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

w

w
w

.d
ts

24
.p

l

DZIŚ W NUMERZE SPECJALNY DODATEK EDUKACYJNY J Str. 14 -16

Jak kanclerz operował 
pieniędzmi 
Z SĄDU.  Jerzy J., kanclerz Wyższej Szko-
ły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, w cią-
gu czterech lat wypłacił sobie na własny uży-
tek 631828,17 zł z konta uczelni. Decyzją Sądu 
Rejonowego w Nowym Sączu został skazany na 
rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na 4 lata oraz 7,5 tys. zł kary grzyw-
ny. Ma także zwrócić WSP 300 tys. zł w ramach 
częściowego naprawienia krzywdy. J STR. 3

Obyś do ZUS–u dzwonił
INTERWENCJA.  18 443 – 78 – 48 dodzwonienie 
się na ten numer, nie znając wewnętrznego, 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w No-
wym Sączu graniczy z cudem – informują nas 
zaniepokojeni Czytelnicy. Jeden z nich pró-
bował cztery dni. Jak policzył, dzwonił ok. 50 
razy, zanim udało się połączyć.  J STR. 3 

Trujące powietrze 
nad miastem
WIOŚ w Krakowie poinformował na swojej stro-
nie internetowej, że w Nowym Sączu został 
przekroczony poziom alarmowy pyłu zawie-
szonego PM 10. Takie przekroczenie w tym roku 
wystąpiło pięć razy: 4, 14, 27, 29 i 31 stycznia. 
Przekroczenia dopuszczalnej normy występują 
bardzo często. Zaledwie w ciągu tylko kilku dni 
normy nie były przekroczone.  J STR. 5 

W Sądeckim o jednego 
posła więcej?
Okręg nowosądecki oraz Kraków ma naj-
większe szanse na otrzymanie dodatkowych 
mandatów poselskich. Od następnej kadencji 
w Sejmie RP Małopolskę będzie reprezentować 
prawdopodobnie 41 posłów, a nie jak do tej 
pory 39. Wszystko przez wzrost liczby miesz-
kańców województwa.  J STR. 6 

SPEŁNIONY WOKULSKI 
Z TABASZOWEJ

LUDZIE. Gdyby Stanisław Wokulski z powieści Prusa żył 
w czasach współczesnych, to być może miałby dobrze 
prosperującą fi rmę w Nowym Sączu, realizowałby 

swoją pasję latania, byłby cichym fi lantropem, 
a do tego cieszyłby się szczęściem 

rodzinnym w otoczeniu 11 dzieci. Tak 
jak Andrzej Sarata z Tabaszowej.
J STR. 11

GAZETA BEZPŁATNA
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Z SĄCZA NA IGRZYSKA
SPORT.  16-letnia sądeczanka Emilia Żołądź została powołana do reprezentacji Polski na odbywające się 
w czeskim Libercu Igrzyska Olimpijskie Kadetów w narciarstwie. Emilia jest uczennicą III klasy Gimnazjum 
nr 11 w Nowym Sączu, a narciarstwo alpejskie trenuje pod opieką Tomasza Majerczyka w KS Gondola 
Krynica. Na rozgrywane co dwa lata IOK zakwalifikowała się dzięki bardzo dobrym występom w zawodach 
FIS w Krynicy i Liptowskich Teplicach. Sukces młodej sądeczanki jest tym większy, iż Emilia jest tzw. 
zawodniczką pierwszoroczną, tzn. że w rocznikach 1994-95 wyprzedziła niemal wszystkie starsze o rok 
rywalki w Polsce. Ojcem narciarki jest znany przed laty sądecki kolarz Jacek Żołądź. SPORT J STR. 19

FOT. ARCH. JACKA ŻOŁĘDZIA

Życie czternastoletniej Ani Kmak z Kamionki Wielkiej od sied-
miu miesięcy zupełnie nie przypomina beztroskiego dzieciństwa. 
Jest natomiast pełne bólu, cierpienia i lęku. Każda jego minu-
ta poświęcona jest walce z potworną chorobą, która wyciąga 
po Anię swe macki. W walce pomaga cała rodzina i przyjaciele 
dziewczynki – każdy, jak tylko potrafi . Wystarczy na nich spoj-
rzeć, żeby upewnić się, że nie zabraknie im sił.  J STR. 7

Nowotwór na dłoni



Z drugiej stronyZ drugiej strony
DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 17 lutego 20112

Palikot 
kłamie!

Z 
 pewnym niedowie-
rzaniem czytałem me-
dialne relacje z nie-
dzielnego spotkania 
z Januszem Paliko-

tem. A im więcej czytałem, tym 
niżej opadała mi szczęka ze zdu-
mienia. Były poseł PO w ramach 
swojego ogólnopolskiego tour-
ne promującego Ruch Poparcia Pa-
likota zawitał również do Nowego 
Sącza, gdzie spotkał się ze swoimi 
zwolennikami. Na wstępie sym-
patycznej pogawędki z elektora-
tem Palikot opowiedział, że chwilę 
wcześniej rozmawiał w lokalnej te-
lewizji z dziennikarzem, który miał 
mu wieszczyć, iż z tego spotkania 
żywy nie wyjdzie, pod warunkiem 
wszak, że ktokolwiek na spotka-
nie z nim przyjdzie. Na finał moc-
nego wstępu Janusz Palikot wypalił 
z najgrubszej rury, podsumowu-
jąc spotkanie w telewizji zgrabnym 
hasłem: „media jak zawsze kła-
mią”. Tak się akurat składa, że to ja 
rozmawiałem z Januszem Paliko-
tem w Regionalnej Telewizji Kablo-
wej i choćbym nawet jeszcze dzie-
sięć razy przesłuchał ten materiał, 
nigdzie nie znajduję tam cytowa-
nych przez niego zwrotów. Ow-
szem, pytałem lidera RPP, czy czuje 
się podekscytowany wizją politycz-
nej szermierki w mateczniku po-
parcia PiS. Zapytałem go również, 
czy ma świadomość, że wśród tra-
dycyjnego i raczej konserwatywne-
go sądeckiego elektoratu może mu 
nie być łatwo przebić się ze swo-
imi antyklerykalnymi poglądami. 
Tak to w dużym uproszczeniu wy-
glądało. Gdzie tu zatem moje wróż-
by, że nikt na spotkanie nie przy-
jedzie, a jak już tłum się zjawi, to 
żądny krwi rozszarpie go na kawał-
ki gołymi rękami? Jeśli już o mięsie 
była mowa, to raczej poza kame-
rą, kiedy – sympatyczny skądinąd 
polityk – opowiadał mi, że nie jada 
mięsa i nie pije alkoholu. To ważna 
wiadomość, bo i mięso, i alkohol źle 
wpływają na pamięć, ale chyba ich 
brak w organizmie nie powoduje, iż 
nie pamiętamy, o czym rozmawia-
liśmy pół godziny wcześniej? Gdy-
bym chciał zakończyć ten tekst tak 
efektownie jak Janusz Palikot roz-
począł swój wiec, to skopiowałbym 
jedno zdanie z niego z małą modyfi-
kacją: „Palikot kłamie!”

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Tydzień w kalendarzu

R E K L A M A

17  LUTEGO ( 1306)  – król Włady-
sław Łokietek nadał w Nowym Mie-
ście Korczynie mieszczanom są-
deckim przywilej uwalniający ich 
od opłaty celnej w Krakowskim 
i Sandomierskim.
(2001)  – w Nowym Sączu po raz 
pierwszy wręczono statuetki „Ziarn-
ka Gorczycy”. Otrzymali je ks. Stani-
sław Olesiak, Bożena i Ryszard Fryco-
wie oraz firmy Fakro i Prospona.
18 LUTEGO ( 1945)  – staraniem 
Wydziału Informacji i Propagandy 
w Nowym Sączu odbyła się „podnio-
sła akademia, która jest początkiem 
do tworzenia Związku Polsko–Ra-
dzieckiego na terenie Nowego Sącza”.
19 LUTEGO ( 1929)  – w okolicach 
Rabki i Mszany Dolnej zanotowano 
najniższą w okresie międzywojennym 
temperaturę wynoszącą –45°C.
20 LUTEGO ( 1876 )  – rozpo-
rządzeniem Rady Szkolnej Krajo-
wej szkoła w Piwnicznej została prze-
mianowana na szkołę etatową czyli 
państwową.

21 LUTEGO ( 1846)  – w Cho-
chołowie na Podhalu pochodzący ze 
Słopnic organista Jan Kanty Andrusi-
kiewicz oraz ks. Józef Leopold Kmie-
towicz ze Starego Sącza poderwali 
miejscowych górali do walki z władzą 
austriacką. Rozpoczęło się tzw. Po-
wstanie Chochołowskie.
( 1872)  – na posiedzeniu Rady Mia-
sta Nowego Sącza uchwalono, iż każ-
dy mieszkaniec ma zamiatać ulicę 
przed swoim domem.
22 LUTEGO ( 1916)  – na posie-
dzeniu Rady Miasta Nowego Sącza 
ostatecznie zatwierdzono kolaudację 
budowy wodociągu miejskiego.
( 1999)  – przy ul. Gorzkowskiej 
w Nowym Sączu otwarto pierwszy 
w mieście hipermarket Real. Sklep li-
czy 10 tysięcy m kw. powierzchni.
23 LUTEGO ( 1840)  – w Nowym 
Sączu urodził się Carl Menger, znany 
ekonomista, uznany za twórcę i za-
łożyciela austiackiej szkoły ekonomii 
politycznej (Österreichischen Schule 
der Nationalökonomie).

PODPATRZONE/ZASŁYSZANE. 
– Moim marzeniem jest by Kolejarz 
się utrzymał w I lidze, ale nie będzie-
my robić tragedii jeśli stanie się ina-
czej. Mocno w to wierzę, bo mamy 
świetnego trenera, pana Marka 
Motykę. 

Działam w piłce prawie 30 lat, ale 
tak wspaniałego człowieka jesz-
cze nie spotkałem. Przy okazji wy-
jaśnię. Myśmy nie chcieli wziąć 
z Sandecji ani jednego zawodnika, 
oni do nas przyszli sami (…).

Kiedy czytam, że piłkarze 
w pierwszoligowych klubach nie 
mają wypłacanych pensji, to jestem 
mocno zdziwiony. W Stróżach nie 

zalegamy zawodnikom ani jedne-
go grosza. Czy zarabiają duże pie-
niądze? Według mnie nie. Kiedy 
jednak słyszę, że w Brukbecie Nie-
ciecza zawodnicy zarabiają od 15 
do 25 tys. zł miesięcznie to uwa-
żam, że to chyba przesada. Śred-
nia płaca w Kolejarzu? Mogę po-
wiedzieć, że 4 tysiące na rękę. Są 
juniorzy w pierwszej drużynie, 
którzy dostają tysiąc, a najlepszy 
gracz w naszym zespole zarabia 7 
tys. na rękę. Czy to dużo? Premie 
do podziału za wygrany mecz to 8 
tys. zł (…).

Nie wiem, ile zarabia się w San-
decji. Mogę tylko powiedzieć, że 
kocham ten klub najmocniej zaraz 

po Kolejarzu. Cieszę się, kiedy wi-
dzę jak prezydent siedzi na meczu 
obok posła (…) Od początku byłem 
zwolennikiem połączenia Sandecji 
z Kolejarzem, ale do tego musi być 
dobra wola obydwu stron i part-
nerskie traktowanie. Moja pro-
pozycja jest ciągle aktualna, bo 
uważam, że na Sądecczyźnie po-
winien być klub na poziomie Eks-
traklasy. Druga drużyna mogłaby 
grać na stadionie w Stróżach, bo 
na dwa kluby aspirujące do Eks-
traklasy w odległości 20 km to nas 
nie stać (…).

Wypowiedzi z wywiadu 
dla Regionalnej Telewizji Kablowej 

w Nowym Sączu

Połączyć Sandecję z Kolejarzem
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CIEKAWOSTKI .  W najnowszym 
numerze „Skarbu” – magazy-
nu drogerii Rossmann, przy oka-
zji opowieści o Indiach pojawia się 
słowo Limanowa. Dlaczego?

Odpowiedź jest bardzo prosta. 
W wydanym w Walentynki bez-
płatnym magazynie ukazały się 
zdjęcia autorstwa limanowskie-
go prawnika i globtrotera – Ro-
berta Widzisza. Miłośnik podró-
ży i fotografii tym razem wraz 
z 11–osobową grupą wylądował 
w Delhi. Robione przez niego por-
trety jak zawsze nie pozostawiają 
odbiorcy obojętnym. Tak jak zdję-
cie chłopca stojącego za drutem 
kolczastym na tle świątyni miło-
ści Tadż Mahal.

Jak to się stało, że Robert Widzisz 
został publicystą „Skarbu” obok 
m.in. Martyny Wojciechowskiej? 
Otóż w grupie, która podróżowała 
po północnych Indiach była także 

redaktor na-
czelna maga-
zynu – Barba-
ra Żmijewska, 
którą zaintry-
gowała pasja 
mieszkańca 
Limanowej. 
W tekście, 
który jest ko-

mentarzem do zdjęć, pisze ona 
o Robercie: „Chodził swoimi dro-
gami, znikał w slumsach, wracał, 
kiedy chciał – zawsze z niezwy-
kłymi zdjęciami zwyczajnych lu-
dzi. One opowiadają o Indiach, ale 
ich nie osądzają.”

Magazyn wychodzi w nakładzie 
600 tys. egzemplarzy i jest dostęp-
ny w całej Polsce. A Robert Wi-
dzisz już dziś obiecuje czytelnikom 
„Dobrego Tygodnika Sądeckie-
go” opowieść o swojej wyprawie 
do Indii ilustrowaną niezwykłymi 
fotografiami. (JOMB)

Skarb z Widziszem
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Informacje

R E K L A M A

Zmiany w limanowskim 
szpitalu 
Ryszard Dominik złożył rezygnację 
ze stanowiska dyrektora ds. lecz-
nictwa Szpitala Powiatowego w Li-
manowej – informuje portal lima-
nowa.in. Przyczyną takiej decyzji 
miał być nawał pracy i stres wy-
nikający z pełnionej funkcji, któ-
rą sprawował blisko cztery lata. 
Stanowisko po nim przejmie Ja-
cek Migdał – specjalista ortopeda–
traumatolog z Oddziału Chirurgii 
Urazowo–Ortopedycznej limanow-
skiego szpitala. Ryszard Dominik ze 
szpitala jednak nie odchodzi, bę-
dzie nadal pracował na oddzia-
le chirurgii.

Na basen do Piwnicznej
„Budowę otwartego kąpieliska 
na Radwanowie” zrealizuje F.H.U. 
Fewaterm z Chojnika. W czerw-
cu przyszłego roku kompleks 
basenów w Piwnicznej–Zdro-
ju powinien być gotowy. War-
tość inwestycji to blisko 7 mln 
zł. Z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Opresyjnego uzdro-
wisko otrzymało na niego unij-
ne dofinansowanie w wysokości 
5 mln zł.

Winny policjant
Sąd warunkowo umorzył postępo-
wanie wobec pochodzącego z Uja-
nowic policjanta KMP w Nowym 
Sączu, zasądzając koszty sądowe 
i świadczenie pieniężne 1500 zł na 
cel charytatywny. Paweł K., wo-
bec którego toczył się proces, miał 
w sierpniu 2009 r., będąc po cy-
wilu, podczas miejskiego festynu 
spryskać Magdalenę Rosiek gazem 

Tydzień w skrócie

Dokończenie na str. 6

Z  SĄDU.  Jerzy J., kanclerz Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym 
Sączu, w ciągu czterech lat wypła-
cił sobie na własny użytek 631828,17 
zł z konta uczelni. Decyzją Sądu Rejo-
nowego w Nowym Sączu został ska-
zany na rok i 8 miesięcy pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 4 lata 
oraz 7,5 tys. zł kary grzywny. Ma tak-
że zwrócić WSP 300 tys. zł w ramach 
częściowego naprawienia krzywdy.

Sprawa wyszła na jaw podczas kon-
troli przeprowadzonej w ubiegłym 
roku przez Urząd Skarbowy. Okazało 
się, że w latach 2006–09 Jerzy J. (59 
l.), do tej pory karany już dwukrot-
nie za przestępstwa skarbowe, sys-
tematycznie pobierał z kasy uczelni 
i z jej rachunku bankowego pienią-
dze, których później w żaden spo-
sób nie rozliczał.

– Nie potrafię udokumentować, 
na co przeznaczałem te kwoty, ale 
na pewno nie były to moje prywat-
ne sprawy. Nie wzbogaciłem się 
w ten sposób. Pieniądze szły na rzecz 
szkoły lub studentów – mówił Jerzy 
J. podczas przesłuchań w prokura-
turze. – Sądziłem, że jako kanclerz 
i założyciel uczelni, mogę swobod-
nie operować pieniędzmi.

Winą próbował również obarczać 
księgowość WSP, która miała nie-
prawidłowo prowadzić dokumenta-
cję. To miało być z kolei jednym z po-
wodów zmian personalnych w dziale 

księgowości uczelni. Jednak, według 
ustaleń prokuratury i decyzji sądu, 
sprawa wyglądała zupełnie inaczej.

Jerzy J., z zawodu mechanik sa-
mochodowy, w 2003 r. założył Są-
decką Wyższą Szkołę Zawodową. Trzy 
lata później Jerzy J. nieformalnie objął 
stanowisko kanclerza szkoły. Pobierał 
przy tym miesięczną pensję w wyso-
kości 1800 zł brutto. Ta kwota była dla 
niego widocznie niewystarczająca. 
Zaczął się więc nielegalny proceder.

W roku 2008 zmieniono nazwę 
uczelni na Wyższą Szkołę Przedsię-
biorczości. Równocześnie Jerzy J. 
zrzekł się praw i obowiązków, jakie 
spoczywały na nim jako jej założycie-
lu i przeniósł je na swoją żonę, Doro-
tę. Ciągle jednak, choć nieformalnie, 
pełnił funkcję kanclerza placówki, 
wobec czego miał nieograniczony 
dostęp do finansów i samodzielnie 
zarządzał jej majątkiem, z czego zu-
chwale korzystał – tylko w roku 2008 
do jego prywatnego portfela trafiło 
niemal 227 tys. zł.

