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R E K L A M A
Okulary Markowych Producentów:

WYPRZEDAŻ DRZEWEK OZDOBNYCH!!!

ZAPRASZAMY!
SITA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. 
ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU, 
UL. W. POLA 9

CZYNNE W GODZ. 
7.00 – 15.00
www.sitamalopolska.pl

O F E R U J E M Y
drzewka z własnej uprawy • wytrzymałe na mróz • dobrze wykształcony system korzeniowy

Świerk kłujący Srebrny
Wys. 100 – 120 cm
Cena: 28,00 zł/szt.

Tuja brabant
Wys. 200 -210 cm
Cena 28,00 zł/szt.

Tuja Aurescens
Wys. 200 – 210 cm
Cena: 18,00 zł/szt. 

Tuja Ellwangeriana
Wys. 130-145 cm
Cena: 25,00 zł/szt

Tuja Holmstru
Wys. 80 cm

Cena: 14,00 zł/szt. 

RITY COSBY WIZYTA 
NA SĄDECCZYŹNIE
Strauss Cafe, nowa restauracja przy nowosądeckim rynku była jednym z ostatnich przystanków są-
deckiego tournee gwiazdy amerykańskiej telewizji Rity Cosby (na zdjęciu z właścicielką Teresą Żmu-
dą). Strauss Cafe choć jeszcze nie otwarta, już staje się modna. Niepowtarzalne wnętrza zachwyciły 
przyjaciółkę amerykańskiego multimilionera Donalda Trumpa. Zauroczenie Sądecczyzną Rity Cosby 
było tym większe, że mogła poczuć wiedeńskie nuty smakowe w pełnym brzmieniu.  Do restauracji 
przyjechała wprost z fi rmy Wiśniowski, w której została Honorowym Ambasadorem Marki.

Czytaj L str. 13

Opowiedz o dobru wokół Ciebie 
DTS i Wydawnictwo Znak ogłaszają konkurs  L str. 3

Niepokoje generują osoby niepewne 
swojej przyszłości 
W 100 dni od przejęcia Wyższej Szkoły Biznesu – NLU, 
Robert Gmaj, w pierwszym dla sądeckich mediów 
wywiadzie, mówi o zmianach na uczelni  L str. 9

Ten burdel nadaje się tylko do wyburzenia 
Krzyczała Magda Gessler w swoim programie 
„Kuchenne Rewolucje” kręconym w Nowym Sączu
 L str. 2

Kiepura wraca do dawnej formy , Spółdzielnie chcą 
pozwać Sądeckie Wodociągi, „Bomber” z Powroźnika 
czeka na rozprawę – czyli tydzień w skrócie  L str. 4

Wiktoria znaczy zwycięstwo   L str. 8

Polacy urządzają sobie strzelecki 
festiwal w Krynicy-Zdroju  sport L str. 15
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NA EKRANIE

Syn został w hotelu
Mimo kapryśnej aury sezon narciar-
ski chyba możemy uznać za zakończo-
ny. Skoro tak, to chyba pora przytoczyć 
rozmowę, jaką podsłuchaliśmy w wa-
goniku kolejki na Jaworzynę Krynicą. 
Wśród jadących na szczyt narciarzy, był 
sympatyczny starszy pan, którego do-
bra kondycja wzbudziła zainteresowa-
nie sąsiada.
– Widzę, że szanownemu panu zdrowie 
dopisuje i apetyt do jazdy na nartach nie 
słabnie – zagaił małolat.
– Zawsze lubiłem jeździć na nartach, 
więc korzystam z każdej okazji, cho-
ciaż kondycja już nie taka – odpowiedział 
starszy pan.
– A ile pan ma lat, jeśli wolno spytać?
– Ano 95 będzie w tym roku.
– No to piękny wiek! I co, sam pan przy-
jechał na narty do Krynicy?
– Przyjechałem z synem, ale on ma już 
prawie siedemdziesiątkę i nie bardzo mu 
się chce ruszać z hotelu – odparł z żalem 
wiekowy narciarz.
Tyle podsłuchanego w kolejce gondolo-
wej dialogu. Prosimy tę informację za-
chować dla siebie. Nie wycinać z DTS 
tekstu i nie przesyłać do kancelarii pre-
miera Donalda Tuska, by nie wykorzystał 
jej, jako argumentu za przedłużeniem 
wieku emerytalnego. (KCH)

SMS

3 – promile alkoholu miał 
w wydychanym powietrzu 

ostatni rekordzista wśród kie-
rowców, którzy siadają za kół-
kiem po pijanemu. 28–letni 
mężczyzna 12 kwietnia wie-
czorem, w Bartkowej Posado-
wej stracił panowanie nad re-
nault i zjechał do rowu. Miał 
promile w organizmie, ale żad-
nych uprawnień do prowadze-
nia pojazdu.

100 – urodziny obchodziła 
we wtorek 17 kwiet-

nia Marta Eggerth, śpiewaczka 
operetkowa, żona Jana Kiepury, 
z którym wzięła ślub w 1936 r. 

Z tej okazji starosta nowosądec-
ki Jan Golonka i przewodniczący 
Rady Powiatu Nowosądeckiego 
Wiesław Basta wysłali jej list gra-
tulacyjny oraz życzenia. 

110 – prac plastycznych 
wpłynęło na konkurs 

plastyczny, na szczeblu powiato-
wym, „20 lat Państwowej Stra-
ży Pożarnej – jak nas widzą, tak 
nas malują”. W piątek (13 kwiet-
nia) w Starostwie Powiatowym 
w Nowym Sączu wręczono na-
grody. To już 14. edycja konkur-
su dotyczącego działalności stra-
ży pożarnej. 

120 – wniosków wpłynę-
ło od 2010 r. do Sądu 

Okręgowego w Nowym Sączu 
od więźniów, którzy ubiegają się 
o możliwość odbywania kary w… 
domu. W całej Polsce od począt-
ku tego roku takich wniosków 
złożono ponad 3 tysiące. 

20 350 – zł udało się 
zebrać pod-

czas niedzielnej akcji „Pola Na-
dziei” organizowanej przez To-
warzystwo Przyjaciół Chorych 
„Sądeckie Hospicjum”. Na rzecz 
osób terminalnie chorych kwe-
stowało blisko 100 wolontariuszy. 

19 kwietnia
1919 – zmarł Stanisław Potoczek, dzia-
łacz ruchu ludowego na Sądecczyźnie, 
długoletni wójt Rdziostowa, główny za-
łożyciel Związku Stronnictwa Chłop-
skiego – pierwszej na ziemiach pol-
skich partii reprezentującej interesy wsi.
2003  – zmarł Jerzy Masior – lekarz, 
malarz, poeta, współtwórca i prezes To-
warzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południono–Wschodnich, przez ponad 
30 lat komandor Yacht Clubu PTTK Od-
dział „Beskid”. Ur. W 1924 r.

23 kwietnia
1769  – gigantyczny pożar Nowego Są-
cza. Od domu Żyda Judka ogień prze-
niósł się na inne budynki. Spaliła się 
cała dzielnica z klasztorem franciszka-
nów, zamkowymi oficynami i 76 doma-
mi mieszkalnymi.
1913  – w Nowym Sączu ks. Alojzy Góra-
lik poświęcił kaplicę szkolną św. Kazimie-
rza, zbudowaną wysiłkiem mieszkańców 
miasta przy wielkim wkładzie prof. gim-
nazjalnego Ludwika Małeckiego.

24 kwietnia
1793  – Franciszek Stix von Saunber-
gen, komisarz obwodowy z Nowego Są-
cza, zakupił w Krynicy dwa zdroje wraz 
z otaczającymi je gruntami. Tym sposo-
bem zapoczątkował powstanie w Kry-
nicy uzdrowiska.

25 kwietnia
1921  – Nowy Sącz odwiedził premier 
Wincenty Witos.
1944  – w Nowym Sączu na cmenta-
rzu żydowskim gestapowcy rozstrze-
lali siostry Celinę i Janinę Stobieckie. 
Ich mieszkanie przy ul. Kunegundy 14 
stanowiło od jesieni 1939 r. do marca 
1944 r. jedną z głównych baz konspi-
racyjnych w mieście.

26 kwietnia
1967  – w Grybowie uroczyście odda-
no do użytku nowy budynek dworca 
kolejowego.

Syf, kiła 
i brudne gary
Blisko pięć miesięcy po realizacji 
nagrania cała Polska mogła zoba-
czyć, jak garnki fruwają po kuch-
ni sądeckiej pizzerii Campo di Fiori. 
Syf, kiła i malaria, a całość do wy-
burzenia – to diagnoza, jaką gwiaz-
da TVN postawiła restauracji w No-
wym Sączu.

Program Magdy Gessler „Ku-
chenne rewolucje” bije rekordy 
oglądalności. Dlaczego? Pewnie lu-
bimy przekonać się na własne oczy, 
że inni też mają w kuchni brudno, 
piekarnik ociekający starym tłusz-
czem i śmierdzącą szmatę w wia-
drze czarnej wody ukrytym gdzieś 
pod stołem. Jeszcze w grudniu ub. 
roku Magda Gessler po skończonym 
nagraniu zakomunikowała światu: 
– To była najbardziej hardcorowa 
rewolucja, jaką zrobiłam w życiu!

W ubiegły czwartek mogliśmy się 
przekonać, że było faktycznie hard-
corowo. Słynna restauratorka rzu-
cała brudnymi garami po kuchni, 
z buta potraktowała jakąś blachę do 
pieczenia, a publiczność przed te-
lewizorami musiała kwiczeć z za-
chwytu, słuchając tekstów w stylu: 
„dekorować gówno to żadna sztu-
ka”, „k…, znowu kibel osrany”, 
„ten burdel nadaje się tylko do wy-
burzenia”, „k…, ja nie jestem od re-
montu generalnego”.

Swojskie klimaty, a zachwycona 
publiczność na internetowej stor-
nie TVN zastanawiała się, gdzie był 
wcześniej sanepid, pozwalając w ta-
kim miejscu przygotowywać jedze-
nie dla ludzi. O ile Magda Gessler 
wyżywała się na ekranie wyrzuca-
jąc stare meble i zrywając z okien za-
kurzone żaluzje (do tego daje twarz 
i za to inkasuje honorarium), to te-
lewidzowie wyżywali się (anonimo-
wo i bezpłatnie) w komentarzach. 

Według sądeckich telewidzów na 
dresiarskim osiedlu nie da się stwo-
rzyć wykwintnej restauracji nawet 
nazywając ją Laboratorium Pizza, 
a do pizzy wkładając łącką śliwkę. 
Co za połączenie!

Generalnie oczywiście efekt mar-
ketingowy został osiągnięty. Jesienią 
na samochód z Magdą Gessler w No-
wym Sączu czekały tłumy łowców 
autografów, a kawałki pizzy z no-
wego pieczenia dzieci zanosiły do 
domu zawinięte w serwetkę jak re-
likwie współczesnego świata kon-
sumpcji. No i najważniejsze – wła-
ściciel, Piotr Ślemp, z uśmiechem 
dał się obrażać Magdzie Gessler, kie-
dy celowała do niego brudnym ga-
rem, nazywając jego lokal burde-
lem do wyburzenia. On również cel 
osiągnął – gdyby nie ekipa TVN, ty-
dzień później musiałby ogłosić ban-
kructwo i zamknąć biznes. Sponie-
wierany, ale przetrwał.

(EAT)

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

L ICZBY TYGODNIA

Niebawem konkurs
Były dyrektor Małopolskiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w jednym zdaniu 
przyznał się do wszystkich zarzucanych 
mu czynów korupcyjnych, w drugim zaś 
zapewnił, że będzie się bronił do końca. 
Widać, że twardziel – albo spryciarz. No 
bo, przed czym się tu bronić, skoro i tak 
wszystko potwierdził. No chyba, że fa-
cet wie coś, o czym inni nie mają jeszcze 
bladego pojęcia. Na przykład, że przez 
te kilka tygodni spędzonych „na doł-
ku” medycyna zanotowała kolejny po-
stęp i zdiagnozowała współczesną mu-
tację wirusa „pomroczności jasnej”, czyli 
że niby wiesz, co robisz, a faktycznie nie 
wiesz, bo twoja świadomość jest zupeł-
nie nieświadoma (dostajesz kopertów-
kę w czerwcu i myślisz, że w środku są 
życzenia noworoczne). To zresztą typo-
wa zapaść zdrowotna, jaka standardowo 
dotyka wszystkich przyłapanych na ma-
chlojach, łapówkach, złodziejstwie, tu-
dzież nagrywaniu swoich przełożonych. 
Do chwili założenia samozatrzaskujących 
się bransoletek tryskają zdrowiem ni-
czym źródlany pstrąg, a zaraz potem, nie 
wiedzieć czemu, wstępuje w nich entu-
zjazm wigilijnego karpia. Wkrótce odbę-
dzie się konkurs na stanowisko nowego 
dyrektora. Warunkiem uczestnictwa jest 
załączenie świadectwa zdrowia. Stan-
dardowo… (JARO)

SMS KARTKA Z KALENDARZA
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Konkurs DTS i Wydawnictwa Znak

Poszerzone programy nauczania, profile wybierane przez uczniów, 
8 godzin języka angielskiego w tygodniu, zajęcia od 8.00 do 15.00

Bezpieczeństwo, prestiż, komfort nauki

SZKOŁA Z AUTORYTETEM
U NAS NIE TRZEBA SIĘ LOGOWAĆ! JEŻELI JESTEŚ DOBRY, BĘDZIESZ PRZYJĘTY JUŻ DZIŚ!

