Co będzie z nauczycielami z likwido-
wanych szkół?

– Jeżeli są dobrzy, to być może 
gdzieś zastąpią nauczycieli idących 
na emeryturę. Są też osoby, któ-
re mogą skorzystać z wcześniejszej 
emerytury i takie, które uczą w tej 
placówce po parę godzin, a pół etatu 
albo cały mają w innej szkole.

Rozmawiała 
BERNADETA WASZKIELEWICZ

Rada Miasta Nowego Sącza zgodzi-
ła się na rozwiązanie Zespołu Szkół 
Podstawowo–Gimnazjalnych nr 3 
przy ul. Lwowskiej. Ma to dać mia-
stu ponad milion złotych oszczęd-
ności. Szkoła ma też problemy pro-
kuratorskie: kontrola zlecona przez 
miasto w 2011 r. wykazała niepra-
widłowości, m.in. zawyżanie liczby 
uczniów, by uzyskać wyższą sub-
wencję i zatrudnianie nauczycie-
li bez wymaganych kwalifikacji. Jak 
mówił prezydent Ryszard Nowak, 
kilka nieprawidłowości może nosić 
znamiona przestępstwa. Odwołano 
wtedy dyrektora zespołu.
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W każdy czwartek 
w sądeckiej restauracji 

McDonald’s McDonald’s 
wraz z zamówionym 

zestawem otrzymasz 

„Dobry Tygodnik 

Sądecki”. 

Zafunduj sobie 
podwójną 
przyjemność!

Spartakiada 
w Ptaszkowej 

Blisko 500 zawodników 
ze szkół podstawowych, gimna-
zjów oraz uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z ca-
łej Małopolski wzięło udział 
w 58. Zintegrowanej Zimowej 
Spartakiadzie Dziecięcej o Me-
moriał Romana Stramki i Zbi-
gniewa Kmiecia na stokach Ja-
worza w Ptaszkowej. Najmłodszy 
uczestnik zawodów miał 2,5 roku. 

Dziewczyna Roku 
z Tęgoborzy 

W Krakowie ogłoszono wy-
niki światowego konkursu 
Dziewczyna Roku 2012. Laure-
atką została pochodząca z Tę-
goborzy 19–letnia Aleksandra 
Ziółkowska, licealistka z Jezuic-
kiego Centrum Edukacji w No-
wym Sączu. Ola bierze udział 
w licznych prestiżowych poka-
zach mody, była finalistką Miss 
Polonia Ziemi Sądeckiej. Obec-
nie przygotowuje się do karie-
ry w zagranicznym modelingu. 
Otrzymała propozycje od to-
powych agencji Mediolanu czy 

Tokio. Konkurs od sześciu lat 
organizuje Redakcja Stylowego 
Magazynu Studenckiego wyda-
wanego przez red. Leszka Rafal-
skiego (www.magazynsms.pl) 
i Rores Models. W tegorocznej 
edycji głosowali internauci z 37 
krajów. Wybierali spośród 25 
kandydatek.

Komendant 
Koział przechodzi 
na emeryturę

Komendant Miejski Policji 
w Nowym Sączu insp. mgr Hen-
ryk Koział przechodzi na eme-
ryturę. Nowym szefem sądec-
kiej policji zostanie insp. Marek 
Rudnik, obecny komendant 
Komendy Powiatowej Policji 
w Bochni. Zmiany w kierow-
nictwie KMP w Nowym Sączu 
omawiano podczas spotkania 
w ratuszy z prezydentem Ry-
szardem Nowakiem. 

Stary zawód 
w młodej głowie 

W niedzielę w Nowym Są-
czu zakończył się projekt „Sta-
ry zawód w młodej głowie” 
realizowany w ramach pro-
gramu „Młodzież w działaniu”. 
Uczestniczyła w nim młodzież 
z 6 – 2 Hufca Pracy w Niepoło-
micach oraz Czech i Słowacji. 
Przez dziewięć dni poznawa-
li region, sądecki hufiec i po-
głębili temat wymierających 
zawodów.

60
lat żyją w związku małżeńskim sąde-
czanie Krystyna i Adam Zapiórowie. 
Złote Gody (50 lat małżeństwa) świę-
towali 31 stycznia w ratuszu: Aleksan-
dra i Józef Damianowie, Wanda i Jan 
Kociołkowie, Krystyna i Stanisław 
Nosalowie, Maria i Kazimierz Petra-
życcy oraz Krystyna i Józef Zoniowie.

100
lat skończyła sądeczanka Józefa Ma-
ria Sawicka. Mimo wieku jest wciąż 
aktywną osobą. Sama robi zaku-
py, czyta gazety, książki i na bie-
żąco śledzi wydarzenia polityczne 
w kraju. Jej recepta na długowiecz-
ność: praca i modlitwa. 

3400
gospodarstw na terenie Sądecczy-
zny było pozbawionych prądu z po-
wodu awarii. Bez dostępu do ener-
gii elektrycznej zostali mieszkańcy 
Młodowa i Suchej Strugi – 700 go-
spodarstw, Piwnicznej Zdroju 
– 1350, Lipnicy Wielkiej i Podola 
Górowej – 1350 gospodarstw.

54 000
zł wydaje dziennie powiat nowosą-
decki na zimowe utrzymanie dróg. 
Do końca ubiegłego tygodnia wyda-
no na ten cel już 2 mln zł, z zarezer-
wowanych w budżecie na tegoroczną 
zimę 2,5 mln. zł. Jeśli więc intensyw-
ne opady powrócą, będziemy mu-
sieli zabierać ze sobą szuflę w drogę.

OBIEKTYW LICZBY TYGODNIA
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TYDZ IEŃ W SKRÓCIE 

Areszt za znęcanie się 
nad rodziną 

Tymczasowy areszt na okres 
dwóch miesięcy zastosował Sąd Re-
jonowy w Nowym Sączu wobec 46–
letniego mieszkańca Świniarska. 
Mężczyzna podejrzany jest o znęca-
nie się fizyczne i psychiczne nad ro-
dziną. Miał grozić swoim bliskim, że 
pozbawi ich życia, a teraz jemu grozi 
kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. 

Włamanie do spożywczego
Trzech sądeczan, w wieku 17–23 

lat włamało się 29 stycznia do sklepu 
spożywczego na osiedlu Gorzków w 
Nowym Sączu, kradnąc z niego ar-
tykuły spożywcze i pieniądze. Poli-
cja zatrzymała sprawców. Grozi im 
kara pozbawienia wolności do 10 lat.  

Sprawca napadu na bank 
zatrzymany 

Do placówki Banku Spółdzielcze-
go przy ul. Kunegundy w Nowym Są-
czu wszedł zamaskowany mężczyzna. 
Grożąc pracownikom niebezpiecz-
nym przedmiotem, zażądał od nich 
wydania pieniędzy. W obawie o swo-
je życie wydali mu gotówkę – ponad 
25 tys. zł. Mężczyzna schował pienią-
dze do kieszeni kurtki i uciekł. Na-
pad na bank miał miejsce 20 grudnia 
2011r. Śledztwo wszczęte w tej spra-
wie umorzono w marcu ub.r. Sądec-
cy policjanci mimo wszystko nadal 
prowadzili poszukiwania, zbierali do-
wody. Efekt – 31 stycznia zatrzyma-
li 29–latka, podejrzanego o rozbój na 
placówkę. Ponadto przeciwko męż-
czyźnie KMP w Nowym Sączu prowa-
dzi postępowanie w sprawie oszustw 
dokonanych w 2011 roku. Mężczyzna 
pożyczał pieniądze od znajomych, nie 
mając zamiaru ich zwracać.  

Stypendium na chore 
dziecko 

Do 28 lutego br. można składać 
wnioski o roczne stypendium do 
Programu Pomocy Dzieciom. Skie-
rowany jest on do znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej rodzin 
opiekujących się dziećmi, które na 
skutek choroby lub wypadku znala-
zły się w ciężkim stanie klinicznym. 
Wysokość stypendium wynosi 500 
zł.  Wnioski składa się drogą elektro-
niczną, przez internet. Szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie: 
www.dla–dzieci.spes.org.pl. 

Marketing w sieci 
Pracownicy i właściciele sektora 

mikro i małych przedsiębiorstw mogą 
skorzystać ze szkoleń „Marketing w 
sieci” dofinansowanych w 80 procen-
tach ze środków Unii Europejskiej, a 
organizowanych przez Wyższą Szko-
łę Europejską im. ks. Józefa Tischne-
ra. Rekrutacja trwa do 15 lutego br. W 
ramach szkolenia odbędzie się 80 go-
dzin zajęć dostarczających intensyw-
nej, niezbędnej i praktycznej wiedzy 
z zakresu funkcjonowania w interne-
cie. Program obejmuje blok ogólny, a w 
nim: podstawy marketingu w interne-
cie, zasady projektowania stron www i 
zarządzanie nimi, prawne aspekty in-
ternetu oraz pozycjonowanie i mar-
keting w wyszukiwarkach. Szczegó-
ły: Kraków, ul. św. Filipa 25, pokój F3, 
tel. (012) 683–24–94, e–mail: rekruta-
cja.mmmp@wse.krakow.pl.
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Na wiosnę obiekty Instytutu Kultury Fi-
zycznej PWSZ w Nowym Sączu będą 
otwarte dla miejskich klubów sporto-
wych. – To kwestia kilku tygodni – za-
pewnia Józef Kantor, dyrektor Wydziału 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta w No-
wym Sączu. – Rozmawiamy z władzami 
uczelni i pracujemy nad formą udostęp-
niania boiska ze sztuczną nawierzch-
nią, basenu i hali sportowej dla klubów. 
Sprawa dotyczy również wynajmu po-
mieszczeń dla Dunajca i Startu. 

Instytut powstał na terenach klubów 
Start i Dunajec, które PWSZ otrzymał 
od miasta. Budowa całego komplek-
su sportowego została sfinansowa-
na z pieniędzy unijnych, a przepisy 
mówią jednoznacznie: przez pięć lat 
od otwarcia obiektu obowiązuje tzw. 
okres trwałości projektu i w tym czasie 
uczelnia nie może prowadzić działal-
ności komercyjnej, czyli udostępniać 
basenu w celu innym niż statutowy.

– Dopracowujemy szczegóły tej 
nazwijmy to transakcji, bo PWSZ nie 
będzie udostępniał swoich obiektów 
za darmo. Być może będzie to forma 
dotacji, ale to wymagałoby z kolei in-
gerencji w budżet. Cały czas się nad 
tym zastanawiamy – mówi Kantor. 

Bliskość porozumienia potwier-
dza kanclerz PWSZ Zbigniew Zieliń-
ski. – Myślę, że to kwestia miesiąca. 
Pozostały szczegóły do dopracowa-
nia i podpisy pod porozumieniami. 

Kanclerz podkreśla, że uczelnia 
musi mieć na uwadze przede wszyst-
kim działalność statutową, dlatego 
grafik zajęć przeznaczonych dla klu-
bów będzie dostosowany do zajęć 
studenckich. 

Niestety zielone światło dla klubów 
sportowych nie oznacza, że z obiek-
tów będą mogli korzystać wszy-
scy sądeczanie. Przeciętny Kowalski 
obejdzie się smakiem. Przynajmniej 
na razie. 

– To trudny temat – podkreśla 
kanclerz. – Pomijam tu kwestię trwa-
łości projektu i związanych z tym 
ograniczeń. Proszę sobie wyobrazić 
koszty, jakie PWSZ ponosiłaby z ty-
tułu udostępniania. Istnieją furt-
ki, jak porozumienia partnerskie 
ze szkołami. Jednak patrząc na roz-
piskę klubowych potrzeb, to na inne 
zajęcia już po prostu nie będzie miej-
sca ani czasu. 

Przepisy w sprawie trwałości pro-
jektu i związanej z nim braku możli-
wości działalności komercyjnej wład-
na jest zmienić sama Unia Europejska. 
Opłaty mogłyby być pobierane, ale 
musiałyby się równać tylko pono-
szonym kosztom eksploatacyjnym. 
O to może wystąpić jedynie mini-
ster rozwoju regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska. 

(BOG)

KONTROWERSJE.  Wzmożo-
ne kontrole urzędników, weryfika-
cja listy meldunkowej czy zaglądanie 
do pojemników na śmieci. Sądec-
kie samorządy opracowują wła-
sne metody na skuteczne ściąga-
nie opłat za wywóz śmieci po 1 lipca. 
Deklaracje zarządców nieruchomo-
ści czy właścicieli posesji o liczbie 
mieszkańców mogą być ich zdaniem 
niewystarczające. 

W Starym Sączu podatek śmie-
ciowy ma być egzekwowa-
ny dodatkowo na podstawie li-
sty meldunkowej. Jeżeli pojawią 
się wątpliwości, co do informa-
cji zawartych w deklaracji, wów-
czas na tej podstawie decyzją ad-
ministracyjną zostanie nałożona 
na mieszkańców opłata.

– Na pewno trzeba będzie uza-
sadnić, dlaczego osoby znajdu-
jące się na liście meldunkowej 
nie są uwzględnione w deklara-
cji – mówi Jacek Lelek, burmistrz 

Starego Sącza. – Trzeba będzie 
wskazać, w jakiej miejscowości 
ta osoba obecnie przebywa. Bę-
dzie to następnie weryfikowane 
telefonicznie czy pisemnie z inną 
gminą. Jeśli dana osoba nie płaci 
w Starym Sączu, to powinna pła-
cić w tym miejscu, gdzie aktual-
nie mieszka.

Władze Nowego Sącza idą da-
lej i zapowiadają wzmożone kon-
trole posesji. W planach miasta 
jest zastosowanie opłaty miesza-
nej, od zużycia wody i od licz-
by osób w gospodarstwie. Według 
wstępnych założeń, w każ-
dym z tych przypadków będzie 
to na jednego mieszkańca powyżej 
10 zł za segregowane odpady i po-
wyżej 14 zł, jeśli śmieci nie są se-
gregowane. Aby ściąganie tych 
opłat było skuteczne, zapowiada-
ją ścisłą współpracę z sądeckimi 
wodociągami i zarządcami spół-
dzielni. Tam, gdzie będzie to moż-
liwe, urzędnicy magistratu będą 

osobiście monitorować teren 
nieruchomości.

– Będą na przykład spraw-
dzać, jaka jest ilość śmieci czy 
liczba pojemników – mówi wi-
ceprezydent Jerzy Gwiżdż. – Li-
czymy również na samokontrolę 
obywatelską i od czasu do czasu 
informacje na temat czyjejś nie-
rzetelności będą sygnalizowane 
w ratuszu. Jesteśmy przeciwni 
wszelkim donosom, ale zdaję so-
bie sprawy, że one się pojawią, 
bo nikt nie chce być okradany.

Mieszkańcy Nowego Sącza pod-
chodzą do zwiększonych kontro-
li z mieszanymi uczuciami.

– Produkujemy masę śmieci, 
więc jak najbardziej opłata jest 
konieczna – mówi pan Jan, miesz-
kaniec Nowego Sącza. – Ale jestem 
przeciwny takim ścisłym kontro-
lom. To już pierwszy krok do in-
wigilacji, którą mieliśmy w po-
przednim systemie.

MONIKA CHROBAK

Chcesz mieć szybki i wygodny 

dostęp do „Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę z naszej strony 

internetowej lub zarejestruj się, 

by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Mieszkasz w Nowym Sączu?

Jesteś osobą bezrobotną? 

Nie ukończyłeś 25 roku życia lub masz ukończone 50 lat? 

Zamierzasz założyć własną fi rmę?! 
w ramach projektu „Nowy Sącz – Nowa fi rma” 

uzyskasz wsparcie szkoleniowo-doradcze 
oraz 

PIENIĄDZE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY!