Policja zatrzymała Jerzego J. 28 
października 2008 r. w jego własnym 
domu. Jerzy J. długo nie przyzna-
wał się do winy. Dopiero przed są-
dem przyznał, że część kwoty wydał 
na własne potrzeby. Zobowiązał się 
jednak, że w przyszłości będzie pra-
widłowo rozliczać się z pobieranych 
z uczelni pieniędzy i dobrowolnie 
poddał się karze.

Wyrok jest prawomocny. (MR)

TEATR.  Pod okiem Andrze-
ja Górszczyka debiutował przed 
laty na scenie m.in. Artur Barciś. 
Niebawem kolejni młodzi aktorzy 
staną przed wielką szansą zrobie-
nia scenicznej kariery. 

Stary Sącz nosi się z zamiarem 
stworzenia teatru amatorskiego. 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari ogłosiło casting dla chętnych. 
Kandydatów na aktorów 22 lute-
go w kinie „Sokół”, przesłuchi-
wać będzie właśnie Górszczyk, 
znany na Sądecczyźnie kabare-
ciarz, poeta i reżyser.

Na razie nie wiadomo, jak 
będzie funkcjonować nowy te-
atr. Dyrektor CKiS Marta Ra-
dziejewska nie chce nawet zdra-
dzić, kto miałby prowadzić całe 
przedsięwzięcie. 

– Ogłosiliśmy dopiero casting, 
na który zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych doro-
słych. Odbędzie się on 22 lutego 
o godz. 19. Po nim zobaczymy, 
w którym kierunku rozwinie się 
pomysł – mówi dyrektorka. 

Na stronie internetowej Cen-
trum podaje, że „Produktem fi-
nalnym zajęć teatralnych będą 
przedstawienia dla dzieci”. Je-
śli uda się stworzyć grupę, swoje 
sztuki chętnie wystawi z nią An-
drzej Górszczyk, u którego boku 
debiutował m.in. Artur Barciś 
w przedstawieniu „Karawana”, 
do którego muzykę napisał Ja-
nusz Sent, w warszawskim te-
atrze Rampa. Górszczyk jako 
reżyser udzielał się także w są-
deckim teatrze NSA. Teraz ma 
znów kilka pomysłów na przed-
stawienia dla dzieci, w których 
miałyby się spotkać różne postaci 
z bajek, ale szczegóły woli utrzy-
mać w tajemnicy.

– Jeśli powstanie teatr, to ja 
tam zrobię spektakl – mówi An-
drzej Górszczyk i zaraz doda-
je, dementując plotki, jakoby to 
on miał zająć się całym przed-
sięwzięciem. – Jestem tylko pi-
lotem, który dostaje samolot do 
poprowadzenia, ja nie buduję 
samolotu. 

(G)
INTERWENCJA.  (18) 443 – 78 – 48 
dodzwonienie się na ten numer, nie 
znając wewnętrznego, do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Nowym 
Sączu graniczy z cudem – informują 
nas zaniepokojeni Czytelnicy. Jeden 
z nich próbował cztery dni. Jak poli-
czył, dzwonił ok. 50 razy, zanim uda-
ło się połączyć. 

– To skandal i naciąganie ludzi na 
kasę, bo włącza się automat i każe 
mi czekać nie wiadomo ile na zgło-
szenie – mówi. – Kiedy po kilku 
dniach prób w końcu telefonistka 
odebrała, nie potrafiła mi wytłuma-
czyć, dlaczego tak się dzieje. 

Sprawdziliśmy i rzeczywiście do-
dzwonić się do ZUS na wskazany nu-
mer nie jest prosto. Kilka prób i numer 
cały czas zajęty. Niemniej, gdy zgłosił 
się automat, po długiej chwili oczeki-
wania udało się połączyć. 

– Przyznam, że dopiero od was 
się dowiaduję, że są jakieś problemy 

na łączach – mówi w rozmowie 
z DTS Dariusz Kowalczyk, rzecznik 
prasowy sądeckiego ZUS. – W ostat-
nim czasie nie było u nas żadnej 
awarii, za to odbieraliśmy więk-
szą liczbę telefonów od klientów 
niż zwykle. Dziennie tysiące osób 
w ten sposób się z nami kontaktuje. 
Może akurat ten pan trafił na taką 
kumulację. To raczej przejściowa 
sytuacja.

Dariusz Kowalczyk dodaje, że 
wskazany numer nie jest jedyny, 
pod który można się dodzwonić do 
ZUS. Podaje jeszcze (18) 443–53–58.

– Kiedy klienci nie znają numeru 
wewnętrznego, czas połączenia się 
wydłuża – wyjaśnia rzecznik. – Dla-
tego staramy się zawsze podawać 
bezpośredni kontakt na biurko oso-
by, z którą petent chce się skontakto-
wać. W tej sytuacji pozostaje mi tylko 
przeprosić tych, którzy mieli w ostat-
nim czasie problem z dodzwonieniem 
się do nas – dodaje.  (G)

Obyś do ZUS–u dzwonił

Jak kanclerz 
operował pieniędzmi

Andrzej Górszczyk   FOT. (G)

Sztuka 
budowania 
samolotu
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POL ITYKA.  Ponad dwieście osób 
przybyło w niedzielę na spotkanie z Ja-
nuszem Palikotem w Nowym Sączu. 
Polityk przedstawił program swojej 
nowo powstałej partii, wytknął błędy 
popełniane przez Platformę Obywatel-
ską i namawiał sądeczan do wstąpienia 
w szeregi Ruchu Poparcia. Choć zain-
teresowanie samym spotkaniem z Pa-
likotem było spore, on sam okazał się 
być zupełnie niezorientowanym w pro-
blemach Sądecczyzny.

– Jestem przekonany, że to my wy-
gramy najbliższe wybory parlamen-
tarne i to Ruch Poparcia Janusza Pa-
likota będzie tworzyć nowy rząd. 
Rząd, który zmieni Polskę – mó-
wił do sądeczan wypełniających salę 
konferencyjną Hotelu „Orbis”.

Jego pomysł na tę nową, lepszą 
Polskę wzbudził gromkie oklaski, 
a sposób, w jaki Palikot przemawiał 
do zgromadzonych, zachęcił ich do 
stawiania pytań o plany i zamiary sa-
mego polityka oraz jego partii. Oka-
zało się nawet, że chętnych do dysku-
sji było więcej niż książek, które wraz 
z autografem polityka miał dostać 
każdy, kto zadał mu pytanie. Niestety, 
Janusz Palikot okazał się być zupełnie 
nieprzygotowanym do rozmowy o lo-
kalnych problemach, na co wyraźnie 
oczekiwała sala. Nie potrafił wymie-
nić dróg, o które zabiegają mieszkań-
cy regionu ani nawet wskazać, któ-
ra gałąź gospodarki ma tu największe 
szanse na rozwój. Wiedział jednak, że 
Sądecczyzna to bastion Prawa i Spra-
wiedliwości toczącego z nim nie-
ustanną walkę na słowa.

– Dziś przedstawiamy program 
dla Polski. Programy dla regionów 

przedstawimy dopiero za cztery 
lata, przed wyborami samorządo-
wymi – próbował tłumaczyć swoje 
nieprzygotowanie.

Jednak mimo tego faux pas, nie-
mal wszyscy zgromadzeni – w zde-
cydowanej większości osoby poni-
żej 20. i powyżej 60. roku życia – nie 
kryli zachwytu nad osobowością Ja-
nusza Palikota i tym, co chce zmie-
nić w kraju, by – jak sam podkreśla 
– uczynić go bardziej przyjaznym dla 
Polaków. Polityk natomiast, gdy tyl-
ko opuścił Nowy Sącz, wysłał do or-
ganizatora spotkania, 18–letniego 
Jakuba Bocheńskiego, smsa, w któ-
rym podziękował mu za włożony 
w nie trud, gratulował sukcesu i ży-
czył dalszego powodzenia w tworze-
niu struktur partii w regionie. (MR)

Jan Płachta obchodził w ub. tygodniu 102. urodziny. Jest 
on najstarszym mieszkańcem Nowego Sącza i – nieoficjal-
nie – najstarszym czynnym kibicem piłkarskim na świe-
cie. Jeszcze kilka lat temu pan Płachta dojeżdżał na me-
cze Sandecji rowerem. Teraz też kibicuje z trybun swojej 
drużynie, dlatego od prezydenta Ryszarda Nowaka otrzy-
mał m.in. zaproszenie na pierwszy wiosenny mecz San-
decji oraz klubowe pamiątki.

Podczas urodzinowego spotkania z prezydentem opo-
wiadał o swoim życiu i zainteresowaniach.

– Chciałbym, aby mi jeszcze zdrowie dopisywało, czuję 
się potrzebny rodzinie i miastu. Dziękuję za wszystko i wam 
życzę takiego zdrowia, jakie mam ja – mówił do swoich go-
ści, śpiewając dla nich i grając na harmonijce. (B)

GOSPODARKA.  – Prowadzenie 
działalności w specjalnej strefie eko-
nomicznej to nie tylko korzyści, wy-
nikające z ulg podatkowych, ale i kil-
kuletnie zobowiązania – mówi Jerzy 
Studziński, prezes firmy DAKO, któ-
ry jako jedyny jak dotąd działa w ta-
kiej strefie na terenie Nowego Sącza. 
Tydzień temu dzielił się swoimi do-
świadczeniami, podczas spotkania są-
deckich przedsiębiorców z przed-
stawicielami Krakowskiego Parku 
Technologicznego, spółki zarządza-
jącej krakowską specjalną strefą 
ekonomiczną. 

Zachętą do prowadzenia działalno-
ści w specjalnej strefie ekonomicz-
nej mają być przede wszystkim ulgi 
podatkowe. Jak wyjaśnia Krystyna 
Sadowska, dyrektor działu promo-
cji i marketingu KPT, największe, bo 
70 proc. mogą uzyskać małe firmy, 
średnie – 60 proc., duże 50 proc.

 – Załóżmy, że firma zainwestu-
je milion złotych, to 50 procent tej 
kwoty ma do odliczenia w podat-
ku dochodowym CIT. Właściwie tak 
długo nie płaci tego podatku, aż ten 
limit zostanie wyczerpany – poda-
je przykład Sadowska. 

W Nowym Sączu podstrefa kra-
kowskiej specjalnej strefy ekono-
micznej funkcjonuje od 2007 r. 
i znajduje się przy ul. Piłsudskie-
go. W tej chwili do zagospodaro-
wania pozostało jeszcze 4 ha, choć 

Krakowski Park Technologicz-
ny szuka terenów, by ją poszerzyć. 
Z oferty rozpoczęcia działalności 
w tej strefie mogą skorzystać firmy 
produkcyjne oraz niektóre usługowe 
– tzn. działające w sektorze IT oraz 
związane z obsługą księgową i ra-
chunkową na najwyższym pozio-
mie. Warunkiem przystąpienia do 
strefy jest również zainwestowanie 
100 tys. euro.

– Naszym zadaniem jest także 
otaczanie opieką przedsiębiorców, 
pomoc w prowadzeniu działalno-
ści na terenie strefy. W ubiegłym 
roku nasza strefa została oceniona 
przez inwestorów najwyżej spośród 
wszystkich polskich stref – przeko-
nuje Sadowska. 

W sądeckiej podstrefie do tej pory 
na prowadzenie działalności zdecy-
dowała się tylko firma DAKO. Nie 
znaczy jednak, że chętnych brakuje.

– Trzeba wiedzieć, że strefa 
ekonomiczna to nie tylko korzyści 
i ulgi, ale także zobowiązania i dość 
ostre kryteria, jakie trzeba speł-
niać, by do niej wejść. Każda firma 
wchodzi na indywidualnych wa-
runkach – wyjaśnia prezes DAKO. 

Jego firma, by znaleźć się w stre-
fie, zobowiązała się do zatrudnie-
nia stu osób i utrzymanie stano-
wisk przez trzy lata – od czerwca 
2011 do końca 2014 r. Czy warto być 
w strefie? Na to pytanie Studziński 
w tej chwili nie jest w stanie odpo-
wiedzieć. – Moja przygoda ze stre-
fą dopiero się zaczyna, dopóki nie 
zakończy się proces jej działania, 
ewentualnie czas, w którym firma 
może wykorzystać pewnego rodza-
ju ulgi, trudno mówić o pozytywach 
czy negatywach. 

Dodaje przy tym, że ulgi podat-
kowe, ułatwiające przedsiębiorcy 
prowadzenie firmy, powinny obo-
wiązywać nie tylko na terenie spe-
cjalnych stref ekonomicznych. 

– Uproszczenie zasad podatko-
wych, pewnych reguł gry na rynku 
biznesowym to lepsze rozwiązanie 
niż tworzenie stref, zwłaszcza, że 
są one miejscem tylko dla niektó-
rych przedsiębiorców – mówi Je-
rzy Studziński. (KG) 

Sms od Palikota
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Ile szczęścia i miłości zagościło na 
twarzy matki i córki, kiedy w koń-
cu mogły się zobaczyć. Trudno to na-
wet opisać... 

Po dwóch tygodniach pobytu 
w szpitalu mogły, choć na razie 
tylko bardzo delikatnie, przy-
tulić się. Dokładnie trzy tygo-
dnie temu rodzina Gutowskich 
miała ciężki wypadek. Pani Ur-
szula trafiła na intensywną tera-
pię. Lekarze walczyli o jej życie. 
Dziś jest w domu, ciągle bardzo 
słaba. Miała operację jelita cien-
kiego i grubego. Pierwsze udało 
się „pocerować”. Drugie trzeba 
było skrócić o pół metra. Najważ-
niejsze, że żyje, bo mała Angeli-
ka bardzo tęskniła za mamą. Pani 
Urszula straciła prawie 10 kilo-
gramów. Nie jest w stanie nawet 
wziąć córeczki na ręce. 

Angelika była bardzo potłuczo-
na. Obrażenia jeszcze się nie zago-
iły. Lekarze nie mogą złożyć złama-
nej w dwóch miejscach żuchwy, bo 
dziewczynka ma ospę. 

– W poniedziałek mamy się 
stawić w szpitalu im. Rydygiera 
w Krakowie. Może we wtorek albo 
w środę Angelika będzie opero-
wana – mówi łamiącym się głosem 
dziadek, Jerzy Gutowski. 

Ojciec dziewczynki z prze-
jęcia przez ponad dwa tygodnie 
chodził z pękniętą kością w no-
dze, nieświadomy swojego ura-
zu. Dopiero w poniedziałek zrobił 
prześwietlenie.

– Jest tyle załatwień, że nie mia-
łem czasu się zbadać – ucina.

W wypadku został zniszczony 
samochód, który rodzice dziew-
czynki dostali z PFRON–u. Do użyt-
ku nie nadaje się też wózek, bez któ-
rego Angelika nie jest w stanie się 
poruszać. Dziewczynka urodziła się 
z przepukliną oponowo–rdzenio-
wą. Jest po kilku poważnych ope-
racjach. Pani Ula i pan Piotr marzą, 
żeby ich córka mogła samodzielnie 
się poruszać. To, jak mówią, ich je-
dyny cel w życiu. 

Ciężki wypadek pokrzyżował 
im plany. Rehabilitację trzeba było 

przerwać. Złamania i liczne potłu-
czenia, jakich doznała Angelika nie 
pozwalają na jej kontynuowanie.

Samemu trudno poradzić sobie 
w takiej sytuacji. Szczególnie, kiedy 
los nie rozpieszcza. Przez pierwsze 
trzy miesiące życia, domem Angeli-
ki był szpital. Później nie było lepiej. 
Dziewczynka nadal pozostaje pod 
ciągłą obserwacją lekarzy z Uni-
wersyteckiego Szpitala Dziecięce-
go w Krakowie i Instytutu Zdrowia 
Matki Polki w Łodzi.

„Mimo ciągłej rehabilitacji oraz 
nieustających wyjazdów do różnych 
specjalistów – neurochirurga, neu-
rologa, endokrynologa i urologa, 
różnego rodzaju badań córka po-
zostaje pogodnym i wesołym szkra-
bem, który za wszelką cenę chce 
chodzić jak inne dzieci” – napisali 
jeszcze przed wypadkiem na stro-
nie internetowej (www.angelika-
gutowska.eu) rodzice. 

Nauczycielki klasy 0a Beata Lippa 
i Marzena Fałowska chwalą Angeli-
kę za uśmiech, otwartość i odwagę.

– To nasza Andzia! – mówią. 
Szkoła nr 20 w Nowym Są-

czu, do której chodzi dziewczyn-
ka, zorganizowała dla niej pomoc. 
Zaangażowali się i nauczyciele 
i uczniowie.

– To, co stało się 27 stycznia, 
bardzo nami wstrząsnęło i czuje-
my nieodpartą potrzebę, żeby po-
móc Angelice – mówi Beata Lippa.

Zbierają zakrętki. Mają ich już 
prawie dwie tony. Jeśli uda im 
się posegregować je kolorami, to 
dostaną za nie więcej pieniędzy. 
Może nawet około trzech tysię-
cy złotych. 

Tata dziewczynki nie chce roz-
mawiać. Trudno jest mu mówić 
o tym, co się stało. Historię ma-
łej, dzielnej dziewczynki zgodził się 
nam opowiedzieć dziadek. Nie bez 
oporów, bo boi się, że rozgłos nada-
ny tej sprawie, może być źle odebra-
ny. Jeśli jednak zechcecie Państwo 
pomóc Angelice, wystarczy wejść 
na jej stronę internetową.

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ 

ROZMOWA z Ewą Gondek, kierow-
nikiem Delegatury Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Nowym Sączu

– WIOŚ w Krakowie poinformował na 
swojej stronie internetowej, że w No-
wym Sączu został przekroczony po-
ziom alarmowy pyłu zawieszonego PM 
10. Co to oznacza w praktyce? 

