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ŚWIATOWE ŻYCIE

Zielińska
gwiazdorzy?
GAZETA BEZPŁATNA

Nr 8 (21) / 2011, 3 marca 2011

Do tej pory skromna i nieśmiała,
przyzwyczajona do ciężkiej pracy
i pełna pokory, z dnia na dzień stała
się prawdziwą gwiazdą i…
wygląda na to, że woda sodowa
powoli uderza jej do głowy.


www.dts24.pl

J STR. 16

ZRÓB Z NAMI PRAWO JAZDY. DODATEK DTS. J Str. 8–9
ZDROWIE

SPOŁECZEŃSTWO

Wybierz
lekarza nocą

Zabić dług
publiczny

Od 1 marca już nie do swojej przychodni, ale do Szpitala Specjalistycznego będzie musiał udać się
każdy mieszkaniec Nowego Sącza,
który w nocy lub w dzień świąteczny zachoruje i uzna, że powinien go
przebadać lekarz.
J STR. 4

Ponad 800 miliardów zł, a licznik
nadal tyka! Tyle wynosi dług publiczny Polski. W przeliczeniu na
jednego Polaka to ponad 21 tys. zł.
Poseł Wiesław Janczyk z PiS ma na
J STR. 5
tę bestię sposób.

GOSPODARKA

WALKA O SERCE NATALKI

A K C J A . Mimo choroby, Natalka jest wesołą, pełną życia i mądrą
dziewczynką. Ma 11 lat i przed sobą kolejną operację serca, która
pomoże jej odzyskać zdrowie. Rodzice chcą poruszyć niebo
J STR. 6
i ziemią, aby uratować córkę. Apelują o pomoc.
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BIZNES

Newag będzie
strajkować?

Pierwsza
wyprowadzka
z galerii

Działanie pod publikę zarzuca
Tadeusz Bednarski, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ Pracowników Newagu,
członkom Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”, którzy
żądają dla pracowników sądeckiej firmy podwyżek w wysokości 500 zł.
J STR. 7

Pierwszy najemca powierzchni handlowej w Galerii „Sandecja” ogłosił bankructwo. Jak się dowiedzieliśmy, kilka tygodni temu wysłał
do zarządcy obiektu, Spółki „Euro
Mall” wypowiedzenie umowy, a że
nie otrzymał na nie odpowiedzi, na
początku tygodnia wyprowadził się
z boksu. Podobnie chcą postąpić inni
J STR. 6
zdesperowani kupcy

S P O R T Nasz stały felietonista Maciej Kurp w ramach urodzinowego prezentu zabrał swojego na narciarskie Mistrzostwa
Świata do Oslo. Tym sposobem zamiast cotygodniowego felietonu komentującego sądeckie sprawy nadesłał nam sporJ STR. 11
tową relację z wątkiem rodzinnym w tle.
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Z drugiej strony
Nie czuje, że pracuje

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Dług nasz
powszedni

B

ardzo przypadł mi
do gustu pomysł posła Wiesława Janczyka,
którego głównym celem jest zdławienie długu publicznego poprzez powszechną zrzutkę obywateli (piszemy o tym
na stronie 5). Motywowani patriotycznym obowiązkiem mamy wrzucić do narodowego kapelusza „co łaska”, by tym sposobem uratować
kraj przed bankructwem. Świetnie! Są już nawet pierwsze reakcje obywateli na to wezwanie. Pewien znajomy poszedł nawet dalej,
modyfikując nieco poselski pomysł.
Chce on ogłosić powszechną zbiórkę na rzecz spłaty swojego kredytu mieszkaniowego, bo uznał, że
będzie szybciej i mniej dla niego boleśnie, kiedy każdy z rodaków zrzuci
się po 10 groszy. Ludzie takiego wydatku nie poczują, a on szybko upora się z problemem i będzie mógł zaciągnąć nowy kredyt, tym razem na
wypasiony samochód. Nie wiem jak
inni, ale ten mój znajomy już określił swój stosunek do pomysłu posła
Janczyka. W tym momencie wypada
chyba dodać, że po prostu bez sensu jest ogłaszanie narodowej zbiórki na spłatę długu publicznego, bo
przecież nie kto inny jak my właśnie
ten dług spłacamy i spłacać będą nasze wnuki. Nikt za nas tego nie zrobi!
Jeśli ludzie, których wybraliśmy do
władzy zaciągają kredyty na nowe
drogi, ładniejsze szkoły i solidniejsze mosty, to przecież nie będą tych
kredytów spłacać ze swoich pensji,
tylko z naszych. W tym momencie
oczywiście wpadamy w błędne koło,
bo wszyscy chcemy tych dróg, szkół
i mostów, więc bijemy brawo wójtowi czy burmistrzowi, nie zwracając uwagi, że właśnie nas zadłużył
na kolejnych kilka baniek, napędzając tym samym słynny zegar długu
profesora Balcerowicza. Po co więc
dodatkowa zbiórka, skoro każdego
dnia karnie spłacamy dług publiczny, często nawet o tym nie wiedząc?

3 M A R C A ( 1887 ) – w Dąbrówce
Polskiej urodził się Józef Giza, gen.
brygady WP, uczestnik I i II wojny
światowej, m.in. komendant Centrum Wyszkolenia Armii na Bliskim
Wschodzie. Zm. w 1965 r.
4 M A R C A ( 1987 ) – w wyniku
pożaru w Krynicy spłonęła drewniana willa „Tatrzańska”. Wybudowana ok. 1855 r., stanowiła
jeden z najciekawszych przykładów miejscowej architektury
uzdrowiskowej.
( 1992 ) – zmarł Bronisław Smoleń z podlimanowskiej Męciny, producent słynnych kijów hokejowych.
Popularnymi „Smoleniami”, wytwarzanymi w zakładzie założonym
przez Bronisława–seniora gra się
bodaj na całym świecie.
5 M A R C A ( 12 3 4 ) – w Esztergomie urodziła się Kinga, córka króla węgierskiego Beli IV, żona księcia
Bolesława Wstydliwego, fundatorka starosądeckiego klasztoru klarysek. 16 czerwca 1999 r. papież Jan
Paweł II ogłosił ją świętą podczas
mszy kanonizacyjnej w Starym Sączu. Zmarła w 1292 r.
6 M A R C A ( 1993 ) – modelarze
Miejskiego Domu Kultury w Nowym
Sączu odnieśli sukces w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Samochodów w Bełchatowie. W kategorii modeli terenowych z napędem
elektrycznym na dwa koła zwyciężył Maciej Woda. W kategorii modeli samochodów terenowych
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z napędem na cztery koła triumfował Paweł Górka.
7 M A R C A ( 1972 ) – zmarł prof.
Feliks Rapf, wieloletni prezes Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid”,
człowiek wybitnie zasłużony dla turystyki w regionie m.in. inicjator
budowy schroniska na Przehybie.
Po wojnie pierwszy dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Jego nazwisko nosi
jedna z sądeckich ulic. Ur. 11 stycznia 1891 r. w Tarnowie.
8 M A R C A ( 1914 ) – w Nowym Sączu uroczyście poświęcono gmach
nowego ratusza, powstałego
w miejsce dawnego budynku magistrackiego zniszczonego w wyniku
pożaru w 1894 r. Ratusz zbudowany został według projektu budowniczego miejskiego Jana Perosia,
pod kierunkiem architekta krakowskiego Karola Knausa.
( 20 0 4 ) – zmarł Józef Gucwa – biskup tarnowski (sakrę otrzymał
w 1969 r.) żołnierz AK, wieloletni rektor kościoła św. Kazimierza
w Nowym Sączu, honorowy obywatel miasta. Urodził się 20 grudnia
1923 w Kąclowej k. Grybowa.
9 M A R C A ( 1996 ) – w Nowym
Sączu odbył się VI Wojewódzki Zjazd
Delegatów Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych. Prezesem
Rady Wojewódzkiej LZS ponownie
wybrano Jacka Bugajskiego – dyrektora Wydziału Turystyki i Kultury
Urzędu Wojewódzkiego.

L U D Z I E . – Gdy się przyjrzymy historii
sztuki , bardzo często wybitni artyści tworzyli swoje najlepsze dzieła dopiero w poważnym wieku – mówi Józef Stanisław
Stec. Konserwator dzieł sztuki, który ratuje sądeckie zabytki, malarz i fotografik
świętował w piątek 50. urodziny. Do Małej Galerii w Nowym Sączu ściągnęły tłumy, by zaśpiewać 100 lat jubilatowi i obejrzeć jego najnowsze prace.
Józef Stec od 12 lat nie miał indywidualnej wystawy . Niegdyś więcej malował, ale teraz – jak mówi – jego prace
można oglądać w różnych miejscach.
– Projektuję witraże, można je zobaczyć w kościele św. Józefa w Muszynie,
„u Jezuitów” i w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu, powstają kolejne
dla kościołów w Łukowicy, Grybowie
i Siołkowej – wylicza konserwator. – Nie
jestem artystą, który tworzy obrazy na
sprzedaż. Bo kto teraz kupuje obrazy?
Maluje i fotografuje dla przyjemności. Zdjęcia, które prezentuje na wystawie, prof. Andrzej Szarek, nazwał
pamiętnikiem. – I to bardzo trafne
stwierdzenie. To proste fotografie, ale
dla mnie mają duże znaczenie. Starannie je wyselekcjonowałem i wybrałem
50 najbardziej istotnych. Pochodzą z lat
2000–2010 – mówi artysta.
Nazwisko artysty rozsławia jego firma – Pracownia Plastyczna i Konserwatorska ”ARStec”. Prace Józefa Steca można więc oglądać, spacerując po
mieście. Nowy Sącz zawdzięcza mu
piękną elewację popularnego „Mickiewicza”, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza czy kościoła
kolejowego. Kilka lat restaurował wnętrze przepięknego kościółka św. Rocha
w Dąbrówce .

FOT. URSZULA FECKO

Tydzień w kalendarzu

– Może to banalne, co powiem, ale
tak naprawdę nie czuję, żebym pracował. Wykonuję to, co lubię i jeszcze mi
za to płacą – mówi Józef Stec.
Swoje życie porównuje do średniowiecznego systemu trójpolówki.
– Człowiek musi mieć w życiu wiele
pasji. Czasem odkłada na bok pewne
zajęcia, a później do nich wraca, mając mocniejszy pod nie grunt.
Po 50. niewiele się zmieni w jego
życiu. Ale zapytany o postanowienia na nowe półwiecze życia, po dłuższej chwili namysłu mówi, że może już
czas szlifować język włoski. – Italia jest
piękna, a Toskania przecudna.
A kim byłby Józef Stec, gdyby po
Szkole Podstawowej w Białej Niżnej nie
zdał egzaminów do Liceum Plastycznego w Krakowie?
– Dobrze się uczyłem, przez głowę
przeszła myśl o technikum samochodowym – odpowiada.
Na świadectwie miał z góry na dół
oceny bardzo dobre.
– Wyła na nim tylko czwórka z plastyki. Moja nauczycielka nie potrafiła
chyba w porę dostrzec mojego talentu – wspomina. Ocenę zmieniła dopiero rada pedagogiczna szkoły po przyjściu informacji, że zostałem przyjęty do
„Plastyka” (PLSP w Krakowie). (KG)
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Co zrobił komendant?

KO N T R OW E R S J E . Mimo że od zwolnienia Ryszarda Wasiluka z funkcji komendanta sądeckiej Straży
Miejskiej mijają już niemal dwa tygodnie, nadal nieznana jest przyczyna takiej decyzji prezydenta miasta.
Oficjalnie wiadomo jedynie, że Ryszard Nowak podjął ją na wniosek
swojego zastępcy Jerzego Gwiżdża.
Sam Ryszard Wasiluk nie planował
obecnie odejścia ze służby.
– Teraz przekazuję obowiązki i majątek straży zastępującemu
mnie Dariuszowi Górskiemu. Gdy
się z tym uporam, chcę iść na urlop,
a później zgodnie z warunkami wypowiedzenia podejmę pracę w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Oznacza to, że przez najbliższe trzy
miesiące, jako pracownik Urzędu
Miasta, na pewno nie będę komentował tej decyzji ani wypowiadał
się co do jej przyczyn – ucina wszelkie pytania były komendant.
I choć artykuł piąty ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi
jasno, że zatajanie „informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem
tych funkcji, w tym o warunkach
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powierzenia i wykonywania funkcji” jest działaniem wbrew prawu,
także Jerzy Gwiżdż nie chce zdradzić, dlaczego wnioskował o usunięcie byłego komendanta z pełnionej funkcji.
– Podstawy wypowiedzenia
znajdują się w piśmie do pana Wasiluka. Dlatego są chronione tajemnicą jako dobra osobiste i nie mogę
podawać ich do publicznej wiadomości – wymiguje się wiceprezydent, choć informacje te nie są
zawarte w liście prywatnym, a w piśmie urzędowym, jakim jest wypowiedzenie umowy o pracę i nie podlegają takiej ochronie.
Tymczasem sądeczanie nadal
chcą wiedzieć, za co Ryszard Wasiluk, po pięciu latach pracy dla miasta jako komendant Straży Miejskiej, właśnie w chwili, gdy znalazł
się w trudnej sytuacji osobistej, został w taki sposób potraktowany.