Zapraszamy do udziału w projekcie 
Dokumenty rekrutacyjne można składać:

do dnia 22 lutego 2013 r. 

w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146

pokój 307
więcej informacji pod nr tel. 18 442 91 10 wew. 294

oraz na stronie internetowej: www.efs.sup.nowysacz.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut InBIT zaprasza

osoby po 45 roku życia, pracujące  na terenie Nowego Sącza, 
z wykształceniem minimum średnim

 na dofi nansowany z UE 200 godzinny 

Kurs

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
w ramach projektu 

„ZAKSIĘGUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Koszt udziału w kursie: tylko 10% - 267,50 zł

Zajęcie odbywać się będą w Nowym Sączu, 
w godzinach popołudniowych oraz w weekendy

Dodatkowo uczestnicy otrzymują:
  poczęstunek, materiały dydaktyczne, 

pakiety szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu

REKRUTACJA trwa do 15.02.2013r.!!!

ZAPRASZAMY DO NOWEGO 

PUNKTU REKRUTACYJNEGO

CENTRUM „KANA”, ul. Św. Kunegundy 12a
Tel. 18 442 00 80, 18 443 49 29; e-mail: nowysacz@inbit.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.zaksieguj45.pl
Biuro Projektu: Kraków, ul. Szlak 8a/5 Tel. 12 626 01 50/12 617 18 91, e-mail: zaksieguj@inbit.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Urzędnicy zaglądną do naszych śmieci

Kowalski w basenie nie popływa 
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– Porozumienie PWSZ z miejskimi klubami to kwestia miesiąca – zapewnia 
kanclerz uczelni Zbigniew Zieliński (w środku).
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ROZMOWA  z MARKIEM SOWĄ, 

marszałkiem województwa 

małopolskiego 

– Poseł Andrzej Czerwiński, siedząc w tym 
samym miejscu co Pan dzisiaj, powiedział 
dwa dni temu: „Niedługo marszałek wo-
jewództwa przyjedzie do Nowego Sącza 
z dobrymi wiadomościami”… 

– Nie sądzę, żeby miał na my-
śli dzisiejszą wizytę. Raczej ta zapo-
wiedź była związana z faktem fina-
lizacji przez nas pewnego pakietu 
przyszłościowego. Chcemy objąć kil-
ka projektów wsparciem technicz-
nym po to, aby być dobrze przygoto-
wanym na wielkie wyzwania po roku 
2014. Myślę, że zapowiedź pana posła 
dotyczyła bardziej tych tematów. One 
będą przedmiotem naszych rozmów 
w najbliższych dniach i nie chciałbym 
uprzedzać ich dzisiaj. 
– Może zdradzi Pan jednak trochę?

– To mogą być kwestie związane 
z wykorzystaniem turystyki na Sądec-
czyźnie i z układem drogowym. Tyle 
na ten moment. Będą decyzje, będzie-
my informować. 
– Skoro już wywołał Pan temat układu 
drogowego… Jest decyzja środowisko-
wa w sprawie budowy obwodnicy pół-
nocnej Nowego Sącza, ale nie ma na nią 
pieniędzy. Czeka na ciąg dalszy obwod-
nica zachodnia. Jak ten układ napraw-
dę wygląda? 

– Jeszcze trzeba by połączyć ul. Mar-
cinkowicką z Biczycami i mielibyśmy 
obejście Nowego Sącza. Wspólnie z po-
wiatem nowosądeckim będziemy pro-
cedowali decyzję środowiskową ob-
wodnicy zachodniej. Jak to się potoczy, 
czas pokaże. Nie ukrywam, że już dziś 
przygotowujemy się na opracowanie 
nowej dokumentacji, tak aby dociągnąć 
sprawę obwodnicy (północnej) do tego 
miejsca i na tyle, na ile uda się uzyskać 
prawomocne decyzje panu prezyden-
towi. Bardzo się cieszę, bo – biorąc pod 
uwagę turbulencje z uzyskaniem decy-
zji środowiskowej – widać jakiś postęp.
– Sądeczanie na pewno chcieliby dowie-
dzieć się, jaka jest perspektywa realiza-
cji obwodnic. 

– Na część, którą przygotowuje pre-
zydent, dysponujemy decyzją środowi-
skową, więc myślę, że w najbliższym 
czasie spotkam się z nim i spróbuje-
my znaleźć jakieś konkretne rozwiąza-
nia. Jeśli będzie chociaż cień szansy, by 
ta inwestycja mogła być zrealizowana 
jeszcze w obecnym okresie programo-
wania, to zapewne Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego zrobi wszystko, 
aby tak się stało. Dysponując oczywi-
ście ograniczonymi funduszami. Dru-
ga część inwestycji musi być przygo-
towana w 2014 r., żeby jej realizacja 
również mogła się rozpocząć. To daje 
pewną perspektywę – w sumie nie tak 
odległą – żeby obwodnica Nowego Są-
cza była gotowa w 2016 r. 
– Ile czasu Pan jechał dzisiaj z Krakowa 
do Nowego Sącza? 

– Dziś jechałem prosto z domu, spod 
Oświęcimia. Dwie godziny. 
– Bardzo dobry czas.

– Myślę , że autostrada A4 do Brze-
ska w sposób zasadniczy skróciła czas 
dojazdu. 
– A ten nieszczęsny zjazd?

– On nie dotyczy samochodów 
osobowych, więc można powiedzieć, 
że my na nim korzystamy […].

– Do pełni szczęścia komu-
nikacyjnego, jak już po-
wstanie droga do Brze-
ska, będzie nam 
brakowało jeszcze 
szybkiego pociągu…

– Ta sprawa jest 
na wokandzie najpo-
ważniejszych tematów 
od kilku lat. Linia kolejo-
wa Kraków Podłęże Piekiełko 
znalazła się w strategii rozwoju trans-
portu do roku 2020, jak i 2030r. Może 
nie w takich parametrach, jakie by 
nas satysfakcjonowały – nie powy-
żej 160 km na godzinę, a 120. Ale waż-
ne, że znalazła się w dokumencie rzą-
dowym przyjętym dwa–trzy tygodnie 
temu przez Radę Ministrów. To daje 
nam możliwości realnego myślenia nie 
tylko o pracach koncepcyjnych, ale 
i o realizacji tego zadania. 
– Słyszał Pan o pomyśle, zakładającym, 
że kiedy będzie powstawać ta linia kolejo-
wa, będzie musiała powstać również dro-
ga techniczna, którą później można wy-
korzystać jako drogę szybkiego ruchu. 
Fantazja? 

– Pewnie tak. Jak nie mamy żadnej 
drogi szybkiego ruchu do Nowego Są-
cza, to trzeba się skupić na tym, żeby 
powstała ta już zaawansowana plani-
stycznie – do Brzeska. A nie dywago-
wać […].
– Prezydent Nowego Sącza na ostatniej 
sesji powiedział: „Nie dostajemy tutaj pie-
niędzy, bo nazywam się Ryszard Nowak 
i jestem z PiS…”.

– Dla mnie, kto, z jakiej formacji 
startuje, nie ma znaczenia już na drugi 
dzień po wyborach. Prawdą jest oczy-
wiście, że mamy pewne kłopoty ko-
munikacyjne. Myślę, że pan prezydent 
nie jest jednak w stanie wskazać żad-
nych dokumentów, którymi formal-
nie mógłby potwierdzić, że wnioski, 
o które się ubiegał, nie uzyskały wspar-
cia. W odbiorze społecznym tak może 
to wyglądać. Weźmy na przykład kul-
towe orliki, które powstały wszędzie, 
ale nie w Nowym Sącz, a tylko dlatego, 
że taka była wola i wybór władz miasta. 
Prezydent nie należy do osób, które by-
łyby zainteresowane częstym kontak-
tem. Być może jakaś wina leży po naszej 
stronie? Na usprawiedliwienie mogę 
dodać, że kierowałem do niego wiele 
zaproszeń na spotkania dotyczące róż-
nego rodzaju spraw rozwojowych. Za-
wsze uczestniczą w nich albo zastępca, 
albo sekretarz. Nigdy nie było pana pre-
zydenta. Mam nadzieję, że to się zmieni, 
bo taki kontakt jest potrzebny, choć-
by po to, by rozwiązywać problemy 
ważne dla mieszkańców Nowego Są-
cza. Zostały jeszcze dwa lata. Jak je do-
brze wykorzystamy, może ten obraz się 
nieco zmieni. 
– Na tej samej sesji poseł Andrzej Czer-
wiński, chyba trochę w Pańskim imie-
niu, tłumaczył się, że odwołanie spotkania 
poświęconego problemom komuni-
kacyjnym Sądecczyzny i Nowego Są-
cza, w których miał uczestniczyć starosta 
i prezydent, nie było celowe.

– Nie było umówionego w tej spra-
wie żadnego spotkania. Tyle mogę po-
wiedzieć. Pan starosta Golonka prosił 
o nie, ale w tym czasie jego zaaranżo-
wanie nie było możliwe. Takim spra-
wom trudno poświęcić 5–10 minut. 
– Prosto po naszej rozmowie, idzie 
Pan na spotkanie ze związkowcami 

do sądeckiego szpitala. 
Co Pan im powie?

– Jestem zwolen-
nikiem prowadze-
nia dialogu i otwarty 
na dyskusję, zwłasz-
cza, że jest takie 

oczekiwanie zarów-
no ze strony przedsta-

wicieli personelu szpitala, 
jak i związków zawodowych, 

którzy w adresowanym do mnie piśmie 
wyartykułowali swoje argumenty. Nie 
ukrywam, że jesteśmy w jakieś mie-
rze zaskoczeni aż taką skalą reakcji po-
parcia dla dyrektora Puszki, bo wyda-
je nam się, że nasza decyzja z ubiegłego 
tygodnia była podejmowana w opar-
ciu o dwa niezwykle istotne elemen-
ty, które w tej debacie kompletnie nie 
funkcjonują. Po pierwsze – to kwestia 
sytuacji finansowej szpitala i ona – de-
likatnie rzecz ujmując – nie jest zado-
walająca. Biorąc pod uwagę wszystkie 
składniki mogę powiedzieć, że szpital 
sądecki wśród wszystkich szpitali, dla 
których województwo jest albo wła-
ścicielem, albo organem założyciel-
ski, ma najtrudniejszą sytuację finan-
sową . To nie stało się z dnia na dzień 
– to element decyzji podejmowanych 
dwa lata temu, a które w ostatnich 
dniach zostały sfinalizowane i dzisiaj 
mają inny wymiar. Mam na myśli dwa 
aspekty. Po pierwsze – kwestia długich 
zapewnień, że szpital ma prawo do-
chodzenia roszczeń z tytułu nadwyko-
nań. Grudniowa ugoda z NFZ pokazała, 
że nie będzie 14 milionów za to, a tylko 
3,7. Drugi element to kwestia zawar-
tych pewnych zmian zobowiązań krót-
koterminowych na długoterminowe 
na zupełnie nierynkowych zasadach. 
Kilkunastoprocentowe oprocentowa-
nie powoduje i będzie powodowało 
również duże problemy z płynnością 
finansową.
– To są główne zarzuty wobec dyrektora 
Artura Puszki?

– To jest jeden obszar – finanso-
wy, który chcę pokazać i uzmysłowić 
przedstawicielom szpitala, że ta sytu-
acja jest po prostu trudna. To też jest 
efektem tego, że w sadeckim szpitalu 
nie było przeprowadzanych procesów 
restrukturyzacyjnych. Drugi element, 
na który chcę zwrócić uwagę, a któ-
ry zabrzmi może paradoksalnie – na-
prawdę nas nie satysfakcjonuje tempo 

uruchamiania ośrodka onkologicznego. 
Po pierwsze to duży kompleks i jego nie 
da się utrzymać pięciomilionową do-
tacją na prowadzenie świadczeń. Ten 
kontrakt z NFZ musi być grubo na po-
nad 20 milionów złotych. Część kon-
traktu w naszej ocenie jest zawarta z ty-
tułu pewnych zaniedbań ostatniego 
roku. Dzisiaj trzeba się skupić na tym, 
by wszystkie elementy, które unie-
możliwiają zawarcie tego kontraktu, 
zostały usunięte. Nie jestem zaintereso-
wany faktem pogłębiania kryzysu. Jeśli 
w wyniku tych spotkań dojdę do prze-
konania, że trzeba prolongować szan-
se i pozwolić dyrektorowi Puszce sfi-
nalizować temat w całości, to jutro być 
może taką decyzje o uchyleniu jego od-
wołania podejmiemy. 
– Podczas tych spotkań, słowa obrony 
dyrektora Puszki będą decydujące?

– Nie. Ale, jak powiedziałem, nie 
jesteśmy zainteresowani pogłębia-
niem kryzysu. W mojej ocenie to za-
skoczenie. Sądzę, że jednoznacznie 
pozytywny obraz, który wyłaniał się 
na przestrzeni ostatniego tygodnia, 
do końca nie jest prawdziwy, biorąc 
choćby wspomniane przeze mnie ele-
menty. Radni domagają się kontroli 
i weryfikacji […]. 
– Możemy powiedzieć w środę, na dzień 
przed posiedzeniem zarządu, że jutro dy-
rektor Puszko będzie dyrektorem szpitala? 

– Mamy dziwną sytuację, bo jak 
wiadomo dyrektor Puszko opuścił po-
siedzenie zarządu w ubiegłym tygodniu 
i uchwały formalnie nie przyjął do wia-
domości . Więc dziś – w świetle faktów 
– jest dyrektorem szpitala i pewnie też 
jeszcze będzie nim jutro.
– Ile projektów aplikujących o finasowa-
nie ze środków unijnych wpłynęło do wo-
jewództwa z Sądecczyzny. Czyta Pan je 
do poduszki?

– Nawet mogę powiedzieć, że sub-
region sądecki mam już prawie w ca-
łości przeglądnięty. Łącznie wpłynęło 
660 projektów, a z regionu sądeckiego 
około 70. Dokonaliśmy już pierwszej 
weryfikacji. To dopiero otwiera pracę 
nad tymi projektami. 
– Któryś z sądeckich projektów szczegól-
nie się Panu spodobał?

– Są nowe pomysły na zagospoda-
rowanie Jeziora Rożnowskiego. W mo-
jej ocenie akweny wodne w Małopol-
sce są kompletnie niewykorzystane dla 
funkcji turystycznych, gospodarczych. 

Mają w sobie jeszcze ogromną rezerwę. 
Jest jeszcze ciekawy pomysł stworzenia 
całorocznej oferty centrum aktywnego 
wypoczynku w dolinie Popradu – Sied-
miu Dolin. Trzeba jeszcze znaleźć jakiś 
kompromis środowiskowy. 
– W przypadku Siedmiu Dolin to się 
od kilku lat nie udaje…

– W komitecie regionu zabiegałem 
, aby być sprawozdawcą opinii dla dy-
rektywy Komisji Europejskiej odnośnie 
oceny oddziaływania na środowisko. 
Chciałbym wyraźnie zasygnalizować 
te kwestie związane z paraliżowaniem 
inwestycji . Jestem po pierwszym spo-
tkaniu z przedstawicielami Komisji Eu-
ropejskiej i muszę powiedzieć, że w ich 
ocenie argumenty, które przedkłada-
liśmy były przyjmowane z ogromnym 
zdziwieniem. […] Biorąc pod uwagę 
kwestię nadrzędną – ochronę środo-
wiska naturalnego – myślę, że trzeba 
stworzyć taką procedurę, która będzie 
dawała szanse rozwojowe i nie będzie 
paraliżowała za wszelką cenę – a z tym 
mamy do czynienia dzisiaj– różnych 
inicjatyw. 
– To, co Pan mówi, to pierwsze zielone 
światło dla tej inwestycji?

– Ile będzie możliwe do uratowania 
z tego projektu, to na pewno będziemy 
chcieli uratować.
– A da się jeszcze uratować Karpacki Od-
dział Straży Granicznej w Nowym Sączu?

– To jest trudny temat, bo rozkaz 
został zakomunikowany w ubiegłym 
miesiącu. W ramach reorganizacji ma 
powstać śląsko–małopolski oddział, 
co prawda niestety z siedzibą w Raci-
borzu. […] Mam nadzieję, że będzie do-
brze funkcjonował…
– W zmienionej strukturze…

– Chyba niestety już w zmienio-
nej strukturze. […] Każdy z nas, myślę, 
ma świadomość, że utrzymywanie tych 
wszystkich pododdziałów na dłuższą 
metę nie było po prostu możliwe. Nie 
mówię tu o Nowym Sączu, bardziej 
mam na myśli przykład Żywca czy Piw-
nicznej Zdroju.
– Jest jakaś nadzieja dla funkcjonariuszy 
KOSG, że nie wszyscy będą musieli szukać 
nowej pracy…

– Mam wręcz zapewnienie, że zo-
staną w Nowym Sączu. 

