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TOYOTA KOBOS
ul. Tarnowska 130
Nowy sącz
tel. 18 441 50 50, www.toyota-kobos.pl

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

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

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

LIMANOWA ul.Kopernika 14 
tel/fax  18 330 11 67.
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PATRIOTYZM NIE WYSZEDŁ Z MODY
L str. 5

Łapówkarstwo 
w szkołach

 str. 10

Wychodźmy 
poza 
schematy
str. 8

URATOWALI 
DOM 
 przed 
zawaleniem  L str. 6

DZIŚ W GAZECIE ZNAJDZIESZ WYJĄTKOWĄ ZAKŁADKĘ 
DO KSIĄŻKI, PREZENT OD STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA
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MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99
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A TO C IEKAWE.  Zacznijmy 
od szybkiego konkursu. Co przed-
stawia to zdjęcie? Nowego Ipoda, 
a może odtwarzacz MP3 lub smart-
phona? Pudło! To najnowsza kolek-
cja pilotów do bram, wypuszczona 
na rynek przez firmę Wiśniowski.

Designerzy sądeckiego potenta-
ta w branży bram i ogrodzeń za-
proponowali nowoczesnego pilota 
w jedenastu kolorach. Oczywiście 
głównie z myślą o kobietach. Tym 
sposobem urządzenie, które do-
tychczas spełniało rolę wyłącz-
nie użytkową, stało się gadżetem 
ze świata mody.

– Nowa kolekcja pilotów 
do bram to wyjątkowe osiągnię-
cie w dziedzinie designu, ga-
dżet na miarę najnowocześniej-
szych trendów kolorystycznych 
i wzorniczych – mówi Katarzyna 
Świderska, dyrektor działu mar-
ketingu firmy Wiśniowski. – Ide-
alna, wyrafinowana forma pilo-
tów nacechowana jest dbałością 

o detal przy zachowaniu ergono-
mii i funkcjonalności.

Odpowiadający najnowszym 
trendom wygląd pilota to jed-
no, ale nie mniej ważne są jego 
walory techniczne. Jak infor-
muje producent, nowe nadaj-
niki oparte są na systemie Ke-
eLoq firmy Microchip Technology 
z kodem dynamicznie zmiennym. 
Gwarantuje to najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, ponieważ każ-
da transmisja kodu jest unikal-
na. Możliwość złamania kodu jest 
mniej prawdopodobna niż trafie-
nie 6 w Lotto. Aby mieć pewność 
stania się milionerem, należało-
by wysłać około 14 mln kuponów 
z różnymi kombinacjami, podczas 
gdy generowany kod daje aż 268 
milionów unikalnych kombinacji! 
Szansa powtórzenia się tej samej 
sekwencji kodu może więc nastą-
pić dopiero po 18 latach, jeśli bę-
dziemy używać nadajnik dziesięć 
razy dziennie.

(MIW)

Gustowny i dynamicznie zmienny

Jak realizować marzenia
(…) – Powinniśmy postawić na gospo-
darkę realną, w której będziemy po-
trafili wytwarzać produkty w naszych 
firmach. Nie jestem przeciwnikiem za-
granicznych firm, ale w naszym kraju 
powinny być przede wszystkim takie, 
które dysponują wysoką technolo-
gią i coś wnoszą do naszej gospodar-
ki. W przypadku produkcji prostszych 
produktów, nie jesteśmy głupsi od in-
nych narodów i też potrafimy je zro-
bić. Mamy genialnych inżynierów, na-
ukowców, potrafimy wszystko, tylko 
musimy stworzyć mechanizmy, które 
pozwalałyby nam zdobywać kapitał. 
Własny kapitał, który pozwoli się nam 
rozwijać. Musi być system ulg inwe-
stycyjnych, aby każdy Polak czy firma 
byli zmuszeni do inwestowania, byśmy 
– jakąkolwiek usługę świadczymy – od-
prowadzali do budżetu podatek. Tylko 
poprzez inwestycje możemy stworzyć 
duży budżet. To nas będzie zmusza-
ło do tworzenia nowych miejsc pracy, 
do rozwoju, do realizacji marzeń (…)

„Nie jesteśmy głupsi od innych” 
– „Rzeczpospolita” 1 marca 2013 r., frag-
ment wywiadu z Kazimierzem Pazganem, 

twórcą i właścicielem grupy Konspol.

N IE  DO ŚMIECHU.  Przed tygo-
dniem pisaliśmy trochę zażeno-
wani, jak to ostatnią sesję Rady 
Miasta zdominowała burzliwa, 
dwugodzinna debata o tym, ja-
kiego słowa użył radny Józef Hoj-
nor w stosunku do gości na sesji: 
palanty, czy też Planty? Życie nie 
znosi próżni. Ani się obejrzeliśmy, 
a już dopisało ciąg dalszy historii.

Otóż radni nie byli pierwsi, któ-
rzy zgubili się na tym niewielkim 
zielonym skwerku w centrum 
Nowego Sącza. Już w 2010 r. 
do sądeckich szkół trafił folder 
jednego z lokalnych biur podró-
ży, oferującego wycieczkę–lek-
cję historii pt. „Zapoznanie się 
z pomnikami Nowego Sącza”. 
Wycieczka kosztuje co prawda 
38 zł od łebka, ale warta jest 
każdych pieniędzy, bowiem 
w opisie trasy zwiedzania mia-
sta znajdujemy takie oto zdanie: 
„Przejście Palantami sądecki-
mi pod pomnik par tańczących 
(…)”. No to teraz wszystko się 
wyjaśniło! Już wiemy, dlacze-
go sądeccy radni mylą palantów 

z Plantami. Oni po prostu byli 
wcześniej na tej szkolnej wy-
cieczce i tak im zostało. Proste!

Osobna sprawa, że program 
wycieczki układał ktoś, kto nie 
tylko na wycieczki nie jeździł, ale 
chyba nawet do szkoły nie cho-
dził. Pierwsze zdanie programu 

brzmi bowiem: „Grupę oprowa-
dza św. Małgorzata z herbu mia-
sta Nowego Sącz”. Ładnie? Ale 
to nie wszystko, bo już w drugim 

Szły palanty przez Planty

zdaniu czytamy: „Uczniowie zapo-
znają się z historią osób bezpośred-
nio powiązanych z Nowym Sącze”. 
No i co sądzić o takiej wycieczce? 
Albo my jesteśmy palanty, albo ktoś 
tu nie zna odmianów.

(MICZ)
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Masz dość nieskutecznych terapii i wykonanych 
badań oraz straty czasu i pieniędzy, 

nieprzespanych nocy i kosztownych leków!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Przyjdź na badanie diagnostyczne całego organizmu 
lub poszczególnych narządów – wypróbowaną, skuteczną metodą aparatem Diacom

•  Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne dla dzieci 

i dorosłych.

•  Proponujemy indywidualne dobranie, odpowiedniej 

metody biorezonansowej, oraz preparatów ziołowych, 

które rozwiążą Twoje problemy zdrowotne. 

•  Nasza propozycja jest skuteczną pomocą dla dzieci 

i dorosłych we wspomaganiu leczenia schorzeń:

UKŁADU POKARMOWEGO, UKŁADU KRĄŻENIA I RUCHU, CUKRZYCY, NERWICY, UKŁADU POKARMOWEGO, UKŁADU KRĄŻENIA I RUCHU, CUKRZYCY, NERWICY, 

NADWADZE, ALERGII, PROBLEMÓW SKÓRNYCH ORAZ CHORÓB NOWOTWOROWYCHNADWADZE, ALERGII, PROBLEMÓW SKÓRNYCH ORAZ CHORÓB NOWOTWOROWYCH

BIO COLLECTION ul. Jagiellońska 12, lok. 6, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax. 18 471 30 20, kom. 600 904 536, 600 904 532

www.biocollection.plwww.biocollection.pl

Jest to światowej klasy najnowsze, najdoskonalsze i skuteczne urządzenie 
emitujące impulsy elektromagnetyczne.
Generator można dowolnie programować w zależności od potrzeby 
wyemitowania określonych częstotliwości biorezonansowych, indywidualnie 
dla każdej osoby, które skutecznie niszczą patogeny.
Po zakończeniu kuracji generatorem KAŻDY powinien bezwzględnie 
oczyścić i zregenerować swój organizm w czym skutecznie pomagamy 
dobierając odpowiednie zestawy preparatów ziołowych (suplementów) 
lub metodę biorezonansową. 
Po likwidacji, patogenów generatorem RPZ-14 w celu przywrócenia 
prawidłowego funkcjonowania organizmu należy zastosować 3 etapy: 
•  OCZYSZCZENIE i usunięcie z organizmu wszystkich zlikwidowanych 

generatorem patogenów
•  ODŻYWIENIE - odżywić tj. uzupełnić niedobory potrzebnych organizmowi 

witamin i minerałów
•  REGENERACJA - zregenerować poprzez samoregenerację organizmu 

i stabilizację wszystkich funkcji jego komórek, wykorzystując dostarczane 
do organizmu dodatki żywieniowe (suplementy). Przywrócenie zdrowia 
przy wykorzystaniu rezerwowych sił samego organizmu.

Unicestwia wirusy, bakterie, pasożyty, komórki nowotworowe i rakowekt iakt i

Generator RPZ-14 

likwiduje skutecznie 

komórki rakowe

INWESTYCJE.  Gdyby spełniły się 
w najbliższym czasie plany i zapowie-
dzi, to Sądecczyzna miałaby komplet-
ny system najważniejszych dróg. Przez 
„najbliższy czas” rozumiemy w tym 
wypadku rok 2020, choć niektórymi 
drogami pojedziemy wcześniej. 

Trudno powiedzieć, czy dla sądeczan 
ważniejsze są obwodnice miasta, czy 
raczej szybsze połączenie z Krako-
wem. Wiadomo już, że zdecydowanie 
bliżej jest do tych pierwszych inwe-
stycji, co ucieszy na pewno miesz-
kańców po drugiej stronie Dunajca. 
Na dobre wiadomości czekano latami, 
a przełomowy okazał się luty. 

Obwodnica północna 
Najszybciej realizacji jest tzw. ob-

wodnica północna, choć jakieś pół 
roku temu wiceprezydent Gwiżdż 
wyraził opinię, że nie doczekamy 
się jej nawet za 20 lat. Tymczasem 
decyzja o dofinansowaniu projektu 
złożonego do Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego przez Nowy Sącz już 
właściwie zapadła. Doszło również 
do spotkania i porozumienia w tej 
sprawie na linii prezydent Ryszard 
Nowak i marszałek Marek Sowa, 
bo choć pieniądze daje resort Elżbie-
ty Bieńkowskiej, to przez Urząd Mar-
szałkowski można w sprawie roz-
działu pieniędzy sporo wskórać. Tak 
więc ratusz w najbliższych dniach 
może triumfalnie ogłosić, że budo-
wa ruszy w przyszłym roku i w poło-
wie 2015 pojedziemy nowym mostem 
przez Dunajec. Obwodnica warta 
80 mln zł (68 mln zł dofinansowa-
nia i 12 mln zł kredytu zaciągniętego 
przez miasto) będzie drogą główną 
ruchu przyspieszonego, która po-
łączy drogę krajową nr 75 na skrzy-
żowaniu ulicy Tarnowskiej i Wito-
sa z ulicą Marcinkowską. W miejscu 
tego skrzyżowania powstanie ron-
do, a na drugą stronę Dunajca prze-
jedziemy mostem. Decyzja środowi-
skowa oczywiście jest, a na początku 
lutego Miejski Zarząd Dróg ogłosił 

przetarg na aktualizację dokumen-
tacji technicznej, bo zamiast dwóch, 
trasa ma mieć jednak jedną nitkę. 

Obwodnica zachodnia
Po dość długich bojach, udało się 

wreszcie wydać decyzję środowisko-
wą dla tzw. obwodnicy zachodniej 
Nowego Sącza, czyli sześciokilome-
trowego traktu od ronda w Brze-
znej po planowane rondo w Biczy-
cach Dolnych. Ale tu do sukcesu 
jest znacznie dalej. Przypomnijmy, 
że pierwszą decyzję uchyliło Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze 

w Nowym Sączu, bo zaskarżyło ją 
kilka rodzin ze Świniarska, Chełmca 
i Podrzecza. Teraz mieszkańcy znów 
studiują mapy wyłożone w Urzędzie 
Gminy w Podegrodziu. Mają czas 
do 21 marca. Jeśli znów będą odwo-
łania, dokumentacja po raz kolejny 
trafi do szefa SKO Macieja Ciesielki. 
Pieniądze są (13 mln euro gwaran-
tuje marszałek), ale czasu nie ma, 
bo inwestycja musi być rozliczona 
do 2015 r. Inwestor, czyli powiat no-
wosądecki, wyłonił już nawet wyko-
nawcę, ale Skanska wypowiedziała 
umowę ze względu na przeciągające 
się procedury administracyjne. 

Połączenia południkowe 
Sprawą znacznie grubszego kali-

bru są inwestycje idące w miliardy, 
a dotyczące – jak to ładnie ujął w któ-
rymś momencie wicemarszałek Ro-
man Ciepiela – połączeń południko-
wych Małopolski. Tutaj walka toczy 
się o szybką komunikację Sądecczy-
zny pośrednio ze światem, a bezpo-
średnio z Krakowem, czyli alterna-
tywną szybką drogę nr 75 Brzesko 
– Nowy Sącz – Muszynka. W grze 
o kawałek unijnego tortu Sądecczy-
zna ma konkurentów, bo na mapie 
najważniejszych połączeń potrzeb-
nych Małopolsce, opracowanej przez 
krakowską pracownię Altrans, jest 
jeszcze choćby droga Tarnów – Gor-
lice – Barwinek. Ta mapa jest bardzo 
ważna, bo jej ostateczny kształt bę-
dzie rzutował na podział euro w la-
tach 2014–2020. Gorlice i sąsiednie 
samorządy z Podkarpacia na pewno 
nie będą lobbować za drogą Brzesko 
– Muszynka, bo interesu w tym nie 
mają żadnego. Walka będzie ostra, 
bo jasne jest, że wszystkie drogi na-
rysowane na mapie przez projek-
tantów z Altransu na realizację nie 
mają najmniejszych szans (mówi 

się jeszcze m.in. o drodze Gorlice 
– Nowy Targ). Z prostej przyczyny. 
Każdemu ministrowi zadrży ręka 
przy podpisywaniu decyzji o budo-
wie nowej „75”, która ma koszto-
wać 4 mld zł, a cóż dopiero mówić 
o wszystkich głównych potrzebach 
drogowych Małopolski.  (RAF)

Drogi przez mękę

Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka
Klasa drogi: GP – główna ruchu 
przyspieszonego
Łączna długość drogi – 99,52 km
Obiekty inżynieryjne – 26 szt.
Liczba węzłów i skrzyżowań – 32 szt.
Szacunkowy koszt realizacji – 4 140 
374 752 zł
Brzesko – Nowy Sącz 3 317 140 320 zł
Nowy Sącz – Muszynka 943 236 372 zł
Kolor czerwony: najbardziej optymalny 
przebieg drogi,
Kolor różowy: opracowywane warianty. 

