
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE 
WIADCZENIA W ZAKRESIE POZ 

(PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)

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

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH NFZ
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Poradnia Wad Postawy
Porania Medycyny Sportowej
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Po o nicza
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
Pracowania Fizjoterapii
Poradnia Stomatologii  Zachowawczej
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Pracownia USG Doppler Duplex
Piel gniarska Opieka D ugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE 
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)

Poradnie Chirurgiczne ( wiadczenia w zakresie ma ej 
chirurgii)
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
Poradnia Alergologiczna
Porania Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Porania Ginekologiczno-Po o nicza
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
Porania Protetyki Stomatologicznej
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Pracownia Fizjoterapii
Poradnia Dietetyczna
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia Analityczna
Pracownia Radiologiczna (równie  zdj cia z bów 
i zdj cia pantomogra  czne)
Pracownia USG  (równie  badania Doppler Duplex)
Pracownia Audiometryczna
Pracownia Spirometryczna
Gabinet Nebulizacji
Pracownia KTG
Pracownia EKG
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie 
i naprawa protez z bowych)
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równie  
Poradni  Medycyny Pracy.

ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓ PRACY.

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

Charles Merrill, syn za-
łożyciela Merrill Lynch – 

jednej z najpotężniejszych 
instytucji fi nansowych 

świata, obracającej ak-
tywami w wysokości 2,2 
biliona dolarów, mieszka 

sobie skromnie w jednym 
z bloków na sądeckim 

osiedlu Milenium. Jako 
żołnierz, podczas II wojny 

światowej, nie nacisnął 
spustu karabinu. Dziś 

ma 91 lat i współpracuje 
z Małopolskim Towa-

rzystwem Oświatowym 
w Nowym Sączu. Spe-
cjalnie dla Czytelników 

DTS opowiada niezwykłą 
historię swojego życia.

Rozmowa z CHARLESEM 
MERRILLEM w naszym cyklu 

„Gościnny Nowy Sącz” J STR. 6

Nigdy nie 
nacisnąłem 

spustu karabinu

P O L I T Y K A

Z pokorą podchodzi 
do sukcesów
W październiku był główną twarzą okład-
ki „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Dzi-
siaj piszą o nim wszystkie polskie media, 
bo niedawno Jarosław Kaczyński miano-
wał go szefem sztabu wyborczego Prawa 
i Sprawiedliwości. Tomasz Poręba ze Stróż 
chciał zostać wielkim piłkarzem. Teraz 
jest coraz słynniejszym politykiem. J STR. 3

Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 7

Samba na poddaszu
28-letnia Sheila będzie prawdopodobnie pierwszą Brazylijką pra-
cującą w Nowym Sączu. Jutro zaczyna pracę w firmie Fakro. A 
wszystko dzięki tekstowi w DTS.
  J STR. 2

Tak się promuje region
Radni powiatowi uchwalają rezolucję mającą wspierać sądecką tu-
rystykę, a właśnie zaczęły się już drugie wakacje z rzędu, kiedy na 
głównej linii kolejowej do Nowego Sącza nie kursują pociągi.
  J STR. 2

Rzeczywistość to fikcja
Jak nawet największe porażki można przekuć w sukces, jak być do-
brym szefem, rozwijać swoje zdolności, zarabiać pieniądze, zacho-
wując przy tym honor oraz nauki Kościoła? Drogę wskazuje o. Fa-
bian Błaszkiewicz w swoim audiobooku Jestem legendą – lekcje 
świętego Józefa „egipskiego”.
  J STR. 5

Liderzy do pracy!
- Wiele zależy od operatywności i przebojowości lokalnych liderów. 
To już nie są te czasy, kiedy władza centralna o wszystkim decyduje 
- prof. Bogdan Ney, przekonuje nas, byśmy się nie przejmowali, iż 
Nowy Sącz został zaklasyfikowany do III ligi miast.
  J STR. 8

Obudzić sądeczan 
do twórczego myślenia
- Ofiarowujemy sądeczanom nasz intelekt, czas i wiedzę naszych 
członków. Nie bierzemy dotacji. Dzięki temu czujemy się wolni i nie 
uwikłani w zależności - przekonuje Mieczysław Dziadowicz prezes 
„Sądeckiego Dialogu” z okazji 10-lecia stowarzyszenia.
  J STR. 9



Z drugiej stronyZ drugiej strony
DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   30 czerwca 20112

Tydzień w kalendarzu

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz,  ul. Żywiecka 25.ISSN 2082–209X
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, 
tel. 18 544 64 40, tel./fax. 18 544 64 41

Redaktor naczelny: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko i.legutko@dts24.pl
Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl
Skład: dOtgraf. Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec. 

A TO C IEKAWE.  28–letnia She-
ila będzie prawdopodobnie pierw-
szą Brazylijką pracującą w Nowym 
Sączu. Jutro zaczyna pracę w fir-
mie Fakro. Na razie na okres prób-
ny, ale jeśli się sprawdzi na stanowi-
sku w dziale eksportu, jej zadaniem 
będzie zdobywanie w swojej ojczyź-
nie nowego rynku zbytu dla sądec-
kich okien dachowych.

O mieszkającej od pięciu lat w Li-
manowej – rodzinnym mieście jej 
męża – Sheili pisaliśmy kilka ty-
godni temu. Jej historia była poru-
szająca. Przede wszystkim jednak 
była inspirująca dla łowców no-
wych pracowników firmy Fakro. 
Dosłownie dwie godziny po tym, 
jak DTS trafił do Czytelników, do 
naszej redakcji zadzwoniła szefo-
wa działu kadr firmy Fakro: – Szu-
kamy kontaktu z Sheilą. Być może 
będziemy mieli jej coś do zaofero-
wania – powiedziała nam wów-
czas Beata Martuś–Kołbon.

No i mieli. Dziś już wiemy, że 
po wstępnym szkoleniu Sheila 1 
lipca rozpoczyna pracę w Fakro. 

Jak pisaliśmy, już sama propozy-
cja przywróciła uśmiech na twa-
rzy Brazylijki, która powoli zaczy-
nała tracić nadzieję, że poczuje się 
w Polsce jak u siebie w domu.

– Procedury w naszej firmie są 
takie, że dopiero po okresie prób-
nym będziemy wiedzieć, czy jest 
to osoba, jakiej szukamy – mówi 
dyr. marketingu w Fakro Janusz 

Komurkiewicz. – Nie ukrywamy 
jednak, iż liczymy, że nasza nowa 
pracownica pomoże nam w zdo-
bywaniu brazylijskiego rynku. 
Trochę naszych okien jest już uży-
wanych w Brazylii, ale to dla nas 
rynek, nad którym zaczynamy 
intensywniej pracować.

DTS będzie śledził dalsze losy 
ambitnej Brazylijki. (KCH)

Ślady kilku pokoleń 
w jednym numerze DTS

Niezmiennie, jak zawsze, serdecz-
nie dziękuję za kolejny numer DTS. 
Czytam go zawsze z wielkim zain-
teresowaniem. Od lat nie miesz-
kam na stałe w Sączu, ale poprzez 
swoje korzenie czuję się sądeczan-
ką (…) W przedostatnim DTS (z 9 
czerwca) z przyjemnością odnala-
złam zdjęcie mojej wnuczki, zro-
bione podczas występów szkół-
ki baletowej z Pałacu Młodzieży 
w ramach Teatraliów w Parku 
Strzeleckim.

Z przyjemnością też odnoto-
wałam w „Tygodniu w kalenda-
rzu” o rocznicy powrotu do sądec-
kiego ratusza obrazu Matki Boskiej 
Magistrackiej. Owa Matka Boska to 
kopia Madonny Sykstyńskiej Ra-
faela Santi z Galerii Drezdeńskiej, 
namalowana przez Stanisława Ja-
nowskiego, ofiarowana ratuszowi 
w 1913 r. przez mojego pradziadka, 
burmistrza Władysława Barbackie-
go (…) W tym roku w marcu minęła 

95. rocznica nadania pradziadkowi 
Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Nowego Sącza (…)

Chciałam jeszcze nadmienić, że 
Ada Sari i moja Babunia Maria Bo-
gulska, ukochana córka Władysła-
wa Barbackiego były serdecznymi 
przyjaciółkami. Obydwie były cór-
kami prawników – adwokatów. 
Ojciec Ady Sari był burmistrzem 
Starego Sącza, ojciec Babuni bur-
mistrzem Nowego Sącza. Zacho-
wały się w archiwum rodzinnym 
kartki Ady Sari adresowane do Ba-
buni, pisane z Wiednia z okre-
su jej intensywnej nauki w po-
czątkach kariery. Korespondowały 
ze sobą aż do późnej starości. To 
wspomnienie nasunęło mi się pod-
czas czytania również w „Tygodniu 
w kalendarzu” o rocznicy urodzin 
tej wspaniałej śpiewaczki. Urodzo-
na 29 czerwca 1886, moja Babunia 
ur. 2 września 1886.

Ślę serdeczności
prof. dr hab. MARTA MIZIANTY

Instytut Botaniki im. W. Szafera
Polska Akademia Nauk w Krakowie

30 CZERWCA ( 1659)  król Jan 
Kazimierz wydał tzw. libertację dla 
Grybowa, która stwierdzała, iż ze 
względu na „wielkie spustoszenie 
i widoczne zniesienie miasteczka” 
udziela się Grybowowi zwolnienia 
od podatków na cztery lata.
1  L IPCA ( 1906)  odbyła się pierw-
sza, historyczna wycieczka zor-
ganizowana dla członków To-
warzystwa Tatrzańskiego Beskid 
w Nowym Sączu. Jej trasa wiodła 
przez Piwniczną, Niemcową, Ra-
dziejową i Halę Konieczną do Rytra.
2 L IPCA ( 1353)  z tego dnia po-
chodzi pierwszy pisemny dokument 
o istnieniu miejscowości Tymbark. 
Na mocy tego aktu wydanego przez 
króla Kazimierza Wielkiego, założo-
no miasto o nazwie Jodłowa Góra. 
O lokalizacji osady przesądziły do-
bre warunki obronne – na wysokiej 
skarpie między rzekami Łososiną 
i Słopnicą, wśród szczytów górskich 
Zęzowej, Paproci i Łopienia.
( 1968)  w Ciechocinku zmarła Ada 
Sari (Jadwiga Schayer), znakomi-
ta śpiewaczka sopranowa. Artyst-
ka swoją młodość spędziła w Sta-
rym Sączu. Debiutowała w 1910 r. 
w rzymskim Teatro Nazionale partią 
Małgorzaty w „Fauście”. W 1922 r. 
w Mediolanie odniosła wielki suk-
ces w partii Rozyny w „Cyruliku 
sewilskim”.
3 L IPCA ( 1893)  Stanisław i Jan 
Potoczkowie utworzyli w Nowym 

Sączu Związek Stronnictwa Chłop-
skiego, pierwszą na ziemiach pol-
skich partię ludową reprezentującą 
interesy wsi.
(2004)  w sądeckiej parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa uro-
czyście pożegnano dotychcza-
sowego proboszcza ks. jezuitę 
Kazimierza Ptaszkowskiego. Jego 
funkcję objął ks. Józef Birecki.
4 L IPCA ( 1939)  Towarzystwo 
Dramatyczne w Nowym Sączu ode-
grało swoje 483. przedstawienie pt. 
„Tchnienie szatana”. Był to jedno-
cześnie ostatni spektakl w dwu-
dziestoletniej historii zespołu.
(2005)  zmarł Jan Szewczyk, je-
den z najstarszych sądeczan. Był 
uczestnikiem I wojny światowej, 
obrony Lwowa, walczył w wojnie 
polsko–radzieckiej w 1920 r. Prze-
żył 106 lat.
5 L IPCA ( 1993)  minister rolnic-
twa i gospodarki żywnościowej na-
grodził tytułem „Najciekawszy wy-
rób roku” – Nektar Życia, sok 
wytwarzany w sądeckim Przedsię-
biorstwie Produkcyjno–Handlowym 
„Baritpol”.
6 L IPCA ( 1996)  zmarł Emil Wę-
grzyn – sądecki poeta, historyk, 
krytyk literatury i reżyser teatralny. 
Wiele lat spędził poza Nowym Są-
czem, m.in. wykładając język polski 
na Uniwersytecie Polskim w Wilnie. 
Autor m.in. kilku tomików poetyc-
kich. Ur. 26 stycznia 1930 r.

Na liście bez zmian
Lista 100 najbogatszych Polaków ty-
godnika „Wprost” ani drgnie. Od lat 
sytuacja jest tak stabilna, że najnow-
szy ranking warto odnotować już tyl-
ko z kronikarskiego obowiązku. Tra-
dycyjnie znajdujemy na niej cztery 
sądeckie nazwiska. Najwyżej – rów-
nież tradycyjnie – figurują bracia Jó-
zef i Marian Koralowie (22. miejsce 
– majątek szacowany na 1,2 mld zł), 
dalej Ryszard Florek z rodziną (36. 
miejsce – 600 mln zł), Kazimierz Pa-
zgan (43. miejsce – 500 mln zł) i Ro-
man Kluska (69. miejsce i 300 mln 
zł). I to w zasadzie tyle. Tradycyj-
nie też można by jeszcze dodać, że 
według legendy jedni są skłonni za-
płacić duże pieniądze, by się na tej 
liście znaleźć, a inni chętnie by za-
płacili, byle na liście najbogatszych 
nie widnieć. Jedyną ciekawostką jest 
fakt, iż niezagrożona na liście najbo-
gatszych wydaje się obecność Ro-
mana Kluski, choć od sprzedaży 
Optimusa, czyli od blisko 10 lat, nie 
zajmuje się on już biznesem na dużą 
skalę. Za rok kolejna lista „Wprost”. 
Acha – najbogatszym Polakiem jest 
nadal Jan Kulczyk. (RICH)

Z listów do redakcji

PieniądzeSamba na poddaszu
Nowy komendant Straży

Płk. Janusz Cienciała został komen-
dantem Karpackiego Oddziału Stra-
ży Granicznej w Nowym Sączu. Decy-
zję o mianowaniu go na to stanowisko 
podjął minister spraw wewnętrznych 
i administracji Jerzy Miller na wniosek 
komendanta głównego SG, gen. bryg. 
SG Leszka Elasa. Płk. Cienciała od 2006 
r. był zastępcą komendanta KOSG, a od 
31 marca br. roku pełnił obowiązki ko-
mendanta KOSG.

Droższe przedszkola
Podczas wtorkowej sesji sądec-

cy radni jednogłośnie przyjęli uchwa-
łę o podwyżkach czesnego w miej-
skich przedszkolach. Od września za 
pobyt dziecka w przedszkolu przyjdzie 
zapłacić rodzicom o kilkadziesiąt zło-
tych więcej. Chyba że zdecydują się 
zostawić dziecko tylko na pięć godzin, 
wówczas nie zapłacą nic.

Sądecka Marka Turystyczna
Sześć obiektów turystycznych 

otrzymało certyfikat Sądeckiej Marki 
Turystycznej. Wyróżnienia przyznano 
po raz pierwszy w historii 
powiatu nowosądeckiego. Certyfika-
tem przyznawanym na pięć lat mogą 
się poszczycić: spółka Dwie Doliny Mu-
szyna–Wierchomla, Kolej Gondolo-
wa Jaworzyna Krynicka S.A. w Kryni-
cy–Zdroju, Pasieka Barć w Kamiannej, 
Hotel Perła Południa w Rytrze, Gospo-
darstwo Pasieczne Sądecki Bartnik 
w Stróżach, 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
„U Grzegorza” w Tyliczu.

 „Zabawa” kosztem dzieci
Wandale zdewastowali plac zabaw 

i boisko sportowe przy ul. Broniew-
skiego w Nowym Sączu. Straty szacuje 
się na blisko 4 tys. zł.

Zagłosuj na fi lm Ekonoma
Film uczniów Zespołu Szkół Ekono-

micznych w Nowym Sączu zwyciężył 
lokalny etap konkursu „My Town Mo-
vie”. Do 15 lipca, do godz. 12 trwać bę-
dzie drugi etap – międzynarodowy.

Internauci do tego czasu mogą 
głosować na stronie www.mytown-
movie.com na jeden z sześciu filmów 
wykonanych przez uczniów partner-
skich miast: Guadalajara (Liceum im. 
Antonio Buero Vallejo); Nowy Sącz 
(ZSE); Kiskunhalas (II Liceum im. Fran-
ciszka II Rakoczego – II Rakoczi Fe-
renc); Stryj (Liceum nr 8); Troki (Gim-
nazjum im. Vytautas Magnus); Region 
Molise (Liceum im. Mario Pagano 
w Campobasso). Zwycięzcy konkursu 
pojadą na jednotygodniową wyciecz-
kę do jednego z miast partnerskich, 
której koszty w całości pokryje funda-
cja TGLS. – Zachęcamy wszystkich są-
deczan do oddawania głosów na film 
reprezentujący nasze miasto – mówi 
Iwona Błoch, koordynator projektu 
„My Town Movie”.

