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P O D R Ó Ż E . - Jedziesz do Iranu, zwariowałeś, zabiją cię! – to były najczęstsze reakcje znajomych Pawła Kozłowskiego, kiedy
mówił, jaką podróż planuje. Rzeczywistość
okazała się zgoła odmienna. Tam mógł poczuć się jak bóg. O śmierć otarł się za to w
Indiach, gdzie wyruszył po pięciu tygodniach
spędzonych w Iranie. J STR. 12
ANALIZA

Wybieramy Dobrą Twarz Sądecczyzny J Str. 2

Przedwyborcza rozgrzewka
z podsłuchem w tle

Piramida z łatwych pieniędzy
NA WOKANDZIE.
To największe ﬁnansowe
oszustwo, jakie miało miejsce w naszym regionie. Blisko 160 poszkodowanych,
wśród nich wiele znanych
postaci życia publicznego
– politycy, prawnicy, policjanci, przedsiębiorcy. A ile
osób nie zgłosiło się na policję, wstydząc się własnej
naiwności? Ich straty – czy
raczej fatalnie zainwestowane oszczędności - szacuje się na ponad 13 mln zł.
Główna podejrzana o stworzenie limanowskiej piramidy ﬁnansowej - Monika
B.B. przyznaje się do winy.
W środę przed sądem
w Nowym Sączu rozpoczął
się jej proces. Grozi jej do 15
lat więzienia.
J STR. 8
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Jeszcze dwa tygodnie temu lokalne media ogłosiły powstanie koalicji
PO–PiS w Radzie Miasta, narzekając na polityczną nudę Nowego Sącza. Tymczasem kilka dni później PO wytoczyła najcięższe w ostatnich latach polityczne armaty.
J STR. 3

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pracują coraz bliżej nieba
Sądeczanie wznoszą najwyższy wieżowiec w Polsce. Wcześniej budowali m.in. największe stadiony piłkarskie. Ambitni inżynierowie
z Nowego Sącza udowadniają, że tutejsze firmy potrafią realizować
najpoważniejsze inwestycje w kraju.
J STR. 4

NAUKA

Wygrali pracę w Warszawie
Trójka studentów IV roku sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu wzięła udział w konkursie marketingowym Brandstorm L’oreal 2011. Co
prawda nie udało im się dotrzeć do finału, ale Piotr Biniecki, Aleksandra Malisiewicz i Piotr Bubula otrzymali propozycje pracy w firmie L’oreal w Warszawie.
J STR. 5

FOT. LIMANOWA.IN

SPORT

Z nożem na gardle
Ten mecz już został okrzyknięty piłkarską bitwą o Sądecczyznę.
W derbowym meczu Sandecja podejmować będzie Kolejarza Stróże.
Obydwie drużyny muszą ten mecz wygrać.
J STR. 15
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B. U. T.
NOWY SĄCZ

W NASZEJ OFERCIE: BILETY, WCZASY, WYCIECZKI, WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW
GRECJA - 10 dni (prom + autokar)

WŁOCHY - 8 dni (1 nocny przejazd)

Termin : 10 – 19.09.2011

Termin : 9 16.07.2011 Cena : 1.600 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

TURCJA

Cena :1.950 zł/os

- 12 dni (samolot + autokar)

ul. Długosza 34

Termin: 21.07 – 1.08.2011
Wypoczynek + Zwiedzanie

CENA: 2.400 zł

tel 18 443 79 80

WŁOCHY - 7 dni (1 nocny przejazd)
Termin : 18 – 25.06.2011 Cena: 1.4 00 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)
Cena : 1.000zł/os
Termin : 2 - 7.06.2011 (na niedzielę w Rzymie)
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

WŁOCHY – 9 dni (1 nocny przejazd)
Termin : 23 – 31.07.2011. Cena : 1.700zł/os.
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

SUPER PROMOCJA !!!

SPECJALNA LINIA BEATYFIKACYJNA
WYJAZD NA BEATYFIKACJE JANA PAWŁA II

WŁOCHY - 7 dni (2 nocne przejazdy)

WYJAZD BEZPOŚREDNI
Z NOWEGO SĄCZA !!!!

Termin : 21 – 27.05.2011
Cena: 1.300 zł

CENA W DWIE STRONY JEDYNE 600 ZŁ

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)

WYJAZD Z NOWEGO SĄCZ 29.04
GODZ.11.45
Cena : 1.000zł/os
Termin : 18 – 23.08.2011 (na niedzielę w Rzymie)
WYJAZD Z RZYMU 01.05 ( CENTRUM)
18 – 23.09.2011 (na środę w Rzymie)
GODZ. 21.00
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

PEŁNA OFERTA NA www.wactur.com.pl

FOT. ARCHIWUM PAWŁA KOZŁOWSKIEGO

INDIE SĄ MI
COŚ WINNE
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Z drugiej strony
DTS – Dobra Twarz Sądecczyzny
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Pamiętajmy
o Optimusie

Jak

wyczytałem w sąsiedniej rubryce,
właśnie mija jedenaście lat, od momentu kiedy Roman Kluska sprzedał Optimusa.
Starsi czytelnicy przy takiej okazji westchną głęboko tradycyjnym, staropolskim „jak ten czas
szybko leci”. Młodsi tylko wzruszą ramionami, bo co ich to może
obchodzić, że ktoś sprzedał firmę, o której mają pojęcie blade,
albo nie mają go wcale. No właśnie. W ten prosty sposób jeden
z symboli sądeckiej rewolucji gospodarczej lat 90. ubiegłego wieku
odchodzi w zapomnienie. Dzieje się to zdumiewająco szybko,
choć słowo „zdumiewająco” jest
tu chyba akurat nie na miejscu, bo
teraz wszystko dzieje się tak szybko, że wydarzenia sprzed dziesięciu i dwudziestu lat wydają się odległe, jakby działy się w czasach,
kiedy wysadzano w powietrze sądecki zamek. Różnica polega tylko na tym, że zamek ciągle ktoś
chce odbudowywać, a Optimusa dla Nowego Sącza już nikt nie
wskrzesi. Jeśli jeszcze gdzieś pojawia się wątek słynnego przedsiębiorstwa, to co najwyżej przy
okazji publikacji kolejnej edycji listy 100 najbogatszych Polaków, na
którą Roman Kluska trafił właśnie
dzięki gigantycznemu sukcesowi
założonej przez siebie firmy. Dziś
oczywiście wdrapać się do tego
elitarnego grona jest nieporównywalnie trudniej, więc sądeczanom
pozostaje ogrzewać się w ciepełku ogólnopolskiego zachwytu, że
to właśnie na Nowy Sącz przypada
najwięcej bogatych ludzi w kategorii miast powiatowych. A wracając do Optimusa – kto jeszcze
dzisiaj pamięta, że Onet – jeden
z największych dziś polskich portali internetowych – narodził się
właśnie w Nowym Sączu? Może
warto o takich wydarzeniach pamiętać, choćby przy okazji tej
symbolicznej daty powolnego wyprowadzania się stąd komputerowego tygrysa czasów wczesnego polskiego kapitalizmu. Kolejna
firma tego kalibru przybędzie nam
dopiero, kiedy ktoś z sądeczan
kupi jakiegoś giganta w Warszawie
i przeniesie do Nowego Sącza. Stolicy przenosić nie musi.

Teraz w kolejnych wydaniach DTS
chcemy pokazywać nie tylko zdjęcia
dziewczyn, ale i krótkie ich prezentacje.
Startujemy już w kwietniu. Prezentacje
zakończy jesienią głosowanie internautów
wybierających Dobrą Twarz Sądecczyzny
oraz wielka gala mody i urody z laureatkami konkursu w roli głównej.

KO N K U R S . Marzysz o karierze modelki?
Chcesz się przebić w świecie mody? Masz na
to szansę – weź udział w naszym konkursie na Dobrą Twarz Sądecczyzy. DTS organizuje ją wspólnie z krakowską agencją RORES MODELS.
– Dziewczyny z tego regionu słyną
w Polsce ze swojej urody i z powodzeniem przebijają się na najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy i showbiznesu – mówi Zygmunt Fura z RORES
MODELS. – Chcemy taką szansę dać każdej dziewczynie przez cotygodniowe
prezentacje na łamach DTS ciekawych
twarzy, uroczych dziewczyn i ich niebanalnych osobowości.
Do współpracy w naszym konkursie
pozyskaliśmy jedną z najstarszych agencji w Polsce, znaną poza granicami kraju – RORES MODELS (www.rores.pl). To
właśnie ta agencja w latach 1997–2001 organizowała pierwsze konkursy Miss Ziemi Sądeckiej.

UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!
Zrobić to możesz, wysyłając 4–6 zdjęć
wraz z podstawowymi danymi o sobie
(wiek, wzrost, nazwa szkoły, uczelni lub
wykonywany zawód) na adres:
rores@bci.pl lub: redakcja@dts24.pl
Wymagane kryteria: wiek 15–26 lat, minimum
170 cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie.
Czekamy na zgłoszenia, a dziś zapowiadamy
prezentację pierwszej kandydatki w naszym
konkursie – sądeczanki, koszykarki Wisły
Kraków, Pauliny Gajdosz.

Paulina Gajdosz

(URO)

Tydzień w kalendarzu
31 M A R C A ( 1 91 4 ) – urodził się
Jerzy Iszkowski – lotnik, cichociemny, współtwórca Aeroklubu Podhalańskiego i jego patron (zm. 1962).
( 1990 ) – zmarł arcybiskup Jerzy Ablewicz, od 1962 r. ordynariusz
diecezji tarnowskiej. Zasłynął m.in.
wznowieniem starań o kanonizację
bł. Kingi, dążeniem do koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu.
1 K W I E T N I A ( 1 932 ) – rozporządzeniem Rady Ministrów przestał
istnieć powiat grybowski.

Kartki
w prezencie
W najbliższym numerze „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” znajdziecie Państwo skromny prezent. Będą to wielkanocne kartki
świąteczne w kilku wzorach.
To druga wspólna akcja kartkowa DTS i Stowarzyszenia Sursum Corda. Pamiętajmy, że przy okazji Świąt Wielkanocnych
dzielimy się z innymi nie tylko dobrym słowem w formie wysłanych komuś życzeń. Jest to również świetny moment, by pomyśleć o innych, bardziej potrzebujących – chorych, samotnych,
ubogich. W ramach świątecznej pomocy warto zatroszczyć się
o którąś z opisywanych przez DTS w ostatnich miesiącach osób
oczekujących wsparcia. Można to zrobić m.in. przekazując 1
procent swojego podatku na wsparcie wybranego programu realizowanego przez Stowarzyszenie na rachunek:
Stowarzyszenie Sursum Corda
11 8805 0009 0018 7596 2017 0003, KRS 0000020382.
(RED)

2 K W I E T N I A ( 1 91 4 ) – w Jabłonicy
Polskiej k. Brzozowa urodził się Władysław Gurgacz. Po II wojnie światowej m.in. kapelan szpitali w Gorlicach
i Krynicy oraz Polskiej Podziemnej
Armii Niepodległościowej – zbrojnego
oddziału antykomunistycznego. Zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa i skazany na śmierć w pokazowym procesie stalinowskim.
Rozstrzelany w Krakowie 14 września
1949 r. W Beskidzie Sądeckim odbywa się Rajd Górski im. ks. Gurgacza.
3 K W I E T N I A ( 1 91 3 ) – Rada Miejska w Nowym Sączu jednogłośnie

uchwaliła nadanie Honorowego Obywatelstwa ks. Janowi Sygańskiemu – jezuicie, autorowi cennych
dzieł historycznych, poświęconych
Sądecczyźnie.
4 K W I E T N I A ( 1 907 ) – w Nowym
Sączu przy ul. Młyńskiej oddano oficjalnie do użytku wybudowany rok wcześniej budynek szpitala, zaprojektowany
na 92 łóżka. W nowym szpitalu utworzono cztery oddziały: chirurgiczny,
wewnętrzny, położniczy i zakaźny.
5 K W I E T N I A ( 2000 ) – Roman
Kluska sprzedał za 261 mln zł (czyli wówczas za ok. 65 mln dolarów)
pakiet kontrolny Optimusa. Dziesięć lat wcześniej zainwestował
w założoną przez siebie firmę komputerową 12 dolarów.
( 2003 ) – Regionalny Zespół „Lachy” pożegnał się z Michaliną Wojtas, od 27 lat kierownikiem artystycznym i choreografem.
6 K W I E T N I A ( 1 91 8 ) – w Nowym
Sączu zatwierdzone zostało oficjalnie Towarzystwo Dramatyczne, czyli teatr amatorski, powstały
z inicjatywy Bolesława Barbackiego.
Dziś teatr nosi jego imię.

