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Urodził się 13 w piątek i w najbliższy piątek 13 zaprasza na wernisaż swoich prac.
Choć od 20 lat regularnie bywa gościem w sądeckich domach, Nowego Sącza
niemal nie odwiedza. Nie przeszkadza mu to być najbardziej znanym sądeckim
rysownikiem, kiedyś na łamach „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”,
a dziś „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
Marek Stawowczyk rysuje, opowiada i zaprasza na wernisaż L str. 3-5.

Nakład 15 000
Pazgan żąda 15 milionów
od Szkaradka i Solidarności

L str. 7

Cuda czyni Bóg, nie znachor
L str. 6
– rozmowa z egzorcystą
Sądeckie podstawówki utrzymują
L str. 13
wysoki poziom
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
SPORT L str. 15
REKLAMA

Dni Bobowej
z Kulturą
Żydowską
L str. 8–9
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

A TO CIEKAWE

Koniec z barszczem
Barszcz Sosnowskiego zniknie z przyrodniczej mapy Nowego Sącza. W Małopolsce rusza
program jego likwidacji. Roślina będzie niszczona w 30 gminach. To pierwsza tak duża akcja w Polsce.
Sądecczyzna od wielu lat boryka się z barszczem Sosnowskiego. Najwięcej rośnie go przy
brzegach Dunajca. – Rzeka płynie między innymi przez gminę
Łącko i tam mieliśmy najwięcej zdarzeń – mówi Paweł Motyka, zastępca komendanta PSP
w Nowym Sączu. – Nieco mniej
było ich w Podegrodziu i Starym
Sączu. Pamiętam był nawet taki
przypadek, że ktoś zauważył roślinę w pobliżu przystanku autobusowego w dzielnicy Wólki
w Nowym Sączu. Strażacy z Biegonic usunęli go.

ROZDAJEMY BILETY

Sposoby zwalczania barszczu
Sosnowskiego opracował zespół
badawczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Projekt został już zgłoszony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i zdobył dofinansowanie z Unii Europejskiej. Całość kosztować ma blisko 3 mln 800 tys. zł. 3 mln 200
tys. zł to kwota dofinansowania. Do programu przystąpiła już
większość małopolskich gmin,
która boryka się z barszczem.
Działania będą polegały na inwentaryzacji skupisk barszczu
i ich monitoringu. Potem rośliny
zostaną zniszczone przy użyciu
środków chemicznych i w końcu całkowicie wyeliminowane
ze środowiska. Walka ma potrwać
kilka najbliższych lat.
(MAT)

NA AFISZU

Co jest grane?

Bieg po uśmiech

Wejdź na nasz serwis informacyjny dts24.pl, zajrzyj
do zakładki „Co grają w kinie?” i wyślij do nas e–mail
z tytułem wybranego przez
siebie filmu, a masz szansę
zdobyć jedną z pięciu wejściówek na dowolnie wybrany seans w kinie Helios
w Nowym Sączu.
Helios przygotował dla naszych Czytelników niespodziankę. Mamy do rozdania
bilety na dowolnie wybrany
film w 2D. Aby wejść w posiadanie jednego z nich, należy wysłać e–mail na adres: redakcja@dts24.pl,
w tytule wpisując hasło HELIOS, a w treści tytuł filmu,
który chcielibyście zobaczyć oraz swoje imię i nazwisko. Na e–maile czekamy do piątku (13 czerwca),
do godz. 12. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wylosujemy zwycięzców. O wygranej poinformujemy również
drogą e–mailową.
(PEK)
Śledź nasze konkursy
na dts24.pl i naszym
profilu na Facebooku

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu – NLU
w Nowym Sączu organizują międzynarodowy bieg charytatywny Run 4
a smile, czyli Biegnij po uśmiech. Fundusze, które będą zbierane podczas
biegu, zostaną przeznaczone na leczenie Piotrusia Bajdela, podopiecznego
Stowarzyszenia Sursum Corda. Start
14 czerwca (sobota) w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.
– Pomysł przygotowania i realizacji projektu Run 4 a smile zrodził
się podczas zajęć w ramach kursu
„Zarządzanie projektami”, w którym
uczestniczą studenci ścieżki angielskiej WSB–NLU oraz studenci wymiany zagranicznej programu LLP/Erasmus, a więc przede wszystkim
obcokrajowcy. Studenci wykorzystują umiejętności z zarządzania realizują projekt krzewienia idei pomocy potrzebującym – mówi dr Justyna Sokołowska–Woźniak.
Aby wziąć udział w biegu, należy zarejestrować się on–line lub w dniu
biegu. Opłata – cegiełka wynosi 10 zł i będzie w całości przeznaczona na leczenie i rehabilitację Piotrusia Bajdela, 6–letniego chłopca cierpiącego
na przepuklinę oponowo–rdzeniową. Cegiełka – bilet uprawnia do darmowego korzystania z atrakcji dostępnych w Miasteczku Galicyjskim.
(EDU)
Szczegóły na dts24.pl, a więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń
w regionie w zakładce NA AFISZU
Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. 33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25. ISSN 2082–209X.
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, tel. 18544 64 41, tel./fax. 18544 64 40.
Prezes Zarządu: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl.
Redaktor naczelna: Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl, k.gajdosz@dts24.pl, tel. 785 340 411.
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Rodzice Tomka poszukują świadków wypadku
z 10 kwietnia 2013 r ok. godz.19-tej
na Rondzie Solidarności w Nowym Sączu;
kierowcę srebrnej Skody i pasażerów autobusu MPK.
Tel. 664 967 552, 796 777 016
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Nie lubię rechotu dla samego rechotu
Przeglądnij się
w lusterku satyry
R O Z M OWA z naszym redakcyjnym rysownikiem MARKIEM STAWOWCZYKIEM

Obywatelu! Tak do Ciebie mówię, zacny sądeczaninie! Nie
oglądaj się za siebie! To Ciebie rysuje Marek Stawowczyk. Nawet, jeśli wydaje Ci się, że to o innych opowiadają jego kreski, pamiętaj, że one są również o Tobie! Nie obrażaj się,
uśmiechnij się!
W rysunkach Marka Stawowczyka jak w soczewce od blisko 20 lat skupiają się nasze wady, słabostki albo chociaż
drobne ułomności. Nikt tak wnikliwie, jak Marek właśnie, nie analizuje w swoich rysunkowych komentarzach
wydarzeń i społecznych zjawisk zachodzących na Sądecczyźnie. Stawowczyk jest i bardzo delikatny, i bezlitosny
jednocześnie, w swoich opowieściach. Choć patrzy z perspektywy Krakowa, to może właśnie dlatego widzi lepiej
niż my na miejscu to, co ważne. Jeśli śmiejemy się z jego
cotygodniowej kreski, to tak naprawdę śmiejemy się sami
z siebie. Dlatego pewnie tak bardzo lubimy Marka rysunki, bo pozwalają nam one utrzymywać zdrowy dystans do siebie i własnych ułomności. Kto Stawowczyka
nie lubi, ten nie potrafi śmiać się z samego siebie – to najprostsza i najbardziej oczywista diagnoza. W jego rysunkach możemy się więc przeglądać co tydzień jak w lusterku, a kto powie nam więcej prawdy o nas samych niż
lusterko właśnie.
W najbliższy piątek 13 czerwca, o godz. 16.30 „Dobry Tygodnik Sądecki” oraz Galeria Handlowa Trzy Korony, zapraszają na wernisaż prac Marka Stawowczyka
(obok sklepu Home and You). Na jakiś czas fragment galerii handlowej zamieni się w galerię sztuki. Kto nie może
być osobiście w Trzech Koronach, może odwiedzić galerię
wirtualną pod adresem:
http://www.dts24.pl/galeria–marka–stawowczyka.
REDAKCJA

– Stawowczyk jest jak Yeti. Od 20 lat sądeczanie mogą oglądać jego rysunki, ale
nikt go nigdy nie widział.
– A gdzie ludzie mieliby mnie oglądać? Nie prowadzę żadnego show
w telewizji, nie jestem skoczkiem narciarskim, nie kandydowałem do europarlamentu, nawet – co może niektórych dziwić – nie uczestniczę
w pokazach mody ani wystawach
psów rasowych. Nie robię jeszcze wielu innych rzeczy przynoszących popularność i zaszczyty, które może
i chciałbym robić. Zapewniam jednak,
że jestem, a rysunki, wbrew uzasadnionym podejrzeniom, nie są generowane przez jakiś sprytny program
komputerowy.
– Gdybyś miał opowiedzieć o Marku Stawowczyku, to jakbyś go scharakteryzował?
– To człowiek o niespotykanym
poczuciu humoru i ponadprzeciętnej
inteligencji, dobry, wrażliwy, przystojny, bogaty… Tak, proszę o następne pytanie.
– W takim razie opowiedz nam wzruszającą historię, że już kiedy byłeś małym
chłopcem, to lubiłeś rysować.
– A czym tu się wzruszać? Ty nie
lubiłeś bazgrolić na papierze albo
po ścianach? Chociaż rzeczywiście jest
coś, co może być odczytane jako swego rodzaju klątwa. Moja nauczycielka

od rysunków – bo kiedyś były lekcje
rysunków, a nie plastyki – w szkole
podstawowej powtarzała nam do znudzenia: ani jeden dzień bez kreski! No
i wykrakała.
– Rysujesz historyjki, przy których ludzie
się uśmiechają albo zrywają boki, a sam
masz zwykle marsowy wyraz twarzy.
– Bo ja jestem, niestety, milczek
i gbur. I z wiekiem mi się to pogłębia.
Jak próbuję rzucić w domu dowcipem, to córki z pobłażaniem kwitują:
suchar! Chociaż to można by wytłumaczyć typowym konfliktem pokoleń. Wracając do twojego spostrzeżenia, zazwyczaj wszelkiej maści komicy

i satyrycy w życiu prywatnym to ponuraki, mówią o tym oni sami jak i ludzie, którzy ich znają. Więc niejako
wpisuję się w ten stereotyp. Mam nadzieję, że nie nadużywam określenia
satyryk w stosunku do siebie. Wszystkich oburzonych z tego powodu przepraszam. A co do śmiechu i zrywania
boków, nie lubię rechotu dla samego
rechotu, chociaż podobno to zdrowe.
Bliższy jest mi gorzki śmiech przez
łzy. Pozwolisz jednak, że nie pociągnę tego wątku, bo zrobi się za bardzo patetycznie.