Akademickie Gimnazjum i Liceum
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 63 
telefon (18) 442 31 06
www. akademickie.wsb-nlu.edu.pl

NAJLEPSZE WYNIKI NAUCZANIA – PIERWSZE MIEJSCA W RANKINGACH SZKÓŁ !
R E K L A M A

„Dobry Tygodnik Sądecki” jest jed-
ną z najpopularniejszych gazet w Nowy 
Sączu i regionie. Co tydzień trafia do 
Czytelników 13 tysięcy egzemplarzy ty-
godnika w ponad 200 punktach kolpor-
tażowych. Jeśli znają Państwo kolejne 
miejsca, gdzie nasza gazeta może być 
jeszcze bezpłatnie kolportowana, pro-
simy o kontakt z redakcją – chętnie do-
starczymy tam gazetę. Zapraszamy do 

budowania razem z nami sieci dystry-
bucyjnej DTS.

Jeśli jednak wolą Państwo otrzymywać 
nasz tygodnik w wersji elektronicznej, drogą 
mailową, można wpisać się na listę e–pre-
numeratorów na naszej stronie interneto-
wej: www.dts24.pl Tam również dostęp-
ne są bez ograniczeń wszystkie archiwalne 
numery „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.

Dobrej lektury!

BUDUJCIE Z NAMI SIEĆ KOLPORTAŻU

„Najlepszym lekarstwem na złamane serce jest oddać 
je innym” to motto z książki „Bliżej słońca” Richar-
da Paula Evansa przyświeca konkursowi, który „Dobry 
Tygodnik Sądecki” organizuje wraz z Wydawnictwem 
Znak. Jego uczestnicy mają szansę zadebiutować na 
łamach naszej gazety i powiększyć swoją domową 
biblioteczkę.

„Bliżej słońca” to prawdziwa historia, którą opo-
wiedział Richardowi Paulowi Evansowi jej główny 
bohater – Paul Cook – podczas misji humanitarnej 
w Peru. Jest to opowieść o narodzinach nieocze-
kiwanego uczucia, które zbliżyło do siebie więcej 
niż dwa serca. Poruszające powieści Evansa trafia-
ją na pierwsze miejsca amerykańskich list bestsel-
lerów. Dzięki temu autor może spokojnie pogodzić 
pisanie z wychowywaniem piątki dzieci i angażo-
waniem się w działalność organizacji charytatyw-
nych. Jest założycielem m.in. fundacji na rzecz dzie-
ci zaniedbywanych.

W życiu spotykamy wielu ludzi, którzy potrafią 
bezinteresownie pomagać, działać na rzecz innych. 
Niejednokrotnie łamy DTS gościły takich bohate-
rów. Jesteśmy przekonani, że o nich warto mówić 
i przedstawiać innym. Do tego zachęcamy również 
naszych Czytelników.

Wraz z Wydawnictwem Znak organizujemy kon-
kurs ph. „Najlepszym lekarstwem na złamane ser-
ce jest oddać je innym”. Zainteresowani powinni 
do 17 maja dostarczyć nam swoje prace – opowia-
dania, które mówią o pomaganiu, działalności cha-
rytatywnej. Chcemy przyjrzeć się lokalnemu śro-
dowisku, dlatego teksty mają opowiadać o dobru, 
jakie jest wokół nas. A może to Ty jesteś bohaterem 
i chcesz przelać swoje refleksje, doświadczenia na 
papier? Czekamy na Wasze propozycje. 

Najciekawsze opowiadania, wybrane przez spe-
cjalną kapitułę konkursową, w skład której wej-
dą przedstawiciele sądeckich organizacji pożytku 
publicznego i DTS, nagrodzimy książkami ufundo-
wanymi przez Wydawnictwo Znak. Zwycięską pra-
cę – a może kilka najciekawszych – opublikujemy 
na łamach DTS.

Opowiedz o dobru wokół Ciebie

Kiedy Christina planowała swój wyma-
rzony ślub, nie miała pojęcia, że wydarze-
nia potoczą się zupełnie innym torem, niż 
tego pragnęła. Paul również nie przypusz-
czał, że pewna zimowa noc w szpitalu oka-
że się przełomowa w jego życiu. Oboje mieli 
ułożone plany na przyszłość, wydawało im 
się, że wiedzą, gdzie i z kim spędzą następ-
ne kilka lat. 

Spotkali się w Peru, w amazońskiej 
dżungli, gdzie Paul stworzył dom dla po-
rzuconych dzieci. Christina za namową 
przyjaciółki zdecydowała się pracować tam 
jako wolontariuszka, by w ten sposób zago-
ić swoje złamane serce. 

Jak spotkanie z mieszkańcami sierociń-
ca – gdzieś na krańcach świata – wpłynie 
na życie Christiny? Jaką rolę odegra w nim 
charyzmatyczny opiekun dzieci Paul Cook? 
Czy w dalekiej dżungli można zmierzyć się 
ze swoimi lękami i nauczyć się patrzeć na 
życie inaczej?

Zapraszamy do lektury: Richard Paul Evans 
„Bliżej słońca”, wyd. Znak.

Prace konkursowe należy wysyłać 
do 17 maja br. na adres 

redakcja@dts24.pl 

Opowiadanie nie powinno przekroczyć 
dwóch stron maszynopisu 

(maksymalnie 5 tys. znaków). 

ZAGINĘŁA KOTKA

Ruda, wiek 12 miesięcyreaguje na imię MIMIZaginęła w Wielki Piątek, ostatni raz widziana w okolicach osiedli Barskie i Kochanowskiego
DLA ZNALAZCY NAGRODA PIENIĘŻNA

604 485 850
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Po śladach za pijanymi 
kierowcami 
Dwójka młodych sądeczan pomogła 
w ujęciu pijanych kierowców. Tan-
kując, 11 kwietnia, na jednej ze sta-
cji benzynowych, zauważyli dwóch 
mężczyzn, którzy przyjechali samo-
chodem, choć widać było, że obo-
je ledwo trzymają się na nogach. Co 
więcej, na stacji próbowali dokupić al-
kohol. Para postanowiła zareagować. 
Wezwała policję i pojechała za pija-
nymi. Dotarli do Górek Zawadzkich, 
tam – jak wynika z relacji świadków 
– mężczyźni zamienili się miejsca-
mi. Obu więc kierowców zatrzyma-
li funkcjonariusze. Mężczyźni mieli 
blisko 2 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Jeden z nich 26–
latek kierował samochodem pomi-
mo orzeczonego zakazu prowadzenia 
pojazdów. 

Sas nie jest szefem SLD 
w Małopolsce 
Kazimierz Sas nie przewodniczy już 
małopolskim strukturom Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej. Nie wziął 
udziału w wyborach. Nowym prze-
wodniczącym SLD w województwie 
wybrano Kazimierza Chrzanowskiego 
– wcześniej został on także przewod-
niczącym krakowskiego SLD. 

Wybuch gazu 
W budynku przy ul. Węgierskiej 
w Piwnicznej–Zdroju w nocy z 13/14 
kwietnia doszło do wybuchu gazu. Jak 
wynika z relacji strażaków, w miesz-
kaniu doszło do nagromadzenia mie-
szanki gazu propan–butan, która 
w momencie odpalenia świeczki przez 
lokatora, spowodowała eksplozję. 
Wybuch wyrwał okna i drzwi. Męż-
czyzna ma poparzone dłonie. Stra-
ty w budynku oszacowano na oko-
ło 2 tys. zł. 

Środa – dzień wewnętrzny 
Od wczoraj, każda środa będzie dniem 
wewnętrznym w Wydziale Archi-
tektury i Budownictwa oraz w Wy-
dziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta 
Nowego Sącza. – W związku ze zmia-
ną, będzie to dzień wolny od przyj-
mowania interesantów, przeznaczo-
ny wyłącznie na bieżące załatwianie 
spraw – wyjaśnia rzecznik prasowy 
UM. Dziennik podawczy dla klien-
tów obu Wydziałów, w każdą środę, 
będzie funkcjonował w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców, Rynek 1.

Poszukiwany listem gończym 
28–letni sądeczanin kierował samo-
chodem pod wpływem alkoholu i po-
mimo orzeczonego zakazu prowadze-
nia pojazdów. Został zatrzymany 15 
kwietnia po północy w Nowym Są-
czu na ul. Nawojowskiej. Okazało się, 
że mężczyzna jest poszukiwany li-
stem gończym. 

[j]  Druga kryta pływalnia 
w Nowym Sączu

Studenci Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Nowym Sączu mogą 
już korzystać z krytej pływalni. Basen, 
będący częścią kompleksu dydak-
tyczno–sportowego Instytutu Kultury 

Fizycznej ma długość 25 m i szerokości 
12,5 m. Teraz władze uczelni i miasta 
zastanawiają się, na jakich zasadach 
z pływalni mogliby korzystać wszy-
scy mieszkańcy, a nie tylko studenci 
i kluby sportowe. Budowa Instytutu 
realizowana jest bowiem z funduszy 
unijnych i przez pięć lat IKF nie może 
prowadzić działalności, która będzie 
przynosić zyski. 

[k]  Brainville daje impuls 
do działania

W Instytucie Wzornictwa Przemy-
słowego w Warszawie, 12 kwiet-
nia, podczas polskiej gali globalnego 
konkursu dla programistów Imagi-
ne Cup nagrodzono dziesięć zwycię-
skich drużyn. Park technologiczny 
MMC Brainville już po raz czwarty był 
partnerem tego wydarzenia, a w tym 
roku był również inicjatorem nowej 
ścieżki konkursu Imagine Cup Ven-
ture, której celem jest pomóc mło-
dym ludziom w komercjalizacji ich 
pomysłów. W tym roku MMC Bra-
inville ufundował dwie nagrody po 5 
tys. zł dla dwóch zespołów, których 
pomysły były najlepiej opracowane 
biznesowo. Oprócz nagród pienięż-
nych MMC Brainville oferuje laure-
atom szereg usług opartych o nową 
infrastrukturę parku. – Od czterech 
lat wspieramy konkurs Imagine Cup, 
bo widzimy ogromny potencjał jaki 
drzemie w studentach uczelni tech-
nicznych. Przyszli inżynierowie mają 
dużą wiedzę i świetne pomysły, ale 
często nie mają pojęcia, jak zamienić 
je w realne biznesy i stać się przedsię-
biorcami. Dlatego postanowiliśmy im 
w tym pomóc. W ramach ścieżki Ima-
gine Cup Venture najpierw pomogli-
śmy uczestnikom spojrzeć na ich po-
mysły od strony biznesowej, a potem 
poprzez nagrodę chcemy dać im ko-
lejny impuls do działania. Bardzo liczę 
na to, że za rok będą mogli pokazać, co 
zrobili ze swoim pomysłem i, że kon-
kurs nie był dla nich tylko „sztuką 
dla sztuki” – mówi Krzysztof Wnęk 
– prezes Zarządu MMC Brainville.

Poznaj języki świata z AISEC
W poniedziałek ruszyły zapisy do 
pierwszego w Nowym Sączu projek-
tu AISEC University, w ramach które-
go zostaną przeprowadzone warsztaty 
językowe. AISEC to studencka orga-
nizacja, projekt jest więc kierowany 
tylko do żaków. Zapisy potrwają do 

28 kwietnia w internecie na stronie 
www.learnbyplay.pl. – Od 14 maja 
zagraniczni praktykanci poprowadzą 
w Nowym Sączu warsztaty językowe 
– mówi Karolina Kut, członek zespo-
łu organizującego projekt. – Studen-
ci będą mieli szansę na swobodną ko-
munikację językową, dzięki zajęciom 
z angielskiego, chińskiego, rosyjskie-
go, portugalskiego oraz hinduskiego. 
Przewidywane są dwa spotkania ty-
godniowo po dwie godziny. 

Złodzieje kół
Na 1600 zł oszacował straty właści-
ciel suzuki. W nocy z 15/16 kwietnia 
w Starym Sączu przy ul. Jana Pawła II 
złodziej skradł mu cztery komplet-
ne koła od samochodu. Do podob-
nej kradzieży doszło tej samej nocy 
w miejscowości Lipie, gdzie złodziej 
zdemontował z mitsubishi cztery 
kompletne koła. W tym przypadku 
straty wyniosły ok. 5 tys. zł. 

Kiepura wraca 
do dawnej formy 
Burmistrz Krynicy–Zdroju Dariusz 
Reśko dał czas Bogusławowi Kaczyń-
skiemu do końca kwietnia na zmianę 
decyzji w sprawie organizacji Kiepu-
rowskiego festiwalu. Jeśli honoro-
wy obywatel uzdrowiska podtrzyma 
swoją rezygnację, impreza odbędzie 
się pod skrzydłami miasta i w plano-
wanym terminie. Nie wiadomo jed-
nak, czy potrwa tydzień, czy dwa. 
Burmistrz nie wyklucza zmiany na-
zwy i powrotu z Europejskiego Festi-
walu do Festiwalu im. Jana Kiepury, 
a także zmiany formy. Nowa formu-
ła ma odmłodzić festiwal zarówno na 
scenie, jak i widowni. Głównym or-
ganizatorem imprezy będzie Centrum 
Kultury w Krynicy–Zdroju. Burmistrz 
rozpatruje także oferty agencji tury-
stycznych, które mogłyby się włączyć 
w przygotowania. Przy okazji warto 
odnotować, że w tym roku mija 110. 
rocznica urodzin Jana Kiepury, a 100 
lat, 17 kwietnia, skończyła jego żona 
Marta Eggerth.

Trzy dni trzeciego FoKuSa
Po raz trzeci żacy mieli okazje zapre-
zentować swoje talenty na Festiwalu 
Kultury Studenckiej „FoKuS”, orga-
nizowanym przez PWSZ i WSB–NLU 
w Nowym Sączu. Chwalili się swoimi 
osiągnięciami w kategorii sztuk pla-
stycznych i filmowych (Grand Prix 
w wysokości 2000 zł zdobył Tomasz 
Sławiński za pracę „Madonna”) oraz 
scenicznej (Grand Prix – zespół Wal-
man). Impreza trwała trzy dni. 

