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Ballada o Górszczyku
16 maja z Opatowa w rejs 
po Wiśle do Gdańska wy-
płynął Andrzej Górszczyk. 
Biorąc pod uwagę wiek 
kapitana (rocznik 1943), 
takiego wyczynu jeszcze 
nikt w Polsce nie dokonał. 
  Czytaj L str. 4
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WARTO WIEDZIEĆ

Piotr Machalica w Starym Sączu 
Recital jest wynikiem fascynacji muzycznych Piotra Machalicy - jed-

nego z najbardziej cenionych śpiewających aktorów. Od lat publicz-

ność zachwyca się jego interpretacjami piosenek Brassensa, Okudża-

wy, Wołka i wielu innych. Ale talent wokalny Piotra Machalicy pozna-

ła cała Polska już w 1986 roku, gdy brawurowo zaśpiewał na Festi-

walu w Opolu "Piosenkę pieska pokojowego". Występ tak przypadł do 

gustu jury, że aktorowi przyznano nagrodę za interpretację. 

W repertuarze starosądeckiego koncertu, który odbędzie się 22 maja, o 

godz. 19 w sali koncertowej Sokoła, znajdą się piękne i niezmiennie ak-

tualne utwory autorstwa wybitnych postaci, między innymi Leonarda Co-

hena, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Johnny'ego Casha 

czy Georgesa Brassensa. W programie między innymi: „I'm your man”, 

„Ludzkie gadanie”, „Słynny niebieski prochowiec”,  „Ring of fire”...  

Chcesz wiedzieć co? gdzie? kiedy? 
Wejdź na dts24.pl 
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Na najwyższy szczyt Pogórza Roż-
nowsko-Ciężkowickiego, do źródeł 
potoku Kamionka, wokół Rychelo-
wej Góry – wszędzie można dojechać 
rowerem. Na wycieczki jednośla-
dem po Sądecczyźnie zabiera Marek 
Ryglewicz. Miejsca, które warto 
zobaczyć, zamieścił w specjalnym 
przewodniku. Opisuje je również 
w naszym partnerskim portalu w
Mediach.pl. Dla Czytelników DTS i w 
wMediach.pl mamy niespodziankę. 
Osoby, które prześlą e-mail na adres 
portal@wmediach.pl, w którym opi-
szą swoją rowerową wycieczkę i udo-
kumentują ją zdjęciami, mają szansę 
wygrać przewodnik Marka Ryglewi-
cza ze specjalną dedykacją. E-maile 
można wysyłać do 10 czerwca. (G)

Rowerem po Sądecczyźnie

Kultura matematyczna
Systemy szyfrowe, zam-
ki, gry hazardowe, 
świat roślin i mi-
nerałów, biżute-
ria, dzieła muzycz-
ne… - Matematyka 
obecna jest wszędzie 
– przekonuje w roz-
mowie z dts24.pl prof. 
dr hab. Adam Płocki, pro-
fesor zwyczajny Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Sączu, gdzie 14-15 maja odbyła 
się IV międzynarodowa konferen-
cja „Matematyka w przyrodzie i 
sztuce. 
- W matematycznych zadaniach, jakie 
muszą rozwiązywać uczniowie w szko-
le,  brakuje otaczającego nas świata?

- Zdecydowanie. Ale, by ten 
świat wprowadzić, potrzebna jest 
ogromna kultura matematycz-
na i ogólna nauczyciela. Istnieje 

bowiem ryzyko wulgary-
zacji matematyki. Podam 

przykład, który przy-
toczyłem na otwarciu 
konferencji. Wracają-
cy ze szkoły syn oznaj-
mia ojcu, że ma trudne 

domowe zadanie. Brzmi 
ono: - Jeśli od 5 odejmiesz 

7, to ile musisz dodać, aby do-
stać 0? Ojciec odpowiada: - Ależ to 
proste, jeśli tylko odniesiemy to do 
„życia"! W autobusie jedzie 5 osób. 
Wysiadło 7. Ile musi teraz wsiąść 
do autobusu, aby był on pusty? 
Nam się wydaje, że jeśli do mate-
matycznego zadania wprowadzi-
my realne obiekty, to staje się ono 
ciekawsze i bardziej zrozumiałe 
dla ucznia...

TO TYLKO FRAGMENT ROZMOWY 
AGNIESZKI MAŁECKIEJ. CAŁY WYWIAD 

NA DTS24.P

„Śpiewak nie może publicznie wypowiadać się dłużej niż trzy mi-
nuty, bo później mówi już tylko o sobie...”

Helena Łazarska, polska śpiewaczka i pedagog, podczas 
konferencji prasowej, podsumowującej XVI Międzynaro-
dowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Są-

czu, w którym I nagrodę w kategorii głosów żeńskich zdo-
była mezzosopranistka Miriam Albano (Włochy). I nagrody w kate-
gorii głosów męskich jury nie przyznało. 

SZCZEGÓŁY NA DTS24.PL 
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WARTO WIEDZIEĆ

PTTK Oddział „Beskid” organi-
zuje 50. jubileuszowy Rajd Ro-
werowy „O puchar Ziemi Sądec-
kiej”.  Biorący w nim udział mogą 
wystartować z dowolnej trasy 28 
maja. Metę wyznaczono w Szkole 
Podstawowej w Maciejowej (gmi-
na Łabowa). Tam, 29 maja, prze-
widziano konkurencje sprawno-
ściowe, ognisko turystyczne, a 
drugiego dnia – na zakończenie 
rajdu – zwiedzanie okolic. Regu-
lamin dostępny jest w biurze Od-
działu PTTK „Beskid” przy Rynku 
9 w Nowym Sączu.

Jubileuszowy rajd

REKLAMA

REKLAMA

Jedyna taka encyklopedia w Polsce

TWÓRZ JĄ RAZEM Z NAMI! WEJDŹ NA SACZOPEDIA.WMEDIACH.PL I DODAJ SWOJE HASŁO

– L –

LACHERSI 

– hasła nie znaleziono, bądź 

pierwszy, który go doda […]

– A –

AL–MASHAN Rasm 
– piosenkarka z Lipnicy 
Wielkiej, półkrwi Jemenka 
[…] 

– B –

BUKOWIEC 

– wieś, w której kryje się 

Diabla Dziura […]

– P –

– PIEROGI ŁOMNICOŃSKIE 
– prawnie chroniona 
potrawa tradycyjna […]

– Z –

ZŁOTA RYBKA 

– Sądeckie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci […]  

– W –

– WYSPIAŃSKI Stanisław 
– wieszcz narodowy 
dokumentował obiekty 
sakralne na Sądecczyźnie 
[…][…]

– D –

DIETY RADNYCH 
– 2252 zł otrzymuje dziś 
przewodniczący Rady 
Miasta Nowego Sącza […]Sącza [ ]SSącza […]

Mamy na łamyMamy na łamy 

Spraw przyjemność swojej mamie i złóż jej Spraw przyjemność swojej mamie i złóż jej 
życzenia za naszym pośrednictwem.życzenia za naszym pośrednictwem.

Następny numer DTS będzie wyjątkowy – drugie wydanie „Sądeczanki”. Następny numer DTS będzie wyjątkowy – drugie wydanie „Sądeczanki”. 
Wyjątkowo też ukaże się we wtorek, 26 maja, czyli w DzieńWyjątkowo też ukaże się we wtorek, 26 maja, czyli w Dzień Matki. Matki.

 Zapraszamy wszystkich do składania z tej okazji życzeń na Zapraszamy wszystkich do składania z tej okazji życzeń na naszych  naszych 
łamach (koszt – od 10 zł).łamach (koszt – od 10 zł).

„Sądeczanka” to magazyn o kobietach, do czytania„Sądeczanka” to magazyn o kobietach, do czytania  
nie tylko dla kobiet.nie tylko dla kobiet.

Skontaktuj się z nami: Biuro Reklam i Ogłoszeń „Dobrego TygodSkontaktuj się z nami: Biuro Reklam i Ogłoszeń „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”,nika Sądeckiego”,
 Nowy Sącz ul. Żywiecka 25, tel. 785 340 410, (18) 544 64 41 Nowy Sącz ul. Żywiecka 25, tel. 785 340 410, (18) 544 64 41 

NFZ: Przychodnia niepotrzebnie straszy pacjentów
DTS CZYTELNIKÓW. Nadużyciem 
Aleksandra Kwiecień, rzecznik pra-
sowy Małopolskiego Oddziału NFZ, 
nazywa dokument, w którym Cen-
trum Medyczne Batorego w Nowym 
Sączu zastrzega, że pacjenci, których 
system e-WUŚ wskaże jako nieubez-
pieczonych, będą musieli zapłacić za 
wizytę. 

Zarząd placówki powołuje się 
na zmianę ustawy, która weszła w 
życie 1 stycznia 2015. Wyjątkiem 
są te osoby, które okażą aktualny 
druk RMUA lub inny dokument z 
ZUS potwierdzający ubezpiecze-
nie. Informacja, którą w formie li-
stownej rozesłano do podopiecz-
nych tej placówki, wywołała spo-
re zamieszanie. 

O awaryjności  e-WUŚ 
mówi się praktycznie od chwi-
li jego uruchomienia. W jed-
nej z publikacji  dts24.pl
 „e-WUŚ wyrzucił pacjentów na 
jeden dzień”  opisywaliśmy in-
cydent, w którym system pozba-
wił ubezpieczania nawet emery-
tów. - A teraz z pisma z Batore-
go wynika, że wszyscy umywa-
ją ręce od tego bubla a wszyst-
kie konsekwencje spadają na pa-
cjenta, bo przychodnia nie będzie 
honorować naszych oświadczeń 
– komentuje Czytelniczka, która 
otrzymała pismo kilka dni temu. - 
Przecież do weryfikacji ubezpie-
czenia miał służyć jedynie dowód. 
Nikt już RMUA nie nosi przy sobie. 

Na wizytę u lekarza czeka się cza-
sem miesiącami i nagle przed ga-
binetem okaże się, że wizyta mi 
przepada. To po co było wydawać 
tyle setek tysięcy na te wszystkie 
programy informatyczne? – do-
daje kobieta. 

Aleksandra Kwiecień, rzecznik 
prasowy NFZ w Krakowie: - Pisa-
nie, że jeśli system nie wykaże pra-
wa do świadczeń i że w sytuacji, 
kiedy pacjent nie będzie miał dowo-
du potwierdzającego ubezpieczenie, 
będzie musiał zapłacić za wizytę, 
jest nadużyciem, wprowadzaniem 
pacjentów w błąd, a przede wszyst-
kim niepotrzebnym straszeniem. 
Owszem, jeśli pacjent przed wizy-
tą „zaświeci się na czerwono” w 
e-WUS-iu, może potwierdzić swo-
je prawo do świadczeń dokumen-
tem RMUA, legitymacją emeryta, 
rencisty, potwierdzeniem opłaty 
składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne, ale ma też pełne prawo do pod-
pisania oświadczenia o tym, że jest 
ubezpieczony. 