Dokończenie na str. 4

REKLAMA

INNOWACYJNA GOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek informuje, że Gmina Stary Sącz
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”.
W ramach projektu zakupiono i przekazano użytkownikom końcowym 90 zestawów komputerowych
z oprogramowaniem, drukarką i dostępem do sieci oraz 28 komputerów dla 7 jednostek podległych.
Wartość projektu: 1 047 404,00 zł
Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł
Środki krajowe 157 110,60 zł
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,
ul. Batorego 25 (budynek w podwórzu) tel. 18 446 02 70
na stronie internetowej www.wykluczenie.stary.sacz.pl
i pod adresem email: projekt83@um.stary.sacz.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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Nie lubię rechotu dla samego rechotu
Dokończenie ze str. 3
– Wiesz, że w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie jesteś bardzo popularny?
– Jest mi z tego powodu bardzo
przyjemnie. Duża w tym zasługa
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”,
któremu życzę – także w swoim,
egoistycznym interesie – rosnących
nakładów i liczby czytelników. Mam
nadzieję, że nikt moimi obrazkami
nie poczuł się dotknięty. Jeśli rysując, żartuję, to nie z osób, a z sytuacji,
zjawisk, które występują tak samo
w Nowym Sączu, jak i w Krakowie
czy Warszawie, bo żyjemy w tym samym, nierzadko pokręconym kraju.
– Rysowałeś w „Gazecie Krakowskiej Nowosądeckiej”, „Nowosądeckim
Dzienniku Polskim”, od czterech lat
w DTS, masz własną galerię na dts.24
– gdzie Ci było najlepiej?
– Wszędzie, gdzie chcą mnie drukować, jest mi dobrze! Nie ukrywam
jednak, że przez kilkanaście lat pracy w „Gazecie Krakowskiej” miałem w rysowaniu tzw. wolną rękę,
i nie chodzi tu wcale o tempo pracy.
Rysować trzeba było szybko, często
„na wczoraj”. Za czasów redaktora naczelnego Ryszarda Niemca nie
było chyba gazety bez mojej kreski albo kilku, co – biję się w piersi
– nie pozostawało czasem bez wpływu na ich jakość. Ale cyfrówek wtedy
jeszcze nie było, artykuły – żeby nie
męczyć zanadto czytelnika – pisano coraz krótsze, a zapotrzebowanie
na obrazki rosło. Ale nic, jak to mówią, nie trwa wiecznie. Zaczęli się
zmieniać naczelni, wraz z nimi leyauty i nie tylko, nadeszła era internetu, ale to już jest zupełnie inna bajka.
– Pytanie naiwne: ile w życiu narysowałeś – jak Ty to nazywasz – obrazków?
– Pytasz o liczbę czy kilogramy?
Naprawdę nie wiem. W moim archiwum w pawlaczu jest kilka pękatych
teczek. To pokłosie pracy z czasów
„analogowych”, to znaczy rysowania i malowania na papierze. Te nowsze obrazki, poza powiedzmy fazą
koncepcyjną, powstają w komputerze, więc przechowuję je w archiwum
elektronicznym. Swojego czasu, jako
jeden z wielu, padłem ofiarą techniki,
bo część rysunków zarchiwizowanych

na dysku zewnętrznym przepadła
w chwili jego – podobno trwałego
– uszkodzenia. Ale ile trzeba by robić kopii zapasowych, żeby ustrzec
się takich zdarzeń? To jakieś szaleństwo. Wszystko, co ważne w naszym
życiu, zamykamy w pudełku wielkości portfela, a kiedy coś się w nim
przepali, bo jest na przykład wyrobem
dyskopodobnym z Dalekiego Wschodu, wali nam się pół świata.
– Masz ulubiony sądecki temat do rysunkowego komentarza? Czekaj, niech
zgadnę – śliwowica, jabłka i motyw
agroturystyczny. U Ciebie często krowy
i konie mówią ludzkim głosem.
– Bo zwierzętom łatwiej wytykać ludzką głupotę, nie mają w tym

oporów. Potrafią prowadzić błyskotliwe dialogi i strzelać celnymi puentami. Taki baran na przykład – skądinąd wdzięczny obiekt do rysowania
– nie wiem dlaczego musi być akurat
głupi. To typowo ludzki punkt widzenia. A co do jabłek i śliwowicy, owszem, występowały czasem w moich rysunkach, głównie jednak w celu
rozsławienia tych szlachetnych produktów regionalnych w świecie,
na co zdecydowanie zasługują.
– Jak wygląda Twój proces twórczy? Najlepsze pomysły nawiedzają Cię
podczas porannego joggingu, a może
rodzą się w wielogodzinnym bólu?
– Poranny jogging jest dla mnie
czymś zupełnie obcym. Wieczorny

REKLAMA

Ul. Nawojowska 160 Nowy Sącz
Kom. 510 510 119, Tel. 18 546 19 00
www.salon-beautyart.pl
SALON FRYZJERSKI
• Nowość – keratynowe prostowanie włosów
• Strzyżenie damskie i męskie
• Strzyżenie dziecięce
• Modelowanie, prostowanie włosów
• Fryzury okazjonalne, loki
• Koloryzacja farbami L`oreal INOA , Montibello
• Pasemka, Baleyage
• Trwała ondulacja
• Zabiegi regeneracyjne i wzmacniające włosy
zniszczone i farbowane

SALON KOSMETOLOGICZNY
• Nowość - Mezoterapia igłowa
• Fale Radiowe (RF)
• Mikrodermabrazja
• Kwasy AHA, BHA
• Zabiegi pielęgnacyjne
• Dermomasaż – masaż próżniowy ciała
• Makijaż, Henne, depilacja
• Pedicure, Manicure
• Drobna Kosmetyka

STYLIZACJA PAZNOKCI
• Pielęgnacja dłoni i stóp
• Manicure, żele hybrydowe
• Przedłużanie paznokci
metoda żelowa
• Żelowanie płytki paznokciowej

• Kącik dla Maluszka

NOWOŚĆ!!! KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW
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zresztą też. Wykazuję w tej dziedzinie kompletne lenistwo. Co innego
rower – tego środka transportu używam, choć przyznaję, że ostatnio też
coraz rzadziej. A pomysły? Zazwyczaj materializują się przy biurku,
nad kartką papieru. W domu już wiedzą, że jak siedzę dłuższy czas nerwowo kręcąc w palcach ołówkiem,

to znaczy, że szukam. I znaleźć muszę, bo wiem, że jak nie znajdę, to zadzwonisz z ponagleniem. Taki reżim
jest dobry, bo jak wiem, że muszę narysować, to narysuję, a jak nie mam
takiej presji, to sobie mówię: wymyślę jutro. A jutro wiadomo…
– Lubisz Sądecczyznę? Bywasz tu często, czy znasz nasze miasto na takiej

zasadzie jak nasi czytelnicy Twoje rysunki – z obrazka?
– Przyznaję ze wstydem, że bywam w Nowym Sączu bardzo rzadko. Dla usprawiedliwienia dodam,
że równie rzadko odwiedzam Tarnów, Bochnię, Poronin czy Wadowice – jeśli chodzi o Małopolskę, że nie
wspomnę o Kujawach czy Ziemi Lubuskiej. Jestem typem domatora
i to już się chyba nie zmieni. Ale jak
widać, mimo mojej permanentnej
absencji w Nowym Sączu, paradoksalnie zadomowiłem się w tym mieście, i dzięki stałemu oglądowi, głównie przez internet, wiem, co się nad
Kamienicą dzieje.
– Jesteś jakoś szczególnie dumny
z któregoś rysunku?
– Dumny bywam z siebie za każdym razem, kiedy uda mi się coś narysować. Potem przychodzi żona,
patrzy i mówi z kamienną twarzą:
no, dobre… I zaczynam kombinować,
poprawiać, zmieniać dymki. W rezultacie wracam do pierwszej wersji, która w tym momencie wydaje się jednak najlepsza. A wiadomo,
że bywa różnie, jedne obrazki są bardziej trafione, inne mniej. Żyją krótko, tyle ile gazeta. Chyba, że zabłąkają się gdzieś w otchłani internetu.
– Tajemniczy Stefan jest zwykle przywoływany w dialogach Twoich bohaterów…
– Nie taki tajemniczy. Imię to pożyczam sobie czasem od naszego
– niegdyś czarnego jak smoła, dziś
już nieco szpakowatego – kota Stefana, którego znaleźliśmy na parkingu przed domem jakieś trzynaście
lat temu. Był to chyba bardziej jego
niż nasz świadomy wybór. A fakt,
że pierwszy wieczór w domu nieopatrznie pozwoliłem mu spędzić
na swoich kolanach, zdecydował,
iż rodzina okrzyknęła go moim kotem. Znaczy to ni mniej ni więcej tyle,
że kiedy o czwartej nad ranem Stefan
chce wyjść na spacer, to ja muszę mu
otworzyć drzwi. A skąd takie imię dla
kota? Bo ja wiem… On od początku był
Stefan. Wystarczyło na niego spojrzeć.
– Jak się czujesz w przededniu wernisażu swojej pierwszej wystawy?
– Właściwie drugiej. Kilkanaście
lat temu miałem okazję zaprezentować swoje obrazki podczas Festiwalu
Komedii Talia w Tarnowie. Zważywszy na częstotliwość, w najlepszym
wypadku mogę liczyć na jeszcze jedną, trzecią wystawę. Tym bardziej
więc się cieszę ze spotkania w Galerii Trzy Korony, która, jak pamiętam,

też pojawiała się w moich rysunkach.
Teraz się zastanawiam, czy szefowie Galerii zaprosili mnie dlatego,
że widzieli te obrazki, czy też dlatego, że nie mieli okazji ich oglądać…
– Już kilka lat temu zerwałeś z dziennikarstwem, odszedłeś z zawodu i poświęciłeś się teatrowi. Nie tęsknisz?
– Tak naprawdę to jest odwrotnie. Jako teatrolog z wykształcenia

zaczynałem kiedyś pracę w teatrze
i – po siedemnastu latach robienia
gazety – do teatru wróciłem. Można więc powiedzieć, że zrywałem
z teatrem, a nie z dziennikarstwem.
Niezbadane są wyroki opatrzności.
Tak czy owak na jedno się nie zanosi
– że braknie tematów do rysowania.
Rozmawiał
WOJCIECH MOLENDOWICZ

REKLAMA

WYROBY REGIONALNE



   

KAMIONKA WIELKA

Sklepy ﬁrmowe:
Nowy Sącz,
ul. Klasztorna 26,
Kamionka
Wielka 501

  ; 
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Dialog z nastolatkiem
na wagę złota

R O Z M OWA . – Praktyki znachorów,
w tym również Marka H., są związane z psychomanipulacją – uważa
ks. JANUSZ FALTYN z parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Kapłan
od trzech lat jest egzorcystą. W tym
czasie spotkał kilkadziesiąt osób,
które leczyły się u pseudolekarza
z ulicy Radzieckiej. O pomoc poprosiła go również dalsza rodzina
półrocznej Madzi z Brzeznej, która zmarła z wygłodzenia. Czy można
zaufać takim osobom jak Marek H.?
O tym w rozmowie z egzorcystą.

