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Fotoreporter na zdjęciu
L U D Z I E .  40 lat temu opublikował swoje pierwsze zdjęcie w sądeckiej 
prasie. W piątek będzie świętował jubileusz swojej pracy dziennikarskiej. 
Na Sądecczyźnie zna wszystkich i wszyscy jego znają. I choć wydrukował 
w „Gazecie Krakowskiej” dziesiątki tysięcy zdjęć, sam chyba nigdy nie był 
bohaterem pierwszej strony. Dziś postanowiliśmy to zmienić. Stanisław 
Śmierciak jest żywą legendą nie tylko sądeckiego dziennikarstwa. 
To wyjątkowa okazja, by fotoreportera choć raz pokazać na zdjęciu.
 J STR. 2
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Tydzień w kalendarzu

28 L IPCA ( 1488)  rozpoczę-
to w Nowym Sączu pisanie nowych 
ksiąg miejskich. Poprzednie do-
szczętnie spłonęły w wielkim poża-
rze miasta w 1486 r., który zniszczył 
m.in. ratusz. Przetrwały wów-
czas jedynie dokumenty przywile-
jów królewskich przechowywane 
w ogniotrwałym skarbcu.

29 L IPCA ( 1932)  wskutek za-
biegów Paulina Hyżego, zwolnio-
no z więzienia Alojzego i Ludwika 
Wiatrów oraz Jana Taraska, anty-
sanacyjnych działaczy ludowych ze 
Stróż.

30 L IPCA ( 1889)  Stanisław Wy-
spiański przybył do Starego Są-
cza, gdzie wykonał rysunki zabytków 
w kościele parafialnym oraz klaszto-
rze klarysek.

31 L IPCA (2001)  w Nowym Są-
czu zebrał się popowodziowy kon-
went wójtów i burmistrzów. Wstępna 
ocena szkód spowodowanych klęską 
powodzi wykazała, że największych 
strat materialnych doznały gmi-
ny: Korzenna, Grybów i Podegrodzie, 
a także Stary Sącz, Piwniczna, Nawo-
jowa i Łabowa.

1  S IERPNIA  ( 1889)  decyzją Rady 
Miasta Nowego Sącza założony zo-
stał cmentarz komunalny przy dzi-
siejszej ul. Rejtana. Pierwszą po-
chowaną tam zmarłą była 12–letnia 
dziewczynka.

2 S IERPNIA  ( 1944)  w Rdziosto-
wie gestapowcy rozstrzelali 17 miesz-
kańców Kamienicy w odwecie za roz-
brojenie przez partyzantów żołnierzy 
Wehrmachtu.
( 1954)  w Nowym Sączu urodzi-
ła się Krystyna Czubówna, popular-
na dziennikarka telewizyjna, laureat-
ka nagrody Wiktora.

3 S IERPNIA  (2004) sądeczanin Ja-
nusz Zięba przepłynął kajakiem tra-
sę 102 km ze Starej Lubowni do No-
wego Sącza. Zajęło mu to 9 godzin 
i 21 minut.

MODA.  W miniony piątek w Nowym 
Sączy w kawiarni Etc… miał miejsce 
niezwykły pokaz biżuterii Kate&Kate 
– „Arystokracja w stylu Etno”. Pod-
czas imprezy zaprezentowane zo-
stały wyjątkowe ozdoby autorstwa 
trzech sióstr tworzących brazylijską 
markę Caleidoscopio, o zniewalają-
cym, kobiecym designie.

Na wyjątkowym pokazie w No-
wym Sączu zaprezentowana zo-
stała niezwykła i magiczna bi-
żuteria Caleidoscopio. Projekty 
tej marki, to arystokratyczna wi-
zja stylu etno. Trzy siostry Jeani-
na, Malida oraz Renata Fontan 
– autorki prezentowanej kolekcji 
– czerpią inspirację z wielobarw-
nej, brazylijskiej kultury i tego, co 
im najbliższe – różnorodnej ko-
biecości. Ich bransoletki i naszyj-
niki są bogato zdobione szlachet-
nymi kamieniami – serpentynem, 
turkusem czy kamieniem słonecz-
nym. Często pojawiają się także 
kryształy Swarovskiego w odcie-
niach błękitu, koniaku i piasku.

– Kate&Kate to marka unika-
towa, działająca pod prąd, która 
współpracuje z równie wyjątko-
wymi projektantami i butikami. 
Nowy Sącz i kawiarnia Etc… to 
miejsce, w którym kobiety czu-
ją się naprawdę komfortowo. Jest 
bardzo luksusowe i modne. Cie-
szę się, że po raz kolejny mo-
głam zaprezentować tu niezwy-
kłą biżuterię marki Kate&Kate 

– powiedziała Katarzyna Rychlew-
ska, właścicielka Kate&Kate.

Pokaz biżuterii miał miejsce 
w kawiarni (ul. Romanowskiego), 
której część zaaranżowano na bu-
tik, oferujący luksusowe naszyjni-
ki, kolczyki i bransolety Kate&Ka-
te. Jedną ze ścian zdobi wielki obraz 
światowej ikony stylu – Audrey 
Hepburn. Ten lokal nie został wy-
brany przez Kate&Kate przypad-
kowo. Teraz w jednym miejscu jest 
wszystko to, co najlepsze: pyszny 

tort, aromatyczna kawa, znako-
mite wina i niepowtarzalna biżu-
teria oraz wyjątkowe pokazy mody. 

W piątkowym udział wzięły dwie 
modelki ubrane w eleganckie kre-
acje i magiczną, brazylijską biżute-
rię Caleidoscopio. Impreza w Etc… 
była doskonałą okazją do zapoznania 
się z niepowtarzalną estetyką etno. 
Modelki były ubrane w suknie wło-
skiej projektantki Elisabetta Franchi, 
suknie te można nabyć w Sączu przy 
ul. Hoffmanowej 1. (DESI)

LUDZ IE .  40 lat temu opublikował 
swoje pierwsze zdjęcie w sądeckiej 
prasie. W piątek będzie świętował 
jubileusz pracy dziennikarskiej. Na 
Sądecczyźnie zna wszystkich i wszy-
scy jego znają. I choć wydrukował 
w „Gazecie Krakowskiej” dziesiąt-
ki tysięcy zdjęć, sam chyba nigdy nie 
był bohaterem pierwszej strony. Dziś 
postanowiliśmy to zmienić. Stani-
sław Śmierciak jest legendą nie tylko 
sądeckiego dziennikarstwa.

Jutro nadarza się świetna okazja, 
by Śmierciakowi wręczyć honoro-
wy tytuł Pierwszego Reportera Są-
decczyzny. Przez wiele lat miałem 
okazję z bliska przyglądać się jego 
pracy. Nie wiem, jak on to robi, ale 
mam czasami wrażenie, że Staszek 
zawsze jest w pracy i mimo upływu 
lat nie traci nic ze swojej żarliwości 
i pasji w tej niewdzięcznej przecież 
robocie. Kiedyś żartowaliśmy, że 
kiedy gdzieś wybucha groźny po-
żar, to strażacy dowiadują się o nim 
właśnie od Staszka, który zresztą 

jest zawsze na miejscu szybciej niż 
najszybsze wozy bojowe PSP i OSP 
razem wzięte. I nawet jeśli – jak 
wszyscy w tym zawodzie – posia-
da on również mankamenty warsz-
tatowe, Staszek jest zawsze gotowy 
do pracy i jeśli zamówisz u nie-
go zdjęcie z odciętego od świata 
przez śnieg schroniska na Przehy-
bie, to mimo 25–stopniowego mro-
zu możesz być pewien, że na rano 
to dramatyczne zdjęcie będzie le-
żało u ciebie na biurku. Za praco-
witość ceniłem go najbardziej, choć 
kiedyś jako jego szef nie dałem mu 
chyba tego wystarczająco moc-
no odczuć, co niniejszym oficjal-
nie nadrabiam. To zresztą swoisty 
fenomen, że Śmierciak nigdy nie 
dysponujący własnym samocho-
dem i pomimo galopującego po-
stępu technicznego dającego w tej 
branży wyraźne fory młodszym re-
porterom, radzi sobie równie do-
brze, jak w czasach, kiedy do naj-
ważniejszych wydarzeń woziła go 
limuzyna pierwszego sekretarza 

PZPR będąca na 
każde wezwanie 
redaktora.