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o.
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tel. 18 544 64 40, tel./fax. 18 544 64 41
Redaktor naczelny: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko i.legutko@dts24.pl
Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl
Skład: dOtgraf . Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.
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Wydarzenia

Przedwyborcza rozgrzewka
z podsłuchem w tle
A N A L I Z A . Jeszcze dwa tygodnie
temu lokalne media ogłosiły powstanie koalicji PO–PiS w Radzie Miasta,
narzekając na polityczną nudę Nowego Sącza.
Radni pracują po cichu, nikt się nie
kłóci, nie ma harcowników wyskakujących na mównicę z maczetą, gotowych wycinać każdego, kto
stanie im na drodze. Słowem – po
czterech (a może nawet ośmiu) latach publicznego nawoływania do
zaprzestania bezsensownych kłótni w radzie, społeczny postulat został spełniony. Na sesje wróciła normalność i spokój. Gdzie jednak ta
koalicja, skoro kilka dni później PO
zaczęła się domagać odwołania prezydenta Ryszarda Nowaka, a kiedy poczuła, że lekko przesadziła,
zmieniła postulat na lżejszy, czyli tylko na zawieszenie wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża. I choć sądeczanie powoli zaczęli zapominać
o tzw. aferze podsłuchowej w Straży Miejskiej, okoliczności odwołania komendanta Ryszarda Wasiluka
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stały się okazją do wytoczenia najcięższych w ostatnich latach politycznych armat.
Kiedy w ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że to zdesperowana
pracownica Straży Miejskiej Mar-

zapowiedział pozwanie lidera sądeckiej lewicy Stanisława Kaima
i każdego, kto będzie chciał swoimi
komentarzami naruszyć jego dobre
imię. A komentować chcieli niemal
wszyscy, choć z każdym dniem spa-

Wnikliwi obserwatorzy sądeckiej sceny
politycznej natychmiast zauważyli, że podsłuch
stał się świetnym pretekstem do próby wbicia
klina pomiędzy współpracujących od czterech
lat Gwiżdża i Nowaka
ta G. przyznała się do nagrywania
własnego szefa, nikt nie mógł nawet przypuszczać, że nie będzie to
koniec, ale początek sprawy. Dalej
wydarzenia potoczyły się lawinowo – były komendant Wasiluk natychmiast pozwał Martę G., zarzucając jej pomówienie go, jakoby miał
stosować w pracy mobbing. Z kolei wiceprezydent Gwiżdż odpowiedzialny za służby mundurowe,

dała temperatura wokół tzw. sądeckiej Watergate.
Polityczni konkurenci obecnej
ekipy ratuszowej wyczuli jednak
moment na przeprowadzenie ataku
mogącego przygotować grunt przed
jesiennymi wyborami parlamentarnymi, a jednocześnie mogącymi
osłabić jedność władz miasta. Wnikliwi obserwatorzy sądeckiej sceny
politycznej natychmiast zauważyli,

SMS
Co kotek robił
na drutach?
że podsłuch stał się świetnym pretekstem do próby wbicia klina pomiędzy współpracujących od czterech lat Gwiżdża i Nowaka. Na razie
się to nie udało. Na oświadczenia
i listy otwarte liderów sądeckiej PO
prezydent bowiem konsekwentnie odpowiada, że nie widzi powodu zawieszania swojego zastępcy,
bo ten nie naruszył żadnej tajemnicy, a jedynie przekazał sądowi płyty z nagraniami nadsyłane wcześniej
do Ratusza. Do przedwyborczych
przedbiegów nie dał również wciągnąć poseł PiS Arkadiusz Mularczyk,
którego do zabrania głosu w sprawie
podsłuchu zachęcał publicznie szef
sztabu wyborczego PO – Zygmunt
Berdychowski. Poseł nie uległ jednak namowom wojewódzkiego radnego i o sprawie wypowiadać się nie
chciał, pozostawiając jej rozwiązanie
prokuraturze i sądowi. Bez względu
jednak na to, jaki werdykt zostanie
wydany, sprawa nagrań w Straży
Miejskiej z pewnością będzie powracać przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.
(MOL)

Czy jeden mały kotek może
mieć wpływ na losy 10 tysięcy ludzi i funkcjonowanie kilku
dużych instytucji? Okazuje się,
że w Nowym Sączu jest to możliwe. We wtorek bezpański kot
swoim beztroskim spacerem po
słupie energetycznym spowodował awarię zasilania, która
na kilka godzin pozbawiała prądu sporą część miasta. Oczywiście nie takie kataklizmy zdarzają się w przyrodzie, ale kotek
natychmiast został okrzyknięty sądeckim bohaterem tygodnia. Jego wyczyn przyćmił nawet tzw. aferę podsłuchową,
a w pewnych kręgach pojawiło
się już nawet określenie sądeckiej afery prądowej. Sądeczanie domagają się natychmiastowego zbadania i wyjaśnienia
co kotek robił na drutach? Dobrze poinformowane źródła odpowiadają, że kotek robił sobie na drutach ciepły szalik na
przyszłą zimę.
(KCH)

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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Przedsiębiorczość

Sky Tower

Stadion Lecha Poznań

Baltic Arena

Pracują coraz bliżej nieba
Sądeczanie wznoszą najwyższy wieżowiec w Polsce. Wcześniej budowali
m.in. największe stadiony piłkarskie.
Ambitni inżynierowie z Nowego Sącza
udowadniają, że tutejsze firmy potrafią realizować najpoważniejsze inwestycje w kraju.
Budowlańcy z sądeckiego Technobudu wyspinali się już z pracami na 120 metr wrocławskiego Sky
Tower, który niebawem stanie się
najwyższym budynkiem w kraju.
Docelowo drapacz chmur ze stolicy Dolnego Śląska ma liczyć 212
metrów, czyli są już dalej niż w połowie drogi ku chmurom. Jak ktoś
skrupulatnie wyliczył nadal wyższy
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będzie warszawski Pałac Kultury
i Nauki, ale jego wysokość liczona jest z iglicą, zaś wrocławskiego
kolosa wyłącznie z powierzchnią
użytkową. Na największym placu
budowy Wrocławia uwija się blisko 250 fachowców z Nowego Sącza i okolic pod kierunkiem dwóch
młodych inżynierów: Ryszarda Rogowskiego – inżyniera kontraktu,
oraz kierownika budowy – Stanisława Markowicza.
Całość nadzorują szefowie Technobudu – Jerzy Iwański, Wiesław
Michalik i Mateusz Sejud. Trzej
wspólnicy z doświadczeniem na
wielkich budowach skrzyknęli się w 2003 r. i z powodzeniem

wygrywają przetargi na najambitniejsze polskie budowy. Niedawno
ich firma zakończyła prace m.in.
na dwóch piłkarskich stadionach
wznoszonych na Euro 2012 – Baltic
Arena i poznańskiego Lecha. Skąd
takie sukcesy sądeckiej firmy?
– Ciągle słyszy się, że młodzi
i ambitni ludzie uciekają z Nowego Sącza, szukając lepszej pracy
i przyszłości z dala od rodzinnego miasta, najczęściej za granicą. Nasza kadra udowadnia, że nie
musi tak być – przekonują szefowie
Techbudu. – W naszej firmie pracują ambitni młodzi inżynierowie,
z wielką pasją do wykonywanego
zawodu i – co najważniejsze – odnoszą sukcesy. Muszą jednak spełniać jeden warunek – dokładnie
wiedzieć, co chcą osiągnąć w tej
branży i jaką drogę trzeba pokonać, by realizować takie projekty
jak choćby Sky Tower. Pamiętajmy, że panowie Rogowski i Markowicz mają ledwie po 30 lat.
Na plac budowy gigantycznego drapacza chmur we Wrocławiu
sądeczanie weszli w lipcu 2009 r.
kiedy prowadzenie robót powierzył im inwestor, jeden z najbogatszych Polaków – Leszek Czarnecki.
Wrocławskiego giganta budują na
powierzchni blisko dwóch hektarów – to tak, jakby jeden budynek
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powstawał na obszarze zbliżonym
wielkością do największej sądeckiej
łąki Starej Sandecji. By zobrazować
ogrom prac, wystarczy powiedzieć,
że w Sky Tower sądeczanie wbudują 15 tysięcy ton stali i wleją 45 tysięcy metrów sześciennych betonu.
Wieżowiec będzie się składał z części handlowo–biurowo–usługowej
(niższe kondygnacje) i 52–piętrowej wieży, przeznaczonej głównie
na apartamenty. Na każdej zaś kondygnacji tysiąc metrów powierzchni będzie podzielone na kilka luksusowych mieszkań. Cena metra
kwadratowego takiego mieszkania? Ok. 15 tys. zł, ale na razie nie
słychać, by ktoś z sądeczan wykupił
już tam podniebny apartament. Nic
dziwnego, w końcu w Nowym Sączu za taką kwotę można kupić nawet kilka domów. No i trzeba jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie
skąd są lepsze widoki? Z najwyższego piętra Sky Tower czy może
z podsądeckich górek?
Techbud specjalizuje się w robotach konstrukcyjnych i żelbetonowych. Na sądeckim rynku na
podobną skalę w budownictwie
operuje tylko Erbet, ten z kolei specjalizuje się w generalnym wykonawstwie, czyli obie firmy grają
jakby w innych ligach. Techbud zatrudnia dziś blisko 400 osób, czyli

jest jednym z największych pracodawców w regionie. Jak zapewniają
szefowie, przedsiębiorstwo jest tak
zorganizowane, że w ciągu tygodnia
może rozpocząć najbardziej nawet
skomplikowane prace w dowolnym
miejscu w Polsce. A przecież takie
przedsięwzięcia jak Sky Tower to
m.in. ogromna praca logistyczna
– wszak kilkaset osób trzeba dowieźć na miejsce i zakwaterować.
Nie przeszkodziło im to w ostatnich
latach pracować przy takich inwestycjach jak wielkie galerie handlowe: Bonarka, Galeria Krakowska czy rzeszowska Millenium Hall.
Gdzie więc widać kryzys
w budownictwie?
– Nie widać – przekonują szefowie Technobudu. – Na ten moment
mamy pełny pakiet zleceń, jesteśmy obecni na kilku wielkich budowach jednocześnie, a od czasu
otwarcia niemieckiego rynku dla
naszych firm, przychodzą również
zapytania biznesowe z tego kraju.
Koniunktura jest może gorsza niż
4–5 lat temu, ale trudno to nazwać
kryzysem. Jesteśmy optymistami.
(MOL)

Na zdjęciach największe
inwestycje realizowane przez
Technobud: Sky Tower, stadion
Lecha Poznań i Baltic Arena.

OGLOSZENIA DROBNE
GABLOTY przeszklone
na ladę 90x90x15 cm
oraz gablota stojąca
obrotowa.Tel.692 457 171
Kupię Toyotę Corollę
rok 88-97, stan obojętny.
Tel. 514 094 449

NAJLEPSZE MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ
„Dobry Tygodnik Sądecki”
Zadzwoń: 18 544 64 40,
18 544 64 41 albo napisz:
i.legutko@dts24.pl

Ogłoszenia drobne za 5 zł!
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Nauka

Brandstorm L`Oréal 2011 to konkurs dla
studentów ostatnich lat, którzy chcą
spróbować swoich sił w marketingu
i sprawdzić, jak bardzo są kreatywni.
Projekt został stworzony z myślą o odważnych, młodych ludziach, którzy
nie boją się wyzwań. Żeby wziąć w nim
udział, wystarczyło zarejestrować trzyosobowy zespół na stronie www.brandstorm.loreal.com i opracować case study. Trzy najlepsze zespoły miały szansę
na udział w polskim finale, a najlepszy na
międzynarodowy finał w Paryżu.
Konkurs w całości odbywał się w języku angielskim, dlatego wiele uczelni
nie miało swojej reprezentacji w Warszawie. Z Nowego Sącza tylko trójka
z WSB była na tyle odważna, by zaprezentować swój projekt w tym języku.
Projekt zakładał wypromowanie marki wśród mężczyzn. A trzeba przyznać,
że salony kosmetyczne nie są to miejsca,
z którymi mężczyźni chcą być identyfikowani. Mało tego, że płeć męska nie
lubi być utożsamiana z salonami piękności, to jeszcze marka L’oreal jest kojarzona głównie z kobietami. Świadczyć może
o tym chociażby znany slogan reklamowy „L’oreal, jesteś tego warta”. W konkursie tej firmy studenci i absolwenci
Wyższej Szkoły Biznesu biorą udział od
kilku dobrych lat. Niektórym udało się
nawet dotrzeć do finału.
– Bardzo chciałem wziąć udział
w tym konkursie i potrzebowałem osób,
które podchodziłyby do wyzwania z takim samym entuzjazmem jak ja. Zatem
24 grudnia zadzwoniłem do Piotrka i Oli
z pytaniem, czy będą mieć dwa miesiące
czasu – opowiada Piotr Biniecki.
– Piotrek zadzwonił do mnie, kiedy
biegałam po domu i sprzątałam. Usłyszałam, że wpisuje już moje dane do
formularza. Powiedziałam mu, że mam
mnóstwo zajęć i dwa miesiące wolnego
to jest raczej nieosiągalne. Potem jednak dodałam, że jeśli twierdzi, iż warto, to czemu nie – uśmiecha się Aleksandra Malisiewicz.
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Wygrali pracę w Warszawie
– Piotr zadzwonił i zapytał mnie, czy
przystępuję do konkursu. Powiedziałem,
że tak, no i w odpowiedzi usłyszałem:
ok, jesteś już zarejestrowany – wspomina Piotr Bubula.
Kiedy zakwalifikowali się już do konkursu, musieli przeanalizować rynek
konsumenta i postrzeganie marki oraz
konkurencję. Miały to być informacje
potrzebne do stworzenia własnego projektu. Potem trzeba było wymyślić swoją linię produktową oraz salony. Praca
nad projektem to nie taka prosta sprawa. – Pierwszym problemem, z jakim
spotkaliśmy się, to był totalny brak informacji na temat profesjonalnego rynku – mówi Ola.
Miesiąc pracy składał się generalnie z szukania informacji na ten temat.
W końcu okazało się, że wiele istotnych i potrzebnych danych znajduje się
na miejscu, na uczelni, która była gotowa do pomocy. Studenci otrzymali także kontakt do osób, które już brały udział
w tym konkursie. Nagle brak informacji zamienił się w ich nadmiar. Musieli
teraz zdobyte wiadomości selekcjonować. Poza danymi, które zdobyli, pozostała kwestia klienta. Dlatego rozpoczęli
współpracę z salonami kosmetycznymi. Poprosili też L’oreal o listy salonów
z produktami tej marki dla mężczyzn.
Lista była potrzebna do dalszych badań.
– Przygotowaliśmy prezentację, która według nas była bardzo odchudzona,
ale i tak się okazało, że przekracza 10 minut – dodaje Ola.
Konkurs miał się zacząć o godzinie 8
rano. A jeszcze o drugiej nad ranem sądeccy studenci robili próby, po których
się okazało, że wciąż przekraczają wyznaczoną granicę czasu. O piątej rano nastąpiła ostateczna próba ze stoperem w ręku
i… udało się! Czas trwania prezentacji był
regulaminowy.
Przed ośmioosobową komisją konkursową przedstawili chłodne wyniki badań,
analizę krytyczną, ale obiektywną. Pokazali też problemy zgłaszane przez profesjonalistów, m.in. z dystrybucją czy zbyt
szybkie eliminowanie produktów. Konkursu nie wygrali, ale zostali docenieni.
Trójka z Nowego Sącza jako jedyny zespół
dokonał tak wnikliwej analizy i głębokich