Ustawa rzeczywiście się zmieni-
ła, ale zmiany dotyczą głównie tego, 
że deklaracja złożona u lekarza POZ 
nie jest już podstawą do płacenia 
za jego leczenie przez NFZ. Do tej 
pory NFZ płacił za wszystkich pa-
cjentów wykazanych przez POZ tak 
zwaną stawkę kapitalizacyjną. Te-
raz przychodnie muszą co miesiąc 
same weryfikować, czy ich pacjenci 
mają prawo do świadczeń, a pienią-
dze otrzymają za tych rzeczywiście 

uprawnionych. W skrócie – NFZ nie 
płaci już przychodniom z góry za 
wszystkich zadeklarowanych. Sta-
nowisko rzecznika przekazaliśmy 
do przychodni.

- Intencją CM Batorego nie było 
straszenie pacjentów, a uczulenie 
na niezwykle istotną przy realiza-
cji świadczeń kwestię prawidło-
wego zgłoszenia do ubezpieczenia 
zdrowotnego - tłumaczy w imieniu 
placówki jej prawnik Paweł Gil. - Z 
treści pisma CM Batorego wynika 
jednoznacznie prośba o weryfika-
cję swojego statusu ubezpieczenia 
zdrowotnego i została w tym celu 
przedstawiona procedura, opisa-
na również przez rzecznika praso-
wego MOW NFZ.

Gil podkreśla również, że oświad-
czenia o prawie do ubezpieczenia 
nadal będą respektowane, chociaż 
nie są ujęte w dokumencie, który 
placówka wysłała do pacjentów.  - 
Wskazana w ostatnim akapicie pi-
sma CM Batorego informacja o re-
alizowaniu świadczeń za odpłat-
nością w przypadku nie okazania 
dowodu ubezpieczenia nie obej-
muje przypadku złożenia przez pa-
cjenta oświadczenia o posiadaniu 
prawa do świadczeń. Oświadcze-
nie takie  jest dowodem potwier-
dzającym prawo do świadczeń. W 
oświadczeniu tym pacjent wska-
zuje, że ma prawo do korzystania ze 
świadczeń finansowanych ze środ-
ków publicznych.  

EWA STACHURA

Tragedia w Paszynie – 63-latka 
i 13-latka nie żyją
WYPADEK. Dwie osoby zmarły, 
a siedem zostało rannych w wy-
niku wypadku, do jakiego doszło 
17 maja, około godziny 18.20 w 
Paszynie. Kierujący mazdą 61-letni 
mieszkaniec województwa podkar-
packiego, jadąc od strony Nowego 
Sącza w kierunku Grybowa zjechał 
na lewy pas jezdni, doprowadza-
jąc do bocznego zderzenia z trzema 
pojazdami jadącymi z naprzeciwka: 
nissanem, audi  i mazdą, a następnie 
zderzył się czołowo ze skodą. Obra-
żenia 63-latki i 13-latki – pasażerek 
mazdy były bardzo poważne. Kobie-
ta i dziewczynka zmarły w szpitalu. 

Policja wyjaśnia przyczyny i okolicz-
ności tragedii.  
 OPRAC. (G)

BĄDŹ NA BIEŻĄCO, CZYTAJ DTS24.PL 

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg 

na na sprzedaż  
lokali mieszkalnych - wolnych

Nowy Sącz, ul. I Brygady 20/22 par.
do remontu, , pow. 23,65 m2, 1 pokój, 

kuchnia, p.pokój, łazienka, 
Cena wywoławcza 55.450,- zł, wadium 3 000 zł,

Nowy Sącz ul. Klasztorna 38/38 IIp.
do remontu, pow. 19,93 m2, 1 pokój, p.pokój

 z wnęką kuchenną, łazienka, 
Cena wywoławcza: 49.200- zł,  wadium: 2.500,- zł.

lokali mieszkalnych - zamieszkałych 

Nowy Sącz ul. I Brygady 12/6 IIp.
(zameldowane są 2 osoby),  do remontu, pow. 35,58 m2, 

2 pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka, 
Cena wywoławcza: 58,000,- zł,  wadium: 3.000,- zł.

Nowy Sącz ul. I Brygady 28/23 Ip.
(zameldowana jest 1 osoba),  do remontu, pow. 48,07 m2, 

2 pokoje, kuchnia, p.pokój, wc, łazienka, 
Cena wywoławcza: 90 000,- zł,  wadium: 5.000,- zł.

Nowy Sącz ul. Żółkiewskiego 25/31 I p..
(nikt nie jest zameldowany),  do remontu, pow. 34,60 m2, 

1 pokój, kuchnia, p.pokój,  łazienka, 
Cena wywoławcza: 54.000,- zł,  wadium: 3.000,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2015. o godź. 10-tej 
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30 .

Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy GSM
tel. 18 443 53 56 w. 31
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DREWNO OPAŁOWE – KOMINKOWE 
– sprzedam tel. 506 655 015

J.FRANCUSKI – lekcje, korepetycje. 
Tel. 882–318–792.

DOM murowany w Bobowej do za-
mieszkania, z wyposażeniem, blisko 
centrum – sprzedam z powodu wyjaz-
du. Cena: 330 000 zł. Tel. 506 153 477.

N. SĄCZ – sprzedam dom 120m2.  
Tel. 602–669–413.

POMOC KUCHENNĄ zatrudnię. Nowy 
Sącz tel. 503-080-192.

PRZEDSTAWICIEL FINANSOWY - pra-
ca dodatkowa dla każdego! Atrakcyjne 
wynagrodzenie, elastyczny czas pracy 
cv: praca.reg1@eurocent.pl

POŻYCZKI GOTÓWKOWE Z PEŁNĄ OB-
SŁUGĄ W DOMU, szybka decyzja, po-
życzki dla każdego eurocent: 
663-225-225

POSZUKUJENY pracowników do sprzą-
tania powierzchni sklepowej w Li-
manowej. Stawka 6 zł netto/h, do-
świadczenie mile widziane. Kontakt 
601-270-030.

Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 
Tel. 602 328 661

Ale szybka gotówka do 25.000 

zł!!! Sprawdź. Tel. 602 328 661

Ale szybka i elastyczna pożyczka 

do 25000 zł. Tel. 602 328 661

Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł 

na dowolny cel. Tel. 602 328 661

Atrakcyjna pożyczka minimum 

formalności  Tel. 602 328 661

Stary motocykl, stan obojętny - kupię. 

504 220 492

PRACA dla kobiet w Niemczech (sprzą-

tanie mieszkań) tel. 609 769 639

POKRYCIA DACHOWE, rynny, obróbki. 

Tel. 784 014 419.

KRAWCOWĄ z doświadczeniem 

przyjmę, N.Sącz. Tel. 506 324 352

REKLAMA

PROMEDICA

PORADNIK ADWOKATA

Prawna sytuacja dziecka
CZYTELNIK: 
Rozstałam się ze swoim chłopakiem, 
z którym mamy wspólne małolet-
nie dziecko, uznane przez ojca. Przez 
jakiś czas mieszkaliśmy razem we 
trójkę, teraz mieszkam tylko z syn-
kiem. Chciałabym uregulować praw-
nie sytuacje mojego dziecka. Co mogę 
zrobić?
 
ADWOKAT 
AGNIESZKA BŁAŻOWSKA: 
Jeżeli nie są w stanie Państwo poro-
zumieć się odnośnie dalszego wy-
chowywania wspólnego małoletnie-
go dziecka, jak również wysokości 
kosztów, w jakich powinien partycy-
pować ojciec, proponowałabym, po 
pierwsze, wystąpić do Sądu Rejono-
wego z pozwem o alimenty na rzecz 
małoletniego dziecka. Pozew taki 
zwolniony jest od opłat sądowych. 
Należy wskazać w pozwie wydatki na 
małoletniego, najlepiej potwierdzo-
ne stosownymi dokumentami m.in. 
paragonami, fakturami, dowodami 
opłat za zajęcia dodatkowe, jak rów-
nież wysokość zarobków obydwoj-
ga rodziców. Ponadto można powo-
łać świadków, którzy potwierdzili-
by status majątkowy i stopę życio-
wą każdego z rodziców. Obowiązek 
alimentacyjny powinien zaspokajać 
wszelkie usprawiedliwione potrze-
by dziecka. Zgodnie z orzecznictwem 
sądowym, mówiąc o usprawiedli-
wionych potrzebach, należy przyjąć, 
że z samego charakteru świadczeń 
alimentacyjnych wynika, iż ich celem 
jest zaspokojenie potrzeb bieżących 

i to tych podstawowych, jak wyży-
wienie, ubranie, zapewnienie opie-
ki medycznej, domowej, ale ponad-
to zapewnienie dziecku mieszkania, 
jak i możliwości spędzania wolnego 
czasu, w tym wakacji.  

Ponadto, regulując prawnie sy-
tuację dziecka, można wystąpić z 
wnioskiem o ustalenie miejsca poby-
tu dziecka, po to, aby mieć pewność 
- czyli postanowienie sądu - z kim 
małoletni ma mieszkać. Takie posta-
nowienie w przypadku narastające-
go konfliktu, da możliwość ewentu-
alnego wyegzekwowania tego, iż ma-
łoletni powinien przebywać w miej-
scu wskazanym przez sąd (najczęściej 
przy matce). 

Jeżeli pomiędzy rodzicami istnieje 
brak współdziałania w wychowywa-
niu wspólnego dziecka, decyzje jed-
nego z rodziców są blokowane przez 
drugiego, jeden z rodziców utrudnia 
wykonywanie władzy rodzicielskiej 
drugiemu, bądź też nie chce uczest-
niczyć w wykonywaniu władzy ro-
dzicielskiej, proponuję złożyć wnio-
sek o ograniczenie władzy rodziciel-
skiej. Podczas sprawy o ogranicze-
nie władzy rodzicielskiej jednemu z 
rodziców, Sąd zadecyduje, któremu 

z rodziców powierzy pełne wyko-
nywanie władzy rodzicielskiej. Sąd 
będzie się przede wszystkim kiero-
wać kwalifikacjami obojga rodzi-
ców, uwzględniając także ich zdolno-
ści wychowawcze. W każdym kon-
kretnym wypadku Sąd ocenia, któ-
re z rodziców daje lepszą gwarancję 
wychowania dziecka.  W orzecznic-
twie podkreśla się, iż ważny jest tak-
że dotychczasowy, wzajemny stosu-
nek rodziców zarówno do siebie, jak 
i do dziecka, a ponadto czy jedno z 
rodziców nie wpaja dziecku uczucia 
niechęci lub nienawiści do drugiego 
i jego otoczenia. 

Przy wyborze rodzica, któremu 
powierza się władzę rodzicielską, nie 
ma znaczenia wina w spowodowa-
niu rozłączenia, chyba że stanowi 
ona wyraz nienależytego wykony-
wania władzy rodzicielskiej. Ogra-
niczając władzę rodzicielską, Sądy 
najczęściej wskazują, o czym rodzice 
powinni decydować wspólnie np. o 
edukacji, religii, wyborze form lecze-
nia, natomiast w zakresie niewskaza-
nym przez Sąd pozostałe kwestie roz-
strzyga tylko jeden rodzic - ten, któ-
remu Sąd nie ograniczył władzy ro-
dzicielskiej. 

Masz pytanie do adwokata? Zadaj je drogą e-mailową: 

poradyprawne.dts@abkancelaria.com.  