DT S PAT R O N U J E . Jeśli nastoletnie dziecko coraz mniej przebywa w domu, a jego głównym punktem zainteresowania jest komputer
i wirtualny świat to znak, że dzieje się z nim coś niedobrego. O tym,
jak rozmawiać z nastoletnim dzieckiem i jak mu pomóc, gdy jego
„guru” staną się używki, a rady rówieśników będą ważniejsze niż rady
rodziców, dyskutowano na specjalnej konferencji w Nowym Sączu.
Wzięli w niej udział rodzice, wychowawcy i nauczyciele. ROZMOWA
z HALINĄ CZERWIŃSKĄ, prezesem
Fundacji Ostoja, organizatorem
konferencji.

– Katolicy mogą korzystać z usług
pseudolekarzy, znachorów?
– Absolutnie nie jest to dopuszczalne. Na ten temat wiele
razy wypowiadał się św. Jan Paweł II. Wyraźnie w kilku punktach mówi też o tym Katechizm
Kościoła Katolickiego. Korzystanie z usług takich osób jest niebezpieczne przede wszystkim dla
zdrowia duszy. Ma to oczywiście
konsekwencje również dla zdrowia ciała i dla relacji w rodzinie.
– Kiedy lekarze rozkładają ręce, dla
wielu osób znachorzy wydają się być
ostatnią deską ratunku. Ci z kolei,
jak wiadomo, stosują niekonwencjonalne metody leczenia. W przypadku
znachora z Radzieckiej było to wahadełko. Ten mężczyzna na każdym
kroku podkreślał również swoją głęboką wiarę w Boga. Można zaufać takiej osobie?
– To bardzo złożony problem.
Patrząc z mojego doświadczenia na osoby tego typy, widzę,
że jest to generalnie problem wiary. Ktoś może uczestniczyć w życiu sakramentalnym, ale zostawia diabłu przysłowiowy ogarek
i próbuje. Bo może mu to pomoże
w trudnej sprawie, jaka go spotkała, w chorobie swojej, czy kogoś z rodziny. W takich sytuacjach
często pojawia się coraz większy
problem wiary. Ktoś stwierdza
w swoim sumieniu, że niewiele
daje mu spowiedź, komunia święta, modlitwa. Nie ulega wątpliwości, również w moim przekonaniu, że pan Marek H. to bardzo
niebezpieczny człowiek. Spotkałem wiele osób, które korzystały
z jego pseudoterapii. I te trudności
się pojawiają. Mówi się, że tonący
brzytwy się chwyta, ale oprócz
kwestii wiary jest przecież ludzka
roztropność i mądrość. Korzystając z usług takich osób, już na początku chory słyszy, że ma odstawić leki, a to przecież absurdalne
i nie można tego robić zarówno
w chorobach psychicznych, jak
i somatycznych.
– Zgłosili się do księdza rodzice półrocznej Madzi z Brzeznej?
– Rodzice nie, ale rodzina tak,
bo ich również dotyczyła ta sprawa. Nie chcę jednak wypowiadać
się w tej kwestii.
– Ale znane są księdzu przypadki innych osób, które leczyły się
u znachora. Są tacy, którzy nie
dali się nabrać jego zapewnieniom

FOT. (MAT)

Cuda czyni Bóg,
nie znachor

o uzdrowieniu, ale gros bezgranicznie mu zaufało. Jak pomóc takim
osobom?
– Jestem egzorcystą od trzech
lat. W tym czasie spotkałem kilkadziesiąt osób, które korzystały z usług Marta H. Jak im pomóc?
Trzeba bardzo dużo na ten temat
mówić i bardzo spokojnie tłumaczyć. To nasza rola, rola duszpasterzy. Trzeba mówić o tym jasno,
tak, jak mówi to Katechizm Kościoła Katolickiego. Pamiętam sytuację, kiedy dwa lata temu na odpuście Przemienienia Pańskiego
ksiądz biskup Andrzej Jeż wygłosił kazanie na temat pierwszego przykazania – wróżb, ezoteryki. U księży pojawiła się później
cała lawina ludzi. Część z nich
miała poważne problemy związane z korzystaniem z tego typu
usług. Dzięki jednemu kazaniu
wiele osób wyprostowało sobie
pewne wątpliwe sprawy w życiu.
– Reasumując: nie można wierzyć
osobom, które obiecują niestworzone rzeczy...
– Zdecydowanie i stanowczo
nie ufamy takim osobom. Trzeba sobie zdać sprawę, że praktyki
znachorów, w tym również pana
Marka H. są związane z psychomanipulacją. Jeśli jesteśmy niepewni, stoimy między młotem
a kowadłem, powinniśmy się radzić osób kompetentnych.
– Z punktu widzenia Kościoła, trzeba
zawierzyć Bogu i modlić się...
– Zdecydowanie tak. Ja osobiście jestem zbudowany wiarą wielu osób. To ludzie o wysokim poziomie wykształcenia i intelektu,
jak również ludzie bardzo prości
i młodzi, którzy są doskonałymi
apostołami wiedzy na temat takich właśnie złych praktyk. Trzeba całym sercem zaufać Jezusowi
i jeśli jest to możliwe, leczyć się,
a nie tylko czekać na cud. W tym
wszystkim trzeba też bezgranicznie zawierzyć Bogu.

Rozmawiała MARTA TYKA

– Wychowanie do miłości i odpowiedzialności. Ta nazwa konferencji nie
jest przypadkowa…
– Wszyscy szukamy szczęścia,
zarówno dorośli, jak i dzieci. Może
je dać bardzo prosta rzecz – bliskość
z drugim człowiekiem. To właśnie
tej bliskości i budowania więzi
z dziećmi uczyliśmy się po raz kolejny na konferencji.
– Można by powiedzieć, że to takie podstawowe wartości, których
nie trzeba się uczyć, bo wynosi się je
z domu…
– Ale jak trudno w nich wytrwać. Często przychodzą kryzysy, które nie zawsze łatwo się
przechodzi. Rodzice stawiają sobie zarzut, że popełnili błąd, borykają się z problemami swoich
dzieci, jednocześnie nie ucząc się,
co robić, by było inaczej. Czasami
zapędzamy się w kozi róg i myślimy, że nie ma wyjścia z sytuacji.
To, że dziecko się nie uczy, nie
rozmawia z rodzicami, może być

wyrazem pewnego braku, który
trzeba szybko uzupełnić.
– Co powinno dać rodzicom do myślenia? Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka, że coś jest nie tak?
– U małego dziecka pierwsze
symptomy objawiają się w zachowaniu. Dziecko jest nieposłuszne,
oddala się od rodziców. Może to iść
w dwie strony: albo dziecko się zamyka i przestaje rozmawiać albo
staje się coraz bardziej agresywne.
U nastolatka ma to charakter fizycznego oddalenia, coraz rzadziej jest
w domu, a nawet jeśli jest, to żyje
w wirtualnym świecie [...]
Rozmawiała MARTA TYKA
Całą rozmowę czytaj na dts24.pl

13 tysięcy za
WA R TO W I E D Z I E Ć . Niektórzy już
zyskali narzędzie do walki ze złym
stanem dróg w Nowym Sączu. Każdy, kto uszkodzi auto z powodu
dziur w nawierzchni lub poturbuje się na nierównym chodniku, może
żądać od Miejskiego Zarządu Dróg
odszkodowania.
Czy jest w naszym mieście miejsce
szczególnie pechowe? Grzegorz Mirek, szef MZD, mówi, że statystyki
rozkładają się dość równomiernie,
ale z danych dostarczonych nam
przez rzecznika prasowego Urzędu Miasta Małgorzatę Grybel wynika, że w ciągu trzech ostatnich
lat sporo wypadków pieszych miało miejsce na Rynku. Winne były
uszkodzone albo nierówno ułożone płytki. Do wypadków doszło też
przy ul. Żywieckiej i na cmentarzu
komunalnym. Kilka osób ucierpiało
na przystankach autobusowych, ale
w tym wypadku nie dysponujemy
danymi bardziej szczegółowymi.
Jeśli chodzi o wysokość odszkodowań, to kwoty są bardzo zróżnicowane. Najwięcej, bo aż 13 tys. zł
kosztowało Zarząd potknięcie się
pieszego na chodniku. Jednak brak
szczegółów odnośnie obrażeń. Natomiast złamanie kości promieniowej prawej u rowerzysty, który
najechał na dziurę w drodze wyceniono na 4,5 tys. zł. W granicach kilku tysięcy złotych oscylują
REKLAMA

•Drewniane schody
•Podłogi
•Balustrady
•Podbitki
•Tarcica sucha, mokra
WIKPOL ul.Wyczółkowskiego 4A
(boczna Bolesława Prusa)

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130
REKLAMA

www.farbol.pl
• FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,
ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.
Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

WYKORZYSTAJ WAKACJE - NA NAUKĘ PŁYWANIA
Szkoła pływania Tomasza Baliczka zaprasza dzieci i dorosłych na lekcje pływania.

• Zajęcia grupowe i indywidualne.
• Nauka pływania i rehabilitacja w wodzie
dla osób niepełnosprawnych.
mgr TOMASZ BALICZEK

606-454-948

www.facebook.com/szkola.plywania.nowysacz
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odszkodowania za uszkodzenie
w podobnych okolicznościach samochodów. Najmniej, bo zaledwie
34 zł otrzymał kierowca, który wjechał w studzienkę.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że najczęściej dochodzi do uszkodzeń kół, zawieszeń i misek olejowych. Trzeba przy tym pamiętać,
że każdy taki incydent wymaga odpowiedniego udokumentowania.
Najlepiej, gdy mamy świadków,
w razie ich braku warto zawczasu
wezwać policję. Bo po fakcie biegli mogą nie uznać naszych roszczeń. I nie chodzi tu tylko o chęć
uniknięcia wypłaty odszkodowania. Jak przyznaje Mirek, systematycznie roszczenia wysuwane
są od osób, które uszkodziły auto
z własnej winy, a mimo to próbują
szkodę podciągnąć pod efekty złego
stanu dróg. Są też tacy, którzy przy
okazji próbują wyłudzić pieniądze
za uszkodzenia, do których doszło o wiele wcześniej. Ale oko biegłych czuwa i część roszczeń została po prostu nieuznana. – Ile spraw
trafiło do sądu? Nie wiem, bo zajmuje się tym nasz ubezpieczyciel
– ucina nasze dociekania Mirek.
A sprawa najważniejsza, czyli jak zgłosić szkodę. Najlepiej
udać się osobiście do siedziby MZD
i na miejscu wypełnić stosowne formularze. Jeśli mamy świadków, zabierzmy ich ze sobą, bo oni też będą

musieli złożyć stosowne oświadczenie, opisać okoliczności zdarzenia. Trzeba też okazać dokumenty
auta i prawo jazdy. Biegły skontaktuje się w sprawie oględzin szkody.
Po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela, zawsze możemy się odwołać.
Musimy być jednak przygotowani, że sprawa może trafić do sądu.
W przypadku urazów ciała, sprawa
jest bardziej skomplikowana. Możemy domagać się zadośćuczynienia
za leki, dojazdy na kontrole czy konieczność zapewnienia sobie pomocy osób trzecich. W tym wypadku
ze zgłoszeniem roszczenia lepiej zaczekać do końca leczenia. Odszkodowanie może również objąć zwrot
kosztów rehabilitacji, choć w przypadku kilku, a nawet kilkunastomiesięcznych kolejek w ośrodkach
rehabilitacyjnych, rozsądniejszym
wydaje się wcześniejsze zgłoszenie
szkody, a tym samym zabezpieczenie sobie środków na prywatne zabiegi. W tym wypadku nasze veto
w sprawie wysokości odszkodowania najpierw rozstrzygane będzie przez komisję lekarską powołaną przez ubezpieczyciela.
Przy okazji warto nadmienić,
że prawo do odszkodowania przysługuje nam również w przypadku
prywatnych właścicieli nieruchomości czy na wewnętrznych drogach spółdzielczych.
(TISS)