FOT. (LENA)

Trójka studentów IV roku sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu 16 marca wzięła udział
w konkursie marketingowym Brandstorm L’oreal 2011. Co prawda nie udało im się dotrzeć do finału, ale Piotr Biniecki, Aleksandra Malisiewicz i Piotr Bubula
otrzymali propozycje pracy w firmie L’oreal w Warszawie.
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badań. Brand Menager – opiekunka marki stwierdziła, że jako jedyni dokonali badań, które były coś warte. Wynieśli wiele
dobrego z tego przedsięwzięcia. No i oczywiście zdobyli nowe doświadczenia. Mieli także okazję porozmawiać z czołowymi
postaciami w tej organizacji. Firma zagospodarowała cały dzień uczestnikom
po konkursie. Były także prelekcje osób
z zarządu firmy na temat m.in. „Jak należy kierować ofertę do mężczyzn” czy „Jak
powinien wyglądać marketing dla mężczyzn”. Studenci do dzisiaj mają kontakt
z profesjonalistami z firmy L’oreal.
– Zaoferowano mi sześciomiesięczny
staż w Warszawie w firmie, który mógłbym rozpocząć nawet dzisiaj. Miałbym
się tam zajmować działalnością na pograniczu IT i marketingu. Ciekawe jest
to, że proponując pracę, powiedziano nam, że są zainteresowani nami ze

względu na naszą konkursową analizę.
Jednak w moim przypadku jest to trudna decyzja. Muszę to pogodzić ze studiami stacjonarnymi, niestacjonarnymi
i dodatkowo kursem językowym – mówi
Piotr Bubula.
Piotr Biniecki natomiast czeka na
informację w sprawie pracy. Ma być
w kwietniu. Jaki będzie zakres jego obowiązków, na razie nie wiadomo. To będzie zależało od projektu, który dla niego wybiorą.
– Uważamy, że warto działać. Jakkolwiek. Generalnie zawsze braliśmy
udział w różnych inicjatywach związanych z zajęciami poza uczelnią. Zwykle osobno, ale sądzimy, że naprawdę
warto. Tym bardziej, że dzięki aktywności pozauczelnianej można także
otrzymywać stypendium. Nie wszyscy
o tym wiedzą. Wystarczy tylko poszperać w Internecie, a od razu znajdą się
informacje o wsparciu finansowym dla
aktywnych studentów – na zakończenie
dodają studenci.
(LENA)
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Filmowali, co
najciekawsze
w Sączu
Z Biedronką w tle
Kabaret „I cóż, że ze Szwecji” 12 uczniów 3 a II LO w Nowym Sączu zdobył
Grand Prix XIII Festiwalu Form Kabaretowych „Fafik 2011”. Tydzień temu
na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury prezentowali się młodzi kabareciarze
i soliści. Zwycięzcy jedną ze scenek przygotowali w oparciu o skecz Kabaretu Moralnego Niepokoju, druga była ich autorskim pomysłem, której motywem przewodnim stała się praca w Biedronce. Trzeba przyznać zagrali coś na
czasie, a nawet – można by rzec – wyprzedzili czas. Drugi skecz wymyślali
bowiem na dzień przed osławionymi już zakupami Jarosława Kaczyńskiego.
– Tegoroczny festiwal był niezły – ocenia XIII Fafika Leszek Bolanowski, polonista „dwójki”, inicjator imprezy. – Prezentacje obfitowały w parę ciekawych objawień aktorskich. Cieszy też, że młodzi sięgnęli
– i wcale nie za moją sugestią – do repertuaru wytrawnych wyjadaczy
kabaretowych. Bo któż dziś śpiewa piosenki Jana Kaczmarka?
Dodajmy, że zwycięzcy, ale także zdobywcy nagrody publiczności – grupa „Ajsztajny” – oraz kabaret alkADHida i Ola Krzyżak wezmą
udział w dzisiejszym (31 marca) przeglądzie grup scenicznych w ramach
(G)
Festiwalu Kultury Studenckiej „Fokus” w MOK w Nowym Sączu.

R

E

K

L

A

M

Uczniowie „Elektryka” podczas kręcenia zdjęć

Uczniowie „Budowlanki” na ul. Jagiellońskiej

A

DT S PAT R O N U J E . Uczniowie sądeckich szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w międzynarodowym
konkursie filmowym „My Town Movie 2011” zakończyli
pracę nad filmami o Nowym Sączu. Ich 5–minutowe produkcje można już obejrzeć na stronie konkursowej www.
mytownmovie.com.
Zostało również uruchomione głosowanie internetowe, które potrwa miesiąc. Aby wziąć w nim udział należy zalogować się na www.mytownmovie.com. Wygra
film, który uzyska największą liczbę głosów. Najlepsza
produkcja będzie reprezentowała Nowy Sącz w finale
międzynarodowym, gdzie powalczy o nagrodę główną z miastami partnerskimi. A nagrodą w konkursie jest tygodniowy pobyt zwycięskiej drużyny wraz
z opiekunem w jednym z miast partnerskich, którego
koszty w całości pokryje fundacja The Global Language System w Polsce.
Przypomnijmy, że do udziału w zabawie zgłosiły się trzy sądeckie szkoły: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych
i Zespół Szkół Budowlanych. Pomysłów na scenariusz młodym twórcom nie brakowało. Uczniowie
„Samochodówki” na przykład chcieli ukazać uroki Sącza z perspektywy cudzoziemców. „Elektryk”
utrzymał swą produkcję w konwencji filmu drogi
– przedstawia zabytki, ale i zdobycze nowoczesnej
nauki i techniki.
– Cały projekt miał na celu zachęcenie młodzieży do
kreatywnego spojrzenia na swoje miejsce zamieszkania i zaprezentowanie go kolegom z zagranicy. Chodzi
o to, żeby wychwycili oni to, co najciekawsze, najfajniejsze w Nowym Sączu – mówi Michał Basta, prezes
zarządu fundacji TGLS.

Uczniowie „Samochodówki” na planie filmu
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Oprac. (G)

A

„ELA-MED” s.c. Kin-Czopek-Mrozowski

Ekspresowa

POCZTA
ODLICZ
ROWEROWA PODATKI
ELA
„Apteka NA WESTERPLATTE”
ul.Batalionów Chłopskich 33
33-300 Nowy Sącz
tel.18 533 -15 - 88

MED

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

LEKI – pełny asortyment, gotowe i recepturowe

w Nowym Sączu

Zadzwoń

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

• suplementy • homeopatyczne • essentiale forte = 23,99 • magnez z witaminą B6 a 50 tabl. = 3,75

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

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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Studenci
ruszają
w świat

Stali się gwiazdami
To zdjęcie
ze szkolnej
toalety
zadecydowało,
że jurorzy
wybrali paczkę
przyjaciół
z Limanowej

FOT. KONRAD KOŹMIŃSKI

Jesteś studentem lub absolwentem?
Chcesz pomagać innym? Lubisz przygodę? W takim razie oferta AIESEC–u skierowana jest do Ciebie. Jeszcze do końca tygodnia można składać
aplikacje w ramach rekrutacji na zagraniczny wolontariat i praktyki edukacyjne. Na wolontariuszy czekają Rosja,
Chiny, Turcja, Indie i kraje afrykańskie.

W minioną sobotę w sądeckiej kawiarni Etc... odbył się pokaz
najnowszej kolekcji biżuterii modowej Kate & Kate z Mediolanu.
Biżuteria inspirowana jest motywem kwiatowym z kolekcji
Doriette dla Christina Dior’a. Pokaz odbył się w oprawie
ekskluzywnych sukienek Agaty Wojtkiewicz, która swoje modele
prezentuje na pokazach mody na całym świecie. Już niedługo
jej nowa kolekcja jesienna pokazana zostanie na Fashion Week
w Łodzi. Podczas imprezy odbył się również pokaz wiosennego
makijażu wykonany przez firmę Maripoza MED– SPA oraz
prezentacja torebek Bag by Mag.
(BEA)
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– To szansa by zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, zwiedzić
kawał świata oraz przeżyć ciekawą przygodę – przekonuje Marcelina Policht, sądecki koordynator ds.
Programów Discovery. – Wolontariat jest otwarty dla wszystkich
studentów i absolwentów, niezależnie od roku i kierunku studiów.
W ramach programów uczestnicy prowadzą warsztaty języka angielskiego lub warsztaty edukacyjne dla dzieci. Praca trwa najczęściej
6 – 8 tygodni. Wolontariusze mają
zapewnione zakwaterowanie i najczęściej wyżywienie lub kieszonkowe pozwalające na pokrycie
wydatków. Wolontariat, to poza doświadczeniem zawodowym, wpis
do CV, nauka języków obcych na
żywo, a przede wszystkim ekscytująca przygoda, poznanie innej kultury oraz nowych, ciekawych ludzi.
Aplikacje i bliższe informacje
można znaleźć na stronie programów: www.discover–china.pl,
ww.discover–russia.pl, www.discover–africa.pl, www.discover–
turkey.pl, www.discover–india.pl,
www.teachtheworld.pl.
(STU)

A

NAJLEPSZE DOFINANSOWANE SZKOLENIA W MAŁOPOLSCE
N
www.projekt-turysta.pl

tel. 12 628 51 21

Mieszkali w najbardziej luksusowym
hotelu w Warszawie, zostali wystylizowani na swoich idoli, jeździli limuzyną
z szoferem i mieli profesjonalną sesję
zdjęciową. A wszystko za sprawą wygranej w konkursie „Zostań gwiazdą”.
Jarek Kruczek, Karolina Meres, Justyna Mól i Monika Stanisz z Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej stanowią zgraną paczkę.
Dlatego, gdy zobaczyli informację
o konkursie organizowanym przez
tygodnik „Bravo” i sieć Heyah, po
prostu zrobili zabawne zdjęcie swojej czwórki i napisali, co dla nich znaczy bycie gwiazdą.
– Z pewnością sława daje wiele
korzyści. Jeżeli gwiazda uzna, że coś
jest fajne, modne – to inni po prostu
się z tym zgodzą. Ludzie sławni niejednokrotnie wprowadzają do świata mody nowe trendy. Miłym uczuciem musi być to, że wszyscy ich
rozpoznają. Po prostu wiedzą, kim
są. Gwiazdy, rozdając autografy, na
pewno czują satysfakcję – twierdzi
Monika Stanisz.
To między innymi te słowa sprawiły, że dano im szansę, by sami
poczuli się gwiazdami. Ich ferajna
okazała się dla jurorów najciekawszą propozycją wśród 2 tysięcy zgłoszeń. W minioną środę pojechali do
Warszawy. Zamieszkali w najbardziej
luksusowym hotelu, a następnego
dnia Justyna stała się Niną Dobrev,
Monika – Jessicą Stroup, Karolina
R