Węgierska na bis 

Zofia Pieczkowska, była wieloletnia 
radna Nowego Sącza i wiceprezy-
dent w latach 2002–2006: – Decy-
zja ostateczna w sprawie obwodni-
cy północnej jeszcze nie zapad ła, ale 
bardzo się cieszę, że sukces jest bli-
sko. Co prawda szkoda, że tak póź-
no, ponieważ była na to szansa 4 
lata temu. Ale lepiej późno, niż wca-
le. Co do obwodnicy zachodniej, 
to prędzej czy później ona powsta-
nie. Grunty są wykupione, a jeśli 
GDDKiA nie będzie zainteresowa-
na swoim odcinkiem, to mogłoby 
to zrobić województwo. Nie mamy 
wokół Nowego Sącza jeszcze drogi 
wojewódzkiej. Oczywiście do kom-
pletnego układu komunikacyjne-
go sądeckich obwodnic brakuje 
jeszcze południowej. Szkoda, że już 
nie przygotowuje się dokumenta-
cji – powinno się działać w tej spra-
wie co najmniej od roku. Wtedy za-
mknęłoby się kółeczko wokół Sącza. 
Myślę, że jest szansa, by obwodnicę 
południową wykonać do 2020 roku. 
Do pełni komunikacyjnego szczę-
ścia brakowałoby jeszcze tylko Wę-
gierskiej–bis. Co do szybkiego połą-
czenia Nowego Sącza z Brzeskiem, 
to nie jestem fantastką. Szybki trakt 
przed 2020 rokiem nie powstanie, 
ale to nie znaczy, że nie trzeba dzia-
łać. Uczulam, by przygotować jak 
najwięcej dokumentów. Kiedy się 
występuje o dofinansowanie, trzeba 
mieć mocne argumenty w ręku.

KOMENTARZ

R E K L A M A
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PRODUCENT:

SKILLEDBIKE  Sp. z o.o.

Olszanka 109

33-386 Podegrodzie 

784 010 088

18 447 95 86

SKLEP PATRONACKI

JM BIKE SERVICE

ul. Cesarczyka 2

Stary Sącz 

tel. 18 446 24 06

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!

NOWO OTWARTY SKLEP

Ubieraj się modnie ...i tanio!
Odzież damska, męska, obuwie, dodatki FIRM: 

ZARA • BERSHKA • ATMOSPHERE • PULL AND BEAR
ZAPRASZAMY Nowy Sącz ul. Lwowska 17

F ILM.  Zakończyły się 
zdjęcia do dokumen-
talnego filmu o ks. prof. 
Józefie Tischnerze pod 
tytułem „Jego ocza-
mi”. Premierę zapla-
nowano na 22 marca 
w Żywcu. Fragmenty do-
kumentu będzie można 
zobaczyć 8 marca pod-
czas VII Starosądeckich 
Dni ks. prof. Tischnera. 

Reżyserem niezależnej 
produkcji jest Szymon 
Wróbel. „Jego oczami” 
to nietypowe spojrzenie na histo-
rię ks. Józefa Tischnera. Głównym 
bohaterem filmu jest jego brat, Ka-
zimierz Tischner, który kultywu-
je dorobek księdza profesora. Film 
ma pokazać widzowi miejsca, 
z którymi kapłan był szczególnie 
związany.

– Nie pokazujemy zdjęć ar-
chiwalnych, pokazujemy to, 

co zostało po księdzu Tischnerze 
– mówi Szymon Wróbel. – A zo-
stało między innymi 37 szkół Ti-
schnerowskich, hospicjum czy 
izba pamięci księdza profesora 
w starosądeckim Muzeum Regio-
nalnym. Ten film, w mojej opi-
nii, może być głosem młodych 
w dyskusji o Kościele. Pokazu-
jemy postać księdza, który wolał 

być zawsze wśród ludzi i dla lu-
dzi, niż ubrać na siebie biskupie 
insygnia. Chciałbym, żeby każdy, 
kto obejrzy film, pomyślał: „Sko-
ro on tak mógł, ja też dam radę”. 

Film trwa niecałe sto minut. 
Będzie emitowany głównie w ki-
nach studyjnych i na specjalnych 
prelekcjach. 

MONIKA CHROBAK 

Ratusz nie jest od wydawania wyroków 
Znalezienie miejsca postojowego w centrum Nowego Sącza w godzi-
nach pracy graniczy z cudem – uważają sprzedawcy okolicznych skle-
pów. Choć wokół pełno samochodów, ich lokale wcale nie są pełne 
kierowców i pasażerów – potencjalnych klientów. Można podejrzewać, 
że większość aut jest własnością pracujących w pobliżu urzędników, 
bankowców, nauczycieli. Zdaniem kupców, brak miejsc postojowych 
przyczynia się do bankructwa kolejnych przedsiębiorstw zlokalizo-
wanych w centrum. Witryny pełne są tabliczek: „do wynajęcia”. Wła-
ściciele sklepów apelują do prezydenta miasta, by przywrócił parking 
na ul. Piotra Skargi w godz. od 9 do 15. Argumentują, że natężony ruch 
zaczyna się tam dopiero przed 16., a nowe miejsca parkingowe dadzą 
nadzieję, że będą z nich korzystać ich klienci. Ale czy na pewno? Pro-
blem nie zrodził się dziś. Od kilku już lat sądeczan przyciągają promo-
cjami sklepy wielkopowierzchniowe i galerie, a niedaleko centrum wy-
rasta kolejna. Jeśli nikt nie wymyśli strategii reaktywacji starówki, 
czeka ją powolna śmierć. Pracownikom ratusza miejmy nadzieję woda 
sodowa po wizycie ekipy serialowej „Prawo Agaty” do głowy nie ude-
rzyła i mają świadomość, że miejsce ich pracy stało się sądem tylko 
na chwilę. Że nie są od wydawania wyroków i skazywania na śmierć, 
ale od wydawania pozwoleń tym, którym się naprawdę chcę. Jeśli więc 
sami nie są na tyle łebscy, by reaktywować centrum, niech chociaż nie 
przeszkadzają tym, którzy – myśląc oczywiście również o swoich inte-
resach – chcą dobra Nowego Sącza. 
 (PEK)

SMSKs. Tischner widziany „Jego oczami”
Podczas VII Starosądeckich 
Dni Księdza Józefa Tischne-
ra, trwających do 9 mar-
ca, oprócz prezentacji filmu 
„Jego oczami”, zaplanowa-
no także spotkanie z przyja-
cielem ks. Tischnera, z by-
łym redaktorem naczelnym 
„Tygodnika Powszechne-
go” – ks. Adamem Boniec-
kim. Gościem będzie także 
publicysta i prezes Fundacji 
im. Brata Alberta ks. Tade-
usz Isakowicz–Zaleski.

R E K L A M A

OGŁOSZENIE DROBNE

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 
- produkcja, montaż. 
Tel. 696-027-993.

BRYKIET DRZEWNY 
- producent, c.o., kominki. 
503-313-788.

R E K L A M A

ĆWIERĆ WIEKU Z TALENTAMI 

JUB ILEUSZ.  100 wykonawców, 120 osób zaangażowanych w przygotowanie 
i ona jedna - niezastąpiona od 25 lat  Barbara Porzucek. 1 marca poprowadziła 
już XXXVII Festiwal Młodych Talentów, gdzie prezentują się śpiewający, tańczą-
cy i grający na różnych instrumentach czy w kabaretach uczniowie I Liceum i I 
Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu. 
Za swoje zaangażowanie Barbara Porzucek otrzymała podczas finałowego kon-
certu laureatów Drabinę Kariery z 25 szczeblami. Od początku w wyławianiu 
młodych talentów pomaga jej mąż Aleksander, który przewodniczy Radzie Ar-
tystycznej Festiwalu. Został uznany za Supertalent Ćwierćwieczek. I bynajmniej 
nie dlatego, że go uczniowie docenili, stwierdził, iż tegoroczny poziom wystę-
pów licealistów i gimnazjalistów był wysoki. Na szczególną uwagę zasłużył duet 
perkusistów: Emil Kiełbasa i Kuba Szkaradek, którzy wykonali utwór własnej 
kompozycji „Pociąg do bębnów”. Otrzymali nagrodę publiczności i dyrektora 
szkoła. Barbara Porzucek zwraca uwagę również na prowadzących. Oni rów-
nież muszą wykazać się niemałym talentem. Tegoroczną imprezę poprowadzi-
li: Julia Kaczmarczyk, Izabela Kozubińska, Bartek Korwin, Oskar Handzel, Mate-
usz Piekarski i Przemysław Drożdż.  (EDU)
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Przedszkole 
a bezrobocie
Jak poinformowało Radio Kra-
ków, gmina Gródek nad Dunaj-
cem wychodzi naprzeciw potrze-
bom bezrobotnych. W ramach 
pomocy osobom pozostającym 
bez pracy w tej gminie uchwalo-
no, że ich dzieci będą mogły bez-
płatnie korzystać z publicznego 
przedszkola. Intencja z pewno-
ścią chwalebna, ale pozosta-
je pytanie, czy ten pomysł, aby 
na pewno ma sens? Dotychczas 
wiedzieliśmy, że powierzanie 
dzieci przedszkolnej opiece jest 
ważne dla ludzi zapracowanych, 
ale dlaczego dla bezrobotnych? 
Jeśli istnieją jakieś dobre strony 
pozostawania bez pracy, to pew-
nie głównie ta, że można wię-
cej czasu poświęcić wychowa-
niu dziecka i dłuższe przebywanie 
razem z nim. Zapracowane mat-
ki często narzekają na zbyt małą 
ilość czasu, jaką mogą poświę-
cić dzieciom. To koszt uboczny 
robienia zawodowej kariery. No 
więc po co bezrobotnym mat-
kom darmowe przedszkole? Jeśli 
tylko po to, żeby rano odprowa-
dzić tam dziecko i samej siedzieć 
w domu, to pomysł jest faktycz-
nie kiepski.

(KCH)

SMS
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NOWOŚCI  WYDAWNICZE.  Rok 
temu postawili leśny posteru-
nek na Dworcu Centralnym w War-
szawie i rozdawali spieszącym się 
na pociąg ulotki na temat żołnie-
rzy wyklętych. W tym roku Signum 
Temporis „Stowarzyszenie do Rze-
czy” postanowiło zainteresować 
tematem najmłodszych. Wydało 
dla dzieci książkę „Rycerze lasu”, 
której współautorką jest pocho-
dząca z Łącka Joanna Gajewska. 

– O żołnierzach wyklętych mówi 
się stosunkowo od niedawna. 
Przywraca się ich nazwiska. 
Osobiście bardzo mnie to cieszy. 
Wciąż jednak nie było publikacji, 
która zainteresowałaby tematem 
najmłodszych. Postanowiliśmy 
to zmienić – mówi autorka jed-
nego z opowiadań. 

Joanna Gajewska przed-
stawia historię „rycerzy lasu” 
z perspektywy młodego chłop-
ca, który sam poznaje ją dzię-
ki opowieści starca. Nie padają 
tu konkretne miejsca i nazwi-
ska. – Moim celem było dotrzeć 
do najmłodszych. Pokazać ideę. 
Stąd dużo w opowiadaniu sym-
boliki – dodaje Gajewska.

Pochodząca z Łącka autorka 
na co dzień pracuje w branży tu-
rystycznej w Warszawie. Od za-
wsze jednak interesowała się 

historią, a temat żołnierzy wy-
klętych często powracał w opo-
wieściach rodzinnych. Jej babcia 
wspominała, jak to raz w tygo-
dniu u niej w domu odbywa-
ło się wielkie pieczenie chleba, 
po który przychodzili wysłanni-
cy z lasu. – Może nie bezpośred-
nio, ale chociaż pośrednio moja 
rodzina też walczyła o naszą 

wolność – mówi Joanna Gajew-
ska, przyznając, że te opowie-
ści kształtowały jej świadomość 
historyczną i patriotyzm. Dziś 
sama próbuje krzewić tę ideę. 
– Działaniami, które podejmu-
jemy wraz ze Stowarzyszeniem 
do Rzeczy, chcemy pokazać, 
że patriotyzm wcale nie wy-
szedł z mody – stwierdza. 

Z książką „Rycerze lasu”, li-
terackim debiutem Joanny Ga-
jewskiej i Weroniki Zaguły, mieli 
okazję zapoznać się już warsza-
wiacy. Z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych Stowarzyszenie zorgani-
zowało w stolicy spotkanie dla 
dzieci. Pochodząca z Łącka pa-
triotka nie wyklucza przyjazdu 
w rodzinne strony, by i tu zapre-
zentować działania Signum Tem-
poris. – Wcześniej musimy zna-
leźć fundusze na dodruk książki, 
bo z pustymi rękami nie przyja-
dę – zapewnia. 

(EDU)

Patriotyzm nie wyszedł z mody

Autorki pierwszego w Polsce opowiadania dla dzieci o żołnierzach 
wyklętych, od lewej Weronika Zaguła i Joanna Gajewska.
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AKCJA.  Ściany blisko dwustuletniego 
domu państwa Chromczaków złapał 
już grzyb. Przegniła podłoga. Budy-
nek groził zawaleniem. Ocalał dzięki 
wsparciu sądeckiej Fundacji Renovo. 

