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FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

Gwiazda światowego formatu 
wystąpi w Nowym Sączu. 

Koncert Nigela Kennedyego 
w Małopolskim Centrum 

Kultury Sokół w piątek 
o godz. 19. Nasz kalendarz 

kulturalny
 J Str. 13

ZDROWIE
Światło, które leczy 
Stanisław Stec przez 30 lat zmagał się z łuszczycą. Dziś mówi, że 
czuje się wyleczony. A zdrowie zawdzięcza lampie do naświetleń 
dermatologicznych. Jako jedyny w Nowym Sączu i najbliższej oko-
licy posiada ją Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Antido-
tum” przy ul. Broniewskiego.
 J STR. 2

OBYCZAJE
Żony tych taśm nie zobaczą 
Otwarcie klubu go-go w samym centrum Nowego Sącza wywoła-
ło sporo emocji. Najciekawsze jednak, że wszyscy panowie ukradkiem 
zmierzający do klubu rejestrowani są przez miejską kamerę, która w 
tym miejscu pilnuje pobliskiego bankomatu. Kto ogląda ten zapis? 
 J STR. 3

EDUKACJA
Nauczyciele przejmą szkoły? 
Niż demograficzny i mniejsza o ponad milion złotych subwencja 
rządowa na oświatę mogą stać się powodem likwidacji małych szkół 
w gminie Muszyna. Przed zagraniem „va banque” – jak określa za-
mknięcie placówek burmistrz Jan Golba - może ustrzec przekazanie 
prowadzenia ich nauczycielom lub osobom fizycznym.
 J STR. 8

WYBORY
Kto płacił za kampanię Nowaka?
Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej ma wyjaśnić, czy 
kampanię Ryszarda Nowaka finansowały dwa komitety, co byłoby 
niezgodne z ordynacją wyborczą. Tydzień temu, w środę prezydent 
Nowego Sącza był w tej sprawie przesłuchiwany.
 J STR. 3

KONTROWERSJE
Zabrał nam 
dziecko i straci za 
to prawo jazdy? 
Rodzice Jakuba Dynowskiego, 
młodego sądeckiego boksera, któ-
ry w kwietniu ub. roku zginął w 
wypadku drogowym, domagają się 
ukarania człowieka odpowiedzial-
nego za śmierć swojego dziecka. 
Do sądu trafił właśnie akt oskar-
żenia przeciwko Rafałowi R. (26 
l.), który miał spowodować wypa-
dek. Jednak przyznając się do winy 
i dobrowolnie poddając się karze, 
ma spore szanse na wyrok w za-
wieszeniu.  J STR. 9
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Kto gotuje 
kapustę?

D yżurni malkontenci i etato-
wi narzekacze, przy każdej 
okazji nazywający Nowy 
Sącz „zapyziałym powiato-

wym miasteczkiem”, tracą ostatnie ar-
gumenty w swojej talii. W ciągu zaled-
wie kilku tygodni awansowaliśmy z ligi 
peryferyjnych miast, gdzie ciężko do-
jechać koleją, a i samochodem nieła-
two, do grona metropolii, które nie mają 
się już czego wstydzić. Gorąco nama-
wiam wszystkich niedowiarków – po-
zbądźmy się kompleksów, bo nie mamy 
do nich żadnych powodów! W ostatnim 
czasie to właśnie u nas toczył się pro-
ces najprawdziwszego gangstera, który 
wykonywał wyroki brutalne jakby ak-
cja filmu działa się gdzieś na Sycylii, a nie 
pod Gołkowicami. Proces był co prawda 
odgrzewaniem kotleta sprzed kilku lat, 
ale skończył się ponownie prawdziwym 
dożywociem. Poza tym publiczność lubi 
historie o odrąbanych palcach i konku-
rentach zakopanych pod lasem, więc 
nawet druga apelacja nikogo nie znudzi. 
Jeśli do tego dodać otwarcie w samym 
centrum Nowego Sącza nocnego klu-
bu z prawdziwego zdarzenia i planowa-
ne uruchomienie całodobowego kasyna 
z ruletką, to jak tu mówić o „zapyzia-
łym powiatowym miasteczku”? To ra-
czej namiastka metropolii, która nigdy 
nie kładzie się spać! Klub go–go okazał 
się co prawda monitorowany, a w miej-
skich zasobach spoczywają taśmy z na-
graniami panów, którzy lubią przy 
drinku popatrzeć na panie biegające 
w samych majtkach po scenie, zamiast 
w ciepłym szlafroku po kuchni. Oczy-
wiście malkontenci wrócą do swojej 
ulubionej melodii, że to tylko w powia-
towym miasteczku możliwe jest pod-
glądanie przez dziurkę od klucza, w jaki 
sposób dorośli faceci spędzają wieczo-
ry. W zasadzie więc nic się nie zmienia. 
Jakieś piętnaście lat temu, ktoś próbu-
jąc mi objaśnić jak funkcjonuje to mia-
sto, użył metafory bardziej właściwej dla 
tamtych czasów: Wiesz, jak na Wólkach 
kapustę gotują, to na Gołąbkowicach za-
raz o tym wiedzą. Ale co tam kapusta. 
Przecież o wiele ciekawsze będzie, kto 
przegrał w kasynie samochód!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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R E K L A M A

24 LUTEGO ( 1437)  – król 
Władysław Warneńczyk za-
twierdza sądeczanom przy-
wilej wolnego spławu Du-
najcem i Wisłą.

25 LUTEGO ( 1872) 
– w rynku w Nowym Sączu 
otwarto pierwszą w mieście 
aptekę. Jej właścicielem był 
Wiktor Filipek.

26 LUTEGO (2001) 
– zmarł Artur Smoleń, 
dziennikarz „Głosu ZNTK” 
i „Głosu Sądeckiego”.

27 LUTEGO (2001)  – mi-
nister skarbu, sądeczanin 
Andrzej Chronowski po-
dał się do dymisji. Stanowi-
sko piastował od 16 sierp-
nia 2000 r., powołany przez 
premiera Jerzego Buzka na 
miejsce odwołanego Emila 
Wąsacza.

28 LUTEGO ( 1995) 
– w czasie sesji Rady Mia-
sta Nowego Sącza podzię-
kowano Kazimierzowi 
Opoce, który przez 45 lat 
kierował Urzędem Stanu 
Cywilnego.

1  MARCA ( 1993)  – w oko-
licach Krynicy zadrża-
ła ziemia. Po wstrząsie 
o sile 4,5 stopnia w skali 
Richtera nastąpiły kolej-
ne nieco słabsze. Epicen-
trum tego niezwykłego 
u nas zjawiska znajdo-
wało się w trójkącie: Ty-
licz – Uście Gorlickie 
– Wysowa.

2 MARCA ( 1257)  – Bo-
lesław Wstydliwy wy-
dał w Nowym Korczynie 
przywilej na rzecz Kingi, 
w którym nadał małżonce 
w posiadanie Sądecczy-
znę. Nadanie było odpła-
tą za to, że księżna w cza-
sie wojen, począwszy od 
najazdu Tatarów, użycza-
ła mu na potrzeby kra-
ju gotowiznę z własnych 
funduszów. Obecnie św. 
Kinga jest patronką ziemi 
sądeckiej.

ZDROWIE.  Stanisław Stec przez 30 lat zmagał się 
z łuszczycą. Dziś mówi, że czuje się wyleczony. A zdro-
wie zawdzięcza lampie do naświetleń dermatologicz-
nych. Jako jedyny w Nowym Sączu i najbliższej okolicy 
posiada ją Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „An-
tidotum” przy ul. Broniewskiego w Nowym Sączu. 

Coraz więcej osób ma problemy ze skórą. Jak informu-
je lek. med. Anna Rajchel w ciągu tygodnia przychod-
nia, w której leczy, przyjmuje kilkudziesięciu pacjen-
tów z atopowym zapaleniem skóry. – Są to najczęściej 
dzieci w wieku od kilku miesięcy do kilkunastu lat, 
ale i dorośli, którym choroba dopiero teraz się uak-
tywniła. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nasz 
obecny tryb życia, stres ma ogromne znaczenie dla 
zdrowia skóry – mówi Rajchel. Przyznaje, że prze-
wlekłe choroby skórne trudno wyleczyć.

– Łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, bielac-
two, liszaj płaski to choroby, którym towarzyszą 
nawroty. Przy ich leczenie najlepszy skutek przy-
noszą naświetlenia lampą z zakresem promienio-
wania UVA i UVB 311. W połączeniu z lekami dają 
bardzo dobre efekty – zapewnia lekarka. 

Przekonał się o tym pan Stanisław Stec, który od 
30 lat zmaga się z łuszczycą. Twierdzi, że dopiero po 
fototerapii może powiedzieć, że czuje się wyleczony. 
Na metodę leczenia lampą do naświetleń dermatolo-
gicznych natrafił w Iwoniczu–Zdroju. Tam też jeź-
dził na terapię, tracąc mnóstwo czasu i pieniędzy. 
Teraz może już leczyć się w Nowym Sączu, w przy-
chodni Antidotum.

– Nie widzę innej, lepszej metody na wyleczenie 
łuszczycy. Zdaję sobie sprawę, że objawy mogą po-
wrócić za kilka, kilkanaście miesięcy, ale przynaj-
mniej wiadomo, jak z nimi skutecznie i szybko – bo 
efekty leczenie są widoczne już po kilku naświetle-
niach – walczyć – mówi pacjent.

Anna Rajchel wyjaśnia, że światło lampy ma dzia-
łanie przeciwzapalne, ale też nieco osłabia układ im-
munologiczny organizmu. Nie ma przeciwwskazań 

wiekowych do korzystania z niej, niemniej dzie-
ci do lat 5 nie kieruje się na tego typu terapię. Z na-
świetleń nie mogą natomiast korzystać osoby chore 
na padaczkę czy zażywające leki, które mogą uczu-
lać na światło.

(KG)

Światło, które leczy

Lek. med. Anna Rajchel prezentuje lampę 
do naświetleń dermatologicznych, którą zakupił 
NZOZ „Antidotum”
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Transport Drogowy
Krajowy i Mi dzynarodowy
Spedycja – Logistyka

Firma nale y do:

S decka Izba Gospodarcza

33-300 Nowy S cz, ul. W gierska 188 
tel. 18 449 08 45, fax 18 547 55 77
spedycja@folpak.auto.pl

www.folpak.auto.pl

Firma spedycyjno-transportowa FOLPAK Sp. z o.o.
poszukuje pracownika:

DO WIADCZONEGO   SPEDYTORA
Do g ównych zada  osoby zatrudnionej b d  nale a y:
X organizacja przewozów adunkowych
X pozyskiwanie nowych klientów
X obs uga dotychczasowych kontrahentów
X  kontrola jako ci, terminowo  oraz kosztów wykonywania 

us ug transportowych
X  negocjacja cen z klientami i przewo nikami  monitorowanie i obs uga

dokumentacyjna organizowanych transportów
X sporz dzanie raportów i fakturowanie

Wymagania stawiane kandydatowi:
X kilkuletnie (minimum roczne) do wiadczenie na stanowisku zwi zany ze spedycj
X umiej tno ci handlowe i negocjacyjne
X dobra znajomo  j zyka angielskiego lub niemieckiego
X komunikatywno  i umiej tno  pracy w zespole
X znajomo  i kontakty w bran y transportowej
X odporno  na stres
X znajomo  obs ugi komputera i urz dze  biurowych

Firma oferuje:
X bardzo korzystne, stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia prowizyjnego
X du  samodzielno  dzia ania  
X atrakcyjne wyzwania zawodowe
X mo liwo  rozwoju zawodowego / szkolenia
X profesjonalne rodowisko pracy

Forma kontaktu:
Zainteresowanych prosimy o przesy anie CV, listu motywacyjnego 
wraz z referencjami na adres e-mail:

albinaf@folpak.auto.pl
do dnia 15.05.2011 r.

Tylko wybrani kandydaci zostan  
zaproszeni na rozmow  kwalifikacyjn

FOLPAK sp. z o.o.
33-300 Nowy S cz, W gierska 188
centr. tel. 18 449 08 45 
www.folpak.auto.pl

R E K L A M A

OBYCZAJE.  Otwarcie klubu go–
go w samym centrum Nowego Są-
cza wywołało sporo emocji. Najcie-
kawsze jednak, że wszyscy panowie 
ukradkiem zmierzający do klubu re-
jestrowani są przez miejską kamerę, 
która w tym miejscu pilnuje pobli-
skiego bankomatu.

Kontrole policji, sanepidu, kary za 
nielegalne reklamy i niewybredne 
komentarze sądeczan najwyraź-
niej nie są żadną przeszkodą dla pań 
tańczących w klubie go–go przy 
ul. Jagiellońskiej w wykonywaniu 
ich pracy. Roznegliżowane panie 
tańczą więc, a panowie przycho-
dzą nacieszyć oko ich widokiem. 
Przychodzą, albo raczej zakrada-
ją się pod osłoną zmroku przeko-
nani, że ich nocne wyprawy są ich 
słodką tajemnicą. Tymczasem każ-
dą osobę wchodzącą do klubu bez-
litośnie rejestrują kamery miejskie-
go monitoringu.

– Na nagraniach widać, jak idzie 
deptakiem taki dostojny pan biz-
nesmen, a przy okazji mąż i ojciec. 
Rozgląda się cały czas na wszyst-
kie strony. W końcu dopada ban-
komatu, który stoi przy wejściu do 

klubu, niby że wyciąga pieniądze, 
upewnia się, że nikt go nie widzi 
i hop! – wskakuje do środka. I tak 
robi każdy. Chyba tylko obsługa 
i tancerki wchodzą tam bez takich 
ceregieli – opowiada osoba, któ-
ra miała okazję zobaczyć fragmen-
ty tych nagrań.

Wchodząc do klubu, nie sposób 
uniknąć oka kamery, bo jak uda-
ło nam się ustalić, to co dzieje się 
w tej części deptaku, rejestrują co 
najmniej dwie. W praktyce oznacza 
to, że przedsiębiorcy, artyści oraz 

nauczyciele, którzy wybierają się na 
tego typu nocne wojaże, nie mogą 
już czuć się anonimowi ani niezau-
ważeni – miejski monitoring jest na 
tyle precyzyjny, że pozwala rozpo-
znać twarze przechodniów. Co wię-
cej, nagrania archiwizowane są przez 
Straż Miejską przez co najmniej trzy 
tygodnie.

Ryszard Wasiluk, komendant 
sądeckiej Straży Miejskiej, zapew-
nia jednak, że amatorzy nowe-
go klubu na deptaku mogą czuć się 
bezpiecznie.

– Nie ma takiej możliwości, że-
byśmy pokazali te nagrania za-
zdrosnej żonie czy jakimś innym 
ciekawskim osobom postronnym 
– tłumaczy komendant Wasiluk. 
– Udostępniamy je jedynie na pi-
semny wniosek organów ściga-
nia, które potrzebują wglądu do 
nich w związku z prowadzonymi 
czynnościami w sprawie jakiegoś 
wykroczenia lub przestępstwa. 
Wszyscy mogą więc tamtędy cho-
dzić bez obaw, że zwykły ciekaw-
ski zobaczy to na nagraniach.

Nasz anonimowy informator nie 
ma jednak wątpliwości, że wcze-
śniej lub później i tak dojdzie do 
przecieku.