– Pył PM10 składa się z miesza-
niny cząstek stałych i ciekłych za-
wieszonych w powietrzu i będących 
mieszaniną substancji organicznych 
i nieorganicznych. Pył zawieszony 
może zawierać substancje toksyczne, 
takie jak wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne (m.in. benzo-
(a)piren), metale ciężkie oraz dioksy-
ny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki 
o średnicy mniejszej niż 10 mikrome-
trów, które mogą docierać do gór-
nych dróg oddechowych i płuc. 
– „Wystąpienie przekroczenia mia-
ło miejsce 31 stycznia 2011 roku. War-
tość 24 godzinnego stężenia pyłu za-
wieszonego PM10 wyniosła w Nowym 
Sączu, ul. Nadbrzeżna – 209 μg/m3” 
– czytamy w komunikacie. Jaka jest 
norma? 

– Norma dla pyłu PM 10 wynosi 50 
μg/m3 . Poziom alarmowy to 200 μg/
m3 . Przekroczenie stanu alarmowe-
go w tym roku wystąpiło pięć razy: 
4, 14, 27, 29 i 31 stycznia. Przekro-
czenia dopuszczalnej normy wystę-
pują bardzo często – zaledwie w cią-
gu tylko kilku dni nie odnotowano 
przekroczenia 50 μg/m3, czyli war-
tości dopuszczalnej.
– Co jest przyczyną takiego stanu?

– Największa emisja pyłów po-
wodowana jest w wyniku spalania 
węgla w starych i często źle wyre-
gulowanych kotłach oraz piecach 
domowych. Duże znaczenie ma 
również spalanie odpadów w tych 
kotłach, które choć jest nielegal-
ne i powoduje poważne zagrożenie 
dla zdrowia ludzi, jest praktykowa-
ne przez niektórych mieszkańców. 
Znacząca emisja pyłu powodowana 

jest również przez komunikację – za-
równo w wyniku spalania paliw 
w silnikach, jak również jako emisja 
wtórna z unoszenia pyłów z brud-
nych i będących w złym stanie dróg. 
W kotłach domowych największy 
wpływ na wielkość emisji pyłu ma 
sposób podawania paliwa – w przy-
padku kotłów zasilanych automa-
tycznie (retortowych) emisja pyłu 
jest znacznie mniejsza niż w przy-
padku zasilania ręcznego. Istotna 
jest również jakość spalanego wę-
gla. Emisja pyłów powodowana jest 
również przez przemysł, szczegól-
nie energetyczny, chemiczny, wy-
dobywczy i metalurgiczny, ale ze 
względu na wysokość emitorów oraz 
obowiązujące przepisy prawne regu-
lujące dopuszczalne wartości emisji, 
źródła te mają zwykle dużo mniejszy 
wpływ na jakość powietrza. 

Nowy Sącz jest położony w kotli-
nie. Szczególne lokalne warunki roz-
przestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne, 
zjawisko inwersji oraz brak przewie-
trzania miasta wpływa dodatkowo na 
nadmierne zanieczyszczenie powie-
trza pyłem PM10.
– Takie stężenie niesie poważne za-
grożenia dla zdrowia, ma działanie ra-
kotwórcze. Jak się przed tym ustrzec? 

– Przy przekroczeniach stanu 
alarmowego zaleca się ograniczenie 
do minimum czasu przebywania na 
powietrzu, zwłaszcza przez kobiety 
w ciąży, dzieci, osoby starsze, cho-
re na astmę i choroby serca – uni-
kanie dużych wysiłków fizycznych 
na otwartym powietrzu i zaniecha-
nie palenia papierosów. W przypad-
ku pogorszenia stanu zdrowia należy 
skontaktować się z lekarzem…
– A jak się dowiedzieć, że akurat w da-
nym dniu to stężenie przekroczy stan 
alarmowy?

– Można to sprawdzić na naszej 
stronie www.krakow.pios.gov.pl, 
w zakładce „jakość powietrza on 
line” czy „prognoza zanieczyszcze-
nia powietrza on line”.  (G) 

Powietrze zatruwa 
sądeczan

Kiedy los nie rozpieszcza
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MARKET GORZKOWSKA 15,  tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

Nowy Sącz  ul.Kolejowa 16 tel. 18 443 69 98
 ul.Ciećkiewicza 7, tel. 18 449 08 60
Krynica ul. Kościuszki 56, tel. 18 471 31 13
Gorlice ul. Bardiowska 5, tel. 18 353 52 61
 ul. Michalusa 26, tel. 18 545 00 45
Bobowa Centrum Handlowe  tel.18 354 61 20
Limanowa ul. Zygmunta Augusta 12, tel. 18 337 01 57
 ul. Piłsudskiego 7, tel. 337 26 55
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po twarzy. Poszkodowana złożyła 
skargę na policjanta, zaraz potem 
ją wycofując. Wszczęto jedno-
cześnie postępowanie pod kątem 
zakłócania porządku publicznego. 
Policjant –jak zeznała dziewczy-
na – miał wówczas kilkakrotnie 
namawiać ją do zmiany zeznań. 
Po 1,5 roku policjant przyznał się 
do winy.

Rozmowy najemców galerii 
w stolicy 
Spółka Euro Mall Polska XV, zarzą-
dzająca Galerią Sandecja, w ciągu 
trzech tygodni obiecała ustosun-
kować się do przedstawionego 
przez sądeckich najemców w po-
niedziałek w Warszawie pisma, 
w którym domagają się m.in. ob-
niżki czynszów o 50 proc., i zo-
rientuje się, jakie kroki może 
poczynić wobec kupców znaj-
dujących się w najcięższej fi-
nansowej sytuacji. Spotkanie 
z Zygmuntem Chylą, prezesem 
zarządu spółki, zainicjował poseł 
Arkadiusz Mularczyk.

Forum prasy lokalnej
1 lipca odbędzie się II Forum Pra-
sy Sądeckiej. Tegoroczna edy-
cja imprezy przebiegać będzie 
pod hasłem – „Rola prasy lokal-
nej i bibliotek w umacnianiu ma-
łych ojczyzn na Sądecczyźnie – jak 
usprawnić to partnerstwo”. W Fo-
rum wezmą udział dziennikarze 
prasy lokalnej z naszego regionu 
oraz przedstawiciele sieci dzia-
łających tutaj bibliotek. W trakcie 
Forum zostanie wręczona dorocz-
na nagroda imienia Szczęsnego 
Morawskiego za najlepszą książ-
kę wydaną w roku 2010, dotyczą-
cą Sądecczyzny. Kapituła nagrody 
oceni kilkanaście cennych pozycji.

Złodzieje w rękach policji
Dwóch mieszkańców Nowego Są-
cza w wieku 35 i 37 lat skradło 
aparat fotograficzny w jednym ze 
sklepów. Zostali zatrzymani, teraz 
grozi im do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Policji udało się złapać 
również złodziei z Krynicy–Zdro-
ju,16 i 17–latka, którzy od września 
ub.r. do 23 stycznia mieli skraść 
telefon komórkowy pozostawio-
ny w lokalu, dwa kielichy liturgicz-
ne z kościoła, sprzęt elektronicz-
ny, podkaszarkę, 50 metrów kabla 
miedzianego z wyciągu w uzdro-
wisku i pięć parasoli ogrodowych. 
Część tych rzeczy funkcjonariu-
sze znaleźli w miejscu zamieszka-
nia niepełnoletnich.

 Zatrzymani za narkotyki
Dwóch 20–latków z Nowego Są-
cza zatrzymali funkcjonariusze 
policji za posiadanie narkotyków. 
Jeden w miejscu zamieszkania 
posiadał amfetaminę (204 działki 
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DTS PATRONUJE.  Znamy już finalistów te-
gorocznej edycji Plebiscytu Ziarnko Gorczy-
cy 2011. Kto zostanie laureatem rozstrzygnie 
się 19 lutego, w sobotę, podczas wielkiego fi-
nału w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu. 

Kapituła: prezydent Nowego Sącza, sta-
rosta nowosądecki, Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół” oraz Związek Sądeczan, 
wybrali pięć osób oraz firm i stowa-
rzyszeń, spośród wszystkich wskaza-
nych przez sądeczan. Przypomnijmy, 
że mieszkańcy głosowali na nominowa-
nych do Plebiscytu m.in. za pośrednic-
twem naszego tygodnika, na specjalnych 
kuponach. Głosy zostały podliczo-
ne. Najwięcej uzyskali w kategorii oso-
ba: Bernadeta Argasińska, Wiesław Ba-
sta, Adam Pasiut, Józef Pyzik i Wincenty 

Żygadło, a w kategorii firma – stowarzy-
szenie: Betoniarnia MĘŻYK – Nowy Sącz, 
GRÓD – Podegrodzie, PERS – Nowy Sącz, 
RAJ – Gołkowice Dolne, Stowarzysze-
nie Przyjaciele Serca i Życia – Nowy Sącz. 
Kapituła wybrała już dwóch laureatów 
w każdej kategorii, którzy otrzymają sta-
tuetkę Ziarnka Gorczycy. Ujawni ich 
podczas uroczystej gali w sobotę. 

Plebiscyt organizowany jest od 11 
lat. Jego celem jest uhonorowanie tych, 
którzy wspierają inicjatywy charyta-
tywne, niosą pomoc ludziom będącym 
w potrzebie. Tradycyjnie konkurso-
wi towarzyszy zbiórka pieniędzy, po-
łączona z loterią fantową. W tym roku, 
podobnie jak w latach ubiegłych, zebra-
na kwota zostanie przekazana na Sądec-
kie Hospicjum.

  (G)

Pani Monika (29 l.) z Nowego Sącza 
zdecydowała się opowiedzieć o naj-
bardziej dramatycznych chwilach w jej 
życiu. Chce, żeby inne kobiety, któ-
re poronią, wiedziały, że mogą nadać 
imię swojemu maleństwu i pochować 
je tak, jak zasługuje na to każdy czło-
wiek. Oto jej historia.

Wojtuś miał być moim drugim dziec-
kiem – planowanym i wyczekanym. 
Niestety, w dwunastym tygodniu cią-
ży lekarz w czasie badania USG stwier-
dził, że dziecko jest martwe. Niespełna 
tydzień później, w prywatnej placówce 
na Sądecczyźnie miałam zabieg. Ciążę 
trzeba było usunąć, bo groziły mi za-
każenia i inne komplikacje.

Po zabiegu przychodziły do mnie 
pielęgniarki z różnymi papierami do 
podpisania. Choć były miłe, to uży-
wały określenia „strata płodu”. Za to 
słowo „dziecko” nie padło ani razu. To 
było straszne, a ja byłam w takim sta-
nie, że podpisywałam co trzeba i my-
ślałam tylko o tym, żeby już wracać 
do domu, do męża. Nie wiedziałam, 
że mogę jeszcze coś zrobić dla Wojtu-
sia i dla siebie.

Dopiero w domowym zaciszu za-
częłam szperać w Internecie, czytać 
i szukać odpowiedzi. Wtedy dowie-
działam się, że po poronieniu, nie-
ważne, czy dziecko jest żywe czy mar-
twonarodzone, mogę dostać jego akt 
urodzenia, określić, jaką według mnie 
mogło mieć płeć, dostać dokumenty 
z Urzędu Stanu Cywilnego i – najważ-
niejsze – pochować to malutkie ciałko.

Mamy, które poroniły, zawsze wie-
dzą, jaką dziecko miało płeć. To się 

czuje. Ja wiedziałam, że to chłopczyk, 
mój Wojtuś. Poszłam więc na oddział 
ginekologiczny, na którym wykona-
no zabieg, bo chciałam dostać papiery 
potrzebne do zarejestrowania Wojtu-
sia w Urzędzie Stanu Cywilnego i do-
wiedzieć się, co stało się z jego ciałkiem. 

„Na pewno nie rozwlekają go psy 
na śmietniku” – odpowiedziała pie-
lęgniarka, gdy próbowałam uzyskać 
jakieś informacje. Czy jej nie przyszło 
do głowy, że to moje dziecko i takie 
słowa bolą? 

Udało mi się uzyskać akt urodze-
nia i nadać dziecku tożsamość. Ale nie 
mogłam go już pochować, bo Wojtuś 
został „zutylizowany”, jak jakieś od-
pady. Nikt nawet nie zapytał, czy chcę 
mu zrobić pogrzeb i czy chcę, żeby 
spoczął w spokoju w miejscu, w któ-
rym mogłabym go odwiedzać. Nikt. 
Podjęli decyzję za mnie.

Gdybym wtedy wiedziała to, 
czego dowiedziałam się po utracie 
dziecka, dziś mogłabym mu zapalić 
znicz. Ale na pociechę powtarzam 
sobie w duchu, że przynajmniej, 
mogę go nosić w sercu. I tego nikt 
mi nigdy nie zabierze. Spisała: (MR)

W Sądeckim o jednego 
posła więcej? 
Okręg nowosądecki oraz Kraków ma największe szan-
se na otrzymanie dodatkowych mandatów poselskich. 
Od następnej kadencji w Sejmie RP Małopolskę będzie 
reprezentować prawdopodobnie 41 posłów, a nie jak 
do tej pory 39. Wszystko przez wzrost liczby miesz-
kańców województwa.  Wstępne wyliczenia wska-
zują, że Małopolska wzbogaci się o minimum dwa 
mandaty, z których jeden powinien przypaść Krako-
wowi, drugi okręgowi sądeckiemu. Jeżeli dane, któ-
re spływają z samorządów do Państwowej Komisji 
Wyborczej zostaną oficjalnie potwierdzone, na tego-
rocznych listach do Sejmu każdy komitet wyborczy 
będzie mógł wystawić maksymalnie 20 kandydatów.
Gdyby w 2007 r. Sądecczyzna miała do dyspozycji 
dodatkowy mandat, to zgodnie z metodą d’Hondta 
otrzymałby go Andrzej Romanek (PiS), obecny rad-
ny Sejmiku Województwa Małopolskiego, który nie-
znacznie wyprzedziłby kandydata PO, obecnego po-
sła Tadeusza Patalitę. (G)

Nie pozwolili mi pochować mojego synka

Prawo do pogrzebu 

Polskie prawo pozwala kobiecie 
zobaczyć swoje dziecko, nawet je-
śli poroniła po zaledwie kilkunastu 
tygodniach ciąży. Personel me-
dyczny nie może odmówić wy-
dania zaświadczeń niezbędnych 
do uzyskania jego aktu urodze-
nia i zgonu, które są konieczne, 
gdy rodzice chcą pochować ma-
leństwo. W dokumentach z Urzędu 
Stanu Cywilnego podane jest imię 
dziecka wybrane przez rodziców 
– często jest to Adam lub Ewa.

We wspólnej mogile

MAŁGORZATA NIEMIEC, ordy-
nator oddziału ginekologiczno–
położniczego Szpitala Specjali-
stycznego w Nowym Sączu: 
– Zawsze, także po wczesnym 
poronieniu, kobieta może ode-
brać płód. W każdym przypad-
ku, przekazujemy jej informację, 
że przekazujemy go do prosek-
torium. Stamtąd rodzina może 
go zabrać i pochować. Oczywi-
ście, wypisujemy też wszystkie 
dokumenty niezbędne, aby od-
był się w pogrzeb. Są jednak ta-
kie rodziny, które nie decydu-
ją się na odbiór płodu. Wbrew 
temu, co często powtarza-
ją ludzie, nie trafia on wtedy na 
śmietnik, ani nie jest palony. 
Co pewien czas jest organizo-
wany wspólny, godny pogrzeb 
dla tych płodów. Natomiast je-
śli dziecko przychodzi na świat 
zbyt wcześnie, aby przeżyć, ale 
wykazuje funkcje życiowe, ni-
gdy nie jest zostawione samo 
sobie. Nawet jeśli żyje tylko kilka 
minut, staramy się, aby to życie 
było godne.

Kapituła Ziarnka Gorczycy wybrała już laureatów
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Życie czternastoletniej Ani Kmak 
z Kamionki Wielkiej od siedmiu mie-
sięcy zupełnie nie przypomina bez-
troskiego dzieciństwa. Jest natomiast 
pełne bólu, cierpienia i lęku. Każ-
da jego minuta poświęcona jest wal-
ce z potworną chorobą, która wycią-
ga po Anię swe macki. 

W walce pomaga cała rodzina i przy-
jaciele dziewczynki – każdy, jak 
tylko potrafi. Wystarczy na nich 
spojrzeć, żeby upewnić się, że nie 
zabraknie im sił. Oni sami coraz czę-
ściej boją się natomiast, że nie wy-
starczy im pieniędzy, aby zapewnić 
Ani wszystko, co jest tak niezbęd-
ne do zwycięstwa z nowotworem.

Jeszcze kilka miesięcy temu Ania 
z niecierpliwością czekała na nadej-
ście lata. Nikt nie przypuszczał, że 
guzek, który zrobił się jej na dłoni, 
może pokrzyżować wszelkie wa-
kacyjne plany. Jego usunięcie mia-
ło być niemal kosmetycznym za-
biegiem, po którym Ania miała iść 
do domu i cieszyć się wymarzonym 
wypoczynkiem.

– Jeszcze w czasie zabiegu le-
karz stwierdził, że to jest jednak 
guz. Badania histopatologicz-
ne potwierdziły, że to nowotwór 
– wspomina siostra Ani, Angelika.

Ich mama, pani Irena, natych-
miast wyjechała z Anią na dal-
sze badania do Instytutu Matki 
i Dziecka w Warszawie. Diagnoza 

postawiona przez tamtejszych on-
kologów była jeszcze bardziej prze-
rażająca. Nowotwór złośliwy RMS 
dłoni.

– Ledwo lekarze postawili dia-
gnozę, okazało się, że Ania ma też 
guza w piersi. Natychmiast wycię-
li go razem z węzłami chłonnymi. 
Ale dalej istniało zagrożenie. Osta-
tecznie, usunięto Ani całą pierś, bo 
tak było bezpieczniej – wspomi-
na Angelika.

Czternastolatkę poddano także 
chemioterapii. Ale ta trucizna zabi-
ja nie tylko komórki rakowe. Ataku-
je też zdrowe tkanki, osłabiając od-
porność, serce, mięśnie i apetyt Ani. 