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ, 
Wykorzystano fragmenty wywiadu 

udzielonego dla Regionalnej Telewizji 
Kablowej w Nowym Sączu

R E K L A M A

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

Nie jestem zainteresowany faktem pogłębiania kryzysu
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POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob-fi nance.pl

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

ul. Sobieskiego 14A
tel. 504-747-102 
Nowy Sącz 

tel. 504-747-244

R E K L A M A

tel. 18 547 60 88, 18 442 30 41 www.ubezpieczenia.sacz.pl

Kancelaria Ubezpieczeń Marek Sekuła

UBEZPIECZAJĄC SIĘ U NAS WSPIERASZ 
STOWARZYSZENIE GNIAZDO

Tylu zabawnych opowieści o współczesnym Nowym Sączu 
i jego mieszkańcach jeszcze nikt nie zgromadził w jednym miejscu. 

Mniej i bardziej znani sądeczanie, od strony z jakiej 
ich dotychczas nie znałeś. Żartobliwie i nostalgicznie, 

pikantnie i w sosie własnym. 200 stron lektury, 
od której nie będziesz się mógł oderwać.

Szukaj m.in. w Empiku w Centrum Handlowym Europa II.
O G Ł O S Z E N I E  W Ł A S N E  W Y D A W C Y

Wojciech Molendowicz

Najbardziej plotkarska ksi ka w 720-letniej historii Nowego S cza

OGŁOSZENIE DROBNE

SPRZEDAM działki budowlane 
w Chodorowej gmina Grybów, 
cena 2000 zł za ar. Wiado-
mość tel. 502 696 320.

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 
– produkcja, montaż, 

tel. 696–027–993.

ROZMOWA  z RENATĄ KONAR, 
córką Tadeusza Dymla ps. 
„Srebrny”, walczącą o dobre 
imię ojca podejrzewanego 
o kolaborację z Niemcami podczas 
II wojny światowej.

– Ostatni tekst w „Dobrym Tygodniku Sądec-
kim” w rocznicę wysadzenia nowosądeckie-
go zamku wywołał dyskusję na temat okolicz-
ności tego zdarzenia i roli, jaką odegrał w niej 
Pani ojciec Tadeusz Dymel ps. „Srebrny”.

– Bardzo to poruszyło naszą rodzinę. 
Bo historia oparta na dokumentach i rela-
cjach świadków, o którą walczymy wiele 
lat, wygląda inaczej. Nie ma najmniejszych 
dowodów na to, by mój ojciec współpraco-
wał z gestapo. Wręcz przeciwnie, jest spo-
ro dowodów, które wskazują, że tak nie 
było. Niestety niektóre dokumenty, jak 
dowiedzieliśmy się w listopadzie ubiegłe-
go roku, są objęte klauzulą tajności. W po-
stępowaniu Sądu Apelacyjnego w Krako-
wie z 1996 r. w sprawie rehabilitacji Heleny, 
mojej mamy, skazanej w 1948 r. wyrokiem 
Sądu Wojskowego na 10 lat więzienia, „za 
usiłowanie obalenia panującego ustroju lu-
dowego, posiadanie broni, udział w niele-
galnej organizacji „Wiarusy” oraz za pomoc 
w ucieczce męża z rozprawy”. Sąd zawyro-
kował: „…co zaś się tyczy powodu aresz-
towania Tadeusza Dymla, a to kolaboracji, 
trzeba zauważyć, że nie jest to udowodnio-
ne, ani nie było dowiedzione ówcześnie, 
a mogło być znanym z praktyki pretekstem 
do represjonowania zbrojnego podziemia”.
– Jaki wpływ na postrzeganie działalności 
„Srebrnego” w czasie okupacji miała osoba 
Juliana Zubka „Tatara”?

– Ogromny niestety. Pokutuje pogląd 
oparty na nieuzasadnionych, wręcz absur-
dalnych podejrzeniach Juliana Zubka, oraz 
Leopolda Frőhlicha, kolonisty niemiec-
kiego, wyznaczonego przez Juliana Zub-
ka na „szefa wywiadu” w swoim oddziale, 

którzy relacjonowali , że Tadeusz Dymel 
był konfidentem niemieckim. Jak poka-
zały jednak rodzinne badania archiwów, 
prace historyków IPN, czy wreszcie Jó-
zefa Bieńka, osoby najbardziej zoriento-
wanej w sądeckiej konspiracji – prowa-
dzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
– dowodzą, że oskarżenia te nie były ni-
czym poparte. Ostatecznie zarzuty kola-
boracji nie zostały stwierdzone.
– Skąd się więc brały te podejrzenia?

– Insynuacje mógł ułatwiać fakt, 
że ojciec urodził się w Castrop w West-
falii, gdzie rodzice wraz z rodziną wy-
emigrowali za chlebem z Piekar Gnieź-
nieńskich. Do Piekar rodzina wróciła 20 
marca 1922 r. W roku 1933 ojciec ukoń-
czył Podoficerską Szkołę Piechoty w Ko-
ninie i dostał przydział do 21 Dywizji 
Strzelców Górskich w Bielsku Białej i 1 
Pułku Strzelców Podhalańskich w No-
wym Sączu, z którym to Pułkiem prze-
szedł szlak bojowy w wojnie obronnej 
1939 r. Znał świetnie język niemiecki, 
więc po wstąpieniu do Związku Wal-
ki Zbrojnej zajmował się pracą wywia-
dowczą, pracując okresowo jako kelner 
w dawnym lokalu 1 PSP w Nowym Są-
czu o nazwie „Bar Hanka” w kamienicy 
Sterna. Praca ta umożliwiała mu zbie-
ranie danych wywiadowczych podczas 
rozmów z przebywającymi w lokalu żoł-
nierzami niemieckimi. Stąd też może go 
podejrzewano. Nigdy w stosunku do nie-
go, tak AK, jak BCh nie prowadziły do-
chodzeń w sprawie podejrzeń o współ-
pracę z gestapo. 
– Czy mogły zadecydować tu po prostu 
dość niskie pobudki, jak chęć odegrania się, 
czy rywalizacja dwóch ważnych osobistości 
walki podziemnej?

– Możliwe. Matka podejrzewała, 
że przyczyną mogły być wzajemne ani-
mozje z czasu, gdy Julian Zubek odbywał 
czynną służbę wojskową w 1 PSP, pod-
czas gdy ojciec pełnił służbę zawodowe-
go podoficera. Dotyczyły one podobno 

również rywalizacji sportowych, gdzie 
ojciec, jako znakomity narciarz, wygry-
wał dywizyjne zawody sportowe. Nato-
miast Leopold Frőhlich, właściciel Fa-
bryki Pługów w Nowym Sączu, wraz 
z bratem Karolem pracujący na rzecz 
Niemców, miał zatarg na tle spraw fi-
nansowych, kiedy ojciec był współwła-
ścicielem firmy transportowej świad-
czącej sporadycznie usługi na rzecz tej 
fabryki. 
– Julian Zubek we wspomnieniach jak 
i wiele innych osób piszących o latach oku-
pacji zarzuca Pani ojcu, że współpracował 
z partyzantką radziecką.

– Niezbitym faktem historycznym 
jest, że z partyzantką radziecką płk. 
Iwana Zołotara współpracowały wszyst-
kie polskie organizacje podziemne z tego 
okresu. Szczególnie bliską współpracę 
z partyzantką radziecką, jak i z samym 
Zołotarem utrzymywał Julian Zubek, 
przekazując właśnie jemu zdobywa-
ne dane wywiadowcze, różne informa-
cje, o czym zresztą sam pisze w wyda-
nej książce „Ze wspomnień kuriera”.
– Wróćmy do sprawy wysadzenia zamku.

– Zamek wysadził Oddział BCh z kom-
panii „Zyndram”, wydzielony pluton 
ds. dywersji i wywiadu ps. „Odwet” 
– Edward Skórnóg ps. „Szatan” i Wi-
told Młyniec pod dowództwem Tade-
usza Dymla. Wiedzieli, że w podziemiach 
zamku zmagazynowano duże ilości ma-
teriałów wybuchowych, broni i amu-
nicji. Wiedzieli też, że materiały wybu-
chowe mają służyć wysadzeniu zapory 
rożnowskiej, mostów drogowych i kole-
jowych oraz innych punktów strategicz-
nych. Natomiast zmagazynowanie bro-
ni i amunicji miało służyć wycofującym 
się jednostkom frontowym Wermachtu 
do obrony na linii Dunajca. Warto poczy-
tać opracowania Józefa Bieńka publiko-
wane w Rocznikach Sądeckich i orygi-
nalne zeznania Witolda Młyńca.

Rozmawiał (RAF)

Śladem naszych publikacji

Historia jest bardziej skomplikowana

Tadeusz Dymel zginął w obławie zorgani-
zowanej przez UB i Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego w Rabce 21 październi-
ka 1948 r. Działalność partyzancka Tadeusza 
Dymla ps. „Srebrny”, przedostatniego do-
wódcy oddziału Wiarusy, została uhonoro-
wana odczytaniem jego nazwiska w „Apelu 
poległych” podczas odsłonięcia pomni-
ka Żołnierzy Wyklętych w Gorcach w dniu 
12 sierpnia 2012 r. Na pomniku umiesz-
czono napis: Pamięci Żołnierzy Konfede-
racji Tatrzańskiej, Armii Krajowej, Ludowej 
Straży Bezpieczeństwa, Zgrupowania „Bły-
skawica” Józefa Kurasia „Ognia”, oddzia-
łu „Wiarusy” walczących w Gorcach w latach 
1942–1949 o niepodległość Polski i wolność 
człowieka z niemieckim i komunistycznym 
zniewoleniem. 
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Tradycyjny smak, zniewalający zapach, przytulne wnętrze. 
Te trzy proste określenia perfekcyjnie charakteryzują naszą re-
staurację. Basztowa to miejsce, gdzie Twoje podniebienie będzie 
rozkoszować się ucztą godną średniowiecznych królów, a do-
mowy budżet nie zostanie nadszarpnięty. Czekamy na Ciebie! 

Organizujemy przyjęcia weselne, komunie, chrzciny, imieniny, 
rocznice, uroczyste obiady po pogrzebach, imprezy okoliczno-

ściowe. Serwujemy wyśmienity catering na każdą okazję!

Telefon: 18- 441-82-35
502-649-002
basztowa0@op.pl
Adres: Lwowska 43 Nowy Sącz

PRZYSMAK
Prowadzisz restaurację, cukiernię? Chcesz podzielić się z naszymi 
Czytelnikami smacznym przepisem? Zapraszamy na nasze łamy 

(więcej informacji pod nr tel. 785-340-410). Dziś wraz z restauracją 
Basztowa w Nowym Sączu polecamy:

Golonkę po bawarsku

(serwowaną w restauracji nieprzerwanie od 21 lat)

2 golonki
1,5 szklanki jasnego piwa

gałązka rozmarynu
ziarna jałowca

liść laurowy
łyżka tłuszczu

pieprz
sól

Golonki opalić, oskrobać, umyć, natrzeć solą, pieprzem. Dodać 
rozmaryn, ziarna jałowca, liść laurowy. Odstawić do lodówki na 
jeden dzień. Drugiego dnia zrumienić ze wszystkich stron na moc-
no rozgrzanym tłuszczu. Przełożyć z patelni do rondla. Wlać piwo 
i 0,5szkl.wody.Dusić pod przykryciem na małym ogniu ok.3 godz.

Alicja Derkowska 
powiedziała mu 
kiedyś, że może. Tak 
się zaczęło. Teraz nie 
brakuje mu pomysłów. 
Lider przyszłości, 
ambitny menager, 
kreuje przestrzeń wokół 
siebie, sadząc drzewa 
– ROZMOWA  z JACKIEM 
POWAŁKĄ.

– Na warszawskich Kabatach brako-
wało Panu bliskości sądeckiej przyro-
dy? Stąd „Nasz Park”?

– Tak, bo w którym mieście 
można autobusem miejskim poje-
chać do Poręby albo w inne piękne 
okolice, po prostu wysiąść na po-
lanach, na których rosną jeży-
ny i zwyczajnie je zbierać? Gdzie 
można wysiąść z autobusu, przejść 
w poprzek przez las, znaleźć się 
na czerwonym szlaku i wrócić 
przez Rytro? Tylko w Nowym Są-
czu! Tak też się zaczęło. Wiosną 
stałem na swoim warszawskim 
balkonie i patrzyłem na ten blisko 
hektar ziemi, umęczonej, na któ-
rej nic nie rosło. Zdenerwowa-
łem się i znając opinie sąsiadów 
i wielokrotne apele do władz, za-
cząłem działać. W ciągu trzech lat 
wspólnie z sąsiadami posadziliśmy 
przeszło 120 drzew i kilka tysięcy 
krzewów. Teraz można wysiąść 
na ostatniej stacji metra i znaleźć 
się w zielonej oazie.
– Dobrym pomysłem było sadze-
nie drzew z dedykacjami. Dzię-
ki temu mieszkańcy naprawdę się 
zaangażowali. 

– Na szczęście na WSB–NLU 
miałem psychologię z panią prof. 
Haliną Tomalską i to psychologię 
praktyczną. Nie chodzi o sztukę 
manipulacji, tylko sztukę wy-
wierania wpływu na ludzi. Każ-
dy jest komuś za coś wdzięczny, 
każdy chce komuś powiedzieć, 
jak bardzo kocha – okazanie 
tego poprzez drzewko, które 
rośnie, rozwija się i pewnie bę-
dzie rosło, nawet gdy nas już 
nie będzie, okazało się strzałem 
w dziesiątkę.
– A wiosną ubiegłego roku kolejna 
Pana zielona akcja – „PioSęki, czy-
li drzewa przebojów”.

– Akcję prowadziliśmy wspól-
nie z Radiową Trójką. Zaintere-
sowani mogli bezpłatnie odebrać 
sadzonkę oraz zamówić pamiąt-
kowe tabliczki z dedykacjami dla 
odbiorców drzewka. W ten spo-
sób 50 tys. drzew zostało posa-
dzonych, z czego 30 największych 
przypilnowałem, aby rosło w No-
wym Sączu.
– Ile drzew Pan osobiście posadził?

– Około 150, osobiście, czyli 
począwszy od wykopania siedem-
dziesięciocentymetrowego dołu, 
bo ja sadzę duże drzewa. Ale po-
czątki były trudne, nie ma u nas 
zaufania społecznego, wszyscy 
od razu szukają, jakiż też on ma 
w tym interes.
– Dzięki tym akcjom stał się Pan zna-
ny, dziecięce marzenie o „chłopcu 
z plakatu” się spełniło? Więc jaki Pan 
miał w tym interes?

– Tak, to nie było bezintere-
sowne, bo… ja mam niesamowitą 
frajdę widząc, ile radości można 
dać innym. Życie w parku samo się 
animuje, jest tu ławeczka, latem 
zajęcia fitnessu na trawie, jest nie-
wielka trzymetrowa górka, którą 
nielegalnie usypałem, a przy któ-
rej w sobotę widziałem kolejkę 20 
osób, które ustalały kolejność zjaz-
dów. Każdy może zorganizować 
swoją przestrzeń, żeby się w niej 
lepiej żyło. Więc w tym sensie 
to nie jest bezinteresowne. A chło-
piec z plakatu? Zrealizowałem 
to marzenie 12 lat temu, gdy zna-
lazłem się na okładce „Wprost”.

– Jako lider przyszłości, przedsta-
wiciel generacji XXL, czyli global-
nej elity.

– Nie będę zaprzeczał, 
że to karmi próżność. Ale wy-
daje mi się, że pozostałem sobą, 
jestem Jackiem o nieokiełzna-
nej kreatywności, który ma gro-
no fantastycznych przyjaciół, dla 
którego życie jest po to, żeby je 
optymalnie wykorzystać.
– Dyrektor Alicja Derkowska jest 
z Pana dumna?