– W obrębie samej straży i Urzę-
du Miasta nagrania może oglądnąć 
co najmniej kilka osób. Prędzej lub 
później któraś z nich powie komuś, 
a ten ktoś przekaże to dalej i tak 
szybko całe miasto będzie wiedzieć 
kto się tam bawi – mówi.

(TASS)

PS. Już po zebraniu materiału do 
tego tekstu Ryszard Wasiluk został 
odwołany z funkcji komendanta 
Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Żony tych taśm nie zobaczą KTO PŁACIŁ ZA 
KAMPANIĘ NOWAKA? 
Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tar-
nowskiej ma wyjaśnić, czy kampanię Ry-
szarda Nowaka finansowały dwa komitety, 
co byłoby niezgodne z ordynacją wyborczą. 
Tydzień temu, w środę prezydent Nowego 
Sącza był w tej sprawie przesłuchiwany. 

Zawiadomienie do prokuratury złożył 
Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej 
jeszcze w listopadzie ub.r., zwracając uwagę, 
że kampanię Nowaka mogły finansować dwa 
komitety: utworzony przez niego KWW Ry-
szarda Nowaka, który wystawił kandydatów 
do Rady Miasta, i KW Prawa i Sprawiedliwo-
ści, z którego wystartował jako kandydat na 
prezydenta. KW PO zwraca uwagę na podob-
ne plakaty i billboardy oraz zdjęcia, na któ-
rych Nowak pojawia się wraz z kandydatami 
do Rady, oraz mejle wysyłane do wyborców.

Jak twierdzi Ludomir Krawiński, pełno-
mocnik wyborczy KWW Ryszarda Nowaka, 
kampania prezydenta nie była finansowana 
z dwóch komitetów. Pewne materiały uka-
zały się jeszcze przed tym, zanim było wia-
domo, z jakiego komitetu wystartuje Nowak 
(KWW Ryszarda Nowaka miał być zareje-
strowany 30 września 2010 r., a kandydat 
PiS na prezydenta dopiero 26 października). 
– Pierwsze mejle szły rzeczywiście z KWW 
Ryszarda Nowaka, później jak było wiadomo, 
że prezydent wystartuje z KW PiS podpisywa-
ne były przez PiS i PiS za nie oraz inne mate-
riały zapłaci – mówi Krawiński i przypomina, 
że to tylko przesłuchanie wyjaśniające. (G)
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Komendant odwołany
Ryszard Wasiluk nie jest już ko-

mendantem sądeckiej Straży Miej-
skiej. Taką decyzję podjął w poniedzia-
łek prezydent miasta Ryszard Nowak 
na wniosek swojego zastępcy Jerze-
go Gwiżdża. Wasiluk został przeniesio-
ny na okres wypowiedzenia, a więc na 
najbliższe trzy miesiące, do Wydzia-
łu Zarządzania Kryzysowego jako sze-
regowy pracownik. Jego obowiąz-
ki przejął zaś dotychczasowy zastępca 
komendanta Straży Miejskiej Dariusz 
Górski. W chwili gdy zamykaliśmy ten 
numer, żadna ze stron nie chciała ko-
mentować zdjęcia Ryszarda Wasiluka 
ze stanowiska komendanta. Sądecza-
nie jednak nie kryją swojego oburze-
nia. (bru)

Więcej za wodę
Ceny wody i ścieków w Nowym Są-

czu wzrosną od 1 kwietnia o ponad 
5 proc., co znaczy, że przeciętna ro-
dzina zużywająca miesięcznie ok. 12 
m sześc. otrzyma rachunek o ok. 8 
zł wyższy. Spółka Sądeckie Wodocią-
gi podnosi ceny, bo co roku wzrasta-
ją również koszty jej utrzymania. Wię-
cej musi zapłacić za zużywaną energię 
czy podatek VAT.

Najlepsze przedsięwzięcia 
na Sądecczyźnie 

Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Po-
wiatów Małopolski po raz jedena-
sty przyznała tytuły Najlepsze Przed-
sięwzięcie Roku w Małopolsce – Lider 
Małopolski 2010. W gronie laureatów 
znalazła się Galeria Na Bursztynowym 
Szlaku Małopolskiego Centrum Kultury 
„Sokół” (obecnie Galeria Sztuki Współ-
czesnej BWA „Sokół”) w Nowym Sączu. 
W dziesiątce najlepszych jest również 
Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu 
i Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu. Wyróżnienie specjal-
ne otrzymał Instytut Studiów Wschod-
nich za XX lat Forum Ekonomicznego 
w Krynic–Zdroju. Uroczyste podsumo-
wanie konkursu odbędzie się 14 marca 
w sali obrad Rady Miasta Krakowa.

Szerokie horyzonty
Pracownicy Działu Programów 

i Współpracy Sądeckiego Urzędu Pracy 
przygotowali unijny projekt pod nazwą 
„Poszerzamy nasze horyzonty – wy-
miana doświadczeń w zakresie kształ-
cenia zawodowego dorosłych”, w ra-
mach programu Leonardo da Vinci. 
Adresowany jest on do kadry zarządza-
jącej w sądeckich instytucjach samo-
rządowych oraz menedżerów z tutej-
szych przedsiębiorstw. Na wymianę do 
Niemiec pojedzie 16 osób. Będą odwie-
dzać niemieckie urzędy pracy, insty-
tucje i zakłady pracy i wymieniać się 
doświadczeniami z gospodarzami. War-
tość programu to 21,4 tys. euro.

Czerwona oszustka 
Policja poszukuje kobiety, któ-

ra okradła 54–letniego sądeczani-
na, podając się za pracownicę fir-
my ubezpieczeniowej. Weszła do 

Tydzień w skrócie

Dokończenie na str. 5 ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!

Ma opolski O rodek Ruchu Drogowego w Nowym S czu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy S cz
www.mord.pl 

Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA:
j  kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe, 

kwalifikacja wst pna, uzupe niaj ca, przyspieszona/,
j  kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy taksówk , 
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
j  kierowców przewo cych towary niebezpieczne /ADR/,
j  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI  BADANIA:
j  kierowców /badania wst pne i kontrolne/, 
j  operatorów suwnic,
j  operatorów sprz tu ci kiego,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego.

R E K L A M A

INWESTYCJE.  Minister infra-
struktury Cezary Grabarczyk zde-
klarował, że dofinansuje re-
alizację obwodnicy północnej. 
Prezydent Ryszard Nowak ma 
wątpliwości czy kompletowa-
nie dokumentacji nie zaprzepaści 
możliwości sięgnięcia po miliony. 

Rozmowy na temat rozwiązań 
komunikacyjnych Nowego Sącza 
i powiatu nowosądeckiego zdo-
minowały spotkanie w Warsza-
wie prezydenta Nowaka, posła 
Andrzeja Czerwińskiego z mi-
nistrem. – Jestem optymistą, 
ale w tym momencie nieco roz-
ważniejszym, bo z doświadcze-
nia już wiem, że wiele błahych 
problemów może spowodować 
blokadę inwestycji – mówi No-
wak i wylicza problemy, jakie 
mogą stanąć na drodze powsta-
nia obwodnicy północnej miasta. 

Dofinansowanie, jakie dekla-
ruje Grabarczyk, ma pochodzić 
z rezerwy Ministerstwa i doty-
czy budowy mostu na Dunajcu. 
Do uzyskania jest maksymalnie 
50 proc. wartości inwestycji. Pre-
zydent wylicza, że budowa ob-
wodnicy północnej to koszt 80 
mln zł, z czego samej przeprawy 
ok. 40–50 mln zł.

– Problemem może oka-
zać się czas. Według zasad Mi-
nisterstwa dofinansowania 

rozdzielane są na jeden sezon, 
co znaczy, że inwestycja musi 
zakończyć się w ciągu roku. Na-
wet laik zdaje sobie sprawę, że 
obwodnicy z mostem nie da się 
ukończyć w tak krótkim czasie. 
Będziemy więc musieli się za-
stanowić, jak tę inwestycję po-
dzielić – mówi prezydent. 

Kolejny problem budzi kom-
pletowanie dokumentacji. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad jeszcze w ub. 
r. oświadczyła, że do co naj-
mniej 2013 r. nie ma mowy o fi-
nansowaniu części inwestycji, 
w gminie Chełmiec. – Po stro-
nie mojej i posła Czerwińskie-
go jest wpłynąć na zmianę tej 
decyzji – mówi Nowak.

Kolejną kwestią, która może 
zaważyć na niepowodzeniu re-
alizacji obwodnicy północnej, 
jest uchylona decyzja środo-
wiskowa. – Teraz trzeba ją po-
nownie stworzyć i liczyć się 
z tym, że będą nadal od niej 
odwołania – twierdzi prezy-
dent i przypomina, że rozpatry-
wanie poprzednich trwało dwa 
lata. Dodaje, że obecnie na biur-
ku ministra znalazły się również 
odwołania od decyzji lokaliza-
cyjnej obwodnicy. – Nie wy-
obrażam sobie sytuacji, że zo-
staną one uwzględnione. Jeśli 
tak by się stało, należy jasno 
powiedzieć – obwodnicy pół-
nocnej budować nie będziemy.

Do rozważenia jest rów-
nież koncepcja podziału inwe-
stycji i zmiany kategorii drogi, 
ale wówczas miasto nie uzyska 
dofinansowania z Ministerstwa 
Infrastruktury.

– Przyznaję, że do Warsza-
wy jechałem z przekonaniem, 
że inwestycję należy podzie-
lić i zrezygnować z współpra-
cy z GDDKiA. Natomiast jeśli 
mowa o konkretnych pienią-
dzach, trudno jednoznacznie po-
wiedzieć, którą wersję działania 
wybierzemy. Do marca chciał-
bym przekazać jednoznaczną 
decyzję – kończy prezydent.

(G)

AKCJA.  Nasi Czytelnicy znowu nie 
zawiedli. W ubiegłym tygodniu pi-
saliśmy o 14–letniej Ani Kmak z Ka-
mionki Wielkiej, która cierpi na 
nowotwór złośliwy. Czytelników po-
ruszyła sytuacja dziewczynki i to, jak 
dzielnie walczy z bezwzględną cho-
robą. W naszej redakcji rozdzwoni-
ły się telefony.

– Sama chorowałam na nowo-
twór i wiem, jak ciężko jest z nim 
wygrać. Wiem też, że dzieciom 
i ich rodzicom jest jeszcze trudniej 
niż takim jak ja, osobom dojrza-
łym. Dlatego czuję, że muszę ja-
koś pomóc tej dziewczynce – mó-
wiła jedna z telefonujących do nas 
Czytelniczek.

Na konto Ani popłynęły pie-
niądze od ludzi o wielkim sercu. 

Każdy deklarował, że da tyle, ile 
tylko może, ale powie też przy-
jaciołom, rodzinie i znajomym 
w pracy, że jest ktoś, komu mogą 
uratować życie.

To bardzo ważne, bo choro-
ba Ani pochłania ogromne kwoty. 
Poza lekami, rodzice dziewczynki 
muszą opłacać także bardzo częste 
podróże do Warszawy na chemo-
terapię, przetaczanie krwi i bada-
nia. Jak pisaliśmy, przy jej wyso-
kiej krzepliwości krwi, tylko tam 
może być otoczona właściwą opie-
ką lekarską.

– Dzięki tej pomocy, będziemy 
mogli bez przeszkód kontynuować 
leczenie Ani, a to jest w tym mo-
mencie dla nas wszystkich naj-
ważniejsze – mówi Angelika, star-
sza siostra dziewczynki. (MR)

EDUKACJA.  Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Gorlicach wzbo-
gaciło się o pracownię maszyn, apa-
ratów i urządzeń elektrycznych oraz 
pracownię elektrotechniki i elek-
troniki. Ich wyposażenie kosztowa-
ło 284 242 zł. 

Sprzęt udało się zakupić w ramach 
projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”, reali-
zowanego w partnerstwie z wszyst-
kimi małopolskimi powiatami oraz 
gminami i podmiotami niepublicz-
nymi prowadzącymi szkoły zawo-
dowe. Pracownia maszyn, apa-
ratów i urządzeń elektrycznych 

kosztowała 146 538, 20 zł. Na jej 
wyposażeniu znalazły się m.in. 
transformatory, prostownik, sta-
cje lutownicze, narzędzia pomia-
rowe oraz materiały niezbędne przy 
prowadzeniu szkoleń. 137 703, 84 zł 
wydano natomiast na zakup sprzę-
tów dla pracowni elektrotechni-
ki i elektroniki, w tym kompute-
ra z oprogramowaniem, urządzeń 
kontrolno–pomiarowych czy apa-
ratury energoelektronicznej. 

Pracownię oddano do użytku 
we wtorek, przy udziale przed-
stawicieli władz miasta i Urzędu 
Marszałkowskiego.

 (G)

Czytelnicy 
wielkiego serca

  W Gorlicach 
inwestują 
w naukę zawodów

Obwodnica 
północna 
pod znakiem 
zapytania

A TO CIEKAWE

Podczas spotkania w Warszawie prezydent z ministrem rozważali po-
mysł uruchomienia kursów szynobusów na trasie Nowy Sącz– Stary Sącz 
i Nowy Sącz – Marcinkowice. – Minister zadeklarował pieniądze na ten 
cel, ale póki co szynobusy pozostają w sferze koncepcji, którą trzeba do-
kładnie przeanalizować, by nie wylać dziecka z kąpielą. Może okazać się, 
że będą jeździć co 15 minut, ale puste, a tymczasem szlaban na ul. Kra-
kowskiej będzie prawie cały czas zamknięty, wstrzymując ruch i jeszcze 
powiększając korek na moście heleńskim – analizuje prezydent. 

Według zasad 
Ministerstwa 
dofinansowania 
rozdzielane są na jeden 
sezon, co znaczy, 
że inwestycja musi 
zakończyć się w ciągu 
roku. Nawet laik zdaje 
sobie sprawę, że 
obwodnicy z mostem 
nie da się ukończyć 
w tak krótkim czasie. 
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mieszkania pod pretekstem weryfikacji 
dokumentów, związanych z pobiera-
nymi przez mężczyznę świadczeniami 
zdrowotnymi. Zażądała ich okaza-
nia, a następnie poprosiła o pokaza-
nie banknotów, jakie posiada, by spi-
sać ich numery seryjne. Wykorzystując 
jego nieuwagę, ukradła pieniądze 
i wyszła z mieszkania. Podejrzewa-
na ma ok. 50 lat, wzrostu 170 cm, krę-
pą budowę ciała i długie, czarne włosy. 
W dniu zdarzenia ubrana była w czer-
woną kurtkę, czerwone buty. Mówiła 
obcym akcentem.

W wakacje powstanie park 
linowy nad Kamienicą 

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
Sportu i Turystyki Krajoznawczej „Zdro-
wie” chce wybudować na placu przy ul. 
Piłsudskiego park linowy. Rada Miasta 
pozytywnie zaopiniowała jego wniosek 
o 10–letnią dzierżawę tego gruntu. Park 
linowy, jak informuje nas przewodni-
czący zarządu Stowarzyszenia Jacek 
Jurkowski, ma liczyć trzy trasy dla do-
rosłych. – Ale naszą grupą docelową 
mają być przede wszystkim dzieci. Sto-
warzyszenie, które działa na ich rzecz, 
chce organizować tam wszelkiego ro-
dzaju zabawy dla młodych mieszkań-
ców miasta – mówi Jurkowski. Otwar-
cie parku w wakacje. 

