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Okulary Markowych Producentów:

KOLEJNY NUMER „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO” UKAŻE SIĘ 10 MAJA

W wieku 9 lat zaczął palić papierosy, na 12 doszło zioło i inne używki.  –  Moje 
życie było jedną wielką imprezą. Chwila opamiętania przyszła, gdy miałem 17 lat 
- opowiada sądeczanin Arkadiusz Zbozień „Arkadio”. Dziś jest studentem 
dziennikarstwa, koncertuje, prowadzi rekolekcje i asystuje najmłodszemu 
egzorcyście w Polsce.  L STR. 6

R E K L A M A

Liczą się już tylko godziny...
do wielkiego otwarcia

Sobota,28 kwietnia 2012 godz.10.00
Serdecznie zapraszamy!

33-300 Nowy Sącz
ul. Rynek 16

Tel. 18 442 18 09
kom. 600 88 33 11

Dyrektorka szkoły skazana za mobbing  L str. 3

Nie można się wiecznie czołgać – historia 
byłego żołnierza na misji w Iraku L str. 8

60-lecie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu L str. A–D

Szczypiornistki Olimpii Beskid 
Gór-Stal w Superlidze  sport  L str. 14

ARKADIO 
- ochroniarz egzorcysty
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

W Nowym Sączu gościł Klaus Peter 
Schrenzer, członek Zarządu FMG Pol-
ska. W Strauss Caffe opowiedział on 
o strategii swojej firmy, zajmującej 
się m.in. funduszami emerytalnymi:

– Dostrzegam ogromny poten-
cjał na polskim i sądeckim rynku. 
Widać już wyraźnie, że w całej Eu-
ropie i świecie dotychczasowy sys-
tem emerytalny staje się niewydol-
ny. Model licznych rodzin, który był 
wiodący do lat 70. XX wieku prze-
stał obowiązywać i za kilkanaście lat 
nie będzie miał kto pracować na na-
sze emerytury. O tym już wszyscy 
wiedzą, problem tylko w tym, by 
odpowiednio wcześnie zareagować 
i samemu zacząć gromadzić środki 
na swoją emeryturę. To tak, jakby-
śmy oszczędzali pieniądze na rachun-
ku bankowym, tylko na lepszych 
warunkach. Dzięki obowiązującej 
od tego roku ustawie Indywidualne 

Konta Zabezpieczenia Emerytalne-
go pozwalają odliczać część zgro-
madzonych środków od podatku. To 
wyraźny sygnał rządu do przyszłych 
emerytów – dajemy wam ulgę, ale 
pamiętajcie, by zabezpieczać swoją 
przyszłość. W Polsce ten system do-
piero raczkuje. W Niemczech czy Au-
strii takie rozwiązania funkcjonują już 
od pół wieku i świetnie się sprawdza-
ją. Tym większy potencjał widzimy na 
polskim rynku.

Not. (MICZ)

Wesele artystów
Prof. Andrzej Szarek (54 l.), rzeź-
biarz, dyrektor artystyczny Ma-
łej Galerii w Nowym Sączu, stanął 
dwa tygodnie temu na ślubnym 
kobiercu. Wybranką jego serca 
jest Renata Szułczyńska (37 l.), 
malarka z Bielska Białej. Wesele 
w kameralnym gronie najbliż-
szej rodziny i przyjaciół odbyło 
się w Karczmie Galicyjskiej. Jak 
przystało na rodzinę Szarków 
było spontanicznie, energicz-
nie i muzycznie. Goście porwa-
li instrumenty, zaczęli wspólnie 
grać i śpiewać, odwołując się do 
tradycji zespołu RKD, który od 

lat tworzą bracia profesora, a on 
sam też od czasu do czasu weź-
mie gitarę do ręki. Tak też zrobił 
na swoim weselu.

Andrzejowi Szarkowi i jego 
żonie życzymy twórczych in-
spiracji na nowej drodze życia.

Redakcja DTS
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KONKURS DTS I WYDAWNICTWA ZNAK

Zadebiutuj prawdziwą historią 
W życiu spotykamy wielu ludzi, którzy potrafią bezinteresownie pomagać, 
działać na rzecz innych. Niejednokrotnie łamy DTS gościły takich wielkich 
bohaterów. Jesteśmy przekonani, że o nich warto mówić i przedstawiać in-
nym. Do tego zachęcamy również naszych Czytelników.

Wraz z Wydawnictwem Znak organizujemy konkurs na najciekawsze opowia-
danie ph.: „Najlepszym lekarstwem na złamane serce jest oddać je innym”. To 
motto pochodzi z książki „Bliżej słońca” Richarda Paula Evansa – która może stać 
się źródłem inspiracji do napisania pracy. Chcemy przyjrzeć się lokalnemu środo-
wisku, dlatego teksty mają opowiadać o dobru, jakie jest wokół nas. A może to Ty 
jesteś bohaterem i chcesz przelać swoje refleksje, doświadczenia na papier? Cze-
kamy na Wasze prace do 17 maja. Należy je wysyłać na adres e–mail redakcja@
dts24.pl lub dostarczyć bezpośrednio do redakcji (Nowy Sącz ul. Żywiecka 25). Opo-
wiadanie nie powinno przekroczyć dwóch stron maszynopisu (ok. 5 tys. znaków). 

Najciekawsze prace opublikujemy na łamach DTS, a na zwycięzców cze-
kają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Znak.  (RED)

Danuta Szaflarska 
o Kosarzyskach 
Skąd te chochliki u Pani w oczach?

– Bo się cieszę wszystkim. Mam 
97 lat, ale myślę do przodu: robię 
plany, pracuję, gram w teatrze...
Coś jeszcze sprawia Pani radość?

– Zbudowałam domek w Kosa-
rzyskach. Uwielbiam tam odpo-
czywać, chociaż martwię się, że tak 
strasznie zniszczyli te lasy. Bo ob-
sypywali je trucizną z samolotów, 
żeby zniszczyć robactwo. Zamiast 
zostawić tę robotę dzięciołom. I do-
szło do tego, że zaczęły padać dziki, 

sarny... A rysie zeszły do wsi, mimo 
że ryś unika człowieka. Ja też się ze-
tknęłam w lesie z rysiem, jak zbie-
rałam grzyby. Kiedy się dowie-
działam, że w Kosarzyskach zrobili 
asfaltową szosę przez wieś, to przez 
18 lat tam nie pojechałam. Bo wie-
działam, że przyjadą ludzie z mia-
sta i będzie hałas, chuligaństwo, 
pijaństwo. To była porządna wieś, 
domów nie zamykano. Na szczęście 
nie jestem przy samej drodze, tyl-
ko w lesie, i bardzo lubię tam być. 
A najbardziej sama.

 (Fragment rozmowy z Danutą 
Szaflarską, Tygodnik Powszechny 
nr 15/08.04. nr 12)

3,5 mln zł kosztowa-
ło wybudowanie 

Parku Sportowo–Rekreacyj-
nego Czarny Potok w Krynicy–
Zdroju. Na terenie 2,5 ha zna-
lazły się boiska sportowe, plac 
zabaw, skatepark i miasteczko 
rowerowe.

 15,3 litrów krwi odda-
li ochotnicy, którzy 

wzięli udział w niedzielnej akcji 
zorganizowanej w JRP w Nowym 
Sączu „Ognisty Ratownik – Go-
rąca Krew”. 

200 wykonawców za-
prezentuje się „na 

żywo” w MCK „Sokół” w ramach 
Europejskich Dni Operowych 
(11–15 maja). 500 – jeżeli liczyć 
tych, których będzie można oglą-
dać podczas transmisji przed-
stawień. Organizacja imprezy to 
koszt ok. 800 tys. zł, 85 proc. sta-
nowi dotacja unijna. 

202 cm mierzy dwukrot-
na mistrzyni świa-

ta w siatkówce Rosjanka Jekatie-
rina Gamowa. Prawdopodobnie 
wystąpi w sobotnim meczu Rosja 
– Chorwacja w Nowym Sączu.

6000 uczniów w po-
wiecie przystąpi-

ło do egzaminów gimnazjalnych. 
Dziś (26 kwietnia) ostatni z trzech 
dni zmagań, które mają zadecy-
dować, do jakiej szkoły średniej 
uda im się dostać. 
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Na wokandzie

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

„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

Oszukała blisko 150 osób na łącz-
ną kwotę 12 mln zł. Sąd Okręgowy 
w Nowym Sączu skazał ją na 9 lat 
więzienia. 

Takim wyrokiem zakończył się proces 
Moniki B.B., właścicielki limanow-
skiej Kancelarii Finansowo–Ubez-
pieczeniowej, którą założyła w wie-
ku 23 lat. Kobieta kusiła klientów 
dużymi zyskami z lokat. W dwa ty-
godnie mieli zarobić nawet 18 pro-
cent włożonej sumy. Ludzie sprze-
dawali więc mieszkania, zaciągali 
kredyty, pożyczali pieniądze od ro-
dziny. Monika B.B. nie oszczędziła 
nawet ojca dziewczynki, który zbie-
rał pieniądze na operację córki. Za-
proponowała, by wszystkie dotych-
czasowe oszczędności zainwestował 
u niej. Początkowo wypłacała klien-
tom odsetki. Piramida runęła, kiedy 
w 2009 r. wpłatami nowych klien-
tów nie było możliwości spłacenia 
starych inwestorów. Wtedy Monika 
B.B. przestała odbierać telefony, uni-
kała kontaktów z ludźmi, a na policję 
wpłynęły pierwsze skargi od oszuka-
nych. Po ostatecznym zatrzymaniu, 

w trakcie przesłuchań Monika B.B. 
całą winę próbowała zrzucić na Pawła 
K., z Biura Ubezpieczeń Finansowych 
w Sosnowcu. 

 – W związku z pomówieniami 
oskarżonej Paweł K. przesiedział 
w areszcie śledczym półtora mie-
siąca – mówiła podczas rozpra-
wy 19 kwietnia sędzia Anna Hevler. 
– Nigdy nie przeprosiła go za to, co 
zrobiła. Z zimną krwią oskarżyła 
niewinnego człowieka, w sytuacji 
kiedy żona Pawła K. była w zagro-
żonej ciąży, wcześniej po ciąży bliź-
niaczej, gdzie jedno z dzieci zmarło. 
Oskarżona o tym wszystkim dosko-
nale wiedziała i nie wycofała z nie-
prawdziwych wyjaśnień. W ocenie 
sądu są pewne granice, które ża-
den człowiek nie może przekroczyć. 
Taka postawa świadczy o wysokim 
stopniu demoralizacji oskarżonej. 

Na liście poszkodowanych przez 
Monikę B.B. są lokalni politycy, sa-
morządowcy, lekarze czy prawni-
cy. Rekordzista zainwestował 700 
tys. zł. Zgodnie z wyrokiem Sądu, 
Monika B.B. ma zwrócić im pie-
niądze. Problem w tym, że w toku 

śledztwa nie udało się ustalić, co się 
z nimi stało. 

– Wysłaliśmy listy do 80 cen-
trali bankowych z prośbą o odna-
lezienie rachunków, skrytek i kont 
inwestycyjnych Moniki B.B. – tłu-
maczy prokurator Krzysztof Bre-
niawski. – Sprawdziliśmy w biurach 
maklerskich. Pieniędzy nie odna-
leźliśmy. Oskarżona milczy w tej 
sprawie. 

– Straciłam ponad 40 tys. zł 
– mówi jedna z poszkodowanych, 
która pojawiła się na odczytaniu wy-
roku. – Już nie wierzę, że kiedykol-
wiek je odzyskam. Podejrzewam, że 
część jest gdzieś schowana. Ludzie 
potracili domy, pozaciągali kredyty. 
Teraz wielu z nich nie ma za co żyć. 

Poszkodowane jest także towa-
rzystwo ubezpieczeniowe, którego 
nazwę Monika B.B. bezprawnie wy-
korzystała, aby uwiarygodnić prze-
stępczą działalność. 

Wyrok jest nieprawomocny. Sąd 
skazał również męża Moniki B.B. 
na rok więzienia w zawieszeniu na 
3 lata za próbę zacierania śladów 
przestępstwa.  (MCH)

9 lat więzienia dla Moniki B.B.

– Nikt mi nie wróci żony, a dzieciom 
matki. Nie doczekałem się od dy-
rektorki słowa przepraszam – mówi 
mąż Bernadety Gnieckiej (47 l.), na-
uczycielki, która w styczniu 2010 r. 
popełniła samobójstwo, bo nie mo-
gła dłużej znieść upokorzeń ze stro-
ny byłej już dyrektorki Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Podobinie (gm. 
Niedźwiedź). 20 kwietnia limanowski 
sąd uznał Annę A. za winną psychicz-
nego znęcania się nad pracownicą 
i skazał na 2 lata więzienia w zawie-
szeniu na 5 lat. 

Nauczycielka pozostawiła list, 
w którym wyznała, że dyrektorka 
przez wiele lat poniżała ją i upoka-
rzała w obecności innych. 

– Zastraszała i groziła zwolnie-
niem dyscyplinarnym w przypadku 

najmniejszego przewinienia – mó-
wił sędzia Marcin Drozd. – Zarzucała 
brak kwalifikacji zawodowych, sto-
sowała nadmierną i nieuzasadnioną 
kontrolę. Anna A. wykorzystywała 
swoją pozycję do upokarzania też in-
nych nauczycieli. Wielu z nich płakało 
z jej powodu. Zeznania te pochodziły 
głównie od byłych nauczycieli, którzy 
odeszli ze szkoły lub są już na emery-
turze. Po śmierci Bernadety Gniec-
kiej do kuratorium oświaty dociera-
ły kolejne skargi na byłą dyrektorkę.

Zgodnie z decyzją sądu Anna A. 
ma też zakaz zajmowania stanowisk 
kierowniczych w placówkach oświa-
towych przez 5 lat. Jak twierdzi mąż 
zmarłej, ten wyrok jest ogromnie 
ważny nie tylko dla niego, ale i dla in-
nych nauczycieli. 

– Może już nie będą szkalowani 
– mówi ze łzami w oczach. 

Była dyrektorka ma zapłacić mu 
również 5 tys. zł odszkodowania i po-
kryć koszty sądowe. 

– W przypadku śmierci najbliż-
szej osoby, żaden wyrok nie jest sa-
tysfakcjonujący – dodaje pełno-
mocnik męża Bernadety Gnieckiej, 
adwokat Marek Śliz. – Ale jest za-
sadny i raczej nie będziemy skła-
dać apelacji. 

Anna A. po tym jak przestała peł-
nić funkcję dyrektorki placówki, zo-
stała zatrudniona w Urzędzie Gminy 
Niedźwiedź, który sprawuje nadzór 
nad szkołą. W procesie cywilnym 
mąż zmarłej Bernadetty G. domaga 
się od tego urzędu zadośćuczynienia 
w kwocie 600 tys. zł.  (MCH)

Dyrektorka szkoły skazana za mobbing

R E K L A M A
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Nieletni złodzieje 
12 i 11–latek z Nowego Sącza po-
dejrzewani są o kradzież z garażu 
przedłużaczy elektrycznych oraz 
200 sztuk metalowych z rur. Wpa-
dli w ręce policji w momencie, kie-
dy próbowali sprzedać skradzione 
rzeczy na skupie złomu. Nieletni za 
swój czyn odpowiedzą przed Sądem 
Rejonowym Wydział III Rodzinny 
i Nieletnich.

Pies na tropie babci 
Wnuczka powiadomiła policję, że 
jej 93–letnia babcia wyszła rano 18 
kwietnia z domu i nie wróciła. Kobie-
ta jest chora, ma problemy z chodze-
niem i zaniki pamięci. Rodzina niepo-
koiła się więc, że staruszka może nie 
pamiętać drogi powrotnej. 93–latkę 
odnalazł tego samego dnia policyjny 
pies tropiący. 

Pijany kierowca 
szkolnego autobusu 
Policjanci drogówki 19 kwietnia 
zatrzymali do rutynowej kontro-
li szkolny autobus. Sprawdzili stan 
techniczny pojazdu, jak i trzeźwości 
kierowcy. Jak się okazało prowadził 
gimbus, mając 0,6 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. Prze-
woził ośmioro uczniów. 33–letniemu 
kierowcy zatrzymano prawo jazdy 
i pobrano krew do dalszych badań.