Pasja, która prowadzi 
za kratki 
Trzy lata w zawieszeniu na pięć – ta-
kiej kary domaga się prokuratura 

dla 20–latka z Powroźnika, u któ-
rego w domu znaleziono materiały 
wybuchowe. Postawiono mu zarzut 
nielegalnego ich wytwarzania i prze-
chowywania. Chłopak przyznał się 
do winy i chce dobrowolnie poddać 
się karze. Tłumaczył, że interesuje się 
chemią, a wytwarzanie i detonowa-
nie ładunków jest jego pasją. Pyta-
nie, gdzie mógłby ją legalnie realizo-
wać? Terminu rozprawy jeszcze nie 
wyznaczono.

Krzyż anten 
Krzyż milenijny na Miejskiej Górze 
w Limanowej stał się „bohaterem” 
informacji emitowanych w ogólno-
polskich stacjach telewizyjnych. Je-
den z radnych doliczył się na niej 13 
anten, z których tylko dwie – dla po-
gotowia ratunkowego i straży pożar-
nej – postawiono za zgodą proboszcza 
i burmistrza. Co do legalności pozo-
stałych nie ma pewności. Sprawa na-
brała ogólnopolskiego rozgłosu i jest 
sprawdzana.

Wodociągi przed sąd?
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Siła, Semafor i Beskid chcą pozwać do 
sądu Sądeckie Wodociągi. Ich zdaniem 
podwyżki ceny wody oraz odbioru 
ścieków, jakie od kwietnia dotknęły 
m.in. mieszkańców ich osiedli są nie-
uzasadnione, bowiem inwestycja pro-
wadzona przez spółkę dotyczy miej-
scowości wokół Nowego Sącza, a nie 
samego miasta. A jej realizacją wła-
śnie SW tłumaczą wzrost cen. Jak in-
formuje nas Jarosław Iwaniec, prezes 

GSM obecnie trwa praca nad formu-
łowaniem wniosku. Spółdzielnie mają 
zamiar powołać się na przypadek, jaki 
miał miejsce kilka lat temu w Gor-
licach. Jedna ze spółdzielni miesz-
kaniowych – Małopolska – złożyła 
zawiadomienia do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów o nad-
użyciach ze strony Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Gorlicach, które windowało ceny 
wody. Sprawę wygrała. Monopoli-
styczne praktyki gorlickiego przed-
siębiorstwa nie były poparte stosow-
ną decyzją radnych. W przypadku 
Nowego Sącza podwyżki zostały za-
akceptowane przez prezydenta. Do 
sprawy wrócimy. 

Złodzieje choinkowych 
ozdób 
Dwóch mężczyzn próbowało 16 
kwietnia, ok. godz. 21, ukraść świateł-
ka z choinek przy al. Wolności. Policję 
zawiadomili przechodnie. Funkcjo-
nariusze zatrzymali 24– i 38–letniego 
złodzieja i odzyskali 60 metrów świe-
cących ozdób. 

Metoda „na żonę” 
bezskuteczna
79–letnia grybowianka nie dała się 
zwieść kobiecie, która próbowała wy-
łudzić od niej pieniądze. Oszustka za-
dzwoniła 15 kwietnia do starszej pani 
i podając się za żonę jej siostrzeń-
ca poprosiła o 14 tys. zł. 79–latka od 
razu odczytała intencje dzwoniącej. 
O sprawie natychmiast poinformo-
wała policję.

Tydzień w skrócie
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Stanisław Chmielewski, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści przyjechał w ubiegłym tygodniu 
z wizytą roboczą do Nowego Sącza, 
by zapoznać się z działalnością Za-
kładu Karnego oraz omówić szczegóły 
dalszych działań dotyczących budowy 
Sądu Rejonowego w oparciu o part-
nerstwo publiczno–prawne.

Na jakim etapie jest planowana in-
westycja przy ul. Grunwaldzkiej? 
Stanisław Chmielewski odpowia-
dał podczas konferencji prasowej:

– Mamy decyzję, która pozwa-
la nam mówić, że ta inwestycja 
będzie o charakterze publicznym, 
ponadto Sąd Okręgowy w Nowym 
Sączu przeprowadził już eksper-
tyzę, jak obiekt Sądu Rejonowego 

mógłby wyglądać. Teraz musi-
my się zastanowić, czy ma on po-
wstać w oparciu o zasadę „zapro-
jektuj i wybuduj” czy pójść krok 
dalej i zaproponować partner-
stwo publiczno–prywatne, które 
partnerowi prywatnemu nie tyl-
ko daje możliwość wybudowania 
Sądu, ale i prowadzenia przez 20–
25 lat – w zależności od umowy 
– tego obiektu. Partner publicz-
ny, czyli wymiar sprawiedliwo-
ści, wykorzystywałby ten obiekt 
– wybudowany na działce nale-
żącej do Skarbu Państwa – pła-
cąc odpowiednie wynagrodzenie 
za jego prowadzenie. Takie roz-
wiązanie daje szansę na wyelimi-
nowanie niebezpieczeństwa, jakim 
jest obowiązek państwa spłacenia 

tej inwestycji. Krótko mówiąc, 
chcemy, by to był obiekt zbudo-
wany na naszym gruncie, za pie-
niądze prywatne i następnie pro-
wadzony przez tego partnera, ale 

wykorzystywany na cele publicz-
ny przez określony umową czas. 
Jeśli po jej wygaśnięciu nie zosta-
nie ona przedłużona – obiekt bę-
dzie już prowadzony przez wymiar 

sprawiedliwości. Czy to się uda? 
Na razie nie wiadomo. Zależy nam 
jednak na tym, by nie wpłynęło to 
na kondycję finansów publicznych 
[wybudowanie Sądu oszacowano 
wstępnie na 50 mln zł – przyp. 
red.], a taki skutek przyniosło-
by zaprojektowanie i wybudowa-
nie tego obiektu, a następnie spła-
canie inwestycji w ratach. W tym 
momencie musimy dokonać ana-
lizy finansowo–ekonomicznej za-
dania w kontekście zapowiedzi, ja-
kie już się pojawiły ze strony firm 
i instytucji, zainteresowanych in-
westycją. Określić, jak rozkładają 
się ryzyka po stronach obu part-
nerów. W przyszłym roku mo-
glibyśmy ogłosić przetarg, a wła-
ściwie konkurs w ramach ustawy 
o zamówieniach publicznych. Je-
stem przekonany, że inwestorzy, 
którzy pozytywnie odpowiedzie-
li już na nasze zapytanie o możli-
wość podjęcia się realizacji inwe-
stycji, nie składali ofert w ciemno. 
Wśród zainteresowanych jest rów-
nież sądecka firma [Erbet – przyp. 
red.], która – jak się zorientowałem 
– ma już spore doświadczenie. Dla 
Ministerstwa Sprawiedliwości, jak 
również Finansów i Rozwoju Re-
gionalnego to pilotażowy projekt, 
który ma odpowiedzieć na podsta-
wowe pytania, czy sfera budżetowa 
będzie mogła korzystać z partner-
stwa prywatno–publicznego, czy 
uda się przygotować wymiar spra-
wiedliwości do inwestycji prowa-
dzonych w takich ramach.

Oprac. (LAW)

Inwestycje

Nowo otwarty Salon Fryzjerski

ASIA
zaprasza na

• koloryzacje
•  strzyżenie 

damskie i męskie
• upięcia
• regeneracje włosów
• styliacje

Nowy Sącz, 
ul. Paderewskiego 44

(naprzeciw „Jadłodajni 
pod Wierzbą”) tel. 696 568 363

SSTTAACCJJAA AAUUTTOOGGAAZZ

ddoo kkaażżddeejj bbuuttllii 1111kkgg 
ppłłyynn ddoo mmyycciiaa 

nnaacczzyyńń ggrraattiiss !!!!!!

Sprawdź aaktualną ccenę 

018 4440 446 115
018 4440 775 774

NAJTANIEJ W OKOLICY

N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

GAZ ww BBUUTTLLII 1111kkgg
R E K L A M A

•  prowadzi nabór dzieci od 2,5 do 6 lat 
do grup przedszkolnych 
na rok szkolny 201/2013

•  rok szkolny 2012/2013 rozpoczynamy 
w nowym, luksusowym lokalu przy 
ul. Krajewskiego 2 w Nowym Sączu

•  ilość miejsc ograniczona

tel. 18/444 17 87, 
kom.  602 331 736, 696 095 564, 

501 800 966

PROMOCJA! Pierwsze 15 osób nie płaci wpisowego

„Niepubliczne Domowe Przedszkole”

R E K L A M A

OGŁOSZENIE DROBNE

W Nowym Sączu - przy Łubince 
(wygodny parking) mieszkanie 
49 mkw. dwupokojowe, 1 piętro, 
po remoncie - sprzedam. 
501 446 605, 504 163 743

Sądecki Sąd będzie publiczno-prywatny?
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Ważna inicjatywa

Do końca kwietnia można pomóc 
przy utworzeniu pierwszej w regio-
nie, niekomercyjnej wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego. Równo-
legle powstaje też portal darmowej 
wymiany takiego sprzętu.

– Mimo kłopotów, z jakimi bo-
rykamy się od dwóch miesięcy, 
kiedy to na skutek awarii wodo-
ciągowej kompletnie zniszczo-
ne zostało biuro Stowarzyszenia 
Sursum Corda, staramy się kon-
tynuować rozpoczęte działania 
pomocowe. W pobliskim budyn-
ku kończymy remont pomiesz-
czeń przeznaczonych na siedzi-
bę wypożyczalni (w lokalu nie 
było nawet ogrzewania), fini-
szują także prace informatycz-
ne przy serwisie internetowym. 
Przeznaczyliśmy na to w sumie 
50 tys. zł – mówi Marcin Kałuż-
ny, prezes Sursum Corda.

Do każdej złotówki 
dokładamy drugą

Największym wyzwaniem jest 
zakup drogiego sprzętu rehabili-
tacyjnego do wypożyczalni. – Nie 
jesteśmy w stanie poradzić sobie 
z tym całkowicie samodzielnie. 
Dlatego zapraszamy ludzi i fir-
my dobrej woli – stwórzmy wy-
pożyczalnię wspólnie! Do każdej 
wpłaconej przez darczyńców zło-
tówki na zakup sprzętu, my do-
łożymy drugą. W ten sposób do-
bro się podwoi – informuje Anna 
Jarosiewicz z Sursum Corda. Aby 
zobrazować skalę potrzeb, wy-
starczy podać ceny sprzętu: ok.1 
tys. kosztuje np. ssak dla obłoż-
nie chorego, aby kupić koncen-
trator tlenu potrzeba ok. 3 tys. zł, 
tyle samo kosztuje sterowane na 
pilota łóżko rehabilitacyjne. Aby 
wypożyczalnia miała odpowiednią 
ofertę sprzętu, potrzeba na pierw-
sze zakupy 100–200 tys. zł.

– Dostęp do specjalistyczne-
go i niestety drogiego sprzętu 
dla chorych jest konieczny nie 
tylko w codziennej egzystencji, 
ale także w szybszym powrocie 
do zdrowia. Nigdy nie wiado-
mo, kto z powodu choroby sta-
nie się potrzebujący. Takich osób 
nie wolno pozostawiać samym so-
bie – stanowczo stwierdza Mar-
cin Kałużny.

Wybiegać sprzęt rehabilitacyjny
W najbliższą niedzielę, 22 

kwietnia, Kamil Nowak, amator 
biegów z Łącka, weźmie udział 
w XI Maratonie Krakowskim. To 
będzie jego pierwszy w życiu ma-
raton. Wyznaczył sobie dwa dobre 
cele – przebiec trasę 42.195 me-
trów z jak najlepszym wynikiem, 
do czego się intensywnie przygo-
towuje od wielu miesięcy, i sku-
tecznie pomóc niepełnosprawnym 
ruchowo. Z tą myślą pewnego dnia 
stanął w drzwiach Sursum Corda, 

deklarując pomoc. Tak, poprzez 
wysiłek biegacza, powstał pomysł 
wsparcia powstającej wypoży-
czalni sprzętu rehabilitacyjnego.

– Muszę przyznać, że postawa 
Kamila nam zaimponowała. Trze-
ba mieć mocny charakter, żeby 
złożyć taką oryginalną deklara-
cję pomocy i poprzeć to konse-
kwentnie ogromnym wysiłkiem 
treningowym. Kamil ma bardzo 
szlachetne marzenie, by poprzez 
swój maraton pomóc tym, któ-
rzy mają kłopoty z poruszaniem 
się. I już to zasługuje na wiel-
kie uznanie. Oczywiście moc-
no mu kibicujemy, by osiągnął 
jak najlepszy czas i swoim za-
angażowaniem zgromadził wo-
kół charytatywnego celu wiele 
życzliwych osób – mówi Marcin 
Kałużny z Sursum Corda.

Wykorzystując platformę in-
ternetową DoMore.pl, promującą 

nowoczesną dobroczynność, Ka-
mil postanowił zebrać 1 tys. zł na 
zakup sprzętu rehabilitacyjne-
go. Za tę kwotę Sursum Corda za-
kupi rotor elektryczny do rehabi-
litacji pacjentów z dysfunkcjami 
ruchu kończyn.

Cel konkretny, a przesłanie Ka-
mila jest proste: – Jestem spraw-
ny i mogę biegać, chcę przebiec 
swój pierwszy maraton i pomóc 
chorym i niepełnosprawnym. 
Dzięki sprzętowi, na który, mam 
nadzieję, uda się zebrać datki, 
ktoś mający kłopoty ruchowe bę-
dzie mógł się odpowiednio re-
habilitować i będzie sprawniej-
szy. Ruch to niezależność, siła 
i wolność. Każdy powinien mieć 
do tego prawo.

