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LEMONIADA NA UPALNY DZIEŃ
- Pewnie, że się czasem wkurzę, ale wtedy mówię do dzieciaków, że jestem zły, żeby mnie
nie drażniły, bo mogą oberwać. Dzieci trzeba traktować poważnie, a nie po dziecinnemu –
przekonuje ks. Andrzej Mulka, założyciel grupy Promyczki Dobra i wydawca miesięcznika
„Promyczek”. Podczas sobotniego finału IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Skowroneczek” na Rynku w Nowym Sączu odebrał Order Uśmiechu. Wcześniej musiał
wypić sok z cytryny. – Lemoniada na upalny dzień – skomentował trudność kawaler jedynego
odznaczenia na świecie przyznawanego przez dzieci.
L czytaj str. 6

A

INTERMARCHE W NOWEJ ODSŁONIE

WIďKSZA POWIERZCHNIA = WIďKSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓW
C.H. EUROPA II
Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1

Zapraszamy na nowe produkty garmażeryjne

Zestaw obiadowy na ciepâo tylko...

7,99 zâ

Godz. otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

P R Z E C Z Y TA N E

8 stycznia 2011
„(…) Mocą niepisanej zgody
siadamy z matulą o dziewiętnastej do oporu – najplugawszymi
słowy lżąc widocznych na ekranie nieszczęśników – oglądamy
politykę. Na ogół wytrzymujemy
do dwudziestej trzeciej, choć czasem – gdy jakiś arcynadrodak czy
inny wolnomularczyk specjalnie
patologicznie peroruje, trwamy
w męczarni dłużej. Wytrzymujemy, albowiem raz w tygodniu
politycznym upojeniom dajemy
szlaban i w ramach detosku oglądamy niemieckich Milionerów.
Rozumiem piąte przez dziesiąte,
ale to jest dobre (…)”.
Jerzy Pilch, Dziennik

Żonka taka
szczęśliwa

P O G O DA
Gorąco? Lekko przez ostatnie dni
nie było, ale do ubiegłorocznego rekordu jeszcze trochę brakuje. Kto
zdążył zapomnieć, przypomnijmy,
że 28 sierpnia 2011 r. termometry
w Nowym Sączu zanotowały 33,1
st. C, a najmłodsi sądeczanie szukali
ochłody m.in. w fontannie na rynku. Jeszcze cieplej było latem 1963 r.
kiedy zanotowano 33,5 st. C w cieniu, a w słońcu nawet 60 stopni.
Na liście rekordów Polski Nowy
Sącz lideruje w najwyższej temperaturze marca. 21 marca 1974 r. zanotowano tu 25,6 stopnia. Z kolei
jesienią 17 listopada 2002 r. termometry pokazały 21,3 stopnia, ale
w Tarnowie było tego dnia 21,4. Rekord jesiennych temperatur należy
jednak do Krakowa, gdzie 2 listopada 1968 r. było 21,5.
(MET)

L I C Z B A T YG O D N I A

65

Tyle dni trwał będzie, według
planu, remont ul. Nawojowskiej, na
odcinku od ul. Krętej do skrzyżowania z al. Piłsudskiego. Czas liczymy od 4 lipca. Jak informują władze
miasta, na ten okres wprowadzony
będzie ruch wahadłowy. Część prac
prowadzona będzie nocą. W tym
samym czasie remontowane będzie
rondo Solidarności.

Wjazd na podium
Jego najgroźniejsi rywale łapali gumę, wywracali się na torze, a Paweł
Górka pojechał z głową
i wywalczył pierwsze
w tym sezonie podium.
Motocyklista z Nowego
Sącza wskoczył na pudło
podczas trzeciej rundy
Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski w Poznaniu w klasie Supersport 1000. To
nie jest najszybszy tor,
ale i tak chwilami motocykliści jadą 250 km/h,
a średnia prędkość to
150 km/h. Szybciej można jechać na torze w czeskim Brnie, gdzie też
rozgrywana jest jedna z rund WMMP (280
km/h). Tam też właśnie
Górka był blisko trzeciego miejsca i to w zawodach Pucharu Europy. Tym razem on za
bardzo zaszarżował i zaliczył tak zwaną „glebę”. Warto dodać, że
Górka startuje na motocyklu BMW S 1000 RR – 200 kg wagi i bagatela… 200 koni mechanicznych.

Jeśli w Twojej okolicy, najbliższym
sklepie, punkcie, który odwiedza wiele
osób, brakuje „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” – daj nam znać,
dostarczymy tam naszą gazetę!

„(…) Krysia kołysała się na kolanach muzyka, gdy po drugiej
stronie stołu zjawił się Sebastian,
jej mąż. Z promiennym uśmiechem stuknął się kielichem ze swą
ślubną. Obydwoje wychylili toast.
Krysia już nie tylko się kołysała,
a wręcz unosiła na kolanach muzyka. Oddychała też coraz szybciej. Jej uśmiech przerywały westchnienia właściwe w chwilach
erotycznych uniesień. Goście siedzący obok pani młodej nie mieli wątpliwości, co się dzieje. Tylko

pan młody niczego nie widział
i promieniał radością, że żonka
taka szczęśliwa (…)”
„Gazeta Nowosądecka”,
29 czerwca 2012 r.

Metryka wstecz
„ (…) Marysia „załatwiła mi”…
egoistyczną potrzebę dawania
i brania – ciepła, czułości, uśmiechu. Gdy usypiam ją przytuloną
na bujanym fotelu, rozczulam się.
Dosłownie. Jak ona pachnie. Jak
patrzy. Chciałabym, żeby wciąż
była bobasem. Kiedyś czekałam,
aż mój dorosły dziś syn Nikon
nauczy się chodzić, mówić, czytać, pójdzie do liceum, i nagle zorientowałam się, że nie mam już
dziecka. Obok jest 18–letni facet,
który niekoniecznie ma ochotę na
czułości mamy. A córkę ciągle całuję, tarmoszę, obściskuję. Jestem
mamą pogodną, optymistyczną.
Przy Nikonie za bardzo się martwiłam. Trzęsłam się, że coś mu
się stanie, czy dobrze go wychowujemy. Od córki jestem uzależniona. Kiedyś jeździłam na babskie wyjazdy do Rzymu, Paryża,
a teraz myśl, że zostawię ją na trzy
dni, mnie przeraża (…)”
Dojrzałe macierzyństwo,
„Twój Styl" Maj 2012
Dorota Gawryluk (pochodząca
z Limanowej dziennikarka
i prezenterka Polsatu)

K A R T K A Z K A L E N DA R Z A
6 L I P C A 1 996 – zmarł Emil Węgrzyn – sądecki poeta, historyk,
krytyk literatury i reżyser teatralny. Wiele lat spędził poza Nowym
Sączem, m.in. wykładając język
polski na Uniwersytecie Polskim
w Wilnie. Opublikował tomiki
poetyckie: "Słowa proste jak rzut
wyciągniętej ręki", "Na przełęczy", "Przebudzenie", "Powroty",
"Pozytywka" i "Samorodki". Urodził się 26 stycznia 1930 r.
7 L I P C A 1 9 1 5 – w Jaworznie
Szczakowej urodził się Władysław Augustynek – jezuita z parafii kolejowej w Nowym Sączu.

Piłkarz i wielki miłośnik sportu. Jego imię nosi od 1998 r. stadion przy ul. Kilińskiego. Zmarł
12 grudnia 1997 r.
1 1 L I P C A 1 980 – zmarł Zygmunt
Berling, w 1943 r. dowodzący Korpusem Polskim w ZSRR podczas
bitwy pod Lenino, a od 1944 r.
dowódca Armii Polskiej w ZSRR.
Urodził się w 1896 r. w Limanowej, wychowywał w Nowym Sączu, wojskową karierę rozpoczynał jako oficer I Brygady Legionów.
Honorowy obywatel Nowego Sącza, przez lata patron Szkoły Podstawowej nr 19.
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Informacje

Ubiegłoroczny błąd skarbówki
uśpił czujność petenta
I N T E R W E N C J A DT S . Pan Jerzy,
który rozliczenie podatkowe składał
wraz z małżonką, nie otrzymał nadpłaty podatku na wskazany w ZAP 3
nr konta żony. – Dla mnie to absurdalna sytuacja, rok temu rozliczałem
się z żoną w ten sam sposób i pieniądze trafiły na jej konto, a nie moje.
Tymczasem w urzędzie otrzymałem informację: „Tak wybrał system”
– relacjonuje wizytę w sądeckim
US. Okazuje się, że Urząd Skarbowy
nie popełnił błędu w tym roku, za to
w ubiegłym – tak.
Kiedy minęły trzy miesiące od złożenia rozliczenia podatkowego,
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a nadpłaty nie było na koncie
żony, pan Jerzy postanowił zapytać w US, jak długo trzeba czekać
na przelew. Urzędniczka oświadczyła mu, że pieniądze zostały już
dawno przelane.
– Zdziwiłem się, wytłumaczyłem, że żona nie ma potwierdzenia przelewu. Wówczas okazało
się, że nadpłata trafiła na moje
konto, które widnieje w systemie Urzędu. Chciałem wyjaśnić
sprawę, w końcu po to wypełnialiśmy dodatkowy druk ZAP3
z podanym na nim kontem małżonki i po to również wykazaliśmy ją jako podatnika na PIT36

– a ja występowałem jako współmałżonek – by pieniądze trafiły do niej. Zależało nam na tym,
ponieważ moje konto jest zajęte
przez komornika. W odpowiedzi
usłyszałem jedynie, że tak wybrał system i sprawy nie da się
odkręcić – opowiada pan Jerzy.
Po naszej interwencji, Zbigniew Majka – zastępca naczelnika US w Nowym Sączu
– zbadał wnikliwiej sprawę i wyjaśnił, że to nie kwestia systemu,
a przepisów Ustawy Ordynacja
Podatkowa.
– Art. 77b § 1 o.p. nie pozostawia nam wyboru. Pan Jerzy

prowadzi działalność gospodarczą i jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego,
a my do wysłania nadpłaty na
jego konto. Jeżeli nie prowadziłby działalności, pieniądze małżonkowie mogliby odebrać nawet
w formie gotówki lub na wskazane w ZAP3 konto – mówi Zbigniew Majka.
Problem w tym, że w ubiegłym roku pan Jerzy rozliczał
się z żoną w identyczny sposób
i Urząd Skarbowy przelał nadpłatę podatku na konto żony, wprowadzając w tym roku podatnika w błąd.

– Byliśmy przekonani, że przy
zachowaniu tych samych procedur, żona otrzyma pieniądze.
Inaczej pewnie rozliczalibyśmy
się oddzielnie – mówi pan Jerzy.
– Któryś z urzędników popełnił rok temu błąd. To nasza
wina, nadpłata powinna pójść
na konto osoby zobowiązanej
do posiadania rachunku – przyznaje Zbigniew Majka. – Sprawdzę, kto zawinił i przynajmniej
dam reprymendę osobie, która
nie dostosowała się do przepisów wynikających z Ordynacji
Podatkowej.
(PEK)

A

Nawet karetki płakały
P O Ż E G N A N I E . Kiedy trumnę z ciałem Danuty Cabak–Fiut
składano do grobu na cmentarzu
w Łabowej, płakały nawet karetki
pogotowia ratunkowego. Syreny
ambulansów zagrały najbardziej
przejmującego marsza żałobnego, jakiego dawno nie słyszała
Sądecczyzna. Tak żegnani są nieliczni. Danuta Cabak–Fiut należała do grona tych nielicznych, którzy pozostawiają po sobie trwały
ślad na Ziemi.
Syreny karetek pogotowia to sygnał, który towarzyszył Zmarłej przez wiele lat jej zawodowego życia. Paradoksalne, ale
dla setek i tysięcy osób, sygnał
zbliżającej się karetki był zwiastunem nadziei, zapowiedzią
zbliżającej się pomocy i ratunku. W ilu takich akcjach i wyjazdach uczestniczyła przez lata
pracy Danuta Cabak–Fiut? Ilu
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DO WYNAJĘCIA LOKALE:
• gastronomiczny w Krynicy
ul. Kraszewskiego 32, pow. ~120 m2
• lokal w piwnicach w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 18, pow. ~ 250 m2
• handlowy w Starym Sączu,
ul. Rynek 1, pow. ~37 m2
• pomieszczenia biurowe w Nowym Sączu,
ul Lwowska 25 I piętro, pow. różnej wielkości
• pomieszczenie biurowe w Nowym Sączu,
ul Jagiellońska 18, pow. ~25 m2
tel. 18 443 83 07 wew. 35 w godz. 7.30 - 14.30

ludzi choć przez chwilę pomyślało, że to m.in. jej pracy zawdzięcza zdrowie, a może nawet
życie? O skali tej wdzięczności
najlepiej świadczy żegnający Ją
tłum kilkuset osób.
We worek rodzina, przyjaciele, lekarze i pacjenci

towarzyszyli w ostatniej drodze doktor Danucie Cabak–
Fiut (57 l.). Zmarła w sobotę,
30 czerwca, w jednej z krakowskich klinik. Była wieloletnim
dyrektorem Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, które za
czasów jej urzędowania doczekało się pełnej modernizacji taboru – karetki zostały zastąpione nowoczesnymi ambulansami.
Wychowała grono doskonałych
ratowników, szerzyła wiedzę
o ratownictwie medycznym
wśród uczniów i studentów. Pacjenci wspominają ją, jako doskonałego specjalistę, a przy tym
jako osobę oddaną każdemu,
kogo leczyła. Była lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą
medycyny rodzinnej oraz ogólnej, a także balneologii i medycyny fizykalnej. Sądecczyzna
straciła wielkiego człowieka.
(KIW)

www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

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

Chcesz mieć szybki
i wygodny dostęp
do „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”? Ściągnij
gazetę z naszej strony
internetowej lub
zarejestruj się,
by otrzymywać ją mailem:
www.dts24.pl

UWAGA:
wakacyjna szkoła pływania
dla dzieci i dorosłych. Zajęcia
grupowe i indywidualne.
Nauka pływania i rehabilitacja
w wodzie dla osób
niepełnosprawnych.
mgr Tomasz Baliczek

606-454-948
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GAZ w BUTLI 11kg
NAJTANIEJ W OKOLICY
do każdej butli 11kg
płyn do mycia
naczyń gratis !!!

Sprawdź aktualną cenę

018 440 46 15
018 440 75 74

STACJA AUTOGAZ
N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181
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Tydzień w skrócie
SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TEJ STRONIE DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE
2 w Nowym Sączu, która na koniec roku szkolnego otrzymała rower górski. Była to główna nagroda za udział w ogólnopolskiej akcji…
„Warto być dobrym”.

[j] Innowacyjne
południe Polski

Spacerujący recydywista
28–latek ze spacerów po mieście
zrobił sobie źródło dochodów, za
które po raz kolejny został zatrzymany przez policję. 29 czerwca na al. Wolności zaczepił 17–latka i, grożąc mu pobiciem, zażądał
pieniędzy. Chłopak oddał mu 100
zł. Jak gdyby nigdy nic mężczyzna
kontynuował spacer. Na Rynku zaczepił kolejnego 17–latka i od niego udało mu się wyciągnąć telefon
komórkowy. Poszkodowani przekazali rysopis sprawcy policjantom, a ci go namierzyli, umieszczając w izbie zatrzymań. Zostanie
mu postawiony zarzut rozboju oraz
kradzieży rozbójniczej. Jak poinformowała policja, 28–latek
w ostatnim czasie był już karany
za podobnego typu przestępstwa.
Sąd powinien w końcu zakazać mu
spacerów po mieście.

magdeburskim przez króla Kazimierza Wielkiego (1363 r.). Swoją
obecna nazwę otrzymał blisko 250
lat później wraz z herbem. Wtedy
też zostały określone prawa i obowiązki mieszczan na wzór Muszyny. – Obecnie, Tylicz jest jedną
z najlepiej rozwijających się miejscowości na terenie powiatu nowosądeckiego – coraz częściej słyszy
się o nim, jako o miejscu gościnnym, zadbanym, przyjaznym turystom – twierdzi wicestarosta Mieczysław Kiełbasa.

– Ośrodki takie jak Brainville powstają, by wspierać rozwój firm
z sektora ICT i wykorzystać potencjał przedsiębiorców, naukowców
i studentów – dla rozwoju nowoczesnej gospodarki w regionie oraz
tworzyć sieć kontaktów wspierającą rozwój innowacji nie tylko
w Małopolsce, ale w całym kraju.
Właśnie takie miejsca budują wizerunek południa Polski, jako miejsca innowacyjnych projektów realizowanych na światowym poziomie
– mówił Krzysztof Wnęk, prezes
zarządu MMC Brainville, w Mielcu
podczas konferencji „Nowe szanse rozwoju firm z branży IT. Specjalne strefy ekonomiczne – Parki
technologiczne – Inkubatory biznesu”. Była to pierwsza konferencja z cyklu „Innowacyjne południe
Polski”, jaki organizuje sądeckie
MMC Brainville.

