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K A R I E R A . Limanowa co rusz
objawia talenty muzyczne. Tydzień
temu pisaliśmy o sukcesie Jadwigi
Postrożny na XIV Międzynarodowym
Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady
Sari w Nowym Sączu. Teraz kolejna
wokalistka może mówić o sukcesie.
Marta Florek zaśpiewa na Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
J STR. 2

Dobra Twarz Sądecczyzny

J Str. 4

Łowca
nagród

Uśmiech Brazylijki
W miniony czwartek dwie godziny po tym, kiedy papierowa wersja
DTS trafiła do Czytelników (wersja elektroniczna trafia kilka godzin wcześniej), w naszej redakcji zadzwonił telefon. Dział kadr firmy Fakro pytał o kontakt z Brazylijką Sheilą, której historię opisała
na naszych łamach Jolanta Bugajska.
J STR. 3

Polska trzech prędkości
Janosik zabierał bogatym, aby dać biednym. Obecnie państwowy Janosik będzie zabierał biednym, aby dać bogatym. Na to zgody nie
ma. Nie zgadzamy się, aby ośrodki o mniejszym znaczeniu finansowały rozwój metropolii - piszą Urszula Duda z Nowego Sącza oraz
Joanna Duda-Gwiazda, żona Andrzeja Gwiazdy, z Gdańska J STR. 3

Czerwiński wystartuje
bez koszulki lidera
Ogólnopolskie trzęsienie ziemi na listach wyborczych Platformy
Obywatelskiej, choć miało swoje epicentrum w Warszawie, dało się
odczuć również w Nowym Sączu. Tzw. wstrząsy wtórne spowodowały obsunięcie lidera sądeckiej PO Andrzeja Czerwińskiego na drugie miejsce. To pierwszy w historii jego dwudziestoletniej kariery
politycznej przypadek, kiedy nie otwiera wyborczej listy jako jej lider. Co to może oznaczać?
J STR. 9

FOT. ARCHIWUM

Juwenalia czas zacząć

L U D Z I E . Jakub Toporkiewicz, współtwórca i szef portalu limanowa.in, właśnie
zgarnął kolejną nagrodę. W styczniu pokwitował wyróżnienie Polski Internet
2010 w kategorii portale informacyjne, a w miniony weekend został najlepszym
Dziennikarzem Małopolski 2010 w kategorii dziennikarstwa internetowego.
Kuba bije na głowę wszystko, co dzieje się w regionalnym Internecie. Jego portal
śrubuje kolejne rekordy i kolekcjonuje nagrody, a konkurencja może się tylko
J STR. 3
z zazdrością przyglądać.
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Zespół IRA zostawił nam… sporo damskiej bielizny. Kiedy rano, po
koncercie przyszliśmy sprzątać scenę było tam pełno biustonoszy.
Koncert przyciągnął blisko cztery tysiące osób. Daliśmy ogłoszenie,
że staniki są do odebrania, ale nikt się nie zgłosił. A niektóre były
naprawdę ładne, czerwone, koronkowe…
Rozmowa z Marceliną Korzeń
J STR. 8

Bałuszyński w Manchesterze!
Były piłkarz Odry Wodzisław, Kolejarza Stróże, a ostatnio grający
trener Grybovii Arkadiusz Bałuszyński przeniósł się do Manchesteru. Podpisał tam roczny kontrakt, z możliwością przedłużenia.
J STR. 15
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Centrum Medyczne „Batorego” 33-300 Nowy SÈcz, Al. Batorego Nr 77, Tel. 018 442 00 06, www.cmbatorego.pl
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
¥WIADCZENIA WbZAKRESIE POZ
(PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)
f
8 Lekarzy internistów
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne
(chorób ukïadu krÈĝenia, aka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne
ibwizyty domowe

PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
f
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej
f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
f
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna
f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
f
Pracownia Analityczna
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna
f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równieĝ
PoradniÚ Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓPRACY.
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Z drugiej strony
Florek zaśpiewa
na festiwalu w Opolu

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Co
zakopaliśmy
pod ratuszem

P

onad dziesięć lat temu
zakopaliśmy na rynku w Nowym Sączu
beczkę. Całkiem legalnie i nawet w obecności ówczesnych władz
miasta. Na pomysł, by zostawić dla
przyszłych pokoleń ślad, jak wyglądało
to miasto na przełomie XX i XXI wieku wpadliśmy w redakcji „Gazety Krakowskiej”. Idea spodobała się sądeczanon, którzy mogli do tej beczki włożyć
przedmioty jakie – ich zdaniem – coś
będą mówić o mieście i ludziach żyjących w tamtym okresie. Beczka uroczyście powędrowała do ziemi tuż przy
wejściu do ratusza, na tym miejscu stanął wielki głaz ze stosowną informacją, a nazajutrz ludzie zaczęli przy głazie… palić znicze. Do dzisiaj nie wiem,
czy palili je z tęsknoty i żalu za mijającym czasem, czy może ktoś pomyślał, że pogrzebaliśmy tam jakąś ważną
ideę. Beczkę pełną pamiątek nazwaliśmy „Przystankiem Czasu” (to wkład
profesora Andrzeja Szarka – pozdrawiamy), bo przecież na krótką chwilę chcieliśmy się zatrzymać i zadumać nad tym, co tak szybko przemija.
Czasami korci mnie, by nocą przyjść
na rynek i beczkę odkopać, ale według umowy, można to zrobić dopiero
po 20 latach. Trochę więc nam czekania jeszcze zostało, ale zbierając fanty do beczki chyba nie przewidzieliśmy, że w XXI wieku czas będzie gnał
jeszcze szybciej i tamten Nowy Sącz
z 2000 roku niebawem będzie już tylko mglistym wspomnieniem. Beczka podarowana przez firmę „Konspol”
nie jest dziś jeszcze obiektem westchnień archeologów, ale z całą pewnością jej zawartość może stać się (nawet bez wykopywania) materiałem
badawczym np. dla studentów dr.
Rafała Matyi, próbujących opisać to
miasto na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Mam wrażenie, że
trzeba zrobić to możliwie szybko, bo
w 2020 roku tamte materiały będę się
nam wydawały znaleziskiem ze średniowiecza. Zatem studenci do łopat,
a raczej do piór, którymi warto spróbować opisać tak dynamicznie zmieniający się świat wokół nas. A może po
prostu jest okazja rozpisać szybki konkurs na pomysły, co powinno znaleźć
się w „Przystanku Czasu”, gdybyśmy
chcieli zakopać go dzisiaj?

Archipelag wilków
morskich
Byłem jeszcze w podstawówce, czyli ze 30 lat
temu, gdy w Nowym Sączu zrobiło się głośno
o planach zakupu rożnowskiego mułu jeziornego przez któreś z państw skandynawskich. Pewnie chodziło o to z najbardziej jałową ziemią, bo
ów życiodajny złóg przywrócić miał jej żyzność na
miarę ukraińskiego czarnoziemu. Niestety ówcześni siermiężni prominenci odrzucili intratną propozycję, uznając muł za szczególne dobro narodowe, którego imperialistom za żadne ruble, korony
ni dolary nigdy nie oddamy. Mało tego. By pomnożyć jego wielkość, postanowili nie robić z nim nic,
licząc, że kiedyś może okazać się on dla nas tym,
czym w średniowieczu dla Krakowa była sól wielicka. Słowem takim mulastym złotem. Czas płynął. Wraz z nim odpłynęli zgrzebni towarzysze,
a napłynęły kolejne pokłady mułu, niesionego
przez modre wody Dunajca. Coraz częściej ludzkim oczom jęły ukazywać się podwodne wyspy,
wyglądające z początku jak rożnowska opryszczka. Pewnie niektórzy zastanawiali się, czy ją zlikwidować, czy się przyzwyczaić i nauczyć się z nią
żyć. Ostatni pomysł wychodzący naprzeciw ogólnoświatowym, zwłaszcza holenderskim trendom,
zdaje się zapowiadać tryumf lądu nad żywiołem.
Twórcy zielonego archipelagu, pomni przygód Noego i bohaterów „Wodnego świata”, postanowili zbudować bezpieczną przystań dla żeglarzy,
a wraz z nią ocalić resztki wymierającego gatunku. Wszak nie od dziś wiadomo, że wilki (zwłaszcza
te morskie) to nasz najcenniejszy skarb i jako taki
podlegają szczególnej ochronie.
(JARO)

K A R I E R A . Limanowa co rusz objawia talenty muzyczne. Tydzień temu pisaliśmy o sukcesie Jadwigi Postrożny na XIV Międzynarodowym
Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Teraz kolejna wokalistka może mówić o sukcesie. Marta Florek zaśpiewa na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
I bynajmniej nie jako debiutantka. Krzesimir Dębski i Magdalena Piekorz zaprosili ją do udziału w koncercie poświęconemu
twórczości Ewy Demarczyk. Szczegółów angażu i samego występu Marta nie może jednak zdradzać, dopóki nie podpisze umowy
z producentem. Wiadomo już jednak, że zaśpiewa w trzecim dniu imprezy. Widzowie
TVP1 będą mogli ją oglądać w transmisji na
żywo 11 czerwca.
Występ u boku takich gwiazd jak Kinga Preis, Kayah, Justyna Steczkowska to dla
młodej wokalistki duże wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy nad sobą i swoim talentem. Przypomnijmy, że Marta Florek ma
już na swoim koncie sporo osiągnięć. W mediach zaistniała jako zwyciężczyni programu „Szansa na sukces”, którego gościem
była Urszula, ale pochwalić się może również Grand Prix dla najlepszego wokalisty,
pierwszym miejscem za najlepszą piosenkę i Nagrodą Dziennikarzy na Międzynarodowym Festiwalu „Universong” na Teneryfie (Hiszpania) oraz pierwszym miejscem na

Tydzień w kalendarzu
19 M A J A ( 1994 ) ukazała się
praca Tadeusza Dudy pt.: „Żydzi sądeccy. Zarys dziejów”.
Ta skromna publikacja stanowiła pierwsze kompendium
wiedzy o Żydach żyjących na
Sądecczyźnie.
2 0 M A J A ( 1781 ) władze austriackie ograniczyły liczbę nowicjuszy przyjmowanych do
nowosądeckiego klasztoru
franciszkanów.
2 1 M A J A ( 1993 ) w Nowym Sączu zakończył się strajk w placówkach zdrowia i szkołach
trwający od 5 maja. Organizatorami strajku były NSZZ „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa
Polskiego. Protest poparły nowosądeckie zakłady pracy: MZK,
Nowosądecka Fabryka Urządzeń
Górniczych Nowomag, PKS, Polgraph S.A., SZPOW, ZNTK.
2 2 M A J A ( 1930 ) w samym centrum Krynicy doszło do katastrofy lotniczej. Nieopodal obecnego sanatorium kolejowego
(dzisiaj ul. Ebersa) rozbił się samolot SPAD 61C1 pilotowany

FOT. KUBA TOPORKIEWICZ

SMS

Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Litewskiej „Palanga”. Występuje na deskach polskich teatrów w musicalach:„Jekyll & Hyde”
– jako Lucy (Teatr Rozrywki w Chorzowie),
„High School Musical” – Sharpay (Gliwicki Teatr Muzyczny), „Oliver” – Nancy (Teatr
Rozrywki w Chorzowie) czy „Notre Dame de
Paris” – Fleur–de–Lys.
(FES)

SMS
przez mjr. Witolda Prosińskiego. Maszyna należała do 122.
Eskadry Myśliwskiej wchodzącej w skład 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Pilot przeżył
katastrofę.
23 M A J A ( 20 0 5 ) rozpoczął się
dwudniowy zjazd członków III
Wodnej Drużyny Harcerskiej
im. Mariusza Zaruskiego z okazji
60–lecia jej powstania.
24 M A J A ( 190 6 ) w sali Kasyna Miejskiego w Nowym Sączu
zwołano pierwsze Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Turystycznego „Beskid”.
Uczestniczyło w nim 46 delegatów. Na czele organizacji stanął
hr. Augustyn Breza, właściciel
majątku w Witowicach Dolnych.
25 M A J A ( 1887 ) Utworzono
w Nowym Sączu Oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Funkcję prezesa powierzono Lucjanowi Lipińskiemu,
a pierwszą wycieczkę Towarzystwo zorganizowało w lipcu tego samego roku do lasu
w Naściszowej.

Spadła gruszka do fartuszka
Jak się nieoficjalnie dowiedział DTS, sądeckie biura i urzędy oszalały na
punkcie nowej gry komputerowej. Gra, a w zasadzie gierka, jest bardzo prosta, a nawet prościutka. Sądeczanie, jak wiadomo, są ludźmi
przywiązanymi do tradycji. I jeśli w Łącku odbywa się Święto Kwitnących Jabłoni, w Łososinie Dolnej Święto Kwitnących Sadów, a symbolem Sądecczyzny jest jabłko, to w co tu mogą ludzie grać na komputerach? Oczywiście w łapanie do koszyka jabłek spadających z drzewa!
No i właśnie w łapanie jabłek grają namiętnie sądeczanie w ostatnich
dniach. Pomijamy, że dzieje się to głównie w godzinach pracy. Docelowym odbiorcą gry, są tzw. starsze dzieci, czyli przede wszystkim target
50+ oraz internauci poniżej 5. roku życia. Dla tych drugich, to przedszkolna zabawka (pamiętamy: spadła gruszka do fartuszka, a za nią
dwa jabłuszka…), ale wśród starszaków gra jest rekomendowana jako
przeciwdziałająca chorobie Alzheimera. Łapiesz jabłuszka do koszyczka
– trenujesz swój umysł i sprawność manualną. Fajnie. Wtajemniczeni donoszą, że najlepsi gracze w Nowym Sączu potrafią złapać do koszyczka ponad 80 ze spadających 100 jabłek! Dużo? Sprawdźcie sami.
Oto adres, pod jakim można zagrać w nowy sądecki hit:
www.ferryhalim.com/orisinal/g2/applegame.htm
(KCH)
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Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl
Skład: dOtgraf . Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.
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Informacje
L U D Z I E . Jakub Toporkiewicz współtwórca i szef portalu limanowa.in
właśnie zgarnął kolejną nagrodę.
W styczniu pokwitował wyróżnienie Polski Internet 2010 w kategorii portale informacyjne, a w miniony
weekend został najlepszym Dziennikarzem Małopolski 2010 w kategorii
dziennikarstwa internetowego. Kuba
bije na głowę wszystko, co dzieje się
w regionalnym Internecie. Jego portal
śrubuje kolejne rekordy i kolekcjonuje
nagrody, a konkurencja może się tylko z zazdrością przyglądać.
Ostatnie miesiące to pasmo niekończących się sukcesów Toporkiewicza. Jego ciężką pracę włożoną w rozwój stworzonego przez
siebie portalu zauważały nie tylko
jury kolejnych konkursów dziennikarskich. Przede wszystkim docenili to internauci, których ok.
20 tysięcy dziennie odwiedza portal limanowa.in. W kwietniowym
numerze sporo miejsca poświęcił
portalowi i jego redaktorowi naczelnemu branżowy miesięcznik

Łowca nagród

20

tys.

tyle osób dziennie
odwiedza poortal
limanowa.in

„Press”. Kuba Toporkiewicz, kiedy stracił etat w „Dzienniku Polskim”, sam zadbał o swoją zawodową przyszłość, tworząc lokalny
portal. Dwa lata po trudnych dla
niego wydarzeniach świętował sukces wśród najlepszych dziennikarzy
Małopolski. W uzasadnieniu jego
nagrody czytamy m.in.:

„Relacja Kuby Toporkiewicza
z osuwiska w Kłodnem była emocjonującym, szybkim i multimedialnym zapisem lokalnej tragedii.
Dzięki jego zaangażowaniu i doskonałemu połączeniu słowa pisanego,
video i zdjęć to lokalne wydarzenie
nabrało rangi ogólnopolskiej. Minuta po minucie, klatka po klatce, zdjęcie po zdjęciu autor pokazywał, jak żywioł niszczy owoce
ludzkiej pracy”.
Kuba Toporkiewicz znany jest
w lokalnym środowisku dziennikarskim ze swojej niezwykłej pracowitości i ambicji. Za punkt honoru stawia sobie, by to jego portal
jako pierwszy podawał informacje – i te typowo lokalne, i te, które
potem powtarzają za nim ogólnopolskie media. Toporkiewicz posiada gen klasycznego reportera,

dla którego zdobycie informacji
i przekazanie jej czytelnikowi jest
sposobem na życie, a nawet misją.
Bez zaangażowania wielkich nakładów finansowych udało mu się
stworzyć portal internetowy, który
zmonopolizował limanowski rynek,
a w skali regionu pozycjonuje się
lepiej niż portale, na których uruchomienie wydano fortunę. Kuba
Toporkiewicz to ciekawe zjawisko
w regionalnych mediach, w których przez ostatnich kilka lat próżno szukać młodych talentów mogących wnieść ożywczy powiew
do środowiska. Toporkiewicz już
wniósł ten powiew.
A co sam myśli o deszczu nagród,
jakim został ostatnio obsypany?
– Niesamowicie cieszę się
z tej nagrody, bo w końcu internet, przez wiele lat był „obok”

CZYTELNICY DTS PISZĄ
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Polska trzech prędkości
Janosik zabierał bogatym, aby dać
biednym. Obecnie państwowy Janosik będzie zabierał biednym,
aby dać bogatym. Na to zgody nie
ma. Nie zgadzamy się, aby ośrodki
o mniejszym znaczeniu finansowały rozwój metropolii. W Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. podzielono obszar Polski na trzy kategorie A, B
i C. Określono w ten sposób priorytety podziału środków na rozwój.
Z naszych podatków finansowane będą inwestycje na wybranych
obszarach, bogaci będą jeszcze bogatsi, a drenowane obszary słabiej
rozwinięte, będą popadać w coraz
większą biedę i zapaść cywilizacyjną. Należy się temu zdecydowanie
przeciwstawić.
Partia, która głosi zasadę niewtrącania się państwa, decyzją

dziennikarstwa, a teraz jest doceniany przez tak znakomitych
dziennikarzy, którzy zasiadali
w kapitule – mówi Toporkiewicz.
– To kolejny dowód, iż przyszłością mediów są te elektroniczne, których ciągle się uczę, ale
już chcę na naszym terenie rozwijać. Relacja z Kłodnego – za którą otrzymałem nagrodę – opowiada z jednej strony o tragedii wielu
osób, które traciły na własnych
oczach dorobek życia, z drugiej
jednak strony pokazuje ogromną
solidarność niezliczonej liczby ludzi. Te obrazy na zawsze pozostaną w mojej pamięci.
O stworzeniu tego typu materiału myślałem jeszcze kiedy uczyłem się w akademii fotografii. Może
to wydawać się dziwne, ale marzyłem też o fotografii wojennej. Na
żadną wojnę jednak nie wyjechałem. Kłodne przypominało wojnę,
ale nie człowieka z człowiekiem,
tylko już na początku przegranej
człowieka z ogromną siłą natury.

administracyjną dąży do podzielenia
obywateli na trzy kategorie. Ustanowienie kategorii B i C jest manipulacją. Ma odwrócić uwagę od
istoty problemu. Spowoduje wojnę wszystkich ze wszystkimi z obszarów B i C, ponieważ do pierwszej
ligi A, jedynej, która będzie się rozwijać, nie ma szans się dostać. Nowy
Sącz porównuje się z Tarnowem
– „oni są w B, a my w C”. Nikt nie
pyta, dlaczego Warszawa ma dostać
największe środki, choć tam możliwości rozwoju i zarobki są już teraz
najwyższe.
Nie dajmy się podzielić. Nie tędy
droga. Jeśli państwo nie wycofa się
ze swojej tragicznej w skutkach polityki i nie będzie dbało o równomierny rozwój całej Polski, należy
zażądać zróżnicowania podatków.
Możliwe są też inne rozwiązania.

Uśmiech Brazylijki
W II RP państwo starało się zmniejszyć koszty utrzymania na kresach wschodnich, słabiej rozwiniętych gospodarczo, np. tańszy był
tam węgiel. Zróżnicowanie podatków tak, aby na obszarach A były
najwyższe, na obszarach C najniższe, można wprowadzić bardzo łatwo i szybko, ponieważ granice
obszaru będą wyznaczone. To rozwiązanie przywróci elementarną
sprawiedliwość i przynajmniej częściowo wyrówna szanse wszystkich
obywateli.
Finansowanie Polski A z podatków
Polski B i C, to stosowanie idei Janosika na odwrót.
Apelujemy do obywateli niższych kategorii o poparcie naszej
propozycji.
Urszula Duda – Nowy Sącz
Joanna Duda – Gwiazda – Gdańsk

W miniony czwartek dwie godziny po tym, kiedy papierowa wersja DTS trafiła do Czytelników
(wersja elektroniczna trafia
kilka godzin wcześniej), w naszej redakcji zadzwonił telefon. Dział kadr firmy Fakro pytał o kontakt z Brazylijką Sheilą,
której historię opisała na naszych łamach Jolanta Bugajska.
Przypomnijmy, że Sheila przyjechała do
Polski przed pięciu laty do swojego męża. Nie było jej łatwo zaaklimatyzować się w obcym kraju o odmiennej kulturze i klimacie. Wychowuje dwójkę dzieci, uczy się nie tylko naszego języka, ale też szuka pracy. No i właśnie wtedy
zadzwonił telefon w naszej redakcji. Dział kadr jednej z największych firm Sądecczyzny i giganta na skalę światową
szukał kontaktu z Sheilą. Akurat potrzebowali kogoś z językiem portugalskim. Tym sposobem nasz tekst przywrócił
uśmiech na twarzy Brazylijki, która powoli zaczynała tracić
nadzieję, że poczuje się w Polsce jak u siebie w domu. (KCH)

A

Trwa rekrutacja – ostatnie wolne miejsca w klasach pierwszych!!!
Jesteō dobry – moŤesz byĚ przyjĩty juŤ dziō!!!
Bezpieczna szkoa (zatrudniamy pracowników ochrony)!
Najlepsze wyniki nauczania w mieōcie (ranking „Gazety Wyborczej” 2011)!
NajniŪsze czesne w regionie!
Komfort nauki i radoŒÉ wiedzy!

PODARUJ SWOJEMU DZIECKU ODROBIN} LUKSUSU!!!

Akademickie Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesawa Chrobrego w Nowym Sƅczu
ul. JagielloĽska 63

tel. (18)Ů442 31 06 http://akademickie.wsb-nlu.edu.pl/

ul. PraŪmowskiego 11
Nowy SÇcz
tel. 18 545 55 55
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Tradycja zobowiązuje

Taniec moja miłość
KO N K U R S DT S . Natalia Stanuch wzięła udział w finale Miss Polonia Ziemi Nowosądeckiej 2011, zostając
Miss Gracji, a teraz postanowiła powalczyć o tytuł Dobrej
Twarzy Sądecczyzny. Konkurs organizujemy wraz z krakowską agencją Rores Models.
Dla Natalii występy w konkursach piękności to
przede wszystkim dobra zabawa, a kiedyś pewnie
miłe wspomnienie i pamiątka. – Dzięki wspaniałej
atmosferze, jaka panowała za kulisami, jak i w czasie przygotowań do występu, wybory Miss pozostaną na długo w pamięci – mówi Natalia.
Jest uczennicą renomowanego – co podkreśla – I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Uczy się
w klasie o profilu geograficznym z językiem angielskim, słowem „turystycznym”. Za rok czeka ją matura,
a po niej chciałaby podjąć studia w Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku turystyka i rekreacja.
Marzy o otwarciu własnego fitness klubu, gdzie mogłaby prowadzić zajęcia z aerobiku i tańca. Bo taniec
to jej największa pasja, a nawet – miłość. Już w szkole podstawowej brała udział w minifestiwalach. Występując przed publicznością, czuła się jak ryba w wodzie. Teraz okazję ku temu stwarza jej grupa Katharsis,
w której tańczy. I to z sukcesami – podczas Festiwalu
Młodych Talentów 2010 wystąpili na koncercie laureatów w MCK „Sokół” w Nowym Sączu. Natalii taniec
nowoczesny bardzo się podoba, ale bliższy sercu zawsze będzie towarzyski, który praktykowała trzy lata.
– Grupa Katharsis to fantastyczne dziewczyny. Nie
żałuję, że do niej wstąpiłam. Taniec jest bowiem całym moim życiem, lekiem pozwalającym oderwać się
od rzeczywistości. Przy tym uczy dyscypliny, pokory, a przede wszystkim cierpliwości – mówi Natalia.

UWIERZ W SIEBIE
I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!
– Dziewczyny z tego regionu słyną w Polsce ze swojej urody i z powodzeniem przebijają się na najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy i show–biznesu – mówi Zygmunt Fura z krakowskiej agencji
RORES MODELS i zachęca 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 zgłoszenie 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, minimum 170 cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie!

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Z
Ulubione:
potrawa – pierogi ruskie; napój – sok bananowy; sportowiec – Adam Małysz; aktor – Paweł Małaszyński; pisarz (poeta) – Paulo Coelho; piosenkarz – Wojciech Łozowski; książka – „Na Brzegu rzeki Piedry”; film – „Kevin
sam w Nowym Jorku”; samochód – peugeot; kraj
– Hiszpania; miasto – Kraków i Nowy Sącz; autorytet
moralny – Jan Paweł II.
Co robi nasza kandydatka, gdy nie tańczy? Nie
potrafi usiedzieć długo w jednym miejscu, więc zawsze wyszukuje sobie jakieś zajęcie. Lubi aktywnie
spędzać wolny czas, więc chętnie w letnie dni wraz
z mamą organizuje wycieczki rowerowe, gra w siatkówkę oraz pływa.
Sądecką młodzież ocenia jako samodzielną, niezależną i bardzo rozrywkową. – Ale rozrywkową
z klasą – dodaje. O politykach, ze wskazaniem na
prezydenta miasta Ryszarda Nowaka, wypowiada
się pochlebnie.
– Dzięki niemu nasz rynek nowosądecki jest jednym z najładniejszych w Polsce – twierdzi. Cieszy
ją, że w mieście nie brakuje zieleni i kwiatów przez
to wszystko jest jeszcze piękniejszy. Chciałaby, aby
w Nowym Sączu organizowano więcej koncertów,
gdzie każdy – i starszy, i młodszy miło spędziłby czas.
(URO)
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apowiedź odbudowy królewskiej warowni zawsze elektryzuje sądeczan
niezależnie od pory
roku, gwarantując skuteczne dźwignięcie się z plażowego ręcznika w środku upalnego lata lub wyrwanie z zimowego
letargu na miarę amerykańskiego
„dnia świstaka”. Regułą jest także
szukanie tych, którzy kiedyś obiecywali i stale powtarzali, że skoro w nazwie mamy „królewski”, to
i królewską rezydencję mieć musimy. Co prawda ostanie zapowiedzi
Warszawki chcą nas wtrącić w syndrom nie grodu, lecz zagrody, ale
od czego mamy naszą patronkę św.
Małgorzatę? Zwyciężyła smoka (nie
jest wykluczone, że wawelskiego),
to i z pół kobietą–pół rybą też sobie da radę, a i my hipnozie syreniego śpiewu łatwo nie ulegniemy.
Wprawdzie póki co brakuje kasy
na zabezpieczenie ruin, ale skoro
mamy postawić go od nowa, to obojętne, czy podniesiemy go z klęczek
czy z łopatek. Grunt, że na pewno
damy radę – tylko kiedy, bo to równoznaczne z pytaniem o kasę. Tak
jak przypuszczałem odrestaurowany zamek wedle wszelkich znaków
na ziemi i niebie oraz zapowiedzi
polityków (a te są znacznie pewniejsze niż astrologia i kalendarz Majów)
stanie się kolejnym muzeum. Takim
na miarę miasteczka galicyjskiego,
czyli trochę historycznym, a trochę współczesnym. Przybędzie nam
zatem nowy obiekt, konkurujący z Domem Gotyckim, „Sokołem”,

Synagogą i Muzeum Etnograficznym, i obawiam się, że w tym tempie liczba instytucji muzealnych
wyprzedzi wkrótce ilość autentycznych zabytków. A swoją drogą, z wrodzonej ciekawości, chciałbym poznać, jakim popytem cieszy
się nasza rodzima kultura. Słowem,
ile biletów sprzedają wszystkie nasze placówki muzealnicze w ciągu roku. Obawiam się jednak, że
dane mogłyby przykro zaskoczyć,
a wielu misjonarzy kultury wręcz
dramatycznie rozczarować. Proszę mnie jednak nie posądzać o sarkazm i malkontenctwo. Oto nie tak
dawno przeczytałem, że Nowemu
Sączowi brakuje sceny teatralnej
z prawdziwego zdarzenia, a liczni
luminarze potwierdzili ów stan mizerii. Szczerze powiem: jakem Rola,
takem zbaraniał! Przecież jeszcze nie
tak dawno, kiedy rozbudowywano
i modernizowano gmach MCK Sokół
(że o Miejskim Domu Kultury już nie
wspomnę), wtłaczano w nasze uszy,
że inwestycja ta przybliży nas do
prawdziwie wielkiego świata, i nawet mediolańczycy pozazdroszczą
nam nowosądeckiej La Scali. A teraz okazało się, że miliony poszły
nie na teatr w Sokole, a na teatrzyk
„zielona gęś” (też ptactwo, tylko jakieś mniej dostojne). Czyli, że suma
summarum wyszedł z tego kabaret! Taki niby „zielony balonik”
albo nie daj Boże „pod wydrwigroszem”. To może zamiast kolejnych
lat czczej gadaniny o odbudowie
zamku, lepiej od razu zrobić wokół
niego atrakcyjny kompleks zabawowy. Na pewno ochoczo zaglądnie tam więcej dzieciaków aniżeli
do przepastnych wnętrz i komnat,
a i w otoczeniu piaskowych zameczków nasze zamczysko będzie
prezentować się nader majestatycznie i okazale. Patrzącym z góry
Jagiellonom także uraduje się serce. Wszak sądecka rezydencja służyła niegdyś wychowaniu młodych
królewiczów, a tradycja – wiadomo – zobowiązuje.