Niedziela dla szlachetnych 
Podczas maratonu Kami-

la będą dopingować w Krakowie 

wolontariusze Sursum Corda. 
Dlatego już w niedzielę, po wpi-
saniu w facebooku hasła „wy-
pożyczalnia sprzętu rehabilita-
cyjnego”, można będzie zobaczyć 
zdjęcia z maratonu oraz poznać 
czas i zdobyte miejsce przez Kami-
la. Warto dołączyć do inicjatywy 
maratończyka. On da z siebie ol-
brzymi wysiłek fizyczny, my mo-
żemy przed komputerem osiągnąć 
to samo. Pozostały ostatnie dni, by 
przelać choć symboliczną kwotę 
poprzez portal DoMore.pl. Pie-
niądze trafią do Sursum Corda 
z przeznaczeniem na sprzęt re-
habilitacyjny. Należy szukać akcji 
pn. „Przebiegnę pierwszy w życiu 
maraton w dobrym celu”. Kamil 
śledzi na bieżąco stronę akcji i li-
czy, że jego inicjatywa się uda. Nie 
zawiedźmy go.

Dodatkowo w najbliższą nie-
dzielę, po mszach św. w Nowym 
Sączu, też będzie można dołożyć 
się do powstającej wypożyczal-
ni. – Dzięki otwartości księdza 

biskupa, na placach kościelnych 
będzie można wrzucić do puszek 
wolny datek na zakup sprzętu re-
habilitacyjnego. Przypominamy, 
że do każdej przekazanej złotów-
ki, dokładamy drugą. W efek-
cie wspólnie kupimy dwa razy 
więcej sprzętu. Już teraz dzię-
kujemy wszystkim szlachetnym 
darczyńcom – mówi załoga Sur-
sum Corda.

Szczegóły akcji na stronie 
www.sc.org.pl/wypozyczalnia

Maraton w dobrym celu

Biuro Stowarzyszenia Sursum Corda zniszczone na skutek awarii

W najbliższą niedzielę, 22 kwietnia, Kamil Nowak, amator biegów z Łącka, 
weźmie udział w XI Maratonie Krakowskim. To będzie jego pierwszy 
w życiu maraton.

Darowizny na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego 
można także wpłacać na 

konto: Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA, 89 8805 

0009 0018 7596 2000 
0110. Można też pomóc, 
przekazując 1% podatku, 
wpisując w deklaracji PIT 

nr KRS 0000020382.

– Dostęp do 
specjalistycznego 
i niestety drogiego 
sprzętu dla chorych 
jest konieczny nie 
tylko w codziennej 
egzystencji, ale 
także w szybszym 
powrocie do zdrowia. 
Nigdy nie wiadomo, 
kto z powodu 
choroby stanie się 
potrzebujący. Takich 
osób nie wolno 
pozostawiać samym 
sobie 

– stwierdza Marcin Kałużny.
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Z kim się spotyka? O czym rozma-
wia? Czy się uczy? Co jada? Czy dba 
o higienę osobistą? Jak się ubiera? 
O czym myśli? Kogo lubi? Co chowa 
w szufladach? Jakie wiadomości do-
staje esemesem? 

Czy to nie jest wystarczająca lista po-
wodów, dla których rodzice kontro-
lują swoje nastolatki? Często obawia-
ją się, że czegoś nie dopatrzą, będą 
złymi rodzicami. Może też zawstydza 
ich myśl: "Co inni o nas powiedzą?". 
A może ich własne dzieci wytkną im 
w życiu dorosłym, że nie interesowa-
li się nimi w przeszłości.

Uchronić przed „przyjemnością”
Kontrolują, aby wyrazić tro-

skę o bezpieczeństwo i przyszłość 

swoich dzieci, pragną uchronić do-
rastające pociechy przed błędami, 
które sami popełnili będąc nastolat-
kami. Obawiają się, aby młody czło-
wiek nie wszedł w złe towarzystwo, 
alkohol, używki, aby zbyt wcześnie 
nie podjął współżycia seksualnego. 
Dorośli wiedzą, że zachowania ry-
zykowne niosą za sobą nieprzyjem-
ne konsekwencje, np. uzależnienia, 
słabe oceny w szkole, zaburzone 
relacje z innymi, brak panowania 
nad swoimi emocjami itp. Warto 
się zastanowić, dlaczego czasami, 
pomimo wzmożonej kontroli ro-
dziców, nastolatki uciekają w przy-
jemność, łamią zakazy rodzicielskie, 
w skrajnych przypadkach docho-
dzi do ucieczki z domu albo wybu-
chów agresji .

Znaki zakazu 
i nakazu 

Proponuję alter-
natywne zachowa-

nia i wypowiedzi, któ-
re mogą uchronić Cię przed 

utratą kontaktu z nastolatkiem, 
nie rezygnując z wymagań i ogra-
niczeń. Uczą odpowiedzialności 
i dojrzałości.
1.  „Ustaw odpowiednie znaki dro-

gowe" tzn. określ wspólnie z na-
stolatkiem, co wolno, czego nie 
wolno i jakie poniesie konsekwen-
cje, jeśli nie dostosuje się do okre-
ślonych "ograniczeń". Odwołaj się 
do wyobraźni nastolatka i powiedz 
mu: "Wyobraź sobie, że jedziesz 
drogą szybkiego ruchu, często mi-
jasz atrakcyjne, przyjemne miejsca: 
restauracje, motele, kluby, KFC, 
itp. Jeśli zbyt często będziesz zba-
czać z drogi, możesz zbłądzić albo 
pojechać w złym kierunku". Po-
dobnie jest w życiu, łatwo moż-
na zapomnieć, dokąd zmierzamy, 

a poddać się doraźnym przyjem-
nościom i zachciankom;

2.  Wspólnie z nastolatkiem ustal za-
sady, które pozwolą regulować po-
trzeby twoje i dziecka, np. zasa-
dy dotyczące powrotu do domu 
(o której godzinie, jak często, 
z kim), wspólnych posiłków, za-
praszanych gości, sposobu odży-
wiania itp. W każdej kwestii wysłu-
chaj nastolatka i wspólnie ustalcie 
zasady, które będą satysfakcjono-
wać wszystkich członków rodziny, 
a następnie wyznacz konsekwencje 
łamania zasad (skuteczne bywa po-
zbawienie przyjemności);

3.  Poznaj pragnienia nastolatka, nie 
kwestionuj i nie wyśmiewaj jego 
marzeń, czasami marzenia o pięk-
nym królewiczu pozwalają prze-
trwać ten burzliwy czas, chroniąc 
przed ślepym zakochaniem. Po-
móż oddzielić pragnienia od za-
chcianek i pokus;

4.  Rozmawiaj i uważnie słuchaj nasto-
latka, on często w tej kwestii będzie 

wystawiał Cię na próbę, np. ocze-
kując rozmowy o godz. 23.30? Może 
to być próba cierpliwości, która za-
owocuje więzią na cały okres dora-
stania, a nawet całe życie.

Zadanie domowe
1.  Uświadom sobie, co jest waż-

ne dla ciebie w kwestii wymagań 
i wspólnie z nastolatkiem opra-
cuj zasady.

2.  Spiszcie przywileje istniejące w wa-
szej rodzinie i ustalcie, które przy-
wileje zostaną zabrane w sytuacji 
nieprzestrzegania zasad.

Pamiętaj! Kontrolując, pozba-
wiamy nastolatki odpowiedzialno-
ści. Ufając, budujemy więź. Ucząc 
odpowiedzialności, UWRAŻLIWIA-
MY sumienie, które określa co do-
bre, a co złe.

HALINA CZERWIŃSKA
edukator i pedagog w Fundacji „Ostoja” 

w Nowym Sączu, pedagog Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Sączu

R E K L A M A

Edukacja

R E K L A M A

Przedwakacyjna Szkoła dla Rodziców (2)

Kontrolować czy zaufać?

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 3 kwietnia 2012 r., znak: BOII-2ło/ BP-6bs-772-146-577/10/11/12, 
uchylającą w części decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 4/10 z dnia 1 października 2010 r., znak: 
WI.VII.BR.5350-12-10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu na po-
toku Binczarówka w km 29+090 w miejscowości Florynka w ciągu drogi wojewódzkiej 981” i orzekającą 
w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią tej decyzji w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, pok. 1046, I piętro, w godzinach pracy 
urzędu, tj. od 8.15 do 16.15 oraz w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzę-
dzie Gminy w Grybowie.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI MORSKIEJ
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Pierwszy niepokój
Na pierwszy rzut oka Wiktoria 

jest pociesznym, zdrowo wyglądają-
cym, pyzatym dzieckiem. Ale to tyl-
ko pierwszy rzut oka. Gdy okazuje się, 
że Wiktoria ma 13 lat i 110 cm wzrostu 
oraz kościec 7–letniego dziecka, za-
czyna wkradać się niepokój. Gdy do 
tego dochodzi informacja, że dziec-
ko cierpi na brak odporności i każ-
dy wirus może być zabójczy, a naj-
mniejsze skaleczenie może przynieść 
katastrofalne skutki, niepokój prze-
radza się w przerażenie. Za chwi-
lę Wiktoria pokaże jeszcze cewnik 
umożliwiający bezpośrednie wlewy 
do serca, i żyły na rękach, w których 
ciężko znaleźć dobre miejsce na kolej-
ne wkłucie, a do tego powie z rozbra-
jającym uśmiechem, że zastrzyki nic 
nie bolą. Wtedy przerażenie zamie-
ni się w uznanie. Ten podziw będzie 
rosnąć wraz z kolejnymi opowieścia-
mi mamy Wiktorii o codziennej walce 
o życie dziecka, ale też walce z biuro-
kracją i z bezdusznością przepisów.

Start w wieloboju
Wiktoria Biedroń mieszka w Li-

manowej. Urodziła się z wrodzoną 
wadą serca. W piątym miesiącu ży-
cia miała skutecznie przeprowadzoną 
operację. Rodzice odetchnęli z ulgą.

– Okazało się jednak, że to do-
piero start w wieloboju – opowiada 
mama dziewczynki, Anna. 

Gdy Wiktoria miała 14 miesięcy, 
złapała dziwną infekcję z zapaleniem 
uszu, gardła i niepokojącymi wyni-
kami krwi i moczu. Po antybioty-
ku pojawiły się wybroczyny. Dziew-
czynka trafiła na oddział Hematologii 
i Onkologii Dziecięcej w Prokocimiu. 
Lekarze podejrzewali białaczkę. Ro-
dzice byli zrozpaczeni. Potem dziec-
ko przeszło serię przeróżnych badań, 
przez pół roku przyjmowało sterydy, 
aż wreszcie padła diagnoza – zespół 

Di George’a, czyli wrodzonych wad 
z niedoborem odporności związanym 
z niedorozwojem grasicy. Od tamtego 
momentu Wiktoria zażyła tysiące le-
ków (dziennie bierze garść tabletek), 
przeszła setki badań i kilkanaście kry-
tycznych momentów, z których cu-
dem wychodziła cało. Jest pod opie-
ką szpitala w Prokocimiu, w którym 
bywa nawet kilkanaście razy w mie-
siącu. Szczegóły medyczne zajęły-
by klika stron maszynopisu, z pro-
fesjonalnym znawstwem opowiada 
o nich Anna Bieroń, z zawodu pie-
lęgniarka i dietetyczka w limanow-
skim szpitalu.

Codzienna walka
Każdy dzień to zmagania z prozą 

życia chorego dziecka, ale też obawy 
przed najdrobniejszym skaleczeniem, 
stłuczeniem, czy z pozoru najbłahszą 
infekcją. Oprócz tego rodzice mu-
szą jeszcze toczyć walkę z biurokra-
cją. Wiktoria przez 8 miesięcy dosta-
wała hormon wzrostu w minimalnej 
dawce, dzięki temu urosła 4 centy-
metry. Dziewczynka marzy jednak, 
aby osiągnąć przynajmniej 140 cm, 

ale hormon musiał być ze względów 
medycznych odstawiony. Teraz to-
czy się formalna walka o przywró-
cenie hormonu, wkrótce zadecyduje 
o tym komisja. Trwa też bój o lek gra-
siczozastępczy, który nie jest w Polsce 
dopuszczony, ale jest Wiktorii nie-
zbędny. Tych historii z dodatkowy-
mi biurokratycznymi utrudnienia-
mi jest mnóstwo. A przecież w tym 
wszystkim jest bezbronna Wiktoria.

Na dobre i na złe
Wiktoria ma ufne spojrzenie 

i mentalność dziecka. Nieśmiało 
odpowiada na pytania, by wresz-
cie zmęczona wdrapać się na kolana 
mamy. Ze względu na obniżoną od-
porność nie może chodzić do szko-
ły czy kontaktować się z rówieśni-
kami. Na szczęście ma trzy siostry, 
znajomych ze szpitala w Prokocimiu 
i internet. Wiki lubi się bawić, czytać 
książki, grać w gry komputerowe, 
malować i chodzić na spacery. Jest 
nawet honorowym członkiem klu-
bu biegaczy Limanowa Forrest, któ-
ry specjalnie dla niej organizuje wy-
ścigi na klatce schodowej.

– To nasza mała bohaterka, wy-
jątkowa, wrażliwa, wiele wie i ro-
zumie swoją chorobę – opowiada 
mama, a zawstydzona Wiktoria kry-
je głowę w jej ramionach.

Imię Wiki nosi jedna z lekarek 
w serialu „Na dobre i na złe”. Jak się 
okazuje, to ulubiony serial dziew-
czynki, a marzeniem Wiktorii jest rola 
w jednym z odcinków. 

Droga krzyżowa
Ani Wiktoria ani jej rodzi-

ce nie myślą o jutrze, nie wybiegają 
w przyszłość.

– Musimy zdawać nasz co-
dzienny, pełen niespodzianek, 
egzamin – mówi pani Anna.