Potrącona na pasach
Na oznakowanym przejściu dla pie-
szych, w okolicach dworca PKP przy 
ul. Kolejowej w Nowym Sączu, ko-
bieta zostaje potrącona przez sa-
mochód. Sprawca ucieka z miejsca 

wypadku. Zdarzenie ma miejsce 11 
kwietnia o godz. 15.30. Policji do tej 
pory nie udało się ustalić winowaj-
cy. – W związku z zaistniałą sytu-
acją zwracamy się do ewentualnych 
świadków tego zdarzenia drogowego 
lub osób, które posiadają jakąkolwiek 
wiedzę związaną z tym zdarzeniem 
o kontakt z policją. Prosimy dzwo-
nić na numer alarmowy 997 lub na 
nr tel. (18) 442 42 04 – Wydział Ruchu 
Drogowego KMP Nowy Sącz – ape-
luje Paweł Grygiel, rzecznik sądec-
kiej policji. 

Nie oddamy wam 
telewizji TRWAM
Posłowie Solidarnej Polski Arkadiusz 
Mularczyk i Andrzej Romanek, de-
klarując, że stoją w obronie katolic-
kich mediów i telewizji TRWAM, zor-
ganizowali marsz, w którym wzięło 
udział ponad tysiąc osób! Zebrali się 
pod kościołem św. Kazimierza w nie-
dzielę, gdzie trwała msza św. w in-
tencji katolickich mediów, a następ-
nie przeszli do Rynku, podnosząc 
hasła: „Nie oddamy wam telewizji 
TRWAM” czy „Wolna Polska – wol-
ne media”. Swój protest wyrażały 
głównie osoby starsze, ale w tłumie 
nie zabrakło całych rodzin z dziećmi. 

Internet dla 50+
Biblioteka Publiczna w Kryni-
cy–Zdroju organizuje kurs „O fi-
nansach w… bibliotece” dla osób 
w wieku 50+, które chcą nauczyć 
się wykorzystywać internet w życiu 
codziennym – dokonywać przele-
wów, wykupić ubezpieczenie miesz-
kania, obliczyć raty kredytu, zrobić 

zakupy w sklepie internetowym czy 
oszczędnie zarządzać domowym bu-
dżetem. Projekt jest adresowany do 
mieszkańców Krynicy i całej gminy. 
Spotkanie informacyjne odbędzie się 
9 maja, w środę, w czytelni Bibliote-
ki (ul. Nowotarskiego 1), szczegóło-
we informacje na stronie interneto-
wej www.bibliotekakrynica.pl.

[i]  Sądeczanie na Forum 
Budownictwa 

W weekend w hotelu Grand Nosal 
w Zakopanem podczas Forum Bu-
downictwa przedstawiciele sądec-
kich firm odebrali medale i odznaki 
za zasługi w tej dziedzinie gospodarki. 
Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda 
Nowaka oraz prezesa firmy RAMEX, 
Roberta Ramsa uhonorowano Złotą 
Odznaką za Zasługi dla Spółdzielczości 
Bankowej, a prezesa firmy Wiśniow-
ski – Andrzeja Wiśniowskiego – Zło-
tym Medalem za Długoletnią Służbę. 

[l]  Zatrudnienie 
moim celem

Pod takim hasłem odbyły się w Kry-
nicy–Zdroju I Targi Edukacji i Pracy, 
skierowane do uczącej się młodzie-
ży, jak i poszukujących pracy. Pod-
czas targów swoją ofertę zaprezen-
towało 11 pracodawców i 9 instytucji 
szkoleniowej. Imprezie towarzyszyło 
otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodo-
wego, kolejnej jednostki utworzonej 
w ramach projektu „OHP jako reali-
zator usług rynku pracy” współfi-
nansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

[k]  V Konkurs Wiedzy 
Ekonomicznej 

Kamil Kocoń – uczeń Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Krynicy–
Zdroju zajął I miejsce w V Konkursie 
Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów 
szkół średnich "Europa Środkowo–
Wschodnia: procesy transforma-
cji, europejskiej integracji, partner-
skiej współpracy", organizowanym 
przez Państwową Wyższą Szkołę Za-
wodową w Nowym Sączu. Drugie 
miejsce zajął Marcin Tischner z II LO 
w Nowym Sączu, a trzecie – Karol 

Olszowski z I LO w Nowym Sączu. 
W finale konkursu znalazło się 34 
najlepszych uczniów z regionu. Zdo-
bywcy pierwszych trzech miejsc 
otrzymali nagrody, m.in. notebo-
oki, tablety, wyjazd do Brukseli po-
łączony ze zwiedzaniem Parlamentu 
Europejskiego oraz stypendia w wy-
sokości: 1500, 1200 i 1000 zł.

[k]  Prezent na 700–lecie
Rytro doczekało się swojej hali spor-
towej. Otwarty w ubiegłą sobotę 
obiekt ma pełnowymiarowe boiska 
i może pomieścić na trybunach 300 
osób. Jest również miejsce na saunę 
i siłownię. Mieszkańcy niewielkiej 
gminy czekali na tę inwestycję kil-
kanaście lat. Kiedy już zabrano się do 
dzieła, praca poszła błyskawicznie. 
Budowa trwała 1,5 roku. Generalnym 
wykonawcą inwestycji był ABM So-
lid S.A. z Tarnowa. – To będzie jed-
na z wizytówek gminy i cieszę się, 
że udało się oddać halę w roku na-
szego jubileuszu – mówi wójt Ry-
tra Władysław Wnętrzak. Całkowity 
koszt inwestycji to 7,6 mln zł. Rytro 
otrzymało na to zadanie około 3 mln 
zł unijnego dofinansowania z Mało-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Gmina dołożyła do in-
westycji 4,5 mln zł. Budowa hali dała 
też pracę lokalnym przedsiębiorcom. 
Stolarkę okienną i drzwiową zamon-
towała firma AL–plast, której wła-
ścicielem jest Jacek Cieśla, a jednym 
z podwykonawców była firma re-
montowo–budowlana Tadeusza Pió-
ro z Łabowej. 

Obóz dla utalentowanych 
Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w ra-
mach projektu DiAMEnT prowadzi 

do 18 maja rekrutację uczestników 
do II edycji Letniej Szkoły Młodych 
Talentów (LSMT). Bezpłatny obóz 
naukowy w zakresie: matematyki, 
przedsiębiorczości, technologii in-
formacyjno–komunikacyjnych i ję-
zyka angielskiego kierowany jest do 
uczniów małopolskich szkół ponad-
gimnazjalnych i 3 klas gimnazjal-
nych, uzdolnionych i zainteresowa-
nych wymienionymi przedmiotami. 
LSMT odbędzie się w Nowym Sączu, 
w dwóch terminach: 30 czerwca –7 
lipca 2012 r. dla grup: matematycz-
nej i języka angielskiego oraz 7 lipca 
– 14 lipca 2012 r. dla grup: informa-
tycznej i przedsiębiorczości. Szcze-
gółowe informacje na: http://www.
diament.edu.pl. 

[l] Panie wielkiego serca 
Maria Ruśniak i Iwona Sokołow-
ska–Sromek zwyciężyły w plebi-
scycie „Człowiek Wielkiego Serca 
2011”, który po raz trzeci zorgani-
zowało Stowarzyszenie Nowosądec-
ka Wspólnota. Celem plebiscytu jest 
wyróżnienie i nagrodzenie osób cie-
szących się szacunkiem, które pra-
cują z wielkim poświęceniem dla 
drugiego, potrzebującego człowie-
ka. Organizatorzy konkursu poka-
zują ludzi, którzy anonimowo po-
magają innym. Do tegorocznej edycji 
plebiscytu zgłoszono 38 kandydatów. 
Na podstawie ilości kuponów i po za-
poznaniu się z uzasadnieniami prze-
słanymi przez zgłaszających, kapituła 
konkursu wybrała dziesięć osób, któ-
re walczyły o tytuł „Człowieka Wiel-
kiego Serca 2011”. Byli to ks. Stani-
sław Olesiak, Danuta Cabak–Fiut, 
Maria Ruśniak, Zofia Wcisło, Do-
rota Hedwig, Krystyna Korzelska, 

Tydzień w skrócie
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Niepokój wśród części studentów 
WSB–NLU w Nowym Sączu wy-
wołała informacja, że ich rok aka-
demicki może wydłużyć się do 10 
miesięcy, i zamiast 1 października, 
rozpoczną go 1 września. – To nie 
jest fair, mam nadzieję, że sprawa 
się wyjaśni. Każdy z nas ma plany. 
Trzy miesiące wakacji wielu stu-
dentów poświęca na pracę, by za-
robić na czesne. Miesiąc dłuższy 
rok akademicki to również dla nas 
dodatkowy koszt – mówią studenci, 
którzy poinformowali nas o plano-
wanych zmianach. – Taka propozy-
cja została przedstawiona Radzie 

Uczelnianej – przyznaje rzecznik 
prasowy WSB–NLU Tadeusz Wę-
grzyński. – Jest ona podyktowana 
zmianami organizacyjnymi roku 
akademickiego. Zgodnie z regula-
minem nie może zostać podjęta bez 
zgody Rady. O szczegółach sam nie 
jestem w stanie teraz powiedzieć, 
bo zostaną przedstawione podczas 
dzisiejszych [25 kwietnia – przyp. 
red.] obrad Senatu, na które za-
proszeni zostali przedstawiciele 
studentów. Rzecznik prasowy za-
uważa jednocześnie, że projekt za-
rządzenia dotyczącego organizacji 
roku akademickiego nie odbiega 
od dotychczasowych standardów. 
– Widać z niego wyraźnie, że czym 
innym jest czas trwania roku aka-
demickiego, co ma wpływ na zali-
czanie roku studiów, a oddzielną 
sprawą jest organizacja zajęć. Te 
powinny rozpocząć się jak zawsze 
1 października. Ostateczna wersja 
zarządzenia zostanie opublikowa-
ne w najbliższych dniach. Do spra-
wy wrócimy.  (EDU)

Nie tak dawno dało się słyszeć in-
formacje, że spółka Browar Grybów 
Dystrybucja Sp. z o.o. szykuje się do 
wejścia w tym roku na giełdę. Tym-
czasem wczoraj w Gorlicach zapla-
nowano pierwszą licytację czterech 
działek o łącznej powierzchni pra-
wie 2,8 ha oddane spółce w użyt-
kowanie wieczyste, a będące wła-
snością gminy Grybów. 

Na dwóch działkach znajdują się 
obiekty browaru i one również 
podlegają licytacji. Wystąpili o nią 
liczni wierzyciele browaru. War-
tość nieruchomości razem z po-
datkiem VAT wyliczono na prawie 
5 mln 900 tys. Cena wywoław-
cza to ¾ tej sumy (4,4 mln). Długi 

browaru, którego właścicielami 
od 2005 r. są Słowacy Ivan i An-
drej Chovaniec miałyby wynosić 
prawie 3 mln zł. 

Tymczasem nie było sympto-
mów, że firma jest poważnie za-
dłużona. W ubiegłym roku otwarta 
została oddzielna spółka Pilswe-
iser w Rosji. Pilsweiser Moskwa 
posiada wyłączność na sprzedaż 
piwa w Rosji, Kazachstanie i Bia-
łorusi. I to piwo na Wschód jest 
nadal eksportowane. W Krako-
wie otwarto firmowy ekskluzyw-
ny sklep, a właściciele zapewnia-
ją, że browar pracuje normalnie. 
Warto dodać, że licytacja dotyczy 
tylko nieruchomości, a nie całego 
majątku spółki. (BOG)

OGŁOSZENIA DROBNE

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

W Zabrzeży - budynek użytkowy 
pilnie sprzedam. Cena 350 tys. 
tel. 501 738 698

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRO-
JEKTOWE (budynki mieszkalne, 
usługowe) 608 036 191, 
698 347 214, 18 446 31 46
www.anabiuroprojektowe.pl

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
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„Momo umie tak słuchać, że ludzie 
bezradni nagle dobrze wiedzą, czego 
chcą. Albo, że nieśmiali nagle czują się 
swobodnie i odważnie”. Któż z nas ro-
dziców nie chciałby mieć takiego daru 
jak bohaterka powieści Michaela Ende-
go, by móc zrozumieć uczucia i proble-
my targające naszymi dojrzewający-
mi dziećmi. 

Cicha obecność mamy
Drogi rodzicu, może warto na 

chwilę wrócić do czasu, kiedy sam 
byłeś nastolatkiem i przypomnieć so-
bie, kto z dorosłych i w jakich sytu-
acjach udzielał ci wsparcia. Może to 
była mama, której nieraz już sama 
obecność w domu wystarczyła – tak 
po prostu bez słów. Może wspar-
ciem było zaufanie ze strony rodziców 
– bez dopytywania, podejrzliwości. 
Gdy ufali, wstyd było nie dotrzymać 
słowa. Może inni też potrafili wysłu-
chać, jak Momo, i zrozumieć. 

Takt i dyskrecja 
Jako rodzice z pewnością chcemy 

wspierać nasze dzieci, ale nie zawsze 
potrafimy stworzyć odpowiedni kli-
mat, w którym nastolatek zaufał-
by bezgranicznie i w naszej obecno-
ści odkryłby odpowiedzi na pytania 
swojego życia, stawałby się coraz bar-
dziej odważniejszy, pewniejszy siebie, 
chciałby być sobą. Takt i dyskrecja ze 
strony mamy i taty w ważnych dla 
nastolatkach momentach, jak zako-
chanie, czy pierwsza wizyta chłopca 
w domu dziewczyny, są niezwykle 
budujące. Bez dogadywania, bez wy-
śmiewania, ale traktowany z powagą 
i szacunkiem nastolatek czuje się bez-
piecznie. Wsparciem dla niego mogą 
być również rozmowy na tzw. trud-
ne tematy: miesiączka, pornografia, 
masturbacja, alkohol itp. 

Akceptacja uczuć 
Wielu rodziców nie potrafi jednak 

przypomnieć sobie sytuacji otrzy-
manego wsparcia i, być może, nie 
wiedzą, jak teraz pomóc swojemu 
dziecku. Warto w tym momencie 
uświadomić sobie, że okazywania 

wsparcia można i trzeba się nauczyć. 
Nieliczni tylko umieją to robić intu-
icyjnie. Wskazówki:

 Zaakceptuj silne uczucia nasto-
latka, nazwij jej (zakochanie, złość, 
gniew, wściekłość) i ukierunkuj jego 
zachowanie;
X  Reaguj spokojem i cierpliwością na 

zarzuty. Odpowiadaj bez podnosze-
nia głosu, bez obwiniania. Potwierdź 
, że rozumiesz. Nazwij uczucie: od-
rzucony, nieakceptowany itp.;

X  Daj w fantazji, jeśli czegoś nie mo-
żesz dać w rzeczywistości. Kiedy 
nastolatek np. narzeka, że ma bar-
dzo dużo nauki i brakuje mu cza-
su na inne sprawy, powiedz: „Ach, 
wyobraź sobie, że jest już po egza-
minach i możesz poleniuchować”;

X  Mów zwięźle, krótko i konkretnie 
(zanim coś powiesz – przemyśl);

X  Pracuj nad swoimi reakcjami – ucz 
się opanowywać swój gniew;

X  Przerwij rozmowę, jeśli nastolatek 
ubliża ci. Wyjdź i ochłoń, po czym 
żądaj wyjaśnienia i szacunku.

A teraz zastanów się, jak można 
okazać zrozumienie nastolatkowi, 
który wścieka się i mówi: „Straciłem 
przyjaciół i to przez ciebie! W sobotę 
wszyscy byli u Wojtka na imprezie, 
tylko nie ja ta, bo mi nie pozwoliłaś!”. 
Zamiast reagować złością i mówić: 
„I dobrze, że nie byleś, wiem, że nie 
obeszło się tam bez alkoholu i papie-
rosów” powiedz, nie zaprzeczając 
uczuciom: „Pewnie jesteś wściekły. 
Żal ci, że tam nie byłeś”.