Jak bardzo musiał zaniedbać obowiązki? Jak wielkich błędów musiał
się dopuścić?
Jak udało nam się nieoficjalnie
dowiedzieć z kilku niezależnych

żony, będący równocześnie przyjacielem Ryszarda Wasiluka, dwa tygodnie temu spowodował wypadek,
jadąc służbowym municypalnym
samochodem. To rozzłościło wice-

Sądeczanie nadal chcą wiedzieć, za co Ryszard
Wasiluk, po pięciu latach pracy dla miasta jako
komendant Straży Miejskiej, właśnie w chwili
gdy znalazł się w trudnej sytuacji osobistej,
został w taki sposób potraktowany
źródeł zbliżonych do władz miasta, Ryszard Wasiluk nie podpadł
na służbie.
Według naszych informatorów,
Jerzy G., strażnik miejski skazany nieprawomocnym wyrokiem
za dręczenie psychiczne i fizyczne

prezydenta, który zaczął obmyślać
stosowne konsekwencje.
Incydent ten tak zasmucił komendanta, że postanowił utopić
smutki z alkoholu. Właśnie pod
wpływem mocnego trunku, pełen
żalu i współczucia dla Jerzego G.,

postanowił do niego zadzwonić i powiedzieć mu kilka krzepiących słów.
Niestety, Jerzych o nazwisku zaczynającym się na literę „G” w kontaktach jego telefonu było dwóch,
a Ryszard Wasiluk wybrał tego niewłaściwego… Dopiero po fakcie
zorientował się, że słowa „Jurek,
dwóch łysych rządzi miastem, a na
niczym się nie znają” skierował nie
do przyjaciela, a do swojego przełożonego, Jerzego Gwiżdża.
Długo nie trzeba było czekać na
reakcję wiceprezydenta. Następnego dnia Ryszard Wasiluk dostał wypowiedzenie umowy o pracę i został
zdjęty ze skutkiem natychmiastowym z funkcji komendanta.
Jerzy Gwiżdż naszą próbę potwierdzenia u niego tej wersji wydarzeń ucina krótko.
– Mam taką zasadę: albo mówię o kimś dobrze, albo nie mówię
o nim wcale – kwituje.
(TASS)

A

FOLPAK sp. z o.o.
33-300 Nowy SČcz, Wħgierska 188
centr. tel. 18 449 08 45
www.folpak.auto.pl
Firma spedycyjno-transportowa FOLPAK Sp. z o.o.
poszukuje pracownika:

Transport Drogowy
Krajowy i Miēdzynarodowy

Spedycja – Logistyka

DO_WIADCZONEGO SPEDYTORA
Do gųównych zadaŷ osoby zatrudnionej bħdČ naleǏaųy:

X organizacja przewozów ųadunkowych
X pozyskiwanie nowych klientów
X obsųuga dotychczasowych kontrahentów
X kontrola jakoƑci, terminowoƑđ oraz kosztów wykonywania
usųug transportowych
X negocjacja cen z klientami i przewoǍnikami monitorowanie i obsųuga
dokumentacyjna organizowanych transportów
X sporzČdzanie raportów i fakturowanie

Firma naleĳy do:

Wymagania stawiane kandydatowi:

X kilkuletnie (minimum roczne) doƑwiadczenie na stanowisku zwiČzany ze spedycjČ
X umiejħtnoƑci handlowe i negocjacyjne
X dobra znajomoƑđ jħzyka angielskiego lub niemieckiego
X komunikatywnoƑđ i umiejħtnoƑđ pracy w zespole
X znajomoƑđ i kontakty w branǏy transportowej
X odpornoƑđ na stres
X znajomoƑđ obsųugi komputera i urzČdzeŷ biurowych

Firma oferuje:

X bardzo korzystne, stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia prowizyjnego
X duǏČ samodzielnoƑđ dziaųania
X atrakcyjne wyzwania zawodowe
X moǏliwoƑđ rozwoju zawodowego / szkolenia
X profesjonalne Ƒrodowisko pracy

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

albinaf@folpak.auto.pl
do dnia 15.05.2011 r.
Tylko wybrani kandydaci zostanČ
zaproszeni na rozmowħ kwalifikacyjnČ

SĎdecka Izba Gospodarcza

33-300 Nowy SĎcz, ul. Wēgierska 188
tel. 18 449 08 45, fax 18 547 55 77

spedycja@folpak.auto.pl

www.folpak.auto.pl
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Talenty budzą się wiosną

Tydzień w skrócie
Znamy pierwszą szóstkę
To już niemal pewne. Wiemy jak będzie wyglądać lista Platformy Obywatelskiej do Sejmu na Sądecczyźnie. Znajdzie
się na niej: trzech posłów, terapeutka,
wójt i były marszałek. Zdradzamy Państwu nazwiska: Andrzej Gut Mostowy
z Zakopanego, Andrzej Czerwiński z Nowego Sącza, Tadeusz Patalita z Mszany
Dolnej, Halina Wąsowska–Schirmer z Biecza, Małgorzata Gromala z Podegrodzia
i Leszek Zegzda z Nowego Sącza. Na liście
może pojawić się także Marian Cycoń,
burmistrz Starego Sącza. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie – kampanię ma
poprowadzić Zygmunt Berdychowski.

Tradycyjnie pierwsze oznaki
wiosny w Nowym Sączu przynosi Festiwal Młodych Talentów w I Gimnazjum i Liceum im.
Jana Długosza, w tym roku już
XXXV. Początki imprezy sięgają
1971 r. kiedy to samorząd szkolny pod kierunkiem nauczycieli
I LO prof. Józefy Piwowar i prof.
Wojciecha Foehlicha zorganizował pierwszy przegląd uzdolnionej młodzieży. Laureatami
pierwszego Festiwalu byli m.in.:
Leszek Wójtowicz – późniejszy
bard Piwnicy pod Baranami, Jerzy Zoń – dyrektor Teatru KTO,
Witold Buszek – dyrektor PSM
w Nowym Sączu. Po pięcioletniej
przerwie w latach 80. jego reaktywacji podjęła się prof. Barbara

Stowarzyszenia
chcą działać razem
Zarządy: Wspólnoty Nowosądeckiej,
Sądeczanie Razem, Sądeckiego Dialogu,
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Porozumienia Sądeczan chcą wspólnie działać. Stworzą
Nowosądeckie Porozumienie Stowarzyszeń, które będzie miało formułę otwartą, a więc możliwość poszerzenia o inne
zainteresowane stowarzyszenia. Na
pierwszym spotkaniu stowarzyszeń rozmawiano m.in. na temat Domu Dziennego Pobytu Seniora lub Klub Seniora,
jako jednostki organizacyjnej miasta.

Z D R OW I E . Od 1 marca już nie do
swojej przychodni, ale do Szpitala Specjalistycznego będzie musiał udać się każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który w nocy
lub w dzień świąteczny zachoruje i uzna, że powinien go przebadać lekarz.

Blisko 20 tys. zł udało się pozyskać
podczas Balu Charytatywnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” przy współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza
oraz Ośrodkiem Adopcyjno–Opiekuńczym
w Nowym Sączu. W organizację włączyli
się również: Pałac Młodzieży, Miejski Ośrodek Kultury i Fundacja ”Pro Art”. Celem
balu była promocja rodzicielstwa zastępczego. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na działalność statutową Stowarzyszenia oraz dofinansowanie Pielgrzymki
Rodzin Zastępczych do Rzymu jako wotum
dziękczynne za otrzymane łaski w dotychczasowym rodzicielstwie zastępczym,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo.

Narodowy Fundusz Zdrowia, po
wielu spekulacjach, rozstrzygnął
konkursy na opiekę całodobową
w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej. Województwo małopolskie zostało przy tym podzielone na 46 obszarów. W każdym
z nich wyznaczono jednego świadczeniodawcę, który zapewnić ma
teraz pacjentom opiekę poza godzinami pracy lekarzy pierwszego kontaktu – czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do
8 oraz w dni wolne i święta.
– Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja. Chory może wybrać dowolną placówkę w województwie

Pieniądze na obwodnicę

Powstanie nowy ośrodek
W Stróżach ma powstać centrum rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane. Budynek ośrodka zostanie
wybudowany przy Hospicjum im. Chrystusa Króla, prowadzonego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Leczyć się tam będzie
mogło ok. 50–60 pacjentów. Jak zakłada pomysłodawca przedsięwzięcia senator Stanisław Kogut, realizacja inwestycji
potrwa dwa lata. Póki co trzeba pozyskać na nią środki. Potrzeba ok. 15 mln zł
– na tyle wstępnie szacuje się koszt budowy Centrum.

Dokończenie na str. 5

Porzucek, która nieprzerwanie
kieruje Festiwalem do dziś.

FOT. MATEUSZ KSIĄŻKIEWICZ

W tegorocznej edycji, do
wstępnych eliminacji stanęło 245

(B)

Wybierz lekarza nocą

Bal dla rodzin zastępczych

18,5 mln zł z funduszy unijnych
otrzyma Muszyna na budowę obwodnicy. Inwestycja ma kosztować 28 mln
zł, a jej realizacja ruszy do trzech miesięcy. Do 2012 r. trasa rozpoczynająca
się na wysokości ruin zamku w kierunku Krynicy–Zdroju wzdłuż torów kolejowych powinna być gotowa.

Szkolne Koło Recytacji Artystycznej

wykonawców, z których Rada
Artystyczna zakwalifikowała 104
do koncertu finałowego. Tradycyjnie wszyscy młodzi artyści
otrzymali Talent, debiutantów
wyróżniono Szczeblem Do Kariery, a trzykrotni uczestnicy Festiwalu otrzymali Jajo Dinozaura.
W tym roku, z racji jubileuszowego XXXV Festiwalu Młodych
Talentów na 20 maja zaplanowano uroczysty koncert galowy, na
którym wystąpią absolwenci I LO
– laureaci poprzednich festiwali.
W tym dniu odbędzie się również
promocja książki podsumowującej minione lata, zawierającej
historię FMT i wspomnienia jego
uczestników.
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– mówi Joanna Pulchna, rzecznik
małopolskiego oddziału NFZ.
W praktyce oznacza to, że placówką przypisaną dla Nowego Sącza oraz gmin Chełmiec, Gródek
nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Łososina Dolna i Nawojowa
jest Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu.
– To łącznie 150 tys. pacjentów, ale tak naprawdę obsługujemy
38 milionów osób, bo każdy Polak

może się do nas zgłosić bez względu
na rejonizację, jeśli akurat będzie
mu do nas po drodze – tłumaczy
dyrektor nowosądeckiego Szpitala Specjalistycznego Artur Puszko.
Dyrektor wierzy jednak, że
szpital podoła wyzwaniu i nikt nie
będzie musiał tkwić w kolejkach.
– Ale jeśli okaże się, że w poczekalni będzie robić się tłoczno, posadzimy w gabinecie kolejnego lekarza i problem będzie

rozwiązany – obiecuje z optymizmem Artur Puszko.
Twierdzi też, że umiejscowienie
całodobowej opieki w tak bliskim
sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego pomoże w łatwym
i sprawnym oddzieleniu pacjentów
cierpiących na lżejsze dolegliwości
od tych w stanach ciężkich i nagłych, co również skróci czas oczekiwania na wejście do gabinetu.
(MR)

Sprawdź, gdzie lekarz przyjmie Cię w nocy!
NAZWA PLACÓWKI

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

POWIAT

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH

Gorlice, ul. Węgierska 21

gorlicki

SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ

Limanowa,ul. Piłsudskiego 61

limanowski

SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ

Mszana Dolna, ul. Marka 2

limanowski

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J.ŚNIADECKIEGO

Nowy Sącz, ul. Młyńska 5

m. Nowy Sącz

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPC

Rytro 541

nowosądecki

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDAN CAŁODOBOWA
OPIEKA MEDYCZNA

Grybów, ul. Kościuszki 17

nowosądecki

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRYNICY ZDROJU S.C.

Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego 49

nowsądecki
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Zabić dług publiczny
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Dokończenie ze str. 4

Bezpłatne zajęcia w „Kanie”

S P O Ł E C Z E Ń S T WO . Ponad
800 miliardów złotych, a licznik nadal tyka! Tyle wynosi
dług publiczny Polski. W przeliczeniu na jednego Polaka to
ponad 21 tysięcy złotych. Poseł Wiesław Janczyk z PiS ma
na tę bestię sposób. Chce ją
zabić w cywilizowany sposób,
bez rozlewu krwi. Ma powstać
konto długu publicznego, na
które Polacy – dobrowolnie
– będą mogli wpłacać pieniądze. Za pomoc w zmniejszaniu zadłużenia, każdy dostanie
certyfikat. Komfort psychiczny gwarantowany – prawie
tak jak z kupnem działki na
Księżycu.
– Chce Pan psychologicznie podejść Polaków…
– Z taką nadzieją składałem
interpelację. Większość osób
w Polsce nie interesuje się finansami. Można przyjąć, że mogłaby się tym nie zajmować, gdyby
te sprawy szły tylko w dobrym
kierunku. Większość uważa, że
jeśli nawet jest jakiś dług – to
co nas ten dług obchodzi! Jednym z aspektów tego pomysłu
był fakt, że chciałem uzmysłowić
każdemu, kto mieszka w Polsce,
że dług rosnący 2 tysiące złotych
na sekundę, to nie jest wirtualna pozycja. To realna gigantyczna kwota, którą trzeba będzie spłacić.
– Jaka jest procedura uruchomienia tego konta?
– Wyobrażam sobie to tak:
minister finansów pójdzie do
prezesa Banku Gospodarstwa
Krajowego i powie mu – otwórz
mi takie konto, żeby każdy Polak, który zechce – dobrowolnie
– mógł wpłacić. Nie wierzę w to,
że każdy wpłaci. Nie o to mi chodzi. Chcę zobaczyć, ile osób zasili konto. Za rok na koncie mogą
być wpłaty trzech, trzystu albo
trzystu tysięcy osób.

Tydzień w skrócie

Centrum „Kana” w Nowym Sączu rozpoczyna przygotowania do
organizacji wiosennych, nieodpłatnych warsztatów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych „Excel w matematyce i ekonomii” oraz „Podstawy tworzenia stron internetowych”.
Zajęcia w wymiarze 32 godzin lekcyjnych dla każdej grupy odbywać się
będą od 4 kwietnia do 17 czerwca,
jeden raz w tygodniu, w godzinach
popołudniowych. Zainteresowani
udziałem w zajęciach muszą zgłosić
się do 25 marca i wypełnić formularz
(do pobrania na stronie Centrum).
Liczba miejsc ograniczona, w rekrutacji uczestników decydować będzie
kolejność zgłoszeń.