OGŁOSZENIA DROBNE
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.
SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.
KUPIĘ STARY MOTOCYKL, stan obojętny. Tel. 507 187 349
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI I FIZYKI na wszystkich szczeblach edukacji.
Tel. 504 699 482
REKLAMA

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
– Nowy Sącz ul. 29 Listopada 10
zamierza sprzedać następujące pojazdy:
1. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72017 – rok prod. 2011
cena wyw. 18.000zł
2. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72007 – rok prod. 2011
cena wyw. 18.000zł
3. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72008 – rok prod. 2011
cena wyw. 18.000zł
4. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72020 – rok.prod. 2011
cena wyw. 17.910zł
5. Sam. osob. Mitsubishi Colt 1,3 – KN 72023 – rok prod. 2011
cena wyw. 17.910zł
6. Motocykl YAMAHA YBR 250 – KN 1300 – rok prod. 2009
cena wyw. 3.960zł
7. Motocykl YAMAHA YBR 250 – KN 0960 – rok prod. 2008
cena wyw. 5.490zł
8. Motocykl YAMAHA SR 250 – KN 0148 – rok. prod. 1999
cena wyw. 1.530zł
Szczegóły oferty na stronie Internetowej www.mord.pl
lub na tablicy ogłoszeń na parterze budynku MORD
Pojazdy można oglądać na terenie parkingu przy placu
manewrowym MORD przy ul. 29 Listopada 10
w dniach od 2 do 18 czerwca 2014r. w godz. 9.00 – 11.00.

Gigantyczne odszkodowanie
za pomówienie
S P R AW Y I L U D Z I E . 15 mln zł będzie domagał się w sądzie Kazimierz
Pazgan od Andrzeja Szkaradka i NSZZ
„Solidarność” jako zadośćuczynienie
za nazwanie go przez szefa związku zawodowego tajnym współpracownikiem SB. To rekordowa suma
odszkodowania w takich przypadkach. Według IPN Pazgan nie był nigdy
współpracownikiem SB.
Kazimierz Pazgan, twórca i prezes
Konspolu, przedstawił we wtorek zaświadczenie z Instytutu Pamięci Narodowej, z którego wynika, że nie był
„funkcjonariuszem, współpracownikiem ani kandydatem na współpracownika organów bezpieczeństwa państwa”.
– W okresie Święta Wolności (…)
zostałem brutalnie zaatakowany
przez Związek Zawodowy „Solidarność”, Andrzeja Szkaradka, jak
również przez niektóre media, jako
tajny współpracownik SB oraz, jak
to oskarżyciele nazwali, resortowe
dziecko komuny – napisał w swoim oświadczeniu Kazimierz Pazgan.
– W związku z tym pomówieniem
wystąpiłem do Instytutu Pamięci
Narodowej i otrzymałem zaświadczenie, że nigdy nie byłem żadnym
współpracownikiem SB.
Prezes Konspolu dodał, iż podejmuje kroki prawne przeciwko Andrzejowi Szkaradkowi, a gigantyczne odszkodowanie (5 mln zł domaga
się od Szkaradka, 10 mln od „Solidarności”) w całości przeznaczone zostanie dla chorych dzieci, ludzi
ubogich i potrzebujących, matki samotnie wychowujące dzieci i innych
ludzi znajdujących się w potrzebie.
– Nie chodzi o mnie, ale o firmę, którą od ponad 30 lat buduję, a której wizerunek mógł ucierpieć w związku z tymi insynuacjami
– mówił Pazgan. – Po wypowiedzi
pana Szkaradka miałem pytania
od naszych zagranicznych partnerów biznesowych, którzy chcieli wiedzieć, o co w tym wszystkim
chodzi? Na dodatek zaatakowały
mnie, ukazujące się w Polsce, a należące do niemieckich właścicieli
REKLAMA

FOT. GEO

potknięcie się na chodniku

Kazimierz Pazgan, twórca i prezes Konspolu, przedstawił we wtorek
zaświadczenie z Instytutu Pamięci Narodowej
gazety, co niedwuznacznie komentowano, iż niemieckie media niszczą polskich przedsiębiorców. Chcę
wierzyć, że to przypadek, ale obowiązkiem mediów jest sprawdzenie faktów, zanim wielkim tytułem
na pierwszej stronie nazwą kogoś
agentem SB. Dziś człowieka można
jednym słowem zniszczyć.
Andrzej Szkaradek o zaświadczeniu z IPN dla Kazimierza Pazgana i żądaniu wielomilionowego odszkodowania dowiedział się od dziennikarzy
kilka minut po konferencji prasowej
w Konspolu.
– Facet chyba oszalał – skomentował żądania Pazgana Szkaradek.
– Dlaczego on nie ściga esbeków,
którzy wytwarzali przeciwko niemu
te dokumenty? Pytam, dlaczego pan
Pazgan ściga mnie, a nie autorów
dokumentów, o istnieniu których ja
publicznie powiedziałem? Skoro pan
Pazgan chce oddać sprawę do sądu,
to niech oddaje i niech sąd rozstrzygnie, który z nas miał rację.
Kazimierz Pazgan dodał w swoim
oświadczeniu również:
– Nie zabiegałem o tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza.
Już gdzieś powiedziałem, że wszyscy sądeczanie zasługują na taki tytuł. Wszyscy żyjący tu ludzie są honorowymi obywatelami miasta.
Bo to wielki honor żyć i pracować

w takim miejscu. Bez fałszywej skromności dodam jednak,
że to szalenie miłe być docenionym
w roku Jubileuszu 25–lecia Wolnej
Polski. To sygnał, że często krytykowani za zbytnie politykierstwo
radni docenili, jak ważna jest dla
naszego społeczeństwa gospodarka. To sygnał, że w czasach, kiedy
tak głośno narzekamy, iż przedsiębiorstwa w naszym kraju znajdują
się w rękach obcego kapitału, podkreślono, że można budować silne
polskie firmy, firmy rodzinne, którym nie dali rady komuniści, światowe kryzysy, zawirowania historii ani związki zawodowe.
Decyzja sądeckich radnych pozwala mieć nadzieję, że określenie „przedsiębiorca” jeszcze zyska
należny mu szacunek w społeczeństwie. Wierzę, że dzięki takim symbolicznym gestom przedsiębiorca
kojarzył się będzie jako ten, który wnosi swój wkład w budowanie
siły oraz pomyślności regionu i żyjących tu ludzi.
Ufam, że próby skompromitowania słowa „przedsiębiorca”, które
przed laty nie udały się partyjnym
funkcjonariuszom, dzisiaj nie udadzą się związkowym działaczom,
próbującym wszelkimi sposobami
przypomnieć o swoim istnieniu.
(MOL)
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Bobowa stawia na kulturę żydowską
R O Z M OWA z WACŁAWEM LIGĘZĄ, burmistrzem miasta
– Inscenizacja wesela żydowskiego z 1931 roku, jaka miała miejsce
w ubiegłym roku, przyniosła rozgłos
Bobowej?
– Nie spodziewałem się,
że to wydarzenie, spotka się z tak
szerokim odzewem. Gdziekolwiek
jestem w Polsce, spotykam ludzi,
którzy w nim uczestniczyli, bądź
o nim słyszeli. Wesele odbiło się
więc szerokim echem w regionie,
jak i w kraju, ale także za granicą.
– Przed nami kolejne Dni Bobowej
z Kulturą Żydowską. Powodzenie poprzednich przekonało, że to właściwy
kierunek promocji?

– Zdecydowanie tak. Choć zdaję sobie sprawę, że rozmach tegorocznych będzie mniejszy – bo bez
ceremonii wesela.
– Ale będzie można wrócić wspomnieniami do tego, co było przed rokiem…
– Dokładnie tak, bo w programie
jest wystawa zdjęć oraz pokaz slajdów. Mam nadzieję, że tegoroczne
Dni będą cieszyć się równie wielkim
zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów. A sama impreza, myślę, już wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych Bobowej.
– Bobowa stawia na kulturę żydowską? To jest kierunek promocji gminy?

– Zdecydowanie tak. Nie możemy odciąć się od historii. Społeczność żydowska, chasydzi wywarli znaczący wpływ na wygląd
i rozwój naszego miasta. Widzimy
też, jak Bobowa zyskuje dzięki takiej promocji. Dlatego też złożyliśmy już stosowny projekt i chcemy,
by powstała tu wioska chasydzka.
To jeszcze mocniej przyczyni się
do prestiżu miasta, ściągając turystów z całego świata. Taka wioska byłaby miejscem, gdzie mogliby przyjeżdżać o każdej porze roku.
Jednocześnie jej budowa przyczyni
się do polepszenia infrastruktury

miasta. W ramach projektu powstają przecież drogi dojazdowe,
oświetlenie, dodatkowy obiekt.
Choć nieco ogranicza nas miejsce.
– Jeśli o rozwoju infrastrukturalnym
mowa, można powiedzieć tu na razie
jest ściernisko, ale będzie… strefa aktywności gospodarczej?
– Te działania są już bardzo zintensyfikowane. Od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
chcemy przejąć grunt o powierzchni 12 hektarów. To dla nas bardzo ważne, by ściągnąć do miasta
inwestorów, tym samym dać ludziom pracę, by młodzi nie wyjeżdżali za chlebem za granicę. Trwają rozmowy, negocjacje.
Będziemy robić wszystko, żeby
ta strefa tu powstała.
– Planowane inwestycje i te już zrealizowane byłyby możliwe, gdyby Bobowa nie była miastem?
– Nie kategoryzowałbym gmin.
Wiejskie też składają wnioski i są dofinansowywane. Choć na pewno
Bobowa skorzystała na przykład
na programie dotyczącym rewitalizacji miast. Posiadanie praw miejskich daje jej przede wszystkim
prestiż i, myślę, jest znaczące dla
inwestorów, a przynajmniej będzie
mieć znaczenie, gdy powstanie już
strefa ekonomiczna.
– W tym roku Bobowa obchodziła 5–
lecie lokacji. Dostrzega Pan więcej pozytywów odzyskania praw miejskich,
czy są i negatywne tego skutki?
– Gdyby były jakiekolwiek negatywne skutki odzyskania przez Bobową praw miejskich, uznałabym,
że to była decyzja–porażka. Absolutnie i kategorycznie stwierdzam,
że przyniosło to tylko pozytywne skutki. Wymieniliśmy je na uroczystej sesji Rady Miasta. Wystarczy
może, że teraz podam korzyści majątkowe – 57 milionów złotych pozyskanych na inwestycje; zmiana

