
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE 
WIADCZENIA W ZAKRESIE POZ 

(PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)
8 Lekarzy internistów
4 Lekarzy pediatrów
Piel gniarki POZ
Po o ne POZ
Gabinet Zabiegowy
Punkt Szczepie
Gabinety Medycyny Szkolnej
Transport Sanitarny
Programy Pro  laktyczne (chorób uk adu kr enia, 
raka szyjki macicy)
Prywatne konsultacje internistyczne i wizyty domowe

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Poradnia Wad Postawy
Porania Medycyny Sportowej

Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Po o nicza
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
Pracowania Fizjoterapii
Poradnia Stomatologii  Zachowawczej
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Pracownia USG Doppler Duplex
Piel gniarska Opieka D ugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE 
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)

Poradnie Chirurgiczne ( wiadczenia w zakresie ma ej 
chirurgii)
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia Neurologiczna
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
Poradnia Alergologiczna
Porania Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Porania Ginekologiczno-Po o nicza
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
Porania Protetyki Stomatologicznej
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Pracownia Fizjoterapii
Poradnia Dietetyczna
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
Pracownia Radiologiczna (równie  zdj cia z bów 
i zdj cia pantomogra  czne)
Pracownia USG  (równie  badania Doppler Duplex)
Pracownia Audiometryczna
Pracownia Spirometryczna

Gabinet Nebulizacji
Pracownia KTG
Pracownia EKG
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie 
i naprawa protez z bowych)
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równie

Poradni  Medycyny Pracy. 
Badania pro  laktyczne dla pracowników 

w zakresie bada  wst pnych , okresowych, 
kontrolnych. Badania dla kierowców oraz 
badania dla celów sanitarno-epidemiolo-

gicznych. Wszystkie badania wykonywane 
s  w jednym budynku w jeden dzie .

Zapraszamy  rmy do wspó pracy.

Centrum Medyczne „Batorego”  33-300 Nowy S cz,  Al. Batorego Nr 77,  Tel. 018 442 00 06,  strona www.cmbatorego.pl
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R E K L A M A

Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 4
ANALIZA
O majstrowaniu przy autobusach 
Prezes sądeckiego PKS Stanisław Dobosz podał się do dymisji. W firmie 
szykują się grupowe zwolnienia, a czarny scenariusz mówi, że przed-
siębiorstwo zostanie postawione w stan upadłości i zlikwidowane. 
A wszystko to w jubileuszowym, 60. roku działalności. 
 J STR. 3

NA WOKANDZIE
Komendant bez odszkodowania
Sąd Pracy oddalił pozew byłego komendanta Straży Miejskiej w No-
wym Sączu Ryszarda Wasiluka o odszkodowanie. Wasiluk twierdził, iż 
został zwolniony niesłusznie, domagając się od Urzędu Miasta finanso-
wego zadośćuczynienia. Sąd nie podzielił jego zdania uznając, że pra-
codawca może sobie dowolnie dobierać pracowników. 
 J STR. 5

LUDZIE
Czy Jezus miałby dziś profi l na Facebooku?
Mój jubileusz 25-lecia kapłaństwa jest przede wszystkim okazją do po-
dziękowania wszystkim, z którymi do tej pory współpracowałem. Tak 
się składa, że większość życia kapłańskiego – 20 lat – spędziłem w No-
wym Sączu. Rozmowa z ks. ANDRZEJEM MULKĄ, dyrektorem Wydaw-
nictwa „Promyczek” 

 J STR. 9

SPORT
Złota Muszynianka wraca na parkiet
Zawodniczki Muszynianki znowu wystąpią w składzie sprzed pięciu lat, 
kiedy to po raz pierwszy zdobyły Mistrzostwo Polski. Rozegrają dwa po-
kazowe mecze: w Nowym Sączu i Mszanie Dolnej. Będzie to jeden z ele-
mentów jubileuszu 20-lecia istnienia firmy Fakro, głównego sponsora 
Muszynianki. 
 J STR. 15

REKOMENDACJA DTS. 
Takiego show jeszcze 
sądeckie niebo nie 
widziało! Podniebne 
widowisko w wykonaniu 
zespołu akrobacyjnego 
Polskich Sił Powietrznych 
„Biało-Czerwone Iskry” 
z Dęblina będzie 15 maja 
główną atrakcją Święta 
Kwitnących Sadów oraz 
55-lecia Aeroklubu 
Podhalańskiego w 
Łososinie Dolnej. 

J STR. 12

BIAŁO-CZERWONE ISKRY 
NA BŁĘKITNYM NIEBIE

RZYM 
- MIASTO 
POLAKÓW
Wśród półtorami-
lionowego tłumu 
w niedzielę na Placu 
św. Piotra nie zbrakło 
również sądeczan. Na 
uroczystości beatyfi -
kacyjne Jana Pawła II 
przyjechali z wieloma 
intencjami, ale i po-
dziękowaniami za na-
wrócenie. Na zdjęciu 
Aleksandra i Grzegorz 
Oleniaczowie. 

 J STR. 7
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Kto 
w pociągu 
palił trawę?

P alenie trawy zawsze 
budziło w Polsce emo-
cje. Każdego roku na 
wiosnę nasze me-

dia pełne są dramatycznych do-
niesień o nieodpowiedzialnych 
ludziach, którzy palą trawę, 
choć jest to zabronione, a na-
wet grożą za ten proceder suro-
we kary. Jakoś tej wiosny było 
akurat o problemie nieco ciszej, 
ale do czasu! Jak się kilka dni 
temu okazało, palenie trawy nie 
jest wyłącznie polską specjalno-
ścią. Trawę palą również Wło-
si, o czym poinformowała „Ga-
zeta Wyborcza”. Na przednówku 
każda tego typu informacja jest 
bardzo chodliwa i natychmiast 
odbija się szerokim echem. Tak 
też było i tym razem, gdyś Wło-
si okazali się na tyle nieostroż-
ni, iż palili trawę w pobliżu pol-
skiego pociągu, którym z Rzymu 
wracali m.in. parlamentarzyści 
PiS. Dym z palonej trawy był tak 
gęsty, iż powtarzana tu i ówdzie 
informacja uległa deformacji, 
a może nawet u niektórych dym 
z palonej trawy wywołał lek-
kie halucynacje. Przez dłuższą 
chwilę nie było bowiem do koń-
ca jasne, czy to Włosi palili tra-
wę w pobliżu torów, czy trawa 
została przypalona od popsute-
go hamulca w naszym pociągu. 
Po tym drobnym zamieszaniu 
wyjaśniło się, że to pewnie nie-
dobra „Wyborcza” chciała pale-
nie trawy przypisać m.in. sena-
torowi Stanisławowi Kogutowi, 
który podróżował tym pocią-
giem, akurat w wagonie, w któ-
rym popsuł się hamulec. Była 
to oczywista manipulacja, bo-
wiem każde dziecko wie, że to 
właśnie parlamentarzyści PiS 
byli niedawno przeciwni posia-
daniu trawy na własny użytek, 
o jej paleniu nawet nie wspo-
minając. Nie jest więc możli-
we, by to ktoś z polskiego po-
ciągu – nawet przez przypadek 
– zapalił włoską trawę! Jeśli ktoś 
palił trawę w drodze powrotnej 
z Rzymu, to musiał to być ktoś 
z PO i na pewno całą podróż 
spędził w Warsie.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

5 MAJA (2003)  zmarł Jan Kala-
rus – piłkarz, a później działacz 
nowosądeckiego Startu, nauczy-
ciel oraz instruktor w Międzysz-
kolnym Ośrodku Sportowym. 
Założyciel i organizator rozgry-
wek nowosądeckiej ligi halowej 
oldboyów, które obecnie noszą 
jego imię.

6 MAJA ( 1910)  ukazał się 
pierwszy numer „Sandzer Ze-
itung” („Gazety Sądeckiej”), ty-
godnika drukowanego w jidisz, 
a wydawanego przez gminę ży-
dowską w Nowym Sączu.

7 MAJA ( 1920)  w czasie woj-
ny polsko–sowieckiej wśród od-
dział wkraczających do Kijo-
wa był m.in. 1. Pułk Strzelców 
Podhalańskich. O godz. 17 Pod-
halańczycy obsadzili most na 
Dnieprze, którego dzięki temu 
bolszewicy nie zdołali wysadzić.

8 MAJA ( 1910)  w Limanowej 
powołano do życia Teatr i Chór 
Włościański. Jego pierwszym 
prezesem wybrano miejscowego 
sędziego Izydora Gibasa.

( 1931)  w Niedzieliskach k. Brze-
ska urodził się Stanisław Cza-
chor, przez blisko ćwierć wieku, 
1977–2001, kierujący parafią św. 
Kazimierza w Nowym Sączu. 

( 1992)  dr Krzysztof Pawłowski 
oraz dr Orley Herron – prezy-
dent National Louis–University 

w Chicago – podpisali umo-
wę o założeniu w Nowym Sączu 
Wyższej Szkoły Biznesu.

9 MAJA ( 1345)  król Kazimierz 
Wielki uwalnia sądeckich miesz-
czan od ceł na wszystkich dro-
gach handlowych na Węgry, Ruś 
i Kraków.

(2003)  zmarł Andrzej Czer-
pak, prezes Zarządu Spółdziel-
ni Handlowo–Produkcyjnej 
„Rolnik” w Starym Sączu. Spo-
łecznik, przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy, działacz To-
warzystwa Miłośników Stare-
go Sącza.

10 MAJA ( 1705)  w Grybo-
wie został uroczyście poświęco-
ny przez bp. Kazimierza Łubień-
skiego odbudowany kościół św. 
Katarzyny.

( 1922)  zmarł Ludwik Małecki, 
profesor łaciny i greki w gimna-
zjum Jana Długosza, autor war-
tościowych przekładów litera-
tury klasycznej na język polski, 
główny twórca kaplicy szkolnej 
w Nowym Sączu.

( 1996)  rozpoczęły się pierw-
sze w Nowym Sączu Juwenalia, 
święto studentów WSB–NLU. 

11  MAJA ( 1609)  król Zygmunt 
III Waza wydaje zakaz kup-
com omijania Nowego Sącza pod 
groźbą konfiskaty towarów.

NOWOŚCI  WYDAWNICZE.  Sądeckie epizo-
dy ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie 
znalazły się w publikacji „Prezydent Ryszard 
Kaczorowski Honorowy Obywatel Ziem i Miast 
Rzeczypospolitej”. Przytacza je Jerzy Giza, dy-
rektor Szkoły Społecznej w Krakowie, który był 
inicjatorem nadania Kaczorowskiemu tytułu 
Honorowego Obywatela Nowego Sącza, przy-
znanego przez Radę Miasta 31 sierpnia 2007 r. 

Nowy Sącz znalazł się wśród 41 miast, któ-
re w ten sposób uhonorowały prezydenta. 
Książka, której promocja odbyła się niedaw-
no w Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
zawiera akty i okoliczności nadania tytułów 
zmarłemu w katastrofie smoleńskiej Ryszar-
dowi Kaczorowskiemu oraz wspomnienia 
osób, które go znały. O sądeckich związ-
kach prezydenta pisze Jerzy Giza oraz jego 
córka Katarzyna, która państwa Kaczorow-
skich poznała, mając 6 lat i – jak wspomina 
– traktowała ich jak babcię i dziadka. Ostatni 
raz spotkała się z prezydentem w listopadzie 
2009 r. w Warszawie na obiedzie, w dzień 
przed oficjalnymi uroczystościami z oka-
zji 90. urodzin Ryszarda Kaczorowskiego. 
[…] Obiecał mi, że przyjedzie kiedyś na mój 

ślub, „jeżeli mnie Kasiu z żoną zaprosisz… 
i jeżeli się trochę pośpieszysz…”. I co Pan 
na to, Panie Prezydencie? I co? – pyta Kata-
rzyna Giza. Drogi jej ojca i Ryszarda Kaczo-
rowskiego zbiegły się w 1988 r. w Londynie, 
kiedy Jerzy Giza trafił tam, jak pisze, „wy-
rzucony z pracy przez komunistyczne wła-
dze oświatowe”. Rok później za pozytywną 
opinią prezydenta przejął odpowiedzialność 
za stworzenie szkoły w Krakowie. W publi-
kacji można przeczytać także oświadcze-
nie samego prezydenta z 15 sierpnia 2006, 
w którym informuje o swoich związkach 
z Jerzym Gizą, o utrzymywaniu przez nie-
go łączności pomiędzy Londynem a śro-
dowiskami niepodległościowymi Krakowa 
i Nowego Sącz, i stwierdza, że współpracu-
je z nim „w zakresie działań patriotycznych 
i społecznych do dnia dzisiejszego”.

Rozdział „Sądeckie epizody Ryszarda Ka-
czorowskiego” to również relacja z pobytów 
prezydenta na Sądecczyźnie. W Nowym Są-
czu gościł dwa razy. Po raz pierwszy w 1994 
r., a okazją była wystawa „Tradycje sokol-
stwa polskiego”, nad którą objął patronat, 
po raz drugi, gdy odbierał tytuł Honorowe-
go Obywatela, w marcu 2008 r. (CZYT)

Spekulacje 
Ciekawe, ile prawdy jest w plotce o złożeniu mandatu eu-
rodeputowanego przez Michała Kamińskiego – kiedyś 
PiS, dziś PJN, a za chwilę może UZB (to skrót od Uzbeki-
stanu, gdzie pan Michał wybiera się jak eurodyplomata). 
Bo gdyby sensacja ta miała się zmaterializować, bruksel-
ski wakat obsadziłby nie kto inny, ale nasz poseł Arka-
diusz Mularczyk, który startował w wyścigu o wyciskanie 
brukselki, lecz nieznacznie przegrał ze swym partyjnym, 
jeszcze wówczas kolegą. To oznacza, że przed Sądecczy-
zną otworzyłyby się nieograniczone możliwości i bajeczne 
perspektywy, bo przecież kto jak kto, ale poseł Mularczyk 
w lobbowaniu jest mistrzem. Doświadczyli tego zresz-
tą nie tak dawno poznańscy policjanci, którym poseł wy-
lobbował zwolnienie z roboty, tak jak rodzimym strażni-
kom granicznym wylobbował, że póki on tu będzie, to im 
również roboty nie zabraknie. A jak pojedzie hen do Bruk-
seli to co? Kto dokończy strażacką komendę, kto obro-
ni pocztę i powstrzyma osuwiska? No kto? Ale jakby tam 
w tej Brukseli zagrzmiał, że pochodzi z miasta do które-
go prowadzi tylko jeden most i to na dodatek dziurawy, 
a od tych dziur trzęsą się nawet ludzkie sumienia, oczy 
zachodnich technokratów musiałyby się zwrócić na naszą 
ciężką dolę. Tylko kto wtedy zostałby liderem lokalnych 
struktur? No chyba tylko Artur Czernecki. (JAR)

SMS

I co Pan na to, Panie Prezydencie?
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Akademickie Liceum i Gimnazjum im. Króla Boles awa 
Chrobrego w Nowym S czu, ul. Jagiello ska 63

tel. (18) 442 31 06   http://akademickie.wsb-nlu.edu.pl/

Trwa rekrutacja – ostatnie wolne miejsca w klasach pierwszych!!!

PODARUJ SWOJEMU DZIECKU 
ODROBIN  LUKSUSU!!!

Najlepsze wyniki nauczania w mie cie 
(ranking „Gazety Wyborczej” 2011)!

Jeste  dobry – mo esz by  przyj ty ju  dzi !!!
Bezpieczna szko a (zatrudniamy pracowników ochrony)!

Najni sze czesne 
w regionie! 

Komfort nauki 
i rado  wiedzy!

R E K L A M A

Prezes sądeckiego PKS Stanisław Do-
bosz podał się do dymisji. W firmie szy-
kują się grupowe zwolnienia, a czarny 
scenariusz mówi, że przedsiębiorstwo 
zostanie postawione w stan upadłości 
i zlikwidowane. 

A wszystko to w jubileuszowym, 60. 
roku działalności. Sensacja? Żadna. 
Firma umiera w konwulsjach od 
dłuższego czasu, a jej obecną kon-
dycję można porównać do tej z 1951 r. 
kiedy cały tabor stanowiły dwa auto-
busy z demobilu, 12 ciężarówek i trzy 
traktory. Do pełnienia obowiązków 
prezesa oddelegowano członka Rady 
Nadzorczej Tadeusza Szczerbę, któ-
ry jeszcze nie zdążył przyjść do pra-
cy w nowej roli, a już mógł o sobie 
przeczytać w internecie, że cudów 
się po nim spodziewać nie należy. Coś 
w tym jest, bo dzisiaj wydaje się, że 
tylko cud może uratować całkowicie 
niewydolny zakład.

