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Dla zabawy zorganizowali
Harcerską Służbę
Bezpieczeństwa, nawet mieli
własną pieczątkę z ziemniaka.
Nie było w tym za grosz
polityki, ten temat wówczas
13-14 latków w ogóle nie
interesował. - W zeszłym
roku okazało się jednak,
że… byliśmy w aktach SB.
Widziałam te akta, jesteśmy
tam wymienieni z imienia
i nazwiska, a pod notatkami
na nasz temat podpisany jest
jakiś agent – opowiada Marta
Piszczek-Wilk, nie kryjąc
zdumienia. J STR. 6

ŚPIEWAŁA OD ZAWSZE

D Z I Ś U N A S Z N A J D Z I E S Z K A R T K Ę Ś W I ĄT E C Z N Ą W P R E Z E N C I E
KO N K U R S
Wybieramy Dobrą Twarz Sądecczyzny J STR. 2

Pieniądze i miłość

Jest najprawdopodobniej
jedną z nielicznych
świeckich osób, które
miały okazję tak często
gościć u Jana Pawła II na
prywatnych audiencjach.
Pierwszy raz w 1983 r.
65. była zaplanowana
na kwiecień 2005 r.
Wacław Mróz, właściciel
biura podróży Wactur
w Nowym Sączu
opowiada DTS, jak to
grał z papieżem w piłkę
czy siedział podczas
audiencji zakuty
J STR. 9
w kajdanki.
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N A WO K A N D Z I E . Monika B.,
podejrzana o stworzenie limanowskiej piramidy finansowej, przyznała się przez Sądem
Okręgowym w Nowym Sączu
do winy, ale odmówiła składania zeznań. W drugim dniu
rozprawy zeznawał natomiast
jej mąż, Stanisław B., oskarżony o utrudnianie śledztwa.
Uparcie podkreślał, że nie wiedział nic o interesach ukochanej małżonki.
J STR. 4

Jak ustrzec się
przed fałszywymi
rachmistrzami
WA Ż N Y T E M AT. Od jutra do 30
czerwca do naszych domów
będą pukać rachmistrzowie.
Rozpoczął się bowiem Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. O tym
czytaj w rozmowie z Dorotą
Kudlik, dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich UM
Nowego Sącza.
J STR. 8

Dlaczego Nowy
Motyka podał się
Sącz nie ma
do dymisji
historii najnowszej
A N A L I Z A . „Polityka to nie
moja sprawa, moje miasteczko nie Warszawa” – śpiewał
jeden z kabaretów w latach
80. Nowy Sącz jest miastem,
w którym wielu o polityce
myśli według tego małomiasteczkowego wzoru. J STR. 7

S P O R T. W piłkarskiej bitwie o Sądecczyznę Sandecja
rozbiła Kolejarza 6–2. Skuteczność odzyskał Arkadiusz
Aleksander, zdobywca czterech goli. Po meczu trenerzy
dwóch najlepszych drużyn
regionu mieli skrajnie różne
humory.
J STR. 15

A

BEZPŁATNE BADANIA
– ciśnienia krwi
– stanu skóry

WIOSENNA PROMOCJA kwiecień - maj - czerwiec
20% rabatu na kosmetyki Avene, Eris, La Roche, Vichy

•• cały asortyment leków na recepty,
•• leki wydawane bez recepty,
•• suplementy diety,
•• leki recepturowe,
•• dermokosmetyki

Apteka EW-KO „GALERIA SZUBRYT” NOWY SĄCZ, ul.Tarnowska 169, od pon.-sob. 8.00 - 20.00, niedziela 10.00 - 18.00,
NOWY SĄCZ, os. Gorzków, ul. Freislera 4a od pon.-pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 15.00
KRYNICA ZDRÓJ, ul. Kraszewskiego 1, pon.-pt. 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 18.00
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Z drugiej strony
D O B R A T WA R Z S Ą D E C C Z Y Z N Y

Frustracja
i nienawiść jak
pył zawieszony

K

rzysztof Skiba pisze w swoim felietonie we „Wprost”,
że najbardziej znienawidzonymi, wyśmiewanymi i opluwanymi osobami w naszym
kraju są tzw. celebryci, czyli przekładając na nasze, ludzie związani z branżą rozrywkową, zwaną z amerykańska
show–biznesem. Z celebrytami wolno zrobić wszystko, można im poskakać po głowie, albo napisać o nich jakikolwiek komentarz, bo oni po to są. To
wszystko odbywa się oczywiście w „lidze mistrzów”, czyli na najwyższej półce popularności i grubości portfela delikwentów lżonych przez żądny wrażeń
tłum. W Nowym Sączu sytuacja wygląda trochę podobnie. Oczywiście z braku prawdziwych celebrytów musimy
się zadowolić ich lokalnymi podróbkami. Inna ranga bohaterów i trochę inna
skala zjawiska. W Nowym Sączu do dobrego tonu należy mówienie i pisanie
złych rzeczy o każdym, kto funkcjonuje w życiu publicznym. Jesteś jakoś tam
znany w lokalnym środowisku, udzielasz się albo pracujesz na zbyt widocznym miejscu – masz przerąbane! Jeśli
nie przeczytasz o sobie czegoś niezbyt
miłego w oficjalnych publikatorach, to
możesz być pewien, że właśnie teraz jacyś ludzie wygadują o tobie najgorsze brednie w towarzystwie, w którym
akurat ciebie nie ma. Generalnie obowiązuje zasada zawiści totalnej i trudno znaleźć miejsce, gdzie o kimś mówiłoby się ciepło i pozytywnie. Wyjątkiem
są oczywiście okolicznościowe wystąpienia publiczne, gdzie dobrze się mówi
np. o kimś nagradzanym, ale szczęśliwiec może w ciemno przyjąć, że w tym
samym momencie ktoś na widowni
złośliwie komentuje wręczane wyróżnienie. I żeby nie było złudzeń – dotyczy to niemal wszystkich bez wyjątku,
sprawujących jakieś funkcje publiczne.
Nieustannie słychać, że ktoś jest zły, jest
przekrętem, złodziejem, głupkiem nie
nadającym się do niczego, leniem albo
nieudacznikiem siedzącym tam, gdzie
siedzi wyłącznie dzięki jakimś układom
i kolegom. Przysłuchuję się sądeckim
dyskusjom od kilkunastu lat, ale nigdy
jeszcze zjawisko plucia na innych przy
każdej okazji nie było tak powszechne.
Studentom doktora Matyi pozostawiam
postawienie diagnozy, dlaczego nienawiść i frustracja zalegają jak pył zawieszony Kotlinę Sądecką. Dziś w Nowym
Sączu przymiotnika „dobry” używa się
już tylko przy okazji czyjegoś pogrzebu.

koszykarskiej Grzegorza Radwana
„Radwan Sport”.
Za największy sukces sportowy uważa grę w ekstraklasie kobiet
z drużyną Wisły Can–Pack Kraków
oraz zdobycie wraz z nią mistrzostwa Polski, brązowego medalu MP,
a także uzyskanie czwartego miejsca
w rozgrywkach Euroligi Kobiet. Wraz
z zespołem PWSZ Gorzów Wielkopolski wywalczyła złoty medal Akademickich Mistrzostw Europy w Genewie, a z krakowskim AWF złoty
medal Akademickich Mistrzostw
Polski w Poznaniu. Stara się godzić
naukę ze sportem, dzięki czemu została dwukrotnie stypendystką Fundacji Sapere Auso.
Jej największą pasją obok gry
w koszykówkę jest sędziowanie
meczów koszykówki. Została sędzią
w wieku 18 lat. Ma nadzieję, że zostanie sędzią międzynarodowym. Zna
język angielski i hiszpański. W wolnych chwilach pisze felietony. Chciałaby kiedyś napisać i wydać swoją książkę.

Tydzień w kalendarzu
7 K W I E T N I A ( 20 0 1 ) – w Nowym
Sączu przy ul. Nawojowskiej otwarto hipermarket „Europa II”. Do tego
celu zaadaptowano budowaną przez
kilkanaście lat i nigdy nie ukończoną
halę sportową (czytaj też obok).
8 K W I E T N I A ( 1972 ) – urodził się
w Nowym Sączu Piotr Świerczewski, 65–krotny reprezentant Polski,
wychowanek Dunajca, piłkarz m.in.
takich klubów jak GKS Katowice, St.
Etienne, Bastia, Olimpique Marsylia,
Birmingham i Lecha Poznań.
9 K W I E T N I A ( 1993 ) – Nowy
Sącz na kilka godzin został pozbawiony dopływu wody. Awarię zlokalizowano przy ujściu Kamienicy
do Dunajca. Jej przyczyną okazało
się wrzucenie do kanału wlotowego
dużej, plastikowej beczki.
10 K W I E T N I A ( 1898 ) – zmarł
Szczęsny Morawski, historyk, autor dwutomowego dzieła „Sądecczyzna”. Urodził się w Rzeszowie,
ale dużą część swego życia spędził w Kamionce k. Nowego Sącza
i w Starym Sączu, zgłębiając jako
jeden z pierwszych historię ziemi
sądeckiej.
( 2 003 ) – zmarł Witold Tokarski,
profesor I i II LO w Nowym Sączu.
Działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i PTTK, gdzie przez 30
lat pełnił funkcję prezesa Koła Przewodników (ur. 1909).

ULUBIONE: potrawa – naleśniki w każdej postaci, napój – coca–cola,
sportowiec – Roger Federer, aktor i aktorka – Tobey Maguire i Natalie
Portman, pisarz (poeta) – Harlan Coben i John Grisham, poetka – Wisława
Szymborska, piosenkarz – Adele i Florence and the machine, książka: „Świat
Zofii”, film – „Dzień Świra”, „American Beauty”, samochód: honda civic,
kraj: Hiszpania, miasto: Barcelona autorytet moralny: mama.
Dzięki zajęciom na AWF pokochała taniec, przymierza się do nauki salsy. Gdy tylko znajduje wolną chwilę,
stara się ją wykorzystać, by nadrobić filmowe czy teatralne zaległości.
Paulina uważa, że młodzież z Sądecczyzny wyróżnia się silnym charakterem i osobowością. Patrząc na
swoich rówieśników, stwierdza, że
są otwarci na nowe doświadczenia

oraz wiedzą, czego chcą od życia.
A chcą czerpać z życia jak najwięcej,
nie zrażają się przeciwnościami losu
i wyznają zasadę, że chcieć, to móc.
W Nowym Sączu dobrze zapamiętała prezydenta Ryszarda Nowaka. Zrobił on bardzo dużo dla rozwoju miasta. Jej zdaniem świat polityki
potrzebuje więcej takich ludzi jak
Nowak.
(URO)

Szkielet w centrum miasta
11 K W I E T N I A ( 1876 ) – katastrofalny pożar zniszczył Piwniczną.
W jego wyniku spłonęło w rynku 39
domów i zabudowań.
12 K W I E T N I A ( 1565 ) – król Zygmunt August podczas sejmu piotrkowskiego podpisał przywilej lokacyjny Limanowej. Do założenia
miasta doszło z inicjatywy Stanisława Jordana z Zakliczyna, który od dawna zabiegał o utworzenie
w centrum swych dóbr ośrodka administracyjno–sądowniczego. Wcześniej wieś ta nazywała się
Ilmanowa.
( 20 0 5 ) – w Olszance zmarła
Maria Wnęk, jedna z najsłynniejszych malarek–prymitywistek
(ur. 1922).
13 K W I E T N I A ( 194 5 ) – zmarł
Roman Sichrawa, w latach 1920–
25 wiceburmistrz, a w latach
1925–34 i 1938–40 oraz 1945 burmistrz i prezydent Nowego Sącza. W grudniu 1939 r. na żądanie Niemców, domagających się
od niego wytypowania 10 najważniejszych obywateli miasta
jako zakładników, 10 razy wpisał
swoje nazwisko. Od 1904 r. zasiadał w Radzie Miejskiej, a w latach 1921–31 był prezesem sądeckiego „Sokoła” (dziś jego imię nosi
sala koncertowa w rozbudowywanym budynku) oraz prezesem klubu sportowego Sandecja.

P OW TÓ R K A Z H I S TO R I I . Tak,
Drogi Kliencie, wzrok Cię nie myli! To
właśnie tutaj robisz zakupy, a nasze
zdjęcie przedstawia jedno z najpopularniejszych miejsc w Nowym Sączu,
zanim jeszcze popularnym się stało.
Tam gdzie dzisiaj stoi Europa II, przez
14 lat bezskutecznie budowano halę
sportową.
Dzisiejsi inżynierowie łapią się za
głowy na samą myśl, że tyle mogła trwać budowa, która zresztą nigdy się nie skończyła. Przez cała lata
w samym centrum Nowego Sącza
straszył więc szkielet który widać
na zdjęciu. Ciągle w miejskiej kasie
brakowało pieniędzy, by dokończyć
budowę, dzięki czemu o Nowym Sączu mówiło się, że jest jednym z nielicznych miast wojewódzkich, bez
prawdziwej hali sportowej. Starsi sądeczanie pamiętają, że próbowano nawet organizować publiczne zbiórki pieniędzy, by dokończyć
budowę – bezskutecznie. Na szczęście bezskutecznie, bowiem jeszcze
w trakcie kilkunastoletniej budowy
mówiono, że hala jest konstrukcją
przestarzałą, a z części trybun nawet

FOT. ANTONI ŁOPUCH

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Naszą prezentację otwiera 23–letnia sądeczanka Paulina Gajdosz, koszykarka Wisły Kraków, studentka AWF, niebieskooka szatynka, 170
cm wzrostu.
Paulina ukończyła II LO im. Marii
Konopnickiej w Nowym Sączu. Najlepiej wspomina grę w szkolnej drużynie koszykówki pod okiem pana
Łukasza Sommera i pracę w gazetce
szkolnej „Przeciek”, gdzie publikowała swoje felietony, oraz lekcje języka polskiego u pani Małgorzaty Biel.
Po ukończeniu szkoły średniej
wyjechała do Gorzowa Wielkopolskiego, aby tam kontynuować koszykarską karierę. Podjęła tam również
studia na PWSZ na kierunku pedagogika opiekuńczo–wychowawcza.
Kontuzja kolana pokrzyżowała jej
plany i po sezonie spędzonym w Gorzowie postanowiła spróbować sił
w Wiśle Kraków. W Krakowie podjęła też studia na kierunku wychowanie fizyczne w AWF. Studiuje już na 4.
roku. Wiedzę, którą zdobywa, wykorzystuje w pracy z dziećmi w szkółce

FOT. L. STĘPIEŃ

Kiedyś napisze książkę

nie będzie widać parkietu. W 1998 r.
halę sprzedano firmie Mayor i Julius
Meinl za 3,7 mln zł i w tym momencie rozpętała się prawdziwa awantura. Sprawa trafiła nawet do prokuratury w Kielcach, która miała
zbadać, czy przy sprzedaży ówczesne władze miasta nie naruszyły
procedur przetargowych, zaniżając
wartość obiektu i atrakcyjnej działki u zbiegu ulic Nawojowskiej i Rejtana, wycenianej wówczas na ok.
7 mln zł. To już jednak historia. Najważniejsze, że w budowanej przez
14 lat hali nikt nigdy nie kopnął piłki. 7 kwietnia mija 10 lat od otwarcia
w tym miejscu hipermarketu (patrz
tydzień w kalendarzu).
(HIS)
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Zaprojektuj ogrodzenie z
Wprowadziliśmy pierwsze na rynku profesjonalne narzędzie do projektowania ogrodzeń – autorski program AW Expert.
Dla naszych partnerów handlowych przygotowaliśmy nową, jedyną w swoim rodzaju pomoc przy pracy w projektowaniu.
Program pozwala na stworzenie kilku koncepcji wyglądu tego samego
ogrodzenia, a następnie na wybranie
najlepszego rozwiązania dla Klienta.
Każdy Klient, udając się do polecanych punktów sprzedaży korzystających z programu AW Expert, w kilka
minut otrzyma profesjonalny projekt
swojego ogrodzenia.