Agnieszka Błażowska udziela bezpłatnych porad 

prawnych na naszych łamach.   

OGŁOSZENIA DROBNE

Górszczyk płynie do Gdańska
PODRÓŻE.  W minioną sobotę w 
samo południe z Opatowa nad Wi-
słą, miejscowości położonej w poło-
wie drogi między Koszycami a Nowym 
Korczynem w rejs po Wiśle wypłynął 
Andrzej Górszczyk, w tym celu zaku-
pił jacht typu FAM o powierzchni żagla 
14m kw. Biorąc pod uwagę wiek kapi-
tana (rocznik 1943), takiego wyczynu 
jeszcze nikt w Polsce nie dokonał.

 Jacht przez trzy tygodnie będzie 
jego domem. Nie będzie to mimo 
wszystko samotny rejs, bo po dro-
dze dosiadać się będą do niego na 
dzień, kilka dni najbliżsi przyjacie-
le. W trakcie rejsu będzie przygo-
towywał do druku tomik poezji o 
Nowym Sączu. Dodajmy, ukocha-
nym dla niego mieście.

Któż nie zna w Sączu Andrzeja 
Górszczyka? O jego pasjach że-
glarskich może mało kto słyszał, 
bo jest człowiekiem nad wyraz 
skromnym, ale któż w Sączu, kraju 
nie słyszał jego ballady o ginącym 
Tytanicu? Tak, to ten sam Górszczyk,
twórca legendarnego kabaretu 
„Lach”.

Absolwent polonistyki na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, absol-
went średniej szkoły muzycznej 
w Nowym Sączu w 1978 r. powo-
łał do życia wspomniany kaba-
ret. Tworzyli go wraz z nim nie-
żyjący Bogumił Ciuła, Zenon Za-
łubski, Małgorzata Sułkowska, 
Małgorzata Szewczyk. Górszczyk 
był kompozytorem, autorem bal-
lad, tomików poezji, reżyserem. 
Dość powiedzieć – w wydanym 

przez NSZZ „Solidarność” w tym 
roku zbiorze piosenek „Solidar-
nościowych” jego „Tytanic” upla-
sował się na trzecim miejscu po 
takich utworach, jak „Mury” 
Jacka Kaczmarskiego i „Żeby Pol-
ska była Polską” Jana Pietrzaka. 
W 1982 r. kabaret „Lach” zawie-
sił swoją działalność i Andrzej 
Górszczyk imał się różnych zajęć. 
Przez 15 lat był dyrektorem Domu 
Dziecka „Zielone serduszko” w 
Rytrze. Wszyscy jego podopiecz-
ni przeszli obowiązkowy kurs że-
glarski. On sam w wolnych chwi-
lach żeglował po Morzu Śródziem-
nym, Adriatyku i oczywiście po 
jeziorach mazurskich, gdzie pły-
wał ponad 40 razy. Na starość, jak 
mówi, złapał bakcyla kajakarstwa 
ekstremalnego i kolejno „zaliczał” 
rzeki górskie w Polsce – Duna-
jec, Białkę. Przez kilka lat przy-
najmniej 10 razy w roku prze-
pływa dla przyjemności trasę na 
Popradzie Muszyna – Nowy Sącz. 
Teraz więc przyszła kolej na 
Wisłę. Żaglówką. Los emeryta, 
który siedzi przed telewizorem w 
domu, bądź przesiaduje w przy-
chodni zdrowia, trzymając bute-
leczkę z moczem do badania, ab-
solutnie nie jest dla niego. Prze-
płyniecie Wisłą do Gdańska i dalej 
na Bałtyk bynajmniej nie nazywa 
spełnieniem marzeń, a kolejnym 
wyzwaniem.

JERZY WIDEŁ
PS. Andrzej Górszczyk obiecał 
nam cotygodniowe meldunki z 
rejsu. Sprawdzajcie na dts24.pl

Z ostatniej chwili: Po czterech dniach rejsu dopłynąłem do Kazimierza 
– relacjonuje Górszczyk.
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15,6”

NOTEBOOK 15,6” ASUS X551MAV-SX386B

MIX ELECTRONICS NOWY SĄCZ
C.H. Merkury, ul. Wiśniowieckiego 129

TYLKO W MIX: 
DO KAŻDEGO 
ZAKUPIONEGO 
NOTEBOOKA 

DRUKARKA 
LASEROWA  ZA          99,-

OFERTA 

DOSTĘPNA 

WYŁĄCZNIE 

W MIX ELECTRONICS

Procesor Intel  
Celeron N2830
Grafika Intel HD Graphics
Dysk twardy 500 GB 

4 GB RAM

1099,-

Żywioł zniszczył dorobek 
życia emerytki
LUDZKIE  SPRAWY.   Pani Jadwigi nie 
było w domu przy ul. Zamojskiego w 
Nowym Sączu, gdy poddasze z nie-
wiadomych przyczyn zaczęło się pa-
lić. Gdy wróciła, zastała żywioł, któ-
ry niszczył dorobek jej życia.  Zanim 
czterem zastępom strażaków uda-
ło się poskromić ogień, spłonął dach, 
stopiły się instalacje, a wnętrze przy-
tulnego domu zamieniło się w pogo-
rzelisko.

Na ratunek kobiecie, która z 
dnia na dzień straciła dach nad 
głową pospieszyła parafia „kole-
jowa” w Nowym Sączu oraz doro-
słe dzieci. Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej ofiarował 3 tys. zł, 
ojcowie jezuici – 4 tys., syn i cór-
ka wzięli w banku pożyczki – łącz-
nie 10 tys. zł, aby pomóc odbudo-
wać dom mamy. Udało się za ze-
brane w ten sposób fundusze wy-
mienić dach i instalację elektrycz-
ną. Wciąż jednak brakuje pienię-
dzy na instalację grzewczą i wod-
no–kanalizacyjną oraz na mate-
riały potrzebne do wykończenia 
wnętrz (farby, panele, regipsy, 
płytki ścienne i podłogowe).

Stowarzyszenie Sursum Corda 
w Nowym Sączu uruchomiło dla 
pani Jadwigi subkonto, na którym 
będzie gromadzić pieniądze na od-
budowę jej domu. 

- Serdeczna, dobra kobieta na 
razie mieszka u dzieci. Wycho-
wała ich piątkę – Basię, Mar-
ka, Alicję, Jadwigę i Antoniego. 

Wszyscy są już dorośli. Dzielnie 
pomagają mamie, ale sami – bez 
wsparcia życzliwych ludzi nie 
poradzą sobie ze sfinansowaniem 
ogromnych kosztów generalnego 
remontu,  na który brakuje jesz-
cze przynajmniej 60 tysięcy zło-
tych – informuje Marcin Kałużny, 
prezes Sursum Corda.

Pani Jadzia jest inżynierem z 
długoletnim stażem pracy na są-
deckiej kolei, gdzie była zatrud-
niona w dziale automatyki i tele-
komunikacji. Dziś jest już emeryt-
ką, która z radością poświęca swój 
czas ukochanym wnukom.

ŹRÓDŁO: SURSUM CORDA 

Darowizny pieniężne można wpłacać na subkon-
to utworzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda w 
Łąckim Banku Spółdzielczym. Oto numer rachunku: 

 26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
Wpłat należy dokonywać z dopiskiem/tytułem "

Jadwiga Baczyńska"
W sprawie pomocy rzeczowej można kontakto-

wać się z panią Jadwigą pod numerem telefonu: 
511656764.

NASTĘPNY, WYJĄTKOWY NUMER DTS, UKAŻE SIĘ WE WTOREK, 26 MAJA, W DZIEŃ MATKI –
„SĄDECZANKA” – MAGAZYN O KOBIETACH, DO CZYTANIA NIE TYLKO DLA KOBIET

Przyziemne sprawy okazują 
się najciekawsze
HISTORIA. - Żywe lekcje historii uczą 
dużo więcej niż samo siedzenie w 
szkole – przekonuje 18-letni ERNEST 
JAWORSKI, uczeń I LO w Nowym 
Sączu, członek Bractwa Rycerskiego 
Kasztelani Sandeckiej. Wolne chwile 
spędza teraz na szyciu XV-wiecznych 
strojów i akcesoriów, które szkol-
na brać ma założyć podczas Dni Jana 
Długosza, patrona liceum. Impre-
za rozpocznie się 24 maja i potrwa 
tydzień. 

- Co fascynuje Cię w wiekach 
dawnych?

- Najbardziej? Mentalność ludzi. 
Wierzyli, że najważniejsze są honor, 
odwaga, męstwo. To wszystko dla 
mnie jest ważne. Ponadto interesu-
ję się historią samą w sobie. Ciekawi 
mnie, jak dawniej ubierano się, go-
towano, walczono czy bawiono się. 
Dlatego wstąpiłem do Bractwa. Naj-
bardziej przyziemne sprawy okazu-
ją się najbardziej ciekawe.
- Chciałbyś się urodzić w tamtych 
czasach?

- Za bardzo XXI wiek mnie roz-
pieścił. Ponadto przyzwyczajony 

jestem do częstszego mycia się niż 
raz do roku (śmiech). Niski poziom 
higieny  i zacofana medycyna to 
zdecydowane minusy średniowie-
cza, które skutecznie zniechęcają 
mnie do refleksji w stylu: Jakby to 
było cudownie żyć w XV wieku. .
- I pokazujesz, biorąc udział w lekcjach 
historii organizowanych przez Brac-
two, a teraz pomagając w przygotowa-
niach do obchodów 600. urodzin Jana 
Długosza...

- Pomagam moim rówieśnikom 
wykonać średniowieczne stro-
je, a przy okazji opowiadam, z ja-
kich materiałów oryginalne powin-
ny być uszyte, bo my - wiadomo 
- teraz musimy zastosować wer-
sję oszczędnościową. Nie uda nam 
się wiernie odwzorować strojów z 
tamtych czasów, ponieważ, żeby to 
zrobić, trzeba szyć ręcznie, używać 
naturalnej skóry, lnu i wełny, a to 
są drogie materiały. Dlatego na ra-
zie zadowalamy się tym, co jest, ale 
chcemy, żeby wyglądało to jak naj-
bardziej realistycznie. Dni Długosza 
to ciekawa inicjatywa i świetna za-
bawa. Mam nadzieję, że wszystko 

się uda i pogoda dopisze. Poza tym, 
widząc całą szkołę pracującą przy 
materiałach, uśmiecham się pod 
nosem i cieszę się, że wreszcie się 
tym zainteresowano.
- Jaką pozycję zajmujesz w Bractwie? 
Jak wyglądają wasze struktury? 

- Mamy kapitułę złożoną z trzech 
osób: kasztelana Michała Sacha, go-
meza Marka Lebdowicza oraz sta-
rosty Józefa Radzika. Oni prowa-
dzą główne obrady, postanawiają 
o ważnych sprawach związanych 
z Bractwem, do nich należy także 
decyzja kogo przyjąć. Niżej posta-
wieni są rycerze - będący w sto-
warzyszeniu kilkanaście lat. Mu-
szą oni opanować walkę wszel-
kim orężem i znać oraz postępo-
wać według Kodeksu Rycerskie-
go. Później są giermkowie. To oso-
by, które skończyły 18 lat, mają peł-
ne uzbrojenie. Niżej są nowicjusze. 
W tym momencie jestem starszym 
nowicjuszem. Nie możemy walczyć 
bronią metalową, pomagamy za to 
w obozie i szkolimy się. Ostatni są 
kandydaci. Hierarchia ta jest bar-
dzo przestrzegana. Obecnie w brac-
twie jest ponad 20 osób w wieku od 
15 do 50+ lat. Teraz znowu ogłosili-
śmy nabór...