Bolesna diagnoza
Kiedy we wrześniu ubiegłego roku 

odwoływano poprzedniego prezesa są-
deckiego PKS Marka Surowiaka, ten 
w pożegnalnej mowie na łamach DTS 
postawił firmie dramatyczną diagno-
zę – nic jej już nie uratuje. Z gigantycz-
nych kłopotów miał ją wyciągnąć wła-
śnie Surowiak i takie zadanie postawił 
przed nim właściciel, czyli Zarząd Wo-
jewództwa Małopolskiego. Surowiak 
nie zdążył. Po półtora roku walki poległ 
w zderzeniu ze związkami zawodowy-
mi i wieloletnimi układami rządzący-
mi firmą. Prezes musiał przegrać swo-
ją misję, bo powiedział załodze bolesną 
prawdę. A słuchać nikt nie chciał. Jego 
propozycja – pacjent przeżyje, ale ko-
nieczne będę radykalne cięcia – godzi-
ła w pracownicze przywileje, rozbu-
dowane w PKS na skalę nie spotykaną 
w żadnym innym sądeckim przedsię-
biorstwie. To była główna przyczyna 
katastrofy finansowej. Ale nie jedyna.

Sterty zaległych faktur
Kiedy Marek Surowiak obejmował 

firmę, jej długi wymagalne wynosiły 

3 mln zł. Już wówczas, czyli w 2009 r. 
sądecki PKS mógł zostać postawiony 
w stan likwidacji. Firma miała nie-
wyobrażalne zatory płatnicze – choć-
by za samo paliwo – i wystarczyło, by 
któryś z wierzycieli poszedł do sądu 
ze stertą nieuregulowanych faktur, 
by zamknęła się historia przedsię-
biorstwa. O zaległościach wobec ZUS 
nawet nie warto wspominać. Ówcze-
sny prezes złościł się, że autobusy ze 
znaczkiem PKS nie wytrzymują kon-
kurencji busów i prywatnych linii na 
własne życzenie. Jako główny powód 
wskazywał przestarzały tabor i czas 
jazdy. Autobusy państwowego molo-
cha w stosunku do Szwagropolu mia-
ły się toczyć, zamiast – jak konkuren-
cji – jechać możliwie szybko do celu. 
Dlaczego? Wolniejsza jazda pozwa-
lała kierowcom zaoszczędzić paliwo 
na własny użytek, a że autobus je-
chał pusty, to już mniejszy problem.

Armia mechaników
„Zderzyłem się ze złodziejstwem 

w PKS–ie i byłem w szoku – walił 
z grubej rury we wrześniu ub. roku 
Marek Surowiak. – Najgorsze, że jed-
ni kradną paliwo, a drudzy ich bro-
nią. Przecież tam wszyscy wiedzą, że 
paliwo wycieka. Szacuję, że wycie-
ka dziennie ok. 500 litrów. Nic z tym 
zrobić nie można, bo natychmiast 
uaktywniają się działacze związkowi 

i mówią, że tego pana zwolnić nie 
można, bo jest członkiem związku. 
W firmie są na to pisma, mogę podać 
konkretne nazwiska. W sądeckiem 
PKS–ie pracuje 281 osób, z czego do 
związków nie należy tylko osiem osób 
z kierownictwa”.

Zanim padły te mocne słowa, 
były mocne pociągnięcia kadrowe. 
Z 390 pracowników z firmą musia-
ło się pożegnać stu. Sytuacja wy-
magała jednak zwolnienia kolejnej 
setki. Jako przykład przerostu za-
trudniania przywoływany był przy-
kład wspomnianego już Szwagropo-
lu. Przed grupowymi zwolnieniami 
pracowało w PKS 60 mechaników, 
później już tylko 30, ale w Szwa-
gropolu tę samą pracę wykonywa-
ło tylko pięciu. Dramaturgię sytu-
acji potęgowała sytuacja na rynku 
paliw, których cena wzrosła w tam-
tym czasie o 30 procent, a przycho-
dy firm transportowych spadły od 
25 do 40 procent. Jak sobie poradzi-
ła z tym konkurencja? Szwagropol, 
żeby nie zwalniać, obciął kierowcom 
wszystkie dodatki. PKS nie mógł na 
tym oszczędzać, bo rozbudowanych 
przywilejów pracowniczych broni-
ły związki zawodowe.

Długa lista przywilejów
Jakie to były przywileje? Przede 

wszystkim układ zbiorowy, który 

Surowiak załodze wypowiedział. 
Każdy menedżer czytający o przy-
wilejach pracowniczych wylicza-
nych przez byłego prezesa PKS zła-
pie się w tym momencie za głowę:
„Układ zbiorowy dawał wszyst-
kim przywileje, które były 300–400 
razy wyższe niż daje kodeks pra-
cy! Na przykład od lat co roku o 1,5 
procent wzrastała pensja. Docho-
dzi do takiej sytuacji, że pracow-
nik ma 3 tys. zł podstawy, a z ty-
tułu owego 1,5 procent ma jeszcze 
2,5 tysiąca. Ale nie za pracę, tyl-
ko dlatego, że spędził w firmie 40 
lat. Jeszcze ciekawsze były nagro-
dy jubileuszowe. Po 35 latach pra-
cy, czyli niemal wszyscy pracow-
nicy, dostawało się 800 procent 
wynagrodzenia miesięcznego. Czy-
li pracownik brał ekstra 25–30 tys. 
zł, co dawało rocznie 500–600 tys. 
zł. Taka była skala tylko tych dodat-
kowych wynagrodzeń”.

Na tym nie koniec. Jak wówczas 
wyliczono rodzinom pracowników 
w 2009 r. wydano 1043 bezpłatne bi-
lety, na które mogli podróżować bez 
ograniczeń np. do Krakowa. Do tego 
dochodziły przywileje luksusowe. 
Np. firma opłacała w jednym z towa-
rzystw ubezpieczeniowych ubezpie-
czenie na życie dla 80 pracowników, 
w wysokości 150 zł miesięcznie na 
osobę.

Skansen w centrum miasta
Surowiak osiem miesięcy temu 

nazwał swoją byłą już firmę skan-
senem i muzeum socrealizmu, gdzie 
rządzi układ towarzysko–rodzinno–
związkowy. Układ zakonserwowa-
ny ludźmi. Do PKS–u przez całe lata 
praktycznie nie trafiały nowe oso-
by mogące wnieść świeże spojrze-
nie i rozwiązania dostosowane do 
rynkowych reguł. Średni staż pracy 
wynosi w przedsiębiorstwie 29 lat. 
„Wpuszczenie nowej osoby do tej 
firmy przypomina trochę przyjazd 
podróżnika do amazońskiej wio-
ski odciętej od świata – poprzedni 
był tam 30 lat wcześniej” –opisy-
wał strukturę zatrudnienia zwol-
niony prezes. Skansen? Muzeum? 
Ten klimat dobrze oddaje okolicz-
nościowa publikacja, która ukazała 
się na 50–lecie firmy, a w której roi 
się od przodowników pracy, boha-
terskich kasjerek biletowych i kie-
rowców wyrabiających tysiąc pro-
cent normy.

Jeśli zniknie PKS…
Co czeka sądecki PKS w najbliż-

szym czasie? Wydaje się, że jedyny 
rozsądny scenariusz to likwidacja 
i prywatyzacja, no chyba, że na ta-
kie rozwiązania jest już za późno. Na 
to pytanie musi sobie odpowiedzieć 
właściciel firmy, czyli Zarząd Woje-
wództwa. A temu – już pojawiły się 
takie komentarze – na sądeckiej fir-
mie nie bardzo zależy, wszak waż-
niejsze wydaje się ratowanie bliźnia-
czego przedsiębiorstwa w Krakowie. 
I na koniec – zamiast pointy – jesz-
cze jeden cytat z wywiadu z Markiem 
Surowiakiem:

„Jeśli zniknie sądecki PKS, to 
– oprócz dramatu tych ludzi – nic się 
nie stanie. Przecież nie będzie tak, że 
ktoś nie dojedzie do pracy, bo PKS 
przestanie istnieć. Na każdej linii jest 
konkurencja, która w pięć minut 
wchłonie pasażerów. Konkurencja 
jest bardziej mobilna, dwa razy tań-
sza i dwa razy lepsza”.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Analiza

O majstrowaniu przy autobusach
Baza sądeckiego 
PKS przy 
ul. Sienkiewicza, 
w czasach kiedy 
był monopolistą 
na rynku  
FOT. ARCHIWUM 

MUZEUM 

OKRĘGOWEGO 

W NOWYM SĄCZU
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MARKET GORZKOWSKA 15,  tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

Nowy Sącz  ul.Kolejowa 16 tel. 18 443 69 98
 ul.Ciećkiewicza 7, tel. 18 449 08 60
Krynica ul. Kościuszki 56, tel. 18 471 31 13
Gorlice ul. Bardiowska 5, tel. 18 353 52 61
 ul. Michalusa 26, tel. 18 545 00 45
Bobowa Centrum Handlowe  tel.18 354 61 20
Limanowa ul. Zygmunta Augusta 12, tel. 18 337 01 57
 ul. Piłsudskiego 7, tel. 337 26 55

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

R E K L A M A

KONKURS.  Magdalena Zając, stu-
dentka edukacji artystycznej w zakresie 
sztuk plastycznych w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, 
to kolejna kandydatka w konkursie Do-
bra Twarz Sądecczyzny, który organi-
zujemy wraz z krakowską agencją Ro-
res Models.

Magda jest absolwentką VI Liceum 
Ogólnokształcącego nr 3 im. Bolesła-
wa Barbackiego w Nowym Sączu. Tu 
na profilu plastycznym kształtowa-
ła swoje malarskie pasje, które póź-
niej wytyczyły jej kierunek studiów. 
Brała udział w konkursach plastycz-
nych, zdarzało się, że otrzymywała 
także zamówienia na obrazy komu-
nijne do kościoła w Ptaszkowej. 

Sztuce poświęca najwięcej czasu, 
ale lubi także uczyć się języka rosyj-
skiego. Poważnie zastanawia się nad 
podjęciem drugiego kierunku studiów 
– właśnie filologii rosyjskiej. Znajdu-
je chwile na ruch, uwielbia wszelkie 
gry sportowe. W jej życiu nie może 
zabraknąć też muzyki, bez niej żad-
na praca by nie powstała. Przy niej się 
relaksuje. Chwilę odprężenia przy-
noszą jej również filmy i seriale. Ceni 
sobie mocny sen, ale przy tak spe-
cyficznym kierunku studiów ciężko 
o dobrze przespaną noc.

Zapytana o Nowy Sącz, stwier-
dza, że więcej uwagi i pieniędzy po-
winno się poświęcić na odbudowę 
dróg. Mocniej wsparłaby finansowo 
instytucje dla osób niepełnospraw-
nych, takie jak „Nadzieja”, bądź dom 
dziecka. O sądeckiej młodzieży nasza 

kandydatka wyraża się bardzo pozy-
tywnie. Uważa, że młodym nie bra-
kuje talentów, poza tym są otwar-
ci na dyskusje, mają własne zdanie. 
W kontaktach z innymi nie toleruje 
powierzchowności i negatywnego, 
bezpodstawnego oceniania człowieka 
. – A to w dzisiejszych czasach często 
się zdarza – mówi Magdalena Zając. 

(URO) 

J 
ednym z ważniej-
szych wydarzeń me-
dialnych, a może na-
wet multimedialnych 
ostatnich dni, była 
konferencja prasowa 

sądeckiego Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej. Za stołem prezy-
dialnym zasiadł najprawdziw-
szy w świecie triumwirat, który 
niczym w starożytnym Rzymie 
odzwierciedlał środowiska oraz 
sfery wpływów, jakie reprezen-
towali poszczególni triumwiro-
wie. I tak pierwszym z nich był 
Kaim Stanisław, pobudzający 
wyobraźnię fanów PRL–owskiej 
oazy demokracji, wolności i do-
brobytu. Odkąd pamiętam, ide-
ologicznymi biegunami magne-
tyzował głównie entuzjastów 
słusznie minionej przeszłości. 
Sam jawi się jako ucieleśnie-
nie sojuszu robotniczo–chłop-
skiego z inteligencją pracują-
cą miast i wsi, czego (gdy się 
go słucha) nie jest w stanie się 
wyprzeć choćby nie wiem co. 
Kaim Stanisław od dawna robi 
za polityczny taran (bo jakoś 
słowa „młot” użyć nie wypada) 
w oczach tych, którzy sądzą, że 
scenę partyjną zabetonowały 
na trwale tylko dwie formacje. 
Osobiście wątpię w to, czy be-
ton najlepiej kruszy się innym 
betonem, ale próba nie strzelba. 
Najwyżej po raz kolejny się nie 
uda. Drugim triumwirem brie-
fingu była lewicowa nadzieja 
na słusznie obraną przyszłość, 

czyli Paweł Badura. Od lat peł-
ni obowiązki dyżurnego lide-
ra jednoosobowej frakcji mło-
dych, którą to pałeczkę po 
ćwierć wieku nienagannej służ-
by przejął był właśnie od wspo-
mnianego młodzieżowca Kaima 
Stanisława. Swoją drogą, gdy-
by Paweł Badura nie zapisał się 
do SLD, zapewne nie doszłoby 
do owej spektakularnej detro-
nizacji. Przypuszczam jednak, 
że jest on zdeterminowany być 
jeszcze dłużej młodym niż jego 
poprzednik. Pośrodku obydwu 
zasiadł sam mistrz i nauczyciel 
w osobie Kazimierza Sasa. To 
co bez wątpienia można zapi-
sać na plus panu Kazimierzowi, 
to fakt, że od dziś na wszyst-
kich Sasów zaczniemy patrzeć 
inaczej niż do tej pory, znaczy 
o wiele pozytywniej. Miejsce 
pomiędzy dwoma triumwirami 
również nie było przypadkowe, 
bowiem pan poseł (ten tytuł już 
dawno zrósł się z jego nazwi-
skiem) od zawsze przypomi-
nał, iż stara się niczym pokole-
niowy pomost, łączyć tradycję 
ze współczesnością. Podczas 
wspomnianej „konfy” wszyscy 
uczestnicy zgodnie zapowie-
dzieli ostry szturm na dodatko-
wy, dziesiąty sądecki mandat, 
przestrzegając posłów Czerwiń-
skiego oraz Mularczyka, że tego 
mandatu nie oddadzą nigdy, jak 
partia–matka władzy w 1956. 
Panowie tak się nakręcili wi-
zją wyborczego zwycięstwa, że 
w pewnym momencie zaczęli 
już mówić o dwóch mandatach. 
Jakie to szczęście, że spotka-
nie z dziennikarzami nie trwało 
do białego rana, bo przed świ-
tem triumwirowie wygarnę-
liby zapewne wszystkie dzie-
sięć i to na trzeźwo. Na koniec 
dodali, że będą jak za dawnych 
dobrych lat działać kolektyw-
nie (a już myślałem, że się nam 

niektóre pojęcia zużyły i po-
szły precz do historycznego la-
musa), zwłaszcza w przycią-
gnięciu elektoratu wiejskiego. 
Warto przypomnieć, że ten od-
cinek od zawsze stanowił stra-
tegiczny punkt na polu walki 
o jednolity front narodu i wy-
pierania wrogich sił reakcji. Co 
ciekawe Kazimierz Sas zade-
klarował wolę tworzenia koali-
cji ze wszystkimi ugrupowania-
mi, niezależnie od tego, czy są 
za in–vitro lub przeciw, że o ta-
kich detalach jak stosunek do 
małżeństwa płci niekoniecznie 
obojga już nie wspomnę. Pan 
przewodniczący w swej galopa-
dzie nie wykluczył nawet koali-
cji z PiS! Aż mnie korci zapytać, 
co na to lateksowa diva Joanna 
Senyszyn, która jeszcze nie tak 
dawno w swym kosmo–kom-
binezonie potępiała „kaczyzm” 
we wszelkich ziemskich posta-
ciach, jak swego czasu towa-
rzysz Wiesław rewizjonistów 
z Bonn. Nie wiem też, jak na te 
słowa zareaguje Leszek Miller, 
onegdaj pomawiany o lewi-
cowe przywództwo, który po 
„Samoobrończym” odchyleniu 
oraz złożeniu samokrytyki, po-
wrócił na łono macierzy i być 
może posła Sasa już nie rozu-
mie. Cokolwiek by nie mówić, 
apetyt i smak na władzę są-
decka l(e)wica ma. Otwartym 
pozostaje pytanie, czy prócz 
triumwirów znajdzie się ktoś 
jeszcze? Z drugiej strony histo-
ria uczy, że nawet dla dwóch 
miejsca na ogół nie starcza-
ło, a cóż dopiero mówić o ra-
dosnych trójkątach. No chyba, 
że pogodziłby ich jakiś czwar-
ty ziom, np. były premier Józef 
Oleksy. Ale ten już ze dwa lata 
temu w rozmowie z Aleksan-
drem Gudzowatym wyznał jak 
w konfesjonale, że Polskę nie-
stety ma w dupie.