Zadanie domowe:
Wybierz jeden ze sposobów wspie-

rania swojego nastolatka i zastosuj 
w tym tygodniu.

Spróbuj spokojnie zareagować na 
to, co mówi twoje dziecko. Przede 
wszystkim skup się na nazwaniu 
uczuć. 

Pamiętaj! Nastolatek to wielki 
skarb. Należy go szanować.

HALINA CZERWIŃSKA
edukator i pedagog w Fundacji „Ostoja” 

w Nowym Sączu, pedagog Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Sączu

Informacje | Edukacja

Przedwakacyjna Szkoła dla Rodziców (3)

Jak wspierać nastolatka 

Rok akademicki od 1 września?

Nieruchomości Browaru 
Grybów pod młotekTadeusz Dobek, Anna Szczepanik–

Dziadowicz, Zofia Kubisz oraz Iwo-
na Sokołowska-Sromek.

[k]  Ambasador 
Marki Konspol

Rita Cosby, gwiazda amerykańskiej 
telewizji, podczas swojej dwuty-
godniowej wizyty w Polsce, gościła 
również w firmie Konspol, gdzie ode-
brała honorowy tytuł Ambasadora 
Marki Konspol (na zdjęciu z Tomacz-
kiem Bednarkiem i Kazimierzem Pa-
zganem). Przypomnijmy, że orga-
nizatorami przyjazdu Rity Cosby na 
Sądecczyznę byli: Bogdan Węgrzy-
nek, Krzysztof Wikar i Marek Plichta.

Tragiczna śmierć 
księdza
Zmarł ks. Wojciech Łowczowski 
(31 l.), wikariusz parafii pw. św. 
Elżbiety w Starym Sączu. Praw-
dopodobnie popełnił samobój-
stwo. Jego ciało znaleziono na 
plebanii 19 kwietnia.
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W wieku 9 lat zaczął palić papiero-
sy, na 12 doszło zioło i inne używki. 
– Moje życie było jedną wielką im-
prezą. Chwila opamiętania przyszła, 
gdy miałem 17 lat – opowiada są-
deczanin Arkadiusz Zbozień „Arka-
dio”. Dziś jest studentem dziennikar-
stwa, koncertuje, prowadzi rekolekcje 
i asystuje najmłodszemu egzorcyście 
w Polsce ks. Michałowi Olszewskie-
mu, którego poznał, tworząc utwór 
dla boksera Tomasza Adamka.

Mikrofon z Reala 
Osiedle Wojska Polskiego. Arek 

jest młodym szczylem, któremu 
imponują starsi koledzy. Na szczę-
ście nie tylko wystawaniem pod 
klatką schodową i piciem piwa. 
Obok alkoholu, papierosów i zio-
ła, pojawia się muzyka, która po 
kilku latach pozwala mu przejrzeć 
na oczy.

– Panuje taki właśnie stereotyp, 
że chłopcy z blokowisk, to tylko im-
prezują, ale ten mit sam się obala. 
Nie mieszkam już na Wojska Pol-
skiego. Każdy z moich kumpli wy-
brał pewną drogę rozwoju. Zoba-
czymy, gdzie ona nas zaprowadzi 
– opowiada Arek.

Jego droga rozwoju swój począ-
tek ma właśnie na WP. W wieku 12 
lat zaczyna pisać teksty. Na prymi-
tywnym sprzęcie powstają pierw-
sze hip–hopowe utwory.

– Pamiętam, że robiliśmy wtedy 
zrzutkę na mikrofon. Kupiliśmy go 
za 20 zł w Realu. Dla nas, wtedy, to 
było coś – wspomina. 

Rapuje o tym, co dla niego „tu 
i teraz” jest prawdą, co jest waż-
ne. W tamtym czasie najważniejsze 
były imprezy, które spowodowały 
między innymi, że zawalił szkołę. 

– Nastoletni wiek buntu – tym to 
tłumaczę. Teraz, gdy widzę chło-
paczków, którzy tylko jarają i my-
ślą o zabawie, to jest mi przykro. 
Ale rozumiem ich w stu procentach 
– mówi Arkadio. 

Chrześcijaństwo z pazurem
Dziś dla niego Prawda jest jed-

na. Opamiętanie przychodzi po pię-
ciu latach. Na swojej drodze spoty-
ka jezuitę o. Fabiana Błaszkiewicza, 
który sprawuje posługę w kościółku 
kolejowym w Nowym Sączu. Wcze-
śniej wiara dla Arka nie ma znacze-
nia, a chrześcijanin jawi się mu jako 
grzeczny chłopczyk w przykrót-
kich wąskich spodenkach, klęczą-
cy przed ołtarzem z ładnie złożony-
mi rączkami. 

– Wstydziłem się wiary. Oj-
ciec Fabian pokazał mi chrześci-
jaństwo, jakiego potrzebowałem. 
Buntownicze. Z pazurem. Chrze-
ścijanin jako gość, który ma swo-
je marzenia, pasje. Dzięki Fabb-
sowi zapragnąłem rozwijać swój 
talent. Tworzyć – wyznaje Arkadio. 

Prawdziwy sukces
Jego życie zmienia się o 180 stop-

ni, podobnie jak teksty, które pisze. 

Brat Arka – Kamil zakłada wydaw-
nictwo MO–REcords i promuje go. 
Pierwsza płyta, koncerty i… spe-
cjalne nagranie dla boksera Toma-
sza Adamka. 

– Od tego czasu wszystko ukła-
da się zupełnie inaczej. Na mojej 
drodze pojawiają się ludzie i zda-
rzenia, które pchają mnie naprzód 
– opowiada Arek. – Tak też było 
z Tomkiem. Gdzieś przeczytałem 
o nim i jego mocnej wierze. Wielki, 
silny gość, który bez zażenowania 
mówi o Bogu. Zainspirował mnie. 

Ale gdy padła propozycja od 
brata, bym napisał dla niego mo-
tywacyjny utwór, nie miałem na to 
ochoty. Jestem przeciwnikiem pi-
sania dla kogoś piosenek, gdy nie 
znam tej osoby. Ale sprawy same 
się potoczyły. 

Otwiera internet, a tam pierw-
sza informacja – „Adamek przed 
walką”. Otwiera pocztę e–mailową, 

a tam list od kumpla, który pisze, że 
zna księdza, który jest przyjacielem 
Adamka. Aż strach otworzyć lodów-
kę, by nie wyskoczył z niej bokser.

– Ten Adamek nagle się poja-
wił i później wszystko prowadziło 
ku niemu. Pomyślałem: Boże, jeśli 
to Twoja sprawka, znajdź dojście, 
bo ja w tej sprawie nic nie robię, 
nie jestem przekonany – opowia-
da Arek. 

Kilka dni później jest już na spo-
tkaniu z przyjacielem boksera, ks. 
Michałem Olszewskim, który tele-
fonicznie kontaktuje się z Adam-
kiem i przedstawia propozycję 
Arka. Wszystko idzie jak z płatka, 
a utwór „Prawdziwy sukces” zy-
skuje uznanie Tomka i promuje pły-
tę „Najlepsze przed nami” (2011). 

– Odbierałem też pozytywne 
sygnały od innych. Pisali, że słu-
chają tekstu przed ważnymi w ich 
życiu wydarzeniami i nabierają 

motywacji do działania. Cel swój 
osiągnąłem – mówi Arkadio. 

Zło istnieje naprawdę 
Spotkanie z ks. Michałem Ol-

szewskim przynosi kolejne nowe 
wyzwania, przed którym staje dziś 
Arkadio. Jeździ z nim na rekolekcje 
i opowiada młodym o swoim życiu, 
dając świadectwo, że warto pomna-
żać swoje talenty, żyć pasją. 

– Pewnie wielu kpi ze mnie. Ale 
wolę, żeby na mnie bluzgali za to, cze-
go jestem pewien. A jestem pewien 
tego, co robię. Kiedy miałem 12 lat 
i brałem mikrofon do ręki, nie widzia-
łem w tym żadnego celu. Po prostu 
chciałem się wyżyć. Ale dziś cenię so-
bie to doświadczenie, bo dzięki niemu 
jestem tu, gdzie jestem. Prawda, jaką 

odkryłem w wieku 17 lat, trwa na-
dal i to jest inspirujące – mówi Arek. 

Dodaje, że Bóg postawił na jego 
drodze jeszcze jedną posługę. Po-
maga ks. Michałowi Olszewskie-
mu przy egzorcyzmach. Sercanin 
jest bowiem najmłodszym – 30–let-
nim – egzorcystą w Polsce. 

– Z tym nie ma żartów. Widzia-
łem, jak ludzie mdleją podczas mszy 
albo krzyczą czy bezwiednie za-
sypiają. Podczas seansu czasem 
w cztery osoby nie jesteśmy w stanie 
utrzymać opętanego, nad którym 
ksiądz się modli. Pomoc ks. Olszew-
skiemu jest dla mnie umocnieniem 
wiary. Wiem, że zło istnieje, ale do-
bro jest silniejsze. I zwycięża – opo-
wiada „ochroniarz” egzorcysty. 

KATARZYNA GAJDOSZ

R E K L A M A

R E K L A M A

Arkadio – ochroniarz egzorcysty 
Ludzie i pasje

Arkadiusz Zbozień, Arkadio – ur. 
w 1990 r. w Nowym Sączu, stu-
dent dziennikarstwa w Krakowie; 
napisał ponad 200 utworów, na-
grywał z raperami z całej Polski, 
bierze udział w bitwach freestylo-
wych, zajął drugie miejsce w „Bi-
twie o Harlem” w 2010 r. w War-
szawie. Na swoim koncie ma trzy 
płyty: „Zdolny do wszystkiego”, 
„Nikt, nigdy”, „Najlepsze przed 
nami”. Ta ostatnia została pły-
tą roku 2011 w konkursie na www.
chrzescijanskiegranie.pl Więcej na 
www.arkadio.info

FO
T.

 W
O

JC
IE

CH
 S

O
W

A



726 kwietnia 2012   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI
R E K L A M A

Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Od 2008 roku wdrożono w Szpi-

talu Specjalistycznym im. Ję-

drzeja Śniadeckiego Sys-

tem Zarządzania Jakością ISO 

9001:2008, który jest między-

narodową normą określają-

cą wymagania, które powinien 

spełniać system zarządzania ja-

kością w organizacji.

W tym roku odbył się już 4 
audyt niezależnej międzyna-
rodowej firmy, która oceni-
ła pozytywnie wdrażanie oraz 

przestrzeganie instrukcji i pro-
cedur związanych z ISO. 

CO DAJE ISO? 
Między innymi obliguje do 

transparentności działań. Wszel-
kie działania w zakresie zarządza-
nia muszą być udokumentowa-
ne i co najważniejsze przejrzyste. 

Prowadzone są regularne 
(w postaci ankiet) Badania Sa-
tysfakcji Pacjentów, po przebiegu 
których analizowane są wszyst-
kie informacje. Na ich podstawie 

wprowadzane są udogodnie-
nia i zmiany, które służą wszyst-
kim pacjentom. Na ich podstawie 
wprowadzono w Szpitalu wiele 
zmian. Przykładem jest edukacja 
pacjentów – na każdym oddzia-
le w widocznym miejscu (tabli-
ca ogłoszeń) dostępna jest Karta 
Praw Pacjenta, w której zawarte 
są wszelkie niezbędne informacje. 

– Od kilku lat wychodzimy 
naprzeciw naszym pacjentom. 
Wdrażane normy ISO pozwala-
ją nam regularnie podwyższać 

jakość świadczonych usług. Słu-
chamy naszych pacjentów, wy-
ciągamy wnioski z prowadzonych 
badań i wprowadzamy zmiany 
– mówi dyrektor naczelny Artur 
Puszko. 

Sprawdzana jest również regu-
larnie jakość sprzętu medycznego. 
Każdy ma tak zwany „paszport”, 
w którym znajdują się wszyst-
kie informacje dot. serwisowania, 
przeglądów i stanu urządzenia. 

Prowadzone są również re-
gularne szkolenia personelu 

podnoszące kwalifikacje. Odby-
wa się ich około 300 w ciągu roku.

– Przy wdrażaniu norm ISO, 
otrzymuje się specjalny Certy-
fikat, który potwierdza prze-
strzeganie wszelkich procedur. 
Jest on ważny przez okres 3 lat, 
po tym czasie następuje audyt 
działalności i tzw. recertyfika-
cja. W obecnej chwili właśnie 
taki proces przeszliśmy – mówi 
Agnieszka Gargula, pPełnomoc-
nik ds. zintegrowanego systemu 
zarządzania. 

W kwietniu WOŚP przekazał 

w ramach swojej akcji najnowo-

cześniejszy sprzęt medyczny, 

który służy noworodkom na Od-

dziale Pediatrycznym w szpitalu. 

W ramach Programu Niein-
wazyjnego Wspomagania Odde-
chu u Noworodków – Infant Flow, 
WOŚP przekazał szpitalowi naj-
nowszy sprzęt medyczny.

W Polsce rodzi się rocznie ok. 
25000 noworodków przed upły-
wem 37 tygodnia ciąży. Grupa 
tą nazywana jest wcześniakami, 
wymagają one szczególnej troski 
i opieki, gdyż nie są w pełni przy-
gotowane do życia w nowym śro-
dowisku. Z tej grupy ok. 20000 
wcześniaków ma problemy z od-
dychaniem i wymaga wspomagania 
oddechu lub zastosowania oddechu 
sztucznego. Podstawową metodą 
leczenia zaburzeń oddychania u no-
worodków była wentylacja mecha-
niczna, która niosła wiele powikłań 
i wymagała intubacji. 

Od tego roku dzięki WOŚP nie 
ma potrzeby takiego leczenia, gdyż 
zakupiony i przekazany sprzęt do 
szpitala pozwala na bezinwazyjną 
wentylację noworodków.

Oddział Pediatryczny otrzy-
mał również Holter ciśnieniowy, 

w skrócie ABPM (ang. Ambula-
tory blood pressure monitoring) 
– przyrząd do całodobowego mo-
nitorowania ciśnienia tętniczego 
krwi. Składa się z mankietu do za-
kładania na ramię oraz sprzężone-
go z nim rejestratora. Wszystko od-
bywa się zdalnie i rejestrowane jest 
komputerowo, co pozwala na bar-
dzo dokładne analizy.

Już w grudniu 2011 roku lądo-

wisko dla helikopterów zostało 

wpisane do ewidencji lądowisk 

jako lądowisko przystosowane 

do startów i lądowań śmigłow-

ców. Od tego dnia rozpoczęło 

oficjalnie funkcjonować. 

Chwilę po uzyskaniu wszyst-
kich pozwoleń nowe lądowisko 
zostało już wykorzystane, pierw-
szym lotem przetransportowano 
dziecko do Krakowa. Od tamte-
go czasu z lądowiska korzystano 

kilkakrotnie, co pokazuje jak 
potrzebny jest tego typu obiekt 
w regionie.

Oficjalne otwarcie nastąpi 27 
kwietnia. 

Lądowisko dla helikopterów 
znajduje się naprzeciwko Szpita-
la (róg ulicy Krańcowej i Bulwa-
ru Narwiku). Obiekt dysponu-
je betonową płytą do lądowania 
o wymiarach 35 na 35 m. Jest 
wyposażony w oświetlenie na-
wigacyjne i urządzenia umożli-
wiające lądowanie w warunkach 

ograniczonej widoczności. Mogą 
startować i lądować na nim śmi-
głowce o dopuszczalnej masie 
startowej MTOM do 5700 kg.

Szpital regularnie pozysku-

je fundusze z dotacji europej-

skich oraz innych źródeł ze-

wnętrznych na rozwój obiektów 

i ich modernizacje. Obecnie 

trwa budowa oddziału onko-

logicznego, który będzie jed-

nym z najnowocześniejszych 

w Polsce. 