Dzięki temu, projektując nowe ogrodzenie lub planując remont starego,
można w pełni uwzględnić wrażenia
estetyczne, mające duży wpływ na
projektowanie przestrzeni. Bazą do
stworzenia projektu jest katalog wzorów ogrodzeń WIŚNIOWSKI.
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Do dyspozycji jest wybór kilkudziesięciu wzorów w czterech systemach
ogrodzeniowych WIŚNIOWSKI, we
wszystkich kolorach z palety RAL.
AW Expert dostosuje projekt zarówno
do dużych i małych posesji bez względu
na ukształtowanie terenu, z możliwością
wykonania rysunku na rzutach architektonicznych budynku. Opracowany
projekt może służyć jako wizualizacja,
a także załącznik do zgłoszenia w odpowiednim urzędzie. Możliwość wydruku
projektu w postaci raportu użytych elementów, w znacznym stopniu ułatwia
późniejsze zamawianie elementów.
Oprócz gotowego projektu otrzymają Państwo szczegółowy kosztorys
wszystkich elementów potrzebnych
do wykonania ogrodzenia oraz cenę

A

WEė UDZIAý W HISTORYCZNYM WYDARZENIU!

BEATYFIKACJA JANA PAWA II
AUTOKAROWA PIELGRZYMKA DO WOCH ZE ZWIEDZANIEM:

ASY¾ – RZYM – ORVIETO
29 kwietnia – 4 maja 2011
Cena 1375 z
AUTOKAR,4 NOCLEGI Z WY¾YWIENIEM ( HOTELE 3*),
ENIE
PRZEWODNIK,UBEZPIECZENIE
BIURO PODRÓđY LAVISTA SP.J.,
33-300 Nowy SÇcz, ul. Lwowska 32,
tel/fax 18 444 44 45, www.lavista.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

LABORATORIUM ANALITYCZNE
NOWY SkCZ ul.LWOWSKA 20 (wejĂcie od ul.Waïowej)

Punkt Przyjazny Dzieciom
Bezbolesne pobieranie z palca
pon.-pt. godz.7:00 - 17:00
tel. 18 443 78 94

NOWE PUNKTY POBRA
PRZYCHODNIA NZOZ MEDEA ul.Szujskiego 6
PRZYCHODNIA NZOZ REMEDIUM
ul. Poniatowskiego 2, ul. ¿óïkiewskiego 10
pon.-pt. godz. 8:00 - 10:00
BADANIA NA SKIEROWANIE I ODPATNE

NOWO¥m: oferujemy przesyïanie wyników na pocztÚ e-mail
www.diagmed.info.pl

ostateczną całego ogrodzenia. Dzięki
możliwości zastosowania typowych
rozwiązań w programie, uzyskają
Państwo najbardziej atrakcyjną cenę
swojego ogrodzenia. Dużą zaletą
programu jest także skrócony termin
realizacji, ponieważ gotowy projekt
jest od razu przesyłany do Firmy
WIŚNIOWSKI w formie zamówienia.
AW Expert zapewnia:
– profesjonalny projekt,
– kilka wariantów wykonania,
– szczegółowy kosztorys,
– możliwość nanoszenia zmian,
– skrócony termin realizacji,
– ogrodzenie w atrakcyjnej cenie,
– szybkie odtworzenie zamówienia
(w razie potrzeby).

Eksperci w branży ogrodzeń oraz pełna oferta Firmy WIŚNIOWSKI dostępna na:

www.wisniowski.pl
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Na wokandzie

Pieniądze i miłość
Monika B., podejrzana o stworzenie limanowskiej piramidy finansowej, przyznała się przez Sądem
Okręgowym w Nowym Sączu do
winy, ale odmówiła składania zeznań. W drugim dniu rozprawy zeznawał natomiast jej mąż, Stanisław
B., oskarżony o utrudnianie śledztwa. Uparcie podkreślał, że nie wiedział nic o interesach ukochanej
małżonki.
Historię największego finansowego oszustwa, jakie miało miejsce
w naszym regionie, przypomnieliśmy w ostatnim numerze DTS
(sprawdź na www.dts24.pl) . Monika B. prowadziła w Limanowej
kancelarię finansowo–ubezpieczeniową. Oprócz ubezpieczeń oferowała klientom fundusze inwestycyjne dające znacznie większe
niż w bankach oprocentowanie,
a zyski miały być wypłacane po
bardzo krótkim czasie. Podpisując umowy, posługiwała się pieczątkami i papierem firmowym
Towarzystwa Ubezpieczeniowego Skandia. Chętnych więc nie
brakowało, niektórzy powierzali
oskarżonej sięgające nawet kilkaset
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tysięcy złotych oszczędności. Proceder trwał blisko dwa lata. Afera
wybuchła, gdy Monika B. nie tylko przestała wypłacać odsetki inwestorom, ale nawet odbierać od
nich telefony. Na policję zgłosiło się blisko 160 poszkodowanych,
którzy stracili w sumie 13 mln zł.
To prawdopodobnie nie cała kwota.
Nie wszyscy mają bowiem odwagę
przyznać się do łatwowierności.
Na środową rozprawę zdecydowało się przyjść ok. 20 osób, które
w ten sposób zainwestowało swoje
pieniądze. Niektórzy jeszcze wierzą, że uda się je odzyskać. Tymczasem prowadzone od półtora roku
śledztwo nie dało odpowiedzi, gdzie
się podziały miliony. Początkowo
Monika B. twierdziła, że odbierał je
od niej Paweł K. z firmy finansowej
„BUF Partner” z Sosnowca. Wskazała go jako wspólnika i dysponenta finansowego, później jednak wycofała się z tych zeznań, biorąc całą
winę na siebie. W toczącym się procesie Paweł K. wystąpi w charakterze świadka. Prokuratura umorzyła
postępowanie w jego sprawie.
Nie odstąpiła jednak od oskarżenia męża Moniki B., Stanisława B.

o utrudnianie śledztwa. Kiedy wybuchła afera, miał próbować wydostać z limanowskiej kancelarii żony
dokumenty umów ubezpieczeniowych. Zadzwonił do pracownicy
kancelarii, prosząc o ich przygotowanie. Po dokumenty miała przyjechać jego siostra. Nie udało się,
bowiem pod kancelarią stali już
klienci żony, czekając na jej przyjazd. To oni wezwali policję, która
zabezpieczyła dokumenty . Podczas
czwartkowej rozprawy Stanisław
B. uparcie twierdził, że o interesach prowadzonych przez żonę nic
nie wiedział. Jak podkreślał, kochał
ją i miał do niej pełne zaufanie. Nie
dopytywał więc, skąd ma pieniądze na wykup mieszkania pod Limanową czy pobyty w hotelu Gołębiewski w Wiśle i drogie ciuchy.
Nie miał też nic przeciwko zaciąganym przez nią kredytom na zakup dwóch samochodów. Jego zeznania wywoływały na sali sądowej
śmiech u przysłuchujących się nim
poszkodowanym i dziennikarzom.
Sędzia Anna Hevler musiała ich nawet zestrofować.
Jakkolwiek brzmiało to groteskowo, Stanisław B. twierdził, że

nie miał świadomości, że żona mogła popełnić przestępstwo. Dokumenty chciał zabrać, by zaznajomić
się z działalnością, jaką prowadziła. – Pewnie zaniósłbym je na policję – przekonywał sąd.
Poszkodowani na sali sądowej
starali się trzymać nerwy na wodzy.

Jednemu puściły w trakcie przerwy.
Pod adresem Stanisław B. padły słowa – kłamca.
W piątek już za zamkniętymi
drzwiami miały odbyć się przesłuchania świadków – poszkodowanych w aferze. Sędzia jednak odroczyła rozprawę.
(WOK)

A
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Największe korepetycje świata
Ruszyła Nowosądecka Akademia Samorządowa! Podpis pod powołaniem jej do życia złożyło aż 14 wójtów i burmistrzów z terenu powiatu. Budżet akademii – uwaga – 4,6 mln zł! Czym się będzie zajmować
akademia? M.in. specjalistycznymi szkoleniami pracowników urzędów gmin, nauką języków obcych,
prawa i umiejętności rozmowy z petentami. Fantastycznie! Czyli za ciężką publiczną kasę urzędnicy będą uczeni tego wszystkiego, co – wydawałoby
się – powinni umieć, kiedy przyjmowani byli do pracy! Jeśli nie znają prawa, języków obcych i nie potrafią rozmawiać z petentami, to kto ich przyjmował do
urzędów? Może w ich miejsce należało przyjąć takich,
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którzy znają języki, prawo i potrafią rozmawiać
– choćby tylko po polsku – z petentem. Dotychczas wydawało się, że przyjmując kogoś do pracy,
sprawdzało się jego świadectwo szkolne i praktyczne umiejętności. Teraz okazuje się, że trzeba aż powoływać akademię samorządową, by przeprowadzić
korepetycje na gigantyczną skalę i jeszcze otrąbić to jako wielki sukces. Do niedawna za korepetycje uczniów potrzebujących nadrobić braki płacili ich rodzice z własnej kieszeni. Teraz okazuje się, że
za zbiorowe korepetycje urzędników płaci podatnik
i to blisko 5 mln zł z dziurawego budżetu poszukującego oszczędności. Takie liczenie chyba też wymaga
wysłania pomysłodawcy na korepetycje z rachunków.
Chętnie się na nie zrzucimy.
(KCH)

OGLOSZENIA DROBNE
Do wynajęcia plac pod komis
samochodowy przy ul. Węgierskiej
w Nowym Sączu. tel. 18/442 95 84
Nowy Sącz - osiedle Milenium, Królowej
Jadwigi dwupokojowe, słoneczne, ciepłe,
37 mkw, I piętro, 140 tys.
Tel. 728-32-66-33
Nowy Sącz - ul. Hubala mieszkanie
dwupokojowe, 48 m kw. II piętro,
sloneczne, duży balkon, umeblowane,
185 tys. (ew.garaż)
tel. 728-32-66-33
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
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Japończycy opanowani
– Od Japończyków moglibyśmy się nauczyć opanowania i spokoju w kryzysowych sytuacjach
– mówi mł. bryg. Tomasz Traciłowski, ratownik
z Nowego Sącza, który znalazł się w grupie ekspertów Unii Europejskiej, działających w ramach
Mechanizmu Wspólnotowego Ochrony Ludności
UE (EUCPT) w Japonii.
Misję zakończył w piątek. Wczoraj spotkał
się z lokalnymi dziennikarzami, opowiadając
o działaniach zespołu po trzęsieniu ziemi w Japonii. Ich głównym celem było koordynowanie

SMS

transportu pomocy humanitarnej z Europy.
Do Japonii dotarły: żywność, woda, ubrania,
środki ochrony indywidualnej oraz dezymetry, które służą do mierzenia promieniowania. – Japończycy bardzo szybko otrząsnęli się
po katastrofie. Natychmiast zabrali się za sprzątanie i naprawę szkód. Europejczycy mogą pozazdrościć im opanowania w kryzysowych sytuacjach. Jedyne jednak czego się obawiają to
właśnie promieniowania – mówi Traciłowski.
Więcej o przebiegu misji polskiego ratownika
w najbliższym numerze DTS.
(G)

Łubudubu

Studenci dali upust swym talentom
Przez trzy dni młodzi ludzie mieli okazję zaprezentować swoje
umiejętności w różnych dziedzinach sztuki. Tegoroczna, II edycja
Festiwalu Kultury Studenckiej FoKuS cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko w środowisku
studentów z Nowego Sącza, zgłoszenia napływały także z Ukrainy
i Białorusi.
Imprezę otwarto w WSB–NLU
wystawą prac plastycznych, które oceniało jury w składzie: Jacek
Kurzeja, Andrzej Szarek, Karol
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Gąsienica–Szostak i reprezentant
WSB – NLU Marcin Leśniak oraz
Milena Sikora z PWSZ. W pierwszy dzień festiwalu odbył się także Przegląd Filmów Bardzo Krótkich. W kolejnym upust swojej
twórczości mogli dać amatorzy sceny. W Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowym Sączu o Grand
Prix w Sztukach Scenicznych
walczyły kabarety, zespoły i artyści solowi.
– Podobało mi się, że spora
część prezentowanych występów oparta była na oryginalnych

pomysłach. Artyści byli dobrze
przygotowani pod względem
warsztatowym, również rekwizyty tworzyły specyficzny klimat. Dużym zainteresowaniem
cieszył się występ grupy teatralnej „Niezupełnie” oraz zespołów
muzycznych, które swym repertuarem urozmaiciły tegoroczny
festiwal – relacjonuje Anita Konstanty, studentka PWSZ.
Trzeciego dnia imprezy,
w piątek, podczas finału odbywającego się w Miejskim Ośrodku Kultury, po przeglądzie

laureatów w kategorii scenicznej, nastąpiło wręczenie wyróżnień i nagród Grand Prix
w wysokości 2000 zł. W kategorii Sztuk Plastycznych Grand
Prix przyznano Małgorzacie
Szram, a w Sztukach Scenicznych – Aleksandrze Krzyżak.
Grupa teatralna „Niezupełnie”
z WSB–NLU otrzymała wyróżnienie oraz zaproszenie na kolejny festiwal, który odbędzie
się już jutro (8 kwietnia).
ADRIANNA MICHALIK,
KATARZYNA SOSIŃSKA