L(e)wicy smak na władzę

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Artystyczna dusza

UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!

– Dziewczyny z tego regionu słyną w Polsce ze swojej urody i z powodze-
niem przebijają się na najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy i show–
biznesu – mówi Zygmunt Fura z krakowskiej agencji RORES MODELS i za-
chęca do udziału w konkursie. Jeśli więc marzysz o karierze modelki, chcesz 
zaistnieć w świecie reklamy, wystąpić na scenie i masz przekonanie, że to 
właśnie Ty jesteś Dobrą Twarzą Sądecczyzny, uwierz w siebie i wyślij zgło-
szenie na adres e–mail: rores@bci.pl lub redakcja@dts24.pl. Dołącz 4–6 
zdjęć wraz z podstawowymi danymi o sobie: wiek, wzrost, nazwa szkoły, 
uczelni lub wykonywany zawód. Wymagane kryteria: wiek 15–26 lat, mini-
mum 170 cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie!

ULUBIONE: 
potrawa: wszystko z kuchni domo-
wej; napój: najlepiej niegazowany; 
aktor: Julian McMahon, Jason Behr, 
Johnny Depp; piosenkarz: Linkin Park, 
The Offspring, Blink 182; książka: te-
matyka kryminalna; film: „Requiem 
dla snu”; kraj: Hiszpania; autorytet 
moralny: rodzice.
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LABORATORIUM  ANALITYCZNE
NOWY S CZ ul.LWOWSKA 20 (wej cie od ul.Wa owej)

Punkt Przyjazny Dzieciom
Bezbolesne pobieranie z palca

pon.-pt. godz.7:00 - 17:00
  tel. 18 443 78 94

NOWE PUNKTY POBRA
PRZYCHODNIA  NZOZ MEDEA ul.Szujskiego 6

PRZYCHODNIA NZOZ  REMEDIUM
ul. Poniatowskiego 2, ul. ó kiewskiego 10

pon.-pt. godz. 8:00 - 10:00

BADANIA NA SKIEROWANIE I ODP ATNE
NOWO : oferujemy przesy anie wyników na poczt  e-mail

www.diagmed.info.pl

P I E L G R Z Y M K IP I E L G R Z Y M K I

Z i e m i a Œ w i ê t aZ i e m i a Œ w i ê t a
J o r d a n i a , E g i p t

Fa t i m a , L o u r d e s . . .

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

S a n k t u a r i a
M a r y j n e
S a n k t u a r i a
M a r y j n e

W ³ o c h yW ³ o c h y

G r e c j a , Tu r c j aG r e c j a , Tu r c j a

A f r y k aA f r y k a

M e k s y kG u a d e l u p e M e k s y kG u a d e l u p e 

z a p r a s z a m y

Diecezjalne Biuro PielgrzymkoweDiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe

PUNKT KONTAKTOWY:
 tel. 507 142 331

NOWY S¥CZ, pl. Kolegiacki 2
www.pielgrzymki.tarnow.pl

 tel. 507 142 331

8,10 dni

7,10 dni

6,8 dni

10,16 dni
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W Gorlicach zmarł ks. Henryk Ostach 
– pomysłodawca i budowniczy Domu 
Pszczelarza w Kamiannej, miał 87 lat. Pocho-
dził z Wielkopolski, a pod koniec lat 50. ks. 
Ostach trafił na Sądecczyznę, z którą zwią-
zał się na resztę życia. Tutaj zakładał swoje 
pierwsze pasieki, by później stać się jednym 
z najgorliwszych propagatorów apiterapii. Ks. 
Ostach zostanie w piątek o godz. 13 pocho-
wany w swojej ukochanej Kamiannej.

Wicemarszałek dyrektorem
Leszek Zegzda, były wicemarszałek Ma-

łopolski, od 1 maja został dyrektorem Biura 
Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Kra-
kowie. Zegzda, szef klubu Platformy Obywa-
telskiej w Sejmiku Wojewódzkim, pełnił do-
tychczas społecznie funkcję prezesa MOT. 
Uchwałą Zarządu Województwa teraz etato-
wo będzie zajmował się bieżącą pracą biura 
i koordynowaniem działalności MOT.

Społecznicy wystąp
Stowarzyszenie Nowosądecka Wspól-

nota zaprasza do pierwszej edycji kon-
kursu „Społecznik Roku 2010”. Jak podają 
organizatorzy, konkurs ma na celu promo-
wanie działań społecznych oraz zachęce-
nie do ich podejmowania, popularyzowanie 
idei wzajemnej pomocy. Konkurs ma po-
kazać osoby, które działają na rzecz spo-
łeczności lokalnej, kształtują, pozytywne 
postawy społeczne oraz wnoszą bezinte-
resowny wkład na rzecz rozwoju środowisk 
lokalnych. Laureaci wybrani przez kapitu-
łę konkursu (jeden z terenu powiatu nowo-
sądeckiego, drugi z Nowego Sącza) zostaną 
uhonorowani statuetkami. Ogłoszenie wy-
ników 17 czerwca.

Tydzień w skrócie

Dokończenie na str. 7

Zmarł ks. Ostach

NA WOKANDZIE .  Sąd Rejono-
wy w Nowym Sączu oddalił po-
zew byłego komendanta Straży 
Miejskiej Ryszarda Wasiluka prze-
ciw Urzędowi Miasta o niesłusz-
ne – jego zdaniem – zwolnienie 
z pracy. W uzasadnieniu sędzia 
Dariusz Rams podkreślił, że pra-
codawca może dowolnie dobie-
rać sobie pracowników.

W Sądzie Pracy stawił się wczo-
raj Ryszard Wasiluk. Nieobec-
ny był natomiast wiceprezy-
dent Jerzy Gwiżdż, do niedawna 
bezpośredni zwierzchnik ko-
mendanta, na którego wniosek 
prezydent Ryszard Nowak wrę-
czył Wasilukowi wypowiedze-
nie. Tak więc do bezpośrednie-
go spotkania obydwu panów nie 
doszło, a właśnie ich wzajemne 
relacje budziły najwięcej emocji 
w głośnej sprawie. Zwrócił na 
to uwagę sędzia Dariusz Rams:

– Sprawa dotyczyła relacji 
pana Wasiluka jako pracowni-
ka, kontra Urząd Miasta, któ-
ry był jego pracodawcą. Rolą 
sądu nie była ocena wzajem-
nych relacje, jakie zachodziły 
pomiędzy panami Wasilukiem 
i Gwiżdżem. Kiedy słuchało się 
zeznań świadków i wypowiedzi 
stron, dało się odczuć, iż ukie-
runkowanie procesu zmierza-
ło do oceny, czy te relacje były 
właściwe. Sąd pracy tego nie 
badał. Sąd pracy analizuje re-
lacje, jakie zachodzą między 
pracodawcą, a pracownikiem 
w kontekście łączącego strony 
stosunku pracy i ich wzajem-
nych obowiązków. 

Sędzia Rams dodał, Ryszard 
Wasiluk jako komendant Stra-
ży Miejskiej miał konkretne za-
dania do wykonania i właśnie 
z tych zadań pracodawca, któ-
rym był Urząd Miasta, mógł 

go rozliczać. Sąd podkreślił, że 
skoro pracodawca uznał, iż za-
szły okoliczności uzasadniające 
rozwiązanie stosunku pracy, to 
– zgodnie z przepisami – z takiej 
możliwości skorzystał.

– Rozwiązanie stosunku 
pracy na skutek wypowie-
dzenia jest normalnym trybem 
– mówił Dariusz Rams. – Nie 
jest to żadna kara dla kogoś, 
napiętnowanie takiego, czy 
innego działania. Przyczyny, 
jakie mogą stanowić podstawę 
do rozwiązania stosunku pra-
cy nie muszą być nadzwyczaj-
ne. Nie muszą być wyjątko-
wej wagi, ani też szczególnie 
drażliwe. Mają to być okolicz-
ności, które wpływają na re-
lacje między stronami. Zasad-
niczym powodem rozwiązania 
stosunku pracy była utrata za-
ufania pracodawcy do pana 
Wasiluka.

 Ryszard Wasiluk powiedział 
po ogłoszeniu wyroku, iż przyj-
muje go z szacunkiem. Dodał 
jednak, że wystąpienie przez 
niego do Sądu Pracy uważa za 
uzasadnione:

– Utrata zaufania powinna 
wynikać z istotnych czynni-
ków – mówił Wasiluk po wyj-
ściu z sądowej sali. – Uważam, 
że takich przesłanek i drastycz-
nych sytuacji z mojej strony nie 
było. Po zapoznaniu się z pi-
semnym uzasadnieniem wyro-
ku, podejmę decyzje, czy będę 
się od niego odwoływał. Utratę 
zaufania rozumiem, ale nikt tu 
nie mówił o stylu, w jakim zo-
stałem zwolniony i o całej tej 
otoczce. Byłem optymistycz-
nie nastawiony przed dzisiejszą 
rozprawą. Spodziewałem się in-
nego wyroku, ale przyjmuję go 
z szacunkiem.

(JUR)

Sądeczanin zasiądzie w kanadyj-
skiej Izbie Gmin – donosi Polskie 
Radio. Były prezes Kongresu Polo-
nii Kanadyjskiej, Władysław Lizoń, 
został wybrany w okręgu Missis-
sauga na przedmieściach Toronto.

Władysław Lizoń z Jazowska pod 
Nowym Sączem wyemigrował 

do Stanów Zjednoczonych 
w 1985 r., później zamieszkał 
w Kanadzie. Jako przewodni-
czący Kongresu Polonii Kanadyj-
skiej przyczynił się do zniesienia 
wiz dla Polaków podróżujących 
do Kanady. Teraz startował jako 
przedstawiciel Partii Konser-
watywnej premiera Stephena 

Harpera, która zdecydowanie 
wygrała wybory, zdobywając 
większość miejsc w parlamen-
cie. – Wygrałem w okręgu, któ-
ry był twierdzą Partii Liberal-
nej – mówi Lizoń w wywiadzie 
dla Polskiego Radia. Podkreślił, 
że przez 5 miesięcy prowadził 
kampanię wyborczą pukając od 

drzwi do drzwi. – Fakt, że po-
chodzę z Polski był przyjmowa-
ny bardzo pozytywnie, ponie-
waż większość Kanadyjczyków 
ma dobre zdanie o Polakach 
– o ich umiejętnościach i pra-
cowitości – zaznaczył.

(PEK) 
źródło: Polskie Radio

Sądecczyzna ma nowego posła

Wystarczy utrata zaufania
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WSPOMNIENIE .  Kiedy oni zdawa-
li maturę, nie do pomyślenia było, by 
ktoś przyszedł do szkoły… bez ściągi. 
Nauczyciele siedzący w komisji, choć 
przez cztery lata dawali w kość, byli 
surowi, to na pięć godzin przymknę-
li oczy, a nawet sami pomagali. Swoje 
egzaminy dojrzałości dla DTS wspomi-
nają dyrektorzy sądeckich szkół. 

Beata Załubska, dyrektor Zespołu 
Szkół Społecznych „Splot” w No-
wym Sączu: 

– Kiedy porównuję maturę 
sprzed lat, do tej obecnej, muszę 
uczciwie przyznać, że dzisiejsza jest 
bardziej sprawiedliwa i obiektywna. 
Nie do pomyślenia są sytuacje, któ-
rych byłam świadkiem 1989 r., kie-
dy pisałam swój egzamin dojrzałości. 
Koleżanka weszła na salę z książką 
do biologii ukrytą za pasem, bo na-
wet jej się ściąg nie chciało przygo-
tować. Nauczyciele siedzący w ko-
misji nie utrudniali pisania, ale też 
nie podpowiadali. Maturę zdawa-
łam z języka polskiego, dokładnego 
tematu nie pamiętam – miałam po-
równać pozytywizm i romantyzm, 
oraz z matematyki. Czy miałam przy 
sobie pomoce naukowe? Nie, byłam 
dobrze przygotowana, szczególnie 

z matematyki. Nie wiem, czy po-
winnam o tym mówić, ale to raczej 
ja byłam osobą, która przesyłała po-
moce. Zdałam na 5. Na pewno matu-
rze towarzyszył stres, ale prawdzi-
we egzaminy miały dopiero nastąpić 
– na studiach i w codziennym życiu. 

Aleksander Rybski, dyrektor Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Długosza w Nowym Sączu: 

– Choć upłynęło tyle lat, matu-
ry nie można zapomnieć. Ponieważ 
do szkoły poszedłem rok wcześniej, 
egzamin dojrzałości zdawałem ma-
jąc 17 lat (1968 r.). Byłem zawsze 
ten młodszy, więc bardziej wstydli-
wy i lękliwy. Bałem się posyłać ścią-
gi, sam też z nich nie korzystałem. 
Mój ojciec był wobec mnie ogrom-
nie wymagający – przed wakacjami 
kupował mi książki, bym na począ-
tek roku szkolnego był już przygoto-
wany na 10 lekcji do przodu. W klasie 
maturalnej otrzymałem zbiór zadań 
z matematyki, było ich pięć tysięcy. 
Ojciec oświadczył, że jeśli je rozwią-
żę do końca roku szkolnego, mogę 
iść na studia. Trudno chyba o lep-
sze przygotowanie do matury… Pa-
miętam, że podczas egzaminu, któ-
ry miał trwać pięć godzin, po dwóch 

byłem gotowy oddać pracę. Zresz-
tą prawie jak wszyscy z mojej klasy, 
bo trzeba przyznać, że miałem moc-
ną klasę. I surowych profesorów. 
W ciągu tych lat byli bardzo wyma-
gający, ale na maturze nie wyżywa-
li się już na nas. Pamiętam, że jedno 
zadanie z geometrii zacząłem rozwią-
zywać metodą rachunkową. Mój ma-
tematyk popatrzył i powiedział tyl-
ko: „Przeczytaj polecenie jeszcze raz 
i dokładnie”. W klasie mieliśmy tak-
że kolegę, który nie był zbyt mocny, 
ale bardzo lubiany. Siedzący w komi-
sji nauczyciel – straszna kosa – zoba-
czył, że uczeń siedzi nad pustą kart-
ką. Nagle wstał i zwrócił się do nas: 
„Słuchajcie, on jeszcze nic nie napi-
sał”. Maturę zdałem na 5. Kiedy dziś 
słyszę, że jakiś minister publicznie 
przyznaje się, że ściągał na egzami-
nie dojrzałości, zadaję sobie pytania, 
jak on się znalazł na tym stanowisku? 

Krystyna Rębiasz, zastępca dyrek-
tora Zespołu Szkół Elektryczno–Me-
chanicznych w Nowym Sączu:

– Matura to najcudowniejszy eg-
zamin w życiu. Kiedy poszłam na 
studia, czekało mnie wiele stresu-
jących sprawdzianów. A tu: swoi 
nauczyciele, swoje otoczenie. Nie 
wyobrażam sobie, by ktoś wtedy 
przyszedł bez ściągi. Chowałyśmy je 
pod rajtkami, pod listwą w sukience. 
A propos strojów, to dzisiejsze pozo-
stawiają wiele do życzenia. Czasami 
się zastanawiam, czy panienki przy-
szły na rewię mody, czy egzamin 
dojrzałości. Wróćmy jednak do mo-
jej matury. Który to był rok, zaraz, 
zaraz 52 + 19. Tak, to był 1971. Zde-
cydowanie humanistyczne przed-
mioty były mi bliższe. Matematyka 
była dla mnie czymś okropnym i na 
dodatek posadzono mnie w pierw-
szej ławce. Na szczęście pomoc przy-
szła i do mnie. Dziś to faktycznie 
nie jest do pomyślenia, a sama ni-
gdy swym uczniom nie pozwalałam 
ściągać. Z języka polskiego i rosyj-
skiego poszło zdecydowanie lepiej 
– choć z wszystkich przedmiotów 
otrzymałam ocenę bardzo dobrą.