– Jedno kichnięcie kogoś, kto 
stoi w pobliżu Ani, może ją zabić. 
Nie może też teraz za dużo chodzić, 
bo szybko się męczy. Jej serce jest 
za słabe, żeby była w stanie poko-
nać schody. Jest też problem z je-
dzeniem. Je tylko to, na co akurat 
ma „smak”, cokolwiek by to było. 
I nawet jeśli są to tłuste frytki, albo 
sam nabiał, dla mnie najważniej-
sze jest, że w ogóle cokolwiek je 
– tłumaczy pani Irena.

Mimo to, co trzy tygodnie Ania 
musi się stawiać w Warszawie 
na kolejne dawki chemii. Razem 
z mamą jedzie przeważnie pocią-
giem lub autobusem, bo podróż 
samochodem jest dla nich najczę-
ściej, ze względów finansowych, 
nieosiągalna.

W Instytucie Matki i Dziecka 
dzieci takich jak Ania jest znacz-
nie więcej. Przy łóżku każdego 
z nich od rana do nocy czuwa ro-
dzic. A gdy przychodzi pora poda-
nia chemii, Ania wraz z koleżan-
kami i kolegami z oddziału siedzi 
na specjalnej sali. W jej wątłe cia-
ło wpompowywana jest trucizna, 
a ona… się uczy.

– Na chemoterapii każdy ma 
obowiązkowe lekcje z różnych 
przedmiotów, tak jak w szkole. 
Obojętne, jak się ktoś czuje, musi 
się uczyć. Koło siebie ma miskę, 
ale nawet jak mu jest niedobrze, to 
lekcja i tak się odbywa – opowiada 
dziewczynka.

Po chemii przyjeżdża zawsze do 
domu, bo tutaj najszybciej wra-
ca do sił. Jednak codziennie trzeba 
sprawdzać jej poziom płytek krwi. 
Jeśli spada – a bywa, że jest niższy 
nawet 16–krotnie niż dopuszczal-
na norma – Ania natychmiast musi 
trafić do Instytutu Matki i Dziecka 
na przetaczanie krwi.

– Jeśli nie wyjedziemy od razu, 
może to być niebezpieczne dla jej 
życia, bo przy niskim poziomie 
płytek krwi, nie wolno człowie-
ka transportować helikopterem, 
a drogą lądową, może nie dojechać 
na czas – mówi mama Ani.

Dziewczynka nie może korzystać 
z poradni onkologicznej w Nowym 
Sączu, ponieważ cierpi również na 
wysoką krzepliwość krwi i wyma-
ga specjalnej opieki. 

Mimo to nie narzeka i stara się 
nie uskarżać na wszelkie niedo-
godności. Sama robi sobie nie-
które z koniecznych zastrzyków, 
uśmiecha się, gdy widzi mokre oczy 
mamy i wykorzystuje każdą wol-
ną chwilę, żeby spełnić swoje ma-
rzenie i nauczyć się grać na gitarze 
elektrycznej. Instrument dostała, 
gdy jesienią przyjechała do domu 
z Warszawy.

– To prezent od pewnego czło-
wieka. Podarował jej gitarę, gdy 
dowiedział się, że jest chora i że 

marzy, żeby nauczyć się grać 
– mówi Angelika.

Rodzice Ani, Irena i Włodzimierz 
Kmak, sami nie mogliby pozwolić 
sobie na taki wydatek. Tata dziew-
czynki od trzech lat jest na ren-
cie, mama nie jest w stanie pra-
cować w sytuacji, gdy opieka nad 
Anią wymaga tak częstych wyjaz-
dów. Codzienne wydatki rodziny 
i leczenie Ani finansowane są więc 
w ogromnej mierze dzięki ludziom 
o wielkim sercu. To dzięki nim pani 
Irena może kupić chociażby bilety 
na pociąg, żeby dowieźć córkę na 
czas na przetaczanie krwi. Również 
dzięki ich hojności są środki na nie-
zbędne leki i witaminy.

– My nie chcemy nikogo prosić, 
ale tutaj chodzi o życie naszego 

dziecka i o to, żeby jej stan nie po-
garszał się, bo tego, co to dziecko 
już się nacierpiało, nie da się opi-
sać – pani Irena ociera łzę.

MARIA REUTER
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dealerskie) , drugi marihuanę 
(19 działek dealerskich). 10 lute-
go Sąd Rejonowy w Nowym Sączu 
zdecydował o ich tymczasowym 
aresztowaniu na dwa miesiące.

 Do trzech lat za pobicie 
Kryniczanie pobili 26–letniego 
mieszkańca Nowej Wsi. Do zda-
rzenia doszło w niedzielę (13 lu-
tego), ok. godz. 1.25, przy ul. Pił-
sudskiego w uzdrowisku. Zajście 
zauważył patrol policyjny. Funk-
cjonariusze zatrzymali 23 i 30–
latka, którym grozi teraz do 
trzech lat więzienia.
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Nowotwór na dłoni

Liczy się każda godzina 
i każda złotówka
Choroba Ani jest bezwzględna, 
a walka z nią to także walka z cza-
sem. Bez środków finansowych 
bardzo trudno ją wygrać. Dlatego 
każdy, kto chciałby dać Ani szansę 
na życie, może skontaktować się 
z naszą redakcją pod nr tel. 18 544 
64 40, 18 544 64 41 lub adresem 
e–mail: redakcja@dts24.pl.
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

– Dla wielu kobiet, ale pewnie również 
i mężczyzn, największą bolączką jest ko-
nieczność ciągłej depilacji. W Studio Uro-
dy „Maria” można się pozbyć zbędnego 
owłosienia raz na zawsze?

– Maria Łękawska: Zdecydowanie. 
W tym celu posługujemy się jako je-
dyni na sądeckim rynku medycznym 
laserem diodowym firmy Syneron, 
który usuwa owłosienie w techno-
logii ELOS(elektro–optical synergy) 
– co znaczy, że system ten pozwala na 
emisję dwóch energii: światła i prądu 
jednocześnie z jednej głowicy. Ponie-
waż własności elektryczne skóry sil-
nie zależą od jej temperatury (tkanka 
cieplejsza ma niższy opór elektrycz-
ny), prąd przepływający przez skórę 
wybiera drogę przez tkanki wstępnie 
podgrzane światłem i selektywnie je 
dogrzewa, dzięki czemu kuracja jest 
efektywniejsza, można zastosować 
niższe energie i uniknąć ryzyka wy-
stąpienia jakichkolwiek poparzeń. Jest 
to jedyna technologia umożliwiająca 
kontrolę temperatury tkanki w cza-
sie zabiegu. W ten sposób uzyskujemy 
dwa efekty: poprawę bezpieczeństwa 
i zwiększenie skuteczności.
– Ile należy wykonać takich zabiegów, 
by skutecznie pozbyć się niechcianego 
owłosienia?

– MŁ: To zależy od depilowanej 
okolicy i od cyklu wzrostu włosa. My 
działamy na włos w anagenie, czyli 
fazie wzrostu, dlatego należy wyko-
nać od 4 do 6 zabiegów, przy zmia-
nach hormonalnych więcej.
– I dostajemy gwarancję, że włosy nie 
odrosną? 

– MŁ: Gwarancja po serii zabiegów 
jest. Niemniej po kilku latach wło-
sy mogą się uaktywnić. Są one jed-
nak bardzo słabe i szybko można się 
ich pozbyć. 
– Istnieją skutki uboczne tego typu 
zabiegów?

– MŁ: Przed każdym zabiegiem 
przeprowadzamy szczegółowy wy-
wiad z potencjalnym klientem . Od-
powiadamy na pytania, ustalamy 
wstępną liczbę zabiegów i kwalifi-
kujemy klienta do zabiegu, na któ-
ry musi wyrazić zgodę. Wcześniej 
wykonujemy próbę i czekamy na 
odczyn.
– Pozbyliśmy się więc niechcianego 
owłosienia, chcemy zadbać o skórę twa-
rzy, ale też całego ciała, by nabrała świe-
żości i młodego wyglądu? Co nam w tej 
sferze może zaoferować SU „Maria”?

– MŁ: Oferujemy szereg zabiegów 
na twarz z wykorzystaniem głowicy 
IPL. Ale wykonuje je już lekarz, więc 
oddam głos pani Aldonie Chróście-
wicz, z którą współpracuję.

– Aldona Chróściewicz: Używa-
jąc głowicy IPL możemy pozbyć się 
zmian naczyniowych skóry, usunąć 
przebarwienia czy pozbyć się płyt-
kich zmarszczek. Obrazowo – jej 
działanie może być porównywa-
ne do lampy błyskowej w aparacie 
– skóra jest eksponowana na dzia-
łanie serii bardzo krótkich i skon-
centrowanych impulsów światła. 
Przy takim fotoodmładzaniu na po-
czątek przede wszystkim likwido-
wane są zmiany barwnikowe skó-
ry. Drugim efektem jest działanie na 
powierzchniowe naczynia krwio-
nośne – likwidacja rumienia czy 
tzw. pajączków. Kolejny element 
fotoodmładzania wiąże się z wpły-
wem światła, jakie dociera do skó-
ry właściwej i reaguje z włókna-
mi kolagenowymi, doprowadzając 
do ich obkurczenia i zniszczenia. 
W ten sposób stymuluje się skó-
rę do produkcji nowego kolagenu, 
dzięki czemu nabiera ona gładko-
ści i jędrności. IPL wpływa także na 
zwężenie porów i likwiduje pierw-
sze drobne zmarszczki. 
– Po takiej serii zabiegów możemy prze-
stać się martwić o kondycję naszej cery?

– ACH: O tym, czy utrzymamy 
efekt zabiegów IPL, decyduje dopie-
ro dalsza pielęgnacja. Nie powinna 
ona kończyć się na zabiegach w ga-
binecie. Jeżeli nie będziemy odpo-
wiednio dbać o skórę, przebarwienia 
mogą powrócić, choć niekoniecznie 
w miejscu zabiegu. 
– Jak zatem powinniśmy zadbać 
o skórę? 

– MŁ: Jest szereg zabiegów pielę-
gnacyjnych, które uzupełniają tera-
pię IPL–em. Trzeba wiedzieć, jakie 
kosmetyki stosować, bo wiele z tych, 
które oferują nam sklepy, mogą za-
szkodzić. Jeżeli ktoś decyduje się na 
pielęgnację skóry u nas, może liczyć, 
że dobierzemy dla niego takie prepa-
raty, które pozwolą utrzymać efekt 
terapii, a nawet go poprawić.
– Na jakich kosmetykach pracuje się 
w Studiu Urody „Maria”?

– MŁ: Pracuję na profesjonalnych 
i sprawdzonych kosmetykach, które 
dają gwarancję prawidłowego funk-
cjonowania skóry. Są w 100 procen-
tach naturalne, bez pochodnych ropy 
naftowej, konserwantów, silikonów, 
emulgatorów i parabenów. Praca na 
kosmetykach naturalnych daje duże 
możliwości, ponieważ tworzę indy-
widualne kompozycje składników 
aktywnych i kremów, które przy-
gotowuję do pielęgnacji domowej. To 
kosmetyki, można powiedzieć, szy-
te na miarę. 

Studio Urody 
„Maria”

Barcice Dolne 31, Tel. (18) 446–63–39, Kom. 505 023 634 
Szczegóły na www.mariastudiourody.pl

Zadbamy o Twoją skórę
PROMOCJA.  Diodowe usuwanie zbędnego owłosienia, zmian 
naczyniowych, przebarwień, fotoodmładzanie, ujędrnianie skóry 
– dziś, by skorzystać z tego typu zabiegów, nie musisz jeździć 
do metropolii, bo specjalistów masz w zasięgu ręki. Studio 
Urody „Maria” w Barcicach Dolnych łączy pasję, profesjonalizm 
i doświadczenie, by dać swoim klientom pełen komfort i możliwość 
kompleksowego zadbania o ciało. W jaki sposób? O tym rozmawiamy 
z MARIĄ ŁĘKAWSKĄ, kosmetyczką z 17–letnim doświadczeniem, 
właścicielką Studia, oraz lek. med. ALDONĄ CHRÓŚCIEWICZ.

Studio Urody „Maria” pracuje na profesjonalnych 
i sprawdzonych kosmetykach

O tym, czy utrzymamy efekt zabiegów IPL, decyduje dopiero dalsza pielęgnacja

Aldona Chróściewicz: Używając głowicy IPL możemy 
pozbyć się zmian naczyniowych skóry, usunąć 
przebarwienia czy pozbyć się płytkich zmarszczek

30% 
RABATU  na depilację 
laserową z tym 
numerem DTS
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Ekspresowa
POCZTA ROWEROWA

w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać w korku 
nadaj przesyłkę 

pocztą rowerową

Historia

Miał zaledwie 33 lata. Była zdolny, 
uczynny, lubiany i oddany dla spraw, 
którymi się zajmował. Śmierć przy-
szła nagle i nieoczekiwanie. Nie cho-
rował, był okazem zdrowia. Parafian-
ki we wspomnieniach o nim pisały, 
że był bardzo przystojny. Ksiądz Józef 
Górszczyk zginął od ciosów siekierą, 
kiedy odprawiał mszę świętą. Zabójca 
zostawił konającego na posadzce ko-
ścioła, z ostrzem tkwiącym w głowie. 

Na świat przyszedł 12 lutego 1931 r. 
w Pisarzowej. W 1937 r. urodziły się 
jego siostry, bliźniaczki Anna i Ma-
ria. Rodzeństwo nie cieszyło się dłu-
go rodzinnym ciepłem. W wieku 35 
lat zmarła matka. Ojciec ożenił się po 
raz drugi. Sześciomiesięcznymi bliź-
niaczkami i 6–letnim chłopcem zaję-
ła się nowa mama. Nie potrafiła jed-
nak poradzić sobie z wychowaniem 
dzieci. „Dużą zasługę w wychowa-
niu małego Józka miała babka sta-
ruszka Anna Kącka” – pisał wiele 
lat później o ks. Górszczyku A. Gul. 

W 1939 r. Józef poszedł do szkoły 
podstawowej. Sytuacja rodziny była 
tak trudna, że chłopiec miał dziurawe 
nie tylko buty, ale całe ubranie i żył 
ciągle w głodzie i chłodzie. 

Udało się przetrwać wojnę. Józef 
poszedł do liceum do Nowego Są-
cza. Jeden z kolegów wspomina, że 

zdobywanie wiedzy było dla 15–lat-
ka ogromnym wyrzeczeniem: „Każ-
dego ranka wyjeżdżał lub wychodził 
pieszo, nieraz nawet bez posiłku, za-
bierał ze sobą tylko placek upieczo-
ny na palenisku pod blachą” – pisał 
A. Gul. W 1951 r. zdał egzamin matu-
ralny i złożył podanie w Seminarium 
Duchownym w Tarnowie. Przyszła 
odmowna odpowiedź. W tym sa-
mym roku zmarła jedna z jego sióstr. 
Anna miała zaledwie 14 lat. Życie nie 
rozpieszczało drugiej siostry – Marii. 
Piękna i wesoła dziewczyna w mło-
dym wieku przeżyła zawód miło-
sny. Przed samym ślubem porzucił 
ją narzeczony. Tak mocno odczuła 
rozstanie, że trafiła do szpitala psy-
chiatrycznego. Tam po kilku latach 
zmarła.

Za namową proboszcza z Pisa-
rzowej, Józef złożył prośbę o przy-
jęcie do zakonu oo. pijarów w Kra-
kowie. 26 sierpnia 1951 r. rozpoczął 
nowicjat. Jeden z braci, Teodor Her-
czyński, tak go wspomina: „Był spo-
kojny i zrównoważony. Choć był on 
wielkim samotnikiem zamkniętym 
w sobie, jednak grał w piłkę z inny-
mi nowicjuszami i klerykami oraz 
nie unikał wspólnoty. W nowicjacie 
Józef został przeznaczony do pomo-
cy w kuchni. Sam natomiast prosił, 
by przeznaczono go do zajmowania 
się pszczołami, albowiem bardzo on 
lubił przyrodę”.

Święcenia kapłańskie przyjął 21 
grudnia 1957 r. w Krakowie. Mszę 
świętą prymicyjną odprawił w ro-
dzinnej parafii w Pisarzowej, 5 
stycznia 1958 r. W tym samym roku 
dostał pozwolenie na rozpoczęcie 
studiów na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, na wydziale teo-
logicznym. Miał niezwykły dar do 
nauki języków. Wspominał o tym 
ksiądz Edward Malicki: „Przez rok 
nowicjatu i pięć lat studiów byli-
śmy kolegami. Jego pasją były wy-
cieczki w góry (…). Podczas tych 
wędrówek poznał on wielu Cze-
chów i nauczył się języka czeskiego. 

Miał olbrzymie zdolności językowe. 
Poza greką i łaciną, już później stu-
diując na KUL–u, poznał hebrajski, 
arabski i armeński”.

Niespodziewanie jednak zrezy-
gnował ze studiów. W 1963 r. roz-
począł pracę w kościele parafialnym 
w Maciejowej. Był wikariuszem. 
I tam 10 stycznia 1964 r. został za-
mordowany przez Piotra Sorokę. 

Do dziś nie są znane motywy 
zbrodni. Kilka miesięcy po zabój-
stwie, psychiatrzy rozpoznali u za-
bójcy urojeniową postać schizofrenii 
paranoidalnej. Z zeznań mieszkań-
ców Maciejowej wynika, że Soroka 
miał pretensje do księdza proboszcza 
Marcelego Góralczyka, za to, że nie 
pomógł wypędzić diabła, który krył 
się w jego sąsiadce. Maria Wieczorek 
wspomina, że pewnego razu Soroka 
żegnając się i plując, wybiegł z domu 
i nazwał ją czarownicą. 