– Tak naprawdę to jej zawdzię-
czam najwięcej. Gdy uczyłem się 
w Liceum „SPLOT”, to ona po-
wiedziała mi: Jacku, ty możesz. 
Ona była tą, która we mnie uwie-
rzyła. I ja też w to uwierzyłem. 
Drugą taką osobą była Ewa An-
drzejewska, która nauczyła mnie, 
po pierwsze, że trzeba umieć zro-
zumieć motywacje urzędnika, 
a po drugie, że trzeba zbierać wo-
kół siebie ludzi, którzy są pasjona-
tami i umieć ich zaprząc do wiel-
kich rzeczy.
– Pan korzysta z tej nauki, szkoda 
tylko, że nie w Nowym Sączu.

– Ale ja nigdy z Nowym Są-
czem nie zerwałem. W Sączu by-
wam, tu tata z rodziną prowadzi 
rodzinny dom dziecka, w Paszy-
nie mam sad, a w Tabaszowej nad 
Jeziorem Rożnowskim domek let-
niskowy. Żal mi tego jeziora jak 
diabli. Dlatego marzy mi się, żeby 
z Beskidu Sądeckiego zrobić Eu-
ropejskie Centrum SPA. Proszę 
spojrzeć na argentyńskie El Ca-
lafate, które ma jeden z najwięk-
szych lodowców dostępnych dla 
zwiedzających. Tam przedsta-
wiciele miejscowości z regionu 
stworzyli wspólną strategię. Mia-
sto dynamicznie się rozwija, ścią-
gają setki turystów, powstało lot-
nisko, infrastruktura, gadżety, 
rozrywka, plany wycieczek fa-
kultatywnych. Wszystko dzię-
ki temu, że umieli zdefiniować 
swój produkt. Beskid Sądecki ma 
ten sam potencjał, potrzebna jest 
tylko strategia.
– Nie ciągnie Pana do polityki?

– A trzeba zajmować się poli-
tyką, żeby zrobić coś dla innych? 
Każdy z nas jest odpowiedzialny 
za jakiś fragment rzeczywistości. 
Każdy z nas ma, zgodnie z biblijną 
przypowieścią, jakąś ilość talen-
tów. Ja mam dwa talenty – zdol-
ności managerskie i odwagę. Sta-
ram się z nich korzystać.
– Skąd u Pana tyle pomysłów?

– Albert Einstein powiedział, 
że: „Kreatywność to zabawa in-
teligencji”. Może to stąd wynika…
– A zawsze się Panu chce chcieć?

– Czasami jest trudno. Gdy sa-
dziłem pierwsze 15 drzew, padał 
koszmarny deszcz, a wiedziałem, 
że muszę je posadzić, bo inaczej 
ktoś je ukradnie albo połamie. 
Każde drzewko to 500–700 zł, 
pomijam, że kupiłem je z własnej 
kieszeni. Kopałem doły i w tym 
momencie przyjechała straż miej-
ska, domagając się okazania zgo-
dy na sadzenie drzew. Wlepili mi 
mandat… za niszczenie zieleni 
miejskiej. Więc czasem trochę się 
odechciewa.

Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA

Zaprząc pasjonatów do wielkich rzeczy
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Jacek Powałka – urodził się w Za-
kopanem, lata szkolne i stu-
denckie spędził w Nowym Sączu. 
Absolwent WSB–NLU. Doświad-
czenie zawodowe zdobywał m.in. 
w PepsiCo Poland, Polkomtel SA., 
TP SA. Był doradcą prezesa za-
rządu France Telecom w Paryżu 
i dyrektorem marketingu InPost. 
Inicjator akcji społecznych: „Nasz 
Park”, „PioSęki”.

ROZMOWA  z RYSZARDEM 
MIŁKIEM, artystą malarzem 
z Nowego Sącza

– Został Pan zaproszony na Świa-
towe Biennale Sztuki w Londy-
nie poza selekcją. Czym trzeba sobie 
na to zasłużyć?

– To pokłosie ubiegłoroczne-
go Biennale Sztuki w Chiancia-
no, na które wysłałem swoje prace 
i pewnie się spodobały Marie Ga-
gliardi współorganizatorce impre-
zy, właścicielce wielkich galerii we 
Włoszech i właśnie w Londynie. 
Ona zaprosiła mnie do Londynu, 
wypowiadając się o moich obrazach 
w samych superlatywach, stwier-
dziła: „Ryszard, ty wychwytujesz 
subtelności”. Nie wiem, może każ-
dego artystę tak chwali, niemniej 
mile to połechtało moją próżność. 
– Może nie kłamała skoro Pana ob-
raz z serii „Improwizacje różnotema-
tyczne” zdobył podczas Biennale drugą 
nagrodę w kategorii prac na papierze?

– Powiem coś banalnego, ale na-
prawdę nie spodziewałem się żad-
nej nagrody. Na Biennale swoje pra-
ce prezentowało 150 artystów z 40 
krajów. O wygranej dowiedziałem 
się drogą e–mailową. Nie zosta-
łem na wręczeniu nagród, bo bi-
let powrotny miałem już wcze-
śniej zabukowany. Wyjechałem 

z Londynu na dzień przez zakoń-
czeniem imprezy. 
– By wziąć udział w takiej impre-
zie, artysta musi zainwestować. Czy 
to zwrotna inwestycja?

– Dziś, chcąc być artystą, trze-
ba być również dla siebie mena-
dżerem. Romantyczne wyobraże-
nia o utalentowanych jednostkach 
nie przystają do naszych czasów. 
Powiedzenie: „Siedź w kącie, a uj-
rzą cię” dawno przeszło do lamu-
sa. Chcąc zaistnieć na rynku sztuki, 
muszę sam o to zadbać. Mecena-
si nie będą się o mnie zabijać, to ja 
o nich muszę zabiegać. Mój wyjazd 
do Londynu zasponsorował m.in. 
prezydent Nowego Sącza, Sądecka 
Agencja Rozwoju Regionalnego czy 
firma Goldruk, która wydrukowa-
ła folder z moimi pracami. Zaprzy-
jaźniony jestem także z firmą Da-
Vinci, oprawiającą moje obrazy. 
Stale jednak muszę poszukiwać 
nowych sponsorów. Samo wpi-
sowe na Światowe Biennale Sztu-
ki to koszt ponad tysiąca funtów. 
– Udaje się jednak Panu żyć ze sztuki.

– Właśnie dzięki takim impre-
zom. Zostałem zauważony i teraz 
już otrzymuję propozycje od innych 
brytyjskich galerii, które chętnie 
wystawią moje prace. Ponadto 
uczestniczenie w tego typu impre-
zach, daje możliwość poznawania 
ciekawych ludzi, którzy, okazuje 

Obrazu nie można   
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Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwalifi kacja 

wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.

W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców, 

operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań 

zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego. 

ZAPRASZAMY!
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PASJE.  Włada sześcioma języka-
mi. Już podczas studiów zdobył li-
cencję Pilota Grup Zagranicznych. 
Był rikszarzem na Manhattanie, 
a w ubiegłym roku zdał egzami-
ny na przewodnika po Barcelonie. 
Wraz z sądeczaninem Sebastianem 
Mączką o ten tytuł starało się… 600 
kandydatów. 

Oprowadzanie turystów po Barce-
lonie Sebastian traktuje jako hob-
by. Uzupełnienie tego, czym od lat 
zawodowo się zajmuje – organi-
zuje wycieczki dla klientów stat-
ków pasażerskich nie tylko w Bar-
celonie, ale i Valencji, Tarragonie 
czy na Costa Brava. Pracuje dla 
największych światowych gra-
czy na rynku turystyki morskiej: 
Royal Carribean, Costa, MSC, Hol-
land America. Od tego ostatniego 
w 1968 r. został odkupiony flago-
wy statek Polskich Linii Oceanicz-
nych TSS Stefan Batory. Wcześniej 
nazywał się MAASDAM. 

***
Sebastian Mączka, studiując 

marketing i zarządzanie na Aka-
demii Ekonomicznej w Krako-
wie, zdobył licencję Pilota Grup 
Zagranicznych. Wówczas za-
czął podróżować w różne zakąt-
ki świata, na dłużej zakotwicza-
jąc w wybranych miejscach. I tak 
w Nowym Jorku rozpoczął kolej-
ne studia. Pracował jako nauczy-
ciel pomocniczy, ale i przewodnik 
i rykszarz po Central Park i całym 
Manhattanie. Na dłużej udało mu 
się zagrzać miejsce w Barcelonie. 
Mieszka tam już sześć lat. Pra-
cując więc w branży turystycz-
nej postanowił zdobyć licencję 
przewodnika po mieście. Okazja 
nadarza się co kilka lat. W 2009 r. 
zorganizowano „wezwanie do eg-
zaminu”, ale Sebastian nie mógł 
do niego przystąpić, bo nie zdą-
żył zrobić homologacji tytułu uni-
wersyteckiego na czas. Kolejny 
nabór kandydatów na przewod-
ników ogłoszono dopiero w ubie-
głym roku. 

– Tym razem zgłosiło się nad-
spodziewanie dużo kandydatów, 
około 600, z których po egzami-
nie pisemnym do ustnego dosta-
ło się około 200. Połowa odpadła. 
W zasadzie trzeba mieć wiedzę 
na temat całego kraju, nie tyl-
ko z historii, sztuki i kultury, ale 
także znać sytuację ekonomicz-
ną i polityczną Hiszpanii – opo-
wiada przewodnik.

Żeby w ogóle zostać dopusz-
czonym do egzaminu należy mieć 
wykształcenie wyższe i znać dwa 

oficjalne języki: kataloński i hisz-
pański. Sebastian Mączka włada 
jeszcze angielskim, francuskim, 
a pracując z włoskimi firma-
mi poznał ich język w stopniu 
podstawowym. 

– By się porozumieć z Włocha-
mi wystarczy głośno mówić i wy-
machiwać rękami – śmieje się. 

***
Teraz Sebastian Mączka łączy 

swoją zawodową pracę z hobby.
– Rynek turystyczny zmie-

nia się dynamicznie. Wydaje mi 
się, że jestem w dobrym momen-
cie na to, by poświęcić więcej 
czasu na bycie przewodnikiem 
i na podróże. Nowe projekty, jak 
BarcelonaPoPolsku.pl dodatko-
wo mnie motywują – mówi Se-
bastian Mączka. 

BarcelonaPoPolsku.pl po-
czątkowo była stroną infor-
macyjną o Sebastianie i o wy-
cieczkach. Przechodzi właśnie 
metamorfozę. 

– Docelowo ma to być stro-
na informacyjna o Barcelonie 
i sklep internetowy, w którym 
będzie można zakupić np. lot he-
likopterem nad Barceloną, wy-
cieczkę rykszą czy jazdę trójko-
łowcem po wybrzeżu – dodaje 
Mączka.

***
Nie wygląda na to, że szybko 

miałby się znudzić pracą prze-
wodnika po Barcelonie. Choć z tu-
rystami pokonuje ciągle te same 
trasy, to – jak przekonuje – za każ-
dym razem wyglądają one inaczej. 

– Ma na to wpływ wiele czyn-
ników, złożonych jak mozaika 
Gaudiego – stwierdza. – Po czę-
ści Barcelona zmienia się w mo-
ich oczach właśnie dzięki tu-
rystom o różnych potrzebach 
i charakterach. Potrafią zasko-
czyć. Na przykład córka szejka 

arabskiego, stojąc przed bazy-
liką Sagrada Familia, zapyta-
ła: Co to za hotel? Inny z klien-
tów po wycieczce zaproponował 
mi obiad w jednej z najbardziej 
ekskluzywnych restauracji. Nie 
zapomnę także grupy amery-
kańskich studentów. Kiedy je-
chaliśmy do Figueres, złapaliśmy 
gumę. Czekał nas około 15–minu-
towy postój. Okazało się, że obok 
warsztatu samochodowego roz-
ciągały się pola słoneczników. 
Po powrocie do autokaru jed-
na ze studentek powiedziała mi, 
że był to widok jej życia. Mam 
ogromną satysfakcję, kiedy jako 
przewodnik dostarczam zwie-
dzającym Katalonię pozytyw-
nych emocji. 

***
Zdaniem przewodnika, by do-

brze poznać Barcelonę, na zwie-
dzanie trzeba poświęcić co naj-
mniej tydzień. – To nie tylko 
działa Gaudiego, ale też słoń-
ce, plaża, wspaniałe parki, piłka 
nożna, wino, sztuka, nowoczesna 
architektura… – wylicza. 

Co jednak w sytuacji, gdy 
mamy tylko jeden dzień na pobyt 
w hiszpańskim mieście? 

– To problem wielu turystów. 
Barcelona ma dużo do zaofero-
wania. Na pewno na pierwszy 
raz należy zapoznać się z archi-
tekturą Gaudiego (Sagrada Fa-
milia, Casa Batllo czy Park Güell), 
przejść się Barrio Gotico (stare 
miasto) i Las Ramblas, a po dro-
dze zerknąć na rynek La Bo-
queria. Dobrze jest też zobaczyć 
miasto z zamku na Montjuic, no 
i oczywiście spróbować coś z ka-
talońskiej kuchni – proponuje Se-
bastian Mączka i zaprasza na wa-
kacje do Barcelony. Kto wie, może 
będziecie mieli okazję poznać mia-
sto z sądeczaninem. 

KATARZYNA GAJDOSZ

Barcelona po polsku 
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się, chcą ci pomóc. Zachwycony 
moimi pracami Niemiec, pozyskał 
mi nowego mecenasa. Teraz po-
wstaje mój album, który sponso-
ruje… Orlen. 
– Sprzedaje Pan prace galeriom?

– To trochę inaczej funkcjonu-
je. Wysyłam im moje prace – oczy-
wiście za to sam muszę zapłacić 
– a następnie umawiam się z ga-
leriami, ile chcę otrzymać za ob-
raz, jeśli znajdzie się kupiec. Ga-
lerie wieszając go, podaje swoją 
cenę dla klienta. Czasem jest na-
wet 100 procent wyższa od mojej. 
Tak współpracuję z polskimi: Open 
Gallery w Szczecinie czy Klucznik 
Gallery w Gdańsku oraz włoskimi 

i zaczynam z Gagliardi Gallery 
w Londynie.
– Jak dobrze sprzedają się Pana 
obrazy?

– Nie narzekam. Przez rok sprze-
dałem ich około stu. 
– To jak szybko powstają Pana praca?

– Po 30 latach malowania, tech-
nicznie malowanie nie sprawia mi 
żadnych trudności. Czasem dłużej 
czekam na wenę, pomysł, niż go re-
alizuję. Willem de Kooning mawiał: 
„Możesz malować obraz trzy mie-
siące, ale powinien wyglądać tak, 
jakby powstał w ciągu 15 minut”. 
Obraz musi mieć zachowaną świe-
żość, nie można obrazu zamęczyć. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

  zamęczyć
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Po Wakacyjnej Szkole dla Ro-
dziców, którą dla Czytelników 
DTS prowadziła Halina Czerwiń-
ska, edukator i pedagog z Funda-
cji „Ostoja” w Nowym Sączu, oraz 
jej wykładach „Jak rozmawiać 
z nastolatkiem”, czas wspiąć się 
na trzeci poziom edukacji rodzi-
cielskiej. Rozpoczynamy lekcje ph. 
„Rodzeństwo bez rywalizacji”. 

TEMAT: Co pamiętamy 
z dzieciństwa? 

Drogi Rodzicu, 
z przyjemnością po raz kolej-

ny wybieram się z Tobą w krainę 
pomysłów i treningu umiejętności 
rodzicielskich, które przyczynią 
się – mam nadzieję – do popra-
wy relacji między Twoimi dzieć-
mi, a także między Tobą i dzieć-
mi. Wspólnie poszukajmy klucza, 
do naszych drzwi zatytułowanych 
„Rodzeństwo bez rywalizacji”. 

W temat wprowadzą py-
tania, na które chciałabym, 
abyś, Rodzicu, sam przed sobą 
odpowiedział:

Jakim byłem dzieckiem
– Czy byłeś faworyzowany 

przez rodziców, czy stawiali Cię 
za wzór dla innych dzieci? Jak się 
wówczas czułeś? Czy nie mia-
łeś wrażenia, że musisz wciąż ro-
bić więcej i więcej, aby sprostać 
wyobrażeniom i oczekiwaniom 
rodziców?