Informacje

Przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(niektóre procedury refundowane przez NFZ)

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA

„ Z D R O W I E ‘’ 
33-300 Nowy S cz, 
ul. niadeckich 4
tel. 18 443 81 58, 
fax 18 440 89 58

G A B I N E T Y
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa 
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny, 
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny, 
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieci cy, 
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

P R A C O W N I E
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA 
(leczenie kr gos upa i stawów)
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczy , 
plam, przebarwie , znamion, kurzajek, zmarszczek)
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nad erki, naczynia
ANALITYKA OGÓLNA

R E K L A M A

DTS PATRONUJE.  Pięćdzie-
siąt garbusów w różnych kolorach 
i wersjach przejechało w paradzie 
przez Limanową, Nowy Sącz i Gró-
dek n.Dunajcem w ramach „Ma-
jówki z New Beetle 2011”. Na zlot 
ich właściciele przyjechali m.in. 
z Koszalina, z Warszawy i czeskiej 
Pragi.

– Jak się kocha takie samochody 
to trzeba być na zlocie. Poznaje 
się tu wspaniałych ludzi. Gar-
bus to przecież nietypowy samo-
chód, może nie wygląda na zbyt 
praktyczny i pakowny, ale jest 
komfortowy i wygodny – chwa-
liła Agnieszka Wasilewska z War-
szawy, posiadaczka VW od prawie 
dwóch lat.

– Na widok garbusa każdy się 
uśmiecha, bo to samochód, który 
przyciąga uwagę. Takiego samo-
chodu nie wybiera się z przypad-
ku, jest on dla ludzi z pogodnym 
usposobieniem – podkreślała 
Anna Wyrwa z Nowego Sącza, 
współorganizatorka zlotu.

– To najlepszy samochód na 
świecie, ma duszę i charakter 

– oceniał Mariusz Morys z Wado-
wic, który przygodę z garbusami 
zaczął 17 lat temu.

Międzynarodowa Majów-
ka z New Beetle pod patronatem 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 
rozpoczęła się od pokazu samo-
chodów na placu przy Limanow-
skim Domu Kultury, później au-
tka przejechały w paradzie przez 
rynek pod wyciąg na Łysej Górze. 
Miłośnicy tej marki mogli ją jesz-
cze podziwiać na rynku w Nowym 
Sączu i w Gródku n.Dunajcem.

Zlot miał szczególne znacze-
nie, poświęcony był niedawno 
zmarłemu założycielowi New Be-
etle Club Poland Andrzejowi Zasi-
nie – Kolczykowi. Dlatego każdy 
samochód miał czarną kokardkę, 
a w Gródku przy oglądaniu foto-
grafii ze zlotów uczestnicy spo-
tkania snuli wspomnienia o swo-
im zmarłym kapitanie.

Tych, którym nie udało się 
spotkać z wesołymi garbusami 
i ich właścicielami współorgani-
zator Majówki z New Beetle Irek 
Frączyk pociesza, że kolejny zlot 
już za rok. (JOMB)

Za moich czasów

Garbus to uśmiech
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ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!

Ma opolski O rodek Ruchu Drogowego w Nowym S czu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy S cz
www.mord.pl 

Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA:
j  kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe, 

kwalifikacja wst pna, uzupe niaj ca, przyspieszona/,
j  kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy taksówk , 
j  kierowców wykonuj cych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
j  kierowców przewo cych towary niebezpieczne /ADR/,
j  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI  BADANIA:
j  kierowców /badania wst pne i kontrolne/, 
j  operatorów suwnic,
j  operatorów sprz tu ci kiego,
j  kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego.

R E K L A M A
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PIELGRZYMKA.  Wśród półtora-
milionowego tłumu w niedzielę na 
Placu św. Piotra nie zbrakło rów-
nież sądeczan. Na uroczystości 
beatyfikacyjne Jana Pawła II przy-
jechali z wieloma intencjami, ale 
i podziękowaniami za nawrócenie. 

– W Rzymie miałam okazję być 
po raz szósty, ale w dniu be-
atyfikacji dotarło do mnie, że 
Wieczne Miasto stało się mia-
stem Polaków – opowiada wice-
prezydent Nowego Sącza, prezes 
Klubu Inteligencji Katolickiej Bo-
żena Jawor. – Polska znów tra-
fiła na usta całego świata i te-
raz pozostaje kwestia tego, jak 
wykorzystamy ten „nasz skarb 
na wieki”. 

Wraz z Bożeną Jawor po-
jechali inni członkowie KIK 

w Nowym Sączu, którzy przez 
sześć lat w drugi dzień każ-
dego miesiąca modlili się przy 
Piotrowej Skale na sądeckich 
Plantach o szybką beatyfikację 
papieża–Polaka. 

– W tym dniu nie mogło więc 
nas zabraknąć w Rzymie. Poje-
chaliśmy z wieloma osobistymi 
intencjami, ale i wspólną – za 
naszą ojczyznę i nasze miasto 
– dodaje pani prezydent. 

Inni wybrali się na beatyfika-
cję, by podziękować: za narodzi-
ny długo oczekiwanego dziecka… 
Karolka czy nawrócenie. 

– Do końca nie byliśmy pew-
ni, czy pojedziemy, ale takie 
wydarzenie się nie powtórzy. 
Śmierć papieża mocno wpłynę-
ła na moje życie. Mogę powie-
dzieć, że na powrót zbliżyła do 

Boga. Pojechałem więc na be-
atyfikację wraz z całą rodziną, 
by za to nawrócenie podzięko-
wać – wyznaje Marek Oleniacz, 
sekretarz miasta. 

– Moje osobiste intencje, 
z którymi wyruszyłem na piel-
grzymkę zostawię dla siebie. 
Obecność w tym dniu w Rzy-
mie, to było niesamowite prze-
życie. Wśród tłumów na Placu 
św. Piotra i ulicach w oczy rzu-
cała się młodzież, pełno mło-
dych małżeństw. Przede mną 
stali pewnie nowożeńcy – on 
trzymał flagę Grecji, ona Hisz-
panii – i to jest najlepszy do-
wód, że nauki Jana Pawła II zo-
staną w nas na zawsze – dodaje 
Marian Kulig, wiceprezes Sądec-
kich Wodociągów. 

(KW)

Informacje

Nowy Sącz – osiedle Milenium, Królowej 

Jadwigi dwupokojowe, słoneczne, ciepłe, 

37 mkw, I piętro, 140 tys. 

Tel. 728–32–66–33

Nowy Sącz – ul. Hubala mieszkanie 

dwupokojowe, 48 m kw. II piętro, 

sloneczne, duży balkon, umeblowane, 

185 tys. (ew.garaż) 

tel. 728–32–66–33

GABLOTY przeszklone 

na ladę 90x90x15 cm oraz gablota 

stojąca obrotowa.Tel.692 457 171

Kupię Toyotę Corollę 

rok 88–97, stan obojętny.

Tel. 514 094 449

OGLOSZENIA DROBNE

PRZYJMUJE 
w Nowym S czu, 

ul. Zawiszy Czarnego 16a, 
w dniach 

16,17,18 maja 2011 r. 
Rejestracja i informacja 

tel: 691 515 216; 
32/257 17 40

M czy ci  ból 
kr gos upa, 

g owy, ko czyn. 

DAJ SOBIE POMÓC! 
Skorzystaj z us ug 

profesjonalisty 

DOROTY PACHNIK, 

bioenergoterapeuty, 
eksperta i wyk adowcy 

bioenergoterapii.
Wspomaganie 

bioenergetyczne organizmu 
przy ka dej chorobie, diagnoza 

psychoenergetyczna.
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Pozbawieni dachu nad głową
W Witowicach Dolnych, gm. Łoso-

sina Dolna, 1 maja, spłonął dom 11–
osobowej rodziny Lupów. Straty sza-
cuje się na blisko 200 tys. zł. Ogień 
gasiło kilka jednostek straży z No-
wego Sącza, a także Tęgoborzy, Ło-
sosiny Dolnej i Tabaszowej. Z budyn-
ku mieszkalno–gospodarczego udało 
się wyprowadzić owce i kozy, rodzina 
wyniosła też część mebli, ubrań i do-
kumenty. Pożar strawił jednak do-
robek ich życia. Przyczyn pojawienia 
się ognia nie ustalono. 

Więcej za bilety
Rada Miasta Nowego Sącza uchwali-

ła 10–procentową podwyżkę cen biletów 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika-
cyjnego sp. z o.o. Za normalny bilet są-
deczanie zapłacą teraz nie 2, a 2,20 zł. 

Tarcze Herbowe dla ludzi 
kultury

Czterech działaczy kultury otrzy-
ma Tarcze Herbowe „Zasłużony dla 
Miasta Nowego Sącza”. Decyzję 
o ich nadaniu podjęli podczas ostat-
niej sesji (28 kwietnia) sądeccy rad-
ni. Wśród wyróżnionych znaleźli się: 
Antoni Malczak, dyrektor MCK „So-
kół”, Waldemar Malicki, dyrektor Mię-
dzynarodowego Festiwalu Wirtuozerii 
i Żartu Muzycznego Fund and Clas-
sic w Nowym Sączu, Józef Broda, dy-
rektor artystyczny Międzynarodowego 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Re-
gionalnych „Święto Dzieci Gór”, i He-
lena Łazarska, dyrektor artystyczny 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki 
Wokalnej im. Ady Sari.

Tydzień w skrócie

Dokończenie ze str. 5

Nowy S cz ul. Piramowicza 1A
tel. 18 442 03 48

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

SERWIS OGUMIENIA

• opony
• felgi stalowe i alu
• oleje
• akumulatory
•   baga niki samochodowe

R E K L A M A

Dobry 
pomysł!

TWOJA 
REKLAMA

w „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim”

Zadzwoń: 
18 544 64 41 
18 544 64 40

Gdzie lubi zaglądać 
Szczuka?
Gdzie jest pokolenie JP2? – za-
stanawia się jedna z sądec-
kich dziennikarek w 6. roczni-
cę odejścia Ojca Świętego. Nie 
bez kozery ilustruje swe pyta-
nie konkluzją radiowych wy-
pocin prof. Magdaleny Środy 
i socjologa Pawła Kucharzew-
skiego, którzy ceremoniał be-
atyfikacyjny porównali do ślu-
bu brytyjskiej pary królewskiej, 
a papieskie cuda do funkcji 
społecznej rodziny monarszej. 
Dodajmy, że dyżurna mędrzec 
od wszystkiego czyli Kazimiera 
Szczuka, dla której istota wia-
ry sprowadza się wyłącznie do 
okolic pasa biodrowego oraz 
pozostałych sfer erogennych, 
także nie omieszkała epatować 
Polaków głębią swych przemy-
śleń. Inna rzecz, że nawet ka-
łuża wydaje się przy nich oce-
anicznym bezkresem albo 
i nawet Rowem Mariańskim. 
Tylko kto ich do licha zapra-
sza i w jakim, ciemna cholera, 
celu? Bo chyba nie po to, żeby 
akurat w tak podniosłej chwili 
wysłuchiwać bredni w rodzaju: 
„że papież jako starszy czło-
wiek był dziecinny i próżny, jak 
każdy staruszek lubił, kiedy się 
dużo działo wokół niego i mógł 
bawić się kontaktem z tłumem. 
To nie jest brak skromności, 
tylko przyjemność obcowa-
nia z tłumem. Mówił na przy-
kład do tłumów: nauczę was 
nowej piosenki o mnie, i potem 
śpiewali. Myślę że sprawia-
ło mu przyjemność bycia takim 
świątkiem i to było miłe.” Je-
żeli to ma być ta nowa, światła 
i europejska lewica, to ja taką 
lewicę mam właśnie tam, gdzie 
tak często lubi zaglądać pani 
Kazimiera Szczuka.
 (JARO)

SMS Rzym – miasto Polaków
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Ważny temat

– Kieruje Pan największą pod wzglę-
dem finansowym inwestycją prowa-
dzoną obecnie na Sądecczyźnie. Po-
nad 300 mln zł zostanie wydane do 
końca przyszłego roku na skanali-
zowanie dużej części Nowego Sącza 
i kilku sąsiednich gmin. Czuje Pan po-
wagę sytuacji?

– Często się patrzy na ten pro-
jekt pod kątem liczb – 170 km no-
wej kanalizacji, 70 km sieci wodo-
ciągowej, 350 – po zmianie stawek 
VAT – mln zł na realizację przed-
sięwzięcia. To oczywiście musi ro-
bić wrażenie. Trochę się jednak 
przy tej okazji zapomina, że jest 
to przedsięwzięcie dla ponad 20 
tys. mieszkańców miasta i regionu, 
którzy dotychczas nie byli podłą-
czeni do sieci. Przede wszystkim 
jednak nie pamiętamy o tym, co 
było punktem wyjścia całego pro-
jektu. A wziął się on z wymogów 
Unii Europejskiej. Przystępując do 
Unii zobowiązaliśmy się do 2015r. 
poprawić stan ekologii w Polsce, 
w tym znacząco zredukować za-
nieczyszczenia gleby, rzek i Bał-
tyku. Jednym ze sposobów popra-
wienia tych parametrów jest m.in. 
budowa sieci kanalizacyjnej.
– O konieczności poprawy tej sytuacji 
mówiło się w Nowym Sączu od dawna.

– Bo to trochę trwało. Wnio-
sek, który ostatecznie zaakcepto-
wała Komisja Europejska przyzna-
jąc nam wspomniane pieniądze, 
został przygotowany przez mo-
jego poprzednika Zbigniewa Ko-
wala. Przygotowania rozpoczęto 
w latach 2002 – 2003, projektem 
zajmowali się wszyscy poprzed-
ni prezydenci, a do podpisania 
umowy doszło w roku 2008, za 
prezydentury Ryszarda Nowaka. 
Jak widać trochę to trwało, a cel 
był jeden. Nawet jeśli zabrzmi to 
górnolotnie, to celem było popra-
wienie stanu naszego środowiska.
– Do dzisiaj spora część Nowego Sącza 
o kanalizacji może tylko pomarzyć?

– Ale tak będzie tylko do końca 
prac, które prowadzimy. Dotych-
czas skanalizowane było centrum 
miasta, duże osiedla i domy jedno-
rodzinne na obrzeżach tych osie-
dli. Obecnie wchodzimy z pracami 
w dalsze dzielnice – Porębę, Zawa-
dę, częściowo Helenę, czyli bardzo 
atrakcyjne tereny, ale z rozpro-
szoną zabudową. Po ukończeniu 
projektu, o którym mówimy, ok. 
98 procent mieszkańców Nowe-
go Sącza obejmiemy siecią kana-
lizacyjną. Jest to o tyle ważne, że 
gminy niewystarczająco skanali-
zowane będą po 2015 r. płacić kary 
do Unii. Dlatego – oprócz uczest-
nictwa w naszym projekcie – oko-
liczne gminy korzystając z różnych 
funduszy, budują sieć kanaliza-
cyjną we własnym zakresie. To się 

opłaca, bo potencjalna kara będzie 
wielokrotnie przewyższała koszty, 
jakie trzeba zapłacić odbiorcy ście-
ków, czyli wodociągom.
– Dla mieszkańców najważniejsze są 
jednak udogodnienia, jakie wynika-
ją z posiadania kanalizacji oraz ewen-
tualne nowe koszty, jakie będą musie-
li ponieść.

– Mieszkańcy w tych częściach 
miasta korzystają dotychczas z wła-
snej wody, przydomowych oczysz-
czalni, szamba, albo mniej ofi-
cjalnych sposób pozbywania się 
ścieków, których możemy się je-
dynie domyślać.
– Czyli dla niektórych może to ozna-
czać wzrost kosztów w domowym 
budżecie.

– Fakty są jednak takie, że metr 
sześcienny odprowadzonych ście-
ków w sądeckich wodociągach 
kosztuje trzy–cztery razy mniej niż 
ten sam metr wywożony wozem 
asenizacyjnym. Bo w takiej wersji, 
do kosztów samych ścieków docho-
dzi koszt ich transportu.
– Na jakim etapie znajduje się obec-
nie projekt?

– Oprócz dwóch wcześniej 
rozstrzygniętych już przetar-
gów, rozstrzygnięty również zo-
stał przetarg na modernizację za-
kładu uzdatniania wody w Starym 
Sączu. Po tej modernizacji nasz za-
kład uzdatniania wody – śmiem 
twierdzić – będzie jednym z naj-
nowocześniejszych w Europie. Za-
montowane tam zostaną dodat-
kowe piaskowe filtry, aktywny 
węgiel, lampy UV, które dodatko-
wo dezynfekują wodę. Będzie tam 
również stacja ozonowania wody. 
Całokształt tych prac zwiększy 
moce wytwórcze ujęcia i popra-
wi walory smakowe wody. I taka 
woda popłynie do kranów w No-
wym Sączu.
– Termin oddania całej inwestycji to 
koniec przyszłego roku. Zdążycie na 
czas, bo to wiąże się z rozliczeniem 
unijnych dotacji?