Tydzień w skrócie

Dokończenie na str. 6

Dokończenie ze str. 4Z  RADY MIASTA.  Przy 15 głosach 
za, jednym przeciw (Barbara Jurowicz) 
i dwóch wstrzymujących się Rada Mia-
sta przyjęła uchwałę, dającą zielone 
światło na utworzenie kasyna w hote-
lu „Beskid” w Nowym Sączu. Poprzed-
nio, jeszcze za „starej” Rady, nie poszło 
tak łatwo. Jakie argumenty przeważy-
ły? – pytamy Piotra Mościckiego, przed-
stawiciela spółki „Fortuna”, która obok 
Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Roz-
rywkowego SA starała się o lokalizację 
kasyna przy ul. Limanowskiego 1. 

– Cieszymy się, że w końcu udało 
nam się merytorycznie przekonać 
radnych, że kasyno jest potrzebne 
miastu. Jest to bowiem bezpieczna al-
ternatywa hazardu. Wejść tam mogą 
tylko osoby pełnoletnie i za okaza-
niem dowodu tożsamości. W kasynie 
mamy pełny monitoring, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nad-
zór nad kasynem sprawują: Mini-
sterstwo Finansów, Izby Specjalne, 
Izby Skarbowe. Wszystko, co się od-
bywa w kasynie, jest więc pod pełzną 
kontrolą państwa. To jedno z najbez-
pieczniejszych miejsc, jakie mogę po-
lecić. Więc zapraszam. 
– Padał również argument, że kasyno da 
nowe miejsca pracy. Ile?

– W kasynie znajduje zatrudnie-
nie około 70 osób. Ponieważ to miejsce 
funkcjonuje 24 godziny na dobę, po-
trzeba kilkanaście osób na jedną zmia-
nę. Należy zatrudnić obsługę meryto-
ryczną kasyna, a więc: obsługujących 

stoły krupierskie, ruletkę, automaty, 
bar, oraz pracowników służb porząd-
kowych i dbających o czystość lokalu. 
– Decyzja Rady Miasta to dopiero począ-
tek drogi do realizacji przedsięwzięcia. Ja-
kie kroki musicie poczynić teraz?

– Opinia samorządu jest podsta-
wowym dokumentem, jaki firma 
musi uzyskać, by złożyć do ministra 
finansów wniosek o wydanie kon-
cesji na prowadzenie kasyna w da-
nej miejscowości . Dwie firmy pozy-
skały we wtorek pozytywną opinię, 
więc obie będą starały się o wydanie 
koncesji. Decyzja ostateczna należy 
do ministra. Jeśli wyda koncesję, to 
tylko jednej firmie i powstanie tylko 
jedno kasyno. 
– Kiedy najwcześniej możemy poznać 
decyzję ministra i… odwiedzić kasyno?

– Proces uzyskania takiej koncesji 
to około trzy miesiące, a tworzenie sa-
mego kasyna trwa około pół roku. Re-
alny termin otwarcia – za rok. 

 Not. (KG)

Kasyno w Nowym Sączu za rok

Pele czy Papkin?
Właśnie narodziła się nowa polityczna tradycja! Poseł Arka-
diusz Mularczyk obwieścił niedawno swój nowy pomysł i za-
prosił do przyszłej współpracy konserwatywne skrzydło mało-
polskiej Platformy. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, a sam 
przykład uchodziłby za chwalebny, gdyby nie pewien drob-
ny fakt. Partia której przewodzi poseł od dłuższego czasu grze-
je ławy opozycji i to na każdym szczeblu samorządu, a pro-
gnozy – delikatnie rzecz ujmując – są dla niej umiarkowanie 

optymistyczne. Ktoś powie, że to szczegół i błahostka. Może. 
Ale to trochę tak, jakby drużyna, która przegrywa mecz, 
w ostatnich sekundach spotkania zaproponowała zwyciężają-
cej remis. Ot tak, żeby się ładnie i w zgodzie rozstać. Pan poseł 
idzie jednak kroczek dalej i stawia jeden niepozorny warunek! 
Ekipa, która wygrywa i rządzi ma przejść na stronę przeciw-
nika, a następnie się poddać. I tu już nie starcza wyobraźni na 
sportową metaforę, a nie wiedzieć czemu przypomniał się ko-
mediowy Papkin. No i jak tu wierzyć tym, którzy mówią, że po-
litykom brak poczucia humoru? (JARO)

SMS

SŁUŻBA ZDROWIA.  Jeden zespół 
medyczny na 50 tysięcy miesz-
kańców – tak wkrótce będzie wy-
glądać opieka całodobowa na Są-
decczyźnie. Narodowy Fundusz 
Zdrowia przesunął termin roz-
strzygnięcia konkursu z 22 na 
28 lutego. Dopiero w poniedzia-
łek pacjenci dowiedzą się, z usług 
którego ośrodka skorzysta-
ją. A pierwszego marca wszystko 
ma już działać! W konkursie bio-
rą udział Szpital Specjalistyczny 
w Nowym Sączu i NZOZ Centrum 
Medyczne Batorego. 

– Przeraża skala przedsię-
wzięcia. Zdaje się, że będzie-
my mieć do czynienia z pira-
midalnym bałaganem. Jeden 
zespół medyczny ma obsłużyć 
dwa razy więcej pacjentów za 
dwa razy mniejsze pieniądze 
– mówi Ryszard Patyk p.o. li-
kwidatora byłej przychodni ko-
lejowej, obecnie Centrum Me-
dyczne Batorego. 

Trzy zespoły będą czuwać nad 
150 tysiącami pacjentów z pię-
ciu gmin: Gródek nad Dunaj-
cem, Łososina Dolna, Kamionka 
Wielka, Nawojowa i Chełmiec. 
Do tego dochodzi także miasto 
Nowy Sącz. 

– Zrezygnowaliśmy z wzię-
cia udziału w konkursie z po-
wodu wygórowanych warun-
ków. Nie wyobrażam sobie, jak 
jeden lekarz i jedna pielęgniar-
ka mogliby zajmować się jedno-
cześnie pacjentami z tak odle-
głych od siebie terenów. Chyba 
nikt nie wie, jak to wszystko 
będzie działać – puentuje pre-
zent NZOZ „Antidotum” Graży-
na Kazana–Węglowska. 

Przychodnia przez jedena-
ście lat świadczyła usługi opie-
ki całodobowej. Zrezygnowa-
ła także z powodu warunków 

dodatkowych, jakie powinien 
spełnić podmiot biorący udział 
w konkursie. Pracownia anali-
tyczna, rentgen i karetka. 

– Nie mamy takiego sprzę-
tu na wyposażeniu. Wcześniej 
nie było to konieczne. Pacjen-
ta, który wymagał prześwietle-
nia, kierowaliśmy do szpitala. 

Zdaniem lekarzy – najgorsze 
będą poniedziałki. To wtedy naj-
więcej ludzi zgłasza się do leka-
rza. Czarny poniedziałek – jak go 
określają – może stać się jeszcze 
czarniejszy. 

– Zdarzało się, że nasza 
przychodnia obsługiwała na 
dyżurach nawet 160 osób!

Negocjacje z NFZ jeszcze na 
dobre się nie zaczęły. Dopiero 
pod koniec tygodnia będą pro-
wadzone rozmowy, które osta-
tecznie mają dać rozstrzygnięcie.

– Członkowie komisji kon-
kursowej muszą jeszcze upo-
rać się z analizą konfliktu per-
sonelu. Chodzi o to, żeby jeden 
lekarz nie pojawiał się w kilku 
ofertach. A zdarzało się, że ta 
sama osoba chciała świadczyć 
usługi dla dwóch podmiotów 
w tym samym czasie – tłumaczy 
Jolanta Pulchna, rzecznik NFZ 
w Krakowie. I dodaje: – Mamy 
nadzieję, że we wtorek wszyst-
ko będzie zorganizowane na 
tip–top. 

Rzecznik NFZ obiecał, że pa-
cjenci z samego rana w ponie-
działek dowiedzą się, które 
placówki będą świadczyć opie-
kę całodobową. W razie wątpli-
wości – zostanie uruchomiony 
telefon, pod którym pacjen-
ci będą mogli dowiedzieć się, 
gdzie najbliżej miejsca ich za-
mieszkania funkcjonuje taka 
przychodnia. Telefon będzie 
działał całą dobę.

(CYG)

Czarniejszy czarny 
poniedziałek
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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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Dobry 
pomysł!

TWOJA 
REKLAMA

w „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41 
18 544 64 40

Wokalista Star Guard Muffi  n 
w Empiku

Kamil Bednarek, wokalista ze-
społu Star Guard Muffin, będzie go-
ściem salonu EMPiK w Centrum 
Handlowym Europa w Nowym Są-
czu, w sobotę, 5 mara o godz.11. 
Przez godzinę będzie podpisywał 
płyty swoim fanom. 

Star Guard Muffin to młody energicz-
ny zespół reggae, mieszający utwory ro-
otsowe z nowoczesnym brzmieniem 
dancehall. Wokalista zespołu Kamil Bed-
narek jest jednym z największych odkryć 
„Mam Talent” w 2010 r. Występ Kami-
la w programie przyczynił się do wzro-
stu popularności samego zespołu, cze-
go najlepszym dowodem są tłumy fanów 
na koncertach i ich aktywność w serwi-
sach społecznościowych.

Na płycie znajduje się jedenaście 
autorskich utworów oraz dwa covery 
(w tym znany z „Mam talent!” „I” Kur-
ta Nilsena). Pierwszym singlem z płyty 
jest utwór „Sometimes” z gościnnym 
udziałem Josepha Chieftain’a.
Star Guard Muffin „Szanuj” od wie-
lu tygodni znajduje się na TOP li-
ście najlepiej sprzedających się płyt 
w EMPiK–u.

Radni proszą o kontrakt 
na karetkę

Rada Powiatu Nowosądeckie-
go zwróciła się do wojewody mało-
polskiego o wzmocnienie systemu 
ratownictwa medycznego na tere-
nie powiatu przez wprowadzenie do-
datkowego zespołu ratownictwa me-
dycznego typu „S”. Obecnie pogotowie 
dysponuje trzema takimi zespoła-
mi i sześcioma podstawowymi ze-
społami ratownictwa medycznego. 
W uzasadnieniu do uchwały podję-
tej na ostatniej sesji (18 lutego) czyta-
my: „Pogotowie obsługuje 290 tysięcy 
mieszkańców miasta Nowy Sącz oraz 
powiatu nowosądeckiego, co w rezul-
tacie daje bardzo niską średnią – 97 
tysięcy mieszkańców na jeden zespół 

Tydzień w skrócie

Dokończenie na str. 7

Dokończenie ze str. 5 NA WOKANDZIE .  Na dożywocie 
skazał Sąd Okręgowy w Nowym Są-
czu Ryszarda Ch. (39 l.), brata słyn-
nego gangstera z Gabonia Władysła-
wa Ch., znanego jako „Al Capone”. 
Proces ich bandy odbył się kilka lat 
temu, a wyroki dawno się uprawo-
mocniły. Jednak Ryszard Ch. wyko-
rzystał uchybienia formalne, do ja-
kich doszło podczas jego ekstradycji 
ze Stanów Zjednoczonych i odwołał 
się od tamtego wyroku skazujące-
go go na dożywocie. Twierdził, że nie 
jest winien żadnego z trzynastu za-
rzucanych mu przestępstw.

– W ocenie sądu nie budzi wątpli-
wości, że oskarżony dopuścił się 
tych czynów – mówił w miniony 
czwartek sędzia Sądu Okręgowe-
go Bogdan Kijak. – Ryszard Ch. za-
służył na najwyższy wymiar kary. 
Nie ma też wątpliwości, że oskar-
żony jest w znacznym stopniu zde-
moralizowany i zdeprawowany. 
Morderstwa popełniał z błahych 
powodów, a trzeba podkreślić, że 

nie miał prawa odbierać życia ni-
komu, nawet jeśli byłyby to osoby, 
których moralność może budzić 
wątpliwości – tłumaczył sędzia.

Bracia z Gabonia i ich banda 
działali w Małopolsce w latach 90. 
Nie tylko sami napadali, rabowali 
i handlowali narkotykami, ale też 
szybko zdołali podporządkować 
sobie cały półświatek w regionie 
– każdą kradzież czy przemyt trze-
ba było uzgadniać z nimi i, oczywi-
ście, odstąpić im sporą część zy-
sku. Za nieposłuszeństwo można 
było stracić palce, rękę albo życie. 
W procesie bandy zeznawali więc 
nie tylko jej byli członkowie, ofia-
ry czy konkurencja, ale też wdowy 
po niepokornych, którym Gaboń-
czycy odebrali życie.

Ryszarda Ch. obciążyły przede 
wszystkim zeznania dawnego kom-
pana Krzysztofa Ł., który szczegó-
łowo opisał poczynania gangste-
ra. Oskarżony próbował podważać 
jego zeznania, twierdząc, że jest on 
bezwzględnym przestępcą i mor-
dercą oraz wytykając mu niespój-
ność w zeznaniach, które miały-
by być w całości zmyślone. Sąd nie 
przyjął takiej argumentacji.

– Drobne sprzeczności w ze-
znaniach Krzysztofa Ł. wynikają 
zapewne z faktu, że od tych wyda-
rzeń minęło już dużo czasu – tłu-
maczył, uzasadniając wyrok sędzia 
Bogdan Kijak. – Co więcej, świad-
ka przesłuchiwano w tej sprawie 
kilkadziesiąt razy. Budziłoby więc 
wątpliwości, gdyby za każdym ra-
zem odtwarzał te wydarzenia z fo-
tograficzną dokładnością.

Brat „Ala Capone” został uznany 
winnym przede wszystkim zabój-
stwa sądeckiego barmana Tomasza 
M., tarnowskiego przedsiębiorcy 
Andrzeja K. i rozbojów, do których 
doszło w 2000 roku na plebaniach 
w Nowym Sączu, Muszynie, Trze-
trzewinie, Zabrzeży i Przydonicy. 
Na koncie ma jednak również drob-
niejsze przestępstwa, w tym pobi-
cia i nielegalne posiadanie broni. 
Wyrok jest nieprawomocny.

(MR)

DTS PATRONUJE.  – Ta nagro-
da zobowiązuje do dalszego i jeszcze 
bardziej intensywnego działania i po-
mocy innym – mówili wszyscy lau-
reaci tegorocznej, XI już edycji Plebi-
scytu Ziarnko Gorczycy, promującego 
osoby, firmy i stowarzyszenia wspie-
rające dobroczynne akcje. Statuet-
ki na uroczystej gali w MCK „Sokół” 
w Nowym Sączu, w sobotę odebrali: 
Bernadetta Argasińska, Wiesław Basta, 
Renata i Marek Sowińscy, właścicie-
le firmy „Pers”, oraz Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Serca i Życia”. Laureatów 
wskazali Czytelnicy DTS na drukowa-
nych na naszych łamach kuponach.