– To trochę jak z działkami na
Księżycu.
– Ludzie mają różne upodobania, ale liczę na to, że niektórzy
będą chcieli się trochę uspokoić
i wyjść z niemocy, z bezradności, która jest dla wielu powodem do frustracji i dołowania.
Może to będzie powód do dumy.
Spotkają się na imprezie i powiedzą – ja mam certyfikat, że
troszczę się o państwo. Jestem
odpowiedzialnym i dojrzałym
obywatelem.
– A Pan ile wpłaci?
– Dokonam wpłaty, ale jeszcze nie uzgodniłem z żoną ile.
To poważna decyzja. Muszę remontować dach spichlerza. Wichura zerwała. Przygotuję kwotę. Spodziewam się, że wiele
osób da stałą dyspozycję ze swojego rachunku. Czekam na ruch
ministra finansów. Czekam na
odpowiedź od ludzi, którzy
odnieśli sukces w gospodarce
rynkowej.
– Pomysł znalazł uznanie w klubie?
– To był mój spontaniczny
gest. Nie zgłaszałem tej inicjatywy jako klubowej.
Rozmawiała (CYG)
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B I Z N E S . Pierwszy najemca powierzchni handlowej w Galerii „Sandecja” ogłosił bankructwo. Jak się
dowiedzieliśmy, kilka tygodni temu
wysłał do zarządcy obiektu, Spółki
„Euro Mall” wypowiedzenie umowy,
a że nie otrzymał na nie odpowiedzi,
na początku tygodnia wyprowadził
się z boksu. Podobnie chcą postąpić
inni zdesperowani kupcy.
– Sprzedawał, albo raczej chciał
sprzedawać, odzież i galanterię. Ale
od chwili otwarcia galerii, czyli od
końca października 2009 roku, tylko
w jednym miesiącu wyszedł na plus.
Przez cały pozostały okres, dopłacał do czynszu i nawet na pensje dla
pracowników nie wyrabiał. W końcu
zaczął zwalniać ludzi i przestał płacić czynsz – mówi jeden z najemców
w „Sandecji” (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).
Decyzję o wyprowadzce z zajmowanego boksu, zrujnowany kupiec
podjął w poniedziałek rano. Gdy tylko zaczął wynosić pozostały w nim towar, zjawiła się policja wezwana przez
zarządcę. Ten twierdzi, że towar należy do niego jako częściowy zastaw pod
ogromne zadłużenie lokalu. Funkcjonariusze spisali jednak tylko notatkę urzędową i pouczyli obie strony,
że mogą wystąpić na drogę sądową.
– Mimo że ten incydent to ewidentne naruszenie warunków umowy przez najemcę, prowadzimy
z nim rozmowy i dopóki ich nie zakończymy, nie chcemy tego komentować – mówi przedstawiciel spółki
Euro Mall Sebastian Włodarski.
Włodarski nie chce też odnosić się
do pogłosek, że to początek serii wyprowadzek kupców, których długi
wobec zarządcy sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych.
– Tego typu działania są niezgodne z prawem i każdy, kto się na nie
zdecyduje, musi być świadomy konsekwencji – ostrzega.
(MR)
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Pomóż naprawić
serduszko Natalki
A KC J A . Mimo choroby, Natalka jest wesołą, pełną życia i mądrą
dziewczynką. Ma 11 lat i przed sobą
kolejną operację serca, która pomoże jej odzyskać zdrowie. Rodzice
chcą poruszyć niebo i ziemią, aby
uratować córkę. Apelują o pomoc.
Natalka Jasińska urodziła się 14
grudnia 2000 r. z ciężką i złożoną wadą serca. W drugim miesiącu życia przeszła pierwszą, bardzo skomplikowaną operację. Swoje
czwarte urodziny spędziła w szpitalu, na oddziale kardiologicznym.
Były życzenia, prezenty, tort ze
świeczkami i… kroplówka. Następnego dnia profesor Edward Malec
wykonał drugą operację. We wrześniu 2010 r. badanie echokardiograficzne wykazało, że nadchodzi
kolejny etap walki z jej chorobą. Natalka musi mieć wykonaną trzecią,
ostatnią już operację serca, która
zostanie wykonana ponownie przez
prof. Malca w Monachium. Trzeba za nią zapłacić 15200 euro.
– Natalka to bardzo rozsądna
i sympatyczna dziewczynka. Nie
przepada za lekarzami i pobytami w szpitalu, ale wie, że jest to
konieczne, bo trzeba jeszcze raz
naprawić jej serduszko. Rodzice obdarzają prof. Malca zaufaniem, bo już dwukrotnie widział

NATALCE MOŻNA POMÓC,
przekazując jej 1% swojego podatku
(KRS 0000020382) lub wpłacając
pieniądze na konto:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem: Natalia Jasińska

i operował serce ich córki – mówi
Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda, które organizuje akcję pomocy na rzecz Natalki.
Od tempa zbiórki zależy, jak
szybko odbędzie się operacja,
bo ograniczeniem jest tylko zebranie koniecznych funduszy.
Rodzice wraz z rodziną i najbliższymi znajomymi zadeklarowali ze
swej strony 10.000 zł. Stowarzyszenie Sursum Corda dołoży kolejne 10.000 zł z funduszu rezerwowego programu „Na Ratunek”.
– Potrzebujemy jeszcze ok. 41.000
zł – mówi Kałużny.
(GAJ)

F OTO G R A F I A . To już 202. wystawa prezentowana w Galerii Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego w Pijalni Głównej, w jego
bogatej liczącej 32 lata historii. Tym razem jest to pokłosie wędrówki po USA – Piotra Kruka, Lidii
Köhli–Kruk z Nowego Sącza i goszczącego ich w Stanach Jarosława Zająca, przedstawiciela licznej
rodziny nowojorskich sądeczan,
również członka KTF.

się zarejestrować nowojorską tragedię 11 września w samym centrum wydarzeń. Jego, zrobiony
z polską wrażliwością reportaż
obiegł wówczas prasę polonijną,
szybko też trafił pod Górę Parkową, budząc grozę, a zarazem
uznanie dla autora zdjęć.
Lidia Köhli–Kruk nad nowojorski zgiełk przedkłada spokój Amiszów i ciszę rezerwatów
przyrody. Trudno w to uwierzyć,
ale takie są w Nowym Jorku.

Na 27 planszach autorzy pomieścili zatrzymaną w kadrze wędrówkę po miejscach powszechnie
znanych jak nowojorski Manhattan, Niagara, Biały Dom. Zachwycić się też można scenami z życia
nieczęsto pokazywanymi: ortodoksyjnych Żydów z nowojorskiej
dzielnicy Williamsburg, znanych
z ucieczki od współczesnej cywilizacji Amiszów, czy będące pod
indiańskim zarządem olbrzymie kasyno, kombinat rozrywki
i świątynię nadziei na łut szczęścia.
Znany ze swoich wędrówek
po świecie Piotr Kruk barwnie opowiadał o amerykańskiej
przygodzie trzymając w ręce
Statuę Wolności wyprodukowaną – oczywiście – w Chinach,
a sprzedawaną pod nowojorskim
oryginałem.
Jarosława Zająca pamiętamy
jako jednego z tych, którym udało

(TAD)

SMS
Zacznijmy od biletów
Właśnie czytam o klęsce polityki wielokulturowości w największych krajach Unii Europejskiej. Tzw.
„bierna tolerancja” wobec mniejszości i nieograniczone rozdawnictwo socjalne okazały się drogą donikąd. I nie są to już pomruki niepoprawnych politycznie mediów, ale wypowiedzi liderów zachodnich
potęg. Jakby na potwierdzenie, że jesteśmy tylko
jedną z chałup globalnej wioski jest zaognienie polsko–romskiego konfliktu na którymś z komunalnych

osiedli w Nowym Sączu. Paradoksalnie problem tkwi
nie w kolorze skóry, ale w polityce, na której ów kolor kładzie się cieniem. Z grubsza rzecz idzie o to, że
jednym należy się wszystko (i za darmo), bo z założenia jest im wciąż pod górkę, inni zaś muszą wykazać się zaradnością oraz kreatywnością, nawet
wówczas kiedy życie ich nie rozpieszcza. Podczas
ostatniej sesji radny Tadeusz Gajdosz w dość stanowczym tonie zażądał od prezydenta Jerzego Gwiżdża większego zaangażowania i skuteczności w rozwiązywaniu problemów uciążliwego sąsiedztwa

nowosądeckich Romów, którzy nijak nie przejawiają zrozumienia dla społecznego dobrodziejstwa
oraz chęci integrowania się, że o zwykłej wdzięczności już nie wspomnę. Aż się ciśnie pytanie do radnego Gajdosza, który na co dzień wykonuje obowiązki kontrolera komunikacji autobusowej. Jeszcze nie
zdarzyło się (a byłem świadkiem takich sytuacji po
wielokroć), by któryś z kolegów pana radnego (jak
również on sam) odważyli się sprawdzić bilet pasażerowi narodowości romskiej. Dlaczego? Widać, to
też się im z jakiegoś powodu należy.
(JARO)

A

OKNA – DRZWI

MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

Trzy łyki Ameryki

FOT. WOJCIECH ZAWADZKI

Pierwsza
wyprowadzka
z galerii

ul.Kolejowa 16
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55

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
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Studniówkowe
poprawiny

Pracownicy Newagu
będą strajkować?
G O S P O DA R K A . Działanie pod publikę zarzuca Tadeusz Bednarski,
przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Newagu, członkom Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”,
którzy żądają dla pracowników sądeckiej firmy podwyżek w wysokości 500 zł. Jego zdaniem proponowana premia w wysokości
300 zł jest w obecnej sytuacji
wystarczająca.

I M P R E Z A . Pokaz pirotechniczny,
grafika laserowa i wyrzuty CO2 to tylko niektóre atrakcje, jakie DJ Sados
i DJ Switch zafundowali 320 sądeckim maturzystom, którzy w ubiegłym
tygodniu bawili się na wyprawionej
specjalnie dla nich imprezie „Studniówka na bis” w klubie „Level”.
– Klasy, dla których graliśmy na
szkolnych studniówkach, bardzo
dobrze bawiły się przy muzyce
klubowej i nawet godzina piąta
rano była dla nich zbyt wczesna,
żeby pójść do domu – tłumaczy
Bogdan Smoleń czyli DJ Switch.
– Dlatego między innymi postanowiliśmy zorganizować dla nich
takie studniówkowe poprawiny
właśnie w rytmach klubowych.
Tylko po północy zagraliśmy „Hej,
za rok matura”, trochę utworów
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rock’n’rollowych i innych, które
wypełniały parkiety podczas tegorocznego karnawału.
Wyjątkowym gościem na tej największej sądeckiej studniówce był
znany DJ i producent muzyczny
Max Farenthide, który komercyjnymi utworami klubowymi i własnymi kompozycjami rozgrzewał
parkiet do czerwoności. Szczególnie maturzystki nie kryły zachwytu – piskom i rozmarzonym westchnieniom nie było końca.
DJ–e Sados i Switch bez cienia
wahania zaliczają imprezę do wyjątkowo udanych i już planują kolejną, dla przyszłorocznych maturzystów. Szczegółów zdradzać nie
chcą, ale zapewniają, że nie zabraknie ani atrakcji związanych
z techniką sceniczną, ani znanych
muzyków.
(BRU)

Pracownicy Newagu pozostają w sporze zbiorowym z zarządem firmy. W piątek mają odbyć
się rozstrzygające rozmowy. Jeśli nie uda się stronom dojść do
porozumienia, załoga najprawdopodobniej będzie strajkować.
– Nigdy nie zakładamy jednak
czarnego scenariusza. Weszliśmy w spór zbiorowy, bo zarząd
ze związkowcami nie rozmawia
– wyjaśnia Józef Kotarba, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Newagu.
Dodaje, że od dawna pracownikom nie podnoszono pensji,
a nowo zatrudnieni – bywa – zarabiają na tym samym poziomie,
a nawet więcej, co ci z kilkudziesięcioletnim stażem.
– Nie mam co prawda pełnych informacji o zarobkach załogi, bo nikt nie chce nam tych

danych udostępnić. Opieram się
na tym, co mówią pracownicy,
a ja im wierzę – mówi Kotarba.
Związkowców „Solidarności”
nie zadowala proponowana przez
zarząd podwyżka w postaci premii w wysokości 300 zł.
– Premia jest czymś, co może
być a nie musi. Poza tym pracownik, by ją dostać, ma spełnić wygórowane – i często nie
do spełnienia – żądania pracodawcy – zauważa Kotarba.
Taki system wynagrodzenia
wydaje się najbardziej rozsądny
w tym momencie dla Tadeusza
Bednarskiego.
– Zobaczymy, jak wypłacanie
premii będzie wyglądało w praktyce. Niemniej w obecnej sytuacji
na rynku pracy to dobre rozwiązanie, a żądanie 500 zł podwyżki
to działanie pod publikę – mówi
przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Pracowników Newagu i zapowiada jednocześnie rezygnację z funkcji. – To
ciężki kawałek chleba, a nikt mi
za to nie płaci. Poza tym jestem
głównym inspektorem ochrony
pożarowej, a statut związku zabrania łączenia kierowniczego
stanowiska z funkcją przewodniczącego – wyjaśnia.
Zarząd – jak informuje nas
Józef Kotarba – nie przedstawił

z w i ą z kowc o m
s t a n ow i s k a
w sprawie ich żądań. W związku z ukazującymi się w prasie informacjami na temat problemów
Newagu, wystosował natomiast
do mediów oświadczenie. Czytamy w nim o ostatnich sukcesach firmy – która m.in. wygrała
wspólnie z konsorcjum Siemens
AG i Siemens Sp. z o.o. przetarg na dostawę pojazdów dla
Metra Warszawskiego – i związanych z nimi wyrzeczeniami:
„Uwarunkowania pozyskanych
zamówień zmuszają Spółkę do
poniesienia kilkudziesięciomilionowych nakładów, bez których realizacja powyższych zleceń nie jest możliwa”. Zarząd,
odnosząc się do wynagrodzeń,
twierdzi, że: „Wzrost płac pracowników bezpośrednio produkcyjnych jest w firmie zjawiskiem
ciągłym. Za okres ostatnich pięciu lat średni poziom wynagrodzeń dla tej grupy zatrudnionych
wzrósł o ponad 70 proc.”
– Proszę zapytać jakiegokolwiek pracownika, ile zarabiał pięć lat temu, a ile teraz?
– mówi oburzony Kotarba, któremu przeczytaliśmy ten fragment listu.
– Brutto ok. 2100 zł, dziś
o prawie 200 zł więcej – informuje nas robotnik z kilkudziesięcioletnim stażem.
(KG)