– Nic nie wskazuje na to, by mia-
ły być jakieś opóźnienia. Wszystko 
odbywa się zgodnie z harmono-
gramem i na dziś nie widzę zagro-
żeń dla terminowej realizacji kon-
traktu. Jeśli są jakieś opóźnienia, to 

są one w pełni kontrolowane przez 
naszych inżynierów. Już od bli-
sko roku prace m. in. na Helenie, 
w rejonie ul. Węgierskiej, w Starym 
Sączu, Cyganowicach, Barcicach 
prowadzi Mostostal i ABM Solid, 
a w Kamionce Wielkiej, Nawojo-
wej, Zawadzie, Łazach Biegonic-
kich kopać zaczyna Interbud. Mam 
nadzieję, że te prace nie są uciążli-
we dla mieszkańców i komunika-
cji. W samym centrum miasta nie 
ma potrzeby prowadzenia takich 
wykopów. Zresztą nasze ustalenia 
z wykonawcami mówią, by uciążli-
wość inwestycji, była dla mieszkań-
ców jak najmniejsza. My oczywi-
ście nie prowadzimy wykopów do 
samych domów. Wykonanie przy-
łączy należy już do ich właścicie-
li. To są najczęściej krótkie odcinki 
– od kilku do kilkunastu metrów, 
choć może to być i 150 metrów, je-
śli ktoś mieszka z daleka od prowa-
dzonej sieci.
– Ale mieszkańcy nie mają obowiąz-
ku przyłączania się do sieci. Co wów-
czas jeśli ktoś nie będzie się chciał 
przyłączyć?

– Jeśli ktoś nie chce się przy-
łączyć, to jest mi bardzo przykro. 
Trochę żartuję, a mówiąc poważ-
nie, każdy powinien sam przekal-
kulować. Jeśli uczciwie – podkre-
ślam: uczciwie – wywozi szambo, 
to kosztuje go to trzy–cztery razy 
tyle, niż zapłaci u nas. Najprostsza 
kalkulacja ekonomiczna powinna 
każdego przekonać, by skorzy-
stał z sieci kanalizacyjnej. Poza 
tym to ogromna wygoda i uła-
twienie. O wywiezieniu szamba 
trzeba pamiętać, poza tym ono 
się lubi zatkać i wylać, kiedy naj-
mniej mamy ochotę na kłopoty, 
czyli np. w święta. Kanał to jest 
wygoda.
– Zabrzmiało jak reklama miejskiej 
kanalizacji.

– Ja nie muszę jej reklamować. 
Z tzw. prawa śmieciowego wyni-
ka, że jeśli istnieje kanalizacja oraz 
techniczne możliwości, by ktoś się 
do niej podłączył, to się powinien 
podłączyć. Z tego ustawowego obo-
wiązku zwalnia go jedynie posiada-
nie przydomowej oczyszczalni. To 
już jednak jest pewien reżim i po-
siadanie odpowiednich warunków 
technicznych, choćby dużej dział-
ki. Proszę przy okazji pamiętać, że 
w pewnych rejonach miasta dzię-
ki naszej inwestycji np. wzrośnie 
atrakcyjność działek budowlanych 
i automatycznie ich ceny, bo te-
ren będzie traktowany jako w peł-
ni uzbrojony.
– Chce Pan powiedzieć, że wszyscy są 
zadowoleni i nie spotykacie się z pre-
tensjami? Na żadnej miedzy nie cze-
kał na wasze koparki gospodarz uzbro-
jony w widły?

– To się akurat nie zdarzyło. Ge-
neralnie mieszkańcy terenów, gdzie 
prowadzimy prace, reagują bardzo 
dobrze. Zdarzają się czasami trud-
niejsze sytuacje, ale przy takiej skali 
prac trudno ich uniknąć. Pamiętaj-
my, że początek prac nad projektem 
to rok 2003, od tego czasu sporo 
się zmieniło. Gdzieś powstał nowy 
dom, albo przynajmniej ktoś zbu-
dował podjazd, albo urządził sobie 
ogródek, a tu nagle przyjeżdża ko-
parka. Czasami trzeba coś przesu-
nąć, coś pozmieniać.
– Robi się problem?

– Sporadycznie zdarzają się pro-
blemy, ale jeśli są to jednostkowe. 
Inwestycja powstaje z myślą o 20 
tysiącach mieszkańców, więc po-
wiedziałbym, że skala problemu jest 
jak 1 do 20 000. Powiem tak – to nie 
są problemy mogące zagrozić ca-
łej inwestycji. To są sytuacje, które 
najczęściej udaje się rozstrzygać na 
miejscu. Większe problemy trafia-
ją do rozstrzygnięcia szczebel, albo 
dwa wyżej. To normalne przy ta-
kich inwestycjach.

Rozmawiał (MOL)

Kanał to jest wygoda
ROZMOWA z Januszem Adamkiem, prezesem spółki Sądeckie Wodociągi

Z tzw. prawa 
śmieciowego wynika, 
że jeśli istnieje 
kanalizacja oraz 
techniczne możliwości, 
by ktoś się do niej 
podłączył, to się 
powinien podłączyć. 
Z tego ustawowego 
obowiązku zwalnia 
go jedynie posiadanie 
przydomowej 
oczyszczalni
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Ludzie

– Choć dopiero 25 maja mija rocz-
nica 25–lecia posługi kapłańskiej, 
jubileuszowe obchody rozpoczął 
ksiądz już w Wielki Czwartek. Czym 
dla księdza jest to ćwierćwiecze?

– Sam jubileusz jest okazją 
przede wszystkim do podzięko-
wania wszystkim, z którymi do 
tej pory współpracowałem. Tak 
się składa, że większość życia 
kapłańskiego – 20 lat – spędzi-
łem w Nowym Sączu. Żartobliwie 
wspominam, że rozpocząłem po-
sługę na Pustyni – bo moją pierw-
szą parafią była Pustynia k. Dębi-
cy. Później Matka Boża pocieszała 
mnie w Pasierbcu. Aż w 1991 r. 
przyjechałem tutaj i na swej dro-
dze spotkałem wielu wspaniałych 
ludzi, którzy pomogli mi realizo-
wać plany, marzenia. Jubileusz to 
więc także okazja do spojrzenia 
wstecz, podsumowania, co udało 
się, a czego nie udało się osiągnąć. 
– Założony przez księdza w 1992 r. 
zespół Promyczki i wydawnictwo to 
niewątpliwe sukcesy. Czego więc się 
nie udało zrealizować?

– Trudno mówić o porażkach. 
Było trochę planów, których re-
alizacja się nie udała – przede 
wszystkim stworzenie salo-
nu mediów dziecięcych. Może 
kiedy warunki będą sprzyjać, 
powrócę do nich, choć nie je-
stem już młody. Przy jubileuszu 

posługi kapłańskiej stuknie mi 
także pięćdziesiątka. Interesu-
ją mnie nowe technologie, nowe 
media. 
– Może szansa w Miasteczku 
Multimedialnym?

– Pewne porozumienie na ten 
temat mam już z Miasteczkiem, 
ale na razie wszystko jest w fa-

zie planów i projektów. Co z tego 
wyjdzie, zobaczymy. Póki co, jak 
wydawnictwo, z myślą o dzie-
ciach przygotowaliśmy serię fil-
mów o świętych, które wyku-
piliśmy od włoskiego stacji RAJ. 
Teraz jesteśmy w fazie rozmów 
z Amerykanami, bo chcemy za-
kupić 36 filmów półgodzin-
nych z serii „Historie biblijne”. 

Niezależnie od tego przygotowu-
jemy własne wideobooki, któ-
re będą przedstawiały życie Jana 
Pawła II. To nasz prezent dla Ojca 
Świętego. 
– Gdzie można obejrzeć pierwszą 
część?

– Wideobook to 4–5 minuto-
wa animacja z tekstem i muzyką. 

Chcemy by krążył w Internecie, 
na pewno znajdzie się na naszej 
stronie, by każde dziecko miało 
do niego dostęp. Teraz musimy 
zastanowić się, jak sfinansować 
kolejne filmiki. 
– 25 lat temu uwierzyłby ojciec, że 
swoją posługę kapłańską będzie mu-
siał przenieść również do wirtualne-
go świata?

– Kiedyś powstała nawet pio-
senka – choć specjalnej kariery 
nie zrobiła – o tym, że gdyby Pan 
Jezus przyszedł dzisiaj, musiałby 
szukać współczesnych środków 
przekazywania Ewangelii – wy-
stępowałby w telewizji.
– Może nawet częściej na You Tube 
i miałby profil na Facebooku.

– Trudno tak odważne wnio-
ski wyciągać, ale Pan Jezus szu-
ka różnych sposobów dotar-
cia do ludzi. 2000 lat temu miał 
ograniczone możliwości. Dziś od 
nas oczekuje byśmy jakoś głosili 
Ewangelię, dlatego tak leżą mi na 
sercu te nowe media. 
– Swoją pierwszą mszę św. odpra-
wił ksiądz 1 czerwca, czyli w Dzień 
Dziecka. To można odczytywać 
w kategorii znaku, że obejmie 
ksiądz swoją opieką dzieci, że bę-
dzie z nimi pracował. Czy już wtedy 
ksiądz wiedział, że się tym zajmie? 

– Nie, to był czysty przypadek. 
Kiedy przyjechałem do Nowego 
Sącza, miałem zająć się młodzie-
żą, a że wielu młodych przy pa-
rafii wtedy nie było, pomyślałem, 
że trzeba ich najpierw przycią-
gnąć i wychować. Zacząłem więc 
od dzieci. Założyłem na począt-
ku dziewczęcą służbę maryjną, 
później grupa zaczęła się rozra-
stać, padła myśl założenia zespo-
łu. Zaczynałem od garstki, dziś 

w Promyczkach jest blisko set-
ka dzieci. 
– Na swojej stronie internetowej pi-
sze ksiądz, że dzieci to księdza hob-
by. Czuje się ksiądz jak ich ojciec?

– Na pewno tak, nawet czasem 
w ten sposób to tłumaczę dzie-
ciom. Ktoś mógłby złośliwie sko-
mentować to „hobby”, ale staram 
się traktować dzieci po ojcow-
sku, a w naszej skomplikowa-
nej rzeczywistości nie jest to ła-
twe. Pojawia się czasem we mnie 
niepokój, że za swawolnie poczy-
nam sobie z dzieciakami, a to po-
chwalę, a to skarcę, dam klapsa. 
Na szczęście spotykam się z wiel-
ką kulturą i wyrozumiałością ze 
strony rodziców. To wielka łaska 
od Boga, że przez te 25 lat nie mia-
łem przykrych sytuacji. A trudno 
czasem przy setce dzieci wszyst-
ko tak pogodzić, by nikt nie miał 
pretensji o to na przykład, że dziś 
na występ pojadą te osoby, a na 
wycieczkę inne itp., itd. 
– Czego księdzu życzyć? 

– Tego, czego się zwykle ży-
czy – przede wszystkim zdro-
wia. I obym na swej drodze dalej 
spotykał tak wspaniałych współ-
pracowników. Może jeszcze re-
alizacji pomysłów, marzeń, któ-
re noszę w sercu. 
– Tego życzymy!

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Czy Jezus miałby dziś profil na Facebooku?
ROZMOWA z ks. Andrzejem Mulką, dyrektorem Wydawnictwa „Promyczek” w Nowym Sączu

W 1991 r. przyjechałem tutaj i na swej drodze 
spotkałem wielu wspaniałych ludzi, którzy 
pomogli mi realizować plany, marzenia. 
Jubileusz to więc także okazja do spojrzenia 
wstecz, podsumowania, co udało się, 
a czego nie udało się osiągnąć.

Ksiądz Mulka chętnie występuje na scenie ze swoimi podopiecznymi   FOT. ARCH.
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T 
rwa maturalny 
karnawał. Zaczął 
się 4 maja i po-
trwa do końca 
miesiąca. Jak co 
roku towarzyszą 

temu iście sportowe emocje, tym 
bardziej że od niedawna przed-
miotem obowiązkowym jest ma-
tematyka. Przeżywają ucznio-
wie, przeżywają rodzice, może 
nawet bardziej niż ich pociechy 
(jakkolwiek to brzmi w odnie-
sieniu do 19–latków!). I oczywi-
ście trwają nieustające dyskusje, 
czy formuła nowego egzami-
nu dojrzałości ma sens. Jako na-
uczyciel praktykujący i ze sta-
żem…. hmm!... niekrótkim, mam 
swoją opinię na ten temat, a jest 
ona oględnie mówiąc – na tak! 
Wiem, że w kraju permanent-
nej dezaprobaty dla wielu zjawisk 
(z oświatą włącznie) opinia taka 
może budzić pewne zdziwie-
nie, że ja tak pod prąd, ale nic na 
to nie poradzę. Jak mawiał kla-
syk: Mam swoje zdanie i się z nim 
zgadzam! Najpierw matematyka: 
ileż to krytycznych uwag nasłu-
chałem się na temat przywróce-
nia tego przedmiotu na matu-
rze. Tymczasem stokroć większe 
zło poczynił jego brak. O korzy-
ściach płynących z nauki matmy 
mówił nie będę, bo to „oczywista 
oczywistość”. Kto tego nie ro-
zumie – trudno. O formule ma-
turalnej z języka polskiego po-
wiem więcej, bo i przedmiot mi 
bliższy, i argumenty niejedno-
znaczne. Kiedy przypomnę so-
bie czasy, gdy prace pisemne po-
prawiał nauczyciel prowadzący, 
to po plecach przechodzą mnie 
ciarki. Dopiero z perspektywy lat 
widać wady ówczesnego egzami-
nu: subiektywizm i uznaniowość 
to najcięższe grzechy formuły 
słusznie minionej. Często, choć 
coraz rzadziej, padają zarzuty, że 
dzisiaj tzw. klucz interpretacyj-
ny obcina skrzydła uczniom, że 
każe im myśleć schematycznie, 
tak jak sobie autor owego klucza 

zażyczył. Nieprawda. Mit. Ta-
kie argumenty są wyłącznie alibi 
dla ewentualnej porażki piszące-
go. Ilość wariantów odpowie-
dzi jest tak duża, że jedynie zu-
pełni dyletanci nie potrafią w nie 
trafić. Dzięki nowemu syste-
mowi ograniczone zostało tzw. 
wodolejstwo, to znaczy pisa-
nie całkiem efektowne, ale bez 
związku z tematem, często o ni-
czym. Sensowny okazał się także 
test na rozumienie tekstu. Wia-
domo (nauczycielom), że uczeń, 
nawet jeśli czyta, robi to nie-
chlujnie, bez wnikania w istotę 
rzeczy, przez co niewiele zapa-
miętuje. Rodzi to tragikomicz-
ne skutki. Jeśli zmienia on tytuł 
wiersza z „Krzyczałem w nocy” 
na „Krzyczałaś w nocy” to z tek-
stu o powojennej traumie Róże-
wicza robi się jakiś hardcorowy, 
nieprzyzwoity utwór świadczą-
cy o całkowitym dyletanctwie 
mówiącego. Test ma dać odpo-
wiedź, jaki jest poziom literackiej 
recepcji maturzysty, jego kon-
centracji i intelektualnej spraw-
ności. Wnioski? Trzeba być nie 
lada majstrem, żeby dzisiaj ma-
turę oblać, ale trzeba też być nie-
złym tuzem, żeby ją zdać z wyso-
ką punktacją. Jeśli coś mógłbym 
oprotestować, to jedynie tzw. 
prezentację wybranego tematu. 
Powtarzalność z roku na rok tych 
samych zagadnień jest co naj-
mniej denerwująca, bo ile można 
słuchać o matce cierpiącej, o ide-
ale kobiety czy o motywie piel-
grzyma? A poza tym jaką moż-
na mieć pewność, że uczeń sam 
opracował temat, jeśli można 
go znaleźć wszędzie, z interne-
tem włącznie? Jakaś modyfikacja 
nowej – nienowej matury prę-
dzej czy później musi się zdarzyć. 
Poszukiwanie jeszcze bardziej 
obiektywnych kryteriów oce-
niania jest koniecznością, choć 
w odniesieniu do przedmiotów 
humanistycznych nie jest to do 
końca możliwe. Solidaryzując się 
z rodzicielską tremą przedma-
turalną apeluję, żeby jej jednak 
nie demonizować. To napraw-
dę egzamin jakich wiele i wcale 
nie najtrudniejszy. Za miesiąc bę-
dzie po wszystkim. Matury miną, 
a ja znów zatęsknię za językowy-
mi perełkami typu: „Kominiarze 
nam ludziom wymiatają kominy”, 
czy „Romb jest to lekko trzep-
nięty kwadrat”. W tej kwestii na 
uczniów mogę liczyć zawsze.