– Czy może ro-
dzice na każdym 
kroku Cię napo-
minali: Stój pro-
sto!; Pośpiesz się!; 
Nie mów tyle!; 
To twoja wina 
– nigdy nie uwa-
żasz! Czy nie wy-
chodziłeś wów-
czas z założenia, 
że nie warto się 
starać, bo i tak nie 
zaspokoisz rodziców i nie do-
równasz idealnemu bratu czy 
siostrze?

– Czy jednak czułeś się wyjąt-
kowym, kochanym i potrzebnym 
w rodzinie dzieckiem?

Kain i Abel
Kiedy odpowiedzi na te py-

tania–podpowiedzi masz już za 
sobą. Spójrz na dzieci. Dziś co-
raz rzadziej doświadczają beztro-
skiego i szczęśliwego życia. Rodzi-
ce z uwagi na pracę mają dla nich 
coraz mniej czasu. Coraz więcej 
też nietrwałych związków. Relacje 
między rodzeństwem zaczynają 
nasuwać skojarzenie z biblijnymi 
Kainem i Ablem. Powszechnie pa-
nujący wyścig szczurów przekła-
da się na grunt rodziny. Częściej 
dostrzegamy kłótnie i przemoc. 
Tymczasem, kiedy sporządzimy 
tabelę za i przeciw, więcej do-
strzeżemy korzyści z posiadania 

rodzeństwa niż strat. Pozwolę od-
wołać się do doświadczeń moich 
dzieci. Co roku w Wigilię przygo-
towują jasełka, łączy ich wspól-
ne gotowanie, pożyczanie ubrań, 
zabawa.

Dobre, znaczy wygodne
Jaki zatem popełniamy błąd, 

że nasze dzieci zaczynają ze sobą 
rywalizować? Podstawowym 
warunkiem w wyzwoleniu ro-
dzeństwa z rywalizacji jest ak-
ceptacja przez rodzica każdego 
dziecka z osobna. Przyjęcie go 
takim, jakim ono jest, z jego wa-
dami, ograniczeniami. I umie-
jętność cieszenia się z tzw. trud-
nych dzieci. Nie chciej, aby Twoje 
dziecko było dobre. Bo dobre 
dziecko, to wygodne dziecko. 
Grzeczne – bo łatwo nim rzą-
dzić. Kulturalne – bo przynosi 
splendor rodzicom. Pilne – bo nie 
sprawia kłopotów. Tymczasem 
dobre dziecko powinno być: dro-
gocenne, niedojrzałe, zależne, 
bezbronne, potrzebujące opieki, 
popełniające błędy.

O tym mówił Janusz Kor-
czak: „Całe wychowanie współ-
czesne pragnie, by dziecko było 
wygodne, konsekwentnie krok, 
za krokiem, dąży by uśpić, stłu-
mić, zniszczyć wszystko, co jest 
wolą i wolnością dziecka, har-
tem jego ducha, siłą jego żądań 
i zamierzeń. Grzeczne, posłusz-
ne, dobre, wygodne dziecko, 

a bez myśli o tym, że będzie 
bezwolne wewnętrznie i nie-
dołężne życiowo”

Zadanie domowe
Zanim podejmiesz jakiekol-

wiek kroki dotyczące „naprawia-
nia” relacji między dziećmi czy 
między tobą a dziećmi, uświa-
dom sobie, jakie Ty sam miałeś 
relacje z rodzeństwem w dzie-
ciństwie. Co cię raniło, czego nie 
lubiłeś, a co was łączyło, dawa-
ło wiele radości, siły, bliskości? 
A następnie spróbuj odpowie-
dzieć na pytanie: Jak pomóc na-
szym dzieciom, aby wspólnie spę-
dzone dzieciństwo zaowocowało 
ich więzią i miłością w przyszło-
ści? Następnie obserwuj i zapisuj 
zachowania i słowa dzieci, które 
prowadzą ich do kłótni i towa-
rzyszą im podczas sporów? Opisz 
to, co zaobserwowałeś.

HALINA CZERWIŃSKA 

LEKCJA 1.

RODZEŃSTWO 
BEZ RYWALIZACJI

SZKOŁA DLA RODZICÓW
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PLEBISCYT.  Dorota Hedwig, o. Sta-
nisław Majcher SJ oraz Firma Cu-
kierniczo–Gastronomiczna „Grześ” 
z Nawojowej i Zakład Karny w No-
wym Sączu to laureaci XIII plebiscytu 
„Ziarnka Gorczycy”.

Ideą mocno już zakorzenionego 
w Nowym Sączu plebiscytu jest 
uhonorowanie osób oraz firm, in-
stytucji i organizacji podejmują-
cych inicjatywy w zakresie szeroko 
pojętej działalności dobroczynnej. 
W tym roku wśród nominowanych 
znaleźli się również: Radosław Pie-
trzkiewicz, Anna Skierska, Zyg-
munt Wójsik, a wśród instytucji: 
Bau–Gips Grzegorza Lebdy, Sto-
warzyszenie Na Rzecz Osób Prze-
wlekle Chorych i Niepełnospraw-
nych „Nasz Dom” z Piwnicznej oraz 
Rolbud–Instal z Gołkowic Górnych.

Jak Kapituła „Ziarnka Gorczy-
cy” uzasadniła tegoroczne wy-
różnienia? Dorota Hedwig, zało-
życielka stowarzyszenia do walki 
z mukowiscydozą: Za przekuwa-
nie własnych najtrudniejszych do-
świadczeń w liczne dzieła służące 
materialnemu i duchowemu wspie-
raniu ludzi chorych i ich bliskich.

Jezuita, wieloletni proboszcz 
kościoła kolejowego, duszpasterz 
więźniów statuetkę otrzymał za: 
trwanie przy tych, którzy idą ciem-
ną doliną, za Ruah, za duchową 
opiekę i nieustający przykład, jak 
żyć Ewangelią.

Firma Handlowo–Usługowa 
„Grześ”: za liczne dzieła wypły-
wające z dobroci serca i potrzeby 
dzielenia się z drugim człowiekiem.

Sądeckie Zakład Karny za: wy-
siłek w kierunku budowania prze-
strzeni dobra i wyobraźni miłosier-
dzia tam, gdzie człowiek zmaga się 
z karą i poczuciem winy, izolacją 
i odrzuceniem.

Finałem sobotniej gali był kon-
cert Janusza Radka oraz dyskote-
ka karnawałowa prowadzona przez 
Marka Sierockiego. Dochód z te-
gorocznej imprezy oraz licytacji 
przeznaczony jest na Sądeckie Ho-
spicjum. Plebiscytowi patronował 
„Dobry Tygodnik Sądecki”.

(GRA)
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Najlepsi z dobrych
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W samorządach teryto-
rialnych wielkie po-
ruszenie. Najpierw 
władze miast i gmin 

głowiły się miesiącami, jak naliczać 
nam opłaty za wywóz odpadów, a te-
raz – jak skutecznie je ściągać. Każ-
dy samorząd opracowuje własne me-
tody, żeby po 1 lipca – kiedy przejmą 
odpowiedzialność za odpady – nie 
zalała ich góra śmieci i długów za ich 
składowanie.

Nowy Sącz – jak już informo-
waliśmy na łamach DTS – wyka-
zał się sporą pomysłowością. Mia-
sto zastosuje opłaty mieszane, czyli 
i od zużycia wody, i od liczby osób 
w gospodarstwie domowym, więc 
będzie ściśle współpracować z Są-
deckimi Wodociągami i zarządcami 
nieruchomości. Ale to nie wszystko. 

Władze zapowiadają wzmożone 
kontrole posesji! Osobiście mają je 
monitorować urzędnicy magistra-
tu. Aż strach otworzyć drzwi, bo już 
przecież ogłoszono w Nowym Sączu 
niezapowiedziane wizyty specjal-
nych patroli: strażnika miejskiego, 
policjanta oraz biegłego od ochrony 
środowiska. W ramach akcji „Ko-
chasz dzieci, nie pal śmieci” spraw-
dzają, co wrzucamy do domowych 
pieców i czy podpisaliśmy właściwą 
umowę na wywóz odpadów. Pra-
wo upoważnia ich do wstępu na te-
ren nieruchomości i przeprowa-
dzenia kontroli , niewpuszczenie 
ich do domu grozi nawet karą po-
zbawienia wolności do trzech lat. 
Całe zastępy agentów śmieciowych! 
Możemy się też zacząć bać sąsia-
dów i donosów, czasem słusznych, 
a czasem złośliwych. Strażnicy bo-
wiem apelowali, żeby upominać 
spalających odpady lub zawiada-
miać o tym służby, które szyb-
ko ruszą na kontrolę do wskazane-
go domu…

Dziś wydaje się to i śmieszne, 
i straszne, bo kto chce żyć w miej-
scu stałej inwigilacji. Ale co powo-
duje tak wielką nieufność samo-
rządów do swoich mieszkańców? 

My sami. Bo to przecież nie strażni-
cy są na tyle leniwi, że nie oddzie-
lają od reszty śmieci plastiku, szkła, 
metali i papieru. Że nie opróżnia-
ją słoika z przetworów, gdy jakimś 
cudem trafi on do pojemnika na su-
rowce wtórne. To nie agenci śmie-
ciowi oszukują i wyrzucają odpady 
do lasu, nie oni pakują je do pieców 
i duszą sąsiadów smrodami. Uparcie 
zatruwamy siebie sami. Wiem, wy-
wóz śmieci kosztuje i będzie jeszcze 
droższy, a już dziś rodziny nie mają 
co do garnka włożyć. Ale dziwnym 
trafem, jak widzę kogoś śmiecącego, 
to wysiada z całkiem dobrego samo-
chodu, na który jednak sporo wydał. 
A za ścigających go agentów teraz 
też zapłacimy. No i co z tego, że ro-
dzina dzięki temu ma na parę obia-
dów, skoro metodycznie sama siebie 
zabija? Toksyny powodują raka, ast-
mę, zawały serca. Wedle Światowej 
Organizacji Zdrowia, częste prze-
kroczenia norm pyłu PM10 zawarte-
go w smogowym dymie, w którym 
często tonie Nowy Sącz, zwiększa-
ją śmiertelność aż o 5 procent. Zatem 
za tydzień, rok, może za 10 lat przy 
tym rodzinnym stole w smogu zasią-
dzie już mniej osób. W końcu poko-
nają nas śmieci.

OPINIE

W powojennej histo-
rii sądeckiego szpi-
tala tylko odwołanie 
ze stanowiska dyrek-

tora Zygfryda Żurka w 1972 r. wy-
wołało falę protestów. Ale to było 40 
lat temu. Teraz historia się powtó-
rzyła w przypadku Artura Puszki. 
Różne środowiska bronią dyrekto-
ra, to znak, że pozbawiono stano-
wiska nietuzinkową osobę. Pokazuje 
to również, że urzędnicy z Krako-
wa, nie mając rozeznania w sytuacji, 
podejmują decyzje pochopnie i pod-
lane sosem politycznym. No chyba, 
że Zarząd Województwa ma w zana-
drzu jakieś poważne argumenty, więc 
niech je wyciągnie na stół. Podejrze-
wam jednak, że gdyby były solidne 
„haki” na dyrektora, to by je z lubo-
ścią wyciągnięto na widok publicz-
ny, ku uciesze gawiedzi. Teraz wiemy 
jedynie, że w białych rękawicz-
kach zarząd województwa kierowa-
ny przez Marka Sowę (PO) i ludo-
wca z PSL Wojciecha Kozaka odwołał 
Puszkę ze stanowiska dyrektora szpi-
tala. Pierwsze uzasadnienie wyro-
ku przez marszałka brzmiało bar-
dzo enigmatycznie: dyrektor utracił 
zdolność kierowania. W następnych 
dniach pojawiły się już konkretniej-
sze zarzuty, a to o braku zorganizo-
wania przetargów związanych z dzia-
łalnością nowego oddziału onkologii, 

a to niewykonanie poleceń organu 
założycielskiego, niewłaściwe przy-
gotowanie oddziału do przyjęcia 
pierwszych pacjentów.

Zadziwia jednak pośpiech koali-
cjantów w tej akcji. Podczas pierw-
szej części posiedzenia Zarządu 
omawiano sytuację sądeckiego szpi-
tala z udziałem dyrektora Puszki. 
W przerwie obrad dyrektor opuścił 
Urząd Marszałkowski. Można jedynie 
podejrzewać, że podczas posiedze-
nia niedający sobie w kaszę dmuchać 
Puszko rzucił jakąś uwagę pod adre-
sem koalicji rządzącej, czego efektem 
była dymisja przygotowana dosłow-
nie w godzinę. A może było inaczej? 
W każdym razie dyrektor Puszko nie 
miał wątpliwej przyjemności odebrać 
w tym dniu odwołania. Stąd też Sowa 
z Kozakiem ani myśleli poinformo-
wać Radę Społeczną Szpitala o dymi-
sji dyrektora, pokazując, w jakim ją 
mają poważaniu.

Gry i zabawy z dyrektorami sądec-
kiego szpitala Urząd Marszałkowski 
uprawia od lat. Urząd od czasu wej-
ścia do UE dysponujący sporymi fun-
duszami, które zawsze były w rękach 
polityków, rozkręcających lub przy-
kręcających strumień złotówek pły-
nących w teren. Kto ma kasę, ten 
ma władzę. Władzy tej nie chciał się 
kłaniać dostatecznie nisko dyrek-
tor Puszko – bezpartyjny fachowiec, 
który w osiem lat pracy w Nowym 
Sączu dokonał więcej niż którykol-
wiek z pięciu jego poprzedników 
od 1990 r. A poprzednicy zazwy-
czaj wywodzili się z sądeckiego śro-
dowiska lekarzy, mających politycz-
ne wsparcie władz powiatu i miasta. 
W dwóch przypadkach dyrektorzy 
nie byli lekarzami – Jarosław Han-
dzel w latach 1998–99 i Renata Bry-
ła. Ta druga – z wykształcenia biolog 

– to było absolutne curiosum w 100–
letniej historii szpitala. Totalny nie-
udacznik uciekający przed pracow-
nikami. Przywieziona do szpitala 
w teczce, o mało nie wyjechała z nie-
go na taczkach. Porządziła sobie rap-
tem pół roku, czyniąc głównie spu-
stoszenie. Dla dociekliwych – kto 
rządził wówczas w województwie?