A

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA
GABINETY
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny,
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny,
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieciħcy,
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

„ Z D R O W I E ‘’
33-300 Nowy SČcz,
ul. _niadeckich 4
tel. 18 443 81 58,
fax 18 440 89 58

PRACOWNIE
f
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
f
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA
(leczenie krħgosųupa i stawów)
f
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczyŷ,
plam, przebarwieŷ, znamion, kurzajek, zmarszczek)
f
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nadǏerki, naczynia
f
ANALITYKA OGÓLNA

Przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(niektóre procedury refundowane przez NFZ)

Ekspresowa POCZTA ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 519 862 447

Zamiast stać w korku
nadaj przesyłkę pocztą rowerową

OQ
 
Janusz Szczepaniak

Tel 694 629 076 www.wirdance.pl
poniedziaÏek – godz. 19:40 – 20:35 ul. W¸gierska 9a

– LATINO SOLO – zaj¸cia od 7 lutego
wtorek – godz. 20:15 – 21:10 ul W¸gierska 9a

– zaj¸cia na STEPACH
wtorek – godz. 20:15 – 21:45 ul Koäciuszki 7

– NOWOCZESNY DLA DOROSOYCH
äroda – godz. 19:40 – 20:35 ul. Koäciuszki 7

– SOLO ENERGY – zaj¸cia od 2 lutego
czwartek– godz. 19:40 – 20:35 ul. W¸gierska 9a

– DANCE MIX
sobota – godz. 10:50 – 12:50 ul Koäciuszki 7

– TANIEC BRZUCHA
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Zagłębie elek
Rozmowa z JÓZEFEM
POLACZKIEM, dyrektorem
Małopolskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu

– Czym kandydat na kierowcę powinien kierować się przy wyborze szkoły nauki jazdy?
– Krótko mówiąc – jakością szkoły.
Kandydat na kierowcę przede wszystkim musi wziąć pod uwagę skuteczność szkoły – to, z jakim efektem zdają
egzaminy na prawo jazdy jej kursanci.
Niemniej ważne są również jej warunki. Coraz częściej można spotkać się ze
szkołami, które swoje biuro mają w samochodzie. A przecież kurs to nie tylko
nauka praktyczna. Szkoły muszą mieć
lokal, by móc przeprowadzać zajęcia
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teoretyczne. Jeżeli kursant zdaje egzamin za pierwszym, drugim razem, to
informacja dla kolejnych kandydatów,
że w tej szkole dobrze uczą.
– Pomocne mogą być również rankingi
szkół. MORD przeprowadza takie?
– Komputer rejestruje nam wszystkie informacje na temat skuteczności
szkół i każdego jednego instruktora.
Wiemy, jaka jest średnia ich zdawalność. Na tej podstawie możemy wskazać na przykład 10 najlepiej przygotowujących do egzaminu szkół nauki
jazdy. (Patrz tabele obok).
– Jaka jest średnia zdawalność w sądeckim Ośrodku Ruchu Drogowego?
– Za pierwszym razem zdaje u nas
ok. 40 proc. kandydatów na kierowców kategorii B. Jeśli chodzi o same
testy – 80 procent.
– Ubiegłoroczny rekordzista?
– Zdał za 31. razem. Kolejne dwie
osoby w tym „rankingu” za 20. Ale
to pojedyncze przypadki.
– Od kiedy egzaminowi na prawo jazdy
towarzyszy kamera, MORD zarejestrował spadek liczby zdających, czy wręcz
przeciwnie?
– Według mnie kamera to żadna rewolucja. Pomocna jest właściwie tylko
wtedy, gdy ktoś wnosi skargę, ale takie przypadki są bardzo rzadkie. Jeśli
przepis mówiłby, że kamera jest włączana tylko i wyłącznie na życzenie
zdającego, to z pewnością większość
nie chciałaby rejestrować jazdy. Po

zmianie przepisów w naszym ośrodku
liczba zdających wzrosła.
– Szykują się inne rewolucyjne zmiany
dla zdających i egzaminatorów?
– Od 25 stycznia obowiązuje nowa
ustawa o kierujących, ale większość
proponowanych w niej zmian wejdzie
w życie od 2013 r. Między innymi egzaminator będzie musiał złożyć oświadczenie o niekaralności, do tej pory
ograniczało się to do przepisów związanych z ruchem drogowym. Teraz będzie „lustrowany” jak samorządowiec.
Zmiany dotyczą też zasad uzyskiwania
prawa jazdy kategorii A na duże motocykle. Podniesiono wiek ubiegających się o ten dokument do 24 lat, do
tej pory pozwolenie na jazdę dostawali
17–latkowie. Kierowcy, którzy nagminnie łamią przepisy i mają sporo punktów na swoim koncie, mogą też szybko stracić prawo jazdy.
– Niemniej kandydatów na kierowców
nie brakuje. Jak grzyby po deszczu rośnie liczba szkół nauki jazdy, tym samym elek w Nowym Sączu. Jest sposób na zahamowanie „plagi”?
– To jest niemożliwe. Ośrodków Ruchu Drogowego w Małopolsce raczej nie
przybędzie. Jest możliwość otworzenia
oddziału w mieście prezydenckim. Poza
Oświęcimiem wszystkie takie miasta
mają swoje ośrodki. Nie możemy też
hamować rozwoju ośrodka i egzaminować mniej osób. Musimy dać szansę wszystkim, którzy się do nas zgłoszą.

Miasto Nowy Sącz
Ośrodki szkoleniowe

Ilość Egz.

Ilość Pozyt

% zdawalności

MAŁOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIA
KRZYSZTOF GROŃ, Nowy Sącz, ul. Grodzka 41

840

450

54,10%

OSK JERZY HEJMEJ, Nowy Sącz
ul. Kołłątaja 13/13

653

330

51,00%

OSK RUTKOWSKI PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI, Nowy
Sącz, ul Grodzka

213

106

50,50%

SZKL. KIER. START PAWEŁ TROJAN,
Nowy Sącz, ul. Nawojowska 40

341

167

50,20%

QUATTRO MICHAŁ GÓRSKI, Nowy Sącz, Rynek 27

644

316

49,70%

AUTO–MOTO–SZKOŁA SP. Z O.O.,
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

1139

548

48,80%

OSK JUREX–II BARBARA BARAN,
Nowy Sącz, ul. Narutowicza 3

270

125

47,30%

OSK EURO–REFLEKS PIOTR NOWAK,
Nowy Sacz, ul. Żywiecka 13

249

116

47,20%

OSK ELKA GRZEGORZ SZAREK,
Nowy Sącz, ul. Na Rurach 40/1

218

98

45,40%

OŚRODEK SZKOLENI8A ZAWODOWEGO
LASKO, Nowy Sącz, ul. Długosza

274

118

43,50%

Powiat nowosądecki
Ośrodki szkoleniowe

Ilość Egz.

Ilość Pozyt

% zdawalności

IWONA SKUT SKUTER, Podegrodzie 406

287

150

52,30%

OSK JUREK PTASZKOWSKI, Królowa Górna

315

153

49,40%

SZKOL.KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW
TOKARCZYK W., Stary Sącz, Cesarczyka 20

243

104

43,50%

PRYWATNA NAUKA JAZDY ARTUR ZIAJA,
Stary Sącz, Żwirki i Wigury 22

432

182

42,80%

AUTO–SZKOŁA STOP RYSZARD ZIELIŃSKI, Żegiestów 51

205

86

42,40%

OSK EURO ZRYW , Nowy Sącz, Rynek 4

305

122

40,50%

F.H.–U. MIŁKOWSKI ZBIGNIEW MIŁKOWSKI, Miłkowa 121

350

131

38,90%

NAUKA JAZDY M.MARCZYK, MONIKA MARCZYK,
Stary Sącz, Batorego 5

486

185

38,80%

OSK FUKS KRZYSZTOF GROŃ, Królowa Polska 44

446

170

38,60%

SZKOLENIE KIEROWCÓW – PTASZKOWSKI M.,
Królowa Polska 53

523

196

38,10%

OSK AS BEZPIECZNEJ JAZDY IRENEUSZ CIOŁKOWICZ,
Tylicz, Kopernika 19

222

79

36,40%

OSK AUTO–LUZ, Muszyna, Jastrzębik 41A

265

94

36,30%

PHU LIDER, Podrzecze 92

934

331

35,90%

OSK JUREX S.C., Biała Niżna 5

248

68

28,30%

Od początku walczyłem, by kandydat
nie czekał dłużej niż miesiąc na wyznaczenie terminu egzaminu. Siłą rzeczy
im więcej chętnych, tym więcej szkół.

Choć trzeba wiedzieć, że z uwagi na niż
demograficzny, liczba ubiegających się
o prawo jazdy spadła w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. o 18 proc.

A

KURSY PRAWA
JAZDY A B C
X JAZDY DOSZKALAJCE
X BADANIA LEKARSKIE - gratis
X EGZAMIN WEWN%TRZNY - gratis
X PROMOCJE DLA UCZNIÓW
I STUDENTÓW

tel. 608 466 903
606 884 845

INFORMACJE I ZAPISY
8.00 - 16.00
ul. Dųugosza 21
Nowy SČcz
tel. 18 442-24-51

20–letnie doƑwiadczenie
AUTO - MOTO - SZKOA

33-300 Nowy Sacz, ul. ¥niadeckich 3,tel.18 442 07 62,
biuro@auto-moto-szkola.go3.pl

Kat. A ,B, C, D, E

j Wszystkie pojazdy speïniajÈ wymogi do nauki jazdy i sÈ odpowiednikami
pojazdów uĝywanych podczas egzaminów pañstwowych.
j OĂrodek posiada wïasny plac manewrowy oraz wyposaĝonÈ
w liczne pomoce naukowe salÚ wykïadowÈ.

Maųopolski OƑrodek Ruchu Drogowego w Nowym SČczu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy SČcz
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 wstħpna, uzupeųniajČca, przyspieszona/,
j kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy taksówkČ,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
j kierowców przewoǏČcych towary niebezpieczne /ADR/,
j szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI% BADANIA:
j kierowców /badania wstħpne i kontrolne/,
j operatorów suwnic,
j operatorów sprzħtu ciħǏkiego,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓBPRACY!
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Wymarzył sobie prawo jazdy
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krokiem w spełnieniu marzenia o karierze kierowcy rajdowego.
– Motoryzacja to moje hobby. Od
zawsze kibicuję Robertowi Kubicy
i chciałbym kiedyś osiągnąć to, co on
– opowiada Mateusz.
Wierzy, że – mimo choroby – uda
mu się ukończyć kurs i zdać egzamin. To trudne, ponieważ chemioterapia, którą przyjmuje odbiera mu siły
i odporność.
– Najgorsze są uboczne skutki chemioterapii i to, że na ciele i twarzy robią mu się wtedy potworne rany, które

krwawią i ropieją. Widać, jak strasznie cierpi i jak stara się to dzielnie znosić – mówi pani Małgorzata, mama
Mateusza.
To ona jeździ z nim co tydzień do
krakowskiej kliniki, gdzie poddawany jest badaniom. Mama spędziła z nim niemal pięć miesięcy na oddziale, gdy poddawano go kolejnym
seriom chemii. Czasem zastępowała ją siostra. Wtedy pani Małgorzata wracała na kilka chwil do Nowego
Sącza, gdzie czekało na nią rodzeństwo Mateusza.

A

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Mateusz Oleksy z Nowego Sącza
choruje na chłoniaka, który atakuje
wszystkie węzły chłonne w jego ciele. Od lipca chłopak większość czasu spędził w szpitalu, gdzie przyjmuje
chemioterapię i walczy z nowotworem. W sobotę obchodził 18. urodziny. Był tort i szczególni goście ze
szczególnym prezentem. Wolontariusze fundacji „Mam marzenie” i szef
sądeckiego Ośrodka Szkolenia Kierowców „Formuła L” wręczyli mu kupon
na kurs prawa jazdy. Ten upragniony dokument ma być jego pierwszym

Wolontariusze fundacji „Mam marzenie” i szef sądeckiego Ośrodka
Szkolenia Kierowców „Formuła L” wręczyli mu kupon na kurs prawa jazdy

OSK FormuÏa L
Tel. 662 226 366
Kolejowa 25, Nowy S¦cz

SZKOLENIA KAT. A i B

Wysoka zdawalnosc
70 % przy pierwszym podejäciu do egz. prakt.
- wynik od 01.01.2011 do 28.02.2011 – pytania?