[l] Warto być dobrym

Droga drzemka

Przekonała się o tym Weronika
Zając, uczennica Gimnazjum nr

Spotkanie z kolegą ze szkolnych lat
ogołociło 20–latka doszczętnie. No

prawie, na szczęście pozostały mu
chociaż gacie. Młodzieniec podczas rozmowy wypił z kompanem
parę piw, a następnie pozostawiony
przez niego na ławce, zasnął. Przypadkowy przechodzień, widząc go
leżącego, zadzwonił po policję i pogotowie. I nie wiadomo, czy bardziej z troski, czy ze zgorszenia. Bowiem młodzieniec leżał już na ławce
w samej bieliźnie. 20–latek obudził
się dopiero na izbie przyjęć w sądeckim szpitalu. Policji przyznał się,
że nie pamięta, co się z nim przez
kilka godzin działo, ale jest pewny,
że gdy zaczynał pić, miał przy sobie
telefon komórkowy, dokumenty,
a na sobie ubranie. Straty w wyniku drzemki na miejskiej ławce wycenił na tysiąc zł.

Zaginiona 3–latka

Nowa poradnia w szpitalu

42 policjantów i 70 strażaków zostało zaangażowanych w akcję poszukiwania 3–latki. Dziewczynka
przyjechała na wczasy wraz z rodziną do Starego Sącza. 29 czerwca
bawiła się przed domem ze swoim
rodzeństwem. Wieczorem rodzice
oraz dziadkowie zauważyli jej nieobecność w grupie dzieci. Rozpoczęli poszukiwania na własną rękę.
Gdy te okazały się bezskuteczne,
wezwali straż pożarną. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli akcję
poszukiwawczą, do której zaangażowali psy tropiące. Po kilku godzinach jeden z nich wpadł na trop
3–latki. Została odnaleziona w rejonie mostu kolejowego, 200 metrów od Popradu, dwa kilometry od
miejsca, w którym była widziana po
raz ostatni. Spała. Ubrana była tylko w spodenki. Nie miała bucików.

W powiatowym Szpitalu im. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju została otwarta
poradnia endokrynologiczna. - To

[k] 400 lat Tylicza

Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Piotra i Pawła w Tyliczu
rozpoczęły się obchody 400–lecia ponowienia praw miejskich tej
miejscowości. Goście, którzy licznie przybyli na uroczystości, mogli wysłuchać krótkiego wykładu
na temat historii Tylicza i zwiedzić wystawę kopii dawnych dokumentów historycznych oraz
starodruków dotyczących nadania praw miejskich Tyliczowi.
Ośrodek miejski, zwany Miastkiem był lokowany na prawie

R

R

E

K

L

A

M

A

E

K

L

A

M

A

pierwsza nowa poradnia od kilku
lat. Wyszliśmy naprzeciw potrzebom pacjentów, którzy często pytali o możliwość leczenia schorzeń
tarczycy w naszym szpitalu. Lekarz będzie przyjmował trzy razy
w tygodniu – informuje Sławomir
Kmak, dyrektor krynickiego szpitala. W przyszłym tygodniu będzie się można rejestrować do lekarza endokrynologa przez stronę
internetową .

Ranny motocyklista
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
zabrało do krakowskiego szpitala motocyklistę, poszkodowanego w wypadku drogowym 1 lipca,
w Bartkowej Posadowej. Zderzył
się z fiatem cinquecento. Prowadząca samochód 22-letnia kobieta wyjeżdżała ze stacji benzynowej, najprawdopodobniej nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu
motocykliście.
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W Krynicy rodzi się
tyle samo dziewcząt,
ilu chłopców
404 dzieci przyszło na świat w powiatowym Szpitalu im. J. Dietla
w Krynicy–Zdroju w pierwszym półroczu tego roku. Jak informuje Sławomir Kmak, dyrektor lecznicy, urodziło się tyle samo dziewczynek
i chłopców.
Krynicki szpital zasłynął w naszym
regionie z wprowadzania nowoczesnych metod mających pomóc młodym mamom w porodzie. Prócz
opieki i komfortowych warunków, w jakich kobiety oczekują
na poród i świetnie wyposażonych
sal poporodowych, mamy mogą
skorzystać między innymi z gazu

rozweselającego oraz urządzenia,
które niweluje bóle porodowe.
– Wszystko to sprawia, że na
poród w naszym szpitalu decyduje
się coraz więcej kobiet – mówi dyrektor Sławomir Kmak. – W pierwszym półroczu tego roku na świat
przyszły u nas 202 dziewczynki
i 202 chłopców.
Kobiety mogą wcześniej umówić się na wizytę przed planowanym porodem, podczas której położne i lekarze pokażą im oddział
i powiedzą, jak należy przygotować
się do porodu. Wiele młodych mam
już skorzystało z tej oferty.
(OLSZ)

  ¦ 
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äp. Heleny PoÏomskiej
 ¸Ï¦
dzieci, wnuki i prawnuki

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Mieszkasz w Nowym Sączu?
Jesteś osobą bezrobotną?
Nie ukończyłeś 25 roku życia lub masz ukończone 50 lat?

MMS
Robią nam zdjęcia
Mamy was! Nasz czujny Czytelnik namierzył i sfotografował namierzający i fotografujący nas samochód Google! Autentycznie – jeździł po Nowym
Sączu i robił zdjęcia superaparatem wyglądającym jak peryskop na dachu auta. Jeśli Google robił nam takie zdjęcia, to jednak dobra wiadomość!
Czyżby był to sygnał, że ulice Nowego Sącza niebawem pojawią się w internecie i w programie street view będziemy mogli odbyć wirtualny spacer
ulicami miasta widzianymi z poziomu chodnika? Czekamy!
(KCH)

W Y DAW N I C T WO . W roku 1986
z okazji 650–lecia Kamionki Wielkiej do rąk czytelników trafiła monografia miejscowości „Rys dziejów
wsi Kamionka Wielka w 650–leciu
jej istnienia”.
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uzyskasz wsparcie szkoleniowo-doradcze
oraz

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!
Zapraszamy do udziału w projekcie
Dokumenty rekrutacyjne można składać w dniach:
od 5 lipca do 3 sierpnia 2012 r.
w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
pokój 307
więcej informacji pod nr tel. 18 442 91 10 wew. 294
oraz na stronie internetowej: www.efs.sup.nowysacz.pl/
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Po ćwierćwieczu ci sami autorzy Roman Kostanecki i Michał Kazimierz
Żak opracowali drugie wydanie
książki – poszerzone, uzupełnione
i bogato ilustrowane. Wydawnictwo
mogło ukazać się drukiem dzięki
UG w Kamionce Wielkiej i z pomocą
Gminnego Ośrodka Kultury. Cenna
monografia miejscowości opowiada o historii, osiągnięciach, dorobku kulturalnym, społecznym i materialnym mieszkańców.
(BOG)

Wycieczka z PTT
Koło Przewodników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego o/Beskid
w Nowym Sączu zaprasza na wycieczkę autokarową Spišský HradŠtrbské Pleso, którą organizuje dla
słuchaczy i sympatyków Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Start - 8 lipca, g.6.30, przystanek
autobusowy przy MOK, al. Wolności. Koszt wycieczki 30 zł, dzieci 15
zł oraz 15 euro – wstęp na zamek i
inne atrakcje. Zapisy przyjmowane
są w sekretariacie SUTW, ul. Jagiellońska 18, tel.18/443-57-08.

äp. Danuty Cabak-Fiut,
Ï¦¦Ă
 
M¦Ă, Córki i Zi¸ciowie

Zamierzasz założyć własną ﬁrmę?!
w ramach projektu „Nowy Sącz – Nowa ﬁrma”

Kamionka
książkowa

R

UŻYWANE
i NOWE

PODRĘC

ZNIKI

10%
rabatu

- do 18 lipca

Nowy Sącz,
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39
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T R U D N Y T E M AT. Obawy
mieszkańców Bartkowej,
gdzie mają zamieszkać
więźniowie, nie uspokoiła wizyta majora Bogusława Kawończyka,
dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Na
spotkaniu w Gródku nad Dunajcem z radnymi i właścicielami pensjonatów próbował przekonywać, że urządzenie więzienia nad
Jeziorem Rożnowskim przysporzy
regionowi samych korzyści. Tymczasem żyjący z turystyki już liczą
straty. Czy słusznie?

ROZMOWA z dr. PRZEMYSŁAWEM
PIOTROWSKIM, psychologiem,
wykładowcą Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu.
– Co taki zakład karny typu półotwartego, jaki powstaje w Gródku
nad Dunajcem, daje skazanym?
– Zakład karny typu półotwartego jest przeznaczony m.in. dla
skazanych za przestępstwa nieumyślne, dla tzw. alimenciarzy
(skazanych na zastępczą karę pozbawienia wolności) i dla tych,
którzy biorą aktywny udział
w procesie resocjalizacji, realizując indywidualny program oddziaływań. Ideą tego typu zakładu
jest podnoszenie kwalifikacji osadzonych i ich kompetencji społecznych tak, aby redukować poziom recydywy.
– Warto więc decydować się na
taki wariant w przypadku więźniów
z pierwszym wyrokiem za lekkie
przestępstwa?
– Oczywiście. Kara krótkoterminowa odbywana w zakładzie
półotwartym niesie mniejsze ryzyko demoralizacji pierwszy raz karanych i pozwala im – przynajmniej
częściowo – poprzez pracę na rzecz
społeczności lokalnej – wyrównać popełnione szkody. Osadzeni
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mogą wykonywać różnego rodzaju prace, zarabiać i np. spłacić zobowiązania wobec sądu,
a przy okazji ich praca może się przydać
przy realizacji lokalnych inwestycji. Pamiętajmy, że ci ludzie kiedyś
wyjdą z zakładu karnego. Mogą
go opuścić jako osoby zgorzkniałe,
przepełnione poczuciem krzywdy i zdemoralizowane, lub jako ludzie, którzy zdobyli wykształcenie,
pracowali, a więc uświadomili sobie, że mogą sami naprawić popełnione w życiu błędy.
– Lokalna społeczność może zyskać
na takim sąsiedztwie?
– W różnych zakładach w Polsce są realizowane programy, w ramach których więźniowie wykonują bardzo ciężkie prace, np.
w domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, ośrodkach
dla osób upośledzonych umysłowo
lub niepełnosprawnych. Korzyść
jest zawsze obustronna.
– Mieszkańcy Gródka obawiają się
lokalizacji w swojej miejscowości takiego zakładu. Te obawy są w jakiś
sposób uzasadnione?
– Nie należy się dziwić, że
mieszkańcy są pełni obaw. To zupełnie naturalna reakcja. Więźniowie są dla większości z nas uosobieniem zła. Poza tym wchodzi
w grę mechanizm określany skrótem NIMBY (ang. not in my back
yard – „nie na moim podwórku”).
Chodzi o to, że nawet jeśli uważamy się za osoby światłe i tolerancyjne, w swoim otoczeniu wolimy
nie widzieć narkomana, przestępcy czy przedstawicieli młodzieżowych subkultur. Efektem jest
powstanie złudnego poczucia bezpieczeństwa. Może się jednak okazać, że osadzony, który nie dostanie w Gródku pracy ze względu na
protesty mieszkańców, za parę
miesięcy przyjedzie nad jezioro,
żeby kraść. Warto się więc dobrze
zastanowić i spojrzeć na sytuację
z szerszej perspektywy.
Rozmawiał (BOG)

20 lat się uśmiecham
Ostatni
test przed
przyznaniem
Orderu
Uśmiechu.
Ks. Andrzej
Mulka musiał
wypić puchar
wypełniony
sokiem
z cytryny i…
uśmiechnąć
się.

R O Z M OWA . Podczas sobotniego finału IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek” na Rynku w Nowym Sączu spotkało się dwoje
sądeczan, których dzieci uhonorowały
najwyższym odznaczeniem – Orderem
Uśmiechu – piosenkarka Majka Jeżowska i świeżo upieczony kawaler orderu ks. ANDRZEJ MULKA, założyciel grupy
Promyczki Dobra i wydawca miesięcznika „Promyczek Dobra”.
– Jak dużo trzeba się uśmiechać, aby
dołączyć do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu?
– Do dzieci trzeba się zawsze
uśmiechać, a ja z dzieciakami dogaduję się już 20 lat.
– I nigdy ksiądz się nie złości?
– Pewnie, że się czasem wkurzę,
ale wtedy mówię do dzieciaków, że
jestem zły, żeby mnie nie drażniły, bo
mogą oberwać. Dzieci trzeba traktować poważnie, a nie po dziecinnemu.

– O najważniesze odznaczenie na
świecie przyznawane przez dzieci postarał się założony przez księdza zespół
Promyczki Dobra. Duża niespodzianka?
– Dla mnie to kolejny wielki
uśmiech dzieci zwrócony w moją
stronę. Dowiedziałem się, że procedury przyznania wyróżnienia

trwały dwa lata. Kilka lat temu,
kiedy byliśmy z grupą na uroczystym wręczeniu Orderu Uśmiechu
biskupowi Antoniemu Długoszowi
w Sali Kongresowej w Warszawie,
dzieciaki coś tajemniczo szeptały
między sobą i chichotały. Już wtedy coś kombinowały.

Wyjdzie w Praniu
S U KC E S . Wojciech Kudyba, znany
sądecki krytyk, badacz literacki, eseista, a ponadto profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury Współczesnej Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, został
nominowany do „Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku
– Orfeusz”.
W pierwszym etapie konkursu
o wyróżnienie ubiegało się ok. 200
autorów, Kudyba znalazł się wśród
pięciu poetów, którzy mają szansę
zdobyć statuetkę Orfeusza i nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys.
zł. Pretenduje do niej tomikiem
wydanym w ubiegłym roku „Ojciec się zmienia”, w którym poddał wnikliwej analizie współczesny
obraz mężczyzny i to, jak dorasta
do roli ojca.
– Nie sądzę, abym wygrał główną nagrodę. Moja konkurencja jest
naprawdę silna. To wybitni poeci

tacy jak Krzysztof Karasek, poeta
Nowej Fali, który w tym roku obchodzi 75. urodziny, czy Jacek Łukasiewicz, wybitny krytyk literacki. Dla mnie sama nominacja
jest wielkim wyróżnieniem – mówi
Wojciech Kudyba. Wszystko jednak
wyjdzie w Praniu w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
na Mazurach, gdzie 7 lipca odbędzie się uroczysta gala, na której
zostaną wręczone statuetki: Orfeusz Poetycki i Orfeusz Mazurski. Do
tej pory za największe swoje osiągnięcie poetyckie Kudyba uważa
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nagrodę
Jó z e f a
Mackiewicza za tomik
„Gorce Panu”,
zdobytą w 2008 r.
Tomiku „Ojciec się zmienia” w zasadzie nie można już nigdzie kupić. Tysiąc egzemplarzy rozeszło się
wśród czytelników. W kategorii poezji to świetny wynik. Ponoć każdy
poeta w dzisiejszych czasach marzy,
by sprzedać swą twórczość w takim
nakładzie. W przypadku Kudyby potrzebny będzie dodruk.
(PO)

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

NIMBY - nie na naszym podwórku!
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Ludzie i sprawy

W nowym banku pod schodami
1.
Marta Pawluk od 11 lat prowadzi agencję finansową pod szyldem Banku PKO BP w Małopolskim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Gros klientów agencji
to poprawkowicze, którym powinęła się noga na egzaminie. Współpraca – jak podkreślają wszystkie strony – przebiegała wzorowo. Czarne
chmury nad Temarem (tak nazywa
się firma Marty Pawluk) zaczęły się
na początku ubiegłego roku, kiedy
dostała z banku wytyczne w sprawie przebudowy agencji na mały
oddział – zamiana okienek i boksów
kasowych na stoliki dla klientów itp.
Miało być nowocześnie i z duchem
czasu. Na razie po ponad rocznej
przepychance nie doszło do żadnych
zmian. Zmian zgodnie z wytycznymi banku, bo w MORD działają
dwie agencje. Do 24 sierpnia działa
Temar Marty Pawluk, z którą bank
zerwał umowę, a MORD skutkiem
tego wypowiedział umowę najmu,
a od 1 czerwca równolegle agencja
wskazana przez bank. Paradoksalnie nowa agencja działa – zdaniem
M. Pawluk – poza wszelkimi bankowymi standardami bezpieczeństwa
i estetyki, o czym może przekonać
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się każdy, kto MORD w tym momencie odwiedzi.

2.
– Nowa agencja to stolik i szuflada, czynności ewidencyjne odbywają się w odległej, od miesiąca nieczynnej agencji PKO, mającej
swoją siedzibę na terenie jednego z
centrów handlowych – mówi Marta Pawluk. – Bank wypowiedział
nam umowę, bo nie dostosowaliśmy
się do standardów. Do standardów
nie dostosowaliśmy się, bo nie było
długi czas zgody dyrekcji MORD na
przebudowę. MORD wypowiedział
umowę najmu, bo straciliśmy pełnomocnictwo Banku. Koło się zamyka, a winną sytuacji zrobiono mnie.
Dodać należy, że Marta Pawluk dostała w końcu pozwolenie na pewne
zmiany architektoniczne w pomieszczeniach agencji, ale na cztery dni przed
ostatecznym terminem dostosowania.
Nie zdążyła nawet zacząć, kiedy umowy
wypowiedział i bank, i automatycznie
MORD. Z wywalczonych przez Temar
zmian skorzysta inna agencja.
– 31 maja tego roku otrzymaliśmy
pismo informujące, że pani Marta
Pawluk nie reprezentuje już Banku
PKO BP – mówi p.o. dyrektora MORD

Wiesław Kądziołka. – Cóż miałem
zrobić? Muszę działać na korzyść firmy i nie moją winą jest to, że agencja
nie dogadała się z bankiem. Nie mnie
oceniać dlaczego? Stąd nowa agencja, którą wskazał bank.