wizerunku miasta; uregulowanie
kwestii administracyjnych, geodezyjnych; komfort i bezpieczeństwo
życia mieszkańców.
– Gdyby Pan miał wskazać teraz kierunki rozwoju gminy na kolejne pięć
lat. Najważniejsze to…?
– W pierwszej kolejności – kontynuacja zadań w celu ochrony środowiska. Priorytetem jest zaopatrzenie wszystkich mieszkańców
w wodę i doprowadzenie kanalizacji. Środki na ten cel mamy zabezpieczone w budżecie i myślę,
że za dwa–trzy lata uda się go osiągnąć. Ponadto musimy dbać o wizerunek Bobowej pod kątem turystycznym. Chcemy zaangażować
się w renowacje obiektów zabytkowych gminy, zarówno tych sakralnych, jak i świeckich. W tym celu
już złożyliśmy stosowne projekty.
Chcemy, by na terenie sześciu hektarów, które udało się bezpłatnie pozyskać od Agencji Nieruchomości
Rolnych powstał kompleks rekreacyjno–sportowy z: basenem; skate parkiem; kortami tenisowymi;
miasteczkiem rowerowym; boiskami wielofunkcyjnymi i amfiteatrem.
Kolejnym punktem na mapie rozwoju gminy jest edukacja. Wszystko wskazuje na to, że od września
zostanie uruchomiona Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, która mieścić się będzie w dworze Długoszowskich. Uważam za ogromny
sukces nie tylko stworzenie szkoły, ale i fakt, że zabytkowy obiekt,
pięknie już odrestaurowany, znajdzie właściwe zastosowanie i będzie
służył mieszkańcom. Po konsultacjach społecznych wiem, że Szkoła Muzyczna, to słuszny kierunek.
W tej chwili trwa nabór. Mamy już
200 kandydatów, a możemy przyjąć 60. Teraz czekam tylko na zielone światło z Ministerstwa Kultury.
Rozmawiała (KG)
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H I S TO R I A . Żydzi żyli w Bobowej ponad dwieście lat, w pewnym okresie
stanowiąc nawet połowę mieszkańców miasteczka. Od ponad 70 lat nie
ma już w Bobowej Żydów. I choć minęło już tak wiele czasu, trudno sobie wyobrazić Bobową bez śladów ich
kultury i pamiątek, jakie po sobie pozostawili. Dzisiaj miasto pielęgnuje ich tradycje i pamięć o postaciach,
które wycisnęły nieprzemijalne piętno na tym miejscu.

FOT. JERZY LEŚNIAK

Żydzi przybyli do Bobowej w 1732 r.
za sprawą Michała Jaworskiego,
ówczesnego właściciela miasta,
który zezwolił im na osiedlenie się.
Podobnie jak w innych polskich
miasteczkach zajmowali się głównie
handlem, ale również rzemiosłem:
krawiectwem, piekarstwem i czapnictwem. W 1784 r. Franciszek Łętowski pisał o bobowskich Żydach:
„Mają dozwolony handel i komercya wszystkie generaliter, towary
sprowadzać, przedawać, gorzałki

palić, szynkować, piwa warzić,
wina z Węgier beczkami sprowadzać, przedawać i szynkować”.
W 1880 r. żyło w Bobowej 481
Żydów (38 proc. mieszkańców),
w 1914 r. – 750 (połowa wszystkich
mieszkańców), w 1921 – 565 (40
proc.), a w 1940 – 710. Według zachowanych relacji i dokumentów,
poza nielicznymi wyjątkami, byli
to ludzie żyjący skromnie, a nawet
bardzo ubodzy. Latem 1941 r., jeszcze przed założeniem bobowskiego getta, po deportacjach z Krynicy i okolicznych wiosek mieszkało
ich tu już 1272. Żydzi bezpowrotnie zniknęli z krajobrazu Bobowej w 1942, a bobowska wspólnota
chasydzka odrodziła się po II wojnie światowej w Nowym Jorku
na Brooklynie. Rzadko pamiętany
jest fakt, iż Żydzi w przedwojennej Bobowej byli mocno podzieleni
na dwa obozy. Oprócz ortodoksyjnych chasydów, skupionych wokół aktualnego cadyka, byli również

Wesele żydowskie. Inscenizacja 2013 r.

Żydzi przybyli do Bobowej w 1732 r.

tzw. syjoniści, którzy nie uznawali cadyka, nie chodzili do synagogi, a na modlitwę zbierali się
w dowolnym żydowskim domu,
pod warunkiem, że zgromadziło
się ich dziesięciu. Jak podkreśla
w swoich wspomnieniach Stefan
Gryzło, wśród bobowskich Żydów
– choć określanych nieco pogardliwym mianem tchórzliwych – nie
było chuliganów, pijaków, złodziei
i przestępców. Żydowskie obyczaje religijne miały też duży wpływ
na praktyczny wygląd przedwojennej Bobowej. Chasydzi, którym
w sobotę wolno było wychodzi
z domu jedynie do bożnicy, uważali, że połączenie wszystkich żydowskich domów drutem sprawi, iż będą one stanowiły jeden
dom. Tym sposobem w rogu każdej żydowskiej posesji znajdowała się wysoka tyczka, a na niej drut
prowadzący do takiej samej tyczki w domu po drugiej stronie ulicy.
Ówczesna Bobowa, choć nie miała prądu elektrycznego, cała była
odrutowana czymś, co mogło przypominać lokalną linię energetyczną.
Najczęściej spotykane nazwiska bobowskich Żydów to: Holcer,
Bauman, Zinger, Furer, Rosenberg,
Platner, Swinger, Zengut, Kant,
Denner, Rozencwajg.
Były wśród bobowskich Żydów
postacie wybitne, ale bez wątpienia
najsłynniejszym był Ben Zion Halberstam (1873–1941) – jedyny syn
Salomona, kontynuator i spadkobierca nauk ojca, którego przerósł
sławą i znaczeniem. Charyzmatyczny bobowski cadyk, posiadający opinię cudotwórcy. W szczytowym okresie jego popularności
pielgrzymowali do niego po pomoc
i radę Żydzi z całej Europy Środkowej i Wschodniej. Jego autorytet sprawił, iż do mądrości cadyka, w najróżniejszych sprawach
odwoływali się nie tylko Żydzi.
Wielki talent muzyczny. Zasłynął
jako kompozytor melodii chasydzkich, do których motywy czerpał
m.in. z lokalnego folkloru. Założyciel 16 jesziw w Małopolsce. Z drugą żoną Chają Fradl posiadał liczne
potomstwo: siedem córek i czterech synów. Do historii przeszła
dwójka – ocalony z wojennej zagłady syn Szlomo, który wyjechał
do Ameryki, gdzie w Nowym Jorku odtworzył chasydzką wspólnotę z Bobowej, oraz córka Nechema. Jej wesele do dziś zaliczane
jest do najbarwniejszych wydarzeń w dziejach miasta. Inscenizacja wesela Nechemy przyciągnęła

FOT. JERZY LEŚNIAK

Dwa obozy: chasydzi i syjoniści

Wesele żydowskie. Inscenizacja 2013 r.

Wesele żydowskiw 1931 r.
w ubiegłym roku do Bobowej kilka tysięcy osób.
Ben Zion zasłynął m.in. z wystąpień patriotycznych i wezwań do modlitwy za Polskę oraz rządzących krajem. Mocno zaangażował się w pomoc
Żydom zbiegłym i deportowanym

z Niemiec przed II wojną światową.
W 1939 podpisał on, na prośbę Kazimierza Wieniawy–Długoszowskiego
apel do ludności żydowskiej w Galicji nawołujący do zakupu rządowych
obligacji i zbiórki pieniędzy na wyposażenie polskiej armii.

REKLAMA

Firma

HYDROTECH

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
Daniel Warzecha
Siedliska 673 (dawny BUDIMET), 38-350 Bobowa
tel. 18/355 06 25, kom. 509 918 105
www.hydrotech-bobowa.com
e-mail: siedliska@hydrotech-bobowa.com

Oferujemy usługi koparko-ładowarką
usługi remontowo – budowlane
Transport materiałów budowlanych
do klienta i rozładunek dźwigiem HDS
ZAPRASZAMY: Pon-Piątek: 7.00-16.00, Sobota: 7.00-12.00

670 zł
zł
OKNO DACHOWE Z KOŁNIERZEM RoofLITE CENA 950 zł
WĘGIEL ORZECH CENA

OCJA
M
O
R
WĘGIEL KOSTKA CENA 710
P

REKLAMA

KURSY ZAWODOWE, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, USŁUGI BHP i P.POŻ

Małopolski Ośrodek Szkoleniowy
AKCENT - Leszek Kuś
38-350 Bobowa, Rynek 3
tel. 18-3514090 fax.: 18 3514757
mobile: 504 066 353
e-mail mosakcent@gmail.com
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T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Kultura na dwie piątki z plusem Dla tych, którzy
nie boją się patrzeć
P R O M O C J A . Kulturalny Senior
to projekt dla mieszkańców regionu
reprezentujących pokolenie 55 +. Ma
ich zachęcić do prowadzenia aktywnego życia w sferze kultury.