– Wciąż nie mogę uwierzyć, że tylu 
jest dobrych ludzi wokół nas – mówi 
80–letnia Stanisława Chromczak, 
wchodząc do domu w Cyganowi-
cach koło Starego Sącza, gdzie miesz-
ka wraz z 52–letnim synem Zbignie-
wem. 2 marca oficjalnie zakończyły 
się prace remontowe pierwszego bu-
dynku, odnowionego dzięki wspar-
ciu Fundacji Renovo. Założyło ją 
trzech sądeczan, by charytatywnie 
pomagać ubogim rodzinom, któ-
rych nie stać na remont mieszkania.

– Dom państwa Chromczaków 
był w bardzo złym stanie. Groził 
zawaleniem, a rodzina nie mia-
ła pieniędzy na remont – uzasad-
nia wybór Łukasz Koczenasz, pre-
zes Fundacji Renovo. – W pierwszej 

kolejności zrobiliśmy wylewkę, 
bo podłoga była bardzo zniszczo-
na, odświeżyliśmy ściany, wsta-
wiliśmy również nowe meble.

Fundacji udało się znaleźć bli-
sko 30 firm i przedsiębiorców, któ-
rzy chętnie wsparli akcję, której ideę 

sądeczanie zaczerpnęli z amerykań-
skiego programu. Jedni zaoferowa-
li sprzęt, inni ręce do pracy. W tym 
roku Fundacja chce w ten sposób 
pomóc jeszcze kilku rodzinom. 

– Wierzymy w dobro, któ-
re wraca – mówi Mateusz 

Mrozowski, członek zarządu 
Fundacji Renovo. – Żeby zmie-
niać świat, trzeba najpierw za-
cząć od siebie. Takim działaniem 
przywracamy godność rodzinom 
i – mam nadzieję – inspirujemy 
do pomagania innym.

Chromczakom na widok od-
nowionego mieszkania odbiera 
mowę, łzy stają w oczach. Dziękują 
wszystkim za pomoc. Za to, że nad-
chodzące święta spędzą w pięknie 
odświeżonym domu. 

 MONIKA CHROBAK 

SPRAWY I  LUDZ IE .  40–hektaro-
we osuwisko w Popardowej Wyżnej 
koło Nowego Sącza zagraża znaj-
dującym się tam budynkom. Ich 
mieszkańcy powinni zostać prze-
siedleni, ale większość nie wyra-
ża zgody na opuszczenie swoich 
domów. 

Osuwiska na Sądecczyźnie ru-
szyły podczas powodzi – jednej 
z największych w 1997 r. i ostat-
niej w 2010 r. Efekty osuwającego 
się gruntu są coraz bardziej do-
tkliwe dla mieszkańców w gmi-
nie Nawojowa, gdzie są trzy 
aktywne osuwiska. Dwa o wiel-
kości ponad dwóch hektarów 
co jakiś czas niszczą drogę gmin-
ną i zagrażają wodociągowi oraz 
dwóm budynkom mieszkalnym. 
Największe z nich jest w Popar-
dowej Wyżnej. Ziemia osuwa się 
na prawie czterdziestu hektarach 
i jest niebezpieczna dla sześciu 
gospodarstw. 

– Na naszym domu są licz-
ne ślady pęknięć i co najgorsze 
budynek co jakiś czas się osu-
wa – mówi Łukasz Kosała. – Aby 
zatrzymać ten proces, poniżej 
domu zbudowaliśmy specjalny 
mur oporowy. Nie mamy jednak 
pewności, czy to pomoże, kiedy 
nadejdą ulewne deszcze. 

Na terenie Popardowej została 
już opracowana karta osuwisko-
wa. W ubiegłym roku przeprowa-
dzono badania geologiczne. Komi-
sja wojewódzka oceniła, że tylko 
dwa z trzech istniejących osuwisk 
są możliwe do stabilizacji. Naj-
większe nie zostanie objęte tym 
procesem. Jedynym rozwiąza-
niem jest przesiedlenie rodzin tam 
mieszkających. Gmina może liczyć 
na pomoc rządową w wysokości 80 
procent kosztów budowy nowych 
budynków mieszkalnych. – Sta-
bilizacja prawie czterdziestohek-
tarowego osuwiska nie jest moż-
liwa, ze względu na zbyt wysokie 

koszty i brak pewności, że to się 
uda – wyjaśnia Stanisław Kiełbasa, 
wójt Nawojowej. – Jedynym wyj-
ściem byłoby przesiedlenie miesz-
kańców, ale na to sami już muszą 
wyrazić zgodę. Nikt nikogo nie 
może do tego zmusić. 

 Mieszkańcy nie kryją nieza-
dowolenia, że został wyznaczo-
ny teren osuwiskowy. Większość 
nie zamierza się przeprowadzać. 
Kolejni planują nawet budowę 
tu domów.

– Mam już prawie 70 lat, miesz-
kamy na tym terenie od wielu 
pokoleń i nigdzie stąd nie pójdę 
– mówi Janina Dobosz. – Starych 
drzew się nie przesadza.

Władze Nawojowej otrzyma-
ły promesę rządową w wysokości 
ponad 70 tys. zł na opracowanie 
dokumentacji stabilizacji dwu-
hektarowego osuwiska w Popar-
dowej. Inwestycję planują zreali-
zować w przyszłym roku.

(MCH)

KRS:  0000039177399177

Przekaż 1% 
SĄDECKIEMU HOSPICJUM

PRZEKAŻ 1% PODATKU na
Stowarzyszenie Kobiet 

do Walki z Rakiem Piersi

Europa Donna w Nowym Sączu

Organizację Pożytku Publicznego

KRS 0000089251

Nasze konto: 83 1160 2202 0000 0000 2351 5893

Fundusze uzyskane z 1% przeznaczamy na badania mammografi czne. 

Rak wcześnie wykryty jest wyleczalny. Pokonajmy go razem!

Raz w miesiącu sama zbadaj swoje piersi.

Raz w roku zgłoś się do lekarza, który zbada Twoje piersi.

Po 40-tym roku życia przynajmniej raz na 2 lata wykonaj 

badanie mammografi czne

Instytut InBIT zaprasza

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

 na dofi nansowany z UE 200 godzinny  

Kurs

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
w ramach projektu 

„ZAKSIĘGUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

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

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

Dodatkowo uczestnicy otrzymują:
  poczęstunek, materiały dydaktyczne, 

pakiety szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu

REKRUTACJA trwa do 08.03.2013r.!!!

ZAPRASZAMY DO NOWEGO 

PUNKTU REKRUTACYJNEGO

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

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

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

R E K L A M A

W Popardowej pękają ściany budynków 

Uratowali dom przed zawaleniem 

R E K L A M A

Przed remontem Po remoncie
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M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y  U R Z Ę D U  M I A S T A  W  K R Y N I C Y - Z D R O J U

GOSPODARKA.  Ubojnia z Mosz-
czenicy Wyżnej koło Starego Sącza, 
podejrzewana o dodawanie koniny 
do wołowiny, jest pod lupą proku-
ratury. Sprawdzani są również po-
średnicy odpowiedzialni za przewóz 
i przechowywanie mięsa. Zakład 
dostarczał produkt do gulaszów 
wołowych i hamburgerów do krajów 
Europy Zachodniej. 

Aferę ujawnił niemiecki tygodnik 
„Der Spiegel”, wskazując, że mię-
so wołowe z dodatkiem końskiego 
miało pochodzić ze starosądeckiej 
firmy. Jej prawnik Tomasz Darow-
ski, komentując w ub. tygodniu 
sprawę dla DTS, stwierdził, że nie 
mogło dojść do pomieszania rodza-
jów mięsa, co potwierdzają badania 
i kontrole: – Zresztą konina to za-
ledwie promil w działalności za-
kładu – mówił. Firma wydała spe-
cjalne oświadczenie do mediów, 
odrzucając wszelkie oskarżenia 
pod swoim adresem. 

Prokuratura Rejonowa w No-
wym Sączu, która zajęła się spra-
wą, bada całość dowodowej do-
kumentacji firmowej w tym 
dokumentację wysyłkową. Firma 
dostarczała mięso między innymi 
na rynek irlandzki. Sprawdzani 
są również pośrednicy, którzy byli 

odpowiedzialni za przewóz towaru 
czy jego przechowywanie.

 – Musimy odtworzyć, jaką 
drogę przebyło zakwestionowane 
mięso między zakładem w Mosz-
czenicy Wyżnej a odbiorcą w Ir-
landii, i skontrolować firmy po-
średniczące w sprzedaży, a także 
te, które odpowiadały za transport 
i przechowywanie mięsa czy jego 
konfekcjonowanie – mówi proku-
rator Waldemar Kriger. 

Prokuratura również sprawdza, 
co stało się ze znaczną ilości koni-
ny, która została zakupiona przez 
starosądecką firmę od rumuńskich 
dostawców. Mięso miało być eks-
portowane na Słowację.

– Nie wykluczamy możliwo-
ści popełnienia przestępstwa 
poświadczenia nieprawdy czy 
fałszowania dokumentów. Moż-
liwym jest również wariant sfał-
szowania mięsa poza granicami 
Polski bez udziału polskich kon-
trahentów – dodaje Waldemar 
Kriger.

Wstępna kontrola weteryna-
ryjna do tej pory nie potwierdziła, 
że w starosądeckim zakładzie do-
dawano koninę do wołowiny. Służ-
by weterynaryjne sprawdziły do-
kumenty, a także pobrano próbki 
na obecność białka DNA końskiego 

z partii, które były wysyłane 
do krajów Europy Zachodniej. 

– W tych próbkach nie wykryli-
śmy oszustwa łączenia mięsa wo-
łowego z koniną – mówi Mariusz 
Stein, powiatowy lekarz wetery-
narii w Nowym Sączu. – Kontro-
la będzie jednak cały czas trwała, 
bo zgłaszają się kolejne firmy, któ-
re twierdzą że mięso z dodatkiem 
koniny mogło pochodzić z zakładu 
w Moszczenicy Wyżnej. 

 W całym kraju służby wetery-
naryjne sprawdzają kilkadziesiąt 
firm. W trzech polskich zakładach 
w województwie: mazowieckim, 
łódzkim i warmińsko–mazurskim 
w mięsie wołowym już znaleziono 
końskie DNA. Wykryto je w 3 spo-
śród 121 próbek mięsa. 

Zamówienia polskich producen-
tów i eksporterów mięsa od czasu 
ujawnienia afery spadły o prawie 
30 procent. Konina jest uważana 
za jedno z najzdrowszych mięs, ale 
jest tańsza od wołowiny. Co rów-
nie istotne, nie każda narodowość 
uznaje koninę za mięso do jedze-
nie. Myśl o zjedzeniu koniny, może 
budzić podobną odrazę, jak w na-
szej kulturze, chęć zjedzenia mię-
sa psiego. Ujawniony proceder ma 
znamiona oszustwa finansowego. 

MONIKA CHROBAK 

Prokuratura odtwarza drogę 
wołowiny do Irlandii 

A TO CIEKAWE. – Pol-
skie Davos, pijalnie, 
woda, poranne space-
ry – tak prezenter po-
gody Bartek Jędrzejak 
zachwalał Krynicę–

Zdrój w niedzielnym programie Dzień 
Dobry TVN. Powodem wizyty ekipy 
telewizyjnej była nietypowa promo-
cja uzdrowiska, na jaką zdecydowały 
się jego władze. Krynica–Zdrój ma być 
tłem jednego z odcinków popularnego 
serialu „Prawo Agaty”.

Od czwartku (28 lutego) do nie-
dzieli kolejno: hotel „Krynica”, restau-
racja „Domek w Dolinie”, stok Jawo-
rzyna Krynicka, ul. Zieleniewskiego, 
Małopolanka, Deptak zamieniały się 
w plan zdjęciowy. W uzdrowisku gościli 
aktorzy „Prawa Agaty”: Agnieszka Dy-
gant, Daria Widawska i Leszek Lichota. 
Do serialowej ekipy na czas kręcenia 
promującego uzdrowisko odcinka do-
łączyła pochodząca stąd Miss Polski 
Katarzyna Krzeszowska. W serialu za-
gra… siebie. 

– Po prostu będę sobą, Miss Pol-
ski. Szczegółów scenariusza nie mogę 
zdradzić – mówi kryniczanka, która już 

zapewniła uzdrowisku niemałą pro-
mocję. Bo przecież tak piękna dziew-
czyna musiała dorastać w równie 
pięknym miejscu. 

Władze Krynicy–Zdroju są prze-
konane, że udział uzdrowiska w me-
dialnym przedsięwzięciu ściągnie 
tu jeszcze większą liczbę turystów. 
Serial „Prawo Agaty” ogląda – jak wy-
licza burmistrz Dariusz Reśko – ponad 

trzy miliony osób. – Krynica zostanie 
zaprezentowana w wyjątkowy spo-
sób, więc z pewnością korzyści takiej 
promocji będą wymierne – stwierdza 
burmistrz. 

Przypomina, że nie pierwszy raz 
Urząd Miejski w Krynicy–Zdroju współ-
pracuje ze stacją TVN. Dodajmy, że nie 
pierwszy też raz w uzdrowisku gościli 
wspomniani aktorzy. Jak zdradzili, czę-

sto odwiedzali Krynicę. – Przyjeżdża-
łam jako dziecko do pensjonatu Wisła 
–wspomina Agnieszka Dygant, a Leszek 
Lichota zimą szusuje tu na nartach. 
W kręconym w weekend odcinku gra 
jednak osobę, która dopiero co zaczy-
na przygodę z nartami. Daria Widawska 
z kolei gościła w uzdrowisku podczas 
Festiwalu im. Jana Kiepury. 

Pozostaje zaprosić wszystkich wi-
dzów TVN na emisję odcinka „Prawo 
Agaty” filmowanego w Krynicy–Zdro-
ju. Premiera 9 kwietnia, powtórka 14 
kwietnia. 

(PROM)

Krynica-Zdrój bohaterką serialu „Prawo Agaty”

Lachy i laszki w telewizyjnych show
WWW.KL IKNI J .TU.  Kolejni sąde-
czanie próbują zainteresować sobą 
i swoimi talentami jurorów popular-
nych show telewizyjnych. W sobotę 
widzowie TVN mieli okazję zobaczyć 
występ 20–latki Natalii Gawlas z No-
wego Sącza w „X–Faktor”. 