Na temat Stasz-
ka w tzw. środowi-
sku krążą niezliczone 
legendy i anegdoty, któ-
re kiedyś warto zebrać w jed-
nym miejscu. Nie wszystkie są 
oczywiście prawdziwe, a część tych 
złośliwych jest zwyczajnie wymy-
ślona przez zawistnych. Te sympa-
tyczne są wyłącznie autentyczne. 
Prawdą jest jednak, że Stanisław 
Śmierciak zaliczał czasami wpad-
ki, po których pół Nowego Sącza 
leżało ze śmiechu, ale w końcu jeśli 
ktoś przez 40 lat zawodowo zajmu-
je się pisaniem informacji pod pre-
sją czasu, to chyba ma prawo strze-
lić nawet największą gafę. Dzięki 
temu będzie co wspominać pod-
czas wielkiego jubileuszu. Gene-
ralnie biografię Staszka powinien 
napisać kolega redaktor Jerzy Wi-
deł, który zna go od dziecka, bo 
siedzieli w jednej ławce w szkole, 

a teraz zajmują są-
siednie biurka 

w redakcji. Wideł 
do dziś wspomi-
na, jak połamał 
skrzydła Śmier-
ciakowi przebra-

nemu za anioła na 
szkolną zabawę, co 

pokrzywdzonemu nie 
przeszkodziło wzbić się 

do lotu trwającego już 40 lat.
Przy okazji jubileuszu nie wypa-

da pisać, że Staszek ma oczywiście 
wiele wad, ale wszystkie one bled-
ną przy jednej niezaprzeczalnej za-
lecie. Śmierciak jest mianowicie 
dobrym człowiekiem i przy zmie-
niających się w „Gazecie Krakow-
skiej” przez lata układach i rządach, 
nie można powiedzieć, że chciał ko-
muś zaszkodzić albo chociaż podło-
żyć małą świnkę. Jak widać na załą-
czonym obrazku, w „Krakowskiej” 
przez te 40 lat zmienili się już nie-
mal wszyscy, a Stanisław Śmier-
ciak trwa na posterunku. Pozo-
staje mu życzyć, by w podobnej 
formie świętował swoje 50–lecie 
pracy dziennikarskiej.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Dwa lata za piwo
Jak poinformowała Okręgo-
wa Służba Więzienna w Krakowie 
dwóch skazanych odsiadują-
cych krótkie wyroki w sądeckim 
więzieniu, nie wróciło w sobotę 
z prac porządkowych prowadzo-
nych na terenie miasta. Osadze-
ni mieli już tak niedużo do końca 
kary, iż idąc do pracy opuszcza-
li zakład karny bez żadnego do-
zoru. Był to wyraz zaufania wy-
chowawców, którzy zakładali, że 
komuś, kto ma do odsiedzenia 
jeszcze tylko kilka tygodni, zwy-
czajnie nie opłaci się uciec. Bo 
i po co uciekać, skoro lada mo-
ment wypuszczą takiego deli-
kwenta bez żadnej łaski. Naj-
wyraźniej jednak uciekinierzy 
kierowali się zupełnie inną logi-
ką, według której spędzenie kil-
ku godzin na wolności jest warte 
dołożenia sobie dwóch dodat-
kowych lat odsiadki za uciecz-
kę. Jeden z uciekinierów znalazł 
się ponownie na ul. Pijarskiej już 
kilka godzin później, schwytanie 
drugiego miało być tylko kwestią 
czasu. Przy okazji okazało się, że 
niedawno doszło do podobnej 
sytuacji, kiedy jeden z pracują-
cych za murami skazanych po-
stanowił odwiedzić bar w Starym 
Sączu. No, ale w tym przypad-
ku przynajmniej było wiado-
mo, dlaczego nie wrócił do celu 
– człowiek po prostu miał po-
trzebę wyskoczyć na piwo. (KCH)

SMS

Fotoreporter na zdjęciu

Brazylijski styl nad Dunajcem
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Informacje

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

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

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

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

• nawil acze powietrza, inhalatory,
• zaopatrzenie gabinetów lekarskich

• jednorazowy sprz t medyczny

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

www.monimed.pl

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

instytucji i gabinetów lekarskich:

GABINET TERAPII
NATURALNYCH

R E K L A M A

Z pomnika „Solidarności” przy ron-
dzie w Nowym Sączu zniknęło część 
liter z mosiądzu. – Nie podejrze-
wam, by była to sprawka naszych 
przeciwników, a zwykły chuligań-
ski wybryk – mówi Andrzej Szkara-
dek, przewodniczący nowosądec-
kiego oddziału ZR Małopolska NSZZ 
„Solidarność”. 

Litery są przyklejone i łatwo moż-
na je zerwać. Pojedyncze, jak in-
formuje Szkaradek, dwukrot-
nie już odpadały, ale leżały przy 
pomniku i natychmiast znala-
zły się na swoim miejscu. – Być 
może, choć na to nie wygląda, te 
też odpadły. Dlatego zwracam się 

z apelem do znalazcy, czy osoby, 
która je zerwała, o zwrot – prosi 
przewodniczący. 

Zbliżają się uroczystości roczni-
cy porozumień sierpniowych „Soli-
darności”, do tego czasu szkody przy 
pomniku muszą być naprawione. 

– Do takich aktów wandalizmu 
nie dochodziłoby, gdyby w szko-
łach nie zabierano godzin lek-
cji historii. Dziś młodzież nie ma 
szacunku do pomników pamięci 
– dodaje Szkaradek, przypomina-
jąc, że obelisk przy rondzie Solidar-
ności stanął w 2005 r. z inicjatywy 
członków „S” i ówczesnego prze-
wodniczącego Rady Miasta Jerzego 
Wituszyńskiego. (PEK)

PERSONAL IA.  Bogdan Kałuc-
ki został dyrektorem sanato-
rium MSWiA Continental. Stanowi-
sko objął po zwolnionym jesienią 
2010 r. Krzysztofie Żyłce, sądeckim 
radnym. 

Krzysztof Żyłka kierownictwo 
nad Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej 
„Continental” objął w 2006 r. za 
rządów Prawa i Sprawiedliwości. 
W momencie zmiany rządzącej 
opcji podjęto próbę jego zwolnie-
nia. By wręczyć wypowiedzenie 
Żyłce, wykorzystano okres wy-
borczy i czas, kiedy nie chro-
nił go mandat. Mandat sądeckie-
go radnego wygasł 12 listopada 
2010 r. 21 listopada po wygra-
nych wyborach samorządowych 
Krzysztof Żyłka ponownie zo-
stał radnym, ale nie zdążył jesz-
cze złożyć ślubowania, więc nie 
chronił go immunitet. Radny od-
wołał się do Sądu Pracy, uznając 
wypowiedzenie za bezzasadne. 
Z obsadzeniem funkcji wstrzyma-
no się więc do czasu rozstrzygnię-
cia sporu. Sąd oddalił powódz-
two Żyłki. Po uprawomocnieniu 
się wyroku, w konkursie wybra-
no nowego dyrektora. Zwycięzca 
– Bogdan Kałucki – który pokonał 
czterech rywali, od 15 lat związa-
ny jest z Continentalem. W 1997 
r. został zatrudniony przy pra-
cy w recepcji, cztery lata później 
awansował na starszego referen-
ta, później został kierownikiem 
marketingu. Od 2004 r. kierował 
również ośrodkiem „Echo”. Po 
zwolnieniu Żyłki, w październi-
ku 2010 r. przejął jego obowiązki. 

– Chcemy zmienić standar-
dy i podejmować merytoryczne 
decyzje w obsadzaniu tego typu 
stanowisk – mówi Andrzej Czer-
wiński, poseł PO, odcinając się 
tym samym od procederu stoso-
wanego przez inne partie. – PiS, 
podobnie jak wcześniej SLD, 
gdy sięgnęło po władzę z dnia 
na dzień zmieniło szefów spół-
ek Skarbu Państwa, obsadza-
jąc stanowiska swoimi ludźmi. 
My robimy to na drodze konkur-
sów – przekonuje Czerwiński, 9 
miesięcy temu powołany na sze-
fa Rady Społecznej Continentalu. 

Bogdan Kałucki nie przynale-
ży do PO i jak przekonuje nie za-
mierza się też z żadną partią wią-
zać. Zależy mu na podniesieniu 
prestiżu sanatorium i zwiększe-
niu zysków. Spółka, która jest do-
finansowana w wysokości 8,4 mln 
zł, za jego poprzednika zamykała 
się bilansem dodatnim 27 tys. zł. 
Po pół roku pełnienia przez niego 
obowiązków dyrektora zamyka 
się zyskiem 98 tys. zł. – Do koń-
ca roku powinien on wynieść 100 
tys. zł – mówi Kałucki. 