To były trudne lata dla pracow-
ników szpitala, gdyż przed każdym 
z dyrektorów stawiano zadanie re-
strukturyzacji, zwalniania pracowni-
ków, rozwiązania problemów zadłu-
żenia szpitala. To były lata strajków, 
walki związkowców o podwyżki płac 
i stanowiska pracy. W szpitalu wrza-
ło jak w kotle. W 2004 r. Urząd Mar-
szałkowski ogłosił kolejny konkurs 
na dyrektora. Spośród dziewięciu 
kandydatów najlepszy okazał się wła-
śnie Puszko. Bardzo niechętnie – po-
czątkowo – przyjęty, swoją pra-
cą przekonał jednak do siebie wielu 
sądeckich lekarzy i personel szpi-
tala. Nie wchodził w żadne układy 
towarzyskie ani polityczne. Nie by-
wał na salonach sądecko–krakow-
skich. Z zawodu pediatra nie prak-
tykował w szpitalu, poświęcając się 
bez reszty zarządzaniu specjalistycz-
ną placówką, którą, co było widać 
gołym okiem, wyprowadzał z wie-
loletnich zaniedbań. Jednak oce-
na Urzędu Marszałkowskiego szpitala 
i samej pracy Artura Puszki okaza-
ła się w tych ostatnich dniach nie-
dostateczna. Owszem, decydenci 
mają prawo powoływać i odwoły-
wać ze stanowisk mianowanych pod-
ległe im osoby. Jednakże w tym aku-
rat przypadku niejasności jest zbyt 
wiele, by nie podejrzewać, że decyzja 
była podjęta emocjonalnie, nie mery-
torycznie. A emocje ponoć politykom 
nie przystoją.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

O dyrektorze, co się koalicji nie kłaniał

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Zastępy agentów śmieciowych

Z abawna sprawa z tym cmentarzem. Nie 
mam pewności, jak wiele osób pamię-
ta pomysł rzucony kilka lat temu bo-
daj przez rektora Krzysztofa Pawłow-

skiego, by przyłączyć Chełmiec do Nowego Sącza. 
Mówiąc krótko, liczba mieszkańców miasta uro-
słaby do ponad 100 tysięcy, Nowy Sącz stałby się 
aglomeracją wielkości Tarnowa i – być może – nie 
spotykałyby go dzisiaj te problemy, przed któ-
rymi nie może się obronić. Teraz pierwszy krok 
ku połączeniu Nowego Sącza z Chełmcem zrobią 
zmarli. Skoro sądecki cmentarz komunalny ma 
zostać zbudowany w Rdziostowie, czyli poza ad-
ministracyjnymi granicami, to jak zmarłym wy-
tłumaczyć, że ich doczesne szczątki nie spoczną 
w ukochanym mieście? Dla wielu może to być 
trudna do przyjęcia perspektywa wieczna. Przez 
całe życie starali się czynić dobrze dla Nowego 
Sącza, a po śmierci trafią poza jego mury. Smut-
no. Coś z problemem trzeba zrobić. Skoro więc 
Rdziostowa nie można przenieść do Nowego Są-
cza, to – w myśl tamtego planu – może Nowy Sącz 
da się przenieść do Chełmca? Same plusy takie-
go rozwiązania: tysiące sądeczan, którzy przez 
ostatnich 20 lat wybudowali swoje domy po dru-
giej stronie Dunajca, wróci do Sącza, nie rusza-
jąc się z miejsca. Ależ będą dumni i szczęśliwi, 
że nawet nie pakując walizki znowu przeniosą się 
ze wsi do miasta! Do wielkiego miasta – dodajmy 
– gdzie natychmiast z Tarnowa zacznie się prze-
prowadzać urzędy i różne inne dyspozytornie po-
gotowia. W wielkim mieście z pewnością łatwiej 
będzie wybudować wielki most, po którym nasi 
nowi mieszczanie sądeccy będą z dzielnicy Cheł-
miec sunąć kilkoma pasami ruchu do swojego no-
wego centrum. Stary most, dzisiaj zwany hel-
leńskim, będzie można przemianować na Aleję 
Zasłużonych, wiodącą na cmentarz komunalny 
w Rdziostowie. Idealnie się zresztą do tego nada-
je, bo już teraz ruch na nim odbywa się z pręd-
kością orszaku pogrzebowego, więc nic nie trze-
ba poprawiać.

Dobry pomysł? Idealny na dzisiejsze czasy! 
No może ma tylko jeden słaby punkt. Mianowi-
cie nie możemy mieć żadnej pewności, kto się 
do kogo przyłączy. Negocjując traktat akcesyj-
ny pomiędzy Nowym Sączem a Chełmcem, może 
się okazać, że to ten drugi ma więcej argumen-
tów przetargowych. Wójt Bernard Stawiarski 
jest samorządowcem ambitnym i już wielokrot-
nie pokazywał, że potrafi przeprowadzić niemal 
niewykonalne zadania. Nie chcieli mu naprawić 
drogi wiszącej nad osuwiskiem w Woli Kurow-
skiej, to sam ją zreperował. Nie byłbym specjal-
nie zdziwiony, gdyby Stawiarski przekonał swo-
ich partnerów z drugiej strony rzeki, że to Nowy 
Sącz ma stać się częścią Chełmca, a nie na od-
wrót. Powstałe z tej krzyżówki miasto nazywa-
łoby się wówczas Nowy Chełmiec, a Nowy Sącz 
byłby jego dzielnicą.

My sobie tutaj tak bezkarnie żartujemy, 
co może się wydarzyć na linii Nowy Sącz – Cheł-
miec, ale przecież stoją za tymi spekulacjami 
twarde fakty. Najpierw za Dunajec wyprowadziły 
się z Nowego Sącza tysiące żywych i przedsiębior-
czych, budując tam domy. Teraz wyprowadzą się 
również zmarli, wcześniej budując tam rodzinne 
grobowce. Musi być jakiś urok w tym Chełmcu, 
że ciągnie tam i żywych, i umarłych.

Dobry adres: 
Nowy Chełmiec

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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SAD trwa nabór na warsztaty 
tworzenia gier komputerowych
Sądecka Akademia Dziecięca zachęca do skorzystanie 
z ostatnich wolnych miejsc na warsztaty tworzenia ani-
mowanych gier komputerowych pn. "ŻAK I KRZESIMIR 
– PODRÓŻE PO KRAINIE GIER".

Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy tworze-
nia gier komputerowych z wykorzystaniem programu 
Scratch. Celem zajęć jest kształcenie dzieci w tematy-
ce programowania gier komputerowych z wykorzysta-
niem podstaw animacji i grafiki komputerowej. Udział 
w warsztatach pozwala na rozwijanie twórczego my-
ślenia i kreatywności dzieci oraz doskonali umiejętność 
praktycznego wykorzystania komputera. Efektem za-
jęć będzie samodzielne stworzenie przez uczestników 
edukacyjnych i przygodowych gier komputerowych 
wg ich pomysłów.

Szczegółowe informacje: http://sad.wsb–nlu.edu.
pl/pl/sad/tgk.html

WSB–NLU zaprasza na seminaria naukowe. Pierwsze 
spotkanie zaplanowano na 13 lutego, g.16, WSB–NLU, 
ul. Zielona 27, sala 129 w budynku C.

Tematyka zaplanowanych seminariów dotyka obsza-
rów związanych z aktualnymi problemami społeczny-
mi i gospodarczymi.

Najbliższe spotkanie poprowadzi dr Wioletta Kwak 
z WSB–NLU. Tematyka spotkania dotyczy roli strategii 
marketingowych organizacji niekomercyjnych w two-
rzeniu wartości dla interesariuszy.

Harmonogram spotkań znaleźć można na stronie
http://www.wsb–nlu.edu.pl/pl/nauka/seminaria-

naukowe.html

MCK Sokół, Nowy Sącz, 
7–12 lutego 2013 

 
7 lutego, g. 19
SENSORMEN 

Występują: Bulbul, Jony 
Elías, Chema Animal, Chus 
Herrera. W programie: 
zwariowany show w wy-
konaniu pseudonaukow-
ców, prezentujących umie-
jętności muzyczne, talent 
komediowy, a wszystko 
w gorących rytmach per-
kusji i oparach efektów 
audiowizualnych

W przerwie koncertu: 
konsumpcja pączków gali-
cyjskich na dużą skalę.

 10 lutego, g. 19
ATOM STRING QUARTET 

Dawid Lubowicz 
– skrzypce, Mateusz Smo-
czyński – skrzypce, Mi-
chał Zaborski – altów-
ka, Krzysztof Lenczowski 
– wiolonczela

W programie: „Atomowa” 
siła improwizacji, czyli jedy-
ny polski kwartet smyczko-
wy grający jazz.

11 lutego, g.19
ZAMACH NA MOCAR-
TA – TEATR SYRENA 
W WARSZAWIE 

Występują: Zbigniew Za-
machowski, Wojciech Malaj-
kat i Grupa MoCarta 

Scenariusz i reżyseria: 
Krzysztof Jaślar, kierow-
nictwo muzyczne: Roman 
Hudaszek

W programie: cieka-
we, co wyniknie ze spotka-
nia wszechstronnie utalento-
wanego aktora i piosenkarza 
z kwartetem smyczkowym 

o ambicjach kabaretu 
muzycznego?

12 lutego, g.19
MALICKI PRZEGIĘTY PLUS 
TRZY TALENTY

Występują: Waldemar Ma-
licki–fortepian, Małgorzata 
Krzyżanowicz–wiolonczela, 
Anita Rywalska–Sosnowska–
sopran oraz Marcin Pomy-
kała–tenor. Reżyseria: Jacek 
Kęcik. W programie: wir-
tuozeria, żart i zmysłowość, 
czyli Filharmonia Dowcipu 
w wersji kameralnej.

DTS PATRONUJE

XII Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego
FUN AND CLASSIC
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Nowy Sącz
X  Parafia św. Małgorzaty, Plac Kolegiac-

ki, msze św. niedziele i święta: 6, 7, 8, 
9.30, 11, 12.15, 14, 17, 19, 21; Falkowa 9, 
12; Januszowa 10.30; dni powszednie: 
6, 6.30, 7, 8, 8.30, 9, 18. 

X  Parafia Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, ul. Zygmuntowska, msze św. w nie-
dziele i święta: 6.30, 8, 9.30 (mło-
dzieżowa), 11 (dla dzieci), 12.30, 14, 
15.30 (dla dzieci), 18.30, 20 (studenc-
ka); dni powszednie: 6, 6.30, 7, 7.30, 
8, 8.30, 18.

X  Parafia św. Wawrzyńca, ul. Biegonicka, 
msze św. niedziele i święta: 6, 7.30, 9, 
10.30, 15.30; dni powszednie: 6, 18, 19 
(w lipcu i sierpniu).

X  Parafia Ducha Świętego, ul. ks. P. Skar-
gi, msze św. niedziele i święta: 5.30, 
6.15, 7.30, 9, 10.30, 12, 16, 18, 20 
(akademicka); dni powszednie: 6, 7, 
8, 9, 18.

X  Parafia Matki Bożej Bolesnej, ul. Kręta , 
Nowy Sącz, msze św. niedziele i święta: 
6.30, 9.30, 11,12.30, 16; Jamnica 8, 14; 
Poręba 8, 14; dni powszednie: 6.30, 18.

X  Parafia Matki Bożej Niepokalanej, ul. 
Królowej Jadwigi 44, msze św. niedziele 
i święta: 6.30, 7.30, 9,10.30, 12, 13.30, 
19; dni powszednie: 6, 6.30, 7.30, 18.

X  Parafia św. Heleny, ul. św. Heleny, msze 
św. niedziele i święta:6.30, 8, 9.30, 
11.00, 12.15, 13.00, 18.00; dni powsze-
dnie – 7, 18.

X  Parafia św. Kazimierza, ul. Sygańskie-
go, msze św. niedziele i święta:6.30, 
8, 9.30, 11, 12.15, 15.15, 18, 19.30; Sta-
ry Cmentarz – 7, 8.30, 10, 11.30, 17, 
dni powszednie – 6, 7, 8, 9, 18; Stary 
Cmentarz – 6.30. 

X  Parafia św. Rocha, ul. Bohaterów Orła 
Białego, msze św. niedziele i świę-
ta:7.30, 9.30, 11, 12.15, 17, dni powsze-
dnie – 6.30, 17,18.

X  Parafia Najświętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej, ul. Myśliwska, msze 
św. niedziele i święta:7, 9, 11; dni 
powszednie:17,19.

Powiat nowosądecki
X  Parafia Najświętszej Maryi Panny Wnie-

bowziętej, Barcice, msze św., niedziele 
i święta: 7, 9, 10.30, 12, 17, 18; dni po-
wszednie: 6.30, 17, 18.

X  Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, Berest, msze św. niedziele i święta: 
7.15, 11; Polany 9.30; dni powszednie: 
7.10, środa i piątek 18.

X  Parafia św. Stanisława BM, Binczarowa, 
msze św. niedziele i święta:7.30, 9.15, 
11, 15; dni powszednie:7, 18.

X  Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Pana 
Jezusa, Brzezna Podegrodzie, msze św. 
niedziele i święta:8.30, 10.30, 16.30; 
Strzyganiec 7, 12; dni powszednie:7, 
18.15, Strzyganiec 17, 17.30.

X  Parafia Najświętszej Maryi Panny, 
Chomranice, msze św. niedziele i świę-
ta: 7, 9, 11, 15.30; dni powszednie: 6.30, 
16, 17.

X  Parafia św. Franciszka z Asyżu, Cienia-
wa, msze św. niedziele i święta: 7.30, 
10.30, 16; dni powszednie: 7, 17 (śro-
da), 18, 19.

X  Parafia Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, Długołęka–Świerkla, msze 
św. niedziele i święta: 8, 10.30, 15, 16; 
dni powszednie: 6.30, 16, 19 (środa).

X  Parafia Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, Florynka, msze św. niedziele i świę-
ta:7.30, 11, 17; Wawrzka 9; dni powsze-
dnie:7, 17.

X  Parafia Najświętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej, Gaboń, msze św. nie-
dziele i święta:7, 10, 16; dni powsze-
dnie:6.30, 17, 18(środa, piątek), 19 
(wakacje).

X  Parafia św. Antoniego Padewskiego, 
Gołkowice Górne, msze św. niedzie-
le i święta: 7, 9, 11, 16, 17; dni powsze-
dnie: 6.30, 18, 19.

X  Parafia Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej, Gródek nad Dunajcem, msze 
św. niedziele i święta: 7, 10, 15, 18; dni 
powszednie: 6.30, 18 (środa i piątek).

X  Parafia św. Katarzyny PM, Grybów, 
msze św. niedziele i święta: 6.30, 8, 
9.30, 11, 17, 18; Podjaworze 8; Podcheł-
mie 9.30; Zagórzany 11; dni powszednie 
– 6.30, 7, 7.30, 17, 18.

X  Parafia św. Maryi, Jasienna, msze św. 
niedziele i święta: 7.30, 10.30, 16; dni 
powszednie: 7 (wtorek, czwartek, so-
bota), 18 (poniedziałek, środa, piątek).

X  Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny, Jazowsko, msze św. niedzie-
le i święta: 7, 9, 11, 16; Brzyna 9.45, dni 
powszednie: 6, 6.30, 18.

X  Parafia Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, Kamionka Wielka, msze św. nie-
dziele i święta: 6.30, 8. 9.30, 11, 12.30, 
16, 18.30 (sobota); dni powszednie:7, 
16.45, 18.30.

X  Parafia Matki Bożej Szkaplerznej, Ko-
rzenna, msze św. niedziele i święta: 
7, 9, 11, 16; dni powszednie: 6.30, 17, 
19 (środa).

X  Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny, Królowa Górna, msze św. nie-
dziele i święta:7.30, 8.30, 9.45, 11; dni 
powszednie:6.30, 18.30.

X  Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, Czarny Potok ,Krynica–Zdrój, msze 
św., niedziele i święta:7.30, 9.30, 10.15 
(szpital), 11, 12.30, 19; dni powszednie 
– 6.30, 9, 17, 19.

X  Parafia Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, ul. Słotwińska, Krynica–Zdrój, msze 
św. niedziele i święta: 8.30, 11, 17; dni 
powszednie: 7, 17, 18.

X  Parafia św. Antoniego Padewskiego, ul. 
Kraszewskiego, Krynica–Zdrój, msze 

św. niedziele i święta: 7.30, 9, 10.30, 12, 
17, 19; dni powszednie:7, 17, 19.

X  Parafia Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, ul. Kościelna, Krynica–
Zdrój, msze św. niedziele i święta: 6, 
7.30, 9, 10.30, 11.45, 15, 19; dni powsze-
dnie: 6.30, 7, 9, 10, 17, 19.

X  Parafia św. Alberta Chmielowskie-
go, Librantowa, msze św.: niedzie-
le i św.8.30, 10.45, 17, dni powsze-
dnie 7, 18.

X  Parafia Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, Lipnica Wielka, msze św. nie-
dziele i święta:7.30, 10, 15; dni powsze-
dnie: 6.30, 18 (środa).

X  Parafia św. Stanisława BM, Łabowa, 
msze św. niedziele i święta: 7, 9, 11, 16, 
dni powszednie:7, 17, 18 (poniedziałek, 
środa, piątek).

X  Parafia św. Jana Chrzciciela, Łącko, 
msze św. niedziele i święta: 7, 9, 10.30, 
11.45, 17; dni powszednie: 6.30, 17.

X  Parafia Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, Łomnica–Zdrój, msze św. nie-
dziele i święta: 8, 10, 11, 16, 17; dni po-
wszednie: 7.

X  Parafia świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, Łososina Dolna, msze św. nie-
dziele i święta: 7, 9, 11, 16; dni powsze-
dnie: 6.30, 7. 