N A P R AW
WA RTO D %
!!!

tel. 18 440 75 17,
kom 604 459 537,
608 499 289
Nowy SÈcz
ul. Grottgera 3

osk.madziar@onet.pl

Oärodek Szkolenia Kierowców Jurex II Nowy S¦cz
Ǥ ͵ǡǤͷͲͻͳͲͶͻͳǡǦǣ̷ʹǤ

Kat. B WYSOKA ZDAWALNOc*
w m a rc u Ăǡ×Ă¸ǡ¸
PROMOCJA – otrzyma 2 godziny jazdy g r a t i s

WSZYSTKIE SAMOCHODY TAKIE JAK NA EGZAMINIE

– Mąż pracuje do późna na budowach. Ile mógł, tyle się zajął dziećmi,
ale to był czas, kiedy całe nasze życie
wywróciło się do góry nogami i totalnie nadwyrężył się nasz domowy
budżet – opowiada mama chłopaka.
Dlatego państwa Oleksy nie stać
by było na opłacenie kursu jazdy. Nie
mieliby też pewnie głowy do załatwienia wszelkich formalności. Mateusz nie
miał więc wątpliwości o co poprosić,
gdy spotkał się w szpitalu z wolontariuszami fundacji „Mam marzenie”.
Oni nie tylko znaleźli sponsorów, ale
też pomogli załatwić konieczne badania lekarskie.
– Lekarz stwierdził, że Mateusz
mimo choroby, może podjąć naukę.
Teraz uczy się teorii do testów. Gdy
opanuje materiał i będzie czuł się, lepiej, zaczniemy jazdy – cieszył się wręczając Mateuszowi kupon, Ireneusz
Kapusta, szef „Formuła L”.
Dwa dni później Mateusz i jego
mama odebrali w Krakowie najnowsze wyniki badań. Niestety, nie są
obiecujące.
– Lekarze twierdzą, że komórki nowotworowe są jeszcze między żebrami
Mateusza. Jeśli potwierdzą tę diagnozę, trzeba będzie zacząć kolejną chemioterapię i ciągnąć ją, aż w jego ciele
nie będzie śladu po chłoniaku – tłumaczy pani Małgorzata.
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Każdy, kto chciałby w jakikolwiek
sposób pomóc Mateuszowi Oleksy
i jego rodzinie może to zrobić
kontaktując się z nasza redakcją
pod nr tel. 18 544 64 40,
18 544 64 41 lub adresem
e–mail: redakcja@dts24.pl

Mateusz chciałby mieć w szpitalu
możliwość kontynuowania nauki. Do
tego potrzebny jest jednak laptop, który również od dawna jest jego marzeniem. Dzięki niemu mógłby także korespondować z nauczycielami ze szkoły
i – co chyba najważniejsze, gdy leży się
całymi tygodniami z dala od zdrowych
rówieśników – z kolegami.
– W domu nie może mnie za bardzo nikt odwiedzać, bo mam słabą odporność, a w szpitalu, to wiadomo, jest
nuda i ciężko znaleźć ciekawe zajęcie.
Laptop by to zmienił – mówi Mateusz.
– Noszę synowi do szpitala tony gazet o samochodach. On jak tylko ma
siły, czyta je od deski do deski, wycina
zdjęcia, zbiera ciekawostki. Tak próbuje się oderwać od szpitalnej codzienności – mówi mama Mateusza. – A ja na
niego wtedy patrzę i myślę, że mimo
wszystko trzeba mieć nadzieję i pielęgnować ją tak, jak on pielęgnuje swoje marzenia.
MARIA REUTER
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Opinie
Pawilon
Wyszehradzki

N

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

owy Sącz jest miastem,
które z trudem opisuje dziś swoją tożsamość. Raz wyciąga się
patetyczne frazy o patriotyzmie, wierności tradycji i wierze ojców. Kiedy indziej szuka modnych i nośnych historii
sukcesu, w lepszej wersji dotyczących
sądeckich przedsiębiorców. W gorszej – ludzi stąd, którzy zrobili jakąkolwiek karierę w tak zwanym wielkim świecie. Popatrz, zdają się mówić
autorzy, zaczynał z nami, a zaszedł tak
daleko.
W latach 90. uwierzono – sam w to
jako warszawiak wierzyłem – w miasto innowacyjnych projektów Romana Kluski i Krzysztofa Pawłowskiego.
Miasto biznesowych sukcesów Kazimierza Pazgana i braci Koralów. Dziś
te legendy nieco wyblakły. Nowy Sącz
nie ma już tak silnej marki. Nie budzi
też inspirujących skojarzeń. Dla wielu moich znajomych jest miastem znanym z rodzinnych wakacji w Krynicy,
Piwnicznej czy Rytrze. Dla piszących strategie polityków – prowincjonalnym ośrodkiem bez specjalnych
właściwości.
Poszukiwanie nowych, nośnych
skojarzeń nie może abstrahować od realiów. Ale nie może też na tych realiach
poprzestawać. Pisałem już kiedyś, że
cel, jakim jest bycie w 2020 r. „bramą Beskidów” jest delikatnie mówiąc
mało inspirujący, a zdobycie w ciągu dziewięciu lat statusu „europejskiego miasta wiedzy” niemal groteskowe.
W definiowaniu naszego miasta bardzo rzadko sięgamy po położenie geograficzne – nie na mapie Sądecczyzny
(brama Beskidu), nawet nie Małopolski (południowo–wschodnie rubieże),

ale tej części Europy. Proszę posłuchać: miasto założone przez czeskiego króla, przez długie wieki leżące tuż
przy granicy węgierskiej, a w wieku XX
– czechosłowackiej, a potem słowackiej
– ma wszelkie prawa, by uczynić jakiś
użytek z tych cech. By przekształcić je
w swoje atuty. Poza niewielkim Instytutem Europa Karpat – bardzo niewiele
wskazuje na popularność takiego myślenia w Nowym Sączu. Nieco lepiej jest
w Sączu Starym, gdzie w rynku można od kilku lat zjeść Tejfölös bableves,
knedliki i haluszki. Ale generalnie jesteśmy odwróceni plecami i do sąsiadów, i do pewnych aspektów naszej historii. Wielu z moich studentów nie
zna ani Węgier, ani też leżącej o krok
– Słowacji.
A przecież można by zupełnie inaczej. Czy wyobrażają sobie Państwo
doroczne wielkie targi w Nowym Sączu. Kilka dni, w czasie których można napić się węgierskiego wina i zjeść
tamtejsze salami. Porównać smaki słowackiego i czeskiego piwa. I to niekoniecznie w klimacie folklorystycznych
popisów i wyszehradzkiej cepeliady,
ale dostrzegającej nowoczesne oblicze tych krajów. Dni, które nie są zamkniętym spotkaniem VIP–ów, ale
świętem „zwykłych ludzi”, może
z niewielką domieszką komercyjnych
kontraktów i kulturalnych imprez towarzyszących. Te skojarzenia można
budować, organizując w mieście spotkania polityczne i gospodarcze, dobre
mecze sportowe. Można też sięgnąć
na wyższą półkę i poszukać w Brukseli lub naszych stolicach środków na
regionalną integrację w postaci instytucji, programów wymiany, tworzenia przestrzeni stałych kontaktów.
Nie musi się to dziać ani w Warszawie,
ani w Krakowie. Nowy Sącz mógłby postarać się o markę jednego z takich punktów kontaktowych – choćby
w wymiarze dzisiejszej Grupy Wyszehradzkiej. A ponieważ w każdej
strategii najważniejsze są hasła – to na
końcu tej pracy, powiedzmy w roku
2030 niech stanie Pawilon Wyszehradzki, by wiek XXI w sądeckiej architekturze wpisał się czymś jeszcze
oprócz nowych handlowych galerii.

Sztuczna mgła, czyli
blaga narodowa

K

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

iedy się ogląda polską scenę polityczną, to można odnieść
wrażenie, że w ciągu wieków nie zmieniliśmy się nic a nic.
Kontynuacja fatalnej tradycji dziedziczenia cech wyjątkowo niesympatycznych świadczy o jakiejś skazie,
której nie potrafimy się pozbyć. Rozsądek czy zdolność do dyskusji jakoś
nie potrafią się zakorzenić w naszej
mentalności, ustępując pola cechom
zdecydowanie niepożądanym jak pieniactwo czy głupota. Czy dotyczy to
całego społeczeństwa? Oczywiście, że
nie, choróbskiem tym zainfekowana jest głównie klasa polityczna, która nie bacząc na elementarny zdrowy
rozsądek brnie w absurdy, których by
nie wymyślili Mrożek, Gombrowicz
i Szpotański do kupy razem wzięci. Wiem, wiem, zaraz się odezwą co
poniektórzy, że wyżej wymieniona
trójka (plus Czesław Miłosz, a jakże!)
to żadni Polacy, to zdrajcy, bo kalali
własne gniazdo, fundując nam gorzką, niechcianą prawdę, a tym samym
żadnych kwalifikacji moralnych nie
mają. I basta! Tymczasem dożyliśmy
czasów, gdy jakiś (jakikolwiek) parlamentarzysta poucza nas i umoralnia, uczy rozróżniania dobra od zła,
a nawet zna się na lotnictwie, szczególnie zaś na samolotowych katastrofach. Zna się na wszystkim. Roztrząsanie, czy był to zamach, czy
sztuczna mgła, prowadzi wprost do
skojarzeń z opowieściami pierwszego blagiera Rzeczpospolitej szlacheckiej Radziwiłła Panie Kochanku, snującego takie wątki, że nie wiadomo,
gdzie kończył się rozum a zaczynała schizofrenia. Magnat twierdził na

Kraina byczą krwią płynąca
Eger – region winiarski na północnym–
wschodzie Węgier. Najsłynniejszym winem tego regionu jest bez wątpienia "Bycza
krew”, czyli Egri Bikavér. Nazwę tłumaczy
się legendą związana z obroną Egeru przed
Turkami. Gdy sytuacja zaczęła być beznadziejna, dowódca twierdzy Istvan Dobo

polecił otworzyć zamkowe piwnice i pokrzepić czerwonym winem załogę zamku. Cieknące po brodach obrońców czerwone wino skojarzyło się Turkom z byczą
krwią, która dodała sił i odwagi broniącym. Podobno przerażeni Turcy odmówili dalszej walki . Inna wersja jest bardziej

prozaiczna. Jak wiadomo, Koran zabrania
Turkom picia alkoholu. Pili je jednak, nieco oszukując Allacha, jako byczą krew…
My jednak skupimy się na białym winie z tego regionu, a mianowicie na OTTONEL MUSKOTALY. Wino o zielonozłotawej barwie zaskakuje nas niezwykłą

przykład, że upolował raz niedźwiedzia, smarując miodem długi drąg,
a zlizujący smakołyk miś – kretyn,
sam się nadział. Na wylot. Myślę, że
zwolennicy sztucznej mgły kupią tę
historię, bo jest tak samo prawdopodobna. Zamroczeni oparami sodowego absurdu pójdą jeszcze dalej i aż
skóra cierpnie, co jeszcze wymyślą,
powołując się na przyrodzoną nieomylność. Swoją drogą zastanawiam
się, jak na tle innych regionów wypadają sądeczanie: czy jest to jakaś
średnia krajowa, czy może wszyscy
jesteśmy z jednego szynela. Pobieżne
nawet obserwacje prowadzą do wniosku, że jednak jesteśmy ową średnią
i jeśli w absurdy wpadamy rzadziej
niż np. w stolicy to tylko dlatego, że
środowisko jakby mniejsze, chociaż
pokłócić się też można o wszystko:
o patrona ulicy (przypomnijmy sobie
awanturę o nazwę ronda pod szpitalem!), o zegar pod Basztą Kowalską, o honorowe obywatelstwo Lecha
Wałęsy, o moczącego się rycerzyka a nawet o tomik poezji (?) Jerzego Gwiżdża. Tak się składa, że często
przebywam w środowisku ludzi stosunkowo niegłupich i choć różnimy
się w wielu kwestiach, to nikt nawet
nie wpadłby na pomysł, żeby wyrokować na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. Zabieranie głosu w tej
sprawie, a tym bardziej orzekanie
o winie, o przyczynach, etc., to roztrząsanie mitów kanapowych, które prowadzą wprost do pychy wszystokwiedzenia. Ech, brakuje dzisiaj
kogoś formatu biskupa Krasickiego, kogoś kto inteligentnie acz złośliwie rozprawiłby z się z tymi wszystkimi, którzy cierpią na deficyt IQ, ale
mają za to rozbuchane ego i fantazję a la Radziwiłł. Apoteoza zdrowego
rozsądku wydaje się nakazem chwili,
jeśli mamy żyć w zdrowiu psychicznym i szczęśliwie budować przyszłość
naszą i naszych dzieci. Nie mogę się
doczekać momentu, kiedy powstanie partia (niekoniecznie polityczna),
która na swoich sztandarach będzie
miała hasło: „Niech żyje zdrowy rozsądek, niech żyje umiar, niech sczeźnie skretynienie rozsiane!”

owocowością, w połączeniu z aromatami
miodu oraz kwiatu akacji daje niepowtarzalny smak. Muskotaly, odmiana, z której
produkowane jest to wino, słynie z bukietu
o ciekawym, bardzo złożonym aromacie.
Wino świetnie smakuje szczególnie latem.
Podawać schłodzone. Na Zdrowie!
DAWID MIGACZ,
Dom Kawy i Wina w Nowym Sączu
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Cieszę się, że mnie
zamordują