Nowy dyrektor nie przewi-
duje na razie zmian kadrowych, 
choć nie ukrywa, że ma pomysł 
zmniejszenia administracji. Do 
tej pory z 118 załogi odeszło pięć 
osób. W ten sposób zaoszczędzo-
ne pieniądze – 150 tys. zł – prze-
znaczono na podwyżki dla naj-
mniej zarabiających. 

– Z jakichś powodów w tych 
samych grupach zawodowych 
różnica w płacach wynosiła na-
wet 300 zł – mówi Kałucki.

 (KG)

Z  POL ICJ I .  Prawdopodobnie tyl-
ko odwaga i zimna krew taksówkarza 
zapobiegły nieszczęściu, do którego 
mogło dojść kilka dni temu w Nowym 
Sączu. Napadnięty kierowca błyska-
wicznie zareagował na agresję pasa-
żera i pomógł policji w ujęciu go. 

– To był nocny kurs z Rynku. Do 
taksówki wsiadła młoda kobie-
ta i mężczyzna około czterdziest-
ki. On był dość pijany. Odwieźli-
śmy pod wskazany adres kobietę. 
Wracaliśmy do Rynku, gdy nagle 
ten facet rzucił mi się na szyję – re-
lacjonuje pan Krzysztof, napadnięty 
taksówkarz.

Pasażer zaczął go dusić i krzy-
czeć. Jednak taksówkarz nie dał się 
zastraszyć.

– Od razu zatrzymałem samo-
chód i zaczęliśmy się szarpać. We-
zwałem policję i nie chciałem, żeby 
przed jej przyjazdem uciekł mi z tak-
sówki, więc musiałem go trzymać 
i pilnować, żeby nie zniszczył wnę-
trza samochodu – opowiada ze spo-
kojem kierowca.

Przed przyjazdem policji, obok 
taksówki zatrzymał się samochód, 
z którego wysiedli młodzi ludzie. 
Widząc, że taksówkarz ma kłopo-
ty, pomogli zapobiec w ewentualnej 
ucieczce napastnika przed przyjaz-
dem patrolu.

– Policjanci od mężczyzny wyczu-
wali silną woń alkoholu. W trakcie 
przeprowadzanej interwencji zacho-
wywał się bardzo agresywnie, nie 
stosował się do poleceń wydawanych 

przez funkcjonariuszy i dodatkowo 
znieważył ich – mówi starszy sierżant 
Paweł Grygiel z Komendy Miejskiej 
Policji w Nowym Sączu. Jednocześnie, 
zwraca uwagę na godne pochwały za-
chowanie pana Krzysztofa.

– Zdecydowana postawa i zacho-
wanie zimnej krwi sprawiły, że kie-
rowca taksówki wyszedł z opresji 
cały i uniknął choćby kolizji lub wy-
padku drogowego. Natomiast w in-
nych sytuacjach tego typu trzeba 
mierzyć siły na zamiary. Bo gdyby 
sprawca posiadał nóż lub innego ro-
dzaju niebezpieczne narzędzie, trze-
ba byłoby rozważyć, czy tak zdecy-
dowany opór odniósłby zamierzony 
skutek, a nie doprowadziłby do tra-
gedii – tłumaczy Paweł Grygiel.

(MR)

Agresywny pasażer taksówki

Obelisk okradziony z liter Z recepcji na fotel dyrektora 

NOWO 
OTWARTA 
STACJA 
PALIW
+48 602 355 221

ZATANKUJ NAJTA SZY 
OLEJ NAP DOWY 
W NOWYM S CZU

BAZA NOX-POL UL. JANA PAW A II

od 30 lipca 
do 13 sierpnia 

2011 r
Z KUPONEM 
0,10 z  TANIEJ
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Informacje

 

JEDYNE
w Nowym S czu 

USG genetyczne ci y 
z certy  katem FMF 

(Fetal Medicine Foundation)

Program diagnostyki 
prenatalnej 

USG+ test PAPP-A
USG 4D

Nowy S cz 
ul. Lwowska 20
(wej cie od ul. Wa owej)

REJESTRACJA:

tel. 18 442 36 87
www.diagmed.info.pl

rabatu na badania odp atne pobrane 
w nowym Punkcie Pobra  w Nowym S czu 
ul. ó kiewskiego 10 
(przychodnia NZOZ Remedium)10%

PIERWSZE ZDJ CIE 
TWOJEGO DZIECKA W 4D

R E K L A M A

R E K L A M A

PASJA.  W wieku 17 lat, nie mówiąc 
nic rodzicom, zapisała się na kurs 
pilota szybowców. Przyznała się 
dopiero, gdy miała licencję w ręku. 
– Mama była wściekła i przerażona. 
Złość już jej minęła, ale obawy, czy 
sobie poradzę, pewnie będzie mia-
ła zawsze – opowiada limanowian-
ka Dominika Chyclak.

Dziś ma 21 lat i za sobą 310 godzin 
spędzonych za sterami samolotu 
i 95 wylatanych na szybowcach. 
Marzy, by latać na samolotach li-
niowych i dlatego podjęła stu-
dia na Wydziale Budowy Maszyn 
i Lotnictwa w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Krośnie. 
Jej przygoda z lataniem rozpoczę-
ła się w Aeroklubie Podhalańskim 
w Łososinie Dolnej, gdzie zrobiła 
najpierw kurs pilota szybowców. 
Rodzicom nie przyznała się do 
swojej nowej pasji, choć o tym, że 
chce latać, mówiła im od dziecka. 

– Pochwaliłam się dopiero 
wtedy, gdy miałam w ręku licen-
cję. Ojciec przyjął to ze spokojem, 
mama była wściekła i przerażona 
– wspomina Dominika. 

Bardzo szybko z szybowców 
przesiadła się na samoloty. Prak-
tycznie każdy weekend spędza 
w powietrzu. Lubi też jazdę sa-
mochodem – prawo jazdy zrobiła 
na krótko przed licencją na pilota 
– ale auto nie daje jej tyle swobody 

co samolot. – Poza tym w powie-
trzu nie dostanę tak łatwo man-
datu – śmieje się.

W sobotę przyleciała do Ło-
sosiny Dolnej samolotem szkol-
no–treningowym. Towarzyszy-
ła jej siostra, która pierwszy raz 
odważyła się podróżować razem 
z Dominiką. 

– To był w ogóle mój pierw-
szy lot w życiu. Niesamowite 
wrażenie – mówiła Edyta Chyc-
lak zaraz po wyjściu z samolotu. 
W ślady siostry raczej nie zamie-
rza iść, ale rekreacyjne loty pole-
ca wszystkim. Kobiety – jak prze-
konuje Dominika – coraz częściej 
zasiadają za sterami samolotu. Pi-
loci natomiast z przekąsem mó-
wią, że panie nie mają tyle cier-
pliwości do latania, co mężczyźni.

– Jeśli się nie spróbuje, to się 
nie przekona – odpowiada na to 
Dominika, która bakcyla złapała 
bardzo szybko.

Okazję do polatania będą mie-
li niebawem wszyscy mieszkańcy 
Sądecczyzny. Aeroklub Podha-
lański obchodzi bowiem 55–le-
cie istnienia i 21 sierpnia na lot-
nisku w Łososinie Dolnej będzie 
hucznie świętował urodziny, or-
ganizując m.in. loty dla turystów. 
W programie także pokazy lotów 
F16, akrobacje pilotów Aeroklu-
bu, skoki spadochronowe i wie-
le innych atrakcji. (BAR)

WSPOMNIENIE .  Wczoraj (śro-
da 27 lipca) zmarł Stefan Półchło-
pek – honorowy obywatel Kryni-
cy–Zdroju, przez 65 lat aktywnie 
uczestniczący w życiu miasta 
i regionu.

Stefan Półchłopek urodził się 22 li-
stopada 1916 r. w Krośnie. W 1935 
r. rozpoczął studia prawnicze 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W Krynicy zamieszkał w 1937 r. Po 
wybuchu wojny przyjmując pseu-
donim „Magister” znalazł się wśród 
młodych ludzi, którzy zaczęli two-
rzyć podziemną organizację Zwią-
zek Walki Zbrojnej. W 1942 r. zo-
stał aresztowany przez Gestapo. 
Trafił do obozu koncentracyjnego 
w Birkenau (był tam poddawany 
eksperymentom pseudomedycz-
nym), a pod koniec wojny trafił do 
obozów w Sachsenhausen i Bu-
chenwaldzie. W 1945 r. wyzwo-
lony przez Amerykanów powró-
cił do Krynicy.