A

pomiar
wycena
montaŪ
transport

Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

WYSOKIE
R A B AT Y
jubileuszowe

Stolarka
aluminiowa i PCV

33-343 Rytro 502, tel. 18 446 90 66, 18 446 92 20,
fax 18 477 83 05, kom. 602 729 565, 604 909 883
www.al-plast.com.pl

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

OKNA – DRZWI
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
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55
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Palą świeczki niemieckim żołnierzom
H I S TO R I A . Siedmiu niemieckich
żołnierzy z rozstrzelanych przez Sowietów w Młynnem jeszcze w tym
miesiącu będzie ekshumowanych.
W podlimanowskiej wsi znaleźli się
zimą 1945 r. Wtedy wojska niemieckie wycofywały się z terenu Polski
w chaosie, uciekając przed radzieckim frontem. Władysław Jędrzejek
pamięta tamte wydarzenia z opowieści ojca:
– Rosjanie przyszli do domu i zastali u nas niemieckich żołnierzy. Tyle ich wyprosili rodzice,
żeby nie strzelali w domu. W sieni strzelili do jednego, obok domu
do drugiego, a później rozstrzelali resztę – opowiada Jędrzejek.
Mieszkańcy Młynnego wykopali
dół, w którym pochowali niemieckich żołnierzy. Spoczywają tam
od 75 lat. Sprawa do dziś wzbudza emocje wśród mieszkańców
Młynnego, ale nigdy nie została wydobyta na światło dzienne.
Od zakończenia II wojny światowej losem niemieckich żołnierzy
nie zainteresowali się niemieccy urzędnicy. Sprawę wielokrotnie próbował poruszać Jan Ruchała z Polskiego Towarzystwa

Historycznego w Nowym Sączu.
Niemcy pochowani są kilkanaście metrów od domu rodzinnego
jego żony, a historia – jak powiedział DTS – wielokrotnie powracała
przy rodzinnym stole. Bezczynność
urzędników przerwała dopiero interwencja w niemieckim konsulacie. Teraz sprawa nabrała szybkiego obrotu. W Młynnem w zeszłym
tygodniu na zlecenie polsko–niemieckiej Fundacji Pamięć zjawił się
Adam Szulc z firmy, dokonującej
ekshumacji. Szczątki bezimiennie
pochowanych Niemców będą badane w ciągu najbliższych tygodni.
– Za zgodą właściciela działki fundacja wystąpi do wojewody
o decyzję zezwalającą na ekshumację, wojewoda w ciągu miesiąca wyda w tej sprawie decyzję
– mówi Adam Szulc z firmy współpracującej przy ekshumacji z Fundacją Pamięć. Najprawdopodobniej żołnierze zostaną pochowani na
cmentarzu wojennym. Do tej pory
przez 75 lat w miejscu, gdzie spoczywają, świeczki palą mieszkańcy
Młynnego. – Zawsze o nich pamiętamy, gdy przychodzi Wszystkich
Świętych – mówi Władysław Jędrzejek.
(PEK)

Śniadanie z premierem
Donald Tusk
odwiedził dom
poszkodowanej
Marii Sasak
i zjadł z jej
rodziną
śniadanie
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Donald Tusk odwiedził tydzień temu
rodziny w Kłodnem, które w ub.r.
w wyniku osuwiska straciły dach
nad głową. Zjadł śniadanie w ich nowych domach.
Do Kłodego premier przyjechał
z ministrem Pawłem Grasiem oraz
wojewodą małopolskim Stanisławem Kracikiem. Czekali na nich
nie tylko poszkodowane rodziny,
ale również samorządowcy z Limanowej. Tusk pogratulował im,
że w tak szybkim czasie udało się
wybudować domy.
– Jesteśmy w miejscu, które
nie tylko z uwagi na dzisiejszą
słoneczną pogodę jest radosne

FOT. LIMANOWA.IN

R

Stoją od lewej Władysław Jędrzejek, Jan Ruchała, Adam Szulc

M

A

FOT. ARCH. JANA MICHAŁA RUCHAŁY

– mówił w czwartek Tusk. – Jestem wzruszony gościnnością
mieszkańców i taką serdecznością wójta, sołtysa, starosty. To są
ludzie, którzy mogą mówić przede
wszystkim o swoim sukcesie.
Premierowi pokazano miejsce,
gdzie rok temu rozegrał się dramat wielu rodzin. Od Bożego Narodzenia piętnaście z nich mieszka
w nowo wybudowanych domach.
– Rząd podjął decyzję o finansowaniu i odbudowie tych domów,
ale różnie to wyglądało w różnych
miejscach. Z różną energią ludzie
wzięli się do roboty, a tutaj muszę
bardzo nisko schylić głowę przed
tymi, którzy to zrobili w zgodzie,

w ramach finansów, jakie przypadły na Kłodne. Wszyscy, którzy stracili swoje domy, dzisiaj
mają gdzie mieszkać. Przyjmijcie ode mnie naprawdę szczere
gratulacje. Chce się pomagać takim samorządowcom i takim ludziom, którzy potrafią wykorzystać każdy moment, każdą chwilę
– mówił premier.
Donald Tusk odwiedził dom poszkodowanej Marii Sasak i zjadł
z jej rodziną śniadanie.
– Te pieniążki nam się naprawdę bardzo przydały – mówiła Maria Sasak, wręczając premierowi kwiaty.
(TOP)
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Koział komendantem
Młodszy inspektor Henryk Koział będzie komendantem miejskim policji w Nowym
Sączu. To na razie nieoficjalna
informacja.
57–letni Koział z 34–letnim stażem pracy spełniał
wszystkie wymagania formalne komisji konkursowej w Krakowie. Przypomnijmy, że od 21 kwietnia, czyli
od rezygnacji z funkcji Witolda Bodzionego, przejął jego
obowiązki. Od 2006 r. był
pierwszym zastępcą komendanta. Prawdopodobnie oficjalne wyniki konkursu zostaną podane jeszcze dzisiaj.

Córka strażaka w ogniu
L U D Z K I E D R A M AT Y. 14–latka podpaliła mieszkanie rodziców,
z którego sama ledwo uszła z życiem. Dramat rozegrał się kilka dni
temu w Gorlicach, na osiedlu Pod
Lodownią.
Lokalne media obiegła informacja
o brutalnym napadzie na mieszkanie strażaka i ofierze przestępstwa
– 14–letniej dziewczynce, która niespodziewanie dla rabusiów
znalazła się w lokalu. Obezwładnili dziecko, zabrali kosztowności, a na koniec podpalili mieszkanie. 14–latkę stojącą na parapecie
okna, na czwartym piętrze, dostrzegła sąsiadka i zaalarmowała
straż pożarną. W ostatniej chwili

Chciałbym być telewizorem

udało się sprowadzić nastolatkę na
ziemię. Później, gdy dziewczyna
wyszła z szoku, na ziemię musiał
sprowadzić ją prokurator, który
przesłuchiwał dziecko w obecności
psychologa. Nieprawdziwe okazały się bowiem jej pierwsze zeznania na temat napadu na lokal i bezdusznych działań napastników.
Tego w ogóle nie było. Nastolatka przyznała się, że sama podpaliła mieszkanie, upozorowała włamanie. Prokuratura nie ujawnia
szczegółów jej zeznań, a sprawą
zajmie się sąd dla nieletnich. Tymczasem rodzice dziewczyny stracili
dach nad głową. Koledzy poszkodowanego strażaka już zorganizowali zbiórkę z pomocą.
(AG)

Dłuższe korki
Od wczoraj do 30 czerwca
trwać będą roboty na ul. Piotra Skargi. Prace polegające
na poprawie równości kostki brukowej mają być prowadzone od świtu do zmierzchu,
połową jezdni. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sącz eufemistycznie informuje: „przy
skrzyżowaniu mogą pojawić się czasowe utrudnienia w ruchu”. Mówmy wprost
– korki w mieście się wydłużą. Kostka w centrum miasta
wytrzymała dwa lata.

Niż demograficzny łączy szkoły
E D U K AC J A . Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę o likwidacji trzech starosądeckich szkół i powołaniu w ich miejsce
jednego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Tym samym, od września tego roku w Starym Sączu będzie funkcjonować jedna placówka
powstała z połączenia: Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół
Drzewno–Mechanicznych i Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2.

Skarby Nowego Sącza
Alicja Przybyszowska, pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
zdobyła I nagrodę w XI edycji konkursu fotograficznego „Skarby Małopolski 2011
– drewniana architektura uzdrowisk”. Druga nagroda przypadła w udziale również sądeczance – Dorocie
Czoch. Zdobyła ją ex equo
ze Zbigniewem Podsiadło
z Sosnowca.
Konkurs miał charakter
otwarty. Miłośnicy fotografii mogli zgłosić maksymalnie
osiem prac. Jury oceniało 230
fotografii zrobionych przez 40
autorów. Na wystawę pokonkursową, którą można oglądać w Miasteczku Galicyjskim
do 28 sierpnia, zakwalifikowało 137 prac.

Włamywacz traﬁł za kratki
34–letni włamywacz ze
Starego Sącza wpadł w ręce
policji. Przyznał się do dokonania dwóch włamań do domów jednorodzinnych. Jego
łupem padły obrazy, zegary
ścienne oraz sprzęt AGD. Ponadto okazało się, że zatrzymany we wtorek (17 maja)
mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu celem odbycia
kary pozbawienia wolności. Trafił do Zakładu Karnego
w Nowym Sączu.

– Wcześniej czy później z uwagi na niż demograficzny to połączenie nam groziło, ale liczyliśmy, że jeszcze dwa lata – do
110–lecia szkoły – pozwolą nam
być odrębną placówką – mówi
Bogumiła Hybel, dyrektor ZSZ im.
Władysława Orkana w Starym Sączu. Przyznaje, że czuje się zawiedziona tą decyzją i ma obawy, czy
fuzja wpłynie korzystnie na rozwój szkoły.
– Z jednej strony może być
tak, że nauczyciele zyskają brakujące godziny do pełnych etatów, z czym obecnie się borykamy, z drugiej strony niektórzy
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uczący zawodów mogą stracić
pracę – analizuje Hybel, dodając, że jest tuż przed przejściem
na emeryturę, więc w konkursie na dyrektora ZSP nie wystartuje. Ma natomiast wśród swojej
kadry trzy osoby, które mogłyby
spróbować sił.
Z połączenia szkół zadowolona jest dyrektor Małgorzata Konstanty. Już teraz zarządza dwiema starosądeckimi szkołami. Jej
zdaniem połączenie szkół niesie
za sobą jedynie zmiany administracyjne. A na to, czy nauczyciele będą mieli pracę, ma wpływ jedynie nabór do szkół.
– Liczba uczniów wciąż spada – podkreślał jeszcze raz na sesji
Zbigniew Czepelak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. – Łączenie szkół jest
więc koniecznością. Tylko w taki
sposób możemy przetrwać niż
demograficzny – twierdzi.
Dodajmy, że 16 radnych było za
podjęciem uchwały o połączeniu
trzech placówek, 13 – przeciw.
(EDU)

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

Tydzień w skrócie

A KC J A . Blisko pół tysiąca dzieci
wzięło udział w happeningu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu. Przemaszerowali ulicami Starego Miasta,
niosąc transparenty z hasłem „Mój
Dom, Ja, Moja Rodzina”.
W ten sposób demonstrowali dorosłym swoje prawa wynikające
z Konwencji o Prawach Dziecka:
do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, do nauki,
do godziwych warunków socjalnych, do wypoczynku. Na co dzień
o ich przestrzeganie zabiega rzecznik praw dziecka przy TPD w Nowym Sączu, Barbara Kalisz. Nie
tylko przyjmuje na dyżurach osoby, które borykają się z problemami wychowawczymi i zdrowotnymi
dziecka, ale sama wychodzi do szkół
i przedszkoli mówiąc dzieciom o ich
prawach, ale też obowiązkach.
– Nauczyciele często mnie proszą, żebym mówiła uczniom o ich
obowiązkach, bo swoje prawa
dzieci doskonale znają – mówi
Barbara Kalisz. – Ale jak opowiadam o prawie do nauki, dziwią się
– bywa, że mówią: To przymus.
W swojej pracy Barbara Kalisz
najczęściej spotyka się z problemami dzieci, których rodzice się
rozwodzą, a one stają się „kartą
przetargową” w sądzie. Dotyczy to
coraz częściej młodych małżeństw,

u których nie występuje patologia,
ale – jak podkreślają – niezgodność
charakterów.
– Dla dziecka rozwód jest jak
wojna – mówi Barbara Kalisz.
– Nawet w życiu dorosłym będzie
zastanawiało się nad powodem
rozstania rodziców, bo traumatyczne przeżycia trudno wymazać z pamięci.
Kolejny problem, na który zwraca uwagę Kalisz, to przemoc. – Nie
chciałabym tak mówić, ale niestety
przemoc jest wszechobecna. I nie
tylko w rodzinach, ale też między
rówieśnikami – dodaje.
Otrzymuje anonimowe telefony
od sąsiadów rodzin, w których łamane są prawa dziecka. W takich
sytuacjach zwraca się z prośbą do
sądu o sprawdzenie, czy rzeczywiście tak jest.
A dlaczego dorośli nie zauważają problemów i nie przestrzegają praw dzieci?
– Bo z nimi nie rozmawiają – twierdzi rzeczniczka. – Dziś
wszyscy zwalamy winę na brak
czasu. Rodzice długo pracują i nie
mają go dla swoich pociech. Tymczasem one potrzebują, by ktoś
skupił na nich uwagę. Kolega
na zajęciach z uczniami zapytał
ich, kim lub czym chcieliby być
w domu. Jeden z chłopców odpowiedział – telewizorem…

A

Maųopolski OƑrodek Ruchu Drogowego w Nowym SČczu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy SČcz
www.mord.pl
Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99
ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA:
j kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe,
kwalifikacja wstħpna, uzupeųniajČca, przyspieszona/,
j kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy taksówkČ,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
j kierowców przewoǏČcych towary niebezpieczne /ADR/,
j szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI% BADANIA:
j kierowców /badania wstħpne i kontrolne/,
j operatorów suwnic,
j operatorów sprzħtu ciħǏkiego,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓBPRACY!

(MAM)
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E D U K A C J A . Zespół Szkół Społecznych SPLOT w Nowym Sączu

Nie odbiegamy od europejskich standardów
nauczyła mnie odpowiedzialności.
Rozmowy przy opracowywaniu jednej z pierwszych w Polsce Konstytucji Szkoły były kuźnią argumentów i wyrażaniem prawdziwej troski
o losy uczniów i przyszłość placówki. Zajęcia pozalekcyjne rozwijały
nas, przyszłych ludzi ekonomii, polityki i mediów. Przygotowywane,
wspólnie z nauczycielami, pierwsze
tytuły szkolnej gazetki były dla mnie
testem na rodzącą się pasję pisania.
Druga zarejestrowana w Polsce
szkoła społeczna, a pierwsza w Nowym Sączu, może pochwalić się już
22–letnim doświadczeniem i zdolnymi absolwentami, którzy piastują
dziś szanowane stanowiska. Co więcej, sami mają już swoje dzieci i nie
znaleźli – jak mówią – lepszej dla
nich szkoły niż SPLOT. Sprawdź, jak
dużo możliwości daje uczniom mała
szkoła, jak na jej temat wypowiadają
się dyrektorzy, absolwenci, nauczyciele, ale też sami licealiści i gimnazjaliści oraz ich rodzice.
Dr Alicja Derkowska – współzałożycielka i pierwszy dyrektor szko-

ły: SPLOT został założony w 1989
roku przez grupę nauczycieli i rodziców pragnących nowoczesnej,
innowacyjnej, przyjaznej uczniom
szkoły. Mamy więc już 22–letnie doświadczenie i tradycję. Uczymy nie
tylko nazwisk, wzorów i dat, lecz
także umiejętności koniecznych do
odnoszenia sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie: przedsiębiorczości, skutecznej pracy w grupie
i – co najważniejsze – wiary we własne siły. Zapewne dlatego wielu naszych absolwentów już teraz piastuje
odpowiedzialne stanowiska w dyplomacji, administracji państwowej,
biznesie i mediach, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Wojciech Biedroń – absolwent
SPLOTU, dziennikarz prasowy:
SPLOT nie był zwykłą szkołą, to
przygoda, którą pamiętać będę całe
życie... Dziś z perspektywy kilkunastu lat, mogę powiedzieć, że szkoła

Bartosz Kurek – absolwent
SPLOTU, stypendysta TJ, dziennikarz Polsat News: Gdybym nie trafił do SPLOTU, to pewnie o wiele trudniejsza byłaby moja droga
do dziennikarstwa. Stypendium
w USA otworzyło przede mną
ogromne możliwości. W ramach
projektu Ashoka wyjechałem na
6 tygodni do afrykańskiej wioski,
aby uczyć tam języka angielskiego. To było niesamowite przeżycie
i temat, który poruszono ze mną
na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeżeli szkołę potraktujemy jak biznes, to mnie ta inwestycja zwróciła się wielokrotnie.