– W powiecie nowosądeckim 
mieszka ponad 200 000 osób, któ-
re korzystają z różnego rodzaju 
usług medycznych. Część z tych 
osób leczonych jest onkologicz-
nie w różnych miastach w Pol-
sce. Od przyszłego roku będą 
mogli leczyć się w Nowym Sączu 
pod okiem najlepszych specjali-
stów – mówi dyrektor naczelny 
Artur Puszko, i dodaje: Posiada-
nie takiego ośrodka jest bardzo 
ważne, ze względów prewen-
cyjnych, szybko wykryta choro-
ba zwiększa szanse na jej wyle-
czenie. A takie działania planuje 
regularnie przeprowadzać. 

Planowane uruchomienie Od-
działu Onkologicznego to począ-
tek przyszłego roku.

ZARZĄDZANIE NA SZÓSTKĘ

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
pamięta o najmłodszych

Ciśnieniowy monitoring

Infant Flow

Oddział onkologiczny 
– we wrześniu zakończenie budowy

Lądowisko dla helikopterów – po modernizacji

Szpital położony jest 
w pobliżu 

centrum miasta, 
przy ul. Młyńskiej. 

Więcej szczegółowych 
informacji na: 

www.szpitalnowysacz.pl
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– Wychodziliśmy do pracy, nie ma-
jąc pewności, czy wrócimy do bazy 
– opowiada Marcin Bednarek. Przez 
dwa lata całonocne bombardowania, 
nieustanne zamachy, krew i śmierć 
były jego życiem na misji w Iraku. 
Po powrocie do Warszawy porzu-
cił służbę wojskową i podjął decy-
zję o przeprowadzce. Teraz prowa-
dzi wraz z przyjaciółmi Bacówkę nad 
Wierchomlą. 

Mówi, że wojna nauczyła go poko-
ry. – Nie wszystko zależy od czło-
wieka. Dziś jesteśmy, jutro nas nie 
ma – mówi Marcin.

Służba okupiona krwią
Mieszkańcy Iraku próbowali 

normalnie żyć, dostosowując się do 
warunków wojny. Żołnierze, wy-
chodząc do pracy, nie mieli pew-
ności, czy wrócą do bazy. 

– To praca dla ludzi odpornych 
i wytrwałych psychicznie. Pamię-
tam, jak byliśmy narażeni na atak 
snajpera. Cały czas chodziliśmy zgię-
ci w pół czy czołgaliśmy się. Po pew-
nym czasie ta trauma minęła. Dotar-
ło do nas, że przecież można założyć 
hełm czy kuloodporną kamizelkę. Nie 
daje to gwarancji przeżycia, ale nie 
można się przecież przez całe życia 
czołgać – opowiada Marcin. 

Widział niejedną śmierć. Jego ko-
ledzy planowali, co będą robić po po-
wrocie z misji. Obiecywali sobie, że 
więcej czasu poświęcą rodzinie. Wie-
lu nie dotrzymało tych obietnic. Zgi-
nęli na służbie. Mimo to Marcin misję 
w Iraku traktuje jak doświadczenie, 
a nie piętno, które nieodwracalnie 
odcisnęło się na jego życiu. 

– Ta służba jest okupiona krwią 
– mówi. – Życie jest bardzo kruche. 
Jak człowiek sobie to uzmysławia, 
łatwiej podejmuje trudne, ale waż-
ne decyzje. Warto ten krok zrobić 
w odpowiednim momencie, bo nie-
kiedy jest już niestety za późno.

Góry przetrwania
Wrócił z misji i coraz częściej 

zadawał sobie pytanie: Co dalej? 
W końcu zdecydował się porzu-
cić Warszawę, dobrą pracę i wraz 
ze swoją partnerką przejął prowa-
dzenie Bacówki nad Wierchomlą.

– To była decyzja bardzo trud-
na, ale gruntownie przemyślana 
–wspomina. 

Od 15. roku życia bardzo dużo 
czasu spędzał w górach. Wspinał 
się po Tatrach, Alpach. Lubił ryzy-
ko. Nabyte w górach umiejętności 
z pewnością pomogły mu przetrwać 
trudne chwile w Iraku.

– Nigdy nie lubiłem momentu 
powrotu z gór do stolicy. Wysia-
dałem rano na dworcu centralnym. 
Widziałem ten pęd, bieganinę i na-
chodziła mnie refleksja: Dokąd to 
wszystko prowadzi?

Lekka improwizacja 
Jesienią 2009 r. para przeję-

ła schronisko od poprzednich 

właścicieli. Początki nie były jed-
nak łatwe. Każdy dzień był ko-
lejną próbą zmierzenia się z nową 
rzeczywistością.

– Pamiętam jak chciałem pod-
grzać wodę i pogubiłem się z za-
worami w kotłowni – wspomina 
z uśmiechem. – Jeden z tury-
stów długo czekał namydlony 
pod prysznicem, zanim dosze-
dłem, co trzeba przekręcić i w ja-
kiej kolejności, aby polała się cie-
pła woda. W międzyczasie turysta 
zaliczył strumień zimnej wody. 
Ale na szczęście wypoczywają-
cy w schronisku byli bardzo wy-
rozumiali. W końcu to nie pen-
sjonat czy hotel górski. Lekka 

improwizacja jest jak najbardziej 
na miejscu. 

Bacówka jest jednym wiel-
kim domem dla turystów. Wie-
lu z nich staje się jego stałymi by-
walcami. Prowadzenie schroniska 
to – zdaniem nowych właścicie-
li – ich sposób na życie, a nie po-
mysł na biznes. Nie jest jednak 
usłany różami. 

– Jak komuś się wydaje, że 
schronisko to jest taka romantycz-
na przygoda w pięknych, dziewi-
czych górach, to niestety się myli 
– mówi Marcin. – Trzeba obsłużyć 
turystów, a ruch w sezonach jest 
naprawdę bardzo duży. Cały dzień 
jesteśmy w pracy. 

Przez pierwsze miesiące było jej 
tak dużo, że nawet nie miał chwi-
li dla siebie i dziewczyny. Dopiero, 
gdy w zeszłym roku dołączyła do 
nich dwójka przyjaciół, mogli nie-
co zwolnić. 

Powrót do korzeni
Są jednak nieocenione zale-

ty wypoczynku w beskidzkiej ba-
cówce. Dla wielu turystów daje 
ona możliwość choć na chwilę ode-
rwanie się od swoich codziennych 
problemów.

– Za każdym razem, kie-
dy przyjeżdża turysta z dużego 
miasta, widzę ten obłęd w jego 
oczach – mówi Marcin. – Dopiero 

po kilku dniach zaczyna się wyci-
szać. Łapie oddech. Tutaj jest czas 
na autentyczną rozmowę, ludzie 
stopują i przychodzi moment re-
fleksji. Jak nie ma natłoku infor-
macji i bodźców dookoła, potra-
fimy nawet rozmawiać sami ze 
sobą. Tutaj problemy mają zupeł-

nie inny wymiar. Zastanawiamy 
się na przykład, jak usunąć drze-
wo, które zwaliło się na drogę. 
I to jest fajne. Życie zwalnia. Pod-
czas spacerów lubimy rozpozna-
wać ślady jelenia, wilków czy lisa. 
Taki powrót do korzeni. 

To jednak nie oznacza, że nie 
pojawiają się wątpliwości, czy za-
mieszkanie w schronisku było 
słusznym posunięciem. 

– Musimy liczyć się z konse-
kwencjami tej śmiałej decyzji. 
Może już nie będzie po co wracać 
do Warszawy, bo człowiek w pe-
wien sposób odciął się od do-
tychczasowego życia. Pojawiają 
się trudne chwile, ale kiedy wy-
chodzę przed schronisko, spoj-
rzę dookoła, wszystkie wątpli-
wości mijają.

 

Dryfująca wyspa 
Z partnerką obiecali sobie, 

że kiedy znudzi im się widok, 
jaki roztacza się z ich tarasu, za-
czną się pakować. Ale póki co, na 
to się nie zapowiada. Dla Mar-
cina to najpiękniejszy widok 
w Beskidzie. 

– Przy inwersji temperatur, 
mgły są na dole, a my jesteśmy taką 
dryfującą wyspą nad nimi. Później 
jeszcze jedna góra, a dalej już Tatry.

Nocami zachwyca się rozgwież-
dżonym niebem i… ciszą. Tylko od 
czasu do czasu słychać pohukiwa-
nie sowy i wycie wilków. 

– To napawa ogromnym spoko-
jem i ładuje akumulatory. Człowiek 
zespala się z przyrodą – mówi Mar-
cin i dodaje refleksyjnie: – Czas ucie-
ka nam między palcami, zapomina-
my, co tak naprawdę jest w życiu 
ważne. Jeśli ktoś nie podejmuje de-
cyzji, to stoi w miejscu. Zmiany nas 
przecież rozwijają, pchają naprzód. 
Ja nie żałuję swojej decyzji. Warto 
zrobić ten pierwszy krok, aby zmie-
nić swoje życie na lepsze. 

MONIKA CHROBAK

Styl życia

NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 118811         18 440 75 74

pprrooffeessjjoonnaallnnee pprrzzeegglląąddyy tteecchhnniicczznnee

diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

R E K L A M A

Nie można się wiecznie czołgać
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Widział niejedną śmierć. Jego koledzy planowali, 
co będą robić po powrocie z misji. Obiecywali 
sobie, że więcej czasu poświęcą rodzinie. Wielu 
nie dotrzymało tych obietnic. Zginęli na służbie.

Czas ucieka nam 
między palcami, 
zapominamy, co tak 
naprawdę jest w życiu 
ważne. Jeśli ktoś nie 
podejmuje decyzji, to 
stoi w miejscu. Zmiany 
nas przecież rozwijają, 
pchają naprzód.
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60-lecie Pałacu Młodzieży 
w Nowym Sączu

Czas dla dzieci
W tym roku Pałac Młodzieży obchodzi jubileusz 60–lecia istnienia placówki. Od momentu powstania wiele się wydarzyło. Zmieniały się nazwy, 
struktury organizacyjne, ramy i formy działalności. Jednak wspólnym mianownikiem zawsze była organizacja wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży w taki sposób, aby mali sądeczanie mogli się rozwijać intelektualnie, artystycznie i społecznie. Rok 2012 jest dowodem na to, że 
idea stworzenia miejsca, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty, była i jest bardzo potrzebna. Dlatego obecna forma Pałacu Młodzieży jest nie 
tylko zwieńczeniem dotychczasowej 60–letniej działalności, ale także znakomitym momentem w historii placówki, który mobilizuje do dalszego 
nowoczesnego rozwoju w każdej dziedzinie edukacyjnej.
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60-lecie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
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Momentem zwrotnym w życiu Mło-
dzieżowego Domu Kultury stało się po-
wstanie Zespołu Regionalnego „Sąde-
czoki”. Został on założony w 1980 r., 
kiedy dyrektorem placówki była Ma-
ria Pacholarz. Współzałożycielami byli: 
Jerzy Gutowski i Jerzy Życzyński. Ze-
spół ma na swoim koncie liczne wystę-
py w kraju i za granicą, a podczas całe-
go okresu działalności odwiedził m.in.: 
Francję, Belgię, Niemcy czy Włochy.

Zespół Regionalny „Sądeczoki” 
brał udział w nagraniach dla Radia 
i Telewizji, w tym do programów 

„Na polską nutę” oraz „Polskie ABC”. 
W skład zespołu wchodzi ponad 150 
osób w wieku 6–18 lat. Choreografami 
są: Barbara Sławecka, Milenia Małec-
ka–Rogal, Marlena Sławecka i Małgo-
rzata Grodzka. Zespołowi towarzyszą 
kapele pod kierownictwem Jana Zyg-
munta. Z „Sądeczokami” współpra-
cują także: Joanna Bodziony, Andrzej 
Filas i Krzysztof Repetowski. 

Do dzisiaj zespół – dzięki szerokiej 
działalności artystycznej oraz częstym 
wyjazdom zagranicznym – jest uwa-
żany za ambasadora nie tylko Pałacu 

Młodzieży, ale także całego miasta 
Nowego Sącza. Jest jednocześnie jed-
nym z niewielu zespołów, który już od 
wielu lat kultywuje i promuje trady-
cje folkloru sądeckiego w tańcu, śpie-
wie i kulturze. 

Do dzisiaj przy Pałacu Młodzie-
ży w Nowym Sączu funkcjonuje Sto-
warzyszenie Miłośników Zespołu Re-
gionalnego „Sądeczoki”, którego 
zadaniem jest wspieranie wszelkich 
inicjatyw folklorystycznych, ale także 
imprez oraz wydarzeń realizowanych 
przez placówkę. 

H I S T O R I A . Jest rok 1952. W Domu Har-
cerza przy ul. Długosza 11 powsta-
je Dom Kultury Dzieci i Młodzieży 
w Nowym Sączu. Do dyspozycji ma 
zaledwie kilka niewielkich pomiesz-
czeń, ale to nie przeszkadza, by z de-
terminacją podjąć się artystycznej 
opieki nad utalentowanymi mło-
dymi sądeczanami. Misja trwa już 
60 lat. Dziś pod nazwą Pałacu Mło-
dzieży, w zupełnie innym budynku 
– w centrum miasta – jest realizowa-
na z ogromnymi sukcesami.

Historia PM w Nowym Sączu jest 
tak bogata, jak program, jaki obecnie 
oferuje uzdolnionej młodzieży. 

Nad Imperialem 
Od 1956 r. DKDiM rozpoczął dzia-

łalność w nowej siedzibie, na II piętrze 
kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 14, 
nad popularną restauracją i kawiar-
nią Imperial. Było to jednak miejsce, 
które z wielu względów nie odpo-
wiadało ani podopiecznym, ani tak-
że samym rodzicom. Do dyspozycji 
pracowników i uczniów pozostawa-
ła duża świetlica – która pełniła także 
rolę sali widowiskowej oraz projek-
cyjnej – oraz pracownie: plastyczna, 
fotograficzna oraz muzyczna. 

Do 1963 r. kierownikiem Domu 
Kultury Dzieci i Młodzieży w Nowym 
Sączu była Irena Olesiakowa. Po jej 
wyjeździe z Nowego Sącza kierow-
nictwo placówki 1 września 1963 r. 
przejęła Maria Pacholarz. Była jed-
nocześnie pierwszym długoletnim 
kierownikiem pełniącym swoje obo-
wiązki do 1990 roku. 

23 koła, 400 dzieci 
Na przełomie lat 1963/64 DKDiM 

zatrudniał 4 pracowników etatowych 
oraz 6 instruktorów w niepełnym 

wymiarze godzin. To najlepiej poka-
zuje, jak bardzo przez ostatnie 60 lat 
Pałac Młodzieży (ówczesny Dom Kul-
tury Dzieci i Młodzieży) rozwinął for-
my nauczania, a co za tym idzie także 
wielokrotnie zwiększył zatrudnienie 
kadry pedagogicznej. Trzeba jednak 
podkreślić, że już w tamtych czasach 
DKDiM mógł pochwalić się naprawdę 
imponującymi statystykami. Dzia-
łały w sumie 23 koła zainteresowań, 
na które uczęszczało ok. 400 dzie-
ci i młodzieży. Można było wówczas 
uczęszczać m.in. na zajęcia: języka 

niemieckiego; żywego słowa; pla-
styczne; muzyczne (mandolina, gi-
tara, akordeon); fotografii; rytmiki; 
w świetlicy oraz organizacji imprez 
masowych.

Pomimo bardzo trudnych warun-
ków lokalowych, placówka cieszy-
ła się ogromną popularnością, a co 
istotne, osiągała także wybitne efek-
ty w pracowni plastycznej, fotogra-
ficznej oraz w teatrze poezji. DKDiM 
organizował, a także brał udział 
w wielu wystawach i wydarzeniach 
kulturalnych. 

Przeprowadzka do centrum
W 1967 r. Dom Kultury Dzieci 

i Młodzieży w Nowym Sączu obcho-
dził 15–lecie istnienia. Ryszard Wol-
ny w imieniu władz miasta prze-
kazał na ręce inspektora Tadeusza 
Wysowskiego oraz kierownika pla-
cówki Marii Pacholarz klucze do no-
wego budynku przy ul. Rynek 14, 
gdzie do dzisiaj ma swoją siedzibę Pa-
łac Młodzieży. 