Dzięki dotacji z Województwa Małopolskiego mieszkańcy trzech powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego oraz miast
Nowy Sącz, Gorlice i Limanowa,
wezmą udział w projekcjach filmów, wernisażach i spotkaniach
edukacyjnych. Przy filiżance kawy
będą mogli nawiązać nowe znajomości, prowadzić ożywione dyskusje i wymieniać się doświadczeniami. Spotkania z kulturą nie będą
kosztowne. Każdy będzie mógł sobie na nie pozwolić.
– Seanse rozpoczynające i kończące projekt są darmowe. I tutaj przygotowaliśmy 100 takich
wejściówek, dla osób zainteresowanych. Natomiast „Bon Kultury”, który zawiera możliwość
skorzystania z dwóch seansów filmowych, z wizyty w Galerii BWA
w Sokole oraz kawy lub herbaty
w kawiarni tam na miejscu, kosztuje jedynie 10 złotych – mówi Marcin Kałużny prezes Stowarzyszenia
Sursum Corda, które realizuje projekt. – Mam nadzieję, że program
„Kulturalny Senior” będzie ciekawą propozycją dla wielu osób,
dla których z różnych względów
REKLAMA

dostęp do kultury jest ograniczony barierą finansową.
Projekt „Kulturalny Senior”
rozpocznie się 18 czerwca, o godz.
17.00, filmem czesko–słowackiej
produkcji pt. „Obsługiwałem angielskiego króla”. Spotkanie poprowadzi Antoni Kroh.
Potem seniorów czeka seria
atrakcji w Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Na początek zaplanowano wernisaż. – Od 11 lipca
do 24 sierpnia będziemy prezentować znakomitą wystawę „Nad
rzeką, której nie ma”, poświęconą duetowi artystycznemu: Teresie Gierzyńskiej i jej mężowi
Edwardowi Dwurnikowi oraz ich
przyjaciołom – mówi Ewa Rams,
specjalista ds. organizacji wystaw
w galerii. – Główny cel tej wystawy to pokazanie bardzo delikatnej osobowości Teresy Gierzyńskiej, która przez wiele lat
pozostawała w cieniu swojego
sławnego męża. On reprezentuje klasykę sztuki polskiej, a ona

jest malarką, graficzką i fotografką. Wernisaż odbędzie się 11 lipca,
o godzinie 18.00.
Przy okazji warto wspomnieć,
że dla mieszkańców regionu reprezentujących starsze pokolenie włącza się też kino Sokół, które oferuje między innymi cykl projekcji
„Filmoteka dojrzałego człowieka”.
Każdy posiadający „Bon Kultury”
będzie mógł wybrać dla siebie dowolny, interesujący go film w kinie, aż do końca listopada.
– Zaplanowaliśmy na lipiec
film „Niebo istnieje naprawdę”.
To duży hit w Stanach Zjednoczonych. Opowiada autentyczną historię o chłopcu, który miał operację, podczas której doznał wizji
nieba. Bardzo wzruszający film
– mówi Karol Szafraniec z kina Sokół w Nowym Sączu. Takie spotkania będą powtarzane co miesiąc. Seniorzy będą mogli napić się kawy
lub herbaty i porozmawiać.
Projekt zakończy seans podsumowujący w dniu 20 listopada.

BONY KULTURY I WEJŚCIÓWKI
są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda
ul. Zakościelna 3; Nowy Sącz, tel. 18 540 40 40
czynne pon. – pt. 8:00 – 19:00
więcej o projekcie na stronie
www.sc.org.pl/projekty/kulturalny-senior

R O Z M OWA z ANTONIM KROHEM
– pisarzem, etnografem, historykiem
kultury, leksykografem, miłośnikiem
Tatr i góralszczyzny, który poprowadzi inauguracyjne spotkanie filmowe dla seniorów. Sam też wybrał film,
który zostanie wyświetlony w MCK
Sokół w Nowym Sączu. – Jestem
w pełni przygotowany, ponieważ jestem seniorem i to mnie zaktywizuje. Myślę, że się przydam – mówił tuż
przed rozpoczęciem wywiadu.
– Pierwszym wydarzeniem w ramach
projektu „Kulturalny Senior” będzie
projekcja filmu „Obsługiwałem angielskiego króla”. Dlaczego akurat ten film?
– Po prostu jest to oferta z najwyższej półki. Jest to świetny film.
Naprawdę warto go obejrzeć, aczkolwiek nie jest to ani komedia, ani
film o „Kiepskich” ani o nikim takim, tylko są to dzieje człowieka
z lat 20., 30., 50. i 60. w Czechach.
O tym, jak historia nim pomiatała, jak starał się spełniać swoje marzenia, co mu przynosiło same nieszczęścia. Ale w gruncie rzeczy film
kończy się bardzo pięknie – happy endem.
– Film jest dla dojrzałego odbiorcy…
– Jest dla wrażliwego odbiorcy.
Dla takiego, który nie boi się patrzeć. Czy ktoś jest kinomanem czy
nie, czy jest miłośnikiem kultury
czeskiej, czy nie, to tak czy owak
będzie pod wrażeniem tego filmu.

Dla naszych Czytelników
mamy do rozdania dwie
podwójne wejściówki
na komediodramat
„Obsługiwałem angielskiego
króla” i prelekcję Pana
Antoniego Kroha. Seans
odbędzie się 18 czerwca
(środa), o godz. 17.00
w MCK Sokół.
Wejściówki dla niepracujących
osób w wieku 55+, do odbioru
w siedzibie Sursum Corda,
na hasło “Dobry Tygodnik
Sądecki”. Po wejściówki
należy zgłosić się
do 16 czerwca.

Jest on świetnie zrobiony warsztatowo. Jiri Menzel to wielki reżyser, światowego formatu. Bohumil
Hrabal, według którego prozy ten
film został nakręcony jest największym czeskim pisarzem XX wieku. Wydaje mi się, że jest on właśnie łatwiejszy do odbioru przez
człowieka niemłodego. Mianowicie: młodość chmurna i durna, pełna błędów – do dziewczyny opętanej hitleryzmem. Głupiej po prostu,
ale w gruncie rzeczy bardzo miłej, która ginie w tragiczny sposób.
Potem więzienie, którego bohater
się nie spodziewał, bo więzieniem
ukarano jego marzenia. Film bardzo piękny pod względem plastycznym. Świętna gra aktorska. Wydaje
mi się, że warto go polecić, aczkolwiek nie jest to film przez cały czas
ani słodki, ani ckliwy, ani sentymentalny. Tylko jest to film bardzo gorzki.
– Czy Pana zdaniem tego rodzaju
przeżycia, kulturalne wrażenia są potrzebne seniorom?
– Nie umiem odpowiedzieć. Każdy jest inny, niezależnie od wieku. Komuś jest potrzebny Kmicic
i jego Oleńka, komuś nie i go to nudzi. Komuś potrzebny jest Tadeusz
Konwicki, a komuś nie jest. Myślę, że znajdzie się sporo osób, które się wzruszą, nauczą paru rzeczy
i zwrócą uwagę, na coś, na co do tej
pory nie zwracały.
Rozmawiała KRYSTYNA PASEK
Więcej na dts24.pl

Projekt współfinansowany ze środków
Województwa Małopolskiego
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Newag poszukuje nowych pracowników
R O Z M OWA z ANNĄ ZIÓŁKO, zastępcą dyrektora personalnego ds. rekrutacji i rozwoju firmy NEWAG S.A.
– Raporty sądeckich urzędów pracy
od wielu lat mówią o trudnej sytuacji
na rynku, wysokim bezrobociu, tymczasem NEWAG po raz kolejny przeprowadza dużą rekrutację pracowników.
– Powiem więcej: rekrutacja
w naszej firmie w zasadzie trwa
cały czas. Nie ma miesiąca, w którym nie prowadzilibyśmy naboru. Nieustannie poszukujemy fachowców i specjalistów na różne
stanowiska.
– Z czego to wynika, że na mało elastycznym sądeckim rynku pracy właśnie wasza firma potrzebuje kogoś
do pracy?
– Przede wszystkim wynika
to z portfela zamówień, a więc zawartych przez Spółkę kontraktów.
W naszej branży dużo się dzieje.
Firma regularnie wygrywa przetargi, więc zamówień i pracy nie
brakuje.
NEWAG S.A. należy do ścisłej
czołówki polskich producentów
pojazdów szynowych, oprócz produkcji wykonujemy również remonty taboru i modernizacje.
– Przeważają kontrakty produkcyjne
czy remontowe?
– W 90 procentach jest to produkcja nowych pojazdów, głównie
elektrycznych zespołów trakcyjnych z rodziny „Impuls” dla zachodniej i południowej grupy zakupowej. W maju podpisaliśmy
kolejny kontrakt z Kolejami Dolnośląskimi na dostawę 6 trójczłonowych Impulsów, a Warszawskie
Koleje Dojazdowe wybrały naszą
ofertę w przetargu na dostawę sześciu nowych EZT.
Są też umowy remontowe. Również w maju pod¬pi¬saliśmy umowę z PKP Inter¬city na wyko¬na¬nie napraw 337 wago¬nów
oso¬bo¬wych. Napra¬wami objęte zostaną wszyst¬kie rodzaje wago¬nów prze–dzia¬ło¬wych
i bez¬prze¬dzia¬ło¬wych, wagony
restau¬ra¬cyjne i sypialne.
– Czy oprócz zleceń krajowych pojawiają się zamówienia od klientów
zagranicznych?
– Tak. W grudniu 2013 r. podpisaliśmy pierwszą umowę międzynarodową. Dla Dyrekcji Generalnej
Transportu Publicznego Lokalnego Zarządu Rządowego Kolei Etneńskiej z siedzibą w Katanii (FCE)
wyprodukujemy cztery szynobusy.
W ciągu czterech lat FCE ma prawo zamówić kolejne pojazdy, gdyż
umowa ramowa przewiduje dostawę do dziesięciu sztuk spalinowych
zespołów trakcyjnych. Również we
Włoszech złożyliśmy ofertę w przetargu na dostawy nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Wyniki tego postępowania powinny być znane po wakacjach.
– Ilu nowych pracowników obecnie
poszukujecie?
– Ze względu na stopień zaawansowania projektów które obecnie

– Ze względu
na stopień
zaawansowania
projektów które
obecnie prowadzimy,
dosyć pilnie
poszukujemy
spawaczy i ślusarzy–
mechaników.
Na te dwa stanowiska
planujemy zatrudnienie
90 osób. Wszystkim
proponujemy umowy o
pracę

prowadzimy, dosyć pilnie poszukujemy spawaczy i ślusarzy–mechaników. Na te dwa stanowiska
planujemy zatrudnienie 90 osób.
Wszystkim proponujemy umowy o pracę. Nie zatrudniamy osób
do konkretnego projektu. Chcemy

aby pracownicy wiązali się z firmą
na dłuższy okres czasu, zwłaszcza,
że firma daje możliwość awansu
wewnętrznego. Często pracownicy produkcji przechodzą na stanowiska inżynierskie i specjalistyczne. Praca w naszej firmie jest

niekończącym się procesem nauki
i zdobywania nowych kompetencji zawodowych.
– Jakie wymagania stawiacie
kandydatom?
– Jeżeli chodzi o spawaczy to poszukujemy osób z ukończonym