P 
ięćdziesiąt lat temu je-
den z największych 
amerykańskich polito-
logów Robert A. Dahl 
wydał książkę „Who 
Governs?”. Pod najbar-

dziej banalnym – zdawałoby się tytułem 
„Kto rządzi?” widniał podtytuł: Demo-
kracja i władza w amerykańskim mie-
ście. Książka stanowi studium jednego 
ośrodka – New Haven. Dlaczego aku-
rat tego? Dahl i jego współpracownicy 
byli wykładowcami uniwersytetu Yale, 
zaś New Haven było – jak pisze autor 
w ukończonej 1 maja 1961 r. przedmo-
wie – po prostu „pod ręką”. Autor ba-
dał zachowania i struktury społeczne 
oraz kwestie polityczne na przestrze-
ni ponad 150 lat – od czasów, gdy mia-
sto znajdowało się pod władzą patry-
cjatu, czyli swego rodzaju miejskiej 
arystokracji do lat 50. ubiegłego stule-
cia. W międzyczasie odnotował epokę 
rządów przedsiębiorców, a następnie 
„ex–plebejuszy”. W tej ostatniej zaczę-
ły dominować czynniki etniczne – wy-
raźnie zaznaczyła się dominacja dwóch 
grup katolickich: Włochów i Irland-
czyków. Trzecią pod względem etnicz-
nym grupą mającą wpływy polityczne 
w New Haven byli amerykańscy Żydzi. 
Epoka demokratyczna bardzo ograni-
czyła wpływy protestanckiej elity, rzą-
dzącej miastem przez cały wiek XIX.

Ktoś zapyta – jak to się ma do No-
wego Sącza? Problem polega na tym, że 
porównanie historii obu miast pokazu-
je zasadniczą odmienność losów mia-
sta rozwijającego się w wolnym kra-
ju, w jednym i względnie niezmiennym 
organizmie państwowym i miasta, któ-
rego naturalny rozwój podlega szere-
gu ograniczeniom. Nie mamy rządów 
XIX–wiecznego patrycjatu, ani no-
wego biznesu, ani wreszcie rozkwitu 
epoki demokratycznej z karierami lu-
dzi spoza miejskiej elity. Nawet mię-
dzywojenne dwudziestolecie nie przy-
pomina tu amerykańskiej demokracji 
z zawstydzająco regularnymi cyklami 
demokratycznych wyborów. Nie mo-
żemy zbudować sensownej listy burmi-
strzów i prezydentów miasta, pomijając 
fakt zmian granic, politycznych reżi-
mów, mechanizmów obsadzania tego 

stanowiska. Dwudziestoletnia histo-
ria zaś to w zasadzie nieco tylko zako-
rzeniona teraźniejszość. Żyją przecież 
wszyscy prawie bohaterowie nowosą-
deckiej transformacji. Wielu z nich – to 
ludzie czynni, jeżeli nie politycznie, to 
przynajmniej społecznie, udzielający 
wywiadów, gotowi komentować suk-
cesy i porażki dzisiejszej polityki.

Niemniej książka Dahla stanowi po-
ważne wyzwanie dla politologa – bo na 
pytanie o to, kto rządzi miastem, moż-
na odpowiadać przecież pomimo „kło-
potów z historią”, bez względu na to, 
czy władza ma charakter demokra-
tyczny czy niedemokratyczny. Jednego 
możemy być pewni – w ciągu naszych 
ostatnich 150 lat, ktoś Nowym Sączem 

rządził, ktoś miał większe a ktoś mniej-
sze wpływy. Jedne sfery życia publicz-
nego się rozwijały, a inne zamierały. 
Pytanie o to, kto rządził, nie skończy się 
zatem prostą listą nazwisk, ale wyma-
ga badania mechanizmów społecznych, 
rzeczywistej dystrybucji zasobów, od-
tworzenia hierarchii grup społecz-
nych i naniesienia tego wszystkiego na 
bardziej poszarpaną niż w przypadku 
USA oś historii. Odpowiedź na to py-
tanie jest jednak nie tylko pasjonująca 
naukowo, ale ważna dla samego mia-
sta, bo sprzyja rozumieniu współcze-
snych mechanizmów władzy i rozwoju 
miasta. Życie publiczne nie powinno się 
ciągle karmić wyłącznie „ideałami de-
mokracji”, musi też zainteresować się 
jej praktycznym, nie zawsze eleganc-
kim wymiarem. I starać się zrozumieć 
zanim osądzi.

New Haven 
nad Dunajcem

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Egzamin 
z dojrzałości

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie

Jak to się ma do Nowego 
Sącza? Problem polega 
na tym, że porównanie 
historii obu miast pokazuje 
zasadniczą odmienność 
losów miasta rozwijającego 
się w wolnym kraju, 
w jednym i względnie 
niezmiennym organizmie 
państwowym, i miasta, 
którego naturalny 
rozwój podlega szeregu 
ograniczeniom
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P 
amiętacie Państwo 
poprzednią kaden-
cję samorządo-
wą i powracający 
co kilka miesię-
cy temat tzw. „no-

wego ratusza”? Przypomnę, że 
chodziło o miejsce na adapta-
cję lub budowę nowego, funk-
cjonalnego i perspektywicznego 
obiektu mieszczącego siedzi-
bę władz miasta. Przypomnijmy 
też, że na chwilę obecną wydzia-
ły urzędu mieszczą się w kilkuna-
stu, bywa że mocno oddalonych 
i dosyć dziwnych lokalizacjach. 
Nie wszyscy urzędnicy, a pew-
nie i niektórzy interesanci dale-
cy są też od zachwytu nad wa-
runkami pracy i reprezentowania 
lokalnej władzy w dumnej, zjed-
noczonej Europie. Pomijając jed-
nak ironię oraz przyjmując, że 
nowoczesne i wygodne obiek-
ty administracyjne nie są marno-
trawieniem publicznych pienię-
dzy, warto wrócić do odłożonego 
na półkę tematu. W ramach przy-
pomnienia wspomnijmy więc też 
o wałkowanych już lokalizacjach, 
mających zastąpić dzisiejszy Ra-
tusz wraz z przyległościami. Jedy-
nym miejscem w ramach szeroko 
rozumianego centrum pozosta-
je słynna Stara Sandecja. Z po-
wodów wiadomych nieaktualny 
jest już bowiem teren przy zbiegu 
ulic Lwowskiej i Krańcowej. Po-
ważne komisje po głębokiej anali-
zie odrzuciły propozycję adapta-
cji budynku dawnego Optimusa, 
jak i wszelkich innych istnieją-
cych już obiektów. Pomijam pro-
pozycje z gatunku fantasy, któ-
rych parę przemknęło przez różne 
łamy, ale ostatnio na jedynym po-
ważnym forum internetowym po-
święconym rozwojowi Nowego 
Sącza, czyli www.skyscraperci-
ty.com pojawiła się wielce inte-
resująca propozycja kilkuhekta-
rowego obszaru pomiędzy aleją 
Piłsudskiego, a osiedlem Gorzków 
(powróci niedługo do dyspozycji 
władz samorządowych). 

Wszystkie wymienione miej-
sca mają swoje walory. Wszędzie, 
mniej lub bardziej sensownie, 
można przystosować możliwości 
do potrzeb ratuszowych. Warto 
jednak poświęcić cenny czas i po-
tencjał intelektualny Czytelników 
na zastanowienie się, czy rozwa-
żając w ogóle ruch w tym kierun-
ku, opłaca się przyjąć założenie 
minimalistyczne. Czy nie war-
to rozważyć usytuowania w jed-
nej, dogodnej lokalizacji maksy-
malnej ilości funkcji publicznych. 
Czy wreszcie nie można pokusić 
się o pójście śladem innych, mają-
cych na różnym stopniu zaawan-
sowania przygotowane koncepcje 
budowy nowoczesnych, spełnia-
jących wyzwania XXI wieku cen-
trów administracyjno–komuni-
kacyjnych? Pomysł taki zaistniał 
u nas kilka razy, ale szybciej, niż 
został przeanalizowany, znikał. 
Ostatnio wraz z odwołaniem po-
przedniego prezesa sądeckie-
go PKS. 

Ciągle powracający temat upo-
rządkowania sytuacji lokalo-
wej administracji i perspektywy 
funkcjonowania dworca autobu-
sowego w dotychczasowej loka-
lizacji to jedno. Przykłady koń-
czącej się właśnie nowej komendy 
policji i kulejącej budowy straż-
nicy są zaś namacalnymi dowo-
dami na nieuchronność tenden-
cji do wyprowadzania wszelkich 
instytucji użyteczności publicz-
nej z zabytkowego, ciasnego cen-
trum. Pisałem o tym przed kilku 
tygodniami w felietonach po-
święconych konieczności poważ-
nej dyskusji nad przyszłością są-
deckiej Starówki. Nowe centrum 
administracyjno–komunikacyj-
ne jest kolejnym takim tematem 
do kiepskawej w naszym mieście 
debaty publicznej. A nie wszyst-
kie decyzje da się podejmować 
z poniedziałku na wtorek, nie od 
wszystkich decyzji niosących za 
sobą konsekwencje w wielolet-
niej perspektywie da się ciągle 
uciekać. Natomiast wolnych tere-
nów, możliwych do wykorzysta-
nia w przestrzeni publicznej nie 
przybywa, a wręcz przeciwnie. 
Zaś przegapioną okazję nie zawsze 
da się dogonić, a nietrafnie wyda-
nych pieniędzy zwykle nie można 
już odzyskać.

Dlatego, szanowni decydenci, 
drodzy Czytelnicy, wszyscy za-
interesowani – warto rozmawiać. 
Ciąg dalszy za tydzień.

Warto rozmawiać 
o Sączu

J 
est! Zaczęliśmy w kościół-
ku kolejowym sezon galowy. 
Nazywam go tak, bo w żad-
nym innym okresie roku nie 
przychodzi do nas taka masa 
osób odzianych w oficjalne 

stroje. Tylko w maju. Dlaczego? Przede 
wszystkim statystykę w tej kategorii za-
wyżają dzieci pierwszokomunijne. Cały 
tłum tych fantastycznych, małych ludzi 
w eleganckich strojach pojawił się u nas 
ostatniej niedzieli. Wraz z nimi jesz-
cze większy tłum rodziców, krewnych 
i gości. I będą się tak zjawiać codzien-
nie przez cały „biały tydzień”. Po drugie, 
rzecz jasna: maturzyści. Nie twierdzę, że 
nie przychodzili wcześniej. Nie twierdzę 
też, że po egzaminach przychodzić prze-
staną. Z całą pewnością mogę jednak 
powiedzieć, że tylko teraz, ten jeden raz 
w życiu, widać ich w kościele – zwłasz-
cza rano – tak wyraźnie. I dobrze. Skoro 
na tym piękno wiosny polega, że drzewa 
obsypuje kwieciem, to niechże i świąty-
nie się zabielą kwieciem młodości.

Niestety, z początkiem maja rozpo-
czyna się też sezon znacznie mniej pa-
tetyczny, który nazywam „diabelskim 
echem”. Nazwę wziąłem ze starego 
dowcipu, który powiada, że doszło kie-
dyś do turnieju między – a jakże! – Po-
lakiem, Ruskiem i Niemcem. Otóż sam 
diabeł porwał tych trzech delikwentów 
na szczyt wysokiej góry i powiedział:

– Dwóch z was zabiję, jeden tylko 
przeżyje.

Nieszczęśnicy zgodnym chórem 
zapytali:

– Który?
Diabeł odparł:
– Ten, który wrzaśnie tak głośno, że 

echo najdłużej będzie powtarzać jego 
słowa.

Wówczas Rusek krzyknął bez namy-
słu „Matuszka Rassija!” i echo brzmia-
ło po nim przez kilka długich minut. 
Niemiec wobec tego poszedł po rozum 
do głowy: wciągnął powietrze w płu-
ca, ale dla wzmocnienia dźwięku przy-
łożył dłonie do ust i huknął na cały głos 
„Deutschland!”, a echo brzmiało pra-
wie pół godziny. Na to Polak wstał, od-
chrząknął i bez żadnego wysiłku, tylko 
dość wyraźnie, powiedział „Dziś wie-
czorem biba u diabła. Wóda za friko. 

Podaj dalej!” I echo powtarza tę wiado-
mość już od stuleci…

Otóż corocznie przez cały maj i czer-
wiec, przy okazji kolejnych rocznic, 
wspomnień i obchodów wysłuchujemy 
tego „diabelskiego echa”, a więc wszel-
kiej maści bredni na temat naszej prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości, tak 
samo pustych jak obietnica darmowe-
go alkoholu w piekle i jednocześnie… tak 
samo atrakcyjnych. Zaczyna się zwykle 
od pierwszego maja jako „święta pracy”. 
Na szczęście w tym roku wszyscy o tym 
zapomnieli ze względu na beatyfika-
cję Jana Pawła II. Socjaliści musieli prze-
stawić obchody na inne dni albo w ogóle 
się wycofać, więc ich echo zwyczaj-
nie zgasło. Hura! Niestety inne echo, 3 
maja, zabrzmiało jak zwykle, więc pew-
nie i pozostałe – włącznie z niechlub-
nym 4 czerwca – też nadciągną z tą samą 
siłą. – A co ojciec ma do 3 maja? – za-
pytał mnie ostatnio jeden młodzieniec. 
Co mam? Marzenie mam. Żeby przestać 
obchodzić święto tamtej Konstytucji, 
a wreszcie wprowadzić ją w życie. Po-
ważnie. Bo że została ogłoszona, to wca-
le nie znaczy, że weszła w życie. Oczy-
wiście, „diabelskie echo” powtarza, że 
w końcu wszystko się udało i dziś żyje-
my właśnie w takiej Polsce, jakiej chcie-
li twórcy tamtego aktu prawnego z 1791 
roku. W demokracji, wolności i w ogó-
le. Doprawdy? To przypomnę. Kon-
stytucja 3 Maja radykalnie ogranicza-
ła demokrację, przekazując całą władzę 
wykonawczą w ręce króla oraz miano-
wanego przez niego rządu, który no-
sił nazwę Straży Praw. Król został ro-
dzajem koronowanego prezydenta (bo 
tym de facto był monarcha elekcyjny), 
a tron Polski miał odtąd być dziedzicz-
ny – jak za Piastów i Jagiellonów! Rząd 
miał się składać z króla, pięciu mini-
strów i prymasa. Nikogo więcej. Sejm 
miał się zbierać raz na dwa lata. Gdy-
by zaś trzeba było zmienić coś w samej 
Ustawie Zasadniczej to raz na… dwa-
dzieścia pięć lat. Żaden poseł ani sena-
tor nie mógł dostać ani grosza z kiesy 
państwowej. Podatki zaś miały wynosić 
tylko dziesięć procent. I tak dalej. Jak 
dla mnie – że zacytuję klasyka – bom-
ba! Ale jak myślicie: który z tych ofi-
cjeli, co dziś wychwalają Konstytucję 
3 Maja pod niebiosa, chciałby rzeczy-
wiście wprowadzić ją w życie? Dlate-
go, jeśli chcemy, żeby ci młodzi ludzie, 
którzy dziś po kościołach tylko „sezon 
galowy” robią, w przyszłości przesta-
li powtarzać „diabelskie echa”, a wzię-
li się za robotę i odnieśli sukces, musi-
my – też jak echo – powtarzać prawdę. 
Bo jak słusznie zauważył Andrzej Frycz 
Modrzewski, „takie Rzeczypospolite 
będą, jakie ich młodzieży chowanie”.

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Starcie 
sezonów
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REKOMENDACJA DTS.  Takiego 
show jeszcze sądeckie niebo nie widzia-
ło! Podniebne widowisko w wykona-
niu zespołu akrobacyjnego Polskich Sił 
Powietrznych „Biało–Czerwone Iskry” 
z Dęblina będzie 15 maja główną atrak-
cją Święta Kwitnących Sadów oraz 55–
lecia Aeroklubu Podhalańskiego w Ło-
sosinie Dolnej.