Przez lata wiele się zmieniło, 
a sam Dom Kultury Dzieci i Młodzie-
ży rozwijał kolejne formy nauczania. 

Przybywało podopiecznych, a zatem 
zmieniały się także potrzeby. Wyj-
ściem naprzeciw tych nowych ocze-
kiwań było przekształcenie w 1970 r. 
Domu Kultury Dzieci i Młodzieży 
w Młodzieżowy Dom Kultury w No-
wym Sączu. Nazwa, która do dzisiaj 
funkcjonuje w języku potocznym 
mieszkańców naszego miasta i jest 
synonimem rozwoju młodego po-
kolenia w niemal każdej dziedzinie 
i formie edukacyjnej.

Krok w XXI wiek
Okres między 1980 a 2007 r. to 

czas szczególny. To w tym czasie do-
konują się zmiany, które mają wpływ 
na rozwój placówki w XXI wieku. To 
wtedy powstały nowe formy działal-
ności oraz grupy i zespoły będące do 
dzisiaj wizytówką placówki, a jed-
nocześnie szeroką platformą rozwo-
ju artystycznego. 

W 1990 r. kierownictwo placów-
ki przejęła Stanisława Matusik. Był 
to początek wielu zmian na tym 
stanowisku. Już w 1992 r. funkcję 
dyrektora Młodzieżowego Domu 
Kultury w Nowym Sączu sprawo-
wała Wiesława Mazur. Od 1995 r. 
pełniącym obowiązki dyrektora zo-
stał Jerzy Gutowski, który w la-
tach 1997–1998 był także dyrekto-
rem placówki. 

W 1998 r. konkurs na nowego dy-
rektora Młodzieżowego Domu Kultu-
ry wygrała Milenia Małecka–Rogal, 
która do dzisiaj – z wieloma sukce-
sami i osiągnięciami – pełni tę funk-
cję. Jednocześnie wprowadziła Mło-
dzieżowy Dom Kultury w XXI wiek, 
stawiając nowe cele przed kadrą pe-
dagogiczną oraz wyznaczając nowe 
standardy w kształceniu młodego 
pokolenia. 

1952-2012

Dom, który rodzi talenty

Grupa teatralna

Koło fotograficzne Na świetlicy

Zajęcia plastyczne

Sądeczoki znane na cały świat

„Sądeczoki” w Chorwacji
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Przejawem prawdziwie artystycznej 
działalności Młodzieżowego Domu 
Kultury – w wymiarze plastycznym 
i malarskim – stała się Dziecięca Ga-
leria im. Stanisława Szafrana, która 
powstała w 2002 roku. Jej inicjato-
rem był Jerzy Gutowski, ówczesny 
wicedyrektor MDK. 

Zaczęło się od śmiałego pomy-
słu i bardzo ciężkiej pracy. Od sa-
mej inicjatywy powstania do uro-
czystego otwarcia Dziecięcej Galerii 
im. Stanisława Szafrana minęło wie-
le miesięcy. Był to czas wytężonej 
pracy nie tylko ekip budowlanych, 
ale także osób odpowiedzialnych 
za efekt końcowy wystroju całego 
wnętrza oraz jego urządzenie. 

***
Tak naprawdę, aby prace mogły 

ruszyć pełną parą, potrzebne były 
pieniądze. Udało się je zebrać dzię-
ki wsparciu Urzędu Miasta Nowe-
go Sącza, a także sponsorów i ludzi 
dobrej woli. Duże zaangażowanie 
Przewodniczącego Komitetu Ho-
norowego Andrzeja Chronowskie-
go, zaowocowało pozyskaniem 
pierwszego sponsora PZU S.A. Fir-
ma przekazała pierwszą dużą kwo-
tę opiewającą na 15 tys. zł, która po-
zwoliła na wykonanie pierwszych 
kroków prac adaptacyjnych na stry-
chu budynku Młodzieżowego Domu 
Kultury w Nowym Sączu. 

Kolejnym istotnym krokiem było 
nieodpłatne przekazanie przez są-
decką Firmę FAKRO kompletu okien 
dachowych. Ten gest miał ogromny 
wpływ na tempo prac budowlanych 
w Dziecięcej Galerii im. Stanisława 
Szafrana. Dzięki dobrej współpra-
cy Dyrekcji MDK w Nowym Sączu 
z rodzicami, powołano Społeczne-
go Kierownika Budowy. Został nim 
mgr inż Zbigniew Pinczer. 

***
Pierwszym kierownikiem Dzie-

cięcej Galerii im. Stanisława Szafrana 
był Antoni Reszkiewicz, ówczesny 
kierownik Działu Artystyczne-
go MDK w Nowym Sączu. Absol-
went Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie. Uzyskał dyplom 
w pracowni drzeworytu u prof. Je-
rzego Jędrysiaka. Uprawia malar-
stwo, grafikę, grafikę komputerową. 

Od 1 września 2003r. obowiązki 
Kierownika Dziecięcej Galerii im. 
St. Szafrana pełni Małgorzata Gro-
mala. Jest absolwentką Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Uzyskała dyplom z malarstwa. W la-
tach 1984–1993 zrealizowała 6 wy-
staw indywidualnych i brała udział 
w zbiorowych wystawach.

W ciągu 10 lat działalności gale-
ria zorganizowała ponad 130 wystaw 
zbiorowych, tematycznych oraz 25 
ekspozycji indywidualnych. Gale-
rie odwiedziło przeszło 40 tys. zwie-
dzających, zarówno grupy zorga-
nizowane – uczniowie sądeckich 
i pobliskich szkół, rodzice z dzieć-
mi, uczestnicy konkursów woje-
wódzkich i ogólnopolskich orga-
nizowanych na Galerii, uczestnicy 
zajęć Pałacu Młodzieży, jak i doro-
śli pasjonaci sztuki.

***
Galeria jest organizatorem trzech 

konkursów. Najstarszym z nich jest 
Wojewódzki Konkurs Twórczości 
Plastycznej Dzieci i Młodzieży Pla-
cówek Wychowania Pozaszkolne-
go. Dużym zainteresowaniem cieszą 

się również dwa przedsięwzięcia 
o zasięgu wojewódzkim: Konkurs 
Plastyczny „Ogród piękna, dobra 
i radości” oraz Przeglądu Plastycz-
nego „Anioł”, których pomysło-
dawcą i koordynatorem jest Małgo-
rzata Gromala.

***
Okres działalności w latach 1980–

2007 stał się początkiem nowego 
etapu w działalności Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Nowym Sączu. 
Wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
stawianym przez realia XXI wie-
ku sprawił, że cała placówka mu-
siała dostosować się do nowej sy-
tuacji i niemal nieograniczonych 
możliwości. Wykorzystanie ich stało 
się priorytetem dalszego działania. 
Rozwój to jednak nie tylko nowo-
ści, ale także kontynuacja słusz-
nych kierunków rozwoju, powsta-
łych w wyniku powołania do życia 
takich zespołów jak „Sądeczoki”, 
„Promyczki Dobra”, „Studio Pio-
senki” czy wspaniałej inicjatywy 
Dziecięcej Galerii im. Stanisława 
Szafrana. To wszystko sprawiło, że 
Młodzieżowy Dom Kultury zaczął 
dążyć w kierunku kolejnej zmiany. 
Kiedyś DKDiM zmienił się w MDK, 
a teraz przyszedł czas na... Pałac 
Młodzieży. 

Zespół dziecięcy „Promyczki Dobra” 
wniósł tyle radości do MDK, ile suk-
cesów. Działalność grupy zapocząt-
kowała współpraca placówki z Wy-
dawnictwem Diecezji Tarnowskiej 
„Promyczek”. 

„Promyczki Dobra”, a wcześniej 
„Promyczki” z Nowego Sącza, to ze-
spół dziecięcy działający od 1992 r. 
Przez długi czas „Promyczki” śpie-
wały lubiane piosenki pielgrzymko-
we i oazowe (płyty: „Jeden jest tylko 
Pan” – 1993, „To już pora na wigilię” 
– 1996, „Apostołowie radości” – 2000, 
„Śpiewnik Ucznia” cz.1 i 2 – 2003, Pio-
senki Promyczkowe – 2003). 

Założycielem i kierownikiem ze-
społu jest ks. Andrzej Mulka. Kie-
rownikiem artystycznym jest Mile-
nia Małecka–Rogal. Począwszy od 
1993 r. z zespołem pracowali instruk-
torzy ówczesnego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Nowym Sączu. 
Obecnie zespół znajduje się w struk-
turach organizacyjnych Pałacu Mło-
dzieży w Nowym Sączu, a opiekę nad 
nim sprawuję Wydawnictwo Diece-
zji Tarnowskiej „Promyczek”. Z gru-
pą „Promyczki Dobra” współpracują 
aktualnie: Agnieszka Ćwikła oraz Syl-
wia Tomaszewska. 

Zespół Wokalno–Taneczny „Pro-
myczki Dobra” koncertował wiele 
razy w kraju i za granicą m.in. w Wa-
tykanie z okazji imienin Jana Pawła II, 

w Sali W. Lutosławskiego przy TVP, 
w Sali Kongresowej czy w Zamku 
Królewskim. Nagrania zespołu czę-
sto goszczą na antenie wielu rozgło-
śni radiowych, m.in. Polskie Radio 
PR 1, Radio Maryja i wiele rozgło-
śni diecezjalnych. Zespół brał udział 
w programach TVP: „Ziarno”, „Cza-
sy”, „Między ziemią a niebem”, „Od 
przedszkola do Opola”. 

Po wielu latach działalności „Pro-
myczki Dobra” stały się symbolem 
dynamicznego rozwoju i doskona-
lenia talentów wokalnych oraz ta-
necznych. Dzięki wyjazdom zagra-
nicznym, m.in. do Watykanu czy 
Niemiec, zespół wyszedł poza grani-
cę ogólnopolskiej działalności, godnie 
reprezentując Pałac Młodzieży oraz 
miasto Nowy Sącz w kraju i poza nim. 

Rozpromienione 
i rozśpiewane 

Ks. Andrzej Mulka

Od śmiałego pomysłu 
do śmiałej twórczości

Galeria Dziecięca im. Stanisława Szafrana
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Biorąc pod uwagę 60–letnie do-
świadczenie w pracy pedagogicz-
nej oraz edukacyjnej, współcze-
sne oczekiwania stawiane przez 
nowoczesne sądeckie społeczeń-
stwo, zdecydowanie podnoszą po-
przeczkę formy i jakości działa-
nia. Dlatego już na początku XXI 
wieku pojawiły się tendencje do 
przekształcenia statusu placów-
ki z Młodzieżowego Domu Kul-
tury na Pałac Młodzieży w No-
wym Sączu. 

Takie działania miały na celu nie 
tylko podkreślenie standardów, ja-
kie od lat spełnia sądecka placówka, 
ale także ułatwienie dalszego roz-
woju, choćby poprzez nowe źródła 
pozyskiwania dodatkowych środ-
ków na działalność statutową. Dą-
żenia te od samego początku były 
wspierane przez Urząd Miasta No-
wego Sącza, jak i dyrekcję oraz pra-
cowników Młodzieżowego Domu 
Kultury. 

PAŁAC ROZWOJU 
Status „pałacu” był szansą na 

osiąganie kolejnych stopni rozwoju, 
a co za tym idzie, także na przedsta-
wienie jeszcze lepszej oferty eduka-
cyjnej dla dzieci i młodzieży z No-
wego Sącza i okolic. 

Przekształcenie Młodzieżowego 
Domu Kultury na Pałac Młodzieży 
w Nowym Sączu stało się możli-
we dzięki uchwale nr XI/155/2007 
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 
12 czerwca 2007r. Od dnia 1 wrze-
śnia 2007 roku oficjalnie placów-
ka funkcjonuje pod nazwą Pałac 
Młodzieży w Nowym Sączu, a jego 
siedziba nadal znajduje się przy ul. 
Rynek 14. 

Pałac Młodzieży w Nowym 
Sączu jest publiczną placówką 
oświatowo–wychowawczą dzia-
łającą w strukturach organizacyj-
nych Urzędu Miasta Nowego Są-
cza. Zadania i cele działalności są 
określone w Statucie Pałacu Mło-
dzieży w Nowym Sączu, sporzą-
dzonym w oparciu o ustawę z dnia 
7 marca 2005 r. w sprawie „Ra-
mowych statutów placówek pu-
blicznych” i rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie 
ramowych statutów placówek pu-
blicznych (Dz. U. nr 52 poz. 466 
z 2005 r.). Organem prowadzą-
cym jest Wydział Edukacji Miasta 
Nowego Sącza, natomiast organem 
nadzorującym jest Małopolskie 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
delegatura w Nowym Sączu.

BANK POMYSŁÓW
Obecnie do placówki uczęsz-

cza niemal 3000 dzieci i młodzie-
ży, którzy biorą udział w zajęciach 
139 kół zainteresowań. Liczba ta 
stale się zwiększa. Kadra pedago-
giczna liczy 43 osoby, a Pałac Mło-
dzieży zatrudnia także 10 pracow-
ników administracyjnych. 

Cały czas wdrażane są nowe 
pomysły edukacyjne, czego wy-
razem jest powstanie nowator-
skich programów kształcenia 
w ramach nowo powstałych kół 
tematycznych, m.in.: artotera-
pia; bajkoterapia; dziennikar-
stwo prasowe; dziennikarstwo 
radiowe; grupa akrobatycz-
na z elementami sztuk walk 
Wschodu. 

To tylko niektóre nowości, które 
pojawiły się w ofercie Pałacu Mło-
dzieży w Nowym Sączu w ostatnich 
latach. Warte podkreślenia są tak-
że stałe inicjatywy podejmowane 
przez sądecką placówkę: 
j  promowanie bogactwa tradycji 

i folkloru w kraju i za granicą 
przez występy zespołu regio-
nalnego „Sądeczoki” oraz lek-
cje regionalne prowadzone dla 
uczniów szkół sądeckich;

j  promowanie polskiej po-
ezji, także religijnej, po-
przez organizację wojewódz-
kich i regionalnych konkursów 
recytatorskich;

j  promowanie tradycyjnej kultu-
ry religijnej poprzez organiza-
cję ogólnopolskich konkursów, 
festiwali piosenki i poezji reli-
gijnej oraz działalność Zespo-
łu Wokalno–Tanecznego „Pro-
myczki Dobra”;

j  promowanie imprez kultu-
ralnych niekomercyjnych dla 
mieszkańców Nowego Sącza 
oraz okolic;

j  promowanie sztuki pod róż-
nymi postaciami poprzez or-
ganizację szeroko pojętych 
wystaw artystycznych w Ga-
lerii Dziecięcej im. Stanisława 
Szafrana;

j  promowanie twórczości dzie-
cięcej poprzez organizację wie-
lu imprez artystycznych – kon-
kursy i festiwale piosenki, 
konkursy recytatorskie, kon-
kursy teatralne;

j  promowanie historii sztuki po-
przez realizację lekcji dla dzieci 
i młodzieży w Dziecięcej Galerii 
im. Stanisława Szafrana;

MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW 
Istotnym wydarzeniem pod-

kreślającym szczególne zasługi 
Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu 
w kształceniu i wychowywaniu 
młodego pokolenia, było nada-
nie w roku szkolnym 2010/2011 
– przez Minister Edukacji Narodo-
wej Katarzynę Hall – tytułu Miej-
sca Odkrywania Talentów. Było 
to zwieńczenie wieloletnich sta-
rań o to, aby placówka spełnia-
ła nie tylko najwyższe standar-
dy edukacyjne, ale także aby była 
miejscem chętnie odwiedzanym 
przez uzdolnione dzieci i mło-
dzież. Stwarzanie nowych, coraz 
lepszych warunków do ich roz-
woju stało się przez 60 lat istnie-
nia najważniejszym celem reali-
zowanym przez kadrę placówki. 