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)
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– Seleną Gomez, a Jarek – Enrique
Iglesiasem.
– Wcześniej podaliśmy nasze rozmiary i gotowe stroje już na nas
czekały, do tego oczywiście fryzjer
i profesjonalny makijaż. Na własnych oczach stawaliśmy się wskazanymi przez nas postaciami. Najgorsze były piętnastocentymetrowe
szpilki. Jak można w nich chodzić?
– na gorąco relacjonują dziewczyny.
Po wizażu przyszedł czas na zakupy. Każdy dostał 1,5 tys. zł na wydatki. Wszędzie jeździli limuzyną z szoferem. Towarzyszył im też fotoreporter.
– To chyba dla gwiazd musi być
najbardziej irytujące – co chwilę zdjęcia! Nawet w przymierzalni!
– oceniają.
Później była jeszcze profesjonalna,
męcząca kilkugodzinna sesja zdjęciowa i mnóstwo atrakcji w hotelu.
Życie gwiazd bardzo się im spodobało i jeśli będą mogli, w przyszłości
bardzo chętnie dołączą do grona celebrytów. Jarek ma już plan zostania fotomodelem, a także startowania w programie „You Can Dance”.
Dziewczyny na razie skromnie mówią o pójściu do liceum, teraz bowiem wszyscy są w trzeciej klasie
gimnazjalnej.
– Dzięki tej wygranej chyba czujemy się pewniejsi siebie. Z ust stylistów i fotografów usłyszeliśmy wiele
budujących słów, co oczywiście nie
znaczy, że teraz woda sodowa uderzy nam do głów – zapewniają.(JOMB)

A

UBEZPIECZENIA
MAJĄTKOWE, KOMUNIKACYJNE

OFE

ŻYCIOWE

tel. 661-859-357
e-mail: mojachowicz@agentpzu.pl
www.ubezpieczenia-nowysacz.eu

W KWIETNIU DO

30%

taniej na ubezpieczenie
domu, mieszkania
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Na wokandzie

Piramida z łatwych pieniędzy

Sprawa piramidy finansowej stworzonej przez obrotną limanowiankę wyszła na jaw w listopadzie 2009 r. O aferze szybko zrobiło się głośno w całej
Polsce, w końcu w grę wchodziło kilkanaście milionów. Monika B.B. prowadziła w Limanowej kancelarię finansowo–ubezpieczeniową. Oprócz
ubezpieczeń oferowała – początkowo dla wybranych i zaufanych znajomych – fundusze inwestycyjne dające znacznie większe niż w bankach
oprocentowanie. 28–letnia wówczas
mieszkanka Ujanowic miała namawiać klientów do wpłat, obiecując
nawet kilkunastoprocentowe zyski
w bardzo krótkim czasie. Chętnych
nie brakowało, niektórzy wpłacali po
kilkaset tysięcy złotych. Rekordzista
powierzył Monice B.B. 700 tys. zł. Inni
inwestowali różnie – zasobniejsi pół
miliona albo 300 tys., ale było i wielu takich, którzy przynosili do kancelarii drobniejsze kwoty, które dla

Wraz z Moniką przepadły
również pieniądze.
Ta informacja rozeszła się
jeszcze szybciej niż kiedyś
wieści o łatwej okazji do
dużego zarobku. Przed
limanowską komendą
policji ustawiła się długa
kolejka poszkodowanych.
Wkrótce również sama
bohaterka afery zgłosiła
się na policję.

nich akurat stanowiły oszczędności
całego życia. Początkowe zyski, wielokrotnie przekraczające np. odsetki
z tradycyjnych lokat bankowych napędzały funduszowi kolejnych inwestorów. Wieść o doskonałej okazji do
szybkiego i łatwego pomnożenia pieniędzy rozchodziła się lotem błyskawicy. Monika B.B. z uśmiechem inkasowała koperty pełne pieniędzy,
czasami nawet ich nie przeliczając.
Wpłacający nie widzieli w transakcji
żadnego ryzyka, wszak ich znajomi

FOT. LIMANOWA.IN

To największe finansowe oszustwo, jakie miało miejsce w naszym regionie. Blisko 160 poszkodowanych, wśród
nich wiele znanych postaci życia publicznego – politycy, prawnicy, policjanci, przedsiębiorcy. A ile osób nie
zgłosiło się na policję wstydząc się własnej naiwności? Ich straty – czy raczej
fatalnie zainwestowane oszczędności
– szacuje się na ponad 13 mln zł. Główna podejrzana o stworzenie limanowskiej piramidy finansowej – Monika B.B.
przyznaje się do winy. W środę przed
sądem w Nowym Sączu rozpoczął się
jej proces. Grozi jej do 15 lat więzienia.

przecież już zarobili w kilkanaście dni
sumy, o jakich w uczciwej pracy można tylko pomarzyć. Trudno było o lepszą rekomendację dla tajemniczego
zagranicznego funduszu kapitałowego, gdzie miały być na krótkie terminy lokowane zgromadzone pieniądze. Do inwestowania namawiali się
wzajemnie znajomi i rodziny – przecież taka okazja mogła się szybko nie
powtórzyć. Wiarygodności sprawie
– oprócz nielicznych, którzy się szybko wzbogacili – dodawał papier firmowy towarzystwa ubezpieczeniowego Scandia, którego Monika B.B.
miała być agentką.
Limanowska sielanka finansowa
trwała około dwóch lat. Krótko, bo
w myśl zasady budowania takich piramid – nie mogła trwać długo, a już
na pewno nie wiecznie. Pierwsze problemy z terminową wypłatą gotówki
i odsetek jeszcze nikogo nie niepokoiły. Bomba wybuchła, kiedy właścicielka kancelarii przestała odbierać
telefony, a niedługo potem zniknęła. Wraz z Moniką przepadły również
pieniądze. Ta informacja rozeszła się
jeszcze szybciej niż kiedyś wieści o łatwej okazji do dużego zarobku. Przed
limanowską komendą policji ustawiła się długa kolejka poszkodowanych.
Wkrótce również sama bohaterka afery zgłosiła się na policję. Już na początku prokuratorskiego śledztwa Monika B.B. przyznała się do postawionych
zarzutów, ale potem nie była już zbyt
rozmowna, odmawiając wyjaśnień.
Teraz przed sądem staje również jej
mąż, któremu prokuratura stawia

zarzut utrudniania śledztwa i próbę
zatarcia śladów, za co grozi mu do 5
lat więzienia.
W tej rozpalającej wyobraźnię
sprawie, nadal jednak nie wiadomo
R
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najważniejszego i najciekawszego
– co stało się z pieniędzmi? 13 mln
zł przepadło jak kamień w wodę,
a przecież nie jest to kwota, którą przed rewizją można ukryć np.

w biustonoszu. Nie odnaleziono ich
na kontach oskarżonej ani związanych z nią osób. Niemal wszyscy,
którzy stracili pieniądze w limanowskiej aferze finansowej, wolą pozostać anonimowi dla opinii publicznej. Wśród ich są postaci znane nie
tylko z pierwszych stron lokalnych
gazet, ale również gwiazdy ogólnopolskich mediów. Prawdopodobnie
właśnie dlatego nie chcą wypowiadać się na temat przykrego dla nich
doświadczenia. Dla wielu, szczególnie mniej zamożnych, strata pieniędzy okazała się życiową katastrofą.
Naiwność? Łatwowierność? Chęć
szybkiego i łatwego zysku? Niektórzy komentują, że to zwykła pazerność. Możemy się tylko domyślać, iż
to głównie wstyd i zażenowanie każą
teraz poszkodowanym milczeć na temat swoich motywacji i powierzenia
pieniędzy na niepewną lokatę. Dziś
już wiadomo, że mocno niepewną,
choć kiedy limanowski łańcuszek
szczęścia dopiero nabierał rozpędu,
wydawał się dla wielu świetnym sposobem na łatwy zarobek.
Wśród poszkodowanych jest
m.in. wójcina podlimanowsiej gminy Laskowa – Stanisława Niebylska.
W przypadku jej rodziny oszustwo jest
wyjątkowo bolesne i perfidne. Powierzone Monice B.B. przez Niebylskich
278 tys. zł miały być przeznaczone na
skomplikowaną operację córki Diany. Dla dobra dziecka chcieli tę kwotę
jeszcze pomnożyć. Do głowy nie przyszło im, jak dużo ryzykują, wszak ojciec Diany był w przeszłości nauczycielem Moniki.
(JUR)

A

BROJLERY
»ODCHOWANE«
ZAPISY NA KWIECIEN, MAJ
FERMA DROBIU
TEL. 18 443 08 46
KOM. 600 991 994
503 192 287

MASZ DLA NAS
CIEKAWĄ INFORMACJĘ
którą chcesz się podzielić
z innymi – zadzwoń. Nasz
reporter czeka na telefon:
18 544 64 40, 18 544 64 41
albo napisz:
redakcja@dts24.pl

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!

PIELGRZYMKI
tel. 507 142 331
zapraszamy

Ziemia Œwiêta
J o r d a n i a , E g i p t 8,10 dni

Sanktuaria
M a r y j n e 7,10 dni
Fatima, Lourdes...

W³ochy

6,8 dni

R z y m , Wa t y k a n . . .
Meksyk

G u a d e l u p e 10,16 dni
G r e c j a , Tu r c j a
Afryka
Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe

PUNKT KONTAKTOWY:
tel. 507 142 331
NOWY S¥CZ, pl. Kolegiacki 2
www.pielgrzymki.tarnow.pl
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Rozwijamy młode talenty
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka
Blachnickiego działająca przy parafii Św. Małgorzaty jest kuźnią talentów i chlubą Nowego Sącza, kontynuatorką wielowiekowej tradycji
szkoły parafialnej utworzonej dwa lata po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem w 1412 r.
Nowy kształt organizacyjny nadał jej kardynał Zbigniew Oleśnicki w 1448 r. Szkoła ta
kształciła wyłącznie chłopców: w czytaniu,
pisaniu, śpiewie, rachunkach, gramatyce łacińskiej i w poznawaniu zasad wiary. Uczniowie wraz z bakałarzem uświetniali msze i nabożeństwa w świątyni kolegiackiej śpiewem
i recytacjami. Reaktywacja tej szkoły odbyła się w 1997 r. Popularnie zwany „Katolik”
w swojej ofercie edukacyjnej gwarantuje bardzo wysoki poziom kształcenia i wychowania. Szkoła posiada certyfikat jakości wychowania Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz
od 2002 r. nieprzerwanie uzyskuje najwyższy wynik (9 stanin) i należy do najlepszych
szkół w Polsce w kryterium sprawdzianu szóstoklasistów. Jeżeli już mowa o sprawdzianie,
to w tym roku czeka on uczniów klas szóstych
niedługo, bo już 5 kwietnia.
Zapytaliśmy współtwórcę tych sukcesów dyrektora szkoły Zbigniewa Małka o przepis na tak wysokie wyniki szkoły:
– Recepta jest prosta: mozolona praca uczniów, nauczycieli i rodziców poparta wczesną diagnozą, systematyczną zewnętrzną kontrolą wyników nauczania oraz
wczesnym wspomaganiem terapeutycznym.
Prawdziwym kapitałem naszej szkoły jest doskonała, kompletowana przez 13 lat kadra

pedagogiczna. W przeciwieństwie do elitarnych krakowskich szkół niepublicznych,
w naszej szkole w naborze do klasy pierwszej
i zerówki nie wybieramy uczniów. Do naszej
szkoły uczęszczają również dzieci niepełnosprawne i dzieci dysfunkcyjne – posiadamy
również klasę integracyjną.
– Kto ma największy wpływ na wyniki sprawdzianu?
– Sukces uczniów klas szóstych to również duża zasługa, często niedocenianych
nauczycieli nauczania początkowego. To
w klasach I–III kształtują się podstawowe
nawyki i kompetencje. Nauczyciele w klasach starszych tylko kontynuują i szlifują

to, co zostało zapoczątkowane w klasach
młodszych. Ojcami sukcesu są również wychowawcy i pedagodzy, którzy wychowując i opiekując się uczniami, wspierają
proces nauczania – „nie ma nauczania bez
wychowania”. W równy sposób troszczymy się w naszej szkole o dzieci z trudnościami w nauce, jak i o dzieci szczególnie uzdolnione tzw. diamenty.
– Wasz organ prowadzący – Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe – stale rozszerza swoją ofertę. Poza waszą szkołą prowadzi jeszcze Katolickie
Przedszkole, Gimnazjum i LO w tym jedyne w Polsce Katolickie Liceum Plastyczne. Od tego roku

utworzyło Katolicką Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II Stopnia. Czym różni się ta szkoła od
zwykłej szkoły muzycznej?
– Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna jest
szkołą, w której jednocześnie w jednym miejscu, w jednym budynku, można realizować kształcenie ogólne szkoły podstawowej,
a później gimnazjum i kształcenie muzyczne I i II stopnia. Jest to szkoła, która posiada
uprawnienia nadane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Tego typu szkoły znajdują się tylko w dużych aglomeracjach
miejskich – w Nowym Sączu jest to nowość.
– Czy każde dziecko ma szansę dostać się do tej
szkoły? Jak wygląda rekrutacja?
– Do tej szkoły od 1 września 2010 r.
uczęszcza już do klasy I i II 30 uczniów. Do
przyszłorocznej klasy pierwszej powinny dostać się najzdolniejsze muzycznie 6 i 7 latki.
Rekrutacja polega na konsultacji i egzaminie
określającym predyspozycje do nauki gry na
wybranym instrumencie.
– A co z uczniami, którym nie udało się rocznikowo „załapać” do klasy ogólnokształcącej?
– Uczniowie ci mogą bez względu na wiek
rozpocząć edukację muzyczną w naszej Katolickiej Szkole Muzycznej kształcącej w systemie czteroletnim.
– 1 września swoją działalność rozpoczyna Katolicka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia. Kto z tej oferty może skorzystać?
– Szkoła ta przeznaczona jest dla uczniów
pierwszej klasy gimnazjum, którzy ukończyli
pierwszy stopień szkoły muzycznej. Będą oni
mogli kontynuować później kształcenie muzyczne II stopnia w liceum.