X  Parafia Najświętszej Maryi Pan-
ny Wniebowziętej, Maciejowa, msze 
św. niedziele i święta: 8, 11; dni 
powszednie:16.30/18.30.

X  Parafia Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny, Marcinkowice, msze 
św. niedziele i święta:7, 9, 10.10, 11.30, 
16; dni powszednie: 6.30, 18.

X  Parafia Świętych Męczenników Ko-
smy i Damiana, Milik, msze św. nie-
dziele i święta:7.30, 11; Andrzejówka 
9.30; dni powszednie:18/19; Andrze-
jówka 16.30/17.30

X  Parafia Najświętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej, Mochnaczka Niżna, msze 
św. niedziele i święta: 8. 10.30, 16; dni 
powszednie: 7, 16 (środa, piątek).

X  Parafia św. Marcina, Mogilno, msze 
św. niedziele i święta: 7, 9, 11, 16; Ko-
niuszowa 14; dni powszednie: 6.30, 
17/18.

X  Parafia św. Mikołaja Biskupa, Moszcze-
nica Niżna, msze św. niedziele i święta: 
7, 9, 11; dni powszednie: 7, 18 (czwar-
tek, piątek, sobota).

X  Parafia Bł. M. T. Ledóchowskiej, ul. Ko-
ściuszki, Muszyna, msze św. niedziele 
i święta: 8, 10, 17; dni powszednie: 8, 18.

X  Parafia św. Józefa Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny, ul. Kościuszki, 
Muszyna, msze św. niedziele i święta: 
5.45, 8, 9.15, 10.30, 11.45, 15./17; Lelu-
chów: 7, 11; Dubne 9; dni powszednie: 
6.30, 9, 17/19.

X  Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, 
Mystków, msze św. niedziele i święta: 

7.15, 9, 11, 16; dni powszednie: 6.30, 
18.30.

X  Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny, Nawojowa, msze św. niedzie-
le i święta:7, 9, 10.30, 12, 17/18; Bącza 
Kunina: 9; Frycowa:7.30, 12; Czaczów: 
9.30, 11.30; Złotne: 10.30; dni powsze-
dnie: 6.30, 17/18.

X  Parafia św. Stanisława Kostki, Nisko-
wa, msze św. niedziele i święta: 8, 10, 
15; dni powszednie: 18 (poniedzia-
łek, środa, piątek), 7 (wtorek, czwar-
tek, sobota).

X  Parafia Matki Bożej Anielskiej, Nowa 
Wieś, msze św. niedziele i świę-
ta: 7, 10; Łosie: 11.30; Roztoka: 9; dni 
powszednie:18; 

X  Parafia Trójcy Przenajświętszej, Obidza, 
msze św. niedziele i święta:7.30, 10, 15; 
dni powszednie:17/18.

X  Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, Paszyn, msze św. niedziele i świę-
ta: 7, 9, 11, 16; dni powszednie: 7, 17/18 
(środa).

X  Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, Piątkowa, msze św. niedziele i świę-
ta: 8, 11, 18; Boguszowa:9.30; dni po-
wszednie:7, 17/18.

X  Parafia Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, Kosarzyska, msze św. niedziele 
i święta: 8, 11, 17/18; dni powszednie: 
6.30, 17/18.

X  Parafia Najświętszej Maryi Panny, ul. 
Krakowska, Piwniczna–Zdrój, msze św. 
niedziele i święta:7, 8.30, 10, 11.30, 
17/19; dni powszednie: 6.30, 8, 17/19

X  Parafia św. Jakuba Starszego Apostoła, 
Podegrodzie, msze św. niedziele i świę-
ta: 7, 9, 11, 16; Naszacowice 13.15; Mo-
kra Wieś: 14.30; Gostwica 8; dni po-
wszednie: 6, 6.30, 17/18.

X  Parafia św. Jakuba Młodszego Apostoła, 
Powroźnik, msze św. niedziele i świę-
ta: 7, 11; Wojtkowa 9.15; dni powszednie: 
6.30, 18 (środa, piątek).

X  Parafia Matki Bożej Różańcowej, Przy-
donica, msze św. niedziele i święta: 
7.30, 10, 15/16; dni powszednie: 6.30, 
17/18 (środa, piątek).

X  Parafia św. Jana Chrzciciela, Przysietni-
ca, msze św. niedziele i święta:7, 9, 11.

X  Parafia Imienia Najświętszej Maryi Pan-
ny, Ptaszkowa; msze św., niedziele 
i święta: 7, 9, 11, 16; dni powszednie: 
6.30, 17/19.

X  Parafia św. Wojciecha i Podwyższenia 
Krzyża św., Rożnów, msze św. nie-
dziele i święta: 7, 9, 11, 17/18; dni po-
wszednie:17, 19.

X  Parafia św. Józefa Rzemieślnika, Ry-
tro, msze św. niedziele i święta:6.30, 
8, 9.30, 11, 17/18; dni powszednie:7, 
17/18.

X  Parafia św. Stanisława BM, Sienna, 
msze św. niedziele i święta: 7.30, 10.30, 
16/17; dni powszednie: 7.

X  Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Ka-
zimierza Wielkiego, Stary Sącz, msze 
św. niedziele i święta:7, 8.30, 10, 
11.30, 16.30; dni powszednie: 6.30, 
17.30

X  Parafia św. Elżbiety Węgierskiej, ul. Mic-
kiewicza 2, Stary Sącz, msze św. nie-
dziele i święta: 6.30, 8, 9.15, 11, 12.15, 
13.30, 18.30; Klasztor:7, 8.40, 11, 17; 
dni powszednie: 6, 6.30, 7, 18; Klasz-
tor: 6.30, 16.

X  Parafia Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski, Stróże, msze św. niedzie-
le i święta: 7, 8.30, 10, 11.30, 16, 18.10; 
dni powszednie: 6.30, 17, 18.

X  Parafia Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski, Świniarsko, msze św. nie-
dziele i święta: 7, 9, 11; dni powsze-
dnie: 6, 18.

X  Parafia św. Stanisława Bpa, Tęgobo-
rze, msze św. niedziele i święta: 7, 9, 11, 
16; Just: 13.30; Skrzętla: 14.30; dni po-
wszednie: 7, 17, 18 (okres letni).

X  Parafia św. Mikołaja Bpa, Tabaszowa, 
msze św., niedziele i święta: 7, 10.30, 
Rąbkowa: 9, dni powszednie: 17/18.

X  Parafia św. Męczenników Świerada 
i Benedykta, Tropie, msze św. niedziele 
i święta: 6.30, 8.30, 10.30, 17; dni po-
wszednie: 6.30, 7.

X  Parafia Matki Bożej Pocieszenia, Trze-
trzewina, msze św. niedziele i świę-
ta: 7.30, 11, 16; dni powszednie: 6.30, 
17.30 (środa).

X  Parafia Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, Rynek, Tylicz, msze św. nie-
dziele i święta: 7, 9, 11.15, 16.30; dni po-
wszednie: 6.30, 17/18.

X  Parafia Najświętszej Maryi Panny Wnie-
bowziętej, Wielogłowy, msze św. nie-
dziele i święta: 7, 9, 11, 16/17; dni po-
wszednie: 6.30, 17/18.

X  Parafia św. Michała Archanioła, Wier-
chomla Wielka, msze św. niedziele 
i święta: 8, 10, 17/18; dni powszednie: 7 
(kaplica), 17/18 (środa, piątek).

X  Parafia św. Stanisława BM, Zabrzeż, 
msze św. niedziele i święta: 7, 10.30, 17; 
dni powszednie: 7, 16.30/18.30 (ponie-
działek, wtorek, środa).

X  Parafia Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, Złockie, Muszyna, msze św. 
niedziele i święta: 7, 9.30, 11, 15/16; Ja-
strzębik: 8.15; Szczawnik: 8.15; dni po-
wszednie: 17/19; Jastrzębik: 18 (środa, 
piątek), Szczawnik:18(sobota, piątek).

X  Parafia św. Anny, Żegiestów, msze św. 
niedziele i święta: 10, 16; dni powsze-
dnie: 17/18.

X  Parafia św. Kingi, Żegiestów–Zdrój, 
msze św. niedziele i święta: 8, 11, dni 
powszednie: 16/18.30.

X  Parafia św. Michała Archanioła, Żeleź-
nikowa, msze święte niedziele i świę-
ta:7, 9.30, 11, 16; dni powszednie: 6, 
6.30, 17/18 (środa, czwartek, piątek).

(…) Znaczna część trudności 
w przeżywaniu Mszy świętej wy-
nika z tego, że wpada się na nią 
w ostatniej chwili albo nawet się 
spóźnia. To poczucie pośpiechu, 
z jakim przychodzimy do kościoła, 
nie opuszcza nas potem przez całą 
Mszę świętą. Jeżeli nie znajduje-
my czasu na wyciszenie się, chwi-
lę skupienia i zadumy przed Mszą, 
to naprawdę trudno o skupienie 
podczas słuchania słowa Bożego (…)

(…) Liturgia chrześcijańska na-
wiązuje do paschalnej liturgii spra-
wowanej przez Izraelitów na pa-
miątkę wyjścia z niewoli egipskiej. 
Pierwszym elementem tego nabo-
żeństwa było uznanie przez uczest-
ników swojej grzeszności przed 
Jahwe, następnie czytanie tekstów 
proroków, wreszcie wieczerza pas-
chalna. Liturgia chrześcijańska ma 
podobną strukturę. Cała akcja litur-
giczna w Mszy świętej rozpoczyna 

się od tego, że stając przed Bogiem, 
uznajemy naszą grzeszność, liczymy 
na miłosierdzie Boże, przebaczenie 
i oczyszczenie. Następnie słuchamy 
słowa Bożego, próbujemy usłyszeć, 
co Bóg ma nam dziś do powiedze-
nia. Wysłuchawszy słowa Bożego, 
wyznajemy naszą wiarę, wreszcie 
w modlitwie wiernych otaczamy 
cały Kościół. W ten sposób wkra-
czamy w kulminacyjny punkt Mszy 
św.: ucztę eucharystyczną (…)

(…) Msza święta naprawdę może 
stać się lekarstwem na nasze nieza-
dowolenie, sprzeciw, a nawet bunt 
wobec Boga. Uczestnicząc w litur-
gii eucharystycznej, powinniśmy 
spróbować wznieść się ponad swoje 
emocje, spojrzeć na nie z dystansem. 
Patrząc na swoje życie przez pry-
zmat ofiary i cierpienia, jakie dobro-
wolnie wybrał dla siebie Chrystus, 
zauważamy, że nasze doświadczenia 
nabierają zupełnie nowego sensu. 

Dlatego dla bolejącego serca Msza 
święta jest lekarstwem. Wznosząc 
się podczas Eucharystii ponad biedy 
doczesne, mamy szansę dostrzec ich 
wieczny sens. Wsparci na Chrystu-
sie, ofiarującym się za każdego z nas, 
mamy nadzieję, że przepłyniemy 
przez największe trudności ducho-
we nasze i najbliższych (…)

Cytaty pochodzą z książki „O Mszy 
świętej”, ojca Leona Knabita OSB, 

Wydawnictwa Znak.

Msza święta jest lekarstwem

NA KTÓRĄ DO KOŚC IOŁA?
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Profesjonalne                          

EŃ
Systemy Ociepleń

YSTEMÓW OCIEPLEŃÓW OCIEPLEŃ

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 

materiałów szeroko rozumianych jako 

chemia budowlana oraz systemów 

ociepleń budynków.

Pełen asortyment wysokiej jakości 

produktów, fachowe i pewne doradztwo 

oraz odpowiedzialność czynią z firmy 

Greinplast niezawodnego i pewnego 

partnera, tworzącego solidną markę 

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

Godziny pracy infolinii w dni powszednie od 7:00 do 15:00. 
Koszt połączenia bezpłatny.

800 415 999
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

R E K L A M A

– Mamy to szczęście, że odkryli-
śmy to stosunkowo wcześnie. Dla-
tego, choć nadal jesteśmy młodym 
zespołem, możemy pochwalić się 
wieloletnim doświadczeniem. Pod-
czas winiarskich podróży spotyka-
my wspaniałych ludzi – winiarzy, 
którzy całe swoje życie poświęca-
ją na tworzenie najlepszego wina. 
Zaangażowanie oraz radość, którą 
czerpią z tego, co robią, przekona-
ło nas, że wino to coś więcej niż tyl-
ko kolejny produkt spożywczy. Wino 
to sposób na życie – mówią Tomasz 
Prusak i Jarosław Migacz, właściciele 
Domu Kawy i Wina w Nowym Sączu.

W swojej pracy wykorzystują zdo-
byte doświadczenie i wiedzę podczas 
szkoleń i podróży do winnic całej Eu-
ropy, by przygotować dla swoich 
klientów najlepszy wybór win. Dora-
dzają przy tym, jak połączyć je z tym, 
co najlepsze – potrawami. W tym 
celu cyklicznie organizują degustacje 
w restauracji przy pensjonacie Mało-
polanka w Krynicy–Zdroju. Tomasz 
Prusak i Jarosław Migacz przejęli bo-
wiem pod swoje skrzydła Małopo-
lankę, czyniąc ją ostoją swoich pasji. 

Tokaj na zimowe wieczory 
Niebawem będzie tam można 

spróbować hiszpańskich win ze spe-
cjalnie dobranymi do nich dania-
mi polskimi. Tymczasem właścicie-
le DKiW podpowiadają kompozycje 
idealnie pasujące do zimowej aury. 
Na warsztat wzięli tokaje. 

– To głównie słodkie wina, które 
na pewno podniosą poziom endor-
finy, poprawiając nasze samopo-
czucie – mówi Tomasz Prusak i po-
leca: tatar ze śledzia, który idealnie 

komponuje się z tokajem furmint, 
zapiekany ser kozi na rukoli pasu-
jący do tokaja late harvest, kurcza-
ka na kwaśno z grillowaną cukinią 
podanego z tokajem 5 puttyny-
os, a na deser sorbet cytrynowy 
w towarzystwie cytrusów i mię-
tową nutą w towarzystwie tokaja 
6 puttynyos. 

Kadra to nasza wizytówka 
Tego typu degustacje DKiW przy-

gotowuje również na specjalne życze-
nia indywidualnych klientów, a także 
dla firm. Porad, jak dobrać odpo-
wiednio wino do potrawy, udziela-
ją pracownicy sklepu. 

– Wykwalifikowana kadra 
to nasza wizytówka. Niezdecy-
dowani klienci mogą spróbować 
wybranych produktów z nasze-
go asortymentu. Nie tylko wina, 

ale również szeroką gamę alkoho-
li wysokoprocentowych – mówią 
właściciele.

Kawy ze sprawdzonych plantacji 
Znają się nie tylko na winach. 

Jak wskazuje nazwa firmy, sklep 
przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu 
oraz Małopolanka w Krynicy Zdro-
ju oferuje również szeroki wybór 
kaw, pochodzących z pojedynczych 
plantacji, a także włoskich miesza-
nek przeznaczonych do ekspresów. 

– Zarówno wina, jak i kawy 
sprawdzamy bezpośrednio u pro-
ducentów, zanim trafią do sprzeda-
ży w Domu Kawy i Wina – zapewnia 
Tomasz Prusak. – Mamy to szczęście, 
że w swoim życiu łączymy przyjem-
ność z pracą. Robimy to z radością 
i z zaangażowaniem. I dlatego ro-
bimy to dobrze. (W)

DOM KAWY I WINA  
Nowy Sącz ul. Zdrojowa 39 
Czynne:  pon. – pt. 11:00 – 18:00; 
sob. 9:00 – 15:00 
tel. 666 166 033,  www.dkiw.pl  

Wino to sposób na życie 

MAŁOPOLANKA 
Krynica–Zdrój 
Bulwary Dietla 13
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Jak dzielić 
pieniądze
Jak co roku w naszym mieście 
dzielone są środki na sport, któ-
re wzbudzają wiele kontrowersji. 
Próbowano już przeróżnych prze-
liczników, które miały dać odpo-
wiedź, jakie dyscypliny są wiodą-
ce, jaki jest zainteresowanie wśród 
krynickiej młodzieży itp. Ja ze swej 
strony chciałbym wskazać na bar-
dzo ważny czynnik, którym jest 
pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. Należałoby uzyskać odpo-
wiedź od klubów, jak przez np. 
ostatnie dwa lata wyglądają roz-
liczenia z Urzędem Skarbowy-
m(roczny bilans – każdy nawet 
najmniejszy klub musi sporządzać 
taki roczny bilans – za który trze-
ba zapłacić księgowej, więc nie 
tworzy się tu fikcji!). Większość 
klubów starających się o dotacje 
w krynickim Magistracie bazu-
je w swojej działalności finanso-
wej w 100 procentach na środkach 
pozyskanych z krynickiego Urzę-
du, nie starając się rozwijać swojej 
działalności poprzez pozyskiwanie 
sponsorów, starty w konkursach 
organizowanych przez Urząd Mar-
szałkowski, Starostwo Powiatowe, 
itp. Kluby takie jak nasz są spycha-
ne na margines w myśl zasady „oni 
i tak sobie poradzą”.