Był znawcą historii miasta 
i wielu zabawnych anegdot, bo-
haterem filmów, książek i repor-
taży, w tym często wyświetlanego 
w kinach i TVP dokumentu Marka 
Piwowskiego „Magister Półchło-
pek”. W 1946 r. tworzył Ośrodki 
Wczasowego Centralnego Związku 
Zawodowego Górników, a w 1948 
r. został organizatorem Funduszu 
Wczasów Pracowniczych i pierw-
szym dyrektorem Krynickiego 
Okręgu Wczasowego FWP. W la-
tach 1954–57 organizował na dep-
taku „Podwieczorki przy mikro-
fonie” składające się z występów 
artystów i zabawy tanecznej na 

świeżym powietrzu, którą oso-
biście prowadził. Był twórcą „Zi-
mowych Dni Krynicy”. Od 1966 
r. przez 15 lat współorganizował 
Festiwal im. Jana Kiepury – naj-
większe wydarzenie artystycz-
ne Krynicy. Opiekował się słynnym 
krynickim malarzem–prymitywistą 
Nikiforem, przydzielając mu opieku-
na, mieszkanie i występując do sądu 
o nadanie nazwiska artyście i ustale-
nie przybliżonej daty urodzenia. Był 
odpowiedzialny jako przewodniczą-
cy komitetu organizacyjnego Sanecz-
karskich Mistrzostw Świata w Kryni-
cy za dwukrotne zorganizowanie tej 
imprezy w 1958 i 1962 r. Stefan Pół-
chłopek w latach 1956–1963 piastował 
funkcję Przewodniczącego Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej przyczy-
niając się do rozbudowy i unowocze-
śnienia uzdrowiska.

Zobacz też film, w którym 
Stefan Półchłopek opowiada 
o swoim życiu: www.tvkrynica.
pl/?film=397&pokaz

W Rynku 
na Centralnym

Była wiceprezydent Nowe-
go Sącza Zofia Pieczkowska 
znów skrytykowała Ryszar-
da Nowaka. Tym razem panu 
prezydentowi oberwało się 
za jego – zdaniem pani Zofii 
– mało realne plany utwo-
rzenia miejskiego centrum 
komunikacyjnego. Ów wę-
zeł czy też może – zważyw-
szy na jego zapętlone dzieje 
– supeł autobusowo–kole-
jowy, miałby powstać w po-
bliżu cesarsko – królew-
skiego dworca. Specjalnie, 
a nawet z premedytacją po-
sługujemy się nomenklaturą 
historyczną, bo z racji obec-
nego stanu właściwszym 
byłaby dlań nazwa „Pod 
stemplem”. Trzeba bowiem 
przyznać, że tak koronkowej 
roboty nie powstydziliby się 
cieśle i budowniczowie osa-
dy biskupińskiej z VII wie-
ku. Mnogość i rozmaitość 
podpór oraz palisad jest do-
prawdy imponująca. A sko-
ro już tak wszystko rewitali-
zujemy, może wrócić by tak 
do koncepcji dworca auto-
busowego na płycie Rynku, 
który onegdaj tam funkcjo-
nował (ktoś jeszcze pamię-
ta?). Dzięki temu np. ogra-
niczylibyśmy deficyt MPK, 
bo ludziska wysiadaliby 
pod samym magistratem, 
a i dworzec bez fałszywego 
wstydu i zadęcia zasłużyłby 
na dumne miano Centralne-
go. Kto wie, może znów tra-
filibyśmy do teleekspresowej 
księgi pozytywnie zakrę-
conych? W sądeckiej loży, 
obok siusiającego rycerzy-
ka, zasiadłby powracający 
z bezrobocia kolejarz. Rów-
nież odlany z brązu.
 (JARO)

SMS Tworzył historię Krynicy Oderwana od ziemi
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ZAPRASZAMY  DO  WSPÓ PRACY!

Ma opolski O rodek Ruchu Drogowego w Nowym S czu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy S cz
www.mord.pl 
Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99

j  ZAPEWNIAMY KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA EGZAMINY 
WSZYSTKICH KATEGORII.

j  ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA KIEROWCÓW 
– szkolenia okresowe, kwali  kacja wst pna, uzupe niaj ca, 
przyspieszona, ADR, „za punkty karne”.

j  W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI  BADANIA 
dla kierowców, operatorów suwnic, operatorów sprz tu ci kiego,

j  ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY LEKARZY OKULISTÓW. 
Nowoczesna Pracownia Psychologiczna oferuje wykonywanie bada  
zmierzchowych i wra liwo ci na o lepianie. Zapraszamy na badanie 
widzenia stereoskopowego. Profesjonalny sprz t gwarantuje wysoki 
poziom wiadczonych us ug.

Gościnny Nowy Sącz

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

33-343 Rytro 502, tel. 18 446 90 66, 18 446 92 20, 

fax 18 477 83 05, kom. 602 729 565, 604 909 883

www.al-plast.com.pl 

pomiarpomiar
wycena wycena 
montamonta

transporttransport

Stolarka Stolarka 
aluminiowa i PCValuminiowa i PCV

WYSOKIE 
RABATY
jubileuszowe

R E K L A M A

W naszym cyklu wywiadów 
z obcokrajowcami 
mieszkającymi w Nowym 
Sączu dziś ROZMOWA 
z XINPEI DENG, studentką 
WSB–NLU z Chin.

– W tym roku kończysz studia w Nowym 
Sączu – zarządzanie na WSB–NLU. Dla-
czego wybrałaś tę uczelnię?

– Na informację o WSB natknę-
łam się w internecie. Rozważyłam 
wszystkie za i przeciw i w końcu się 
zdecydowałam. Ważną rolę w pod-
jęciu decyzji odegrało to, że sądecka 
uczelnia daje oprócz polskiego dy-
plom amerykański.
– Z której części Chin pochodzisz?

– Z prowincji Guangdong w po-
łudniowych Chinach w pobliżu 
Hong–Kongu.
– Co Cię najbardziej zaskoczyło po przy-
jeździe do Polski?

– Na samym początku byłam za-
skoczona, że sklepy nie są otwar-
te w nocy. Do Nowego Sącza przy-
jechałyśmy z koleżanką wieczorem. 
Był wrzesień, było dużo zimniej niż 
u nas o tej porze roku, więc zmarzły-
śmy na dzień dobry. Chciałyśmy so-
bie coś kupić na kolację, ale nie mo-
głyśmy znaleźć żadnego otwartego 
sklepu, więc poszłyśmy spać głodne. 
U nas sklepy spożywcze są otwarte 
do późnej nocy, nawet te małe, z dala 
od centrum. Myślę, że dzieje się tak 
dlatego, że Polacy pracują ciężko, 
ale też umieją się dobrze bawić wte-
dy, kiedy nie pracują, np. w week-
endy. Natomiast Chińczycy pracują 
cały czas, nawet podczas weekendów 
i w nocy. Tak więc zawsze można coś 
kupić do jedzenia. 
– Jakie były początki twojej nauki na 
WSB?

– Największą trudność sprawia-
ło mi to, że na studiach musiałam się 
posługiwać cały czas językiem an-
gielskim, do czego nie byłam przy-
zwyczajona. W Chinach miałam 
język angielski w szkole, ale tutaj 
musiałam się nim posługiwać na co 

dzień. Mamy nauczycieli z wielu kra-
jów, którzy mówią z różnym akcen-
tem i ciężko się było do tego przy-
stosować. Ale przetrwałam pierwszy 
miesiąc i potem już było z górki.
– A co z językiem polskim? Próbowałaś 
się go nauczyć?

– Chodziłam na kurs języka pol-
skiego i uważam, że jest fascynują-
cy, ale bardzo trudy. Umiem nawią-
zać rozmowę – powiedzieć „dzień 
dobry”, „co słychać?”, „mam na 
imię Xinpei” i tym podobne. Oczy-
wiście dużo więcej rozumiem. Naj-
trudniejsza dla mnie jest gramatyka 
– te wszystkie odmiany. Żałuję, że nie 
miałam więcej czasu na studiowanie 
polskiego i nie nauczyłam się więcej.
– A łatwo, według ciebie, nauczyć się 
chińskiego?