ROZMAWIAŁA SYLWIA SIWULSKA
WIĘCEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ 

NA DTS24.PL 

Na Długosza przy Plantach... 

Program uroczystości „Dni Długo-
sza” obejmuje sześć dni, które sta-
nowią odniesienie do sześciu wie-
ków dzielących od narodzin kronika-
rza. Aby podkreślić wyjątkowy, jubile-
uszowy charakter wydarzenia, przy-
gotowano imprezy edukacyjne, spor-
towe i kulturalne. Rozpoczną się 24 
maja od mszy św. o godz. 9.30 w ko-
ściele św. Kazimierza w Nowym Są-
czu, a zakończą 29 maja, o godz. 10 
manifestacją patriotyczno-historycz-
ną na Plantach. 

Bractwo organizuje w szkołach prelekcje, bierze udział także w turniejach, 
pokazach rycerskich oraz okolicznościowych imprezach, organizowanych 
przez gminy. Wówczas prezentuje, jak dawniej obozowano, bawiono się, 
gotowano, walczono...
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Pomóżmy pani Jadwidze wrócić do 
domu
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Radiowiec, który bije się z poetami
LUDZIE I PASJE. Z wykształcenia socjo-
log, z zamiłowania artysta. Mówią, że 
jest jednym z lepszych slamerów na 
południu Polski. Mikrofon to jego nie-
odłączny atrybut. Nie rozstaje się z nim 
nawet po pracy. Na co dzień można go 
usłyszeć w Radiu RDN Nowy Sącz, wie-
czorami gości na przeróżnych scenach 
muzycznych i nie tylko. Rozmawiamy z 
32-letnim JAKUBEM WĘGRZYNEM. 

- Drzemie w Tobie ogromna potrzeba 
artystycznego wyżycia się. Śpiew, teatr, 
slam. Zacznijmy od śpiewu... 

- W moim domu wszyscy byli 
muzykalni. Każdy grał na jakimś in-
strumencie albo śpiewał. Też próbo-
wałem coś podśpiewywać, chociaż 
dziś zdecydowanie bardziej wolę ra-
pować albo melorecytować. Mam nie 
najgorszą barwę głosu - tak mi przy-
najmniej mówią - a umiejętności się 
nabywa. To kwestia ćwiczeń. Już w 
liceum miałem kapelę. Nazywała się 
„Dyskurs”. Tam właśnie rapowałem 
i próbowałem śpiewać. Odnieśliśmy 
nawet mały sukces, wygrywając Fe-
stiwal Młodych Talentów organizo-
wany przez I LO w Nowym Sączu. A 
dodam tylko, że ja byłem uczniem 
II LO. Ta przygoda zakończyła się, 
kiedy wyjechałem na studia do Lu-
blina. Pod koniec nauki zaprzyjaź-
niłem się z muzykami jazzowymi i 
próbowałem robić projekty poetyc-
ko-muzyczne.

.
- Z Lublina przeniosłeś się do Krakowa. 
Kilka lat pracowałeś jako aktor w teatrze 
obwoźnym...   

- Dokładnie trzy lata. Najpierw 
były to teatrzyki, które jeździły po 
szkołach, potem trochę lepsze te-
atrzyki, które jeździły po domach 
kultury, gdzie miałem okazję grać z 
profesjonalnymi aktorami. Zwień-
czyłem to wszystko występem w 
spektaklu tarnowskiego teatru. Za-
grałem główną rolę w sztuce „Tlen” 
Iwana Wyrypajewa. Gra w profesjo-
nalnym teatrze była moim wielkim 
marzeniem. Udało się, ale na razie 
odstawiłem teatr na bok.

- Sztuka odniosła spory sukces...
- Graliśmy ją przez cały sezon na 

Scenie Underground, czyli takiej, 
gdzie przychodzi bardziej „wytraw-
ny” widz. Spektakl dostał nagrodę 
„Temi” za reżyserię. Zagrałem tam 
z Zosią Zoń, która uczy aktorstwa w 
jednej ze szkół w Krakowie.

- W międzyczasie można Cię też było 
zobaczyć na szklanym eranie.

- Zadebiutowałem jeszcze za cza-
sów pobytu w Lublinie. Mój brat na-
kręcił film „Dziewiąty dołek”, taki 
fabularyzowany dokument. Można 

go było zobaczyć najpierw w TVP 
Kultura i w TVP 1. Później zrobili-
śmy drugi film - „Wybraniec”, który 
jak mówią: mój brat - reżyser i dru-
gi brat – operator - średnio się udał, 
więc odpuścili sobie jego promowa-
nie. Ludzie zobaczyli go raptem na 
kilku festiwalach. I na tym się skoń-
czyło. Nieco ponad rok temu nakrę-
ciliśmy kolejny film - „Historia ko-
biety”. Wydaje mi się, że będzie to 
strzał w dziesiątkę. Osoby, które go 
widziały, mówią, że ten film mocno 
się przeżywa. Mam nadzieję, że po-
jawi się w kinach.

 
- Zagrałeś w nim główną rolę ze swoją 
teatralną koleżanką Zofią Zoń.   

- Dobrze nam się grało w teatrze, 
więc postanowiliśmy z braćmi, że 
ta właśnie aktorka będzie idealną 
partnerką. Świetnie sobie radziła. 
Kamera w filmie skupia się właści-
wie na niej.

- Kolejna pasja – slam.
- Piszę wiersze od najmłodszych 

lat, ale dopiero w Lublinie przygoda 
z poezją zamieniła się w coś poważ-
nego. Zacząłem publikować w ogól-
nopolskim piśmie „Akcent”, mia-
łem też swoje wieczorki poetyckie. 
Byłem bardzo niepokornym poetą i 
zawsze miałem ochotę rywalizować 
z autorami ze starszego pokolenia. 
Któregoś razu wyzwałem na poje-
dynek Marcina Świetlickiego z ze-
społu Świetliki. Powiedział mi wów-
czas: - Nie ze mną się mierz, ale ze 
slamerami z Warszawy. I tak zro-
biłem. Zorientowałem się, co to jest 
slam - a są to pojedynki poetów, w 
których publiczność decyduje, który 
tekst jest najlepszy, a nie krytycy - 
i bardzo mi się to spodobało. Regu-
larnie zacząłem je wygrywać i wy-
grywam do dziś w Krakowie  - w 
tym roku już dwa razy -  i Warsza-
wie. Poza tym są z tego pieniądze. 
Slam to forma, w której poeta może 
sprawdzić, czy jego tekst działa, czy 
tekst, który napisał, może coś zmie-
nić w drugim człowieku.

- Skąd w takim razie decyzja, żeby wró-
cić do Nowego Sącza? 

- Cały czas zadaję sobie to pyta-
nie [śmiech]. Chyba zmęczył mnie 
Kraków i nie chciało mi się już tam 
mieszkać. To miasto, w którym wie-
le się dzieje, niemniej w którymś 
momencie wydało mi się skostnia-
łe. Wszystko jest tam poukładane i 
pozapinane na ostatni guzik. Wró-
ciłem do Nowego Sącza, żeby zła-
pać wiatr w żagle. Zawsze, kiedy tu 
przyjeżdżałem, choć na chwilę, to 
wracałem do Krakowa czy Lublina 
naładowany energią. Spędziłem w 

Nowym Sączu pół roku i stwierdzi-
łem, że zostaję

.
- Dla Ciebie nie była to przepaść kultu-
ralna? Kraków to duże miasto, w któ-
rym ciągle coś się dzieje. W Nowym Są-
czu jednak nieco mniej. 

- Nie mam już tak wielkiego 
parcia, by odkrywać nowe postaci. 
Mam sporo kontaktów w Lublinie i 
Krakowie. Do mojego studenckie-
go miasta jeżdżę raz w roku na ty-
dzień na festiwal, w Krakowie po-
jawiam się raz w miesiącu. Bywam 
też w Tarnowie, więc jestem nasy-
cony kulturalnie. W Nowym Sączu 
natomiast odkryłem fajne środowi-
sko skupione choćby wokół Małej 
Galerii. Doszedłem do wniosku, że 
ta przepaść kulturalna nie jest aż tak 
duża, że jest to tylko kwestia liczb. 
Na przykład w Krakowie, w tak du-
żym mieście jest zaledwie kilkana-
ście osób, które interesują się tym, 
co ja, czyli stykiem poezji z inny-
mi sztukami. Po latach doszedłem 
do wniosku, że mogę żyć w każdym 
mieście i robić to, co chcę.

- Jak trafiłeś do mediów? Przypadek czy 
cel zamierzony?

- Skończyłem socjologię ze spe-
cjalizacją media elektroniczne. Mia-
łem praktyki w radiu i chciałem 
spróbować choć raz pracy w za-
wodzie. Dopiero w Nowym Sączu 
dostałem taką szansę w Radiu RDN 
Nowy Sącz. To  fajna praca, choć 
nie ukrywam, że czasem jest trud-
no. Mam swoje przemyślenia, ale 
wiem, że to dla mnie najlepszy za-
wód. Jestem osobą, którą intere-
suje dosłownie wszystko. Kimś, 
kto para się wieloma dziedzinami. 
Radio mnie nasyca. Każdego dnia 
spotykam nowych ludzi. Mam do-
stęp do osób związanych z kulturą, 
urzędników, polityków. Co dzień 
zajmuję się innym tematem. Czu-
ję, że się rozwijam. Nie miałem tego 
ani w domu kultury, ani w teatrze. 
Mam porównanie i dopiero teraz 
widzę, że aktorzy są nudni. Ogra-
niczają się tylko do swojego fachu i 
rzadko interesują się czymś innym 
poza swoją pracą.  Malarze, z któ-
rymi miałem styczność, ciągle mó-
wią o malarstwie. Media są jedy-
nym miejscem, gdzie czuję inter-
dyscyplinarność. Lubię różnorod-
ność i to, że co dzień mam do czy-
nienia z czymś nowym...

- Poza radiem RDN Nowy Sącz, można 
Cię gdzieś usłyszeć?

- Z Bartkiem Wójsem realizu-
jemy projekt, który na razie nazy-
wa się po prostu Kuba Węgrzyn i 
Bartek Wójs. Teksty, które wyko-
nuję, pochodzą ze slamów bądź z 
publikacji w pismach ogólnopol-
skich. Zagraliśmy już na „domówce 
u Róży” w Nowym Sączu. Pojawiło 
się już tam wiele znanych kapel jak: 
Koniec Świata czy Zabili mi Żółwia.