Julie Boudreaux – native speaker z USA: Przybyłam do Polski we
wrześniu 1991 roku, prosto po studiach, by przez rok uczyć w SPLOCIE angielskiego i francuskiego.
W ciągu tego roku przekonałam się,
że szkoła jest otwarta na nowe metody nauczania, ma wspaniałą atmosferę i stwarza mnóstwo możliwości rozwoju zarówno dla uczniów,
jak i dla nauczycieli. Przez 20 lat
praca w SPLOCIE dawała – i wciąż
daje mi – wiele radości i satysfakcji,
przede wszystkim z sukcesów naszych uczniów i absolwentów.
Psycholog Anna Kądziołka
– Zaczyk, absolwentka i pracownik SPLOTU: Tej szkole zawdzięczam świadomość własnego zdania oraz odwagę do wyrażania go.
Jestem wdzięczna nauczycielom za
budowanie charakteru, a nie łamanie go, za wychodzenie naprzeciw,
a nie działanie wbrew, dla zasady,

wreszcie za poczucie bezpieczeństwa, wyrozumiałość i życzliwą atmosferę. Dzisiaj bardzo staram się,
by nasi uczniowie czuli się w SPLOCIE tak dobrze jak kiedyś ja.
Maciej Zaczyk – absolwent i nauczyciel wychowania fizycznego w SPLOCIE: SPLOT kojarzy mi się
z dobrym samopoczuciem i niekończącą się przygodą. Szczególnie zapamiętałem też liczne wyjazdy sportowo–rekreacyjne. Teraz jako nauczyciel
wychowania fizycznego w SPLOCIE
staram się podtrzymywać te tradycje. W tym roku byliśmy na lodowcu
w Austrii, jeździliśmy na narty, wybraliśmy się na rowerach do Rytra, a teraz
przygotowujemy obóz na Mazurach.
Paweł Krupa – tegoroczny maturzysta, ukończył LO z wyróżnieniem,
uzyskał z najwyższym stopniem
Certyfikat Advance z j. angielskiego: SPLOT od 14 lat, dzięki hojności
przyjaciela szkoły – Charlesa Merrilla, wysyła jednego ucznia na roczne
stypendium w elitarnej Thomas Jefferson School w Saint Louis (USA).
Bardzo się cieszę, że ja również by-

łem stypendystą TJ. Dostrzegam wiele podobieństw między SPLOTEM
i TJ… Uczniowie mogą indywidualnie rozwijać swoje zainteresowania,
np. w SPLOCIE tylko ja w mojej klasie realizowałem poziom rozszerzony z fizyki, więc praktycznie miałem
nauczanie indywidualne z nauczycielem przedmiotu. Zawsze będę dobrze wspominał moją szkołę…
Rodzeństwo Gryzłów: Kasia
– stypendystka TJ 2007/2008, studentka filmoznawstwa w Warwick
w Wielkiej Brytanii; Ela – studentka
geologii AGH; Piotrek – maturzysta,
ukończył LO z wyróżnieniem; Dorota – kl. II LO, stypendystka Prezesa Rady Ministrów; Krzysiek – kl.
III gimn.: W SPLOCIE są wyjątkowe relacje uczeń – nauczyciel, które
bardziej przypominają układ współpracownik – współpracownik, a to
dlatego, że naprawdę współpracujemy ze sobą i darzymy się szacunkiem.

Wewnątrzszkolne sesje egzaminacyjne pozwalają nam dobrze przygotować się do egzaminów zewnętrznych. Jeśli chodzi o liceum,
to najbardziej pozytywną sprawą
jest możliwość wyboru i ewentualnej zmiany rozszerzenia z danego
przedmiotu. Właśnie rodzinna atmosfera i wyraźna chęć nauczycieli do pomocy uczniom przyciągnęły
całą naszą piątkę do tej szkoły na 6 lat.
Agnieszka Ziółko – uczestniczka programu Socrates Comenius,
kl. II gimn.: Moje zaangażowanie
w wolontariat, praca w grupie Public Achievement i realizacja filmu o problemie przemocy w szkołach, pozwoliły mi na bezpłatny
wyjazd z innymi uczniami do Norwegii. Dzięki rozszerzonemu programowi nauczania języka angielskiego w SPLOCIE bez problemów
porozumiewaliśmy się z kolegami z różnych krajów. Mieszkaliśmy u tamtejszych rodzin, zobaczyliśmy mnóstwo interesujących
miejsc i przekonaliśmy się, że system
edukacji w SPLOCIE nie odbiega od
standardów europejskich.

Mecenas Bartosz Danielski – absolwent SPLOTU, tata Alicji z kl. I
gimn.: Zdecydowałem się na wybór SPLOTU dla mojej córki, chcąc
umożliwić jej indywidualny rozwój
pod opieką nauczyciela w kilkunastoosobowej klasie. Zależało mi na jej
udziale w licznych programach społecznych, wymianach międzynarodowych, gdzie będzie mogła wykazać się samodzielnością, talentem
organizacyjnym, przełamać naturalną nieśmiałość.
Lekarz stomatolog Anna Kot
– mama Oli z kl. III gimn.: Mieszkamy w Limanowej i przez 3 lata
moja córka dojeżdża codziennie 30
km, by uczyć się w SPLOCIE. Nigdy tego nie żałowaliśmy, bo przekonaliśmy się, że dba się tam o rozwój każdego ucznia, zgodnie z jego
indywidualnymi predyspozycjami.
Sprzyja temu bardzo bliski kontakt
nauczycieli z uczniami – wszyscy

wszystkich znają – i dzięki temu jest
to szkoła bezpieczna. Z perspektywy
tych trzech lat bardzo pozytywnie
oceniam solidne wykształcenie, jakie otrzymało moje dziecko, co daje
podstawy i chęć do dalszej nauki .
Agnieszka Konieczny – mama
maturzysty Michała i Ani –kl. II gimn.:
Każdy rodzic szuka najlepszej szkoły dla swojego dziecka. Ja znalazłam
SPLOT. Szkoła oprócz nauki oferuje
stypendia naukowe za dobre wyniki,
zagraniczne wymiany młodzieży, wycieczki, teatr, basen i inne. Lekcje odbywają się do godz. 15, co dla nas jest
dużym udogodnieniem. Jest bardzo
dużo godzin konsultacji nauczycieli
z uczniami. Nie potrzeba żadnych korepetycji, młodzież musi tylko chcieć
się uczyć, a nauczyciele są do dyspozycji. Szukałam też szkoły przyjaznej
dla rodziców. Poznałam wszystkich
nauczycieli, nie czuję się anonimowo.
Z miłą chęcią będę ją odwiedzać jeszcze przez cztery lata nauki mojej córki.
Beata Załubska – dyrektor szkoły: Pracuję w SPLOCIE od kilkunastu lat i tak zżyłam się z tą szkołą, że

nie wyobrażam już sobie pracować
gdzie indziej. Uważam, że cały zespół nauczycieli przez lata wypracował i ciągle doskonali metody pracy
dydaktycznej i wychowawczej. Jestem dumna z bardzo wysokich wyników egzaminów gimnazjalnych,
100% zdawalności matury – w ubiegłym roku SPLOT uzyskał najwyższe w Nowym Sączu wyniki matury
z historii (5. miejsce w Małopolsce),
2. miejsce w Nowym Sączu z wiedzy
o społeczeństwie, 3. miejsce z języka angielskiego! Cenię sobie panujące w SPLOCIE relacje międzyludzkie,
które pozwalają nam odpowiadać na
nowe wyzwania edukacyjne i oczekiwania społeczności szkolnej. Zrobię wszystko, aby hasło stworzone przez naszych uczniów – „mała
szkoła DUŻE MOŻLIWOŚCI” – było
ciągle aktualne.

Więcej na
www.splot.info
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Rozrywka

Sądeckie Juwenalia 2011: Disco polo zostaje, Lachonalia znikają
W ubiegłym roku gwiazda juwenaliów
– zespół IRA – rozgrzała publiczność do
czerwoności. Dosłownie, tak przynajmniej
można sądzić, po ilości czerwonych biustonoszy, które organizatorzy znaleźli nazajutrz w okolicach sceny. Czy w ten weekend będzie równie gorąco?
Rozmowa z MARCELINĄ KORZEŃ,
przewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Studentów
Wyższej Szkoły
Biznesu – NLU
w Nowym Sączu, współorganizatorką Sądeckich
Juwenaliów.
– Czy w końcu można mówić o pełnej
współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i WSB w organizacji juwenaliów?
– Tak, organizujemy je wspólnie. Co
prawda są dwa plakaty, ale to z uwagi na
sponsorów.
– A co z nazwą Lachononalia?
– Odstąpiliśmy od niej. Na plakatach są jeszcze Juwenalia + Lachonalia,
ale ta ostatnia nazwa jest napisana małą
czcionką. Mam nadzieję, że od przyszłego roku będą już tylko juwenalia.
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– W ubiegłym roku Jacek Łukasik organizator Lachonaliów PWSZ przekonywał
mnie, że nazwa odbiła się szerokim echem
w Polsce. Może warto ją więc zachować?
– Pochodzenie słowa, czyli nawiązanie do Lachów Sądeckich, jest dobre.
Ale mimo to młodym ludziom kojarzy się
zupełnie inaczej, bynajmniej nie z regionem. Poza tym WSB jest szkołą międzynarodową. Nie możemy się więc ograniczać tylko do Nowego Sącza.
– W tym roku nawet na kampus WSB – bo
imprezy PWSZ na Starej Sandecji zawsze
były otwarte – może wejść każdy, nie tylko
student. Czy nie wypacza to idei juwenaliów – zabawy tylko dla żaków.
– Na juwenalia WSB również zapraszaliśmy mieszkańców, ale impreza była
biletowana. W tym roku otwieramy się
na wszystkich. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Ponieważ na kampusie będzie sprzedawany alkohol, osoby
niepełnoletnie mogą wejść tylko z opiekunem. Pewnie można pomyśleć, że juwenalia to już nie tylko zabawa żaków.
Ale w Nowym Sączu organizowanie tak
dużej imprezy dla niezbyt dużej – w porównaniu np. z Krakowem – liczby studentów, po prostu mija się z celem. Juwenalia cieszą się popularnością wśród
mieszkańców, bo przecież niecodziennie można w Nowym Sączu usłyszeć
gwiazdy takiego formatu jak: Pudelsi

czy Oddział Zamknięty, które wystąpią
w tym roku.
– W tym roku jednak program jest uboższy.
Za późno zabraliście się za organizację imprezy i szukanie sponsorów?
– Pewnie jest w tym trochę prawdy.
W tym roku postanowiliśmy nie wchodzić sobie w drogę. Piątek jest dniem imprez na kampusie WSB, w sobotę i niedzielę bawimy się wszyscy na Starej
Sandecji. Program na pewno uwarunkowany był funduszami, jakimi dysponowaliśmy [170 tys., z czego 50 tys. zł to
dofinansowanie od prezydenta miasta
– przyp. red.]. A trzeba też uczciwie powiedzieć, że sądeckie firmy niechętnie
wspierają dużymi kwotami tego typu imprezy. Wolą sponsorować sportowe lub
kulturalne. Juwenalia kojarzą się z piciem
piwa i szalejącymi w mieście studentami.
– Jakie w takim razie zabawy, poza piciem
piwa i koncertami, proponujecie w tym
roku?
– Zaczynamy dzisiaj od III Studenckiego Biegu Przełajowego, później rozegramy zawody sportowe o Puchar Prezydenta – może w końcu uda się go zdobyć
naszym studentom. W programie przewidzieliśmy występy grup lokalnych.
Niektóre z nich odkryto podczas festiwalu Focus. Poza tym w piątek wystąpi Teatr Ognia z Olsztyna – tego jeszcze u nas nie było, a w niedzielę PWSZ

proponuje wspólne śpiewanie, czyli
konkurs karaoke.
– A jeśli chodzi o koncerty – akcent disco
polo zniknie wraz z nazwą Lachonalia?
– Nie, zostaje. On nierozerwalnie łączy się z imprezami na Starej Sandecji
i o dziwo cieszy się ogromną popularnością również wśród studentów WSB.
Choć zarzekają się, że tego rodzaju muzyki nie słuchają, podczas koncertu najwięksi nawet oportuniści bawią się najlepiej. Przyzwyczailiśmy się do tego. Dziś
można powiedzieć, że to charakterystyczny akcent dla naszych juwenaliów,
z którego nie będziemy rezygnować.
– Do tej pory studenci sami organizowali
juwenalia, w tym roku trzeba było wyłonić
w przetargu firmę, która zajmie się obsługą
koncertów. Przerosło was zadanie?
– Część, która odbędzie się na kampusie WSB, jest organizowana tylko
i wyłącznie przez naszych studentów.
PWSZ zdecydowała się natomiast powierzyć zadanie zewnętrznej firmie. Wygrała Fundacja Jacka Łukasika.
– Czyli byłego studenta, który od lat organizował Lachonalia. Przypadek?
– Jacek Łukasik jest mocno związany
z PWSZ i jego samorządem – wieloletni
przewodniczący, osoba która doskonale
wie, jak organizować tego typu imprezy.
W tym roku samorząd studentów zdecydował się na takie rozwiązanie, bo chyba

obawiał się, że nie podoła. Trudno mi się
wypowiadać za nich. Wiem, że w przetargu wystartowały trzy firmy, a Fundacja Jacka Łukasika przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.
– Z jakimi sytuacjami muszą zmierzyć się
studenci–organizatorzy?
– Z przeróżnymi. Począwszy od tych
związanych z przyjmowaniem gwiazd,
do nietypowych znalezisk przy sprzątaniu po imprezie. W ubiegłym roku
gwiazdą juwenaliów była IRA, ale jak
się okazało na większą kreował się zespół Cool Kids of Death. Do tego stopnia, że ich menadżer po zakwaterowaniu
grupy, zadzwonił i powiedział, że chłopcy są zawiedzeni brakiem basenu w hotelu – o czym oczywiście byli informowani. Co więcej, w tym roku właściciel
hotelu Beskid wolał się upewnić, nawiązując z nami współpracę, jakie zespoły przyjeżdżają, bo ostatnio chłopcy ponoć mocno porządzili. Za to zespół IRA
zostawił nam… sporo damskiej bielizny.
Kiedy rano, po koncercie przyszliśmy
sprzątać scenę, na podłodze było pełno
biustonoszy. Koncert przyciągnął blisko
cztery tysiące osób. Daliśmy ogłoszenie,
że staniki są do odebrania, ale nikt się nie
zgłosił. A niektóre były naprawdę ładne,
czerwone, koronkowe…
Rozmawiała Katarzyna Gajdosz
(Program Juwenaliów – str. 13)

A

Centrum Serwisowe NOX-POL
samochodów ci¸Ăarowych i dostawczych
Nowy S¦cz, ul. Jana PawÏa II 23
Serwis äwiadczy usÏugi w zakresie naprawy samochodów ci¸Ăarowych, dostawczych, autobusów i naczep.
Oferujemy w szczególnoäci usÏugi w zakresie:
• napraw bieĂ¦cych,
• wymiany oleju i Ƥltrów,
• napraw ukÏadów: zawieszenia, hamulcowego, elektrycznego, kierowniczego,
• napraw skrzyni biegów i ukÏadu przeniesienia nap¸du.
Centrum Serwisowe wyposaĂone jest równieĂ w profesjonalny sprz¸t umoĂliwiaj¦cy:

• serwis i napraw¸ opon do samochodów ci¸Ăarowych i dostawczych,
• regeneracj¸ klimatyzacji i napeÏnianie klimatyzacji,
• diagnostyk¸ komputerow¦ pojazdów.
Przy zakupie opon za poärednictwem naszego Serwisu gwarantujemy nieodpÏatn¦ wymian¸ opon!
Jednoczeänie zapraszamy do korzystania ze znajduj¦cego si¸ na terenie bazy NOX-POL parkingu dozorowanego.
Zapraszam do wspóÏpracy!
ZdzisÏaw Lisowski – Kierownik Serwisu
tel. kom. 0661-999-336
tel. 018 44-77-582, fax. 018 44-77-505 lub e-mail: zdzislaw.lisowski@noxpol.eu
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Polityka

Czerwiński wystartuje bez koszulki lidera
A N A L I Z A . Ogólnopolskie trzęsienie
ziemi na listach wyborczych Platformy
Obywatelskiej, choć miało swoje epicentrum w Warszawie, dało się odczuć
również w Nowym Sączu. Tzw. wstrząsy wtórne spowodowały obsunięcie lidera sądeckiej PO Andrzeja Czerwińskiego na drugie miejsce. To pierwszy
w historii jego dwudziestoletniej kariery
politycznej przypadek, kiedy nie otwiera wyborczej listy jako jej lider. Co to
może oznaczać?
Przede wszystkim oznacza ciąg dalszy złej passy posła Czerwińskiego.
Na zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej, były prezydent Nowego Sącza nie krył swojego rozgoryczenia. Ścieranie się wewnętrznych
frakcji w PO sprawiło, że m.in. w Lublinie, Toruniu, Krakowie i kilku innych miastach kolejność kandydatów na listach do Sejmu wzbudziła
zaskoczenie i kontrowersje. Tego, że
łatwo nie będzie, można się było domyślać już jesienią, kiedy wicemarszałek Leszek Zegzda (choć gdzie
indziej było to automatyczne i naturalne) nie został wystawiony w wyborach samorządowych z pierwszego miejsca. Zegzda musiał ustąpić
miejsca Zygmuntowi Berdychowskiemu – lansowanemu przez władze
partii jako nowa marka w sądeckiej
PO – i choć uzyskał zdecydowanie
najlepszy wynik na liście, w Zarządzie Województwa już się nie znalazł.

Pozostali partyjni koledzy – oprócz
Zegzdy – przyklepali swoje stanowiska. Swoją drogą wycinający niedawno Zegzdę krakowski poseł Łukasz
Gibadło, teraz sam został wycięty
i na liście nie znalazł się w ogóle. Ot,
polityka.
Już jesienią komentowano, że to
coraz słabsza pozycja Andrzeja Czerwińskiego w strukturach PO sprawiła, iż Leszek Zegzda nie dostał
pierwszego miejsca na liście do Sejmiku, a potem nie prolongowano jego udziału we władzach wojewódzkich. I Czerwiński, i Zegzda
poparli w wyborach do władz regionalnych Różę Thun, a nie zwycięskiego Ireneusza Rasia i dziś za to
płacą. Teraz sam Czerwiński – niedawno jeszcze szef struktur małopolskich – doświadczył partyjnych
restrykcji na własnej skórze. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami
regularnie testowano wytrzymałość posła na zgniatanie i rozciąganie, przypisując mu coraz mniejszą moc sprawczą i siłę przebicia.
Wszystko, co się nie udawało, podrzucano Czerwińskiemu, bez względu do czyich kompetencji należało (likwidacja Straży Granicznej,
brak mostu na Dunajcu, osuwisko na drodze w Kurowie i tysiąc
innych rzeczy), podkreślając jego
brak przełożenia na decyzje Krakowa i Warszawy. Przed tygodniem,
kiedy ogłoszono tzw. Koncepcję

Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030 i ulokowanie w niej Nowego Sącza w trzeciej lidze – niemal wszyscy oczywiście wskazali na
Andrzeja Czerwińskiego, jako tego,
który nie przypilnował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, byśmy
grali w tych zawodach o klasę wyżej.
Istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że gdyby piłkarze

LISTA PO DO SEJMU W OKRĘGU 14:
1. Andrzej Gut–Mostowy (Zakopane) – poseł na Sejm
RP od 2005 roku, radny i członek zarządu miasta Zakopane w latach 1995–1998, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego w latach 1998-2005;
2. Andrzej Czerwiński (Nowy Sącz) - poseł na Sejm
RP od 2001 roku, prezydent Nowego Sącza w latach
1994-2001, współzałożyciel i członek zarządu Związku Powiatów Polskich;
3. Halina Wąsowska–Schirmer (Gorlice) – osoba zaangażowana w działalność charytatywną na rzecz osób
niepełnosprawnych, członek Powiatowej Komisji do
Spraw Osób Niepełnosprawnych, członek Rady Powiatu Gorlickiego PO RP;
4. Tadeusz Patalita (Raba Niżna) – poseł na Sejm RP od
2010 roku, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
w latach 1998-2002, wójt gminy Mszana Dolna w latach 2002-2010;
5. Barbara Dziwisz (Raba Niżna) – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Rabie Niżnej, członek zarządu fundacji
„Szlaki Papieskie”;
6. Leszek Zegzda (Nowy Sącz)- radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodniczący klubu radnych PO w Sejmiku, wicemarszałek Województwa
Małopolskiego w latach 2007-2010, wiceprezydent
Nowego Sącza w latach 1993-2002;
7. Maciej Jachymiak (Nowy Targ) – wicestarosta i radny
powiatu nowotarskiego, z zawodu lekarz psychiatra;
8. Jan Kuk (Gorlice) – dyrektor placówki opiekuńczo–wychowawczej od 2003 roku, przewodniczący Zarządu Osiedla nr 11 w Gorlicach, przewodniczący Rady Fundacji „Róża”,
przewodniczący koła PO w Gorlicach;
9. Maria Staszel (Czarny Dunajec) – urzędnik
państwowy;

10. Marian Cycoń (Stary Sącz) – burmistrz miasta i gminy Stary Sącz, poseł na Sejm RP w latach
1997-2001, wiceprezydent Nowego Sącza w latach
1988-1995;
11. Mariusz Koperski (Zakopane) – wiceburmistrz Zakopanego, były dyrektor Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Zakopanem;
12. Miejsce w dyspozycji Zarządu Krajowego PO RP;
13. Agata Król-Mirek (Krynica) – radna powiatu nowosądeckiego, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krynicy-Zdroju, rzecznik prasowy burmistrza Krynicy –
Zdroju w latach 1998-1999, sekretarz Krynicy-Zdroju
w latach 1999-2002;
14. Jan Więcek (Słopnice) – członek zarządu powiatu limanowskiego, skarbnik gminy Słopnice, od 2002
roku radny powiatu limanowskiego;
15. Jerzy Górka (Stary Sącz) – od 16 lat przewodniczący
Rady w Starym Sączu i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, przewodniczący PO RP powiatu nowosądeckiego;
16. Kinga Janowska (Nowy Sącz) – studentka, projektantka mody, aktywnie działająca w środowiskach
studenckich i młodzieżowych na Sądecczyźnie;
17. Jan Sienkiewicz (Sromowce Wyżne) – prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków na Rzece Dunajec ;
18. Zofia Strama (Szaflary) - dyrektor szkoły w Maruszynie Dolnej w latach 1986-1999, radna gminy Szaflary w latach 1994-1998;
19. Małgorzata Niemiec (Mordarka) – specjalistka w
dziedzinie zamówień publicznych;
20. Krzysztof Kozioł (Gorlice) – radny gminy Lipinki, członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach, członek rady społecznej ZOZ w gminie Lipinki,
właściciel przedsiębiorstwa budowlanego;

Sandecji spadli z ligi, głównym winowajcą byłby… Czerwiński. Przecież grał kiedyś w Sandecji – mógł
przypilnować.
To już historia. Dziś listę PO
w okręgu nr 14 otwiera zakopiański poseł Andrzej Gut–Mostowy
(choć Czerwiński zapowiedział odwołanie od tej decyzji), co jest wyraźnym sygnałem partyjnych władz
do kolegów z Sądecczyzny – Podhale jest dla nas ważniejsze! I nawet jeśli to tylko polityczna taktyka, faktem jest jednak, że wojewódzki do
niedawna Nowy Sącz ma na liście
trzech kandydatów (Czerwiński,
Zegzda i Kinga Janowska), a maleńka wioska Raba Wyżna dwoje – Tadeusza Patalitę i Barbarę Dziwisz.
Albo więc Raba Wyżna jest kuźnią
politycznych talentów, albo ktoś
chciał pokazać Nowemu Sączowi
miejsce w partyjnym szeregu. Jeśli
to chłodna kalkulacja małopolskich
liderów z Ireneuszem Rasiem na
czele, to wynik takiego rachowania
R
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może się okazać dla partii bolesny,
bo trudno zmobilizować potencjalny elektorat PO w Nowym Sączu – największym mieście okręgu
– do głosowania np. na Zofię Stramę byłą dyrektorkę szkoły w Maruszynie Dolnej na Podhalu, przy
całym szacunku dla jej osoby. Konkurencja już zresztą zaciera ręce
i obwieszcza, że z taką listą łatwo
da sobie radę. A jest o co się bić, bo
w tych wyborach jest jeden mandat
więcej do wzięcia. No, ale o tym, to
już faktycznie zdecydują wyborcy,
a nie partyjne roszady przy zielonym stoliku.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

OGLOSZENIE DROBNE
NOWY SĄCZ: Wynajmę lokal
o pow. 120 m, Pl. Dąbrowskiego
(obok dworca PKS),
tel. 606-954-187.
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Opinie
Filip
debiutujący

J

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

est młody, zdolny, o zdecydowanie epikurejskim
stosunku do życia. Mieszka ni tu, ni tam, czyli trochę w Nowym Sączu, trochę we Wrocławiu, trochę
się szwenda po świecie. Taki (w stosownej skali) Arthur Rimbaud, obieżyświat i (chyba) koneser życia. Filip Surowiak. Wydał właśnie swoją
pierwszą książkę. W dzisiejszych czasach potężnych mocy poligraficznych
wydanie czegokolwiek nie jest specjalnym problemem, zwłaszcza jeśli
się ma pieniądze. Ale wydanie podparte stosownymi rekomendacjami każe patrzeć z szacunkiem na artystyczne juwenilia. Znamienna jest
tutaj opinia prof. Stanisława Bere-

choć zdziwiłby się ten, kto podejrzewa, że książka ma charakter przygodowy. Nawet jeśli tak, to przygoda dzieje się przede wszystkim w nim
samym. Zewnętrzny świat pozwala
mu jedynie zahaczyć się w konkretnej
przestrzeni, ale go nie opisuje. On go
przeżuwa. Przeżuwa, ale nie wypluwa. Odnajduje w nim rozmaite smaki: od absurdu po śmiertelną powagę.
Ponieważ ma także poczucie humoru,
nie unika groteski, opowiadając historyjki może i banalne, ale przydając
ich pospolitości poetyckich kolorów,
uniezwykla je. Świat Filipowy to zlepek przecinających się mikrokosmosów: raz bohaterem będzie on sam
(jako Edmund), raz kumpel – oryginał, innym razem osiedlowy piesek,
kundel – Casanova, co to „wyłomotał” wszystkie okoliczne suczki, ciesząc się wśród nich zasłużoną sławą.
Pies – erotoman jako literacki bohater
– tego jeszcze nie było. Może to jakiś
pomysł jako temat przyszłorocznych
matur? Ożywi je na pewno. Rzeczywistość opowiadań jest mało filmowa, za to wielce zmysłowa. Sporo tu
także buntowniczej refleksji z cyklu „dziwny jest ten świat”, niemało

Kim więc jest Filip S.? Patrząc na jego dossier, jest trochę
takim golemem ulepionym z temperamentu dziennikarza,
didżeja, kabareciarza i Jasia Wędrowniczka

sia, który z właściwą sobie szczerością, po lekturze Filipowych opowiadań, stwierdził: „Nie nudzę się, choć
sporo tu trucizny, jestem zaintrygowany”. Miłe uczucie… Dla pisarza (jakiegokolwiek) tego rodzaju komentarz to na pewno budujący, krzepiący
komplement. Akceptacja, uznanie
są potrzebne każdemu artyście i nie
tylko dlatego, że jest trochę próżny (bo jest!), ale przede wszystkim po
to, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że wysiłek wyobraźni ma sens,
że do kogoś to przemawia, prowokuje
i wzrusza. Raczej nie należy wierzyć
opiniom, że są artyści, którym frajdę sprawia pisanie do szuflady. Mit.
Kim więc jest Filip S.? Patrząc na jego
dossier, jest trochę takim golemem
ulepionym z temperamentu dziennikarza, didżeja, kabareciarza i Jasia Wędrowniczka. Mnogość życiowych doświadczeń na pewno sprzyja
konstruowaniu literackiego świata,

ostrej polemiki z samym panem Bogiem. Tak, Filip w formułowaniu sądów i opinii jest odważny, może nawet bezkompromisowy. Pewnie mu
to z wiekiem przejdzie, bo wszystkim przechodzi, by z pozycji buntownika przejść do Krainy Łagodności. Zobaczymy. Jak to mawiał Jonasz
Kofta? Że „czas wszystko odmieni i młodzi gniewni staną się starzy
wku….i?” Tego mu oczywiście nie
życzę. Znając temperament Filipa,
z trudem dopuszczam do świadomości, że natychmiast popełni następną książkę. Spodziewam się raczej, że
czymś zaskoczy. Przede wszystkim
siebie. Może na przykład wyda płytę? Zanim jednak zaskoczy, spróbujmy zanurzyć się w lekturę jedenastu
opowiadań, spiętych wspólnym tytułem „Wiązka”. Ponieważ ja lekturę mam już za sobą, będę Filipowi kibicował bez względu na to, czym nas
niebawem uraczy.