W piątek 10 stycznia ksiądz pro-
boszcz poprosił swojego wikariusza, 
żeby odprawił za niego poranną mszę 
świętą. Józef zgodził się. Dochodziła 

już siódma godzina, więc pospiesznie 
przebrał się w szaty liturgiczne. Hu-
mor mu dopisywał. Żartował z mini-
strantami. Posługiwało mu czterech 
chłopców, uczniów szkoły podsta-
wowej. Kiedy dokonywał ofiarowa-
nia chleba, do kościoła wszedł „Wy-
soki człowiek, w zimowej kurtce, 
czapce na głowie i gumowych bu-
tach. W jednej ręce miał dwie tecz-
ki, w drugiej zaś trzymał laskę”. 
Zaczął krzyczeć i grozić wszystkim 
obecnym (w kościele były trzy starsze 
i dwie młode kobiety). Piotr Soroka 
szedł ciężkim, ale szybkim krokiem 
w stronę ołtarza. Nagle zatrzymał 
się i wyjął, teczki siekierę. Krzyk-
nął: „Oto zakonnicy, teraz wam po-
każę!”. Ksiądz Józef spokojnie od-
stawił kielich, a widząc, że Soroka 
chwycił siekierę w obie ręce, zasło-
nił tylko twarz. Mógł uciekać – był 
młody, silny, wysportowany... Nie 
zrobił tego nawet, kiedy ostrze sie-
kiery spadło na jego czoło, rozcinając 
je w dół ku lewemu oku. Zrobił tyl-
ko kilka kroków i uniósł ręce, chcąc 

chwycić siekierę. Zbrodniarz uderzył 
siekierą w prawą rękę księdza. Póź-
niej były jeszcze ciosy w plecy i gło-
wę. We krwi były schody, podłoga, 
ściany od strony zakrystii. Kiedy pro-
boszcz wszedł do kościoła, ksiądz wi-
kariusz jeszcze żył. Zmarł w szpitalu 
godzinę później. 

W 1993 r. dzięki staraniom pro-
boszcza Adama Gula, prochy księ-
dza Józefa Górszczyka przeniesiono 
do rodzinnej Pisarzowej i pochowa-
no w podziemiach kaplicy cmentar-
nej. To właśnie proboszcz Gul starał 
się, aby pamięć o zakonniku z Pisa-
rzowej nie odeszła w zapomnienie. 

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

W artykule wykorzystano fragmenty 
tekstów: A. Gula, Skromny jak jego pa-
tron, „Słowo 1995”,  T. Herczyńskiego, 
Wspomnienia o księdzu Józefie Górsz-
czyku, Cieplice 1999 r., Witalija Siar-
ko, Męczeńska śmierć księdza Józefa 
Górszczyka, Kraków 2002 oraz Ponura 
zbrodnia w Maciejowej, „Nowiny jele-
niogórskie” 1964, nr 3.

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

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

ELA MED

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

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

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

którą chcesz się podzielić z innymi 
– zadzwoń.

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

albo napisz: 
redakcja@dts24.pl

Gdyby Stanisław Wokulski z powie-
ści Prusa żył w czasach współcze-
snych, to być może miałby dobrze 
prosperującą firmę w Nowym Są-
czu, realizowałby swoją pasję latania, 
byłby cichym filantropem, a do tego 
cieszyłby się szczęściem rodzinnym 
w otoczeniu 11 dzieci. Tak jak Andrzej 
Sarata z Tabaszowej.

Nie było nic, tylko chęci
Ci, którzy czytali powieść „Lalka” 

z pewnością pamiętają głównego bo-
hatera – romantyka i pozytywistę za-
razem, człowieka przedsiębiorcze-
go, ale wrażliwego, niepasującego do 
czasów, w których przyszło mu żyć.

Po spotkaniu z Andrzejem Saratą 
trudno nie oprzeć się porównywaniu 
go do tego powieściowego bohatera. 
W Nowym Sączu znany jest przede 
wszystkim jako właściciel przedsię-
biorstwa robót drogowych. Firma 
powstała przed 22 laty. Sarata pra-
cował wtedy w Wojewódzkiej Dy-
rekcji Dróg Miejskich i nieco przez 
przypadek, ze względu na zapotrze-
bowanie, założył zakład malujący li-
nie na drogach.

– To były pionierskie czasy. Dziś 
aż trudno to sobie wyobrazić. Wte-
dy nie mieliśmy nic oprócz chęci do 
pracy. Od godziny 7 do 15 pracowa-
łem w WDDM, a popołudniami i no-
cami z wspólnie z kolegami malo-
waliśmy pasy i linie. W ten sposób 
zarobiłem pierwsze większe pienią-
dze. Później zakład rozwijał się ma-
łymi kroczkami: w następnym roku 
dysponowaliśmy już autem, potem 
kolejnymi urządzeniami, poszerza-
liśmy też asortyment usług. Tak mi-
nęły 22 lata – wspomina.

Obecnie firma zatrudnia około 
80 pracowników. Wśród sztandaro-
wych inwestycji jej wykonawstwa 
jest przebudowa ulicy Jagiellońskiej 
w Nowym Sączu, odnowa skweru 
przed gmachem Politechniki War-
szawskiej, budowa parkingu przy 
Bulwarze Narwiku, rekonstrukcja za-
bytkowego rynku w Pilicy.

Niech nie wie lewica
– Od zawsze wyznaję zasadę, że 

największym dobrem firmy są jej 
pracownicy – powtarza Sarata, wy-
jaśniając, że przecież żadna maszyna 
nie jest w stanie działać bez spraw-
nych rąk pracownika.

Najlepszym dowodem na to, że wy-
znawana przez Saratę zasada spraw-
dza się w praktyce, jest to, że zasadni-
czy trzon firmy stanowią pracownicy, 
którzy od samego początku byli zwią-
zani z przedsiębiorstwem. Z kolei gdy 
zaczęły się masowe wyjazdy do Irlan-
dii, ludzi z jego zakładu jakoś za granicę 
nie ciągnęło. Zatrudnieni chwalą szefa 
za ludzkie podejście i wsparcie w trud-
nych życiowo sytuacjach.

Andrzej Sarata znany jest z dzia-
łalności charytatywnej i pomocy po-
trzebującym. Jednak o tym nie chce 
rozmawiać. 

– Hołduję ewangelicznej zasa-
dzie „niech nie wie lewica, co czyni 
prawica”. Nie po to pomagam, by się 
tym chwalić w mediach – tłumaczy.

Nieoficjalnie wiadomo jednak, że 
Węgiełków, Wysockich i Mariann, 

którym pomaga sądecki Wokul-
ski, jest sporo. Przykładowo do dziś 
wspiera rodzinę swego przedwcze-
śnie zmarłego pracownika, opieku-
je się piętnaściorgiem dzieci wycho-
wywanych przez samotną matkę, 
aktywnie wspomaga działalność 
Caritasu, od kilkunastu lat co roku 
rozdaje mikołajkowe upominki dla 
uczniów i nauczycieli swojej daw-
nej szkoły w Tabaszowej. Dlacze-
go to robi?

– Świat, w którym żyjemy, wy-
daje się piękny i kolorowy, ale obok 
jest tyle ludzkiego nieszczęścia, 
krzywdy dzieci. Pochodzę z bar-
dzo biednej rodziny i być może to 
ukształtowało moje postrzeganie 
świata. Uważam, że dzielenie się jest 
obowiązkiem. Jeśli tylko się chce, 
można wiele zrobić.

Lata śpiewająco po 
Vondraczkowej

Uważni czytelnicy powieści Pru-
sa pamiętają, że bohater był zafascy-
nowany metalem lżejszym od po-
wietrza. Ten wynalazek miał pomóc 

ludziom wzbić się w przestworza. 
Współczesny Wokulski ma nieco le-
piej, bo widok samolotu nikogo już 
nie dziwi. Dlatego Andrzej Sarata, 
realizując swoje marzenia z dzieciń-
stwa, przed 10 laty zaczął przygo-
dę z lataniem. Od kwietnia 2009 r. 
jest nawet prezesem Aeroklubu 
Podhalańskiego.

Ciekawostką jest to, że wspólnie 
z kolegą w 2003 r. kupił czeski samo-
lot akrobacyjny ZLIN 42M, którym 
latała Helena Vondraczkowa ze swo-
im wcześniejszym mężem niemiec-
kim basistą z licencją pilota – Helmu-
tem Sickelem. Maszynę prowadzi się 
oczywiście śpiewająco.

Andrzej Sarata jest też pierwszym 
i ostatnim Małopolaninem, który wy-
konał lot na lotnisko Berlin Tempel-
hof i… wrócił. Między 1963 a 1987 ro-
kiem na położonym w amerykańskiej 
strefie okupacyjnej Berlina Zachod-
niego lotnisku wojskowym wylądo-
wało 16 nieplanowanych samolotów 
z Polski. Były to loty w jedną stronę, 
bowiem po lądowaniu w tym miejscu 
można było otrzymać azyl polityczny. 

Sądecki Wokulski wystartował do 
Tempelhof na przełomie maja i czerw-
ca w 2008 r. z lotniska w Łososinie 
Dolnej. Jest pierwszym Małopolani-
nem, który tego typu lot wykonał, bo 
po wejściu Polski do układu z Schen-
gen przekraczanie granic bez odpra-
wy paszportowej stało się możliwe, 
a ostatnim, bo lotnisko w Tempelhof 
było czynne tylko do 30 październi-
ka 2008 r.

Zadowolony ojciec
Wokulski kojarzy się jeszcze z jed-

nym, oczywiście z nieszczęśliwą mi-
łością do Izabeli. Pod tym względem 
47–letni Andrzej Sarata odbiega od 
powieściowego wzorca. Z żoną Ja-
niną mają 11 dzieci, przy czym dwie 
najstarsze córki kończą studia, a naj-
młodsza ma 3 lata. Niektórzy ze zdzi-
wieniem przyjmują wiadomość o tak 
pokaźnej gromadce pociech. Wpraw-
dzie jeden Sarata niżu demograficz-
nego nie pokona, ale jeśli los pozwala 
mu na utrzymanie rodziny na przy-
zwoitym poziomie, to jest to tylko 
powód do chluby.

– Są takie chwile, choćby przy 
Wigilii czy świętach Wielkanoc-
nych, kiedy wszyscy się spotykamy 
i aż mi się łezka w oku potrafi zakrę-
cić – przyznaje.

Nie pasuje do rzeczywistości
Mieszkaniec Tabaszowej w zako-

lu Jeziora Rożnowskiego, współwła-
ściciel prężnie działającego przedsię-
biorstwa, zaskakuje swą skromnością 
i niezwykłą wrażliwością na drugie-
go człowieka.

– Tak, mam świadomość, że tro-
chę nie pasuję do tej rzeczywisto-
ści, w której funkcjonuję – przy-
znaje. „Stopiło się w nim dwu ludzi: 
romantyk (…)i pozytywista (…). 
To, co dla patrzących jest sprzecz-
ne, w nim samym jest najzupełniej 
konsekwentne” – można by powtó-
rzyć za powieściowym doktorem 
Szumanem.

(JOMB)

Ludzie

Spełniony Wokulski z Tabaszowej

Andrzej Sarata swoim Zlinie 142   FOT.  ZBIGNIEW SUŁKOWSKI
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Z 
eszłotygodniowy felieton 
dotyczący charakteru i funk-
cji Starego Miasta wywołał 
niespodziewanie duży od-
zew. Przyczyniła się do tego 
również dyskusja w Regio-

nalnej Telewizji Kablowej, w której padło 
m.in. pytanie kto powinien lub kto może 
stawiać to tytułowe pytanie. Najprościej 
można odpowiedzieć, iż każdy, bo prze-
cież to nasze wspólne dobro i mamy powin-
ność traktować je bardziej wyjątkowo niż 
jakiekolwiek inne miejsce w Nowym Są-
czu. Inaczej rzecz jednak ujmując, w dys-
kusji tej winni wziąć udział ci, którzy z 
wizją centrum miasta są związani, bo: mu-
szą, powinni, bądź chcą. W praktyce tymi 
pierwszymi będą władze miasta. Do dru-
giej kategorii zaliczymy np. właścicieli nie-
ruchomości i firmy lub osoby prowadzące 
tam wszelką działalność, niekoniecznie biz-
nesową, przedstawicieli szeregu instytucji: 
administracyjnych,  kulturalnych, oświa-
towych itp. Tymi ostatnimi będą zaś klien-
ci, goście wyżej wymienionych, a wreszcie 
każdy, kto widzi przyjemność lub potrze-
bę obcowania z tym miejscem z powodów 
choćby tylko jemu wiadomych.

Odnoszę jednak nieodparte wrażenie, że 
są kategorie  zainteresowanych, które naj-
wyraźniej nie są mile widziane przez in-
nych potencjalnych uczestników tej dys-
kusji. Są też kategorie problemów, które 
wielu dostrzega jako wyimaginowane, bądź 
nieistotne. Trudno oprzeć się przykłado-
wo wrażeniu, że posiadacze kamienic po-
trzebni są tylko do utrzymania ich w odpo-
wiednim wyglądzie przynoszącym chlubę 
władzom. Są też oni wraz z prowadzący-
mi lokale traktowani zwykle jako bezwolni 

realizatorzy wizji różnych decydentów 
chętnych do wypełniania przestrzeni pu-
blicznej na cudzy koszt. Jak w przykładzie 
sprzed kilku lat, gdy rozświetlone wnę-
trza lokali na  deptaku miały doświetlać uli-
cę, dlatego zamontowano tam odpowiednio 
mniej lamp. Jak też w niejednym przypadku 
związanym z planowaniem przestrzennym.

W Nowym Sączu, nieco inaczej niż np. 
w Tarnowie, Starówka nie stanowi wydzie-
lonej, historyczno-turystycznej enklawy. 
Tutaj większość dróg nie prowadzi do, lecz 
przez nią. Centrum naszego miasta jest bar-
dziej tranzytowym, niż docelowym. Więk-
szość funkcjonujących w nim traktowanych 
jest jako przeszkadzający tym, którzy  Sta-
re Miasto zmuszeni są przy jakiejś okazji od-
wiedzić lub przez nie przejechać. Nieważne 
- autobusem czy samochodem, ale zmu-
szeni to dobre słowo. Dowodów na popar-
cie tej tezy nie trzeba wcale szukać w dra-
matycznym apelu właścicieli lokali przy ul. 
Piotra Skargi sprzed kilku dni. Układ topo-
graficzny miasta jest bowiem nieubłaganie 
niekorzystny, a mrzonki o wyłączeniu cen-
trum z ruchu kołowego są nie tylko zama-
chem na tych, którzy w centrum funkcjo-
nują, ale i przykładem wyłączenia myślenia 
przez pomysłodawców.  Lokale użytko-
we (nie tylko sklepy) w obrębie Starówki 
traktowane są inaczej, niż gdziekolwiek in-
dziej, gdzie przygotowuje się dojazdy i par-
kingi, albo przynajmniej takowych się ad-
ministracyjnie wymaga. Ktoś proponujący 
korzystanie przez klientów np. Europy czy 
marketów branżowych z parkingu oddalo-
nego o kilkaset metrów będzie traktowany 
przez odbiorców z politowaniem. Bywal-
ców centrum przekonuje się zaś, że dotarcie 
do sklepu czy biura spod zamku lub bazyliki 
to ich szczęście i przywilej. 

Każdy zdaje sobie sprawę, że centrum 
jest jedno i nie z gumy, ale wartościowanie 
celów i stawianie priorytetów czasami nieco 
zaskakuje. Może warto  potraktować funk-
cjonujących na Starówce i jej bywalców jako 
partnerów? Może padną, pośród narzekań i 
skarg jakieś ciekawe pomysły, które będzie 
można potraktować jak swoje, a nie jako 
„dopust Boży”? 

Ciąg dalszy zapewne nastąpi…

Z 
awsze jest miło, kie-
dy splendory, nagro-
dy czy też wyróżnienia 
spadają na sądeczan. Ja-
koś wtedy robi się raź-
niej i radośniej, przez 

chwilę rozpiera nas duma, że to nasi. 
Krótko mówiąc doznajemy chwilowe-
go poczucia wyjątkowości. Wszystkie 
media i krajowe i lokalne odnotowa-
ły wielki sukces Kasi Zielińskiej, ja-
kim było zdobycie przez nią „Teleka-
mery” w kategorii najpopularniejsza 
aktorka. Wprawdzie Kasia to nie nowo 
a starosądeczanka, ale któżby tam 
wchodził w szczegóły. Po prostu sąde-
czanka. Jej karierze artystycznej przy-
glądamy się bacznie, śledzimy jej ko-
lejne zadania aktorskie, piosenkarskie 
czy w końcu kabaretowe. No właśnie. 
Nie wiem czy ktoś jeszcze pamię-
ta (jej biografom daję to pod rozwa-
gę!), że przygodę z kabaretem zaczęła 
Kasia razem z nami, tzn. z kabaretem 
„Ergo”. Była wówczas jeszcze uczen-
nicą szkoły średniej, troszkę ze mną 
pracowała aktorsko, więc naturalną 
koleją rzeczy był debiut. Miał on miej-
sce bodaj w 1998 roku podczas bene-
fisu rektora WSB–NLU – dr. Krzysz-
tofa Pawłowskiego. Kasia dostała ode 
mnie zadanie sceniczne oparte na im-
prowizacji (tzw. etiudę), a jej rolą 
miała być niedouczona studentka, 
która po dwukrotnym oblaniu waż-
nego egzaminu, przychodzi do rek-
tora i swoimi babskimi (nieprzyzwo-
itymi) sztuczkami ma go obezwładnić 
i wpłynąć na nieskreślenie z listy stu-
dentów. Rolę tę zagrała świetnie. 