Kapituła Ziarnka Gorczycy: prezy-
dent Nowego Sącza Ryszard Nowak, 
starosta nowosądecki Jan Golonka, 
Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół”, Związek Sądeczan, wybierając 
laureatów, w 99,9 procentach – jak 
szacuje Mieczysław Kaczwiński, po-
mysłodawca Plebiscytu – opiera-
ła się na głosach sądeczan. Orga-
nizatorzy sami wybrali natomiast 
Przyjaciół Ziarnka Gorczycy 2011. 
Są nimi: Roman Słowik oraz firma 
„Bajer” z Nowego Sącza. 

– Pytacie dlaczego warto po-
magać? Ja zapytałbym dlaczego nie 
warto pomagać? Dla nas to natu-
ralne, bez tego nie można żyć – mó-
wił dziennikarzom Marek Sowiński 
zaraz po odebraniu statuetki. A jego 
żona Renata dodała: – Chyba popa-
dliśmy już w nałóg. 

– Chcę zapewnić, że pomimo tej 
pięknej nagrody, będę nadal dzielić 

się owocami mojej pracy z potrze-
bującymi, jak i wspierać wszelkie 
inicjatywy dla rozwoju naszego 
miasta – deklarowała z kolei wy-
raźnie wzruszona Bernadeta Arga-
sińska. Producentka znanych lo-
dów funduje m.in. kolonie letnie dla 
dzieci z ubogich rodzin.

– Ziarnko Gorczycy promuje 
dobroczynność na różnej płasz-
czyźnie, nie tylko finansowej, ale 
również przekazywania umiejęt-
ności czy dzielenia się swoim wol-
nym czasem z innymi, tak jak to ro-
bią nagrodzeni Przyjaciele Serca 
i Życia – dodaje Kaczwiński.

Plebiscytowi tradycyjnie towa-
rzyszyła licytacja, z której zebra-
ny dochód – ok. 120 tys. zł – po raz 
kolejny zasili Sądeckie Hospicjum. 
Najwyższą cenę – 10.001 zł – osią-
gnęło kubańskie cygaro ofiarowane 
przez Leszka Zegzdę. Kto je wylicy-
tował? To ma pozostać tajemnicą, na 
życzenie nabywcy. 

W przyszłym roku cel akcji ma 
być już inny. 

– Zamknie się budowa Sądec-
kiego Hospicjum, a prawdopo-
dobnie otworzy nowa – Dziecięcej 
Wioski Życia Fundacji „Mada”. Je-
żeli kapituła Ziarnka przychyli się 
do mojej propozycji, będziemy na 
to zbierać pieniądze – mówi Mie-
czysław Kaczwiński. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim zaangażowanym w przygoto-
wanie Plebiscytu, szczególnie Ze-
społowi Szkół nr 1, popularnemu 
Gastronomowi. (KG)

Sąd nie miał wątpliwości Popadli w nałóg pomagania

Laureaci Ziarnka Gorczycy   FOT. KG



724 lutego 2011   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Informacje

R E K L A M A

ODLICZ 
PODATKI

       RAZEM 
     Z BIUREM 

SUKURS
ul. Batorego 51/25
33–300 Nowy Sącz
tel. 18 542 66 66
fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl
www.biurosukurs.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

„S” w stosunku do średniej wojewódz-
kiej, według której jeden zespół „S” 
przypada w przybliżeniu na 70 tysięcy 
mieszkańców. Dodatkowo, na terenie 
obsługiwanym przez Sądeckie Pogo-
towie Ratunkowe, przebywa corocznie 
ok. 300 tysięcy turystów.”

Walka o miejsce w grze 
planszowej 

Nowy Sącz włączył się do rywali-
zacji z innymi miastami Polski o miej-
sce na planszach bardzo popular-
nej na całym świecie gry – Monopoly. 
22 miasta, które w dniach od 20 lute-
go do 20 marca 2011 r. uzyskają w in-
ternetowym głosowaniu największą 
liczbę głosów, znajdą się na narodo-
wej planszy gry Monopoly Polska. Wy-
starczy wejść na stronę www.mono-
poly.pl, zarejestrować się i kliknąć na 
jedno z 60 miast, które znalazły się 
na liście głównej. Można też nomino-
wać miasta, które nie znalazły się na 
liście głównej oraz głosować na mia-
sta nominowane przez innych. Dzien-
nie można oddać dwa głosy – jeden 
na listę główną i listę nominowanych. 
Głosować może każdy polski obywatel 
powyżej 13 roku życia. 

Ludzie pomagają
Po artykule „Na wózku po górach” 

(DTS nr 5/2011) odezwał się do nas To-
masz Baliczek, który chce pomóc Julii 
i Kamili w rehabilitacji. Zaproponował, 
że co najmniej raz w tygodniu będzie 
ćwiczył z siostrami na basenie. Dziew-
czynki chorują na zanik mięśni, a dzię-
ki profesjonalnej rehabilitacji choroba 
będzie wolniej postępować.

Tydzień w skrócie

Dokończenie ze str. 6

ROZRYWKA.  Kandydaci na za-
wodników do specjalnego odcinka 
„Jaka to melodia?” chętnie widzieliby 
wśród publiczności reprezentującej 
Nowy Sącz zespoły regionalne Lachy 
i Sądeczoki oraz… Wojtusia z Rytra. 

Tydzień temu blisko 60 osób zja-
wiło się w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Nowym Sączu na castingu 
do programu TVP 1 „Jaka to melo-
dia”. Przesłuchiwały ich Aleksandra 
Budziak, psycholog w programie, 
oraz Agnieszka Karpińska z Media 
Corporation. 

– Idealny kandydat na uczestnika 
programu powinien nie tylko posia-
dać wiedzę muzyczną. „Jaka to melo-
dia?” to przede wszystkim rozrywka, 
więc ci, którzy zjawili się na castin-
gu, muszą równocześnie wykazać 
się wybujałą radością życia, humo-
rem i optymizmem – mówiła przed 
rozpoczęciem przesłuchań Aleksan-
dra Budziak. 

Swoją osobowość i charakter kan-
dydaci mieli okazję odkryć nie tylko 
podczas castingu, ale i w ankiecie. „Co 

najbardziej szalonego zrobiłeś w ży-
ciu?”, „Opisz się jednym niebanalnym 
zdaniem”, „Co zabrałbyś na bezludną 
wyspę?” – to tylko niektóre z pytań, 
na które musieli w niej odpowiedzieć.

 – Ta ankieta przypomina pele 
mele – mówi Kamil Kamiński, lat 24, 
który „niebanalnie” opisał się: „Ka-
mil: komunikatywność, ambicja, mu-
zyka, inteligencja i logika są moimi 
atutami”. 

Podczas przesłuchania chętni mu-
sieli także wykazać się znajomością 
Nowego Sącza. Ubiegają się bowiem 
o reprezentowanie miasta w specjal-
nym odcinku teleturnieju. Niektórzy 
niewiele mieli do powiedzenia. Przy-
jechali z Ochotnicy Dolnej, Krynicy–
Zdroju, a nawet Krakowa czy Lublina. 
Trudno im było wskazać trzy magicz-
ne, ciekawe miejsca w Nowym Sączu 
czy zaproponować, kto mógłby za-
siąść na widowni podczas nagrywa-
nia programu. Sądeczanie najczęściej 
wymieniali Rynek, Basztę Kowalską 
i Planty, ale niektórzy, wykazując się 
„wybujałą radością życia” wskazy-
wali na przykład Milenium, jako naj-
bardziej bezpieczne osiedle, czy naj-
tańsze sklepy w mieście. Na widowni 
widzieliby zespół Lachy oraz Sądeczo-
ki. Charakter miasta według kandy-
datów oddałby także… Wojtuś z Rytra. 

Jeszcze nie wiadomo, kto będzie 
reprezentować Nowy Sącz w specjal-
nym odcinku „Jaka to melodia?”. Za-
wodnika poznamy w ciągu najbliższe-
go tygodnia. Być może wtedy padnie 
również data emisji.  (KG)

INTERWENCJE.  Zwrócił się do nas 
Czytelnik, który dostał już drugie we-
zwanie od Straży Miejskiej za parko-
wanie wewnątrz osiedla przy ul. Bro-
niewskiego w Nowym Sączu, przy 
wjeździe od ulicy Barskiej. Uważał, iż 
to dziwne, bowiem nie ma tam zna-
ku ani zakazu parkowania, ani zaka-
zu postoju. 

– To niepoważne – mówi rozżalo-
ny mężczyzna. – Przecież nikomu 
nie przeszkadzam, zostawiając tu-
taj samochód. Nie utrudniam wjaz-
du do garażów. 

Nasz Czytelnik podczas wizyt na 
Broniewskiego stawia samochód poza 
miejscem parkingowym. Ale można 
obok jego pojazdu swobodnie prze-
jechać, nawet samochodem ciężaro-
wym z przyczepą! Podobny problem 
mają inne osoby. Jedna z pań dostała 
już sześć wezwań. Na osiedlu jest tyl-
ko jedenaście miejsc parkingowych, 
w tym jedno dla inwalidy. Za to bloki 
są cztery – każdy liczy po sześć klatek 
i cztery piętra.

O co więc chodzi?! Z tym pytaniem 
udaliśmy się do komendanta Straży 
Miejskiej. Budynek straży graniczy 
z parkingiem. Jest od niego oddzielony 
tylko siatką. Można więc interwencję 
przeprowadzać niejako „zza płotu”.

Rozwiązaniem zagadki okazuje się 
znak d–40 ustawiony przy wjeździe 
na osiedle. 

– To strefa zamieszkania. W niej 
zabrania się postoju w innym miejscu 

niż wyznaczone. Wolno parkować 
tylko w miejscach oznaczonych linią 
parkingową. Postój w innych miej-
scach jest zabroniony – wyjaśnia ko-
mendant Ryszard Wasiluk.

Najciekawsze jest jednak to, 
że znak został postawiony przez 
Miejski Zarząd Dróg na wniosek 
mieszkańców. 

– Dostaliśmy sygnały od miesz-
kańców, że trzeba na osiedlu zorga-
nizować odpowiednio ruch. Napisa-
liśmy do MZD z prośbą o wstawienie 
oznakowania. Nie sugerowaliśmy, 
jaki to ma być znak. O tym zdecydo-
wał zarząd.

Kilka razy w tygodniu do budyn-
ku straży miejskiej puka dwóch pa-
nów z osiedla Broniewskiego z proś-
bą o interwencję, że samochody stoją 
poza miejscami parkingowymi.

– Musimy interweniować. Mamy 
nawet pisma od mieszkańców, któ-
re zostały do nas skierowane w tej 
sprawie. Nawet prokuratura zażą-
dała od nas sprawozdania z inter-
wencji. Dostała sygnał, że jest ich 
za mało.

Jak się dowiedzieliśmy od miesz-
kańców osiedla – osoba, która tak 
rygorystycznie żąda egzekwowania 
przepisu, ma trzy garaże.

I tu apel od DTS: proszę użyczyć je 
sąsiadom, może nie będzie Pan musiał 
tak często odwiedzać komendanta. 
A tak swoją drogą – czy oznakowanie 
ma utrudniać czy ułatwiać ludziom 
życie?  (CYG)

Wybujała radość życia
FO

T.
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G)

W strefie zamieszkania 
nie parkujemy

Na pierwszym planie znak „strefa zamieszkania” – sprawca całego 
zamieszania.   FOT. (CYG)
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Ekspresowa
POCZTA ROWEROWA

w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać w korku 
nadaj przesyłkę 

pocztą rowerową

Edukacja

Niż demograficzny i mniejsza o po-
nad milion złotych subwencja rzą-
dowa na oświatę mogą stać się 
powodem likwidacji małych szkół 
w gminie Muszyna. Przed zagra-
niem „va banque” – jak okre-
śla zamknięcie placówek burmistrz 
Jan Golba – może ustrzec przeka-
zanie prowadzenia ich nauczycie-
lom lub osobom fizycznym.

W trudnej sytuacji znalazły się od-
działy szkół podstawowych w Ja-
strzębiku, Andrzejówce i Mili-
ku. Dla tej pierwszej udało się już 
znaleźć rozwiązanie. Burmistrz 
wyraził zgodę, by jej prowadze-
nie przejęła Urszula Leśnik. Te-
raz pozytywnie musi się odnieść 
do pomysłu Rada Miasta i Gminy. 

Urszula Leśnik zasiada w zarzą-
dzie Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Wsi Czyrna, które powstało 
w 2000 r., by ustrzec przed likwi-
dacją tamtejszą szkołę. 

– Będąc w zarządzie Stowarzy-
szenia prowadzę wszelką doku-
mentację w szkole, to samo mogę 
robić również w Jastrzębiku, tylko 
już jako osoba fizyczna – wyjaśnia 
Urszula Leśnik. Dodaje, że inicja-
tywa wyszła od rodziców uczniów 
z Jastrzębika.

Do tamtejszej szkoły uczęszcza 
39 dzieci, do klas 0–II. 

– Do tej pory zerówka i I kla-
sa tworzyły jeden oddział, dru-
gi klasa II z III. Ponieważ te-
raz do zerówki trafiły 5–latki, 
trzecioklasiści muszą już po 
naukę dojeżdżać do szkoły 
w Złockiem – informuje Elżbie-
ta Chorążek–Kot, referent Ze-
społu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli w UMiG w Muszynie. 
W zerówce jest 24 dzieci (5– i 6–
latków), w klasie I – 11, w II – za-
ledwie 4.

– Niż demograficzny oraz 
znacznie mniejsza subwencja 
rządowa na oświatę – 8 mln 327 

tys. zł (dla porównania w ub.r. 
– 9 mln 387 tys. zł) powodują, że 
coraz trudniej gminie utrzymać 
takie małe oddziały jak w Ja-
strzębiku, stąd decyzja o prze-
kazaniu prowadzenia tej szko-
ły przez osobę fizyczną – dodaje 
Elżbieta Chorążek–Kot. – Myślę, 
że władze będą czynić starania, 
by podobnie stało się w Andrze-
jówce czy Miliku. 

Osoba fizyczna, która przejmu-
je prowadzenie szkoły, nie może jej 
zlikwidować. Jeśli sobie nie radzi, 
gmina ma obowiązek przejąć z po-
wrotem pieczę nad szkołą. 

Burmistrz przyznaje, że sytu-
acja jest poważna, ale nie chce li-
kwidować nierentownych szkół. 

– Gminom, które chcą grać va 
banque i likwidować szkoły, pro-
ponuję skorzystanie z możliwo-
ści, jaką daje ustawa. Mianowicie 
prowadzenie szkół można zapro-
ponować też nauczycielom, któ-
rych w takiej sytuacji przestaje 
obowiązywać karta nauczyciela, 
bo przechodzą na inny system za-
trudnienia, ale jednocześnie za-
chowują pracę – mówi Golba. 

Nie widzi przeszkód również, 
aby prowadzeniem szkół zajęły się 

osoby fizyczne, tak jak to jest pla-
nowane w Jastrzębiku. 

– W Czyrnej 11 lat temu po-
wołaliśmy Stowarzyszenie, aby 
maluchy nie musiały dojeżdżać 7 
kilometrów do najbliższej szkoły 
w Bereście. System sprawdził się, 
a rodzice w trosce o swoje dzie-
ci chętnie włączają się w pomoc 
w szkole – mówi Urszula Leśnik, li-
cząc, że podobnie będzie w Jastrzę-
biku. Przypomina, że przez kilka lat 
na przykład, w ramach oszczędno-
ści sami nauczyciele sprzątali sale, 
a rodzice robili generalne porządki 
w czasie ferii czy wakacji. 