Niebawem w „The voice of Poland” 
zaprezentuje się Beata Dobosz, któ-
ra już brała udział „Bitwie na gło-
sy” TVP. Z kolei w grudniu na ca-
sting w Zakopanem do „Must be 
the music” zgłosili się Lachersi i do-
stali na drugi casting do Warszawy. 
Czy sądecki zespół grający na la-
chowską nutę pomyślnie przeszedł 
eliminacje? 

Tego grupa zdradzić nie może. 
Bez względu na efekty ich wystąpie-
nia w stolicy, już odsyłamy do stro-
ny internetowej youtube.com, gdzie 
po wpisaniu w wyszukiwarkę ha-
sła „Lachersi”, można dowiedzieć 

się co nieco o zespole i muzyce, jaką 
propaguje.  

O ile trudno nam ocenić poziom 
talentu 20–latki, która wystąpiła 
w „X–Faktor” (notabene przeszła 
kolejny etap), o tyle z przekonaniem 
mówimy o profesjonalizmie mu-
zycznym członków zespołu Lacher-
si. Wystarczy dodać, że jego wokali-
sta Tomasz Jarosz jest absolwentem 
Wydziału Artystycznego – Muzy-
ka Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach filia w Cieszynie i pracuje 
w Orkiestrze Reprezentacyjnej Stra-
ży Granicznej jako muzyk – solista. 

Talentu nie brakuje też Beacie Do-
bosz – prywatnie córce sądeckiego 
radnego Grzegorza Dobosza – która 
miała już okazję pochwalić się swo-
im wokalem w programie TVP „Bi-
twa na głosy”, a teraz próbuje swoich 
sił w „The voice of Poland”. Odcinek 
programu z udziałem sądeczanki zo-
baczymy niebawem.  (SIC)

Zespół 
„Lachersi” 
FOT. DOROTA 

CZOCH 
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– Brama garażowa na wybiegu?
– Prawie. Stawiając przez lata 

nacisk na udoskonalanie techno-
logii naszych produktów, firma 
nie przywiązywała tak ogrom-
nej wagi do promocji marki. Ma-
jąc ugruntowaną pozycję na ryn-
ku, jeśli chodzi o jakość, w końcu 
możemy zadbać o to, na co tro-
chę przyznam brakowało cza-
su. Zaprojektowaliśmy cykl wy-
darzeń, które będą łączyć markę 
WIŚNIOWSKI z szeroko rozu-
mianym designem. Zaczęliśmy 
od konkursu dla Architektów 
WIŚNIOWSKI HOME DESIGN, 
a już w najbliższy piątek odbędzie 
się Gala WIŚNIOWSKI Fashion 
Show, promująca design produk-
towy. Mercedes ma swój Fashion 
Week, wzorujemy się więc trochę 
na najlepszych, choć w naszym 
pokazie weźmie udział jeden pro-
jektant – to znaczy ja. 
– A może prezes firmy po prostu 
pozwala zrealizować kaprys swo-
jej córki...

– Nieprzypadkowo zajęłam się 
realizacją tego pomysłu. W koń-
cu uda się połączyć w pełni to, 

czym zajmowałam się do niedaw-
na w firmie – czyli wizerunkiem 
marki – z moją pasją i wykształ-
ceniem. Ukończyłam marketing 
i zarządzanie w Wyższej Szko-
le Biznesu w Nowym Sączu i Fa-
shion Institute of Design and 
Merchandising w Los Angeles, 
gdzie nie tylko uczułam się pro-
jektowania, ale też prowadzenia 
biznesu w branży modowej. Było 
to dla mnie bardzo ważne do-
świadczenie, które chce połączyć 
z realiami firmy, mimo że po-
zornie moda i branża budowlana 
mają niewiele cech wspólnych. 
Rodzice z pewnością pomogli mi 
rozwinąć moją pasję. Teraz tro-
chę chcę przed sobą udowodnić, 
że ich inwestycja we mnie, jest 
w stanie się zwrócić i przynieść 
profity. A wychowanie w rodzi-
nie, która rozkręciła taki biz-
nes, ma na pewno swoje blaski 
i cienie. 
– Cienie?

– Rodzice zawsze mają mniej-
sze lub większe oczekiwania wo-
bec swoich dzieci. Myliłby się 
ten, kto sądzi, że mogłam zawsze 

robić to, na co miałam ocho-
tę, a tata spełniał każdą moją 
zachciankę. On osiągnął sukces 
i jest dla mnie niewątpliwie wzo-
rem. Jest też dla mnie moty-
wacją, żeby najwięcej wymagać 
od siebie. Długo zastanawiałam 
się nad tym, co chcę robić w ży-
ciu. W takich sytuacjach człowiek 
wraca do dzieciństwa, marzeń. 
Uczyłam się rysunku u Magdaleny 
Skowronek. Pamiętam, że chcia-
łam zobaczyć każdy dom w oko-
licy, więc może byłby ze mnie 
niezły architekt. Bardziej jed-
nak ciekawił mnie design, który 
daje możliwość przejęcia kontroli 
nad całością projektu od począt-
ku do końca. Zdecydowałam się 
więc na projektowanie mody. Po-
nieważ spełniam się w tym, uzna-
łam, że będzie to dla mnie lep-
sze i szybciej też będę mogła się 
tym zająć. 
– Jakimi więc osiągnięcia-
mi możesz się pochwalić jako 
projektantka?

– Dopiero zaczynam. Pokaz, 
który przygotowałam dla na-
szej marki, jest moim pierwszym 

dużym projektem. Szkołę ukoń-
czyłam dwa lata temu. Plany 
o stażu u mojej ulubionej pro-
jektantki Iris van Herpen w Ho-
landii, na który udało mi się 
dostać, zweryfikowało ży-
cie. Pół roku temu urodziłam 
syna, więc zdecydowałam zła-
mać pewne zasady, które wy-
niosłam ze szkoły w Los An-
geles. Mówiono nam, że zanim 
zaczniemy projektować, po-
winniśmy odbyć staż u innych 
projektantów, by nie ryzyko-
wać i uczyć się nie na swoich, 
a cudzych błędach. Teraz szko-
da mi na to czasu. Mottem szko-
ły było też: „Think out of the 
box”, co w tłumaczeniu dosłow-
nym znaczy „myśleć poza pu-
dłem”, czyli poza schematami. 
Muszę więc zaryzykować i za-
cząć działać. O sukcesach trudno 
jeszcze mówić. Mogę co najwy-
żej pochwalić się, że ukończyłam 
FIDM jako honorowy student, 
z wysoką średnią. Wygrywałam 
liczne konkursy organizowane 
przez uczelnię. Torba promująca 
szkołę mojego pomysłu zdobyła 

pierwsze miejsce i była sprze-
dawana we wszystkich filiach 
uczelni w Kalifornii.
– W Stanach czułaś, że działasz 
na własne konto?

– Pytasz o protekcję? W USA 
jesteś kompletnie anonimo-
wy. Na moje sukcesy na uczelni 
sama zapracowałam sumienno-
ścią i samodyscypliną wyniesio-
ną z domu. 
– Teraz pracujesz na swój sukces 
na polu zawodowym. Czym zasko-
czysz podczas jutrzejszego pokazu?

– Wszystkiego zdradzić nie 
mogę. To pokaz mody zainspiro-
wany możliwością materiałów, 
które są wykorzystywane przy 
produkcji bram i ogrodzeń w fir-
mie Wiśniowski. Pracuję nad pro-
jektami od trzech miesięcy. 
– Moda–rzeźba?

– Chciałabym kiedyś użyć 
w stosunku do moich projek-
tów określenie haute couture. 
Tylko nieliczni mogą go uży-
wać. We Francji to nazwa praw-
nie chroniona, zarezerwowana 
dla najlepszych. 

Rozmawiała (ART)

Wychodźmy poza schematy
O wychowaniu w rodzinie biznesmena, presji osiągnięcia sukcesu i dziecięcych marzeniach ROZMAWIAMY  z 26–letnią ANNĄ 
WIŚNIOWSKĄ – córką właściciela i założyciela marki WIŚNIOWSKI – która na specjalny projekt promocyjny przedsiębiorstwa 
– Wiśniowski Fashion Show – przygotowała pokaz mody  

Ukończyłam 
marketing 
i zarządzanie 
w Wyższej 
Szkole Biznesu 
w Nowym Sączu 
i Fashion Institute 
of Design and 
Merchandising 
w Los Angeles, 
gdzie nie tylko 
uczyłam się 
projektowania, ale 
też prowadzenia 
biznesu w branży 
modowej
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80 procent szkół w całej Polsce jest 
skorumpowana przez wydawnic-
twa i hurtownie rozprowadzają-
ce podręczniki szkolne – uważają 
sądeczanie, którzy pół roku temu 
założyli Fundację Europejska Ini-
cjatywa Obywatelska – Polska Bez 
Korupcji i zbadali sprawę. 

ROZMOWA  z MATEUSZEM 
GÓROWSKIM, prezesem 
Fundacji 

–O praktykach wydawców podręcz-
ników mówi się od lat. Rodzice narze-
kają na ceny szkolnych książek, ale nie 
dochodzą przyczyny, nie buntują się. 
Fundacja postanowiła zbadać sprawę i…

– …I wnioski są przerażające. Wy-
jaśnię tylko, że Fundacja powstała, 
by zająć się tą sprawą. Wraz z osoba-
mi działającymi teraz w fundacji za-
chodziliśmy w głowę, jak to możliwe, 
że tyle płacimy za podręczniki dzie-
ci. Od znajomych nauczycieli dowie-
dzieliśmy się, w jaki sposób są wy-
bierane wydawnictwa. I choć to oni 
powinni podejmować decyzje, 
w praktyce dyrektorzy szkół przej-
mują inicjatywę. Jaka jest skala zja-
wiska, dowiedzieliśmy się po prze-
prowadzeniu badań. Do setek miast 
i gmin w całej Polsce wybranych loso-
wo wysłaliśmy jako Fundacja wnioski 
z prośbą o dostęp do informacji pu-
blicznych. Prezydenci, burmistrzo-
wie przekazali je szkołom, które im 
podlegają. Wniosek zawierał między 
innymi pytania, czy szkoła otrzy-
mała od wydawnictw czy hurtowni 

książek sprzęt elektroniczny, spor-
towy itp.? Jakie były podstawy prze-
kazanie tego sprzętu? Odpowiedzi nas 
zaskoczyły. Dostaliśmy tysiące doku-
mentów i faktur z potwierdzeniami, 
że szkoły przyjmowały przedmioty 
warte kilka tysięcy złotych. To zna-
czy zgodnie z tym, co na fakturze, 
kupowały za 1 zł plus VAT. Do tego 
były dołączane umowy, których je-
den z paragrafów mówił na przykład, 
że szkoła otrzymuje laptop, rzutnik 
czy odtwarzacz, ale w zamian dekla-
ruje korzystać z danego podręczni-
ka przez trzy lata. W chwili zerwania 
umowy, musi zapłacić pełną kwotę 
za przekazany sprzęt. Takie deklara-
cje podpisują dyrektorzy. 
– Z jednej strony mogłoby to być z korzy-
ścią dla rodziców, gdyby z tych podręcz-
ników mogli korzystać po roku młod-
sze dzieci. 

– Mogłoby. Ale niestety większość, 
o ile nie wszystkie podręczniki dziś 
zawierają w sobie ćwiczenia. Dzieci 
po nich piszą i tak książka nie może 
być przekazana młodszemu rodzeń-
stwu. To kolejny problem. Za moich 
czasów podręcznik był czymś świę-
tym. Nie można było po nim pisać. 
Z jednej książki korzystało jeszcze 
wielu uczniów w kolejnych latach. 

– Ilu sprawdzonych przez Fundację szkół 
dotyczy proceder?

– Z zebranych przez nas danych 
wynika, że 80 procent szkół jest 
w to umoczonych.
– Zmonopolizowało to rynek? Zawiera-
ne umowy dotyczą tych samych wydaw-
nictw czy różnych? 

– Wnioskujemy, że powstała gru-
pa wydawnictw, które dążą do mo-
nopolizacji rynku. Jest ich około pię-
ciu. Ciężko mi uwierzyć, że działają 
one charytatywnie i proponują sprzęt 
dla szkół zupełnie za darmo. Kto był-
by w stanie pozwolić sobie na wy-
datek setek tysięcy rocznie na takie 

prezenty. Teraz już się wyjaśniło, dla-
czego zestaw podręczników do szkoły 
kosztuje 500 zł. Tak zwana renta ko-
rupcyjna jest wliczona w koszty ksią-
żek. Płacą więc rodzice. 
– Które to wydawnictwa?

– Nie jesteśmy organem, który 
może podawać do publicznej wia-
domości nazwy firm ani szkół, któ-
re przyjęły takie korzyści majątkowe.
– Pana zdaniem to nie chwyt marketin-
gowy, a łapówka?

– W mojej opinii takie działanie 
może naruszać art. 228 kodeksu kar-
nego, który mówi o łapówkarstwie 
czynnym i biernym. Dyrektorzy tłu-
maczą się, że nie mieli świadomości, 
bo przecież sprzętu nie zabierali dla 
siebie, więc to nie łapówkarstwo ani 
korupcja. Niestety korzyść można 
przyjąć dla siebie, ale też osoby trze-
ciej. Tu stroną trzecią jest placówka 
oświatowa. Przypomina to sprawę 
lekarzy, którzy w zamian za przepi-
sywanie pacjentom leków danej fir-
my farmaceutycznej, czerpali profity. 
Czy to marketing? Podobnie z firma-
mi komputerowymi, które chciały 
zasponsorować sprzęt komputero-
wy urzędom skarbowym i policji. We 
wszystkich tych działaniach można 
mówić o akcjach marketingowych, 

ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że podszyte są one czymś więcej.
– Zdajemy sobie sprawę i nic z tego nie 
wynika. 

– I to jest straszne. Panuje ciche 
przyzwolenie na tego typu prakty-
ki. Niestety nie leży już w naszych 
kompetencjach rozstrzyganie, czy 
to korupcja.
– Fundacja zgłosiła sprawę o możliwość 
popełnienia przestępstwa?

– Wystosowaliśmy blisko 30 takich 
zawiadomień. W dziesięciu przypad-
kach zajęła się już nimi prokuratura. 
– A jak działania Fundacji przyjęła mini-
ster oświaty?