Czarowała, uwodziła, zgłaszała lek-
ko dwuznaczne propozycje, raz nawet 
oparła się na jego ramieniu. A rektor? 
A rektor nic! Sytuacja go chyba tro-
chę przerosła, bo siedział jak zaczaro-
wany, na erotyczne zaczepki nie re-
agował. Do dziś nie wiem, czy Kaśka 
zawładnęła nim do reszty, czy on po-
kazał hart ducha, rektorską pryncy-
pialność w obliczu niemoralnych pro-
pozycji. Z kabaretem „Ergo” wystąpiła 
jeszcze wiele razy: i wtedy, gdy była 
studentką PWST, i później już jako ak-
torka. Do niezwykłego spotkania do-
szło w roku 1999 albo 2000 (choler-
na pamięć!). Podczas Benefisu Ducha 
Teatru, w starym jeszcze budynku 
„Sokoła”, udało nam się zgromadzić 
większość polskich aktorów z sądec-
kimi korzeniami. I w takich to właśnie 
okolicznościach przyrody doszło do 
spotkania najstarszej i największej za-
razem artystki – Zofii Rysiówny z naj-
młodszą, ale świetnie się zapowiadają-
cą, Kasią Zielińską. Słowa, które padły 
z ust pani Zofii pod adresem począt-
kującej studentki, były piękną zapo-
wiedzią jej kariery i jakimś rodzajem 
namaszczenia, artystycznego błogo-
sławieństwa. A przy okazji ochrzci-
ła ją mianem Carmenity. Piękne nie-
prawdaż? Swoją drogą ciekaw jestem, 
czy Kasia to jeszcze pamięta? Bo gdy-
by nie, to mam stosowny film, który 
– pomijając jakość – jest materialnym 
dowodem na prawdziwość tego zda-
rzenia. Kasia Zielińska staje się powo-
li Katarzyną Zielińską, aktorką z coraz 
większym dorobkiem i – chcę wie-
rzyć – najlepsze lata ma dopiero przed 
sobą. A swoją drogą, miło by było spo-
tkać się znowu, skroić jakąś wspólną 
imprezę, jakiś szalony incydent, któ-
ry zapamiętalibyśmy na długo. Boję się 
jednakowoż, że to pomysł mało real-
ny. Od momentu kiedy stała się cele-
brytką, przynależy już trochę do inne-
go świata, który nakłada na nią takie 
zobowiązania, że margines jej wolno-
ści skurczył się do minimum. No, ale 
przecież mogę się mylić! Oby!

Pląsawica

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Co z tą Starówką 
(część 2)

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie

Tokaj to niewątpliwie najbardziej zna-
ne wino węgierskie w Polsce. Na na-
szych stołach gości od XVI wieku. 

Region win tokajskich leży u stóp 
malowniczych wzgórz Zemplen, 
w dolinie rzeki Bodrog, dopływu 
Cisy. Tokaj, miasteczko dające na-
zwę regionowi, leży u stóp 515– me-
trowej, charakterystycznej góry 
o takiej samej nazwie. Region słynie 

głównie ze swoich znakomitych win 
słodkich, lecz są też tam produko-
wane świetne wina wytrawne czy 
półwytrawne jak nasz Tokaj Holde-
zust. Wina tokajskie od wielu lat 
zdobywają nagrody na światowych 
konkursach, potwierdzając powie-
dzenie: „Król Win, Wino Królów”.

Tokaj Holdezust 2008 jest to wino 
ekscytujące, świeże, pachnące, opar-
te głównie na odmianie Hárslevelu. 

Oprócz lekkich owocowych zapa-
chów, dodatek furminta nadaje zło-
żoność, a zawartość cukru resztko-
wego harmonię. Razem czyni to wino 
niezwykle popularnym. Zwłaszcza na 
spotkania w gorące, letnie noce, przy 
blasku księżyca, z bliską osobą.

 Podawać w temperaturze 10–12 
C . Na zdrowie!

DAWID MIGACZ, 
Dom Kawy i Wina w Nowym Sączu

Wino dla zakochanych
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K 
luczem do zro-
zumienia współ-
czesnych spo-
łeczeństw jest 
poznanie rela-
cji między tym 

co publiczne i prywatne. W Ame-
ryce warunkiem powodzenia 
przedsięwzięcia jest przekona-
nie do jego sensowności prywat-
nych sponsorów. Mogą być – jak 
pokazał internetowy fundraising 
Obamy – stosunkowo ubodzy. 
Może to być zamożny lokalny 
przedsiębiorca, któremu prze-
stała wystarczać chwała wyni-
kająca z własnego majątku. Mogą 
to być też zinstytucjonalizowa-
ne podmioty, najczęściej funda-
cje, profesjonalnie zajmujące się 
promocją firm lub ich właścicie-
li poprzez wspieranie przedsię-
wzięć społecznych. 

W większości krajów europej-
skich taki mechanizm nie funk-
cjonuje. Jeżeli szukasz pieniędzy 
– musisz znaleźć jakiś państwowy 
kurek, a mówiąc jeszcze prościej 
– jakieś dojście oparte na osobi-
stych znajomościach. Europa po-
radziła sobie nawet z formalnymi 
regułami stojącymi na straży rów-
nych szans i stworzyła cały prze-
mysł pisania ofert i wygrywania 
publicznych konkursów. Podział 
na publiczne i prywatne ma jesz-
cze jedną twarz – właściwą pe-
ryferiom Ameryki i Europy. Tam 
prywatne zwykle oznacza dobrze 
zorganizowane, schludne, cza-
sami nawet zamożne. Publiczne 
– oznacza coś odwrotnego. Na pe-
ryferiach są dziurawe drogi (pu-
bliczne), zamierające koleje (pu-
bliczne), zawstydzające ubóstwo 
szpitali (publicznych) i wyso-
kie pensje publicznych urzędni-
ków. Na internetowych portalach 
podróżniczych ludzie wracający 
z Europy Zachodniej i Środkowej 
piszą często: wróciliśmy do Pol-
ski, kraju dziurawych dróg. Czy-
taj: wróciliśmy na peryferie, gdzie 
coraz droższe auta (prywatne), 

dojeżdżają do coraz droższych do-
mów (prywatnych) po coraz gor-
szych drogach (publicznych). 

Na tych samych portalach znaj-
dziemy zachęty do podróżowa-
nia koleją w krajach, w których 
obok TGV czy Pendolino jest gę-
sta sieć pociągów lokalnych i re-
gionalnych. Po Polsce koleją da 
się podróżować między Warszawą 
a Krakowem i Katowicami, War-
szawą a Poznaniem, Poznaniem 
a Wrocławiem. Kolejowa wyciecz-
ka po Polsce z każdym rokiem sta-
je się projektem coraz bardziej 
absurdalnym. Dlaczego o tym 
wszystkim piszę? Po pierwsze 
dlatego, żeby powiedzieć praw-
dę prostą – całkiem już nieźle ro-
zumianą w Nowym Sączu, Jeleniej 
Górze i Toruniu, ale nie do przy-
jęcia w Warszawie i Krakowie. Je-
steśmy nadal na cywilizacyjnych 
peryferiach Europy. Jesteśmy kra-
jem, w którym publiczne jest tyl-
ko łatwym celem rabunku. W któ-
rym szefowie publicznych spółek 
zarabiają nieprawdopodobne pie-
niądze za doprowadzanie ich do 
ruiny. Po drugie – warto dostrzec 
tę specyficzną cechę ostatnich lat, 
w których nie tylko przestaliśmy 
inwestować w publiczną infra-
strukturę, ale faktycznie przeja-
damy już pieniądze naszych dzie-
ci i wnuków. Prywatne rozwija 
się kosztem publicznego, tak jak-
by to drugie nadal było – jak za 
PRL – postrzegane jako niczy-
je. Od czasu do czasu wścieka-
my się tylko na dziury w drogach: 
bo tu za wady publicznego musi-
my płacić z prywatnej kasy. Jeżeli 
nie odwrócimy tego mechanizmu 
– to wraz z zamknięciem unijnych 
programów pomocy, przestrzeń 
publiczna ulegnie całkowitej de-
gradacji. Trzeci aspekt podzia-
łu na publiczne i prywatne doty-
czy polityki: pogodziliśmy się już 
zarówno z niskimi motywacja-
mi polityków, z ich niekompeten-
cją i brakiem skłonności do ryzy-
ka, a czasem także i pracy. Wielu 
ludzi, którzy byli aktywni w la-
tach 90., uznało dziś, że nie ma 
dla nich w polityce miejsca. Tę 
emigrację uzasadniają prosto: po-
lityka przestała być sferą, w której 
można cokolwiek zrobić. Publicz-
ne stało się niczyje i bezpańskie. 
W dwudziestym pierwszym roku 
niepodległości, w szóstym roku 
członkostwa w Unii. Warto, chyba 
trzeba o tym pomyśleć od nowa.

Prywatne 
i publiczne

Z 
araz na początku tygo-
dnia głośno się zrobi-
ło w mediach, zwłasz-
cza młodzieżowych, 
o Sądecczyźnie. Kil-
ka portali w sieci, parę 

stacji radiowych oraz gazet świet-
nie się bawiło historią o Nowym Są-
czu i jakimś błędnym rycerzu. Przy-
szło mi na myśl, że to pewnie po 
ostatniej debacie na temat sądec-
kich pomników któraś z zaangażowa-
nych grup porwała pod osłoną nocy 
przesławny posąg Krasnala Siuraj-
ki – albo to przez pomyłkę, albo i ce-
lowo, dla zmyłki. Na przykład, żeby 
odwrócić uwagę wszystkich od so-
wieckiej szkarady, która niech u nas 
straszy po wiek wieków, amen. Ale 
okazało się, że poszło o coś innego. 
Otóż po pierwsze, rzeczywiście zagi-
nął rycerz, jednak nie sikający, tylko 
w pełni funkcjonalny: w zbroi, z orę-
żem i w pełnej gotowości do wal-
ki. Po drugie, ten rycerz nie zabłą-
kał się po pijaku ani nic w tym stylu, 
lecz został najzwyczajniej w świecie… 
ukradziony. Po trzecie nie w Sączu, 
a gdzieś pod Limanową, a w zasadzie 
to w Internecie.

Sprawę zgłosił na policję zroz-
paczony internauta, który od dłuż-
szego czasu rozwijał postać swoje-
go wojownika w sieciowej grze typu 
cRPG. Facet poświęcił wiele godzin 
stukania w klawiaturę, żeby z tego 
swojego wirtualnego stworka uczy-
nić potężnego bohatera. Uznał, że 
gdyby chciał go dziś komuś prze-
kazać w ramach uczciwej transak-
cji, klient musiałby zapłacić 1500 
złotych. Ktoś mu go jednak „buch-
nął” i zabawa się skończyła. Zaczął 
się natomiast ubaw po pachy w me-
diach. Zdziwiło mnie to, bo przecież 
trudno znaleźć w tej historii cokol-
wiek śmiesznego. Ludzie robią różne 
rzeczy dla przyjemności: jedni ska-
czą ze spadochronem, inni kolekcjo-
nują sztuczne szczęki, a jeszcze jacyś 
inni grają sobie przez Internet. No 
i dobrze. Nikt natomiast nie lubi, jak 
mu się kradnie rzecz, na którą trze-
ba było ciężko zapracować.

Dokładnie tego samego dnia po-
jawiła się informacja, że ZUS znowu 
ma nas gdzieś i wywala nasze pienią-
dze w błoto. Dlaczego? Wchodzi mia-
nowicie w życie nowa ustawa, według 
której będzie można wstrzymać wy-
płatę świadczeń tym emerytom, któ-
rzy wciąż pracują i nie dokonali wy-
powiedzenia w jakiś tam określony 
sposób. Już samo w sobie jest to jawne 
złodziejstwo, ale pomijam ten temat, 
bo trzeba by dla niego dłuższej dys-
puty. Tu chcę zwrócić Państwa uwagę 
na związany z tą operacją „drobiazg”. 
ZUS został literą prawa zobowiązany 
do poinformowania o tym obostrze-
niu wszystkich, których mogłoby ono 
dotknąć. Tak też zrobił. Poczta do-
starczyła około trzystu tysięcy takich 
zawiadomień, po 3,49 PLN każde i za-
inkasowała okrągły milion złotych. 
Okazało się jednak, że aż dwieście 
czterdzieści tysięcy tych listów po-
szło do adresatów, którzy emeryturę, 
owszem, pobierają, ale w żaden spo-
sób nie podpadają pod rzeczoną usta-
wę. Co oznacza, że ZUS nie tylko so-
lidnie postraszył ćwierć miliona Bogu 
ducha winnych ludzi, ale też wydał 
lekką rączką na ten głupi żart osiem-
set tysięcy złotych!

Pomyślałem sobie, że skoro paru 
dziennikarzom tak łatwo się kpi-
ło z okradzionego przez Internet gra-
cza, to co dopiero przy takiej ma-
chlojce. Powinna ruszyć fala – ba! 
– tsunami dowcipów. Zreflektowa-
łem się jednak, że w tym wypadku 
ludźmi zrobionymi w bambuko jeste-
śmy akurat my wszyscy, którzy nadal 
płacimy składki. Bo jakie to niby pie-
niądze ZUS rozwalił w tej „aferze li-
stowej”? Swoje? A jakie niby swoje 
pieniądze ma ZUS? Jakby miał swo-
je, to by z nas nie doił. Więc nasze. No 
a sami z siebie nie będziemy się prze-
cież nabijać. To może chociaż w me-
diach zahuczy, pójdzie w ruch aparat 
sprawiedliwości, polecą głowy, po-
czujemy choć trochę satysfakcji… Ale 
zaraz – znów się musiałem opanować. 
Co ma ruszyć? Ktoś zgłosi na policję, 
że mu ZUS zabiera ciężko zarobio-
ne pieniądze? Że zamiast je odkła-
dać w banku na poczet przyszłej eme-
rytury albo przeznaczyć na rzekomo 
darmową służbę zdrowia, roztrwa-
nia na bezsensowne duperele? I co 
by miała ta biedna policja zrobić? Tak 
więc macherzy od informacji i roz-
rywki pominęli ostatnią wpadkę ZU-
S–u głębokim milczeniem, a wrócili 
do rechotania z zaginionego rycerzy-
ka. Ot, wlazły błazny na beczkę pro-
chu i tańczą aż iskry lecą!

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Carmenita
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EDUKACJA.  Dziś umiejętność po-
rozumiewania się w języku angiel-
skim, to absolutna konieczność. Jak 
odpowiedzieć na pytania „What’s 
your name?” czy „How do you do?” 
uczą się już dzieci, ich rodzice, a na-
wet dziadkowie. Tylko gdzie się uczyć, 
żeby przyniosło to efekty? Po pierw-
sze trzeba sobie odpowiedzieć na py-
tanie, do czego angielski ma nam być 
potrzebny?

Dlaczego? Przede wszystkim, roz-
wiązując mnóstwo ćwiczeń i spę-
dzając wiele czasu nad książką, 
możemy perfekcyjnie opanować 
gramatykę, ale w sytuacji wyma-
gającej natychmiastowej reakcji ję-
zykowej, nie będziemy w stanie 
przypomnieć sobie prostych słów 
- język stanie kołkiem, a my zdo-
łamy najwyżej wydukać powitanie. 

- Taka reakcja spowodowa-
na jest brakiem praktyki w za-
kresie werbalizowania swoich 

przemyśleń podczas zajęć oraz 
zwykłym zdenerwowaniem, jakie 
towarzyszy człowiekowi w chwi-
lach robienia czegoś nowego, cze-
goś co jest nam obce. Ale jeżeli w 
trakcie zajęć język „mówiony” jest 
w ciągłym użyciu przez studen-
tów, wówczas uczniowie zysku-
ją pewność siebie, niezbędną w 
celu opanowania sztuki swobod-
nego wypowiadania się na różne 
tematy – tłumaczy Krystian Sa-
mek, dyrektor szkoły „Prime En-
glish School”.

To dlatego szczególnie dorośli, 
którzy chcą nauczyć się mówić po 
angielsku i umieć używać tego języ-
ka w codziennych sytuacjach lub w 
pracy, powinni - wybierając szko-
łę - zwrócić uwagę na to, ile cza-
su poświęcane jest na zajęciach na 
komunikację. Ale już gimnazjaliści 
i licealiści lub osoby przygotowu-
jące się do egzaminów międzyna-
rodowych, muszą znaleźć kurs, na 

którym ćwiczone są techniki nie-
zbędne, aby zdać dany egzamin.

I wreszcie, powinniśmy zadać 
sobie pytanie, czy lepsze wyniki 
osiągamy pracując w grupie, czy 
na zajęciach indywidualnych. To 
ważne, ponieważ jedni w grupie 
są bardziej zmotywowani i łatwiej 

przyswajają wiedzę i umiejętności. 
Innym lepiej pracuje się bez towa-
rzystwa innych uczniów.

- Lekcje indywidualne są od-
powiednie dla ludzi którzy ce-
nią sobie to, że nie muszą dzie-
lić się nauczycielem z innymi 
uczestnikami kursu. W każdej 

chwili mogą zadać dowolne py-
tanie, czy poprosić o wyjaśnienie 
i nie mają powodów, żeby krępo-
wać się swoją ewentualną nie-
wiedzą, bądź dostosowywać się 
do tępa innych – tłumaczy Mariusz 
Wróbel, który prowadzi szkołę ję-
zykową „Sparrow”.

CECH RZEMIOS  RÓ NYCH I PRZEDSI BIORCZO CI
33–300 Nowy S cz, Rynek 11, tel.: (18) 443–75–21, tel/fax.: (18) 444–49–25,

www.cech.nowysacz.com.pl e–mail: cech@nowysacz.com

Zasadnicza Szko a Zawodowa im. wi tego Józefa
Cechu Rzemios  Ró nych i Przedsi biorczo ci
Nowy S cz, ul. Jagiello ska 82
tel./ fax: 18 443–69–25, 18 442–19–78
www. szkolacechu.republika.pl e–mail szkolacech@op.pl

Zasadnicza Szko a Zawodowa
Cechu Rzemios  Ró nych i Przedsi biorczo ci

Z ockie 69; 33–370 Muszyna 
tel./ fax. 18 471–42–10, tel. 18 478 78 86

www.zspzlockie.muszyna.pl e–mail: zlockie_szkola@poczta.onet.pl

X kszta ci w dowolnie wybranym zawodzie (ponad 40 zawodach)
X nauka trwa dwa lub trzy lata /w zale no ci od zawodu/
X czy praktyk  z teori  /praktyka w zak adzie, teoria – w szkole/
X po zdaniu egzaminu ucze  otrzymuje tytu  czeladnika lub robotnika wykwali  kowanego 
X w trakcie nauki ucze  otrzymuje wynagrodzenie 
X pracownia komputerowa, biblioteka, sala audiowizualna
X bezp atne wycieczki, wyj cia do kina, imprezy rekreacyjno – poznawcze
X kilkusetletnia tradycja – nowoczesne technologie

WARUNKIEM PRZYJ CIA DO SZKO Y JEST PODPISANA UMOWA O PRAC  W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

M odocianemu w okresie nauki 
przys uguje wynagrodzenie, które wynosi:
X w I roku nauki – nie mniej ni  4%
X w II roku nauki – nie mniej ni  5%
X w III roku nauki – nie mniej ni  6%
przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w poprzednim 
kwartale og oszone przez Prezesa GUS.