„W związku z pojawieniem się w sądeckich mediach informacjami, przedstawiającymi w fałszywym świetle panujące w Urzędzie Miasta Nowego Sącza stosunki pracy pomiędzy Prezydentem
Jerzym Gwiżdżem a jego bezpośrednimi podwładnymi, pragniemy jako osoby bezpośrednio zainteresowane, stanowczo zaprotestować
przeciwko szkalowaniu Pana wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża, przez byłego Komendanta Straży
Miejskiej Ryszarda Wasiluka i jego Pełnomocnika mecenas Gąsiorowską” – napisali do mediów
sądeccy urzędnicy, prosząc o publikację oświadczenia, jakie wystosowali do prezydenta Ryszarda
Nowaka. Na pierwsze brzmienie słów zapisanych
w oświadczeniu z automatu włączyły się czujniki
naszych redakcyjnych szuflad, szaf i innych mebli, gdzie tylko można było je ukryć. Niestety rozczarował się nasz prezes, bo nie był to balsam dla
jego uszu. „Pana Jerzego Gwiżdża oceniamy jako
wymagającego, lecz sprawiedliwego i dobrego
przełożonego. W każdej sytuacji stara się służyć
radą i pomocą, jest przyjazny ludziom, o czym
mogliśmy się przekonać wielokrotnie przy realizowanych przez nas zadaniach. Wszelkie kontakty służbowe z Zastępcą Prezydenta Miasta są
twórcze i racjonalne oraz zmierzają do poprawy
jakości i standardu zadań w kierowanych przez
nas wydziałach i jednostkach organizacyjnych”
– czytaliśmy i uczyliśmy się tych słów na pamięć,
zmieniając tylko nazwisko.
(PEK)

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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Śpiewała od zawsze

FOT. HTTP://WWW.MARTAWILK.PL/

P O M Y S Ł . W bardzo oryginalny sposób swoją działalność promuje Bank
Spółdzielczy w Limanowej. Organizuje
on… warsztaty rzeźbienia w glinie.

Miała 15 lat, gdy wyjechała z Limanowej. Mimo to przy okazji swoich recitali,
które daje w całej Polsce, podkreśla, że
pochodzi właśnie stąd.
– Dzieciństwo było najlepszym
okresem w moim życiu. Chodziłam
do limanowskiej „trójki” i do szkoły muzycznej, śpiewałam w zespole
„Humoreska” i oczywiście występowałam na scenie Limanowskiego Domu Kultury – wspomina Marta Piszczek–Wilk.
Jak mówi, była dobrą uczennicą,
zresztą mama–nauczycielka nie pozwoliłaby, aby było inaczej. Szkolnych wybryków nie pamięta, za to
działała w harcerstwie. Dla zabawy
zorganizowali Harcerską Służbę Bezpieczeństwa, nawet mieli własną pieczątkę z ziemniaka. Nie było w tym
za grosz polityki, ten temat wówczas
13–14–latków w ogóle nie interesował.
– W zeszłym roku okazało się jednak, że… byliśmy w aktach SB. Widziałam te akta, jesteśmy tam wymienieni z imienia i nazwiska, a pod
notatkami na nasz temat podpisany
jest jakiś agent – opowiada, nie kryjąc zdumienia.
Śpiewała od zawsze. Później zaczęła grać na wiolonczeli i, idąc w ślady
swojej starszej siostry – instrumentalistki i flecistki, ukończyła Akademię
Muzyczną w Katowicach na Wydziale Wokalno –Aktorskim w klasie śpiewu solowego. Potem współpracowała
R

E

K

L

A

M

z filharmoniami i orkiestrami w Polsce i za granicą, związała sie z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, brała
też udział w spektaklach muzycznych
jak choćby „Jesus Christ Superstar”,
czy „Dyzma”.
Odeszła z teatru dwa lata temu, bo
dużo koncertuje, ma nawet 15 recitali
w miesiącu, i nie mogła pogodzić tego
ze stałą pracą.
– Muzyka jest zazdrosną i zachłanną muzą. Nie lubi się dzielić
z innymi – komentuje.
Śpiewa utwory musicalowe i rewiowe, piosenkę poetycką, smooth jazz. Swoje zamiłowanie do tych
pierwszych tłumaczy tym, że muzyką–literaturą zaraziła się w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie.
– Przynosi ona artystyczną satysfakcję, ale także jest sposobem
na umuzykalnienie publiczności
– tłumaczy.
Marta Piszczek–Wilk najczęściej
występuje w Łodzi, gdzie mieszka. Na
początku lipca będzie ją można usłyszeć nieco bliżej w Krakowie w „Artystycznym balkonie” – spektaklu
z musicalowym repertuarem granym na balkonie pod gołym niebem.
– Tak, wszędzie podkreślam, że
pochodzę z Limanowej, bo jestem
z tego dumna – przyznaje. – Publiczność zwykle ciepło reaguje, bo jest to
miejscowość kojarzona z pięknem,
malowniczością i ciepłymi ludźmi.
(JOMB)

Akcja odbywa się pod hasłem „Skarbonka – mój pierwszy bank”. W jej
ramach uczniowie 14 szkół z powiatu
limanowskiego mają zajęcia z edukacji
ekonomicznej i warsztaty plastyczne.
– Dzieciaki mają niesamowitą
frajdę. Lepią skarbonki, ale przede
wszystkim zapoznają się z techniką
modelowania w glinie, często jest to
pierwszy kontakt z materiałem i nierzadko pierwsze profesjonalne zajęcia plastyczne – opowiada prowadząca warsztaty rzeźbiarka Elżbieta
Zając–Zbrożek.
Tajemnicę oryginalnych jak na instytucję bankową działań promocyjnych wyjaśnia Sabina Załupska z działu marketingu BS w Limanowej:

– Dzieci będą mogły stopniowo
pogłębiać swoją wiedzę o banku,
jako instytucji oraz o idei oszczędzania. Zależy nam na reaktywowaniu Szkolnych Kas Oszczędności.
Dlatego pokazujemy korzyści wynikające z oszczędzania, edukujemy
finansowo, uczymy przedsiębiorczości, oczywiście uwrażliwiamy
estetycznie, a przy okazji także promujemy produkty naszego banku.
– W czasach współczesnych niezbędna jest edukacja ekonomiczna.
Ważne jest, czym skorupka za młodu nasiąknie – ocenia Adam Dudek,
prezes zarządu BS.
Dzieci przekonują się, że warto
oszczędzać i od razu przechodzą do
praktyki, rzeźbiąc w glinie skarbonki. A wcale nie jest to łatwe zajęcie,
tym bardziej, że skarbonka musi być
tak skonstruowana, by nie można było
z niej wyjąć ani grosika.

FOT. ELŻBIETA ZAJĄC–ZBROŻEK

SKO odradza się z gliny

Zajęcia organizowane w szkołach wyłonią grupę 30 uczniów, którzy będą mogli wziąć udział w całkiem profesjonalnych warsztatach
ceramicznych w pracowni rzeźbiarskiej w Szyku. Będą tam projektować
specjalną plakietkę promującą ideę
oszczędzania. Prace dzieci zostaną
wystawione w Muzeum Regionalnym
Ziemi Limanowskiej. Akcja przynosi zamierzony efekt, bo w szkołach
biorących w niej udział jak grzyby po
deszczu zaczynają powstawać Szkolne Kasy Oszczędności.
(JOMB)

Śladami naszych publikacji
MÓJ MĄŻ NIE WSPÓŁPRACOWAŁ Z UB
W „Dobrym Tygodniku Sądeckim” wydanie
z dnia 3 marca 2011 r. zamieszczony został
artykuł pod tytułem „Żołnierze wyklęci” ,
autorstwa pani Małgorzaty Cygnarowicz,
str. 12. Autorka pisze:
„[…] Kazimierz Mółka („Szaman”),
Alojzy Legutko („Arion”), Julian Twardowski („Rogacz”) i Franciszek Mizgała
(„Promień”) poprosili o schronienie Romana Urodę. Ten zgodził się im pomóc.
Pozwolił, by zatrzymali się w jego stodole.
Jeszcze tego samego dnia do Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Sączu
dotarła wiadomość o nowej kryjówce żołnierzy. Podejrzewa się, że współpracownikiem UB był Uroda. Nie ma jednak przekonywujących dowodów jego winy […]
Niżej Podpisana jest wdową po zmarłym
Romanie Uroda. Wraz z mężem zamieszkiwałam w Kunowie w domu Józefy Orzeł.
Mój mąż nigdy nie był współpracownikiem
UB. Natomiast przez wojnę i w okresie powojennym kwaterowali w zabudowaniach

gospodarczych ciotki partyzanci i żołnierze podziemia. Mąż ciotki – Ferdynand
Orzeł był żołnierzem Armii gen. Andersa
i do domu nigdy nie wrócił.
Nieprawdziwe są podane przez
w/w autorkę okoliczności pozbawienia
życia żołnierzy, albowiem zdarzenie to
miało miejsce w godzinach dopołudniowych. Podaję też, że mój mąż w latach 50.
– właśnie po egzekucji – był przez wiele lat śledzony przez Służby Bezpieczeństwa. Treść przytoczona z wymienionego artykułu jest nie tylko nieprawdziwa,
jest nierzetelna, ale też niesprawdzona,
co autorka sama przyznaje, co jednak nie
przeszkadza jej twierdzić, że mój mąż był
współpracownikiem UB. Autorka nie pofatygowała się o dochowanie obowiązku staranności i rzetelności w zbieraniu
materiałów oraz zgodności materiałów
z prawdą. Zawarte w artykule twierdzenia godzą w moje dobra osobiste, jak i dobre imię zmarłego męża i ochronę godności zmarłego, godzą również w moje dobra
osobiste i całej rodziny, a to w godność
osobistą i cześć moją i każdego z członków zmarłego męża rodziny Urody.

Chcę podnieść, że wymieniony artykuł
został podrzucony przez nieznane osoby pod
dom mojej córki Józefy Orzeł, a w miejscu
mojego zamieszkania w lokalnej społeczności
wypowiadane są wobec mnie i mojej rodziny
nieprzyjazne komentarze. W świetle powyższego wnoszę o opublikowanie mojej wypowiedzi i sprostowania następującej treści: „
Roman Uroda nigdy nie był współpracownikiem UB, nie miał nic wspólnego ze zbrodnią
dokonaną w Kunowie na żołnierzach podziemia: Kazimierzu Mółka („Szaman”), Alojzym
Legutko („Arion”), Julianem Twardowskim
(„Rogacz”) i Franciszkiem Mizgą („Promień”).
Roman Uroda pracował na kolei, sam był
przez wiele lat śledzony przez Służbę Bezpieczeństwa po zbrodniczej egzekucji żołnierzy. Mord miał miejsce w godzinach dopołudniowych. Zamieszczona nieprawdziwa
informacja dotycząca Romana Urody, że był
współpracownikiem UB jest nieprawdziwa
i narusza dobra osobiste, w postaci pamięci, godności i dobrego imienia zmarłego oraz
dobra osobiste w postaci godności i dobrego imienia najbliższych krewnych rodziny
Romana Urody”.
Maria Uroda
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Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

SERWIS OGUMIENIA

• opony
• felgi stalowe ibalu
• oleje
• akumulatory
• bagaŪniki samochodowe

Nowy Sĝcz ul. Piramowicza 1A
tel. 18 442 03 48

Nowy Sacz ul. Ogrodowa 1A
tel. 18 443 40 06
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Analiza

RAFAŁ MATYJA*
„Polityka to nie moja sprawa, moje miasteczko nie Warszawa” – śpiewał jeden
z kabaretów w latach 80. Nowy Sącz
jest miastem, w którym wielu o polityce
myśli według tego małomiasteczkowego wzoru. Jak byśmy mogli się bez niej
obejść. Jakby nie mówienie o niej usuwało problem. Komuś, kto jak ja przyjechał tu przed 11 laty, niezwykle trudno
przychodzi poznanie najnowszej historii
miasta, zrozumienie politycznych sympatii i wrogości, odczytanie specyfiki
Nowego Sącza. Ale problem mają nie tylko przybysze. O najnowszej historii niemal nic nie wiedzą ludzie młodzi. Dorośli
zaś z trudem zbierają rozsypane kawałki
pamięci w jedną całość.
Po to, by Nowy Sącz nie stał się małomiasteczkowym grajdołkiem musimy zacząć badać jego dzieje najnowsze, przyjrzeć się strukturze społecznej
i elitom, opisać współczesną politykę.
W przeciwnym razie hasło „społeczeństwo oparte na wiedzy” będzie równie groteskowe jak slogany polityczne
z epoki Edwarda Gierka i Władysława
Gomułki.

Świat niezakorzeniony
Naszej współczesnej wiedzy o Nowym Sączu brakuje rzetelnej wiedzy
o polityce i gospodarce, o postawach
i wartościach sądeckiego społeczeństwa.
Próba ustalenia, jakie partie i podziały były istotne dla sądeczan w ostatnich
dwudziestu latach wymaga żmudnego wychwytywania wzmianek w opasłych rocznikach dzienników. Na ich
podstawie nie da się jednak ustalić innych ciekawych faktów: o przekształceniach własnościowych okresu transformacji, o źródłach sukcesów i porażek
tamtej epoki. Współczesność jawi nam
się jako dopiero co narodzona.
By wyjaśnić, kim jesteśmy, sięgamy bardzo daleko, w czasy bezpiecznie
odległe, nie chcąc opowiedzieć co działo się 10, 20 czy 30 lat temu. Od święta, chętnie mówi się o patriotycznych
tradycjach, niezłomności w czasie próby, na co dzień – o konserwatywnych
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poglądach sądeczan, o ich przedsiębiorczości i modelowym wręcz antykomunizmie. Gdy przyjrzeć się lepiej owym
stereotypom, trudno się nie uśmiechnąć. Wystarczy popatrzeć na wyniki
wyborów – choćby tych prezydenckich
z 2000 r. czy samorządowych z 2002.
Wystarczy przejrzeć parę roczników
„Dunajca”, porozmawiać z ludźmi tworzącymi podziemną „Solidarność” w latach 80.
O tym, że te stereotypy nie mogą być
oparte na rzetelnych podstawach świadczy też dziwne omijanie trudnej tematyki na łamach „Rocznika Sądeckiego”
czy monumentalnych „Dziejów Nowego Sącza”, nagminne poprawianie sobie
życiorysów przez tutejszych polityków,
którzy najchętniej powiedzieliby nam,
że urodzili się w roku 1989.