NIE MA NAUCZNIA BEZ WYCHOWANIA
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. ks. Franciszka Blachnickiego
oraz KATOLICKA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA
MUZYCZNA I STOPNIA
w Nowym Sączu w swojej
ofercie edukacyjnej gwarantuje:
 Katolicki model wychowania
z zachowaniem chrześcijańskich
zasad, norm i systemu wartości
 Duże bezpieczeństwo uczniów
– pełny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz pracownik ochrony.
 Jednozmianowość nauki, małe
oddziały klasowe zapewniające indywidualizację nauczania.
 Wysoki poziom przygotowania do
kolejnych etapów edukacyjnych
 Bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, sala interaktywna,
pracownia językowa z tablicą interaktywną i wizualizerem, biblioteka z centrum informacji
multimedialnej, mobilne tablice interaktywne.
Możliwość nauki w oddziale
przedszkolnym tzw. „zerówce”.
 Od „zerówki” obowiązkowe
nauczanie języka angielskiego,

a od kl. IV–tej drugiego języka
obcego – możliwość wyboru języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego
i rosyjskiego.
 Prowadzenie w każdej klasie zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych, korekcyjnych reedukacyjnych i logopedycznych
 Prowadzenie w klasach I–III
gimnastyki korekcyjnej
 Funkcjonowanie świetlicy szkolnej z możliwością korzystania
z obiadów (świetlica gwarantuje opiekę od godz. 6.40 do
godz. 16.30).
 Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych i sportowych w ramach fakultetów

oraz w specjalistycznych zespołach (fakultatywne zajęcia plastyczne, taniec towarzyski w kl.
II i III oraz w klasach IV–VI Zespół Tańca Nowoczesnego, zespół regionalny, w każdej klasie
cotygodniowe zajęcia teatralne.
 Dla wszystkich uczniów specjalistyczne treningi z piłki nożnej,
piłki siatkowej, tenisa stołowego, pływania i szachów
 Cotygodniowe zajęcia dla
uczniów klas I–V z tenisa ziemnego, pływania i uczniów klas VI
jazdy konnej i wspinaczki
 Dla uczniów uzdolnionych koła
naukowe z j. polskiego, j. obcych, matematyki, przyrody, historii i informatyki
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Opinie
Żniwa
kulturalne

N

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

astał czas festiwali. Między studniówkami a maturą uaktywniają się wszelkiej maści
młodzi artyści, którzy
swoje rozliczne talenty
postanowili wystawić na próbę i poddać
je publicznemu osądowi. To bardzo dobra skłonność świadcząca o tym, że utyskiwanie na młodych (też się przyznaję)
nie do końca jest sprawiedliwe. Ledwie
przebrzmiał Festiwal Młodych Talentów
(I LO), w kolejce czekał Fafik, czyli Festiwal Form Kabaretowych, przegląd z nieporównanie mniejszą, bo zaledwie trzy-

Sądecka
kontrrewolucja
siebie przeszedł Kuba Tarasek. Ten obdarzony niesłychaną vis comica młody
artysta, choć grał cudzym tekstem, dał
popis takiej sprawności aktorskiej, jakiej nie powstydziłby się niejeden kabaretowy „profesjonał”. To wszystko zdecydowało o jak najbardziej zasłużonej
Grand Prix. Inne zjawisko Fafika 2011 to
Adam Michalik. Nie zdobył wprawdzie
głównego trofeum, ale i Nagroda Publiczności ma swoją wagę. Ten typ pisarstwa i aktorstwa (sam tworzy!) ma
w sobie coś z Monty Pytona. Surrealizm,
groteska, rzeczywistość wymieszane
w kabaretowej retorcie dają efekt piorunujący. Bo kto by wpadł na pomysł,
żeby najbardziej pikantne fragmenty „Balu w operze” J. Tuwima poddawać
matematycznej analizie, okraszonej wykresami i zaskakującym, bynajmniej nie
matematycznym wynikiem? Klasę potwierdziła Ola Krzyżak, studentka AGH,
którą sentyment zawładnął do tego
stopnia, że powróciła na „stare śmieci”, czyli do Zielonej Budy, żeby wystąpić w konkursie. Nie dość, że zaśpiewała

Tegoroczna edycja Fafika miała oczywiście swoich bohaterów,
którym można wróżyć całkiem sympatyczną przyszłość, choć
główna idea festiwalu (zabawa) nie nakłada na nich obowiązku
kariery estradowej. Zaskoczył przede wszystkim kabaret
„I cóż, że ze Szwecji”. Zadziwił nie tylko piekielnie trudną
do wymówienia nazwą, ale świeżymi pomysłami i wnikliwą,
przefiltrowaną przez wyobraźnię satyryka, obserwacją świata.
nastoletnią tradycją, wpisaną w historię
II Liceum. Ten pierwszy współtworzyła niegdyś moja osobista żona, a później – pod okiem pp. Porzucków – dzieło kontynuowały dzieci. Drugi festiwal
to bardziej „moja” tradycja. Podobnych przeglądów jest sporo, że wspomnę tylko Sądecką Wiosnę Artystyczną.
Co z tego wynika? Otóż wynika z tego,
że kulturalnej apokalipsy w najbliższych
latach raczej nie będzie, choć erozja gustów dzisiejszego konsumenta sztuki
jest aż nadto widoczna. Młodzi idą ławą
i niech dojdą jak najdalej. Każdorazowe spotkanie z juniorską, uzdolnioną
bracią dodaje sił i sprawia, że chce się tę
kulturalną grzędę uprawiać. Tegoroczna edycja Fafika miała oczywiście swoich bohaterów, którym można wróżyć
całkiem sympatyczną przyszłość, choć
główna idea festiwalu (zabawa) nie nakłada na nich obowiązku kariery estradowej. Zaskoczył przede wszystkim kabaret „I cóż, że ze Szwecji”. Zadziwił nie
tylko piekielnie trudną do wymówienia
nazwą, ale świeżymi pomysłami i wnikliwą, przefiltrowaną przez wyobraźnię
satyryka, obserwacją świata. A już sam

stare, dobre teksty nieodżałowanej pamięci Jana Kaczmarka z kabaretu „Elita”, to popisała się własnym dziełkiem
na temat strasznych przeżyć w czasie
sesji. Były i inne „podmioty wykonawcze” zasługujące na uwagę (kabarety:
„Alkadhdida”, „Bez kitu” czy debiutująca w imprezie Zuzia Szczypuła), co dla
przyszłych edycji festiwalu rokuje jak
najlepiej. Czy zatem wszystko się udało? Pewnie nie. Drobnych wpadek organizacyjnych uniknąć się nie da, ale
psioczyć nie ma co, bo tegoroczne edycja Fafika była naprawdę udana. Kontestatorów i tak nie zabraknie. Ostatnio na
przykład słyszałem z ust znajomego głos
dezaprobaty dla nazwy „Fafik”. Wolno
mu. Jak na to reagować? Nie reagować.
Przecież nie będę tłumaczył nieszczęśnikowi, że to nie mój wymysł, tylko K. I.
Gałczyńskiego, który to poeta (notabene patron imprezy!) tak właśnie nazwał
psiego bohatera swoich satyrycznych
tekstów, a poza tym Fafik to skrót nazwy
festiwalu. I tyle. Teraz przede mną FoKuS, czyli Festiwal Kultury Studenckiej.
I znowu mam tremę. Jeśli przeżyję, napiszę o tym na pewno.

F

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

enomen sądeckiej przedsiębiorczości wywołuje już sensację na skalę wręcz międzynarodową. Ostatni
numer miesięcznika „Forbes” przedstawia po raz kolejny stu najbogatszych Polaków. Okazuje się, że nasz region reprezentuje w tym
rankingu najmocniejsza grupa. Nie tylko, że czterech biznesmenów – a więc
panowie Florek, Pazgan, Kluska i Koral – stąd pochodzi, ale kilku innych właśnie u nas prowadzi swoje najlepsze interesy, jak choćby pan Jakubas (Newag).
Poza tym wielu naszych przedsiębiorców
rozwija się w takim tempie, że na tę listę
nie dostali się tylko o mały włos, ale za rok
mogą z niej wygryźć paru stałych bywalców. Redakcja „Forbesa” dostrzegła to bogactwo – także w wymiarze edukacji, bo
wspomina Wyższą Szkołę Biznesu doktora Pawłowskiego – i zadała sobie w końcu pytanie: skąd w Sączu tyle twórczej
inicjatywy?
Próbą odpowiedzi na to pytanie miał
być artykuł zatytułowany „Sądecki eksperyment”. Jego autor przypomina ciekawą
historię, jak to w zamierzchłych czasach
komunizmu, kiedy po Nowym Sączu przechadzały się jeszcze czerwone niedźwiedzie i ani w mieście, ani tym bardziej na
żadnej wsi nikt nie wiedział, co to asfalt,
włodarze naszego grodu zwabili ówczesnego premiera Cyrankiewicza na potajemną biesiadę. Postawili mu kolację, że aż
się stół uginał od regionalnych przysmaków, suto zakrapiali śliwowicą i tłumaczyli, jak to w tej Galicji bida piszczy, jakie
to zacofanie, jaka beznadzieja… Cyrankiewicz kiwał głową, bo myślał, że to tylko
taka depresyjna gadka z powodu halnego,
lecz oto ni stąd, ni z owąd rajcy przedstawili mu konkretną propozycję: zbudujemy na tych terenach „przemysł bez kominów”, towarzyszu premierze, ku chwale
ojczyzny i socjalizmu ludowego. Jest tylko
jeden warunek… Dajcie nam tu, towarzyszu, wolność gospodarowania i zwolnijcie
na jakiś czas z podatków.
Historia nie wyjaśnia z jakiego powodu – czy dlatego, że jego babcia spod Sącza pochodziła, czy po prostu przecenił
swoje siły w starciu ze śliwowicą – w każdym jednak razie Cyrankiewicz przystał
na to szaleństwo. I tak w samym środku

komunistycznego bloku, pod stalinowskim buciorem PRL–u, powstała na Sądecczyźnie nieprawdopodobna enklawa
przedsiębiorczości. Miasto rozkwitło, drogi zaczerniły się asfaltem, pociągi zaczęły
przywozić wycieczki z całej Polski, bo zanim jeszcze ktokolwiek na świecie znalazł
na to nazwę, tutaj już pojawiło się kilkaset
gospodarstw agroturystycznych. Niestety po trzech latach „eksperyment sądecki” został gwałtownie zakończony, ponieważ do władz partii dotarło, że ów sukces
nie tylko socjalizmowi żadnej chluby nie
przynosi, ale wręcz przeciwnie: ośmiesza go na wszystkich frontach, a co gorsza skarb państwa nie ma z tego ani grosza. „Forbes” wyciąga z tej opowieści taki
wniosek, że choć w latach pięćdziesiątych
komuniści myśleli, że udało im się powstrzymać niechcąco rozbudzony kapitalizm, to sądeczanie raz poznawszy smak

Autor przypomina ciekawą
historię jak to w zamierzchłych
czasach komunizmu, kiedy po
Nowym Sączu przechadzały się
jeszcze czerwone niedźwiedzie
i ani w mieście, ani tym bardziej
na żadnej wsi nikt nie wiedział
co to asfalt, włodarze naszego
grodu zwabili ówczesnego
premiera Cyrankiewicza na
potajemną biesiadę

wolności, już nigdy o nim nie zapomnieli.
Czego dowodzi dzisiejszy stan rzeczy.
Cenię sobie „Forbesa” i podobał mi się
artykuł o naszej gospodarczej przeszłości, bo nigdy wcześniej o „sądeckim eksperymencie” nie słyszałem. Z wnioskiem
się wszakże nie zgadzam, bo widać jak na
dłoni, że tamto wydarzenie nie musiało
w sądeczanach żadnej przedsiębiorczości
budzić. Żeby do czegoś takiego doprowadzić przedsiębiorczość i odwaga musiały już w sądeczanach być! I były. Skąd?
Nie wiem. Może za rok „Forbes” wynajmie lepszego dziennikarza i ten wreszcie
wpadnie na jakiś trop. Wiem natomiast,
że w wielu mieszkańcach Nowego Sącza
i okolic takie wartości jak wolność, własność, rodzina, honor, gospodarność po
prostu żyją. Nawet więc gdybyśmy mieli się znowu pogrążyć w mrokach jakiegoś
nowego socjalizmu – o co w Unii Europejskiej nietrudno – pozostaję dobrej myśli.
Tutaj już nie takie rzeczy się przechodziło.
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Raz na
poważnie