3.
Jerzy Pawluk, który wspiera żonę
w walce nie tylko o zarobek i pracę,
ale i dobre imię, opowiada, że kiedy
zaczęły się rozmowy o dostosowaniu
do standardów wymaganych przez
bank, ten zaznaczył, że wytyczne są
dla użytku Temaru i nie należy obnosić się z tym, że to wymóg banku.
– Negocjacje z byłym dyrektorem
MORD–u Józefem Polaczkiem na początku 2011 roku nie przyniosły rezultatu – przypomina Jerzy Pawluk.
– Dyrektor uważał, że zaproponowane przez MORD warunki są wystarczające i gwarantują bezpieczeństwo. Zresztą trudno mu się
dziwić – nie wiedział, że to instrukcja banku.
Bank jednak naciskał i w kwietniu
Marta Pawluk wróciła do negocjacji
z obecnym p.o. dyrektora MORD–u,
który powołując się na dobrą współpracę z agencją, zgodził się na pewne
ustępstwa. Temar niezwłocznie propozycje tych częściowych zmian wysłał do Regionalnego Oddziału Detalicznego w Krakowie. Wszystkie były
udokumentowane graficznymi formami zakładanej zmiany.
– Nigdy nie otrzymaliśmy żadnej
merytorycznej odpowiedzi – mówi
Jerzy Pawluk. – Każdorazowo dostawaliśmy generalną instrukcję
i tyle. Ale walczyliśmy dalej o siebie i swoją pracę.

4.
Bank nie zamierza tłumaczyć się
ze swoich działań i decyzji . – To są
umowy miedzy bankiem a firmą ,
która prowadziła agencję i nie widzę powodu byśmy mieli zdradzać
szczegóły takich umów. Jeśli bank
wypowiedział umowę, to znaczy,
że zaistniały ku temu poważne powody – ucina krótko Iwona Kubańska z krakowskiego ROD.
Efekt spotkań Temaru z dyrekcją
MORD był taki, że zniecierpliwiony
dyrektor MORD podjął jednoznaczną
decyzję. Nie będzie żadnych zmian.
Temar walczył dalej, ale zawirowania na stanowisku dyrektora i zatrzymanie poprzedniego dyrektora
MORD spowodowały pewne trudności decyzyjne.
– Proszę się nie dziwić, że jesteśmy uparci – dodaje Jerzy Pawluk.
– Agencja to dla nas źródło utrzymania, atrakcyjne wynagrodzenie
i pewien dorobek, którego nie chcemy tracić w banalny sposób. Jesteśmy już po 60.

5.
Potem nastąpiły wspomniane trudności decyzyjne i Pawlukowie otrzymali odpowiedź na pismo
z grudnia 19 marca. Wiesław Kądziołka również odmawia zmian.

Początkowo. W końcu jednak akceptuje pewne zmiany – dotyczące
demontażu szyb z okienek i wymontowanie jednych drzwi i wmontowanie ich w innym miejscu. Marta
Pawluk wysyła propozycję do ROD
w Krakowie. Tradycyjnie nie otrzymuje odpowiedzi.
– Wszystkie te pertraktacje odbywają się za wiedzą i zgodą dyrektora oddziału I PKO w Nowym
Sączu Wojciecha Michalika – zaznacza Jerzy Pawluk. – W rozmowie telefonicznej moja żona słyszy, że pisze nieprawdę, bo dyrektor wyraził
zgodę na dopasowanie do standardów, a nie częściową przebudowę.
Dyrektor Kądziołka nie ukrywa,
że w działaniu MORD nie tylko nie
było żadnej złośliwości, ale nawet
zaangażowanie.
– Po jednym z pism poprosiłem
z własnej inicjatywy panią Martę
Pawluk i dyrektora nowosądeckiego oddziału Banku PKO BP Wojciecha Michalika o spotkanie. Temar
i Bank nie doszli do porozumienia.
Czy to jest moja wina? – pyta retorycznie dyrektor Kądziołka.

6.
16 maja, na cztery dni przed ostatecznym terminem wprowadzenia
zmian, dyr. Kądziołka wyraża zgodę na projekcie, ale… złożonym jako
pierwszy w październiku 2011 roku
(minioddział z silnym oddziaływaniem na nowo powstające osiedle
budowane przez STSB i dotychczasowa obsługa kasowa plus inne produkty bankowe).
– Zawiadomiliśmy krakowski ROD o zakończeniu ponad rok
trwających negocjacji o zgodę na
dostosowanie z zaznaczeniem, że
przystępujemy do zmian na własne
ryzyko – mówi Pawluk.
Wydawałoby się, że to koniec
problemów. Odpowiedź jak żadna,
przychodzi jednak błyskawicznie.
Bank rozwiązuje z Temarem umowę

o prowadzenie agencji z tytułu niedostosowania agencji do zmian. Automatycznie MORD wypowiada
umowę najmu.
– Szkoda, że nie wzięto pod uwagę naszej nienagannej 12–letniej
pracy i nie obdarzono nas kredytem zaufania – żałuje Marta Pawluk. – Jesteśmy świadomi, że nie ma
umów zawartych na całe życie, ale
wszystkie strony zainteresowane
winny wykazać właściwy poziom
kultury prawnej i uznać prawo do
trzymiesięcznego wypowiedzenia
z możliwością korzystania z przejęcia pełnego zakresu realizowanych
w tym czasie wpłat i spokojnym zamknięciem działalności z prawem
do przychodu i zysku w tych trzech
miesiącach. Zresztą tracimy również wiarygodność, bo jak wytłumaczyć klientom, dlaczego mogą
płacić w dwóch miejscach?

7.
Pawlukowie nie ukrywają, że mają
zamiar prowadzić podobną działalność po opuszczeniu MORD.
– Musieliśmy wypowiedzieć
umowę najmu, skoro Temar stracił pełnomocnictwo. Mamy lokalowe problemy, dlatego nowa agencja
działa na razie pod schodkami, bo po
prostu nie mamy gdzie jej zainstalować. Bank wskazał inną agencje,
tak jak wskazał kiedyś firmę Temar
– komentuje Kądziołka.
Dla Marty i Jerzego Pawluków
uderzający jest nadzwyczajny tryb
przejmowania agencji bez oglądania
się na jej standardy, estetykę i bezpieczeństwo oraz intencjonalny sposób
naprawiania własnych błędów przez
dyrekcję MORD i zgodę na działalność agencji „pod schodkami”.
– Nasza postawa to nie efekt zemsty, ale odpowiedź na apel prasowy Dobrego Tygodnika Sądeckiego,
by pewne zjawiska społeczne piętnować i się na nie niezgadzać – podsumowują Marta i Jerzy Pawluk. (KW)
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DTS na lato

Rumunia – ostatnia ostoja dzikości

Szkoła dla Rodziców (9)

Wreszcie się dogadaliśmy

Zamiast mówić: „Nie obchodzi mnie, co myślisz na ten temat, masz zrobić tak, jak mówię”, zawsze chciej poznać punkt widzenia dziecka.
W przypadku nastolatka, zamiast uprzedzania się do rodziców i mówienia: „Byłaby to
mara, gdybym myślał, jak rodzice..., oni nie
są z tej epoki”, lepiej by rozwinął myśl: „Co
chcą mi przekazać moi rodzice, opowiadając
przykłady ze swojego dzieciństwa?”

Andrzej
Gdy przyszedł na spotkanie razem
z mamą, wyraźnie był niezadowolony, niechętnie się wypowiadał, głowę miał spuszczoną i z wyrazem ironii patrzył na to, co będzie się dalej działo. Wokół niego siedzieli inni
młodzi ludzie, którzy podobnie jak Andrzej,
nie zdradzali entuzjazmu z faktu, że znaleźli się na spotkaniu, poświęconemu „dogadywaniu się”. Andrzej siedział na krześle, spogladając na czas i bawił się komórką.

Mama
Po drugiej stronie sali siedziała jak na
szpilkach mama Andrzeja, która ze wszystkich sił starała się być miła. Nie patrzyła więc
na syna, udawała, że nie widzi jego zachowania. W duszy mogła żałować, że tu przyszła i jeszcze przyprowadziła go ze sobą. Obok
niej siedziały inne mamy, które nieco swobodniej się zachowywały i opowiadały przeżycia z dnia.

Spadek napięcia
Spotkanie rozpoczęło się od zabawy „Mała
radość”, podczas której każdy uczestnik
przypominał sobie, jaka spotkała go ostanio
miła niespodzianka ze strony domowników.
Andrzej po raz pierwszy podniósł wzrok,
bo przypomniał sobie pyszne spaghetti,
które przyrządziła mama. Mama Andrzeja pochwaliła syna za samodzielność podczas jej nieobecności w domu. Na twarzach
wszystkich rodziców wyraźnie pojawił się
uśmiech. Nastolatki jeszcze z podejrzliwością
R
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spoglądały, ale niektóre powoli nabierały ufności i coraz częściej
reagowały spontanicznie.

Pozwól mi być sobą
Kolejnym punktem spotkania było wyrażanie swoich oczekiwań. I tutaj Andrzej był
szczery do bólu. Wyrzucił z siebie:
X Chciałbym, abyś nie zmuszała mnie do rozmawiania z ojcem.
X A jak chciałbyś z nim porozumiewać? – zapytała mama. – Bo ty z nim prawie w ogóle
nie rozmawiasz.
X Nie da się tak na siłę, bo tak jest sztucznie,
ja nie umiem rozmawiać o niczym.
Mama się zadumała i zaczęła wsłuchiwać
w wypowiedzi innych uczestników grupy.
Prawie każdy nastolatek pokazywał, że ma
powód do tego, aby być niemiłym czy też
nieprawdziwym.

Życie ma sens
W trakcie kolejnych wypowiedzi, nastolatki zaczęły wyrzucać z siebie ukryty „ból
i cierpienie”. Dostrzegli, że ich rówieśnicy
mają podobne problemy. Klimat i dyskrecja
spotkania sprawiły, że wszyscy zaczęli nazywać pragnienia i mówić o nich.
Świadomość, że obok żyją osoby, które
mnie rozumieją, sprawia, że emocjonalnie
stajemy się sobie bliżsi. Nastolatek nabiera
wiary i przekonania: „Życie ma sens. Spróbuję być miły, zacznę wykonywać obowiazki domowe, dziś bez przypominania pościelę
łóżko, aby mile zaskoczyć moją mamę”. Rodzic natomiast wychodzi ze spotkania z przekonaniem, że jego dziecko go potrzebuje.

Zadanie domowe:
Codziennie posłuchaj, co ma do powiedzenia twój nastolatek, poświęć mu czas. Nie
mów do niego, ale z nim rozmawiaj!
Jeśli istnieje między wami bariera w dogadywaniu się, nie poddawaj się, rozmawiaj przy osobie trzeciej, zgłoś się na mediacje lub skorzystaj z zajęć Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców, cz. III „Jak rozmawiać
z nastolatkami?”.
HALINA CZERWIŃSKA
edukator i pedagog w Fundacji „Ostoja”
w Nowym Sączu, pedagog Katolickiej Szkoły
Podstawowej w Nowym Sączu

Grzegorz Petryszak swoją przygodę z podróżowaniem rozpoczął sześć lat temu. W tym
czasie udało mu się zobaczyć część Azji, Ameryki Południowej i Afryki, ale – jak przekonuje – najpiękniejsze, jednak wciąż za mało doceniane, są miejsca blisko nas.

***

– Szczyt Sokolicy w Pieninach, okolice
Niemcowej – wymienia Petryszak. – Jeśli już
chcemy wybrać się za granicę, to warto zobaczyć Rumunię i Gruzję.
Te dwa kraje szczególnie sobie upodobał.
Kiedy wybiera się w konkretne miejsce, nigdy
nie chce zobaczyć wszystkiego. Pozostawia
ciekawy zabytek, który chętnie by obejrzał,
albo szczyt, na który ma ochotę się wspiąć,
tylko po to, aby móc powrócić w dany region.
Tak było z Tuszeti w Gruzji.
– To magiczny region. Czułem się tam, jak
w centrum miejsca, gdzie rozgrywa się akcja
„Władcy Pierścieni” – opowiada. – Nieokiełznane szczyty gór, pośród których mieszka
kilka tysięcy ludzi, przełęcze rozpościerają się na wysokości blisko trzy i pół tysiąca metrów. Za pierwszym razem zabrakło
mi odwagi, aby się tam wybrać. Teraz mam
motywację.

***
Ląduje w Tbilisi, raczy się gruzińskim chaczapuri, popija pysznym winem gruzińskim.
Jedzie na północ, w Kaukaz, gdzie są klasztory
na wysokości prawie dwóch tysięcy metrów,
otoczone dzikimi wierzchołkami. Z kolei na
zachodzie Gruzji zachwyca go niedostępna
kraina kamiennych wież, gdzie przetrwała
ostoja gruzińskości.
– U stóp najwyższych wierchów kaukaskich, znajduje się wioska żywcem wyjęta
ze średniowiecza, rynsztoki płyną środkiem
drogi – wspomina.

***
Równie chętnie odwiedza Rumunię z jej surowością i mozaiką kulturową.
– Rumunia jest dla mnie ostatnią ostoją
dzikości, wystarczy pojechać w góry Marmaroskie – zachęca podróżnik. – Można tam

FOT. ARCH.

Ci, którzy doświadczyli ulgi z rozwiązanego problemu, wiedzą, ile ich to kosztowało, ale radość
i satysfakcja przekonują, że było warto. Mam
nadzieję, że i Ty rodzicu po 8 lekcjach nawiązałeś nić porozumienia ze swym nastolatkiem
i krok do pełnego dogadania się jest już bliski.

P O D R Ó Ż E . „Świat jest książką i ci, którzy nie
podróżują, czytają tylko jedną stronę” . Słowa św. Augustyna inspirują Grzegorza Petryszaka z Klubu Podróżniczego Gotramping do
odkrywania kolejnych zakątków Ziemi. Z kolei opowieści podróżnika, który jest częstym
gościem prelekcji m.in. w MCK „Sokół”, niejednego sądeczanina zachęciły do podobnych
wypraw.

znaleźć miejsca, po których nie stąpał jeszcze
żaden turysta. Spotkać pasterzy, dziko pasące się konie. Dziś nawet na trasach himalajskich szczytów są porozstawiane plastikowe
krzesełka i parasolki, a chyba nie tego szukamy w górach.
Rumunia to przede wszystkim tygiel kultur. Wschód styka się z Zachodem. Zamki, kościoły komponują się ze wschodniochrześcijańskimi cerkwiami oraz meczetami
i synagogami.
– Zachwyciły mnie szczególnie małe
kościółki, które łączą starożytność ze
średniowieczem. Zbudowane z kawałków pozostawionych przez Rzymian. To
była kiedyś prowincja rzymska – Dacja
– mówi.
W Rumunii warto też zobaczyć pięknie malowane monastery z późnego średniowiecza
na Bukowinie. Żywe barwy okalają budynki wewnątrz i na zewnątrz. W okolicy znajdują się wioski, które budowali między innymi Polacy.
– Część Polaków wyemigrowała w te strony w XVIII wieku. Kiedy tam podróżuję, mam
wrażenie, że jestem w Bochni – stwierdza
Petryszak.

***
Podróżnik chłonie nie tylko kulturę danego
kraju, ale i codzienne życie jego mieszkańców.
– Z jednej strony jesteśmy do siebie bardzo podobni, podobnie wyrażamy emocje, mamy te same potrzeby. Odmienność tkwi w obyczajach. Kiedy wracam
do domu z podróży, za każdym razem cieszę się, że złamałem kolejną barierę w sobie, że miałem dużo odwagi, aby zdobyć
się na taki krok. Każdy tak może, wystarczy tylko chcieć.
MONIKA CHROBAK
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Dodatek UM na Imieniny Miasta, lipiec 2012

Na imieniny zaprasza…

Za nami…
W cykl jubileuszowych zdarzeń wpisał się konkurs
fotograficzny i wystawa „Perły Sądecczyzny” zorganizowany przez II LO przy współpracy Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, a wpisuje się, także
fotograficzna, otwarta rywalizacja przygotowana
przez Miejską Bibliotekę Publiczną ph. „Nowy Sącz
w obiektywie”, która będzie rozstrzygnięta w styczniu
przyszłego roku.
Kolejnym elementem w tym zestawie był konkurs
„Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności”
– wspólne przedsięwzięcie UM, starostwa powiatowego i Muzeum Okręgowego.