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

„A

ndrzejku!
Wymodlony,
wymarzony i kochany mój synku. Piszę do
Ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych
dniach bowiem mam być zamordowany.
Chciałem być Tobie ojcem i przyjacielem.
Bawić się z Tobą, służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu
i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a Ciebie zostawia
sierotą. Dlatego piszę i płaczę. Ja odchodzę – Ty zostajesz, by w czyn wprowadzić idee ojca.” Oto fragment jednego
z grypsów, jakie udało się napisać, a następnie przemycić z celi śmierci podpułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu
(pseudonim „Pług”) do swojej rodziny. W jakim to więzieniu siedział, że nie
wolno mu było oficjalnie ani otrzymywać, ani wysyłać żadnej korespondencji? W polskim. Ściślej zaś rzecz ujmując:
w peerelowskim, w ubeckim. Choć było
to już parę lat po zakończeniu II wojny światowej, wciąż przetrzymywano
w nim także hitlerowców. Jednak nawet
oni doznawali więcej łaski.
„Kochana Wisiu! Jeszcze żyję, chociaż
to już ostatnie prawdopodobnie dla mnie
dni. Siedzę z oficerem gestapo. Oni otrzymują listy – ja nie. A tak bardzo chciałbym
otrzymać chociaż parę słów – Twą ręką
napisanych. I ten ból składam u stóp Boga
i Polski. (…) Widzisz, Wisienko, zrobili ze mnie bandytę i nie pozwalają mi tego
wyjaśnić. To wszystko kłamstwo. Żalę się
przed Bogiem, Tobą i Andrzejkiem.” Cóż
takiego zrobił ppłk Ciepliński oraz kilku
jego towarzyszy broni, że zostali z taką surowością potraktowani, a w końcu także
i zamordowani przez władze PRL–u? Nie
zgodzili się z oficjalną propagandą, która twierdziła, że wejście Armii Czerwonej do Polski w 1945 roku oznaczało wyzwolenie. Uważali, że wręcz przeciwnie.
Że wpadliśmy tylko z deszczu pod rynnę. Spod bata nazistów pod buciory bolszewików. Założyli więc zbrojne Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” i rozpoczęli
tak zwaną drugą konspirację, której celem
była tym razem walka z najeźdźcą sowieckim oraz jego komunistycznymi strukturami władzy w Polsce.
Jak to wszystko się skończyło? Klęską. Zachód sprzedał nas Związkowi Radzieckiemu za cenę względnej stabilizacji

i nawet palcem nie ruszył, gdy ostatni bojownicy o wolną Polskę ginęli z rąk rosyjskich żołnierzy, „polskiej” milicji i UB. 1
marca 1951 roku zamordowano całą Komendę Główną Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”, a więc jej komendanta, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego
oraz sześciu innych oficerów, jego towarzyszy broni. Walka z komunistami trwała w Polsce jeszcze kilkanaście lat, aż do
roku 1963, kiedy to w obławie pod Piaskami zginął ostatni antysowiecki buntownik, Józef Franczak (pseudonim „Lalek”)
z oddziału kapitana Zdzisława „Uskoka”
Brońskiego. Niemniej ów mord dowództwa WiN–u był dla komunistów przełomem w walce z niepodległościowym
podziemiem.
Po co dziś akurat wspominam tamte okrutne czasy fałszu i bratobójstwa?
Przede wszystkim dlatego, że nasz parlament właśnie przyjął, a pan prezydent
podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czyli tych wszystkich, którzy podobnie jak WiN–owcy zorganizowali
i czynnie uczestniczyli po II wojnie w Powstaniu Antykomunistycznym i zostali przez ówczesny system wymordowani.
Po drugie, dlatego, że ów Dzień Pamięci
przypadać ma – począwszy od tego roku!
– na 1 marca, zatem w rocznicę śmierci podpułkownika Cieplińskiego. Po trzecie wreszcie, piszę ten tekst w niedzielę,
a więc dwa dni przed tym wydarzeniem,
Państwo zaś czytacie już dwa dni po nim,
ale nie jestem pewien czy 1 marca ktokolwiek wspomni (wspomniał) uczciwie o co
właściwie w tym Dniu Pamięci chodzi.
Choćby dlatego, że w naszym kraju wciąż
mają wiele do powiedzenia – zwłaszcza
w mediach – ludzie, którzy aż do końca
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku robili wszystko, żeby Polska o „Żołnierzach
Wyklętych” zapomniała. Piszę więc, żeby
przynajmniej Sądecczyzna, zwłaszcza nasza młodzież, wiedziała i pamiętała.
W jednym ze swoich ostatnich grypsów z celi śmierci ppłk Ciepliński wyznał:
„Co pewien czas zabierają kogoś. Nadchodzi mój termin. Jestem zupełnie spokojny. Gdy mnie będą zabierać, to ostatnie
moje słowa do kolegów będą: cieszę się, że
będę zamordowany jako katolik za wiarę
świętą, jako Polak za Ojczyznę i jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus
zwycięży, Polska niepodległość odzyska,
a pohańbiona godność ludzka zostanie
przywrócona”. Potem, tuż przed śmiercią, połknął medalik, który do tej pory nosił na szyi. Współwięźniom wyjaśnił, że to
po to, by można było zidentyfikować jego
ciało po śmierci. Niestety, jak w przypadku tylu innych „Żołnierzy Wyklętych”, do
dziś nie udało się w ogóle odnaleźć miejsca jego pochówku. Niechże nasza pamięć
zapewni im wszystkim godne, wieczne
spoczywanie.

Heja Norge, Heja Polen!

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

M

ój ojciec to zagorzały kibic sportowy. Z kategorii tych, uważanych
przez niektórych za fanatycznych. Tzn. nie
lata na mecze ukochanej
drużyny w stroju służbowym i nie „tłucze się”
na ulicach z fanatykami wrogich drużyn. Za
to godzinami ogląda wszelkie relacje z imprez
sportowych, prowadzi statystyki, zna wyniki na pamięć. Nigdy jednak nie miał okazji śledzić mistrzostw w ulubionych konkurencjach
na żywo, przeżyć niezapomniane emocje, zaliczyć ekscytującą podróż. Kiedy więc zastanawialiśmy się z żoną nad oryginalnym i specjalnym prezentem dla jubilata na jego hucznie
obchodzone osiemdziesiąte urodziny, okazja
nasunęła się sama. Mistrzostwa świata w ulubionym narciarstwie klasycznym, z udziałem
naszych bohaterów: Adama i Justyny, w Oslo.
Tym bardziej, że mamy tam bliską rodzinę.
Kiedy Tata (na zdjęciu) otrzymał prezent,
opadła mu „kopara” i zapytał: „a kto mnie tam
zawiezie”, byłem przygotowany i pokazałem
drugi, służbowy komplet biletów. Tym sposobem w piątkowy wieczór wylądowaliśmy obaj
w Oslo, po pierwszym w życiu mojego ojca locie samolotem.
Byłem już na paru wielkich imprezach,
zwiedziłem sporo krajów, poznałem różne
zwyczaje. Norwegowie lekko jednak zaskoczyli mnie sposobem kibicowania. To nie tylko
powszechne zainteresowanie sportem i identyfikowanie się ze swoimi reprezentantami. Na
obiekty przychodzą tłumy, najczęściej całymi
rodzinami i prawie każdy z chorągiewką lub
innym narodowym symbolem. Atmosfera jest
daleka od dramatyzmu, cieszą się sukcesami,
ale nie rozpaczają po porażkach. Nade wszystko jednak Norwegowie fantastycznie bawią się
sportem, same zawody są sposobem na przyjemne spędzenie czasu.
Co jeszcze mile zaskakuje, to niezwykle pozytywne i obiektywne nastawienie do wszystkich konkurentów. A już my, Polacy, powinniśmy być ostatnimi do narzekania. Małysz
ma tutaj status herosa, a o jego popularności
świadczy choćby wielka kampania reklamowa
sieci telefonicznej, której jest główną twarzą.
Nawet Kowalczyk, ze swoją niewyparzoną buzią, cieszy się przynajmniej szacunkiem, a nawet lekką sympatią. Generalnie, Norwegowie
nas lubią. Ciekawe, jak obraz ten zmienią lub
utrwalą nasi rodacy, których ok. 100 tysięcy przybyło ostatnimi laty do pracy nad fiordy.
Same wrażenia z mistrzostw są niezapomniane. Piękne areny zapełnione tłumem znających się na rzeczy kibiców. Doświadczeni organizatorzy, potrafiący zadbać
o wyłącznie miłe wrażenia gości. Porządek,
świetna komunikacja i informacja, punktualność oraz sprawne przygotowanie i przebieg

konkurencji. Na dodatek radość z sukcesów
naszych bohaterów przeżywana z bliska, najczęściej pośród tłumu rodaków. Szczególnie
na skokach ilość biało–czerwonych była imponująca, a nasz doping dominujący. Najsympatyczniejsze było jednak wspólne polsko–
norweskie kibicowanie, cieszenie się samą
imprezą i sportowym świętem.
Spokojnie, jest się i do czego doczepić. Dla
przykładu do ceremonii medalowych, odbywających się wieczorami w centrum,
przy świetnej oprawie i ogromnej frekwencji. Uświetnianych jednak występami lokalnych „gwiazd” na poziomie festynu ludowego
w Pcimiu. Przesadna czasami dbałość o bezpieczeństwo i porządek doprowadzała niekiedy do denerwujących absurdów, ale trzeba
uszanować skandynawski porządek i sumienność. Potrzeba skrupulatnego zrealizowania
programu mistrzostw apogeum znalazła w sobotnie przedpołudnie, kiedy rozegrano zawody w warunkach uniemożliwiających widzom
jakiekolwiek śledzenia rywalizacji. Dlatego nikt nie miał skrupułów by skasować nasze
koszmarnie drogie bilety mimo mgły, umożliwiającej widoczność na dystansie max 25 metrów. Bez możliwości zwrotu kasy, obejrzenia
choćby telebimu lub tablicy wyników, wysłuchaliśmy radiowej relacji z biegu kobiet, zawodniczki widząc dwa razy po 3 sekundy.
Zrekompensowały nam to rozczarowanie pozostałe zawody, gdzie mieliśmy megamiejscówki i przyzwoitą pogodę. Podczas niedzielnych skoków drużynowych siedzieliśmy
tak blisko zeskoku, że większy powiew wiatru mógł zepchnąć lądujących na nasze głowy. W poniedziałkowym biegu Justyna finiszując prawie przebiegła po naszych butach.
Uprzedzając oczywiste pytanie odpowiadam:
nie, nic nie mogłem zrobić z Marit. Po prostu
wcześniej przewrócił mnie oddech nadbiegającej astmatyczki.
Piszę to we wtorkowy poranek, tuż przed
opuszczeniem pięknego Oslo. Pełen wrażeń sportowych i nie tylko. Mam nadzieję w dwóch kwestiach: że dla mojego Taty
moc emocji i wspomnień warte były stresu związanego z nieznanym, a dla nas wszystkich mistrzostwa przyniosą jeszcze wiele radości i wzruszeń. Choćby przeżywanych tylko w telewizji.
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HISTORIA

Żołnierze Wyklęci
Po raz pierwszy uczczono ich pamięć. Po latach, kiedy
byli określani mianem wywrotowców, bandytów leśnych
i przeciwników systemu komunistycznego
– mają swoje święto. Pierwszego marca obchodziliśmy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

MAŁGORZATA CYGNAROWICZ

Wyklęci przede wszystkim z pamięci. Prześladowani, upokarzani i mordowani, bo
ośmielili się sprzeciwić sowietyzacji Polski.
Z rąk komunistycznych służb specjalnych
zginęło 20 tysięcy żołnierzy tak zwanej drugiej konspiracji. Około 200 tysięcy było więzionych. Historia miała o nich zapomnieć. Nie
udało się jednak komunistom zatrzeć śladów
i wspomnień. Nawet długoletnia propaganda nie była w stanie osiągnąć tego celu. Sposobem na żołnierzy z PPAN była kulka w głowę i pochówek w nieznanych miejscach. Ich
rodziny były zastraszane i szantażowane. Jakikolwiek sprzeciw był tłumiony i karany.
Nienawiść wygrywała. Mściwość i pamiętliwość sowietów była bardzo mocna. Rodzina
Mizgałów z Nowego Sącza została zabita, bo
sowieci pomylili domy. Chcieli zemścić się
na kobiecie, która pogoniła ich grabiami. Nie
mieli przy sobie broni, więc sąsiadka Mizgałów uszła z życiem. Wrócili w nocy. Nikt nie
przeżył. Wszyscy członkowie rodziny, którzy
byli w domu – zginęli. Nie oszczędzili nawet
kobiety w ciąży.
Jest połowa lipca 1949 r., dwa tygodnie
temu aresztowano księdza Władysława Gurgacza. Robi się coraz niebezpieczniej. Żołnierze Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej czują na sobie oddech ubeków. Nie
tylko muszą się ukrywać – muszą też często zmieniać swoje kryjówki. Są zmęczeni,
czują strach, opadają z sił. Wiedzą, że niedługo mogą pożegnać się ze światem. Ufać
czy nie ufać – zadawali sobie pytanie, prosząc o pomoc. Zatrzymali się w Kunowie. Kazimierz Mółka („Szaman”), Alojzy Legutko

Kazimierz Mółka „Szaman”, Julian Twardowski „Rogacz” i Franciszek Mizgała „Promień” 13 lipca 1949 r.
(„Arion”), Julian Twardowski („Rogacz”)
i Franciszek Mizgała („Promień”) poprosili o schronienie Romana Urodę. Ten zgodził
się im pomóc. Pozwolił, żeby zatrzymali się
w jego stodole. Jeszcze tego samego dnia do
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Sączu dotarła wiadomość o nowej kryjówce żołnierzy. Podejrzewa się, że współpracownikiem UB był Uroda. Nie ma jednak
przekonywujących dowodów jego winy.
W nocy milicja zapukała do Wojciecha Podgórskiego z pytaniem, czy to dom Romana
Urody. Podgórski wyjaśnił, że Uroda mieszka obok. Milicja ostrzegła go, że za chwilę
rozpęta się strzelanina. Czterech członków
PPAN nie podejrzewając, co się szukuje, padło ze zmęczenia i zasnęło na strychu stodoły.

Między godziną 22 a 23 Alojzy Legutko obudził się i zszedł po drabinie. Nie zdążył postawić stopy na ziemi, a już dostał kolbą karabinu w głowę. Stracił przytomność. Rozległy
się strzały. Partyzanci nie mieli szans. Przewaga atakujących była przytłaczająca. „Rogacz” zginął na miejscu. „Szaman” i „Promień” jeszcze żyli, kiedy „Arion” wszedł na
strych, żeby sprawdzić, co stało się z kolegami. Milicja zmusiła woźnicę Józefa Michalika,
żeby zabrał zabitego i rannych do Nawojowej, gdzie mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. W czasie drogi dobito Kazimierza Mółkę. Prosił o wodę. Oficer włożył mu
w usta kolbę pistoletu, nie strzelił – udusił
go. Franciszek Mizgała zmarł z powodu odniesionych ran. Nie udzielono mu pomocy.