To ona trzyma wszystko 
w garści. Sił dodają jej przyja-
ciele i koleżanki w pracy, które 
zawsze ze zrozumieniem pod-
chodzą do sytuacji. Przy córce 
nigdy nie okazuje słabości, wy-
znaje jednak:

– Dawniej mówiłam, że to 
są nasze rekolekcje. Ale te-
raz myślę, że to nasza droga 
krzyżowa.

JOLANTA BUGAJSKA

Sprawy i ludzie

R E K L A M A

www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Długo oczekiwana książka 
już w sprzedaży

„Fundusze europejskie szansą na lepsze jutro”
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”

oraz
Firma Doradztwo i Rozwój 

zapraszają do udziału w projekcie oferującym szkolenie pt.

SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW UNIJNYCH
  skierowane do osób pracujących z terenu powiatu:

gorlickiego • limanowskiego • nowosądeckiego • miasta Nowego Sącza;

Dla osób zakwalifi kowanych do projektu zapewniamy:
80 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych obejmujących tematykę tworzenia wniosków unijnych;  
10 godzin mentoringu dla każdego uczestnika służących pomocy w tworzeniu wniosków unijnych; 
Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania środków unijnych;
Stworzenie gotowego wniosku aplikacyjnego pod okiem wykwalifi kowanych trenerów;
Profesjonalną kadrę szkoleniową ;
Zajęcia prowadzone w trybie wieczornym lub weekendowym; 
Catering podczas zajęć;
Szkolenia na terenie powiatu w zależności od miejsca pracy osób zakwalifi kowanych do projektu;
Szkolenie dofi nansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Rekrutacja do projektu trwać będzie do 30.04.2012r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są: 
*w Biurze Projektu ul. Myśliwska 4C/8 33-300 Nowy Sącz
* na stronie internetowej projektu www.fundusze-europejskie.info

Informacje o projekcie uzyskać można: 
*na stronie internetowej www.fundusze-europejskie.info
*pod numerem telefonu 514 111 149

Miejsce i sposób składania dokumentów rekrutacyjnych: 
*Osobiście lub pocztą w Biurze Projektu ul. Myśliwska 4C/8 33-300 Nowy Sącz

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

R E K L A M A

Wiki musi zwyciężać
Wiktoria, po łacinie znaczy zwycięstwo. Gdy przed 13 laty rodzice nadawali to imię swojej córeczce, nie przepuszczali, jak bardzo 
będzie znaczące. Każdy ich wspólny dzień jest bowiem małą-wielką wiktorią.
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Ważny temat

– Czuje się Pan, jakby komuś odebrał 
dziecko?

– To uczucie byłoby całkowicie 
nieuzasadnione. Odbiera się bez 
czyjejś wiedzy albo wbrew czy-
jejś woli, a tu panowała pełna zgo-
da. Wspólnie z założycielem WSB 
Krzysztofem Pawłowskim uzgod-
niliśmy, kto ma sprawować zarząd 
nad tym dzieckiem, bo stało się 
ono trochę niesforne, zaczęło tracić 
grunt. Trzeba więc nakreślić nowe 
kierunki jego rozwoju. 
– To 20–latek, w okresie… kryzysu?

– Niezbyt dobre porównanie. 
Wychodzi na to, że WSB–NLU jest 
niedoświadczoną szkołą, tymcza-
sem to dojrzała uczelnia o akade-
mickich ambicjach. Jeśli miałbym 
czynić porównania, to właśnie do 
dojrzałej osoby, która ma już wy-
pracowaną markę, prestiż, ale po-
trzebuje nakreślenia strategicznych 
ruchów w związku ze zmieniającym 
się otoczeniem. Trzeba zareagować 
na te niekorzystne impulsy.
– Na niż demograficzny ciężko 
reagować…

– Niż jest jednym z ważniejszych 
problemów, który omawiany jest 
już na wielu płaszczyznach. Ale 
rektorzy i właściciele niepublicz-
nych uczelni prowadzą również 
ostry dyskurs z ministerstwem, co 
do rozwiązań systemowych do-
tyczących szkolnictwa wyższego 
w ogóle. System ten preferuje nie-
które uczelnie kosztem innych. Za-
miast szukać pomysłów, stawiać na 
samodzielność i kreatywność ofer-
ty edukacyjnej, opiera się na mode-
lu autokratycznym – urzędniczym 
kierowaniu rynkiem. 
– Uczelnie niepubliczne mają dziś 
szanse rywalizować z publicznymi?

– Niż demograficzny wpływa na 
to, że uczelnie poza jakością i pre-
stiżem muszą również przygotować 
ofertę dla potrzeb rynku. I na tym 
polu możemy konkurować. Jednym 
z naszych pomysłów jest Akademia 
Profesjonalnej Edukacji. To drugi fi-
lar naszej oferty dydaktycznej. Do 
tej pory rynek szkolnictwa wyż-
szego został sztucznie podzielo-
ny na część akademicką i zawodo-
wą (popularne PWSZ). Taki system 
siłą rzeczy preferuje i dofinansowu-
je uczelnie, które mają więcej ka-
dry wysokokwalifikowanej formal-
nie – czyli w rezultacie silne ośrodki 
państwowe. Tymczasem stworzenie 
własnej kadry jest procesem długo-
trwałym, co najmniej 20–letnim. 
Więc z oczywistych względów je-
steśmy na słabszej pozycji. 
– WSB–NLU właśnie kończy 20 lat…

– I już 80 proc. pracowników 
uczelni to kadra własna, ale nie ma 
jeszcze możliwości wytworzenia 
kadry samodzielnych pracowni-
ków naukowych. W tym momen-
cie dwie osoby zbliżają się do tego 
celu. Myślę, że w ciągu 10 lat uda 

się taką zbudować. Niemniej uwa-
żam, że wymogi związane z pro-
wadzeniem uczelni wyższych są 
przeregulowane. Jeśli stosować się 
do nich z pietyzmem, jednocześnie 
dbając o jakość, żaden biznes – tzn. 
samofinansująca się uczelnia – by 
nie wyszedł. Dziś wiele szkół nie-
publicznych jest w stanie likwida-
cji, częściowo wywołanej właśnie 
przez przeregulowanie rynku. 
– Taki scenariusz wróżono WSB.

– WSB nie weszła w stan li-
kwidacji, ale groziła jej w pew-
nym momencie utrata płynności 
finansowej. Paradoksalnie było to 
spowodowane wysokim prestiżem 
uczelni i ukierunkowaniem. Szko-
ła czerpała głównie z możliwości 
uzyskania dyplomu MBA. Jakość 
dyplomu dawała możliwość znale-
zienia dobrej pracy. Co zresztą po-
twierdzili nasi absolwenci. WSB jest 
na pierwszym miejscu jeśli chodzi 
o zadowolenie osób, które ukoń-
czyły szkołę. Ostatni ranking po-
twierdził, że zawirowania finanso-
we uczelni w ogóle nie przełożyły 
się na proces dydaktyczny ani na 

studentów. Dyplom nie stracił na 
atrakcyjności, ale koszty utrzy-
mania jakości i prestiżu przerosły 
możliwości uzyskania przez szko-
łę wpływów z rynku. 
– Zamierza Pan schodzić z tego 
poziomu?

– Moim zdaniem trzeba rozwi-
nąć dwa pozostałe filary uczelni. 
Z samego procesu dydaktyczne-
go żadna uczelnia się nie utrzy-
ma. Chcemy zaoferować studen-
tom kierunki, które doceni rynek. 
Akademia Profesjonalnej Eduka-
cji oferuje możliwość uzyskania 
wraz z dyplomem WSB–NLU spe-
cjalizacji zawodowej. Dziś mamy 
do czynienia z deregulacją zawo-
dów koncesjonowanych, uczelnie 
powinny na to elastycznie zareago-
wać, dlatego chcemy wyjść z pro-
pozycją specjalizacji takich jak: za-
rządca nieruchomości, pośrednik 
na rynku nieruchomości czy au-
dytor energetyczny. Dziś sam dy-
plom akademicki nie daje drogi 
rozwoju. WSB chce wypuszczać 
menadżerów, którzy znają się na 
biznesie, jak i specyfice wysoko 

kwalifikowanych zawodów. Kolej-
ny element związany z działalnością 
uczelni to powstający Park Tech-
nologiczny. Szkoła biznesu nie tyl-
ko uczy, ale i potrafi robić biznes. 
– Ostatnie wydarzenia spowodowa-
ły falę zgoła odmiennych komenta-
rzy. Jak to się stało, że szkoła, któ-
ra uczy biznesu i PR, sama nie potrafiła 
się obronić?

– To dla mnie zagadka. Rankin-
gi pokazują, że absolwenci WSB po-
trafią robić biznesy…
– Ta zagadka nie wywołała w Panu 
niepewności przed przejęciem szkoły?

– To nie był proces, który trwał 
kilka miesięcy, a pragmatyczny im-
puls. Reprezentuję konsorcjum kil-
ku uczelni. Łączenie się szkół, to 
element naturalnego procesu. Poza 
tym po pierwszym kwartale, sym-
bolicznych stu dniach od przejęcia 
uczelni, dostrzegam ogromny po-
tencjał intelektualny kadry. Pod-
stawową bolączką jest jednak brak 
jego wykorzystania. To właśnie po-
łożyło się cieniem na płynności fi-
nansowej uczelni. Wielu pracow-
ników prowadzi swoje biznesy, ale 
nie przekłada się to na wzrost po-
tencjału szkoły. I to jest wyzwanie. 
WSB nauczyła ludzi, jak robić biz-
nes, nie stworzyła jednak formuły, 
jak go robić razem z uczelnią. Przy-
czyną był właśnie prestiż i wymogi 
formalne, które przysłoniły prag-
matyzm. Zajęto się jakością dyplo-
mu, zdobywaniem punktów, a na 
tego typu działania stać podmioty 
potężnie dotowane, czyli nieste-
ty tylko duże ośrodki państwowe. 
– Pan chce wykorzystać prestiż do 
zrobienia biznesu? 

– Liczę, że uda się wykorzy-
stać potencjał intelektualny uczelni, 
który jak lokomotywa wyciągnie ją 
z kłopotów. Żaden inwestor, nawet 
gdyby miał dużo pieniędzy, tego nie 
zrobi. To byłoby działania bezsen-
sowne i demoralizujące. Podtrzy-
mywalibyśmy tylko system, który 
sam się nie finansuje. Prestiż WSB 
należy wykorzystać. Uczelnia jest 
perłą Konsorcjum Futurus. 
– A jakie korzyści dla WSB płyną 
z Konsorcjum?

– WSB ma dobrą markę, ale tyl-
ko pięć kierunków. To nie wyczer-
puje palety. W ramach Konsorcjum 
oferujemy ok. 15–16 kierunków. 
Uczelnia będzie więc mogła posze-
rzyć swoją ofertę dydaktyczną. Do-
dam tylko, że dla mnie ważne jest 
położenia nacisku na kierunki inży-
nierskie. Niebawem, przed rekruta-
cją, będę mógł wyjawić szczegóły. 
– Mówi Pan o potencjale intelektual-
nym kadry, ale najpierw trzeba uspo-
koić nastroje pracowników, które wo-
bec zmian nie są chyba najlepsze? 

– To czysta psychologia. My-
ślenie, że jak coś się zmienia, to na 
pewno na gorsze. Ostatnio poja-
wił się wzrost niezadowolenia, że 

minęło już 100 dni, miało się dużo 
dziać, a póki co żadnych reform. 
W tym tkwi pewien zamysł.
– Trzyma Pan pracowników w napię-
ciu? Szykuje zwolnienia?

– Stawiam na aktywność i zaan-
gażowanie. Przez kilka godzin wraz 
z Senatem WSB–NLU omawiali-
śmy różne aspekty funkcjonowa-
nia uczelni i znalezienia formuły, 
która nie spowodowałaby psycho-
logicznego zagrożenia, a jednocze-
śnie dała pragmatyczne rozwią-
zania, w jakim kierunku najlepiej 
przekształcić szkołę – bo to chce-
my i musimy zrobić. Nie szykuję gi-
lotyny, a formułę promotywacyjną. 
Pracownicy mogą więcej zarobić, 
ale muszą być aktywni. Będzie trze-
ba zmniejszyć podstawę wynagro-
dzenia, a właściwie usystematyzo-
wać ją, natomiast drugi komponent 
będzie elastyczny.
– Usystematyzować do realiów war-
szawskich czy sądeckich?

– Powiedziałbym – więcej niż 
warszawskich. Paradoksalnie w po-
zostałych uczelniach Konsorcjum 
panują ostrzejsze rygory niż w No-
wym Sączu. Może nie będę tego 
rozwijał, bo kadra warszawska ma 
inny system motywacji, ale pra-
cownicy WSB znajdują się w spe-
cjalnej otoczce z uwagi na prestiż 
– by nie wylać dziecka z kąpielą. Nie 
ukrywam, że bardzo liczę na część 
motywacyjną ich pensji – to jest 
ten element, który – mam nadzieję 
– pozwoli przełożyć potencjał inte-
lektualny kadry na biznes uczelni. 
– Studenci też nie mają czego się oba-
wiać? Nie uczestniczy Pan w ich życiu 
tak intensywnie, jak Krzysztof Paw-
łowski, który wystarczy, że się poja-
wiał, a wątpliwości wśród tego gro-
na słabły…

– Mam świadomość, że niedo-
syt pokazywania się inwestora po-
woduje lęk, dlatego miewam spo-
tkania z studentami. Miesiąc temu 
mieliśmy takie i wyjaśniałem róż-
ne kwestie. Nie widzę niepokojów, 
a wręcz dochodzą do mnie sygnały 
o nowych pomysłach samych stu-
dentów. Niepokoje generują osoby 
niepewne swojej przyszłości. Pani 
pytanie jest jednocześnie odpowie-
dzią na to, dlaczego jako nowy in-
westor nie pokazuję się tak często. 
Twarzą uczelni jest i będzie Krzysz-
tof Pawłowski oraz kadra. Ja tyl-
ko pomagam z boku jako menedżer 
zrestrukturyzować WSB. Nie wybie-
gam przed szereg, ale odpowiadam 
na potrzeby środowiska. Jeśli stu-
denci oczekują spotkania, organizuję 
je. Podobnie zresztą sprawa dotyczy 
mediów. Nie chcę wykorzystywać 
marki uczelni dla swoich osobistych 
celów. To pierwszy wywiad, jakiego 
udzielam sądeckim mediom. Po pro-
stu wierzę w przyszłość WSB–NLU 
i wiem, że warto wspólnie zadziałać.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Niepokoje wywołują osoby niepewne swojej przyszłości
ROZMOWA  z ROBERTEM GMAJEM, nowym właścicielem Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, założycielem 
Konsorcjum Uczelni Futurus



KDL–46NX720

4 999,-

KDL–40NX720

3 799,-

w zestawie
Harry Potter  

i Insygnia Śmierci
film Blu-ray Disc™ 3D

o wartości 126 zł

   w zestawie
kamera Skype
(CMU–BR100)
o wartości 350 zł

   w zestawie
podstawa monolityczna 
2.1-kanałowy zestaw głośnikowy
(SU–B461S) o wartości 800 zł

   w zestawie
podstawa monolityczna 
2.1-kanałowy zestaw głośnikowy
(SU–B401S) o wartości 600 zł

Oferta ważna od 13.04–06.05.2012 lub do wycerpania zapasów. Szczegóły u sprzedawców.