Tydzień w skrócie
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Informacje

• korektory postawy, stabilizatory, kszta tki rehabilitacyjne
• artyku y przeciw ylakowe, bezuciskowe,

• wk adki ortopedyczne, podpi tki, kliny na halluksy,
• sprz t toaletowy do piel gnacji osób le cych,

• wyroby przeciwodle ynowe, 
• podk ady nieprzemakalne, wk adki urologiczne, 

• ta my do wicze , pi ki, drabinki,
• poduszki ortopedyczne i herbaciane, 

• nawil acze powietrza, inhalatory,
• zaopatrzenie gabinetów lekarskich

• jednorazowy sprz t medyczny

Sklep czynny od poniedzia ku – pi tku, w godzinach 10-17.
Zapraszamy równie  do zakupów w naszym sklepie internetowym: 

www.monimed.pl

Sklep Medyczny  M O N I M E D   Nowy Sacz ul. ywiecka 36 
oferuje sprz t i wyroby medyczne dla klientów indywidualnych, 

instytucji i gabinetów lekarskich:

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

• Chorób Metabolicznych
• Endokrynologiczna
• Osteoporozy
• Chorób wewn trznych
• Kardiologiczna
• Okulistyczna
• Ginekologiczno-Po o nicza
• Laryngologiczna
• Neurologiczna
• Reumatologiczna
• Chirurgii Ogólnej
• Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
• Chirurgii Naczyniowej
• Medycyny Pracy

DIAGNOSTYKA:

•  USG,
– tarczyca, jama brzuszna, 
sutek, stawy, j dra, 
linianki, w z y ch onne

•  USG naczy  
– COLLOR DOPPLER

• HOLTER EKG
• EKG
• KTG
• CYTOLOGIA
•  PERYMETR – badanie 

pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

•  Okulistyka m.in.
ZA MA, gradówka, 
skrzydlik, plastyka powieki, 
k pki, sondowanie 
i p ukanie kanalików zowych

•  Chirurgia Ogólna m.in.
przepuklina, kaszak, 
w ókniak, t uszczak, 
guzki piersi, ylaki odbytu, 
biopsja mamotomiczna

•  Chirurgia Naczyniowa m.in.
ylaki ko czyn dolnych 

metoda tradycyjna 
i laserowa

•  Chirurgia Urazowo-
-Ortopedyczna m.in.
ARTROSKOPIA, cie  
kana u nadgarstka, haluks, 
usuni cie zespolenia, 
wrastaj cy paznokie

NZOZ „OSTEODEX” 
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy 

i Chorób Kostno-Stawowych
 ul. Grunwaldzka 62, 33-300 NOWY S CZ

tel. 18 547-51-62,   fax 18 547-51-63
osteodex@op. pl,   www.osteodex.pl

•  BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:
KR GOS UP, BIODRO-SZYJKA 
KO CI UDOWEJ

OSTEOPOROZA

R E K L A M A

GABINET TERAPII
NATURALNYCH

Intensywna promocja regionu
„Powtórka z rozrywki” to oczywiście program satyrycz-
ny w Programie III Polskiego Radia, ale to, co się dzieje na 
sądeckim szlaku kolejowym, to też powtórka z rozrywki, 
z tą różnicą, że nie do śmiechu, ale do łez. Dokładnie przed 
rokiem dojazd pociągiem do Nowego Sącza (i dalej) stał 
się niemożliwy, bo okrutna powódź zwijała tory jak kłę-
bek wełny. U progu kolejnych wakacji pomiędzy Tarnowem 
a Stróżami znowu pociągi nie jeżdżą, choć żadnej powodzi 
nie było. Jest to kolejna okazja, by reklamować się w Polsce 
hasłem sprzed lat: „Zwiedzajcie ziemię sądecką” – teraz 
dodając jeszcze: jeśli zdołacie tu dotrzeć. Za kilka lat naj-
popularniejszym sposobem wypoczynku na Sądecczyźnie 
będą ekstremalne obozy przetrwania, których uczestni-
cy będą próbowali jakoś przebić się na ten najbardziej nie-
dostępny w Polsce teren. Już nie bagna nad Biebrzą będą 
tym miejscem w środku Europy, gdzie można zabłądzić, ale 
Nowy Sącz z przyległościami. Pięknie się w ten wakacyj-
ny paraliż komunikacyjny wpisała Rada Powiatu Nowosą-
deckiego, która właśnie uchwaliła „stanowisko w sprawie 
działań służących rozwojowi turystyki w powiecie”. I co ta-
kiego należy – zdaniem Rady – zrobić, by turystyka się roz-
wijała? „Podjąć intensywne działania służące perspekty-
wicznemu rozwojowi” – czytam w stanowisku Rady. Czyli 
co konkretnie należy zrobić i o co apeluje Rada? „Apeluje-
my o podjęcie intensywnych działań zmierzających do po-
prawy infrastruktury komunikacyjnej” – czytamy dalej i tak 
możemy sobie czytać aż uśniemy. Najważniejsze, że apel 
nie pozostał bez echa. Kolejarze podjęli intensywne działa-
nia i tradycyjnie odcięli na lato Sądecczyznę od świata. To 
się nazywa promocja regionu! (KCH)

SMS

POLITYKA.  W październiku był główną 
twarzą okładki „Dobrego Tygodnika Sądec-
kiego”. Dzisiaj piszą o nim wszystkie pol-
skie media, bo niedawno Jarosław Kaczyń-
ski mianował go szefem sztabu wyborczego 
Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Poręba ze 
Stróż chciał zostać wielkim piłkarzem. Teraz 
jest coraz słynniejszym politykiem.

– Ostatnie lata upłynęły mi na pra-
cy w Parlamencie Europejskim. To był 
czas uczenia się, zbierania doświadczeń 
i szukania pomysłu na życie. Dzięki tej 
pracy chciałem wiedzieć więcej o sobie 
– czy podołam pewnym obowiązkom, czy 
wystarczy mi determinacji – mówił 38–
letni Tomasz Poręba w wywiadzie dla na-
szego tygodnika. Teraz już zna odpowiedź 
na to pytanie, bowiem prezes PiS posta-
wił właśnie na niego w kierowaniu jesien-
ną kampanią wyborczą, choć do wyboru 
miał wielu doświadczonych polityków.

– Chciałem wyjechać do Brukseli, by 
pracować w ramach delegacji PiS do 
Parlamentu Europejskiego – opowia-
dał nam jesienią Poręba. – I to się uda-
ło, zdałem egzaminy, otrzymałem kate-
gorię A i przez pięć lat pracowałem jako 
doradca w komisji spraw zagranicznych 
w grupie Unia na Rzecz Europy Narodów, 
do której należało Prawo i Sprawiedli-
wość. Mój późniejszy start w wyborach 

był naturalną konsekwencją zebranych 
doświadczeń i przygotowania.

Do Europarlamentu wystartował 
z Podkarpacia, bo jego żona pochodzi 
z Mielca, a w wyścigu do Brukseli poko-
nał byłego przewodniczącego „Solidar-
ności” Mariana Krzaklewskiego. Dostał 
85 tys. głosów. Na Sądecczyźnie był nie-
mal nieznany, a na markę nazwiska Po-
ręba w polityce pracował głównie jego oj-
ciec Antoni – były przewodniczący Rady 
Gminy Grybów. Tomasza kojarzyli głów-
nie piłkarscy kibice, bowiem przewijało 
się w relacjach z meczów Kolejarza Stró-
że. I choć rodzinny dom Tomasza Poręby 
znajduje się kilkaset metrów od stadionu 
Kolejarza, w Stróżach z PiS–em kojarzony 
był dotychczas wyłącznie senator Stani-
sław Kogut. Młody polityk był nastawio-
ny raczej krytycznie do słynnego działa-
cza ze swojej miejscowości:

– Grałem w klubie, którego preze-
sem był wówczas mój tata. Było może 
dużo skromniej, ale chyba normalniej. 
Z panem senatorem Kogutem nigdy nie 
miałem żadnych wspólnych działań, 
inicjatyw ani łączących nas tematów. 
Świat kontaktów towarzysko–bizneso-
wych Stanisława Koguta nie jest moim 
światem.

Dziś obaj panowie wypowiada-
ją się o sobie dużo cieplej, choć Tomasz 

Poręba zapracował już na opinię par-
tyjnego wilczka, który miał swój istot-
ny udział w wykluczeniu z partii Marka 
Migalskiego.

– Gdzie będę za kilka lat? Nie wiem. 
Bruksela jest miejscem, gdzie realizu-
ję się jako człowiek i gdzie czuję się jak 
w domu. Z jednej strony mam poczu-
cie swojej wartości, z drugiej jednak 
z ogromną pokorą podchodzę do tego, 
co mnie spotkało. Nie epatuję się tym 
nadmiernie – zapewniał osiem miesięcy 
temu. Ci którzy go dobrze znają są prze-
konani, że woda sodowa mu nie grozi. Na 
razie musi się zmierzyć nie tylko z we-
wnątrzpartyjnymi tarciami i ambicjami, 
ale też z krytycznymi artykułami i nie-
wybrednymi komentarzami internau-
tów. Wcześniej mógł czytać co najwyżej 
niepochlebne relacje prasowe ze swoich 
piłkarskich występów, ale jak twierdzi 
i to się przydało:

– Piłka nożna nauczyła mnie po-
kory, nauczyła mnie smaku porażki 
i radości wygrywania, godzenia się 
z bólem, radzenia sobie z wysiłkiem, 
nauczyła mnie samodyscypliny. Dzię-
ki sportowi udało mi się wyrobić w so-
bie wiele cech, które są pomocne w ży-
ciu, również w polityce – przekonuje 
Tomasz Poręba.

(MOL)

Z pokorą podchodzi do sukcesów
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Dorota Hedwig, prezes Polskiego To-
warzystwa Walki z Mukowiscydozą 
została laureatką III edycji konkur-
su Społecznik Roku, którego orga-
nizatorem jest „Newsweek Polska”, 
a partnerem Polsko–Amerykańska 
Fundacja Wolności. Tytułem Spo-
łecznika Roku 2010 mogą pochwa-
lić się również Bożena Kiemysto-
wicz, prezes Stowarzyszenia Europa 
Donna, oraz Bożena Mściwujewska–
Kruk – redaktor „Almanachu Mu-
szyny”. Są laureatkami konkursu or-
ganizowanego przez Stowarzyszenie 
Nowosądecka Wspólnota.

Kwestionariusz 
„Społecznika Roku 2010”

Imię i nazwisko: Bożena 
Kiemystowicz
Data i miejsce urodzenia: 4 marca 
1958r., Zakopane
Rodzina: mąż – poeta, nauczyciel 
i dziennikarz, córka – mgr politolo-
gii, studentka dziennikarstwa na UJ;
Wykształcenie: średnie; obecnie stu-
dentka II roku politologii w WSB–
NLU, kierunek: administracja i służ-
by publiczne;
Wykonywany zawód: pracownik 
umysłowy;
Moją pasją jest: praca społeczna 
szczególnie na rzecz kobiet;
Gdybym miała do wydania milion 
złotych, kupiłabym: na pewno sporą 
część przekazałabym na cele chary-
tatywne. Kupiłabym „dobre” auto, 
które byłoby pomocne w mojej 

działalności, tzn. jeździłabym na 
spotkania z kobietami, aby szerzyć 
wiedzę nt. profilaktyki raka piersi.
Najwięcej czasu zabiera mi: obec-
nie studia;
Na rzecz innych działam, bo: lubię 
pomagać innym, jeśli tylko mam ta-
kie możliwości;
Nagroda Społecznik Roku to dla 
mnie: wyróżnienie; zadowolenie, że 
inni dostrzegają moją pracę; pro-
mocja Stowarzyszenia Europa Don-
na, a przede wszystkim mobilizacja, 
impuls do dalszej działalności.

Kwestionariusz 
„Społecznika Roku 2010”

Imię i nazwisko: Dorota Hedwig;
Data i miejsce urodzenia: 12 grudnia 
1968r., Nowy Sącz;
Rodzina: mąż Jarosław, dzieci: Grze-
gorz (23 l.), Maciej (21), Szymon (19), 
Julia (8);
Wykształcenie: średnie;
Wykonywany zawód: prowadzę wła-
sną firmę;
Moją pasją jest: kajakarstwo gór-
skie i pomoc na rzecz chorych na 
mukowiscydozę;
Gdybym miała do wydania mi-
lion złotych, kupiłabym: sprzęt re-
habilitacyjny dla chorych na 
mukowiscydozę;
Najwięcej czasu zabiera mi: praca;
Na rzecz innych działam, bo: sama 
borykam się z problemem mu-
kowiscydozy. Chorują moje dzie-
ci. Jedna z córek zmarła z powodu 

mukowiscydozy. Siłą rzeczy przesią-
kłam tym i zaangażowałam w pomoc; 
Nagroda Społecznik Roku to dla 
mnie: dostrzeżenie problemu 
mukowiscydozy. 

Kwestionariusz 
„Społecznika Roku 2010”

Imię i nazwisko: Bożena 
Mściwujewska–Kruk
Data i miejsce urodzenia: 16 kwiet-
nia 1950r., Wrocław;
Rodzina: mąż Ryszard, córka Dorota 
(30 l.) i zięć Piotr;
Wykształcenie: wyższe, absolwentka 
AGH, kierunek górnictwo;
Wykonywany zawód: prowadzę 
działalność w zakresie gastronomii;
Moją pasją jest: rodzina, Muszyna, 
przez duże M, i snooker;
Gdybym miała do wydania milion 
złotych, kupiłabym: zafundowałabym 
basen na Zapopradziu – kryty, bo lu-
bię pływać nie tylko latem. Choć nie 
wiem, czy milion wystarczy.
Najwięcej czasu zabiera mi: korekta 
„Almanachu Muszyny”;
Na rzecz innych działam, bo: mam 
taką harcerską duszę, tak zostałam 
wychowana. Uważam, że trzeba po-
zostawić po sobie pewne niemate-
rialne dobra. Materialne – jeśli ma 
się taką możliwość – oczywiście też. 
Nagroda Społecznik Roku to dla 
mnie: po pierwsze ogromne zasko-
czenie, bo nigdy nie działałam dla 
nagród, po drugie ogromna radość 
i zobowiązanie do dalszej pracy. 

WSPOMNIENIE .  Kilka tygodni 
temu, na wniosek dyrektora Ma-
łopolskiego Centrum Kultury „So-
kół” Antoniego Malczaka, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego 
przyznał Katarzynie Załuskiej Od-
znakę Honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Tego wyróżnienia 
Kasia już nie zdążyła odebrać. 20 
czerwca zmarła miłośniczka i znaw-
czyni kina, organizatorka Festiwalu 
Filmowego „Ludzie Kina” i Młodzie-
żowej Akademii Filmowej. 

– W pamięci wszystkich pra-
cowników Małopolskiego Cen-
trum Kultury SOKÓŁ pozosta-
nie Kasią. Tak się o niej mówiło. 
Delikatna, elegancka kobieta, 
uśmiechnięta, pochłonięta ki-
nem i filmem, bo to była jej ży-
ciowa pasja. A przy tym nie-
zwykle dzielna, cierpliwie 
zmagająca się z ciężką choro-
bą – tak wypowiadają się na te-
mat Katarzyny Załuskiej jej kole-
dzy z pracy. – Jeszcze niedawno 
była z nami na pikniku w Stró-
żach. Jeszcze niedawno cieszyła 
się z bardzo udanej szóstej edy-
cji Festiwalu Filmowego „Lu-
dzie Kina”. Nikt z nas nie przy-
puszczał, że to będzie jej ostatni 
festiwal. 

Katarzyna Załuska urodziła 
się 9 kwietnia 1973 r. w Krako-
wie. Była absolwentką Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego (ukończy-
ła kulturoznawstwo, specjalność 
– filmoznawstwo). Wcześniej 
uczęszczała do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Adama Mickiewicza 
i do I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Długosza w No-
wym Sączu. Po studiach praco-
wała kolejno w Sądeckiej Strefie 
Usług Publicznych, w Centrum 
Informacji Kulturalnej i redakcji 
informatora kulturalnego „Kar-
net” w Krakowie, w redakcji 
miesięcznika „Architektura and 
Biznes” w Krakowie. W sierpniu 
2004 r. trafiła do Małopolskiego 

Centrum Kultury Sokół, gdzie 
objęła funkcję starszego instruk-
tora ds. upowszechniania sztu-
ki filmowej.

– Katarzyna Załuska była 
współautorką Encyklopedii 
Kina wydanej w 2003 r. Jako fil-
moznawca w pracy zawodo-
wej była inicjatorką wielu am-
bitnych i znaczących projektów 
w zakresie upowszechniania 
kultury filmowej – wspomi-
na dyrektor MCK „Sokół” Anto-
ni Malczak.

Z okazji wielkiego jubileuszu 
100–lecia Kina SOKÓŁ w Nowym 
Sączu Katarzyna Załuska zorga-
nizowała przegląd poświęcony 
klasyce kina. Podczas niektórych 
imprez umiejętnie łączyła sztu-
kę filmową z koncertami i spek-
taklami. Sporym powodzeniem 
cieszył się zainspirowany przez 
nią cykl muzyczno–filmowy: 
„Muzycznie i filmowo trochę 
nietypowo, koncert–turniej pol-
skiej muzyki filmowej czyli… po-
jedynek na instrumenty”. 

FOT I ŹRÓDŁO: MCK „SOKÓŁ”

Społecznicy Roku 2010 Ostatni Festiwal Kasi
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Organizujemy bankiety, imprezy 
okoliczno ciowe, a tak e szkolenia.

„Poczekalnia” sprawi, e czekanie nabiera 
innego wymiaru. Tu mi o sp dzisz czas z ca  

rodzin . Do dyspozycji klientów specjalny k cik 
dla dzieci, a dla melomanów pianino. 

Odwied  nowo otwart  restauracj  „Poczekalnia” i zakosztuj prawdziwej w gierskiej 
kuchni. W menu odnajdziesz równie  dania w oskie oraz polskie. Mamy te  propozycje 

dla tych, którzy preferuj  zdrowe i ekologiczne jedzenie. Oferujemy przy tym du y 
wybór win i naturalnych soków. Nie musisz sztywno trzyma  si  karty, mo esz stworzy  

tak e w asn  kompozycj , odkrywaj c z „Poczekalni ” swój talent i smak.

Restauracja „Poczekalnia” 
ul. Nawojowska 30 Nowy S cz
Tel. 18 414 99 41, 
tel. kom. 789 269 211
e-mail
restauracja@poczekalnians.pl
www.poczekalnians.pl 

OTWARTE 
OD 18 CZERWCA!

R E K L A M A

NOWOŚCIE  WYDAWNICZE.  Jak 
nawet największe porażki moż-
na przekuć w sukces, jak być do-
brym szefem, rozwijać swoje zdolno-
ści, zarabiać pieniądze, zachowując 
przy tym honor oraz nauki Kościo-
ła? Drogę wskazuje o. Fabian Błasz-
kiewicz w swoim audiobooku Jestem 
legendą – lekcje świętego Józefa 
„egipskiego”.

Jako ksiądz, o. Fabian, znany nie 
tylko młodzieży jako DJ Fabs, często 
spotykał się z biznesmenami, któ-
rzy zadawali mu pytanie, czy to, co 
robią, jest zgodne z wiarą chrześci-
jańską. Zastanawiają się, jak prowa-
dzić biznesy, nie służąc mamonie. 
To zainspirowało kapłana do stwo-
rzenia „lekcji”. 

– I kryzys gospodarczy, któ-
ry ujawnił również wiele kryzy-
sów osobistych – mówił podczas 
promocji audiobooka w kościół-
ku kolejowym. Swoje rozważania 
oparł o biblijną historię św. Józefa 
egipskiego. Jego życie obfitowało 
w skrajne doświadczenia: sprzeda-
ny do niewoli przez własnych braci 
próbuje stanąć na nogach, a gdy już 
prawie mu się to udaje – żona jego 
pana oskarża go o gwałt i wtrąca do 
więzienia. I z tej sytuacji udaje mu 
się wyjść z twarzą – ostatecznie sta-
je się zarządcą Egiptu.

Na promocji audiobooka obec-
ny był m.in. Roman Kluska, twór-
ca Optimusa. Wysłuchał wcześniej 
„lekcji” i chciał podzielić się swo-
imi doświadczeniami jako przed-
siębiorca. Opowiadał o swoich 
trudnych doświadczeniach: m.in. 

fałszywym oskarżeniu o mal-
wersacje podatkowe, pobycie 
w więzieniu.

– Moje działania nigdy nie były 
podejmowane dla pieniędzy. A że 
przy okazji rozwoju firmy, zasilały 
moje konto, to tylko cieszyło. Tym-
czasem zrobiono ze mnie najgroź-
niejszego przestępcę. Na oczach ro-
dziny skuto w kajdanki, odebrano 
wszystko. W więzieniu zrozumia-
łem, że cała otaczająca mnie rze-
czywistość to fikcja. Trzeba było 
cierpienia, aby inaczej zbudować 
swój świat i zrozumieć, że jedyną 
stałą w życiu jest kochający Bóg 
– przekonywał Roman Kluska.