PRL bez PZPR
Sprawa jest poważna. Przede wszystkim dlatego, że nie powinniśmy jako
społeczność tkwić w sprzecznym z faktami samozadowoleniu. Podam jeden
przykład: szukałem w „Dziejach Nowego Sącza” danych dotyczących władz
z okresu PRL i działalności PZPR. W indeksie osób nie znalazłem jednak nazwiska pierwszego wojewody sądeckiego
– Lecha Bafii, a Antoni Rączka pojawił
się tylko przy okazji budowy hali sportowo–widowiskowej. Nie znalazłem ani
I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 80. Józefa Brożka, ani
Komitetu Miejskiego w Nowym Sączu
– Zbigniewa Harafa. Dlaczego? Trudno znaleźć rozsądne usprawiedliwienie.
W bibliotece publicznej można
wprawdzie znaleźć okolicznościową,
kronikarską i pisaną w ówczesnej poetyce historię PZPR w Małopolsce Juliana Wielgosza, ale dzisiejszy czytelnik
odniesie niewielki pożytek z jej lektury. Nie dowie się niczego o mechanizmach władzy, motywach wstępowania
do partii, roli, jaką odgrywała w zakładach pracy. To może ustalić socjolog,
historyk, politolog. Pod warunkiem, że
ma na to ochotę.
Dlaczego warto? Choćby dlatego, że
– jak pisze wspomniany Wielgosz – pod
koniec lat 70. miejska organizacja PZPR

RYS. MAREK STAWOWCZYK

Dlaczego Nowy Sącz nie ma historii najnowszej

liczyła sobie 7 tys. członków. To nie było
mało. Rola PZPR w ówczesnym systemie w niczym nie przypomina tego,
co widzimy dziś. Miastem i województwem, ba – zakładami pracy – rządziły
partyjne komitety. Milczenie na ten temat jest absurdalne i niesprawiedliwe.
Dla tych, którymi rządzono, i dla tych,
którzy rządzili.

Siedem lat, których nie było
Inna przemilczana kwestia to podziemna „Solidarność” i – szerzej – sytuacja polityczna lat osiemdziesiątych. Po
wprowadzeniu stanu wojennego dziesięciomilionowy związek stopniał, ugiął
się przed represjami. Wielu ludzi wycofało się z działalności publicznej w ogóle, inni włączyli się w działania „oficjalnych” związków. Część poszła na
współpracę z SB. We wspomnianych
dziejach miasta cały ten okres streszcza
jedno – nieprawdziwe zresztą – zdanie: „Działalność ruchu związkowego
przerwało ogłoszenie stanu wojennego” i informacja, że pierwsze próby jawnej działalności podjęto jesienią 1988. Na
1000–stronach historii, obejmującej zaledwie 72 lata nie znalazło się miejsce, by
wypisać choćby internowanych i aresztowanych. By wspomnieć o najważniejszych ludziach.
Jednak to, co dla obrazu tamtych
lat jest najważniejsze, to fakt, że elita
sprzeciwu była bardzo, bardzo wąska.
W wielkich miastach opierała się na dużych zakładach pracy i wyższych uczelniach. Jednak w mniejszych – takich

jak Nowy Sącz – aktywność taka wymagała sporej odwagi i wytrwałości.
I z pewnością – to wiemy – była udziałem niewielu.
Warto to sobie powiedzieć. Warto, by pokolenie, które weszło w dorosłe życie w wolnej Polsce wiedziało, że
opór był nie tylko kosztowny, ale także, że był udziałem tylko części społeczeństwa. Po roku 1989 „Solidarność”
i Komitety Obywatelskie otworzyły się
bardzo szeroko na tych, którzy w latach
osiemdziesiątych byli bierni, byli sympatykami: czytali gazetki, uczestniczyli
w mszach za ojczyznę, czasem słuchali zagraniczne go radia. Ale nie ryzykowali niczym. Po 1989 nie było licytacji
na życiorysy, ani specjalnych uprawnień dla kombatantów. Wielu tych ludzi żyło i żyje do dziś bardzo skromnie.
Jednak istnieje pewne minimum, które
jesteśmy im winni – miejsce na kartach
historii miasta.

Twarze historii
To ostatnie zresztą dotyczy nie tylko tego środowiska, które tworzyło
struktury sprzeciwu lat 80. Dotyczy
wielu twarzy sądeckiej historii, które
z czasem zacierają się w pamięci. Albo
trwają tylko jako abstrakcyjne symbole
w nazwach ulic i szkół, na kamiennych
tablicach i w spisach honorowych obywateli. Ich biogramy pisane są w konwencji wspomnień pośmiertnych – nawet jeżeli powstają i są drukowane za
życia. Usuwa się wszystko, co mogłoby rzucać cień na nieskazitelny obraz.

Nic zatem dziwnego, że bardzo niewiele wiemy o elitach miast polskich
– nawet w czasach całkiem niedawnych. A nawet jeżeli próbujemy się dowiedzieć, to mamy wrażenie, że układa
to się w „Opowieść z życia pomników”,
a nie w pełne namiętności, barw, konfliktów życie ludzi podobnych do nas.
Warto odszukać rzeczywiste motywy
działania tych, którzy zmieniali miasto – nadawali mu większej dynamiki,
szukali nowych rozwiązań. Tych, którzy stawiali pierwsze fabryki, otwierali sklepy, tworzyli szkoły czy biblioteki, politykowali w interesie miasta
czy jakiegoś innego projektu. Ich energia i pomysłowość sprawiła, że miasto
podlegało modernizacji, że można było
tu znaleźć pracę, wykształcić dzieci czy
wyleczyć się z ciężkiej choroby. By się im
przyjrzeć, by z tego kontaktu wynieść
pożytek – trzeba nauczyć się o nich pisać inaczej niż na kolanach.
Oczywiście lepszy nudny biogram
niż żaden. Lepsza historia niekompletna niż nie napisana. Jednak, kiedy jakiś
czas temu zacząłem uważnie studiować
sądeckie „białe plamy”, to zrozumiałem, że powinniśmy poszukać głębszej prawdy o sobie – i o przeszłości,
i o teraźniejszości. Może komuś z zewnątrz jest łatwiej zacząć, bo mniej będzie posądzany o chęć wyrównania rachunków, o tłumaczenie się z tego czy
innego błędu. Wraz z grupą młodych
współpracowników chciałbym rozszyfrować społeczną i polityczną treść dzisiejszego Nowego Sącza i jego niedawną
przeszłość nie po to, by wydać wyrok.
Nie po to, by osądzać, ale po to, byśmy
rozumieli samych siebie. Chcemy pozbierać to, co się da z ludzkiej pamięci,
gazetowych wycinków, dokumentów
i poskładać na nowo. Nowy Sącz zasługuje na to, by mieć przed oczami obraz
własnej historii najnowszej i własnej
współczesności.
*Autor ( ur. 1967) jest politologiem,
dr. nauk humanistycznych, w latach
2008–2010 był dziekanem Wydziału
Studiów Politycznych WSB–NLU.
Obecnie kieruje projektem
„Sądecka Stacja Naukowa”.
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UBEZPIECZENIA
MAJĄTKOWE, KOMUNIKACYJNE

OFE

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

osk.madziar@onet.pl

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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Ważny temat

Jak ustrzec się przed fałszywymi rachmistrzami
R O Z M OWA z Dorotą Kudlik, dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza
43 rachmistrzów
na Nowy Sącz

– Od jutro (8 kwietnia) do 30 czerwca
do naszych domów będą pukać rachmistrzowie spisowi. Rozpoczyna się bowiem
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2011. Czemu on służy?
– To pierwszy tego typu spis odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej.
Jego podstawowym celem jest dostarczenie informacji o liczbie
i strukturze gospodarstw domowych i rodzin. Dzięki niemu Główny Urząd Statystyczny, do którego
bezpośrednio mają trafiać informacje, pozna ich wielkość, skład, zasoby i warunki mieszkaniowe ludności.
Wielu informacji nie da się pozyskać
z innych źródeł. Spis ma przynieść
także pogląd m.in. na migracje, ich
wielkość i przyczynę oraz wpływ
na skład gospodarstw czy sytuację
ekonomiczną rodzin. Te informacje
są niezbędne choćby do porównań
międzynarodowych.
– Czy to znaczy, że rachmistrzowie będą
pytać nas również o zarobki?
– W ankiecie będzie trzeba odpowiedzieć na pytania głównie dotyczące stanu i charakterystyki demograficznej ludności, edukacji,
aktywności ekonomicznej osób. Pytania o zarobkach nie ma, są natomiast poruszane kwestie dotyczące
statusu na rynku pracy, w tym rodzaj
działalności zakładu pracy, zawód,
dojazdy do pracy, źródła utrzymania.
Należy zaznaczyć, że dane zebrane
w spisie zostaną odpersonalizowane. Mogą być one wykorzystywane jedynie w celach statystycznych.
Udostępnianie lub wykorzystywanie
danych uzyskanych w spisie do innych celów jest zabronione.
– Sprawdzany jest również stan naszych
domów. Rachmistrz ma prawo chodzić po mieszkaniu i weryfikować nasze
wypowiedzi?
– Jeżeli zdecydujemy się na spis
przeprowadzony przez rachmistrza,
należy wpuścić go do mieszkania,
ale on nie ma prawa się po nim przechadzać. Pytania o stan lokalu dotyczą podstawowych spraw np. liczbie pokoi, wyposażeniu mieszkania
w instalacje wodociągowe, sposobu
ogrzewania mieszkania itp.
– GUS w ubiegłych miesiącach przeprowadził już spis budynków. Wówczas
rachmistrzowie nie mieli prawa wchodzić do mieszkań, niemniej zaraz pojawili się fałszywi rachmistrzowie, którzy
wykorzystali sytuację i niewiedzę mieszkańców. Można przypuszczać, że teraz
oszustów pojawi się więcej. Jak się przed
nimi ustrzec?
– Zanim wpuścimy rachmistrza
do domu, możemy sprawdzić, czy
nie mamy do czynienia z oszustem.
Rachmistrzowie dysponują legitymacjami ze zdjęciem, wydanymi przez
GUS, podpisanymi przez Dyrektora

W Nowym Sączu pracować będzie 43
rachmistrzów, którzy podlegają trzem
liderom: Wiesławie Ociepce, Rafałowi
Tylce i Januszowi Górce. Są to: Agnieszka Bierczak, Anna Bocheńska, Krzysztof
Górski, Justyna Hochorowska, Katarzyna Hopek, Beata Jabłońska, Katarzyna Janus, Katarzyna Kaczwińska, Beata
Klatka, Kamila Kmak, Urszula Kotarba, Barbara Kożuch, Monika Kożuch,
Anna Krajewska–Smajdor, Dawid Kudełka, Wiktoria Mazurkiewicz, Tadeusz Misygar, Małgorzata Nowogórska,
Jacek Ociepka, Aleksandra Olszowska,
Anna Opiłka, Iwona Piotrowska, Jakub
Pociecha, Krystyna Pogwizd, Agnieszka
Pogwizd–Kurek, Marta Połeć, Tomasz
Przeworski, Anna Rajca, Mateusz Smoleń, Piotr Somczyński, Ludmiła Stanek,
Joanna Stanisz, Urszula Szczecina, Małgorzata Szlag, Bartłomiej Targosz, Błażej
Targosz, Dominika Wajda, Paweł Więcławek, Magdalena Witek, Marek Woźniak,
Piotr Wójs, Marcin Wysocki i Grzegorz
Ziobro. Ich zdjęcia opublikujemy w najbliższym numerze DTS.

FOT. KG

KATARZYNA GAJDOSZ

Urzędu Statystycznego. Przy sobie
muszą mieć również dowód osobisty i każdy ma prawo ich wylegitymować. Wiarygodność rachmistrza
można sprawdzić, dzwoniąc do biura spisowego (w pon. w godz. 9–17,
w pozostałe dni w godz. 8–16: 448–
66–73 lub 448– 66–77, 448–66–70,
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dostępny jest również telefon komórkowy 606–668–615 – od 8.00 do
20.00) i weryfikując numer identyfikacyjny, zamieszczony na legitymacji, z nazwiskiem rachmistrza.
– Spis jest obowiązkowy. Co w sytuacji, kiedy nie mamy czasu na rozmowę
z rachmistrzem?

– Jeżeli w momencie, kiedy rachmistrz zapuka do naszych drzwi, nie
mamy dla niego czasu, można się
z nim umówić na inny termin. Rachmistrzowie pracują od 8 do 20, za porozumieniem z dyspozytorem mogą
również być do dyspozycji mieszkańca w późniejszych godzinach.
– Również w weekendy?
– Jeśli jest taka potrzeba, również w weekendy. Warto wiedzieć,
że spisu można dokonać również
przez internet lub telefonicznie. Na
stronie www.spis.gov.pl lub www.
stat.gov.pl można znaleźć wszelkie informacje na temat spisu oraz
ankiety do wypełnienia. Ponadto
w razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących spisu można zadzwonić na dostępną infolinię NSP 2011:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8–20 oraz w weekendy od 8–18
tel. 800 800 800 – numer bezpłatny
dla połączeń z telefonów stacjonarnych lub 22 44 44 777 – numer dla
połączeń przychodzących z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora. Samospis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa
do 16 czerwca. Od jutra również do
30 czerwca ankieterzy statystyczni
będą dokonywać spisu telefonicznego. Chęć spisania tą drogą należy
zgłosić rachmistrzowi, a on przekaże informację do ankietera.
– Grożą nam jakieś sankcje, jeśli nie
wpuścimy rachmistrza do domu i nie
dokonamy spisu?

– Jeszcze raz podkreślmy, że spis
jest obowiązkowy. Jeśli ktoś nie dopełni tego obowiązku, podlega karze grzywny przewidzianej w kodeksie postępowania w sprawach
wykroczeń.
– Czy każdy, kto mieszka w danym gospodarstwie, może udzielić informacji
rachmistrzowi?
– W zasadzie tak, choć najlepiej
jeśli zrobi to osoba, która jest w stanie
udzielić informacji na temat wszystkich zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Może to być np.
głowa rodziny.
– W jaki sposób rachmistrzowie trafią do
bezdomnych?
– Przed rozpoczęciem spisu dokonaliśmy weryfikacji budynków
i mieszkań. Pozyskaliśmy informacje od odpowiednich instytucji, gdzie
są skupiska ludzi bezdomnych i w te
miejsca rachmistrzowie będą musieli
dotrzeć. Spis osób bezdomnych odbędzie się w dniach 15–16 kwietnia.
– Powiedzieliśmy, jak ustrzec się przed
oszustami, ale różne niebezpieczne sytuacje mogą spotkać również rachmistrzów.
Kto czuwa nad ich bezpieczeństwem?
– W swoich telefonach rachmistrzowie mają specjalny przycisk.
W razie zagrożenia mogą go użyć.
Wówczas w GUS włącza się alarm,
natychmiast również sygnał alarmowy otrzymuje lider, któremu podlega
dany rachmistrz. Dzięki temu szybko
można poinformować policję i udzielić pomocy.
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PIELGRZYMKI
tel. 507 142 331
zapraszamy

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

ODLICZ
PODATKI
RAZEM
Z BIUREM

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

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!