O tak atrakcyjną oprawę tradycyj-
nej imprezy zadbał prezes Aeroklubu 
Andrzej Sarata. Zespół akrobacyjny 
„Biało–Czerwone Iskry” jest kon-
tynuatorem utworzonego w 1969 r. 
w 60. Lotniczym Pułku Szkolnym 
w Radomiu zespołu „Rombik”, któ-
ry od 1991 r. przyjął oficjalną nazwę 
„Zespół Akrobacyjny Iskry”. Niewie-
le osób wie, że twórca Rombika puł-
kownik Władysław Kunicki pochodził 

z Żeleźnikowej Wielkiej. Co więcej nie 
był jedynym sądeczaninem w zespo-
le. Do dziś żyje w Nowym Sączu świa-
dek podniebnych akrobacji na bo-
jowych Limach–5 – major Wojciech 
Władyka. Piloci zespołu akrobacyj-
nego latają już na samolotach TS–11 
„Iskra”, które w roku 1991 na ich po-
trzeby zostały zmodernizowane, do-
posażone w światowej klasy system 
radiowo–nawigacyjny i pomalowa-
ne w narodowe barwy według pro-
jektu ppłk. pil. Ireneusza Fibingera. 
Przez 31 lat istnienia zespół reprezen-
tował Polskie Siły Powietrzne i lotni-
czy kunszt pilotów–instruktorów ra-
domskiej jednostki na polskim niebie 
i międzynarodowych pokazach lot-
niczych. W związku z reorganizacją 
lotnictwa polskiego w marcu 2000 r. 
zespół został przeniesiony do Dęblina 

do 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego, 
będącego integralną częścią Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

W tym czasie uległa również zmia-
nie nazwa zespołu na „Biało–Czer-
wone Iskry”, zostało zaprojektowane 

nowe logo, którego kolorystyka razem 
z nazwą nawiązują do barw narodo-
wej flagi. Ambicją pilotów zespołu jest 
wpisać się w świadomość miłośników 
lotnictwa, nie tylko w kraju, ale i poza 
jego granicami, jako narodowy lotni-
czy zespół akrobacyjny.

Warto dodać także, że w Polsce 
działają tylko dwa zespoły konty-
nuujące tradycje wojskowych grup 
akrobacyjnych lat 50. i 60. Poza Bia-
ło–Czerwonymi Iskrami jest jeszcze 
„Orlik”. 

15 maja na lotnisku w Łososinie 
Dolnej będziemy mieć okazję oglądać 
popisy siedmiu pilotów na szkolno–
bojowych samolotach. Start o godz. 
16. Ale impreza rozpoczyna się już 
o 10. szczegóły na plakacie obok.

(PEK),
źródło: www.bialoczerwoneiskry.eu 

Biało–CzerwoneBiało–Czerwone Iskry na błękitnymbłękitnym niebie

CZY WIESZ, ŻE…
Pierwsze drzewa owocowe zostały 
posadzone przez rolnika z Łososi-
ny Dolnej w 1935r. na powierzch-
ni 2 ha. Natomiast pierwszy in-
tensywny sad na terenie Gminy 
Łososina Dolna powstał w roku 
1968 w miejscowości Michalczo-
wa. Założone sady były systema-
tycznie unowocześniane przez 
wprowadzanie nowych odmian 
oraz nowocześniejszych sposo-

bów ochrony roślin, co w efekcie dawało wyższe zbiory. Obecnie sady owoco-
we zajmują 650 ha. W większości to nowoczesne sady towarowe dostosowane 
do standardów europejskich i produkujące smaczne, zdrowe, najwyższej jako-
ści jabłka takie jak: IDARED, RUBIN, SZAMPION, JONAGORED, GALA, GOLDEN DE-
LICIOUS, ELISE, GLOSTER. Oprócz jabłoniowych mieszkańcy mogą pochwalić się 
również, choć już w mniejszej ilości sadami gruszowymi, śliwowymi oraz plan-
tacjami porzeczek, agrestu i ponad 120 ha truskawek. Rolnicy z Łososiny Dol-
nej ciągle rozwijają produkcję, nasadzając nowe odmiany. Posiadają 60 prze-
chowalni, w tym 25 z agregatami chłodniczymi. Czterech sadowników posiada 
komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą typu ULO. 

Gmina bogata w owoce
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Rekomendacje

Karnet kulturalny

5 MAJA (CZWARTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 19.00 
– Kościół pod wezwaniem Matki 
Bożej Niepokalanej
Krzysztof Penderecki – SIEDEM 
BRAM JEROZOLIMY, koncert 
w ramach XVI Międzynarodowego 
Festiwalu im. Ady Sari.
Krzysztof Penderecki – dyrygent, 
Maciej Tworek – asystent dyry-
genta, Iwona Hossa– sopran, Iza-
bela Matuła – sopran, Agnieszka 
Rehlis – mezzosopran, Adam Zdu-
nikowski – tenor, Wojciech Gier-
lach – bas, Jerzy Trela – narrator, 
Narodowa Orkiestra Symfonicz-
na Polskiego Radia w Katowicach, 
Chór Filharmonii im. Karola Szy-
manowskiego w Krakowie, Chór 
Polskiego Radia w Krakowie, Te-
resa Majka – Pacanek, Artur Sę-
dzielarz – kierownicy chórów. 

r NOWY SĄCZ,  X godz. 9.00 
– sala widowiskowa MOK: Histo-
ria Hymnu Europejskiego – przed-
stawia sekretarz Europejskiej Unii 
Esperanckiej w Brukseli – Zlat-
ko Tisljar (Słowenia); X godz.12.00 
– Rynek: prapremiera publicz-
nego wykonania Hymnu Europy 
przez połączone chóry i orkiestrę, 
marsz wokół Rynku – happening; 
X godz.15.30 – sala widowisko-
wa MOK: Tańce Europy w wyko-
naniu Zespołu Tańca Estradowego 
TĘCZA z MOK, występ Dziecię-
cego Zespołu Wokalno–Tanecz-
nego „Tralalinki”, Zespołu Tańca 
Nowoczesnego „Katharsis” i wo-
kalistów MOK; X godz.18.00 – Re-
prezentacyjna Sala Ratusza –232. 
Koncert u Prezydenta w wykona-
niu: Henryka Błażeja, Teresy Kaban 
i Kwartetu Smyczkowego „A’vista” 
z Krakowa; X godz.20.30 – sala wi-
dowiskowa MOK – Koncert Jean 
Marca Leclerqa „JOMO” – muzyka 
i showmana z Tuluzy (Francja);

r STARY SĄCZ,  X godz. 17.17 
– Rynek 5: Otwarcie sezonu let-
niego „Galerii pod gniazdem”, 
zorganizowanego przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz osób niepełno-
sprawnych „GNIAZDO”. Uroczy-
stość uświetni wernisaż i aukcja 
prac konkursowych „Podróż mo-
ich marzeń” wykonanych przez 
osoby niepełnosprawne. 

6 MAJA (PIĄTEK)

r PIWNICZNA ZDRÓJ:  – X godz. 
17.00, Ski–Hotel Sucha Dolina: 
Promocja książki Gézy Cséby pod 
tytułem „Portret rodzinny”. Pa-
tronem honorowym spotkania 
jest Robert Kiss, Ambasador Nad-
zwyczajny i Pełnomocny Republi-
ki Węgierskiej. Książkę zaprezen-
tują Géza Cséby i Witold Kaliński, 
spotkanie poprowadzi Lucyna La-
tała–Zięba, głos zabierze tak-
że dyrektor Węgierskiego Insty-
tutu Kultury w Warszawie, János 
Tischler.

r NOWY SĄCZ,   X godz. 20.00, 
Klub Zdarta Płyta, ul. Jagielloń-
ska 76: Koncert Legendarnej gru-
py Kryzys. Bilety w cenie 20 zło-
tych w przedsprzedaży (30 złotych 
w dniu koncertu) można kupić 
w Kawiarni Prowincjonalnej oraz 
Zdartej Płycie.

r NOWY SĄCZ,  X godz.10.00 
– sala widowiskowa MOK: Sztuka 
„Doktor Esperanto” Mario Migliuc-
ci w języku polskim, w wykonaniu 
Heleny Biskup, X godz.15.00 – sala 
kameralna MOK – Poezja Krystyny 
Dulak – Kulej z Piwnicznej i Walde-
mara Lipowicza z Rzeszowa, w wy-
konaniu autorów; X godz.17.00 
– sala kameralna MOK – Sztuka pt. 
„Magia miłości”– w wykonaniu Li-
dii Ligęzy z Krakowa; X godz.18.00 
– sala widowiskowa MOK –Spek-
takl poetycki „TRYPTYK RZYMSKI” 
Jana Pawła II – w wykonaniu Sce-
ny Poetyckiej Teatru Robotniczego 
im. Bolesława Barbackiego oraz Ze-
społu Kameralnego „SONATINA 2” 
z MOK;

r NOWY SĄCZ,  X godz. 17.00, 
Galeria Dawna Synagoga, ul. Ber-
ka Joselewicza 12
Otwarcie wystawy FOTOGRA-
FIA DZIKIEJ PRZYRODY , której 

organizatorami są: Muzeum Okrę-
gowe w Nowym Sączu, oraz Agen-
cja Zegart. Wystawa jest zbiorem 
wybranych 70 fotografii, z edycji 
lat 2002–2010, prezentowanych 
w Polsce przez Agencję Zegart.

7 MAJA (SOBOTA) 

r NOWY SĄCZ,  X godz.18.00, 
sala widowiskowa MOK – Finał 
Wyborów Miss Polonia Ziemi Są-
deckiej 2011.

8 MAJA (NIEDZIELA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 19.00 
– SOKÓŁ, sala im. Lucjana Li-
pińskiego – Koncert w ramach 
XVI Międzynarodowego Festi-
walu im. Ady Sari: Duke Elling-
ton – SACRED CONCERTS, Big–
Band i Chór Akademii Muzycznej 
w Krakowie, Wojciech Groborz 
– dyrygent, Katarzyna Sobek 
– sopran, Ilona Szczepańska – alt, 
Piotr Kwinta – baryton, Rafał Su-
piński – tancerz, Lidia Matynian 
– przygotowanie chóru.

9 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10.00 
, Oddział dla Dzieci SBP, ul. 

Lwowska 21 – Spotkanie autorskie 
z Ewą Stadtmuller.

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10.00, 
NEWAG S.A. ul. Wyspiańskie-
go 3 – uroczystość z okazji Roczni-
cy Konstytucji 3 – go Maja, Rocznicy 
zakończenia II Wojny światowej, Ty-
godnia Ligi Obrony Kraju, Rocznicy 
Bitwy pod Monte Casino, Rocznicy 
Bitwy o Narwik. Organizatorem jest 
Klub Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” 
działający w NEWAG S.A.

10 MAJA (WTOREK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 17:00, 
Sadecka Biblioteka Publiczna, ul. 
Franciszkańska – „Łemkowskie 
pieśni z Sądecczyzny” – koncert 
Julii Doszny z akompaniamentem 
Mirosława Bogonia.

11 MAJA (ŚRODA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 16–18, 
Galeria BWA SOKÓŁ, sala eduka-
cyjna – cykliczne warsztaty arty-
styczne: Malarstwo i rysunek dla 
dorosłych.

WIELKA UCZTA DLA 
KINOMANIAKÓW:

r  9 – 15 MAJA 2011  R . 
–  V I  EDYCJA FEST IWALU 
F ILMOWEGO LUDZ IE  K INA.

W tym roku głównymi bohaterami 
i gośćmi cyklu będą wybitni kom-
pozytorzy muzyki filmowej – Zyg-
munt Konieczny i Jan Kanty Paw-
luśkiewicz. Obaj twórcy, związani 
mocno z Krakowem oraz jedną 
z jego legend – słynnym kabare-
tem Piwnica Pod Baranami, współ-
autorzy legendarnych utworów 
wykonywanych m.in. przez Ewę 
Demarczyk (Konieczny) i Mar-
ka Grechutę (Pawluśkiewicz), mają 
w swych dokonaniach znakomite 
kompozycje do wielu dzieł filmo-
wych m. in. w reżyserii Tadeusza 
Konwickiego, Kazimierza Kutza, 
czy Jana Jakuba Kolskiego. Sporą 
część tego dorobku zaprezentowa-
na zostanie na festiwalu. Festiwa-
lowej widowni pokazane zostaną 
także filmy, do których kompono-
wał muzykę trzeci z krakowskich 
kompozytorów muzyki filmowej 
związany z Piwnicą Pod Baranami 
– Zbigniew Preisner, który nie bę-
dzie obecny na festiwalu. Przypo-
mniane zostaną jednak filmy z jego 
muzyką, która pomogła zaistnieć 
na świecie m.in. słynnym dziełom 
Krzysztofa Kieślowskiego.

PROGRAM VI FESTIWALU 
FILMOWEGO LUDZIE KINA

r PONIEDZ IAŁEK 9 MAJA
X  16:30 PODWÓJNE ŻYCIE 

WERONIKI
X  18:15 SŁOŃCE WSCHODZI RAZ 

NA DZIEŃ 

X 20:00 OSTATNI DZWONEK

r WTOREK 10 MAJA
X  17:00 JAK DALEKO STĄD, JAK 

BLISKO
X 19:00 TRZY KOLORY: NIEBIESKI
X  21:00 HISTORIA KINA 

W POPIELAWACH
 
r ŚRODA 11  MAJA
17:00 ĆMA
19:00 TRZY KOLORY: BIAŁY
21:00 ODWET

WARTO ZOBACZYĆ

r Kino SOKÓŁ, 6 maja godz. 20.30

r  (Z )DROŻNA NOC F ILMOWA 
W SOKOLE

X  THELMA I LOUISE, USA/Francja 
1991, dramat, 

X KALIFORNIA,USA 1993, thriller,
X  DZIKOŚĆ SERCA,USA 1990 sen-

sacyjny/czarna komedia, 

REPERTUAR KIN:

r NOWY SĄCZ,  X kino SOKÓŁ, 

6 MAJA – 9MAJA 2011

MŁYN I KRZYŻ (Polska/Szwe-
cja, dramat) godz.16:30, TRZY MI-
NUTY. 21:37 Polska, obyczajo-
wy, godz. 18:15, NIEPOKONANI 
USA/ Polska, dramat, godz. 16:00, 
g.18:20, 
RYTUAŁ (USA, dramat/horror/
thriller) godz. 20:45, DO SZPI-
KU KOŚCI, USA ,dramat, g.20:30, 
ERRATUM (sala studyjna) Pol-
ska, dramat, godz. 20:20, ONI 
SZLI SZARYMI SZEREGAMI pre-
miera(sala studyjna)Polska, doku-
ment fabularyzowany, 6 – 8 maja 
g. 17:00, 18:45, 9 maja 18:45,

10 – 11 MAJA 

MŁYN I KRZYŻ (Polska/Szwe-
cja, dramat) godz. 15:15, JASKI-
NIA ZAPOMNIANYCH SNÓW 3D 
premiera
Francja , dokumentalny godz. 
16:15, g. 18:00, TRZY MINUTY. 
21:37 obyczajowy 10 maja g.18:45, 
NIEPOKONANI USA/ Polska, dra-
mat, godz. 16:00, g.18:20 ,
RYTUAŁ, USA, dramat/horror/
thriller godz. 20:45, KRZYK 4, 
USA 2011, 110 min., thriller/ hor-
ror, godz. 20:00 DO SZPIKU KO-
ŚCI, USA ,dramat godz.21:00, 
11 maja godz. 18:15 , ERRATUM 
(sala studyjna) Polska, dramat, 
godz.20:20, ONI SZLI SZARYMI 
SZEREGAMI premiera(sala studyj-
na)Polska, dokument fabularyzo-
wany,10 –11 maja 17:00
Nowy Sącz, Kino KROKUS
KOD NIEŚMIERTELNOŚCI premie-
ra, Francja/USA, thriller/sf/akcja, 
6 – 12 maja g.16:30, 18:30, 20:30

BOŻENA BARAN

Dobra płyta dla Manna

Zespół Czarne Korki, w którym klawiszowcem jest pochodzący z podlimanow-
skiej Przyszowej Marcin Młynarczyk, podbija listy przebojów.

Ich płyta „la la la” ukazała się 28 marca. Znalazły się na niej m.in. pio-
senki, które można usłyszeć w radiowych listach przebojów: „Egoiści”, 
„Pójdę sobie w świat” i „Telewizor”.

Wojciech Mann w cotygodniowym felietonie „Nowe płyty z mojej półki” pi-
sze m.in.: „to album nietypowy, stylistycznie różnorodny, zawierający zarów-
no elementy rocka, jak też kapkę jazzu, może także soulu. Nie jest to jednak 
najistotniejsze, mimo że znakomicie wymyślone i wykonane. Istotna jest sym-
bioza tej muzyki ze słowami. A i słowa nietypowe – nie ma na płycie ani jednej 
piosenki o miłości! Teksty Zabłockiego to współczesne refleksje o Polsce i świe-
cie, ale bez patosu broniewszczyzny czy ognia Jacka Kaczmarskiego. Duch tego 
ostatniego unosi się chwilami nad płytą, ale w treści śpiewanych piosenek wię-
cej jest zaprawionego tu i ówdzie goryczą dystansu do rzeczywistości.”