kursem ponadpodstawowym
w metodzie MAG 135. Nie jest
to jednak wymóg zamykający
przysłowiowe drzwi innym spawaczom. Podczas rekrutacji przeprowadzamy test praktyczny. Jeżeli osoba po kursie podstawowym
posiada potencjał i wykazuje chęć
dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji, jesteśmy skłonni taką osobę przyjąć do pracy i przeszkolić.
Koszty szkolenia oczywiście ponosi Newag.
– Dlaczego tak ważną rolę przypisujecie właśnie spawaczom?
– Nie wprowadzałabym takiej klasyfikacji. Każdy pracownik
w Newagu jest ważny i każdy ma
swoje zadanie do wykonania. Stanowisko spawacza wymaga określonych predyspozycji i umiejętności. To spawacz odpowiada za
połączenia konstrukcji stalowych
pojazdów, czyli w przyszłości za
bezpieczeństwo pasażerów.
– Kogo jeszcze rekrutujecie?
Poszukujemy pracowników
na stanowiska inżynierskie. Szukamy m.in. konstruktorów, inżynierów ds. organizacji procesów
produkcyjnych, czyli osób, które
ukończyły studia techniczne i posiadają stosowną wiedzę mechaniczną, jak również umiejętność
obsługi programów komputerowych służących do projektowania
typu AutoCad .
– Ile osób pracuje obecnie w Newagu?
– Ponad 1500 osób w Nowym
Sączu, a w całej grupie blisko 1900
i ciągle rośnie.
– Jaka płynie z tego wskazówka dla
młodych ludzi stojących przed wyborem szkoły średniej albo kierunku
studiów?
– Na rynku pracy na pewno
poszukiwani będą pracownicy
z wykształceniem zawodowym
technicznym tacy jak spawacze
i elektromechanicy oraz inżynierowie technolodzy, konstruktorzy, specjaliści ds. zarządzania
i organizacji produkcji, a także
kierownicy projektów. Na naszym
rodzimym rynku brakuje wciąż
osób posiadających zarówno kwalifikacje jak i praktyczne umiejętności na wyżej wymienionych
stanowiskach.
Na koniec powiem, o grupie
uczniów jednej z sądeckich szkół
średnich, którzy wizytowali nasz
zakład i wychodząc – a byli chyba pod wrażeniem budowy metra i innych pojazdów – jeden zapytał drugiego: „Co trzeba zrobić,
żeby tu pracować?” To ja chętnie
odpowiem na takie pytanie: trzeba zdobyć wiedzę teoretyczną czy
to na poziomie technikum czy studiów wyższych w potrzebnej nam
dziedzinie, a potem przechodzić
przez kolejne szczeble zawodowej kariery.
Rozmawiał: (MICZ)
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Sądeckie podstawówki
podwyższają poprzeczkę
E D U K AC J A . Aż dziesięć publicznych podstawówek w Nowym Sączu wykazało się średnią wyprzedzającą Małopolskę i Polskę w wynikach sprawdzianu szóstoklasistów, a Niepubliczna Katolicka Szkoła
Podstawowa dwunasty raz z rzędu zdobyła najwyższy w Polsce 9. stanin.

Program:
21.06.2014
11:00 - Start Biegu Wierchami 28,5km
i 8,5 km
11:30 - Rozpoczęcie Rajdu Nordic Walking
13:00 - Dekoracja zwycięzców
biegu 8,5km
16:15 - Dekoracja zwycięzców
biegu 28,5km
20:00 - Konferencja Biegowa

22.06.2014
9:00 - Start IX Visegrad Maratonu
i Sztafety Podolinec - Rytro
11:30 - Pierwsi zawodnicy na mecie
15:00 - Rozdanie nagród dla zwycięzców
maratonu i sztafet

Na pierwszym miejscu wśród publicznych znalazła się Szkoła Podstawowa nr 7. Zaraz po niej
uplasowały się Szkoły Podstawowe nr 3 i 2. Zdobyły kolejno: 31,2 ; 29,1 i 28,8 punktów. SP nr 7
utrzymuje się w czołówce już kolejny rok z rzędu.
– To jest bardzo ciężka, spersonalizowana
praca nauczycieli. Uczą takimi metodami, które pozwalają nam osiągać sukces. To im należy
się podziękowanie – mówi Mariusz Horowski,
dyrektor „siódemki”. – Nie byłoby także takich
sukcesów, gdyby nie ponadprzeciętna współpraca z rodzicami. Stawiamy też na metody aktywne i multimedialne – dodaje.
Wysokie wyniki sprawiają, że chętnych do nauki w tej szkole jest o wiele więcej niż miejsc.
Mimo niżu nie ma problemu z naborem. Liczba
oddziałów jest jednak ograniczona warunkami
lokalowymi. Pierwszeństwo mają dzieci mieszkańców osiedli Millenium i Przydworcowe.
Sukcesem może pochwalić się również Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka
Blachnickiego, która w ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasistów zdobyła dwunasty raz
z rzędu najwyższy w Polsce 9. stanin. – Wynik
szkoły jest o około 4 punkty wyższy od średniego wyniku w Nowym Sączu, o 7 punktu wyższy
REKLAMA

od średniego wyniku w kraju. Wynik „Katolika”
jest jednocześnie najwyższym wynikiem w Nowym Sączu – chwali się Zbigniew Małek, dyrektor KSP. – Sukces jest tym większy, że 15 procent
uczniów to dyslektycy z różnymi dysfunkcjami
(dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia lub głęboka dysleksja rozwojowa). Dwie uczennice
Aleksandra Kawa i Anna Małecka–Poręba uzyskały maksymalną ilość 40 punktów, a 30 procent uczniów uzyskało wynik powyżej górnej
granicy 9 stanina. Najniższy wynik spośród
46 zdających sprawdzian uczniów to 24 punkty – dodaje.
Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie do sprawdzianu w 2014 r. przystąpiło 350 tys. uczniów, tylko 3,7 % szkół
w kraju uzyskało wynik na poziomie najwyższego 9 stanina.
(PASIG)

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
w Nowym Sączu w 2014 r.:
1–3 stanin (niski) – żadna szkoła
4 stanin (niżej średniej) – żadna szkoła
5 stanin (średni) – SP 15
6 stanin (wyżej średniej) – SP 21,17,16
7 stanin (wysoki) – SP 3,2,9,20,11,18,6,14,8
8 stanin (bardzo wysoki) – SP 7
9 stanin (najwyższy) – Katolicka Szkoła
Podstawowa
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WIEŚCI ZE STAREGO SĄCZA

Pamiętna data

Święci nie przemijają. Święci żyją
świętymi i pragną świętości. Umiłowani Bracia i Siostry! Prawie dokładnie 33 lata temu wypowiedziałem te słowa w Starym Sączu
podczas uroczystości milenijnych.
Wypowiedziałem je, nawiązując
do szczególnej okoliczności. Oto
mimo niepogody przybyli do tego
miasta mieszkańcy Ziemi Sądeckiej
i okolic, i całe wielkie zgromadzenie Ludu Bożego pod przewodnictwem Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego i biskupa tarnowskiego
Jerzego Ablewicza prosiło Boga
o kanonizację bł. Kingi. Jakże więc
nie powtórzyć tych słów w dniu,
w którym dane mi jest dopełnić
tej kanonizacji (…). Pozdrawiam
wszystkich kapłanów, zakonników
i siostry zakonne, a szczególnie Siostry Klaryski. Słowa serdecznego
pozdrowienia kieruję do naszych
gospodarzy – mieszkańców Starego Sącza. Wiem, że Stary Sącz słynie ze swego przywiązania do świętej Kingi. Wasze miasto zdaje się być
Jej Sanktuarium. Pozdrawiam również Nowy Sącz – miasto, które zawsze urzekało mnie pięknem i gospodarnością. Sercem obejmuję całą
diecezjalną wspólnotę, każdą rodzinę i osoby samotne, wszystkich
chorych, jak również tych, którzy
uczestniczą w tej liturgii za pośrednictwem radia i telewizji. Wszelka
łaska od Tego, który źródłem i celem naszej świętości, niech będzie
z Wami” – tak oto zaczął swoją homilię Ojciec Święty w Starym Sączu

FOT. SYLWESTER ADAMCZYK

To się wydarzyło 15 lat temu

16 czerwca 1999 roku, którą w jego
imieniu odczytał kardynał Franciszek Macharski.
Ponad 700 tys. wiernych z kraju z zza granicy zgromadziło się
w tę pochurną i dżdżystą środę 16
czerwca 1999 r. Oczekiwali z niepokojem bo papież Jan Paweł II
poprzedniego dnia źle się poczuł
w Krakowie. Jednak przyjechał. Nie
śmigłowcem, jak zwykle, ale samochodem. Tłum wiernych nie krył
głośnego zachwytu czekjąc przede
wszystkim na te słowa, które już
osobiście wygłosił do zebranych
pielgrzymów JPII.
 „Na chwałę świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy
naszego Pana Jezusa i Świętych

Apostołów Piotra i Pawła, a także naszej, po uprzednim namyśle,
po licznych modlitwach i za radą
wielu naszych Braci w biskupstwie, orzekamy i stwierdzamy, że błogosławiona Kinga jest
świętą i wpisujemy ją do Katalogu
Świętych polecając, aby odbierała Ona cześć jako święta w całym
Kościele w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Na te słowa czekano w Polsce od 1690 r., czyli
od momentu, kiedy Kinga została błogosławioną.
Papieska wizyta w Starym Sączu
doczekała się licznych opracowań,
książek, albumów fotograficznych.
Nadal pozostaje w pamięci dziesiątków tysięcy mieszkańców Sądecczyzny. I jeśli papieskie oświadczenie o wpisaniu do Katalogu Świętych

św. Kingi, czy homilia zostały już
nieco zpomniane, to słynna już lekcja geografii, dzięki której odbyła
się znakomita promocja Sądecczyzny w kraju i za granicą sądeczanom
zapewne najbardziej utkwiła w pamięci do dzisiejszego dnia. Jan Paweł
II po mszy św. i lepszym poczuciu
się, chociaż widać było na jego twarzy zmęczenie i biały lepiec na czole rozpoczął gawędę turystyczną.
 A teraz jeszcze powtórka z geografii. Jesteśmy tu w Starym Sączu.
Stąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielkiej Raczy, na Prehybę...
Dzwonkówce, Wielkiej Radziejowej na Prehybę. Dochodziliśmy do Wielkiej Raczy. Wracamy na Prehybę. I schodzimy, albo
zjeżdżamy na nartach, na nartach z Prehyby do Szlachtowej
i do Krościenka. W Krościenku na Kopiej Górze jest centrum
Oazy. W Krościenku przekraczamy Dunajec, który płynie razem
z Popradem, z Popradem w kierunku Sącza Nowego i Starego.
I jesteśmy w Sączu z powrotem.
A kiedy na Dunajcu jest wysoka woda, to można w pięć godzin przepłynąć, w pięć–sześć godzin przepłynąć od Nowego Targu
do Nowego Sącza. To tyle tej powtórki z geografii.
Po tych słowach papieskich wybuchł prawdziwy aplauz i zachwyt
tysięcy wiernych. To był Jan Paweł
II w całej swojej krasie i klasie aktorskiej i tak po prostu ludzkiej.
(KAN)

Ksiądz Kurek – honorowy obywatel
20 czerwca w Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari odbędzie się
podniosła uroczystość nadania ks.
prałatowi Alfredowi Kurkowi, tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Stary Sącz. Taką decyzję podjęli radni Rady Miejskiej
jednogłośnie podczas ostatniego
posiedzenia rady. W uzasadnieniu
wniosku o nadanie tego tytułu radni potwierdzili wspaniałą działalność długoletniego proboszcza parafii św. Elżbiety.
Ksiądz prałat Alfred Kurek wpisał
się w historię Starego Sącza – Grodu
Świętej Kingi pełniąc posługę duszpasterską w Starym Sączu od 1971 r.
Od tego czasu aż do dziś bardzo aktywnie i pracowicie służył i służy Bogu
i ludziom.
Mimo tego, iż 13 sierpnia 2009 r.
przeszedł na emeryturę, niestrudzenie udziela się nadal, gdyż jak niegdyś stwierdził: „Emerytura zwalnia
od pracy zawodowej, kapłanem pozostaje się do końca”.
Ks. prałat Alfred Kurek od 1986 r.
pełnił funkcję proboszcza parafii św.
Elżbiety, będąc również dziekanem
starosądeckiego dekanatu.
Wrósł w pejzaż miasta, a owoce
Jego wielokierunkowej duszpasterskiej działalności są widoczne na wielu płaszczyznach.