Wykaz dokumentów 
niezb dnych do przyj cia:
X wiadectwo uko czenia Gimnazjum,
X  za wiadczenie o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego,
X  umowa z pracodawc  o prac  w celu 

przygotowania zawodowego pracownika 
m odocianego

X podanie – kwestionariusz,
X trzy zdj cia,
X  za wiadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskaza  zdrowotnych do pracy 
w danym zawodzie.

X  ZSZ Cechu istnieje od 1993 r. obejmuje szkole-
niem adeptów rzemios a we wszystkich zawodach.

X  Przyjazn , sprzyjaj c  wszechstronnemu rozwo-
jowi m odych ludzi, atmosfer  tworzy doborowa 
kadra pedagogiczna.

X  Otwarto , partnerstwo i gotowo  do wspó pracy 
w rozwi zywaniu szkolnych problemów i kon  ik-

tów to podstawowe zasady procesu pedagogiczno 
– wychowawczego w naszej placówce.

X  Podstaw  przyj cia do szko y jest podpisana umo-
wa o prac  w celu przygotowania zawodowego.

X  Przy szkole powo any jest O rodek Dokszta cania 
i Doskonalenia Zawodowego, który organizuje 
kursy zawodowe.

Z S Z CECHU PROPONUJE NAUK  W NAST PUJ CYCH ZAWODACH:
X Blacharz,
X Lakiernik,
X lusarz,
X Z otnik,
X Kowal
X Z otnik – Jubiler,
X Betoniarz,

X Tapicer,
X Cukiernik,
X Piekarz,
X Kucharz ma ej gastronomii
X Murarz,
X Malarz – tapeciarz,
X Blacharz budowlany,

X Cie la,
X Stolarz,
X Monter inst. gaz.,
X  Monter instalacji 

i urz dze  sanitarnych,
X Mechanik poj. sam. 
X Blacharz samochodowy,
X Elektromechanik sam.

X Elektryk,
X Introligator,
X Rze nik – W dliniarz,
X Sprzedawca
X Fryzjer,
X Krawiec,
X Kamieniarz.

R E K L A M A

R E K L A M A

Używać języka w codziennych sytuacjach
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Angielski metodą komunikatywną

Lekcje Próbne

Native Speakers

Bezpłatne konwersacje 
i konsultacje 
Najniższe ceny

wszystkie poziomy zaawansowania,
przygotowanie do FCE, CAE, CPE, matury,

i instytucji,
kursy dla dzieci (7-12 lat)

Dobry 
pomysł!

TWOJA 
REKLAMA

w „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41 
18 544 64 40

CZŁOWIEKU, 
DOKSZTAŁCAJ SIĘ!
Doradcy zawodowi powtarzają 
niemal zgodnym chórem, że aby 
odnaleźć się na współczesnym 
rynku pracy, trzeba się nieustan-
nie dokształcać. Niejednokrotnie 
ten, kto chce znaleźć zatrudnie-
nie, musi się przekwalifi kować.

Właśnie dlatego również 
w Nowym Sączu tak licznie po-
wstały i cieszą się ogromnym 
powodzeniem niepubliczne szko-
ły dla dorosłych, licea i technika. 
Choć – wiadomo – o konkretnym 
fachu najlepiej pomyśleć jeszcze 
będąc w gimnazjum. 

Niektóre sądeckie szkoły 
oferują kształcenie nawet w 40 
zawodach: od blacharza, przez 
murarza do krawca czy kosme-
tyczki. Warto przyjrzeć się także 
innym propozycjom, bo może się 
okazać, że wcale nie musisz wy-
jeżdżać po wiedzę do Krakowa, 
Warszawy, Łodzi, Wrocławia itd. 
Coraz więcej szkół otwiera swoje 
filie i w Nowym Sączu, dając 
szansę zdobycia na miejscu wy-
kształcenia informatycznego, 
ekonomicznego, prawniczego, 
a nawet dziennikarskiego. Co 
więcej,  na wybranych kierun-
kach, dzięki różnym dotacjom, 
jakie szkoły pozyskują, możesz 
uczyć się za darmo. Póki co 
z „DTS”, również za darmo, 
przestudiuj ofertę sądeckich 
szkół. By nie przegapić okazji!
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Edukacja ekonomiczna

Czy ktoś z czytających ten tekst nie 
chciałby zarabiać więcej niż zarabia? 
Prawdopodobnie wszyscy chcieli-
by mieć wyższą pensję. Problem tyl-
ko w tym, że tak naprawdę niewie-
le osób chce się dowiedzieć, jak to 
w praktyce zrobić. 

Zapewne padną tu odpowiedzi typu 
– zdobyć lukratywne stanowisko 
w wielkiej korporacji, wyjechać za 
granicę (bo tam się właśnie więcej 
zarabia), a w najgorszym wypad-
ku wziąć drugi etat albo nieoficjalne 
zlecenia i jeszcze wydłużyć swój czas 
pracy. To oczywiście są jakieś po-
mysły na wyższe zarobki, ale w tym 
miejscu nazwijmy je metodami do-
raźnymi. Skupmy się raczej na próbie 
poszukania rozwiązania systemowe-
go, które podniesie poziom naszych 
zarobków w sposób trwały, bez ucie-
kania się do kombinacji i sposobów 
zastępczych.

Jak to zatem zrobić?
Najprościej – poznając podstawo-

we mechanizmy rządzące rynkiem 
i pozwalające bogacić się nam jako 
całemu społeczeństwu oraz każde-
mu obywatelowi. Oczywiście, na-
tychmiast padnie tu odpowiedź, że 
szkoda na to czasu, bo analizami 
ekonomicznymi powinni zajmo-
wać się fachowcy. Zgoda. Musimy 
jednak pamiętać, że są w ekonomii 
pewne elementy, w których wszy-
scy musimy być fachowcami. Mu-
simy, bowiem znajomość tych pra-
wideł przekłada się na zasobność 
naszego portfela. Przekonuje o tym 
projekt „Inteligentny portfel”, któ-
ry powstał przy Fundacji „Pomyśl 
o przyszłości”.

Ujmując rzecz najprościej, wyso-
kość naszych zarobków zależy od siły 
polskiej gospodarki. W tym miejscu 
być może usłyszymy, iż to absurd, 
bo jaki wpływ może mieć pojedyn-
czy obywatel na stan gospodarki du-
żego kraju? Zasadniczy. Każdy z nas 
konsumentów posiada silne narzę-
dzie ekonomiczne, jakim jest jego 
portfel. Od tego, jak go użyje, zale-
ży w efekcie stan polskiej gospodar-
ki, a tym samym m.in. wysokość jego 
zarobków.

Dlaczego?
Twórcy „Inteligentnego portfela” 

tłumaczą to tak: wysokość średnie-
go wynagrodzenia w każdym pań-
stwie zależy od Przychodu Krajowe-
go Brutto na jednego mieszkańca. Im 
ten przychód wyższy, tym nasza wy-
płata na koniec miesiąca solidniejsza. 
To zasada oczywista, wystarczy po-
patrzeć na PKB Niemiec albo Francji 
i porównać zarobki obywateli tych 
krajów z naszymi. Jak to się dzieje, że 
są one dużo wyższe niż u nas? Pomi-
mo wspólnego europejskiego rynku, 
każdy kraj tworzy odrębną ekono-
miczną wspólnotę, która wypraco-
wuje wspomniany PKB. Przychód 
Krajowy Brutto zaś odzwierciedla 

rynkową wartość dóbr i usług wy-
tworzonych w danym kraju w cią-
gu roku. Co jest tym wytworzonym 
dobrem? W sądeckich warunkach: 
upieczenie chleba, zmontowanie wa-
gonów metra, zaprojektowanie no-
wego okna dachowego czy bramy 
garażowej albo opracowanie nowej 
receptury popularnych lodów.

Kupując – zarabiasz!
Wszystkie te wymienione ele-

menty naszej gospodarki oraz setki 
i tysiące innych powiększają wartość 
naszego Produktu Krajowego Brutto. 
W tym miejscu powracamy do py-
tania, jak my sami możemy wpły-
wać na wysokość naszych zarobków? 
W prosty sposób – kupując produk-
ty zaprojektowane i wyprodukowane 
w Polsce. Jak tłumaczą twórcy „Inte-
ligentnego portfela” – kupując – za-
rabiasz! To dzięki Twojemu wyborowi 
dokonywanemu przy sklepowej pół-
ce rozwijać się będą rodzime przed-
siębiorstwa. Zwiększy się produkcja 
lokalnych i krajowych towarów oraz 
usług, dzięki temu powstaną nowe 
miejsca pracy (często specjalistycz-
ne, dobrze płatne), a wytworzone 
tym sposobem nowe dobra powięk-
szą polski PKB. Oczywiście idealnie 
byłoby, aby polskie towary znala-
zły nabywców nie tylko w kraju, ale 
przede wszystkim za granicą, czyli 
trafiały na eksport.

Element współczesnego 
patriotyzmu

Odwracając sytuację: zakłada-
my – w pewnym uproszczeniu – że 
PKB to nasz narodowy portfel. Jeśli 
więc pieniądze zarobione w Polsce 
wydajemy na pochodzące z importu 

towary zagraniczne, to uszczuplamy 
zawartość naszego wspólnego port-
fela, a to z kolei przekłada się na za-
sobność naszych osobistych portfeli. 
Pieniądze pozostaną w różnej formie 
w naszej kieszeni, gdy kupimy pro-
dukty zaprojektowane i wytworzone 
w kraju. Jak podkreśla zespół „Inteli-
gentnego portfela”, wybieranie pro-
duktów, w których jest jak najwię-
cej wartości dodanej w Polsce, to nie 
jest nasz patriotyczny obowiązek czy 
też trącanie nuty sentymentalnej. To 
po prostu dbanie o poziom własnych 
wynagrodzeń i swoją przyszłość. Być 
może jednak takie zachowania nas 
jako konsumentów, należałoby na-
zwać elementem współczesnego 
patriotyzmu.

Ziarenko twórczego niepokoju
Jedno jest pewne – im mniej osób 

będzie tworzyło Produkt Krajowy 
Brutto, tym będzie on niższy. A taki 
właśnie się stanie, im więcej zdol-
nych młodych ludzi będzie wyjeż-
dżać na stałe do pracy za grani-
cą oraz im więcej ludzi w wieku 
produkcyjnym przejdzie na wcze-
śniejsze emerytury. Aby odwrócić 
te niekorzystne tendencje, potrzeb-
ne są jednak nowe miejsca pracy. 
Jak je utworzyć? Stwarzając po-
pyt na polskie towary. Czyli kolejny 
raz wracamy do decyzji, jakie nie-
mal codziennie podejmujemy przy 
sklepowej półce. To proste – kupując 
produkty, w których jest jak najwię-
cej wartości dodanej w Polsce, przy-
czyniamy się do rozwoju rodzimych 
przedsiębiorstw. Ich dobra kondycja 
oznacza wzrost produkcji, a w kon-
sekwencji tworzenie nowych miejsc 
pracy. Tym sposobem wracamy do 

punktu wyjścia naszych rozważań 
i początkowego pytania.

Czy zatem ktoś z czytających ten 
tekst chciałby zarabiać więcej niż za-
rabia? Wszyscy! Oczywiście nie sta-
nie się to już po tej pierwszej krótkiej 
lekcji. Jeśli jednak udało się w kimś 
zasiać ziarenko twórczego niepoko-
ju, to już jakiś cel został osiągnięty. 

A jeśli takich ziarenek będą tysiące 
i kiedyś zakiełkują inteligentną decy-
zją przy sięganiu do portfela, to może 
zrealizujemy nasze marzenie, by wię-
cej zarabiać. To przecież realne.

(W opracowaniu wykorzystane 
zostały materiały z projektu „Inte-
ligentny portfel” Fundacji „Pomyśl 
o przyszłości”)

Zanim sięgniesz do portfela

W sądeckich warunkach powiększamy PKB m.in. poprzez upieczenie chleba, zmontowanie wagonów metra, zaprojektowanie nowego okna 
dachowego czy bramy garażowej, albo opracowanie nowej receptury popularnych lodów.

R E K L A M A
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Karnet kulturalny

Rekomendacje

17 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 15.30, 
Oddział dla Dzieci SBP, „Z bajką 
przez okrągły roczek” – spotka-
nia z bajką dla przedszkolaków; 
X godz. 17, MOK, sala kameralna, 
eliminacje do teleturnieju „Jaka to 
melodia” – dla wszystkich chęt-
nych; X godz. 17, Dom Gotyc-
ki, wernisaż wystawy malarstwa 
„Max Kurth z Preszowa”; X godz. 
18, Mała Galeria, Wrzątek Kultu-
ralny – o wolności będą rozma-
wiać o. Fabian Błaszkiewicz, Ja-
kub Górski, Dariusz Juraś, Andrzej 
Szarek; X godz. 16.30–18.30, BWA 
SOKÓŁ, warsztaty architektonicz-
ne dla młodzieży. 

18 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 10, MCK 
SOKÓŁ, spotkanie uczestników 
Akademii Słowa; X godz. 14–18, 
MCK SOKÓŁ, sala im. Barbackiego, 
Taniec w regionie Lachów Sądec-
kich – warsztaty taneczne; X godz. 
16, Oddział dla Dzieci SBP, „Leśne 
duszki”– zajęcia literacko–teatral-
ne dla dzieci; X godz. 16.30, Galeria 
BWA SOKÓŁ, warsztaty plastyczne 
dla młodzieży; X godz. 18, Galeria 
BWA SOKÓŁ, wernisaż 7 wystawy 
kolekcji Małopolskiej Fundacji Mu-
zeum Sztuki Współczesnej.

19 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 9–16.45, 
MCK SOKÓŁ, sala im. Barbackie-
go, taniec w regionie Lachów Są-
deckich – warsztaty taneczne; 
X godz. 10, Galeria BWA SOKÓŁ, 
warsztaty teatralne; X godz. 19, 
MCK SOKÓŁ, XI Finał Ziarna Gor-
czycy, gwiazdą wieczoru będzie 
kabaret ŁOWCY.B.

21 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 16–17, 
Filia SBP na osiedlu Wólki, „Gło-
śne czytanie”; X godz. 17, MOK, 
sala kameralna, inauguracja Klu-
bu Poetyckiego z udziałem Joanny 
Babiarz i Ilony Klimek – laureat-
ki Nagrody im. dr. Jerzego Masiora 
ZA ROK 2010. 

22 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 
15.30,Oddział dla Dzieci SBP, „Ko-
lorowa Biblioteka”–zajęcia pla-
styczno–literackie dla dzieci; 
X godz. 18.30, MOK, sala kame-
ralna, Klub Miłośników Muzyki 
Progresywnej, koncert na dużym 
ekranie, Electric Light Orchestra 
„Out Of The Blue” Tour Live At 
Wembley Arena 1978 r. i „Disco-
very” 1979 r.
 
23 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 9–10, 
Filia SBP na osiedlu Millenium, 

„Głośne czytanie”; X godz. 10, 12, 
MOK, sala widowiskowa, przed-
stawienie dla najmłodszych pt. 
„Calineczka” wg baśni J. Ch. An-
dersena w wykonaniu Gru-
py Teatralnej „Cudoki–Szuroki”; 
X godz. 16, Galeria BWA SOKÓŁ, 
warsztaty plastyczne dla doro-
słych; X godz. 17, SBP, piosenki 
Jacka Kaczmarskiego w wykona-
niu Kuby Michalskiego.

WARTO WIEDZIEĆ:

r MAX KURTH jest interesującą 
osobowością wschodniosłowac-
kiego malarstwa, poprzez pocho-
dzenie i wykształcenie zakorze-
niony w środowisku niemieckim, 
przyjął Słowację i Preszów nie tyl-
ko do rozmaitej i bogatej tematyki 
dzieł, ale również do swojego ser-
ca. Urodził się w 1869 r. w Kay-
ne w Saksonii. Wędrując w roku 
1894 po Europie dotarł do Pre-
szowa w czasie odpustu na Kal-
warii Preszowskiej. Pstry „ko-
bierzec” barw ludowych strojów 
i mieszczańskiej odzieży tak go 
oczarował swoją malowniczo-
ścią, że nie tylko otrzymał dwu-
krotnie za studia malarskie ty-
pów ludowych nagrodę Menzla na 
Berlińskiej Akademii, gdzie stu-
diował, ale po uzyskaniu abso-
lutorium powrócił do Preszo-
wa. Osiedlił się tam i mieszkał do 
końca swojego życia. Stał się zna-
nym portrecistą, malował sceny 

figuralne, dzieła o tematyce reli-
gijnej. W celu umożliwienia bliż-
szego poznania twórczości Maxa 
Kurtha wybór jego dzieł ze zbio-
rów Szariszskiej Galerii w Pre-
szowie prezentowany jest miesz-
kańcom Nowego Sącza w Domu 
Gotyckim od 17 lutego.

 
POLECAMY…

r MCK SOKÓŁ w Nowym Są-
czu serdecznie zaprasza do udzia-
łu w I edycji cyklu warsztatów 
doskonalących dla nauczycie-
li i instruktorów SŁOWEM ZAP I-
SANE…, dotyczących interpretacji 
tekstu literackiego. Zgłosze-
nia do 22 lutego. Do uczestnic-
twa w warsztatach zapraszani są 
w szczególności osoby przygo-
towujące recytatorów do udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie Re-
cytatorskim. Zajęcia prowadzić 
będą: dr Ziuta Zającówna – ak-
torka, reżyser, wykładowca kra-
kowskiej PWST oraz Włodzimierz 
Jasiński – aktor, autor, reżyser 
– związany z teatrami: STU i GRO-
TESKA w Krakowie.