Tegoroczne Imieniny Nowego Sącza wypadają
w roku 720. rocznicy lokacji miasta. Okrąglejsza rocznica wymaga szczególnego potraktowania. Oczywiście, główne uroczystości odbędą się jesienią, bowiem
akt lokacyjny sygnowany jest na 8 listopada 1292
roku, niemniej letnia pora i imieniny patronki miasta
– św. Małgorzaty, są świetną okazją do bogatszego
programu.
Sądzę, że każdy mieszkaniec miasta znajdzie dla
siebie coś interesującego. Warto zapoznać się z nowym, interesującym i 40., jubileuszowym, tomem
„Rocznika Sądeckiego” i wydawnictwem w serii
„Biblioteki Rocznika” – poświęconym ulicy Jagiellońskiej. Warto pofatygować się do Miasteczka
Galicyjskiego, by posmakować dobrych win i potraw
na I Sądeckim Festiwali Wina i Kultury Kulinarnej.
W niedzielę, 8 lipca, Rynek oddajemy dzieciom,
a scenę – młodzieży i zespołom głośniejszego uderzenia, z finałowym koncertem „Afromentalu”. Najważniejszym punktem tegorocznych Imienin będzie
plenerowe widowisko multmedialne Romana Kołakowskiego pt. „Sigilla Civitatis Nova Sandeciensis”.
To będzie wydarzenie kulturalne tego roku i spotkanie
z gwiazdami telewizji, filmu i teatru! Tego nie można
przegapić!
Zapraszam!

Widowisko multimedialne, plenerowe

„Sigilla Civitatis
Nova Sandeciensis”
Głównym punktem Imienin Miasta jest widowisko
plenerowe, multimedialne na Rynku, przygotowane
przez Romana Kołakowskiego pt. „Sigilla Civitatis
Nova Sandeciensis”.
W 28 odsłonach – pieczęciach Roman Kołakowski
– kompozytor, autor tekstów – pieśni i reżyser prowadzi nas poprzez ponad siedem wieków Nowego Sącza
pokazując znane i mniej znane postaci i zdarzenia
z historii miasta. Premiera widowiska plenerowego
(rejestrowanego przez telewizję) odbędzie się w sobotę, 7 lipca, o godz. 21.00.
Na zakończenie (ok. godz. 22.45) przewidziano
pokaz ogni sztucznych.

Oficjalną inaugurację obchodów 720. rocznicy
lokacji miasta wiceprezydent miasta Bożena
Jawor ogłosiła podczas niedawnej Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej w Miasteczku Galicyjskim,
która zorganizowana z inicjatywy prof. Bolesława
Farona przez UM przy wsparciu Katedry
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej MWS
im. Józefa Dietla w Krakowie, Wydawnictwo
Edukacyjne w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe
i Civitas Christiana w Nowym Sączu, która odbywała
się pod hasłem „Sądecczyzna w literaturze polskiej,
historiografii i mediach”.

Siedem „sączów”
Po raz trzeci Nowy Sącz ma swojego dukata. „Moneta” o nominale 7 sączów, kosztować będzie 7 zł,
a wykonała ją z bimetalu w nakładzie 7 tys. sztuk Mennica Polska.
Projekt przygotował Tadeusz Tchórzewski.
Na awersie numizmatu widzimy pieczęć z wizerunkiem św. Małgorzaty z początku XIV w. Przedstawia
świętą z Antiochii Pizydyjskiej z krzyżem w ręce poskramiającą smoka. Dokoła pieczęci napis: S(igillum)
advocati atque civium d(e) Kemniz (pieczęć wójta
i mieszczan w Kamienicy), a w środku: Bta (beata)
Marg(erita) virg. Na obrzeżach czytamy: „720 lat Nowego Sącza, 1292–2012”.

Pieczęć, odlana z wosku wisząca na jedwabnym
amarantowym sznurku, potwierdzała dokument pergaminowy, w którym wójt Mikołaj i mieszczanie
sądeccy przystali na ugodę z Krakowem przed wojewodą krakowskim Spicymirem, zawartą w Krakowie
12 czerwca 1323 r. Spór dotyczył skargi sądeczan,
którzy protestowali przeciwko nierównemu traktowaniu sądeckich i krakowskich kupców. Na towary tych
pierwszych nakładano w Krakowie cła, a krakowianie byli uprzywilejowani i mieli wolny przejazd przez
(Nowy) Sącz.
Na rewersie numizmatu widzimy współczesną wersję herbu miasta, ze stylizowaną panoramą Nowego
Sącza.
Monetę można będzie nabyć: w Miasteczku Galicyjskim – 6 lipca, od godz. 16, a 7 lipca – od godz. 10, na
sądeckim Rynku – 7 lipca przez widowiskiem plenerowym pt. „Sigilla Civitatis Nova Sandeciensis” i 8 lipca
na Rynku od godz. 14 w czasie koncertów zespołów,
a przez całe wakacje w Centrum Informacji Turystycznej i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.
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NOWY SĄCZ, 7 LIPCA 2012
Rynek, godz. 21.00

SIGILLA CIVITATIS
NOVAE SANDECIENSIS
(łac.) Pieczęci Miejskie Nowego Sącza
Historie, legendy i cuda historycznego, legendarnego i cudownego Nowego Sącza
Widowisko multimedialne, plenerowe

Aktorzy:
Izabella Bukowska, Monika Dryl, Anna Gajewska, Beata Jankowska – Tzimas, Krystyna Kozanecka, Lucyna Malec,
Ewa Makomaska, Beata Lerach, Agnieszka Pawełkiewicz, Ewa Serwa, Natalia Sikora, Magdalena Smalara, Katarzyna Zielińska,
Katarzyna Żak, Piotr Bajtlik, Mirosław Baka, Wojciech Czerwiński, Jarosław Domin, Mariusz Drężek, Arkadiusz Głogowski,
Stanisław Górka, Jan Jankowski, Artur Kaczmarski, Jacek Kawalec, Roman Kołakowski, Kacper Kuszewski, Robert Kudelski, Paweł
Lipnicki, Wojciech Machnicki, Tomasz Steciuk, Tomasz Stockinger

Zespoły:
Zespół Muzyki Dawnej „Dekameron” i Sekcja „Sigillum” pod kierunkiem Tadeusza Czechaka
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej i Orkiestra Smyczkowa pod kierunkiem Leszka Mieczkowskiego
Balet Dworski „Cracovia Danza” - Miejska Instytucja Kultury w Krakowie, pod kierunkiem Romany Agnel
Chór „Sigilla Sandeciensis” pod kierunkiem Marzeny Pikuły
Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego pod kierunkiem Janusza Michalika
Zespół Ludowy „Sądeczki” pod kierunkiem Barbary Sławeckiej
Zespół „Sądeczanie” pod kierunkiem Ireny Pabisz i Krystyny Popieli
Teksty i muzyka:
Aranżacje:
Choreografia:
Produkcja muzyczna:
Scenografia i wizualizacje:
Scenariusz i reżyseria:

Roman KOŁAKOWSKI
Tadeusz CZECHAK i Hadrian Filip TABĘCKI
Romana AGNEL
Maciej MARCHEWKA
Filip DOMINK
Roman KOŁAKOWSKI

Synopsis – streszczenie widowiska
1. Prolog – Iubilaeum Sandeciensis
– Krystyna Kozanecka, Roman Kołakowski
Pieśń zapraszająca do wspólnego świętowania jubileuszu miasta,
do radosnego przyglądania się własnej historii z taką dociekliwością, z jaką najsłynniejszy europejski alchemik – Sądeczanin
Sendivogius Polonus – badał materię natury i życia.
Słowniczek:
Iubilaeum Sandeciensis – (łac.) Jubileusz Nowego Sącza
Album Civium – (łac.) Księga Miejska
Spekuluj Juris – (łac.) Zwierciadło Prawa
„De lapide philosophorum” – (łac.) „O kamieniu filozoficznym”
– tytuł dzieła alchemika Sędziwoja
historia nuntia est vetustatis – (łac.) historia jest zwiastunką przyszłości
2. Alchemia Prima – Sendivogius Polonus
– Jan Jankowski
Opowieść alchemika Sędziwoja o swoim życiu – o latach spędzonych w Nowym Sączu i wędrówce po uczelniach i dworach Europy. wielkich nadziejach związanych z pragnieniem poznawania
świata i natury oraz o bezradności człowieka wobec upływającego
czasu.
3. Sigillum I – Ab urbecondita
– Natalia Sikora
Pieczęć Pierwsza. Rok 1292 – pieśń o powstaniu Nowego Sącza,
o jego pierwszych mieszkańcach i włodarzach. Kat był w średniowieczu niezwykle ważną postacią w hierarchii społecznej,
ale zawód ten łączył się jednak ze swego rodzaju wykluczeniem
towarzyskim.
Słowniczek:
ab urbe condita – (łac.) od założenia miasta
suburbium sandeczense (łac.)– podgrodzie sądeckie
4. Sigillum II – Bunt wójta Alberta
– Piotr Bajtlik
Pieczęć Druga. Rok 1311 – pieśń o udziale Sądeczan w walce
księcia Władysława Łokietka o utrzymanie władzy i zdobycie
polskiej korony. Wypowiedzenie trudnego zdania w celu potwier-

dzenia swej przynależności narodowej zwie się od starożytności
już szyboletem.
Słowniczek:
rei publicae causa – (łac.) dla dobra publicznego
inkastelować – przyłączać do dóbr książęcych
drzewiej – dawniej

Słowniczek:
Piosenka pisana przemieszanymi językami: niemieckim, polskim
i łacińskim.
Szkoła sądecka – określenie kręgu znakomitych artystów rzeźbiarzy i malarzy pracujących w późnym Średniowieczu u Nowym
Sączu i okolicach.

5. Sigillum III – Pokłon dla Królowej
– Ewa Serwa, Wojciech Czerwiński
Pieczęć Trzecia. Rok 1385 – pieśń żebraków o powitaniu królowej Jadwigi przez mieszkańców Nowego Sącza. Miasto musiało
ponieść spore wydatki na godne podjęcie monarchów Polski,
Litwy i Węgier. Ale też hojność królowej dla biedoty miejskiej była
wielka.
Słowniczek:
brakteat – rodzaj monety średniowiecznej
monetam eciam ( … ) concedimus et favemus! – (łac.) monetę
miastu nadajemy i zezwalamy na jej używanie – fragment tekstu
„Aktu lokacyjnego Nowego Sącza”

8. Sigillum VI – Okulista Abraham
– Jacek Kawalec
Pieczęć Szósta. Rok 1505 – pieśń o pierwszym Żydzie osiadłym
na stałe w Nowym Sączu – medyku Abrahamie odnotowanym
w księgach miejskich. Pochwała tolerancji, wielowyznaniowości
i wielokulturowości, z której Nowy Sącz i Ziemia Sądecka słynęły
przez stulecia.
Słowniczek:
medicus ocularius – lekarz okulista

6. Sigillum IV – Łaźnia zamkowa
– Mariusz Drężek
Pieczęć Czwarta. Rok 1410 – pieśń o tajnych naradach wojennych, jakie odbywał król Władysław Jagiełło z księciem Witoldem
na sądeckim zamku. Rada Miejska Nowego Sącza specjalnym
pismem ostrzegła Krakowian przed węgierskim szpiegiem działającym w Polsce na rzecz Krzyżaków.
Słowniczek:
Nuda queveritas – (łac.) prawda jest naga
manus manum lavat – (łac.) ręka rękę myje
pro publico bono – (łac.) dla dobra wspólnego
7. Sigillum V– Skarga Mistrza Stwosza
– Jarosław Domin
Pieczęć Piąta. Rok 1490 – domniemana rozmowa Wita Stwosza
z Radą Miejską. Artysta skarży się, że sądeccy majstrowie realizują zamówienia zbyt tanio i grozi, że nie odda zamówionej rzeźby
„Jezusa w Ogrojca”, ale zostawi ją na przechowanie w kościele
w Ptaszkowej.

9. Sigillum VII – Budowa Ratusza
– Katarzyna Zielińska
Pieczęć Siódma. Rok 1562 – pieśń o budowie ratusza miejskiego.
Spojrzenie na problemy miasta z punktu widzenia różnych stanów:
kupców, urzędników, rzemieślników, zbójców i strażników miejskich. Opis wielkiej, radosnej zabawy, ale także wzięta wprost ze
Średniowiecza satyra na zgubne skutki nadużywania alkoholu.
Słowniczek:
In taberna quando sumus… – (łac.) Gdy się w karczmie spotykamy… – fragment średniowiecznej piosenki ze zbioru „Carmina
Burana”
szatława – loch przeznaczony do tortur
kabat – cela więzienna
10. Sigillum VIII – Kanonizacja
– Tomasz Steciuk
Pieczęć Ósma. Rok 1604 – pieśń o świątobliwym życiu królewicza
Kazimierza Jagiellończyka. Wspomnienie nauczycieli synów królewskich – Jana Długosza i Kallimacha goszczących na sądeckim
zamku, a także wiekopomnych dzieł powstałych w Sączu „Antigameratusa”, „Testamentu Wydżgi” i pieśni rycerskiej „Bogurodzica Dziewica”.
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Słowniczek:
Omni die dic Mariae… – (łac.) W dni szczęśliwe sław Maryję
– pieśń znaleziona w trumnie Świętego Kazimierza
filius – (łac.) syn
salva me! (łac.) – zbaw mnie!
11. Sigillum IX – Dziewczę z Sącza
– Katarzyna Żak
Pieczęć Dziewiąta. Rok 1656 – najsłynniejsza legenda Nowego
Sącza, opowieść o wyzwoleniu miasta przez mieszczan i okolicznych chłopów. Bohaterką jest sądecka dziewczyna, która staje na
czele buntu przeciw najeźdźcy. Legenda stała się kanwą słynnej
romantycznej epopei Władysława Romanowskiego, z której in
extenso przytoczono rozliczne cytaty.
12. Sigillum X – Powrót z Odsieczy
– Paweł Lipnicki
Pieczęć Dziesiąta. Rok 1683 – pieśń o Odsieczy Wiedeńskiej
i wjeździe króla Jana III Sobieskiego do Nowego Sącza. Opis bitwy z wojskami Kara Mustafy, wjazdu do stolicy Cesarstwa, bitwy
pod Parkanami i spotkania z królową Marysieńką. Refleksja nad
ludzką i polityczną cenąwielkiego triumfu polskiego oręża.
Słowniczek:
Rex Poloniae – (łac.) Król Polski
Venimus! Vidiumus! Deus Vicit! – (łac.) Przybyliśmy! Zobaczyliśmy! Bóg zwyciężył! –trawestacja słów Juliusza Cezara wypowiedziana przez Jana III po Wiktorii Wiedeńskiej
Johann dem Dritten und Prinz Jacob das sind unsere Retter!
– (niem.) Jan III i królewicz Jakub to nasi wybawiciele.
„Firmamentum Sobiescianum” – tytuł atlasu nieba, dzieła Jana
Hewelisza
Liberum veto – przywilej złotej wolności szlacheckiej, formuła
prawna pozwalająca na zerwanie obrad Sejmu
Gloria in excelsis Deo… – (łac.) Chwała na wysokości Bogu…
pax – (łac.) pokój
13. Sigillum XI – Trzy przestrogi kletek
– Anna Gajewska
Pieczęć Jedenasta. Rok 1710 – pieśń o nieszczęściach i klęskach
elementarnych nawiedzających Nowy Sącz – wojny i zaraza
pustoszyły miasto doprowadzając je do upadku. Kletki to rodzaj
charytatywnego zgromadzenia kobiet działających na rzecz ludzi
ubogich i potrzebujących.
Słowniczek:
Pater noster! Vater unser! Отченаш! Mi Atyánk! – (łac., niem.,
ukr., węg.) Ojcze nasz
14. Sigillum XII – Ostatni Starosta
– Tomasz Stockinger
Pieczęć Dwunasta. Rok 1755 i następne półwiecze – pieśń o ostatnim sądeckim Staroście Pierwszej Rzeczypospolitej, marszałku
Sejmu Wielkiego i premierze Księstwa Warszawskiego Stanisławie
Małachowskim. Opis upadku polskiej państwowości w wyniku
czego Nowy Sącz stał się częścią Cesarstwa Habsburgów.
Słowniczek:
chapeau bas – (franc.) czapki z głów
premier Premier Ministre – (franc.) pierwszy premier
Du Duché de Varsovie – (franc.) Księstwo Warszawskie
15. Sigillum XIII – Galicja i Lodomeria
– Izabella Bukowska
Pieczęć Trzynasta. Rok 1802 i następne półwiecze – pieśń o księdzu Bartłomieju Jańczym i Nowym Sączu jego czasów. Opis
trudnych czasów niewoli pod rządami austriackimi – kasata
klasztorów, rozbiórka murów miejskich, zniszczenie zamku. Upadek powstań narodowych i nieustanna nadzieja na odzyskanie
niepodległości.
Słowniczek:
Golicja i Głodomeria – ironiczna trawestacja oficjalnej nazwy
prowincji cesarstwa – Galicja i Lodomeria
16. Sigillum XIV – Legendarne źródło
– Magdalena Smalara
Pieczęć Czternasta. Rok 1831 – stara legenda sądecka zestawiona
z faktami historycznymi. Wspomnienie pierwszych badań nad leczniczymi właściwościami źródeł mineralnych w okolicach Nowego
Sącza. Zajmowali się tym m.in. zakonnicy i farmaceuci.
Słowniczek:
rosarium – (łac.) różaniec
cyrkuł – urząd regionalny, także posterunek policji
17. Sigillum XV – Debiut aktorki
– Agnieszka Pawełkiewicz
Pieczęć Piętnasta. Rok 1861 – monolog Heleny Modrzejewskiej
debiutującej rolą w Nowym Sączu, powstanie Nowosądeckiego
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Towarzystwa Artystów Sceny Narodowej. Opis dynamicznie rozwijającego się miasta i znakomitych perspektyw na przyszłość
– rozwoju przemysłu, kolei i kultury.
Słowniczek:
antreprener – dyrektor teatru, szef trupy artystycznej
posthalter – urzędnik pocztowy
Poczta Konna –przedsiębiorstwo transportu towarów i osób
18. Sigillum XVI – Wielki pożar Ratusza
– Monika Dryl, Arkadiusz Głogowski
Pieczęć Szesnasta. Rok 1894 – opis wielkiego pożaru miasta, jednego z wielu, jakie dotknęły Nowy Sącz. Opowieść o zniszczeniu
szkoły, synagogi, młyna, a przede wszystkim ratusza i dokumentów
miejskich. Perspektywa działalności nowych organizacji społecznych i politycznych.
Słowniczek:
miejski drab – strażnik miejski
CK – Cesarsko – Królewski
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
19. Sigillum XVII – Wąsy Brygadiera
– Mirosław Baka
Pieczęć Siedemnasta. Rok 1914 – pieśń o powstaniu Legionów
Józefa Piłsudskiego i ich pobycie w Nowym Sączu w początkowej fazie I. Wojny Światowej. Opis aktywnego udziału Sądeczan
w czynie niepodległościowym.
Realna perspektywa odzyskania niepodległości – Polonia Restituta.
Słowniczek:
legun – legionista
Kasztanka – ulubiona klacz Józefa Piłsudskiego
20. Sigillum XVIII – Pierwsza transmisja
– Lucyna Malec, Artur Kaczmarski
Pieczęć Osiemnasta. Rok 1934 – pierwsza transmisja Polskiego
Radia spoza stolicy – opowieść o dwudziestoleciu międzywojennym, sukcesach i rozwoju miasta, życiu mieszkańców, kulturze
i sporcie. Opis zamachu na Bronisława Pierackiego, perspektywa
wybuchu nowej wojny.
Słowniczek:
Lukstorpeda – nazwa nowoczesnego pociągu
Bereza – miasto, w którym utworzono obóz dla przeciwników
politycznych Sanacji
21. Sigillum XIX – Prezydent Sichrawa
– Ewa Makomaska
Pieczęć Dziewiętnasta. Rok 1939 – pieśń o prezydencie Nowego
Sącza Panu Romanie Sichrawie i mieście w czasie niemieckiej
okupacji. Przypomnienie służby legendarnych kurierów i spektakularnej akcji odbicia z rąk niemieckich Jana Karskiego.
Słowniczek:
Volksdeutsch –Polak przyjmujący w czasie wojny obywatelstwo
niemieckie
Verwaltungseinheit in NameFührerprinzip – sprawowanie władzy
w imieniu Wodza, zgodnie z jego wytycznymi i oczekiwaniami
KreishauptmannschaftlichGrenzabschnittskommando „Süd“ – nazwa niemieckiego ugrupowania wojskowego straży granicznej
KL Auschwitz – (niem.) Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu
22. Sigillum XX – Kiriat Sanc
– Beata Lerach
Pieczęć Dwudziesta. Rok 1942 – opowieść o żydowskiej dziewczynie ukrywającej się w wieży ratuszowej. Przypomnienie tragicznej
historii sądeckiego getta i działalności gestapowskiego oprawcy
Hamanna. Hołd dla ludzi, którzy ryzykując życie i życie swoich
rodzin, pomagali Żydom.
Słowniczek:
Uhrmeister – (niem., jid.) zegarmistrz
Kiriat Sanc – (hebr.) osiedle Sącz
sztetełe – (jid.) miasteczko
Entlosung – ( niem.) tzw. ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, nazistowska doktryna o eksterminacji Narodu Żydowskiego
Mazeł Tow! – (jid., hebr.) radosne życzenia dla nowożeńców
23. Sigillum XXI – Ta sama melodia
– Robert Kudelski
Pieczęć Dwudziesta Pierwsza. Rok 1945 – dalszy ciąg opowieści
o losach prezydenta Romana Sichrawy. Przypomnienie walk podziemia niepodległościowego z okupantami sowieckimi i polskimi
komunistami. Wspomnienie ofiar krwawego konfliktu polsko–
ukraińskiego.
Słowniczek:
Жизньзаединство kрестьянobсрабочими! – ( ros.) życie za
sojusz robotniczo–chłopski
B НКВД eсть oграниченийникаких –(ros.) NKWD może wszystko