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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Ludzie

Grałem z papieżem w piłkę

2 kwietnia minęła 6. rocznica
śmierci Jana Pawła II. Dzień wcześniej Wacław Mróz odwiedził jego
grób w Rzymie. Z uwagi na prowadzoną działalność często ma okazję
przebywać we Włoszech. Nigdy nie
liczy wyjazdów tam, zawsze jednak
odnotowywał liczbę audiencji prywatnych u papieża Polaka.
– Byłem u Niego 64 razy. Sześć
lat temu w kwietniu miałem zaplanowaną kolejną wraz z grupą rockową. Nie odwołaliśmy wyjazdu.
Data audiencji wypadła dokładnie w dniu pogrzebu Jana Pawła II
– opowiada.
Na pierwszej prywatnej audiencji był w 1983 r. Wyjazd organizował dla mieszkańców Nowego Sącza wraz z ks. Stanisławem Jemiołą
z parafii Matki Bożej Niepokalanej.
– Wówczas pielgrzymki do Rzymu
należały do rzadkości. Wszystko
było nowe. Organizowane w pełnej niewiedzy – opowiada Mróz.
Kolejne wyjazdy szły już jak
z płatka. Wacław Mróz u papieża
gościł w różnych okolicznościach
i różnych miejscach: w Watykanie,
w Castel Gandolfo, w papieskiej
R

E

K

L

A

M

A

FOT. ARCH. WACŁAWA MROZA

Jest najprawdopodobniej jedną
z nielicznych świeckich osób, które
miały okazję tak często gościć u Jana
Pawła II na prywatnych audiencjach.
Pierwszy raz w 1983 r. 65. była zaplanowana na kwiecień 2005 r. Wacław Mróz, właściciel biura podróży Wactur w Nowym Sączu opowiada
DTS, jak to grał z papieżem w piłkę
czy siedział podczas audiencji zakuty w kajdanki.

bibliotece, apartamentach czy na
dachu, jedząc obiad z Janem Pawłem II. Najmilej wspomina jednak
wizyty u papieża z dziećmi z Raby
Wyżnej, rodzinnej miejscowości
kardynała Dziwisza, z którym wielokrotnie pielgrzymował.
– Podczas tej audiencji papież
odmówił ochrony, a ks. Dziwisza
poprosił o podanie piłki nożnej,
którą właśnie otrzymał od jednego z włoskich klubów. I tak w bibliotece pałacu papieskiego graliśmy z Janem Pawłem II w piłkę…
Po tylu wizytach w Watykanie, Wacław Mróz nie miał nigdy
problemu z wejściem do pałacu

papieskiego. Co więcej, sam papież znał już doskonale jego imię
i nazwisko.
– Podczas jednej z audiencji
wójt Raby Wyżnej przedstawiał
papieżowi wszystkich, którzy do
niego podchodzili. Gdy przyszła
moja kolej, Jan Paweł II wyręczył
go i powiedział: „A jest i pan Wacław Mróz” – wspomina.
Nie zapomni także, jak na środowej audiencji u papieża siedział
przykuty kajdankami.
– Kiedy ochroniarze sprawdzali przybyłych na audiencję, okazało się, że jeden z pielgrzymów
z mojej grupy ma nóż w torbie.

Wybuchł skandal, afera. Tymczasem to był starszy pan. Ogromnie
się cieszył przed wizytą u papieża,
a tu mu się taka przygoda przytrafiła. Spędziliśmy wtedy trochę czasu na policji, ale ostatecznie na audiencji obaj zostaliśmy.
Miałem być gwarantem, że „podejrzany” nie ucieknie i siedzieliśmy obaj w ławce przykuci do
siebie kajdankami…
Sprawa zakończyła się z korzyścią dla pielgrzyma. Nóż w torbie
znalazł się przez przypadek i nie
z winy starszego człowieka, a producenta. Narzędzie było bowiem fabrycznie zaszyte pod podszewką.

– W ramach rekompensaty zaproszono nas później na prywatną
audiencje u papieża – dodaje Mróz.
Rozmowy z Janem Pawłem nie
trwały długo. Nikt nie chciał zabierać papieżowi cennego czasu.
– Wszystkim zależało przede
wszystkim na błogosławieństwie.
Choć nie stronił od rozmów. Zawsze
zagadnął, co słychać, jak w firmie.
Wacław Mróz przyznaje, że
o Janie Pawle II powiedziano już
wszystko. Ci, którzy mieli okazję
z nim przebywać, na zawsze zachowają w sercu chwile spędzone
z papieżem.
– Wyczuwało się od niego niesamowitą energię. Niezapomniany
jest dotyk jego dłoni – mówi i dodaje, że trudno porównywać Benedykta XVI do Jana Pawła II.
– Na prywatnej audiencji u Benedykta XVI byłem do tej pory raz.
To spokojny, stateczny człowiek,
o innej formie oddziaływania. Co
nie znaczy, że niesympatyczny,
czy niemiły. Niemniej nie czuje się
już tych emocji, jakie towarzyszyły przy każdej wizycie u Jana Pawła II – mówi Mróz.
Z Benedyktem XVI będzie miał
okazję zobaczyć się na prywatnej audiencji w maju, kiedy przyjedzie do
Rzymu na beatyfikację papieża Polaka. O dacie uroczystości wiedział
na trzy dni przed jej oficjalnym ogłoszeniem. I od razu też miał już gotowe rezerwacje dla pielgrzymów,
którzy pojadą z nim 14 autokarami
do stolicy apostolskiej. Wśród nich
będzie grupa 130 sądeczan.
KATARZYNA GAJDOSZ
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Opinie
Jakby mowa

O

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

glądam właśnie program jednego z kanałów telewizyjnych, podziwiam
urodę zaproszonej do studia aktorki i z każdym wypowiedzianym przez
nią zdaniem coraz bardziej markotnieję. Nie to, że artystka narzeka na zdrowie, na brak ról, czy brak zainteresowania tabloidów. Markotnieję, bo ją
słucham. Dyskusja dotyczy filmu „Różyczka” (oglądałem) i jego nominacji
do nagrody „Orła”. Merytorycznie jest
nawet nie najgorzej, językowo - zdecydowanie nie. Cóż takiego obraziło moje
wrażliwe ucho? Magdalena Boczarska (bo o niej mowa) uległa manierze
ostatnio powszechnej i bez opamiętania niemal każdą kwestię okraszała słowem „jakby”: „byłam jakby”, „ostatnio jakby”, „to wszystko jest jakby”,
„myślę jakby”, itp. To tylko niektóre
przytoczenia i mogę się zgodzić jedynie
z ostatnim „jakby”, bo komu jak komu,
ale aktorowi nie przystoi taki natrętny chwast, a jeśli go nadużywa, to znaczy, że z myśleniem ma kłopot. Bo cóż
oznacza słowo jakby? Zgodnie z logiką
kwestionuje znaczenie czegoś, ujmuje w cudzysłów, a więc de facto sprawia, że to coś „nie jest”. Jeśli z ekranu telewizora padają takie wyrazy pięć
razy na minutę, to trzeba sporej wyrozumiałości i tolerancji, żeby siarczyście nie przekląć. Purystą językowym
nie jestem, oczekiwałbym jedynie, że
z mediów sączyć się będzie czysta polszczyzna. Chyba się jednak prędko nie
doczekam, bo zaimek „jakby” nie jest
sierotką i lubi chodzić w stadzie z innymi natrętnymi krewniakami. Modnym i irytującym zarazem słowem jest
na przykład krótkie, ale dosadne „tak”.
Wklejamy ten wyraz gdzie popadnie.
Oto przykładowe zdanie: Byłem ostatnio chory, tak?, ale nie mogłem pójść
do lekarza, tak?, bo nie miałem akurat
samochodu do dyspozycji, tak! To co tu
w wersji pisanej wydaje się nienaturalne i ktoś pomyśli, że zmyślam, w tzw.
realu jest niestety normą. A teraz, uwaga, powiem coś absolutnie niedyskretnego: mój szef w DTS – Wojciech M.
(nazwisko niestety znane Redakcji) też

tego „tak” nadużywa z lekka, co mu
wypominam delikatnie, bo jeszcze mi
gotów polecieć po premii. Jeszcze innym potworkiem językowym, modnym jak pojękiwania Dody, jest wtręt
„tak naprawdę”. Dodajemy go wszędzie, bez najmniejszego powodu jak
przypadkową partykułę, która nic nie
wnosi do wypowiedzi z wyjątkiem irytacji słuchającego, jeśli – rzecz jasna
– ten ma odrobinę językowej wrażliwości. Kiedyś znany polski romantyk
apelował, żeby „odpowiednie rzeczy
dać słowo” ale – jak wiadomo – moda
na romantyzm przebrzmiała, bo teraz
tak naprawdę (!) jest moda na „tak naprawdę”. Inną szpetną manierą językową jest kwitowanie każdej wypowiedzi
przysłówkiem „dokładnie”. Jest to klasyczna, psu na budę potrzebna, kalka
językowa przeniesiona z języka angielskiego. Służy ona potwierdzeniu czyjejś

Cóż oznacza słowo
jakby? Zgodnie
z logiką kwestionuje
znaczenie
czegoś, ujmuje
w cudzysłów, a więc
de facto sprawia, że
to coś „nie jest”.

opinii, czyjejś racji, ale komu przeszkadzało zwyczajne „tak”, doprawdy nie
wiem. Z ust dziennikarza pada pytanie
– stwierdzenie: Więc nagrał pan nową
płytę! Odpowiedź: Dokładnie!... A ja
nie wiem, czy tym „dokładnie” artysta potwierdził fakt nagrania płyty, czy
stwierdził, że nagrał ją bardzo dokładnie, czyli starannie. Do języka mamy
niestety stosunek coraz bardziej nonszalancki. Pakujemy weń wszystko, co
nam ślina na język przyniesie. I tak lęgnie się we mnie przekonanie, że piękne określenie „Ojczyzna – polszczyzna”
trzeba będzie zastąpić innym - „Ojczyzna – obczyzna”, albo jeszcze gorzej „Ojczyzna – chińszczyzna”. Krótko mówiąc – pesymistą jestem, tak?, bo
mój jakby apel tak naprawdę nic nie da.
Mam rację? Dokładnie!

Centrum Solidarności
Społecznej

R

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

ocznica smoleńskiej katastrofy skłania do bardzo
różnych zachowań, myśli i wypowiedzi. Ważne,
by w tym tłoku nie zgubić sprawy najważniejszej:
dobrej pamięci o ludziach, którzy zginęli,
pełniąc służbę państwową. Ta pamięć musi
mieć zatem jakiś istotny wymiar publiczny, silniejszy niż pamiątkowe tablice, które
dobrze spełniają potrzebę doraźną, ale nie
będą stanowić istotnego elementu w przestrzeni symbolicznej miasta. Dla Sądeczan
szczególnym zobowiązaniem jest uczczenie pamięci zmarłego Prezydenta – posła
z okręgu nowosądeckiego i Honorowego
Obywatela naszego miasta.
W tej sprawie chodzi jednak nie tylko
o to, by to zrobić, by znaleźć dobrą formę
– ale także o to, by rzecz tę uczynić wspólnie, ponad podziałami. Pierwszym krokiem
jest podjęcie rozmowy przez władze miasta, parlamentarzystów, radnych sejmikowych, władze powiatu. Po to, by 10 minut
po ogłoszeniu propozycji ktoś nie zorganizował konferencji prasowej, na której podważy sens całego przedsięwzięcia.
Powiedziano bowiem już tyle słów głupich i podłych, postawiono tyle niesprawiedliwych zarzutów, że lepiej byłoby
poczekać kilka lat, niż utopić sprawę w kolejnych kubłach pomyj. Zdaję sobie sprawę,
że inicjatywa może się nie udać, że po raz
kolejny jakieś doraźne interesy mogą pokrzyżować dobry plan. Ale mimo to uważam, że Ryszard Nowak powinien wystąpić
z propozycją takich rozmów.
Po pierwsze dlatego, że jest prezydentem miasta, w czasie kadencji którego
nadano honorowe obywatelstwo. Po drugie, dlatego, że jest politykiem, który uzyskał poparcie wykraczające daleko poza
krąg wyborców jednej partii. Po trzecie
wreszcie – dlatego, że po wyborze dowiódł,
iż potrafi współpracować z różnymi formacjami politycznymi i nie jest „prezydentem

partyjnym”. Co więcej, nie wyobrażam sobie, żeby któryś z poważnych sądeckich
polityków odmówił takiemu zaproszeniu.
Dżentelmeńska umowa, jaka miałaby
wówczas zostać zawarta, powinna dotyczyć trzech spraw: formy uczczenia pamięci zmarłego prezydenta, zagwarantowania
trwałości tego rozwiązania i nie wikłania decyzji w walkę partyjną i wyborczą. Być może w związku z tym finał rozmów powinien mieć miejsce po wyborach
parlamentarnych.
Przejdźmy zatem do istoty sprawy
– pamięć zmarłych bywa czczona na różne sposoby: miasta bogate są w tablice upamiętniające miejsca narodzin i zamieszkania sławnych osób lub istotnych
wydarzeń. Postaci wyjątkowe stawiano
na pomniki, nadawano ich imiona głównym arteriom komunikacyjnym miasta.
Wszystkie trzy sposoby uważam jednak
za do pewnego stopnia anachroniczne,
mniej istotne dla życia miast niż miało to
miejsce, powiedzmy, przed stu czy nawet
dwudziestu laty.
Oprócz takich tradycyjnych form, należałoby zatem brać pod uwagę istotne
dzieła społeczne. Lech Kaczyński był nade
wszystko „człowiekiem Solidarności” także tej przez małe „s”. Gdyby w naszym
mieście znalazło się miejsce dla nowego
budynku Centrum Solidarności Społecznej, inaczej niż to gdańskie – skupiającego działające już i nowe instytucje pomocy
społecznej, dzieła charytatywne, nazwane imieniem zmarłego Prezydenta, to ten
ważny rys jego życia zostałby zapewne
podkreślony w sposób bardziej wymowny niż w tradycyjnych symbolach. Zwłaszcza, gdyby władze publiczne zechciały
wraz z jego utworzeniem wyznaczyć nowy,
wyższy standard owej solidarności. Taka
instytucja powinna – wykorzystując wiedzę tych, którzy już dziś robią w tej mierze rzeczy wspaniałe – stać się wzorcowym
rozwiązaniem dla innych miast i powiatów.
Warto zatem, by politycy, jeżeli zechcą taki
pomysł podjąć – zapytali tych, którzy w tej
mierze potrafią najwięcej, by nie próbowali tego robić sami.
W mediach dominują dziś smutne, ponure komentarze o tym, że rok po katastrofie, jesteśmy jeszcze gorsi. By im zaprzeczyć warto poszukać konkretu, a nie
słów przeciw słowom. Chciałbym, żeby nasza elita polityczna dostrzegła w tym swoją szansę.