Nauczyciele przejmą szkoły?
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WARTO WIEDZIEĆ

Problem małej liczby uczniów do-
tyka także szkoły średnie i zawo-
dówki. W Starym Sączu na przy-
kład powiat nowosądecki czyni 
starania, by połączyć trzy zespoły 
szkół zawodowych w jeden Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Cho-
dzi o Zespół Szkół Zawodowych 
im. Władysława Orkana, Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 i Zespół 
Szkół Drzewno–Mechanicznych 
w Starym Sączu. Siedzibą nowej 
szkoły byłby budynek dotych-
czasowego Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Władysława Orkana 
przy ul. Daszyńskiego w Starym 
Sączu. Jak zapewnia Zbigniew 
Czepelak, dyrektor Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu, 
te działania prowadzą jedynie do 
przekształcenia szkół, a nie do ich 
likwidacji. – Nie powodują zagro-
żenia dla kontynuacji kształcenia 
młodzieży, która nadal będzie się 
uczyła w dotychczasowych szko-
łach i zawodach – mówi Czepe-
lak. Dodaje także, że nauczycie-
le również nie mają powodów do 
zmartwień. – Procedury likwida-
cji obecnych i tworzenia nowych 
placówek będą przeprowadzone 
równocześnie i z zapewnieniem 
przejścia pracowników do nowe-
go pracodawcy, bez konieczności 
rozwiązywania stosunku pracy 
– twierdzi Czepelak. – Nauczy-
ciele uczący dotychczas w kil-
ku szkołach będą pracownikami 
jednej szkoły powstałej w wyni-
ku połączenia, co stwarza szansę 
zatrudnienia w pełnym wymia-
rze czasu pracy dla nauczycie-
li, którzy dotychczas mieli ogra-
niczony wymiar etatu z uwagi na 
spadek liczby uczniów w szkole 
macierzystej.

(KG)
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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-Mrozowski

Dole i niedole

LUDZ IE .  Dziesięć kotów, jeden 
pies i pani Jolanta mieszkają w nie-
wielkim pokoiku w starej, zniszczo-
nej kamienicy w centrum Nowego 
Sącza. Jest skromnie, można na-
wet powiedzieć, że biednie, ale żad-
na ze stron nie narzeka. Pani Jolanta 
daje zwierzakom dom, często ratu-
jąc przy tym ich życie, zaś one na-
dają sens jej życiu i poczucie, że jest 
komuś potrzebna.

– To się zaczęło kilka lat temu. Gdy 
żył mój mąż, hodowaliśmy raso-
we psy. Pewnego wieczora dołą-
czył do nich pierwszy kot, którego 
mąż przyniósł z jakiegoś spotka-
nia. Potem znalazł gdzieś następną 
przybłędę. I tak, męża już nie ma na 
tym świecie, ja zmieniłam miesz-
kanie na ten pokój, a kotów wciąż 
przybywa – opowiada pani Jolan-
ta, sama nazywając siebie „kociarą”.

Jeszcze niedawno miała trzyna-
stu miauczących współlokatorów. 
Niestety, któryś z nich złapał groź-
nego wirusa, którym szybko zaraziły 
się kolejne. To były smutne i ciężkie 
chwile, gdy cierpieli i umierali naj-
lepsi przyjaciele. 

– Ale szybko trzeba było się po-
zbierać i żyć dalej, bo ledwo wy-
zdrowiały, do drzwi zapukał sąsiad 
z następnym kociakiem. Potrącił 
go samochód i ledwo dyszał, ale 
na szczęście udało się go uratować 
i został tutaj z nami – uśmiecha się 
pani Jolanta do puszystego Piotrusia.

O każdym z kotów może opowie-
dzieć co najmniej tak samo barwną 
historię. Jeden dostał się jej w spad-
ku po zamożnej kobiecie i do dziś 
pokazuje towarzyszom, że jest ary-
stokratą, a nie byle dachowcem. In-
nego znalazła zamarzniętego na kość 
w pewną grudniową noc. Długo od-
marzał i dochodził do siebie, do dzi-
siaj zresztą jest największym zmar-
zluchem w stadzie. Są też kociaki 

bite przez poprzednich właścicieli, 
cudem uratowane od śmierci gło-
dowej i takie, które po prostu sobie 
przyszły, albo ktoś oddał je, chcąc, 
by trafiły w dobre ręce.

Nie wszystkim jednak podoba 
się, że pani Jolanta stworzyła nie-
chcianym zwierzakom dom. Są też 
tacy, którzy twierdzą, że nie jest 
ona w stanie zapewnić im właści-
wej opieki.

– Jak tylko ktoś szuka domu dla 
kota, to ona zaraz bierze, a co! Ale 
kto to widział tak zwierzęta trzymać 
w jednym małym pokoju? I jak ona 
z nimi tam żyje? Co oni jedzą? – de-
nerwowała się czytelniczka, któ-
ra zadzwoniła do nas, żeby opowie-
dzieć o kociej hodowli.

Pani Jolanta przyznaje, że czę-
sto sama odmawia sobie jedzenia 

i wszelkich przyjemności, żeby tyl-
ko dogodzić podopiecznym.

– Nie są to jakieś rarytasy, ale 
mają co jeść, nie chodzą chore, 
wszystkie są szczepione i odroba-
czane – mówi.

W sądeckim Towarzystwie 
Opieki nad Zwierzętami pani Jo-
lanta jest znana jako opiekunka 
wszystkich kotów w potrzebie. 
Nikt jednak nie potrafi powie-
dzieć, czy mają one u niej dobrą 
opiekę, ponieważ do tej pory nie 
zaszła wyraźna konieczność prze-
prowadzenia u niej kontroli.

Same koty zaś najwyraźniej nie 
narzekają – z chłodu i głodu trafiły 
do miejsca, w którym nie zamarz-
ną, nie zginą, a do tego ktoś zawsze 
ma ochotę podrapać je za uszkiem.

(TASS)

KONTROWERSJE.  Rodzice Jaku-
ba Dynowskiego, młodego sądeckie-
go boksera, który w kwietniu ubiegłe-
go roku zginął w wypadku drogowym, 
domagają się ukarania człowieka odpo-
wiedzialnego za śmierć swojego dziec-
ka. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia 
przeciwko Rafałowi R. (26 l.), który miał 
spowodować wypadek. Jednak przy-
znając się do winy i dobrowolnie pod-
dając się karze, mężczyzna ma spore 
szanse uniknąć odsiadki, dostając wy-
rok w zawieszeniu.

– Gdzie jest sprawiedliwość? Jednym 
głupim zachowaniem na drodze, na 
zawsze zabrał nam syna i nie ponie-
sie za to praktycznie żadnych kon-
sekwencji, jeśli nie liczyć tego, że na 
kilka lat będzie mieć zabrane prawo 
jazdy – mówi Małgorzata Dynowska, 
mama Jakuba.

Do tragicznego wypadku doszło 9 
kwietnia 2010 r. 18–letni Jakub chciał 
po szkole wpaść na chwilę do kole-
gi. Wsiadł na skuter i ruszył w drogę 
– z osiedla Gorzków w kierunku uli-
cy Gajowej.

– Na ten skuter sobie sam zapra-
cował. Zrobił kartę na motorower, 
kupił porządny kask i wiedział, że 
na drodze trzeba być odpowiedzial-
nym za życie swoje i innych – mówi 
pan Stanisław, tata Jakuba.

Nie dane jednak było mu dotrzeć 
do celu. Gdy skręcał z ulicy Lima-
nowskiej w Gajową, Rafał J. wyprze-
dzał na linii ciągłej kilka samocho-
dów. Jak potem twierdził, skutera 
nie zauważył.

– Bardzo żałuję tego, co się sta-
ło – mówił kilkanaście godzin póź-
niej przesłuchiwany przez śledczych. 
– Nie wiem, jak do tego doszło. Nie 
widziałem tego skutera. Stała się 
wielka tragedia. Przepraszam…

Jakub jeszcze wtedy żył. Leżał na 
oddziale intensywnej terapii podłą-
czony do aparatury, która miała pod-
trzymać najważniejsze funkcje ży-
ciowe jego organizmu. I choć modliła 
się za niego rodzina, przyjaciele, ko-
ledzy z ringu i trenerzy, 11 kwietnia 
rano zmarł.

– Nie miał szans na przeżycie. Siła 
zderzenia z samochodem była tak 
wielka, że nie ochronił go nawet kask 
i właśnie uderzenie głową okazało się 
śmiertelne – mówi pani Małgorzata.

Badania wykazały, że Rafał J. pod-
czas zdarzenia był trzeźwy. Jednak 
jak udało nam się ustalić, mężczyzna 
cieszy się złą sławą pirata drogowego, 
któremu do tej pory zawsze wszystko 
uchodziło na sucho.

– I teraz, chociaż zabił człowieka, 
chociaż jechał za szybko i wykonał 
manewr wbrew przepisom, znowu 
nie poniesie należytych konsekwen-
cji. A co jeśli dojdzie do kolejnej tra-
gedii? Czy wtedy też się tak łatwo 
wywinie sprawiedliwości? – zasta-
nawia się pan Stanisław. (MR)

Zabrał nam dziecko 
i straci za to prawo jazdy?
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Opiekunka kotów 
w potrzebie
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P 
rzez całe lata sądeckie Sta-
re Miasto było nie tylko cen-
trum administracyjnym, ale 
pełniło jednocześnie funk-
cję centrum handlowego. To 
tutaj dokonywało się wszel-

kich zakupów, od Maślanego Rynku począw-
szy, poprzez pierwszą naszą „galeryjkę”, czy-
li Dom Handlowy Merkury, a skończywszy 
na licznych sklepach, głównie odzieżowych. 
Całe niemal życie miasta skupiało się w gra-
nicach Rynku i Jagiellońskiej. Czasy te ode-
szły w bezpowrotną przeszłość. Można ciągle 
przypisać Starówce wiele funkcji i cech, lecz 
zakupy robi się tu już wyłącznie przy oka-
zji. Są to okoliczności związane z codzien-
nym, bądź okazjonalnym pobytem w tym re-
jonie, wynikającym z wykonywania tu pracy, 
czy pobierania nauki, lub też z potrzebą zała-
twienia jakiejś sprawy. Najczęściej urzędowej. 
Nie jest bowiem odkrywczym stwierdzenie, 
że dziś centrum żyje głównie dzięki funkcjo-
nującym tam jeszcze urzędom. Nie pomijając 
znaczenia placówek oświatowych (za dnia), 
czy kulturalnych (wieczorową porą), a na-
wet rozrywkowych (nocą), to właśnie wszel-
ka administracja ściąga mieszczan i oko-
liczną gawiedź na Stare Miasto. To nie tylko 
magistrat i starostwo, ale też sąd, inne urzę-
dy, inspektoraty, komendy itd. Napisałem zaś 
„jeszcze”, bo kwestią czasu jest sukcesyw-
ne znikanie poszczególnych placówek i agend 
z owego tradycyjnego centrum administra-
cyjnego miasta. Niedługo wyprowadza się ko-
menda policji (z dużą ulgą dla poczukujących 
miejsc parkingowych), potem – co reszcie daj 
Boże – na syrenach wyjadą z Maślanego Ryn-
ku strażacy. Prawdziwym wyzwaniem będzie 
jednak zdarzenie przyszłe niepewne, o któ-
rym wspomina się co rusz od kilku już lat. 

Chodzi o wyprowadzenie urzędu miasta z Ra-
tusza i kilkunastu innych bieda–przybytków 
oraz stworzenie nowego centrum administra-
cyjnego. Warto zauważyć, że ranga samego 
Ratusza, jako miejsca załatwiania spraw urzę-
dowych systematycznie spada. W porówna-
niu z latami 90. nie ma tam już: architektu-
ry, geodezji, wydziału komunalnego, kultury, 
komunikacji i strażników municypalnych. 
Właściwie dla przeciętnego Kowalskiego 
funkcjonują tam jeszcze: wydział podatko-
wy i USC. Reszta jest już raczej dla… Nowaka. 
Wprawdzie znaczna część z wymienionych 
wśród nieobecnych służb funkcjonuje na-
dal w obrębie Starego Miasta, ale nieubłaganą 
potrzebą czasu stanie się skumulowanie ich 
w jednym, nowym miejscu. Komuś w koń-
cu starczy odwagi i środków. A w takim przy-
padku magistrat pociągnie za sobą inne insty-
tucje, tworząc nowe, alternatywne centrum 
miasta. Nie tylko administracyjne. I na pewno 
nie będzie ono usytuowane w promieniu ki-
lometra od Ratusza. 

To dopiero będzie wyzwanie dla przy-
szłości Starego Miasta! Skoro bowiem decy-
denci nie znajdują pomysłu na to miejsce, 
mimo codziennego z nim obcowania i obec-
nego przez to poczucia odpowiedzialności, to 
w kontekście przeprowadzki optymizm musi 
być co najwyżej umiarkowany. Natomiast 
zniknięcie ponad 200 urzędników załatwia-
jących swoje sprawy i sprawunki w sklepach, 
firmach, instytucjach przed swoją pracą, po 
niej (a bywa, że i w trakcie), to problem nie 
lada. Nie dla owych urzędników, ale dla tych, 
którzy w dużej mierze z nich żyją. Bezpo-
średnio lub poprzez codziennych petentów 
w tych urzędach, będących jednocześnie, czy 
przy owej okazji ich klientami, konsumenta-
mi, partnerami.

Jaki z tego i poprzednich dwóch felietonów 
morał? Nie chcę krakać niczym zaprzyjaźnio-
ny redaktor z lokalnej gazetki, ale bez szyb-
kiego i realnego pomysłu Starówka będzie 
bardziej dryfować, niż rozwijać się. Będzie co-
raz bardziej wyrzutem sumienia, niż powo-
dem dumy. I całkiem realna stanie się wizja 
resztek klientów, petentów i zagubionych go-
ści, błąkających się gdzieś między Bazyliką, 
a więzieniem. No chyba, że jednak coś wspól-
nie pomyślimy i zrobimy, mimo wszystko.