– Efekt naszej pracy trafił na biur-
ko pani minister. Chcieliśmy, by 
sprawdziła, jak wygląda sprawa 
sprzedaży podręczników, jak dzia-
łają wydawnictwa. Pisma trafiły tak-
że do NIK i Państwowej Izby Książki. 
Od minister nie otrzymaliśmy kon-
kretnej odpowiedzi. Sprawą mie-
li zająć się kuratorzy. Wysłaliśmy 
więc pisma do wszystkich kurato-
rów. Część stwierdziła, że rozstrzy-
ganie tych spraw nie leży w ich kom-
petencjach, inni – w Lublinie czy 
Katowicach – wydali zakaz przyjmo-
wania sprzętów przez szkoły od wy-
dawnictw czy hurtowni.

R E K L A M A

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

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

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

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

infolinia 525 225 525

Wielkanocna po¿yczka od rêki
�do 1500 z³

na zaj¹ca bogatego

na Dyngusa udanego

na co tylko chcesz

�

�

�

NOWY S¥CZ , ul.Sobieskiego 14 A/3, tel. 183 348 037, 504 747 102 

W każdy czwartek 
w sądeckiej restauracji 

McDonald’s McDonald’s 
wraz z zamówionym 
zestawem otrzymasz 
„Dobry Tygodnik 

Sądecki”. 

Zafunduj sobie 
podwójną 
przyjemność!

WAŻNY TEMAT 

Łapówkarstwo w szkołach

FOT. KG

POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob-fi nance.pl

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat
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1. W niedzielę widziałem 
bociana w Wojnarowej. 
Wiadomo, w Wojnaro-

wej różne cuda lubią się dziać, 
więc dlaczego nie bocian na śnie-
gu? Teraz jednak myślę, że to chy-
ba była fatamorgana. Skoro lu-
dzie wędrujący przez pustynię 
widzą oazy, tylko dlatego, że chcą 
je zobaczyć, to ludziom od czte-
rech miesięcy spacerujących wy-
łącznie po śniegu, może się nawet 
bocian przewidzieć. Chyba to był 
jednak biały worek, który zacze-
pił się o gniazdo, a nie wytęsknio-
ne ptaszysko.

2. Kiedy chodziłem 
do szkoły, pani pytała 
nas na lekcji przyrody, 

po czym poznamy, że nadchodzi 
wiosna? No i koleżanki aktywist-
ki z pierwszych ławek na wyścigi 
krzyczały, że po baziach, ptasz-
kach i po jakichś kwiatkach za-
kwitających przy drodze. Teraz 
dzieci wiosnę poznają po czymś 
innym. W przydrożnych ro-
wach spod śniegu wychyla-
ją się nieśmiało (albo całkiem 

śmiało) współczesne przebiśnie-
gi. Czyli wszystko to, co nasi ro-
dacy od jesieni wyrzucili przez 
okna pędzących samochodów. 
Są podobno specjaliści potrafią-
cy wróżyć ze śmieci, grzebiący 
w tym celu w workach wyrzuca-
nych przez celebrytów. Jak pu-
dełko po jogurciku zero procent, 
to wiadomo, że aktorka katuje się 
dietą, a jak puste butelki, to jasne 
jest, że aktor ostro daje w palnik, 
bo nie ma propozycji nowych ról. 
Gdyby więc okolicznej ludności 
powróżyć ze śmieci, które wy-
rzuciła do przydrożnych rowów, 
to wychodzi nam, że przez ostat-
nie miesiące zajmowała się głów-
nie chlaniem. Najczęściej piwa 
puszkowego, którego etykie-
ty wskazują, iż najchętniej wle-
wamy w siebie gatunki, które 
powstały raczej w wyniku płu-
kania beczki po prawdziwym pi-
wie, niż w efekcie warzenia i fer-
mentacji. Co tam jeszcze w tych 
rowach można wiosną znaleźć, 
przemilczymy, bo wiadomo, 
że gazetę czytają również dzieci.

3. Za kilka tygodni szkol-
na dziatwa wyle-
gnie masowo z worka-

mi i w rękawicach ochronnych 
zbierać te śmieci z przydroż-
nych rowów. Ma to oczywiście 
jakiś sens, bo jak oni tego nie 
zrobią, to kto ten śmietnik po-
sprząta? Prawdopodobnie jed-
nak jedyne, co z tych zajęć te-
renowych zapamiętają, to fakt, 

że skoro śmiecą niemal wszyscy, 
to oni też tak będę kiedyś robić. 
Bo to taki polski zwyczaj. Po nich 
również kiedyś posprzątają ja-
kieś dzieci. Sprzątanie rowów 
po innych to tradycja przeka-
zywana z pokolenia na poko-
lenie. W Niemczech, w Austrii 
albo – nie daj Boże – w Szwaj-
carii dzieci nie sprzątają przy-
drożnych rowów. Bo tam nikt 
nie wyrzuca przez okno butelek 
i osranych pampersów. U nas jest 
lepiej – można do rowu wyrzu-
cić wszystko, czego nie udało się 
zimą spalić w piecu, trując sąsia-
da i siebie samego. Puszek po pi-
wie, ciągle nie spalamy, ale nie-
bawem i ten problem pewnie 
ktoś rozpracuje.

Kończąc wątek przydrożnych 
rowów. Jeśli właśnie opubliko-
wano raport, z którego wyni-
ka, że w Polsce najwięcej w Eu-
ropie śmieci trafia na wysypiska, 
bo najsłabiej segregujemy, to ja 
w taki raport nie wierzę! Prote-
stuję! Jak to słabo segregujemy? 
Przecież w rowach po prawej 
stronie drogi zwykle leżą pusz-
ki, a po lewej plastikowe pety 
i szkło. Da się?

4. O straży miejskiej i jej 
wpływie na poprawę 
stanu naszego bez-

pieczeństwa napisano już gru-
be tomy, dlatego dodawanie 
tutaj choćby jednego jeszcze 
zdania, byłoby daremnym zu-
żywaniem atramentu. Byłoby, 

gdyby nie fakt, iż w ciągu jed-
nego tylko tygodnia w naszym 
mieście pojawiły się na ten te-
mat dwie opinie, tak od siebie 
odległe jak Nowy Sącz od No-
wego Jorku. Komendant straży 
miejskiej przekonywał, że po-
trzeba więcej funkcjonariu-
szy i więcej pieniędzy, a bę-
dzie nam się żyło lepiej. Z kolei 
Ruch Palikota w tym samym 
czasie głosił teorię odwrot-
ną – będziemy bezpieczniej-
si i bogatsi, kiedy municypal-
nych całkiem zlikwidujemy. No 
i co ma teraz wiedzieć z tego 
sądecki Kowalski? Nie wie nic, 
albo wie tyle, ile sobie wyro-
bił zdania na podstawie oso-
bistych doświadczeń ze Strażą 
Miejską. Jedni będą strażni-
ków chwalić, inni nie cierpią 
za jakieś uciążliwości, które ich 
od straży spotkały. Czy straż 
miejska jest potrzebna w No-
wym Sączu? No właśnie – czy 
muszą na to pytanie odpowia-
dać politycy albo radni? Niech 
odpowiedzą na nie sądeczanie. 
Są na świecie takie demokra-
tyczne mechanizmy podejmo-
wania decyzji, jak choćby re-
ferendum. W przyszłym roku 
czekają nas wybory samorzą-
dowe. To świetna okazja, by 
przy okazji wybierania prezy-
denta i radnych, zapytać oby-
wateli, czy potrzebują straży 
miejskiej? Można im też zadać 
kilka innych pytań. Będzie ta-
nio i demokratycznie.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

C zternastoletni Prze-
mek Buczkowski 
z Nowego Sącza oka-
zał się jednym z naj-

zdolniejszych programistów 
na świecie. Jako jedyny Polak 
wywalczył sobie miejsce w gro-
nie 20 nastoletnich laureatów 
międzynarodowego konkur-
su Google Code–in. Te prestiżo-
we zawody sprawdzają zdolno-
ści uczniów mających 13 – 17 lat, 
sądeczanin był więc w grupie 
najmłodszych.

Z tak zdolnego nastolat-
ka dumna mogłaby być sądec-
ka edukacja. Gdyby nie jeden 
szczegół. Pytany przez portal 
Sadeczanin.info o drogę do suk-
cesu odpowiedział: – Do tej wie-
dzy dochodziłem sam. 

Nie podano nawet nazwy 
gimnazjum, do którego uczęsz-
cza geniusz. – Gdy wracam 

ze szkoły, to plecak w kąt, wy-
konuję swoje obowiązki, a po-
tem pochłania mnie komputer. 
Została doceniona moja pra-
ca, którą włożyłem w zrozumie-
nie tego wszystkiego – opowia-
dał chłopak.

Bo taka jest prawda o dzisiej-
szej edukacji: uczeń szuka wie-
dzy sam. Brak dawnych nauczy-
cieli, którzy rozwijali w uczniach 
pasje, kreatywność i samodziel-
ne myślenie. Którzy po lekcjach 
organizowali kółka, konkursy, 
edukacyjne zabawy. Na lekcjach 
historii grali na gitarze, sięga-
li po autorów spoza lektur obo-
wiązkowych, w sali geografii 
trzymali najdziwniejsze ekspo-
naty, robili niezwykłe doświad-
czenia na fizyce i nie oglądali się 
na program – ważniejsze było 
wciągnięcie uczniów w ten za-
czarowany świat wiedzy.

Wierzę, że tacy pasjonaci na-
dal są, choć w każdej szkole 
można ich na palcach jednej ręki 
policzyć, a i to byłoby dobrze. 
Tak, nie ma pieniędzy na zaję-
cia dodatkowe, lecz przecież lu-
dzie z pasją w żadnym zawodzie 
nie pracują od godziny do go-
dziny, a zwłaszcza nie powinni 
ci z misją społeczną, mający 18 
godzin tygodniowego pensum. 

Zawód nauczyciela zamiast pasją 
„siłaczki” stał się rutyną i wy-
godnym miejscem pracy, z któ-
rego – dzięki Karcie Nauczycie-
la – mianowanego pracownika 
nikt nie wyrzuci. Nawet gdy się 
nie sprawdza, bo przecież rodzi-
ce wiedzą, jak wielu nauczycieli 
nie potrafi albo nie chce zachę-
cić uczniów choćby do ich słu-
chania. Nie zainteresują dzie-
ci wiedzą, bo nie jest to łatwe 
w dobie wirtualnych światów, 
a sporo nauczycieli nie potra-
fi nawet korzystać z interne-
tu! Traci świetne narzędzie, żeby 
do uczniów trafić.

Co gorsza, nauczyciele z le-
nistwa, bo wierzę, że nie z głu-
poty, zabijają inicjatywy in-
nych. Podręczniki, choć zbliżają 
się wręcz do komiksów i trud-
no w nich znaleźć źdźbło wiedzy 
z dawnych książek, dla dziecia-
ków są nudne. Sama usiłowałam 
więc, wbrew szkole, zaintereso-
wać siostrzenicę historią, opo-
wiadając ciekawostki w sam raz 
dla nastolatki. Mówiłam o wiel-
kiej i trudnej miłości Barba-
ry Radziwiłłówny i Zygmunta 
Augusta. Albo o niehigienicz-
nych zwyczajach dworu francu-
skiego, który wędrował od pa-
łacu do pałacu, by wietrzyć 

poprzedni z odoru fekaliów. 
Dziewczyna sama zaczęła szu-
kać informacji. Do czasu, aż po-
chwaliła się swą wiedzą nauczy-
cielce, która kazała jej wszystko 
wyrzucić do kosza, stwierdza-
jąc, że nie jest prawdą. Z igno-
rancji czy z lenistwa, bo musia-
łaby więcej z siebie dać?

Jak czytamy w DTS, nauczy-
ciele są wręcz gotowi poświę-
cić wiedzę uczniów w zamian za 
profity od wydawnictw, które 
sprzedają podręczniki. Bo to oni 
wybierają książki i jeśli głów-
nym kryterium są prezenty a nie 
zawartość, to trudno powstrzy-
mać złość. Nauczyciele, szkol-
ni czy akademiccy, są razem 
z reformatorami systemu od-
powiedzialni za obniżony po-
ziom edukacji. Za to, że licen-
cjat to właściwie stara matura, 
a wyższe wykształcenie zamiast 
zapewnić dzieciakom lepszą 
pracę, robi z nich klientów po-
średniaków, bezpłatnych staży-
stów na lata lub pracowników 
fast foodów na śmieciowych 
umowach.

Liczę, że edukacyjny marazm 
kiedyś w końcu przełamią mło-
dzi albo ostatni „siłacze”, ale 
póki co zdolni uczniowie częściej 
do wszystkiego dochodzą sami.

OPINIE

Bocian, puszki po piwie i straż miejska

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Co sądecki geniusz zawdzięcza szkole? Nic

– Jak podeszła do problemu sądecka 
delegatura?

– Nie mam jeszcze informa-
cji na ten temat. Nie potrafię po-
wiedzieć, jaki odsetek szkół zo-
stał sprawdzony na Sądecczyźnie. 
Badaliśmy problem w całej Pol-
sce. Miasta i gminy były wybiera-
ne losowo. 
– Było ciche pozwolenie, teraz o spra-
wie zrobiło się głośniej. Na jakie efek-
ty liczy Fundacja, a wraz z nią pew-
nie wszyscy rodzice dzieci chodzących 
do szkoły?

– Chcemy, by Polska była bez ko-
rupcji i by nie było cichego pozwo-
lenia na łapówkarstwo. Jeśli po tych 
działaniach ceny zestawów podręcz-
ników będą mniejsze o 200–300 zł, 
będziemy już mogli mówić o dużym 
sukcesie.
– A później czym się zajmie Fundacja?