SZANOWNI PAŃSTWO
Felieton zamieszczony w poprzednim numerze nie odzwierciedla ani stanowiska redakcji ani
nawet autora. Był primaaprilisowym żartem. Szczęśliwie prasa nie jest (jeszcze?) koncesjonowana, nie ma obowiązku pisania o Unii Europejskiej. Prosimy też o nie składanie w redakcji wniosków o dofinansowanie akcji pojednania między sąsiednimi wsiami i klubami w radach
miast i gmin.
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Korzenie
wolności

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

T

rochę ponad trzysta lat
przed naszą erą Arystoteles postawił pytanie.
Dlaczego wodę, chociaż ma tak wielkie znaczenie dla naszego życia, da się kupić za małe pieniądze, a na
przykład diamenty – mimo że można
się bez nich spokojnie obejść – są takie
drogie? Z pozoru zagadnienie wyglądało na proste, wręcz naiwne. Gdy mu sie
jednak przyjrzeć bliżej… Cóż, dość powiedzieć, że próbowało rozgryźć ten
orzech wielu myślicieli po Arystotelesie
i przez więcej niż dwa tysiąclecia im się
nie udało. Tak zwany „paradoks wody
i diamentu” urósł do rozmiarów koszmarnej legendy i spędzał sen z powiek
filozofów, a później ekonomistów.
Rozwiązanie pojawiło się dopiero
w XIX wieku za sprawą pana Hermanna Gossena, który zauważył, że aby na
pytanie zadane przez greckiego filozofa w ogóle odpowiedzieć, trzeba najpierw poszerzyć aparat pojęciowy klasycznej ekonomii. Kiedy mu się to
udało, podał wreszcie rozwiązanie zagadki. Przeszło ono oficjalnie do historii
jako… prawo malejącej krańcowej użyteczności. O co chodzi? W skrócie (oraz
w mocnym uproszczeniu) o to, że rzeczy mają taką wartość, jaką im nadajemy, gdy już jesteśmy nimi nasyceni.
Wody na świecie – ogólnie rzecz biorąc – jest dużo, a wystarczy litr, czasem
tylko pół, by zaspokoić pragnienie. Gdy
pragnienie wróci, z łatwością można
powtórzyć cały proces. Ponieważ więc
wartość użytkowa wody szybko maleje w oczach i w potrzebie konkretnego
konsumenta, wodę wyceniamy stosunkowo nisko. Diamenty przeciwnie. Są
trudno dostępne, a pożądanie ich wyimaginowanej wartości to emocja, która nie tylko się nie zmniejsza wraz z kolejnymi okazami cennego kamienia, ale
często i wzrasta. Dlatego diamenty są
takie drogie.
Dzięki temu swoistemu połączeniu
psychologii zachowania klienta z matematyką operacji rynkowych, w tymże samym XIX wieku niejaki Carl Menger sformułował, spisał i opublikował
„Zasady ekonomii”. Dzieło to stanowi do dziś podstawę nowoczesnego

Nos do ula
rozumienia praw rządzących wolnym
rynkiem, zaś datę jego wydania uważa
się za początek tak zwanej austriackiej
szkoły ekonomii. Wywodzą się z niej tak
wybitni myśliciele i praktycy, jak choćby Ludwig von Mises, Friedrich Hayek czy Murray Rothbard. Ich idee jeszcze nigdy nie zostały w pełni wcielone
w życie społeczne jakiegokolwiek narodu, ale stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń miłośników wolności.
W każdym, nie tylko gospodarczym,
rozumieniu tego słowa.

Carl Menger – ten sam,
który założył austriacką
szkołę ekonomii
i zapoczątkował
nowoczesną myśl
wolnorynkową
– urodził się 28 lutego
1840 roku… Gdzie?
W Nowym Sączu!
Po co o tym wszystkim piszę? W zeszłym tygodniu pozwoliłem sobie na łamach tej rubryki nie zgodzić się ze zdaniem szacownego skądinąd czasopisma
„Forbes” jakoby przedsiębiorczość na
Sądecczyźnie brała swój początek od
sławnego „eksperymentu sądeckiego”,
który się tu odbył w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Stwierdziłem,
że aby do całej sprawy doszło sądeczanie musieli już zamiłowanie do wolnego rynku i własnych biznesów mieć
we krwi i to ta krew właśnie się w nich
odezwała. I co? I po tamtym felietonie pewien młody przedsiębiorca zwrócił moją uwagę na fakt, który wcześniej
zupełnie mi umknął. Otóż okazuje się,
mili Państwo, że Carl Menger – ten sam,
który założył austriacką szkołę ekonomii i zapoczątkował nowoczesną myśl
wolnorynkową – urodził się 28 lutego
1840 roku… Gdzie? W Nowym Sączu! Tu
się też wychowywał, by dopiero później, po latach, przenieść się do Wiednia. Skąd w nim zatem zamiłowanie do
przedsiębiorczości, prywatnej inicjatywy i wolności? Wyssał z mlekiem matki, która była Polką, Sądeczanką.
A nie mówiłem, że ta historia ma zamierzchłe korzenie? Ciekawe, co jeszcze odkryjemy…

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

W

kurza mnie to ciągłe przewlekanie spraw, które już
dawno powinny być
zdecydowane. A po
decyzji realizowane.
Z niepojętych dla mnie powodów jednak
nie są. Wkurza mnie, że naturalnie uprawnione i zainteresowane osoby mają w naszym prawie coraz mniej do powiedzenia,
kosztem różnych nawiedzonych lub cwaniaków, próbujący realizować swoje wizje
lub załatwiać swoje interesiki. Piszę o tym
w związku z niekończącym się serialem
dotyczącym budowy stacji narciarskiej
na Kicarzu w Piwnicznej. W mniejszym
stopniu wzburzenie moje spowodowane
jest wrzawą wokół powracającego właśnie
projektu pn. „Siedem Dolin”.
Starania pomysłodawców, inwestorów
oraz popierających ich władz lokalnych
o narciarskie i turystyczne zagospodarowanie góry – symbolu Piwnicznej–Zdroju – trwają 5 lat. W tym czasie bardzo
dużo wydano. Na przykład dwie prawomocne decyzje na budowę. Z jednej strony wydano też parę milionów ciężko zapracowanych złotych na dokumentację,
badania, ekspertyzy, a wreszcie rozpoczęcie inwestycji. Z drugiej strony wydano zaś wiele oświadczeń, apeli, protestów
i innych przejawów naszej coraz bardziej odkształcającej się demokracji. Systemu, w którym różnym naprawiaczom
świata, inżynierom postępu wszelakiego już nie wystarcza ogłupienie większości i wciśnięcie dowolnego kitu zwolnionej od myślenia i decydowania masie.
Tam, gdzie nie da się jeszcze osiągnąć
arytmetycznej większości, coraz skuteczniej dążą oni do dyktatury mniejszości,
byle tylko wynikającej z jedynie słusznych idei. Piszę o tym nie po, by przedstawiać jakiś swój życiowy manifest, czy
protest w stylu właśnie przeze mnie krytykowanym. Chodzi mi o sytuacje, które dzieją się realnie wokół nas, tu i teraz.
O zanikanie zdrowego rozsądku i odchodzenie od zasad, którymi kierowali się
nasi dziadowie. Nie tylko zasad wyższych,
ale też dotyczących elementarnej logiki
oraz sprawiedliwości.
Mamy więc do czynienia z absurdalnymi sytuacjami, kiedy wydane w popartej
setkami dokumentów, wielomiesięcznej

procedurze decyzje kompetentnych organów (w tym przypadku starosty nowosądeckiego), zdanie lokalnych władz
i mieszkańców (w tym przypadku Piwnicznej–Zdroju), czy zaangażowane w dobrej wierze i zaufaniu do organów władzy
duże pieniądze (w tym przypadku inwestora Kiciarza) mniej mają znaczyć, niż
pokrzykiwania kilku „ludzi z lasu” reprezentujących jakieś tam organizacje, zwące się ekologicznymi. Mam więc nadzieję,
że zgodnie ze złożoną przez przedstawicieli inwestorów deklaracją, wznowią oni
realizację projektu, na który czeka o wielu więcej, niż protestuje. A odpowiednie
organy państwowe skończą wreszcie nadskakiwać tym, którzy roszczą sobie prawo
do jedynie słusznych poglądów i postaw
oraz kształtować chcą swoją wizję ładu
społecznego. Za cudze pieniądze i cudzym
kosztem.
Przy powracającym temacie słynnego projektu kompleksu stacji narciarskich w Beskidzie Sądeckim, pn. „Siedem Dolin” pojawia się ciągle pytanie
– czy to szansa, czy zagrożenie? Paradoks polega na tym, że szansa jest oczywista. Nie tylko dla pomysłodawców,
narciarzy, aktywnych turystów i mieszkańców. Zagrożenia są zaś tylko możliwe
i nie bardzo wiadomo jakie, gdyż określane w oparciu o mocno zdezaktualizowaną dokumentację. Przyjmowanie postawy „nie, bo nie”, nie wytrzymuje zaś
żadnej krytyki.
Coraz powszechniejsze staje się podważanie elementarnych zasad oraz podwalin naszej cywilizacji, wśród których
prawo własności i zasada, że „chcącemu
nie dzieje się krzywda” przechodzą do lamusa, zastępowane przez różnego rodzaju
obyczajowe, polityczne, a nawet prawne
terroryzmy. Wśród nich w awangardzie jest paranoicznie rozumiana ekologia. Tylko patrzeć, jak w majestacie prawa
będą nas gnębić obrońcy kosmitów i krasnoludków. Bo przecież nikt nie udowodnił, że nie istnieją, więc tym bardziej nie
wiemy, jaki przejaw ludzkiej, normalnej
aktywności może im zaszkodzić. A przy
okazji można zrobić jakiś interesik. Finansowy, osobisty, polityczny… A nawet
Nobla dostać.
Nie przejmuję się wcale, czy czytający moje słowa ekolodzy zapłoną wielkim oburzeniem. Nie zależy mi na ich
uznaniu, ani nawet opinii. Czy powinno się bowiem zwracać uwagę na mentalne dzieci, które niczym rozkapryszeni 5–
latkowie tupią i krzyczą w przekonaniu,
że wszystko im się należy, a cały świat ma
im nadskakiwać. Wiem zaś, że nie obrazi się o te słowa nasz autentyczny, sądecki
pasjonat przyrody Grzegorz Tabasz, który jako obrazę właśnie traktuje nazwanie
go… ekologiem.
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X godz. 15,

7 KWIETNIA

Dzień Papieski, Monodram „Wielki Kolega” Haliny Kwiatkowskiej
– spektakl, na który składają się
wspomnienia o latach szkolnych
Karola Wojtyły i pontyfikacie Jana
Pawła II oraz wiersze z repertuaru
Teatru Rapsodycznego, w spektaklu usłyszymy również ilustracje
muzyczne w wykonaniu wiolonczelistki Renaty Cebulskiej Goście
specjalni: Piotr Adamczyk – aktor,
odtwórca tytułowej roli w filmie
„Karol. Człowiek, Który Został papieżem” oraz Jarosław Szmidt – reżyser filmu dokumentalnego „Jan
Paweł II. Szukałem Was...”. Słowo
wstępne: Dariusz Domański.

r N OW Y S ĄC Z : X godz. 19, MCK
SOKÓŁ, sala im. Sichrawy, SARMATIA VIVA koncert w ramach VI edycji programu edukacyjno–kulturalnego Labirynt Historii, wystąpią:
Zespół Muzyki Dawnej FLORIPARI z Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Krakowski Balet Dworski
SOTTO LE STELLE; X godz. 10–
11.45, MCK SOKÓŁ, Dzieje Magnaterii w Polsce – wykład w ramach
VI edycji programu artystyczno–
edukacyjnego Labirynt Historii pn.
Magnateria; X godz. 12–13, MCK
SOKÓŁ, Mecenat artystyczny Lubomirskich – wykład, w ramach VI
edycji programu artystyczno – edukacyjnego Labirynt Historii pn. Magnateria; X godz. 16.30–18.30, Galeria BWA SOKÓŁ, architektura dla
młodzieży; X godz. 18, kino SOKÓŁ,
Od Mount Everestu do gór Afryki, spotkanie z wybitnym himalaistą – Leszkiem Cichym; X godz.
18, MOK, sala kameralna, wykład o Kresach i spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Isakowiczem
– Zaleskim.

8 KWIETNIA

13 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 15, ko-

Prawdziwe męstwo

ROZDAJEMY BILETY:
Za jaki film bracia Ethan i Joel Coen otrzymali Oscara w 2008 r.?
Specjalnie dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie
do kina na film „Prawdziwe męstwo”. Aby zdobyć bilet, należy
pojawić się w naszej redakcji w poniedziałek, 11 kwietnia,
i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

r N OW Y S ĄC Z : X godz. 18, Ratusz, sala posiedzeń, promocja wydawnictwa pt. „Ks. Michał Głowacki a Powstanie Chochołowskie” pod
red. Bronisława Chowańca–Lejczyka, promocji będzie towarzyszyć
odczyt i prezentacja multimedialna Leszka Zakrzewskiego pn. „Nowosądecki etap losów powstańców chochołowskich”; X godz. 10,
MOK, sala widowiskowa, Sądeckie
Konfrontacje Amatorskich Teatrów
– SKAT 2011; X godz. 17, zabytkowe
piwnice SBP, wernisaż wystawy fotograficznej pn. „W cieniu wielkanocnych palm”; X godz. 18, Galeria BWA SOKÓŁ, wernisaż wystawy
pokonkursowej V Międzynarodowe
Biennale Pasteli.