O. Błaszkiewicz przedstawia 
uniwersalne prawdy. I nie prze-
biera przy tym w słowach. Do tego 
stopnia, że jeden z promocyjnych 
clipów audiobooka usunięto z por-
talu Facebook.

– Pada w nim zdanie, że ludzie 
biedni służą mamonie jak psy. Po-
dejrzewam, że uznano to za treść 
obraźliwą i dlatego zablokowano. 
Tymczasem jest ono wyjęte z kon-
tekstu. Nie chciałem obrażać ludzi 
biednych. Wręcz przeciwnie sta-
ję w ich obronie, ale na życie trze-
ba patrzeć trzeźwo. Fakt, że ktoś 
jest biedny, nie usprawiedliwia go 
przed podejmowaniem pewnych 
działań – wyjaśnia o. Fabian. Do-
daje przy tym, że i Jezus nie utoż-
samiał się z biedotą... 

Audiobook Jestem legendą 
– lekcje świętego Józefa „egip-
skiego” można nabyć na stro-
nie internetowej wydawnictwa 
MO–RECORDS. (PEK)

B IZNES.  Za piętnaście miesię-
cy zostanie oddany do użytku bu-
dynek sądeckiego Parku Techno-
logicznego przy ul. Tarnowskiej. 
Od tygodnia Miasteczko Multime-
dialne funkcjonuje już pod nazwą 
MMC Brainville. Dzięki temu budo-
wany ośrodek innowacji i rozwoju 
biznesu będzie mógł rywalizować 
na poziomie międzynarodowym 
– przekonuje dyrektor projektu 
Krzysztof Wnęk.

Tym sposobem Miasteczko Multi-
medialne rozpoczęło decydującą 
ofensywę mającą przyciągnąć do 
projektu nie tylko lokalne firmy.

– MMC Brainville wprowadza 
do biznesu nową jakość, której 

ideą jest wsparcie organizacyjne, 
inwestycyjne dla firm i przedsię-
biorców z obszaru multimediów 
– mówi Krzysztof Wnęk. – Jest 
zasadnicza różnica między biu-
rowcem a parkiem technologicz-
nym. W biurowcu jest się tylko 
najemcą, a obecność w parku po-
woduje, że jest się partnerem par-
ku. Ten ma zaś sprawić, by firma 
się rozwijała.

Ruszył już proces wynajmu po-
wierzchni biurowej w budynku 
MMC Brainville. Do dyspozycji 
klientów będą m.in. laboratoria 
IT, multimedialne zaplecze kon-
ferencyjne, ale też infrastruktura 
wspierająca – kantyna, kawiar-
nia, studio fitness. (ICZ)

Saczka dyrektorem 
sądeckiego ZUS

Od jutra (1 lipca) 
Oddział ZUS w No-
wym Sączu będzie 
miał nowego dyrek-
tora. Stanowisko to 
obejmie Krzysztof Sacz-
ka, pełniący dotychczas funkcję za-
stępcy dyrektora Oddziału. Zastąpi na 
tym stanowisku Andrzeja Janusze-
wicza, który po półrocznym pobycie 
w Nowym Sączu wraca do Centra-
li ZUS w Warszawie.

Krzysztof Saczka ma 41 lat i jest 
rodowitym sądeczaninem. Ukończył 
Politechnikę Krakowską na Wydziale 
Inżynierii Elektronicznej i Kompute-
rowej oraz Akademię Górniczo–Hut-
niczą w Krakowie na Wydziale Elek-
trotechniki Automatyki Informatyki 
i Elektroniki, a także studia podyplo-
mowe w obszarze zarządzania pro-
jektami na Wydziale Zarządzania 
AGH w Krakowie. Wcześniej praco-
wał m.in. w ZNTK Nowy Sącz oraz SP 
ZOZ w Nowym Sączu. Od 10 lat zwią-
zany jest zawodowo z nowosądec-
kim Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Nowak z absolutorium 
14 głosami „za” Rada Miasta 

udzieliła absolutorium prezydentowi 
Nowego Sącza Ryszardowi Nowako-
wi. 9 radnych wstrzymało się od gło-
su. Prezydent przyznał, że plany bu-
dżetowe nie zostały wykonane w stu 
procentach. Tłumaczył się oszczęd-
nościami przetargowymi. Docho-
dy budżetu miasta za rok 2010 zre-
alizowano ogółem w wysokości 364 
270 788,04 zł, co stanowi 96,9 proc. 
założeń planowych, w tym dochody 
bieżące w wysokości 344 473 663,05 
zł, co stanowi 98,3 proc. założeń 
planowych oraz dochody majątko-
we w wysokości 19 797 124,99 zł, tj. 
76,9 proc. założeń planowych. Wy-
datki ogółem budżetu miasta za 2010 
r. zrealizowano w wysokości 384 268 
308,64 zł, co stanowi 95,6 proc. pla-
nu rocznego, tj. o 4,4 proc. poniżej 
założeń planowych.

Rzeczywistość to fikcja

Ojciec Fabian 
Błaszkiewicz, 
podpisuje 
egzemplarze 
autorskie

Miasteczko z nową marką Krótko

Kędy chadza czujny obywatel
Nazwiska czterech sądeckich biznesmenów zdobią listę 100 najbo-
gatszych przedsiębiorców tygodnika Forbes. Przewodzi im lodowy po-
tentat – Józef Koral (z rodziną). A czy ktoś pamięta głośny niegdyś 
temat wstrzymania rozbudowy ich zakładu? Właśnie wówczas, kie-
dy pięły się w górę mury dzisiejszego centrum logistyczno – admini-
stracyjnego firmy, pewien obywatel postanowił przejść do historii ni-
czym grecki szewc Herostrates (żądza sławy pchnęła go do spalenia 
świątyni Artemidy w Efezie, uchodzącej za jeden z 7 cudów antycz-
nego świata). Może dzieło zniszczenia przez sądeckiego mitomana 
nie było aż tak tragiczne, ale sporo krzywdy wyrządziło. Tenże rodzi-
my esteta zauważył bowiem, iż przechadzając się bulwarami nad Ka-
mienicą nie widzi ruin zamku. Powodem niedowidzenia nie była wada 
wzroku, lecz zbyt wysoka – jego zdaniem – bryła koralowego gmachu. 
W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku – z gatunku „uprzejmie 
donoszę” – postanowił nadać sprawie bieg. Najpierw administracyj-
ny, potem prokuratorski. Budowę wstrzymano na długo. Drobiazgo-
we śledztwo wykazało, że w toku inwestycji budynek urósł aż (!) o 50 
centymetrów. W międzyczasie bracia Koralowie rozwijali kolejne fi-
lie, a sądecka czekała na zakończenie wyjaśniających procedur. Ze 
skutkiem wiadomym. Do dziś nie produkuje się tu lodów, choć za taki 
symbol lodowego imperium Nowy Sącz powszechnie uchodzi. Posta-
nowiliśmy podzielić się tą wspominkową refleksją, gdyż idąc niedaw-
no promenadą wzdłuż Kamienicy dostrzegliśmy straszną szpetotę 
w postaci stadionowych jupiterów, które koszmarnie psują artystycz-
ną perspektywę starówki, „dekomponując wysublimowaną kontem-
plację panoramy miasta”. Na szczęście tamten facet od donosu na 
Korali, spaceruje już chyba innymi ścieżynami.

(JARO)

SMS
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Gościnny Nowy Sącz

ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!

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

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

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

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

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

R E K L A M A

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

Merrill Lynch & Co to instytucja finanso-
wa doskonale znana nie tylko tym, którzy 
interesują się notowaniami na nowojor-
skiej giełdzie. Jest ona obecnie czę-
ścią Bank of America i obraca aktywami 
w wysokości 2,2 biliona dolarów (dwu-
dziestokrotność budżetu Polski). Tę fir-
mę założył Pana ojciec. Jak to się stało, że 
nie poszedł Pan w jego ślady, tylko wy-
brał świat edukacji i filantropii?

Jako młody chłopak miałem lewi-
cowo–demokratycznych nauczycieli, 
podczas gdy mój ojciec był konserwa-
tywnym republikaninem. Ukształto-
wał mnie więc system wartości zu-
pełnie różny od tego, w którym na 
co dzień żyłem. W dzieciństwie rzad-
ko ojca widywałem, bo jego świat 
był w Nowym Jorku, czasami w San 
Francisco. Moi rodzice rozwiedli się, 
zanim przyszedłem na świat. Mieli-
śmy posiadłość w miejscowości wy-
poczynkowej Southampton na Long 
Island, około 100 mil od Nowego 
Jorku. Żyliśmy w olbrzymim domu, 
w którym było zatrudnionych sied-
miu ciemnoskórych służących. To był 
świat ludzi sukcesu, w którym trze-
ba było być wysportowanym, świet-
nie tańczyć i być towarzyskim. Ja się 
w tym świecie nie czułem dobrze. 
Miałem wielu znajomych spoza tej 
śmietanki towarzyskiej i oni bardziej 
mnie pociągali. Cały mój okres dora-
stania upłynął na poszukiwaniu swo-
jej własnej drogi, budowania własne-
go, niezależnego życia. Jakby ktoś się 
mnie spytał, dlaczego zainteresowa-
łem się Polską, to jedną z odpowie-
dzi byłoby, żeby jak najdalej uciec od 
świata mojego ojca.
Zdecydował Pan, że pieniądze, któ-
re odziedziczył, zainwestuje w edukację 
i budowanie demokracji w krajach, któ-
re nie mają takich doświadczeń. Któ-
re z tych inwestycji uważa Pan za naj-
bardziej owocne? O których mógłby Pan 
powiedzieć – tak, to był dobry interes 
– prawdziwy strzał w dziesiątkę?

Z dwóch powodów sporo fundu-
szy przekazałem na edukację czar-
noskórych. Po pierwsze mój ojciec 
pochodził z Południa, konkretnie 
z Florydy, i siłą rzeczy miałem kon-
takt z ludźmi stamtąd. Przeznaczyłem 
więc pokaźne środki na kilka szkół 
dla amerykańskich Afroameryka-
nów w Atlancie. Na Harwardzie, gdzie 
studiowałem, była nieliczna grupa 
czarnoskórych studentów, ale to był 
uniwersytet głównie dla ludzi z wyż-
szych warstw społecznych i ogrom-
nie trudno było im się tam przebić.
Czy kiedykolwiek odczuwał Pan brak 
pieniędzy?

Raczej nie. Byłem żołnierzem przez 
ponad trzy lata i oczywiście otrzymy-
wałem żołd jako żołnierz, ale mia-
łem też wystarczającą ilość pieniędzy 
w banku. Po swoim ojcu odziedziczy-
łem zdyscyplinowanie w ich wyda-
waniu. Ojciec swoją karierę zaczynał 
jako biedny młodzieniec z Florydy, 
stopniowo zakładając firmę Merrill 
Lynch i sieć supermarketów Safe-
way, która w 1931 r. posiadała już 350 
sklepów. Zawsze podziwiałem jego 
zaangażowanie w działalność cha-
rytatywną. Swoją zaczynałem ostroż-
nie – zawsze starannie dobierałem 
cele, na które przekazywałem datki. 

Wybierałem szkoły, które poważnie 
traktowały sprawę równości. Wie-
rzę, że również moje dzieci, a mam 
ich pięcioro i 18 wnucząt, odziedzi-
czą wraz z majątkiem zamiłowanie 
do filantropii. 
Czytałem, że na Pańskiego ojca mówio-
no „Good time Charlie” – Charlie, któ-
ry lubi dobrą zabawę. Dlaczego go tak 
nazywano?

Uważam, że to jest dla niego 
krzywdzące określenie, on się z nim 
nie zgadzał i ja również. Ciężko pra-
cował i przeznaczał ogromne ilości 
pieniędzy na cele charytatywne – ko-
ścioły, szkoły, uniwersytety. 
Ale na pewno Pan żyje skromniej. Kiedy 
przyjeżdża Pan do Nowego Sącza miesz-
ka Pan w małym mieszkaniu w bloku 
jak większość Polaków. Jaki był Pański 
pierwszy kontakt z Polską?

Teraz wydaje się to szalone, ale 
latem 1939 r. z moim najlepszym 
przyjacielem przylecieliśmy do Eu-
ropy, w Paryżu wynajęliśmy samo-
chód i pojechaliśmy najpierw do Ber-
lina (ciekawiło mnie, jak naprawdę 
wyglądają ci źli Niemcy), później do 
Gdańska, Warszawy, Krakowa, Pragi, 
a następnie pojechaliśmy aż do Ru-
munii i Bułgarii, a w drodze powrot-
nej przejeżdżaliśmy przez Jugosławię. 

Nasza podróż zakończyła się pod ko-
niec sierpnia, więc na kilka dni przed 
rozpoczęciem II wojny światowej. 
Pierwszą ofiarą wojny była Polska 
i urzekło mnie bohaterstwo Polaków, 
przywiązanie i lojalność wobec kraju, 
który został zaatakowany przez dwa 
mocarstwa zdeterminowane, aby ze-
trzeć go z mapy Europy.
Rozpoczęła się zawierucha wojenna, 
która wciągnęła również Pana.

Po zaatakowaniu Stanów Zjedno-
czonych przez Japonię wstąpiłem do 
armii kanadyjskiej, gdyż uważałem, 
że Kanadyjczycy wchodzący w skład 
wojsk brytyjskich, będą traktować 
wojnę poważniej niż Amerykanie. 
Swoją drogą, bardzo mi się podobał 
mundur armii kanadyjskiej. Po je-
denastu miesiącach doszedłem do 
wniosku, że obywatel Stanów Zjed-
noczonych powinien jednak służyć 
w armii amerykańskiej, więc się do 
niej przeniosłem. Zostaliśmy wysłani 
do Afryki północnej i poprzez Maro-
ko, Algierię oraz Libię dotarliśmy do 
południowych Włoch. Służyłem wte-
dy w piechocie, w 36. Dywizji i pod-
czas lądowania we Włoszech zosta-
łem ranny. Był to dla mnie powód do 
dumy, dostałem za te rany oznacze-
nie wojskowe.
Jakie wydarzenie w Pana życiu wywarło 
na Panu największe wrażenie?

Najważniejszym dniem w moim 
życiu był właśnie dzień lądowania we 
Włoszech, gdzie znalazłem się jako 
szeregowiec piechoty pod ogłusza-
jącym ostrzałem artylerii niemiec-
kiej. Byliśmy pierwszymi amerykań-
skimi żołnierzami, którzy wkroczyli 
do Włoch. 
Co Pan pamięta z tego dnia?

Podpłynęliśmy do brzegu małymi, 
dziesięcioosobowymi łódkami i ude-
rzyło mnie niezwykłe piękno okoli-
cy, w której się znaleźliśmy. Było to 
gdzieś na południe od Neapolu. Słoń-
ce, piękny piasek, morze i świstające 

wokół kule z niemieckich karabinów. 
Podczas mojej wojaczki ani razu nie 
nacisnąłem na spust karabinu, ani 
razu nie miałem kontaktu z niemiec-
kimi żołnierzami z wyjątkiem jeńców 
wojennych.
Spotkał Pan wtedy w Afryce lub we Wło-
szech jakichś polskich żołnierzy?

W Afryce sobie nie przypominam, 
ale spotkałem polskich żołnierzy we 
Włoszech. Były z nami, o ile dobrze 
pamiętam, dwie polskie dywizje.
Co odróżnia Polskę od innych krajów, 
które Pan zna?

Dramatyczna i bohaterska hi-
storia. Fakt, że Polacy umieli prze-
brnąć przez ciężkie czasy zaborów, 
II wojny światowej i komunizmu, 
zachowali swoją tożsamość i umie-
li się wybić na niepodległość. Dla-
tego kiedy studiowałem na Ha-
rvardzie, starałem się poznać jak 
najwięcej Polaków. Poznałem ich 
również wielu podczas służby woj-
skowej w armii kanadyjskiej. Polska 
stała się z czasem bardzo ważną czę-
ścią mojego życia.
Czy jest coś, co Pana u nas denerwuje?

Język jest bardzo trudny. Zdarza-
ły się przypadki antysemityzmu. Pod 
koniec wojny poznałem w Polsce 13–
letniego żydowskiego chłopaka…
Czy to był Bernard Rosnar?

Tak, pomogłem mu wyjechać do 
Ameryki, mieszkał ze mną, z moją 
żoną i córką, opłaciłem mu naukę 
w amerykańskiej szkole, a potem stu-
dia. Mieszka obecnie w Kalifornii, 
czasami się kontaktujemy. Została 
nawet napisana o tym książka „Nie-
zwykła przyjaźń – z drugiej strony 
holocaustu”.
 Czuje się Pan zapewne człowiekiem 
spełnionym.

Brałem życie takim, jakie jest i sta-
rałem się jak najlepiej wykorzystać to, 
co dał mi los.

Rozmowa i tłumaczenie z języka 
angielskiego PIOTR GRZEŚKÓW

Nigdy nie nacisnąłem spustu karabinu
ROZMOWA z CHARLESEM MERRILLEM – 91–letnim filantropem, nauczycielem, pisarzem, od lat związanym z Małopolskim 
Towarzystwem Oświatowym w Nowym Sączu

Charles Merrill z autorem wywiadu
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Z 
 czasów za-
mierzchłego PRL-
–u przypomniała 
mi się pewna za-
bawna anegdot-
ka. Otóż w ramach 

turnusu wczasów pracowniczych, 
z dalekiego wybrzeża udawała się 
w góry grupa stróżów, zwanych 
popularnie dozorcami, a mniej 
popularnie cieciami. Niezoriento-
wani w tutejszej topografii popro-
sili konduktora, by ten obudził ich, 
jak będą dojeżdżać do celu, czy-
li bodaj gdzieś w okolice Piwnicz-
nej. Gdy jednak pociąg zbliżał się 
do Stróż, kierownik składu sta-
rym kolejarskim zwyczajem zawo-
łał w głos: „Stróżeee wysiaaadać!”. 
Wyrwani z kamiennego snu dozor-
cy (swoją drogą jak mogli tak nie-
profesjonalnie twardo spać) wy-
pakowali się z całym majdanem 
w jakże bliskiej ich sercu miejsco-
wości. Na miejsce wczasów dotarli 
dopiero po paru godzinach i chyba 
dwóch przesiadkach. Dziś Stró-
że, a raczej cała ziemia grybowska 
zapisuje się w historii politycznej 
regionu zgoła innymi zgłoska-
mi. Wśród faworytów do Sena-
tu niezmiennie figuruje Stanisław 

Kogut, a chętnych do zmierze-
nia się z jego pazurem nie widać. 
Na sejmową dwójkę z listy PiS wci-
ska się Andrzej Romanek, zaś sze-
fem kampanii tej partii został nie-
dawno Tomasz Poręba. Wszyscy 
stamtąd. Wygląda na to, że w są-
deckim mateczniku PiS nie bę-
dzie żadnego „pnioka”. Mularczyk 
z Raciborza, choć jako reprezen-
tant miasta słynącego z produk-
cji kotłów, zapowiada pójście peł-
ną parą. Reszta zaś to desant (albo 
jak kto woli zaciąg) z Grybowa oraz 
okolicznych inszych. Miejmy na-
dzieję, że panowie nie podzielą tyl-
ko stereotypu, jakim cieszył się 
niegdyś sławny browar grybow-
ski, o którym w Nowym Sączu nikt 
nie powiedział inaczej jak: „Zemsta 
Grybowa”.