Ciała zamordowanych położono obok drogi
w Nawojowej. Twardowski i Mizgała pochodzili z tej wsi. Mółka mieszkał w Nowym Sączu na ulicy Nawojowskiej. Mieli być ostrzeżeniem dla mieszkańców, którym by przez
głowę przeszła myśl o działalności wywrotowej. Alojzy Legutko, jedyny z całej czwórki,
który przeżył – został skazany na dożywocie.
Tablica upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych znajduje się w kościele kolejowym w Nowym Sączu. Są na niej nazwiska, tych którzy
oddali swoje życie w walce o wolną Polskę.
Podziękowania dla Adama Borka
z Polskiego Towarzystwa Historycznego
za pomoc w dotarciu do materiałów
dotyczących zbrodni w Kunowie.
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Sądecki rynek nieruchomości (część I)

Taniej to już było
MACIEJ KURP*
Sądecki rynek nieruchomości jest
wprawdzie inny, niż w Warszawie,
czy Krakowie, ale także tutaj warunki dyktuje dziś kupujący. Nie
powoduje to jednak spodziewanego spadku cen.
Dosyć powszechnym uproszczeniem, by nie rzec błędem w postrzeganiu lokalnego rynku nieruchomości, jest opieranie się na
analizach ogólnopolskich. Istnieje
ich dosyć dużo, zwłaszcza w internecie. Praktycznie jednak wszystkie z nich bazują na danych pochodzących z kilku, maksymalnie
kilkunastu największych miast Polski. A w nich rynek jest zupełnie
inny, niż w Nowym Sączu i opiera
się przede wszystkich na segmencie
mieszkań, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pierwotnego. Czyli
nowego budownictwa, zwanego też
developerskim. Sytuacja ta jest jednym z powodów, iż w naszym regionie sektora nieruchomości nie dotknął tak dotkliwie niedawny kryzys
gospodarczy, a wahania cen na przestrzeni ostatnich kilku lat były nieznaczne. Najbardziej bowiem narażona na skutki kryzysu była i jest
działalność developerów, a tych jest
u nas niewielu. Na palcach jednej ręki
wymienić można bowiem sądeckie inwestycje w nowe mieszkania
lub domy, prowadzone z zamiarem
biznesowym. Jedyne osiedla mieszkaniowe, na Wólkach i na Błoniach,
zostało praktycznie wyprzedane.
Inne inwestycje, głównie w okolicach ul. Lwowskiej, to niewielkie obiekty, z kilkoma najczęściej
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mieszkaniami. Działalność developerską widać bardziej wśród nowych domów, zwłaszcza w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Nie ma
jednak ich zatrzęsienia. Nie powiodły
się też próby sprowadzenia do Nowego Sącza dużych graczy na rynku mieszkaniowym. Żadna z działających w Warszawie czy Krakowie
firm nie skusiła się perspektywą relatywnie mniejszego i bardziej ryzykownego zarobku na rynku sądeckim. Odmienną sytuację mamy
oczywiście w Krynicy, ale to zupełnie inna bajka.
Tak więc odprysk tego, o czym
słyszymy zewsząd, polegający na
spadku popytu, wielkich przecenach mieszkań i generalnie spadku cen dotknął niewielu i nie wpłynął w sposób decydujący na lokalny
sektor nieruchomości. A na nim
główną rolę odgrywa rynek wtórny, czyli handel nieruchomościami używanymi oraz budownictwo
indywidualne. Szczególnie znaczny
i trwały jest duży nacisk na budownictwo jednorodzinne. Za tym idzie
też większy niż w wielkich miastach
udział handlu ziemią w ogólnym obrocie nieruchomościami. Warto zauważyć także zjawisko pośrednio
tylko generujące obrót nieruchomościami, ale ważne dla całego budownictwa. Chodzi o znaczącą ilość domów budowanych na „ojcowiźnie”,
do których często przeprowadzają
się ludzie nie tylko z gniazd rodzinnych, ale też mieszkańcy blokowisk.
Oczywiście dla przeciętnego kupującego najważniejszy jest medialny przekaz o brzmieniu: „nieruchomości tanieją, a będą jeszcze tańsze”

i nie wnika on w to, jakiego specyficznego rynku, miejsca i segmentu
informacja ta dotyczy. Tymczasem
prawo popytu i podaży jest nieubłagalne, a sprzedający też nie w ciemię są bici. Dlatego należy wreszcie
przyjąć do wiadomości, że w Nowym Sączu taniej to już było.
Co ciekawe, ceny w Nowym
Sączu są z jednej strony stabilne,
z drugiej zaś zaskakująco wysokie.
W wyniku koniunktury gospodarczej sprzed kilku lat i gwałtownego
wzrostu ilości udzielanych kredytów, cena przeciętnego mieszkania na rynku wtórnym ukształtowała się na poziomie ok. 3 tys. zł za
metr kw., a w przypadku lokali nowych o ok. 1 tys. zł wyższym. Oczywiście, spadek popytu i możliwości
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nabywczych nieco przyhamować
musiał oczekiwania sprzedających,
ale obniżka ta była nieznaczna. Zaskoczeniem, zwłaszcza dla przyjezdnych, są stosunkowo wysokie
ceny mieszkań. Jest to druga strona
owej, wspomnianej wyżej, stabilności cen. Kilka lat wstecz całkiem
częste były przypadki sprzedaży
np. przez emerytów 60 metrowego lokum w Krakowie, kupno podobnego w Nowym Sączu za cenę
trzykrotnie niższą i odłożenie reszty
środków na spokojną starość. Dziś
te cenowe dysproporcje są znacznie mniejsze, przez co atrakcyjność naszego miasta dla przyjezdnych spada.
Trudno też nie zauważyć sporych
trudności w sprzedaży mieszkań,

których, jak wspomniałem, istnieje generalna nadpodaż. Kłopoty te dotykają przede wszystkim
towaru, którego na rynku jest najwięcej, czyli mieszkań wybudowanych w latach 70. i 80. w technologii wielkiej płyty, zlokalizowanych
na tzw. blokowiskach. W ich przypadku głównym atutem przy zamiarze sprzedaży pozostaje niska
cena. Kupujący może bowiem wybierać wśród sporej ilości podobnych ofert. Atutem tych mieszkań
jest bardzo dobra infrastruktura
osiedlowa (szkoły, sklepy, usługi
itp.) i dostępność komunikacyjna,
w tym także komunikacji publicznej. Coraz częściej jednak walory te
przegrywają w konkurencji z technologią (dotyczy to zarówno nowych budynków, jak i osiedli starszych, lecz budowanych z cegły),
stanem prawnym (pełna własność
kosztem prawa spółdzielczego),
otoczeniem (zamknięte, spokojne
enklawy mieszkaniowe kontra zatłoczone osiedla bez parkingów),
czy wreszcie z bezpieczeństwem
(brak chuliganerii osiedlowej, monitoring itd.). Klient, który może
sobie dziś w ogóle pozwolić na zakup mieszkania, często woli dopłacić do tych wygód i atutów, których
próżno szukać na największych sądeckich osiedlach.
(autor jest licencjonowanym
pośrednikiem i zarządcą
nieruchomości, zajmującym się
także doradztwem i ekspertyzami
w zakresie nieruchomości od 15 lat
prowadzącym Agencję Mediator
w Nowym Sączu).
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
3 MARCA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 10–14,
hala MOSiR, XIII Sądeckie Targi
Uczelni Wyższych; X godz. 15.30,
Oddział dla Dzieci SBP, „Z bajką
przez okrągły roczek” – spotkania z bajką dla przedszkolaków;
X godz. 19, BWA SOKÓŁ, Waldemar Malicki (solo), w programie: niespodzianki, wiele humoru
i dobrej muzyki.

4 MARCA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 16, Oddział dla Dzieci SBP, „Leśne duszki”– zajęcia literacko–teatralne
dla dzieci;

r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X godz. 16,
Pijalnia Główna, sala koncertowa,
koncert na zakończenie karnawału Sławek Wierzcholski i Nocna
Zmiana Bluesa.

5 MARCA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 17, Dom
Gotycki, 168. koncert z cyklu
„Wieczory w Muzeum – Historia
i Muzyka”, recital fortepianowy
Wojciecha Świtały;

r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X godz.
19.30, hala MOSiR, Gala Boksu z udziałem kryniczanina Pawła Kołodzieja.

6 MARCA

Kadr z filmu „Jej droga”

FOT. STOPKLATKA

ROZDAJEMY BILETY:
Wymień tytuły trzech filmów dokumentalnych wyreżyserowanych przez Jasmile Zbanic. Specjalnie dla naszych
Czytelników mamy podwójne zaproszenie do kina na film „Jej droga”. Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej
redakcji w poniedziałek, 8 marca, i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

r N OW Y S ĄC Z : X godz.
15.30,Oddział dla Dzieci SBP, „Kolorowa Biblioteka”–zajęcia plastyczno–literackie dla dzieci.

7 MARCA
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X godz.
14, Pijalnia Główna, Tymbark
Drinks Festival;

r S TA R Y S ĄC Z : X godz. 17, Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu,
„Muza Tiśnerowska” – spotkanie
z Wandą Czubernatową – poetką
z Raby Wyżnej.

8 MARCA
r S TA R Y S ĄC Z : X godz. 17, kino
SOKÓŁ, „Od początku do końca”
– spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem OSB;

r N OW Y S ĄC Z : X godz.18.30,

Mazaneca z zespołem „Za pięć
dwunasta”.

POLECAMY:
r 168. koncert z cyklu X „ W I E C Z O R Y W M U Z E U M – H I S TO R I A
I M U Z Y K A”. W wykonaniu Wojciecha Świtały (prof. Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach) będzie można usłyszeć: 2 Nokturny op. 48 nr 1 c–moll,
nr 2 fis–moll; 2 Ballady – nr 1 g–
moll op.23, nr 2 F–dur op.38; Scherzo b–moll op. 31 Fryderyka Chopina; VI Rapsodię węgierską F.Liszta.
Koncert odbędzie się 5 marca
w Domu Gotyckim. Wstęp wolny
za okazaniem wejściówki dostępnej w dn. 1–2 marca w godz. 8–15
w Dziale Edukacji ul. Lwowska 3.

MOK, sala kameralna, Klub Miłośników Muzyki Progresywnej
– koncert na dużym ekranie – Led
Zeppelin – Live At The Royal Albert Hall – 1970 r. .

3 MARCA:

10 MARCA

r N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ: godz.

r S TA R Y S ĄC Z : X godz. 17, kino
SOKÓŁ, „Który jesteś w niebie”
– koncert poezji śpiewanej Jacka

REPERTUAR KIN:

14, 15.45, Miś Yogi 3D (Nowa Zelandia, USA, animacja, dubbing),
godz. 17.30, 19.30, Czarny łabędź
(USA, thriller psychologiczny),

godz. 18.30, Turysta (USA, Włochy, thriller, dramat), godz. 19.45,
21.45 (25–26.02), godz. 16.15,
Och, Karol 2 (Polska, komedia),
godz. 20.30, Pewien Dżentelmen
(Norwegia, komedia), godz. 17,
20.15, Dwa Rembrandty w ogrodzie (Niemcy, dokumentalny, sala
studyjna), godz. 18.30, Hadewijch
(Francja, dokumentalny), godz.
21.30, Sanctum 3D (USA, thriller);
X KROKUS: godz. 16.15, 18.30,
20.30, Wojna żeńsko–męska (Polska, komedia obyczajowa);

r G O R L I C E : X WIARUS: (w poniedziałki kino nieczynne) godz.
17, Opowieści z Narnii: Podróż
Wędrowca do Świtu (fantasy,
przygodowy), godz. 19, Jak się pozbyć cellulitu (Polska, komedia);

r L I M A N OWA : X KLAPS: godz.
19, 21, Wojna żeńsko–męska (Polska, komedia);

r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X JAWORZYNA: godz. 14.20, 18, 20.10,
Wojna żeńsko–męska (Polska,
komedia).

4 – 9 MARCA:
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X JAWORZYNA: godz. 13.40, 15.50, Jak

zostać królem (Australia, W. Brytania, dramat historyczny,
napisy);

r G O R L I C E : X WIARUS: godz.
17, Opowieści z Narnii: Podróż
Wędrowca do Świtu (fantasy,
przygodowy), godz. 19, Jak się pozbyć cellulitu (Polska, komedia);
r L I M A N OWA : X KLAPS: godz.
21 (4.03), 16 (5.03), 19 (6.03), 17
(7.03), 18 (8,9.03), Jak zostać królem (Australia, dramat historyczny), godz. 19 (4.03), 18.20 (5.03),
21 (6.03), godz. 19, 21 (7.03), godz.
20 (8,9.03), Wojna żeńsko–męska
(Polska, komedia);

r N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ: godz.
15.30, 17.15, Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł (Polska, dramat), godz. 14, 15.45 (4, 7–9.03),
15.45 (5.03), 11, 12.30, 14, 15.45
(6.03), Miś Yogi 3D (Nowa Zelandia, USA, animacja, dubbing,
b.o.), godz. 17.30, 19.30, Czarny łabędź (USA, thriller psychologiczny), godz. 20.15, Jak zostać
królem (Australia, W. Brytania, dramat historyczny), godz.
16.15, Och, Karol 2 (Polska, komedia), godz. 18.15 (4–7.03), 18.15
(9.03), Pewien dżentelmen (Norwegia, komedia), godz. 17, Dwa

Rembrandty w ogrodzie (Niemcy, Polska, sala studyjna, dokument), godz. 18.30, 20.15, Hadewijch (Francja, dokumentalny,
sala studyjna), godz. 21.30, Sanctum 3D (USA, thriller), godz.
19.15, 21.15, Wojna żeńsko–męska (Polska, komedia obyczajowa), godz. 18.15, Jej droga (DKF
„KOT”, jedyny seans 8 marca, Austria, Bośnia i Hercegowina, dramat); X KROKUS: godz. 16, 18.15,
20.30, Sala samobójców (Polska,
animacja, thriller).