R E K L A M A

33–300 Nowy Sącz, ul.Dojazdowa 20, 
tel. 18 44 41 144
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Opinie

N
owa podstawa pro-
gramowa na nowo 
sformatowała cele 
edukacyjno–wy-
chowawcze szko-
ły. Bez większych 

skrupułów wywalono treści dotyczące 
osoby Jana Pawła II, bo i po co się nim 
zamęczać, skoro naczelny pederasta 
Rzeczypospolitej w rocznicę śmierci 
Ojca Świętego jednym tchem przypisał 
mu niemal wszystkie grzechy kościoła 
i świata, łącznie z pedofilią, oszustwa-
mi finansowymi, podżeganiem do re-
ligijnej nienawiści, współpracę z poli-
cyjnymi reżimami oraz dyskryminację 
kobiet. W pośpiechu zapomniał obwi-
nić go jedynie za bieżące ceny benzyny. 
Acha… i bardzo proszę, żeby mnie tu 
nie poprawiać, za niepoprawne słow-
nictwo. Pederasta to piękny i zasłużo-
ny dla czystości polskiej mowy termin 
osadzony jak najbardziej w antycz-
nej grece, zaś gej to z angielska weso-
łek. Nie rozumiem tedy, dlaczego niby 
ci, którzy „robią to” z facetami mają 
być wesołkami, a większa większość 
współżyjąca tradycyjnie i po bożemu to 
co? Smutasy jakieś?

Ale do rzeczy. Otóż przywołana na 
wstępie podstawa wprowadza nowy 
przedmiot pod jakże światłą, postępo-
wą i zgodną z globalnymi „tryndami” 
nazwą „zdrowie i uroda”. Słowem, to 
co ukazuje się we wszystkich koloro-
wych pop–czytadłach zostanie sfor-
malizowane i wstrzyknięte jak silikon 
do szkolnych podręczników. Zapew-
ne nieodzownym dla belfrów okażą się 
też studia podyplomowe i doświadcze-
nie w modelingu (mile widziane ope-
racje plastyczne). Ułamki, całki i róż-
niczki precz! Won z fizyką! Starczy jej 
tyle, ile wymaga obliczenie wzoru wie-
lokrotnego orgazmu. Inżynierów też 
zresztą nie trza, bo i bez nich auto-
strady kiedyś tam powstaną, a na Euro 
i tak nie zdążymy. Lekarze potrzeb-
ni nam jak umarłemu kadzidło. Zachce 
się jeszcze, jakim Judymom przedłużać 
starość powyżej sześćdziesiątki zamiast 
ją eutanazować i w miejsce pacjenta 
zgon zaliczy nasz system ubezpieczeń 
(a)społecznych. Biologia to już w ogó-
le wypad. Parę niezbędnych tematów, 

aby dać satysfakcję feministkom, że 
człowiek liczy się od któregoś tam 
miesiąca, a wcześniej to tylko jakaś zy-
goto–plazma, histeryczna obsesja Ko-
ścioła oraz pogrążonych w zacofaniu 
kato–oszołomów. Historio i geografio 
żegnajcie! W końcu jak mawia biłgo-
rajski gumo–wibrator i zielarz w jed-
nym, polskiej tożsamości należy się 
wyrzec, bo nie po to weszliśmy do Eu-
ropy, żeby tu z biało–czerwoną po fa-
szystowsku wyjeżdżać! Grubaśnym 
lekturom i trudnej poezji, zwłaszcza tej 
pełnej patriotycznych uniesień także 
dziękujemy. Toż to jakaś ciemnogrodz-
ka obsuwa! A jaki wstyd przed świa-
tem! Po co się kłopotać i napinać, skoro 
szkoła ma być lajtowa i obowiązkowo 
bezstresowa! Z gwarancją stuprocen-
towego sukcesu nawet dla umysłowego 
osiłka. Grunt, żeby dał radę unieść na 
manifie transparent z hasłem: „Pier...ę 
nie rodzę” albo „Miałam aborcję”. Wy-
starczy zresztą jak młodzież śledzić bę-
dzie dramatyczne i pełne zwrotów losy 
bohaterów „M jak miłość”, a potem 
zerknie na bloga najsłynniejszej w Pol-
sce (ale wcale nie dzięki tacie – pre-
mierowi) Kasi. Jeszcze trochę i okaże 
się, że okupacyjne programy do pod-
stawówek i zawodówek pęczniały od 
pożytecznych treści.

Szkoła ma dziś nową misję! Jej zada-
niem jest uczyć jak być atrakcyjnym, 
ponętnym, jak zadbać o zewnętrz-
ną powłokę, by czarować i skutecznie 
uwodzić płeć odmienną (lub tę samą).

Od teraz stawiamy na seksapil. Kol-
czyki w pępuszku? Może i nie higie-
niczne, ale jakże intrygująco – kuszące. 
Farbowana koafiura? Czemu nie! A nuż 
przy okazji nakładania kursu chemii na 
głowę pozbędziemy się łupieżu! Tatu-
aż? Jak najbardziej, bo świadczy o ab-
solutnej wyjątkowości oraz wybitnym 
indywidualizmie człowieka, co naj-
mniej jak jego linie papilarne. Botoks, 
silikon? Oczywiście! W końcu wiado-
mo, że mężczyźni wolą nie skompliko-
wane w obsłudze kobitki. O mejkapie 
już nie wspomnę, bo do pudru przy-
zwyczajeni jesteśmy od kołyski. Był-
bym zapomniał. Jeszcze fatałaszki? 
Ale tylko te od firmowych celebrytów 
i światowych kreatorów (w przeciw-
nym razie uczniów obowiązuje „szy-
dera z obciachu mohera”), no i ko-
niecznie z tymi majtkami na szerokość 
nitki. Dzięki temu wychowamy nie 
jedną, ale całe tabuny pacholątek po-
kroju rodziców „małej Madzi”, którym 
nawet osobista tragedia nie przeszko-
dzi w wizerunkowym szoł i medialnym 
lansie. A to dopiero początek rewolu-
cji. O dalszy ciąg zatroszczy się już pol-
ska szkoła.

Szkoła ma 
być lajtowa 
i bezstresowa

Z
aimponował mi wi-
ceprzewodniczą-
cy Rady Miasta No-
wego Sącza Jan Opiło. 
Podczas ostatniej se-
sji wyszedł na trybu-

nę i bezlitośnie mnie wypunktował, 
w których miejscach swojego niedaw-
nego komentarza w DTS mylę się. Jak 
się bowiem okazuje, nie wszyscy – jak 
tak napisałem – prezesi spółek komu-
nalnych mają obowiązek upubliczniać 
swoje oświadczenia majątkowe i Rada 
Miasta nie ma wpływu na wysokość 
ich zarobków. Błądziłem, zgoda. Dla-
czego jednak publicznie chwalę się 
tym, że sądecki radny wytknął mi kil-
ka nieścisłości? Oczywiście trochę się 
tego wstydzę, jak każdy, kto się po-
myli, ale przecież od zawsze wiado-
mo, że nie myli się tylko ten, kto nic 
nie mówi i nic nie robi. Ryzyko zawo-
dowe. Jeśli ktoś pomyślał, że zwario-
wałem, ciesząc się, iż zostałem w taki 
sposób wywołany do tablicy, to niech 
tak myśli – jego rzecz. Jan Opiło swo-
je uwagi do mnie wygłosił publicznie, 
dając do tego swoją twarz, nazwisko 
i posiadany autorytet. Ze smutkiem 
trzeba przyznać, że takie zachowa-
nie to dzisiaj rzadkość. Publiczna de-
bata od dawna nie jest żadną dyskusją, 
a jedynie konkursem, kto komu efek-
towniej puści pawia na głowę. Czy-
jeś jedno zdanie powoduje zazwyczaj 
lawinę komentarzy (oczywiście ano-
nimowych), z których zwykle naje-
legantszy brzmi: „chyba cię bucu po-
gięło”, albo „pomyliły ci się tabletki, 
palancie”.

Nie jest oczywiście tajemnicą, że 
wielu sądeckich radnych dyskutu-
je dzisiaj w taki właśnie sposób, ano-
nimowo waląc w internetowych 
komentarzach przeciwnika pałą bejs-
bolową po czaszce. Coraz częściej sły-
chać też zachwyty, iż w tej kadencji 
praca rady stała się spokojniejsza, bar-
dziej merytoryczna, a radni przestali 
prowadzić słowne wojenki, z których 
słynęła szczególnie poprzednia kaden-
cja. Otóż to niestety nieprawda! Na-
parzanka niektórych radnych i dzia-
łaczy parapolitycznych przeniosła się 

jedynie z ratuszowej sali posiedzeń 
do internetu. Tam nie trzeba zwra-
cać uwagi na ograniczony czas wystą-
pienia, porę dnia i nocy, ani używane 
słownictwo. Jest pewne ponad wszel-
ką wątpliwość, że część radnych zeszła 
do podziemia. Zamiast dyskutować na 
sesjach, młócą się w internetowych 
komentarzach pod zmyślonymi nic-
kami gwarantującymi pozory ano-
nimowości. Chłopakom zapachnia-
ło czasami konspiry sprzed lat, gdzie 
wszyscy przyjmowali partyzanckie 
pseudonimy i na ewentualność wpad-
ki, przesłuchań oraz tortur nie znali 
nawet nazwiska najbliższych towarzy-
szy broni. No więc, jeśli ktoś jest prze-
konany, że życie i dyskusja publiczna 
w Nowym Sączu ucywilizowały się, to 
jest zwyczajnie naiwny, bo owa debata 
zeszła jedynie do podziemia i przypo-
mina wojnę internetowych gangów. 
Daję głowę, że najaktywniejsi rad-
ni sieją spustoszenie w sieci używa-
jąc kilku pseudonimów jednocześnie, 
myśląc przy tym, że są dobrze zaka-
muflowani. Skąd to wiem? Bo jeden 
– dzięki Bogu – były już sądecki rad-
ny, tak się rozpędził w anonimowym 
komentowaniu (pardon, raczej ano-
nimowym opluwaniu) pewnego wy-

darzenia, że z radości zaczął używać 
w podpisie mojego nazwiska, nie zwa-
żając, iż wypisuje brednie, które kil-
ka godzin wcześniej sączył mi do ucha 
przez telefon. Padł zdekonspirowa-
ny jak harcerz na obozowych podcho-
dach, choć wydawało mu się, że jest 
przebiegły jak James Bond. Człowieku 
– jesteś dupa wołowa, nie wojownik, 
a takich partyzantów jak ty, to gajo-
wy kiedyś przeganiał z lasu bez jedne-
go wystrzału! Wystarczyło wziąć kija. 
I dlatego właśnie wolę, kiedy mnie Jan 
Opiło publicznie poprawia z wysokiej 
trybuny. Dziękuję!

Tabletki ci się 
pomyliły!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Jarosław Rola
Felieton gościnny

Nie jest oczywiście 
tajemnicą, że wielu 
sądeckich radnych 
dyskutuje dzisiaj w 
taki właśnie sposób, 
anonimowo waląc 
w internetowych 
komentarzach 
przeciwnika pałą 
bejsbolową po czaszce
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Na afiszu

K O N K U R S  F I L M O W Y

ROZDAJEMY BILETY DO KINA!
Aby zdobyć podwójne zaproszenie na film „Generał” 
wystarczy przysłać poprawną odpowiedź na adres 
mailowy redakcja@dts24.pl. 
Liczy się kolejność zgłoszeń!

Pytanie: z jaką wytwórnią filmową w latach 
20-tych Buster Keaton zawarł umowę? 

Dodajmy, że wytwórnia ta zabraniała mu 
m.in. uśmiechania się na ekranie

Rezer�acja: st�efarozr��ki@wp.pl tel. 515 285 323 lub 604 101 332

kwietnia 
2012 r.