Nowa nazwa, nowe standardy

Kierownicy i dyrektorzy 
placówki (1952-2012)

1.  Irena Olesiakowa 
– kierownik (1952-56r.)

2.  Maria Pacholarz 
– najpierw kierownik, a potem 
dyrektor (1956-90r.) 

3.  Stanisława Matusik 
– dyrektor (1990-92r.) 

4.  Wiesława Mazur 
– dyrektor (1992-97r.) 

5.  Jerzy Gutowski 
– P.O. dyrektora (1995-97r.) 

6  Jerzy Gutowski 
– dyrektor (1997-98r.) 

7.  Milenia Małecka-Rogal 
– dyrektor (1998 - do chwi-
li obecnej) 

Milenia Małecka-Rogal i Bożena Jawor podczas turnieju rodzin

Zespół Astral z PM w „Mam Talent”

Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”



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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285 – to kod Nowego Sącza w trzeciej edy-

cji ogólnopolskiego konkursu „Zagłosuj na 

swoje Miasto”, organizowanego przez Fun-

dację Muszkieterów „Place Zabaw Musz-

kieterów” z Poznania. To jej trzecia kampa-

nia społeczna tego typu. Rywalizacja toczy 

się o dwa kolorowe i nowoczesne place za-

baw (każdy o wartości blisko 30 tys. zł), fi-

nansowane przez Fundację. 

– Zachęcam sądeczan do udziału w kon-

kursie i głosowaniu na swoje miasto. Dzię-

ki Waszym głosom Nowy Sącz może być 

kolejnym miastem, w którym ufundowany 

przez Muszkieterów plac zabaw umili życie 

jego najmłodszym mieszkańcom – podkre-

śla Marek Feruga, prezes Grupy i  Funda-

cji Muszkieterów. – Żyjąc wśród lokalnych 

społeczności, jesteśmy ich częścią i mamy 

poczucie odpowiedzialności za to, żeby żyło 

im się coraz lepiej. Dlatego, aby odpowie-

dzieć na ich potrzeby, realizujemy takie ini-

cjatywy jak „Place Zabaw Muszkieterów”. 

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszło-

sci uda nam się wybudować place zabaw 

we wszystkich miejscowościach, w których 

jesteśmy obecni.

W ciągu czterech lat trwania akcji „Place 

Zabaw Muszkieterowie” Fundacja Muszkiete-

rów wybudowała 76 placów zabaw. W ubie-

głorocznym plebiscycie „Zagłosuj na swoje 

Miasto”, najwięcej głosów oddali mieszkań-

cy Słupcy oraz Głogowa i tam powstały place 

zabaw Muszkieterów. 

Szczegółowe informacje o zasadach gło-

sowania oraz regulamin konkursu można 

znaleźć na stronie www.placezabaw.musz-

kieterowie.pl.

Nowy Sącz ma piękne miejsce na lokali-

zację takiego placu. To Lasek Schwerteński 

nad Kamienicą, miejsce chętnie odwiedzane 

przez sądeczan także z dziećmi; miejsce, któ-

re jeszcze zyska na atrakcyjności, jeśli w nim 

powstanie takie miejsce zabaw. 

Urząd Miasta, popierając tę akcję, pod-

kreśla, iż wysłanie takiego sms–a  jest każ-

dorazowo suwerenną decyzją mieszkańców 

naszego miasta, którzy – nim go wyślą, mu-

szą sobie odpowiedzieć, czy warto „zainwe-

stować” w Nowy Sącz, w potencjalny plac za-

baw złotówkę (plus VAT).

Głosowanie trwa od 10 kwietnia 
do 31 maja br.

Mieszkańcy oraz sympatycy Nowego Są-

cza, jeśli zechcą, mogą zagłosować na 

swoje miasto, wysyłając sms–a  o  treści 

PLAC285 pod numer 7168. Koszt sms–a to 

1 (jeden) złoty plus VAT. W  głosowaniu 

mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

Na zaproszenie na wielkanocno–biznesowe 

śniadanie wiceprezydenta Jerzego Gwiż-

dża pofatygowała się czołówka sądeckich 

tygrysów – przedsiębiorców, tych najwięk-

szych, średnich i  najmniejszych. Spotka-

nie jest odpowiedzią Ratusza na zgłaszane 

przez biznesmenów niedosyty, brak okazji 

do częstszych rozmów z  władzami miasta 

o jego problemach, potrzebach i życzeniach 

przedsiębiorców.

Jerzy Gwiżdż podkreślił ścisłą symbiozę 

miasta z biznesem i  jego kondycją. Powodze-

nie przedsiębiorców, to miejsca pracy, to więk-

sza zasobność portfeli sądeczan, to dodatkowe 

– z obu źródeł – wpływy z podatków do budże-

tu i lepsza możliwość rozwoju miasta. To także 

pożądana jego promocja, dająca realne nadzie-

je na kolejnych przedsiębiorców, którzy zechcą 

związać się z naszym miastem i tu zainwesto-

wać swoje środki. Dodał, że w kolejnym rankingu 

miast, Nowy Sącz zajął trzecie miejsce w katego-

rii miast przyjaznych biznesowi i biznesmenom.

– Z jednej strony to aż trzecie, z drugiej – do-

piero trzecie... Chciałoby się, by było pierwsze, 

jak też by tę opinię wypowiedzieli i potwierdzi-

li nasi goście…

Jerzy Gwiżdż zapowiedział przygotowanie lo-

kalnego, sądeckiego systemu podatkowego pre-

ferencyjnego dla biznesmenów. Wśród rozważa-

nych nowości jest m.in. możliwa, pod pewnymi 

warunkami, ulga od nieruchomości, a także od-

pis od czynszu poniesionych nakładów w zajmo-

wanym lokalu, jeśli zwiększy się jego wartość. 

Oczywiście, nie brakło „nieśmiertelnego” te-

matu dla części biznesmenów, czyli niedostat-

ku miejsc parkingowych na sądeckiej starówce. 

Niemniej, w tej kwestii, zdania samych biznes-

menów były podzielone. Przeważyła opinia, iż 

możliwość zaparkowania w centrum jest waż-

na, ale ważniejsza jest umiejętność zmierzenia 

się handlowców i usługodawców z „niewidzial-

ną ręką” rynku i dostosowania swojej oferty do 

życzeń i oczekiwań klientów.

Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż poinformował 

o problemach na jakie napotykają ze strony nie-

których mieszkańców, a także konserwatora za-

bytków, kolejne próby zwiększenia liczby miejsc 

parkingowych. Niemniej powinno być ich więcej 

po wyprowadzeniu się strażaków z obecnej sie-

dziby przy ul. Grybowskiej, do nowej – przy ul. 

Witosa. Strażnica będzie przysposobiona do roli 

hali targowej, a na Maślanym Rynku zorganizo-

wany będzie parking. 

Atrakcyjniejszy stanie się też parking pod ba-

zyliką, jeśli uda się zrealizować projekt budowy 

schodów ruchomych. Urząd nie zarzucił pomy-

słu rozszerzenia parkingu pod „Panoramą”, a po 

pewnych zmianach organizacyjnych powinno ich 

przybyć też na placu pod skarpą na rogu ul. Pio-

tra Skargi i Bulwaru Narwiku. 

Gospodarz miasta zaproponował sądeckim 

biznesmenom wspólne akacje promujące ich fir-

my i wyroby oraz miasto. 

Z  ciekawym pomysłem wystąpił Wincenty 

Żygadło, który sugeruje powołanie kapituły da-

jącej prawo kupcom, usługodawcom i przedsię-

biorcom specjalnego oznaczenia swoich firm lu-

b/i produktów, będących dobrą marką Nowego 

Sącza. Podkreślił też, że miastu, także ulicy Ja-

giellońskiej, potrzeba kolejnych ciekawych po-

mysłów na upiększenie i  uatrakcyjnienie, by 

przyciągnąć do centrum gości i mieszkańców. 

Niegdyś kontrowersyjny rycerzyk pod zamkiem 

już nie budzi takich emocji, a spełnia swoją rolę 

i przyciąga w tamte tereny spacerowiczów.

Rozmawiano też o projekcie „Nowosądeckie-

go programu rozwoju przedsiębiorczości”, któ-

ry powstał przy współpracy samorządu miasta 

z przedsiębiorcami, a w najbliższych dniach tra-

fi do komisji Rady i na najbliższym posiedzeniu 

będzie głosowany. Dokument określa działania, 

jakie mogą podjąć władze miasta, by wspomóc 

przedsiębiorców. Jednym z  punktów jest po-

prawa komunikacji pomiędzy sądeckimi przed-

siębiorcami a  gospodarzami miasta. Odzew 

biznesmenów obecnych na śniadaniu był na-

tychmiastowy i  konkretny. Na wniosek Berna-

detty Argasińskiej, prezydent zobowiązał Mag-

dalenę Januszek–Gródek – dyrektora Wydziału 

ds. Przedsiębiorczości do przyspieszenia prac 

nad elektronicznym informatorem biznesowym 

dla miasta. Ten ma być gotowy w  lipcu. Ry-

szard Fryc zadeklarował, iż jego firma przygo-

tuje platformę internetową, która będzie forum 

informacji i wymiany poglądów sądeckich biz-

nesmenów. Na taki właśnie odzew: podpowie-

dzi, uwagi, a przede wszystkim wspólne rozwią-

zywanie problemów liczą gospodarze miasta. 

Po raz kolejny biznesmeni podkreślali ulot-

ną a jednocześnie wymierną kwestię sądeckie-

go patriotyzmu. Jest on istotną przesłanką do 

lokowania sądeckiego kapitału na naszym po-

dwórku, ale przy coraz bardziej drapieżnej kon-

kurencji, to może być za mało, by zatrzymać 

lokalnych przedsiębiorców. Propozycje prezy-

dentów, spotkania i  wspomniany Program, są 

konkretami wychodzącymi naprzeciw oczeki-

waniom biznesu.

Oczywiście, spotkanie nie ograniczyło się tyl-

ko do sądeckiego podwórka.

Kazimierz Pazgan niezmiennie wraca do 

kwestii gruntownej przebudowy polskiego sys-

temu podatkowego. Obywatele, poprzez sys-

tem ulg i  zwolnień podatkowych, powinni się 

poczuć odpowiedzialni sami za siebie. Powin-

niśmy też odważnie sięgnąć do rozwiązań tych 

krajów, którzy te kwestie mają za sobą, wdro-

żone rozwiązania sprawdziły się, a efekty sami 

możemy zobaczyć, dotknąć, ocenić. Wzorem 

w wielu kwestiach powinni być dla nas Niem-

cy. W swoich zabiegach oczekuje też wsparcia 

w samorządzie sądeckim. 

– Nie dzielmy biedy! – apelował Kazimierz 

Pazgan. –  Pomnażajmy kapitał i  inwestujmy 

w rozwój swoich firm, bo tylko tak możemy bu-

dować ich pomyślność i  pomyślność nasze-

go miasta!

Wskazywał też na coraz bardziej widoczne 

i niepokojące skutki przejścia polskich banków 

w  obce ręce. Nasze firmy, zwłaszcza te, któ-

re mogą być konkurencją dla zachodnich, mają 

coraz większe problemy z otrzymaniem kredy-

tów, bowiem w komisjach oceniających ryzyko 

zasiadają przedstawiciele central bankowych 

mieszczących się w innych krajach i pilnują in-

teresów swojego biznesu.

Ryszard Florek postawił tezę, iż w Nowym 

Sączu wśród części biznesmenów, kupców, ka-

dry urzędniczej dostrzega za mało kapitalizmu 

w… kapitalizmie. Widzi to w działaniu, w po-

stawie i zachowaniach, w których jest jeszcze 

sporo… socjalistycznego myślenia. Zapropono-

wał, co zostało natychmiast przyjęte przez Je-

rzego Gwiżdża, szkolenie dla urzędników ratu-

sza w tej kwestii. 

Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż zapewnił 

uczestników spotkania, iż będą one kontynu-

owane, a zaproponowane przez gości pomysły, 

jeśli tylko są realne, staną się faktami. 

– Tak życzeniem prezydenta Ryszarda No-

waka, jak i moim jest, by nasze relacje – ratusza 

z sądeckimi biznesmenami, były jak najlepsze. 

Łączy nas wspólny – na wielu płaszczyznach in-

teres i miasto, które jest potrzebne nam wszyst-

kim. W tych sprawach, które zależą od nas, zro-

bimy wszystko, by sądecki biznes mógł się 

rozwijać. Rozpoczęliśmy szereg działań i mamy 

w zanadrzu kolejne, by Nowy Sącz był jeszcze 

bardziej atrakcyjny dla naszych przedsiębiorców.

– Panie Przewodniczący, dla-

czego Pan robi zamach na 

herb z patronką miasta 

– świętą Małgorzatą?

– Ja? Nawet mi coś ta-

kiego przez myśl nie prze-

szło?! Po raz kolejny czytam 

uchwałę i uzasadnienie do niej, 

i nie mogę pojąć, jak ktoś na tej 

podstawie, i po naszych wyjaśnie-

niach na sesji, mógł wyciągnąć tak ab-

surdalny wniosek!?! Podkreślam z całą mocą: nie 

ma żadnego zamachu na nasz herb ze świętą! To 

jest historyczny znak naszego grodu. Św. Małgo-

rzata z Antiochii jest patronką sądeckiej fary od 

siedmiu wieków i historycznym znakiem miasta, 

a  narzucony przez austriackiego zaborcę herb 

z wieżami i rycerzem w bramie – jest epizodem 

w historii Nowego Sącza. 

– Jaka jest więc intencja wspomnianej 

uchwały Rady Miasta?

– Chcemy uporządkować wszystkie kwestie 

związane ze znakami i symbolami (weksyliami) 

miasta, czyli herbem, sztandarem, chorągwią, 

flagą, barwami, pieczęcią, którymi się posługuje 

lub może się posługiwać w przyszłości. Jak waż-

na jest to dziedzina w postrzeganiu, budowaniu 

tożsamości i wizerunku miasta, przekonują takie 

kompleksowe opracowania, jak to przygotowa-

ne dla Krakowa. Jest ono dla nas wzorem. Nadto 

chcemy się dostosować do obowiązujących prze-

pisów prawnych regulujących te kwestie. Ten 

rok – rok 720. rocznicy lokacji miasta – wydał 

się nam odpowiednim momentem. A pośrednio 

sprowokowała nas do działania dociekliwa są-

deczanka, która rok temu zwróciła nam uwagę, 

że stosowane przez nas barwy miasta, widocz-

ne na naszej miejskiej chorągwi, nie są barwa-

mi heraldycznymi. Dociekaliśmy, skąd wziął się 

ten róż…Okazało się, że na 700–

lecie miasta trzeba było szyb-

ko ustalić tę kwestię i  –  jak 

mi mówił ówczesny prezy-

dent Jerzy Gwiżdż –  przy 

jakichś zabytkowych doku-

mentach znaleziono sznur-

ki przy pieczęci w takich wła-

śnie kolorach: zieleń i róż. I tak 

zostało przyjęte, a  ten róż –  jak 

można przypuszczać –  był pierwotnie 

kolorem czerwonym, ale przez wieki wyblakł… 

Kolejną sprawą do uporządkowania jest sztan-

dar miasta. Ten, pod którym obecnie występu-

jemy, jest reliktem epoki minionej, przerobiony 

nieco do nowych potrzeb i wymogów przed 20 

laty. To, że jest podniszczony, to jedna sprawa, 

ale ważniejsza, że ma nieadekwatny napis. Jest 

na nim: „Rada Miejska”, a  naszym lokalnym 

parlamentem jest Rada Miasta. Nadto, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, czemu musimy się 

podporządkować, prawo do sztandaru ma mia-

sto. Oczywiście, „stary” sztandar znajdzie swo-

je miejsce w ratuszu. Ważnym argumentem do 

podjęcia tego działania jest też przygotowanie 

projektu nowego sztandaru, który byłby zgodny 

ze współczesną poetyką i estetyką i odwoływał 

się do Boga, honoru, Ojczyzny oraz ważnych dla 

sądeczan symboli naszego miasta.

–Herb ze święta Małgorzatą, choć 

niekwestionowany, też przypra-

wił, co bardziej dociekliwych 

sądeczan, o ból głowy…

–  Prawie… Co dociekliwsi 

dopatrzyli się niezgodności po-

między opisem herbu zawartym 

w  zarządzeniu MSW z  1938 r., 

a  uchwałą rady z  16 października 

1987 r., na podstawie której, jak sądzę, 

przygotowano projekt graficzny obowiązujący do 

dzisiaj.… W dokumencie z międzywojnia czyta-

my: (…) W polu błękitnym św. Małgorzata w ca-

łej postaci stoi na smoku zwróconym w prawo. 