PPR–owcy – funkcjonariusze Polskiej Partii Robotniczej
UB – Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
Przyjaźń. Дружба. Freundschafft. – (pol., ros., niem.) propagandowe hasło Wyścigu Pokoju i współpracy internacjonalistycznej
24. Sigillum XXII – Polska Ludowa
– Kacper Kuszewski
Pieczęć Dwudziesta Druga. Lata sześćdziesiąte – Eksperyment
Sądecki, dynamiczny rozwój miasta. Lata siedemdziesiąte – wizyta
Edwarda Gierka.
Ukrywanie narastającego kryzysu, propaganda sukcesu, reglamentacja towarów, kolejki, wreszcie pierwsze strajki i protesty.
Słowniczek:
Druga Polska – Gierkowska koncepcja rozwoju PRL–u
Pomożecie? Pomożemy! – slogan propagandowy
kartka – rodzaj papierowego dokumentu upoważniający do kupienia określonej ilości reglamentowanych towarów ( cukru, kawy,
czekolady, mięsa, wódki, butów itd.)
Ormowcy – funkcjonariusze Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, de facto jednostki paramilitarnej, bojówki komunistycznej
25. Sigillum XXIIII – Wybory
– Beata Jankowska – Tzimas, Wojciech Machnicki
Pieczęć Dwudziesta Trzecia. Rok 1981, 1989 i 1990 – opowieść
o okupacji
ratusza przez nowosądecką „Solidarność” i wprowadzeniu Stanu
Wojennego. Przypomnienie o entuzjazmie czerwcowych wyborów
roku 1989, upadku socjalizmu, odzyskaniu niepodległości przez
Polskę, wyborach samorządowych i jubileuszu siedemsetlecia
Nowego Sącza.
Słowniczek:
beton partyjny – tzw. twardogłowi, przeciwnicy reform w PZPR
Okrągły Stół – określenie kompromisu politycznego pomiędzy
komunistami a opozycją demokratyczną w 1989 roku
26. Sigillum XXIV – Powtórka z geografii
– Lucyna Malec, Stanisław Górka
Pieczęć Dwudziesta Czwarta. Rok 1999 – pieśń przypominająca
pielgrzymkę Jana Pawła II do grobu Świętej Kingi i kanonizację
sądeckiej klaryski. Wspomnienie mszy na sądeckich Błoniach
i słynnego papieskiego opisu z pamięci górskiej wycieczki po
Ziemi Sądeckiej.
Słowniczek:
Hej, scęściem bijom serca Lachów i Górali – fragmenty „Krakowiaka Sądeckiego” śpiewanego przez Sądeczan na powitanie
i pożegnanie Ojca Świętego.
27. Alchemia Aeterna – Sendivogius Polonus
– Jan Jankowski
Wieczna alchemia. Refleksja Sędziwoja nad sensem i pięknem
życia, nad istotą poszukiwania własnego miejsca na Ziemi. Mała
Ojczyzna jest równie ważna jak wielki świat, spotkania ze zwykłymi ludzi równie inspirujące jak wiedza naukowa i tajemna.
Słowniczek:
Sarmata, Anonymus – pseudonimy alchemika Sędziwoja
Vivat! – (łac.) Niech żyje!
28. FINAŁ
Sigilla Civitatis Novae Sandeciensis
– Roman Kołakowski
Pieczęci Miejskie Nowego Sącza. Finałowa refleksja o siedmiu
wiekach historii miasta, o ludziach, którzy je tworzyli i tworzą
współcześnie, o tożsamości lokalnej, o dumie z przynależności do
społeczności miejskiej,
o przyszłości i nadziei, o młodzieży, dzieciach i przyszłych pokoleniach.

Marzena Pikuła i Roman Kołakowski w czasie prób
i nagrań chóru „Sigilla Sandeciensis”
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– album i wystawa

Na Rynku stanęła okolicznościowa wystawa fotogramów pod wspomnianym tytułem, z galerią 27 postaci,
które wpisały się na karty historii Nowego Sącza. Panteon otwierają: święta Małgorzata, patronka sądeckiej bazyliki i miasta, Kinga – pani sądecka i święta, król Wacław II Czeski – ojciec miasta i król Władysław Jagiełło,
który w zamku nad Dunajcem i Kamienicą opracowywał strategię wojny z Krzyżakami.
Cezurą dla prezentacji jest druga wojna światowa. Panteon zamykają dwie postaci: zasłużony dla miasta
społecznik i artysta malarz, rozstrzelany przez niemieckiego okupanta Bolesław Barbacki i Berta Korenman,
uratowana z pogromu żydowskiego getta w Nowym Sączu przez pomocnika zegarmistrza.
Inspiracją do powstania wystawy były kalendarze z historycznymi postaciami: firmy Erbet na rok 2011
i nasz, Urzędu, na rok 720–lecia Nowego Sącza. Wzbogacony o kilka postaci będzie jednym z elementów naszej pamięci o minionych wiekach.
Postaci, które oglądamy na wystawie znajdą się również w okolicznościowym albumie, pod tym samym
tytułem, przygotowanym specjalnie na urodziny miasta.
W historyczne postacie wcieliła się grupa znanych i mniej znanych sądeczan. Rekonstrukcje ubiorów dawnych oraz kostiumy powstały w pracowni Nomina Rosae oraz Maymerlin wg projektów Marii Molendy. Fotografie zrobił Piotr Droździk.

Spotkanie Klubu
Przyjaciół Ziemi
Sądeckiej
7 lipca, w MCK „Sokół”, odbędzie się spotkanie Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Z zagajeniem – wykładem
problemowym, już z tytułu nieco prowokacyjnym: „Idee
dla Nowego Sącza. Doświadczenia i wiedza obecnych
elit a szanse rozwoju miasta” wystąpi dr Rafał Matyja.
Jednym z punktów spotkania jest promocja firmowanej
przez Klub książki Jerzego Leśniaka: „101 sądeczan”.

Chór „Sigilla Sandeciensis”

Tak powstawało widowisko!

40.(!), jubileuszowy
„Rocznik Sądecki”
Imieniny miasta rozpoczęła promocja „Rocznika
Sądeckiego”. W tym roku ukazał się jubileuszowy, już
40. tom. Od 20 lat komitetowi redakcyjnemu „Rcznika
Sądeckiego” przewodniczy prof. Feliks Kiryk.
Piątą pozycją w serii „Biblioteki Rocznika Sądeckiego”towarzyszacą głónemu tomowi jest książka Leszka
Migrały pt.: „Ulica Jagiellońska w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 1945 roku. Mieszkańcy i zabudowa.”.
Pionierską, gęsto udokumentowaną książkę, ubogaca
blisko 150 zdjęć i pocztówek archiwalnych.
Obecny, XL tom poświęcony jest prof. Janowi Słowikowskiemu, dlatego otwiera go tekst biograficzny
przybliżający postać wybitnego sądeczanina, lekarza, bohatera z lat II wojny światowej, który odegrał główną rolę
w brawurowym uwolnieniu Jana Karskiego, sławnego
emisariusza Państwa Podziemnego, więzionego w sądeckim szpitalu w lipcu 1940 r.
Łącznie w działach „artykuły”, „materiały”, „biogramy”, „recenzje” i „kronika” „Rocznik” przynosi 36 opracowań.
Tak jak w poprzednich latach wartościową część pisma
stanowi kronika Nowego Sącza za rok 2011 oraz „Materiały do bibliografii Sądecczyzny” autorstwa Marty Treit.
Długoletni współpracownicy „Rocznika Sądeckiego”,
profesorowie: Tadeusz Aleksander,, Julian Dybiec, Bolesław Faron, Józef Hampel, Franciszek Leśniak, Jan Lach
na czele z prof. Feliksem Lirykiem – uhonorowani zostali
tarczami herbowymi – „Zasłużony dla miasta Nowego
Sącza”.
Wydawnictwa można w Miejskim Ośrodku Kultury
(dawniej DKK) w Nowym Sączu, al. Wolności 23,
tel. 18 443–89–59.

Sądeczoki w studiu nagrań w MOK i na scenie

Orkiestra Smyczkowa Leszka Mieczkowskiego

I Festiwal Wina
i Kultury
Kulinarnej
Nowym, a w zamiarze pomysłodawców corocznie powtarzanym przedsięwzięciem, będzie spotkanie
w Miasteczku Galicyjskim pod wiele mówiącym tytułem
I Festiwal Wina i Kultury Kulinarnej. Swój udział zapowiedziało ok. 20 wystawców z Europy, m.in. z: Włoch,
Hiszpanii, Czech, Węgier, Austrii, ale będą też sławne
wina m.in. z Kalifornii i RPA.
Będzie też co „wziąć na ząb”, bowiem swój udział,
w części kulinarnej, zapowiadają znani producenci artykułów spożywczych, także z Polski. Będzie grill, kuchnie:
węgierska, włoska, chorwacka. Dla ducha będą seminaria, wystawy tematyczne, konkursy, muzyka i wspólna
zabawa do późnych godzin nocnych.
Patronuje przedsięwzięciu prezydent Ryszard Nowak,
a organizatorami Festiwalu jest Muzeum Okręgowe,
Urząd Miasta, Rafa, Karczma „U Sułków”, Sądecka
Agencja Rozwoju Regionalnego.
Oto program Festiwalu – Miasteczko Galicyjskie,
6 – 7 lipca 2012 r.
Piątek, 6 lipca, Festiwal rozpocznie się o godz. 16.30,
a w sobotę – 7 lipca, o godz. 10.
Cena biletu 15 zł, a uprawnia on do wstępu na 2 dni
imprezy, udziału we wszystkich wydarzeniach, konkursach, prelekcjach i degustacjach. Każdy bilet posiada 3
kupony: gratisowy posiłek wybranej kuchni, głosowanie
na 2 najlepsze wina festiwalowe i rabat na zakupy w supermarkecie Rafa.
Zakup win bezpośrednio u producentów zagranicznych odbywa się bezgotówkowo. Zamiast pieniędzy
posługujemy się kuponami, jeden kupon ma wartość 5 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie „Festiwalu Wina i Kultury Kulinarnej” www.festiwal–sadecki.pl

Niedziela – coś dla dzieci i „mocne uderzenie”
8 lipca imieninowe imprezy rozpoczną się na sądeckim Rynku o godz. 14. Program dla dzieci wykona duet
clownów Rico i Ruphert. Od godz. 17 scena będzie należeć do zespołów mocnego uderzenia. Jako pierwsze
wystąpią zespoły nowosądeckie: „NieNaŻarty” i Eneste Manifeste. O godz. 18.45 zaplanowany jest koncert
zespołu Awariat NATO, a o godz. 20.00 swój występ rozpocznie zespół Afromental.
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„Dobry Tygodnik Sądecki” zaprasza nad Jezioro Rożnowskie

FOT. PATRYK OTRĘBSKI

Jak widać na plakacie obok, nikt, kto tego lata zawita nad Jezioro Rożnowskie, nie ma prawa się nudzić. Dużo będzie się działo przez cały lipiec
i sierpień. Wierzymy, że Jezioro Rożnowskie jest tym magicznym miejscem na Sądecczyźnie, gdzie warto bywać i na różne sposoby spędzać
czas. Z tej okazji oddajemy do Państwa rąk specjalny, czterostronicowy dodatek poświęcony sprawom i inicjatywom, a dzieje się wokół Jeziora
wiele, by stało się ono miejscem jeszcze atrakcyjniejszym. O Jeziorze opowiadają też ludzie, którzy nie wyobrażają sobie życia bez tego miejsca.
– Nie ma tu przemysłu, skażonych gleb. To zakątek czysty i ekologiczny. Inaczej się nawet oddycha. Podobno kac jest tutaj mniej
dotkliwy ze względu na większe stężenie tlenu – śmieje
się 67–letnia Kazimiera Tobiasz–Otrębska, z sentymentem opowiadając
o swoich rodzinnych stronach
i Jeziorze Rożnowskim. Mimo
że od 40 lat mieszka w Krakowie, nie
zapomniała o swojej
małej ojczyźnie. W sezonie letnim wraca do Gródka nad Dunajcem, gdzie prowadzi
z siostrą bar Zorba.