Ch 
orób-
ska wieku 
dziecięce-
go zmie-
niają się 
tak szybko 

jak zmienia się cywilizacja. Będąc pa-
cholęciem, narażony byłem na gruź-
licę, odrę, skazę białkową, na choro-
bę Heinego – Medina i inne świństwa, 
które długo nie chciały poddać się osią-
gnięciom medycyny. W końcu jednak 
skapitulowały. Współczesne pokole-
nie nastolatków cierpi na zupełnie inne 
przypadłości, które wprawdzie nie nio-
są ze sobą zagrożenia zdrowia czy ży-
cia, ale są dokuczliwe i w zasadzie nie-
uleczalne. I nie ma na nie szczepionki. 
Cóż to za paskudztwa, które – patrząc 
na skalę zjawiska – mają nawet zna-
miona pandemii? To dysgrafia, dys-
leksja i dysortografia. Raz po raz przy-
chodzi mi wypisywać opinie uczniom, 
którzy cierpią na którąś z dych dys-
funkcji. Zresztą, czy ja wiem, czy cier-
pią? Sądząc po ich reakcji, raczej upo-
minają się o stosowne zaświadczenie, 
które pozwoli im uzyskać status „nie-
piszącego”, co w kontekście klasówek, 
sprawdzianów i matury wydaje się cał-
kiem praktyczne. Daleki jestem od tego, 
żeby kwestionować fachowe diagnozy, 
raczej zastanawiam się, skąd się to bie-
rze. Jeśli kilkadziesiąt lat temu podob-
ne dysfunkcje (zwłaszcza dysortografia 
i dysgrafia) były niezauważalnym mar-
ginesem, a teraz są prawdziwą plagą, to 
znak, że kryje się za tym coś więcej niż 
naturalna predyspozycja. Jeśli pismo 
przypomina wykres prądu zmiennego, 

albo wygląda tak, jakby uczeń mieszkał 
w obszarze podwyższonej aktywności 
tektonicznej, to mamy straszny kłopot. 
Mamy wszyscy, bo nie tylko sam zain-
teresowany. Jasne, że nikt nie żąda dziś 
nauki kaligrafii, bo skąd wziąć stalów-
ki, a oba te słowa (kaligrafia, stalów-
ka) dla młodego człowieka brzmią rów-
nie egzotycznie jak dla nas, starszych, 
sztambuch czy kajet. Mam wrażenie, 
że część (powtarzam: część!) młodych 
ludzi mogłaby wyzwolić się z dysgra-
ficznej niewoli, gdyby nie… kompu-
ter. Strasznie to banalna prawda i wiel-
ce upraszczająca diagnozę zjawiska, ale 
coś jest na rzeczy. Komputer sam pi-
sze, ortografię poprawia bez naszej wie-
dzy, a zamiast samodzielnego myśle-
nia podczas interpretacji takiego czy 
innego problemu, uczeń kopiuje goto-
we opracowanie i nawet weń nie zaglą-
da. A kiedy już musi to swoje – nieswoje 
zadanie domowe przeczytać, najczę-
ściej nie ma pojęcia o co chodzi, zaś sło-
wa użyte przez niego nie–niego dziwią 
go nie mniej jak zjawiska paranormalne. 
No i mamy odpowiedź, dlaczego młody 
człowiek nie pisze a gryzmoli. Gryzmo-
li, bo nie czyta, gryzmoli, bo kopiuje, 
gryzmoli, bo się odzwyczaił. W żad-
nym razie nie chciałbym być posądzony 
o to, że jestem przeciwnikiem techniki, 
a komputera w szczególności. Nic bar-
dziej mylnego. Sam korzystam obficie 
z dobrodziejstw cywilizacji, bez kom-
putera obejść się nie potrafię, ale sta-
ram się to robić wedle dawnej zasady 
– „Znaj proporcje, mocium panie!” Mą-
dra to zasada, tylko kto te proporcje ma 
ustanowić i kto kontrolować? Tego nie-
stety nie wiem. Póki co, dziękuję Bogu, 
że dorastałem w epoce dawno minio-
nej, kiedy żadna zdobycz techniczna 
nie mogła mnie w czymkolwiek wyrę-
czyć. Mam więc za sobą solidny trening 
w dziedzinie pisania i aż drżę na myśl, 
że gdyby było inaczej, to któryś z mo-
ich felietonów mógłby się zaczynać na 
przykład tak: Rzeby urzywadź sęsownie 
zasat, nieczeba się zrzymadź nanie, ale 
zprubować ćficzyć asz do skódku. 

Choroby wieku 
dziecięcego

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Co z tą Starówką 
(część 3)

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie

Właścicielem winnicy, w której produkuje się 
wino o nazwie Dornfelder Classic, jest Hein-
rich Vollmer. Winiarsko kształcił się w Bur-
gundii, gdzie studiował enologię. Po zakoń-
czeniu nauki znalazł miejsce na założenie 

swojej winnicy w Palatynacie. To tam tworzy 
aksamitne, o dobrej strukturze wina. Jednym 
z nich jest Dornfelder Classic. Wino ma bardzo 
wyraźny, intensywnie czerwony kolor, w któ-
rym możemy poczuć owocowe nuty: wiśni 

z delikatnym niuansem malin. Jest to dobrze 
zbudowane, zrównoważone wino – przyjem-
ne i łatwe w piciu. Podawać w temp. 16–20 
stopni!

DAWID MIGACZ, Dom Kawy i Wina w Nowym Sączu

Dornfelder Classic – wino dobrze zbudowane
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W 
 ostatnich wy-
borach parla-
mentarnych 
Prawo i Spra-
wiedliwość 
zdobyło w No-

wym Sączu pięć mandatów. Było je-
dyną partią, z list której mandat zdo-
były kobiety – Barbara Bartuś i Anna 
Paluch. I to o PiS możemy tym razem 
powiedzieć, że nie tylko jest wybor-
czym pewniakiem w naszym okręgu, 
ale także, że – jako jedyna partia nie 
będzie mieć – problemów ani z lide-
rem listy, ani ze spełnieniem wymo-
gu dotyczącego reprezentacji kobiet 
w czołówce. Problemy mieć będzie 
zarówno druga przed czterema laty 
Platforma (3 mandaty), jak też aspi-
rujące do pojedynczych zdobyczy PSL 
(jeden mandat w 2007 roku) i SLD 
(bez mandatu w ostatnich wyborach). 
Szanse tej ostatniej listy wzrosną, je-
żeli na Sądecczyźnie będzie w naj-
bliższych wyborach o jeden man-
dat więcej. Platforma nie ma już dziś 
oczywistego – jak ostatnio – lide-
ra listy. 

Gdyby wybory rozstrzygnę-
ły się według dzisiejszych sondaży, 
PiS utrzymałby swoje pięć manda-
tów. Nie zmieniłaby stanu posiadania 
także Platforma. Natomiast większe 
szanse w walce o dziewiąty i dziesiąty 
mandat miałby SLD (zapewne z Ka-
zimierzem Sasem na czele). Wzrost 
poparcia dla tej partii mógłby ozna-
czać realne szanse na posła z nasze-
go okręgu. O te dwa ostatnie manda-
ty mogłyby z nieco mniejszymi dziś 
szansami walczyć trzy pozostałe par-
tie. Wyborcza arytmetyka zbudowana 
na podstawie sondaży lutowych daje 
największą szansę na ten dziesiąty 
mandat PiS–owi. Ale po piętach dep-
cze mu osłabiona przecież zimowym 
dołkiem poparcia PO i jej koalicjant 
PSL. Pierwsze osiem mandatów z Są-
decczyzny powinno przypaść zatem 
dwóm wielkim rywalom. Ostateczny 
wynik walki o dwa ostatnie poznamy 
zapewne dopiero wraz z oficjalnymi 
wynikami. Gdy patrzymy na wyniki 
sprzed czterech lat – to pewniakami 

z listy PiS wydają się Arkadiusz Mu-
larczyk, Edward Siarka i Anna Pa-
luch. Wiesław Janczyk i Barbara Bar-
tuś zdobyli nieznaczną przewagę nad 
Andrzejem Romankiem i Piotrem Bą-
kiem. Romanek potwierdził kilka 
miesięcy temu silną pozycję jako kan-
dydat do Sejmiku. Jeżeli wystartuje 
w wyborach parlamentarnych – może 
dołączyć do grona sądeckich posłów. 

Trudniej wskazać pewniaków na 
listach PO. Nie sądzę by ktokolwiek 
był w stanie odebrać mandat An-
drzejowi Gutowi–Mostowemu. An-
drzej Czerwiński ma natomiast pew-
ny mandat tylko wtedy, gdy będzie 
kandydował z „jedynki”. Gdyby tak 
się nie stało i gdyby władze małopol-
skie PO wpuściły na listę silnych kan-
dydatów z Nowego Sącza i powia-
tu nowosądeckiego – sprawa składu 
personalnego „trójki” będzie otwarta. 
I właśnie kształt listy PO to na pew-
no najciekawszy wątek politycznej 
wiosny na Sądecczyźnie. Trudno spo-
dziewać się natomiast dużego zawiro-
wania w związku z wprowadzeniem 
parytetów. Jeżeli szukać kolejnych 
– oprócz PiS–owskich – kandyda-
tek na posłanki, to najpoważniejsze 
szanse ma Urszula Nowogórska z PSL, 
która zdobyła całkiem dobry wy-
nik w zeszłorocznych wyborach sej-
mikowych. Jedynym problemem jest 
to, że jej kandydatura mogłaby za-
grozić obecnemu posłowi Bronisła-
wowi Dutce. Gdyby należał on do PO 
lub PiS, to zapewne nie dopuściłby 
na listę tak silnej konkurentki. Jed-
nak w PSL od dawna obowiązują nie-
co inne obyczaje, a partia zbudowana 
jest raczej oddolnie i niechętnie pod-
porządkowuje się kaprysom krajo-
wych lub lokalnych liderów. 

Każda partia, która zdecyduje się na 
wystawienie pełnej, 20–osobowej listy 
będzie musiała znaleźć siedem kan-
dydatek. Przed czterema laty było ich 
na kluczowych listach znacznie mniej 
z PiS i LiD kandydowały po trzy panie, 
z PO i PSL – po dwie. Co więcej, na li-
stach PiS zdobyły one najlepsze wyni-
ki (3, 4 i 11). Lewicowi wyborcy umie-
ścili Małgorzatę Półchłopek na piątym 
miejscu, a siódmy wynik w PO uzy-
skała była posłanka (wybrana wcze-
śniej z pierwszego miejsca PiS) – Sta-
nisława Okularczyk, dopiero jedenastą 
pozycję rankingową dali wyborcy PSL 
najlepszej pani na ich liście. Czy rewo-
lucji na listach towarzyszyć będzie re-
wolucja w świecie wyborczych krzy-
żyków i dziesiąty mandat przypadnie 
trzeciej posłance?Z przepowiedniami 
poczekajmy na listy.

Dziesiąty 
mandat

„W 
szystko mi 
wolno, ale 
nie wszyst-
ko przyno-
si korzyść. 

Wszystko mi wolno, ale ja niczemu 
nie oddam się w niewolę.” Jednym te 
słowa zabrzmią jak refren hip–hopo-
wej piosenki, innym się skojarzą z li-
bertarianami albo wręcz libertynami, 
jeszcze innym przypomną rozważa-
nia Adama Smitha na temat wolnego 
rynku. Tylko niewielu się zorientuje 
– nawet wśród wierzących i prakty-
kujących – że ten radykalny manifest 
wolności pochodzi z Pierwszego Listu 
św. Pawła Apostoła do Koryntian. Na-
prawdę. Łatwo sprawdzić: najpierw 
w rozdziale szóstym, wersecie dwu-
nastym tegoż pisma, a później w roz-
dziale dziesiątym, wersecie dwudzie-
stym trzecim, gdzie autor swoją tezę 
z rozmysłem powtarza.

W zeszły czwartek, podczas ko-
lejnej edycji „Wrzątku kulturalne-
go”, debaty cyklicznie organizowanej 
przez Małą Galerię, od tej właśnie bi-
blijnej tezy zacząłem, aby przedsta-
wić swoje stanowisko, czyli – żeby to 
ująć w zgrzebnej formie – że praw-
dziwa wolność może się opierać tylko 
na zdrowym kręgosłupie moralnym, 
jasnym kodeksie wartości, z któ-
rym wiąże się wiara w Boga oraz… na 
przynależności do Kościoła Katolic-
kiego. Ktoś może wzruszyć ramiona-
mi i stwierdzić, że żadna to odwaga 
głosić takie poglądy w konserwatyw-
nym Sączu. Niemniej, tamto akurat 
wydarzenie zgromadziło naprawdę 
zróżnicowane światopoglądowo oso-
by, począwszy od zaproszonych gości. 
Otóż, oprócz mnie, wstępną prelek-
cję wygłosił także Jakub Górski, któ-
ry wystąpił z pozycji zdeklarowanego 
ateisty, Dariusz Juruś, doktor filozo-
fii, który naszą dysputę metodolo-
gicznie usystematyzował, oraz profe-
sor Andrzej Szarek, który jako artysta 
od sztuki rzecz jasna wyszedł, ale tyl-
ko po to, by sformułować wnioski na-
tury uniwersalnej.

Przyznacie więc Państwo sami, 
że przy tak wybuchowej mieszance 

podanej już na początek, mogło dojść 
później do prawdziwej burzy. Tym-
czasem, gdy zaczęła się dyskusja, czuć 
było, że robi się gorąco, chwilami na-
wet naprawdę wrzało, ale wrzątek ów 
– w zgodzie z założeniami gospodarzy 
tego spotkania – okazał się nadzwy-
czaj kulturalny. Owszem, nie brako-
wało opinii ekstremalnych (włącznie 
z paroma moimi!), gwałtownej wy-
miany zdań i iście cycerońskich fi-
lipik, jednak wszystko to w szacun-
ku i słuchaniu się nawzajem. Jeśli 
więc spotkacie Państwo jeszcze ja-
kiegoś malkontenta, który by twier-
dził, że nasze miasto to ostoja zamor-
dyzmu, nietolerancji, zaściankowego 
katolicyzmu lub takiej czy innej par-
tii, to dajcie draniowi odpór i wyślij-
cie go do Małej Galerii na następny 

„Wrzątek…” Niech się przekona, jak 
w Nowym Sączu kwitnie wolność sło-
wo i jak kulturalnie można się mię-
dzy sobą różnić. A swoją drogą: da-
cie wiarę, że podczas całej tej debaty, 
która trwała kilka godzin, choć roz-
mowa schodziła parę razy na tema-
ty społeczne i polityczne, ani razu 
nie padło nazwisko żadnego polity-
ka? Co więcej, nie pojawił się w żad-
nej formie konflikt PO z PiS–em. Nikt 
się nawet nie posłużył tymi nazwami. 
I jak tu nie wierzyć, że jeśli gdziekol-
wiek zacznie się odrodzenie wartości, 
to właśnie od Sącza?

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Wolne miasto 
Nowy Sącz

Jeśli spotkacie 
jakiegoś malkontenta, 
który by twierdził, 
że nasze miasto to 
ostoja zamordyzmu, 
nietolerancji, 
zaściankowego 
katolicyzmu lub takiej 
czy innej partii, to dajcie 
draniowi odpór i wyślijcie 
go do Małej Galerii na 
następny „Wrzątek…”
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Podróże

Jeśli ktoś szuka samotności w gó-
rach, to lepiej wybrać się w ru-
muńskie Karpaty, niż wspinać się 
na Mont Blanc. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że na szlaku raczej nie bę-
dziemy ani przez chwilę sami. Nie-
zapomniany był jednak widok o 3 
w nocy, kiedy wyruszaliśmy atako-
wać ostatecznie szczyt. Przed nami 
z ciemności wyłaniała się świetli-
sta karawana. To było kilkadzie-
siąt takich samych zespołów, jak 
nasz. I wszystkich łączył ten sam 
cel. Chyba na tym polega zjedno-
czenie Europy – mówi 28–letnia są-
deczanka Agnieszka Obrzut, któ-
ra we wrześniu ub.r. postanowiła 
wraz z trójką kolegów: Jackiem, 
Maćkiem i Kubą, zaatakować naj-
wyższy szczyt kontynentu. 
– Dlaczego Mont Blanc?