WARTO OBEJRZEĆ:
r J E J D R O G A : Luna (Zrinka Cvitešić) i Amar (Leon Lučev) są parą.
Ich związek narażony jest na nieustanne napięcie. Amar właśnie
stracił pracę z powodu nadużywania alkoholu. Luna nie może
spełnić swojego pragnienia, by
zajść w ciążę. Nadzieje na poprawę nadchodzą wraz z nową pracą
Amara w gminie muzułmańskiej
w Sarajewie, w której mężczyzna
musi zamieszkać. Pewnego razu
Luna postanawia odwiedzić męża
w wahhabickiej gminie i namówić
go do powrotu.
KINGA STUDZIŃSKA
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Sport

W Jedności siła
Kiedy Nowy Sącz będzie miał kadrowiczów w biegach narciarskich?
Zainteresowanie biegami narciarskimi w Nowym Sączu jest coraz większe. Sekcja tej dyscypliny sportu rozwija się w klubie
Jedność. Czy po latach posuchy
Nowy Sącz doczeka się kadrowiczów w biegach narciarskich?
Są podstawy do optymizmu, ale
i zmartwień.
W Jedności trenuje w tej chwili 38
dzieci i jeden młodzieżowiec. Chętnych jest prawie dwa razy tyle, jednak ilość trenujących ograniczona
jest ilością sprzętu na wyposażeniu
klubu. Władze sekcji narciarstwa
biegowego nie mają wątpliwości, że
wpływ na wzrost zainteresowania
tą dyscypliną sportu wśród dzieci
i młodzieży mają sukcesy Justyny
Kowalczyk, pochodzącej z Kasiny
Wielkiej. Moda na biegi narciarskie zawitała również do Nowego
Sącza, który ma przecież narciarskie tradycje. – Nowe kluby w narciarstwie biegowym powstają jak
grzyby po deszczu w wielu regionach Polski – przyznaje Maria Popieluch, trenerka Jedności. – Nawet tam, gdzie tradycje związane
z tą dyscypliną sportu były niewielkie. Biega coraz więcej dzieci i młodzieży. To bardzo pocieszające. Nowy Sącz również jest
bardzo aktywny. Nasz klub ma
już wyrobioną markę. Oczywiście
mamy też swoje problemy, głównie
z transportem na zawody. Do dyspozycji posiadamy bus na 9 osób.
Dlatego na zawody zabieramy zazwyczaj tylko ośmiu zawodników.
Musimy przeprowadzać selekcję
w klubie i wybierać najlepszych.
Na ważniejsze imprezy sportowe

często nasz skład jest liczniejszy.
Wówczas dzieci dowożą rodzice.
Radzimy sobie jak możemy i są
wyniki tych starań.
Jeszcze kilkanaście lat temu Jedność Nowy Sącz miała kadrowiczów w biegach narciarskich. Do
wielu zdolnych wychowanków należał m.in. Wiesław Cempa wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk
z Albertville (1992). Tamte dobre
czasy można już tylko wspominać. Dziś klub skupia się wyłącznie na pracy z dziećmi i młodzieżą.
W seniorskiej rywalizacji szczęścia
trzeba szukać gdzieś indziej. Jedną
z podstawowych przeszkód w rozwoju kariery sportowej w Nowym
Sączu są trudności pogodzenia nauki w szkole z treningami. – Do
momentu ukończenia gimnazjum
przez zawodników wszystko układa się dobrze – twierdzi Maria
Popieluch. – Treningi nie przeszkadzają im w realizacji obowiązku szkolnego. Potem sytuacja
się komplikuje. W nowosądeckich
szkołach średnich często obowiązuje bowiem zmiana popołudniowa. Takiej sytuacji nie można już
pogodzić z treningami. Wiązałoby się to ze zbyt dużą ilością
opuszczonych godzin w szkole,
a nauka powinna być na pierwszym miejscu. Poza tym treningi
wokół stadionu nie mogą zastąpić profesjonalnych tras narciarskich. Nic dziwnego, że młodzi
zawodnicy szukają swojej szansy w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i wyjeżdżają do innych
ośrodków narciarstwa biegowego. To w tej chwili jedyna droga,

Sławomir Szczecina, jeden z najzdolniejszych wychowanków
Jedności ostatnich lat FOT. WWW.KSJEDNOSCIOWYSACZ.PL

aby sądeccy zawodnicy osiągnęli
coś w tej dyscyplinie sportu.
Obecnie największe szanse na
powołanie do kadry ma Sławomir Szczecina. Jest wychowankiem
Jedności, ale aktualnie reprezentuje SMS Szczyrk, gdzie przeniósł się
po ukończeniu gimnazjum. W swojej karierze zdobył około 15 pucharów, 30 medali (m.in. Mistrzostw
Polski) i mnóstwo dyplomów. Na
nartach biega od trzeciej klasy
podstawowej.
Ostatnim sprawdzianem dla
młodych biegaczy sportowych
z Nowego Sącza był 62. Memoriał
im. Kornela Makuszyńskiego (popularnie nazywanym zawodami
Koziołka Matołka), gdzie wystartowało prawie 180 dzieci. Zawody odbyły się w okolicach średniej skoczni w Zakopanem. Jedność
reprezentowało 12 zawodników.
Złote medale w swoich kategoriach wiekowych wywalczyli: Dawid Damian (rocznik 2000), Karol Smajdor (rocznik 2001), Oliwia
Nowak (rocznik 2004). Brąz wywalczył Krystian Jasiński (rocznik
2001). Reszta zawodników znalazła
się w pierwszych dziesiątkach poszczególnych kategorii.
W tych samych zawodach startowała jeszcze inna drużyna z naszego regionu. W Kłodnem dzieci
trenują pod okiem znanego trenera Andrzeja Ruchały. W zawodach pierwsze miejsce wywalczyła Justyna Jurczak (rocznik
2000) a drugie Tomasz Długopolski (rocznik 2000) i Dorota Lachor
(rocznik 2000),
JACEK BUGAJSKI

Pierwszoligowcy ruszają po punkty
Zmienione jedenastki
Kolejarza i Sandecji
Dwie najlepsze drużyny piłkarskie
naszego regionu rozpoczynają rundę wiosenną. W I lidze Kolejarz
Stróże walczyć będzie o utrzymanie, a Sandecja o jak najwyższą pozycję w czołówce. Po ostatnim sparingu humory w Nowym Sączu nie
są najlepsze. Natomiast Kolejarza
na początek czeka bardzo trudny
sprawdzian.
W ostatnim sparingu przed
rundą rewanżową Sandecja

zremisowała z drugoligową Stalą Rzeszów 1–1 (bramka dla sądeczan padła po samobójczym trafieniu). Trener Mariusz Kuras po tym
spotkaniu był wyraźnie niezadowolony z postawy swoich podopiecznych. Stwierdził, że jego drużyna
nie przypominała czołowego zespołu I ligi. Przed inauguracyjnym
meczem rundy wiosennej w pierwszej jedenastce może dojść do sporych zmian. – Sandecja ma bardzo
szeroką kadrę i jest w kim wybierać – przyznał Mariusz Kuras.
– Podstawowa jedenastka powoli się krystalizuje, chociaż mam
jeszcze pewne wątpliwości na kilku pozycjach.

Przed pierwszym meczem Sandecja boryka się z problemami kadrowymi. Newralgicznym punktem podopiecznych Mariusz Kurasa
może być prawa strona. Z GKP na
pewno nie zagra Vladimir Kukol,
który doznał urazu szczęki. Również prawy obrońca Marcin Makuch
boryka się z kontuzją kolana, jednak prawdopodobnie będzie gotowy do gry w inauguracyjnym meczu wiosny.
Przypuszczalny skład Sandecji:
Różański (Kozioł) – Makuch, Frohlich, Zbozień, Borovicanin – Berliński (Janic), Gawęcki, Woźniak
(Cebula), Eismann – Chmiest (Kowalczyk), Aleksander.

Trudniejsze zadanie czeka Kolejarza Stróże, który na wyjeździe zmierzy się z wiceliderem,
Podbeskidziem Bielsko–Biała.
Rywale we wtorkowym meczu
ćwierćfinału Pucharu Polski sensacyjnie pokonali w Krakowie Wisłę 1–0. Podopieczni Marka Motyki chcą szybko wydostać się ze
strefy spadkowej. Kolejarza również nie omijają kontuzje. Z Podbeskidziem nie zagra Łukasz Kominiak i prawdopodobnie Szymon
Gruca. W ostatnim sparingu Kolejarz zmierzył się w Zakopanem
z czwartoligową Limanovią zwyciężając 4–1 (bramki: Socha, Mężyk, Staniek, Zawiślan).

Przypuszczalny skład Kolejarza:
Zarychta – Cichy (Basta), Szufryn,
Staniek, Walęciak – Gryźlak (Zawiślan), Niane, Stefanik, Madejski
– Mężyk (Zwiślan), Socha.
Mecze odbędą się w sobotę (5
marca): Sandecja – GKP Gorzów
Wielkopolski (godz. 15), Podbeskidzie
Bielsko–Biała – Kolejarz (godz. 17).
Spotkania ligowe mogą pokrzyżować niesprzyjające warunki atmosferyczne. W tej sprawie komunikat wydał PZPN. Jak informują
władze piłkarskie odwołany został
tylko jeden mecz: MKS Kluczbork
– Ruch Radzionków. O pozostałych
pojedynkach w dniu meczu zdecydują sędziowie.
(JABU)

16

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 3 marca 2011

Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Zielińska gwiazdorzy?

Pochodząca ze Starego Sącza Katarzyna Zielińska wraz z otrzymaniem
prestiżowej nagrody, jaką jest Telekamera dla najlepszej aktorki, najwyraźniej poczuła, że teraz to ona
rozdaje karty i razem ze swoją menedżerką zaczęła stawiać warunki,
które wprawiają w zdziwienie nawet stare filmowe wygi.
– Agentka artystki ciągle dzwoni do produkcji z nowymi wymaganiami, o których powinna wcześniej pomyśleć – żali się członek
ekipy powstającego właśnie filmu
„Listy do M.”.
I tak, raz nagle okazuje się, że po
Zielińską musi być wysyłany osobny
samochód, który dowiezie ją na plan,
bo starosądeczanka nie ma czasu rozbijać się po Warszawie, żeby zebrać
także innych aktorów. Później agentka próbuje przeforsować to, o czym
najwyraźniej zapomniała, negocjując
kontrakt, czyli godziny pracy swojej
podopiecznej. Aktorzy zwykle mają
zagwarantowany wypoczynek po
każdych 12 godzinach na planie. Jej
kontrakt takiego punktu nie zawiera, wobec czego musi pracować tyle,
ile chcą akurat producenci.
A to najwyraźniej stanowi dla
niej kłopot, bo od gali wręczenia

Czy to Maserak spłaca
długi jej męża?
N I E DY S K R E C J E . Jeden z kolorowych dzienników ogólnopolskich
ujawnił, że Rafał Maserak jest niesamowicie zaborczy wobec swojej
ukochanej, pochodzącej z Nowego
Sącza Anity Leśniak-Kopiec.
Znany tancerz obsesyjnie wręcz
pilnuje, aby jego partnerka nie
kontaktowała się z byłym mężem
– i to nawet w sprawach związanych z ich córeczką. Tymczasem jak udało się nam ustalić, to
Anita sama unika byłego męża,
ponieważ czuje się przez niego

skrzywdzona i to mimo że to ona
opuściła go zauroczona Rafałem.
Jeden z członków rodziny Anity
twierdzi, że po rozwodzie została sama z długami męża, które teraz musi spłacać. W jej sytuacji to
szczególnie trudne, bo wiążąc się
z Maserakiem zawiesiła swoją karierę fotomodelki topless i obecnie nie pracuje - zajmuje się wyłącznie wychowywaniem dziecka,
a ostatnio także bujnym warszawskim życiem towarzyskim u boku
gwiazdy parkietu. Tymczasem
nasz informator twierdzi wręcz, że

nawet opisywane w prasie mieszkanie na Mokotowie, które kobieta
dostała od swojego „ex” także jest
obciążone.
- Ona by wolała, żeby sobie to
mieszkanie wziął i żeby nie miała na głowie tych długów – twierdzi członek rodziny Anity.
Z naszych ustaleń wynika także, że kobieta nie wie nawet, gdzie
jej mąż, znany biznesmen, obecnie
przebywa.
- Może jest w Paryżu, może
gdzieś w Warszawie. Kto to wie?
– ma się zastanawiać Anita. (TASS)

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE FILMU „OCH, KAROL 2”

Ś W I ATOW E Ż YC I E . Do tej pory
skromna i nieśmiała, przyzwyczajona
do ciężkiej pracy i pełna pokory, z dnia
na dzień stała się prawdziwą gwiazdą
i… wygląda na to, że woda sodowa powoli uderza jej do głowy.

Telekamer jest prawdopodobnie najbardziej zapracowaną polską aktorką. Oprócz „Listów do M.” ma też na
głowie nagrania do serialu „Barwy
Szczęścia”, programu rozrywkowego „Kocham Cię Polsko”, a ostatnio
także do nowego show TVP2 „Bitwa na głosy”, które będzie prowadzić w duecie z Tomaszem Kamelem.
I aż dziw bierze, że w tej harówce
znajduje jeszcze czas na wspólne zakupy z Marzeną Rogalską, z którą podobno spędza ostatnio nawet więcej
czasu niż ze swoim ukochanym Wojciechem Domańskim.
(TASS)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

SMS
Śmie(r)ciowy interes
Skąd się biorą śmieci na ogół wszyscy wiemy, bo
sami je produkujemy. Każdy dom to w istocie mała
śmieciowa manufaktura. W ostatnim czasie zegar
biologicznej bomby tyka jakby głośniej, a pesymiści wieszczą podziemną eksplozję, mogącą zmieść
połowę Przetakówki. Co bardziej pamiętliwi przypominają, że wysypisko miało funkcjonować tylko do 2008 roku, zapominając, że prowizorki bywają najtrwalszą rzeczą na tym „ziemskim śmieci
padole”. Radni alarmują, mieszkańcy apelują, dyrekcja składowiska uspokaja. I komu tu wierzyć? Wszak głosu nie zabrał jeszcze najważniejszy

mieszkaniec tej dzielnicy i prezydent miasta w jednej osobie. Czy po ojcowsku uspokoi, że wszystko
jest pod kontrolą, a śmieci to prawdziwa żyła złota, przynosząca gminie spore zyski, czy też może
zatrwoży się wizją śmieciowych Pompei? Zobaczymy. Zastanawia jedno. Mimo że konsumujemy coraz więcej, ilość wywożonych przez mieszkańców odpadów zmalała ostatnio o 10 tysięcy
ton! I tak się ze smutkiem zastanawiam, jaka część
z nich trafiła na dzikie wysypiska pośród okolicznych lasów, łąk i ruczajów. A może sądecki, zionący smrodem smog to efekt domowego utylizowania przez komin?
(JARO)

Artur Puszko