Tu nawet kac mniej boli
– Z mężem i dziećmi często też odwiedzaliśmy moje
rodzinne strony – wspomina.
– Wówczas nie
było telefonów,
a mimo to mama
zawsze była przygotowana na nasz
przyjazd. Mówiła,
że śniło się jej, że będziemy, i rzeczywiście
przyjeżdżaliśmy.

niej i dziękuje, że mogli bliżej poznać
miejsce, w którym żyją.

– Powietrze tutaj pachnie inaczej
wiosną, a inaczej jesienią. Nie ma
przemysłu, skażonych gleb. Inaczej
się oddycha. Podobno nawet kac
jest tutaj mniej dotkliwy ze względu na większe stężenie tlenu. Jezioro mamy coraz czystsze, coraz
więcej w nim ryb. Dla mnie to taka
mała Szwajcaria.
MONIKA CHROBAK

ośrodków wczasowych funkcjonowało wówczas przez cały rok i mieszkańcy mogli utrzymać się z turystyki.
Nowe czasy przyniosły modę na turystykę weekendową. Ale pani Kazimiera jest dobrej myśli i wierzy, że
Gródek i okolice zostaną odkryte na
nowo. Bo Jezioro Rożnowskie niesie
z sobą ogromne możliwości, tylko
nie do końca jeszcze wykorzystane.

Turystyka weekendowa
Pani Kazimiera od 20 lat regularnie wraca do Gródka nad Dunajcem. Latem prowadzi tu z siostrą
lokal Zorba. Z sentymentem wspomina czasy, kiedy Gródek tętnił życiem. Był modnym kurortem. Wiele

Potomkowie Tatarów
Chemik o zacięciu historyka
Z wykształcenia pani Kazimiera
jest doktorem chemii, ale – jak wynika z jej publikacji – to chemik o zacięciu historyka. W 2005 r. wydała
bowiem książkę „Gródek nad Dunajcem i okolice”. Opowiada, że już
jako mało dziewczynka interesowała się historią swojego regionu. Urodziła się w Podolu–Górowej. Podczas
pieszych wędrówek z rówieśnikami
szukała śladów dawnych wieków.
Uwielbiała wycieczki do Rożnowa,
do ruin zamku Zawiszy Czarnego.
– Chciałam się dowiedzieć czegoś więcej na temat historii tego
miejsca. W szkole nauczyciele uczyli nas dziejów Polski, ale
o regionie nie wspominali. A mnie
to najbardziej frapowało. Ta fascynacja i ciekawość została mi
na całe życie – mówi Kazimiera
Tobiasz–Otrębska.
Choć opuściła swoje rodzinne
strony i zamieszkała w Krakowie,
gdzie wyszła za mąż, czuła nadal silną więź z Podolem i Gródkiem. Spędzała wolne chwile w krakowskich
bibliotekach i archiwach, szukając
informacji na temat regionu.
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Najpierw wszelkie informacje
zdobyte na temat terenów wokół Jeziora Rożnowskiego skrzętnie odnotowywała. Ot tak, dla siebie. W końcu dojrzała do zebrania ich i opisania
w książce. Publikacja opowiada o historii regionu od VI wieku do czasów
II wojny światowej, kiedy powstało
Jezioro Rożnowskie.
Dowiadujemy się z niej m.in., że
Podole było kiedyś majątkiem Zawiszy Czarnego, a w Przydonicy gościł
król Jana III Sobieski.
– W Przydonicy jest przepiękny
kościół, a w nim obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – opowiada autorka. – Król właśnie tam
się zatrzymał i, jak głosi legenda,
podarował ten obraz mieszkańcom.
Szedł z całym orszakiem, w którym było wielu Tatarów. Niektórzy z nich postanowili tam osiąść.
I dlatego wielu mieszkańców ma teraz ciemną karnację, skośne oczy,
są niscy i krępi. To prawdopodobnie potomkowie Tatarów.
Zainteresowanie czytelników
książką zaskoczyło panią Kazimierę. Mówi, że to jej największa nagroda. Wielu ludzi przychodzi do

Gminny Ośrodek Kultury
w Gródku nad Dunajcem
tel./fax: 18 440 15 27

08.07 Rożnów
REGATY OTWARCIA – O Puchar Prezesa
ZEW Rożnów Jerzego Mroza

29.07 Gródek n.D.
PROMOCJA TOMIKU POEZJI
Ilony Klimek „ZBIERANE, GUBIONE…”
„GDZIEŚ W MOICH SNACH”
Zespół POSEJDON i IZA MYTNIK
ANNIE GERMAN w dniu imienin

godz.11.00

Gródek n.D.
OTWARCIE DNI JEZIORA ROŻNOWSKIEGO godz.18.30
Korowód z Neptunem
Koncert Orkiestry Dętej
Zespoły muzyczne, taneczne i soliści GOK
oraz zespoły z Konstantynowa Łódzkiego
Koncert Zespołu M-4 z solistką Izą Mytnik
do godz. 24.00 tańce przy księżycu

godz.17.00

Jelna
FESTYN RODZINNY W JELNEJ
- Impreza dla dzieci
BAJKOWY ŚWIAT SMERFÓW
Występy zespołów artystycznych
Zespół regionalny „ROŻNOWIOKI”
ZABAWA TANECZNA

godz. 16.00

05.08 Gródek n.D.

11.08 Rożnów

godz. 20.00

FESTYN W ROŻNOWIE
- zespół regionalny „ROŻNOWIOKI”
- zespoły muzyczne
-zabawa taneczna

godz.17.00

22.07 Sienna
TURNIEJ PIŁKARSKI O Puchar
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem (eliminacje)

godz. 14.30

12.08 Gródek n.D.
TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO

godz.10.00

Rożnów

24.07 Gródek n. D.
ŚWIĘTO DZIECI GÓR – „Z wizytą u polskich przyjaciół”
Koncert zespołów z Kurdystanu – Irak
i „MAŁE ROŻNOWIOKI” - Polska

Dom Wczasowy „STALOWNIK” w Bartkowej nad Jeziorem RoǏnowskim
33 - 318 GRÓDEK nad DUNAJCEM
tel./fax 18 440 - 13 - 03, tel.: 18 440 - 10 - 21, tel. kom. 663 401 355
stalownik@o2.pl

godz. 7.00
godz. 15.00

godz. 10.30

A

DOM WCZASOWY STALOWNIK

godz. 14.00

ŚWIĘTO LESZCZA – zawody wędkarskie
POKAZY RATOWNICTWA WODNEGO

15.07 Gródek n.D.
REGATY ŻEGLARSKIE – O Puchar
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem
Koncert METRO JAZZ BAND
Szanty „FLASH CREEP”

godz. 20.30

04.08 Gródek n.D.
„JARMARK GRÓDECKI”
- otwarcie jarmarku
- prezentacja stoisk
- występy zespołów regionalnych
- występ orkiestry dętej
-Góralski Kabaret „TRUTEŃ”
- zabawa taneczna do 24.00

14.07 Gródek n.D.
I BIEG ULICZNY im. Józefa Szudego

godz.18.00

godz. 17.00

28.07 Rożnów

JAZZ NA ZAMKU
- NEW MARKET JAZZ BAND
- ADAM JARZMIK TRIO
- METRO JAZZ BAND

godz. 20.00

18.08 Gródek n.D.

TURNIEJ PIŁKARSKI – O Puchar
Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem (finał)

godz. 15.00

REGATY ŻEGLARSKIE o Puchar Prezesa SPOZŻ

PATRONAT
MEDIALNY:

SPONSORZY

TAURON Ekoserwis
Sp. z.o.o Rożnów

BANK SPÓŁDZIELCZY
W NOWYM SĄCZU

godz. 10.30

25.08 Roztoka Brzeziny
FESTYN W ROZTOCE - „FASOLOWE ŻNIWA”
-konkurs potraw z fasoli
-konkurs potraw ze śliwkami
-występy zespołów GOK
-zabawa taneczna
Zakończenie Dni Jezior Rożnowskiego
Pokaz sztucznych ogni

godz. 18.00
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Gródek nad Dunajcem stawia na ekologię
Rozmowa z ANDRZEJEM SALAMONEM, prezesem zarządu spółki „Dunajec” w Gródku nad Dunajcem.
– W jakim celu powołano do życia
spółkę Dunajec ?
– Powstała w 2007 roku w ramach szerokiego i bardzo ambitnego projektu mającego na celu
poprawę stanu środowiska naturalnego gmin leżących nad Jeziorem
Rożnowskim. Projekt ten realizuje
Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego. Gminy leżące nad tym akwenem
swój rozwój widzą na bazie turystyki i rekreacji. Aby przyciągnąć
turystów i wczasowiczów musimy
im zaoferować nie tylko krajobrazy, ale czyste środowisko naturalne. Stąd potrzeba budowy kanalizacji, wodociągów, by poprawić
stan ekologiczny jeziora, potoków,
lasów. Wreszcie, by mieszkańcom
i naszym gościom żyło się wygodnie

GOSPODARKA
WODNO-ŚCIEKOWA
Największa inwestycja w historii gminy Gródek nad Dunajcem pn.„Porządkowanie gospodarki wodno–ściekowej gminy Gródek
nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków
Funduszu Spójności jest w trakcie
realizacji. Na ww. zadanie w dn.
24.08.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie a „DUNAJEC” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gródku nad Dunajcem
(będąca w 100% własnością gminy
Gródek nad Dunajcem).
Dzięki funduszom europejskim
mieszkańcy Gminy Gródek nad Dunajcem już w najbliższym czasie będą
korzystać z rozbudowanego systemu
kanalizacji sanitarnej, wydajniejszego systemu wodociągowego oraz wybudowanych i zmodernizowanych
oczyszczalni ścieków.
Nowe oczyszczalnie ścieków
wybudowane zostaną w miejscowościach Bartkowa – Posadowa, Sienna i Tropie. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gródku
nad Dunajcem oraz Rożnowie będzie
przeprowadzona w zakresie udoskonalenia technologii oraz zwiększenia

i w standardach obowiązujących
w XXI wieku.
– Wspólną ochroną środowiska poprzez budowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wodociągów miało się zająć kilka gmin Łososina Dolna, Gródek
n.Dunajcem, Chełmiec i Czchów.
Tymczasem na placu boju
o ochronę środowiska został sam
Gródek n. Dunajcem.
– Kiedy spółka powstawała jej
udziałowcami były gminy Chełmiec, Łososina Dolna, Czchów, Gródek n.Dunajcem a nawet Korzenna. Przygotowaliśmy wtedy Projekt
porządkowania gospodarki wodno–ściekowej na obrzeżach całego Jeziora Rożnowskiego. Planowaliśmy złożyć wspólny projekt do
Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska o dofinansowanie. Dodam, że nasz projekt był o wiele
większy, niż ten , który obecnie realizują „Sądeckie Wodociągi” dla
Nowego Sącza, Starego Sącza, Nawojowej i Kamionki Wielkiej. Ale
w 2009 roku rozeszły się drogi naszych gmin. Zaczęły one poszukiwać
własnych źródeł finansowania projektu w ich gminach. Więc by ratować sytuację gmina Gródek n.Dunajcem wykupiła udziały innych
gmin w spółce Dunajec i stała się
jej 100 procentowym właścicielem.
Przygotowaliśmy więc wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dotyczący porządkowania gospodarki wodno – ściekowej wyłącznie w gminie Gródek n. Dunajcem.

Projekt był na tyle dobrze przygotowany, że wygraliśmy w konkursie
o dofinansowanie. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ponad 49 mln złotych. Całość zaś
tego przedsięwzięcia kosztować będzie ponad 73 mln złotych.
– Na czym ma polegać ten skok cywilizacyjny w gminie Gródek
n.Dunajcem?
– Do istniejącego a wybudowanego przed laty systemu kanalizacyjnego podłączonych zostanie
setki gospodarstw, obiektów publicznych, domów wczasowych,
pensjonatów. W sumie do końca
przyszłego roku wybudowanych zostanie blisko 20 km nowych odcinków kanalizacji. Powstaną nowe
oczyszczalnie ścieków w Bartkowej,

przepustowości. Rozbudowany będzie także system kanalizacyjny na
terenie Tropia, Roztoki–Brzezin, Rożnowa, Bartkowej – Posadowej, Podola – Górowej, Gródka nad Dunajcem,
Siennej i Jelnej. Nowobudowana sieć
kanalizacji sanitarnej, do której będą
przyłączeni użytkownicy (4 332 RLM)
wynosi 19,7 km. Sieć wodociągowa
wydłuży się o 57,6 km.
W dniach 14.12.2011r. i 21.12.2011r.
w siedzibie Jednostki Realizującej

społecznego mieszkańców gminy
i turystów jak również ochrona środowiska i poprawa ogólnego stanu sanitarnego okolic Jeziora
Rożnowskiego.
Szczegółowe i bieżące informacje
dotyczące projektu znajdują się na
stronie: www.dunajec–jrp.pl

Xprzejęcie dzierżaw terenów będących własnością ZEW Rożnów,
które w chwili obecnej dzierżawi Komunalny Zakład Budżetowy
– spółka "DUNAJEC" jest następcą
prawnym po KZB;
Xstworzenie zaplecza gastronomicznego w centrum Gródka nad Dunajcem poprzez wybudowanie nowych obiektów gastronomicznych;
Xuporządkowanie miejsc parkingowych na terenie Gródka nad Dunajcem poprzez stworzenie zorganizowanych miejsc postojowych
i parkingowych;
Xstworzenie możliwości rozwoju turystyki żeglarskiej poprzez wykonanie pomostów cumowniczych
w rejonie plaży w Gródku nad
Dunajcem;
Xpodjęcie rozmów z Związkiem Gmin
Jeziora Rożnowskiego w Gródku
nad Dunajcem w sprawie dzierżawy tzw. "terenu odzyskanego"
w Bartkowej–Posadowej stworzenie tam przystani jachtowej;
Xuporządkowanie ruchu tzw. "biwakowego" w miejscowości Gródek nad Dunajcem
i Bartkowa–Posadowa;

TURYSTYKA
Naszym Priorytetem jest otwarcie centrum Gródka nad Dunajcem

KONCEPCJA ZGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

Projekt zostały podpisane umowy na
roboty budowlane. Ze strony Zamawiającego umowy podpisywał Prezes
Zarządu „DUNAJEC” Sp. z o.o. Pan
Andrzej Salamon. Planowany termin
zakończenia robót budowlanych to IV
kwartał 2013r.
W chwili obecnej trwają prace
budowlane związane z budową sieci wodociągowej oraz modernizacją
oczyszczalni ścieków w Gródku nad
Dunajcem. Pozostałe zadnia są w fazie projektowania.
Efektem inwestycji będzie zarówno poprawa standardów życia

poprzez wykonanie wolnego dostępu do plaż i terenów leżących na
"cyplu" wraz z wybudowaniem toalet, ścieżek, obiektów małej architektury, sceny, boisk plażowych do
siatkówki, miejsc do postoju KAMPERÓW itp. Spółka "DUNAJEC" przy
współpracy z gminą Gródek nad Dunajcem chce stworzyć nowe miejsca
pracy w ruch turystycznym i rozwinąć agroturystykę w gminie Gródek
nad Dunajcem.
Nasze główne założenia odnośnie turystyki w gminie Gródek nad
Dunajcem

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ,
OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH ZE
ŚRODKÓW PROW
Spółka „DUNAJEC” przy pomocy
środków finansowych uzyskanych ze

www.dunajec-grodek.pl
Posadowej, Siennej, Tropiu. Gruntowna modernizacja obejmie istniejące oczyszczalnie w Rożnowie
i Gródku n.Dunajcem. Jeśli do tego
dodać wydłużenie do 57 km sieci
wodociągowej w całej gminie, czyż
nie możemy mówić o wielkim skoku cywilizacyjnym w gminie Gródek n.Dunajcem ?
WOJCIECH KANIA

środków PROW oraz przy czynnym
udziale finansowym gminy Gródek
nad Dunajcem, wybuduje sieć wodociągową o długości 3,7 km wraz z niezbędnymi hydrantami, hydrofornią
oraz ze zbiornikiem wody wyposażonym w komory zasuwane i rurociąg spustowy . W ramach powyższych środków zostanie wybudowane
także 21 przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Gródek nad
Dunajcem w miejscowościach Przydonica, Jelna.
Dofinansowanie przyznane w ramach II naboru do działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
wynosi 1 969 823,00 zł. Wartość całego projektu wyniesie 3 230 511,23 zł