– Póki co mamy ogromnie dużo 
pracy w tej sprawie. Chcemy dopro-
wadzić ją do końca. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Stanisław Szudek, dyrektor Dele-
gatury Kuratorium Oświaty w No-
wym Sączu: – Nie dotarło do mnie 
żadne pismo, być może sprawa 
trafiła do małopolskiego kurato-
ra. Trudno mi więc komentować. 
Ustawa jasno mówi, że każdy na-
uczyciel ma prawo wyboru pod-
ręcznika i ten wybór powinien 
wynikać ze zdiagnozowanych po-
trzeb uczniów danej klasy. Dyrek-
tor szkoły zatwierdza podręczni-
ki. Nikt z nauczycieli nie zgłaszał 
jednak do mnie zastrzeżeń, że nie 
mógł wybrać danego podręcz-
nika, bo dyrektor szkoły warun-
kował to i uzależniał sprzętem, 
jaki miał dostać od wydawnic-
twa. Trudno uogólniać sprawę. Być 
może na Sądecczyźnie nie mamy 
do czynienia z takim problemem. 
Zadaniem kuratorium jest zresz-
tą sprawdzenie, czy podręczni-
ki zostały prawidłowo przyjęte 
przez szkoły. Kwestia wyposaże-
nia placówek leży w gestii organu 
prowadzącego. 

Bożena Jawor, wiceprezydent No-
wego Sącza: – Problem nie jest 
nowy. Powstał w momencie, kie-
dy zlikwidowano tradycyjne pod-
ręczniki – takie, z których moż-
na się było uczyć przez lata, 
a na zakończenie edukacji od-
sprzedać młodszym kolegom. Te-
raz co chwilę zmienia się progra-
my nauczania, co pociąga za sobą 
potrzebę tworzenia nowych pod-
ręczników i… prowokuje do po-
dejrzanych działań. Jeśli nauczy-
ciel, zakupując na przykład 200 
egzemplarzy danego podręcznika, 
dostaje w gratisie dla szkoły jakiś 
sprzęt, to czy mówimy o korupcji? 
Natomiast z umowami, w których 
dyrektorzy obowiązują się kupo-
wać podręczniki przez określony 
czas i dzięki temu szkoła może li-
czyć na profity, nie spotkałam się. 
Proszę mi dać dwa-trzy tygodnie, 
bym mogła to sprawdzić. Zawsze 
uczulam nauczycieli i dyrektorów, 
by przy wyborze podręczników 
kierowali się uczciwością i do-
brem ucznia.

KOMENTARZ
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ul. Węgierska 33,  Nowy Sącz
18 444 34 44

CH Europa II
ul. Nawojowska 1, Nowy Sącz

NA AFISZU

A KC J A .  Strzelanie asg, survival 
– na tym głównie opiera swoją dzia-
łalność Stowarzyszenie Sądeckie 
AirSoft. Tym razem jego członko-
wie postanowili pomóc innym god-
nie przeżyć święta. Od poniedziałku 
(4 marca) do 26 marca przeprowa-
dzają zbiórkę żywności dla ubogich 
rodzin z powiatu nowosądeckiego. 

Możesz pomóc, dostarczając pro-
dukty o przedłużonym terminie 
ważności do trzech punktów w No-
wym Sączu, w których trwa zbiór-
ka: Delikatesy „Centrum” przy ul. 
Wiśniowieckiego, sklep militarny 
Shotgun przy ul. Lwowskiej i ser-
wis motocyklowy Dumoto przy ul. 
Barskiej. 

Trans Opera – „Czarodziejski flet”
14 marca, g.19 MCK Sokół zaprasza na kolejną odsłonę cyklu TRANS 
– OPERA, w której będzie można obejrzeć retransmisję spektaklu 
CZARODZIESJKI FLET Wolfganga Amadeusza Mozarta z Festiwalu 
w Salzburgu.

Tradycja przez 
pokolenia
16 marca, g.17, MCK Sokół za-
prasza na drugi wieczór z cyklu 
„TRADYCJA PRZEZ POKOLENIA: 
U LACHÓW PODEGRODZKICH”. 
W programie wernisaż wystawy 
LUDZIE, STROJE, OBRZĘDY…, uro-
czyste wręczenie odznaki ZASŁU-
ŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, 
wieczór z muzyką lachowską.

Pamiętajcie 
o ogrodach
Trwa sprzedaż biletów na IX 
Wiosenny Festiwal Artystów 
Piosenki PAMIĘTAJCIE O OGRO-
DACH, który w tym roku odbę-
dzie się w dniach 21–23 mar-
ca. Gośćmi tegorocznej edycji 
są: Maciej Maleńczuk, Katarzy-
na Groniec, Wojciech Waglew-
ski–Voo Voo.

Krynickie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na wer-
nisaż wystawy fotografii Piotra Aleksandra Kruka i Sta-
nisława Murzyna pt. „W krainie złotego smoka”. Galeria 
KTF w Pijalni Głównej, g.17.

WSB–NLU zaprasza na kolejne seminarium naukowe, któ-
re poprowadzi dr Tomasz Skrzyński 22 marca o godz. 16, 
w sali 129 budynku C. Tematyką spotkania będzie „Pol-
ski Nobel czyli Fundacja Erazma i Anny Jerzmanowskich 
i jej laureaci”. Aktualny harmonogram spotkań znaleźć 
można na stronie: http://www.wsb–nlu.edu.pl/pl/na-
uka/seminarianaukowe.html

8 marca g.9 i 10.45, Sala Teatralna 
MOK w Nowym Sączu

Teatr NSA rozpoczyna swój 33. 
sezon przedstawieniem dla naj-
młodszych o Smoku Wawelskim. 
Jest to jednak – jak informuje pod-
tytuł spektaklu – inna historia niż 
ta, którą wszyscy znamy z popu-
larnej krakowskiej legendy. Głów-
ny motyw teatralnej opowieści 
związany jest z jedną z najważ-
niejszych życiowych potrzeb lu-
dzi, zwierząt, no i oczywiście smo-
ków, czyli koniecznością jedzenia. 
Główny bohater sztuki, nieco fajt-
łapowaty smok Zdzisław Wawelski, 

przy udziale swojej żony Barba-
ry i synka Miecia, nie radzi sobie 
jednak z tym problemem. Jaką rolę 
w zaspokojeniu głodu smoczej ro-
dzinki spełnią zamieszane w ak-
cję bajki sympatyczne zwierzęta: 
Krówka, Baran i Myszka i czym za-
kończy się wizyta smoków na kró-
lewskim dworze ? Tego zdradzić 
nie możemy... Ale wszystko wy-
jaśni się podczas przedstawienia, 
pełnego humoru i piosenek utrzy-
manych w regionalnym sądeckim 
stylu. Spektakl wyreżyserował ak-
tor warszawskiego Teatru „Kwa-
drat” – Maciej Kujawski. 

Godnie przeżyć święta

DTS PATRONUJE

Warsztaty dla taty
9 marca, g.9–18, w Barcicach odbędą się warsztaty dla ojców pn."Bliżej 
– pełna łączność". Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na www.tato.net

Smok wawelski, inna historia

„Dobry Tygodnik Sądecki” typuje dystrybutorów, którzy angażują się, 
by nasza gazeta docierała do jak największej rzeszy odbiorców. Dbają o jej 
ekspozycję i w ten sposób promują tytuł. Chcemy odwzajemnić ich zaan-
gażowanie. Rozpoczynamy cykl „Najlepsi dystrybutorzy DTS”. 

Instytucje i firmy, w których znajdują się wytypowane przez naszych 
wysłanników punkty kolportażowe, mogą liczyć na darmową reklamę. 
Cykl otwiera restauracja Subway, mieszcząca się w Centrum Handlowym 
„Europa II” w Nowym Sączu. Naszych interesów dogląda tam sympatycz-
na obsługa. Na zdjęciu pani Katarzyna.
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NAJLEPS I  DYSTRYBUTORZY DTS 

Gabinet Odnowy Biologicznej
K A T A L E J A AGATA MIKA

 masa  dla kobiet w ci y
 masa  Shantala dla niemowl t i dzieci
 masa  w miejscu pracy
 masa  klasyczny
 masa  relaksacyjny
 masa  sportowy
 masa  leczniczy
 masa  czekolad
 masa  miodem

 masa  ba k  chi sk
 masa  wiec
 masa  ciep ymi kamieniami
 masa  pa eczkami bambusowymi
 drena  limfatyczny
 wiczenia korekcyjne
 koloroterapia
 masa  blizny pooperacyjnej
 masa  laktacyjny
 masa  w stanach nietrzymania moczuDojazd do klienta!
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ul. Piotra Skargi 5
33-300 Nowy S cz

tel.: 664 836 372

R E K L A M A

Ludzie gór
Artur Hajzer, polski taternik, alpini-
sta i himalaista będzie gościem spe-
cjalnym Krynickiego Festiwalu Gór-
skiego, który odbędzie się 8 marca, 
o godz. 15 w Pijalni w Krynicy–Zdroju. 
W programie: wystawa zdjęć, pokaz 
filmów i spotkanie z ludźmi gór. Or-
ganizatorem imprezy jest Urząd Miej-
ski w Krynicy–Zdroju. Wstęp wolny. 

Włącz myślenie, 
postaw na 
przedsiębiorczość
To hasło przewodnie działań skie-
rowanych do sądeckiej młodzieży. 
Urząd Miasta Nowego Sącza wspól-
nie z Wyższą Szkołą Biznesu–NLU oraz 
Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji 
Środowisk Akademickich „ORION” 
organizuje dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych cykl otwartych wykła-
dów, konkurs pn. „Moja Szkoła – Twój 
Sukces” oraz spotkania z przedsię-
biorcami. Misją wydarzeń jest promo-
cja przedsiębiorczości, kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych oraz rozpo-
wszechnianie wiedzy o przedsiębior-
stwach działających w naszym regio-
nie wśród młodzieży. 

– Chcielibyśmy zachęcić uczniów 
do zrealizowania projektu kampanii 
promocyjnej swojej szkoły. Do kon-
kursu zapraszamy uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Liczą się do-
bre pomysły i kreatywność. Wie-
rzymy, że mogą powstać ciekawe 
projekty, które staną się wzorcem 
dla innych szkół. Zespoły uczniów, 
których projekty zostaną najwyżej 
ocenione, otrzymają nagrody rze-
czowe oraz zaprezentują swoje pra-
ce na gali konkursowej – zachęcają 
organizatorzy akcji.

Termin nadsyłania projektów 
– do 4 kwietnia. Więcej informa-
cji na www.nowysacz.pl/konkurs.
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Profesjonalne                          

EŃ
Systemy Ociepleń

YSTEMÓW OCIEPLEŃÓW OCIEPLEŃ

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 

materiałów szeroko rozumianych jako 

chemia budowlana oraz systemów 

ociepleń budynków.

Pełen asortyment wysokiej jakości 

produktów, fachowe i pewne doradztwo 

oraz odpowiedzialność czynią z firmy 

Greinplast niezawodnego i pewnego 

partnera, tworzącego solidną markę 

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

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

800 415 999
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

RODZEŃSTWO 
BEZ RYWALIZACJI

Niektóre dzieci mogą sobie po-
zwolić na więcej, kaprysząc i ma-
rudząc, a rodzice i tak spokojnie, 
z miłością będą odpowiadać, wy-
różniając dziecko spośród wielu za 
talenty, za wygląd, za elokwencję. 
Inne zaś wiecznie słyszą: „Bała-
ganiarz, nawet butów za sobą nie 
umiesz ułożyć”; „Śmierdzący leń 
– nie chce ci się uczyć, czytać, pi-
sać, kompletnie nie nadajesz się 
do życia”; „Niezdara – co weźmie 
do ręki, to zepsuje". Dlaczego tak 
się dzieje? 

Teoria Bacha 
Rodzice z reguły mają ogromną 

trudność w patrzeniu na dziecko 
oczami obiektywnymi, ocenia-
ją po jednym zaobserwowanym 
zdarzeniu. Często nie trzeba nic 
robić, aby stać się ulubieńcem 
rodziców, wystarczy np. uro-
dzić się, jako najmłodsze dziec-
ko w rodzinie.

Według teorii Bacha kolejność 
urodzenia ma ogromny wpływ 
na traktowanie dziecka w rodzi-
nie. Zgodnie z modelem Bacha, 
każdy system społeczny ma czte-
ry podstawowe potrzeby:
X  produktywności i osiągnięć,
X  zaspokojenia emocjonalnego,
X  związku, relacji,
X  jedności.

Gdy w rodzinie pojawiają się dzie-
ci, potrzeby te kolejno wysuwają się 
na plan pierwszy.

I tak pierwsze dziecko zwy-
kle bardziej niż inne jest obciążo-
ne oczekiwaniami jego dokonań, 
drugie dziecko naturalnie związa-
ne z potrzebą zaspokajania emo-
cjonalnego w systemie – zazwyczaj 
związane z matką. Trzecie dziecko 
identyfikuje się z relacją małżeńską, 
staje się symbolem tego, co dzie-
je się w związku. Czwarte dziec-
ko niesie potrzebę jedności syste-
mu rodzinnego, będzie wyłapywało 
i zbierało nierozwiązane napięcia 
w rodzinie. Jest jak „radar rodzin-
ny”. Jedynacy często niosą wszyst-
kie funkcje procesów rodzinnych. 
W zdrowym systemie może to być 
fascynujące, w dysfunkcyjnym jed-
nak przejmie dysfunkcję.

Etykietki 
Nie ulega wątpliwości, że osoba-

mi, które najczęściej wpisują dzieci 
w określone role, są rodzice.

Nadają dzieciom etykietki: dziec-
ka chorego, dorosłego, ulubieńca 
(choć nie zawsze chcą się do tego 
przyznać), zdolnego, pracowi-
tego, bohatera, ofiary, wzoru dla 

młodszego rodzeństwa, niegrzecz-
nego, prześladowcy itp. Dziecko 
funkcjonujące w roli dziecka cho-
rego może czuć smutek, przygnę-
bienie, brak wiary we własne siły. 
Zaś w życiu dorosłym może to skut-
kować ciągłym udawadnianiem so-
bie i innym, że da sobie radę, potra-
fi, nie chce niczyjej pomocy.

Co wynika z bycia dzieckiem do-
rosłym? Takie dziecko czuje nadmiar 
odpowiedzialności, obawę, czy spro-
sta wszystkim oczekiwaniom ro-
dziców, a w życiu dorosłym może 
to skutkować wyręczaniem wszyst-
kich dookoła.