Poseł Arkadiusz Mularczyk 
oznajmił, że na nowosądeckiej li-
ście PiS nie będzie sensacji: „Sta-
wiamy na ludzi sprawdzonych, 
nie szukamy sobowtórów Justy-
ny Kowalczyk, czy innych gwiazd 
sportu i estrady”. Dodajmy, że on 
sam wystąpić ma w roli konia po-
ciągowego. I słusznie, bo i tak nie 
ma najmniejszych szans, żeby 
ktoś pomylił pana posła z Pudzia-
nem. W przeciwnym razie, koń by 
się z tego uśmiał. Za to ciekaw je-
stem kogo przed wyborami ujrzy 
w zwierciadle Józef Antoni Wik-
tor i czy będzie to jego lustrzane 
odbicie, czy też może, jak mawiał 
Lechu Wałęsa, jakiś inny „sobo-
twor”. No i przede wszystkim, 
co mu owo zwierciadełko odpo-
wie i przepowie? Czy utwierdzi 
go w przekonaniu, że jego miejsce 

jest na szerokiej Platformie, czy 
też w coraz rzadszym Sosie Le-
wicy Demokratycznej, do które-
go konsumpcji namawia poseł Ka-
zimierz Sas? Póki co bukmacherzy 
nie przyjmują zakładów, a z ma-
cherami lepiej o polityce nie ga-
dać. Wygląda na to, że w najbliż-
szych wyborach senator Kogut 
może walczyć sam ze sobą. Po-
mimo rozesłania wici, jakoś nikt 
nie chce stanąć w szranki ze sta-
rym wyjadaczem. Ktoś próbo-
wał wypchnąć na ring Jana Golbę 
– burmistrza Muszyny, ale nawet 
jak dla Koguta to waga iście mu-
sza. Burmistrz Marian Cycoń też 
jakoś się nie pali. Pewnie dlate-
go, że aż takim nałogowcem nie 
jest. Tymczasem senator z powłó-
czystym spojrzeniem i zawadiac-
kim uśmieszkiem rozgląda się wo-
kół, ale przeciwnika nie widać. 
Ostatnio któryś z młodych działa-
czy ludowych w przebłysku mło-
dzieńczej werwy i rozwolnienia 
wyobraźni przebąknął, że może 
zaryzykuje podniesienie rękawi-
cy. Nie darmo w swych szeregach 
ma ksywę „Napoleon” (byle tyl-
ko nie zaczął od Waterloo). Ponoć 
dlatego, że nosi bonapartystowski 
płaszcz, choć mnie kandydat bar-
dziej przypomina amatora pysz-
nych napoleonek. W najgorszym 
razie, z braku laku, pozostanie 
honorowe ciągnięcie zapałki, jak-
kolwiek i do gry w marynarza też 
może zabraknąć w górach chęt-
nych. Byłoby szkoda, bo i cóż to 
w końcu za wybory, gdyby mia-
ły ograniczyć się tylko do jednego 
kandydata?

Rozmaitości

O K N A  –  D R Z W I 
MARKET GORZKOWSKA 15,  tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

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

33-343 Rytro 502, tel. 18 446 90 66, 18 446 92 20, 
fax 18 477 83 05, kom. 602 729 565, 604 909 883
www.al-plast.com.pl 
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UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!

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

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

KONKURS DTS.  Studiuje filologię 
angielską, ale marzy jej się aktorstwo 
lub reżyseria. Joanna Gargas to na-
sza kolejna kandydatka do tytułu Dobra 
Twarz Sądecczyzny. Konkurs organi-
zujemy wraz z krakowską agencją Ro-
res Models. 

Joanna jest absolwentką V Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowym Są-
czu. Uczyła się w klasie humanistycz-
nej. Z lat szkolnych najmilej wspo-
mina dwie nauczycielki: od języka 
polskiego i… chemii. Wybrała studia 
filologiczne, ale jej marzeniem jest 
studiowanie aktorstwa lub reżyserii. 
To jej pasja. Na swoim koncie ma kil-
ka amatorskich filmów. Ma nadzieję, 
że w przyszłości uda jej się udosko-
nalić swój warsztat. W rozwoju arty-
stycznej pasji pomaga jej projektant-
ka mody Joanna Migacz.

Choć zawsze bliższe były jej hu-
manistyczne przedmioty, może po-
chwalić się II miejscem zdobytym na 
olimpiadzie… matematycznej. Nie 
stroni też od sportu. W szkolnych za-
wodach lekkoatletycznych zajęła 3. 
miejsce w skoku w dal. W wolnych 
chwilach spotyka się z przyjaciółmi 
w klubach. Lubi tzw. clubbing i – jak 
twierdzi – w Nowym Sączu powoli 
się on rozwija. Uważa, że w mieście 
powinno być zdecydowanie więcej 
miejsc dla młodych ludzi, nie tyl-
ko placówek kulturalnych, ale wła-
śnie klubów muzycznych i kawiarni. 

O sądeckiej młodzieży wypo-
wiada się pozytywnie. – Jest upar-
ta i dąży do założonych ambitnych 
celów – mówi Joanna. – Łatwo się 
nie poddaje, nie zraża chwilowymi 
niepowodzeniami.

Joanny nie interesuje polityka. 
– Ostatnie lata i rodzaj uprawianej 
polityki skutecznie odstraszyły mło-
dych od tak ważnej dziedziny jaką 
jest aktywność społeczna – twierdzi. 

Przed sezonem ogórkowym Polityka odstrasza 
młodzież

ULUBIONE: potrawa – ziemniaki z ko-
perkiem (świeżym!); napój – sok po-
midorowy; sportowiec – Agnieszka 
Radwańska; aktorka – Anna Mucha; 
pisarz – Emily Bronte; zespół mu-
zyczny – Metalica; książka – „Samot-
ność w sieci”; samochód – golf; kraj 
– Anglia; miasto – Oslo; autorytet 
moralny – mama.
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ROZMOWA z prof. 
BOGDANEM NEYEM, 
przewodniczącym 
Państwowej Rady 
Gospodarki Przestrzennej.

– Niedawno zarekomendował Pan pre-
mierowi Donaldowi Tuskowi szybkie 
przyjęcie przez Radę Ministrów Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kra-
ju 2030. Tymczasem przez Sądecczyznę 
przetoczyła się fala oburzenia, że nasz 
region i Nowy Sącz zostały zaliczone do 
– mówiąc w uproszczeniu – III ligi.

– Ale to nie tylko na Sądecczyźnie 
wzbudziło ogromne kontrowersje. 
W całym kraju przyjęto taki podział 
z mieszanymi uczuciami. Tak było, 
jest i zapewne zawsze będzie, że ktoś 
poczuje się niedoceniony.
– I to powszechne oburzenie dochodzą-
ce z Polski nie miało znaczenia dla Pań-
skiego stanowiska.

– To nie jest moje stanowisko, ale 
Państwowej Rady Gospodarki Prze-
strzennej, która działała w tej spra-
wie od ponad dwóch lat opiniując 

kolejne wersje Koncepcji Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju. Po 
wielu dyskusjach 30 maja przyję-
liśmy – mam nadzieję – ostateczne 
stanowisko przekazane premierowi.
– A co by Pan powiedział sądeczanom, 
którzy po lekturze Koncepcji wpadli w hi-
sterię, nie mogąc się pogodzić, że oto sta-
liśmy się miastem i regionem kategorii C. 
Wiele wpływowych tu osób twierdzi, że to 
poważny problem dla naszego rozwoju.

– Moim zdaniem twierdzenie, iż 
jest to degradacja miasta, jest grubą 
przesadą. Nowy Sącz nie od dzisiaj 
znany jest z innowacyjności. Jeszcze 
w starym słusznie minionym nie-
słusznym ustroju – a mieszkałem 
wówczas i pracowałem w Krakowie, 
więc miałem z Sączem bliski kon-
takt – Sądecczyzna miała swój eks-
peryment ekonomiczny. Wchodził 
on w gospodarkę rynkową dużo od-
ważniej niż ówczesny system społecz-
no–gospodarczy pozwalał. Wszyst-
ko w rękach ludzi tam żyjących i ich 
inicjatywy. Podobnie dzisiaj – wie-
le zależy od operatywności i prze-
bojowości lokalnych liderów. To już 

nie są te czasy, kiedy władza central-
na o wszystkim decyduje. Wyjaśnię 
jednak najkrócej ten podział: naj-
wyższa kategoria to jest zespół siecio-
wo połączonych 12 metropolii z War-
szawą na czele. Dalej idą byłe miasta 
wojewódzkie i domyślam się, że tu 
leży problem Nowego Sącza, który 
się pewnie porównuje do Tarnowa.
– To bardzo często podnoszony argu-
ment, że Tarnów jest o kategorię wyżej 
od Sącza. Słusznie?

– Nie dziwię się sądeckiemu roz-
goryczeniu. Znam trochę Tarnów 
z czasów zamierzchłych, bo zdawa-
łem tam maturę, ale to historia. Dziś 
odpowiem tak: w warunkach go-
spodarki rynkowej i w ustroju de-
mokratycznym dużo więcej powin-
no zależeć od miejscowych inicjatyw 

i umiejętności dawania sobie rady. Od 
tego krok do innowacyjności i rozwo-
ju. Nie zależy już tak wiele od War-
szawy, jak w dobie centralnego pla-
nowania i sterowania. Po co więc 
oglądać się na Tarnów? Proszę rów-
nież pamiętać, że Koncepcja napisa-
na na 20 lat jest zbiorem pobożnych 
życzeń. Nikt nie wie, jak będzie wy-
glądała sytuacja kraju za 20 lat. Niech 
więc nikt nie twierdzi, że ma pew-
ność, jak się będzie układała sytu-
acja inwestycyjna i finansowa w tym 
czasie. Nie ma więc żadnej gwaran-
cji, że te zamierzenia, które są zapi-
sane w Koncepcji, będą wykonane.
– To po co były zapisywane?

– Proszę poczekać – przy zało-
żeniu, że samorządy będą się roz-
wijać i będę inicjatywne jest bardzo 

wysokie prawdopodobieństwo, że 
rozwój miast i ich otoczenia ułoży 
się inaczej niż Koncepcja zakłada. 
Państwo decyduje raczej o inwesty-
cjach strukturalnych – drogach, kole-
jach, ciekach wodnych i liniach ener-
getycznych odpowiednio wysokiej 
kategorii.
– Właśnie wspomniane drogi i szlaki ko-
lejowe są tu w najgorszym stanie. Mówi 
się, że Sądecczyzna staje się powoli wy-
kluczona komunikacyjnie.

– Jeśli to sądeczan pociesza, to 
w naszym opracowaniu znajdziecie 
Państwo wiele miejsc w Polsce dużo 
gorzej skomunikowanych z centrum 
swojego regionu. Nie będę tu wspo-
minał Bieszczad, ale najgorzej pod 
tym względem stoją obszary na pół-
nocno–zachodnim Pomorzu.

Rozmawiał (MOL)
Prof. Bogdan Ney (ur. 1935 r.) pracownik 
Instytutu Geodezji i Kartografii Polskiej 
Akademii Nauk, specjalność: geodezja 
i gospodarka przestrzenna.

Ważny temat
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Wiele zależy od lokalnych liderów

Minister pisze do prezydenta
Na biurko zastępcy prezydenta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża listonosz dostarczył list 
od minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Pani minister w odpowiedzi 
na pismo z 13 maja, z propozycją spotkania i dyskusji na temat Koncepcji Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju 2030 (gdzie Nowy Sącz został umieszczony jako ośro-
dek ledwie subregionalny, czyli trzecioligowy), uprzejmie informuje, że takie spotkanie 
byłoby zwyczajnie bezcelowe. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że prace nad Kon-
cepcją trwały pięć lat, a zgłaszanie uwag i opinii zakończyło się w kwietniu. Inni zgłosi-
li zresztą ponad 3 tys. poprawek do tego dokumentu, a my nawet nie wpadliśmy na to, 
że można je zgłaszać. Pani minister sugeruje, że autorzy listu z Nowego Sącza lekko za-
spali, bo kiedy siadali do pisania, sprawa była praktycznie zamknięta, a teraz czeka już 
tylko na parafkę premiera. Cóż zatem? Ano nic, koniec. Generalnie można było zaosz-
czędzić nawet na znaczku pocztowym, bo bodaj trzy tygodnie temu pisaliśmy na ła-
mach DTS, iż nie ma po co jechać do Warszawy z kosami na sztorc, ponieważ sprawa 
jest zakończona i ma ją już tylko zatwierdzić Rada Ministrów. Ale mamy też dobrą wia-
domość. Profesor Bogdan Ney, który wie o KPZK prawie wszystko, namawia, by się tym 
dokumentem zbytnio nie przejmować (czytaj obok), tylko postawić na lokalne inicjaty-
wy, a efekty tej pracy same do nas przyjdą. Spróbujemy? (KCH)

SMS
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– Coś przeoczyłem, czy też nie było 
hucznych obchodów 10–lecia działalno-
ści „Sądeckiego Dialogu”?

– Nie, nie było. Uznaliśmy, że nie 
ma dziś w Nowym Sączu klimatu do 
świętowania. Generalnie chyba nie 
ma też klimatu do szerokiej społecz-
nej dyskusji, a takie stowarzysze-
nia jak nasze nie są w mieście dobrze 
postrzegane.
– A kto miałby na was patrzyć złym okiem?

– Mam wrażenie, że jest bardzo 
trudno znaleźć płaszczyznę porozu-
mienia i odzew na nasze propozycje. 
Kilka lat temu do dyskusji zaprasza-
ła Społeczna Rada Regionu, której 
pomysły były kompletnie ignoro-
wane przez decydentów. Ja szefo-
wałem akurat komisji infrastruktu-
ry i pamiętam, że poza dyrektorem 
Adamem Czerwińskim z Powiato-
wego Zarządu Dróg, nikt na te spo-
tkania nie przychodził. Nasze inicja-
tywy były przemilczane.
– To może przy okazji jubileuszu trze-
ba zmienić nazwę z dialogu na mono-
log sądecki?

– Być może komuś by to odpo-
wiadało, ale my nie chcemy wygła-
szać monologów. Nadal chcemy być 
Dialogiem.
– Ale do dialogu potrzebna jest dru-
ga strona.

– To prawda, ale jeszcze bardziej 
potrzebna jest dobra wola tzw. czyn-
ników. Wychodzimy z założenia, że 
czasami pewne sprawy trzeba spo-
kojnie przeczekać.
– Chcecie czekać kolejnych dziesięć lat?

– Mam nadzieję, że nasze 20–lecie 
będzie bardziej optymistyczne.
– To spróbujmy podsumować to co za 
wami. 10 lat temu zapisaliście w statu-
cie dwa główne cele: doprowadzenie do 
zgodności planów i programów rozwo-
ju miasta oraz polityki władz samorządo-
wych do realistycznych i uzasadnionych 
oczekiwań mieszkańców. I drugi – uak-
tywnienie mieszkańców do twórczego 
myślenia i działania na rzecz Nowego Są-
cza. Udało się mieszkańców uaktywnić 
do twórczego myślenia?

– W tym wcześniejszym okresie 
demokracji, kiedy to było jeszcze dość 
świeże tworzywo, ludzie z większym 
optymizmem i nadziejami podcho-
dzili do tego, co wokół nich się dzieje. 
Na nasze otwarte dialogi przychodziło 
po kilkadziesiąt osób. Nie wiem, czy 
to dużo, ale ważne, że przychodzili 
ludzie, którzy żyją problemami mia-
sta i mogą o nich współdecydować.
– Ma Pan poczucie, że udało się uaktyw-
nić ich twórcze myślenie?

– Odpowiem tak: proszę zwró-
cić uwagę na szereg świetnie przy-
gotowanych merytorycznie wystą-
pień pani Zofii Pieczkowskiej. Nawet 
osoba z takimi kwalifikacjami i wie-
dzą jak ona wydaje się być tutaj prze-
milczana i obrażana. Cóż, nie wszyst-
ko się zawsze udaje.
– Czyli jednak w Nowym Sączu nie ma 
klimatu do dyskusji publicznej?

– Nie chciałbym się posuwać do 
zbyt daleko idących twierdzeń.

– Ale przecież dokonuje Pan jakiegoś ob-
rachunku tych minionych 10 lat.

– Tak, ale może najłatwiej obracho-
wywać się z samym sobą, a nie wyty-
kać palcem innych. To chyba nie jest 
najlepsza metoda, jakkolwiek w na-
szym życiu publicznym bardzo roz-
powszechniona. Najłatwiej pokazy-
wać palcem i głośno krzyczeć kto co 
źle robi.
– To podam pierwszy z brzegu przykład, 
jaki znalazłem w sprawozdaniu z dzia-
łalności. Dialog nr 2 odbył się w grud-
niu 2001 r., a jego temat to komunikacja. 
Wszystkie zapisane tam postulaty i po-
mysły wydają się słuszne, ale… żadnego 
do dziś nie udało się zrealizować.

– Sam pan widzi, że o pewne roz-
wiązania komunikacyjne apelowali-
śmy już 10 lat temu i co się w mieście 
przez ten czas udało zrobić, a raczej 
czego się nie udało? Nie można po-
wiedzieć, że nic się nie udało, bo to 
byłoby nieuczciwe. Poprawiła się ja-
kość nawierzchni dróg, ale sama jej ja-
kość nie przekłada się na drożność ko-
munikacyjną miasta. To mogłoby być 
poprawione – a myślę, że pani Piecz-
kowska wie, o czym mówi – poprzez 
budowę skrzyżowań z ruchem samo-
regulującym się. Jeżdżę po Polsce i Eu-
ropie, widzę jak to wszędzie świetnie 
pracuje, a u nas nie udało się wybu-
dować ani jednego ronda. Dlaczego? 
Nie mam pojęcia.
– Jesteście rozgoryczeni, że w 2002 r. 
postulowaliście powołanie Sądeckiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego, co – jak 
Pan podkreśla w sprawozdaniu – pozo-
stało bez odzewu?

– Odpowiem pytaniem na pyta-
nie: czy Sądecka Agencja Rozwoju Re-
gionalnego, która powstała jakiś czas 
po naszym postulacie, spełnia nasze 
wyobrażenia? Myśmy ją trochę ina-
czej widzieli. Z tego, co wiem, ogra-
nicza się ona głównie do prowadze-
nia szkoleń. Pytanie – na ile szkolenia 
rozwiążą najpoważniejsze problemy 

społeczne? Przeprowadzono ileś szko-
leń, ale to się nie przełożyło na stwo-
rzenie nowych miejsc pracy.
– W 2006 r. stowarzyszenie poparło Jerze-
go Gwiżdża w wyborach prezydenckich.