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Do

redakcji
przyszło
pismo.
Naczelny
był pochmurny, myślami nieobecny. Mamrotał
pod nosem, że nie tak miało być, że
to nowa cenzura, że on to – za przeproszeniem – chrzani. Ważny Urząd
w Warszawie napisał, że warunkiem
otrzymania przez pismo Lokalnej
Koncesji Audiowizualnej jest zamieszczanie na łamach 5 procent treści
o tematyce unijnej. Z analizy 10 numerów – pisał Urząd – wynika, że pismo tę tematykę ostentacyjnie pomija. Konkurs do koncesji ma być
w maju i jeżeli chcemy marzyć o prawie do posiadania strony internetowej i umieszczenia na niej stosownych
treści – to musimy to nadrobić.
Mało mnie to przekonuje. No, ale
nie będę świnią i pomogę redaktorowi Molendowiczowi w tej koncesji,
a może przy okazji coś pożytecznego dla nas wymyślę. Ostatnio rozmawiałem ze studentami na temat waśni
między podsądeckimi miejscowościami. O tym co myślą na temat Woli
Kroguleckiej mieszkańcy Barcic, na
temat Barcic ci z Przysietnicy i tak
dalej. Wyszło na to, że nasze wyobrażenia o Niemcach i Rosjanach, to nic
przy głębokich podziałach, jakie dzielą sąsiadów zza miedzy. Co ja się nasłuchałem o Trzetrzewinie i Łomnicy, Piwnicznej i Korzennej. No wstyd
powtarzać – w XXI wieku, tyle nietolerancji. I wymyśliłem, że czas zrobić
z tym porządek.
Skoro Unia przeznacza tyle pieniędzy na to, żeby Francuzi polubili Niemców, żeby polska młodzież polubiła czeską i hiszpańską, a Rumuni
nauczyli się tolerancji wobec Węgrów
i odwrotnie, to dlaczego nie mamy
skorzystać z tych pieniędzy w naszych sprawach wewnętrznych. Proszę sobie wyobrazić „barcicko–ryterski program wymiany młodzieży”
z budżetem 500 tysięcy euro. W ramach którego młodzież z Barcic może
pomieszkać u rodziny z Rytra, albo
nawet z Woli Kroguleckiej. Albo taki

Więcej
ruchu
Dom Przyjaźni Przysietnicko–Barcickiej z dużą salą weselną (jakby co do
czego), salą kinową, gdzie wyświetlano by filmy o sąsiednich miejscowościach, no i jeszcze konferencyjną
na – powiedzmy – 100 osób. Redaktor
Molendowicz mógłby nawet dostać
wkładkę za kolejne 10 tysięcy euro,
kolorową z tytułem „Nie taki Paszyn
straszny”.
Oczywiście, gdyby Unia nie była
na początku przekonana, to trzeba byłoby zaimprowizować jakąś bójkę na meczu, albo przynajmniej wyzwiska na przystankach wymalować.
Może by jakiś radny albo chociaż sołtys coś nieprzyjemnego powiedział
o sąsiedniej gminie. Że krowy tam od
razu zsiadłe mleko dają, albo że nawet
księża żegnają się w przeciwną stronę. Zrobilibyśmy reportaż społeczny
o rodzinie, która mieszka na granicy
wsi i nie wie z kim trzymać. A potem
to już tylko każda z rad gmin i miast
wystąpiłaby o środki na walkę z tą

Może by jakiś radny
albo chociaż sołtys coś
nieprzyjemnego powiedział
o sąsiedniej gminie. Że krowy
tam od razu zsiadłe mleko
dają, albo że nawet księża
żegnają się w przeciwną
stronę. Zrobilibyśmy reportaż
społeczny o rodzinie, która
mieszka na granicy wsi i nie
wie z kim trzymać

plagą. Policjanci wypowiadaliby się
z troską, burmistrz Cycoń wymieniłby szaliki z prezydentem Nowakiem,
a proboszcz ostentacyjnie przygarnąłby do serca miejscowego ateistę.
Wszystkie mecze jednej kolejki rozgrywek zakończyłyby się remisem,
a nagłówki prasy postępowej w całej
Europie ozdobiłyby (lekko tylko poprzekręcane) nazwy podsądeckich
miejscowości. Przyjechałby premier,
pani minister gładziłaby jasne główki dzieci, ktoś z naszych radnych wystąpiłby w „Kropce nad i”. Na koniec
radio transmitowałoby pocałunek pokoju między posłami Czerwińskim
i Mularczykiem.
Dobra rzecz taka Unia, sami byśmy
sobie nie poradzili.

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

N

areszcie wiosna! A z nią
powraca w narodzie poczucie obowiązku dotyczące dbałości o swe ciało
i zdrowie. Rośnie potrzeba zażywania ruchu na
świeżym powietrzu, a u niektórych nawet nieśmiałych prób uprawiania sportu. Nie są od takich potrzeb i chęci wolni
także nasi włodarze – liderzy samorządowi, parlamentarzyści, inne osoby z czołówek gazet i portali internetowych.
Niedawna historia notuje zresztą kilka spektakularnych przykładów sportowej pasji lokalnych notabli. Do przeszłości należą już wprawdzie czasy, kiedy na
spacerze po sądeckiej starówce trzeba
było uważać, by nie zostać rozjechanym
przez szalejącego na rolkach wicepre-

Mam na myśli moją koleżankę z rady miasta w latach 2002–06, która czy słońce,
czy deszcz, lato, czy jesień, pokonuje trasę z domu do przedszkola, a nawet z powrotem, ze swoim synkiem na rowerze.
A nawet na dwóch rowerach. Albo dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz
Mirek. Woli on oglądać niedoskonałości
sądeckich ulic z wysokości siodełka rowerowego, a nie zza samochodowej szyby. Jakoś pozycja ta nie do końca pomaga
mu wprawdzie w dostrzeżeniu umiarkowanych sukcesów w realizacji programu
budowy ścieżek rowerowych w naszym
mieście, ale pewnie z perspektywy automobilu efekty byłyby jeszcze gorsze.
Prawdziwym herosem i atletą jest
oczywiście przywrócony do politycznej elity regionu Zygmunt Berdychowski. Jego biegowo–wspinaczkowe wyczyny są oczywiście szeroko znane dzięki
autopromocji samego zainteresowanego oraz lojalności pracujących dla niego
dziennikarzy.
Nie ma co ukrywać, że większość VIP–
ów, tak jak i zwykłych mieszkańców, preferuje inne odmiany sportu i aktywności. Wśród nich króluje oczywiście właśnie
z wiosną wracający zestaw „grill i piwo”,
będący pewną, jeszcze nie olimpijską, od-

Do przeszłości należą już wprawdzie czasy, kiedy na spacerze
po sądeckiej starówce trzeba było uważać, by nie zostać rozjechanym
przez szalejącego na rolkach wiceprezydenta Rudolfa Borusiewicza

zydenta Rudolfa Borusiewicza. A i poseł Andrzej Czerwiński, onegdaj gwiazdor
Sandecji, częściej niż w rodzinnym mieście kopie obecnie piłkę w stolicy. Niby
nie dziwi nic, bo status kapitana piłkarskiej reprezentacji Sejmu zobowiązuje.
A w obliczu kampanii i walki o miejscach
na liście wyborczej zdecydowanie lepiej
dać się skopać z jednej strony Tuskowi,
a z drugiej Schetynie, niż jakiemuś lokalnemu grajkowi.
Dzielnie broni za to honoru Ratusza
we wszelkich piłkarskich rozgrywkach
oldbojów dyrektor Józef Kantor, a radny Antoni Rączkowski organizuje z lubością i znacznym powodzeniem wszelkie
festyny rowerowe. Propagowanie cyklizmu jest zresztą nadzwyczaj popularne wśród znanych sądeczan. Nie ma sensu
wracać pamięcią do najbardziej słynnego rajdu rowerowego autorstwa byłego już przewodniczącego rady miasta, ani
znacznych wyczynów na tym polu zacnego i doświadczonego lokalnego dziennikarza. Ale nie brakuje też innych przykładów. Dajmy na to Bożena Jawor. Nie ta
Bożena Jawor, ale ta druga. Albo trzecia.

mianą podnoszenia ciężarów. Ostatnio
sporą popularność wśród sądeckich notabli zyskuje konkurencja pn. bieg na szybkość z donosem do prokuratury. Podczas
obrad Rady śledzimy niekiedy szermierkę,
słowną oczywiście, w której niezrównanym pozostaje od kilku kadencji radny Józef Hojnor. Odkąd zabrakło wśród sądeckich rajców Roberta Sobola spadła niestety
szansa na zobaczenie w przerwie obrad jakiegoś solidnego sparingu bokserskiego
dwóch prawdziwych mężczyzn.
Spore nadzieje na sklecenie solidnej ratuszowej ekipy piłkarskiej daje za to nowy
narybek w Radzie. Tym bardziej, że aktywnie zabiegają członkowie tego nieformalnego klubu młodych o boiska na
każdym sądeckim osiedlu. Ufam, aby pograć na nich osobiście nie tylko z okazji
otwarcia.
Mimo, że kondycja i forma sądeckich
VIP–ów prezentuje się nie najgorzej, to
niektórzy z nich tęsknią za ruchem i ruchu tego wyraźnie im brakuje. Niewątpliwie najbardziej zaś brakuje Arturowi
Czerneckiemu. Choćby był to wyłącznie
Ruch. Przez duże „R”.
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Podróże

Indie są mi coś winne
KATARZYNA GAJDOSZ
– Jedziesz do Iranu, zwariowałeś,
zabiją cię! – to były najczęstsze reakcje znajomych Pawła Kozłowskiego, kiedy mówił, jaką podróż planuje. Rzeczywistość okazała się zgoła
odmienna. Tam mógł poczuć się jak
bóg. O śmierć otarł się za to w Indiach, gdzie wyruszył po pięciu tygodniach spędzonych w Iranie.
To była czwarta większa wyprawa sądeczanina na Bliski Wschód.
Zwiedził już m.in Turcję i Jordanię.
Do Iranu wyruszył wraz ze swoim przyjacielem Łukaszem Szafrańskim. Wyszli z założenia, że skoro
ten kraj ma tak złą prasę, to nie może
im się tam stać nic złego.
– W takich sytuacjach rząd zawsze dba o to, by turystom przebywającym na terenie ich kraju nic
nie zagrażało – mówi Paweł Kozłowski. Poza tym chcieli zweryfikować wyobrażenia wyniesione z bajek
oglądanych i czytanych w dzieciństwie, gdzie przewijały się obrazy
bazarów i latających dywanów. Intrygowało ich, ile zostało w Iranie ze
starożytnej Persji.
– Może to brzmi infantylnie, ale
kusiła mnie ta aura tajemniczości
– przyznaje Kozłowski.

***
Sytuacja, jaką zastali w Iranie,
była zgoła odmienna o tego, jak
przedstawiano kraj w mediach. Nie
byli w stanie przejść spokojnie ulicą, by nie zostać zaczepionymi przez
mieszkańców. Ludzie podchodzili
do nich, od razu pytali skąd są, zapraszali na obiad, proponowali nocleg. Gdy dowiadywali się, że są kawalerami, chcieli swatać.
– Ktoś, kto tego nie przeżył, nigdy irańskiej gościnności nie zrozumie. Sam bym w to nie uwierzył,
gdybym jej nie doświadczył – przyznaje Paweł.
O Polsce Irańczycy wiedzieli tyle,
że leży w Europie. Wiedzą też, kto to
Wałęsa i Jana Paweł II. Znają również… Dodę, bo jeden z nielicznych
programów, jakie są w stanie odkodować to VivaPolska. – Dla nich to
jawna pornografia. Co jakiś czas
słyszeliśmy: Polish. Doda – nice
boobs”.
Irańczycy mają turystów za
krezusów. Wycieczki do Iranu to
rzadkość i w dodatku dużo za nie
trzeba zapłacić. Wykupienie 10–
dniowej kosztuje blisko 10 tys. zł.
– My w miesiąc nie wydaliśmy
tam nawet trzech – dodaje Paweł.
– Tymczasem brano nas za bogaczy. Traktowano jak bogów.
Na propozycje matrymonialne
nie odpowiadali. Skutecznie zniechęciła ich wizja randek z matką
ewentualnej partnerki. Poza tym, by
móc trzymać irańską kobietę za rękę
czy usiąść obok niej w kinie, trzeba

legitymować się aktem małżeńskim
lub co najmniej pokazać obrączki.
– Nie zdawaliśmy sobie sprawy,
jak się tego restrykcyjnie przestrzega, do czasu gdy wybraliśmy się do
kina. Zanim rozpoczął się seans,
weszło dwóch żandarmów i świecąc latarkami ludziom po twarzach sprawdzali, czy panowie siedzą w odpowiednich odległościach
od pań. Iran to państwo policyjne
– opowiada sądeczanin.