Ulubieniec
A co może odczuwać ULUBIE-

NIEC? Towarzyszą mu mieszane 
uczucia. Z jednej strony zadowole-
nie, a z drugiej strony presja i oba-
wa. W życiu dorosłym i w relacji 
z dorosłym już rodzeństwem może 
to skutkować "staniem z boku". Nie 
ma pewności, czy jest lubiany. Za-
stanawia się, co musi zrobić, by inni 
go zaakceptowali. 

W każdym z tych przypadków 
niebezpieczeństwo polega na po-
zbawianiu dziecka możliwości by-
cia sobą.

Ukryta siła
Drogi Rodzicu,
Nie nadawaj dzieciom ról, ale 

pozwól im być sobą!
Zamiast traktować dziecko jak 

prześladowcę:
X  zapewnij je, że potrafi się za-

chowywać grzecznie,
X  gdy rodzeństwo uważa dziec-

ko za prześladowcę, spraw, aby 
ukazać je w innym świetle,

X  gdy dziecko uważa, że jest 
prześladowcą, zapewnij je, 
że potrafi być inne.
Zamiast traktować dziecko jak 

ofiarę:
X  podpowiedz, jak może się 

bronić,
X  gdy rodzeństwo traktuje dziec-

ko jak ofiarę, spraw, aby ukazać 
je w innym świetle,

X  gdy dziecko uważa się za ofia-
rę, uświadom mu, że ma 
ukrytą siłę.

Zamiast:
X  „Czemu znów ją bijesz!

Ona jest dziewczynką.”
Powiedz:

X  „Uderzył Cię! Pokaż, zobaczę, czy 
trzeba opatrzyć. To musi boleć.”
Nie zwracaj uwagi na napast-

nika i zajmij się poszkodowanym.

Zadanie domowe:
Spróbuj uświadomić sobie, 

czy masz w domu ULUBIEŃ-
CA. Przyznając się przed sobą 
do tej sytuacji, dowiesz się wiele 
o sobie, o swoich uczuciach i na-
stawieniach. Zdecyduj się od za-
raz na postawę dojrzałej miłości, 
która chroni mniej lubiane dziec-
ko i wyzwoli spod wielkiej presji 
to ulubione. 

HALINA CZERWIŃSKA, 
pedagog i edukator Fundacji „Ostoja” 

i Katolickiej Szkoły Podstawowej 
w Nowym Sączu

LEKCJA 5.

Temat: 
Jestem ulubieńcem 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

R E K L A M A

Bezpłatne warsztaty 
Fundacja Ostoja zaprasza rodziców, wychowawców i nauczycieli z te-
renu miasta do udziału w bezpłatnych warsztatach Szkoły dla Rodzi-
ców i Wychowawców, które będą realizowane od 3 kwietnia (g. 17-20) 
w Katolickiej Szkole Podstawowej w Nowym Sączu. Zajęcia odbywa-
ją się w ramach projektu finansowanego ze środków Urzędu Miasta. 
Zainteresowani udziałem w warsztatach muszą wypełnić  formularz 
zgłoszeniowy zamieszczony  na stronie www.ostoja.szkola.pl i odesłać 
na adres mailowy: halina@ostoja.szkola.pl do 22 marca. Ilość miejsc 
ograniczona.  

WARTO WIEDZ IEĆ
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– Jak kryzys gospodarczy wpłynął 
na sytuację STBS?

– Firma jest w bardzo stabilnej 
sytuacji. Przez 15 lat działalności 
wybudowaliśmy ponad 600 miesz-
kań, w zdecydowanej większości 
czynszowych, ponadto kilkadzie-
siąt lokali użytkowych i ponad 400 
miejsc garażowych. W naszych za-
sobach mieszka kilka tysięcy są-
deczan. Część z nich traktuje po-
siadane lokum jako rozwiązanie 
przejściowe, lecz wielu z nich osia-
dło w nich na stałe. Spółka bez żad-
nych opóźnień obsługuje kredyty 
zaciągnięte na poszczególne inwe-
stycje. Zarówno w BGK (z dopła-
tą Skarbu Państwa), jak i ostatnio 
w bankach komercyjnych. Dzie-
je się tak również dzięki rzetelno-
ści naszych najemców. Zachowuje-
my pełną płynność finansową, a rok 
2012 zamknęliśmy znaczącym zy-
skiem. Władze firmy pracują ciągle 
nad jej rozwojem.
– Do kogo kierowana jest oferta 
mieszkań czynszowych?

– W Polsce to stosunkowo niepo-
pularna opcja, ale nawet w bardzo 
bogatych krajach, np. w Szwajca-
rii, czy w Skandynawii mieszka-
nia na wynajem stanowią kilka-
dziesiąt procent rynku. Generalnie, 
naszą ofertę kierujemy do śred-
nio sytuowanych osób, niezamie-
rzających lub niemogących anga-
żować dużych środków na zakup 
swego M. Przypomnijmy, iż par-
tycypacja wynosi 30 proc. warto-
ści mieszkania wraz z infrastruktu-
rą. W przypadku nowej inwestycji 
to 1.050 zł/m2. Ponadto lokale od-
dawane są w formule „pod klucz”, 
bez konieczności ich adaptacji i wy-
kańczania we własnym zakresie. 
Budowane są w nowoczesnych, 
oszczędnych i bezpiecznych tech-
nologiach, zaś same koszty eksplo-
atacyjne (stanowiące część czynszu 
najmu), są niskie. Wszystkie loka-
le mają niezależne opomiarowanie 
wszystkich mediów, w tym cen-
tralnego ogrzewania z pieca gazo-
wego, dwufunkcyjnego.
– Ale mieszkaniec nie ma prawa 
własności!

– Ale też nie płaci całej ceny. 
Nie jest natomiast zgodny z rzeczy-
wistością potoczny pogląd, iż na-
jemca nie dysponuje żadnym pra-
wem do lokum. Wniesiona przez 
niego partycypacja jest bowiem 

swobodnie i całkowicie zbywalna 
w drodze cesji na warunkach ryn-
kowych, może też być dziedziczo-
na i darowana. Podlega też stosow-
nej waloryzacji. Władze Spółki nie 
czynią także żadnych przeszkód 
w podnajmowaniu mieszkań. Wiele 
symptomów też wskazuje na moż-
liwość wykupienia tych loka-
li na własność w nieodległej przy-
szłości. Ale to już zależy głównie 
od ustawodawcy i przyjętych w tym 
względzie regulacji.
– Prowadzona przez Was inwesty-
cja jest największym mieszkaniowym 
przedsięwzięciem w mieście w ostat-
nich latach…

– Rzeczywiście, jesienią odda-
jemy aż 132 mieszkania w trzech 
budynkach przy ul. Kusocińskie-
go. Aktualnie trwa podpisywanie 
umów z zainteresowanymi. Mamy 

jeszcze ok. 1/3 lokali wolnych. Za-
praszamy zarówno bezpośrednio 
zainteresowanych mieszkaniem 
na osiedlu Błonia, jak też poten-
cjalnych inwestorów, czy też fir-
my poszukujące np. mieszkań dla 
pracowników. Wszystkie szczegó-
ły dostępne są na naszej stronie in-
ternetowej www.stbs–nowysacz.
pl oraz w naszym biurze przy ul.29 
Listopada 16a.
– Same, nawet atrakcyjne mieszkania 
to jednak mało…

– Oczywiście. Dlatego odda-
jemy do dyspozycji mieszkańców 
m.in. 99 podziemnych boksów ga-
rażowych, kilkadziesiąt garaży ze-
wnętrznych, obiekty małej archi-
tektury, a całość nowego osiedla 
będzie ogrodzona. Cały czas pra-
cujemy też nad ofertą dodatko-
wą. Osiedle jest już bardzo dobrze 

skomunikowane z resztą miasta po-
przez ofertę MPK. Dzięki decyzjom 
władz miasta ruszyła też procedura 
przetargowa, dzięki której jeszcze 
w tym roku powstanie I etap no-
wego łącznika drogowego między 
ul. Kusocińskiego, a Nawojowską. 
– Czy w swojej działalności ogranicza-
cie się do budownictwa wielorodzin-
nego na terenie Nowego Sącza?

– Nie tylko. Pracujemy nad no-
wymi lokalizacjami, także poza 
Nowym Sączem i jesteśmy w tym 
względzie otwarci na oferty z ca-
łej Sądecczyzny. Drugą podstawo-
wą naszą działalnością jest zarzą-
dzanie nieruchomościami. Oprócz 
własnych zasobów, świadczymy też 
usługi na rzecz prawie 30 wspólnot 
mieszkaniowych. Ostatnio zaś wy-
graliśmy przetarg w bardzo mocnej 

konkurencji, na zarządzanie nieru-
chomościami Miasta i Skarbu Pań-
stwa na kolejne trzy lata. Warto 
podkreślić, że kryterium wyboru 
naszej oferty była najniższa cena, 
ale dodatkowo w I etapie przetargu 
koniecznym było spełnienie szeregu 
bardzo wyśrubowanych kryteriów 
i warunków uczestnictwa. Świad-
czy to o jakości pracy naszej firmy, 
jak też szeregu jej kooperantów 
(sama Spółka zatrudnia bowiem je-
dynie 11 osób). Jesteśmy też jedyną 
firmą w regionie posiadającą certy-
fikat wdrożenia i stosowania Sys-
temu Zarządzania Jakością zgodny 
z wymaganiami normy PN–EN ISO 
9001:2009 w zakresie zarządzania 
nieruchomościami oraz budownic-
twa mieszkaniowego i usługowego. 

Rozmawiał (HOM)

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Kilkaset nowych mieszkań
ROZMOWA  z ANDRZEJEM KITĄ, prezesem Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
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Sucha informacja, że Kolejarz Stróże 
wypożyczył z Legii Warszawa Kamila Ku-
rowskiego łatwo może ujść uwadze. 

Ot, kolejny młodzieżowiec w skła-
dzie, których gry wymagają od klu-
bów I ligi od pewnego czasu prze-
pisy. Wypożyczenie Kurowskiego 
będzie obowiązywało przez rundę 
wiosenną. „Kura” jest wychowan-
kiem rocznika ’94 Akademii Piłkar-
skiej. W 2011 roku wywalczył wicemi-
strzostwo Polski w kategorii juniorów 
młodszych, a na początku bieżącego 
sezonu został włączony do kadry Mło-
dej Legii. Spisywał się na tyle dobrze, 
że Jan Urban trener Legii Warszawa 
zabrał go wraz z kilkoma kolegami 
na zgrupowania w Ayia Napie na Cy-
prze i w hiszpańskiej Costa Ballena 
z pierwszym zespołem. Słowem, czło-
wiek ma „papiery” na granie. Tym-
czasem Kurowski to 18–latek i wy-
chowanek Grodu Podegrodzie. Przez 
Sandecję nie zdążył się przejść, bo Le-
gia porwała go za młodu. Grał so-
bie spokojnie w juniorskiej drużynie 
Grodu, bywał powoływany do repre-
zentacji Małopolski. Po jednym z ta-
kich spotkań, z reprezentacją Lubel-
skiego ZPN... – Zadzwonili do mojego 
taty przedstawiciele Legii z propozy-
cją przyjazdu na testy do Warszawy. 
Byłem w kompletnym szoku. My-
ślałem, że to żarty – mówi Kurow-
ski na oficjalnym portalu legionistów. 

Sandecji nigdy nie kibicował, 
a na meczu w Nowym Sączu był tyl-
ko raz. To było spotkanie w Pucha-
rze Polski, a przypadkiem przy Kiliń-
skiego Legia ograła „biało–czarnych” 
4:0. Nie kibicował też innemu klubo-
wi w Małopolsce, choć również Wisła 
interesowała się zdolnym pomocni-
kiem. – Wisła nie interesowała się mną 
w taki sposób, jak Legia. W Warsza-
wie zaoferowano mi dużo, a w Kra-
kowie nic. Ponadto rodzice woleli, 
abym przeniósł się do stolicy, gdzie 

miałem zagwarantowaną opiekę. Po-
równywaliśmy to z ofertą internatów 
w Krakowie i doświadczeniem innych 
chłopaków, którzy tam trafili, ale nie 
powiodło im się. – zdradza nowy pił-
karz Kolejarza. 

Jak widać wybór okazał się prze-
myślany. Kurowski miał ostatnio 
na zgrupowaniach możliwość tre-
nowania z Michałem Żewłakowem 
(przypomnijmy tylko, że to rekordzi-
sta pod względem występów w dru-
żynie narodowej, 102 mecze), czy Da-
nijelem Ljuboją (najlepiej opłacany 
piłkarz w Polsce), których wcześniej 
mógł oglądać raczej tylko w telewizji, 
ewentualnie jako kibic. Teraz kariera 
chłopaka z Podegrodzia może nabrać 
rozpędu tak jak innych wychowan-
ków juniorskich zespołów Legii – Ra-
fał Wolski jest już piłkarzem włoskiej 
Fiorentiny, a Dominik Furman pod-
stawowym graczem Legii i debiutan-
tem w pierwszej kadrze. Obaj są tylko 
dwa lata starsi od Kurowskiego. 

SPORT

R E K L A M A

W przypadku siatkarek z Muszy-
ny droga na karty sportowej chwały 
wiodła przez Stambuł.

W stolicy Turcji aktualne wicemi-
strzynie Polski dokonały sztuki, 
która nie udała się jeszcze nigdy 
żadnej żeńskiej polskiej drużynie 
siatkarskiej – Bank BPS Muszy-
nianka Fakro Muszyna wywal-
czył europejski puchar klubo-
wy CEV. W drugim meczu zespół 
z uzdrowiska pokonał 3:2 Fener-
bahce Stambuł, ale pierwszy krok 
siatkarki z Muszyny postawiły już 
wcześniej na swojej hali, spra-
wiając miłą niespodziankę i wy-
grywając w tie–breaku. W re-
wanżu nie przestraszyły się, ani 
megagwiazd siatkówki w zespo-
le tureckim, ani hali, która po-
mieściłaby spokojnie wszystkich 
mieszkańców Muszyny, ani fana-
tycznych kibiców, którzy zwy-
czaje na siatkarskie parkiety prze-
nieśli prosto z futbolowych boisk. 

Również wygrały 3:2. Mało tego, 
50 lat trzeba było czekać, aż pol-
ska drużyna w ogóle zagra w fi-
nale jakichkolwiek europejskich 
rozgrywek. 