Ksiądz prałat Alfred Kurek urodził się 12 lipca
1939 r. w Lubczy k/Tarnowa
w wielodzietnej
rodzinie, maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie, a święcenia kapłańskie uzyskał
ukończywszy w 1964 r. Seminarium Duchowne w Tarnowie.
Po czterech latach posługi duszpasterskiej w Tarnowie i trzech latach
w Łącku, w 1971 r. przybył do Starego Sącza.
Wychowywał młodzież zgodnie z dewizą: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, wskazując na te najważniejsze
wartości i prowadząc młodych ludzi
tak, aby przyjmowali je za życiowe
drogowskazy.
Przez wszystkie lata proboszczowania ks. Kurek wykazywał zatroskanie o parafię, parafian i biekty sakralne. Budowanie więzi, zgody
i współpracy z parafianami, dbałość
o aktywnoiść i zaangażowanie osób
świeckich w dzieło krzewienia wiary, patriotyzmu oraz o historyczne
dziedzictwo miasta i parafii – to wielka spuścizna jaka pozostała dzięki Jego

działalności nie tylko jako kapłana ale
również oddanego sprawom kultury
społecznika.
Jednym z priorytetów Jego działalności była szczególna dbałość o powierzone Mu dziedzictwo kulturowe, jakie stanowił kościół św. Elżbiety
i zabytki kultury materialnej zgromadzone w XVI wiecznej świątyni,
jak również w innych parafialnych
obiektach. Strzegł ich z ogromną determinacją i ocalił przed zniszczeniem
poddając, bez mała wszystkie, gruntownej renowacji i konserwacji.
Ks. Kurek był przewodniczącym
Komitetu Organzacyjnego Wizyty Ojca
Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu.
Wydarzenie to było najdonośniejszym
w dziejach miasta, a przygotowania
do niego – to niezwykle ważny element
społecznej mobilizacji, co w znaczącej
mierze stanowiło również zasługę starosądeckiego Proboszcza.
Starosądeczanie swego Księdza,
sprawującego przez 23 lata funkcję
proboszcza, darzą uczuciem wdzięczności za to, co udało się zrealizować
w tak wielu dziedzinach Jego duszpasterskiej działalności. Ksiądz Prałat postrzegany jest przez mieszkańców jako Ksiądz Odnowiciel Parafii,
który tak wiele serca, pracy, modlitwy poświęcił swym wiernym.
(KAN)
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PROGRAM
OBCHODÓW
15. ROCZNICY
POBYTU PAPIEŻA
Stary Sącz,
13 – 14 czerwca 2014 r.
godz. 10.30 i 12.00
13 czerwca 2014 r. (piątek)
PREMIERA FILMU
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II”,
KONCERT ZESPOŁU
PROMYCZKI
– Kino „Sokół” w Starym Sączu
Organizator – Wydawnictwo
Promyczek Dobra

SEMINARIUM DLA
RODZIN – „O KONDYCJI
RODZIN W MAŁOPOLSCE
W KONTEKŚCIE NAUKI
JANA PAWŁA II”
– miejsce – Dom Pielgrzyma
Opoka w Starym Sączu
Organizator – Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania w Starym Sączu

14 czerwca 2014 r. (sobota)
godz. 11.00 - 20.00
DIECEZJALNE ŚWIĘTO
RODZINY – przy ołtarzu
papieskim w Starym Sączu
Msza święta, Festyn rodzinny,
konkurs o Janie Pawle II, występy
zespołów: Ciupaga, Genezaret,
Skaldowie, konkursy dla rodzin
Organizator – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Tarnowskiej,
Kuria Diecezjalna w Tarnowie, Gmina
Stary Sącz, Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania im. Jana Pawła II
w Starym Sączu

SPORT
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KOLEJNY NUMER DTS UKAŻE SIĘ 26 CZERWCA

Ucieczki, kraksy, emocje i upał
KOBIETY WYŚCIGU

Uliczne kryterium w Nowym Sączu od lat ma szczęście do pogody. W przeszłości z powodu upału trzeba było nawet przyspieszać
start i skracać dystans, bo koła
rowerów kleiły się do topiącego asfaltu. Podobnie było w tym
roku, a kolarze mieli do pokonania 20 czterokilometrowych okrążeń na al. Piłsudskiego, gdzie nie
ma nawet jednego odcinka w cieniu. Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji były cztery lotne finisze, na którzy zawodnicy
zbierali punkty do klasyfikacji
najaktywniejszego, co podniosło
widowiskowość wyścigu. Tempo głównego peletonu od pierwszego okrążenia było bardzo wysokie (średnia prędkość wyścigu
to blisko 40 km/h) i zaraz dało
się słyszeć głosy, że takiego tempa ścigania nie uda się utrzymać
do końca. Kto tak myślał, ten był
w błędzie, bowiem ze względu
na – ostatecznie udaną – ucieczkę

sześciu kolarzy w połowie dystansu peleton nie mógł sobie pozwolić
na zwolnienie tempa. Ostatecznie
uciekinierzy dotarli w komplecie
do mety między sobą rozgrywając
finisz, z minutową przewagą nad
peletonem.
Wyścig miał wielu cichych bohaterów, a niewątpliwie jednym
z nich był Adam Kłębczyk z Nowego Sącza. Popularny Witus na 8
okrążeniu uczestniczył w kraksie,
z której wyszedł mocno poobijany.
Stracił wówczas kontakt z peletonem, ale w efekcie zgody sędziego
na neutralizację jednego okrążenia mógł wrócić do grupy, z której – ociekając krwią – efektownie
finiszował zajmując drugie miejsce
w kategorii wiekowej 60+.
Wielkie uznanie publiczności
zyskały dwie startujące w wyścigu
kobiety, siostry Agnieszka i Anna
Skalniak. Bardziej doświadczona i utytułowana Agnieszka wyścig ukończyła w głównej grupie
z mężczyznami.
(BIKE)

Wyniki
Klasyfikacja generalna: 1. Tomasz
Dudziak (Max–Fliz Bike Kraków),
2. Maksymilian Gierach (Elzat Regamet Bieniasz Bike Team), 3. Marcin
Dymanus (Wieliczka);
kat. do lat 30: 1. Dymanus, 2. Rafał
Jonik (Bodyicoach Cycling Team), 3.
Marcin Ziemianek (Sądeckie Towarzystwo Cyklistów);

kat. do lat 40: 1. Dudziak, 2. Gierach,
3. Andrzej Jojczyk (Sądeckie Towarzystwo Cyklistów);
kat do lat. 50: 1. Piotr Szeczepaniak
(Rzeszów), 2. Grzegorz Bożek (Leżajsk), 3. Adam Wolański (Hydrogeotechnika sp. z o.o. Busko);
kat do lat. 60: 1. Kazimierz Ziemianek (Sądeckie Towarzystwo Cyklistów), 2. Wojciech Rosłoński (Gorlice), 3. Roman Joniec (Sądeckie
Towarzystwo Cyklistów);
kat. powyżej 60 lat: 1. Kazimierz
Korcala (SKF Bikeholicy), 2. Adam
Kłębczyk (Sądeckie Towarzystwo
Cyklistów), 3. Marian Oprychał
(niezrzeszony);
kobiety: 1. Agnieszka Skalniak, 2.
Anna Skalniak (obydwie KK Tramwajarz Łódź).

Sukcesy kolarki odnoszą dzięki ogromnemu wysiłkowi i wsparciu
finansowemu sponsora – firmy Erbet w Nowym Sączu.

ZDJĘCIA JUSTYNA SZCZYPUŁA

Ponad 60 kolarzy w upalne niedzielne południe stanęło na starcie
XI Kolarskiego Kryterium Ulicznego o Puchar Prezydenta Nowego Sącza. Na trasie było wszystko,
co w wyścigu kolarskim być powinno: dobre tempo, brawurowe
ucieczki, kraksy, chwile słabości
i radość zwycięzców. A zwycięzcami byli nie tylko ci, którzy stanęli na podium, ale wszyscy, którzy
wyścig ukończyli.

Agnieszka i Anna Skalniak choć
nie zajęły miejsc na podium w klasyfikacji generalnej, mogą mówić
o wielkim sukcesie. Były jedynymi
paniami, które odważyły się wziąć
udział w Kryterium.
17–letnia Agnieszka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego
w Muszynie, zajęła 33. miejsce, finiszując w głównej grupie z mężczyznami (1. w swojej kategorii),
jej starsza o 5 lata siostra, studentka ekonomii PWSZ w Nowym Sączu była 47. w generalce (2. miejsce wśród kobiet).
– Młodsza córka zaczęła trenować, nie ukrywam, trochę pod
presją moją i starszych sióstr,
które startowały w zawodach
MTB. Miała wówczas 12 lat. Wcale nie była najlepsza. Od dwóch
lat jednak jeździ na szosie, gdzie
okazała się prawdziwym talentem – opowiada mama kolarek
Barbara Skalniak.
Agnieszka w sierpniu 2013r.
wygrała wszystkie premie górskie
i została góralką roku na Górskim
Wałbrzyskim Wyścigu Kolarskim.
Na Górskich Mistrzostwach Polski
została wicemistrzynią. Jest w kadrze Polski. Na co dzień trenuje
pod okiem byłego trenera kadry
Andrzeja Kołodziejczyka. Anna
z kolei uprawia kolarstwo górskie
od 2009r. Od dwóch lat dodatkowo startuje również na szosie, towarzysząc Agnieszce. W tym roku
głównym celem jest Puchar Polski
w Skandia Maraton i Mistrzostwa
Polski w maratonie. Obie siostry
reprezentują KK Tramwajarz Łódź.
Sukcesy kolarki odnoszą dzięki ogromnemu wysiłkowi i wsparciu finansowemu sponsora – firmy
Erbet w Nowym Sączu. Trenują
codziennie, przejeżdżając co najmniej 70 km.
– Niewątpliwie pomaga nam
miejsce, w którym mieszkamy.
Muszyna i okolice potrafią dać wycisk – komentują siostry.
(PEK)
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