Widziane
z Wólek

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

W

dniu kiedy ukazał się poprzedni
numer DTS, media podały informację o zamknięciu przez
Wrocław części Starego Miasta dla ruchu samochodowego. Strefa zamknięta dla ruchu ma się systematycznie rozszerzać. Warszawa podobno nie zamierza
iść tym szlakiem, ale rozważa wprowadzenie opłat za jazdę po centrum. Zjawisko to samo w sobie jest dla Nowego Sącza niegroźne, ale w obu miastach sporo
mówi się o poprawie jakości – i tak niezłej – komunikacji publicznej i dróg rowerowych, po to, by uruchomić trend
widoczny już w wielu miastach starszej
części naszego kontynentu: rezygnacji
z permanentnego poruszania się autem.
W Nowym Sączu istnieje szereg powodów, by zawczasu pomyśleć o takich
zmianach. Jednak trend cywilizacyjny jest wyraźnie odwrotny. Niedawno DTS pisał o katastrofalnej sytuacji wojewódzkiego przedsiębiorstwa
PKS. Sytuacji zrozumiałej dla każdego, kto obserwuje ruch na rynku przewozów regionalnych, rosnącą liczbę busów, malejący popyt na usługi wielkiego
przewoźnika. Upadek PKS nie jest jednak tylko porażką nieefektywnego kolosa. Ostatnia szansa sektora publicznego polega bowiem na tym, by stworzyć
wspólną ofertę – najlepiej opartą na
jednym bilecie i pozwalającą na możliwie szybkie przemieszczanie się po
Sądecczyźnie.
Sama kolej nie będzie atrakcyjna,
bo dotarcie do stacji jest w wielu miejscowościach dodatkowym kłopotem,
a cena biletu czyni absurdalnym połączenie „bus+pociąg+autobus miejski”. Ale
wspólna oferta PKS, PKP i MPK mogłaby być bardziej interesująca. Zwłaszcza,
że żadna z firm nie narzeka na nadmiar
klientów. Moim zdaniem MPK powinno patrzeć na los upadających kolosów
bez poczucia triumfu. Źródłem ich klęski było bowiem lekceważenie klienta
(także potencjalnego) i faktyczne „wygaszanie popytu”. A tu już nasza miejska
komunikacja ma także swoje zasługi. Pisałem już o sieci połączeń, ale nałóżmy
na to fakt zupełnie podstawowy – jakim

jest częstotliwość kursów, która całkowicie uniemożliwia racjonalne korzystanie z „sieci”.
Przykład pierwszy – rozkład jazdy linii 36 – tylko między 6.30 a 7.30 kursującej co pół godziny. Potem odstępy
między autobusami są godzinne, półtoragodzinne. A zatem albo dostosuje się
życie do linii autobusowej, albo – wsiada się do własnego auta. Dokładnie według tych samych reguł jeździ linia 26,
tyle tylko, że nie zagęszcza się rano do
półgodzinnych interwałów. Często zatem szybki rzut oka na rozkład jazdy
upewnia nas, że jeżeli nie chcemy czekać powiedzmy 45 minut, to pójdziemy
na piechotę. Jak ktoś chodzi względnie
szybko – to zapewne w tym czasie dojdzie do celu i załatwi sprawę.

Moim zdaniem MPK
powinno patrzeć na los
upadających kolosów bez
poczucia triumfu. Źródłem
ich klęski było bowiem
lekceważenie klienta (także
potencjalnego) i faktyczne
„wygaszanie popytu”

A wystarczyłoby zamiast dwóch niezbyt sensownych połączeń uruchomić
jedną linię przejeżdżającą przez Wólki powiedzmy co 15 minut w obu kierunkach i wprowadzić bilet nie jednoprzejazdowy ale – powiedzmy – godzinny, co
ułatwi przesiadkę na inny równie często
kursujący autobus.
Pisałem tydzień temu o prostocie sieci komunikacyjnej przed 35 laty. Może
trochę przesadziłem, bo do 24 ówczesnych linii trzeba jeszcze dodać 15 „mutacji”, niektórych o bardzo pięknych nazwach: 4bis3, albo 6 bis2. Czyli już wtedy
ciągnęło wilka do lasu. Stawiam tezę, że
gdyby wielkie europejskie miasta – takie jak znane wielu sądeczanom Wiedeń,
Budapeszt czy Warszawa „kombinowały” w ten sposób, to przy ich skali bardzo
szybko doszłoby do komunikacyjnego
paraliżu i całkowitego sprywatyzowania
transportu.
W Nowym Sączu nam to nie grozi. Tu
można myśleć, że sprawę rozwiążą ładne autobusy. Tak jakby ludzie korzystali
z komunikacji dlatego, że jest ładna i wygodna, a nie dlatego, że potrzebna.
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Pozwólcie
działać!

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

R

ząd opublikował jakiś
dokument, z którego
wynika, że Nowy Sącz
to wiocha. No, w każdym razie, że wiejski region. Może nawet subregion. Coś w tym stylu. No i co? Spłynęło
po mnie jak po kaczce. Myślałem, że po
wszystkich tak spłynie. Bo to pierwszy
raz wierchuszka coś tam gada albo pisze
bez pojęcia? Skoro myślą, że wiocha, to
niech im będzie wiocha. Skoro zapomnieli, że u nas turystyka, a uznali, że rolnictwo, to też dobrze. Szczęść Boże i krzyżyk
na drogę. Nie ma co sobie głowy zawracać. Tymczasem wśród naszych lokalnych
reprezentantów – i bynajmniej nie chodzi
mi o zawodników Sandecji – wybuchła
jakaś dziwna panika. Lament się podniósł, że to okrutna w skutkach decyzja.
Że to zepchnięcie na margines, a wręcz
poza margines. Że za co my teraz odnowimy dworzec, za co pobudujemy drogi…
Aha – pomyślałem. Czyli chodzi o pieniądze. Z pozoru temat cięższego kalibru, ale
też tylko wzruszyłem ramionami. Bo co za
różnicę robi, czy nas Warszawa potraktuje jak metropolię czy jak grajdół? Przecież
miasto do tej pory i tak się odżegnywało od związków z koleją i nie było mowy
o renowacji dworca. I naprawdę mniejsza
o to, kto dopuścił do jego obecnej ruiny.
Fakt pozostaje faktem: funduszy na jego
godne utrzymanie nie było. To skąd teraz
miałyby się nagle wziąć? Z rządowego papierka? Co się zaś tyczy dróg… Cóż. Przypominam sobie parę obrazków z ostatnich
kilku miesięcy. Korki. Ludzi, którzy przez
most heleński przedzierali się pieszo do
pracy. Jezdnie zawalone w zimie zmrożonymi grudami śniegu albo śliskie jak
szklanka, bo ponoć zabrakło soli. A wystarczyło tylko wyjechać poza granice miasta, żeby ujrzeć na gminnych szosach czysty asfalt. Ba! Z tego punktu
widzenia powinniśmy sobie wręcz życzyć zmiany statusu. Jako wiejski subregion może dostaniemy ekstra dotacje na
odśnieżanie. Albo na odnowienie tych
dróg, w których się porobiły urwiska
jeszcze podczas zeszłorocznej powodzi.
Albo na Internet, któryśmy mieli przez
parę miesięcy, lecz musimy zamknąć,
gdy tymczasem małe miasteczka i wioski mają dostać za darmo światłowody

I choćby przyszło
tysiąc atletów!
w ramach projektu Małopolska Sieć
Szerokopasmowa.
Ale żarty na bok. Prawda jest taka, że
czy to na poziomie ogólnopolskim, czy
na poziomie regionalnym i samorządowym, im mniej pieniędzy w rękach władz,
tym lepiej. Strumień podatków powinien oczywiście popłynąć do wojska (bo
nas bronią przed zagrożeniem z zewnątrz)
i do policji (bo nas chronią przed zagrożeniem od wewnątrz), do sądów (by w sposób niezawisły ustalały, kto stanowi owo
wewnętrzne zagrożenie, czyli łamie prawo) i… W zasadzie tyle. Jeżeli mamy, jako
społeczeństwo, zapewniony pokój i swobodę działania, to resztą zajmiemy się sami
i zrobimy to naprawdę o niebo lepiej, niż
urzędnicy. Przykład? Choćby ostatnie
próby promowania Nowego Sącza i naszego regionu. Już lokalne media otrąbiły
jako medialny sukces fakt, że nasze miasto pojawi się w programie „Jaka to melodia?”, a tu tymczasem się okazało, że
za to uczestnictwo musieliśmy zapłacić.
Co prawda Urząd Miasta twierdzi skromnie, że była to „relatywnie niska suma”,
jednak nie chce jej zdradzić, bo podpisał z TVP umowę, że pozostanie ta kwota tajemnicą. Otóż, po pierwsze, jeśli pan
prezydent Gwiżdż – że się posłużę najlepiej bodaj znanym w tej materii przykładem – wydaje tomik poezji lub stawia
pomnik na cześć środka miasta za swoje pieniądze, to ma święte prawo, by sobie informację o tym, ile zapłacił zastrzec.
Jego wydatek, jego sprawa. Ale kiedy jakikolwiek urząd wydaje pieniądze, to nie są
jego prywatne pieniądze. To są nasze pieniądze. Nie ma więc żadnego prawa zatajać ich sumy przed nami. Po drugie, nawet
jeżeli program, w którym się Nowy Sącz
pojawił miał rzeczywiście kilkumilionową
publiczność, to nie znaczy, że zwiększymy
w ten sposób liczbę odwiedzających nas
turystów. Ot, usłyszała o nas Polska i tyle.
Tylko po co za to płacić? Zwłaszcza, że w tą
samą niedzielę, także na antenie TVP, reklamował nas zupełnie za darmo (chyba, że o czymś nie wiem) kabaret RAK.
Krzysztof „Bercik” Hanke w swoim sławnym skeczu „Sanatorium” nie tylko zachwalał nasze kurorty uzdrowiskowe, ale
też jednego z głównych bohaterów swojej
opowieści nazywał po prostu Nowy Sącz.
Co się zaś tyczy przyciągania turystów,
sporo dobrego szumu zrobiło ostatnio na
temat Sądecczyzny „Życie Warszawy”.
Opisało nasz region krótko, ale z taką swadą i zachwytem, że już paru znajomych
ze stolicy dzwoniło do mnie z pytaniami o wakacje. Oto kolejny dowód na to, że
sądeczanie naprawdę nie potrzebują nieudolnego, odgórnego wspomagania. Wystarczy tylko, by nikt im nie przeszkadzał,
a w mgnieniu oka obrócą atuty tej ziemi na
swoją korzyść. Zatem: laissez faire!

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

A

le się porobiło! Jeżeli przed tygodniem pisałem
o zamieszaniu spowodowanym projektem Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, to obecnie mamy
już z tego powodu regularną histerię. Przynajmniej w mediach oraz
wśród lokalnych decydentów. Trudno bowiem uwierzyć, by przeciętny
sądeczanin przy grillu dyskutował
wyłącznie o papierowym statusie
miasta w jakimś rządowym dokumencie. Albo obmyślał śmiałe plany
przesunięcia Królewskiego Grodu do
kategorii miast–gigantów, pokroju Rybnika czy Słupska. O naszych
najbliższych sąsiadach z północy,
zwanych pieszczotliwie „gumowymi
ryjami” nie wspominając. I pomyśleć tylko, że całe to medialno–polityczne zamieszanie wywołało paru
internetowych zapaleńców, śledzących, w przeciwieństwie do wysoko
opłacanych urzędników, wszelkie
ważne informacje dotyczące naszego regionu. I po co, Panowie, wam
to było? Teraz Wszyscy Ważni Ludzie
na gwałt muszą zabierać głos, wyrażać oburzenie, przesyłać protesty,
podejmować inicjatywy. No prawie wszyscy. Bo ci, co teoretycznie
mogą najwięcej, czyli parlamentarzyści opcji rządzącej, siedzą cicho.
Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Po pierwsze, wiedzą oni gdzie
ich miejsce w szyku i niczego ustalonego już w Warszawie dla Nowego Sącza nie są w stanie zmienić. Po
drugie, mają teraz ważniejsze sprawy na głowie, czyli układanie list
wyborczych. A to walka o byt, albo
niebyt. Przymilanie się elektoratowi
zostawiają zaś na później.
Nie odmawiam spotykającym się
w sądeckim Ratuszu samorządowcom, czy też piszącym płomienne
protesty parlamentarzystom opozycji prawa do działania. Życzę im,
również w swoim interesie, sukcesu. Jednak jako stary już (bardziej
stażem, niż wiekiem) cynik wiem,
że to tylko na pokaz. Przecież oni

wszyscy zdają sobie sprawę, że za
Nowy Sącz nikt w Warszawie umierał nie będzie. Wystarczy przecież
wykorzystać oczywisty argument
„na nie”, że czas na propozycje zmian i argumenty dawno minął. A tzw. sądeckie lobby odeszło
do historii razem z polityczną emeryturą Józefa Oleksego i Andrzeja
Szkaradka.
Wobec powyższego tak naprawdę
pozostaje nam mieć nadzieję na tradycyjny, polski scenariusz, o którym pisałem przed tygodniem. Czyli
na cichutkie odłożenie na dno głębokiej szuflady owego wiekopomnego dokumentu, tuż po jego uroczystym przyjęciu. Bo jak nie, to… To
faktycznie mamy raczej przerąbane. Zachowując jednak optymizm,
a bardziej nawet zdrowy rozsądek,
trzeba iść za apelem ze wstępniaka Wojciecha Molendowicza z poprzedniego tygodnia i realizować
wiecznie aktualne hasło: „róbmy
swoje”. Jestem głęboko przekonany, że z ogromną większością potrzeb i problemów jesteśmy sobie
w stanie poradzić sami, a na pewno niezależnie od jakichkolwiek
strategii. Nawet odpływ tak cenionych przez Rafała Matyję agend rządowych z naszego miasta jesteśmy
w stanie przeboleć. Nawet ograniczenie napływu środków zewnętrznych na różne twarde i miękkie
projekty jesteśmy w stanie znacząco
zrównoważyć własną przedsiębiorczością i uporem. Jednak w jednym
aspekcie ci inżynierowie przyszłości z warszawskich gabinetów mogą
nam zrobić bolesne kuku. Jeżeli skutecznie odetną nas od reszty
kraju i świata komunikacyjnie. Jeśli
zostawią nas w sypiącymi się drogami, porastającą trawą koleją i lotniskiem wyłącznie na papierze. I tutaj, choćby przyszło tysiąc atletów,
to nie udźwigną!
Jeżeli mamy mieć jakiekolwiek
korzyści z zaistniałego zamieszania,
to dotyczyć one mogą wyłącznie nas
i tutaj. Boleśnie dociera bowiem do
Wszystkich Ważnych Ludzi, że rozwój Sądecczyzny możliwy jest tylko we współdziałaniu i koordynacji,
a nie oderwanych od siebie projektach. Że szansą jest współpraca, a nawet konsolidacja. Zarówno ta organizacyjna (np. wyższych
uczelni), jak i administracyjna (np.
dwóch powiatów, dwóch Sączów
itd.). Dociera też, że nie jesteśmy
pępkiem świata, a samo do nas nic
nie przyjdzie. Ani nie przyjedzie, bo
nie będzie miało po czym.
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Związkowcy wyjaśniają Chińska wizyta
Ś L A D E M N A S Z YC H P U B L I K A C J I . W związku z ukazaniem się
artykułu z dnia 05.05.2011 autorstwa Redaktora Wojciecha Molendowicza pt. „O majstrowaniu
przy autobusach” Związki Zawodowe działające w PKS w Nowym
Sączu S.A. tj. Związek Zawodowy
Pracowników PKS, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność oraz Zakładowa Rada Kierowców zgodnie
z prawem prasowym pragnie odnieść się do treści zamieszczonych
w ww. artykule.
W naszej ocenie sposób zbierania materiału oraz tezy samej
publikacji oparte są wyłącznie
na informacjach uzyskanych od
byłego Prezesa Zarządu Marka
Surowiaka, który za nieudolne zarządzanie został odwołany przez Radę Nadzorcza Spółki. Artykuł ten wywołał wśród
załogi duże oburzenie, a czytelnikom został przekazany
błędny i nieobiektywny obraz
Przedsiębiorstwa.
Wyrażamy również dezaprobatę do opinii we wstępie do
artykułu autorstwa Redaktora
Wojciech Molendowicza, który
stwierdza, że nieudolna struktura jest nie do uratowania. Naszym zdaniem jest to stwierdzenie złośliwe i stronnicze, wynika
z nieobiektywnego przekazu odwołanego osiem miesięcy temu
Prezesa Marka Surowiaka.
Odnosząc się do nieprawdziwych sformułowań przedstawionych w dalszej części artykułu,
wyjaśniamy, iż były prezes mija
się z prawdą, a zarazem działa
na szkodę naszego Przedsiębiorstwa, ponieważ nie jest prawdą, że w spółce działają układy
towarzysko–związkowe i układy z rządzącymi firmą. Należy
przypomnieć, że Pan Marek Surowiak został odwołany z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą
Spółki w związku z nieudolnie pełnionymi obowiązkami
w okresie szesnastu miesięcy.
Firma pod jego zarządem nie wygenerowała ani jednej złotówki
zysku w żadnym z miesięcznych
okresów bilansowych. Pomimo
drastycznie bolesnego dla załogi planu restrukturyzacyjnego,
Związki Zawodowe godziły się
na radykalne cięcia z nadzieją,
że za rok będzie lepiej – jak obiecywał Pan prezes, jednak efekty
były całkowicie odwrotne. Przychody malały w zastraszającym
tempie, pomimo ograniczenia
zatrudnienia, fundusz płac nie
zmieniał się, a dlaczego? Wyjaśniamy w dalszej części. Poprawa
w firmie nastąpiła, ale dopiero
po odejściu Pana Marka Surowiaka i po raz pierwszy od szesnastu miesięcy osiągnięty został
zysk w trzech kolejnych miesiącach czwartego kwartału 2010 r.