Ten sukces wprowadza „mi-
neralne” do grona najlepszych 
zespołów na Starym Kontynen-
cie mimo, że Puchar CEV, stoi ni-
żej w hierarchii niż Liga Mistrzyń, 
której nie udało się mimo kilku 
mniej lub bardziej udanych prób 
zawojować. W finale poległ bo-
wiem aktualny posiadacz Pucha-
ru Mistrzyń. Ubiegły rok był ge-
neralnie kiepski, bo bez żadnego 
trofeum, a drużyna odpadła z LM 
po grze w grupie. Żaden siatkarski 
komentator nie widział więc ze-
społu z Muszyny w finale rozgry-
wek CEV, nie mówiąc już o trium-
fie. Tym bardziej czapki z głów. 
Bogdan Serwiński mógłby spo-
kojnie jechać na ryby, ale do zdo-
bycia w tym roku jeszcze mistrzo-
stwo i puchar Polski. 

„Kowal”z nagrodą
Kolejarz zacznie 
rundę wiosenną 
z najlepszym za-
wodnikiem I ligi 
roku 2012. Tygo-
dnik „Piłka nożna” 
od 40 lat wybiera 
najlepszych pol-
skich piłkarzy. W tym roku nomino-
wani w tej kategorii nominowani byli 
Maciej Kowalczyk z Kolejarza Stróże, 
Marek Niewiada z Floty Świnoujście 
i piłkarz Miedzi Legnica Piotr Madej-
ski. Nagrodę dla najlepszego piłkarza 
zaplecza Ekstraklasy zgarnął nie kto 
inny tylko Kowalczyk. Piłkarz został 
doceniony m.in. za swoją kluczową 
rolę w zespole i kapitalne spotkanie 
z Dolcanem Ząbki, gdy w ciągu 10 
minut ustrzelił hat tricka. Trzeba do-
dać, że Piotr Madejski w przeszłości 
również reprezentował barwy dru-
żyny ze Stróż. W innych kategoriach 
zwyciężali Robert Lewandowski, Ar-
kadiusz Milik, Danijel Lubojla, czy 
Sebastian Mila. Doborowe towarzy-
stwo. Tymczasem „Kowal” odrzucił 
kilka propozycji z ekstraklasy i for-
my nie stracił – nadal strzela bramki 
w sparingach.

Historyczny wyczyn 
ekipy Bogdana 
Serwińskiego

Porwany za młodu

Operacja na otwartym sercu – tak można określić politykę kadrową Sande-
cji przed rundą wiosenną. Nowy sztab trenerski na czele z Mirosławem Haj-
do zaczął zrazu nieśmiało, ale ostatnio mocno się rozochocił i liczba no-
wych piłkarzy w pierwszej drużynie wynosi już 15 głów. Trudno w kilku 
zdaniach mówić o szczegółach transferów, ale są zawodnicy każdej forma-
cji. Są obiecujący młokosi z juniorskich drużyn, są piłkarze utytułowani i do-
świadczeni jak Paweł Nowak. Sięgnięto też po starych znajomych – Peta-
ra Borovicanina, tego co za czasów trenera Wójtowiczagrał świetnie, potem 
nie za bardzo mógł znaleźć wspólny język z trenerem Mariuszem Kurasem, 
a na pożegnanie z Sądecczyzną wystawił do wiatru Kolejarza Stróże. Jest też 
Maciej Bębenek, który z Sandecją przeżywał chyba najlepsze chwile w ka-
rierze. Generalnie z pozyskanych piłkarzy można złożyć zupełnie nową eki-
pę. Jak Mirosław Hajdo poukłada te klocki? Wiadomo, że po takiej rewolu-
cji i kilku sparingach trenerska wiedza i chęci piłkarzy to najczęściej zbyt 
mało, by taka maszynka zadziałała od razu prawidłowo. Życzymy więc San-
decji wiosennego farta. Tym bardziej, że terminarz nie daje czasu na ekspe-
rymenty – pierwsze trzy mecze Sandecja gra: z Zawiszą Bydgoszcz (czwarte 
miejsce), wiceliderem z Niecieczy, liderem ze Świnoujścia. Te zespoły obna-
żą wszystkie niedoskonałości i nie wybaczają błędów.
W Stróżach w porównaniu do Nowego Sącza nuda. Dwóch odeszło, dwóch 
przyszło. O Kamilu Kurowskim piszemy obok. Natomiast transfer Marci-
na Adamka to trudna do rozszyfrowania tajemnica. Grał co prawda kie-
dyś w rezerwach Piasta Gliwice, ale było to dawno i nieprawda. Ostatnie lata 
spędził na boiskach ligi okręgowej, a Kolejarz złowił go w Morcinku Kaczy-
ce klubie ligi okręgowej – jak i po co, to jest zapewne słodki sekret trenera 
Przemysława Cecherza i senatora Stanisława Koguta. 

TRANSFERY

Sandecja

Przyszli: Maciej Bębe-
nek (pomocnik, Gór-
nik Zabrze), Daniel 
Bomba (bramkarz, Po-
prad Muszyna), Petar Borovi-
ćanin (brońca, Kastrioti Krujë), 
Jozef Čertík (pomocnik, MŠK Ri-
mavská Sobota), Arkadiusz Czar-
necki (obrońca, Elana Toruń), Se-
bastian Duda (obrońca, Widzew 
Łódź), Piotr Giel (napastnik, War-
ta Poznań), Maciej Górski (napast-
nik, Arka Gdynia), Kristof Kurczyn-
ski (napastnik, FC Sankt Pauli II), 
Adam Mójta (obrońca, Warta Po-
znań), Paweł Nowak (pomocnik, 
Lechia Gdańsk), Sebastian Śpie-
wak (obrońca, SC Vier– und Mar-
schlande), Przemysław Szarek 
(obrońca, wychowanek), Pa-
tryk Tuszyński (napastnik Lechia 
Gdańsk), Jakub Nowak (druży-
na rezerw)

Odeszli: Arkadiusz Aleksander (na-
pastnik, Flota Świnoujście), Fi-
lip Burkhardt (pomocnik, Wi-
sła Płock), Sebastian Kosiorowski 
(bramkarz, szuka klubu), , Ru-
bén Sánchez (pomocnik), Bartosz 
Szeliga (pomocnik, Piast Gliwi-
ce), Wojciech Wilczyński (obrońca, 
Warta Poznań), Bartosz Wiśniewski 
(pomocnik, Dolcan Ząbki), Yuriy 
Zinyak (obrońca,), Kamil Szymu-
ra (obrońca, rozwiązał kontrakt), 
Adrian Świątek (napastnik, SC Erbil 
Irak), Mateusz Kowalski (obrońca, 
wolna ręka w poszukiwaniu pra-
codawcy, ewentualnie rezerwy)

Kolejarz:
Przyszli: Marcin Ada-
mek (pomocnik, Mor-
cinek Kaczyce), Kamil 
Kurowski (pomocnik, Legia War-
szawa (ME). 

Odeszli: Krzysztof Gajtkowski (na-
pastnik, Bytovia Bytów), Da-
mian Michalik (pomocnik, Polo-
nia Bytom)

KOMENTARZ

18 KOLEJKA
Zawisza Bydgoszcz – Sandecja 
Nowy Sącz 9 marca, g.17.00
Kolejarz Stróże – GKS Tychy 10 
marca, g. 15.00
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Najchętniej czytana książka o Nowym Sączu. 
200 stron lektury w najlepszym wydaniu! 

O ludziach, którzy żyją obok was.
Szukaj m.in. w Empiku w Centrum Handlowym „Europa II”.

„Abecadło” to świetna książka, 
pełna szydery i ironii, ale w No-
wym Sączu powinien ją mieć każdy 
na swojej półce. Molendowicz za-
prawia swoje opowieści złośliwo-
ściami, jednak kto chce wyłuskać 
z tego kwintesencję dobra, znajdzie 
je bez problemu. Kopalnia wiedzy 
o ludziach i ich przywarach.

Anna Totoń, 
kronikarka Nowego Sącza


Molendowicz pokazuje w tej 

książce, że jest dojrzałym autorem. 
Nawet, jeśli się z kimś – delikatnie 
mówiąc – nie zgadza, to robi to bez 
zbędnych emocji i rzeczowo. Bar-
dzo mi się to podoba, bo ludzie dziś 
coraz rzadziej wyrażają się o innych 
w taki sposób.

Wiesław Piwowar, 
wiceprezes firmy Newag


Przylepiłem się do tej książ-

ki na dobre, robiąc przerwę tylko 
na czas podawania obiadu wnuczce 
Zosi. Przeczytałem z uwagą, rado-
ścią, śmiechem i głośnym odczyty-
waniem domownikom, co bardziej 
pociesznych fragmentów. Mojego 
apetytu na „Abecadło” samym za-
miłowaniem do czytania wytłuma-
czyć się nie da. Ma ta książka w so-
bie coś, co nie pozwala się od niej 
oderwać.

Waldemar Bałda, 
dziennikarz


W Sączu krąży tajna lista: kto 

na liście – tan artysta. Kto jest 
pierwszy na tej liście? Molendo-
wicz. Oczywiście!

Andrzej Górszczyk, 
poeta, kabareciarz


Świetne studium socjologiczne 

reprezentatywnej grupy miesz-
kańców w zapyziałym miasteczku 
dawnej Galicji. Rozdziały o Rafale 
Matyi i Izaku Goldfingerze – cyme-
siki! Czekam na ciąg dalszy.

Piotr Pawnik, 
wiceprezydent Nowego Sącza 

w latach 1990–94 i 1998–2002.


Wzięłam „Abecadło” do ręki 

po ciężkim dniu w pracy. Im dłużej 
czytałam, tym lepiej się czułam i nie 
mogłam przerwać. Ta książka jest 

trochę jak lekarstwo albo narko-
tyk, bo uzależnia, a człowiek czu-
je się po niej lekko i radośnie. Czy-
tałam nieprzerwanie do godziny 2, 
więc mogę powiedzieć, że spędzi-
łam tę noc z Molendowiczem.

Urszula Durańska, dyrektor 
personalny w firmie Wiśniowski.


Cieszy wysyp książek o No-

wym Sączu. Są wśród nich książ-
ki naukowe, popularnonaukowe, 
solidne encyklopedie i słowni-
ki. Są o Sączu książki historycz-
ne, etnograficzne, są wspo-
mnienia i tomy poezji, są piękne 

albumy z przeszłości i teraźniej-
szości. „Abecadło sądeckie” Woj-
ciecha Molendowicza sytuuje się 
poza ambitnymi kategoriami. Nie 
startuje w lokalnych plebiscytach, 
nie zostało „Książką o Sądecczyź-
nie”, a jej twórca „Sądeckim au-
torem”. Wśród książek o Nowym 
Sączu książkę Molendowicza wy-
różnia coś zdecydowanie waż-
niejszego: „Abecadło sądeckie” 
to książka… CZYTANA! Rozchwy-
tywana przez mieszkańców wie-
kowego grodu, dyskutowana przy 
spotkaniach towarzyskich, pole-
cana przez koleżankę koleżance. 
Budząca emocje, wypieki na twa-
rzy, wywołująca wzruszenia, 

postacie, fakty i mity z przeszło-
ści. Podobne książki kiedyś na-
zwano „zbójeckimi”. Czytali je 
wszyscy. I tego dzisiaj w „nieczy-
tających” czasach Molendowiczo-
wi gratuluję i z przyjacielską sym-
patią zazdroszczę.

Bogusław Kołcz, dyrektor Zespołu 
Szkół Akademickich


Ta książka to przyczynek do hi-

storii obrazu sądeckiego społeczeń-
stwa. Występuje w niej cały kalej-
doskop postaci różnych stanów, 
zawodów i pasji. Ci ludzie poka-
zują, że nie jesteśmy społecznością 

nudną, szarą i zniechęconą. Wręcz 
przeciwnie – mnóstwo wśród nas 
postaci ciekawych, pozytywnie za-
kręconych i pełnych humoru. Ży-
cie się składa z mozaiki takich krót-
kich opowieści i sytuacji. Lektura 
obowiązkowa dla naszych dzieci 
i wnuków.

Stanisław Długopolski, 
lekarz urolog


Dobrze się bawiłam czytając 

„Abecadło”, a moje ataki śmiechu 
stawiały rodzinę na równe nogi. 
Już po samej okładce wiedziałam, 
że będzie nieźle i nie zawiodłam 
się. Czytając zastanawiałam się, czy 
Molendowicz pamięta te wszyst-
kie sytuacje i dialogi, czy gdzieś 
to wszystko notuje? Wzruszyłam 
się czytając o swoim mężu, ale au-
tor sam zaznacza, że jedni mogą 
się dobrze bawić, a inni obrazić. 
Uważam, że nikt nie ma ku obra-
zie powodu.

Lucyna Zegzda, 
emerytowana nauczycielka


Kolejna publikacja Wojciecha 

Molendowicza, która nie pozwa-
la przejść obok siebie obojętnie 
żadnemu sądeczaninowi. Ciekawe 
anegdoty z życia miasta i ludzi na-
dają Nowemu Sączowi niespoty-
kany koloryt, który czasami trud-
no dostrzec w szarej codzienności. 
Napisane przystępnym językiem 
"Abecadło" jest gęsto przyprawioną 
humorem książką o mieszkańcach 
naszego miasta, wśród których po-
rusza się znany sądecki dzienni-
karz. Polecam każdemu, kto szuka 
wciągającej lektury. Momentami 
rozbawia do łez!

Arkadiusz Kogut, 
redaktor naczelny bikeworld.pl


Abecadło określane jest jako 

„plotkarskie”, ale ja bym dodał 
„swojskie, nasze"! Jako sądecza-
nin trochę wyalienowany z lokal-
nego życia poczułem dzięki tej 
książce, że omija mnie tyle lokal-
nych spraw i wydarzeń, o których 
istnieniu nie mam pojęcia. Abeca-
dło, jako skondensowana mikstu-
ra wydarzeń sądeckich, uzupełnia 
moją rażącą niewiedzę o tzw. małej 
ojczyźnie. Najważniejsze, że czy-
tało mi się lekko i przyjemnie, jed-
nym haustem!

Aleksander Dobrowolski, 
menedżer w firmie motoryzacyjnej

Wojciech Molendowicz

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