- Chciałbyś wydać płytę?
- To moje marzenie. Płyta z po-

ezją melorecytowaną. W Polsce to 
nisza. Na krajowym rynku muzycz-
nym nie ma  poezji, która byłaby no-
woczesna, która by nie przypomi-
nała Przemysława Gintrowskiego 
czy Jacka Kaczmarskiego. Wszystkie 
wieczorki poetyckie, na które cho-
dzę, tak właśnie brzmią. Chciałbym 
zaproponować coś nowego, coś cze-
go jeszcze nie było, czyli: hip-hop, 
poezję śpiewaną, melorecytację, 
slam, poetycki rock w stylu Comy. 
Z Bartkiem chcemy to wszystko po-
łączyć i oddać ducha czasu poezji 
śpiewanej.

ROZMAWIAŁA MARTA TYKA 

- Chciałbym zaproponować coś nowego, coś czego jeszcze nie było, czyli: hip-hop, poezję śpiewaną, melorecytację, 
slam, poetycki rock w stylu Comy – mówi Jakub Węgrzyn.
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Fenomen Romana Kluski - część II
 

Zachęcamy do przeczytania dalszego ciągu pasjonującego wywiadu z założycielem firmy 
Optimus, współtwórcą największego polskiego portalu internetowego Onet.pl, filantropem 
i prezesem zarządu spółki Dobre Jedzenie Sp. z o. o. oraz twórcą wydawnictwa książek o te-
matyce religijnej – Romanem Kluską. Wywiad pozwoli Państwu poznać fenomen człowie-
ka, który w 1988 roku rozpoczynał działalność produkcyjną w warunkach chałupniczych, 
praktycznie bez żadnego kapitału, w latach 90. XX w. zaliczany był do grona najbogatszych 
Polaków, a w 2003 został laureatem Nagrody Kisiela w kategorii „Najlepszy Przedsiębiorca.” 
Tym razem  Roman Kluska opowiada o swojej pasji, jaką jest prowadzenie firmy ,,Prawdzi-
we Jedzenie”.  Ciężka praca, sterylne warunki oraz ogromne poświecenie sprawiły, że sery 
stały się pożądanym produktem już nie tylko w Polsce, ale również za granicą. 

WIĘCEJ STR.9 

ABC 
Jednomandatowych 
Okręgów Wyborczych

Dyskusje na temat Jednomandato-
wych Okręgów Wyborczych zdomi-
nowały kampanię przed I turą wy-
borów. Czym zatem są JOW-y? Czy 
w Polsce warto je wprowadzić?

 ZACHĘCAMY DO LEKTURY STR. 8

Wybory 2015
Pierwsza tura wyborów prezydenckich za 

nami. Powszechnie uważa się, że frekwen-

cja w całej Polsce była bardzo niska, bo wy-

niosła zaledwie 48,96%. Trzeba jednak przy-

znać, że mieszkańcy Sądecczyzny tym ra-

zem wzięli sprawy w swoje ręce i poszli gło-

sować. Frekwencja zarówno w Nowym Są-

czu, jak i w powiecie nowosądeckim była 

wyższa niż w województwie mazowieckim. 

Na kolejnych stronach przedstawiamy 

dane dotyczące frekwencji procentowej w 

I turze wyborów. Choć w rejonie Sądec-

czyzny była znacznie lepsza od tej ogól-

nopolskiej, wierzymy, że może być jesz-

cze lepiej. Jeśli chcemy się szybciej  roz-

wijać i mieć możliwość pracy w Polsce, 

musimy wszyscy być odpowiedzialni za 

państwo i wspólnie szukać skutecznych roz-

wiązań. A zbliżające się wybory stwarzają 

szansę dokonania zmian na lepsze.

J.
T.
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ABC Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
O co walczą osoby popierające JOW-y?

Kwestia jednomandatowych okrę-
gów wyborczych (JOW) to temat, któ-
ry stał się przewodnią myślą obec-
nych wyborów prezydenckich. Co to 
są jednomandatowe okręgi wyborcze, 
czym ten system różni się od obec-
nej ordynacji wyborczej. Poniżej znaj-
dziecie Państwo odpowiedzi na te 
właśnie pytania. 

Co to jest ordynacja wyborcza?
Ordynacja wyborcza ustala spo-

sób głosowania, kandydowania i 
wyłaniania osób ubiegających się o 
stanowiska w wyborach samorzą-
dowych, parlamentarnych i prezy-
denckich.  W Polsce prawo wybie-
rania posłów, senatorów i prezy-
denta przysługuje każdemu oby-
watelowi Polski, który ukończył 
18 lat. Z kolei nie każdy, kto skoń-
czył 18 lat może ubiegać się o naj-
ważniejsze stanowiska w naszym 
państwie. W przypadku wyborów  
do samorządu terytorialnego kan-
dydat musi mieć ukończone 18 lat, 
do Sejmu - 21 lat, a do Senatu - 30 
lat. Kandydat na urząd prezydenta 
Polski musi mieć ukończone 35 lat. 

Kandydaci do Sejmu i Sena-
tu mogą być reprezentantami po-
szczególnych partii politycznych 
lub mogą startować jako kandyda-
ci niezależni. Aby startować w wy-
borach na prezydenta, kandydat 
musi zebrać przynajmniej 100 ty-
sięcy podpisów od polskich obywa-
teli uprawnionych do głosowania. 
Wybory do Parlamentu oraz wy-
bory samorządowe są przeprowa-
dzane co cztery lata. Wybory pre-
zydenckie odbywają się co pięć lat. 

W krajach demokratycznych 
przyjęły się  trzy ordynacje wybor-
cze: większościowa, proporcjonal-
na i mieszana.

Ordynacja większościowa – to 
system, w którym zwycięża ten 
kandydat (fachowo nazywamy, że 
otrzymuje mandat wyborczy), któ-
ry uzyskał większość głosów w da-
nym okręgu wyborczym. W wy-
borach kandydować mogą zarów-
no osoby popierane przez konkret-
ną partię polityczną lub kandyda-
ci niezależni. Za typową ordyna-
cję większościową uważa się sys-
tem ordynacji wyborczej w jedno-
mandatowych okręgach. Zwycięża 
kandydat, który uzyskał najwięk-
szą liczbę głosów w danym okręgu 
wyborczym.

Ordynacja proporcjonalna -  
cechuje się oddawaniem głosów 
nie na poszczególne osoby, lecz na 
listy wyborcze. Każda partia przed 
wyborami tworzy własne listy wy-
borcze, na których umieszcza pre-
ferowanych przez siebie kandyda-
tów. W systemie tym nie ma możli-
wości, aby kandydowały osoby nie-
zależne, nie popierane przez żadną 
partię.  Upoważnieni do głosowania 
podczas wyborów głosują na wy-
braną przez siebie osobę. Czy jednak 
mandat wyborczy uzyska kandydat, 
na którego najwięcej osób głosowa-
ło? Niekoniecznie.  Oddane głosy 
dzielone są proporcjonalnie do wy-
niku uzyskanego przez daną partię. 

Przykład:
Partia A na swojej liście reko-

mendowała 8 kandydatów do Sejmu. 
Kandydat nr 2 otrzymał w skali kra-
ju  100 000 głosów. Niestety jego par-
tia nie osiągnęła wymaganego mi-
nimalnego progu wyborczego, któ-
ry w Polsce wynosi 5% tzn. aby dana 
partia polityczna w ogóle mogła być 
w Sejmie musi oddać na nią głos co 
najmniej 5% glosujących.  

Z kolei partia B również na swojej 
liście rekomendowała 8 kandydatów 
do Sejmu. Kandydat nr 3 otrzymał w 
skali kraju  50 000 głosów. Tym ra-
zem partia B osiągnęła wymagany 
minimalny próg wyborczy, gdyż na 
jej kandydatów głosowało więcej niż 
5% wyborców. 

W tym przypadku okazało się, że 
kandydat z partii A uzyskał większą 
liczbę głosów niż kandydat z partii 
B, ale to partia kandydata B uzyska-
ła wymagany próg wyborczy i to ona 
znajdzie się w Sejmie. 

Przy ordynacji proporcjonalnej 
duże znaczenie ma miejsce kandyda-
ta na liście partyjnej, praktyka wska-
zuje bowiem, że wyborcy głosują naj-
częściej na osoby, które znajdują się 
na pierwszych miejscach listy da-
nej partii. 

Ordynacja mieszana - łączy w sobie 
elementy systemu większościowego 
i proporcjonalnego. Tego typu syste-
my mają w zamierzeniu przeciwdzia-
łać negatywnym skutkom stosowa-
nia ordynacji wyborczej jednego typu. 

W jaki sposób dzisiaj wybieramy posłów?
W Polsce nie mamy jednej ordy-

nacji wyborczej. Przy wyborach sa-
morządowych oraz do Senatu stosu-
je się ordynację większościową, nato-
miast przy wyborach do Sejmu sto-
suje się ordynację proporcjonalną. W 
tym przypadku terytorium państwa 
podzielone jest na 41 okręgów, z któ-
rych wybiera się od 7 do 20 posłów. 
Próg ustawowy wynosi 5% dla poje-
dynczych partii, natomiast 8% dla ko-
alicji wyborczych.  Do sejmu wybie-
ramy 460 posłów. W wyborach tych 
możemy oddać tylko jeden głos na da-
nej preferowanej przez nas liście par-
tyjnej. Do Sejmu wejdą ci kandydaci, 
którzy z danej listy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów. 

Czego domagają się zwolennicy JOW?
Zwolennicy Jednomandatowych 

Okręgów Wyborczych chcą, aby po-
słowie byli bezpośrednio odpowie-
dzialni przed wyborcami. Z tego 
względu chcą wprowadzenia w Pol-
sce 460 niewielkich jednomandato-
wych okręgów wyborczych (JOW). 
Szacuje się, że wielkość jednego 
okręgu to mniej więcej jeden po-
wiat (60-70 tysięcy obywateli). W 
każdym okręgu będzie mógł ubie-
gać się o mandat posła każdy oby-
watel niezależnie, czy jest popiera-
ny przez partię polityczną, czy star-
tuje samodzielnie.

Ponieważ, jak wiadomo, nie 
ma na świecie idealnych syste-
mów, każda z wyżej wymienionych 

ordynacji ma wady i zalety, które po-
niżej prezentujemy. 

Ordynacja proporcjonalna (obecna)
ZA:
 L umożliwia partiom mniejszościo-
wym dostęp do reprezentacji parla-
mentarnej;
 L     lepiej odzwierciedla preferencje 
wyborców w parlamencie;
 L      daje szansę reprezentacji w or-
ganach władzy małym partiom po-
litycznym, zapewniając tym samym 
szeroką reprezentację sił politycznych 
w parlamencie.