Paszcza i ogon smoka zwrócone ku górze. Św. 

Małgorzata w koronie i aureoli, odziana w tuni-

kę i płaszcz, w prawej ręce trzyma palmę, w le-

wej krzyż skierowany ukośnie ku paszczy smo-

ka (…). Na współczesnym rysunku nasza święta 

trzyma insygnia w  niewłaściwych rękach. Nie 

ukrywam, że to była dla nas konsternacja. Do-

ciekliwi koledzy dotarli do autora projektu herbu, 

sądeckiego artysty Józefa Pogwizda, dopytując 

jak do tego doszło. Niestety, nie potrafi wyja-

śnić różnicy pomiędzy zapisami obu dokumen-

tów. Przyznał, że rysunek powstał w konsultacji 

ze św. pamięci prałatem Stanisławem Lisow-

skim. Rysując Józef Pogwizd oparł się na jednej 

z najstarszych pieczęci miejskich, na której wi-

dać taki właśnie układ. Nie znajdziemy odpowie-

dzi na te wątpliwości również w książeczce śp. 

mecenasa Jerzego Piechowicza – jednego z ini-

cjatorów przywrócenia miastu herbu ze świętą 

Małgorzatą, który opisał całą historię związaną 

z detronizacją rycerza w bramie. Zagadka pozo-

staje więc zagadką…

– Kiedy możemy oczekiwać wyników prac 

krakowskiego zespołu?

– To musi potrwać, ale bądźmy cierpliwi. 

To są sprawy, które powinny być prze-

badane dogłębnie i  kompleksowo. 

Widząc, jak nośna i delikatna jest 

sprawa naszych znaków, będzie-

my działać przy otwartej kur-

tynie, konsultując projekty, nim 

trafią pod obrady Rady i do za-

akceptowania przez komisję he-

raldyczną i  Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych.

Święta niezagrożona!
ROZMOWA z przewodniczącym Rady Miasta JERZYM WITUSZYŃSKIM

Zagłosuj na Nowy Sącz!

Więcej kapitalizmu w… kapitalizmie
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Cudze 
chwalicie…
Od 27 kwietnia do 6 maja na placu 

Szczepańskim w Krakowie będzie moż-

na oglądać wystawę „Wyjątkowa Ma-

łopolska”, na której nie zabraknie pre-

zentacji Starego Sącza. Wystawa jest 

wstępem do projektu kampanii rekla-

mowo–informacyjnej miasta. Następ-

nymi elementami tego zamierzenia jest 

strona w serwisie internetowym: http://

krakow.gazeta.pl/krakow/oraz kolo-

rowy dodatek do wydania piątkowego 

„Gazety Wyborczej”. 

Małopolska to region fantastyczny. Nad-

zwyczajne połączenie pięknego krajobra-

zu z wielowiekowym dziedzictwem kultury. 

Pejzaż znaczony szczytami Tatr, Pienin i Be-

skidów, wodnymi szlakami Wisły i Dunajca, 

ale także ziemia możnowładców, świętych 

i zbójników, legionistów i partyzantów, lite-

ratów i artystów, wizjonerów kultury i sztuki. 

W tym krajobrazie Stary Sącz lokuje się 

znakomicie. Powiedzenie: cudze chwalicie, 

swego nie znacie, sami nie wiecie, co po-

siadacie… nic tu nie traci na aktualności. 

Zachwycamy się nadzwyczajnymi walora-

mi miast i regionów za granicą, niewątpli-

wie słusznie, ale nie doceniamy wartości nie 

mniej urzekających miejsc w Polsce. Trze-

ba je poznawać, na nowo odkrywać. Stary 

Sącz jest jednym z takich miejsc. Odnawia-

ny i waloryzowany w ostatnich latach, świet-

nie eksponuje przebogatą historię i tradycję, 

malowniczy krajobraz i bogactwo natural-

ne. Warto nasycić się aurą, jaka tu panuje. 

Polecamy trzy duże imprezy z  letniej 

oferty kulturalnej: Starosądecki Festiwal 

Muzyki Dawnej 2–8 lipca (Jedna z najstar-

szych i najbardziej rozpoznawalnych imprez 

muzycznych w kraju, z muzyką minionych 

epok wykonywaną na historycznych bądź 

zrekonstruowanych instrumentach, w  tra-

dycyjnych i współczesnych opracowaniach. 

Festiwal zawsze otwiera konduktus „Omnia 

Beneficia”, odnaleziony w  klasztornej bi-

bliotece najstarszy zapis muzyki polifonicz-

nej w Polsce); Lachowską Michę 15 lip-

ca (Prezentacje regionalnych przysmaków 

z rywalizujących sołectw i występy zespo-

łów ludowych) oraz Starosądecki Jarmark 

Rzemiosła 25–26 sierpnia (Przegląd twór-

czości artystycznej pogranicza polsko–sło-

wackiego, z pokazami rękodzielnictwa i wy-

stępami zespołów regionalnych i folkowych).

Koniecznie trzeba zajrzeć do „no-

wego” muzeum, w którym eksponowa-

ne miejsce zajmuje postać ks. prof. Jó-

zefa Tischnera i jego ród oraz odwiedzić 

kultowe miejsca związane ze św. Kingą 

i bł. Janem Pawłem II. 

Zapraszamy do Starego Sącza!

Burmistrz Starego Sącza 
zaprasza do udziału w gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

Godz. 10:30
Przemarsz Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej, druhów Ochotniczej Straży 

Pożarnej, delegacji szkół z pocztami sztandarowymi oraz pozostałych uczestników 
uroczystości z placu przy „Sokole” do kościoła parafi alnego pw. Św. Elżbiety Węgierskiej 

Godz. 11:00 
Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny

Godz. 12:15 
Przemarsz uczestników uroczystości w kolumnie marszowej z kościoła na

Rynek. Koncert plenerowy Starosądeckiej Orkiestry Dętej 
oraz występ zespołu Tambourmajorki.

KOMUNIKAT
Burmistrz Starego Sącza

działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)

INFORMUJE:
w dniu 26 kwietnia 2012 roku na okres 21 dni 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Starym Sączu zostaną wywieszone wykazy 

nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych 

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Baszta w murze obronnym klasztoru

Brama Seklerska i mur obronny klasztoru Centrum Kultury i Sztuki

Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II

Festiwal Muzyki Dawnej Kapliczka i źrodełko św. Kingi

Muzeum Regionalne

Panorama miasta od wschodu

Rynek Starego Sącza

Starosądecki Jarmark Rzemiosła
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Na afiszu

KONKURS FILMOWY 
ROZDAJEMY BILETY DO KINA! 

Aby zdobyć podwójne zaproszenie 
na film „Ścigana” wystarczy 

przysłać poprawną odpowiedź na 
adres mailowy redakcja@dts24.pl. 

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Jaki tytuł nosi film w reżyserii 
Pytanie: Reżyser filmu „Ścigana”, 
Steven Soderbergh, w 2001 roku 

został pierwszym reżyserem 
od 1938 roku, który otrzymał 

dwukrotną nominację do Oscara 
w kategorii najlepszy reżyser. 

Za jakie filmy?

Wybierz hity i wygraj płyty 
STREFA MUZYKI .  Lista przebojów Top 20 Hits to zestawienie najpopular-
niejszych utworów muzyki pop i dance wg widzów Małopolska Tv, Tv Kry-
nica i czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (www.dts24.pl) przy 
współpracy z firmami fonograficznymi i klubami dyskotekowymi.  Co ty-
dzień wśród osób głosujących na naszą listę przebojów będziemy rozloso-
wywać upominki muzyczne, płyty CD, zaproszenia na koncerty i dyskoteki 
do klubów, z którymi „Strefa Muzyki” współpracuje. 

Prosimy o przesyłanie po pięć swoich propozycji muzycznych na ad-
res: top20hits@interia.pl (podając swoje imię i  nazwisko). Zaprasza-
my do wspólnej zabawy.  

Współpraca w tworzeniu listy przebojów: Sounthtv (www.soun-
thtv.pl), Projekt Info (www.projektinfo.pl), „Dobry Tygodnik Sądec-
ki” (www.dts24.pl)
 TOP 20 HITS  not : 1/ 3    z dnia: 26.04.2012
 I II III
 1. 1. 3. Girl Gone Wild  - Madonna
 2. 3. 3. Amada Mia Amore Mio – Mike De Ville
 3. 6. 3. Ukochana żegnam Cię ( Freaky Boys mix edit)-Janusz Radek
 4. 2. 3. It”s A Biz ( Ain”t Nobody ) - Scooter
 5. 5. 2. Turn Up The Music – Chris Brown
 6. 7. 3. Children ( 2012) – Dave Marc
 7. 8. 3. International  Love – Pitbull  feat: Chris Brown
 8. 10. 3. Love & Pain ( Tween „More Voltage”rmx) – Ralf
 9. 4. 3. Take Me Away – Freaky Boys
 10. 11. 3. Climax – Usher
 11. 13. 3. My Emotions – DJ. Hołek
 12. 14. 3. Love Music – Shaun Baker feat: Carlprit
 13. 16. 2. Angel – Jessy feat; DJ Rebel & Kaling Scott
 14. 20. 2. Lost ( Magia Melody remix) – Roger Sanchez feat: Lisa Pure
 15. 18. 2. Tonight – Diana Grigor
 16. 19. 2. Rock It – Ozi
 17. N. 1. Toca's Miracle ( 2012) - Fragma
 18. N. 1. Show Me Your  Love – Infected Bros
 19. N. 1. Don't Stop - Tween
 20. N. 1. Get Ready For This ( 2012 remixes) – 2 Unlimited

I – pozycja aktualnego notowania , II – pozycja ubiegłego notowania , 
III-ilość tygodni w zestawieniu , N – nowość w zestawieniu

      
Zapraszamy kluby muzyczne dyskoteki do współpracy z naszą listą 

przebojów i rubryką muzyczną „Strefa Muzyki”, która rusza w TV Kry-
nica i Małopolskie Tv od dnia 10 maja. A na łamach  „Dobrego Tygodni-
ka Sądeckiego”  już dziś. Jeśli chcesz gościć naszych Dj, z dźwiękowym 
wydaniem listy przebojów, napisz do nas na adres : top20hits@interia.pl 
podaj nazwę klubu – dyskoteki i numer kontaktowy przedstawiciela lo-
kalu. Zapraszamy do zabawy. Przyjedziemy z kamerą i wspólnie będzie-
my przeżywali „Strefę Muzyki”.

 Opracowanie: M&A MEDIA

Siatkarski szlagier
Już w sobotę 28 kwietnia  na hali nowosądeckiego MOSiR–u mistrzy-
nie świata w siatkówce Rosjanki zagrają z Chorwatkami. Obydwa zespo-
ły przygotowują się do turnieju eliminacyjnego w Turcji, którego stawką 
będzie udział w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Mecz rozpocz-
nie się o 17.30. Łowcy autografów mogą się zaczaić na siatkarskie gwiaz-
dy koło hotelu Panorama, gdzie kadra Chorwacji będzie się stołować 
i nocować z piątku na sobotę. Bilety będą do nabycia w kasach MOSi-
R–u w dniu meczu. 

Ruszają ligi amatorskie
Turniej inaugurujący Nowosądeckich Amatorskich Szóstek Piłkarskich 
już w najbliższą sobotę 28 kwietnia. Zawody zostaną rozegrane na stadio-
nie KS Zbełcze (wpisowe – 50 zł, zgłoszenia do piątku). Po turnieju (ok. 
godz.14) uroczyste podsumowanie zmagań futsalowych niedawno za-
kończonego sezonu 2011/2012. Rozpoczęcie rozgrywek ligowych trady-
cyjnie w drugim tygodniu maja (z przerwą na mistrzostwa Europy w pił-
ce nożnej).
Zgłoszenia do ligi e–mailem – tkkfns@gmail.com lub telefonicz-
nie – 504 250 008. Spotkanie organizacyjne – 27.04.2012 (piątek), 
godz.18.00 (w restauracji Basztowa).

SPR INTEM

Repertuar kina SOKÓŁ 
w Nowym Sączu
27 KWIETNIA  –  3 MAJ  2012
PIRACI 3D, USA/Wielka Brytania 2012, 
88’, animacja/przygodowy, seanse: 27 
kwietnia–3 maja g. 14, 28–29 kwiet-
nia g.10, 12
[REC] 3: GENEZA, Hiszpania 2012, 80’, 
horror, dramat, thriller, seanse: 27 
kwietnia g. 15:45, 20:45, 28 kwietnia 
– 3 maja g. 15:45, 17:15, 20:45; 
MINISTER, Belgia/Francja 2011, 112’, 
dramat/thriller, od 15 lat, Seanse (sala 
studyjna): 27 kwietnia g. 17:15; 28 
kwietnia – 3 maja g. 17 
RÓŻA, Polska 2011, 98’, dramat, od 18 
lat, seanse: 27 kwietnia g. 19:25; 28 
kwietnia – 3 maja g. 18:25, 
DOKĄD TERAZ?, Francja/Liban 2011, 
110’, komedia, dramat, od 15 lat, se-
anse: 27 kwietnia – 3 maja g. 18:45; 
PRZEBACZENIE KRWI – premiera, Al-
bania/Włochy/USA 2011, 109’, dramat
seanse (sala studyjna): 27 kwietnia 
g. 16, 21:30; 28 kwietnia – 3 maja g. 
15, 20:50
BATTLESHIP. BITWA O ZIEMIĘ, USA 2012, 
132’, komedia, wojenny, akcja, od 15 lat
seanse : 27 kwietnia – 3 maja g. 16, 
18:35, 21
SHE MONKEYS, Szwecja 2011, 84’, dra-
mat, seanse (sala studyjna): 27 kwiet-
nia g.17:15; 28 kwietnia – 3 maja g. 
19:10 
POŁÓW SZCZĘŚCIA W JEMENIE, Wielka 
Brytania 2011, 107’, dramat, komedia
seanse: 27 kwietnia g. 15:15, 21; 28 
kwietnia – 3 maja g. 16:30, 20:15
REKOLEKCJE FILMOWE prowadzenie: 
GRZEGORZ RAPCIA – polonista 
KIEŁ, Grecja 2009, 96’, dramat, Se-
anse (sala studyjna): 27 kwietnia g. 18

– Opera nie musi być anachronizmem, z opery każdy może czerpać radość 
i to chcemy pokazać podczas Europejskich Dni Operowych – mówi Liliana Olech, 
kierownik Działu Sztuki Profesjonalnej w MCK Sokół w Nowym Sączu. 

Europejskie Dni Operowe zainauguruje wernisaż wystawy kostiumów opero-
wych ze zbiorów Opery Krakowskiej oraz pokaz mody operowej w reżyserii Boże-
ny Pędziwiatr. Planowane są spektakle operowe: Madama Butterfly Pucciniego 
w wykonaniu Teatru w Koszycach na Słowacji, Livietta et Tracollo Pergolesiego 
w wykonaniu Krakowskiej Opery Kameralnej, koncertowe wykonanie opery La 
serva padrona Pergolesiego przez śpiewaków z Czech z towarzyszeniem kwar-
tetu PRIMA VISTA oraz baletowe widowisko interaktywne dla dzieci „Kot w bu-
tach” Pawłowskiego w wykonaniu zespołu Opery Śląskiej.

Przedstawieniom towarzyszyć będą akcje edukacyjne (lekcja baletowa dla mło-
dego melomana oraz wprowadzenie do opery). W programie Europejskich Dni Ope-
rowych znajdą się również retransmisje spektakli operowych oraz baletowych (Car-
men – retransmisja z Covent Garden w Londynie, Tribute to Pavarotti – retransmisja 
koncertu z Jordanii (wystąpią Angela Gheorghiu, José Carreras, Plácido Domin-
go, Andrea Boccelli, Sting i Zucchero), Giselle – retransmisja z Teatru Maryjskiego 
w Petersburgu, Lucrezia Borgia – retransmisja z English National Opera w Londy-
nie). Na zakończenie Europejskich Dni Operowych prawdziwa gratka zarówno dla 
melomanów, jak „niewtajemniczonych”: udział – po raz pierwszy w Nowym Są-
czu – w bezpośredniej transmisji na żywo baletu Romeo i Julia do symfonii dra-
matycznej Hectora Berlioza w choreografii Sashy Waltz z National Opera de Paris.