Obecnie od trzech miesięcy obserwujemy poprawę dotyczącą zwiększenia sprzedaży usług
przewozowych.
Zarzuty dotyczące rzekomego „wyciekania” 500 litrów paliwa dziennie są bezpodstawne i wskazujące na pomówienie
zarówno pracowników, jak
i związkowców. Jeżeli były prezes miał takie informacje, to dlaczego nie zgłosił tego faktu do
prokuratury, w historii jego zarządzania żaden pracownik nie
był z firmy zwolniony za podobne nadużycia.
Wracając do tematu zwolnień
ponad 100 pracowników (w tym
pracownicy umysłowi, dozorcy,
sprzątaczki, kilku mechaników),
które to powinny przynieść wymierne efekty w funduszu płac,
zostały w to miejsce zatrudnione
przez Prezesa Surowiaka osoby
z zewnątrz przedsiębiorstwa na
niepotrzebne stanowiska dyrektorskie, których nie było w Spółce od paru lat. Nowo powołana
kadra zarządzająca w ilości siedmiu osób z ekipy Pana Marka Surowiaka kosztowała nas ponad
milion złotych rocznie. Tak wiec
oszczędności po zwolnieniu szeregowych pracowników pożarte
zostały przez „nowoczesny styl
zarządzania” Pana Marka Surowiaka. Należy przy tym zaznaczyć, że osoby te posiadały kontrakty na zatrudnienie niezgodne
z obowiązującym w naszej Spółce
porozumieniem płacowym.
Podobnie ma się sprawa rzekomo luksusowych przywilejów dla
naszej załogi, podany w artykule przykład, że pracownik z racji
wzrostu płacy gwarantowanego
układem zbiorowym w wysokości
1,5 proc. miałaby otrzymać 2500
zł jest kłamstwem, w rzeczywistości taki wzrost wynagrodzenia oscylowałby w przedziale 12–
17 złotych rocznie! Nie było takiej
sytuacji, aby ktokolwiek w naszym Przedsiębiorstwie otrzymał
700–800 proc. nagrody! To historia nie z tej ziemi.
Układ zbiorowy pracy wynegocjowany był w 2008 r. podczas pełnienia obowiązków przez
Prezesa Zarządu Pana Ireneusza
Niemca i układ ten nie zawierał
takich zapisów, wiec słowa byłego prezesa, że „(…) pracownik
brał ekstra 25–30 tys. zł co dawało rocznie 500–600 tys. złotych (…)” – jest zwykłym kłamstwem. Nie jest również prawdą,
że pracownicy mogą jeździć bez
ograniczeń na bezpłatnych biletach, ponieważ od kilku lat bilety są płatne, ważne jedynie okresowo, a prezes tej „klasy” winien
wiedzieć jakie wpływy z tego tytułu posiadała firma.
Nie jest również prawdą, że
firma opłacała pracownikom
ubezpieczenie na życie po 150

zł. Owszem, pracownicy należeli do tzw. trzeciego filara ubezpieczeniowego, jednak składkę
pokrywali z własnego wynagrodzenia i była to kwota 50 zł, którą Spółka jedynie odprowadzała do firmy ubezpieczeniowej.
W chwili obecnej już trzeci rok
zakładowy fundusz socjalny jest
zawieszony i z tego tytułu pracownikom nie wypłaca się należnych im ustawowo „luksusowych przywilejów”.
Odnosząc się do kwestii zaległości wobec ZUS, o której były
prezes nie chce nawet wspominać , uważamy że jednak warto by wspomnieć. Największe
zadłużenie wobec ZUS powstało właśnie podczas zarządu Pana
Marka Surowiaka, nawiasem
mówiąc, o którym to zadłużeniu dowiedzieliśmy się dopiero
po jego odwołaniu. Jeszcze przed
końcem roku 2010, całość zadłużenia otrzymanego w spadku po
byłym prezesie byliśmy zmuszeni
spłacić, nawet kosztem zakupów
nowego taboru. Terminu spłaty
dotrzymaliśmy.
Reasumując – Pan Prezes Marek Surowiak przychodząc do
naszej firmy „skansenu” wprowadził „nowoczesny styl zarządzania” oparty na nieefektywnym
układzie towarzysko–kawowym,
przychodzących do pracy na kilka godzin dziennie „zarządzających z wyższej półki”, inkasujących niebotyczne wynagrodzenia
kosztem pracowników przynoszących wpływy.
Chcemy podkreślić, że
wszystkie podane w treści fakty i liczby są prawdziwe, oparte na rzeczywistości i dokumentach znajdujących się w naszym
Przedsiębiorstwie. Panów redaktorów oraz Pana sfrustrowanego,
byłego prezesa prosimy o zakończenie złośliwych i niepoważnych wypowiedzi, szkodzących
naszej firmie. Uważamy, że jest
to próba jątrzenia i utrudniania pracy obecnemu Zarządowi,
usiłowanie deprecjonowania poczynionych już starań do przywrócenia normalności w funkcjonowaniu Spółki. Zarządzający
firmą wraz z pracownikami posiadamy potencjał i możliwości
dalszego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że firma posiada przyszłość przed sobą i możliwości
dalszego rozwoju.
Przewodniczący NSZZ Solidarność PKS
w Nowym Sączu – PIOTR KOCAŃDA
Przewodniczący Zakładowej Rady
Kierowców Związku Zawodowego
Kierowców w Polsce przy PKS Nowy
Sącz S.A. – ANDRZEJ JODŁOWSKI
Przewodniczący NSZZ Pracowników
PKS w Nowym Sączu S.A.
– TADEUSZ BODZIONY

nad Dunajcem

B I Z N E S . Wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż podejmował delegację z Chin na czele z Wan Jianzhong burmistrzem miasta Jiaonan
w prowincji Szandong. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele firmy FAKRO z prezesem Ryszardem Florkiem.
Podczas spotkania rozmawiano na
temat tworzenia stref ekonomicznych oraz o partnerstwie pomiędzy miastami. Burmistrz miasta
Jiaonan zaproponował wiceprezydentowi Gwiżdżowi partnerstwo
z miastem, gdzie znakomicie prosperuje firma FAKRO.
Miasto Jiaonan w prowincji Szandong liczy około 800 tys. mieszkańców, a cała metropolia Qingdao, to
ponad 8,5 mln. Ze względu na swoje atrakcyjne położenie nad Morzem Żółtym, cały region Qingdao został ustanowiony regionem

najszybszego i dynamicznego rozwoju ekonomiczno–gospodarczego.
Wizyta delegacji z Chin w Nowym Sączu to realizacja założeń
burmistrza, który każdego roku
odwiedza firmę, która inwestuje
w Jiaonan. Od pięciu lat działa tam
Qingdao FBM Building Materials
Co. Ltd należąca do Grupy FAKRO.
Głównym zadaniem spółki jest rozwój sprzedaży produktów na Dalekim Wschodzie – Chiny, Japonia,
Korea, Malezja, Tajlandia, Filipiny,
ale także Australia i Nowa Zelandia. Sądecka firma FBM, prosperująca w Jiaonan to jedna z największych i najprężniejszych, spośród
ok. 500 zagranicznych firm działających w okolicy.
Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż
podkreślił przy tej okazji ogromne
znaczenie firmy FAKRO dla Nowego Sącza i regionu.
(INF. UM)

Targi pracy
DT S P O L E C A . W najbliższy wtorek
24 maja odbędą się w Nowym Sączu targi edukacji i pracy. Organizatorem jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz zamiejscowy
zespół Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie.
Organizatorzy zapraszają do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu
(ul. Jagiellońska 61, I piętro) od
godz. 11 do 14. Targi kierowane są
przede wszystkim do młodzieży
bezrobotnej i poszukującej pracy.
Do absolwentów różnego rodzaju
szkół wchodzących na rynek pracy, studentów, młodzieży uczącej
się oraz wszystkich zainteresowanych zmianą dotychczasowej pracy i planowaniem swojej kariery zawodowej. W programie targów są
m.in. prezentacje firm i ofert pracy w kraju i za granicą, a także prezentacja ofert szkoleniowych i kursów zawodowych.

– Przedsięwzięciem towarzyszącym targom będzie seminarium „Spotkanie z zawodem– zawód żołnierz”, którego celem będzie
przedstawienie informacji na temat
zawodowej służby wojskowej i Narodowych Siłach Rezerwowych. Seminarium prowadzić będą przedstawiciele WKU w Nowym Sączu
– zachęca do wizyty na targach Agata Fołta, dyrektor Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży. – Targi są niekomercyjne, otwarte dla pracodawców zarówno promujących działalność swojej firmy jak i tych, którzy
chcą pozyskać nowych pracowników z każdej branży.
Z kolei 26 maja w restauracji Panorama w Nowym Sączu (ul. Romanowskiego 6) odbędzie się Giełda Pracy w zawodach kucharz małej
gastronomii, florysta, bukieciarz.
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza
wszystkich zainteresowanych pracodawców. Początek o godz. 10.
(PR)
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
19 MAJA (CZWARTEK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 17.00
i 20.15, Sala Widowiskowa MOK,
Spektakle muzyczne Elżbiety Jodłowskiej pt. „Klimakterium…i już” ; X godz. 17.00, Galeria
SOKÓŁ, Wystawa prac uczniów
Liceum Plastycznego w Nowym
Sączu – wernisaż;

g. 14:30, 17:15, 20:00, oraz weekendowe poranki: 21 i 22 maja g.
11:30
MILION DOLARÓW – premiera,
Polska, komedia, 20 – 26 maja g.
16:30, 20:30
BEJBIS – premiera, USA., dramat,
20 – 26 maja g. 17:00, 20:20
JESTEM BOGIEM, USA, thriller, 20
– 23, 25, 26 maja g. 18:10
BOY, Nowa Zelandia, komediodramat, 24 maja g. 18:10
NIEPOKONANI, USA/Polska, dramat, 20 – 25 maja g. 18:15
SEZON NA KACZKI, Meksyk 2004,
85 min., komedia, 20 – 26 maja g.
18:45, sala studyjna
KOD NIEŚMIERTELNOŚCI, Francja/USA, thriller/science–fiction/
akcja, 20 – 26 maja g. 20:15

WYDARZENIE

Wielcy kompozytorzy
w Nowym Sączu

r GRÓDEK NAD DUNAJCEM,
X godz. 10 Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem, I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych.
r S TA R Y S ĄC Z , X godz. 10, Sta-

FOT. PIOTR GRYŹLAK

rosądeckie Centrum Kultury Sokół, X Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalnych i Chórów.

r L I M A N OWA , X godz. 17.00,
Miejska Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki w Limanowej
– wernisaż wystawy prac plastycznych i design Janki Valekovej ze słowackiego Dolnego Kubina pod tytułem „Szukanie
i dojrzewanie”.

20 MAJA ( PIĄTEK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz.
17.00 i 20.15, Sala Widowiskowa MOK, Spektakle muzyczne Elżbiety Jodłowskiej pt.
„Klimakterium…i już”

r K R Y N I C A , X godz. 16.00, Stary
Dom Zdrojowy, Recital fortepianowy Krzysztofa Dziurbiela

21 MAJA (SOBOTA)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 15.00
sala edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, warsztaty retro decoupage – postarzanie przedmiotów codziennego użytku.

22 MAJA (NIEDZIELA)
r G O R L I C E , X Gorlickie Centrum Kultury, Dom Polsko–Słowacki im. Dušana Jurkoviča
w Gorlicach, wystawa malarstwa
Barbary Rudzińskiej. Wystawa
trwać będzie do 2 czerwca.

– Zawsze marzyłem, żeby zdobyć Złotą Płytę, z tym, że nie byłem pewny, czy zdobędą ją w Nowym Jorku, czy w Nowym Sączu – mówił w MCK „Sokół” kompozytor Zygmunt Konieczny, odbierając wyróżnienie za album z muzyką filmową, który
ukazał się w serii „Wielcy Kompozytorzy Filmowi”. Konieczny wraz z Janem Kantym Pawluśkiewiczem byli bohaterami tegorocznej VI Edycji Festiwalu Filmowego „Ludzie Kina”. Sądeczanie mieli okazję wysłuchać w sobotni wieczór koncertu
muzyki filmowej wymienionych krakowskich kompozytorów oraz Zbigniewa Preisnera w wykonaniu Modern Symphony Orchestra.

23 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

25 MAJA (ŚRODA)

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 10.00

r N OW Y S ĄC Z , godz.15.00, Sala

i 12.00, Sala Widowiskowa
MOK – spektakl „KSIĄŻĘ I ŻEBRAK” w wykonaniu Teatru
NSA; X godz. 17.00 Sala Kameralna MOK, Kameralne Spotkanie
z Muzyką Klasyczną – wystąpią
laureaci XVIII Sądeckiej Wiosny
Artystycznej

Widowiskowa MOK, Spektakl
pt. „Zemsta” Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego; godz. 16.00, sala edukacyjna
BWA SOKÓŁ, warsztaty artystyczne: Malarstwo i rysunek dla
dorosłych

24 MAJA (WTOREK)

r K R Y N I C A , Szkoła Muzyczna,
koncert „Z dedykacją dla Mamy
i Taty”

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 18.30,
Sala Kameralna MOK – Klub Miłośników Muzyki Progresywnej – koncert na dużym ekranie
– KING CRIMSON – „deja VROOOM” – Nakano Sun Plaza, Tokio,
Japan, 5–6 October 1995

Brydżyści wyłożą karty

JESTEM NUMEREM CZTERY, USA,
thriller/science–fiction/akcja, 20
– 26 maja g. 16:30
MIĘDZY ŚWIATAMI, USA, dramat,
20 – 26 maja g. 18:30, 20:30
BOŻENA BARAN

r N OW Y S ĄC Z , Kino SOKÓŁ,
godz. 18.00 Zabawy z bronią, czyli
2 miesiące w Afganistanie, Filmy,
pokaz slajdów – spotkanie z fotografem, podróżnikiem, reporterem – Jakubem Rybickim.