PRZECIW:
  L ordynacja proporcjonalna prak-
tycznie uniemożliwia obywatelom 
kandydowanie do Sejmu bez popar-
cia partii politycznych. Dziś tylko lu-
dzie związani z silnymi partiami poli-
tycznymi mogą kandydować do Sej-
mu. To skutecznie uniemożliwia start 
kandydatom niezależnym, choćby 
mieli poparcie w swojej lokalnej spo-
łeczności i cieszyli się w niej pełnym 
zaufaniem;
 L ponieważ o miejscu kandydata na 

liście partyjnej decydują władze danej 
partii, obecny system wiąże posłów z 
kierownictwem partii nadmierną lo-
jalnością. Podczas głosowania ustaw 
poseł może kierować się bardziej inte-
resem partyjnym niż interesem swo-
ich wyborców, czy też własnym su-
mieniem;
 L skoro posłowie głosują ustawy po 

linii partyjnej, a nie zgodnie z oczeki-
waniem swoich wyborców, wyborcy 
słusznie mają poczucie, że niewiele od 
nich zależy. Prowadzi to do natural-
nego spadku aktywności obywatel-
skiej i traktowania polityki jako zaję-
cia „brudnego” i szkodliwego;
  L duże okręgi wyborcze powodu-

ją, że trudno jest poznać kandydatów, 
wymagane są duże nakłady pieniężne 
na „marketing wyborczy”; 
  L  system proporcjonalny skutkuje 
rozdrobnieniem partii w parlamencie, 
zmusza do tworzenia powyborczych 
koalicji, przez co rozmywa się odpo-
wiedzialność wybranych przez naród 
posłów, a tworzenie rządu trwa długo 
(targi koalicyjne). Ponadto rządy ko-
alicyjna mogą być podatne na naciski, 
a przez to są nieskuteczne; 
 L daje często dużą władzę mniej-

szym partiom. Zakres tej władzy jest  
nieproporcjonalny do ich wyniku wy-
borczego. Partie mniejsze często sta-
ją się „języczkiem u wagi” przy two-
rzeniu koalicji; 

  L system daje nadmierną władzę 
zarządom partii politycznych i po-
wstaje tzw. partiokracja.

 
Wady i zalety JOW
ZA:
  L każdy obywatel może kandydo-

wać na urząd posła, o ile otrzyma pi-
semne poparcie co najmniej 10 wy-
borców danego okręgu;
    L podział Polski na 460 małych  
jednomandatowych okręgów. Nie-
wielkie okręgi wyborcze to realna 
możliwość bezpośredniego kontak-
tu kandydata  z wyborcami podczas 
kampanii oraz całej kadencji; 
    L ze względu na małe okręgi wy-
borcze wyborcy mogą kandydatów 
poznać i porównać bez dominującej 
roli mediów. Kampania wyborcza jest 
tania, a szanse wyborcze niezamoż-
nych i bogatszych kandydatów stają 
się porównywalne;
   L tworzą relację między wyborcą 
a wybieranym posłem czy senatorem 
i powstaje większa odpowiedzialność 
posłów przed ich wyborcami. Po-
słowie muszą reprezentować interes 
swoich wyborców a nie swoich par-
tii, a jak wiadomo interesy te często są 
rozbieżne. Głównym interesem par-
tii zazwyczaj jest wygranie kolejnych 
wyborów i utrzymanie się przy wła-
dzy, rozszerzanie administracji i biu-
rokracji. W przypadku JOW posłowie 
będą musieli zajmować się problema-
mi ludzi a nie swojej partii. 
     L finansowanie wyłącznie ze środ-
ków niepublicznych, z równym limi-
tem dla każdego kandydata. W jedno-
mandatowych okręgach kluczowego 
znaczenia nabierają spotkania kandy-
data na posła z wyborcami. Pieniądze 
stają się mniej istotne. 
  L po wyborach szybko powsta-
je sprawny i stabilny rząd gotowy do 
działań na rzecz rozwoju kraju; 
   L zmiana charakteru partii poli-
tycznych z wodzowskich na obywa-
telskie o silnym zapleczu lokalnym. 

PRZECIW
    L system JOW sprzyja powstaniu 
dwóch silnych partii, a wykluczaniu 
partii mniejszych i średnich, co skut-
kuje brakiem reprezentacji dla dużej 
części społeczeństwa. Brak mniej-
szych partii w parlamencie nie prze-
sądza o ich istnieniu, gdyż każdy ma 
możliwość wyrażania swoich poglą-
dów również poza parlamentem; 
   L zwiększa się zjawisko podziału 
głosu między dwoma zbliżonymi do 
siebie kandydatami;

   L istnieje możliwość potencjalne-
go, nadmiernego przywiązania de-
putowanego do terenu, z którego zo-
stał wybrany;
   L umożliwia wystąpienie zjawi-
ska dopasowywania granic okręgów 
celem zwiększenia liczby wygranych 
mandatów.

Znani Polacy o Jednomandatowych Okrę-
gach Wyborczych:

Gustaw Herling-Grudziński (1919-
2000) – pisarz, eseista, więzień łagrów

Nie trzeba mnie przekonywać… 
Zgadzam się na wymienienie moje-
go nazwiska wśród ludzi popierają-
cych JOW

Jan Nowak-Jeziorański (1914-
2005) – legendarny kurier:

Nie jesteśmy związani z żad-
ną partią polityczną. Wśród nas są 
ludzie o bardzo różnych poglądach. 
Łączy nas przekonanie, że dopiero 
zmiana systemu wyborczego do-
starczy obywatelom skutecznych 
narzędzi do dalszych działań. Nie 
występujemy przeciwko partiom 
jako takim. Zauważamy jednak, że 
w proporcjonalnym systemie wy-
borczym są one grupami interesu, 
scentralizowanymi i oderwany-
mi od obywateli. W systemie JOW 
partie mają szansę stać się organi-
zacjami demokratycznymi, obywa-
telskimi, służącymi społeczeństwu.

Według badania Diagnoza Spo-
łeczna 2013 prawie 60% Polaków 
nie utożsamia się z żadną z partii 
politycznych. W porównaniu z 2011 
rokiem odsetek ten wzrósł o  7%. 
Brak zaufania trwa niezależnie od 
tego, która partia dominuje w da-
nej kadencji.

Polacy nie ufają własnemu par-
lamentowi. Według badania CBOS z 
grudnia 2013 r. ponad dwie trzecie 
Polaków (68 proc.) źle ocenia pra-
cę Sejmu. Ogromna większość ba-
danych uważa, że ma on niewiel-
ki społeczny autorytet (85 proc.), a 
tylko 8 proc. uważa, że działa on dla 
dobra Polski. Aż 82 proc. ankietowa-
nych jest przekonana, że działa on 
głównie dla dobra partii i polityków.

Każda zmiana niesie za sobą pew-
ne zagrożenia. W żadnej dziedzinie, 
a tym bardziej w polityce nie spo-
sób stwierdzić, że jedno rozwiąza-
nie jest zawsze lepsze niż inne. Być 
może argumentem przemawiającym 
za JOW jest to, że stosują go najważ-
niejsze państwa Europy: Wielka Bry-
tania i Francja, najpotężniejsze mo-
carstwo świata – USA oraz najlud-
niejszy kraj demokratyczny – Indie. 
Należy pamiętać, że nie wszystko, 
co sprawdza się w innych krajach, 
może być z sukcesem wdrożone w 
naszym kraju. Każdy sam powinien 
wyciągnąć wnioski, która z ordyna-
cji wyborczych jest korzystniejsza i 
bardziej czytelna dla Polski i nas sa-
mych.  Wspomniane badania poka-
zują, że niezależnie, kto wygra zbli-
żające się wybory prezydenckie oraz 
parlamentarne, powinien zastano-
wić się nad JOW skoro popiera to tak 
duża część społeczeństwa polskiego. 

Jak głosowali Polacy w I turze wyborów prezydenckich 2015
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–Jak wygląda Pana gospodarstwo 
Prawdziwe Jedzenie, ile owiec w 
tej chwili Pan posiada?

–W tej chwili mam około 500 
owieczek i myślę, że jest to jed-
no z większych stad w naszej 
okolicy. Dbanie o to stado to 
ogromna wieloetapowa praca 
całej załogi. Musimy zapewnić 
owcom i całemu procesowi po-
wstawania pasz, mleka i sera 
niezwykłą czystość.  Dbamy o 
ten proces od samego począt-
ku, ponieważ sami uprawiamy 
paszę, od której jakości zależy 
smak sera. Aby zapewnić naj-
wyższą czystość całemu proce-
sowi, mamy  laboratorium mi-
krobiologiczne, zupełnie no-
wej generacji. W Polsce praw-
dopodobnie istnieją jeszcze tyl-
ko dwa takie laboratoria. W la-
boratorium badamy paszę, za-
nim podamy owcom, żeby nie 
było w niej pleśni i niepożąda-
nych bakterii. W laboratorium 
w Poznaniu badamy, czy pasze 
nie zawierają najmniejszych ilo-
ści modyfikacji genetycznych /
my nie akceptujemy pasz, któ-
re prawo dopuszcza jako wolne 
od GMO, pomimo że te modyfi-
kacje zawierają tylko w mniej-
szej ilości/, dlatego, że wiele na-
ukowców ostrzega przed zmia-
nami genetycznymi w organi-
zmie. W mojej hodowli nie uży-
wam w ogóle antybiotyków oraz 
lekarstw, jeśli owca zachoruje 

oddzielamy ją od stada i ota-
czamy opieką, ale bez lekarstw, 
wszystko odbywa się zgodnie z 
naturą. Dzięki temu mam co-
raz zdrowsze stado. Dysponu-
jemy też sprzętem na najwyż-
szym, światowym poziomie, co 
tylko technika była w stanie 
wymyślić.  Do tego stopnia, że 
na przykład  dojarnia doi tyl-
ko zdrowe owce. Nad tym czu-
wa cały system informatyczno-
techniczny, który rozpoznaje, 
czy dana owca jest zdrowa czy 
też nie. Mam zawsze mleko, bez 
antybiotyków, hormonów, tyl-
ko od zdrowych owiec karmio-
nych świetnymi paszami. Posia-
damy niemal sterylne warunki 
tam, gdzie może dojść do zaka-
żenia mleka lub sera. Ta czystość 
jest oparta na liczbach.  W Unii 
Europejskiej  najlepsze  mleko to 
klasa EXTRA które zawiera /dla 
owiec/ poniżej 500 tys. bakte-
rii na jeden mililitr. Nasza nor-
ma to poniżej 10 tyś bakterii, a 
w najlepszym mleku osiągnęli-
śmy jedynie 36 sztuk bakterii. 
Proszę sobie zatem wyobrazić, 
jaka to przepaść. 
–Jak smakuje Pański ser?

–Nasz ser jest taki jaki dała 
przyroda, ma bardzo różne 
smaki, jest bardzo różny tak jak 
różne jest mleko, bo my nie in-
gerujemy w smak sera poza pe-
dantyczną czystością. Stosuje-
my zawsze klasyczną technolo-
gię produkcji. Nigdy nie paste-
ryzujemy ani nie standaryzuje-
my mleka, czyli prostota - jak 
najświeższe mleko, podpuszcz-
ka, solanka i dojrzewalnia. Co da 

przyroda, to wychodzi. Mleko 
jest niepasteryzowane, bo jest 
tak czyste, że nie musi być pa-
steryzowane, a to jest kluczowe 
dlatego, że takie mleko nie traci 
organicznego wapnia przy prze-
twórstwie na ser. Każda łąka 
ma inne minerały, inną trawę, 
jest różne nasłonecznienie, raz 
było słonecznie, raz deszczo-
wo, raz ciepło, raz zimno. Każ-
dy ser jest inny i niepowtarzal-
ny… Tak że jest to moje ogromne 
wyzwanie, tutaj na Sądecczyź-
nie, gdzie są tradycje hodowli 
owiec od dawna, robić jedne z 
najlepszych, albo najlepsze sery 
owcze na świecie. Jestem dum-
ny, jak przyjeżdżają eksperci i 
chwalą nasze przedsięwzięcie 
jako niepowtarzalne. Szef fir-
my, która zajmuje się mleczar-
stwem oraz doradztwem sero-
warskim w wielu krajach po-
wiedział: „Można zrobić sery 
podobne, ale nie da się zrobić 
sera lepszego”, co więcej, po-
zwolił mi to cytować – powo-
łując się na autorytet jego firmy  
-holenderskiej CSK. 
–Ile trwa proces produkcji?