REPERTUAR KIN:
 

17 LUTEGO:

r NOWY SĄCZ:  X SOKÓŁ: godz. 
15, 17, 19, Podróże Guliwera 3D 
(USA, komedia, przygodowy, 

familijny), godz. 16, 18.15, 20.45, 
Jak się pozbyć cellulitu (Polska, ko-
media), godz. 16, Jestem miłością 
(Włochy, dramat), godz. 17.15, Szu-
kając Erica (sala studyjna, W. Bryta-
nia, Francja, Włochy, Belgia), 20.15, 
Londyński bulwar (USA, krymi-
nalny), godz. 19.30, Podróż do raju 
(USA, sala studyjna, dramat, ro-
mans), godz. 18, Pali się moja pan-
no – klasyka kina (Czechosłowacja, 
komedia), godz. 21, Polowanie na 
czarownice (USA, fantasy, thriller); 
X KROKUS: godz. 16.15, 20.15, Och, 
Karol 2 (Polska, komedia), godz. 
18.15, Tamara i mężczyźni (W. Bry-
tania, komedia obyczajowa);

r GORL ICE:  X WIARUS: godz. 
17, Łatwa dziewczyna (USA, ko-
media), godz. 19, Weekend (Pol-
ska, komedia sensacyjna);

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

r L IMANOWA: X KLAPS: godz. 
15, 17, Safari 3D (Niemcy, ani-
mowany, b/o.), godz. 19, 21, 
Jak się pozbyć cellulitu (Polska, 
komedia).

18 – 23 LUTEGO:

r NOWY SĄCZ:  X SOKÓŁ: godz. 
13, 11 (19, 20.02), Megamocny 3D 

(USA, animacja, komedia, dub-
bing), godz. 15, 17 Podróże Gu-
liwera 3D (USA, komedia, przy-
godowy, familijny), godz. 19, 
21 (18, 20–23.02) Czarny łabędź 
(USA, thriller psychologiczny), 
godz. 18 (19–23.02), godz. 17.30 
(18.02), Turysta (USA, Francja, 
thriller, dramat), godz. 15, 19.15 
(18.02), godz. 16, 20 (19–23.02), 
Jak zostać królem (Australia, W. 
Brytania, dramat historyczny), 
godz. 19.30, Tamara i mężczyź-
ni (W. Brytania, komedia obycza-
jowa), godz. 15.30 (18.02), godz. 
15.30, 17.30 (19–23.02), Jak się 
pozbyć cellulitu (Polska, kome-
dia), godz. 19.15 (18–21, 23.02), 
Para do życia (sala studyjna, Fin-
landia, Szwecja, dokumentalny), 
godz. 17.15, Podróż do raju (sala 
studyjna, USA, dramat/romans), 
godz. 19.15 (jedyny seans 22.02), 
Wschodnie obietnice – DKF 
„KOT” (sala studyjna, USA, dra-
mat, thriller); X KROKUS: godz. 
16.15, Jestem miłością (Włochy, 
dramat), godz. 18.30, 20.30, Och, 
Karol 2 (Polska, komedia);

r GORL ICE:  X WIARUS: (po-
niedziałki kino nieczynne) godz. 
17, 19, Och, Karol 2 (Polska, 
komedia);

r L IMANOWA: X KLAPS: godz. 
20.15 (19.02), godz. 20 (20, 21.02), 
godz. 18 (22, 23.02), Jak się pozbyć 
cellulitu (Polska, komedia), godz. 
17.30 (18.02), godz. 18 (20, 21.02), 
godz. 20 (22, 23.02), Jak zostać 
królem (Australia, W. Brytania, 
dramat historyczny);

r KRYNICA–ZDRÓJ:  X JAWO-
RZYNA: godz. 18.20, Jak się po-
zbyć cellulitu (Polska, komedia), 
godz. 12, 16.20, Podróże Guli-
wera 3D (USA, komedia, dub-
bing), godz. 18.30, 20.40, Sanc-
tum 3D (USA, dramat, przygoda, 
dubbing). 

WARTO OBEJRZEĆ: 

r JAK ZOSTAĆ KRÓLEM: Fa-
scynująca opowieść o człowie-
ku, który uratował królestwo 
i w przełomowym momen-
cie historii mężnie poprowadził 
Anglików w walce przeciwko 
najeźdźcy. Po szokującej abdy-
kacji Edwarda VIII książę Albert 
musi, mimo wielkich oporów, 
zasiąść na tronie Anglii jako Je-
rzy VI. Ogromną przeszko-
dą w wypełnianiu monarszych 
obowiązków jest dla niego pro-
blem z wysławianiem się. Jedy-
ną osobą, która może pomóc Je-
rzemu w odnalezieniu własnego 
głosu i stawieniu czoła groźbie 
inwazji hitlerowskiej, okazuje 
się australijski specjalista o nie-
ortodoksyjnych metodach pracy 
nad wymową.

 KINGA STUDZIŃSKA

ROZDAJEMY BILETY:
Podaj tytuł jednego filmu, w którym wystąpił David Cronenberg. Specjalnie dla naszych 
Czytelników mamy podwójne zaproszenie do kina na film „Wschodnie obietnice”. 
Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej redakcji w poniedziałek, 21 lutego, 
i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Kadr z filmu Jak zostać królem   FOT. STOPKLATKA
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Sport

Beniaminek III ligi Poprad Muszy-
na ściąga do swojej drużyny znanych 
w regionie piłkarzy. Rozbudowywa-
na jest również baza sportowa. Do-
brych nastrojów nie popsuła nawet 
informacja o niespodziewanym zatrzy-
maniu przez CBA trenera muszyńskie-
go zespołu.

Wzmocnienia Popradu są impo-
nujące jak na III ligę. Do drużyny 
przychodzą zawodnicy dobrze zna-
ni w regionie nowosądeckim. Nie-
spodziewanie do Muszyny przeszedł 
Robert Drąg. Jeszcze jesienią wy-
stępował na boiskach pierwszej ligi. 
W barwach Kolejarza Stróże rozegrał 
13 spotkań. Drąg zdobył pierwszą hi-
storyczną bramkę dla Kolejarza w in-
auguracyjnym spotkaniu nowego 
sezonu z Podbeskidziem (1–1). Koń-
cówkę rundy jesiennej miał jednak 
nieudaną i w efekcie nie przedłużo-
no z nim umowy.

Kolejnym wzmocnieniem jest 
Piotr Nieć. Napastnik ostatnio wy-
stępował w II lidze słowackiej (MFK 
Stara Lubovna). Z tej samej druży-
ny pozyskano również pomocni-
ka, Łukasza Krupę. Po rocznym po-
bycie w Szreniawie Nowy Wiśnicz 
do Popradu wrócił napastnik Dawid 
Cempa. Nie zapomniano także o linii 
defensywnej. Sięgnięto po piłkarza 
znanego z występów w Sandecji, Ja-
rosława Kandyfera. Jest to doświad-
czony 33–letni obrońca, który na 
swoim koncie ma również występy 
w Kolejarzu Stróże.

Wzmocnienia kadrowe spowo-
dowały, że beniaminka III ligi wie-
lu widzi w roli czarnego konia roz-
grywek. Poprad po rundzie jesiennej 
zajmuje wysokie 5. miejsce. Do lide-
ra Garbarni Kraków traci 7 punktów. 
Awans uzyska tylko jedna drużyna. 
W Popradzie apetyty na dobry wy-
nik są coraz większe, jednak działa-
cze spokojnie oceniają swoje szanse.

– Naszym celem jest utrzymanie 
się – powiedział Stanisław Sułkow-
ski, prezes Popradu. – Wiosną w de-
cydującej rozgrywce często dzieją 
się różne piłkarskie cuda. W III lidze 
jesteśmy trochę osamotnieni, jako 
jedyny reprezentant okręgu nowo-
sądeckiego. Walczymy z drużyna-
mi z regionu krakowskiego i kielec-
kiego. Trzeba sobie jak najwcześniej 

zagwarantować ligowy byt. Chce-
my grać ładnie dla oka i dać radość 
kibicom. Pod względem sportowym 
dumą Muszyny są siatkarki, ale 
mogą być przecież również piłkarze. 
Budujemy drużynę przede wszyst-
kim pod kątem przyszłego sezonu. 
Mamy uzdolnionych młodzieżow-
ców, których powoli wprowadzamy 
do pierwszego zespołu. Rozgląda-
my się jeszcze za bramkarzem, gdyż 
Danielowi Bombie przytrafiła się 
kontuzja. Nie zagra w kilku pierw-
szych kolejkach rundy rewanżowej. 
Zmierzymy się wówczas z czołowy-
mi drużynami, m.in. z Garbarnią 
Kraków i Janiną Libiąż. Te mecze 
dużo wyjaśnią i właściwie wska-
żą naszą rolę w lidze. Jeśli pojawi 
się szansa będziemy walczyć o naj-
wyższe lokaty. Nie ma jednak pod 
tym względem żadnej presji w klu-
bie. Po prostu w każdym meczu wal-
czymy o zwycięstwo, a czas pokaże 
jak to się wszystko potoczy. Cel mi-
nimum – to utrzymanie.

W Muszynie kciuki trzymają rów-
nież za drużynę juniorów starszych. 
Poprad ma bowiem szansę awan-
su do ligi Małopolskiej i rywalizacji 
z takimi drużynami jak Wisła Kra-
ków czy Cracovia Kraków. Wkrótce 
ruszy także rozbudowa bazy spor-
towej klubu piłkarskiego w Muszy-
nie. Już prawdopodobnie w marcu 
na tutejszym boisku zamontowa-
nych zostanie 300 miejsc siedzących. 
Obiekty zostaną również odwodnio-
ne. Kolejnym przedsięwzięciem bę-
dzie budowa nowego bocznego bo-
iska treningowego.

O Popradzie było ostatnio głośno 
ze względu na trenera. Centralne 
Biuro Antykorupcyjne zatrzymało go 
ze względu na podejrzenie o korup-
cję. Prokurator prowadzący śledztwo 
zastosował wobec Tomasza S. środek 
zapobiegawczy w postaci poręczenia 
majątkowego w wysokości 1,5 tys. zł 
i dozór policyjny. Podejrzenia o ko-
rupcję dotyczą okresu, gdy obecny 
trener Popradu był piłkarzem San-
decji (sezon 2004/2005).

– Wiem, że wielu w Muszynie 
szuka sensacji – stwierdził Stanisław 
Sułkowski. – Oczywiście dla nas in-
formacja o zatrzymaniu trenera była 
sporym szokiem. Sprawa dotyczyła 
wydarzeń sprzed pięciu lat. Gdyby 
trener miał zakaz prowadzenia dru-
żyny to na pewno musielibyśmy się 
rozstać ze szkoleniowcem. Jednak 
zgodnie z oświadczeniem samego 
zainteresowanego takiego zakazu 
nie ma, jego udział w tej całej histo-
rii jest minimalny. Dlatego zmiany 
trenera w Popradzie nie przewiduje-
my. Jesteśmy zadowoleni z jego pra-
cy szkoleniowej.

Dotychczasowe sparingi: Poprad 
– Grybovia Grybów 5–0 (1–0); Po-
prad – Kolejarz Stróże 0–5 (0–4); Pla-
vnica Plavec – Poprad 4–4; Poprad 
– Lubań Maniowy 4–2.

JACEK BUGAJSKI

Znamy już oficjalny terminarz spotkań MKS Sandecja 
w rundzie wiosennej. Poniżej mecze, jakie drużyna  ro-
zegra na swoim stadionie.

5 marca: sobota, godz. 15, Sandecja– GKP Go-
rzów Wielkopolski; 19 marca: sobota, godz. 18, Sande-
cja – Ruch Radzionków; 2 kwietnia: sobota, godz. 18, 

Sandecja – Kolejarz Stróże; 16 kwietnia: sobota, godz. 
19, Sandecja– Górnik Polkowice; 30 kwietnia: sobota, 
godz. 19, Sandecja – Bruk–Bet Nieciecza; 11 maja: środa, 
godz. 19, Sandecja – Odra Wodzisław Śląski; 21 maja: so-
bota, godz. 20, Sandecja – GKS Katowice; 28 maja: so-
bota, godz. 18, Sandecja – ŁKS Łódź; 11 czerwca: sobota, 
godz. 17, Sandecja – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Mimo odległych miejsc na Mistrzo-
stwach Świata Juniorów w biegach 
narciarskich jest zadowolona ze 
zdobytego doświadczenia. Patrycja 
Wąchała to kolejna zawodniczka 
z naszego regionu, która stara się 
zaistnieć w sportach zimowych.

Patrycja Wąchała jest wychowan-
ką Witowa Mszana Górna, gdzie 
trenowała pod okiem Krzyszto-
fa Jarosza. Mistrzostwa Świata 
juniorów w estońskim Otepa-
eae były dla niej wielkim spraw-
dzianem umiejętności. W biegu 
na 5 km techniką dowolną Party-
cja Wąchała była 50., a w sprincie 
odpadła w eliminacjach. W bie-
gu łączonym na 10 km również 
nie zdołał dostać się chociażby do 
pierwszej pięćdziesiątki. W szta-
fecie reprezentacja Polski zajęła 
dopiero 14. lokatę. Patrycja Wą-
chała nie traci jednak zapału do 
dalszej pracy. Już sam występ 
w kadrze juniorów jest dla niej 
sporym wyróżnieniem.

– Pierwszy start był biegiem 
na dystansie 5 km techniką do-
wolną – relacjonuje Patrycja Wą-
chała. – Podczas biegu czułam 
się dobrze i mogę powiedzieć, że 
w moim przypadku pobiegłam na 
sto procent swoich możliwości. 
Uplasowałam się na 50. miejscu. 
Dla mnie ten wynik nie był po-
rażką, a wręcz przeciwnie, jest 
to dla mnie informacja, że jeszcze 
wiele ciężkiej pracy przede mną. 
Nikt przecież od razu nie zaczął 

wygrywać, potrzeba lat wyłącz-
nie poświęconych tej dyscypli-
nie, jest to trudne, ale chce się 
tego podjąć. W biegu łączonym 
na 10 km również spodziewali-
śmy się znacznie lepszych wyni-
ków, lecz złe przygotowane nar-
ty klasyczne spowodowały, że 
po pierwszych 5 km zostałyśmy 
razem Magdą (koleżanka z ka-
dry) z tylu, a po zmianie nart nie 
było już szansy dogonić czołówki. 
Myślę, że każdemu było przykro, 
bo stać było nas na dużo lepszy 
wynik. Na sztafecie też miały-
śmy słabo posmarowane narty 
na dwóch pierwszych zmianach. 
Ja biegłam na trzeciej zmianie 

i już innym stylem. W ostatecz-
ności zajęłyśmy 14. lokatę. Tak 
skończyła się nasza przygoda 
i następnego dnia wróciliśmy do 
Polski. Teraz przygotowuje się do 
najważniejszej polskiej imprezy 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, która w tym roku odbę-
dzie się w Zakopanem.

Patrycja Wąchała już w wie-
ku 13 lat rozpoczęła treningi. Na 
swoim koncie ma medale Mi-
strzostw Polski w biegach nar-
ciarskich. Jej sportowym wzo-
rem jest oczywiście Justyna 
Kowalczyk, która pochodzi z tej 
samej gminy – Kasiny Wielkiej.

(JABU)

Czy Poprad wypłynie 
na szerokie wody?

Terminarz Sandecji

Duży optymizm mimo 
odległych lokat
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Ksiądz i generał na ścianie
Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” odnotował, że w limanowskim 
Muzeum Regionalnym w Limanowej wiszą obok siebie portrety dwóch 
ważnych dla tego regionu postaci: ks. Józefa Jońca i generała Zygmunta 
Berlinga. Generalnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że hi-
storia życia tych dwóch ludzi była zasadniczo różna. Jeszcze podczas II woj-
ny światowej ich losy układały się podobnie, obaj byli żołnierzami Wojska 
Polskiego. Józef Joniec jako żołnierz walczył pod Monte Cassino, Berling pod 
Lenino. Po wojnie, Joniec – już jako ksiądz – prześladowany był w Polsce 
i podejrzewany o współpracę z amerykańskim wywiadem. Zygmunt Berling 
całkiem oficjalnie pracował dla wywiadu sowieckiego. „Przełom” zauwa-
ża, że za życia pewnie nie byliby zachwyceni z takiego sąsiedztwa na ścianie 
w muzeum. Dziś chyba nikomu nie robi to większej różnicy, choć zauwa-
żyć trzeba, że ks. Joniec patrzy ze swojego portretu (pędzla Ryszarda Pie-
trzkiewicza) w prawo, jakby – zupełnie przypadkiem oczywiście – odwracał 
wzrok od swojego sąsiada po lewej stronie. (KCH)

Gawryluk po raz drugi została mamą
Prezenterka telewizji „Polsat”, pochodząca z Limanowej Dorota Gawry-
luk (39 l.), urodziła wymarzoną córeczkę! Jak opowiadała mediom, o dru-
gim dziecku marzyli z mężem od dawna. Poród Gawryluk odbył się w jed-
nej z warszawskich klinik. Jak się dowiedzieliśmy, przebiegł bez komplikacji 
i mała Gabrysia szybko znalazła się w rękach dumnej mamy. Ze szpitala 
obie panie Gawryluk odebrał nie mniej dumny tata, a pierwsze dziecko pre-
zenterki, 18–letni Nikon, zapewne czekał na młodszą siostrę w domu. Cią-
żę pani Doroty śledziła cała Polska, bo niemal do ostatnich dni prezenterka 
prowadziła polsatowskie „Wydarzenia”. Widzieliśmy więc jak z każdym ty-
godniem przybywało jej kilogramów i jak przyszła mama kwitnie. Pod ko-
niec ciąży Gawryluk zdradziła płeć dziecka oraz opowiedziała o tym, jak 
dzięki niemu bez problemu rzuciła palenie. Teraz aż do wakacji nie będzie 
pojawiać się na antenie, ponieważ postanowiła przynajmniej w tych pierw-
szych miesiącach całkowicie poświęcić się opiece nad Gabrysią. (TASS)
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