Marcin Młynarczyk, o którym pisaliśmy w marcowym numerze, pracuje 
jako architekt, ale z pasją gra w zespole Gienka Loski i w grupie Czarne Kor-
ki. W tej ostatniej współpracuje m.in. z byłym wokalistą Pudelsów Szymo-
nem Goldbergiem. Można ich było usłyszeć m.in. w Teleexpresie, Trójkowej 
Liście Przebojów i w Muzycznej Jedynce PR1. Teraz biorą udział w konkur-
sie na występ na Przystanku Woodstock. Można oddać na nich głos zazna-
czając opcję „lubię to” na stronie Jurka Owsiaka: http://www.owsiaknet.pl/
channel/wasze_filmy/22737101#video.  (JOMB)

Czarne Korki, czyli od lewej: Marcin Młynarczyk, Małgorzata 
„Tekla” Tekiel, Piotr Grząślewicz, Artur Malik, Szymon Goldberg. 
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Sport

PIŁKA NOŻNA.  Po zwycięstwie 
4–0 nad Termalicą Nieciecza piłka-
rze Sandecji są bliscy powtórzenia 
osiągnięcia sprzed roku i wywalcze-
nia trzeciego miejsca w I lidze. Pod-
opieczni Mariusza Kurasa złapali wła-
ściwy rytm.

Biorąc pod uwagę tylko sześć ostat-
nich kolejek to najwięcej punktów 
zdobyła w nich właśnie Sandecja 
(14). Od dwa więcej niż Podbeski-
dzie. Mecz z Niecieczą miał wyjąt-
kowy przebieg. Sądeckich kibiców 
wśród rywali najbardziej intereso-
wała postawa obrońcy Jana Ciosa. 

Doświadczony obrońca występo-
wał w sądeckim klubie w ubie-
głym sezonie. Potem przeniósł się 
do Niecieczy. W rundzie jesiennej 
był bohaterem spotkania z… San-
decją. W 90. minucie strzelił bo-
wiem jedynego gola dla beniaminka 
I ligi i pogrążył swoją byłą drużynę. 
W minioną sobotę w Nowym Są-
czu długo sobie jednak nie pograł. 
Już w 3. minucie sfaulował wy-
chodzącego na czystą pozycję Ar-
kadiusza Aleksandra i dostał za to 
czerwoną kartkę. Dodatkowo sam 
poszkodowany wykorzystał podyk-
towany rzut karny i Sandecja objęła 

prowadzenie. Wydarzenia z począt-
ku meczu miały decydujący wpływ 
na przebieg spotkania, w którym 
sądeczanie wygrali aż 4–0.

– Trudno podsumować takie 
spotkanie, bo właściwie od sa-
mego początku musieliśmy grać 
w dziesiątkę – powiedział Miro-
sław Hajdo, trener Niecieczy (były 
szkoleniowiec Kolejarza Stróże). 
– Nie mam zwyczaju oceniać pra-
cy sędziego i tym razem też tego 
nie zrobię. 

Dzięki ostatnim udanym spo-
tkaniom (4 zwycięstwa i 2 remisy) 
Mariusz Kuras ma już podstawową 

jedenastkę. W porównaniu do 
składu z rundy jesiennej, kiedy 
trenerem był Dariusz Wójtowicz, 
zaszły dwie zasadnicze zmiany. Na 
lewej obronie jak na razie rywa-
lizację z Petarem Borovicaninem 
wygrywa Marcin Woźniak. Ku-
ras postawił również na grę dwo-
ma napastnikami. Obok bramko-
strzelnego Arkadiusza Aleksandra 
o miejsce w składzie rywalizu-
ją Marcin Chmiest i Maciej Kowal-
czyk. W pierwszej jedenastce za-
domowił się również niedoceniany 
przez Wójtowicza, Rafał Berliń-
ski. Natomiast Kozioł, Makuch, 

Frohlich, Zabozień, Kukol, Gawęc-
ki, Esimann i Aleksander to piłka-
rze, którzy zarówno jesienią, jak 
i wiosną mogą liczyć na grę w pod-
stawowej jedenastce.

– Gra Sandecji nie była taka, 
jakiej bym sobie życzył, ale nasze 
zwycięstwo jest wysokie i wynik 
poszedł w świat – powiedział Ma-
riusz Kuras. – Gramy skutecznie 
i to jest najważniejsze. Ten zespół 
chce wygrywać i Sandecja pnie się 
w górę tabeli.

Najbliższym rywalem Sandecji 
będzie Warta Poznań.

(JABU)

MARATON.  Popularny na Lima-
nowszczyźnie i Sądecczyźnie mara-
ton pieszy „Kierat” po Beskidzie Wy-
spowym i Gorcach zyskał znacznie na 
swoim prestiżu. Od tego roku będzie 
on jednocześnie Mistrzostwami Polski 
w Pieszych Maratonach na Orienta-
cję. W tej edycji spodziewany jest ko-
lejny rekord frekwencji.

Na liście zgłoszeń do „Kieratu” jest 
już ponad czterysta nazwisk. Or-
ganizowany pieszy maraton to 100 
km nieprzerwanego marszu po gó-
rach powiatu limanowskiego i 3500 
m podejść w ciągu 30 godzin, eks-
tremalnie trudne wyzwanie nawet 
dla zaprawionych piechurów i do-
świadczonych biegaczy. 

W tym roku burmistrz Limano-
wej wydał zgodę, aby maraton roz-
począł się na limanowskim rynku (do 
tej pory start Kieratu organizowany 
był na parkingu przed hotelem „Siwy 
Brzeg”). Jednak odprawa techniczna 
odbędzie się w sali kinowej Limanow-
skiego Domu Kultury. Udział w niej 
nie jest obowiązkowy, ale to wówczas 
podawane są wskazówki i objaśnienia, 
które są pomocne w pokonaniu trasy. 
Uczestniczy maraton zakończą trady-
cyjnie przed LDK.

Kapituła Pucharu Polski w Pie-
szych Maratonach na Orientację 

zdecydowała, że Mistrzostwa Pol-
ski w tej dyscyplinie na dystansie 
100 km w roku 2011 zostaną roze-
grane podczas VIII Międzynaro-
dowego Ekstremalnego Maratonu 
Pieszego Kierat 2011. – Dzięki temu 
ranga „Kieratu” wzrosła – przy-
znaje Andrzej Pilawski, współor-
ganizator imprezy. – W tej chwili 
mamy już ponad 400 uczestników. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 13 
maja. W ubiegłym roku pobity zo-
stał rekord frekwencji, wystarto-
wało bowiem 529 osób. W tego-
rocznej edycji frekwencja może być 
jeszcze większa. Zwłaszcza miesz-
kańcy naszego regionu często swój 
udział w imprezie zgłaszają jeszcze 
w dniu startu. Trasa jak zwykle bę-
dzie biegła w Beskidzie Wyspowym 
i Gorcach. Nigdy nie była jakoś spe-
cjalnie trudna, ale żeby ją ukończyć 
trzeba sporego wysiłku.

W zawodach uczestniczy mu-
szą wykazać się wytrzymałością 
i orientacją w terenie. „Kierat” to 
również umiejętność korzystania 
z mapy. Zawodnicy rywalizują tak-
że w nocy bez względu na warunki 
atmosferyczne. VIII edycja marato-
nu odbędzie w dniach 20–22 maja.

Więcej informacji pod adresem 
maratonkierat.pl.

(JABU)

S IATKÓWKA.  Zawodniczki Mu-
szynianki Muszyna znowu wystąpią 
w składzie sprzed pięciu lat, kiedy to 
po raz pierwszy zdobyły Mistrzostwo 
Polski. Rozegrają dwa pokazowe 
mecze: w Nowym Sączu i Mszanie 
Dolnej. Będzie to jeden z elemen-
tów jubileuszu 20–lecia istnie-
nia firmy Fakro, głównego sponsora 
Muszynianki.

Współorganizatorem spotkań jest 
firma DeGie, której właścicielem 
jest Dariusz Grzyb, dziennikarz 
pochodzący z Mszany Dolnej. To 
właśnie w tym mieście zespół Mu-
szynianki zagra w składzie sprzed 
pięciu lat. – W tym roku mija wła-
śnie pięć lat od pierwszego złotego 
medalu wywalczonego przez siat-
karki Muszynianki Fakro w mi-
strzostwach Polski – powiedział 
Dariusz Grzyb. – Ten rok jest też 
szczególny dla firmy Fakro, która 

świętuje 20–lecie. Z okazji tych 
dwóch uroczystości nasza firma 
organizuje wspólnie z Fakro dwa 
pokazowe spotkania. Tu specjal-
ne podziękowania należą się dy-
rektorowi marketingu Januszowi 
Komurkiewiczowi.

W sobotę 4 czerwca siatkar-
ki Muszynianki Fakro w składzie 
sprzed pięciu lat zmierzą się z kra-
kowską Wisłą. Początek spotka-
nia o godz. 18 w nowej hali, przy 
Szkole Podstawowej nr 1. To naj-
większa hala w powiecie lima-
nowskim. Współorganizatorem 
meczu jest Urząd Miasta w Msza-
nie Dolnej z burmistrzem Tade-
uszem Filipiakiem na czele.

– Jeżeli mecz siatkarek z Mu-
szyny wypadnie dobrze to chciał-
bym kontynuować w Mszanie 
siatkarskie turnieje i w przyszłym 
roku zagrałyby na przykład po-
kazowe spotkanie dwa zespoły 

z Plus Ligi Kobiet – poinformo-
wał nas o swoich planach Dariusz 
Grzyb. – Podobne imprezy orga-
nizuję w Bobowej i Bieczu. Przed 
rokiem w ramach pierwszego tur-
nieju zagrały trzy zespoły z Plus 
Ligi, Rumia, Białystok i Stal Mie-
lec. A teraz już sprowadzamy za-
graniczny zespół. Być może będzie 
to silna drużyna z ligi rosyjskiej.

W czerwcu Muszynianka zmie-
rzy się również z I–ligowymi Eli-
teskami Skawa UE Kraków. Tym 
razem w Nowym Sączu. Sędzią 
głównym obu spotkań będzie 
Krzysztof Pierzchała, doświadczo-
ny arbiter prowadzący m.in. me-
cze Ligi Mistrzyń.

Muszynianka zdobywała mi-
strzostwo Polski w kobiecej siat-
kówce w 2006, 2008 i 2009 r. 
W ubiegłym roku drużyna z Mu-
szyny zdobyła wicemistrzostwo.

(JABU)

Sandecja pnie się w górę

Złota Muszynianka 
wraca na parkiet

Chodzić nocą 
w „Kieracie”
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Bogusław Kołcz

A TO C IEKAWE.  Dr Elżbieta Woj-
tas–Ciborska pracuje nad drugim 
tomem „Księgi limanowian”, czy-
li zbioru biografii ludzi związanych 
z Limanowszczyzną. Tom pierwszy 
został wydany w 2006 r. Znalazło 
się w nim ponad 1200 sylwetek lu-
dzi związanych z ziemią limanowską 
– nie tylko osób znanych czy szcze-
gólnie zasłużonych, ale zwykłych 
mieszkańców, którzy współtworzy-
li historię małej ojczyzny.

– Tom drugi powinien się uka-
zać jako konsekwencja oznacze-
nia poprzedniego wydania w roli 
tomu I. Będąc osobą ceniącą sobie 
konkrety nie wysuwałam propo-
zycji zaznaczania w tytule, że jest 
to wydawnictwo ciągłe, pozosta-
wiając ciąg dalszy faktom doko-
nanym – tłumaczy autorka.

„Księga limanowian” jest z za-
łożenia przede wszystkim zapi-
sem ludzkich losów. Całościowo 
ma tworzyć opowieść o historii 
ziemi limanowskiej i jej miesz-
kańców. Opracowanie pierwsze-
go tomu stało się cennym zbio-
rem danych biograficznych, ale 
też skłaniało do głębszych reflek-
sji chociażby nad wpływem czło-
wieka na bieg historii i niewątpli-

wym oddziaływaniem historii na 
koleje ludzkiego życia.

– Pisząc biografie zbieramy 
małe kamyczki przeszłości – za-
uważa autorka.

Dr Wojtas–Ciborska pocho-
dzi z Mordarki. Jest absolwentką 
Technikum Rachunkowości Rol-
nej w Marcinkowicach. Ukoń-
czyła Wydział Ekonomii na Uni-
wersytecie Warszawskim i studia 
podyplomowe na Wydziale Dzien-
nikarskim. W 1989 r. została 
dziennikarką PAP, współtworząc 
pierwsze serwisy ekonomiczne dla 
gospodarki rynkowej. Jest autorką 
m.in. pozycji: „Leksykon polskie-
go dziennikarstwa”, „Marketin-
gowe funkcje mediów”, „Dzien-
nikarze z władzą (nie zawsze) 
w parze”, dwóch tomów „Słow-
nika biograficznego polskiego ru-
chu młodowiejskiego”. Wykłada 
na Wydziale Nauk Politycznych 
WSH w Pułtusku.

Zainteresowani zawartością 
drugiego tomu, a także ci, któ-
rzy pragną zgłosić do niej biogra-
fię swoją, kogoś z rodziny czy śro-
dowiska, mogą skontaktować się 
bezpośrednio z autorką, pisząc na 
adres: ciborska@wp.pl.

(JOMB)

DTS PATRONUJE.  Polski krzemień pasiaty z Krzemionek 
Opatowskich robi furorę wśród hollywoodzkich gwiazd po 
tym, jak zachwyciła się nim królowa Elżbieta. Moda na bi-
żuterię z minerałów przeżywa prawdziwy renesans. W naj-
bliższą sobotę i niedzielę sądeczanie będą mieli okazję za-
poznać się z najnowszymi trendami i nie tylko obejrzeć, ale 
również nabyć kolczyki, naszyjniki, pierścionki, a także ga-
lanterię z kamieni ozdobnych. Wszystko to podczas III Mię-
dzynarodowej Wystawy i Giełdy Minerałów, Skamieniałości 
i Wyrobów Jubilerskich „Natura”.

W Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu ekspona-
ty z całego świata będzie prezentować 30 wystawców. 
Na stoiskach znajdą się m.in. agaty, jaspisy z Brazylii 
i Afryki, obsydian z Meksyku, turkusy, agaty z Ame-
ryki Północnej, opale z Austrii, a także skamieniałości. 

– Człowiek od prehistorycznych czasów wyrabiał 
narzędzia i ozdoby z różnych kamieni, przypisując im 
także właściwości magiczne i lecznicze. Również te-
raz znawcy tematu uważają, że należy dobierać ka-
mienie do znaku zodiaku, inni ze względu na scho-
rzenia, by dodawały pozytywnej energii. Moją one 
także swój kultowy wymiar – wystarczy dodać, że 
pierścień św. Piotra to jeden wielki ametyst, a słynny 

płaszcz żydowski był wysadzany 12 różnymi kamie-
niami, z których każdemu przypisywano odpowied-
nie znaczenie. To już co prawda ezoteryka, ale nawet 
jeśli się w nią nie wierzy, można cieszyć się pięknem, 
które wydobywamy z ziemi – mówi Elżbieta Wolska, 
która od 20 lat organizuje tego typu wystawy. 

Dodaje, że giełda ma także, a może przede wszyst-
kim wymiar edukacyjny. 

– Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych to żywa lek-
cja geografii, biologii i chemii. Na giełdzie prezento-
wane są bowiem również skamieniałe szczątki flory 
i fauny, preparowane zwierzęta mórz tropikalnych, 
muszle. Zresztą każdy z wystawców to prawdziwy pa-
sjonat, który chętnie odpowie na wszystkie pytania. 
W ten sposób wielu już złapało bakcyla, zaczęło two-
rzyć swoją kolekcję i dziś sami biorą udział w wysta-
wie – opowiada Wolska. 

W sobotę zorganizowane grupy uczniowskie mogą 
zwiedzić wystawę za darmo. DTS dla swoich Czy-
telników ma natomiast do rozdania 10 podwójnych 
zaproszeń. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze 
przyjdą w czwartek i piątek, (6–7 maja) do naszej re-
dakcji. Giełda czynna będzie w sobotę w godz. 10–18, 
a w niedzielę – 10–17.  (G)

Zbierając kamyczki 
przeszłości

Magia minerałów

Elżbieta Wolska prezentuje 
naszyjnik z krzemieniem 
pasiastym, którym zachwyciła 
się królowa Elżbieta   FOT. (G)

Człowiek od zawsze przypisywał kamieniom właściwości 
magiczne i lecznicze   FOT. ARCH.