***
Na swojej drodze spotykali ludzi
ciekawych świata. Z większością porozumiewali się po angielsku, choć
nauka tego języka od 1969 r. jest zabroniona. Znają go ci, których młodość przypadła na lata 60. – Wówczas Iran był krajem dopieszczanym
przez Anglię i USA, z którymi robiono wspólne biznesy, kwitła wymiana kulturowa – przypomina Paweł.
Po kryjomu angielskiego uczą się
również młodzi, którzy mają dostęp
do internetu i potrafią złamać dostęp
do zakazanych stron. Niektórzy za tę
wiedzę słono płacą.
– Byliśmy świadkami, jak z autobusu wyszła dziewczyna. Zapomniała torby i kierowca pobiegł za
nią, by jej ją zwrócić. Niestety po
drodze zajrzał do środka i zobaczył
podręcznik do nauki angielskiego.
Natychmiast wezwał służby. Nie
chcę nawet wiedzieć, jaką cenę zapłaciła za to – mówi Paweł.

***
Publiczne baty to w Iranie łagodna forma kary. Powieszenie grozi na
przykład osobom, które przemycają alkohol. W kraju panuje bowiem
prohibicja.
– Woleliśmy nie ulegać namowom osób, które proponowały nam
kupno alkoholu. Tam nie wiadomo,
kto jest przyjacielem, a kto agentem
tajnych służb. Musieliśmy uważać
też na to, co mówimy. Choć trudno było uniknąć tematów politycznych w rozmowie z Irańczykami
– mówi Paweł.
Opowiada, jak przyjechali do
miejscowości Ormos, której mieszkańcy nie widzieli turystów od lat.
Akurat trafili na wesele, na które zaprosił ich sam włodarz miasta.
– To było ciekawe doświadczenie
– opowiada. – Przez trzy dni panowie i panie bawią się osobno. I to
bez alkoholu… W końcu komuś udało się zdobyć pół litra. Trzech gości
wyraźnie lepiej się bawiło od pozostałych, dorosłych już chłopów,
którzy otoczyli ich i zadawali pytania, jakie to uczucie, być pijanym?
I taka to była zabawa…
Innym razem „imprezował”
z mężczyznami, którzy brali udział
w demonstracjach antyrządowych,
za co byli więzieni i torturowani. Zaprosili go do domu, do innego miasta. O godzinie szóstej rano doszło

dopiero do niego, że gdyby policja
spotkałaby go w ich towarzystwie,
miałby poważne kłopoty.
– Łukasza nie było wtedy ze
mną, a minęła już przeszło doba,
więc jak wróciłem do hostelu szukała mnie już po całym mieście policja. Chcieli wiedzieć, gdzie i z kim
byłem. Na szczęście coś mnie tknęło
i po drodze pozbyłem się wszystkich
pamiątek, jakie dostałem od byłych
demonstrantów – wspomina Paweł
i podkreśla, jak ważne jest, by na
tego typu wojaże wybrać się z osobą, do której ma się pełne zaufanie.
– Łukasz zachował się bardzo odpowiedzialnie, ja nie, i do tej pory
go za to przepraszam.
Ale ta przygoda, jak się okazało,
nie była aż tak nieodpowiedzialna,
jak kolejna decyzja, jaką podjął Paweł.
Łukasz chciał wrócić już do Polski,
gdzie czekała na niego dziewczyna.
On natomiast, korzystając z wolnego czasu, postanowił jeszcze coś zobaczyć. Wykupił bilet do New Delhi.
– To była najgorsza decyzja
w moim życiu – przyznaje. – Dowodzi, że nigdy nie należy nigdzie
jechać bez przygotowania. Kiedy jakoś udało mi się po wylądowaniu dotrzeć do centrum miasta
i zakwaterować się w obskurnym
hostelu, myślałem, że poza karaluchami i szczurami w pokoju nic
mnie już złego nie spotka.
Na następnym dzień kupił przewodnik i udał się na zwiedzanie
Delhi.
– Nie przestawiłem się widać
z gościnności irańskiej na inną mentalność. Straciłem czujność i dałem
się namówić obcej osobie na piwo.
Gadało nam się w parku bardzo miło,
więc nie byłem podejrzliwy. W końcu nieznajomy wyciągnął ciasteczka. Nigdy nie odmawiam poczęstunku. Pamiętam jeden kęs, a później już
tylko przebudzenie w… szpitalu.
Nie miał przy sobie nic. Paszportu, pieniędzy, kluczyków do pokoju, nawet ubrania mu skradziono.
Był w szoku, uciekł ze szpitala i jakoś udało mu się dotrzeć do hostelu. Złodzieje byli tam przed nim, ale
na szczęście nie zostali wpuszczeni.
W pokoju wśród pozostawionych
rzeczy miał kartę, na której zachowało się zdjęcie paszportu. To go uratowało i jakoś udało mu się załatwić
dokumenty, by wrócić do Polski.
– Kilka dni dochodziłem do siebie – przypomina. – Po powrocie
do kraju stwierdziłem, że już nigdy
do Indii nie pojadę. Powoli zmieniam zdaniem. Indie są mi w końcu coś winne…
Sądeczanin Paweł Kozłowski był
jednym z prelegentów podczas
Festiwalu Bonawentura.org
w Starym Sączu, gdzie podróżnicy
z całej Polski opowiadali o swoich
wyprawach w różne części świata.
ZDJĘCIA: ARCH. PAWŁA KOZŁOWSKIEGO
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
1 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 16,
MOK, sala widowiskowa, Koncert
Finałowy II Festiwalu Kultury Studenckiej „FOCUS” z udziałem laureatów oraz zespołu „IVO”; MCK
SOKÓŁ, V Międzynarodowe Biennale Pasteli czyli konkurs z udziałem artystów plastyków z kraju
i zagranicy połączony z przygotowaniem i organizacją wernisaży,
X godz. 19, MCK SOKÓŁ, sala im.
L. Lipińskiego, Tylko Miłość – recital Antoniny Krzysztoń dedykowany Janowi Pawłowi II w szóstą rocznicę jego śmierci, godz. 21,
skała Piotrowa na Plantach, Apel
Jasnogórski.

2 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 18.30,
bazylika św. Małgorzaty, Msza
Święta, X godz. 20, Pomnik Jana
Pawła II na rynku, początek procesji różańcowej, X godz. 21, Skałą Piotrowa na Plantach, Apel
Jasnogórski.

3 KWIETNIA
r K R Y N I C A - Z D R Ó J : X godz.
16, Kościół św. Antoniego, koncert „Santo Subito” - W koncercie udział wezmą: Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej
z Nowego Sącza, soliści Agata
Marcewicz-Szymańska - sopran,
Aleksander Ładysz - bas, oraz
Chór Jana Pawła II z Nowego Sącza
prowadzony przez pana Stanisława Wolaka. Koncert poprowadzi
Wojciech Gąssowski.

Hana-Bi-Bi

ROZDAJEMY BILETY:
Jak się nazywa legendarny ślepy samuraj, którego Takeshi Kitano sportretował w innym
filmie? Specjalnie dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie do kina na film
„Hana-Bi”. Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej redakcji w piątek, 1 kwietnia,
i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

4 KWIETNIA

DTS POLECA

r N OW Y S ĄC Z : X godz. 12,

T Y L KO M I ŁO Ś Ć - recital Antoniny Krzysztoń dedykowany Janowi
Pawłowi II w szóstą rocznicę jego śmierci. Autorka tekstów, kompozytorka, wokalistka i gitarzystka. Antonina Krzysztoń, bo o niej mowa, jest
artystką od lat tworzącą w nurcie poezji śpiewanej. Wraz ze swoim Zespołem, w skład którego wchodzą: gitarzysta Marcin Majerczyk, basista Paweł Mazurczak i grający na instrumentach perkusyjnych Mikołaj
Wielecki występowała i występuje na wszystkich najważniejszych imprezach związanych z tego rodzaju muzyką. Debiutowała w 1980 roku
na Festiwalu Piosenki Zakazanej w Gdańsku, by zaraz potem rozpocząć współpracę z kabaretem „Pod Egidą”. W 1983 r. otrzymała główną nagrodę na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz główną
nagrodę FAMA. Szerszej publiczności dała się poznać, gdy w 1993 roku
z piosenką „Perłowa Łodź” zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie Muzycznej Jedynki. Współpracowała z wieloma artystamii, między innymi:
Michałem Lorencem, Grzegorzem Królikiewiczem, Leszkiem Możdżerem, Joszko Brodą i Mietkiem Szczęśniakiem. Przede wszystkim jednak,
Artystka znana jest ze wspaniałych interpretacji piosenek czeskiego
barda Karela Kryla, a także z muzycznych opracowań wierszy Zbigniewa
Herberta. Ostatnio, najczęściej można ją usłyszeć w kościołach, gdzie
prezentuje piosenki, poprzez które stara się trafić do ludzi o odmiennych poglądach. Jej utwory są bardzo różnorodne, dlatego prawie każdy
znajdzie wśród nich coś bliskiego sobie. Już niedługo, również i my będziemy mieli ku temu okazję.

MOK, sala widowiskowa, spektakl
pt. „Książę i żebrak” w wykonaniu Teatru NSA.

5 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 12,
MOK, sala widowiskowa, przedstawienie dla najmłodszych pt.
„Calineczka” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Cudoki – Szuroki”,
X godz. 18.30, MOK, sala widowiskowa, Studyjny Klub Filmowy – projekcja filmu Jesus Christ
Superstar 1973 r., reż. Norman
Jewison;
M U S Z Y N A : X godz. 17, sale Muzeum Regionalnego PTTK, wieczór literacki z cyklu „Poezja
żywa” poświęcony twórczości
Konstandinosa Kawafisa.

WARTO WIEDZIEĆ:
r KO N S TA N D I N O S P E T R O U K A -

WA F I S X (ur. 29 kwietnia 1863
w Aleksandrii w Egipcie, zm.

tamże 29 kwietnia 1933) – nowożytny poeta grecki; twórca kunsztownej poezji w duchu tzw. parnasizmu i symbolizmu pozostający
pod silnym wpływem literatury

starożytnej; przedstawiciel greckiego modernizmu. Uważany za
jednego z najwybitniejszych poetów greckich XX w. W jego
twórczości dominuje tematyka

hellenistyczna i osobista. Zapoczątkował nowy typ liryki, pisząc językiem epigramatycznym,
zbliżonym do prozy. Debiutował
zbiorem wierszy Poiemata w 1904.
W Polsce wydano Wybór wierszy (1967), Poezje wybrane (1979),
wreszcie Wiersze zebrane (1992,
1995) – efekt wieloletniej pracy tłumacza Zygmunta Kubiaka.
Konstandinos Kawafis był homoseksualistą, czego odbiciem była
również jego twórczość zawierająca wiele wierszy o motywach
homoerotycznych.

REPERTUAR KIN:
1 – 7 KWIETNIA:
r N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ: godz.
15, 16.45 oraz poranki dla dzieci 2, 3 kwietnia godz. 11, 13,
Hop (USA, Komedia, familijny), godz. 15, 16.45 (dodatkowo 2.04 godz. 18, 20.15), Żona
na niby (USA, komedia, romans), godz. 22 (1-2.04), 21 (34, 6.04), Sala samobójców (Polska, animacja, thriller), godz.
15.30 (3-6.04), 16 (7.04), Wygrany (Polska, Szwajcaria, USA,

dramat), godz. 16, 20, Poznasz
przystojnego bruneta (USA, komedia, romans), godz. 20.30 (2,
5, 7.04), 19.15 (3-4, 6.04), Małe
grzeszki (Cypr, Grecja, Niemcy, komediodramat), godz. 18,
Prawdziwe mięso (USA, dramat, western), godz. 17, Made
In Poland (Polska, komediodramat), godz. 18.30 (2.04), 17.30
(3-4, 6.04), Jan Paweł II. Szukałem Was… (Polska, religijny, dokumentalny), godz. 18 (7.04), Od
Mount Everestu po Góry Afryki (Filmy, pokaz slajdów – spotkanie z himalaistą Leszkiem
Cichym), godz. 19 (3-7.04),
Wkraczając w pustkę (Francja,
Niemcy, Włochy, dramat), godz.
17.30, Hana – Bi (jedyny seans
5.04, DKF KOT, Japonia, dramat, kryminał), 3. SHORT WAVES - FESTIWAL POLSKICH
FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH, 11 najciekawszych polskich produkcji: GALERIA /5’/,
BRYŁY ŻYCIORYSÓW /15’/, POSZUKUJĘ PEWNEJ OSOBY /4’/,
ZMARTWYCHWSTANIE /20’/,
PENNE GOD-SZAZA /5’/, LUIZA HERT /9’/, SAMPLED ROOM
/2’/, DRAKULA /10’/, WEIGHT
/1’/, PRZEZ SZYBĘ /14’/, THE
DRUG /5’/ seanse: 1-2 kwietnia
g: 19; KROKUS: godz. 16, 17.45,
Los Numeros (Polska, komedia
kryminalna);

r L I M A N OWA : X KLAPS: godz.
15, 17 (1, 6-7.04), 12, 16 (3-4.04),
15, 17 (4.04), 12, 14 (5.04), Hop
(USA, komedia, familijny), godz.
19 (1, 4.04), 18 (2-3, 5.04), 21
(6-7.04), Jan Paweł II. Szukałem
Was… (Polska, dokumentalny),
godz. 21 (1, 4.04), 20 (2, 3.04), 19
(6-7.04), Czarny łabędź (USA,dramat, psychologiczny);

r G O R L I C E : X WIARUS: (w poniedziałki kino nieczynne), godz.
17, 127 godzin (USA, przygodowy,
akcja, dramat), godz. 19, Jak zostać królem (W. Brytania, Australia, dramat historyczny);