WYDOBYCIE KRUSZYWA
NATURALNEGO (żwirownia)
Trwają prace mające na celu uzyskanie koncesji na wydobycie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego
„ROŻNÓW–DWORY III”. Złoże zostało zbadane i udokumentowane przez
spółkę na podstawie uzyskanej koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie
złoża kruszywa naturalnego. Obszar
udokumentowanego złoża to 3,9 ha,
gdzie zasoby geologiczne złoża wynoszą 524,19 tys. Mg. Zarząd spółki przewiduje że wydobycie kruszywa ruszy w przeciągu kilku miesięcy.
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Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Jezioro odżyje
– Nie mogliśmy dłużej czekać,
kiedy turyści, wczasowicze coraz
rzadziej zaczęli przyjeżdżać do naszych gmin na wypoczynek – mówi
Stanisław Golonka przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jeziora
Rożnowskiego. – Jezioro stało się
wręcz odpychające swoim wyglądem, stanem sanitarnym i potwornym zamuleniem, utrudniającym
wręcz dotarcie z brzegów do wody.
Postanowiliśmy działać i tak powstał w 1993 r. nasz związek.
Kiedy przegrodzono nurt Dunajca zaporami w Rożnowie w czasie II wojny światowej i w Czchowie
w okresie powojennym, zbiorniki miały chronić ludzi przed powodziami. Przy tej okazji jeziora
te spełniały funkcję producentów
energii elektrycznej a wykorzystywanie ich walorów turystycznych
i rekreacyjnych też nie było bez znaczenia, ale ta funkcja nie była jednak
najważniejsza. Po latach eksploatacji
obu jezior, następowała ich powolna
śmierć. Wody rzek i potoków niosły
różne zanieczyszczenia i muły. To
powodowało ich degradację. W tych
zamuleniach przybrzeżnych gromadziły się w zastraszającym tempie
bakterie wręcz zagrażające ludzkiemu życiu, gdyż ich stężenie i skala
skażenia bakteriologicznego przekraczała wszelkie normy.
W 1995 roku Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego, w skład którego wchodzą gminy Chełmiec, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem

i Czchów, podpisał porozumienie
o współpracy z Wojewodą Nowosądeckim, Związkiem Elektrowni Wodnych Rożnów, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Współpraca miała dotyczyć ochrony Dunajca i rekultywacji zbiorników wodnych Rożnów i Czchów. W latach 1999 – 2002
opracowano dokumentację budowlaną prac rekultywacyjnych i nowe
zagospodarowanie brzegów jezior w Bartkowej, Tęgoborzy i Wytrzyszczce. – To był kamień milowy
w działalności Związku i praktyczna realizacja jego celów, do których został powołany – wspomina ówczesny prezes ZGJR Zygmunt
Paruch. – W 2001 roku dzięki dofinansowaniu projektu przez Urząd
Wojewódzki ruszyła rekultywacja niektórych części brzegowych
zbiorników, budowa nowych nabrzeży w Wytrzyszczce i Tęgoborzy.
To był pierwszy etap tego gigantycznego przedsięwzięcia w skali niespotykanej w kraju.
Od 2007 r. realizowany jest III
etap rekultywacji zbiorników wodnych we wspomnianych trzech miejscowościach, gdzie brzegi były najbardziej zdegradowane. Stało się to
możliwe dzięki podpisanej umowie
pomiędzy Związkiem Gmin Jeziora
Rożnowskiego a Marszałkiem Województwa. – Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 85% kosztów tych
inwestycji, czyli około 34 mln złotych

– mówi przewodniczący ZGJR Stanisław Golonka. – Pieniądze pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Z własnych pieniędzy związku dołożyliśmy do projektu
prawie 6 mln złotych. Jestem pewien,
że do końca 2014 roku, a w przypadku Bartkowej do końca tego roku, zadania współfinansowane w ramach
MRPO zostaną zrealizowane. Kosztem około 17,5 mln złotych do końca 2014 r. w Tęgoborzy zbudowane
będą nowe brzegi jeziora, tereny rekreacyjne, parkingi, ścieżka rowerowa. Do tego samego czasu, czyli do końca 2014 r. w Wytrzyszczce
za kwotę 9,5 mln złotych powstanie nowy mur pomiędzy zamkiem
w Tropsztynie a przeprawą promową w Wytrzyszczce. W tej miejscowości od dłuższego czasu można zobaczyć nowy brzeg, tereny zielone,
parking, chodniki, slip do wodowania łodzi. A to wszystko powstaje
właśnie w ramach programu MRPO.
Najbardziej dynamiczne prace są
kontynuowane w Bartkowej, gdzie
zbudowano m.in. basen portowy
dla łódek i żaglówek, nowe nabrzeże. Wkrótce powstaną nowe plaże
piaszczyste, tereny zielone, tereny
rekreacyjno–wypoczynkowe itp.
Bartkowa z programu MPRO otrzymała dofinansowanie w wysokości
ponad 10 mln. złotych.
Dzięki staraniom Związku Gmin
Jeziora Rożnowskiego i wsparciu

finansowym w ramach MPRO
oba zbiorniki wodne zmieniają swoje oblicze, powstrzymując choćby w niewielkim stopniu postępującą ich degradację.
Ale natura ma swoje prawa i zamulanie jezior, zwłaszcza Rożnowskiego – wciąż postępuje. Na
rekultywację trzeba olbrzymich

nakładów finansowych, czy starczy ich w funduszach europejskich? – Nikt nie jest w stanie
przewidzieć, kiedy ewentualnie
może się zakończyć rekultywacja
zbiorników – przyznaje przewodniczący ZGJR Stanisław Golonka. – Tak
jak nikt nie jest w stanie przewidzieć
czy będą na nią dalsze pieniądze.

Inicjatywa powołania ZWIĄZKU GMIN JEZIORA ROŻNOWSKIEGO
powstała zaraz po pierwszych wyborach samorządowych, a jej
sformalizowanie nastąpiło 19 maja 1993 roku, kiedy to Urząd Rady
Ministrów zarejestrował Związek pod nr29, a Wojewoda Nowosądecki w Dzienniku Urzędowym z dnia 31 maja 1993 r. opublikował
Statut Związku. Zanim powołano Związek, dyskutowano nad różnymi formami zrzeszenia – fundacją i stowarzyszeniem. Ostatecznie wybrano koncepcję związku. Słowa uznania należą się tutaj pomysłodawcom i założycielom Związku – Zygmuntowi Paruchowi
oraz wójtom pierwszej kadencji: Czesław Konicki (Gródek n.D), Kazimierz Ciarach (Łososina Dolna), Leszek Wożniczek (Chełmiec)
oraz Roman Olchawa (Czchów).
W skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego weszły gminy :
Gródek n.Dunajcem, Łososina Dolna, Chełmiec, a 7 maja 1994 roku
gmina Czchów. Głównymi celami Związku była i jest działalność
proekologiczna, ochrona zbiorników Rożnów – Czchów, działal-

ność inwestycyjna i promocyjno – turystyczna.
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Lody tradycyjne
- wyrób własny
Zapraszamy do sklepu firmowego na wyśmienite lody!

Piekarnia & Cukiernia
Tęgoborze 280, 33-312 Tęgoborze
tel. 18 444 94 52, 18 477 85 28
www.tegoborze.pl
TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA
Monadit-Bicom
Nowy Sącz,ul.1 Brygady 6

Diagnostyka
Testy alergiczne
Testy identyﬁkacyjne
(obciążenie organizmu robakami, wirusy,
metale ciężkie, bakterie)
Rejestracja telefoniczna codziennie
od godz.10.00 do 20.00
18 442 80 67, kom. 660 429 826
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Opinie
Wojny nie
będzie!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
1.
Jak powszechnie wiadomo,
w sezonie ogórkowym najlepiej
sprzedaje się upał (to w mediach), a przy okazji zimne
piwo (to akurat w barze). Gorąc na świecie jest taki, że ludzie nie mieli głowy do zastanawiania się nad absolutorium,
którego Rada Miasta udzieliła
prezydentowi Ryszardowi Nowakowi. Ktoś przytomny skomentował filozoficznie: „Dostał
to dostał. A jakby nie dostał, to
co? Ano nic. Przykłady nie tak
odległych miejsc, gdzie prezydent czy burmistrz nie dostali absolutorium pokazują,
że świat się na tym nie kończy.
Władze rządzą dalej”.

2.
Wakacji nie mają jedynie kobiety ciężarne. Jak grzmią statystyki tylko w krynickim szpitalu urodziło się w pierwszej
połowie roku 404 dzieci. 202
chłopców i 202 dziewczynki! Idealna symetria i dobrze, bo
za dwadzieścia lat, każdy sobie
znajdzie jakąś parę. Ilość urodzonych dzieci i ich płeć w sezonie ogórkowym urasta do
rangi informacji dnia, a nawet
tygodnia. No i nie dziwota, ludzie od zawsze przywiązywali wielką wagę do takich rzeczy.
Być może niektórzy jeszcze pamiętają, jak to nasze babcie mówiły: rodzi się więcej chłopców, na pewno będzie wojna!
No to kamień z serca. Wojny nie
będzie! Będzie za to pogłębiać
się moda na rodzenie w Krynicy. Ponoć oprócz względów
czysto medycznych istotny jest
tu również aspekt praktyczny, ciągnący się za człowiekiem
przez całe życie. Wpis w dowodzie osobistym: Krynica–Zdrój,
to brzmi dumnie!

3.
Nie wszystkie ciężarne jednak zdążą z porodem do Krynicy, bo z powodu remontu

drogi wylotowej w tamtym
kierunku, mogą utknąć
w korku i w trybie awaryjnym
będą musiały zjechać np. na
stację benzynową. Co wówczas wpisać dziecku w papierach w rubryce „miejsce
urodzenia”? BP? Jak skrupulatnie wyliczono, w upalnym korku postoimy przez 65
dni. Kłopot? Wydaje się, że żaden. Ja dla przykładu wiedząc,
co się tam będzie działo do
końca wakacji, z chirurgiczną precyzją zaplanowałem, że
nie będę się wybierał w tamtą część miasta. Nie jadę i koniec, a jak już mnie bardzo potrzeba przyciśnie, to pojadę
rowerem. Z faktami dyskutować się nie da, a remont ronda w ruchliwym miejscu jest
faktem. Że są akurat wakacje
i dzieje się to na trasie w kierunku turystycznych atrakcji? Kiedyś w upalny lipcowy
dzień utknęliśmy ze znajomymi Włochami w gigantycznym
korku przy wjeździe do jednego ze słynnych alpejskich kurortów. Mój przyjaciel Luca
złapał się wówczas za głowę
i powiedział: „Remont drogi,
kiedy jedzie tędy najwięcej turystów! Wojtek, to jest możliwe tylko we Włoszech!” No
więc wygląda na to, że jest to
możliwe w dowolnym kraju,
gdzie tylko są drogi.

Na tropie agentów

Z

Jerzy Wideł
Z kapelusza

aczęło się przed
czterema laty od
krótkich informacji w „Rzeczypospolitej”. Redaktor Cezary Gmyz, prezentując
archiwa Instytutu Pamięci Narodowej, stwierdził, że ówczesny
wójt Tymbarku Stanisław Pachowicz i burmistrz Zakopanego Janusz Majcher złożyli nieprawdziwe
oświadczenie lustracyjne. Zdaniem Gmyza, wójt Pachowicz zataił swoją współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL, gdyż był tajnym
współpracownikiem – TW „Ryś”.
Tymbark to nie Warszawa, ani tym
bardziej choćby Nowy Sącz. W Limanowej informacja lotem błyskawicy objęła cały powiat. Lokalni
dziennikarze limanowscy, współpracujący z „Dziennikiem Polskim” rozpoczęli naganianie ofiary

pod symboliczną szubienicę. Dokonywał się swoisty samosąd na
urzędującym wójcie Pachowiczu,
który znany był z niewyparzonego języka, ale także był świetnym
organizatorem i bardzo dobrym
gospodarzem gminy. Kto chciałby uczciwie dokonać oceny jego
osiągnięć jako samorządowca, ten
musi powiedzieć, że Pachowicz zna
się na samorządowej pracy.
Przeszłość Pachowicza była
wielu znana. Był m.in. dyrektorem
mleczarni, przedsiębiorstwa turystycznego „Śnieżnica”. Ale dla tropiciela wyznacznikiem jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa
był rok 1979. Otóż, w oświadczeniu lustracyjnym wyraźnie napisał, że będąc na stypendium
w USA współpracował z wywiadem i kontrwywiadem PRL. Tego
się Pachowicz nigdy nie wypierał,
ale kategorycznie też broniąc się,
twierdził, że TW „Ryś” to nie on.
IPN i Sąd Okręgowy w Nowym Sączu byli odmiennego zdania. Tenże
sąd uznał go za kłamcę lustracyjnego w ubiegłym roku. Ile Pachowicz przeszedł przez te ostatnie lata, nikt nie zrozumie, kto go
nie zna. Katusze moralne włącznie z ciężką chorobą i operacją serca. Postradał tragicznie zdrowie.

Przestał pełnić funkcję wójta, która
przynosiła mu satysfakcję zawodową, bo to nadal jest człowiek wielce pracowity.
Nagonkę na byłego już wójta
przerwał wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Pachowicz agentem SB nigdy nie był. Nie donosił na sąsiadów, nie spisał osobiście
żadnej agenturalnej informacji.
IPN i sądecki sąd opierały się wyłącznie na konfabulacji byłego esbeka, który notabene często jeździł z Pachowiczem tym samym
pociągiem z Tymbarku do Nowego
Sącza. Konfabulacje esbeka kontra schorowanemu byłemu wójtowi Pachowiczowi dla IPN i Sądu
Okręgowego w Nowym Sączu były
ważniejsze. Dobrze się więc stało,
że sprawą zajął się sąd w Krakowie
i Pachowicza uniewinnił od zarzutów. Zdrowia jednak nikt mu nie
przywróci.
Kiedy przed laty zajmowałem się tą sprawą na łamach „Gazety Krakowskiej”, starając się jak
najbardziej obiektywnie ją przedstawić, otrzymałem słowne pogróżki za rzekome bronienie agenta SB. No więc jak to w końcu było
z TW „Ryś”? Czy ktoś teraz Pachowicza zamierza przeprosić? Bardzo wątpię.

Powiat nowosądecki
(nie)przyjazny pracownikom

4.
Kiedy kończę pisać ten
tekst, ludzie patrzą w niebo,
wypatrując zbawiennego deszczu, który ma przynieść ulgę,
a Maria Olszowska w komunikatach ze starostwa straszy
jeszcze większym upałem. Na
dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, co wybrać? Gwałtowny deszcz, który miałby przynieść ochłodzenie, w naszym
terenie tradycyjnie oznacza
kłopoty. Duże kłopoty. Wystarczy krótka ulewa, żeby narobić ludziom problemów na
długie lata. Wielu nie wylizało się jeszcze z powodziowych
problemów AD 2010, a niektórzy nie pozbędą się traumy do
końca życia, bo musieli opuścić
domy naruszone przez osuwiska. Co zatem lepsze – upał,
w którym trudno funkcjonować, czy gwałtowna ulewa poruszająca ziemię? Dylematy sezonu ogórkowego.

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

O

d dwóch lat
w Nowym Sączu wyrastają,
jak grzyby po
deszczu, nowe
przedszkola.
Od września rusza kolejne i tu dobra wiadomość dla rodziców – ich
pociechy będą mogły tam przebywać zupełnie bezpłatnie.
Właśnie trwają zapisy. I tu rozczarowanie – skorzystać z oferty mogą tylko rodzice–urzędnicy
pracujący w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu i podległych
jednostkach. Powiat nowosądecki

rozesłał do mediów informację,
która dla podatników działa jak
płachta na byka: „Powiat nowosądecki przyjazny pracownikom”.
Urzędnicy w przeprowadzonej
w 2010 r. ankiecie pożalili się bowiem, że mają problemy ze znalezieniem miejsca w przedszkolu dla
swoich dzieci.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej miało do rozdysponowania granty unijne na projekty związane z godzeniem życia
zawodowego z prywatnym wobec wyzwań demograficznych, po
które sięgnęło Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. Na
stworzenie przedszkola pozyskano milion złotych. Zaadaptowano do tego celu część budynku
w powiatowej szkole w Nawojowej. Z oferty może skorzystać 15 dzieci. Przez dwa lata rodzice nie będą płacić za ich pobyt
w przedszkolu. Pytanie, czy placówka będzie funkcjonowała po
upływie tego okresu? Na realizację

„wyzwań demograficznych” raczej nie ma co liczyć. Rodzice–urzędnicy szybko przekalkują, że nawet gdyby za 9 miesięcy
pojawiłby się w ich rodzinie potomek, to do przedszkola będzie mógł pójść dopiero w wieku
3 lat, a wówczas powiatowa placówka pewnie będzie płatna, o ile
w ogóle przetrwa. Ponadto lokalizacja w Nawojowej wówczas już
może się im nie wydać tak wygodna, skoro większość jednostek
powiatowych mieści się w Nowym Sączu. Ale zdaniem Moniki
Bochenek, dyrektora PCFE, to nie
powinien być problem, bo większość urzędników i tak dojeżdża
do pracy z różnych stron powiatu
i – jak nas informuje – w 90 procentach to osoby zmotoryzowane. Urzędnicy powinni pożalić się,
że w projekcie nie uwzględniono
zwrotu kosztów za paliwo dla pracowników za dojazd z dzieckiem
do przedszkola. Cóż za nieprzyjazne podejście do pracownika!
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Afisz
Sądecki półfinał
Małopolskiego
Festiwalu Smaku
Tarciuchy ziemniaczane w kapuście przygotowane przez
pub „Laguna” z Gorlic zwyciężyły w półfinale Małopolskiego Festiwalu Smaku. Firma ta będzie reprezentować nasz region podczas finału 8. edycji Małopolskiego
Festiwalu Smaku. W niedzielę 1 lipca na sądeckim Rynku swoje wyroby prezentowało 26. wystawców. Sądecki półfinał obfitował w wiele wspaniałych pomysłów
kulinarnych i niepowtarzalnych smaków przygotowywanych potraw. Przybyli na sądecki Rynek mieszkańcy
i turyści zachwycali się przygotowanymi smakołykami.
Degustowali i kupowali produkty. Imprezę uświetniły występy artystów i zespołów z MOK m.in. „Sądeczoki”, „ Lachy”, „Piecuchy”, „Tęcza”, „Mała Helenka”,
„Sądeczanie”.