– W naturze człowieka leży to, 
że wciąż chce więcej. Po wszyst-
kich latach wędrowania po Beski-
dach, Gorcach, Pieninach, Tatrach 
polskich i słowackich – najpierw 
z rodzicami, później z sądeckim 
oddziałem PTT, pojawiło się ma-
rzenie, żeby wyjść wyżej. Ta fan-
tazja dojrzewała również w gło-
wach chłopców – Jacka poznałam 
na turystycznym forum zrzeszają-
cym m.in. górskich zaślepieńców, 
a Maciek i Kuba to „znajomi znajo-
mego”. To bardzo ważne, żeby zna-
leźć pewną drużynę. Od tych lu-
dzi zależy twoje życie – zwłaszcza 
tam powyżej 3900 m n.p.m., na 
lodowcu, kiedy jest się związanym 
liną, a pod śniegiem może kryć się 
szczelina lodowa. Szczelina, z której 
ewentualnie, ktoś pomoże ci wyjść, 
albo z której ty będziesz wyciągać 
współtowarzysza.
– Jak długo przygotowywałaś się do 
wyprawy? 

– Odkąd urodził się pomysł zdo-
bycia Mont Blanc, czyli od stycznia 
2010. Każdy z nas wiedział, że im 
trudniej będzie tu, w polskich gó-
rach, tym lepiej nam będzie w Al-
pach. Najpierw zaczęły się zimowe 
wędrówki po Beskidach (nie mogło 
zabraknąć oczywiście Beskidu Są-
deckiego), potem – kiedy dzień był 
dłuższy, ale śniegu wciąż było dużo 
– tatrzańskie wypady. Za nami kil-
ka ciekawych wyjść przy różnej po-
godzie. Starorobociański Wierch 
zdobyliśmy przy pełnym śniegu, 
ale też pełnym słońcu, co przypła-
ciłam poparzoną twarzą. Mój krem 
miał zbyt niski filtr, ale za to w Al-
pach miałam już faktor 50+. 

Były też eskapady logistycznie 
karkołomne: wyjazd z Krakowa ok. 
21, parking na Łysej Polanie ok. 23, 
szybka wędrówka do Schroniska 
w Dolinie Pięciu Stawów. Kiedy do-
tarliśmy tam ok. 2 w nocy, okazało 

się że w środku nie ma absolutnie 
żadnego, wolnego skrawka podło-
gi, żeby się położyć spać. Rozłoży-
liśmy więc śpiwory na kamiennym 
tarasie. To był nocleg z widokiem 
na gwiazdy. Po trzech godzinach 
snu pobudka, śniadanie i począ-
tek zmagań z Orlą Percią. Dodam, 
że tego samego dnia – po przejściu 
całej Perci, wróciliśmy do Krakowa. 
Nieżywi... Kondycyjnie pomógł mi 
też rower – od kwietnia prawie co-
dziennie jeździłam do pracy 10 km 
w jedną stronę.
– Ile wyrzeczeń kosztowała Cię ta wy-
prawa? To pewnie droga zabawa?

– Sam wyjazd miał się zamknąć 
w około 1500 zł – w cenie były 
wliczone przejazdy kolejką górską 
i noclegi w dwóch schroniskach. 
Ale do tego dochodził sprzęt. Część 
rzeczy miałam, ale część musia-
łam wymienić, np. lepsze buty czy 
większy plecak – a to generowało 
kolejne koszty. Musieliśmy się za-
opatrzyć w specjalne jedzenie lio-
filizowane. Porcja kosztuje oko-
ło 20 zł – a za tyle można przecież 
zjeść obiad w jakiejś niezbyt podłej 
restauracji. Pod koniec lata żarto-
waliśmy, że właściwie dawno żad-
ne z nas nie robiło innych zakupów 
niż kaski, uprzęże, liny czy raki.

Jak wiadomo, zawsze lepiej 
mieć dodatkową gotówkę na tzw. 

nieprzewidziane sytuacje. Nam też 
to się przydało, kiedy okazało się, że 
nasz samochód ma problemy z ha-
mulcami na niemieckiej autostra-
dzie. Dodam, że był po przeglądzie 
w Krakowie. Niemieccy mechanicy 
zatrzymali nas na dzień i wyciągnęli 
z kieszeni 400 euro, ale na szczęście 
mogliśmy jechać dalej…
– Pewnie to był ten „zły znak”. Osta-
tecznie nie dotarliście na sam szczyt. 
Poddasz się czy szykujesz się na kolej-
ny podbój szczytu?

– W momencie, kiedy po walce 
z silnymi podmuchami wiatru i śnie-
giem, 300 m przed szczytem, zade-
cydowaliśmy, że dla bezpieczeństwa 
musimy zawrócić, od razu obiecali-
śmy sobie, że odwiedzimy Białą Damę 
za rok. Ale teraz stwierdziliśmy, że to 
za wcześnie na sentymentalne po-
wroty i pod koniec sierpnia wybie-
ramy się na najwyższy szczyt Austrii 
– Grossglockner. Chcemy, żeby wy-
prawa była jeszcze tańsza – będziemy 
spać pod namiotami.
– Co dają Ci góry?

– Wszyscy ludzie gór mogą po-
wiedzieć to samo: w górach można 
połączyć w sobie sportową rywa-
lizację z romantycznym sposobem 
na obcowanie z kosmiczną siłą, jaka 
drzemie w Naturze. Można obu-
dzić w sobie naturalne instynkty, 
przytępione nieco, kiedy jesteśmy 
w mieście. A poza tym po każdej 
górskiej wyprawie kawa smaku-
je lepiej. I człowiek cieszy się, że 
można wziąć prysznic – w drodze 
na Mont Blanc nie mieliśmy dostępu 
do bieżącej wody przez cztery dni.
– Na szlaku na Mont Blanc dziś trud-
no czuć się samotnie. Mam wraże-
nie, że dla ludzi gór to już prawie miej-
sce rekreacji. 

– Słyszałam, że i Mount Everest 
to też miejsce coraz bardziej dostęp-
ne dla ludzi z całego świata, którzy 
mają pieniądze na opłatę przewod-
nika i sprzęt. Niemniej nie każdy 
przecież stanie na szczycie. Oczy-
wiście, że na Mont Blanc też wybie-
ra się mnóstwo ekip – bo nazywamy 
go w sposób magiczny „najwyższym 
szczytem Europy”. A to przyciąga 
jak magnes. Ale wszyscy, których 
spotkaliśmy, byli świetnie przygo-
towani. W tym sporo Polaków.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że na 
szlaku raczej nie będziemy ani przez 
chwilę sami. Niezapomniany był 
jednak widok o 3 w nocy, kiedy 
wyruszaliśmy atakować ostatecz-
nie szczyt. Przed nami z ciemności 
wyłaniała się świetlista karawana. 
To było kilkadziesiąt takich samych 
zespołów, jak nasz. I wszystkich łą-
czył ten sam cel. Chyba na tym po-
lega zjednoczenie Europy. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Po górskiej wyprawie 
kawa smakuje lepiej
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Rekomendacje

Karnet kulturalny

24 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 10–11, 
Filia SBP na osiedlu Gołąbkowi-
ce, „Głośne czytanie”; X godz. 
15.30, Oddział dla Dzieci SBP, 
„Z bajką przez okrągły roczek” 
– spotkania z bajką dla przed-
szkolaków; X godz. 17.30, Repre-
zentacyjna Sala Ratusza, 231. Kon-
cert u Prezydenta w wykonaniu 
Zespołu Kameralnego „Sonatina 
2” z MOK, połączony z promocją 
książki Bolesława Farona pt. „Po-
wrót do korzeni. Nowy”; X godz. 
16.30–18.30, Galeria BWA SOKÓŁ, 
warsztaty architektoniczne dla 
młodzieży. 

25 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 16, Od-
dział dla Dzieci SBP, „Leśne dusz-
ki”– zajęcia literacko–teatralne 
dla dzieci; X godz. 18, Galeria BWA 
SOKÓŁ, „Teatr” – wernisaż ogól-
nopolskiej wystawy karykatury 
i rysunku satyrycznego; X godz. 
19, Galeria BWA SOKÓŁ, Nigel 
Kennedy & Kroke, w programie: 
muzyczne diamenty od muzyki 
arabskiej, bałkańskiej, cygańskiej 
do klezmerskiej;

r KRYNICA–ZDRÓJ:  X Muzeum 
Nikifora, „W słońcu Chorwacji 
i Czarnogóry” – wernisaż pople-
nerowej wystawy Stowarzyszenia 
Krynickich Twórców Galerii pod 
Kasztanem.

26 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 19, 
BWA SOKÓŁ, Germann Brass, 
koncert z gościnnym udziałem 
Waldemara Malickiego, w pro-
gramie: od tradycji do innowacji 
czyli muzyczny show niemieckich 
wirtuozów instrumentów dętych.

27 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 19, 
BWA SOKÓŁ, Nowa Odsłona 
Filharmonii Dowcipu, w pro-
gramie: błyskotliwa pianistyka 
w wykonaniu Mistrza Waldema-
ra, żarty (z) orkiestry, zaskaku-
jące aranżacje utworów klasycz-
nych i współczesnych oraz szalone 
pomysły Jacka Kęcika na połącze-
nie wszystkiego we w miarę spój-
ną całość. 

28 LUTEGO

r NOWY SĄCZ:  X godz. 
15.30,Oddział dla Dzieci SBP, „Ko-
lorowa Biblioteka”–zajęcia pla-
styczno–literackie dla dzieci; 
X godz. 17, MOK, sala kame-
ralna, Inauguracja spotkań 
z kameralną muzyką klasycz-
ną – wystąpią uczniowie Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. F. Chopina w No-
wym Sączu.

 

1 MARCA, 

r GORL ICE:  X godz. 17, Dom 
Polsko – Słowacki, wernisaż wy-
stawy fotografii Jacka Herman 
– Iżyckiego pn. „Antarktyda”.

3 MARCA

r NOWY SĄCZ:  X godz. 10–14, 
hala MOSiR, XIII Sądeckie Tar-
gi Uczelni Wyższych; X godz. 19, 
BWA SOKÓŁ, Waldemar Malicki 
(solo), w programie: niespodzian-
ki, wiele humoru i dobrej muzyki.

REPERTUAR KIN:
 

24 LUTEGO:

r NOWY SĄCZ:  X SOKÓŁ: godz. 
15, 17, Podróże Guliwera 3D (USA, 
komedia, przygodowy, familij-
ny), X godz. 19, 21, Czarny łabędź 
(USA, thriller psychologiczny), 
godz. 17.30, Turysta (USA, Fran-
cja, thriller, dramat), godz. 16, Jak 

zostać królem (Australia, W. Bry-
tania, dramat historyczny), godz. 
19.30, Tamara i mężczyźni (W. Bry-
tania, komedia obyczajowa), godz. 
15.30, Jak się pozbyć cellulitu (Pol-
ska, komedia), godz. 19.15, Para 
do życia (sala studyjna, Finlandia, 
Szwecja, dokumentalny), godz. 
17.15, Podróż do raju (sala studyj-
na, USA, dramat/romans), REKO-
LEKCJE FILMOWE NIEOBOWIĄZ-
KOWE, godz. 18, Święci z Bostonu 
(USA, kryminał, sensacja), Krót-
ki film o zabijaniu (Polska, dramat 
psychologiczny); 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. 
18, Jak się pozbyć cellulitu (Pol-
ska, komedia), godz. 20, Jak zo-
stać królem (Australia, W. Bryta-
nia, dramat historyczny); 

r KRYNICA–ZDRÓJ:  X JAWO-
RZYNA: godz. 14, Jak się pozbyć 
cellulitu (Polska, komedia), godz. 
12, 16.20, Podróże Guliwera 3D 
(USA, komedia, dubbing), godz. 
18.30, 20.40, Sanctum 3D (USA, 
dramat, przygoda, dubbing). 

25 LUTEGO – 2 MARCA:

r NOWY SĄCZ:  X SOKÓŁ: godz. 
16, 18 (25–27.02), godz. 15.30, 17.15 
(28.02–2.03), Czarny czwartek 
(Polska, dramat), godz. 14, 15.45, 
Miś Yogi 3D (Nowa Zelandia, USA, 
animacja, dubbing), godz. 17.30, 
19.30, Czarny łabędź (USA, thriller 
psychologiczny), godz. 18.30, Tury-
sta (USA, Włochy, thriller, dramat), 
godz. 19.45, 21.45 (25–26.02), godz. 
20 (27.02), godz. 19, 21 (28.02–
2.03), Jak zostać królem (Australia, 
W. Brytania, dramat historyczny), 
godz. 16.15, Och, Karol 2 (Pol-
ska, komedia), godz. 20.30, Pewien 
Dżentelmen (Norwegia, komedia), 
godz. 17, 20.15 (25–28.02, 2–3.03), 
godz. 17 (1.03), Dwa Rembrandty 

w ogrodzie (Niemcy, dokumental-
ny, sala studyjna), godz. 18.30 (25–
28.02, 2–3.03), Hadewijch (Francja, 
dokumentalny), godz. 18.30 (1.03), 
Sekrety i kłamstwa (DKF „KOT”, 
sala studyjna, W. Brytania, dra-
mat), godz. 21.30 (1–2.03), Sanc-
tum 3D (USA, thriller); X KROKUS: 
godz. 16.15, 18.30, 20.30, Wojna 
żeńsko – męska (Polska, komedia 
obyczajowa); 

r GORL ICE:  X WIARUS: godz. 
17, Opowieści z Narnii: Podróż 
Wędrowca do Świtu (fantasy, 
przygodowy), godz. 19, Och, Ka-
rol 2 (Polska, komedia). 

WARTO OBEJRZEĆ: 

r CZARNY ŁABĘDŹ:  Nina kocha 
taniec, to całe jej życie. Nie mogło 
być inaczej – jest córką byłej balet-
nicy. Kiedy kierownik artystyczny, 
Thomas Leroy postanawia wraz 
z nowym sezonem zmienić obsadę 
„Jeziora łabędziego”, chce powie-
rzyć główną rolę Ninie. A potem 
pojawia się Lily. Bohaterki bale-
tu to niewinna, pełna gracji Odetta 
(Nina jest idealna do tej roli) i zmy-
słowa, mroczna Odylia (w tej roli 
świetnie wypada Lily). Baletni-
ce zaczynają ze sobą rywalizować, 
a jednocześnie nawiązują toksycz-
ną przyjaźń. Nina odkrywa mrocz-
ną stronę swojej osobowości.

KINGA STUDZIŃSKA 

ROZDAJEMY BILETY:
Podaj imię i nazwisko reżysera oraz tytuł filmu, za który otrzymał nominację do Oscara 
w bieżącym roku.  Specjalnie dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie 
do kina na film „Sekrety i kłamstwa”. Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej 
redakcji w poniedziałek, 28 lutego, i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Kadr z filmu Czarny łabędź   FOT. STOPKLATKA

POLECAMY:

Od world music do klasyki i jazzu, 
popisy niemieckich wirtuozów 
instrumentów dętych, Mozart 
kontra James Bond i inne atrakcje 
na koniec karnawału. A wszyst-
ko to podczas X Festiwalu Wir-
tuozerii i Żartu Muzycznego Fun 
& Classic organizowanego w No-
wym Sączu przez MCK SOKÓŁ 
(25.02–3.03). Jego dyrektor ar-
tystyczny Waldemar Malicki, pia-
nista i showman, zaprasza arty-
stów, którym kunszt muzyczny 
pozwala bez obaw spojrzeć na 
własną twórczość z przymruże-
niem oka. W tym roku swoje po-
czucie humoru zaprezentują kle-
zmerzy z zespołu Kroke, skrzypek 
Nigel Kennedy, zespół German 
Brass, skrzypek Aleksey Igude-
sman, a także Waldemar Malicki. 