9 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 10,
MCK SOKÓŁ, warsztaty teatralne;
X godz. 15.30–17.30, Galeria BWA
SOKÓŁ, sala edukacyjna, warsztaty
plastyczne dla dzieci (6–12 l.).

DTS POLECA
PROGRAM XIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI WOKALNEJ

im. ADY SARI
29 KWIETNIA (PIĄTEK)
godz. 20.00 – Bazylika św.
Małgorzaty
Antonín Dvořák – ŚWIĘTA LUDMIŁA
OP. 71 B 144 (ORATORIUM) – POLSKIE
PRAWYKONANIE
Libretto: Jaroslav Vrchlický, Petr
Altrichter (Czechy) – dyrygent, Kateřina Kalvachová–Šmídová (Czechy) – sopran – Ludmiła, Jana
Wallingerová (Czechy) – alt – Świętosława, Jaroslav Březina (Czechy)
– I tenor – Borzywoj, Josef Zedník
(Czechy) – II tenor – rolnik, Jozef Benci (Słowacja) – bas – Święty Iwan.
Orkiestra Filharmonii w Brnie oraz
Chór Filharmonii w Pradze (Czechy)

10 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 15, Galeria BWA SOKÓŁ, niedzielny cykl
edukacyjny dla dzieci „Wyczaruję
pastelem mój ŚWIAT…” Zajęcia towarzyszące Wystawie Międzynarodowego Biennale Pasteli.

12 KWIETNIA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 18.30,
MOK, sala kameralna, Klub Miłośników Muzyki Progresywnej
– koncert na dużym ekranie – Marillion – Live From Loreley, Germany 18th July 1978 r.;

2 MAJA (PONIEDZIAŁEK)
godz. 19.00 – SOKÓŁ, sala im. Romana Sichrawy
NADZWYCZAJNY RECITAL WOKALNY
Klemens Sander (Austria) – baryton, Marcin Kozieł (Polska–Austria)
– fortepian. W programie pieśni Roberta Schumanna, Maurice’a Ravela
oraz Ralpha Vaughana Williamsa

5 MAJA (CZWARTEK)
godz. 19.00 – Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej

Krzysztof Penderecki – SIEDEM
BRAM JEROZOLIMY
Krzysztof Penderecki – dyrygent,
Maciej Tworek – asystent dyrygenta, Iwona Hossa – sopran, Izabela Matuła – sopran, Agnieszka Rehlis
– mezzosopran, Adam Zdunikowski – tenor, Wojciech Gierlach – bas,
Jerzy Trela – narrator
Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach
Chór Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Chór
Polskiego Radia w Krakowie. Teresa Majka–Pacanek, Artur Sędzielarz– kierownicy chórów.

8 MAJA (NIEDZIELA)
godz. 19.00 – SOKÓŁ, sala im. Lucjana Lipińskiego
Duke Ellington – SACRED CONCERTS
Big–Band i Chór Akademii Muzycznej w Krakowie
Wojciech Groborz – dyrygent, Katarzyna Sobek – sopran, Ilona Szczepańska
– alt, Piotr Kwinta – baryton, Lidia Matynian – przygotowanie chóru

7 MAJA, GODZ. 19.30
KONCERT LAUREATÓW. Dyrygent
– Tomasz TOKARCZYK
ORKIESTRA OPERY KRAKOWSKIEJ
Stefan Münch – prowadzenie.

ściół św. Kazimierza, uroczystości związane z 71. rocznicą zbrodni katyńskiej.

WARTO WIEDZIEĆ:
r „ W C I E N I U W I E L K A N O C N YC H

PA L M ” X to tytuł kolejnej wystawy
fotograficznej Michała Piotrowskiego. Tym razem w galerii Sądeckiej
Biblioteki Publicznej będzie można
zobaczyć jak Sądeccy twórcy palm
przygotowują swoje arcydzieła. Fotografie przedstawiają mieszkańców
gminy Chełmiec, którzy od pokoleń
zajmują się robieniem palm. Pierwszy etap pracy przy palmie to mozolna praca przy zwijaniu setek bibułkowych kwiatów. Na tydzień
przed Niedzielą Palmową zaczyna
się praca przy pniu palmy. Robiony
jest on albo z wielu leszczynowych
witek wiązanych wikliną albo z długiej żerdzi obkładanej kwiatami.
Palma to dzieło wielu osób, stąd na
zdjęciach można zobaczyć wspólnie pracujące rodziny oraz sąsiadów. W ten sposób tradycja przekazywana jest chociaż z pokolenia na
pokolenie, a konkurowanie między
przysiółkami powoduje, że co roku
palmy są nie tyle wyższe, ile bardziej strojne. Największe palmy sądeckie sięgają dwudziestu kilku metrów. Gdy palmy są gotowe, należy
je zanieść i postawić w kościele. Na
Sądecczyźnie palmy nawet te najwyższe stawia się tylko za pomocą
siły rąk. Jeśli palma stanie w kościele, nie łamiąc się, błogosławieństwo
Boże będzie z jej twórcami. Wystawa ta przedstawia ludzi wykonujących palmy, opowiadając jednocześnie historię ich tworzenia. Oprócz
zdjęć na ścianach i w gablotach galerii będzie można zobaczyć kwiaty
bibułkowe i palmy wykonane przez
mieszkańców Sądecczyzny. Każdy,
kto przyjdzie do biblioteki 8 kwietnia o godz. 17 na wernisaż wystawy,
będzie mógł spotkać się z twórcami
palm oraz nabyć ich niepowtarzalne dzieła: bibułkowe kwiaty i palmy
wielkanocne.

REPERTUAR KIN:
8 – 14 KWIETNIA:
r N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ: godz.
15, 16.45 (od 9.04) oraz poranki dla dzieci 9, 10 kwietnia godz. 11,
13, Hop (USA, Komedia, familijny),
godz. 18, 21.15, Los numeros (Polska, komedia kryminalna), godz. 17
(jedyny seans 12.04), Dni naszego
szaleństwa (DKF, Hongkong, dramat), godz. 17 (8–11, 13, 14.04), Peryferie (Rumunia, dramat), godz.
19.30, Poznasz przystojnego faceta (USA, komedia, romans), godz.
19 (8–13.04), 21 (14.04), Miss Kicki oraz Wszystko (sala studyjna, Szwecja/Tajwan, obyczajowy
oraz Polska komedia), godz. 20.30,
Prawdziwe męstwo (USA, dramat,
western), godz. 19 (jedyny seans
14.04), Rashmon – Klasyka Kina
(Japonia, dramat), godz. 16.15, Jan
Paweł II. Szukałem Was… (Polska,
dokumentalny, religijny), godz.
14.30, 16.30, 18.30 (8–14.04) oraz
poranki dla dzieci 9, 10.04, godz. 12,
Rio 3D (USA, animacja, familijny),
godz. 18.30, Jak spędziłem koniec
lata (Rosja, dramat), godz. 20.45,
Oczy Julii (Hiszpania, horror, thriller); X KROKUS: godz. 18.30, Sucker Punch (USA, akcja, fantasy,
thriller), godz. 16.15, 20.30, Żona na
niby (USA, komedia, romans);

r L I M A N OWA : X KLAPS: godz.
16, 18 (8–11, 13–14.04), 12, 14
(12.04), Hop (USA, komedia, familijny), godz. 20, (12.04 – godz. 18,
10), Inwazja: Bitwa o Los Angeles
(USA, akcja, sci–fi), ;

r G O R L I C E : X WIARUS: (w poniedziałki kino nieczynne), godz.
17, Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł (Polska, dramat obyczajowy), godz. 19, Jan Paweł II.
Szukałem Was… (Polska, religijny,
dokument);

r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X JAWORZYNA: godz. 11, 15.50, Hop (USA,
komedia, dubbing), godz. 17.40,
20 (8, 10–14.04), Sala samobójców
(Polska, thriller, romans, animacja).

WARTO OBEJRZEĆ:
r P R AW D Z I W E M Ę S T WO X To
opowieść o nastolatce, która postanawia odnaleźć mordercę swojego ojczyma. Wynajmuje słynnego
w Stanach Zjednoczonych szeryfa i razem wyruszają na wyprawę.
Podczas ich wspólnej wędrówki napotykają nadzwyczajnego podróżnika. Trop wiedzie w sam środek
ziem Indian, gdzie niezwykłe trio
napotka wiele przygód i niespodzianek, testując swój charakter,
pokazując prawdziwe męstwo.
KINGA STUDZIŃSKA
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Edukacja ekonomiczna

Nowosądeckie urzędy
bliżej pracodawcy
MACIEJ SABAL*
Nikogo chyba nie dziwi stwierdzenie, że stosunki przedsiębiorców z urzędnikami nie zawsze
układają się wzorowo. Tym bardziej warto docenić zapał instytucji z powiatu nowosądeckiego,
które dla lepszej obsługi pracodawcy wzięły udział w nowatorskim projekcie.
Aby przekonać się, jak jeszcze niedawno wyglądały relacje
pracodawca–urzędnik w województwie, warto zapoznać się
z wnioskami z badania przeprowadzonego przed dwoma
laty przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki w urzędach miast i gmin. Badanie, zrealizowane metodą „tajemniczy
klient”, miało na celu sprawdzenie, jak przebiega obsługa inwestora w Małopolsce. Badający
wcielili się w role pracodawców
chcących zainwestować w małopolskich gminach – obiektem badania było 20 urzędów. Rzekomi
inwestorzy dzwonili, pisali maile
do urzędników, odwiedzali gminy oraz potencjalne tereny inwestycyjne. Wnioski z badania były
niepokojące – wystarczy wymienić kilka zaobserwowanych niedociągnięć: przerzucanie odpowiedzialności przez urzędników,
brak informacji o warunkach społeczno–gospodarczych w danej
gminie, brak wykwalifikowanego pracownika. Co gorsza, zdarzało się nawet, że potencjalnego
inwestora przyjmowano w pomieszczeniu, gdzie w tym samym
czasie pracowali inni ludzie.
Pomysłów, jak zaradzić takiej
sytuacji, pojawiło się kilka. Jednym z nich było powołanie projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie pod nazwą „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług
dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”. Pod długą nazwą kryje się
prosty cel: szkolenia dla pracowników różnych instytucji w zakresie
obsługi pracodawcy. W roku 2009
rozesłano zaproszenia do udziału w szkoleniach do małopolskich
urzędów miast i gmin oraz urzędów pracy, a także akademickich
biur karier i związków zawodowych. Krótko mówiąc: do instytucji, które mają do czynienia z obsługą pracodawcy – szczególnie
w zakresie zasobów ludzkich. Instytucje, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie, wytypowały swoich pracowników. Ci
ostatni wzięli udział w szkoleniach

Wnioski z badania
były niepokojące
– wystarczy wymienić
kilka zaobserwowanych
niedociągnięć:
przerzucanie
odpowiedzialności
przez urzędników, brak
informacji o warunkach
społeczno–gospodarczych
w danej gminie, brak
wykwalifikowanego
pracownika. Co gorsza,
zdarzało się nawet,
że potencjalnego
inwestora
przyjmowano
w pomieszczeniu, gdzie
w tym samym czasie
pracowali inni ludzie.

prowadzonych przez ekspertów
m.in. z MARR i UJ. Po cyklu szkoleń osoby te zostały Konsultantami
Partnerstwa – to właśnie oni stoją „na pierwszej linii” w obsłudze
pracodawcy. Żeby ułatwić pracodawcom kontakt z tymi osobami,
na stronie internetowej Partnerstwa (www.inwestor.wup–krakow.pl) zamieszczono wyszukiwarkę, dzięki której bardzo łatwo
odnaleźć konkretnego konsultanta, a także numer telefonu i adres
mailowy do niego.
Do Partnerstwa przystąpiło
sporo podmiotów z powiatu nowosądeckiego. Warto zapamiętać
te instytucje oraz pracowników
– to właśnie oni odpowiadają za
kontakt z pracodawcą: PUP dla
powiatu nowosądeckiego – Małgorzata Walczak, Ryszard Gorzkiewicz oraz Kazimierz Biernat;
Sądecki Urząd Pracy – Sławomir Gałda, Jolanta Michalik, Sylwia Lachowska, Katarzyna Boryś

i Kinga Bodziony; UM Nowy Sącz
– Mariusz Tworek, UG Korzenna
– Helena Świderska i Szczepan Sikoń; UM w Krynicy–Zdroju – Artur Kobos i Wyższa Szkoła Biznesu
– Elżbieta Matyja. Kontakt z którąkolwiek z tych osób dla pracodawcy to gwarancja rzetelnej informacji. Rezultaty pracy tych
osób nie są widoczne na pierwszy
rzut oka, jednak na dłuższą metę
przyczyniają się oni do zwiększenia ilości miejsc pracy.
Trzeba wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu działającym na
korzyść sądeckiego rynku pracy. Otóż w ramach Partnerstwa
opracowano dokument, w którym opisano charakterystykę zasobów ludzkich w powiecie nowosądeckim. Żeby dokument ten był
wiarygodny, do prac nad nim zaproszono wymienione osoby oraz
ekspertów z MARR, organizatorem zaś był zespół projektu Inwestor. W czasie trzydniowych prac

zebrano ważne informacje o zasobach ludzkich w powiecie nowosądeckim, a także lokalne przewagi inwestycyjne, specyficzne
atuty czy dane statystyczne. W rezultacie powstał dokument, który jest ważnym atutem powiatu – jak pokazuje doświadczenie,
pracodawcy bardzo chętnie sięgają po takie opracowania. Z jego
zawartością można zapoznać się
pod tym linkiem http://inwestor.
wup–krakow.pl/artykuly/718/Zasoby–ludzkie–w–malopolskich–
powiatach/
Choć w nazwie projektu pada
słowo „inwestor”, trzeba pamiętać, że na lokalną skalę ważny jest
każdy przedsiębiorca, nawet jeśli zatrudni zaledwie kilka osób.
Poza tym najczęściej do urzędów
zgłaszają się właśnie tacy pracodawcy. Jeśli jednak zdarzy się, że
okolicami Nowego Sącza zainteresuje się większy inwestor, konsultanci mogą liczyć na wsparcie

ekspertów. W ramach projektu
Partnerzy mają zagwarantowane
wsparcie pracowników Departamentu Obsługi Inwestora MARR,
który pomoże sporządzić ofertę
inwestycyjną czy w negocjacjach
z pracodawcą.
Sieć podmiotów partnerskich
oraz inne wymienione powyżej
atuty powinny sprawić, że urzędnicy z powiatu nowosądeckiego
nie przegapią szansy na zwiększenie ilości miejsc pracy.
* Autor jest pracownikiem
projektu Partnerstwo na rzecz
świadczenia usług dla inwestorów
pozyskujących kadry oraz usług
outplacementowych.
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Sport

Olszewski wrócił
na boisko

Trenerzy po pierwszoligowych derbach

Zdruzgotany Motyka
podał się do dymisji

Sławomir Olszewski (38 lat) ma
za sobą ponad sto występów
w Ekstraklasie. W swojej karierze piłkarskiej grał m.in. dla takich klubów jak Widzew Łódź
i Pogoń Szczecin. Jest wychowankiem Sandecji Nowy Sącz.
Do swojego macierzystego klubu
postanowił wrócić przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Niestety sądeccy kibice nie mogli go
zobaczyć w barwach swojej drużyny. Sławomir Olszewski podjął
bowiem decyzję o zakończeniu
piłkarskiej kariery, a do Nowego
Sącza wrócił w nowej roli. Został
trenerem bramkarzy w sztabie
szkoleniowym Mariusza Kurasa.
Tymczasem w sobotę (2 kwietnia) Sławomir Olszewski ponownie rozegrał mecz ligowy. Zagrał
dla Popradu Muszyna.
Okazało się bowiem, że, ze
względu na kontuzje, trzecioligowy klub ma poważne problemy
z bramkarzami. Drużyna z Muszyny słabo rozpoczęła rundę
wiosenną. Dlatego władze tego
klubu zwróciły się do Sandecji z prośbą o pomoc. – Zgodnie
z ustaleniami Sławomir Olszewski wystąpi dla Popradu w trzech
lub czterech meczach – powiedział rzecznik prasowy Sandecji, Dariusz Grzyb. – To ze strony klubu, jak i samego piłkarza,
taka przysługa. Postanowiliśmy
pomóc sąsiedniemu klubowi.