Godzina 
19.00

PRL party
Drogie Towarzyszki i Towarzysze, Ludu pracujący 
i odpoczywający w Krynicy. W imieniu naszej partii
„Strefy Rozrywki” serdecznie zapraszamy na wiec
muzyczno-kostiumowy. Mile widziane stroje partyjne.

przewodnią siłą narodu

WSTĘP 10 zł

21
WYKUWAMY        

KULTURĘ

Repertuar kina SOKÓŁ 
w Nowym Sączu 
20–26 KWIETNIA, 

GHOST RIDER 2 3D, USA 2012, 95', akcja, sf 
seanse:20–26 kwietnia g.19:50; 
SHE MONKEYS – premiera, Szwecja 2011,84',dramat,sportowy, se-
anse:20–26 kwietnia g.15:30,19:15, 
CZARNY OCEAN – Belgia/Francja/Niemcy 2010,87',dramat 
seanse: 20–23 i 25 kwietnia g. 17; 24 kwietnia g.19:40; 26 kwiet-
nia g.15:40 
POŁÓW SZCZĘŚCIA W JEMENIE – premiera, Wielka Brytania 2011, 107', 
dramat, komedia, seanse: 20–23 i 25 kwietnia g.15, 18:40, 20:40; 
24 kwietnia g.15:45, 17:20,21:15;26 kwietnia g. 15:45, 17:20, 20:40, 
GENEZA – premiera, Hiszpania 2012, 80', horror, dramat, thriller, 
seanse: 20–23 i 25 kwietnia g.16:30,18:15,20; 24 kwietnia g.19:20, 
20:50; 26 kwietnia g. 19:20, 20:50 
GENERAŁ – Klasyka Kina, USA 1927,105'Pokaz z muzyką na żywo: 
M. Pukaluk – instrumenty klawiszowe, seans:26 kwietnia g. 18:30, 
PIRACI! 3D, USA/Wielka Brytania 2012, 88', animacja, przygodo-
wy, seanse: 20–26 kwietnia g. 14,16, 18; dodatkowo 21 –22 kwiet-
nia 10 i 12 
MINISTER – premiera, Belgia/Francja 2011, 112', dramat, thriller, od 
15 lat, seanse: 20–26 kwietnia g. 17:10, 21, 
ŚCIGANA, USA 2012, 93',akcja, thriller, seanse:20–26 kwietnia 
g.21:40, 
MARTHA MARCY MAY MARLENE USA 2010, 101', dramat, seans: 
24 kwietnia g. 17:40. 

GENERAŁ
USA 1927
reż. Buster Keaton, Clyde Bruckman 
wyst.: Buster Keaton, Marion Mack,
Charles Smith, Richard Allen

Pokaz z muzyką na żywo: Marcin Pukaluk – instrumenty klawiszo-
we i elektronika

26 KWIETNIA, G. 18:30

Generał to jedno z największych osiągnięć artystycznych kina nie-
mego. Tuż przeddźwiękiem i na długo przed rozwojem komputero-
wych efektów specjalnych Keaton stworzył wspaniałe widowisko pełne 
zwrotów akacji i efektownych rozwiązań inscenizacyjnych. Rok 1893. 
Trwa wojna secesyjna. Młody maszynista Johny Gray zostaje odrzuco-
ny przez armię Konfederatów. Ma służyć krajowi od zaplecza prowa-
dząc lokomotywę nazywaną "Generałem". Żeby tego było mało, jego 
ukochana Matty oskarża go o tchórzostwo. Pewnego dnia, lokomoty-
wa zostaje porwana przez wroga. Johny rzuca się w szaleńczy pościg.

Marcin Pukaluk – muzykolog i performer. Od szerokich zainte-
resowań muzycznych płynnie przeszedł do kina i połączył obie pasje 
w jedną: granie muzyki na żywo do projekcji filmowych. Jako twórca 
projektów Ekran w Mroku i Ekran i Rewolucja, jeździ po kraju wyko-
nując swoją muzykę do arcydzieł niemieckich ekspresjonistów oraz 
klasyki radzieckiego kina niemego. Zwycięzca konkursu na nagranie 
ścieżki muzycznej do filmu Generał, zorganizowanego przez dystry-
butora filmu.

WARTO OBEJRZEĆ
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Ludzie

Strauss Cafe, nowa restauracja przy 
nowosądeckim rynku była jed-
nym z ostatnich przystanków sądec-
kiego tournee gwiazdy amerykań-
skiej telewizji Rity Cosby. Strauss Cafe 
choć jeszcze nie otwarta, już staje się 
modna. Niepowtarzalne wnętrza za-
chwyciły przyjaciółkę samego Donal-
da Trumpa. Zauroczenie Sądecczyzną 
Rity Cosby było tym większe, że mo-
gła poczuć wiedeńskie nuty smako-
we w pełnym brzmieniu. Do restau-
racji przyjechała wprost z firmy Wi-
śniowski, w której została Honoro-
wym Ambasadorem Marki.

Rita odkrywa przeszłość
Dziennikarka, której twarz roz-

poznaje każde dziecko w USA, 
w Polsce nie pojawiła się przypad-
kowo. Córka Dunki i Polaka Ry-
szarda Kossobudzkiego o swo-
im polskim pochodzeniu wiedzia-
ła od dawna, ale prawdziwą histo-
rię ojca poznała dopiero kilka lat 
temu. Gościła w Polsce już jesienią 
ubiegłego roku i promowała swo-
ją książkę „Cichy bohater – tajem-
nica przeszłości mojego ojca”. Jed-
na z najpopularniejszych amery-
kańskich dziennikarek telewizyj-
nych nieoczekiwanie, 65 lat po woj-
nie, ze zdumieniem odkryła prze-
szłość – powstańca warszawskie-
go, żołnierza AK, a potem więź-
nia niemieckiego stalagu – Richar-
da Cosby.

Honorowy Ambasador marki 
Wiśniowski

Na Sądecczyźnie odwiedziła już 
Krynicę przy okazji mistrzostw 
świata w hokeju na lodzie (zresz-
tą do Polski zaproszona została 
przez partnerów organizacyjnych 
Mistrzostw Świata i burmistrza 
Krynicy–Zdroju dr. Dariusza Reś-
kę). W Muszynie w hotelu Klimek 

opowiadała o historii swojego ojca 
i podpisywała książkę. W ponie-
działek pierwsza dama amerykań-
skiej TV, która przepytywała na 
ekranie nietuzinkowe osobistości 
w rodzaju Ariela Szarona, Mike Ty-
sona czy Michaela Jacksona spotka-
ła się ze studentami Wyższej Szko-
ły Biznesu–NLU i uczniami Szko-
ły Podstawowej nr 11, a w środę 
gościła wraz ze swoim partnerem 
Tomaczkiem Bednarkiem, produ-
centem muzycznym, w firmie Wi-
śniowski i restauracji Strauss Cafe. 
Andrzej Wiśniowski, podkreślając, 
że dziennikarka jest najwspanial-
szym ambasadorem pamięci Po-
wstania Warszawskiego i jego bo-
haterów w świecie, wyróżnił Ritę 
Cosby tytułem Honorowego Am-
basadora marki Wiśniowski.

– Po kilkudziesięciu latach po-
znałam ojca na nowo, a Polska 
stała się moją drugą ojczyzną 

– mówiła dziennikarka. – Kocham 
Nowy Sącz, jestem zauroczona 
Krynicą. Kiedy powiedziałam mo-
jemu ojcu, gdzie jestem, bardzo się 
ucieszył. Cieszył się, że Polska tak 
wspaniale się rozwinęła. Tata ma 
bardzo miłe wspomnienia zwią-
zane zarówno z Krynicą, jak i No-
wym Sączem. Spędził tu na wa-
kacjach najmilsze chwile swojego 
dzieciństwa.

Zaczęło się od blizn
Dodajmy dzieciństwa krótkiego. 

Historia Ryszarda Kossobudzkie-
go jest rzeczywiście nie mniej fra-
pująca niż kariera jego córki, trzy-
krotnej laureatki nagrody Emmy. 
Kiedy wybuchła wojna Kossobudz-
ki miał 13 lat. Jako 18–latek brał 
udział w Powstaniu Warszawskim. 
Po upadku powstania był interno-
wany w niemieckim obozie jeniec-
kim w Muelbergu. Uciekł. Udało 

się mu z kolegami dotrzeć do wojsk 
alianckich. Potem po krótkim po-
bycie w Wielkiej Brytanii wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj 
ma 86 lat. Mieszka w Waszyngtonie.

Zaczęło się od blizn, które Rita 
zobaczyła na ciele ojca jako dziec-
ko. To był jednak w domu temat 
tabu. Musiało minąć 35 lat, zanim 
ojciec chciał porozmawiać o tym, 
skąd się wzięły blizny, a o książ-
ce i poznaniu historii ojca zadecy-
dował przypadek. Po śmierci mat-
ki dziennikarka CBS porządkowała 
rzeczy i w jednej z szaf natknęła się 
na starą walizkę ojca.

Zawartość wywołała szok. Za-
rdzewiały nieśmiertelnik jeniecki 
ojca, brudna i pokrwawiona opa-
skę powstańcza, kartka z tajnymi 
pseudonimami („Ryś”) i legityma-
cja więźnia wojennego wystawiona 
na nazwisko Ryszard Kossobudzki. 
To ten fakt sprawił, że ojciec i córka 

bardzo się zbliżyli. Razem przyje-
chali do Polski w 2010 roku. Ojciec 
pokazywał córce miejsca w Warsza-
wie. Choćby te, gdzie wybuchł pod-
czas powstania niemiecki czołg i za-
bił 500 osób. Odżyły wspomnienia.

Ojciec był najtrudniejszym 
rozmówcą

– Miałam okazję przepyty-
wać wielu światowych przywód-
ców, gwiazdy i znakomitości, jed-
nak moim najważniejszym i naj-
trudniejszym rozmówcą w życiu 
był mój ojciec – nie ukrywała Rita 
Cosby.

Magnetyczna gwiazda stacji CBS 
z Polską związana jest w jeszcze je-
den sposób. Imię Rita, to wspo-
mnienie po dziewczynie z Armii 
Krajowej, która była dla jej ojca jak 
siostra. Hollywood ma więc już go-
towy scenariusz filmowy.

Teraz kolej na Trumpa
Swoje tourne po Sądecczyźnie Rita 

Cosby zakończyła wczoraj późnym 
popołudniem w Strauss Cafe, gdzie 
oczekiwała na nią właścicielka Tere-
sa Żmuda. Na sądecki rynek słynna 
dziennikarka przyjechała w asyście 
motocyklistów. Jak nam zdradziła 
Teresa Żmuda Rita Cosby nie będzie 
jedyną gwiazdą jaka odwiedzi w naj-
bliższym czasie Nowy Sącz. Pani Te-
resa ujawniła, iż podczas wizyty Rity 
Cosby w Strauss Cafe przekazała jej 
zaproszenie dla nowojorskiego mi-
lionera Donalda Trumpa.

– Rita obiecała mi, że przekaże 
zaproszenie Trumpowi i będzie go 
gorąco namawiać do odwiedzenia 
Nowego Sącza i pięknej Sądecczy-
zny – powiedziała nam Teresa Żmu-
da. – Więcej na razie zdradzić nie 
mogę, ale obiecują, że to nie koniec 
niespodzianek.

(BOG&SPOS.)

Rity Cosby wizyta na Sądecczyźnie

Rita Cosby w firmie Wiśniowski FOT. OSKAR ŻAK
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Sport

Po treningach na torze Slovakia-
ring pod Bratysławą Paweł Górka 
jest dobrej myśli. Pierwsza run-
da Wyścigowych Motocyklowych 
Mistrzostw Polski rozegrana zo-
stanie właśnie na Słowacji i bę-
dzie połączona podobnie zresztą 
jak inne rundy z Pucharem Euro-
py. Optymizm jest uzasadniony, 
bo warto przypomnieć, że sąde-
czanin w ubiegłym sezonie w kla-
syfikacji generalnej zajął świetne 
trzecie miejsce w klasie Super-
Stock 1000.

– Dalej pojadę na BMW S 1000 
R, bo to sprawdzona konstruk-
cja – mówi Paweł Górka – Jedy-
na zmiana, to opony. Będę jeź-
dził na Dunlopach. Próbowałem 
je zresztą już pod koniec ubie-
głego sezonu i zająłem dwa dru-
gie miejsca. 

W ubiegłym tygodniu na Sło-
wacji Paweł Górka testował i ko-
rygował ustawienia zawieszenia 
pod nowe opony.

– Bardzo ważne dla mnie jest 
również wsparcie techników 
z Dunlopa – nie ukrywa moto-
cyklista. – Nie będę tracił czasu 
na eksperymenty. 

Logistyka i opony to koszt oko-
ło 100 tys. zł za sezon. Dlatego za-
wodnik cieszy się, że udało mu 
się na ten sezon zyskać wspar-
cie sponsorów m.in. Huty Czę-
stochowa, Fakro, Erbetu, Profi-
lu i 4Motors. 

– Jeśli sfinalizuję rozmowy 
ze szwedzką firmą budowlaną, 
może uda się również pojechać 
we wszystkich edycjach Pucharu 

Europy. Pożyjemy, zobaczymy. 
Chcę pojechać jak najlepiej, ale 
to są wyścigi i wszystko może 
się zdarzyć. 

Po zawodach na Slovakiaringu 
wyścigowa karuzela przenosi się 
do czeskiego Brna. Na torze w Po-
znaniu zawodnicy pojawią się do-
piero w czerwcu. W tym sezonie 
w WMMP nie wystartuje jeszcze 
Piotr Górka. 

(BGK)

Polacy urządzają sobie strzelecki 
festiwal przy pełnych trybunach. 
W dwóch pierwszych meczach ho-
kejowych Mistrzostw Świata Dy-
wizji I B rozgrywanych w Krynicy 
biało–czerwoni nie mają litości dla 
rywali. W pierwszym meczu poko-
nali zdawałoby się mocny zespół Li-
twy 9:0. O wkład w ten pogrom po-
starali się też wychowankowie KTH 
Krynica, czyli Grzegorz Pasiut i Ja-
kub Witecki. Ten pierwszy zdobył 
gola i asystował przy bramce Csori-
cha, a jego młodszy kolega podawał 
do Dziubińskiego przy drugim golu 
dla Polski. O jeszcze lepszy wy-
nik kadra pokusiła się w spotkaniu 
z Rumunią. Dziesięć goli strzelo-
nych i czyste konto po stronie strat. 
Znów zapunktował Pasiut przy golu 
Rzeszutki. We wtorek hokeiści mie-
li przerwę, wczorajszy mecz z Ho-
landią zakończył się po zamknięciu 
numeru. Kibicom, którzy jeszcze 
nie zdążyli wybrać się na mistrzo-
stwa, przypominamy, że nasza ka-
dra zagra jeszcze dwa mecze. Dzi-
siaj o godz. 20 wybrańcy Wiktora 
Pysza zagrają z Australią, a w sobo-
tę na zakończenie mistrzostw z Ko-
reą Płd (również o godz. 20). 