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   24 lutego 201114

Fotoreportaż

Sandecja przed sezonem
W obiektywie Pawła Leśniaka
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Sport

Janczyk w Kielcach?
Były piłkarz Sandecji Dawid Janczyk bliski jest podpisania kontrak-
tu z Koroną Kielce – informują piłkarskie portale internetowe. Janczyk 
jest piłkarzem CSKA Moskwa, wcześniej grał m.in. w Legii Warszawa 
i spekulowano, że wróci właśnie do tego klubu. Niedawno przebywał na 
zgrupowaniu z innym rosyjskim klubem – Kryljami Sowietow, jednak 
do podpisania umowy nie doszło.

Krótko

BOKS.  W swoim rodzinnym mie-
ście stoczy kolejną walkę. W Krynicy 
zmierzy się z wymagającym prze-
ciwnikiem. Paweł Kołodziej twierdzi, 
że jest coraz bliżej walk o najważ-
niejsze tytuły w boksie zawodowym.

Wielka gala boksu zawodowego za-
planowana jest na 5 marca. Rywa-
lem Pawła Kołodzieja będzie pocho-
dzący ze Stanów Zjednoczonych 
Felix Cora Jr. Stawką pojedynku jest 
mistrzowski pas WBA International 
i WBC Baltic wagi junior ciężkiej. 
W rankingu Paweł Kołodziej zajmu-
je coraz lepsze miejsca.

– Myślę, że wygrana z Corą pod-
niesie mnie jeszcze wyżej i będę już 
blisko pierwszego miejsca, co au-
tomatycznie dałoby mi prawo do 
walki o mistrzostwo świata – po-
wiedział na łamach portalu rinpol-
ska.pl, Paweł Kołodziej.

Oprócz Pawła Kołodzieja na gali 
w Krynicy zaprezentują się jeszcze 
inni czołowi polscy pięściarze za-
wodowi: Dawid Kostecki (numer 

2. rankingu WBC wagi półciężkiej), 
Rafał Jackiewicz (były mistrz Euro-
py kategorii półśredniej) i Andrzej 
Wawrzyk (młodzieżowy czempion 
WBC wszechwag).

Paweł Kołodziej: urodził się 
24 września 1980 roku w Kry-
nicy–Zdroju. Oprócz boksu tre-
nował również Taekwondo i kick-
boxing (czterokrotny zdobywca 

Pucharu Polski oraz Mistrzostwa 
Polski w formule full contact). 
W zawodowym ringu zadebiu-
tował we wrześniu 2004 r. Do tej 
pory stoczył 27 walk i wszyst-
kie wygrał (16 przez nokaut). 
W czerwcu ubiegłego roku w Kry-
nicy po raz pierwszy obronił ty-
tuł Mistrza Świata federacji WBF.

 (JABU)

P IŁKA NOŻNA.  Kadra Sandecji zo-
stała skompletowana. Ostatnie wąt-
pliwości w sprawie transferów zo-
stały rozwiane. Do rundy wiosennej 
przygotowywany jest również sta-
dion, prace przy montażu oświetlenia 
zmierzają do końca.

Stoper Damian Zbozień, który 
był przez kilka tygodni na testach 
w Legii Warszawa przejdzie do klu-
bu ze stolicy, ale… dopiero za pół 
roku. Młody defensor rundę wio-
senną obecnego sezonu spędzi jesz-
cze w sądeckim klubie. Trener Ma-
riusz Kuras w sparingach próbował 
różnych rozwiązań taktycznych. 
Osiągane wyniki nie napawają 
optymizmem, jednak sztab szko-
leniowy sądeczan na rundę wio-
senną czeka z dużymi nadziejami.

– Nie wszystkie nasze plany od-
paliły, ale z wyrokami trzeba po-
czekać – przekonuje trener Mariusz 
Kuras. – Więcej będziemy wiedzieć 
po pierwszych pięciu kolejkach. 
Jestem zadowolony z postawy po-
zyskanych piłkarzy. Powinni być 
wzmocnieniem dla drużyny. (Fo-
toreportaż z prezentacji zespołu 
przed sezonem na stronie obok).

Ze względu na warunki atmosfe-
ryczne opóźnione będzie zakończenie 
prac przy montażu sztucznego oświe-
tlenia na stadionie Sandecji. W czasie 
pierwszego spotkania z GKP Gorzów 
Wielkopolski (5 marca) w rundzie 
wiosennej nie będzie jeszcze gotowe.

– Ostateczny termin zakończe-
nia inwestycji został przesunięty 
na 10 marca bieżącego roku – po-
informował Paweł Badura, dyrek-
tor MOSiR w Nowym Sączu.

W związku z tym pierwszy hi-
storyczny mecz Sandecji przed 
własną publicznością przy sztucz-
nym świetle odbędzie się 19 mar-
ca o godz. 19. Wówczas sądeczanie 
zmierzą się z Ruchem Radzionków.

Transfery przeprowadzone przez 
Sandecję. Przybyli: Chmiest (Odra 
Wodzisław Śląski, Ondrej Curgali 
(MFK Topolcany, Słowacja), Lukas 
Janic (Korona Kielce), Wojciech 
Trochim (Bałtyk Gdynia), Marcin 
Woźniak (Bałtyk Gdynia).
Ubyli: Piotr Kulpaka (szuka klubu), 
Longinus Uwakwe (Kolejarz Stró-
że), Paweł Szczepanik (MFK Stara 
Lubovna), Łukasz Kominiak (Ko-
lejarz Stróże), Cheikh Tidiane Nia-
ne (Kolejarz Stróże), Rudolf Urban 
(Piast Gliwice), Rafał Zawiślan 
(Kolejarz Stróże?), Piotr Bagnic-
ki (szuka klubu), Martin Hlousek 
(Wisła Płock?).
Rozegrane sparingi: Sandecja – Roz-
wój Katowice 2:1 (Cebula, Curga-
li); Sandecja – Warta Poznań 0:1; 
Sandecja – Resovia 3:1 (Eismann, 
Gawęcki, Kowalczyk); Sandecja 
– Okocimski Brzesko 2:0 (Alek-
sander, Chmiest); Sandecja – Wi-
sła Płock 0:0; Dolcan Ząbki – San-
decja 1:1 (Chmiest). (JABU)

PŁYWANIE.  Młodzi zawodnicy z Li-
manowszczyzny nie będą już zda-
ni wyłącznie na nowosądecki basen. 
Po otwarciu krytej pływalni w stoli-
cy Beskidu Wyspowego od razu po-
wstał klub pływacki „Limanowa 
Swim”. Pojawiły się nowe możliwo-
ści, ale również problemy. 

Sprawa polega na odpowiedniej or-
ganizacji. – Jest jeszcze sporo kwestii 
do uzgodnienia – mówi trener i zara-
zem prezes klubu, Robert Lora. – Za-
wodnicy płacą za każdą chwilę spę-
dzoną na basenie. Bez względu na to 
czy pływają czy też przeprowadzają 
rozgrzewkę, która musi poprzedzać 
każdy trening. Liczone są przerwy 
czy pobyt w szatni. Na razie zajęcia 
prowadzimy w ten sposób, że ner-
wowo patrzymy na zegarek i liczy-
my koszty. To trochę stresująca sytu-
acja i w dłuższej perspektywie nie do 
przyjęcia. Takie rozwiązania mogą 
pozbawić młodzież możliwości pro-
fesjonalnego trenowania. Czekamy 
na decyzję władz samorządowych 
w tej sprawie. Oczywiście zdaje-
my sobie sprawę, że nasi zawodnicy 
za wstęp będą płacić, ale oczekuje-
my racjonalnych warunków, które 
umożliwią profesjonalne funkcjo-
nowanie klubu. Wszystko można 
dopracować.

 Limanowa „Swim” jest jednak 
dobrej myśli. Władze samorządowe 
już kilka razy zapewniały bowiem 
o zainteresowaniu funkcjonowa-
niem klubu pływackiego w Lima-
nowej. Zwłaszcza, że jest to możli-
wość do sportowego rozwoju dzieci 

i młodzieży. Chętnych do trenowa-
nia nie brakuje. Do klubu zapisa-
ło się już około 30 zawodników. Za-
rząd powiatu już wkrótce ogłosi 
nowy cennik. W sprawie zniżek do 
dyrekcji basenu zgłaszały się różne 
instytucje.

 Limanowa „Swim” robi wszyst-
ko, aby zwrócić na siebie uwagę 
władz samorządowych i ewentu-
alnych sponsorów. Na limanow-
skiej pływalni zorganizowano na-
wet pokaz z krótką prezentacją 
klubu. Przedstawiono zawodników 
reprezentujących barwy Limano-
wa „Swim”. W programie zorga-
nizowano wyścig na 100 m stylem 
zmiennym, 5 min koordynacji do 
stylu motylkowego, 5 min koordy-
nacji do stylu grzbietowego, 5 min 

koordynacji do stylu klasycznego, 
5 min koordynacji do stylu dowol-
nego oraz wyścig na 100 m stylem 
dowolnym.

 Skład zarządu nowego klubu: 
prezes Robert Lora (trener), zastępca 
Bogdan Orczykowski, sekretarz Da-
riusz Ciba (trener), członek zarządu 
Lubomir Piotrowski, przewodniczą-
cy komisji rewizyjnej Arkadiusz Ko-
wal, członek komisji rewizyjnej Ma-
ria Widomska i Beata Orczykowska. 
Klub jako stowarzyszenie liczy ra-
zem piętnastu członków. Limano-
wa „Swim” poszukuje sponsorów, 
którzy umożliwiliby lepszy rozwój 
klubu. W tej chwili trwają stara-
nia o zdobycie funduszów na sprzęt 
do nauki pływania, koszulki i dresy 
z logo klubu. (JABU)

Sandecja 
gotowa na ligę
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Przez Krynicę 
po mistrzostwo świata
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Będą trenować u siebie
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Stanisław Kogut

ŚWIATOWE ŻYC IE .  Na nic zdała się 
zmiana image’u na bardziej „doro-
sły”, opowiadania na wizji o seksie za 
kulisami, publiczne dogryzanie Do-
dzie i tłumaczenie, że wreszcie nad-
szedł czas na bycie „seksbombą”. 

Majka Jeżowska (50 l.) mimo tych 
wysiłków, nadal jest niezauważa-
na przez tak zwany wielki świat. Co 
gorsza, nie ma chyba nawet co li-
czyć na to, że Polacy, którzy wyro-
śli na jej piosenkach o tym, że woli 
swoją mamę, a wszystkie dzieci są 
nasze, teraz uznają ją za wcielenie 
seksu i pożądania.

Najpierw nie zaproszono jej 
do udziału w nowej edycji „Tań-
ca z Gwiazdami”, choć nie kry-
ła, że na taką propozycję czeka 
z niecierpliwością.

– Zupełnie tego nie rozumiem, 
bo mam świetne nogi i dobrze tań-
czę – mówiła potem dziennikarzom.

Nie minęło wiele czasu, a jeden 
z popularnych plotkarskich portali 
uznał ją za jedną z najgorzej ubra-
nych kobiet ubiegłego miesiąca. 
Bezlitośnie skrytykowano przy tym 
jej kreację, w której wystąpiła na 
styczniowej gali wręczenia Gwiazd 
Dobroczynności: 

– Majka Jeżowska zawsze wy-
glądała „estradowo”. Tyle, że te-
raz ta estradowość ulokowała się 
gdzieś pomiędzy bazarem w Rio De 
Janeiro a papugą – pisano złośliwie.

I wreszcie w ostatnim tygodniu 
portal Onet.pl poprosił internautów, 

żeby wybrali najseksowniejszą Polkę 
w wieku powyżej 50 lat. W rankingu 
oddano 86193 głosów na czternaście 
wskazanych kandydatek. Zwycię-
stwo przypadło Grażynie Torbickiej 
(35 proc.), a drugie miejsce Grażynie 
Wolszczak (25 proc.). Natomiast po-
chodząca z Nowego Sącza Majka Je-
żowska uplasowała się na miejscu… 
ostatnim, otrzymując zaledwie 554 
głosy (Ewa Kulkińska, która zajęła 
miejsce przedostatnie, zdobyła po-
parcie 1262 internautów). 

Zostaje właściwie tylko pytanie, 
czy Jeżowska weźmie sobie do ser-
ca te delikatne sygnały i zrezygnuje 
z walki o tytuł seksbomby polskiej 
estrady, czy też będą one oliwą do 
ognia i dopiero teraz pokaże nam 
czym jest prawdziwy sexappeal? 

(TASS)

JUB ILEUSZ.  Jak być wiecznie 
młodym duchem i cieszyć się ży-
ciem mimo upływu lat? Ten sekret 
zna „pierwsza amantka powo-
jennej kinematografii” i „pierw-
sza gwiazda polskiego filmu”, czy-
li pochodząca z Kosarzysk Danuta 
Szaflarska, która w poniedziałek 
obchodziła… 96. urodziny.

– Czuję się świetnie, jestem ak-
tywna, również zawodowo. Po 
prostu czuję, że żyję i cieszę się 
życiem – mówi w licznych wy-
wiadach pani Danuta.

Wśród jej największych ról, 
obok niezliczonej liczby wystę-
pów na deskach teatrów, wy-
mienia się przede wszystkim te 
z filmów „Zakazane piosenki”, 
„Dolina Issy”, „Diabły, diabły”, 
„Pożegnanie z Marią”, „Tydzień 
z życia mężczyzny”, „Egzeku-
tor”, „Pora umierać”, czy „Ile 
waży koń trojański?”. Ostatnio 
mogliśmy ją oglądać w roli bab-
ci Janosika w produkcji Agniesz-
ki Holland. 

Sama pani Danuta twierdzi, że 
tym, co najbardziej dodaje jej sił 
i energii, jest dystans do siebie 
i życia, humor, którym uwiel-
bia dzielić się z innymi, otwar-
tość i naturalność. Tę ostatnią 
ceni także w swoim wyglądzie.

– Stawiam na naturalność. 
A skoro nie udaję młodszej, 
więc i włosów farbować nie 
muszę. Tak samo nie przyszło-
by mi do głowy, żeby coś ro-
bić ze swoimi zmarszczkami 
– opowiadała niedawno w jed-
nym z wywiadów dla ogól-
nopolskiej prasy codziennej. 
– Dążenie na siłę do powrotu 
do młodości zazwyczaj dzia-
ła przeciwnie. Natomiast lekki 
makijaż, odpowiednio dobrany 
strój i jakiś ciekawy dodatek, 
jak najbardziej.

Aktorka lubi wracać wspo-
mnieniami do lat młodości spę-
dzonych w Kosarzyskach, a po-
tem na deskach sądeckiego 
Teatru Towarzystwa Dramatycz-
nego. Ta ziemia jest tak bliska jej 
sercu, że – choć na stałe miesz-
ka w Warszawie – przy pierwszej 
okazji, kupiła w rodzinnej wsi 
domek. Z jego okien widać miej-
sce, w którym niegdyś mieszkała 
z rodzicami, a w ogródku rośnie 
głóg – jedyny taki do wielkanoc-
nego mazurka.

(TASS)

Majka ma niefart

Docenia swoje zmarszczki 
i każdy siwy włos