WARTO OBEJRZEĆ:
r H A N A - B I X (jedyny seans:
5 kwietnia o godz. 17.30) - Były
oficer policji Nishi czuje się prześladowany przez tragiczne wydarzenia, które odmieniły życie
otaczających go ludzi. Powodowany poczuciem winy za śmierć
policjanta, pożycza pieniądze od
Yakuzy (mafii) by pomóc wdowie, oraz ex-partnerowi Horibe,
który na skutek postrzału przykuty jest do wózka inwalidzkiego. Nishi nie poddaje się, choćby ze względu na swą śmiertelnie
chorą żonę. Zmuszony do oddania pożyczonych pieniędzy, planuje napad na bank...
KINGA STUDZIŃSKA
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Sport

Piłkarska bitwa o Sądecczyznę
Kolejarz zagra z nożem
na gardle. Odrzuceni
przez Sandecję piłkarze
i jej wychowankowie
mogą teraz upokorzyć
swój dawny klub.
W jakim klubie występuje najwięcej
wychowanków Sandecji? W Kolejarzu Stróże. W najbliższą sobotę będą
mieli okazję do odegrania się na swoim
macierzystym klubie, który uznał ich
za nieprzydatnych. Sądeckim kibicom
porażka na własnym stadionie z drużyną z podgrybowskiej wioski nie śni
się nawet w najgorszych koszmarach.
Przed tym meczem żadnego piłkarza
i kibica nie trzeba mobilizować.
Trener Kolejarza Marek Motyka
uważa, że po ostatnich pechowo przegranych meczach Kolejarz ma nóż
na gardle, bo trudno inaczej nazwać
przedostatnie miejsce w tabeli. Jednak równie niepewnie może się czuć
szkoleniowiec Sandecji Mariusz Kuras. Początek pracy w Nowym Sączu ma przeciętny – zaledwie dwa
punkty w czterech meczach. Sądeckim kibicom trudno będzie wybaczyć
trenerowi ewentualną porażkę z Kolejarzem. – W zasadzie jest to kolejny
mecz o punkty – powiedział Mariusz
Kuras. – Jednak derby mają specyficzny smaczek. Na Kilińskiego szykuje się prawdziwa piłkarska bitwa.
Po nieudanym początku rundy, punkt
zdobyty na trudnym terenie w Szczecinie na pewno podniósł nasze morale. Dzięki temu możemy wziąć głębszy
oddech. Nie gramy źle, ale wyraźnie

TWOJA
REKLAMA

w „Dobrym
Tygodniku
Sądeckim”

Dobry
pomysł!
Zadzwoń:
18 544 64 41
18 544 64 40

Na Kilińskiego gospodarze znowu zagrają przy sztucznym świetle
brakuje nam szczęścia i zwycięstwa.
Trzy punkty z Kolejarzem byłyby idealnym lekarstwem na pecha, który nas prześladował w pierwszych
spotkaniach.
Sandecja wystąpi w optymalnym
zestawieniu. Po kontuzji wrócił Marcin Makuch. Na derby powinien być
również gotowy Konrad Cebula. Sandecja największe problemy ma w linii
ataku. – Ciągle szukamy optymalnego
zestawienia – twierdzi Mariusz Kuras.
– Próbujemy różnych rozwiązań. Jeśli
chodzi o ofensywę, to na papierze nie
wygląda ona źle. Jak na pierwszą ligę
mamy solidnych napastników. Niestety brakuje koncentracji i szczęścia
w wykańczaniu akcji. W Kolejarzu gra
wielu zawodników, którzy występowali kiedyś w Sandecji, lub chcieliby
do nas przejść. Będą więc bardzo zmotywowani. Jednak wszyscy w Nowym
Sączy liczą na zwycięstwo Sandecji.
Wychowankowie sądeckiej drużyny, którzy występują w Kolejarzu to:
Adrian Basta, Dawid Szufryn, Michał
Gryźlak i Rafał Zawiślan. W Stróżach
występują również piłkarze, którzy

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

jeszcze nie tak dawno mieli problemy
z przebiciem się do podstawowej jedenastki Sandecji: Łukasz Kominiak, Tidiane Niane (w rundzie jesiennej często grywał w podstawowej jedenastce
Sandecji), Marcin Stefanik i Longinus
Uwakwe.
W ekipie Mariusza Kurasa nie brakuje natomiast zawodników, którzy
mają za sobą występy w Kolejarzu.
Należy do nich: Marek Kozioł (jedyny wychowanek Sandecji, który ma
realne szanse na grę w wyjściowym
składzie macierzystego klubu!), Jano
Frohlich i Paweł Leśniak. Piłkarze obu
klubów znają się więc znakomicie.
Kolejarz znajduje się w bardzo trudnej
sytuacji po porażce w ostatniej kolejce z Ruchem Radzionków 0–1. Ścisk
w dolnych rejonach jest bardzo duży.
– Kilka dni po meczu z Ruchem
na pewno było dla nas bardzo trudne – powiedział Marek Motyka. – Sytuacja w klubie zrobiła się nerwowa.
Piłkarze byli podłamani pechową porażką. Wiedzieliśmy, że po spotkaniu z Ruchem czekają nas dwa trudne
wyjazdy, w tym najbliższy pojedynek

Szosowcy do Łosia
KO L A R S T WO . Tegoroczny sezon
wyścigów szosowych w naszym regionie rozpocznie 3 maja „Klasyk
Beskidzki”. Zapowiedź wyścigu to
niezawodna oznaka zbliżającej się
wiosny, a dla kolarzy ostatni sygnał,
że czas zacząć sezon. Kto przespał
zimę, może mieć jednak problem.
„Klasyk Beskidzki” zapowiada się
jako wymagający wyścig. Choć
organizatorzy na pierwsze wiosenne ściganie wyznaczyli trasę
ledwie 60 km, to jednak w bardzo trudnym technicznie terenie. Wyścig rozgrywany będzie
na dużej pętli wokół Jeziora Klimkowskiego z sześcioma solidnymi podjazdami. Na krótkiej trasie
suma przewyższeń wynosi blisko
tysiąc metrów, ze startem i metą
w Łosiu. W zasadzie na całej trasie kolarze nie będą mieli okazji się nudzić, bo po mozolnych

wspinaczkach czekają ich karkołomne zjazdy i niewiele płaskich
odcinków.
– Zapraszamy kolarzy szosowych do Łosia we wtorek 3 maja,
biuro zawodów czynne od godz.
8, starujemy o godz. 10 – mówi
Sebastian Chłanda, z gorlickiego
klubu kolarskiego Grupetto, organizującego wyścig. Więcej informacji na www.grupetto.pl
Kolejne wyścigi kolarskie
w naszym regionie to 26 czerwca tradycyjne kryterium o Puchar Prezydenta Nowego Sącza,
6 sierpnia kryterium nocne na
sądeckich alejach Wolności i 17
września wyścig szosowy Doliną Popradu. Na koniec kwietnia,
czyli przed „Klasykiem Beskidzkim” oficjalną prezentację sądeckiej grupy kolarskiej zapowiada
STC Meble Bugajski Team.
(CYK)

derbowy w Nowym Sączu. Gdybyśmy zdobyli trzy punkty z Radzionkowem to nasza pozycja w tabeli byłaby znacznie wyższa. Przeżywamy
taką piłkarską bessę i niestety znaleźliśmy się w strefie spadkowej. Z przebiegu gry mogło być całkiem inaczej.
Traciliśmy decydujące gole w ciągu
ostatnich pięciu minut. Taki jest sport,
przed nami mecz w Nowym Sączu
i świetna okazja na rehabilitację.
Kolejarz ma podobny problem.
Od początku sezonu zawodzi przede
wszystkim linia ataku. Do tego w ciągu ostatnich tygodni z kontuzją zmagał się Socha, jednak prawdopodobnie z Sandecją będzie mógł wystąpić.
– Martwi mnie to, co się dzieje z naszą defensywą – kontynuuje
Marek Motyka. – Obrona dotychczas
była naszym atutem, natomiast dwa
ostatnie mecze przegraliśmy przez
kuriozalne indywidualne błędy w defensywie. W Nowym Sączy powalczymy o trzy punkty i z takim nastawieniem musimy wychodzić na każdy
mecz. Liczę na wychowanków Sandecji, którzy grają dla Kolejarza. Dla

tych piłkarzy ten mecz jest szczególny. Zapewne będą chcieli udowodnić
swojemu byłemu klubowi, że byli niedocenieni i niepotrzebnie z nich zrezygnowano. Zdaję sobie jednak sprawę, że Sandecja ma więcej atutów.
Będzie grała u siebie, przy sztucznym
oświetleniu na pięknym stadionie,
mając większy potencjał kadrowy.
W Kolejarzu pod znakiem zapytania stoi występ Dariusza Walęciaka, Łukasza Jarosiewicza i Bartłomieja
Sochy. Wszyscy byli ostatnio nękani urazami.
Przypomnijmy, że w rundzie jesiennej Kolejarz przegrał na własnym
boisku z Sandecją 1–2. Obie drużyny
prowadzone były wówczas przez innych trenerów. Stróżanie przez Jerzego Kowalika, a sądeczanie przez Dariusza Wójtowicza. Mecz miał bardzo
emocjonujący przebieg. Na boisku
przewagę posiadali gospodarze, ale
szczęście uśmiechnęło się do Sandecji, która zainkasowała trzy punkty.
Największym przegranym tego spotkania był Marcin Stefanik. Pomocnik gospodarzy we wcześniejszym
sezonie grał dla Sandecji. Miał jednak
problemy z przebiciem się do podstawowego składu i wybrał ofertę Kolejarza. W derbowym pojedynku chciał
się odegrać na swoim byłym klubie. Miał do tego wyśmienitą okazję.
W 68 min przy stanie 1–2 wykonywał
rzut karny dla swojej drużyny. Uderzył fatalnie i najbardziej ze wszystkich przeżywał porażkę. W najbliższą
sobotę będzie miał okazję na wymazanie tamtej plamy.
Sądecki klub spodziewa się kompletu publiczności. Derby rozpoczną się o godz. 18, przy sztucznym
oświetleniu.
JACEK BUGAJSKI
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Na koniec tygodnia

Ze słupa widać lepiej

FOT. LIMANOWA.IN

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

N O N S E N S Y. Od czasów Szymona Słupnika żaden słup nie był tak sławny jak limanowski słup z ul. Kochanowskiego. Niedawno potral limanowa.in
pokazał wyremontowaną i poszerzoną ulicę w Limanowej, na środku której
drogowcy pozostawili betonowy słup energetyczny.

„Królik”
sprawdzi
swój talent

Od tego momentu słup zaczął robić zawrotną karierę, a do Limanowej zjechały ogólnopolskie telewizje, by dostarczyć telewidzom uciechy, której
nie wymyśliłby nawet najbardziej zakręcony kabaret. Najciekawsze, że
nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pozostawiono słup na
samym środku drogi? Kto go przeoczył i czyja bezmyślność stała się pożywką dla niewybrednych żartów. Akcje Limanowej natychmiast wystrzeliły w górę i poszybowały w szczytowe rejony giełdowych notowań.
Szkoda tylko, że akurat w kategorii „szczyt nonsensu”.
(Q)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Ś W I ATOW E Ż YC I E . Kontuzja
Żanety Smeli przerwała jej wspólne treningi z Tomaszem Królem, znanym w całej Polsce jako
„Królik”, graczem footbag, czyli odmiany popularnej zośki. Sam
„Królik” nie planuje jednak odpoczynku – zapowiada udział
w castingu do programu „Mam
talent”, premierę teledysku,
w którym gra główną rolę i mnóstwo innych projektów między
innymi z najbardziej popularnymi
muzykami.
– Jeszcze niedawno nie miałem nawet zamiaru pojawić
się w „Mam talent”, ale pewnej
nocy pomyślałem, że fajnie byłoby pojechać, poznać nowych
ludzi i artystów, a potem może
zacząć z nimi współpracę – tłumaczy „Królik”. – Ale nie liczę
na to, że dojdę do finału, bo tam
zwykle większość osób śpiewa.
Tymczasem już w maju możemy się spodziewać premiery
długo zapowiadanego teledysku
Rahima, w którym zobaczyć będzie można Tomka. Większość
zdjęć nagranych zostało w Nowym Sączu i Krynicy–Zdroju.
– Fajnie jest mieć wspomnienia i móc gdzieś je zamieścić.
Bardzo chciałem, żeby w tym
teledysku pojawiły się miejsca,
w których się wychowywałem
– tłumaczy Tomek Król. (TASS)

Roman Kluska