FOT. WWW.90MINUT.PL

To była największa niespodzianka
minionego weekendu na boiskach
piłkarskich w naszym regionie. Sławomir Olszewski, który zakończył
bramkarską karierę i zajął się pracą szkoleniową w Sandecji, wrócił między słupki w trzecioligowym
pojedynku, reprezentując… Poprad
Muszyna.

Poprad dzięki temu będzie miał
solidnego bramkarza w najbliższych meczach. Myślę, że przez
ten czas spokojnie pogodzi grę
w Muszynie z pracą szkoleniową
w Nowym Sączu.
Sławomir Olszewski efektownie zadebiutował w barwach Popradu Muszyna. Zachował czyste
konto, a jego tymczasowa drużyna niespodziewanie pokonała u siebie czołowy trzecioligowy
zespół Janinę Libiąż (1–0). Sławomir Olszewski zakończył karierę
zaledwie pół roku temu. Jeszcze
niedawno testowany był w Kolejarzu Stróże. Do podpisania kontraktu jednak nie doszło.
Sławomir Olszewski zapewnia, że jego głównym wyzwaniem
w tej chwili jest praca szkoleniowa w Sandecji. Występy w Popradzie nie powinny z tym kolidować. Zresztą Sandecja jest
przygotowana nawet na drobne utrudnienia. Kierownikiem
sądeckiej drużyny jest przecież
Maksymilian Cisowski, który cały
ubiegły sezon pełnił równocześnie
rolę trenera bramkarzy. W razie
potrzeby zawsze może zastąpić
Sławomira Olszewskiego.

Zawodniczki tego klubu pokonały w finale aktualne mistrzynie
Polski ze Skrzyszowa. Spektrum
wystąpiło w składzie: Kinga Kosmal i Ewa Kołodziej. W tej samej
kategorii również zwyciężyli zawodnicy ze Słopnic: Szymon Kaim
i Łukasz Węgrzyn. W finale pokonali OSKiR Podwawelski.

Mariusz Kuras (Sandecja): – Sandecja odniosła pierwsze zwycięstwo od momentu kiedy zostałem jej trenerem. Cieszę się,
że udało się to w tak prestiżowym pojedynku. Powiedzieliśmy sobie przed meczem, że
gramy o dumę i wyższą pozycję. Wreszcie wszystko odpaliło. Walczyliśmy o kibiców, którzy byli na poprzednich meczach
i mamy nadzieję, że po tym zwycięstwie nadal licznie będą przychodzić na stadion. Martwi mnie
tylko, że w kolejnym spotkaniu
z Dolcanem Ząbki z powodu żółtych kartek nie wystąpi pięciu
zawodników Sandecji.
Marek Motyka (Kolejarz): – W szatni nastrój jest fatalny. W najczarniejszych snach nie przypuszczaliśmy, że tak nam się
derby ułożą. Wiadomo, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo jeśli chodzi o punkty, to
sytuacja jest fatalna. W Nowym
Sączu chcieliśmy przynajmniej
zremisować. Rozmiary porażki
są szokujące i jestem tym totalnie zdruzgotany. Pozostało mi
pogratulować trenerowi drużynie przeciwnej znakomitej postawy, a przede wszystkim skuteczności. Natomiast jeśli chodzi

o Kolejarza, to ubolewam nad
grą całego zespołu. Szybko i łatwo stracone bramki właściwie
ustawiły mecz. Zostaliśmy upokorzeni, ale trzeba patrzeć do
przodu i walczyć dalej.

Sandecja Nowy Sącz 6 (2)
Kolejarz Stróże
2 (0)
Chmiest 27’ (asysta Kukol), Aleksander 44’ (asysta Chmiest),
Aleksander 54’ (rzut karny), Aleksander 64’ (asysta Eismann),
Chmiest 78’ (asysta Janic), Aleksander 87’ (asysta Kowalczyk)
– Socha 58’ (rzut karny), Jarosiewicz 82’ (rzut karny).

Damian Ziemianin, kolarz z Dobrej,
podpisał kontrakt z zawodową grupą kolarską na 2011 rok. Będzie brał
udział w prestiżowych wyścigach.
Damian Ziemianin będzie nadal reprezentował zawodową grupę Weltour. Sezon rozpocznie od 8 klasyków na Krymie i w Rosji. – Dziękuję
panu Janowi Gilowi, który umożliwił mi starty w nowej grupie
– powiedział Damian Ziemianin.
– Dziękuję również firmie Markam,
Markowi Skolarusowi za indywidualny sponsoring, gminie Dobra oraz
firmie Inntellect. Jestem wdzięczny staroście limanowskiemu i Dyrekcji Wydziału Promocji, Kultury
i Turystyki za wyróżnienie i docenienie moich wyników. Jestem bardzo zadowolony i zmotywowany na
sezon 2011.

Noty w skali od 1 do 10:
S A N D E C J A : Kozioł 7 – Makuch 7
ż, Frohlich 7, Zbozień 7 ż, Borovicanin 7 ż – Kukol 6 (61’ Janic ż), Gawęcki 6 (68’ Trochim), Berliński 7 ż,
Eismann 7 – Chmiest 8 (80’ Kowalczyk), Aleksander 9.
KO L E J A R Z : Lisak 3 – Cichy 4,
Szufryn 4, Staniek ż 4, Kominiak 2
ż (60’ Basta ż) – Madejski 4, Uwakwe (20’ Gryźlak 3 ż), Niane 4, Jarosiewicz 5 – Zawiślan 4, Socha 4
(81’ Mężyk).
(JABU)

Trener Marek Motyka dzień po
meczu z Sandecją zrezygnował
z prowadzenia Kolejarza. Jak powiedział, powodem dymisji jest
upokarzająca porażka w meczu
derbowym. Zarząd klubu przyjął
rezygnację.

Jednocześnie w Nowym Targu odbyły się Mistrzostwa Województwa Małopolskiego kadetów i kadetek. Także tutaj solidnie
zaprezentowali się reprezentanci
słopnickiego klubu. Wicemistrzostwo województwa wywalczył bowiem Łukasz Matusiak, a wysokie
piąte miejsce zajął Adrian Kaim.
Wszyscy wymienieni wyżej zawodnicy wezmą udział w półfinałach Mistrzostw Polski, które 30
kwietnia odbędą się w Rzeszowie.

W składzie Romet Weltour Dębica jest trzech Polaków, trzech
Ukraińców i jeden Rosjanin. Liderem grupy został Vladimir Duma.
Przypomnijmy, że pasją Damiana Ziemianina są biegi po schodach.
W tej specyficznej konkurencji już
dwukrotnie był Mistrzem Polski.
W sprawę finansowania kariery sportowej Damiana Ziemianina
zaangażował się nawet starosta limanowski, Jan Puchała. Niedawno
w specjalnym apelu do przedsiębiorców napisał m.in.: – Kolarstwo,
duathlon i biegi po wieżowcach są
w Polsce niestety nadal mało popularnymi dyscyplinami sportowymi– w związku z tym zawodnikom – brakuje sponsorów. Dlatego
zwracam się do Was o sponsoring dla tego młodego człowieka Damiana Ziemianina. Wasze
wsparcie finansowe – jako sponsora strategicznego – w znacznym
stopniu wzmocni jego działania,
a tym samym pomoże mu wystartować w Pucharach Świata i innych zawodach w których z powodu braku finansów nie może
wziąć udziału.

(JABU)

(JABU)

(JABU)

Młodzi słopniczanie
dominują
w województwie
Wielki sukces w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego młodziczek i młodzików w tenisie stołowym odniosło Spektrum Słopnice.

W piłkarskiej bitwie o Sądecczyznę Sandecja rozbiła Kolejarza 6–2. Skuteczność odzyskał
Arkadiusz Aleksander, zdobywca czterech goli. Po meczu trenerzy dwóch najlepszych drużyn regionu mieli skrajnie różne
humory.

Kontrakt
z zawodową
grupą

16

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 7 kwietnia 2011

Na koniec tygodnia

Sezon

ZDJĘCIA: ANNA WRONA–KOWALSKA

na

kolory
M O DA . Współpracująca z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” pochodząca z Limanowej projektantka Anna Wrona–
Kowalska radzi naszym Czytelnikom, co
będzie modne wiosną. W tym sezonie
zdecydowanie trendy jest kolor.

Po wrześniowych pokazach spring
summer na sezon 2011 i zachwycie
nad barwną kolekcją Gucciego można było przypuszczać, że zdecydowane kolory zagoszczą na sklepowych
półkach. I rzeczywiście przypuszczenia potwierdzają się. Mocno promowanym trendem na sezon wiosenny jest właśnie „kolor”. Fuksja,
kobalt, pomarańcz koniecznie w wydaniu „total look”, czyli w zestawieniu wszystkie razem. Osobiście
wątpię, aby nasze szare ulice nagle
nabrały kolorów. Sądzę, że większość z nas skupi się raczej na barwnych akcentach w postaci paska, torebki czy broszki.
Obecnie można wyróżnić dwie
główne grupy kolorystyczne:
– mix colour – kolory inspirowane
egzotyką, soczyste: turkusy, czerwienie, kolory neonowe,
– pastele – kolory „nude” (cieliste), odcienie różu pudrowego, mięty – rozbielone.
Potwierdził się również koral (w różnych odcieniach).

Gazety i zagraniczne sklepy już go
pokochały, ale czy będzie się u nas
sprzedawał?
Wśród wzorów nadal modne są
paski, różnej szerokości, szczególnie
kolorowe jak u Soni Rykiell czy u Prady. No i oczywiście kwiaty w każdym
wydaniu. Polecam kolekcję D&G,
którą już zainspirowało się wiele marek. Nowością są kwiaty ”japonizujące” jak u Louis Vuitton. Ze starszych
wzorów – motywy zwierzęce, z nowości – printy owocowe. Mniam..
Jeśli chcesz być modna na wiosnę, daj się porwać fali lat 70., z którą
wracają dzwony, spodnie z szerokimi nogawkami ze zwiewnej tkaniny.
Na szczęście nowe formy nie wyprą
zupełnie naszych ukochanych rurek. Będą one nadal gościły na sklepowych półkach nie tylko teraz, ale
również jesienią.
Super modne są sukienki i spódnice midi i maxi. Czyli najbardziej
pożądana długość za kolano, do połowy łydki i do kostki. Zdecydowanie rozkloszowane z wyraźnie

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

podkreśloną talią, w stylu lat 70.
– szerokie z kieszeniami.
Koszule bardziej zwiewne, często z asymetrycznie dłuższym tyłem.
Dużo szyfonu. Na fali lat 70. pojawiają
się te z motylowym rękawem.
Torebki – głównie klasyki jak Mulberry. Ważnym detalem jest długość
paska, zdecydowanie najmodniejsze
wzory to te do ręki.
Buty bardzo „hot” w tym sezonie to platformy. Dodatkowo zagoszczą lata 70. z blokowym (klockowym)
obcasem oraz kaczuszki z małym noskiem – akcent lat 50.
Biżuteria – w tym sezonie moda
stawia na multiplikacje. Jeśli bransoletki to zdecydowanie kilka! Ma być
dużo i najlepiej eklektycznie (łączymy różne style!).
Obecnie zakończyły się pokazy
na AW (jesień/zimę 2011). Zaczynam
analizę, a podsumowanie wstępne
przedstawię następnym razem. Już
dziś widać, że styl lat 70. będzie gościł u nas również jesienią. Obecnie na
drugim miejscu jest styl lat 50., który

odnajdzie przełożenie w takich detalach jak odsłonięte plecy. Cały czas
podkreślamy talię.
Zagraniczne marki opanował klimat BOHO. Myślę, że formy lat 70.
zwiewne tuniki, sukienki maxi, kolorowe chusty i wielkie kapelusze u nas
też znajdą swoich zwolenników. To
idealny temat na lato.
Z mniejszych tematów – klimat
westernowy – w eleganckim wydaniu
jak u Ralpha Laurena. Klimat sportowy u Isabel Marant, no i wszechobecny minimalizm. Ten ostatni gości na
wybiegach już kilka sezonów. Moda
zdecydowanie zmierza ku prostocie,
ku prostym krojom pozbawionym
zbędnych dodatków. Niestety takie
fasony dobrze prezentują się jedynie
przy perfekcyjnych krojach i dobrych
gatunkowo materiałach.
I na koniec, aby nie było zbyt słodko i kolorowo – powrót klimatu rockowego i przepiękna kolekcja Balmain. Tak, rock zagości u nas dłużej, co
mnie bardzo cieszy.
ANNA WRONA–KOWALSKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Zofia Pieczkowska