–Każdy ser smakuje inaczej i 
każdy człowiek potrzebuje in-
nego sera. Takie minimum to 
około 1,5 miesiąca. Ser powi-
nien dojrzewać od 1,5 miesią-
ca do nieskończoności. Mam 
dwa sery, które dojrzewają już 
9 rok… Ponieważ one nie za-
wierają bakterii chorobotwór-
czych, nie mają prawa się psuć, 
mogą jedynie zmieniać smak w 
procesie dojrzewania. 
–Czemu aż takie warunki są po-
trzebne do hodowli owiec?

–Kiedy po skończeniu pra-
cy w Optimusie mój organizm 
był bardzo wyniszczony cięż-
ką pracą,  lekarze zalecali mi 
ze względu na stan serca lekar-
stwa do końca życia. Pani pro-
fesor z Uniwersytetu Przyrod-
niczego z Wrocławia powie-
działa mi jednak, że jak będę 

jadł wyroby z mleka owcze-
go, to nie będę potrzebował 
lekarstw. A do tego ważyłem  
wtedy 100 kilo. Powiedziała 
ponadto, że od przetworów z 
mleka owczego - będzie pan 
jeszcze chudł. Pani profesor, 
gdyby to była prawda… zaśmia-
łem się. Panie prezesie, poży-
jemy zobaczymy. Niech pan 
wszystko co krowie odstawi i 
je tylko i wyłącznie produk-
ty owcze.
–Zastosował się Pan do tych 
wskazówek?

–Po półtora roku diety 
owczej poszedłem na badania, 
nie powiedziałem lekarzowi, że 
nie wziąłem ani jednej tablet-
ki z zalecanej torby lekarstw, 
które miałem brać do końca 
życia. Zbadałem krew i okaza-
ło się, że wszystko w normie.  
Do tego ten smak. Pamiętałem 
z podróży służbowych po świe-
cie, że w najlepszych restau-
racjach serwowano jagnięci-
nę i sery owcze. Jeżeli mam tak 
pyszną żywność, do tego zdro-
wą z naszego regionu, to o czym 
tu mówić. 
–To zapewne kosztowna pasja?

–Ponieważ mam środki, 
wcześniej pracowałem bardzo 
intensywnie, więc mogę pozwo-
lić sobie na ten, można powie-
dzieć luksus zbudowania tutaj 
hodowli owiec i serowarni o ta-
kim standardzie. Wszystko zro-
biły najlepsze firmy na świecie. 
Kocioł serowarski mam szwaj-
carski, technologie i maszyny 
niemieckie, oczyszczalnia ja-
pońska, z tym że zmontowana 
przez polską firmę, kotłownia 
austriacka, dojarnia izraelska. 
Mogłem sobie na ten zaawanso-
wany technologicznie proces po-
zwolić. Natomiast jeśli chodzi o 
warunki życiowe owiec i proces 
powstawania sera, to na tysiąc 
procent podejście tradycyjne.
–Jest zapotrzebowanie na Pań-
skie sery?

–W tym momencie wszystkie 
sery są wyprzedane. W tej chwi-
li w ramach eksperymentu roz-
począłem sprzedaż na rynek nie-
miecki. Była tu u mnie dzienni-
karka „Die Welt” i ona mnie za-
inspirowała, abym otworzył się 
na rynek niemiecki. Problem w 
tym, że całość produkcji znika w 
Polsce i w zasadzie nie ma moż-
liwości zwiększenia  ilości mle-
ka czyli i sera. 
–Nie może Pan powiększyć swo-
jej hodowli, żeby spełnić oczeki-
wania rynku?

–Nie mogę już powięk-
szyć stada dlatego, że to było-
by wbrew naturze. Czas doje-
nia stada byłby za długi i owce 
za długo czekałyby na dojenie. 
Jedyne, co mogę zrobić, to po-
większyć produkcję poprzez 
selekcję, zostawiając najlepsze 
owce, które dają najwięcej mle-
ka. Mam bardzo nowoczesną do-
jarnię, która doi dwa razy po 36 
owiec, czyli w sumie 72 owce na 
raz, więc idzie to bardzo szybko, 
ale jednak wydojenie 500 sztuk 
owiec trochę zajmuje. Ponieważ 
doimy dwa razy dziennie, gdy-
by było więcej owiec, czas doje-
nia byłby za długi. Owce muszą 
się napaść, odpocząć, pobawić.
Słuchając Pana wyczuwam 
ogromne poszanowanie przyro-
dy, natury… Czy to filozofia, którą 
przełożył Pan na swoje życie?

Jestem zafascynowany pięk-
nem przyrody. Najlepsze pomy-
sły w biznesie wypracowywa-
łem otoczony pięknem przyro-
dy. Jak trzeba było odskoczyć od 
konkurencji o milę świetlną do 
przodu wtedy szedłem do lasu, 
siadałem nad morzem lub jezio-
rem. Minęło parę godzin inten-
sywnego rozmyślania i konku-
rencja była „załatwiona”. Dla 
mnie piękna przyroda jest miej-
scem do najwspanialszych in-
spiracji. 

ROZMAWIALI: ANNA KORCZYK I 
JAKUB ZAPAŁA

WYWIAD  z ROMANEM 
KLUSKĄ

Fenomen Romana Kluski
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Organizatorami projektu są Urząd 
Miasta Nowego Sącza, Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu, Są-
decka Izba Gospodarcza, Wyższa 
Szkoła Biznesu – NLU w Nowym 
Sączu, Fundacja „Pomyśl o Przy-
szłości”, Stowarzyszenie na Rzecz 
Integracji Środowisk Akademic-
kich „ORION” w Nowym Sączu. 

Tak jak w poprzednich edy-
cjach, celem projektu było 
kształtowanie aktywnej, przed-
siębiorczej i odpowiedzialnej 
postawy wśród młodzieży, po-
pularyzacja wiedzy ekonomicz-
nej oraz promocja lokalnych za-
sobów i wyróżników Sądecczy-
zny w obszarze przedsiębior-
czości.

Projekt skierowany był do 
szkół ponadgimnazjalnych z No-
wego Sącza oraz powiatu nowo-
sądeckiego i oferował wykłady 
z wiedzy ekonomicznej, warsz-
taty z przedsiębiorczości oraz 
konkurs Młodzi Aktywni. 

Podsumowaniem projektu 
była uroczysta gala będąca po-
dziękowaniem za zaangażowa-
nie i pomysłowość biorących w 
projekcie udział uczniów i ich 
opiekunów.

Gościem specjalnym uroczy-
stości był Piotr Litwiński, za-
łożyciel i właściciel firmy LI-
TWIŃSKI, która w tym roku 
obchodziła jubileusz 30-lecia. 
Podczas swojego wystąpienia 
podzielił się z młodzieżą swo-
im doświadczeniem i sekreta-
mi sukcesu. Przekonywał mło-
dzież, że zawsze jest dobry czas 
na podjęcie własnej działalności 
gospodarczej. Liczy się zaanga-
żowanie i optymizm. 

Jednak najważniejszym i naj-
bardziej wyczekiwanym przez 
uczniów momentem  było ofi-
cjalne ogłoszenie wyników kon-
kursu zorganizowanego przez 
Fundację Pomyśl o Przyszłości 
pn. „Młodzi Aktywni”. 

Konkurs odbywał się w 
dwóch kategoriach: Miasto i Po-
wiat. Uczniowie w ustalonych 
przez siebie zespołach mieli za 
zadanie przedstawienie pomysłu 
na rozwiązanie, zdiagnozowa-
nego problemu społecznego re-
alizującego cel w postaci uczy-
nienia życia lokalnej społeczno-
ści lżejszym i przyjemniejszym.

Laureatami zostali:

W kategorii Miasto:
I miejsce: praca „O powietrze 

dbasz żyjesz długi czas”
Zespół Szkół Ogólnokształ-

cących Nr 1 im. J. Długo-
sza w Nowym Sączu: Patrycja 
Filipowicz, Agnieszka Firlej, 
Katarzyna Homa, Patryk Jarosz, 

Justyna Kaczor, Kamila Sławecka,
 Marcin Szarota, Maria Śmierciak,
 Anita Trojanowicz, Karolina 
Wańczyk.

II miejsce: praca „Integracyj-
ny plac zabaw dla dzieci”

Zespół Szkół Nr 3 im. B. 
Barbackiego w Nowym Są-
czu: Natalia Banach, Karolina 
Zielonka, Artur Ziajkiewicz

Nagroda publiczności: praca 
„Nasi mali przyjaciele – budowa 
schroniska dla zwierząt”

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 2 im. M. Konopnickiej 
w Nowym Sączu: Alicja Baran, 
Julia Miśtak, Barbara Młynarz, 
Patrycja Piękoś

W kategorii Powiat:
I miejsce: praca „Budowa 

altany dla bezpieczeństwa i 
komfortu uczniów. 

Powiatowy Zespół Szkół w Mu-
szynie: Maciej Wiśniewski, Anna 
Małek, Weronika Sułkowska, 
Justyna Nieć

II miejsce: praca „Ciekawe Po-
łudnia bez komputera”

Zespół Szkół im. Św. Kingi w 
Łącku: Edyta Kulig, Patrycja Ja-
wor, Leszek Pyrdoł, Rafał Sopa-
ta, Andrzej Wąchała, Łukasz Ku-
charski

Nagroda publiczności: praca 
„Zostańcie z nami”

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Wincentego Witosa w 
Nawojowej: Katarzyna Zięcina, 
Paulina Kościółek, Przemysław 
Pierzchała

Laureaci otrzymali bony o war-
tości 2000 zł (I miejsce), 1500 zł 
(II miejsce) i 1500 zł (nagroda pu-
bliczności), sprzęt elektroniczny 
oraz gadżety firmowe od organi-
zatorów projektu.

Nagrody zwycięzcom i gratu-
lacje złożyli  m.in. wiceprezydent 
Jerzy Gwiżdż, wicestarosta Antoni 
Koszyk, posłowie na Sejm RP Ar-
kadiusz Mularczyk oraz Wiesław 
Janczyk, samorządowcy, przed-
stawiciele organizacji otoczenia 
biznesu oraz przedsiębiorcy za-
angażowani w realizację projektu.

Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji pro-
jektu.

Ponad 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowego Sącza 
oraz powiatu nowosądeckiego uczestniczyło, 29 kwietnia br., 

w gali podsumowującej III edycję projektu 
„Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI – Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”.  
Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, 
www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, 
Anna Korczyk, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz, Ilona Legutko.
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Jerzy Wideł
Z kapelusza

REKLAMA

Wybory wyborami, a życie płynie

W powodzi przedwyborczych 
dyskusji, połajanek, wzmoże-
nia konferencji prasowych są-
deckiego Prawa i Sprawiedli-
wości życie lokalne sobie płynie. 
Są wydarzenia warte odnotowa-
nia, ale giną one we wspomnia-
nej powodzi informacji przed-
wyborczych, a szkoda.