Nasz bilans za 2012 rok to suma 
102900 zł. Myślę, iż osoby decydu-
jące o podziale środków powinny 
zwrócić uwagę na ten jakże waż-
ny czynnik. Kolejną wskazówką 
może być podział środków zapro-
ponowany przez minister Muchę 
w 2013 roku –kickboxing znalazł 
się w pierwszym koszyku sportów 
nieolimpijskich(największe wspar-
cie ze strony Ministerstwa Spor-
tu dla dyscyplin nieolimpijskich). 
Jeżeli państwo polskie nie dotuje 
pewnych dyscyplin, gdyż nie mają 
wyników, są nie rozwojowe, itp., 
to czy tym torem nie powinno iść 
miasto Krynica–Zdrój? 

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Bulanda

prezes LUKS Jas–Pol.

BOKS. Przemysław Saleta mistrz świa-
ta w kickboxingu i mistrz Europy w 
boksie zawodowym wybrał Krynicę 
na miejsce najcięższych przygotowań 
przed ostatnią w karierze walką z An-
drzejem Gołotą.

45–letni bokser, aktywny ostatnio 
sportowo w Konfrontacjach Sztuk 
Walki i Wyścigach Motocyklowych Mi-
strzostw Polski, w Krynicy zjawia się 
regularnie od trzech lat, ale jak przy-
znał w rozmowie z telewizją małopol-
skie.tv nasze uzdrowisko zna głównie 
z okna pokoju hotelu Krynica i z wido-
ku z Jaworzyny Krynickiej. 

– Spędziłem w Krynicy prawie 
cztery tygodnie i koncentrowałem się 
tylko na treningu – trenować, jeść 
i spać taki był plan – mówił w wywia-
dzie dla malopolskiej.tv Saleta. – Przy-
jeżdżam tutaj dość często, bo mam 
tu oparcie, że tak powiem branżowe 
w Pawle Kołodzieju, który pomagał mi 
załatwić wszystko, czego potrzebo-
wałem np. fizjoterapeutę. Miałem su-
per atmosferę i spokój, a koniec mo-
ich przygotowań zbiegł się z feriami 
warszawskimi i przyjechała do mnie 
moja najmłodsza córka. Generalnie 
Krynica jest ok. 

Saleta nie ukrywał, że walka z An-
drzejem Gołotą jest wydarzeniem, dla 
którego trzeba było stworzyć inną kak-
tórego trzeba było stworzyć inną kate-
gorię i trudno ukryć, że obaj są spor-
towymi emerytami. 

– Prawda jest taka, że walka w wy-
miarze czysto sportowym ma nie-
wielkie znaczenie – przyznał bokser. 
– Żaden z nas nie dostanie po tym po-
jedynku szansy walki o mistrzostwo 
świata. Emocje na pewno będą, ale to 
bardziej showbiznes niż czysty sport 
i zdaję sobie z tego sprawę. Z tego, 
że mam 45 lat również. 

 Dla Salety walka z Gołotą to przede 
wszystkim możliwość pożegnania się 
z polskimi kibicami, ringiem i symbo-
liczne zamknięcie 20 lat historii zawo-
dowego boksu w Polsce. 

– Na zawodowstwo przechodzili-
śmy niemal równocześnie z Andrze-
jem Gołotą i Darkiem Michalczewskim 
– przypomniał Saleta. 

Warto dodać, że jednym ze sparing-
partnerów Salety w Krynicy był są-
decki pięściarz Karol Horowski pod-
opieczny Radosława Pietrzkiewicza 
z Superfightera Nowy Sącz, a w spa-
ringach pomagał Salecie również brat 
Pawła Kołodzieja Witold. (KAM)

Skarierzeandecja dopina kadrę 
przed rundą wiosenną. Kontrak-
ty podpisało trzech nowych za-
wodników. Kibicom obserwują-
cym rozgrywki III ligi znany jest 
na pewno były już golkiper Popra-
du Muszyna Daniel Bomba.

O jego umiejętnościach pozytyw-
nie wypowiada się trener bramka-
rzy Stanisław Bodziony:

– Posiada duże możliwości. 
W Sandecji ma szansę się rozwi-
jać i mamy nadzieję, że wykorzy-
sta ten czas z pożytkiem zarówno 
dla siebie i dla nas. 

24–latek w tym sezonie zali-
czył piętnaście spotkań w Popra-
dzie, nie tracąc bramki w dziewię-
ciu meczach. Związał się z Sandecją 
do końca tego roku. Piotr Giel, 
Adam Mójta podpisali natomiast 
kontrakty 1,5–roczne. Piotr Giel 
to brat bliźniak Pawła Giela z GKS-
–u Bełchatów. Jest wychowankiem 
Ruchu Radzionków, następnie 
przeniósł się do Zantka Chorzów, 
a wiosną sezonu 2007/2008 wró-
cił do swojego macierzystego klu-
bu. Występował tam przez trzy 
i pół roku, a kolejnym przystan-
kiem w jego karierze okazała się 

Warta Poznań. W trakcie dwuna-
stu miesięcy spędzonych w War-
cie rozegrał 26 spotkań i zdobył 
7 bramek. 26–letni Adam Mójta 
to obrońca. Przygodę z piłką noż-
ną rozpoczynał w Karkonoszach 
Jelenia Góra, skąd szybko trafił 
do Miedzi Legnica. Po trzech se-
zonach przekonał do siebie sztab 
szkoleniowy ekstraklasowej Ko-
rony Kielce. Nie mógł tam jednak 
wywalczyć sobie miejsca w skła-
dzie, trafił do Pelikana Łowicz, 
a następnie Odry Wodzisław Ślą-
ski. Wówczas zaliczył swoje pierw-
sze występy w najwyższej klasie 

rozgrywkowej. Ostatnio związa-
ny był z Wartą Poznań.

Szansę na angaż mają jeszcze 
Arkadiusz Czarnecki środkowy 
obrońca Elany Toruń, Kamil Mo-
skal prawy obrońca Młodej Eks-
traklasy Wisły Kraków i syn Ka-
zimierza Moskala, Peter Ziemba 
środkowy obrońca słowackiego 
SK Odeva Lipany, Jacek Pietrzak 
napastnik Lubania Maniowy i Da-
mian Byrtek stoper Podbeskidzia 
Bielsko–Biała. Do kadry wkrótce 
dołączy ponownie wypożyczony 
z Widzewa Łódź defensywny po-
mocnik Piotr Mroziński.  (BAL)

Saleta w Krynicy: Duże 
show i trochę sportu
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Syn Moskala blisko Sandecji

Z LISTÓW DO REDAKCJI

R E K L A M A



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   7 lutego 201316 NA KONIEC TYGODNIA

R E K L A M A

www.cnazoty.pl

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

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a

KUPON

10% 
zniżki
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Imię i nazwisko: Waldemar Malicki
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: nigdy nic nie muszę.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: nareszcie mogę zrobić coś, czego nie muszę.
Boję się: że nie będę miał nic do zrobienia.
Najbardziej w życiu żałuję:  żałuję tylu rzeczy, że trudno wybrać.
Gdybym nie był tym, kim jestem, to najchętniej byłbym: bakłażanem.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz je na: bakłażany.
Chciałeś komuś o czymś powiedzieć, ale nie miałeś okazji: miejmy nadzieję, że ten ktoś nie-
wiele stracił.
Mój największy talent: kogo to obchodzi.
Wstydzę się, że nie potrafię zrobić: okaże się pod koniec życia.
W bezsenne noce rozmyślam o: tym czy dyrektor Malczak jest ze mnie zadowolony.
Do końca życia  zapamiętam: okaże się pod koniec życia.
Codziennie poświęcam na telewizję, internet, czytanie: tyle, że nie starcza już czasu na go-
towanie. Na szczęście nie umiem gotować.
Na kolację do domu zaprosiłbym: biorąc pod uwagę, że nie potrafię gotować, to ewentual-
nie tych panów, którzy odholowali mi samochód sprzed biura 
Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

WALDEMAR MALICKI, ur. 3 
października 1958r., je-
den z najbardziej wszech-
stronnych pianistów pol-
skich – solista, kameralista, 
improwizator. Dyrektor ar-
tystyczny Festiwalu Wirtu-
ozerii i Żartu Muzycznego Fun 
and Classic, którego XII edy-
cja rozpoczyna się dziś w MCK 
Sokół w Nowym Sączu. 

F ILM.  Niedawno zdjęcia do „Papu-
szy” kręcił tu z żoną Krzysztof Krauze. 
Tym razem do sądeckiego skansenu 
zawitał reżyser Wojciech Smarzow-
ski, który pracuje nad nową produk-
cją – „Aniołem”. 

Film jest ekranizacją książki Jerze-
go Pilcha „Pod Mocnym Aniołem”, 
uhonorowanej Literacką Nagrodą 
NIKE. Opowiada historię człowie-
ka walczącego z nałogiem alkoholo-
wym. Główną rolę gra Robert Więc-
kiewicz. W tle opowieści pojawia się 
wątek miłosny, który jest dla bo-
hatera ostatnią nadzieją na powrót 
do normalności. 

– To będzie wyrazista historia 
człowieka uzależnionego od alko-
holu. Opowieść bez pudrowania, 
mrugania okiem – mówi o filmie 
jego producent Jacek Rzehak.

Reżyser Wojciech Smarzow-
ski przekonuje, że jego ideą jest 

tworzenie filmów ważnych. Pro-
blem uzależniania może dotknąć 
każdego, bez względu na wiek, wy-
kształcenie, status społeczny. 

– Chcę, żeby widz po obejrze-
niu „Anioła” zadał sobie pyta-
nie, czy jeszcze kontroluje swo-
je picie, czy już nie. Film ma dać 
jednak nadzieję, że nigdy nie jest 
za późno, aby wyjść z tej choroby 
– mówi w rozmowie z DTS Wojciech 
Smarzowski. 

– To trudna i złożona rola, ale 
już zdążyłem się zaprzyjaźnić 
z bohaterem – dodaje aktor Robert 
Więckiewicz.

W Nowym Sączu w ubiegły 
weekend powstawały sceny opi-
sujące sytuacje, które główny bo-
hater pamięta z dzieciństwa. Po-
kazana jest jego rodzina i on jako 

mały chłopiec. W zdjęciach bra-
ło udział kilkuset sądeckich sta-
tystów. Większość z nich zagra-
ła w kościele, w scenie pasterki. 15 
osób wzięło natomiast udział w ak-
cji, która rozgrywała się w karczmie 
„Stokrotka”. 

– Naszym zadaniem było sie-
dzieć w karczmie i pić. Niby nie-
wiele, ale i tak obecność na planie 
filmowym to dla mnie ogrom-
ne przeżycie – relacjonuje Łukasz 
Marciszewski. 

„Anioł” ma pojawić się w kinach 
na początku 2014 r. Oprócz Roberta 
Więckiewicza w filmie zobaczymy 
również między innymi Andrzeja 
Grabowskiego, Adama Woronowi-
cza, Mariana Dziędziela, Kingę Preis 
czy Marcina Dorocińskiego. 

MONIKA CHROBAK 

„Anioł” w Nowym Sączu

Wojciech Smarzowski – reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, realizator 
filmów dokumentalnych, reklamowych i teledysków. Jego najbardziej zna-
ne produkcje to „Wesele”, „Dom Zły” i „Róża”. Od piątku na wielkim ekranie 
możemy oglądać jego ostatni film „Drogówka”.

A TO C IEKAWE.  Jego członkowie 
niechętnie zdradzają, czym jest Sto-
warzyszenie Bractwo Kawalerów Wa-
welskiego Dzwonu Spiżowego. Nie-
mniej dostanie się w jego szeregi 
nobilituje. Podobno członkami albo 
kandydatami na członków bractwa 
są osoby, które pojawiają się na ła-
mach ekskluzywnego magazynu 
„Prestiż – who is who”. Sylwetek są-
deczan tam nie brakuje. 

Luksusowy papier, jeszcze kosz-
towniejszy druk, a w środku zdję-
cia aktorów, koronowanych głów, 
celebrytów i rozmowy z przed-
siębiorcami. W najnowszym ma-
gazynie „Prestiż – who is who” 
można znaleźć również rozmowę 
z młodym sądeckim przedsiębior-
cą Tomaszem Kutybą. W obszer-
nym wywiadzie Kutyba – znany 
nad Dunajcem jako promotor rugby 
– opowiada o meandrach własnego 
biznesu językiem wyjętym z pod-
ręczników ekonomii. Jak znalazł się 
na jednych łamach w towarzystwie 
Francois Hollande’a, sir Anthony 
Hopkinsa, Agnieszki Radwańskiej 
czy rektora UJ Wojciecha Nowaka?

 – Nadarzyła się taka okazja, 
więc skorzystałem – mówi ta-
jemniczo. – Staram się promować 
nasz region i opowiedzieć trochę 
o osobie.

 Światła na sprawę wcale nie 
rzuca fakt, że magazyn „Prestiż 
– who is who” jest czasopismem 
wydawanym pod patronatem Sto-
warzyszenia Bractwo Kawalerów 
Wawelskiego Dzwonu Spiżowego 
i prezentuje sylwetki członków sto-
warzyszenia oraz osób, które mają 
wpływ na bieg wydarzeń w Polsce 
i na świecie. 

O samym stowarzyszeniu nie-
wiele wiadomo. Tropy można po-
gubić. Bractwo najlepiej czuje się 
we własnym gronie i niechętnie 
o sobie opowiada. Z garści wia-
domości rozrzuconych tu i ówdzie 
oraz z samego magazynu „Prestiż” 
można wnioskować, że członka-
mi albo kandydatami do pasowa-
nia na członków bractwa są ludzie, 
którzy pojawiają się na łamach ma-
gazynu jako rozmówcy, bądź re-
klamodawcy. Stąd wróble ćwier-
kają, że w poczet bractwa został 
zaproszony swego czasu Kazi-
mierz Pazgan. Mowa jest również 
o Krzysztofie Pawłowskim. Nie jest 
tajemnicą, że w doborowym gro-
nie jest prof. Czesław Dźwigaj i bur-
mistrz Zakopanego Janusz Majcher. 
Prócz tego wielu przedsiębiorców 
i biznesmenów, choćby szef sądec-
kiego Violinu handlującego oknami. 

Mistrzem Bractwa i redaktorem 
naczelnym „Prestiżu” jest Jan hra-
bia Pondel. Pasowanie na członka 
stowarzyszenia odbywa się w pa-
łacu w Paszkówce pod Krakowem 
albo na zamku w Niepołomicach. 
Połączone jest z otrzymaniem spi-
żowej miniatury dzwonu ważącej 
dobrych kilka kilogramów.

Tomasz Kutyba wygląda na fa-
ceta, który dzwon bez problemu 
udźwignie, ale tego, czy jest na li-
ście kandydatów, nie chce zdradzić. 

– Środowisko to zrzesza wybit-
ne postaci z kręgów polityki, biz-
nesu, kultury i nauki oraz sportu 
– ucina rozmowę Kutyba. 

Niewykluczone, że, mając w sze-
regach bardzo wpływowych sąde-
czan, kawalerowie zawitają kiedyś 
do Nowego Sącza i wtedy dowiemy 
się naprawdę… who is who.  (BOG)

Sądeczanie w tajemniczym bractwie