Koleżanki z klubu odpoczywają po 
sezonie, trenują z reprezentacja-
mi narodowymi, kończą doktoraty 
(Agnieszka Rabka), a Rachel Rourke 
zapisała się na kurs prawa jazdy. 

Atakująca Banku BPS Muszynian-
ki Fakro do rodzinnego Nambour 
w Australii wybiera się więc do-
piero pod koniec maja. Nie od dziś 
wiadomo i wiedzą o tym kursan-
ci nawet z Krakowa, że Nowy Sącz 
z jednym większym skrzyżowa-
niem jest doskonałym miejscem 
do zdobycia prawa jazdy. Może się 
zdarzyć, że będzie to – po srebr-
nym medalu mistrza Polski i kra-
jowym Superpucharze – kolej-
na, ale ostatnia pamiątka z Polski. 
W zespole z Muszyny szykują się 
bowiem spore zmiany kadrowe, 
które mogą dotknąć również Ra-
chel Rourke. Pewne miejsca w no-
wym składzie wicemistrzyń zda-
ją się mieć tylko Anna Werblińska, 
Katarzyna Gajgał, Kinga Kasprzak 
i Agnieszka Bednarek Kasza.  (BOG)

Muszynianki w kadrze
Sześć siatkarek Banku BPS Muszy-
nianki Fakro trenuje z reprezen-
tacją na zgrupowaniu w Szczyrku. 
Anna Werblińska, Mariola Ze-
nik, Kinga Kasprzak, Joanna Ka-
czor, Katarzyna Gajgał i Agniesz-
ka Bednarek–Kasza przygotowują 
się z koleżankami do turnieju kwa-
lifikacyjnego do igrzysk olimpij-
skich w Londynie. W kadrze za-
brakło miejsca dla rozgrywającej 
„mineralnych” Mileny Sadurek. Są 
za to jeszcze Izabela Bełcik, Elżbie-
ta Skowrońska i Izabela Żebrowska, 
które grały w Muszynie w poprzed-
nich sezonach. O tym kto znajdzie 
się w 12–osobowej kadrze walczą-
cej o olimpijskie przepustki trener 
Alojzy Świderek zadecyduje przed 
wylotem na turniej w Ankarze. 

Po roku znów w II lidze
Dobre wieści dotarły z Rumii, 
gdzie siatkarki STS Sandecji gra-
ły w finałowym turnieju III ligi 
siatkarskiej. Drużyna prowadzo-
na w tym sezonie przez Łukasza 
Mężyka po sezonie gry na trzecim 
froncie znów zagra w II lidze. 

Justyna pojechała do wód
Justyna Kowalczyk po ciężkim, ale 
udanym sezonie (również finan-
sowo, bo tylko na startach w Pu-
charze Świata zarobiła około 1 mln 
zł ) przechodzi rehabilitację na Li-
twie. W Druskiennikach wzmac-
nia operowane niedawno kolano. 
W litewskim uzdrowisku Justy-
na zostanie do końca tygodnia. 
W Druskiennikach, uważanych 
za jedno z najlepszych w Europie 
uzdrowisk balneologicznych, na-
sza najlepsza biegaczka korzysta 
z kąpieli w źródłach mineralnych 
i z okładów borowinowych. 

Żółty Kolejarz 
11 żółtych kartek i dwie czerwone 
pokazali sędziowie w dwóch ostat-
nich meczach piłkarzom Koleja-
rza Stróże (środowy mecz z Wisłą 
Płock zakończył się po zamknięciu 
numeru). To wysoka cena za tylko 
dwa punkty w meczach z GKS–em 
Katowice i Zawiszą Bydgoszcz. Do-
datkowo w meczu z GKS Katowi-
ce na trybuny powędrował trener 
Kolejarza Przemysław Cecherz. Je-
śli tak dalej pójdzie za chwilę nie 
będzie miał kto grać. Spisek czy 
przypadek? – zastanawia się za-
pewne wiceprezes klubu Stani-
sław Kogut. 

Klasyk Beskidzki 
po raz drugi
Na 3 maja zaplanowano drugą 
edycję wyścigu szosowego po dro-
gach Beskidu Niskiego. Klasyk Be-
skidzki wystartuje z miejscowości 
Łosie/k. Gorlic. W roku ub. bli-
sko 150 osobowy peleton zmierzył 
się z krótką, lecz wymagającą tra-
są. W tym roku trasa będzie liczy-
ła 70 km, a suma przewyższeń to 
1220m. Ruszyły już zapisy do wy-
ścigu. Więcej informacji na stro-
nie: www.grupetto.pl

SPR INTEM

Owsianka dla Justyny
O tym, że sezon narciarski dawno się już skończył świadczy najdobitniej 
najnowszy news na oficjalnej stronie internetowej Justyny Kowalczyk. Mi-
lionerka, była i przyszła mistrzyni, ale z permanentnego braku czasu jesz-
cze nie celebrytka, zdradza , że na śniadanie zajada się owsianką na wo-
dzie. Co więcej – bardzo jej to smakuje. Do tego jeszcze łyk mleka, łyżka 
dżemu i można trenować do obiadu. Pod takim menu podpisuje się obie-
ma rękami również trener Aleksander Wierietelny. Serwis nie podaje nie-
stety, czy trener również uwielbia owsiankę, czy tylko podsuwa ją Justy-
nie. Owsiankę lubią ponoć także piłkarze Sandecji, ale nie aż tak, żeby ją 
jeść. Tak czy inaczej, wkrótce okaże się, czy owsianka z dżemem, dorów-
na popularnością Małyszowej bułce z bananem.  (KW)

SMS

Rourke robi „prawko” Nowy sezon, nowe 
nadzieje, nowe opony

Polska nokautuje
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Na koniec tygodnia

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Piotr Naimski

A TO C IEKAWE.  Coraz wię-
cej więźniów ubiega się o odby-
cie kary pozbawienia wolności 
w domu. Strażnikiem jest wów-
czas elektroniczna bransoleta. 
Skazani, pochodzący z terenów 
górskich, nie mają takich możli-
wości. Namiastkę wolności ogra-
nicza im zasięg telefonii komór-
kowej. A właściwie jego brak.

Wi ę ź n i ow i e  p r z e by wa j ą c y 
w areszcie domowym zobowią-
zani są nosić elektroniczne bran-
solety, które bazują na łączności 
komórkowej. Dzięki „obroży” 
i specjalnym urządzeniom, mon-
towanym w domu skazanego, 
można śledzić każdy jego krok. 
System dozoru elektronicznego 
jeszcze do końca 2011 r. był tyl-
ko testowany. Od nowego roku 
z aresztu domowego mogą ko-
rzystać więźniowie z całej Pol-
ski. Teoretycznie, bo okazuje się, 
że system nie sprawdza się w te-
renach górzystych. 

– System dozoru elektronicz-
nego jest oparty o współdzia-
łanie ze wszystkimi sieciami 
komórkowymi – mówi gen. Ja-
cek Włodarski, dyrektor gene-
ralny służby więziennej. – Tam, 
gdzie nie ma zasięgu, skaza-
ny nie może odbywać kary, bo 
nie mamy szansy na stały z nim 
kontakt. Jest inne rozwiązanie 
problemu, ale droższe – namie-
rzanie z satelity gps. Dopóki 

obowiązuje ta ustawa, nie jest 
to jednak możliwe.

Od 2010 r. do końca ubie-
głego roku do Sądu Okręgowe-
go w Nowym Sączu wpłynęło już 
blisko 120 wniosków o możliwość 
odbywania takiej kary w domu. 
W tej chwili nadajnik obsługu-
je 35 skazanych. Ze względu na 
brak odpowiednich warunków 
technicznych aresztu domowego 
odmówiono 15 skazanym z rejo-
nu Podhala, Zakopanego i Nowe-
go Targu. Sędzia Paweł Gnutek, 
wiceprezes Sądu Okręgowego 
w Nowym Sączu widzi inne roz-
wiązanie problemu:

– Wystarczy zmienić na czas 
odbywania kary miejsce za-
mieszkania, które będzie speł-
niało wszelkie wymogi i warun-
ki techniczne.

Oczywiście właściwy zasięg 
komórkowy to nie jedyny waru-
nek, aby skazany uzyskał zgodę 
na areszt domowy. Ubiegać się 
o niego mogą więźniowie z lek-
kimi wyrokami, maksymalnie 
do roku pozbawienia wolności. 
Zgodę musi wyrazić także rodzi-
na odbywającego wyrok.

– Od początku 2012 r. o areszt 
domowy starało się 14 więź-
niów. W tym siedem wniosków 
zostało rozpatrzonych pozytyw-
nie – mówi Łukasz Chruślicki, 
oficer prasowy Zakładu Karne-
go w Nowy Sączu. – W pozosta-
łych przypadkach nie mogliśmy 

się zgodzić na areszt, ponie-
waż albo rodzina skazanego była 
temu przeciwna, albo nie były 
zachowane odpowiednie warun-
ki techniczne: słaby zasięg, brak 
toalety w domu. 

Mimo, że system nie sprawdza 
się w niektórych rejonach Polski, 
eksperci doceniają ekonomiczne 
zalety elektronicznego nadzoru. 
Miesięczne utrzymanie więźnia 
z bransoletą kosztuje podatników 
około 500 zł, podczas gdy w za-
kładzie karnym ponad dwa tysią-
ce złotych. A dla skazanych jest to 
namiastka wolności.

– Mam możliwość kontynu-
owania pracy – przyznaje pan 
Mariusz, skazany na pół roku 
wiezienia. – I, co najważniejsze, 
nie tracę kontaktu z rodziną oraz 
znajomymi.

W przyszłym roku ma zapaść 
decyzja odnośnie wprowadze-
nia aresztu domowego za pomo-
cą dozoru elektronicznego jako 
samodzielnej kary w polskim ko-
deksie karnym.

– System będzie musiał 
działać bez problemu w każ-
dym miejscu – mówi Stanisław 
Chmielewski, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści, który tydzień temu wizyto-
wał sądecki Zakład Karny. – To 
będzie się wiązało z kosztami 
jego modernizacji, ale jesteśmy 
na to przygotowani.

 MONIKA CHROBAK

Areszt domowy nie sprawdza 
się w górach

R E K L A M A

„Ochroniarz” egzorcysty 
- Ludzie nie chcą w to uwierzyć, ale złe duchy umieją np. wysyłać sms-y. 
Zdarza się, że dostaję wiadomość z numeru, którego nie widać, albo z nu-
meru 666 […]. Złe duchy nie żyją w czasie. Nienawidzą człowieka, dążą, by 
go zabić. Kuszą do grzechu, a jak już skuszą, to rozpoczyna się współpraca. 
Kiedy jednak skuszony się spowiada, to zły duch nie ma do niego dostępu 
– mówi dla tygodnika „Wprost” ks. Michał Olszewski, najmłodszy, 30-let-
ni, egzorcysta w Polsce. - Wierzę, że zło istnieje. Gdybym nie widział na wła-
sne oczy, pewnie trudno byłoby mi – jak zresztą wielu osobom – uzmysło-
wić sobie jego siłę. Ale to przekonuje również o istnieniu dobra, które jest 
mocniejsze – mówi DTS sądeczanin Arkadiusz Zbozień ps. Arkadio. Co łączy 
ich obu? Ks. Michał jest duchowym przewodnikiem i stałym spowiednikiem 
rapera, a Arkadio od jakiegoś czasu jego „ochroniarzem”. Historię Arkadia, 
któremu udało się przekuć młodzieńczy bunt w sukces, czytaj w następnym 
numerze DTS. Dołącz do listy e-mailingowej, a tygodnik będzie trafiać w for-
mie PDF wprost na Twoje biurko. DTS możesz pobrać również na stronie in-
ternetowej dts24.pl oraz na facebooku. Dołącz do naszych fanów!  (PEK)
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Zgorszenie hipokrytów
W 2008 r. premier Donald Tusk chciał zabić sędziego Howarda Webba za nie-
udolny i stronniczy - jego zdaniem - arbitraż w meczu Polska – Austria (za-
kończył się remisem 1:1). I choć słów premiera nie zarejestrowała schowana 
pod pazuchą komórka, lecz profesjonalna kamera dziennikarska, nikt nie żą-
dał wówczas postawienia rządu przed trybunałem haskim, nie groził wyklucze-
niem Polski z instytucji międzynarodowych, ani nawet nie sugerował odebrania 
nam prawa do organizacji Euro. Ba, główne media pohuczały sobie o tym incy-
dencie w porze największej oglądalności, czyli tuż po północy, a opiniotwórcza 
prasa zamieściła komentarz premiera na ostatniej stronie w kategorii „humor i 
rozrywka”. Gdy jednak sportowe emocje udzieliły się senatorowi Stanisławowi 
Kogutowi, święty gniew oburzenia przybiera rozmiary tsunami i tylko patrzeć 
jak lada moment odezwie się w tej sprawie prasa na Jamajce i  Wyspach Dzie-
wiczych. Na temat intencji i czystości sędziowania też wolimy się nie wypowia-
dać, bo więzienia pełne są arbitrów, którzy siedzą tam bynajmniej nie za uchy-
lanie się od płacenia alimentów. Nic tak jednak nie działa nam na nerwy jak 
widok burdel mamy wystawiającej świadectwo cnoty. (JARO)
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