W Y N I K I P L E B I S C Y T U I KO N K U R S U
„ M A ŁO P O L S K I S M A K ”
Plebiscyt „Małopolski Smak”
Kategoria: EKOLOGICZNE PRZYSMAKI
Gospodarstwo ekologiczne Jadwiga Krok z Białej Niżnej – produkt: pieczony ekologiczny kurczak sądecki
Kategoria: TRADYCYJNE SPECJAŁY
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka” Piotr Kołacz
z Gródka nad Dunajcem – produkt: miód spadziowy
Kategoria: SMAKOŁYKI Z LEGENDĄ

Przetwórnia Owoców i Warzyw PROSPONA z Nowego Sącza – produkt: powidło śliwkowe
Kategoria: JAK U MAMY
LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” z Limanowej –
produkt: bigos na owocach
Konkurs „Małopolski Smak”
Skład komisji: Zbigniew Kurleto – przewodniczący
Komisji Konkursowej, Jacek Szklarek, Sebastian Wątroba, Grzegorz Komendarek, Henryk Najduch
III miejsce Gospodarstwo Agroturystyczne Magdalena Zygmunt z Juraszowej – produkt: kozina z sosem
miętowym
II miejsce Przetwórnia Owoców i Warzyw PROSPONA z Nowego Sącza – produkt: powidło śliwkowe
Grand Prix Pub „Laguna” Izabela Grądalska z Gorlic
– produkt: tarciuchy ziemniaczane w kapuście
Pokaz gotowania na żywo
I miejsce Restauracja „Bohema” z Nowego Sącza
– produkt: placuszki pasterskie zapiekane w sosie
kurkowym.

Muzeum Okręgowe zaprasza
na wernisaż wystawy
Malarstwo
Adama Walczyńskiego
100 rocznica urodzin artysty
6 lipca, g.17, Dom Gotycki
w Nowym Sączu,
ul. Lwowska 13
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Sport

Qras, ty tu wrócisz!
Jak zasiąść na honorowej trybunie
Santiago Bernabeu? Obok samego
prezesa Realu Madryt Florentino Pereza oraz wierchuszki hiszpańskich
celebrytów i milionerów? Grzegorza
Kurka nauczyciela języka angielskiego z Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu
zaprowadziła tam pasja. Pasja do futbolu i ukochanego Realu Madryt.

Kibicowska potęga
Zanim Grzegorz Kurek usiadł na
fotelu z wiśniowego drzewa obitego jasną skórą oraz wygrawerowanym swoim nazwiskiem i oglądał
w akcji Zidane’a, Figo i Redondo,
przez osiem lat współredagował
serwis internetowy Real Madrid.pl.
To jeszcze oczywiście nie uprawniało wiceszefa portalu do oglądania swoich idoli na żywo i to w takim towarzystwie. Inna sprawa,
że portal, który tworzy z fanami
„Królewskich” z całej Polski jest
największy w Europie. 100 tysięcy
wejść miesięcznie i aktywność kibicowska zwróciła uwagę ludzi z najbliższego otoczenia Jose Mourinho,
a wreszcie Florentino Pereza. Polski fanklub Realu Aquila Blanca jest
na Santiago Bernabeu co najmniej
rozpoznawalny.

Na początek Ruud van Nisterlooy
– Sebastian Pamuła jeszcze jako
uczeń liceum lubił Ivana Helguerę
pomocnika Realu, bawił się informatyką i postanowił stworzyć
serwis Realu – Grzegorz Kurek
wspomina początki portalu. – Był
rok 2000, internet był u nas w fazie raczkowania, pierwsze newsy wysyłało się mailem do naszego „ojca założyciela”. Ja przygodę
z internetem zacząłem dość późno,
bo to była jesień 2003 roku. Z Sebastianem poznaliśmy się przez
sieć, a pierwszy informację na
portalu zamieściłem w październiku 2004 roku. Ze strony można było ściągnąć krótkie filmiki
z bramkami. Ktoś napisał, że ściąga od nas regularnie, jest zadowolony z jakości, ale ostatnio ma
problem. Gość nazywał się Nisterlooy. Okazał się bratem sławnego
Holendra i piłkarza Realu. Zapytaliśmy, czy nie podesłałby bratu
10–20 pytań od nas.
Tak powstał pierwszy nasz autorski poważny wywiad z gwiazdą. Napastnika Realu spotkali jeszcze potem dwa razy w Austrii, gdzie
Real jeździł na zgrupowania.

Pierwsze spełnienie marzeń
W Austrii powstał również
pierwszy wywiad z Jerzym Dudkiem. Oficer prasowy nie bardzo
chciał się zgodzić na rozmowę, ale
sprawę załatwił sam Dudek.
– To rewelacyjny gość, zawsze znajdzie czas – ocenia polskiego bramkarza Kurek. – Potem
Real grał w Turnieju Pokoju z Juventusem i wtedy usiadłem jako

jedyny z Polaków na trybunie prasowej. To było spełnienie marzeń.
Po jednym ze spotkań podszedłem
do Dudka, pamiętał mnie i znów
miałem wywiad. Obok mnie siedział wtedy angielski dziennikarz.
Podszedł do mnie z wielkimi oczami i mówi: „Człowieku, tyle czasu rozmawiałeś z Dudkiem? On
jest legendą”. Nie wiem, czy był
z Liverpoolu, czy kibicował ekipie The Reds. Pisał dla prestiżowego futbolowego magazynu Four
Four Two i wiele razy tłumaczyłem jego teksty.

Hiszpańskie eskapady
Fani na swojej pasji zarabiają,
a pieniądze przeznaczają na wyjazdy do Madrytu. Wszystko jest
przejrzyste. Dwa razy byli całą
redakcją na Santiago Bernabeu.
Spełniało się kolejne marzenie
Grzegorza Kurka – jechać na mecz
Realu. Nie samemu, nie z przypadkowymi ludźmi, ale z kibicami, którzy kochają Real. – Wysyłamy do Madrytu ludzi – mówi
Kurek. – Finansujemy bilet, przelot, dietę. W zamian mają pisać
newsy.

Kurek nie ukrywa, że razem
z przyjaciółmi przeżywają przygodę życia. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Rafał Stec napisał kiedyś,
że dzięki takim stronom można się
przenieść na Santiago. Zbieramy
wszystkie newsy, mamy swoje kanały, swoje pomysły. Będzie nowa
wersja strony, bardzo nowoczesna.
– Dowiedzieliśmy się po Mistrzostwach Europy w 2008 roku,
że na zgrupowanie do Austrii przyjeżdżają spóźnieni Casillas, Ramos
i Metzelder – opowiada z przejęciem zastępca szefa realmadrid.pl.
– Wiemy kiedy, wiemy gdzie. Podjeżdżają wreszcie. Mamy fotki i filmik, szybko obrabiamy i wrzucamy do sieci. Wszystko to robimy
w kawiarence, gdzie aż roi się od
hiszpańskich dziennikarzy z największych tytułów. Niby wiadomość mało ważna, ale dla nas
najważniejsza na świecie, bo byliśmy pierwsi. W kawiarence był
dostęp do komputera. Przechodzi
jeden z dziennikarzy, patrzy jakieś realmadrid.pl, a tam zdjęcia
sprzed pięciu minut. Woła kolegów, zbiera się tłumek, a my turlamy się ze śmiechu. Mają Real na

wyciągnięcie ręki i potrafią zmienić prezesa, czy trenera. Byliśmy
szybsi od nich.

Palco del Honor
Hiszpanie się niestety poskarżyli, że polscy kibice mają zdjęcia
z miejsca, gdzie miał prawo działać
tylko dziennikarz oficjalnej strony,
że robią zamieszanie na treningach.
Było trochę problemów z akredytacjami na mecze, ale wreszcie przez
ludzi z otoczenia Jose Mourinho
udało się pokonać kłopoty. Upór
się opłaca. Polscy kibice Realu założyli stowarzyszenie Aquila Blanca.
To wielka rodzina. Grzegorz Kurek
opowiada, że może jechać w każdą
część Polski, a powoli również Europy i pogadać o Realu i życiu. Stowarzyszenie zostało uznane przez
Real za oficjalny fanklub. W tym
roku zostali zaproszeni na 110–lecie
klubu w Hiszpanii. Na gigantycznej imprezie w miasteczku szkoleniowym Realu wzięło udział 5 tys.
osób, w tym fankluby z Indii, Iraku, czy Japonii. Wtedy Kurek dostał zaproszenie do loży vipów na
mecz charytatywny. Miał odebrać
ja na stadionie.

– Krążyłem dość długo po Santiago, żadnej wejściówki nie mogłem się doprosić – odpowiada.
– Wreszcie skierowano mnie do
dyrektora średniego szczebla,
który dobrze mówił po angielsku. W rozmowie z asystentka
powtarzał w kółko – Florentino,
Florentino. Okazało się, że loże
vipów są zamknięte, a ja mam
wejściówkę na lożę honorową.
Nogi mi się ugięły. Palco del Honor. Poczułem się jak Arab, który
dokonał swojego Dżihadu i dostał
się do swojego nieba.
To było niedzielne spotkanie
„Corazon Classic Match – razem
dla Afryki”. Pokazowy pojedynek
piłkarski z udziałem takich gwiazd
futbolu, jak Zidane, Luis Figo, Redondo, Hierro, Butragueno, Helguera i Morientes ze strony gospodarzy i Roy Keane, Edwin van der Sar,
Andy Cole, Dwight Yorke i Bryan
Robson w ekipie gości. Sędziował
Pierluigi Colina.
– Rozkoszowałem się tymi minutami, Real wygrał 3:2 – wspomina madridista – Pomyślałem:
„Qras, ty tu wrócisz!”.
(BOG)
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Na koniec tygodnia

Platforma dobrych ludzi

FOTOKOMENTARZ
- Chciałem
oficjalnie
złożyć wniosek
o nadanie jednej
z ulic imienia
Stanisława
Pasonia.

- Ale czym ja sobie zasłużyłem
na taki zaszczyt?

S Ą D E C K A I N I C J AT Y WA .
Rozmowa z WACŁAWEM
MIGACZEM, członkiem Rady
Fundacji Pro Art w Nowym
Sączu, która administruje
inicjatywę non profit
– platformę internetową
chcepomgac.org
– W jednym miejscu na platformie internetowej mają okazje zaistnieć wszystkie
organizacje pożytku publicznego. Skąd
pomysł jej utworzenia?
– Prezesem Fundacji jest Tomasz
Trochim, młody człowiek, który od
zawsze angażował się w pomoc charytatywną. A ponieważ pracuje dla
dużych firm, obmyślając dla nich
strategie internetowe, postanowił
wykorzystać swój i ich potencjał,
by dalej pomagać. Tak powstał pomysł utworzenia platformy, na której szansę mają zaistnieć i zbierać pieniądze na swoje cele małe i średnie
fundacje.
– Dużym wystarczy odpis 1 procenta...
– No właśnie, chyba nie takie było
założenie możliwości odpisu jednego procenta podatku. Skończyło się
faktycznie na tym, że Polacy chętnie
wpłacają go na znane fundacje i stowarzyszenia, a te działające najczęściej lokalnie pozostają praktycznie
z niczym. Małe fundacje zazwyczaj
nie posiadają wiedzy i środków na
efektywną promocję w internecie,
dlatego my wychodzimy im naprzeciw. Dzięki chcepomagac.org każda
organizacja, która założy swój profil na platformie, tworzy zupełnie za
darmo swoją stronę internetową, na
której może zamieścić między innymi logotyp, zdjęcia i informacje z bieżących akcji, a ponadto wystawić cele
zbiórek. Jest to więc sposób, żeby zostać dostrzeżonym na równi z innymi organizacjami, niezależnie od ich
wielkości. Z drugiej strony osoby,
które chcą pomóc, mogą zapoznać się
z profilem działalności interesujących
ich organizacji i na tej podstawie ocenić, którą z nich wesprzeć. A mogą to

zrobić na trzy sposoby: przekazując 1
procent podatku, dokonując wpłaty
bezpośredniej, albo zgłaszając się na
wolontariat.
– Okres rozliczenia 1 procenta podatku dawno za nami. Poza nim chętnie
pomagamy?
– W trakcie zakładania platformy
Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło badania, które pokazały, że 54 proc. Polaków przekazało
w ciągu ostatniego roku pieniądze
lub dary na rzecz organizacji i inicjatyw społecznych. Wynik brzmi
optymistycznie, jednak szczegółowa
analiza pokazuje, że ponad połowa
z nich przekazała pieniądze tylko raz
– podczas finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Celem chcepomagac.org jest więc zmiana specyfiki polskiej filantropii z „akcyjnej”
na konsekwentną i systematyczną,
na przykład raz w miesiącu przeznaczam 50 zł na cel charytatywny.
Platforma służy też temu, by pomóc
go wybrać. W tej chwili zarejestrowanych jest na niej 270 fundacji,
część wystawiła cele zbiórki. Obecnie zbieramy na wyjazdy dzieciaków na wakacje, wózek inwalidzki
dla Patryka itd. O sile platformy mówią już zakończone akcje. Objęliśmy
na przykład patronatem sieć świetlic
dla dzieci z domów dysfunkcyjnych
we Wrocławiu, bo nagle wycofał im
się sponsor, a potrzebowali 2 tys. zł.
Dla małych fundacji zdobycie takiej
sumy nieraz graniczy z cudem. My
ogłaszając cel zbiórki na portalu po
dwóch dniach zebraliśmy dla dzieciaków 4,1 tys. zł.
– Jaką mamy pewność, że pieniądze,
które wpłacimy na cel ogłoszony na
chcepomagac.org trafi we właściwe ręce.
– Każda fundacja, która chce się
zarejestrować, jest przez nas sprawdzana. Głównie dlatego na platformie
są organizacje, które mają status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP),
co zobowiązuje ich do szczegółowego
raportowania swoich przedsięwzięć.
Ponadto, by ogłosić cel i zbierać na
niego pieniądze za pośrednictwem
platformy, fundacje muszą uzyskać

zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a to już weryfikuje, czy
działają legalnie.
– Wśród organizacji zarejestrowanych na chcepomagac.org jest wiele
z Sądecczyzny?
– Tak, sporo już do nas dołączyło.
Zależy nam też na promowaniu Nowego Sącza. Pomysł wyszedł stąd.
Niebawem planujemy zorganizować
akcję, która jeszcze mocniej to podkreśli. Na chcepomagac.org wyraźnie
też zaznaczyliśmy, że wśród osób patronujących inicjatywie obok ministra zdrowia jest również prezydent
Nowego Sącza.
– Chcepomgac.org ma aktywizować nie
tylko osoby prywatne, ale i firmy. W jaki
sposób?
– Stworzyliśmy ofertę na działania CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. To koncepcja,
według której firmy dobrowolnie
prowadzą działalność, uwzględniając interesy społeczne. Na przykład
akcję zbierania pieniędzy na wózek
inwalidzki dla Patryczka wsparła firma Rzetelna Firma. Informację
rozesłała do swoich klientów. Odpowiedzialny biznes jest bowiem
podejściem strategicznym i długofalowym. Firmy budują w ten sposób swój wizerunek, zyskują lojalność wobec marki, a Fundacje na
tym korzystają, bo udaje im się szybciej zebrać pieniądze. CSR łączy cele
ekonomiczne przedsiębiorstwa z celami społecznymi.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
Chcepomagac.org ma 11 500 unikalnych użytkowników, którzy odwiedzają platformę ponad 20 tysięcy razy w miesiącu, generując
ponad 105 tysięcy odsłon. Profile i akcje na Facebooku zgromadziły kilka tysięcy osób. Inicjatywa sądeczan zyskała uznanie
Google, które przyznało chcepomagac.org darmową reklamę AdWords o wartości 10 tysięcy dolarów miesięcznie.

- Oto właściwa kostka, którą
godna jest być wybrukowana
ulica Stanisława Pasonia.

- Szanowni Państwo, chcemy oświadczyć,
że ta kostka brukowa jest odpowiednia,
byśmy po niej stąpali.

Wystąpili: Jerzy Wituszyński (przewodniczący Rady Miasta Nowego
Sącza), Stanisław Pasoń (były poseł PSL), Adam Orzechowski (kolekcjoner
antyków), Arkadiusz Mularczyk (poseł Solidarnej Polski).