Z jednej strony mamy kolej-
ną buńczuczną zapowiedź se-
natora Stanisława Koguta o bli-
sko 100-procentowym zwycię-
stwie Andrzeja Dudy w naszym 
okręgu wyborczym, z drugiej 
zaś bardzo interesujące spotka-
nia w Krakowie przedstawicie-
li Urzędu Miasta Nowego Są-
cza z wykładowcami Politech-
niki Krakowskiej. Niedawno Mi-
rosław Trzupek, dyrektor Wy-
działu Architektury i Budow-
nictwa UM spotkał się z dzie-
kanem Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej prof. 
Jackiem Gyurkovichem, co jest 
efektem podpisanej w kwietniu 
umowy o współpracy pomiędzy 

prezydentem Ryszardem Nowa-
kiem a dziekanem prof. Gyurko-
vichem. Pomysł wydaje się zna-
komity. Otóż miasto „daje” nie-
które tereny studentom, dok-
torom, profesorom Politechni-
ki we władanie. A oni świeżym 
spojrzeniem, niejako z zewnątrz 
zagospodarują (swoimi wizjami) 
sądecką przestrzeń publiczną. 
Tym sposobem może narodzić 
się nowa sądecka architektura 
na miarę XX wieku. A tereny do 
zagospodarowania to m.in. oko-

lice ruin zamku, parking przy ul. 
Kazimierza Wielkiego, tereny 
wzdłuż al. Piłsudskiego.

Dyrektor Mirosław Trzupek, 
notabene absolwent Politechniki 
Krakowskiej, podobnie jak jego 
ojciec śp. Zenon, znakomity ar-
chitekt ma sentyment do swojej 
uczelni. A warto też dodać, że jej 
absolwentem jest też Grzegorz 

Mirek, dyrektor Miejskiego Za-
rządu Dróg. To on przetarł są-
decko-krakowski szlak, kiedy 
przed laty na Wydziale Komu-
nikacji obronił z wyróżnieniem 
pracę dyplomową poświęconą 
rozwiązaniom komunikacyjnym 
Nowego Sącza. Tak więc, z no-
wego spojrzenia młodych archi-
tektów Politechniki i doświad-
czenia Trzupka mogą być same 
korzyści dla miasta.

Malkontenci tradycyjnie, jak 
to ma miejsce od dłuższego czasu 

przy planowanej budowie Wę-
gierskiej-bis, Wenecji czy no-
wego ronda i mostu heleńskie-
go podniosą larum, że nie ma na 
to pieniędzy, a prezydent Nowak 
nic nie robi, by te pieniądze po-
zyskać. Ale najpierw trzeba mieć 
wizję, plan, przygotować sto-
sowne dokumenty, równolegle 
starając się o kasę...

Z jednej strony mamy kolejną buńczuczną 
zapowiedź senatora Stanisława Koguta o blisko 
100-procentowym zwycięstwie Andrzeja Dudy 
w naszym okręgu wyborczym, z drugiej zaś 
bardzo interesujące spotkania w Krakowie 
przedstawicieli Urzędu Miasta Nowego Sącza z 
wykładowcami Politechniki Krakowskiej.
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NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

„Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.  
Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy. 

Kupujesz. Zyskujesz!
Za każde wydane 500 zł, otrzymasz 50 zł  
na akcesoria* 

// uul. DDoooooojjjjjjjaaaaaaazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt

Kamera Full HD 
z wbudowanym  
projektorem
Rozdzielczość
9.2 Mpx

Zoom optyczny
30x

Szeroki kąt
26,8 mm

Ekran LCD
3.0”

Stabilizator obrazu  
Balanced Optical SteadyShot

Zapis w formatach:  
XAVC S (HD 50 Mb/s), AVCHD

HDR-PJ620

Rozdzielczość
20.2

Zoom optyczny
3.6x

Obiektyw
F1,8

Ekran LCD
3.0”Zaawansowany aparat  

z dużym przetwornikiem obrazu 

WARTO

Teraz pakujemy więcej na wakacje!

2 199 zł

200 zł

na akcesoria
*

CASH 
BACK

do 13x  
większa  
stabilność

DSC-RX100 1 699 zł

150 zł

na akcesoria
*

CASH 
BACK

* Promocja „Kupujesz. Zyskujesz!”obowiązuje w dniach 15.05–07.06.2015 r. na wybrane modele aparatów i kamer.  
Zwrot (wartość „cashback”) na akcesoria do wykorzystania w dniu zakupu. Regulamin dostępny w salonach.

Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre
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Filmoteka sądecka (13)

Butscher wśród gwiazd
Barwną postacią przedwo-
jennego światka artystyczne-
go w Nowym Sączu był Artur 
Butscher, najstarszy z czterech synów 
Antoniego (1867–1938), właściciela 
warsztatu mechaniczno-kowalskie-
go przy ul. Jagiellońskiej 51/53 (na-
przeciwko willi „Marya”), radnego i 
działacza Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokoła”.

Artur, rocznik 1901, absolwent I 
Gimnazjum, z zamiłowania radio-
technik, założył sklep i serwis napra-
wy radioodbiorników, a następnie oj-
cowski zakład kołodziejski przekształ-
cił w wytwórnię karoserii i montow-
nię samochodów, zostając licencjono-
wanym przedstawicielem Ford Mo-
tor Company z Detroit. W wolnych 

chwilach udzielał się w teatrze Towa-
rzystwa Dramatycznego, był aktorem 
i reżyserem, współpracował m.in. z 
Bolesławem Barbackim, który uwiecz-
nił go (wraz z żoną Jadwigą, z domu 
Pajor) na okolicznościowym obrazie, 
zbiorowym portrecie ludzi Melpome-
ny, namalowanym w 1922 r.

Gdy wybuchła wojna, 
Butscherowie uciekli  do 
Lwowa, wpadając z... deszczu pod 
rynnę: w 1940 r. NKWD wywiozło 
ich na Sybir, skąd – na szczęście – do-
tarli do formującej się armii Andersa 
i przeszli szlakiem II Korpusu do 
Bagdadu. W 1943 r. w stoli-
cy Iraku przy polskim woj-
sku powstał Teatr Dramatyczny. 
Artur obok wykonywania funk-
cji wojskowych wraz z żoną i sy-
nem Aleksandrem wcielał się w role 
teatralne działającego bez żadnych 
przerw w warunkach frontowych te-
atru. Koniec wojny zastał Butscherów 
we Włoszech, gdzie podjęli decyzję o 
emigracji do Anglii. 

Artur nigdy już ojczyzny nie zoba-
czył, na Wyspach pracował jako kie-
rownik działu terapii zajęciowej w pol-
skim szpitalu w Mabledon pod Londy-
nem. Od 1947 r. wraz z małżonką i sy-
nem występował na scenie polskiego 
Teatru Dramatycznego w Londynie, 
których reżyserem był przeważnie 
Leopold Pobóg-Kielanowski, 
b. dyrektor teatru na wileńskiej Po-
hulance. Grał też w Teatrze Polskim 

ZASP i Teatrze Aktora w Londynie, 
współpracował z sekcją polską radia 
BBC. Ostatni raz – w 1960 r. – wystą-
pił w sztuce Marka Hłaski pt. „Boha-
terom nie udziela się kredytu”. Cenio-
ny za role w „duchu jaraczowskim”.

W latach pięćdziesiątych miał oka-
zję wystąpić w kilku fabularnych fil-
mach brytyjskich, z których najgło-
śniejszy jest „Colditz Story”, oparta 
na książce Pata Reida prawdziwa opo-
wieść o brawurowej ucieczce więź-
niów alianckich (Anglików, Holen-
drów, Francuzów i Polaków) osa-
dzonych w rzekomo niedostępnym 
więzieniu na renesansowym zamku 
k. Lipska w Saksonii podczas II woj-
ny światowej. Więzieni tu byli m.in. 
dowódcy powstania warszawskie-
go z gen. Tadeuszem Borem-Komo-
rowskim.

Wyprodukowana za 136 tys. fun-
tów ekranizacja należała do najbar-
dziej popularnych i kasowych w tym 
okresie na Wyspach. Artur wcie-
lił się w postać polskiego pułkow-
nika, również w pozostałych rolach 
polskich oficerów wystąpili rodacy 
( Z y g m u n t  R e w k o w s k i , 
Zbigniew Blichewicz, Witold 
Sikorski, Bogdan Doliński i 
Gwidon Borucki, pierwszy wy-
konawca legendarnej pie-
śni „Czerwone maki na Monte 
Cassino” oraz Ludwik Lawiński 
znany z przedwojennych komedii 
„Każdemu wolno kochać”, „Antek 

policmajster”). Wiodące role przy-
padły, rzecz jasna, gwiazdorom an-
gielskim, takim jak m.in. John Mills 
(laureat Oscara z 1971), Christopher 
Rhodes („Działa Navarony”), czy 
też Niemcowi z żydowskim ro-
dowodem Antonowi Diffringowi 
(„Bohaterowie Telemarku”, „Tyl-
ko dla orłów”, „Ucieczka do zwy-
cięstwa”).

Recenzent  emigracyjny 
Zygmunt Nowakowski chwalił grę 
Polaków: „może im tak dobrze te 
role leżą, że przeszli obozy niemiec-
kie lub łagry sowieckie”. Producen-
towi zaś zarzucił, że rozumiał wszyst-
kich aktorów obcokrajowców, „An-
glików ni w ząb”, dodając, że w Wiel-
kiej Brytanii tylko członkowie ro-
dziny królewskiej mówią wyraźnie, 
reszta bełkoce…

* 
Artur Butscher zmarł w 1970 r. 

i spoczywa (wraz z żoną i sy-
nem) na londyńskim cmentarzu, 
Sheen Cemetery, w kwaterze Związ-
ku Artystów Scen Polskich. Młodszych 
braci też wojna nie oszczędziła. Adam, 
żołnierz Września 1939, jeniec wo-
jenny, żołnierz 6. Pułku Pancernego 
„Dzieci Lwowa”, po powrocie do kra-
ju w 1947 r. poddany był inwigilacji UB, 
miał kłopoty ze znalezieniem pracy. 
Zbigniew, harcerz, sędzia gorzki w 
Nowym Sączu, działał w podziemiu 
ZWZ, ps. „Szerszeń”, trafił do Au-
schwitz, gdzie został rozstrzelany 11 li-
stopada 1941 r. Najmłodszy z braci, Je-
rzy po wojnie udzielał się w Towarzy-
stwie Dramatycznym (rozwiązanym w 
1951 r.), był założycielem Teatru Lalek.

JERZY LEŚNIAK

X „Colditz Story”, 93 min., reżyse-
ria Guy Hamilton, w rolach głów-
nych m.in. John Mills, Eric Port-
man, Christopher Rhodes, Anton 
Diffring; British Lions Films – War-
ner Bros.

A. Butscher jako pułkownik WP w 
filmie Colditz Story1

REKLAMA
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www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 
tel. 014 627 26 32, 
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
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