– Można, sama uczyłam kilka 
osób, które potem jechały do Chin 
i dawały sobie radę. Zawsze jednak 
dochodziliśmy do wniosku, że pol-
ski i chiński to są dwa najtrudniejsze 
języki na świecie.

– Chińskie pismo ma kilkadziesiąt ty-
sięcy znaków. Jak się wam wszystkie 
mieszczą na klawiaturze?

– Używamy specjalnych progra-
mów, które zamieniają słowa pi-
sane przy pomocy międzynarodo-
wej transkrypcji pinyin na chińskie 
znaki.
– Czego mogą się nauczyć nawzajem od 
siebie Polacy i Chińczycy? 

– Chińczycy są bardziej za-
mknięci i przez grzeczność rzadko 
mówią „nie”. Według mnie może-
my się od Polaków uczyć otwar-
tości. Polacy natomiast mogą się 
od Chińczyków uczyć długoter-
minowego myślenia inspirowa-
nego naukami Konfucjusza i Bud-
dy, ponieważ sami raczej myślą 
w kategoriach „tu i teraz”. My za-
wsze staramy się utrzymywać jak 
najlepsze relacje z innymi ludźmi 
i nie palić za sobą mostów, ponie-
waż nigdy nie wiadomo, jak się ży-
cie potoczy i z kim nam przyjdzie 
współpracować.

– Czy słyszałaś o polskim zespole, któ-
ry śpiewa po chińsku i nawet wydaje 
w Chinach płyty w dużych nakładach?

– Czy oni śpiewają coś o… 
majtkach?
– Tak, sztandarowy utwór „Majtecz-
ki w kropeczki” doczekał się chińskiej 
wersji.

– Mówili mi o tym polscy koledzy, 
ale sama nigdy tych piosenek nie sły-
szałam i nie mogę się wypowiedzieć. 
– Jak wpadłaś na pomysł zorgani-
zowania w Nowym Sączu Festiwalu 
Chińskiego? 

– Zaczęłam już o tym myśleć, bę-
dąc na drugim semestrze i idea ta 
długo we mnie dojrzewała. Bezpo-
średnią inspiracją był organizowa-
ny na uczelni International Cooking 
Day (Dzień Międzynarodowej Kuch-
ni). Podczas tej imprezy prezentu-
jemy kuchnie swoich krajów, zbie-
ramy pieniądze i przekazujemy je 
na cele dobroczynne. Zdałam sobie 
wtedy sprawę, że Polacy i Chińczy-
cy niewiele wiedzą o sobie nawzajem 

i chciałam Polakom trochę przybli-
żyć naszą kulturę. Razem z rektorem 
Krzysztofem Pawłowskim pojecha-
liśmy do ambasady chińskiej w War-
szawie, aby zaprosić ambasado-
ra. Niestety nie przyjechał, bo miał 
inne, ważne zajęcia, ale otrzymali-
śmy od ambasady wsparcie w po-
staci filmów i płyt do wykorzystania 
na Festiwalu Chińskim. Rozpoczął 
się oficjalnie 11 marca tego roku ty-
godniowym przeglądem kinema-
tografii chińskiej. Następnie zor-
ganizowaliśmy wystawę w gmachu 
WSB. Częścią festiwalu była rów-
nież konferencja biznesowa w ratu-
szu. Brały w niej udział władze miej-
skie, przedstawiciele sądeckich firm 
zainteresowanych rynkiem chiń-
skim np. Fakro, był przedstawi-
ciel Huawei, jednej z największych 
chińskich firm telekomunikacyj-
nych i studenci z WSB. 
– Czy w przyszłym roku festiwal będzie 
kontynuowany?

– Mam nadzieję, że tak i że tym 
razem da radę przybyć ambasador 
Chin. 
– Za godzinę masz obronę pracy dy-
plomowej. Jakie masz plany na najbliż-
szą przyszłość po skończeniu studiów 
na WSB?

– Jeszcze nie zdecydowałam, czy 
będę kontynuowała studia, czy wró-
cę do pracy w kraju. Mam nadzie-
ję, że uda mi się wykorzystać moje 
doświadczenia, aby rozwijać w ja-
kiś sposób współpracę między Pol-
ską a Chinami. Myślę, że oba kraje 
będą się w dalszym ciągu tak rozwi-
jały i będę mogła coś zrobić dla ich 
wspólnego dobra. Poza tym zapra-
szam wszystkich do Chin, żeby zo-
baczyć, jakie są w rzeczywistości. Nie 
twierdzę, że u nas wszystko jest ide-
alnie, ale uważam, że żaden film ani 
książka nie oddadzą w pełni rzeczy-
wistości. Trzeba poczuć atmosferę, 
pobyć wśród ludzi i wtedy dopiero 
można sobie wyrobić zdanie o na-
szym kraju.

Rozmowa i tłumaczenie z języka 
angielskiego PIOTR GRZEŚKÓW

Zapraszam wszystkich do Chin

Xinpei Deng z autorem wywiadu



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   28 lipca 20116

KONKURS DTS.  Marta Gęsiak nie 
znosi nudy, dlatego też zgłosiła się 
do naszego konkursu. Walkę o tytuł 
Dobrej Twarzy Sądecczyzny organi-
zujemy wraz z krakowską agencją 
Rores Models.

Kandydatka mieszka w Limano-
wej i tu uczęszcza do szkoły śred-
niej, do klasy o profilu angielski-
historia. Lubi uczyć się języków 
obcych. Jej hobby to także sport. 
Praktycznie każdy wieczór spę-
dza na grze w koszykówkę. Za-
wsze gra „o coś” – np. zrobienie 
10 pompek przez przegraną dru-
żynę. Gra też w… karty. A sobo-
ty rezerwuje na dobrą zabawę na 
imprezach, ogniskach czy festy-
nach z grupą swoich znajomych. 
Choć nie stroni od poznawania 
nowych ludzi, najlepiej czuje się 
w gronie sprawdzonych osób.

Jeśli akurat nie gra w koszy-
kówkę, to chodzi na basen, jeździ 
na rolkach, skuterze, motorze, bo 
- jak przekonuje - nie lubi nudy 
i bezczynnego siedzenia.

O młodzieży z Sądecczy-
zny wypowiada się pozytywnie. 
Twierdzi, że młodzi są odważ-
ni i otwarci na nowe znajomości. 
Mimo różnych poglądów i zapa-
trywań, potrafią wspólnie się ba-
wić i dobrze wykorzystywać wol-
ny czas. 

W mieście stanowczo braku-
je jej miejsc do zabaw dla dzieci 
i rekreacji na świeżym powietrzu. 

(URO)

Rozmaitości

R E K L A M A

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

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

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

„Sumienie to coś więcej niż oba-
wa, że ktoś widzi;
to obawa, że sam nie zapomnę”.

Witaj Mamusiu, witaj Tatusiu!
Drogi Rodzicu, ile razy w tym ty-

godniu wyszedłeś niezadowolowny 
ze sklepu, bo twoje dziecko nacią-
gnęło cię na zakup, którego nie pla-
nowałeś? Ile razy czułeś się zigno-
rowany przez nastolatka, którego 
prosiłeś o wyłączenie komputera, 
a on mówił: „Jeszcze chwila...”. Albo 
ile razy byłeś wściekły, gdy two-
je dziecko spóźniło się do domu itp. 
W każdej z tych sytuacji warto za-
stanowić się, jak powinieneś zare-
agować jako konsekwentny rodzic.

Stopniuj wymagania:
1. Wyraź swoje niezadowolenie, nie 

atakując charakteru dziecka:
a) „Bardzo jestem rozzłoszczona, 

kiedy w sklepie wkładasz do koszy-
ka zabawki, których nie planowali-
śmy kupić”;

b) „Nie podoba mi się, że łamiesz 
zasadę i po godz. 21 siedzisz przy 
komputerze”; 

c) „Złości mnie, kiedy spóźniasz 
się do domu”.

2. Wskaż pomocny sposób:
a) „Najlepiej nie zbliżać się do sto-

iska z zabawkami”;
b) „Mogłoby pomóc, gdybyś koń-

czył pracę na komputerze o 20.45”;
c) „Widzę, że masz problem 

z punktualnym wracaniem do 
domu. Spróbuj nastawiać dzwonie-
nie na komórce”.

3. Wyraź ostry sprzeciw: 
a) „Nie pozwalam wkładać do ko-

szyka rzeczy, których nie zaplano-
waliśmy kupić”;

b) „Nie zgadzam się na siedzenie 
przy komputerze po godz. 21”;

c) „Nie możesz spóźniać się z po-
dwórka na obiad”.