– Tak, bo był wówczas naszym 
prezesem i kandydatem na prezy-
denta miasta.
– Ale kiedy w drugiej turze wyborów po-
parł on Ryszarda Nowaka wasze drogi ro-
zeszły się.

– Jeszcze wtedy się nie rozeszły. 
Większa część zarządu Dialogu po-
parła taki ruch, tylko pani Pieczkow-
ska opowiedziała się zdecydowanie 
przeciw i zawiesiła swoją działalność 
w Dialogu.
– Stowarzyszenie wtedy pękło?

– Kilka miesięcy później wicepre-
zydent Gwiżdż zrezygnował z preze-
sowania, a wraz z nim odeszły osoby, 
które on wprowadził do Stowarzysze-
nia. Był moment, kiedy wydawało się, 
że to koniec Dialogu, ale jak widać była 
to przedwczesna opinia. Proszę zoba-
czyć, jak my działamy – nigdy nie za-
biegaliśmy o jakiekolwiek dotacje. To 
nam daje niezależność. Ofiarowujemy 
sądeczanom nasz intelekt, czas i wie-
dzę naszych członków. Nie bierzemy 
dotacji i dzięki temu nie jesteśmy uwi-
kłani w jakiekolwiek zależności. Dzię-
ki temu czujemy się wolni. Nie byli-
śmy i nie jesteśmy klakierami władzy. 
Jeśli się takimi staniemy, to już po nas.
– Otrzymaliście od władz miasta ja-
kieś życzenia z okazji jubileuszu 10–le-
cia istnienia?

– Nie spodziewaliśmy się takowych, 
przecież pan prezydent Gwiżdż nie 
musi nawet pamiętać, że obchodzi-
my jubileusz. Powiem tak – na dłuż-
szą metę nic tak władzy nie szkodzi jak 
pochlebcy. Tylko proszę zauważyć, że 
to pochlebcy są lubiani przez władzę, 
a nie ci, którzy mają krytyczne zdanie. 
Nie słuchajmy tych, którzy mówią, że 
coś jest tylko złe, albo tylko dobre.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Obudzić sądeczan do twórczego myślenia
ROZMOWA z MIECZYSŁAWEM DZIADOWICZEM prezesem Stowarzyszenia „Sądecki Dialog”
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Zg oszenia tel. 667 667 911

W Nowym S czu - przy drodze wylotowej

zdecydowanie kupi  dzia k
o pow. min. 0,5 ha z dobrym dojazdem (tir)

W Chełmcu blisko centrum 
działkę 57 a 
- sprzedam. Tel. 888 865 179

Kompleksowo budowy pod klucz 
i remonty. 20 lat doświadczenia. 
0-515-043 - 977

OGLOSZENIE DROBNE

Jubileusz

R E K L A M A

- chcesz si  wreszcie prze ama   i zacz  mówi  po angielsku? (a nie tylko si  go uczy ?)

- mieszkasz na terenie Miasta i Gminy Stary S cz?

- Urodzi e /- a  si  w latach 1991-1995?

Fundacja Rozwoju Ziem Górskich zaprasza  Ci  na dwutygodniowe 
„Wakacje z angielskim” 

– intensywne zaj cia j zykowe ukierunkowane na podniesienie 
Twoich umiej tno ci komunikacyjnych, prowadzone przez grup  

angloj zycznych wolontariuszy z Wielkiej Brytanii oraz USA.

Udzia  w projekcie jest bezp atny!

Zaj cia odbywa  si  b d  w Starym S czu w okresie 26.07 – 5.08.2011.

Regulamin rekrutacji oraz wi cej informacji na stronie www.frzg.pl.   
Przyjmowanie zg osze  – od 6  do 12 lipca br. w biurze 

Fundacji Rozwoju Ziem Górskich 
w Starym S czu, ul. Krakowska 26 

w godzinach 9.00 – 15.00. tel. 18 446 11 19.

Projekt  wspó  nansowany przez Uni  Europejsk   w  ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

R E K L A M A
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Prawo

– Reprezentuje Pani korporację radców 
prawnych, ale właściwie po co przysło-
wiowemu Kowalskiemu potrzebny jest 
radca prawny?

– Zaskakujące, ale dobre pytanie. 
Zaskakujące, bo jako radca prawny 
nie wyobrażam sobie funkcjonowa-
nia życia gospodarczego, społecznego 
i działań zwykłego obywatela, a przede 
wszystkim wymiaru sprawiedliwo-
ści, bez właściwego systemu pomo-
cy prawnej. W tym systemie ważnym 
ogniwem jest właśnie radca prawny. 
Kowalski, który na co dzień, w każ-
dym aspekcie swojego życia ma kon-
takt z prawem – chociaż czasami nie 
uświadamia sobie tego – powinien mieć 
przekonanie, że warto poświęcić chwi-
lę i zapytać radcę prawnego o kwestie 
zawieranych przez siebie umów, zgło-
sić się o poradę w sprawach ubezpie-
czeniowych, w sporach sąsiedzkich, 
w sprawach związanych z prawem ad-
ministracyjnym, spadkowym, w sto-
sunkach pracy i innych. Krótko mó-
wiąc, powinien pytać o przepisy prawa 
– coraz bardziej skomplikowane, zmie-
niające się nieustannie – o które niejako 
potykamy się jako obywatele każdego 
dnia. Przewodnikiem w tych labiryn-
tach może być właśnie radca prawny.
– Ale przecież nie w każdej firmie jest 
radca prawny.

– Niestety nie, bo często w sytu-
acjach już beznadziejnych, trafia do nas 
przedsiębiorca – zwłaszcza ten mniej-
szy – z prośbą o pomoc. Żałuje, że 
nie skorzystał z porady wtedy, kie-
dy wszystko było łatwe i przyjemne, 
a kontrahent wzbudzał zaufanie. W du-
żych firmach jest inaczej. Poważni me-
nedżerowie współpracują z prawnika-
mi czy kancelariami w stałej obsłudze, 
a także wspierają się wyspecjalizowa-
nymi firmami prawniczymi w tema-
tach szczególnie skomplikowanych. 
Oni wiedzą, że błąd wiele kosztuje i nie 
stać ich na pomyłki. Zresztą, współcze-
sne życie gospodarcze wymusza profe-
sjonalizm w działaniu. Na całym świe-
cie to jest oczywiste, a my wciąż mamy 
– na szczęście coraz mniejszą – skłon-
ność do lekkiej fuszerki. Przecież tu 
wszyscy znają się na prawie. Ktoś prze-
czyta porady prawne w gazecie u fry-
zjera i wystarczy. Po co mu radca czy 
adwokat?
– No właśnie, czy adwokat nie wystarczy?

– Wiele zmieniło się w ciągu ostat-
nich 20 lat. Radcowie prawni posiada-
ją praktycznie te same uprawnienia co 
adwokaci, z tym że nie świadczą po-
mocy prawnej jedynie w postępowa-
niach karnoskarbowych i nie prowadzą 
obron w sprawach karnych. Wielu z nas 
specjalizuje się w sprawach gospodar-
czych i dlatego niesłusznie jest koja-
rzonych wyłącznie z obsługą przed-
siębiorców. Tymczasem istnieje wiele 
kancelarii radców prawnych świad-
czących pomoc prawną w tych dzie-
dzinach, które interesują przeciętnego 
człowieka. Wskazane jest, żeby każdy 

obywatel wykształcił w sobie nawyk 
pytania o radę radcy prawnego w mo-
mencie, w którym jest czas na analizę 
zagadnienia i uniknięcia ciągnących się 
często latami procesów sądowych. Nie 
najlepiej funkcjonuje swoista profilak-
tyka, co sprawia, że dopiero w chwili 
realnego zagrożenia szukamy ratunku, 
niejednokrotnie dokonując przypad-
kowego wyboru prawnika, a często 
niewiele da się już zrobić. To tak jak 
z leczeniem zębów. Zaniedbania w za-
kresie profilaktyki prowadzą do nieod-
wracalnych skutków i zęba trzeba wy-
rwać, co jest rozwiązaniem bolesnym 
i nieodwracalnym.

Należy zdać sobie sprawę z tego, że 
np. kupując mieszkanie, niejednokrot-
nie za oszczędności całego życia lub 
z kredytu bankowego, opłaca się nie-
wielką w skali całego przedsięwzięcia 
kwotę wydatkować na pomoc radcy 
prawnego, który przeanalizuje umo-
wę, wskaże możliwe zagrożenia i za-
proponuje zmiany.
– Skoro pomiędzy adwokatem a radcą 
prawnym są tak niewielkie różnice, to po 
co dwie korporacje?

– W praktyce radca prawny to tak-
że adwokat, a adwokat to także radca 
prawny – obydwa zawody funkcjonu-
ją jako pomoc prawna. Myślę, że ten 
podział z czasem zniknie. Od wielu lat 
mówi się o fuzji, adwokaci nie są en-
tuzjastami tego pomysłu, może oba-
wiają się, że nas jest dużo więcej. We-
dług wyliczeń posiadanych przez naszą 
korporację, obecnie w Polsce jest 10 
524 adwokatów wykonujących za-
wód i 5,5 tys. aplikantów adwokac-
kich. W odniesieniu do radców praw-
nych liczby te wynoszą odpowiednio 
26 050 i 12 tys., natomiast dla notariu-
szy i komorników odpowiednio 2074 
i 1696 oraz 788 i 400.

Można tę różnicę w postrzega-
niu naszych zawodów wyjaśnić hi-
storycznie. Do lipca 1982 r., czyli do 
czasu uchwalenia ustawy o radcach 
prawnych, funkcjonował radca praw-
ny w rzeczywistości gospodarczej PRL 
jako prawnik, wykonujący obsłu-
gę prawną tzw. sektora uspołecznio-
nego, zwykle w warunkach umowy 
o pracę. Z natury rzeczy więc rad-
ca prawny z chwilą transformacji, był 
bardziej „uzbrojony” w wiedzę do 

wykorzystania na rynku powstających 
jak grzyby po deszczu podmiotów go-
spodarczych. W latach zmian ustrojo-
wych, prawo także zmieniało się z dnia 
na dzień na tyle gruntownie, że czasami 
lepiej było zapomnieć starą wiedzę, by 
pozostawić miejsce dla wciąż nowych 
regulacji. Tak więc zatarły się różnice 
pomiędzy zawodem radcy i adwoka-
ta, ale zróżnicowanie w nazwie i po-
strzeganiu pozostało.
– Jak zostaje się radcą prawnym? Czasa-
mi można spotkać się z uwagami, że rad-
ca prawny to taki zawód, który poprzedza 
zdobycie uprawnień adwokata.

– Nic bardziej mylnego, ale w społe-
czeństwie pokutują pewne mity. Dro-
gę do naszego zawodu w skrócie można 
opisać tak: żeby zostać radcą prawnym, 
należy najpierw ukończyć wyższe stu-
dia prawnicze i uzyskać tytuł magistra. 
Następnie zdaje się egzamin kwalifika-
cyjny na aplikację (egzaminy te obec-
nie organizuje Państwo), odbyć apli-
kację kilkuletnią, która uczy praktyki 
i pogłębia wiedzę zdobytą na studiach, 
a następnie zdać bardzo trudny egza-
min państwowy. Po nim zdobywa się 
tytuł radcy prawnego.

Jak widać, trzeba trochę się po-
męczyć, ale dzięki temu, zdobywamy 
wiedzę pozwalającą w sposób odpo-
wiedzialny świadczyć pomoc praw-
ną. Niestety, w wielu przypadkach 
obecny system kształcenia prawni-
ków jest bardziej nastawiony na ilość, 
a mniej na jakość. Studenci prawa zna-
komitą większość egzaminów zalicza-
ją w formie pisemnej i to często te-
stowej. Jak pokazuje życie, nie da się 
porozumieć z klientem metodą wyboru 
krótkiej, prawidłowej odpowiedzi. Ję-
zyk prawniczy jest trudny i niejedno-
krotnie bariera w kontakcie z klien-
tem może zniechęcać do korzystania 
z usług prawnika. Dlatego należy zdo-
bywać jak najwięcej doświadczeń także 
w zakresie umiejętności posługiwania 
się słowem i to słowem zrozumiałym 
dla odbiorcy, aczkolwiek wyrażają-
cym trudne prawnicze materie. A to 
jest sztuka! I radcy prawni tę sztukę 
opanowali! Opanowali też sztukę po-
ruszania się w systemie prawnym, a do 
tego nie wystarczy lektura jednego czy 
dwóch kodeksów do poduszki.

Adwokaci – skoro porównujemy 
– dochodzą do swojego zawodu do-
kładnie w ten sam sposób, z tym że 
program ich szkoleń w ramach aplikacji 
obejmuje więcej zajęć z prawa karnego.

Krótko mówiąc, jesteśmy dwo-
ma niezależnymi zawodami zaufania 
publicznego, o niemal tych samych 
uprawnieniach, a w sądzie na zewnątrz 
różni nas kolor żabotów i lamówek przy 
togach. Adwokaci mają zielone, a rad-
cowie prawni niebieskie. Na szczę-
ście tych niezorientowanych obywa-
teli jest coraz mniej i pozycja radcy 
prawnego wśród zawodów prawni-
czych jest imponująco wysoka. Świad-
czy o tym nie tylko odbiór społeczny, 

oceny fachowców, ale też wielkie za-
interesowanie zawodem młodzieży 
prawniczej.
– Rozumiem, że ta wspomniana przez 
Panią ustawa z 1982 r. miała zasadni-
cze znaczenie dla ukształtowania zawodu 
radcy prawnego.

– Oczywiście, to był przełom. Usta-
wa po długim okresie poważnych dys-
kusji czy wręcz walk na argumenty, 
powołała do życia wolny zawód rad-
cy prawnego oraz samorząd radców 
prawnych. Określiła także zasady wy-
konywania obsługi prawnej. Data 6 
lipca 1982 dla każdego reprezentan-
ta naszej korporacji jest znacząca rów-
nież dlatego, właśnie 6 lipca tego roku, 
po raz pierwszy obchodzony będzie 
Dzień Radcy Prawnego, uchwalony 
przez Krajowy Zjazd Radców Praw-
nych. Dla naszego środowiska to nowe 
doświadczenie. Myślę, że z czasem ob-
rośnie w tradycję i pozwoli na konty-
nuację rozpoczętego lata temu proce-
su integracji środowiska. Może każdego 
roku stworzy okazję do promowania 
wiedzy o systemie pomocy prawnej, 
a także wiedzy o ważnej roli profesjo-
nalisty prawnika w kształtowaniu kul-
tury prawnej obywateli. Może kiedyś 
dojdziemy do wzorców amerykań-
skich, gdzie niemal każdy ma swoje-
go prawnika.
– Od pewnego czasu pojawiły się gło-
sy krytyczne na temat korporacji zawo-
dowych pod kątem niedostępności usług 
prawniczych. Skąd ten problem i czy rze-
czywiście istnieje.

– Problem istnieje, ale w warstwie 
politycznej czy demagogicznej. Roz-
pętana w czasach, na szczęście byłego 
już ministra sprawiedliwości, histeria 
na ten temat sprawiła, że rozpoczęły się 
eksperymenty na organizmie pomocy 
prawnej. W mojej ocenie niebezpiecz-
ne dla systemu pomocy prawnej dla 
należycie rozumianego interesu spo-
łecznego. Mam na myśli projekt usta-
wy o państwowych egzaminach praw-
niczych tzw. PEP – która proponuje 
system sprowadzający się do rozwią-
zania, pozwalającego na świadczenie 
pomocy prawnej absolwentom pra-
wa, bez aplikacji i praktyki zawodo-
wej. Bez wymogu stosowania kodeksu 
etyki i odpowiedzialności dyscypli-
narnej za działania z pominięciem za-
sad związanych z wykonywaniem za-
wodu zaufania publicznego. To trochę 
tak, jakby absolwentowi Akademii Me-
dycznej na drugi dzień po odebraniu 
dyplomu wręczyć skalpel i zaprosić na 
salę operacyjną.
– Mówi się jednak, że takie rozwiązanie 
jest wynikiem zbyt małej dostępności do 
pomocy prawnej.

– To nie jest teza prawdziwa i nie 
oparta na rzetelnych badaniach, które 
my posiadamy. Aktualne dane wskazu-
ją, że na 100 tys. mieszkańców przypa-
da w naszym kraju 99 dyplomowanych 
prawników. Daje to Polsce 11. miejsce 
w Europie pod względem dostępności 

usług prawnych, na 27 państw. Doda-
jąc do tego obecną liczbę aplikantów, 
można przyjąć założenie, że już w 2013 
r. Polska pod tym względem znajdzie 
się w pierwszej dziesiątce krajów UE. 
I to bez konieczności prowadzania do 
sądów nowej kategorii prawników. Na 
to nakłada się wspomniane wcześniej 
nie tak wielkie zainteresowanie po-
mocą prawną. W ciągu ostatnich pięciu 
lat tylko 14 proc. obywateli skorzystało 
z pomocy prawnika, a tylko 1 proc. an-
kietowanych wskazał cenę jako powód 
nie korzystania z tych usług. 99 procent 
ankietowanych (spośród 86 proc. ogó-
łu badanych, tj. tych, którzy nie sięga-
ją po pomoc prawną) wskazało, że nie 
korzysta z usług prawnika, bo nie ma 
takiej potrzeby. Z badań wynika, że 
obywatele naszego kraju po prostu nie 
mają nawyku radzenia się prawnika. 
Iluzoryczna, ewentualna obniżka cen 
naszych usług – a o tym też mówi się 
w kontekście rzekomej potrzeby zmian 
przepisów – nie wpłynie w jakikolwiek 
sposób na pobudzenie zarówno stro-
ny popytowej, jak i podażowej rynku.
– Jednak młodzi prawnicy mają prawo 
mieć aspiracje zawodowe.

– Jasne, niech mają, jest bardzo wie-
lu młodych ludzi z wiedzą i talentem 
zawodowym, ale im mądrzejszy mło-
dy prawnik, tym ma większą świado-
mość, że same studia to za mało. Widać 
to w trakcie aplikacji, jak rozwijają się 
w ciągu czterech lat szlifując wiedzę. 
Opinię tę potwierdzają także badania, 
które w październiku 2009 r. przepro-
wadził TNS OBOP na reprezentatyw-
nej grupie studentów prawa. Wynika 
z nich, że tylko 1 procent spośród an-
kietowanych studentów było zdania, że 
studia prawnicze bardzo dobrze przy-
gotowują absolwentów do reprezento-
wania klientów przed sądem. 65 proc. 
studentów wyraziło opinię, że stu-
dia dają im jedynie wiedzę teoretycz-
ną lub w ogóle nie pozwalają na wła-
ściwe wykonywanie tych czynności. 
33 proc. ankietowanych wskazało, że 
studia przygotowują ich do tej roli tyl-
ko częściowo. Proponowane zmiany 
nie stawiają potencjalnym pełnomoc-
nikom żadnych wymogów w zakresie 
etyki, czy obowiązku zachowania ta-
jemnicy zawodowej, co stwarza pole 
do nadużyć, w szczególności wykorzy-
stywania naiwności osób nie mających 
doświadczenia w obrocie prawnym.