Na spektakle oraz projekcje filmowe realizowane w sali im. Lipińskiego, lekcję 
baletową oraz wprowadzenie do opery Madame Butterfly wstęp na podstawie 
bezpłatnych wejściówek, które można odebrać w kasie MCK SOKÓŁ począwszy 
od dnia 25 kwietnia do wyczerpania wolnych miejsc. Na wszystkie inne wydarze-
nia – wstęp wolny. Uwaga: w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych 
pokaz mody operowej w dniu 11.05. odbędzie się w sali multimedialnej, nato-
miast plenerowe spektakle w dniu 12.05. odbędą się w sali im. Romana Sichrawy.

Górale w hołdzie 
Janowi Pawłowi II
Związek Podhalan – oddział w Łąc-
ku oraz sołectwo Młyńczyska zaprasza 
w niedzielę 29 kwietnia na transmi-
sję mszy św. pod górą Modyń na gra-
nicy miejscowości Kicznia i Młyńczy-
ska. Jest to góralskie dziękczynienie za 
wyniesienie na ołtarze błogosławione-
go Jana Pawła II, największego syna pol-
skich gór, honorowego członka Związku 
Padhalan. Msza z góralską oprawą roz-
pocznie się o godz. 15, a celebrować ją 
będzie kapelan łąckiego ZP ks. dr Sta-
nisław Kowalik. Transmisja na antenie 
RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 
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w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa                
gospodarki wodno – ściekowej  Miasta Nowego Sącza z przyległymi 
terenami gmin sąsiednich”

Rozpoczęcie - godz. 14.00

Gry, zabawy i konkursy z cennymi nagrodami

Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in.: plac zabaw dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia, 
dmuchany zamek, dżungla, bungee ran, kręgle plenerowe, dart rzutki i wiele innych.

 Strefa militarna

 Występ zespołów:  „Sądeczoki”,  „ADAGIO”, „ASTRAL”, „PROMYCZKI”
 
 Pokaz strażacki, pokaz motocykli, pokaz break dance
 

Przez cały dzień punkt informacyjny dotyczący realizowanego projektu

pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi 

terenami gmin sąsiednich” 

ponadto z okazji Jubileuszu 100-lecia Wodociągów na Sądecczyźnie  tort oraz Wielki koncert 
Zespołu 

o godz. 20:00

z pokazem sztucznych ogni

R E K L A M A
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Sport

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

R E K L A M A

Pierwszoligowy Kolejarz Stróże po-
twierdził, że może sprawić niespo-
dziankę i wygrywać z każdym. Tym ra-
zem sprowadził na ziemię marząca 
o powrocie do ekstraklasy Arkę Gdynia. 
Zwycięstwo zespołowi ze Stróż dał Se-
negalczyk Tidiane Niane w doliczonym 
czasie gry. Kolejarz jest teraz piąty i do 
miejsca premiowanego awansem traci 
pięć punktów. 

– Jestem przeszczęśliwy – mówił po 
meczu w Gdyni trener Kolejarza Prze-
mysław Cecherz Bardzo miło się wra-
ca po tylu latach do Gdyni, bo wy-
jechałem stąd w 95 r. Pierwszy raz 
zobaczyłem ten obiekt. Wiedzieliśmy, 
czym Arka dysponuje – to zespół gra-
jący w tej rundzie najlepszą, najład-
niejszą, najszybszą grę i nie mogli-
śmy pójść na otwartą grę, na wyższe 
łapanie jej zawodników, bo niektó-
rzy są po prostu lepsi. Mieliśmy na 
nich pewien pomysł. Dlatego muszę 
pogratulować swoim chłopcom, bo 
plan zrealizowali w stu procentach.

W gorszych nastrojach schodzili 
z boiska piłkarze Sandecji Nowy Sącz. 
Jeden punkt wywalczony na własnym 
boisku w meczu z ostatnią w tabeli 
Olimpią Elbląg trudno uznać za satys-
fakcjonujący. Generalnie sędzia powi-
nien przerwać zawody, bo mecz przy-
pominał piłkę na wodzie. Jeśli tego nie 
zrobił to tylko dlatego, że wolnych ter-
minów już po prostu nie ma. Rozgryw-
ki muszą się skończyć w maju. 

– Nie przypominam sobie, bym 
kiedykolwiek widział mecz w po-
dobnych warunkach. Sędzia i aura 

odebrali nam nasze atuty. W pierw-
szej połowie starliśmy się narzucić 
szybkie i mocne tempo, ale straci-
liśmy bramkę, która podcięła nam 
skrzydła. Szkoda, że druga połowa 
wyglądała tak jak wyglądała, bo mo-
gliśmy to spotkanie wygrać. Zdoby-
ty punkt nas nie zadowala, ale przyj-
mujemy go z pokorą i gramy dalej 
– podsumował trener Moskal. 

Do końca sezonu jeszcze tylko sie-
dem kolejek. Sześć zostanie rozegra-
nych w maju. 

Derby Kolejarz – Sandecja 16 maja. 

Najbliższe mecze: 28 kolejka: Kolejarz 
– Polonia Bytom, niedziela, 29 kwietnia, 
godz. 16, Olimpia Grudziądz – Sandecja, 
28 kwietnia, sobota, godz. 17, 29 kolej-
ka: Sandecja – Ruch Radzionków, so-
bota, 5 maja, godz. 19, Pogoń Szczecin 
– Kolejarz, sobota, 5 maja, godz. 20.

(BOG) 

Po raz pierwszy w historii druży-
na z Nowego Sącza zagra na najwyż-
szym szczeblu rozgrywek krajowych. 
Szczypiornistki Olimpii Beskid Gór–Sta-
lu Nowy Sącz zagrają w Superlidze. Co 
prawda podopieczne Lucyny Zygmunt 
awansowały bez konieczności gry w ba-
rażach z drugą drużyną grupy A Słupią 
Słupsk (wycofała się z powodów finan-
sowych), ale styl był imponujący. 

– 20 meczach nasze piłkarki odnio-
sły 18 zwycięstw, raz zremisowały, 
a tylko raz schodziły z boiska pokona-
ne – podkreśla prezes Olimpii Beskid 
Tomasz Michałowski.– Byliśmy naj-
skuteczniejszą drużyną uwzględnia-
jąc zarówno grupę A i B. Straciliśmy 
też najmniej bramek, mając najlepszą 
formację obronną w pierwszej lidze. 
Feta z okazji awansu odbędzie się pod-
czas meczu o mistrzostwo ligi, w któ-
rym nasza drużyna zagra ze zwycięzcą 
dwumeczu pomiędzy SPR–em Olkusz 
i Samborem Tczew 
– dodaje prezes 
Michałowski. 

Wiele wska-
zuje na to, że pre-
stiżowe spotka-
nie o tytuł mistrza 
I ligi nowosądec-
kie szczypiornist-
ki rozegrają właśnie 
ze swoim grupo-
wym rywalem 
z Olkusza (to one 
jako jedyne ogra-
ły Sądeczanki w li-
dze). W pierwszym 

meczu barażowym SPR pokonał Sam-
bor Tczew 33:28 i jest to spora zalicz-
ka przed rewanżem. 

– Wiem, że zarówno zawodnicz-
ki, jak i sztab szkoleniowy traktują to 
wyzwanie bardzo poważnie. Wszy-
scy chcemy zakończyć rozgrywki jako 
mistrz – dodaje na koniec prezes. 

Mecze o mistrzostwo I ligi pomię-
dzy Olimpią i SPR–em lub Samborem 
2 maja (wyjazd) i 6 maja (Nowy Sącz). 

Awans wywalczyły: Katarzyna Ła-
komska, Karolina Szczurek, Magdale-
na Lorek, Agnieszka Podrygała, Ka-
tarzyna Wańczyk, Małgorzata Śliwa, 
Anita Sikorska, Elżbieta Skorup, Ka-
mila Szczecina, Wiktoria Panasiuk, 
Agnieszka Rusin (Dąbrowska), Ma-
rzena Polanowska, Katarzyna Kawa, 
Joanna Gadzina, Małgorzata Raczka 
, Sylwia Sroka, Żaneta Moskal, Anna 
Maślanka, Jolanta Kamińska. Trener: 
Lucyna Zygmunt. Asystent trenera: 
Marian Gawęda.  (BOG)

Rewolucja 
w Muszynie
W Muszynie zanosi się na kadrową 
rewolucję. O ile sprawdzą się pogło-
ski, ze składu, który wywalczył wi-
cemistrzostwo Polski zostaną tylko 
Anna Werblińska, Katarzyna Gajgał, 
Agnieszka Bednarek–Kasza i Kin-
ga Kasprzak. Na razie klub na te-
mat wzmocnień milczy, bo więk-
szość zawodniczek ma kontrakty 
obowiązujące do końca maja. Wte-
dy sprawa transferów się wyjaśni. 
Wyższy kontrakt negocjuje ponoć 
menadżer Australijki Rachel Rour-
ke, więc jej gra w Muszyniance po-
zostaje pod znakiem zapytania. Na 
pewno nie zagra w Muszynie Małgo-
rzata Glinka. Jest za droga – jej kon-
trakt musiałby opiewać na około 300 
tys. euro za sezon. Wedle doniesień 
„Przeglądu Sportowego” do Muszy-
ny trafić miałyby chorwacka ataku-
jąca Sanja Popović, WłoszkaValenti-
na Serena, Belgijka Helene Rousseau 
Do tego wrócić ma po macierzyń-
skim urlopie Aleksandra Jagieło. Ze-
spół zasilą jeszcze Anna Kaczmar 
( PTPS Piła), Dominika Sieradzan 
(AZS Białystok) i Eleonora Dziękie-
wicz. Umów z drużyną z uzdrowi-
ska nie przedłużą Holenderki Deb-
by Stam–Pilon i Caroline Wensink, 
Joanna Kaczor, Magdalena Piątek, 
Milena Radecka i Agnieszka Rab-
ka i Mariola Zenik. Ta ostatnia ma 
przenieść się do Sopotu, a nad Po-
prad przeniesie się jej reprezenta-
cyjna koleżanka Paulina Maj.  (BOG)

Nie pomógł doping trzech tysięcy kibi-
ców. Polska reprezentacja w ostatnim 
meczu rozgrywanych w Krynicy Mi-
strzostw Świata Dywizji I B przegra-
ła z Koreą Płd. 3:2 i zajęła drugie miej-
sce. Z awansu do Dywizji I A cieszyli się 
tylko Koreańczycy. Takiego scenariusza 
nikt przed mistrzostwami się nie spo-
dziewał. Zastanawiano się nawet, czy 
w południowej Korei grają w hokeja. 
Okazało się, że grają. Niestety to my 

okazaliśmy się słabi, a nie Korea moc-
na. Porażka zapewne zostanie sierotą, 
tym bardziej, że walczono przecież nie 
o medal mistrzostw świata, ale o awans 
do światowej drugiej ligi. Na pewno eg-
zamin zdali organizatorzy mistrzostw. 
Hokeistom na pewno nie można od-
mówić ambicji i starań. Wygrali czte-
ry mecze, przegrali minimalnie jeden. 
Szkoda, że ten najważniejszy. Mar-
ną pociechą są symboliczne medale za 

drugie miejsce w turnieju i fakt, że naj-
skuteczniejszym zawodnikiem turnieju 
został Marcin Kolusz. Poznaliśmy swo-
je miejsce w szeregu.  (BOG)

Egzamin zdali tylko organizatorzy

Olimpia w Superlidze Kolejarz uciera nosa potentatom
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Na koniec tygodniaR E K L A M A

FOTOKOMENTARZ

- A poza tym, kiedy my chodziliśmy do 
szkoły, nie było tych całych gimnazjów 
i jakoś wyszliśmy na ludzi.

Dyskutują: wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor (w środku) 
i dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Waldemar Olszyński.

- Ja osobiście uważam, że w szkole powinno 
być więcej godzin historii i języka polskiego, 
ale od września to się niestety zmieni.

- Według mnie jednak wszystkich 
przedmiotów będzie dokładnie tyle, 
ile powinno być w idealnej szkole.

KOLEJNY NUMER „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO” UKAŻE SIĘ 10 MAJA
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569,—00szt.
KOSIARKA SPALINOWA 
WR656102 WYRZ. BOCZNY 
SILNIK B&S NAC
137447

THUJA 
OCCIDENTALIS 
SMARAGD 
C2 40/60 PARK M
139050

8,—99szt.

THUJA 
OCCIDENTALIS 
BRABANT 
C3 80/100 PARK M
149429

12,—99szt.

PINUS MUGO 
VAR. PUMILIO 
C2 5/20 PARK M
149398

11,—99szt.

STYROPIAN 
EPS 040 GR. 10CM 

EGOMIX
116012

125,—99m³
PŁYTY Z WEŁNY 
MINERALNEJ CLIMOWOOL 
TW1-E 037 GR.150 2,25M2/
OPK PAL/32SZT SCHWENK
146749

29,—99szt.
PUSTAK ŚCIENNY 
MAX 
288x188x220

2,—29szt.

299,—00szt.
PILARKA SPALINOWA 
1.77KM 35CM SPS01-38 NAC
138758

149,—00szt.
POMPA DO BRUDNEJ WODY 
SP400DW 400W NAC 
148714

PŁYTKA GRESOWA 
SZKLIWIONA LAME BEIGE 
50x50 145674

22,—99m²
PŁYTKA GRESOWA 
SZKLIWIONA LAME ROUGE 
50x50 145675

22,—99m²
PANELE PODŁOGOWE
DĄB  MYŚLWSKI
2885 7MM 147957

19,—99m²

139,—00szt.
KOCIOŁEK MYŚLIWSKI 
Z ŻELIWA 4,5L POJEM 
MASTERGRILL 132228

399,—00szt.
KOSA SPALINOWA 
WLBC430B-2ZTU 
SILNIK 42,7CC 1,7KM 
DWUSUWOWY
133062

000000

00

869,—00szt.
KOSIARKA SPALIN 

Z NAPĘDEM 
S420V-C 3,75KM 

42CM KOSZ 
ŁOŻYSKA NAC 

148706

999

239,—00szt.
ŁAWKA OGRODOWA RÓŻA 
88036 GOLD GARDEN 139098

1499,—00szt.
ZESTAW MEBLI OGROD. PRAGA-BRAZYLIA 
2/1 STÓŁ 2 ŁAWKI 2 KRZEŁA GOLD GARDEN 139099

PŁYTKA  
KLINKIEROWA 
BALD PENARROYA 
31x31 SIERRAGRES 
123754

49,—99m²
PŁYTKA ŚCIENNA 
ROBIN CREAM i 
BEIGE 20x25 
KOŃSKIE
125163

14,—99m²

849,—00szt.
GRILL GAZOWY 
3 PALNIKOWY MASTERGRILL 
138712

Dom-Ogród-Mieszkanie Market 

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 
tel: 18 444 14 04 w. 53

Salon Łazienek 
tel: 18 444 14 04 w. 52

pon—pt: 7—20, sob: 8—18

Dom-Ogród-Mieszkanie Market

Nowy Sącz, ul. Węgierska 201 
tel.fax: 18 442 92 90 w. 53

Salon Łazienek 
tel.fax: 18 442 92 90 w. 52

pon—pt: 8—20, sob: 9—20, nd: 8—16

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Gorlice, ul. Kościuszki 30 
tel/fax: 18 354 04 25

pon—pt: 8—17, sob: 8—13

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Piwniczna, ul. Węgierska 2A 
tel/fax: 18 446 41 23

pon—pt: 8—17, sob: 8—13

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19 
tel/fax: 18 331 90 80

pon—pt: 8—17, sob: 8—13