4.  Wyraź swoje oczekiwania:
a) „Zależy mi, abyś wrzucał do 

koszyka tylko te zakupy, które 
mamy zapisane na kartce”;

b) „Chciałabym, aby o 21 kompu-
ter był wyłączony”; 

c) „Oczekuję, że jutro będziesz 
punktualnie w domu”.

5.  Pokaż, jak można naprawić zło:
a) „Czekam na przeproszenie 

mnie, a jutro w sklepie wkładasz 
do koszyka rzeczy, które zaplanu-
jemy kupić”;

b) „Dzisiaj sam zgłosisz mi, że 
komputer jest wyłączony o 21”;

c) „Chcę, abyś jutro był punktu-
alnie w domu na obiad”.

6. Zapropopnuj wybór:
a) „Jutro w sklepie będziesz 

wkładał do koszyka ustalone rzeczy 
albo następnym razem nie pójdziesz 
ze mną na zakupy”;

 b) „Dzisiaj wyłączysz komputer 
o 21 albo utracisz przywilej korzy-
stania z komputera”;

c) „Możesz jutro wrócić punktu-
alnie do domu albo będziesz miał za-
kaz wychodzenia z domu”.

6.  Daj odczuć konsekwencję:
a) „Przykro mi, ale dzisiaj nie 

idziesz ze mną na zakupy”, Gdy 
dziecko zapyta: „A dlaczego?’” 
można również zapytać: „A jak 
myślisz?” Najczęściej dzieci pa-
miętają, jakie konsekwencje rodzic 
zapowiedział. 

b) Nastolatek pyta: „Dlaczego nie 
mam dostępu do swojego konta na 
komputerze?”, rodzic odpowiada: 
„Jak myślisz?”, nastolatek: „Czy dla-
tego, że za długo siedzę przy kompu-
terze?”. Tak.

c) „Kiedy nie dotrzymujesz ter-
minów powrotu do domu, nie mam 

ochoty ufać ci i pozwalać na wyj-
ścia z domu”.

Wdrażanie do dyscypliny dzieci ła-
miących zakazy nastręczać może wie-
le trudności. Dzieciom są potrzebne 
jasne i przejrzyste reguły. Chcą wie-
dzieć, jakie zachowania akceptujemy, 
a jakie nam się nie podobają. Ta jasność 
buduje ich poczucie bezpieczeństwa. 
Dezaprobata, gniew są wystarczają-
cym hamulcem, pod warunkiem, że 
odnoszą się do konkretnego czynu, 
a nie do dziecka jako takiego, np. „Zło-
ści mnie, kiedy rzucasz zabawki”, za-
miast; „Jesteś psują”.

Kiedy nie ma reakcji dziecka, po-
mimo wyrażenia swojego niezado-
wolenia, dajemy ostrzeżenie przed 
konsekwencją. Tutaj ważne jest, aby 
rodzic okazał swoją siłę, ale nie prze-
moc. Ostrzeżenie przed konsekwen-
cją wypowiedzieć należy w sposób 
stanowczy i konsekwentny, ale za-
razem łagodny, nie poniżający i upo-
karzający dziecka.

Pamiętaj, stosując konsekwencję, 
bądź cierpliwy i stanowczy, nie ule-
gaj histerii albo obiecankom dziec-
ka („już nie będę”). Możesz powie-
dzieć: „Chciałabym cię wziąć do 
sklepu, ale złamałeś umowę. We-
zmę cię następnym razem, dzisiaj 
zostajesz w domu”.

Pamiętaj: czasami to, co nie-
przyjemne dla dziecka, może oka-
zać się bardziej wartościowe niż to, 
co przyjemne. 

Będąc konsekwentnym rodzi-
cem, uczysz dziecko samodyscypli-
nowania się poprzez poruszenie jego 
sumienia i serca.

Bycie rodzicem konsekwentnym, 
to przede wszystkim praca nad swo-
ją silną wolą i swoimi emocjami. 

Ks. kard. Wyszyński uwrażliwia 
na słowo – dyscyplina. Twierdzi, że 
nie można rządzić innymi, dopó-
ki człowiek nie nauczy sie rządzenia 
sobą. Wegług mnie nie można mó-
wić o dyscyplinie bez wprowadzenia 
w życie miłości i zbudowania więzi. 

Zadanie domowe:
Zastosuj konsekwencję 
w praktyce.

 HALINA CZERWIŃSKA 

LEKCJA 6

Co to znaczy być 
konsekwentnym 
rodzicem?

WAKACYJNA SZKOŁA 
DLA RODZICÓW Z DTS 

UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!

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

Nie lubię bezczynnie siedzieć

ULUBIONE: potrawa - ruskie piero-
gi; napój – pepsi; sportowiec - Ma-
riusz Pudzianowski; aktor - Tomasz 
Kot; pisarz (poeta) - Adam Mickiewicz; 
piosenkarz - Kamil Bednarek; książka 
- „Mam dość”; film – „Tylko mnie ko-
chaj”; samochód - alfa romeo MiTo; 
kraj – Egipt; miasto – Wrocław.

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

OGLOSZENIE DROBNE

NAJLEPSZE MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ
„Dobry Tygodnik Sądecki” 

Zadzwoń: 
18 544 64 40, 
18 544 64 41 

albo napisz: 
i.legutko@dts24.pl

Ogłoszenia drobne za 5 zł!
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Rozmowa

Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Antidotum
Sp. z o.o. Nowy S cz, ul. Broniewskiego 3

wiadczy us ugi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w ramach umowy z NFZ
tel. 18 441 55 85 lub 441 56 76

–  11 LEKARZY: RODZINNI, PEDIATRZY, 
INTERNI CI

– GABINET ZABIEGOWY
– PUNKT SZCZEPIE
–  PROGRAM PROFILAKTYCZNY

chorób uk adu kr enia

Ponadto wiadczy us ugi 
komercyjne w zakresie:

– LOGOPEDII
– LARYNGOLOGII
– PSYCHOLOGII
– DERMATOLOGII
– DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH 
   porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

PRZYCHODNIA 
jest nowocze nie wyposa ona, 
dogodny dojazd, parking, winda

oferuje mo liwo  fototerapii
skutecznej w leczeniu:

–  USZCZYCY
– ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY
– BIELACTWA
– LISZAJU P ASKIEGO
– innych chorób skóry

Zabiegi odbywaj  si  w obszernej 
kabinie wyposa onej 
w lampy UVA i UVB.

Istnieje równie  mo liwo  
PUVA–terapii (fotochemioterapii)

Rejestracja na miejscu 
oraz telefonicznie:
tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ.

Zapraszamy

Poradnia 
dermatologiczna

R E K L A M A

Z HENRYKIEM LEŚNIARĄ, dyrekto-
rem Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego 
w Nowym Sączu 

– Zgodnie z przyjętą niedawno usta-
wą o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej 1 stycznia 2012 publiczne 
ośrodki adopcyjno–opiekuńcze ulega-
ją likwidacji. Do 31 grudnia br. marszałek 
województwa musi utworzyć natomiast 
ośrodki adopcyjne. Czyli z nazwy i za-
dań usuwa się formę „opiekuńczą”. Co to 
oznacza dla instytucji, którą Pan obec-
nie kieruje?

– W zamyśle ustawodawców na-
stąpi rozdzielenie adopcji od działań 
związanych z rodzicielstwem zastęp-
czym. Czyli osobną instytucję będą 
tworzyć ośrodki adopcyjne, osob-
ną centra rodzicielstwa zastępczego.
– Nie ma jednak zagrożenia, że w Nowym 
Sączu nie będzie ośrodka adopcyjnego?

– To zależy teraz od marszałka, bo 
ośrodki będą pod jego kuratelą, a nie 
gmin czy powiatów. Nie sądzę jed-
nak, by nie skorzystał z naszego do-
świadczenia. Ośrodek w Nowym Są-
czu wprowadził wiele pionierskich 
rozwiązań, jeśli chodzi o adopcję i ro-
dzicielstwo zastępcze. 
– Powiedzmy szczerze, jest chyba naj-
lepiej prosperującym w Polsce. Jest więc 
Pan osobą kompetentną, by wypowie-
dzieć się, czy rozłączenie funkcji adopcyj-
nej ośrodka od opiekuńczej nad rodzina-
mi zastępczymi to działania prorodzinne? 

Ośrodek w Nowym Sączu włączył się do 
ogólnopolskich protestów przed przyję-
ciem ustawy?