Tak więc nośne hasło „prawnik dla 
każdego”, tak jak kiedyś mieszkanie dla 
każdego, może doprowadzić do wia-
domych efektów. Pojawią się ilości bez 
jakości. Teraz już nikt nie chce miesz-
kać w klitce z ciemną kuchnią. Skutki 
spadną na obywatela, bo nie na poli-
tyków. Oni zadbają o usługę dla siebie 
w renomowanej kancelarii. Ufam, że 
ustawodawca wysłucha głosu fachow-
ców. Wypada w to wierzyć. Otwarcie 
na młodych oczywiście tak, ale nie za-
pominając o jakości.

Rozmawiał ANDRZEJ ŁUŻAŃSKI

Mecenas biznesu i nie tylko
ROZMOWA z ELŻBIETĄ REICHERT–KĄDZIOŁKĄ, radcą prawnym, wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
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M 
iałem szcze-
rą ochotę podzie-
lić się na gorąco 
wrażeniami z fe-
stiwalu w Opo-
lu, bo był istot-

ny powód (występ naszej krajanki), 
ale ponieważ w święta DTS nie wy-
chodzi, spróbuję zrobić to teraz. Już 
na chłodno. Na koncert poświęco-
ny Ewie Demarczyk czekałem z ekscy-
tacją, ale i z obawą. Ileż to razy byłem 
świadkiem, jak znani i uznani arty-
ści polskiej estrady próbowali się zma-
gać z niełatwą materią piosenek Ko-
niecznego i Zaryckiego. I co? I zawsze 
spektakularna klapa. Jakąś gwaran-
cją, że może tym razem będzie ina-
czej, był Krzesimir Dębski, który De-
marczykowe utwory zaaranżował na 
nowo, choć z szacunkiem dla pier-
wowzoru. Podobną gwarancją mia-
ły być też nazwiska artystek: od Kin-
gi Preis po Katarzynę Groniec. No i dla 
nas smaczek wyjątkowy: Marta Flo-
rek z Limanowej. Tym razem klapy nie 
było, ale i euforii też. Było popraw-
nie. Już pierwsza piosenka „Karu-
zela z Madonnami” była sygnałem 
ostrzegawczym, że jeśli ktoś tak pro-
fesjonalny jak Justyna Steczkowska 
ma kłopoty z tekstem, skądinąd pie-
kielnie trudnym (Miron Białoszew-
ski), to reszta wieczoru może upłynąć 
pod znakiem mniejszych czy więk-
szych katastrof. Na szczęście katastro-
fa była tylko jedna: Ania Dąbrowska. 
„Groszki i róże” w jej wykonaniu były 
zaśpiewane po prostu źle, bez wyczu-
cia liryzmu, bez szczerych emocji, były 
jakoś tak wyjęczane, wymęczone. Za-
wiodła Kayah. Obdarzona niekwestio-
nowaną muzykalnością artystka zu-
pełnie nie miała pomysłu na subtelny 
tekst „Pocałunków” Marii Pawlikow-
skiej – Jasnorzewskiej. Można było od-
nieść wrażenie, że piosenkarka stara 
się za wszelką cenę zaproponować coś 
od siebie, nie naśladować oryginału, 
ale pomysłu nie miała. Tą samą drogą 
poszła Katarzyna Groniec. Miała jed-
nak trochę pecha, bo aranż „Skrzyp-
ka Hercowicza” jako jedyny nie bardzo 
się udał Krzesimirowi Dębskiemu: był 
zanadto przeładowany, przegadany, 

co nie sprzyjało budowaniu klima-
tu melancholii, tragizmu. A tekst Osi-
pa Mandelsztama jest wstrząsający: 
o życiu, o artyście, o śmierci, sło-
wem – było co muzycznie i wokalnie 
opowiadać. Groniec próbowała wła-
snych środków wyrazu, ale im bar-
dziej się starała, tym bardziej stawa-
ło się to przypadkowe. Inną drogą, co 
nie znaczy lepszą, poszły Kinga Preis 
i Anna Czartoryska. Obie panie posta-
nowiły trzymać się frazy tak kurczowo 
(żeby tylko nie wypaść z kolein muzy-
ki), że zabrakło im miejsca i czasu na 
interpretację. Owszem, dramaturgia 
Kingi Preis momentami była naturalna 
(stąd zapewne jej łzy w czasie śpiewa-
nia), ale kluczowe fragmenty „Toma-
szowa” pogubiła całkowicie („du holde 
Kunst”). Poza poprawność nie wyszły 
także Magda Kumorek i strasznie stre-
mowana Sonia Bohosiewicz. A jak na 
tym tle wypadła „nasza” Marta Florek? 
Zanim odpowiem – anegdota. Kiedyś, 
z 15 lat temu, współpracując z Telewi-
zją Kraków, współprowadziłem w Stu-
diu w Łęgu „Galę galicyjską”, autorski 
program ówczesnego dyrektora TVP 
Kraków – Krzysztofa Jasińskiego. Zro-
biony z rozmachem koncert miał za 
bohaterów zarówno wybitnych arty-
stów sceny, jak i ciekawe osobistości 
życia politycznego, kulturalnego, etc. 
Ja oczywiście zapraszałem sądeczan. 
Zdarzyło się, że podczas jednego wie-
czoru zaśpiewały dwie wybitne śpie-
waczki: Elżbieta Towarnicka i amery-
kańska gwiazda Metropolitan Opera 
– Gwendalyn Bradley. Po występie obu 
pań, nachylił się do mnie zaproszo-
ny przeze mnie jegomość (kto, nie po-
wiem) i wsączył mi w ucho z satysfak-
cją: Nasza lepsza!... Ta anegdota sprzed 
lat przypomniała mi się, kiedy swój 
występ na opolskiej scenie zakończyła 
Marta Florek. Nie wiem, czy była lep-
sza, ale wiem na pewno, że nie była 
gorsza. I to w takim towarzystwie. 
Cały koncert poświęcony Ewie Demar-
czyk był – jako się rzekło – poprawny, 
ale nie porywający. Na koniec jednak 
reżyserka, Magda Piekorz, potrakto-
wała nasze gwiazdy okrutnie: kiedy 
głosy artystek wybrzmiały, ponad gło-
wami słuchaczy, ponad amfiteatrem 
rozległ się (z offu) śpiew samej Ewy 
Demarczyk. A capella. I natychmiast 
niebo się rozstąpiło… Po raz pierwszy 
zobaczyłem „Czarnego Anioła” w roku 
1979 w Teatrze Kameralnym w Krako-
wie. Od tamtego czasu nie widziałem 
i nie słyszałem kogokolwiek, kto choć 
trochę dotknąłby jej geniuszu. I oba-
wiam się, że jeszcze długo poczekam. 
A Marcie Florek życzę wszystkiego 
dobrego.

W 
akacje 
szkolne za-
wsze skła-
niają do 
optymi-
zmu, nawet 

jeżeli od dawna nie możemy sami 
z nich korzystać. Poszukajmy więc 
w mieście zmian, którymi można 
się cieszyć u progu lata. Otwarcie 
ul. Królowej Jadwigi będzie z pew-
nością jedną z najlepszych wiado-
mości, umieszczonych w sądec-
kich kronikach roku 2011. Wydaje 
mi się, że znalazłem sposób, by tak 
wielkie zdarzenie nabrało rangi 
nie tylko ogólnopolskiej, ale wręcz 
europejskiej. Miasto i jego Cykliści 
powinni zadbać o to, by do Nowe-
go Sącza po latach przerwy zawitał 
wielki Tour de Pologne. Całkiem 
niedawno zawitał na Sądeczyznę 
– do Grybowa i Krynicy. Ale Sącz 
przezornie ominął.

Ostatni raz metę tego wyści-
gu umieszczono w Nowym Sączu 
w roku 1993. Wyznaczono ją wła-
śnie na Królowej Jadwigi – co pi-
szę na podstawie archiwalnej no-
tatki w „Czasie Krakowskim”, bo 
mnie wtedy w Nowym Sączu nie 
było. 190–kilometrowy etap pro-
wadził z Rzeszowa, a wygrał wów-
czas Włoch Fabiano Fontanel-
li z grupy Mapei–Navigare, przed 
dwoma kolarzami polskimi – Ma-
riuszem Bilewskim i Czesławem 
Rajchem. Fontanelli wygrywał 
jeszcze potem etapy na wielkich 
tourach – na Giro d’Italia i Vuel-
ta Espana. Często zresztą ci, któ-
rych oglądamy w polskim wyści-
gu, rozpoczynają właśnie wielkie 
kolarskie kariery. 

Bycie miastem etapowym któ-
regoś z kolarskich tourów jest jed-
nak nie tylko okazją do pozna-
nia przyszłych gwiazd. Od lat 
uznawane jest też za wielką oka-
zję do reklamy. Oczywiście naj-
większą w przypadku włoskie-
go Giro, hiszpańskiej Vuelty, czy 
– w szczególności – Tour de Fran-
ce. W Polsce, po upadku Wyścigu 
Pokoju, nie ma większej imprezy 

tego typu niż skutecznie reanimo-
wany przez Czesława Langa Tour 
de Pologne. Oprócz reklamy wy-
ścig może być sporą frajdą dla 
mieszkańców, zwłaszcza gdy metę 
poprzedza – tak jak przed dwo-
ma laty w Krynicy – kilka pętli 
w mieście lub bliskiej okolicy. 

Może zatem przyszłorocz-
ne sądeckie lato, albo chociaż to, 
w którym wypadnie dwudziesta 
rocznica sądeckiego etapu, ozdobi 
barwna kolumna kolarzy Tour de 
Pologne. Na razie musimy cieszyć 
się sprawami drobniejszymi. Choć 
fakt, że na moje osiedle zawitał nie 
tylko sklep rybny z prawdziwe-
go zdarzenia, ale niemal nadmor-
ska smażalnia ryb – wcale drobny 
nie jest. Nad miską zupy z owoców 
morza lub jakimś klasykiem rodem 
z Władysławowa, Łeby lub Koło-
brzegu można bowiem łatwo po-
paść w błogie zapomnienie i nawet 
w środku pracowitego lata w mie-
ście mieć kilka chwil wakacji. Je-
żeli dodamy do tego zapowiadaną 
na łamach DTS eksplozję kuch-
ni węgierskiej czy słodkie włoskie 
smaki Et Cetery, to proszę Pań-
stwa – Europa na talerzu. 

To ważne, bo nie możemy już 
– jak w czasach szkolnych – sma-
kować wakacji w stu procen-
tach. Choć muszę się przyznać, 
że jak ktoś w dzieciństwie przy-
wykł do tego, że Sądecczyzna jest 
znakomitym miejscem wakacyj-
nym, to potem – bez względu na 
porę roku, ma wrażenie, że za-
wsze jest na wakacjach. Kilka lat 
temu przydarzyła mi się przygoda 
z dziennikarzem jednej ze stacji, 
który bardzo chciał zaprosić mnie 
do swojego programu. Po długich 
tłumaczeniach, że to jest niemoż-
liwe ani dziś, ani jutro, ani nawet 
w przyszłym tygodniu, użyłem ar-
gumentu ostatecznego – „Panie 
Redaktorze, nie przyjdę do stu-
dia, bo mieszkam w Nowym Sączu, 
to jest ponad 300 kilometrów...”. 
„Aha! – pojął wreszcie mój roz-
mówca. – No to, życzę Panu miłe-
go wypoczynku!”. 

To się nazywa „stołeczny punkt 
widzenia”! Ale skoro przyszło lato 
i naprawdę znacznie łatwiej – nawet 
pod pretekstem smażonej ryby na 
Wólkach czy kawy na tarasie Per-
ły Południa w Rytrze – stracić po-
czucie czasu, nie pozostaje mi – śla-
dem mojego rozmówcy – nic innego 
niż życzyć Państwu trzech miesięcy 
letniego wypoczynku. Może to też 
niezły pomysł na Nowy Sącz?

Lato w mieście 
– dobry pomysł!

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

Wyroby 
demarczykopodobne

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Opinie
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W 
łaśnie na dniach 
nowe, sądeckie 
wydawnictwo Mo–
Records opubliko-
wało mojego audio-
booka pod tytułem 

„Jestem legendą”. Piszę o tym z trzech po-
wodów. Po pierwsze dlatego, żeby rzecz 
trochę zareklamować. Oczywiście. Po dru-
gie, aby się ucieszyć faktem kolejnej inicja-
tywy w naszym mieście, która świadczy, 
po raz kolejny, o wyjątkowej przedsiębior-
czości i pomysłowości ludzi – także mło-
dych – tego regionu. Po trzecie, bo wy-
darzyło się przy tej okazji coś nadzwyczaj 
zaskakującego. Otóż wydawcy dla rozpo-
wszechnienia informacji o tej płycie zało-

żyli między innymi specjalną, poświęco-
ną jej stronę, tak zwany fan page, na coraz 
popularniejszym u nas portalu społeczno-
ściowym Facebook. Dzielą się tam infor-
macjami, moderują komentarze i dysku-
sję oraz zamieszczają wybrane fragmenty 
nagrań. Jedno z nich, w którym opowia-
dam, co znaczy służyć Bogu, a nie popadać 
w niewolę mamony, wydało się admini-
stracji Facebooka tak groźne i wywrotowe, 
że… cała strona Mo–Records została na jakiś 
czas zawieszona! O co poszło? Najprawdo-
podobniej o to, że powiedziałem bez ogró-
dek, iż w dzisiejszym świecie tak szczy-
cącym się troską o wolność, równy start, 
wszelkiego typu parytety i demokrację, 

ludzie niezamożni zostali zmuszeni do słu-
żenia pieniądzom „jak psy”.

Ciekawe, prawda? Wszyscy o tym dobrze 
wiemy. Wszyscy tego na różne sposoby do-
świadczamy. I nie chodzi tu tylko o ludzi 
bardzo ubogich, bezdomnych czy z margi-
nesu. Ba, oni w pewnym sensie doświad-
czają większej swobody. Tymczasem prze-
ciętny obywatel tego kraju, tej cywilizacji, 
aby móc uczciwie zarabiać i utrzymywać 
swoją rodzinę, musi się poddać całej ma-
sie restrykcji. Marzenia? Pasje? Twórczość? 
Zapomnij! Masz zobowiązania wobec pań-
stwa. Masz być nie tylko posłuszny, ale 
wręcz okazywać wdzięczność za to, że to 
państwo cię za darmo chroni, edukuje, le-
czy i zapewnia byt. Jeszcze raz powtórzę: 
wszyscy świetnie wiemy jak ta darmowość 
i jakość usług wygląda w praktyce. Czy jed-
nak ktoś ma śmiałość, żeby podnieść gło-
wę i zaprotestować? Nie. Bo jednym ciężko 
uwierzyć, że jakakolwiek zmiana mogłaby 
być w ogóle możliwa, innym taki układ jest 
na rękę, bo nad wolność przedkładają złud-
ne poczucie bezpieczeństwa, jeszcze inni 
po prostu się boją i wolą warczeć po do-
mach, ale wobec władzy, jeśli się już muszą 
z nią spotkać, merdają ochoczo ogonkami. 
I okazuje się, że dziś już nie tylko o gejach 
nie wolno się wypowiadać zbyt krytycz-
nie, lecz także o całej tej sytuacji społecznej 
i ekonomicznej, której każdy z nas na co 
dzień doświadcza.

Oczywiście, są wyjątki. Na prezenta-
cji tego audiobooka, który w moim orygi-
nalnym zamyśle miał służyć jako pomoc dla 
ludzi przechodzących wszelkiego rodzaju 
kryzysy, a okazał się tak kontrowersyjnym 
atakiem na system (przynajmniej w oczach 
niektórych), pojawił się – i to z własnej woli 
i ochoty – pan Roman Kluska. Z charakte-
rystyczną dla siebie swadą i skromnością 
jednocześnie potwierdził wszystko, cze-
go w tym nagraniu uczę. Co więcej, wobec 
sporego tłumu ludzi, jaki się tamtego wie-
czoru zgromadził w kościółku kolejowym, 
opowiedział ze szczegółami całą historię 
swoich zmagań z polską biurokracją i ukła-
dem. Tak. Nie rozwodził się nad sukcesami, 
ale opisał swoje aresztowanie, pobyt w wię-
zieniu, doświadczenie towarzyskiego ostra-
cyzmu i steku kłamstw, które na jego temat 
rozsiewały wówczas media. Bezpośrednio, 
szczerze, dosadnie. Mocne to było. Bo praw-
da zawsze jest mocna. Cieszę się, że słucha-
ło tego także wiele osób młodych. Zobaczy-
li, że niezależnie od trudności i ograniczeń, 
jakie funduje nam rzeczywistość, można żyć 
sercem i tworzyć rzeczy ważne. Wdzięcz-
ny za to jestem panu Klusce. Jeśli Sącz i cała 
jego piękna okolica mają się rozwijać, po-
trzebujemy nie tylko pieniędzy, ale również 
takich spotkań, żeby doświadczenie i wie-
dza tych, którym się udało, wzbudziła pasję 
i nadzieję, w tych, którzy dopiero wszystko 
mają przed sobą.

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Trochę twórczej 
anarchii

N 
iedawno ogłoszo-
no wielki, podobno 
cieszący się ogrom-
nym zaintereso-
waniem, konkurs 
„Nazwy pocią-

gów w Małopolsce”. Ma on wyłonić 
imiona dla pięciu podobno nowocze-
snych składów w barwach małopol-
skich, podobno poruszających się po 
torach naszego regionu. Pewnie nie-
jeden Czytelnik zdziwi się, co to za 
pojazdy i którędy się poruszają, gdyż 
największym wzięciem w naszym re-
gionie to cieszy się doroczny pociąg 

retro do Chabówki. Nie będę poda-
wał, gdzie wysyłać swoje głosy, by nie 
wywoływać lawiny niecenzuralnej 
korespondencji. Dla zaspokojenia cie-
kawości podam jednak, jakie propo-
zycje dali nam pod rozwagę kolejowi 
luminarze. W, jak to określono „sub-
regionie sądeckim” zaproponowano 
nazwy: Nikifor, Zdrojowy, Dolina Po-
pradu, Kinga i Flisak. Osobiście są-
dzę, że znacznie bardziej pasujące do 
sytuacji kolejowej w naszej sądeckiej 
rzeczywistości byłyby nazwy: Powol-
ny, Spóźniony, Skasowany, Odwoła-
ny, Pusty. To dla zobrazowania sta-
nu aktualnego. Albo Franciszek Józef, 
Cesarsko–Królewski albo Luxtorpeda. 
To dla wspomnienia czasów świetno-
ści. Dla wyobrażenia zaś sobie świe-
tlanej przyszłości najodpowiedniejszą 
nazwą byłoby zapewne Piekiełko. 