20 – 26 MAJA
r K I N O S O KÓ Ł
DELFIN PLUM – premiera, Peru/
Niemcy/Włochy, animowany/
przygodowy/familijny, 20 – 26
maja g. 14:45, 16:30, oraz poranki dla dzieci: 21 i 22 maja g. 11:00,
13:00
PIRACI Z KARAIBÓW. Na nieznanych wodach – premiera 3D, USA,
przygodowy/akcja, 20 – 26 maja

Program
Juwenalia/Lachonalia

Nowy Sącz 2011
r C Z WA R T E K ,
19 maja: 10 – III Studencki
Bieg o Puchar Rektora PWSZ,
21 – impreza inauguracyjna
w Klubie Muzycznym „LEVEL”.

r P I ĄT E K ,

ROZDAJEMY BILETY
DO KINA:

26 MAJA (CZWARTEK)

REPERTUAR KIN
Dzisiaj w Hotelu Litwiński w Tęgoborzy rozpoczynają się XXV Mistrzostwa
Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym. Udział w nich weźmie około 200 zawodników, trenerów i działaczy z całego kraju. Zawody trwać będą
do 22 maja. Patronat nad imprezą sprawuje DTS.
Warto wiedzieć: Brydż wywodzi się od gry zwanej wistem, która pojawiła się w Anglii w XVI w. Gra szybko się rozpowszechniała i zaczęły powstawać nowe jej odmiany. Jest zarówno grą towarzyską, jak i sportową. Można w niego grać w gronie przyjaciół, ale jest to także dyscyplina sportowa.
Istnieje wiele form rywalizacji w brydżu sportowym: turniej par, turniej teamów, turniej indywidualny, mecz brydżowy. Ze względu na sposób liczenia
wyników: zapis maksymalny, punkty meczowe, systemem Pattona. Pierwsza Olimpiada Brydżowa odbyła się w 1960 r.

r KINO KROKUS

dzieci, by potem trochę przypadkowo trafić w ramiona jednego ze swych klientów, Michaela Beltrana.
Gdy zostaje wynagrodzona plikiem dolarów, nie odmawia.
Zwierza się z tego faktu swojej przyjaciółce Melisie, następnie dowiadują się o tym Brenda
i Nadine. Interes „bejbis” zaczyna dobrze prosperować, mają już
swoje wizytówki. Od zarobków
każdej z przyjaciółek Shirley pobiera prowizję. Powoli dziewczyna zaczyna uruchamiać proces, nad którym traci kontrolę.
Na imprezie pojawiają narkotyki, Brenda postanawia działać na własną rękę, a jednemu
z klientów seks powoli przestaje
wystarczać…

Specjalnie dla naszych
Czytelników mamy podwójne
zaproszenie do kina na
film „Bejbis”. Aby zdobyć
bilet, należy pojawić się
w naszej redakcji i poprawnie
odpowiedzieć na pytanie:
Jaki film o podobnej tematyce
został nakręcony przez polską
reżyserkę Katarzynę Rosłaniec?

WARTO OBEJRZEĆ:
B E J B I S Studia w USA to wydatek rzędu 120 tysięcy dolarów.
Można więc albo otrzymywać
stypendium, albo pójść do armii, albo liczyć na swych bogatych rodziców. Jednak Shirley
Lyner żadnego z tych rozwiązań
nie bierze pod uwagę. Zatrudnia
się najpierw jako opiekunka do

20 maja: 10 obiekty PWSZ ul.
Kościuszki Zawody Sportowe
Uczelni Sądeckich o Puchar
Prezydenta Miasta.
Kampus WSB – NLU : 16.30
– zespół Linkage, 17.30 – zespół Antidotum, 18.15 – oficjalne rozpoczęcie Juwenaliów – odebranie kluczy do
bram miasta, 18.45 – Zespół
Positive Message, 19.30 – zespół 4Szmery, 20.30 – gwiazda wieczoru – Oddział Zamknięty, 22 – pokaz Teatru
Ognia, 22 – start imprezy w hali sportowej – podczas
koncertów odbędą się konkursy z nagrodami i pokazy
tańca grupy JFC.

r S O B OTA ,
21 maja (PWSZ): 18 –Stara Sandecja – rozpoczęcie
I dnia „Lachonaliów 2010”,
organizowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów PWSZ, 18.05 – zespół VALLIUM, 19.15 – zespół
SHARPI, 20.30 – zespół TABU,
22 – impreza w Klubie Muzycznym LEVEL.

r NIEDZIELA,
22 maja (PWSZ): 15 – konkurs
KARAOKE, 18 – zespół BACIARY, 19.10 – zespół AKCENT,
20.30 – PUDELSI, 22 – impreza w Klubie Muzycznym
LEVEL.
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Sport
Czy zaskakujące zwycięstwo będzie przełomowym momentem dla Kolejarza?

Uciekają ze strefy spadkowej
Piłkarze Kolejarza Stróże sprawili jedną z największych niespodzianek
rundy wiosennej na pierwszoligowych boiskach. Pokonali na wyjeździe mającą duże szanse awansu do
Ekstraklasy, Flotę Świnoujście 1–0.
Zwiększyło to znacznie szanse stróżan na utrzymanie.
FOT. OFICJALNA STRONA KOLEJARZA STRÓŻE

Takiego wyniku nie spodziewali się
nawet najwięksi optymiści wśród
kibiców ze Stróż. Kolejarz walczy
o utrzymanie się w lidze i każdy
przed meczem w Świnoujściu remis brałby w ciemno. Flota zajmuje przecież trzecią pozycję w lidze.
Do tej pory u siebie przegrała tylko raz. Co ciekawe było to w spotkaniu z autsajderem, Dolcanem
Ząbki. Również Kolejarz postarał się o niespodziankę. Jedynego

Odpoczynek,
a teraz ciężka praca

przyniósł nam komplet punktów z faworyzowaną Flotą.
Dzięki zwycięstwu w Świnoujściu Kolejarz wydostał się ze strefy spadkowej. Podopieczni Janusza
Kubota zajmują 14. miejsce (degradacje czeka zespoły z miejsc 15–18).
Drużyna ze Stróż ma zaledwie jeden
punkt przewagi nad Termalicą Nieciecza i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Końcówka sezonu zapowiada się więc niezwykle emocjonująco.
W najbliższej kolejce (niedziela, godz. 16) Kolejarz zmierzy się
na własnym boisku w arcyważnym
spotkaniu z Pogonią Szczecin. Będzie to mecz o tzw. 6 punktów. Kolejni rywale stróżan: Dolcan Ząbki
(wyjazd), Piast Gliwice (u siebie),
Warta Poznań (wyjazd) i Bogdanka
Łęczna (u siebie).
(JABU)

Muszynianki zagrają w finale

FOT. WWW.JUSTYNA-KOWALCZYK.PL

i chcę wrócić na szczyt. Wiem, że
mam jeszcze rezerwy, choć zdaję
sobie sprawę, że nie przemienię ich
– o tak sobie – w moje największe
atuty, ale wiem, że mogę nad tym
pracować. Jak te moje rezerwy się
zmniejszą, to wiem, że będę biegać szybciej. Być może moim celem na przyszły sezon będzie tylko
poprawa jakiegoś szczegółu w moich biegach, a to da po prostu rezultat w postaci lepszych wyników. Zobaczymy – podkreśla na
swojej stronie internetowej Justyna Kowalczyk.
(JABU)

Bank BPS Muszynianka Fakro: Caroline Wensink, Agnieszka Bednarek-Kasza, Joanna
Kaczor, Milena Sadurek, Aleksandra Jagieło, Debby Stam-Pilon, Mariola Zenik (libero) oraz
Klaudia Kaczorowska, Katarzyna Gajgał.
BKS Aluprof: Gabriela Wojtowicz,
Joanna Frąckowiak, Berenika
Okuniewska, Katarzyna Skorupa, Jolanta Studzienna, Nataia
Bamber, Agata Sawicka (libero) oraz Karolina Ciaszkiewicz,
Anna Werblińska, Anna Kaczmar, Anna Podolec.
Sędziowali: Sylwester Strzylak (Radom) i Maciej Twardowski
(Wroc law).
Widzów: 1100.

FOT.WWW.MKSMUSZYNIANKA.COM

Siatkarki Bank BPS Muszynianka/
Fakro awansowały do finału Plus
Ligi Kobiet. Przepustkę dało im wygrane we wtorek spotkanie z BKS
Aluprof Bielsko-Biała.

Najlepsza polska biegaczka narciarska, Justyna Kowalczyk rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu.
Zawodniczka pochodząca z Kasiny Wielkiej wraz z trenerem Aleksandrem Wierietielnym, wyrusza na
pierwszy obóz przygotowawczy.
Justyna Kowalczyk ostatnie dni
urlopu spędziła w rodzinnym domu
w Kasinie Wielkiej. W środę wyjechała na lodowiec do Ramsau, gdzie
przez kolejne dni, pod okiem trenera Wierietielnego, będzie znów
ciężko trenować. Dla Justyny Kowalczyk ten pierwszy wyjazd będzie ważny, bo zapewne właśnie
tam narciarka wyznaczy sobie cele
na nadchodzący sezon.
– Jestem taką zawodniczką,
która od razu na pierwszym obozie przygotowawczym próbuje wymyślić sobie jakiś cel, coś – czego
mogę się później trzymać. Jak mam
już coś takiego w głowie, to później
łatwiej jest mi trzymać się w reżimie treningowym – przyznaje na
swojej oficjalnej stronie internetowej mistrzyni olimpijska.
Czy jednak zawodniczka, która w swojej kolekcji trofeów ma już
wszystko co najważniejsze, może
się jeszcze motywować do ciężkiej
pracy, wyznaczając kolejne medale do zdobycia?
– Rzeczywiście prawda jest
taka, że szczyty zostały przeze
mnie zdobyte i teraz można je tylko mnożyć. Jednak zakończony
niedawno sezon pokazał, że jeszcze
trochę mi brakuje do tego, by być
najlepszą. Kiedyś byłam najlepsza

gola meczu zdobył w 20 min, Bartłomiej Socha.
– Bardzo się cieszymy z trzech
punktów wywiezionych ze Świnoujścia – powiedział Janusz Kubot, trener
Kolejarza. – Dzięki temu nadal jesteśmy w grze. Mam nadzieję, że w następnym meczu z Pogonią spiszemy
się równie dobrze i będziemy mieli dużo satysfakcji z naszej gry. Poziom I ligi jest bardzo wyrównany.
Drużyny z końca stawki wygrywają swoje mecze z silniejszymi zespołami. Zapowiada się emocjonująca
walka do samego końca. Drużyna,
która będzie miała słabszy moment
zostanie zdegradowana do niższej
klasy rozgrywkowej. Kolejarz gra
bardzo odważnie z trzema napastnikami, to trochę zaskakuje przeciwnika. Wydaje mi się, że właśnie ten styl

Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna - BKS Aluprof Bielsko-Biała
3:0 (26:24, 25:23, 25:21).
Już sam wynik wskazuje, że rywalizacja była zacięta. Dało się
słyszeć komentarze, że obie

drużyny grają, jakby to był finał.
Ale ten dopiero przed zawodniczkami z Muszyny. Zmierzą
się z drużyną Atom Trefl Sopot, a
bielszczanki czeka walka o brązowy medal z Tauronem MKSem Dąbrowa Górnicza.

SMS
Bałuszyński w Manchesterze!
Były piłkarz Odry Wodzisław, Kolejarza Stróże, a ostatnio grający trener Grybovii Arkadiusz Bałuszyński przeniósł się do Manchesteru. Podpisał tam roczny kontrakt, z możliwością przedłużenia. Informacja
jest sensacyjna, ale tylko do pewnego stopnia. Popularny „Makaron” nie przeniósł się bowiem z Grybovii do Manchesteru United ani do City, ale po prostu na
jakiś czas zamieszkał w Manchesterze. Jak się okazuje przeprowadzka piłkarza w takie miejsce, nie oznacza automatycznie, że zostaje się klubowym kolegą

Wayna Rooneya i Tomasza Kuszczaka. Arkadiusz Bałuszyński podpisał roczny kontrakt, nadal jego miejscem
pracy jest zielona murawa, ale teraz specjalizuje się on
w… ogrodnictwie. Konieczność zmiany branży przez
znanego na Sądecczyźnie piłkarza wynikała z kłopotów finansowych klubu w jego rodzinnym Grybowie.
Po wielu latach gry, piłka nożna przestała więc być dla
„Makarona” głównym źródłem utrzymania. Konieczność zarabiania na życie w Anglii z dala od piłkarskiego boiska oznacza koniec długiej kariery wychowanka
Grybovii. Przypomnijmy, że Bałuszyński rozegrał w I lidze 57 meczów, strzelając trzy gole.
(TEMP)
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Młodzi posłowie

A TO C I E K AW E . Dwaj młodzi sądeczanie wezmą udział w XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie
– tradycyjnie w Dniu Dziecka, czyli 1 czerwca.

SMS
Ruszamy w bój

zielonych płuc nigdy dosyć. W ogólnym lamencie bodaj
najbardziej zabolało rozgoryczanie wielkiego burmistrza
małego miasta. Marian Cycoń prawie ze łzami w oczach
i drżeniem w głosie konkludował, że rząd zakwalifikował nas jako nierozgarniętych (lub kulturowo niedorozwiniętych), poniżej dolnej granicy ilorazu inteligencji i on na to zgodzić się nie może. Słusznie. Skoro Doda
jest honorową członkinią Mensy, czyli międzynarodowego stowarzyszenia ludzi z najwyższym IQ, to postawienie
nas w roli brakującego ogniwa w teorii Darwina zakrawa wręcz na prowokację i jakby powiedział klasyk: „toż
to Panie chamstwo i drobnomieszczaństwo”. Aliści naszą uwagę zwróciła innego rodzaju ewolucja. Otóż w odróżnieniu od swego pryncypała, uczestniczący w naradzie wiceprezydent Jerzy Gwiżdż nie zdawał się podzielać
umiarkowanego optymizmu swego zwierzchnika. (JARO)

(AL)

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

FOT. ARCH. SURSUM CORDA

A jednak się oburzyli. „To niegodziwość i jawna niewdzięczność” – grzmieli jedni. „To prawie dyskryminacja
i cywilizacyjne prześladowanie” – mruczeli inni. Wszyscy
uczestnicy narady samorządowców w nowosądeckim
ratuszu byli zgodni, że trzeba chwycić za konfederackie
pióra i przywalić w takt „3P”, czyli protestu, petycji oraz
postulatów. Tak dalej być nie może! Jak znamy życie,
autorzy dołożą wszelkich starań, aby spis zamknął się
liczbą 21 punktów, bo te jak wiadomo wróżą historyczne powodzenie. Gdyby brakło do równego oczka, proponujemy, by ów katalog uzupełnić świeżym żądaniem
stworzenia wysp dziewiczych na Jeziorze Rożnowskim.
Wprawdzie z badań wynika, że owa bujna roślinność to
po części efekt skumulowania się tam czarnobylskiego cezu, ale kto by się tam czepiał takich detali. Wszak

Mandaty na sejmowe obrady zdobyli Wojtek Cięciwa i Karol Krawczyk – uczniowie klasy 2B z Gimnazjum nr 2 im. ks.
Jana Twardowskiego w Nowym Sączu. Pod opieką Alicji Gałęziowskiej i Ewy Bukalskiej wykonali

prezentację multimedialną pt. „Daj
siebie innym”, w której zaprezentowali działalność wolontariuszy
z ich gimnazjum. Zgodnie z regulaminem praca została umieszczona na portalu Youtube. Na konkurs
do Warszawy wpłynęło 4500 prac
z całej Polski, a specjalna komisja
Centrum Edukacji Obywatelskiej
wytypowała zwycięzców. Tu na
zdjęciu zastępcą prezydenta Nowego Sącza Bożeną Jawor.

STAROSTA PODWODNY
Tak pod wodą wygląda starosta limanowski Jan Puchała. Wtajemniczeni twierdzą, że starosta pod wodą wygląda
dokładnie tak samo jak na powierzchni. Jest w tym sporo racji, jednak petenci starostwa powiatowego w Limanowej przekonują, że jest pewna różnica. W urzędzie starosta nie ma przy sobie tylu rurek.

Barbara i Aleksander Porzuckowie