– Pisaliśmy petycje, nasze uwa-
gi do ministrów, posłów, senatorów, 
wskazywaliśmy na błędy tej ustawy, 
ale nasz głos był niesłyszalny. Muszę 
powiedzieć, że 95 proc. dyrektorów 
ośrodków wypowiedziało się nega-
tywnie na jej temat. Tylko nieliczni 
uważają, że oddzielenie funkcji ad-
opcyjnej od rodzicielstwa zastępcze-
go to słuszny krok. Tymczasem, je-
żeli coś jest w jednych rękach, łatwiej 
tym zarządzać. Mamy płynny prze-
pływ informacji, system, który bu-
dowaliśmy przez lata. Ośrodek w No-
wym Sączu jako pierwszy wprowadził 
funkcję pogotowia rodzinnego, dzię-
ki czemu porzucone dzieci nie trafiały 
do domów dziecka, szpitali, ale do ro-
dzin zastępczych. Stąd kierowaliśmy 
je do rodziny adopcyjnej. Mamy tak-
że przypadki małżeństw, które przy-
chodzą do nas i mówią, że chcą adop-
tować starsze dziecko. Po diagnozie 
widzimy, że lepiej będzie jeśli przej-
mą na razie obowiązki rodziców za-
stępczych, by między nimi a dziec-
kiem zrodziły się prawdziwe więzi 
rodzinne. Wówczas adopcja to tylko 
formalność. Chcemy mieć pewność, 

że i dziecku, i małżeństwu jest ze sobą 
dobrze. Stworzenie dwóch odręb-
nych instytucji może spowodować, 
że przepływ tych informacji będzie 
słabszy, potrzeba będzie kolejnych 
lat, by działał tak sprawnie. W 2000 
r. w myśl ówczesnej ustawy ośrodki 
przeszły z rąk wojewody pod opiekę 
powiatów. Było to jednak przeprowa-
dzone bezboleśnie dla klientów. Teraz 
robi się rewolucję, zamykając ośrodki. 
Pojawia się więc pytanie, co z płynno-
ścią spraw, jakie prowadzimy. Mamy 
powiedzieć naszym klientom do wi-
dzenia, teraz już nie możemy służyć 
wam pomocą? A przecież wiele ro-
dzin adopcyjnych przychodzi do nas 
po latach, prosząc o poradę, wsparcie. 
– Pracownicy sądeckiego ośrodka mogą 
stracić pracę?

– Ustawa mówi, że jeżeli ośrodek 
zamknął 2010 r. liczbą co najmniej 10 
adopcji, zatrudnione w nim osoby 1 
stycznia 2012 r. stają się pracownikami 
marszałka. Ale i ten zapis nie jest czy-
telny i każdy interpretuje go inaczej. 
W naszym ośrodku w 2010 r. przepro-
wadziliśmy 22 adopcje. 
– Dostrzega Pan jakieś plusy tej ustawy?

– Wyższe świadczenia dla rodzin 
zastępczych. Z drugiej strony jednak 
wprowadza się funkcję koordynatora 

rodziny, asystenta rodziny, koordy-
natora, pracownika socjalnego. Ro-
dzice sami wypowiadali się, że rodzi-
na zastępcza przestanie pełnić swoją 
funkcję, a stanie się instytucją od-
wiedzaną przez te wszystkie osoby. 
„Będziemy tylko otwierać i zamy-
kać im drzwi, a gdzie czas na opiekę 
nad dziećmi, czym chcemy się zajmo-
wać?” – pytają pełni obaw. 
– Tworzy się kolejną siatkę urzędników. 
Są aż tak potrzebni?

– Asystent rodziny wcale nie musi 
mieć doświadczenia w pracy z rodzi-
nami zastępczymi, nie musi mieć tak-
że wykształcenia psychologicznego. 
Tymczasem jego funkcja niczym nie 
będzie różniła się od tej, jaką sprawu-
je pracownik socjalny. To tylko mno-
żenie sztucznych stanowisk. 
– Zwolennicy ustawy podkreślają, że 
obecne ośrodki ograniczają swoje działa-
nia tylko do powiatu, na terenie którego 
funkcjonują, a te które posiadają rozbu-
dowaną sieć placówek, nie chcą powie-
rzać dzieci do rodzin z innych powiatów. 

– Ośrodek w Nowym Sączu nie 
ogranicza się tylko do działań w obrę-
bie powiatu nowosądeckiego, mamy 
podpisane porozumienia z powia-
tem gorlickim, tatrzańskim, wie-
lu ludzi zgłasza się do nas z powiatu 

limanowskiego czy nowotarskiego, 
ale z nimi umów nie udało się zawrzeć. 
– Teraz łatwiej będzie adoptować 
dziecko?

– Mam wątpliwości, czy jakość 
usług zostanie zachowana, ponieważ 
rząd tworzy ustawę, ale przeznacza na 
jej realizację śmieszne pieniądze. Poza 
tym dotychczas małżeństwa ubiega-
jące się o adopcje w ośrodkach pu-
blicznych nie płaciły za szkolenia. Te-
raz będą musiały za nie płacić.
– Ile?

– Ok. 2,5–3 tys. zł. Zaczyna się 
podchodzić do adopcji w sposób ko-
mercyjny. Nie patrzymy na człowie-
ka, ale czy ma pieniądze. A tę kwotę 
przyszły rodzic mógłby przeznaczyć 
na dziecko. Ustawodawca, widać, 
zmierza więc ku prywatyzacji. Chcesz 
dziecko – to zapłać. I to dla mnie naj-
bardziej przykre. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

FO
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Chcesz dziecko – to zapłać
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Raport po wielkiej burzy

Trwa usuwanie szkód i liczenie strat
KATARZYNA GAJDOSZ

Jedna ofiara śmiertelna, zerwane 
dachy domów, mostki na poto-
kach i nieprzejezdne drogi – to bi-
lans strat po burzach i nawałnicach, 
jakie przetoczyły się nad Sądecczy-
zną w ostatnim tygodniu. Najgorsza 
sytuacja jest w gminach Korzenna, 
Gródek nad Dunajcem i Stary Sącz.

Wójtowie liczą straty 
w milionach złotych

– Sytuacja jest trudna, żeby nie 
powiedzieć beznadziejna – mówił 
nam w poniedziałek Leszek Skow-
ron, wójt Korzennej. – Na szczęście 
nikt nie został ranny. 

Nie wiedział jeszcze, że w Mo-
gilnie w rejonie koryta rzeki od-
naleziono zwłoki 53–letniego 
mieszkańca. Policja wykluczy-
ła udział osób trzecich w zdarze-
niu, za prawdopodobną przyczynę 
śmierci wstępnie uznając utonię-
cie. – Takiej tragedii u nas jesz-
cze nie było – mówił później wójt 
Korzennej.

W gminie ruszyły osuwiska. Nie-
przejezdna była droga Janczowa 
– Brzezie, którą trzeba było szyb-
ko doprowadzić do porządku, bo-
wiem w przysiółku mieszka męż-
czyzna chory na białaczkę. W razie 
potrzeby karetka nie byłaby w sta-
nie tam dojechać. Gwałtowne opa-
dy deszczu spowodowały wezbranie 
potoków. Paradoksalnie najbardziej 
ucierpieli mieszkańcy domów po-
łożonych na wzgórzach w Miłko-
wej i Łyczanie. W Miłkowej ponad-
to osuwisko zagrażało budynkowi 
mieszkalnemu – ziemia wdarła się 
do środka przez balkon i uszkodziła 
słup trakcji elektrycznej znajdujący 
się w pobliżu. Strażacy i pracowni-
cy Pogotowia Energetycznego opa-
nowali sytuację. Obecnie konstrukcji 
domu i jego mieszkańcom nie zagra-
ża niebezpieczeństwo. Straty w gmi-
nie wynoszą ok. 5 mln zł. 

Na 2–3 mln zł strat szacuje skut-
ki silnych opadów deszczów wójt 
Gródka nad Dunajcem Józef Tobiasz. 

– Ucierpiała blisko jedna czwarta 
gminy – Przydonica, Bartkowa, Po-
dole Górowa. Strażacy pracują nie-
przerwanie od kilku dni, udrożniając 
drogi, usuwając powalone drzewa, 
przetykając studzienki i wypompo-
wując wodę z zalanych domów – re-
lacjonuje Tobiasz. – Wody, jak szyb-
ko wezbrały, tak szybko opadły, ale 
straty są ogromne. 