Specyficzna ta nazwa małej miej-
scowości w powiecie limanowskim 
jest bowiem w ostatnich latach pew-
nym fetyszem, zaklęciem, czy wy-
trychem dla wszystkich wizji kole-
jowej futurologii nie tylko naszego 

„subregionu”, ale wręcz połowy Eu-
ropy. Od około 10 lat wszyscy polity-
cy i decydenci, za nimi dziennikarze, 
a za nimi i gawiedź przyglądają się 
z zachwytem prawie prostej kresce na 
mapie, po której docieramy do Kra-
kowa dwa razy krótszą trasą, niż do-
tychczas. Pewnie niektórzy, zwłasz-
cza gawiedź, woleliby przyglądać się 
świeżo położonym torom, ale dajmy 
spokój. Przecież ci stojący na szczy-
cie przedstawionej wyżej piramid-
ki muszą mieć czym wypełniać swo-
je kadencje, a trudno o lepszy temat 
w kolejnej kampanii wyborczej, sko-
ro dotychczas ten tak się sprawdzał. 
Do kreski na mapie dorzucone zo-
staną w pakiecie również fotki jesz-
cze nowocześniejszych niż Nikifor, 
czy inny Flisak pociągów przyszłości, 
dzięki którym dotrzemy do Krako-
wa trzy razy szybciej, niż dotychczas. 
A wszystko to, dzięki skrótowi przez 
Piekiełko, stanowiącemu strategicz-
ny punkt korytarza komunikacyjne-
go, będącego strategicznym połącze-

niem coraz to bardziej strategicznych 
miejsc na północy i południu. Chy-
ba niedługo punkt ten będzie epicen-
trum czegoś niezbędnego dla połą-
czenia obu biegunów Ziemi.

Media pełne są artykułów, infor-
macji, relacji, wywiadów na temat 
owego legendarnego połączenia ko-
lejowego, które stanowić ma dla nas 
okno na świat i uczynić nas elemen-
tem magistrali transeuropejskiej. 
Niedawno jeden z obecnych parla-
mentarzystów ogłosił kolejny, pew-
ny termin realizacji inwestycji. Praw-
da jest jednak taka, że nie postawię 
w żadnym zakładzie złamanego gro-
sza na taką perspektywę. Nie zro-
bi tego też pewnie żaden z lokalnych 
polityków. Mimo, że nowe, skutecz-
ne, szybkie i wygodne połączenie ko-
lejowe jest dla nas ważniejsze niż 
jakiekolwiek lotnisko, a może i dro-
ga ekspresowa do Brzeska, zapew-
ne przepadnie w tym naszym piekieł-
ku decyzyjnym. Po kilku kolejnych 
latach kreślenia śmiałych wizji i ma-
mienia kolejnymi obietnicami.

Piekło 
Przyszłości

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Osobiście sądzę, że znacznie bardziej pasujące 
do sytuacji kolejowej w naszej sądeckiej 
rzeczywistości byłyby nazwy: Powolny, 
Spóźniony, Skasowany, Odwołany, Pusty

Powiedziałem bez ogródek, 
iż w dzisiejszym świecie 
tak szczycącym się troską 
o wolność, równy start, 
wszelkiego typu parytety 
i demokrację, ludzie 
niezamożni zostali 
zmuszeni do służenia 
pieniądzom „jak psy”
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Z A P R A S Z A M Y  D O  G R Ó D K A  N A D  D U N A J C E M
Gmina przyjazna turystom
Kiedyś głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem było rolnictwo, od czasów 
wybudowania zapory, nastąpił samoistny rozwój turystyki. Dziś coraz więcej młodych ludzi, którzy wyjechali 
do pracy za granicę, powraca, by inwestować w turystyczny biznes. 

Gródek urzeka sam w sobie. Gmina rozciąga się od południowych brzegów Jeziora Czchowskiego aż po po-
łudniowo – wschodnie brzegi Jeziora Rożnowskiego, zapewniając przybywającym tu gościom niezapomniane 
widoki. Ich uzupełnieniem są wspaniałe zabytki i atrakcje, jakie proponują gospodarze licznych domków let-
niskowych czy gospodarstw agroturystycznych.

W Gródku nad Dunajcem mieszka ok. 9 tys. ludzi. Jeszcze do niedawna ich głównym zajęciem było rolnic-
two. W momencie rozwoju turystyki, nie odeszli od swoich zajęć w polach. Boom na produkty ekologiczne 
to dla nich dodatkowy atut przyciągający gości. Turyści mogą smakować nie tylko w pięknych widokach, ale 
i regionalnych potrawach, przyrządzonych z ekologicznych upraw i hodowli. 

CZY WIESZ, ŻE…

Zapora chroni przed żywiołem 
Koncepcja budowy zapory w Rożnowie pojawiła się w roku 1934 
po katastrofalnej powodzi w dolinie Dunajca, która spowodo-
wała niepowetowane straty materialne i pochłonęła wiele ofiar.

Początkowo, po okresie prac projektowych niestety nie było 
funduszy państwowych i wszelkie prace zostały zawieszone. Jed-
nakże w latach 1936–37 zaczęto proces wywłaszczeniowy na te-
renie przeznaczonym do zalewu. Wszczęto również prace w Roż-
nowie, a wykonawcą było przedsiębiorstwo polsko–francuskie. 
Początkowo wybudowano tzw. Kolonię Francuską, w której za-
mieszkała kadra inżynierska, oraz osiedle robotnicze, a także ko-
lejkę wąskotorową do kamieniołomu w Marcinkowicach, którą 
miał być dostarczany materiał do budowy.

Po najeździe niemieckim prace wstrzymano, jednakże już 
na przełamie listopada i grudnia ponownie je rozpoczęto. In-
żynierowie niemieccy w niewielkim tylko stopniu zmienili 
projekt i prace ruszyły pełną parą. Elektrownia została odda-
na do użytku już w 1942 roku. Po rozpoczęciu natarcia Niemcy 
nie zdążyli nic zniszczyć, a tylko zdemontowali i zatopili czę-
ści generatorów, bez których zakład nie mógł działać. Przy-
tomność umysłów polskich pracowników pozwoliła na szyb-
kie zlokalizowanie miejsc zatopienia brakujących części i ich 
wydobycie. Po około 18 godzinach od wyzwolenia Rożnowa 
elektrownia znowu działała i dostarczała energię.

Zapora Rożnów jest zaporą ciężką typu betonowego o wy-
sokości 44 metrów. Zbudowana jest z 44 sekcji betonowych 
połączonych szczelinami tzw. dylatacyjnymi. Długość zapory 
to 550 metrów, a ilość betonu, która została użyta do posta-
wienia zapory wynosi 450 000 metrów sześciennych. Elek-
trownia może osiągać moc 56 megawatów .

Najważniejsze zadania zapory to ochrona przeciwpowo-
dziowa, następnie produkcja energii elektrycznej a dopiero 
na ostatnim miejscu wymienia się walory turystyczno– wy-
poczynkowe, jakie powstały w skutek spiętrzenia wód. Warto 
również dodać że Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów S.A. to 
największy zakład pracy w Gminie Gródek n/Dunajcem. Po-
wierzchnia jeziora to 1600 ha.

A TO CIEKAWE

Piękny Jaś 
Do 18 maja nie wpłynęły do Komisji Europejskiej sprzeci-
wy odnośnie rejestracji nazwy fasola Piękny Jaś z „Doli-
ny Dunajca”. Prawdopodobnie produkt zostanie wpisa-
ny do unijnego rejestru chronionych nazw pochodzenia 
i chronionych oznaczeń geograficznych na początku 
drugiego półrocza tego roku i tym samym zostanie ob-
jęty ochroną na terenie całej Unii Europejskiej.

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.

DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE Godzina
2.07 Regaty Otwarcia o Puchar Prezesa ZEW Rożnów Jerzego Mroza. Rożnów Zapora 11.00 

Otwarcie Dni Jeziora Rożnowskiego
Korowód z Neptunem na statku z zespołem „Leliwa Jazz Band”
Koncert Orkiestry Dętej
THE POSTMAN
DO GODZ 24.00 TAŃCE PRZY KSIĘŻYCU

Gródek nad Dunajcem. 19.00

3.07 Country nad jeziorem
WYBORY MISS JEZIORA NA ROK 2011
Występują:
Zespół TRACE
TOMASZ SZWED z Zespołem.
W trakcie prezentacja Stadniny Koni, możliwość skorzystania z przejażdżki powozem konnym i na koniach.

Gródek nad Dunajcem 19.30

09.07 Regaty żeglarskie „O Puchar Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem” Gródek nad Dunajcem 10.30
10.07 Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem (eliminacje) Gródek nad Dunajcem,

Rożnów, Sienna
16.30

16.07 Rajd rowerowy „Szlakami Zawiszy Czarnego” Gródek nad Dunajcem 9.30
Popołudnie dla najmłodszych
Występy zespołów dziecięcych
Program estradowy „PIRACI Z KARAIBÓW”, występ Teatrzyku Szkolnego z SP w Lipiu konkursy, gry i zabawy

Gródek nad Dunajcem 15.00

17.07 SCENA FOLKOWA
„Wesele Góralskie” – sztuka regionalna w 5 aktach Zesp. Reg. im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy,

Rożnów WDK 16.00

kapela „Rożnowioki
Zespół Regionalny z Rożnowa
Promocja książki „Kultura muzyczna Rożnowa i okolic” autorstwa K. Kokoszy

Scena koło dworu 19.30

24.07 Turniej Piłki Plażowej o puchar „SĄDECZANINA” Gródek nad Dunajcem 10.30
POKAZY RATOWNICTWA WODNEGO Gródek nad Dunajcem 15.00

31.07 ŚWIĘTO LESZCZA – zawody wędkarskie
Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem (finał)

Gródek nad Dunajcem 7.00

6.08 Mistrzostwa Okręgu Sądecko –Podhalańskiego w klasie „omega” i jachty kabinowe Gródek nad Dunajcem 11.00
Festyn w JELNEJ –20 lat OSP
Uroczystości rozpocznie Msza Święta.
W programie:
Część oficjalna
–orkiestra dęta ze Strzelc Opolskich
–zespół Regionalny „Rożnowioki”
– grupa „Carribean Girls”
–zabawa taneczna

Jelna 14.00

13.08 JAZZ NA ZAMKU
–Jazz Band Ball Orchestra
–Leliwa Jazz Band
– New Market Jazz Band
–Metro Jazz Band

Rożnów 19.00

20.08 TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO Gródek nad Dunajcem 10.30
28.08 Festyn w Roztoce – Fasolowe Żniwa

–konkurs potraw z fasoli
–występy zespołów GOK
–zabawa taneczna
Zakończenie Dni Jezior Rożnowskiego
Pokaz sztucznych ogni

Roztoka Brzeziny 18.00
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Program Dni Jeziora 
Rożnowskiego 
Jedną z atrakcji przygotowywanych co roku dla 
mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem i ich gości 
są Dni Jeziora Rożnowskiego. Przez cały okres waka-
cji turyści mogą brać udział w różnego rodzaju zaba-
wach: od tańców przy księżycu, przez wybory miss, 
do sportowych, organizowanych w ramach tej cy-
klicznej imprezy. Zapraszamy! 
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Rekomendacje

Karnet nie tylko kulturalny

30 CZERWCA (CZWARTEK) 

r KRYNICA,  X godz. 19, Sala Ba-
lowa Starego Domu Zdrojowego, 
IX Letni Festiwal Muzyczny; 

1 LIPCA (PIĄTEK) 

r NOWY SĄCZ,  X godz. 11, Mia-
steczko Galicyjskie, II Forum Pra-
sy Sądeckiej ,impreza towarzy-
sząca XXI Spotkaniu Przyjaciół 
Almanachu Muszyny;

2 LIPCA (SOBOTA) 

r MUSZYNA,  X godz. 18, Ogród 
Wandy, XXI Spotkanie Przyjaciół 
Almanachu Muszyny, w progra-
mie m.in. koncert zespołu „Weso-
łe Harmonijki” ze Starej Lubowli, 
występ młodych artystów z MOK 
w Muszynie; 
r RYTRO,  X godz.20, Hotel Per-
ła Południa, wieczór taneczny pt. 
”Taneczny zawrót głowy” z udzia-
łem zespołu Royal Band.

3 LIPCA (NIEDZIELA)

r MUSZYNA,  X godz. 11, „Uro-
dzinowy tort”, „Czar Piosenki Re-
tro”, i Finał XV polsko–słowackie-
go turnieju tenisowego, w ramach 
obchodów XXI Spotkania Przyja-
ciół Almanachu Muszyny;

5 LIPCA (WTOREK)

r RYTRO,  X godz. 22, Hotel Per-
ła Południa, Nocne Kino Letnie 
w hotelowym patio;

7 LIPCA (CZWARTEK)

r RYTRO,  X godz.19, Karcz-
ma Nad Potokiem, czwartko-
we biesiady z występami kapeli 
regionalnych;
r NOWY SĄCZ,  X godz.19, Ga-
leria BWA Sokół, kolejna odsło-
na z cyklu: GALICJA, TOPOGRA-
FIE MITU, wernisaż wystawy pt.: 
RYTMIKA ĆWICZEŃ;

BEZPIECZNE WAKACJE 2011 
– PROGRAM:

r 30 CZERWCA:  NOWY SĄCZ:
X godz.9.30–13.30 zajęcia na ba-
senie MOSiR, ul. Nadbrzeż-
na; X godz.9–14 zajęcia na ściance 
wspinaczkowej MOSiR Nowy Sącz; 
r  1  L IPCA:  NOWY SĄCZ:
X godz.9.30–13.30 zajęcia na ba-
senie, MOSiR ul. Nadbrzeżna; 

X godz.9–10.30, zajęcia na ścia-
nie wspinaczkowej, MOSiR ul. 
Nadbrzeżna;
r 4 L IPCA:  NOWY SĄCZ: 
X godz. 8–11 zajęcia w hali sporto-
wej, MOSiR ul. Nadbrzeżna; X godz. 
9–10.30 zajęcia na ścianie wspi-
naczkowej ul. Nadbrzeżna; X godz. 
9.30–13.30, zajęcia na basenie MO-
SiR ul. Nadbrzeżna; godz. 10, pokaz 
i nauka strategicznej gry planszo-
wej: Cracassonne, Klub Hobbit ul. 
Jagiellońska; X godz. 12–14 zajęcia 

w kręgielni ATOM ul. Grodzka; 
godz. 11–13 zajęcia literacko–te-
atralne „Każdy może zostać od-
krywcą, każdy może zostać czaro-
dziejem” zajęcia w SBP o/dla dzieci, 
ul. Lwowska 21;
r 5 L IPCA:  NOWY SĄCZ; 
X godz. 9–13 zajęcia na strzel-
nicy LOK ul. Tarnowska; godz. 
X 9–15.30 zajęcia na ścianie wspi-
naczkowej MOSiR ul. Nadbrzeż-
na; X godz. X9.30–13.30 zajęcia 
na basenie MOSiR ul. Nadbrzeż-
na; X godz.10 emisja filmu w Ki-
nie KROKUS; X godz. 10–13 zaję-
cia plastyczne MOK; X godz. 11–13 
zajęcia literacko–teatralne „Każ-
dy może zostać odkrywcą, każdy 
może zostać czarodziejem” zaję-
cia w SBP o/dla dzieci, ul. Lwow-
ska 21; X godz.12–14 zajęcia w krę-
gielni ATOM ul. Grodzka; 
r 6 L IPCA:  NOWY SĄCZ; 
X godz. 8–11, zajęcia w hali spor-
towej, MOSiR ul. Nadbrzeżna; 
X godz. 9–13 Zajęcia na strzelnicy 
LOK ul. Tarnowska; X godz. 9.30–
10.30 zajęcia na basenie MOSiR 
ul. Nadbrzeżna; X godz. 10, Dzień 
z zagadkami Alberta Einsteina 
(Club 2%), Klub Hobbit, ul. Jagiel-
lońska; X godz. 10–12 warsztaty 
break dance MOK; X godz. 10–13 
zajęcia plastyczne MOK; X godz. 
11–13 zajęcia literacko–teatral-
ne „Każdy może zostać odkryw-
cą, każdy może zostać czarodzie-
jem” zajęcia w SBP o/dla dzieci, 
ul. Lwowska 21; X godz.11 zaję-
cia w Ufolandzie ul. Radziecka, 

Bajkolandzie ul. Krakowska lub 
Galerii Sandecja, Mały Robinson 
ul. Tarnowska; X godz. 11–13 za-
jęcia literacko–teatralne „Każ-
dy może zostać odkrywcą, każdy 
może zostać czarodziejem” zaję-
cia w SBP o/dla dzieci, ul. Lwow-
ska 21; X godz.12–14 zajęcia w krę-
gielni ATOM ul. Grodzka; 

REPERTUAR KIN

1–7 LIPCA 2011

r KINO SOKÓŁ
X AUTA 2 – premiera, USA 2011, 
120’, animacja/przygodowy, se-
anse: 1 – 6 lipca g. 14:00, 16:15, 
18:15; dodatkowe poranki week-
endowe: 2 – 3 lipca g. 11:30, 7 lip-
ca g. 14:00, 16:15; X TRANSFOR-
MERS 3 – premiera 3D, USA 2011, 
154’, akcja seanse: 1 – 7 lipca g. 
15:00, 18:00, 21:00; X KAC VE-
GAS W BANGKOKU, USA 2011, 
102’, komedia, seanse: 1 – 6 lip-
ca g. 16:20, 18:30, 20:30, 7 lipca 
g. 18:30, 20:30; X NIC DO OCLE-
NIA, Francja 2011, 105’, komedia 
seanse: 1 – 7 lipca g. 17:15, 21;00; 
X NAJSZCZĘŚLIWSZA DZIEW-
CZYNA NA ŚWIECIE, Holandia/ 
Rumunia/Francja/Japonia 2009, 
90’, komediodramat, seanse: 1 
– 7 lipca g. 19:00; X MELANCHO-
LIA, Dania/Francja 2011, 130’, ak-
cja/dramat/fantastycznonauko-
wy, seanse: 2 – 6 lipca g. 20:40; 

Uwaga! Kryta pływalnia w Ry-
trze zamknięta będzie przez całe 
wakacje. Aby częściowo zre-
kompensować tę niedogodność, 
Hotel Perła Południa przygoto-
wał szereg imprez tematycznych 
oraz pakiet zabiegów w Centrum 
SPA i Wellness z rabatami nawet 
do 50 proc.

Finalistka Miss Polski z Kasiny Wielkiej
22-letnia Sylwia Popławska z Kasiny Wielkiej znalazła się w gronie 22 fi-
nalistek konkursu Miss Polski 2011. Wielka gala 28 sierpnia w amfiteatrze 
w Płocku. Sylwia urzeka swoją naturalnością. Ma 175 cm wzrostu, brązowe 
oczy i czarne – niefarbowane, co podkreśla – włosy. Gra na keyboardzie, 
lubi podróżować i uczyć się języków obcych. Bardzo dobrze zna język nie-
miecki i dobrze angielski. 
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ROZDAJEMY BILETY DO KINA:

Dla naszych Czytelników mamy 
podwójne zaproszenie do kina 
Sokół na film „Melancholia”. 
Otrzyma je osoba, która jako 
pierwsza zjawi się w naszej 
redakcji w piątek o godz. 
11 i poprawnie odpowie na 
pytanie: Jak nazywa się aktorka 
grająca w „Melancholii” 
młodszą siostrę? 
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Rodzice chyba zapomnieli, że 
dzieci bardziej niż czegokolwiek 
innego potrzebują takich zasad 
życia, które jasno ustalają, co 
jest dobre, a co złe.

R. Coles

Drogi Rodzicu, 
Jeśli wykonałeś zadanie z po-
przedniej lekcji, to z pewnością 
doświadczyłeś 
bliskości w re-
lacji ze swo-
im dzieckiem. 
Twoje dziecko 
zaś otrzymało 
potwierdzenie 
bezwarunko-
wej akceptacji 
i to jest pierw-
szy klucz do 
serca dziecka. Drugi klucz po-
siądziesz, jeśli nauczysz się 
wyznaczać jasne i czytel-
ne granice. Wyobraź sobie 
przez chwilę, że masz przekro-
czyć granicę państwa, znajdu-
jesz się na przejściu granicz-
nym – w pierwszej chwili być 
może odczuwasz bunt i nieza-
dowolenie na myśl o tym, że 
ktoś będzie cię kontrolować 
i ustalać twoją tożsamość, mo-
żesz też przez chwilę odczu-
wać napięcie i obawę – zasta-
nawiasz się: „Czy mam przy 
sobie dokumenty, czy speł-
niam wymagania obowiązują-
ce w tym miejscu”. Wreszcie, 
kiedy znajdziesz się po dru-
giej stronie granicy, odczu-
wasz ulgę, zadowolenie i dumę 
z siebie. Stwierdzasz, że warto 
było podjąć wyprawę i znaleźć 
się w nowym miejscu. Podob-
nie jest z wymaganiami wzglę-
dem dzieci, czasami buntują 
się, próbują podważyć słusz-
ność ustaleń rodzicielskich, ale 
kiedy zachowają się wg usta-
lonych zasad, odczuwają dumę 
i ulgę. Wymagania są kolejnym 
potwierdzeniem miłości i tro-
ski rodzicielskiej, dowodem 
dla dzieci na to, że są ważne, że 
komuś na nich zależy. 

Dzieci potrzebują zasad, 
które nadadzą ich życiu czy-
telną strukturę, które po-
mogą określić ich tożsamość. 
Tylko taki rodzic, który ja-
sno i czytelnie określa grani-
ce, zapewnia dziecku poczu-
cie bezpieczeństwa, pomaga 
zbudować zdrowe relacje 
oparte na szacunku i życzli-
wości oraz uczy dziecko od-
różniać co dobre, a co złe, 
ukazuje jak żyć. Niebez-
pieczeństwo stanowi zbyt 

sztywne i surowe ustala-
nie granic, cierpi na tym za-
równo dziecko, jak i dorosły 
– dziecko staje się buntow-
nicze lub zalęknione. Warto 
więc zaufać dziecku i wspól-
nie z nim ustalać zasady, któ-
re wprowadzą ład, harmonię 
i spełnią oczekiwania rodzi-
ców, jak również zaspokoją 
potrzeby dziecka. Pojawia się 
tylko pytanie, jak formułować 
wymagania, aby były czytelne 
i zachęcające dziecko do ich 
przestrzegania.

Pomyśl, które zdanie bardziej 
zachęca dziecko do przestrze-
gania zasad (obserwuj reakcję 
dziecka):
N  Zbysiu, nie jedz słodyczy 

przed obiadem!
N  czy: Zbysiu, będziesz mógł 

zjeść słodycze po obiedzie.

N  Nie pójdziesz na rower!
N  czy: Wyjdziesz na rower po 

odrobieniu lekcji.

N  NIE, nie mam zamiaru kupo-
wać ci nowych spodni!!!

N  czy: Nie, nie kupię ci spodni, 
mam już zaplanowane wydat-
ki, przykro mi.

N  Jak spóźnisz się jutro na 
obiad, to przez tydzień 
nie będziesz wychodził na 
podwórko!

N  czy: Jeśli jutro spóźnisz się na 
obiad, będziesz musiał sam 
zrobić sobie jedzenie, nie zo-
stawimy ci obiadu.

Pamiętaj: jeśli wprowadzasz 
ograniczenia, nie mów dziecku:
N  Kocham cię, ale wymagam!
N  tylko: Kocham cię i dlatego 

wymagam.

Zadanie: 
1.  Zachęć dziecko, aby spisa-

ło wszystko co według niego 
wolno i czego nie wolno robić 
w domu? Porozmawiaj z nim 
o tym. 

2.  Zaproponuj dziecku wspólne 
spisanie zasad, które pozwo-
lą uporządkować sprawę wy-
wołującą napięcie, np. wyda-
wanie pieniędzy przez syna/
córkę, powroty do domu, 
obowiązki domowe itp.

 HALINA CZERWIŃSKA
Autorka jest edukatorem i pedagogiem 

w Zespole Pomocy 
Psychologiczno–Pedagogicznej 

„Ostoja” w Nowym Sączu, 
od 13 lat prowadzi projekt 

Szkoła dla Rodziców.

LEKCJA 2

Po co stawiać 
„granice” 
w wychowaniu?

WAKACYJNA SZKOŁA 
DLA RODZICÓW Z DTS 

X MAMAS & PAPAS, Czechy 2010, 
110’, dramat, seanse: 1 lipca g. 
20:40. 
r KINO KROKUS
X LARRY CROWNE. UŚMIECH 
LOSU – premiera, USA 2011, 99’, 
komedia, dramat, romans, seanse: 
1 – 7 lipca g. 16:30, 18:30, 20:30.

WARTO OBEJRZEĆ:

MELANCHOLIA
Słynny reżyser Lars von Trier 
próbuje tym razem zrealizować 
bardzo osobiste, psychologiczne 

kino katastroficzne i pięk-
ny film o końcu świata.  Głów-
nymi bohaterkami są dwie sio-
stry. Młodsza wychodzi właśnie 
za mąż, gdy okazuje się, że do 
Ziemi z niebezpieczną prędko-
ścią zbliża się inna planeta, co 
w konsekwencji grozi końcem 
świata.

„Lachy” w wieku średnim

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy” obchodził jubileusz 55-lecia. Dla 
gości zgromadzonych w sali MCK Sokół, tancerze i kapela zespołu dała galowy 
koncert. Wystąpiły w nim wszystkie pokolenia „Lachów” – od kilkulatków, 
do tych, którzy są związani z grupą od kilkudziesięciu lat. Maria Waśko, której 
starosta nowosądecki Jan Golonka przyznał Złote Jabłko Sądeckie, pracowała 
w „Lachach” 47 lat - najpierw jako tancerka, a następnie jako instruktor - wy-
chowawca dziecięcych zespołów „Małe Lachy” działających przy Towarzystwie 
Przyjaciół Regionalnego Zespołu „Lachy”.

Zapraszamy do salonów empik w Nowym Sączu:

Mons Kallentoft

Jesienna sonata
Kolejna powieść z  komisarz Malin Fors w  roli głównej. 
Linköping tonie w  jesiennym deszczu. W  fosie zamku 
Skogsa znalezione zostają ludzkie zwłoki. Trop prowadzi 
do poprzednich właścicieli posiadłości. Czy tylko do nich? 
Kim jest nowy właściciel i jakie tajemnice kryje jego prze-
szłość? Komisarz Malin Fors wkracza do akcji…

cena:

39,90

Szymon Hołownia

Ludzie na walizkach.
Nowe historie
Książka, która powstała na podstawie programu, który Szy-
mon Hołownia prowadzi w  Religia.tv. Jest to zbiór historii 
uświadamiających nam, jak wielkim darem jest życie i zdro-
wie i  jak niewiele trzeba, aby ten dar utracić. Szymon Ho-
łownia prowokuje, pyta o bunt wobec Boga, o to, jak w ogóle 
można pogodzić się z takimi doświadczeniami. Odpowiedzi, 
które słyszy, mogą nas wiele nauczyć.

cena:

29,90

 NOWOŚCI

w empiku

 empik CH Europa, ul. Nawojowska 1

 empik ul. Rynek 17

Zasłużeni dla 
Ziemi Sądeckiej 
Po raz dziewiąty podczas uroczy-
stej Rady Powiatu Nowosądeckiego 
przyznano wyróżnienia „Zasłużo-
ny dla Ziemi Sądeckiej”. Odznacze-
nia otrzymało 13 osób, które swoją 
działalnością zawodową i społecz-
ną przyczyniają się do gospodarcze-
go, kulturalnego i społecznego roz-
woju oraz promocji Sądecczyzny. 
Uhonorowani zostali: Jan Dziedziak, 
Józef Fiut, Tadeusz Frączek, Włady-
sław Jarząb, Benedykt Kafel, Maria 
Lebdowicz, Ryszard Marcinek, Maria 
Rysiewicz, ks. prałat Bogusław Sko-
tarek, Zofia Skwarło, Józef Stanisław 
Stec, Aleksandra Szurmiak–Boguc-
ka oraz Stanisław Wysocki. 

Nocna odsłona sztuki
– Dzisiaj mogę nie spać nawet 
do dwunastej. Mama mi powie-
działa, że „dziś nie śpimy, dziś 
tworzymy” – mówiła 5–letnia 
Julka. Takie hasło towarzyszy-
ło warsztatom artystycznym dla 
dzieci, zorganizowanym o godz. 
20 w sobotę na dziedzińcu Ga-
lerii BWA Sokół w ramach „Art 
Nigth – nocnej odsłony sztuki”. 
Swoje siły połączyły trzy sądec-
kie instytucje kulturalne: MCK 
„Sokół”, Muzeum Okręgowe 
i Sądecka Mała Galeria, zapew-
niając sądeczanom moc atrakcji. 
Przebrani w XIX–wieczne stro-
je kawalerowie i damy przecha-
dzali się uliczkami, zapraszając 
do odwiedzenia Domu Ritte-
rów. Sokół wabił m.in. pokazami 
multimedialnymi, koncertami, 
teatrem ognia, a w Małej Gale-
rii można było oglądać wystawę 
malarstwa i rysunku Bety Kę-
szyckiej, a także zagrać w… an-
tyszachy.  (ART)
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Sport

Firma DeGie szykuje w Tymbarku 
i Łącku piłkarską imprezę. W jed-
nym z zaplanowanych spotkań za-
grają m.in. byli znani piłkarze zwią-
zani z łódzkimi klubami. Na boisku 
pojawić się ma również starosta li-
manowski Jan Puchała.

W sobotę, 9 lipca w Tymbarku, po 
raz pierwszy, wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym w Limanowej 
i KS Tymbark, firma DeGie zapla-
nowała dużą piłkarską imprezę. 
W jej trakcie rozegrane zostaną 
trzy mecze. Jako pierwsi o godz. 
12 zaprezentują się w grze młodzi 
zawodnicy KS Tymbark, ze szkół-
ki Franciszka Mrózka. O godz. 14 
dojdzie do meczu umownej repre-
zentacji powiatu limanowskiego 
prowadzonej wspólnie przez Ma-
riana Tajdusia (trenera Limanovii) 
i Stanisława Piegzę. Rywalem będą 
Gwiazdy Sportowej Łodzi, znani 

przed laty piłkarze, m.in. z tzw. 
Wielkiego Widzewa. 

– W zespole naszych gości wy-
stąpią m.in. Wiesław Surlit, Ma-
rek Chojnacki, Andrzej Michal-
czuk, Sławomir Chałaśkiewicz, 
Sławomir Majak, Mirosław Bul-
zacki, Zdzisław Ośmiałowski. 
Awizowany jest przyjazd z na-
szymi gośćmi łódzkich dzienni-
karzy – powiedział Dariusz Grzyb, 
właściciel firm DeGie. – O godz. 
16, „na deser” zagrają samo-
rządowcy na czele ze starostą 
Janem Puchałą. Ich rywalem 
będą przedsiębiorcy z powiatu 
limanowskiego.

Gwiazdy Sportowej Łodzi za-
grają dzień wcześniej (8 lipca) 
w Jazowsku, na tamtejszym Or-
liku. Ich rywalem będzie druży-
ny prowadzona przez wójta Łąc-
ka Janusza Klaga.

(JABU)

Najlepsza drużyna koszykarzy w na-
szym regionie może mieć duże pro-
blemy finansowe. Drugoligowiec 
otrzyma prawdopodobnie znacznie 
mniej środków finansowych z Urzę-
du Miasta.

Trenerem Limblachu nadal bę-
dzie Robert Kalita. Prowadzona 
przez niego drużyna radziła so-
bie w ubiegłym sezonie bardzo 
dobrze, ostatecznie zajmując 6. 
miejsce. Kolejny rok może być 
znacznie trudniejszy. Zadłużenie 
miasta Limanowa, zmiana bur-
mistrza i wprowadzane oszczęd-
ności przez urzędników dotkną 
prawdopodobnie również koszy-
karzy. Cięcia mogą sięgnąć nawet 
kilkudziesięciu procent spodzie-
wanego dofinansowania. To skła-
nia klub do poszukiwania dodat-
kowych sponsorów. Zwłaszcza, 

jeśli klub chce utrzymać dotych-
czasową kadrę.

– Na pewno wystartujemy, ale 
nie możemy powiedzieć jak to 
będzie wszystko funkcjonowa-
ło – powiedział Tomasz Olczyk 
z Limbalchu. – Myślę, że nie po-
winno być tak źle. Prawdopodob-
nie pozostanie 90 procent z do-
tychczasowych zawodników. Na 
pewno odejdzie Przemysław Hor-
wat, który dogadał się z druży-
ną z Niepołomic. Nie wiadomo, 
jaka będzie przyszłość Sebastia-
na Salomona, ale liczymy, że zo-
stanie w Limanowej. Musimy 
dopiąć jeszcze kilka kwestii or-
ganizacyjnych. Sponsorem stra-
tegicznym jest oczywiście nadal 
firma Limblach. Staramy się rów-
nież pozyskać innych mniejszych 
sponsorów.

(JABU)

Zagrają Gwiazdy Łodzi

Koszykarska 
niepewność

NAJLEPSZE MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
„Dobry Tygodnik Sądecki” 

Zadzwoń: 18 544 64 40, 18 544 64 41 albo napisz: i.legutko@dts24.pl

Ogłoszenia drobne za 5 zł!
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Ale o co chodzi?
Nie tak dawno przez Sądecczyznę przetoczył się 
huragan oburzenia, iż Nowy Sącz uznano za mia-
sto kategorii C, będące – jak czytamy w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – „stolicą 
rolniczego regionu”. Jak wspólnie wykrzyczano nie 
jesteśmy żadnym tam regionem rolniczym, ale ko-
lebką polskiej cywilizacji i kuźnią technologii przy-
szłości, które zrewolucjonizują kraj, a może nawet 
i świat. Przeciwnego zdania jest tylko Rada Powia-
tu Nowosądeckiego, która wbrew powszechnej 
frustracji uznała, że właśnie nasze rolnictwo jest 
niedocenione i trzeba je jeszcze wzmocnić. W tym 
celu uchwalono stanowisko, w którym czytamy 
m.in.: „Rada Powiatu Nowosądeckiego występu-
jąc w interesie rolników powiatu nowosądeckiego 
składa (…) sprzeciw wobec dalszego utrzymywa-
nia nierównych warunków konkurencji w rolnic-
twie”. No i teraz już nie wiadomo o co chodzi. Mie-
siąc temu nie chcieliśmy być uznawani za włościan 
utrzymujących się z pracy na roli, a teraz wręcz 
przeciwnie – chcemy, by świat patrzył na nas wy-
łącznie jak na farmerów i na dodatek dopłacał do 
tej roboty tyle, ile dopłaca w rolniczych regionach 
Francji, Niemiec czy Hiszpanii. Chciało by się zawa-
łować za klasykiem: ale o co chodzi? Jeśli nie wia-
domo o co chodzi, to może chodzi tylko o pie-
niądze? Jak już nam solidnie dopłacą do każdego 
hektara, to znowu wrócimy do teorii, że jesteśmy 
specjalistami nie od nawożenia i bronowania, ale 
od cybernetyki i fizyki jądrowej. (KCH)

SMS

R E K L A M A

Kolejarze to tacy spryciarze, że nawet jak jadą na 
wakacyjny urlop, to z ukochanym rzemiosłem roz-
stać nie mogą się za nic. Żeby się o tym przekonać 
najlepiej pojechać na półwysep helski. Nie dość że 
cypelek jest wąski w talii jak osa, to jeszcze na ca-
łej długości przecina go linia kolejowa. A wzdłuż tej 
linii co jakiś czas rosną sobie domki campingowe. 
Kolejarskie ma się rozumieć. Stoją tak blisko torów, 
że bez trudu można byłoby w biegu zdmuchnąć ze 
stołu obiadowy kompot, że o kiełbaskach z „gryla” 
już nie wspomną. Do snu układa kolejarską brać za-
równo szum nieodległego morza, jak i stukot jesz-
cze bliższych pociągowych kół, bo trzeba przyznać, 
familie śpią prawie z głowami na torach. W wer-
sji hard corowej (dla „zboczonych”), szczytem re-
laksu jest mieszkanie w wagonie socjalnym usta-
wionym oczywiście na bocznicy. Dla tych, którzy 
nie chcą sprawdzać aż tak daleko, polecam pobli-
ską Krynicę. Vis a vis dworca, bo gdzież by indziej, 
znajduje się sanatorium „Kolejarz”, w którym re-
generują swe nadszarpnięte zdrowie, pragnący od-
sapnąć od gwizdków i megafonów dróżnicy lub za-
wiadowcy. Ale to chyba nie jedyna taka branżowa 
prawidłowość. Nauczyciele na przykład bardzo czę-
sto korzystają z urlopowej gościnności innych szkół, 
a do śniadanka podrywa ich, z rozłożonych pod ta-
blicą łóżek, ukochany od zawsze dzwonek. Z kolei 
(psiakrew znów ta kolej) górnikom z kopalń węgla 
zaleca się również podziemny odpoczynek, tyle że 
w odwiertach solnych. My zaś, mimo wszystko, ży-
czymy wszystkim słonecznych i radosnych waka-
cji. Z nadzieją na odrobinę szaleństwa i zapomnie-
nia o codziennej monotonii.  JARO

Vall de Xalo 
Rosado
To wino produkowane jest w regio-
nie Valencia. Robi się duże ilości czy-
stych, dobrej jakości win w bardzo 
przystępnej cenie. Do produkcji win 
białych używany jest szczep mer-
seguera, natomiast do win czerwo-
nych brany pod uwagę jest przeważ-
nie monastrell , który daje ciężkie, 

mocne w smaku skoncentrowane 
wina. Powstaje tu także często zna-
komity, entuzjastycznie przyjmo-
wany słodki Moscatel de Valencia. 
Wino o truskawkowo–różowym ko-
lorze z fioletowymi odcieniami. Ma 
średnio intensywny aromat czer-
wonych owoców. W smaku świe-
że i delikatne lekko słodkie owoco-
we o długim posmaku, idealne na 
lato świetnie pasuje do owoców mo-
rza oraz rożnego typu makaronów.

DAWID MIGACZ, Dom Kawy i Wina

Nareszcie wakacje