W Przydonicy kilka domów jest 
odciętych od świata. Zerwało most-
ki, którymi mieszkańcy do nich 
dojeżdżali. 

– Wybudowano prowizoryczne 
kładki, po których da się przejść, ale 
już przejechać nie sposób – mówi 
wójt. 

Dodaje, że na szczęście w gmi-
nie nie ruszyły osuwiska. – Trzy-
ma się także tzw. most Stawiarskie-
go w Kurowie. Choć wciąż przejazd 
jest niedozwolony, tysiące samocho-
dów dziennie tamtędy jeździ i nic się 
nie dzieje. Gdyby nie ta droga, wielu 
mieszkańców nie miałoby jak dostać 
się do domów – stwierdza Tobiasz.

21 lipca dwie gminy Grybów 
i Muszyna w związku z przekro-
czeniem stanów ostrzegawczych 
na rzekach ogłosiły pogotowie 
przeciwpowodziowe. 

– Obecnie wszystko jest w porząd-
ku. Gmina tak bardzo nie ucierpiała. 
Notujemy straty w infrastrukturze 
drogowej – szacujemy je wstępnie na 
ok. 900 tys. zł – informuje Antoni Ko-
szyk, kierownik referatu budownictwa 
geodezji i ochrony środowiska w Urzę-
dzie Miejskim w Grybowie. 

W Muszynie również nie odno-
towano poważniejszych strat. Bur-
mistrz Jan Golba informuje, że poza 
podmytymi drogami i jednym przy-
padkiem podtopionego domu, nic 
poważnego się nie stało. – W końcu 
i mieszkańcy Złockiego, którzy naj-
bardziej zawsze odczuwali skutki 

podniesionego poziomu wód, mogą 
czuć się bezpiecznie. Niedawno wy-
budowane wały spełniają swoją 
funkcję – mówi Jan Golba.

Zakończyło się natomiast sza-
cowanie szkód po trąbie powietrz-
nej, jaka przeszła tydzień temu nad 
Przysietnicą (gm. Stary Sącz). Żywioł 
zrywał dachy domów – doszczęt-
nie zniszczone są dwa, siedem jest 
uszkodzonych – powyrywał kilkaset 
drzew, pozrywał linie energetyczne.

– Dobrze, że to wszystko działo się 
w nocy i nikt nie ucierpiał. Dachówki 
mieszkańcy znajdowali kilkanaście 
metrów od domów – mówi Ryszard 
Niejadlik z UM w Starym Sączu, wyli-
czając straty w zniszczonych gospodar-
stwach na 100 tys. zł. Szkody w infra-
strukturze drogowej  po gwałtownych 
opadach wynoszą natomiast 2,8 mln zł 
(zniszczonych jest łącznie 19 km dróg, 
dwa mosty i sześć przepustów).

Na zdjęciach zniszczenia w Przydonicy, Krużlowej i Florynce

Czyja jest dziura w moście? 
Jest wtorek. Wczesne popołudnie. Poobiednia sjesta upływa na monotonnym przerzu-
caniu telewizyjnych kanałów. Te informacyjne zdominowały wydarzenia norweskie, ra-
port komisji naciskowej i konferencja prokuratorów wojskowych na temat katastrofy 
smoleńskiej. Niespodziewanie pomiędzy nimi pojawia się jednak krótki materiał z Pol-
ski prowincjonalnej. A w nim, jak okiem sięgnąć, same powodzie, podtopienia, zalania, 
słowem powracająca fala żywiołu. Naraz elektryzują mnie migawki z pogranicza Stare-
go i Nowego Sącza. Na pierwszym planie ludzkie dramaty i zniszczony mostek na roz-
dzielającym obie gminy potoku. To ważne. Bo powodzianie są obywatelami Starego, ale 
jedyna droga przez uszkodzoną kładkę prowadzi na tereny przynależne już Nowemu. 
Przed kamerą pojawia się burmistrz Marian Cycoń. Jego komentarz, stawia na nogi bar-
dziej niż poranna kawa. Mówi, żeby potężną wyrwę w moście, w której zmieściłby się 
pewnie cały rower wraz z rowerzystą, mieszkańcy sami obłożyli sobie deskami, bo on 
się już trochę mostów w życiu nabudował. Zamurowało mnie jak rzadko. O tym co wy-
lewało się z komentarzy starosądeczan lepiej nie pisać, bo się gazeta zażółci. Chwilę po-
tem sytuację usiłował tonować dyrektor nowosądeckiego zarządu dróg Grzegorz Mi-
rek. Niestety żaden z panów nie zająknął się nawet o jakiekolwiek współpracy czy też 
woli wspólnego wysiłku. A przecież jeszcze tak niedawno w sądeckim ratuszu delibero-
wano nad konfederackim rokoszem przeciwko cywilizacyjnej degradacji regionu. Widać 
w Warszawce poznali się na nas lepiej. Współpracować nie potrafimy. (JARO)
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FIATA 
seicento van 

kupię 
607 03 79 25

Zg oszenia tel. 667 667 911

W Nowym S czu - przy drodze wylotowej

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

R E K L A M A

Raport po wielkiej burzy

MARIA REUTER

Tej nocy mieszkańcy Przysietnicy 
długo nie zapomną. W ciągu kil-
kunastu minut przez wieś przeszła 
trąba powietrzna, wyrywając z ko-
rzeniami drzewa, niszcząc ogro-
dzenia i zrywając z domów dachy. 
I choć minął już pierwszy szok, na-
prawianie zniszczeń potrwa jeszcze 
nawet kilka tygodni.

Fruwające dachy
- Nigdy nie myślałem, że tutaj 

może coś takiego się dziać. Prze-
cież Przysietnica leży w kotlinie, to 
powinno być bezpiecznie. A tu coś 
tak nieprawdopodobnego! Wystar-
czył moment, żeby wichura naro-
biła tyle zniszczeń. Blachę, eter-
nit i dachówki ludzie znajdowali 
nawet z trzysta metrów od swo-
ich domów – mówi sołtys wsi Ka-
zimierz Ptaśnik.

Wstępnie szkody spowodowa-
ne przez trąbę powietrzną, któ-
ra w ubiegłym tygodniu przeszła 
przez Przysietnicę szacowane są 
nawet na milion złotych. Z trzech 
domów, w tym z jednego jeszcze 
niezamieszkałego, siła wirującego 
powietrza zerwała dachy, kilkana-
ście innych uszkodziła, a na odcin-
ku kilkuset metrów połamała lub 
powyrywała z korzeniami około 
trzysta drzew. Wiele z nich spadło 
na drogę, na cztery dni całkowicie 
blokując dojazd do sześciu domów 
położonych na obrzeżach wsi.

Brzydki szum i gwizd
Trąba uderzyła najpierw w nie-

wielki, drewniany dom Tadeusza 
Króla. Burza nie dawała mu zasnąć, 
więc dokładnie słyszał, gdy tuż po 
północy, ogromna siła zerwała da-
chówki niemal z całego dachu.

- To sekundę może trwało. Taki 
był brzydki szum i gwizd. I za-
raz zaczęło się lać przez strop 
– wspomina.

Pan Tadeusz z żoną i synem do 
rana układali i wymieniali miski 

i wiadra, żeby woda nie zalała całe-
go domu. Początkowo nie mieli na-
wet odwagi, żeby wyjść i popatrzeć, 
co właściwie się stało.

- Dopiero po trzech godzinach 
odważyłem się wyjść z domu. 
I wtedy zobaczyłem ten ogrom 
zniszczeń. Człowiek nieraz wi-
dział w telewizji te trąby i hura-
gany, ale nigdy nie przypuszczał, 
że to u nas w górach może się stać 
– mówi.

Huk i trzask
- Obudził mnie huk i trzask. Nie 

wiedziałam, co się dzieje, ale za-
raz pobiegłam na górę do dzieci. 
Wtedy zobaczyłam, że nie ma wła-
zu na dach, tylko woda się leje do 
wnętrza. Wybiegłam z domu. Wte-
dy zrozumiałam, że nie ma połowy 
dachu – wspomina dramatyczną 
noc Bernadetta Pawlik.

Woda zalewała kolejne pomiesz-
czenia. Cała rodzina do rana pró-
bowała ratować zaciekające ściany 
i namakające podłogi.

Wraz ze świtem przyszedł 
szok. Pawlikowie zobaczyli, jak 

wielka jest skala zniszczeń. Nie 
mogli uwierzyć, że jeden po-
dmuch był w stanie zmieść bla-
chę z domu i powyginać ją w naj-
dziwniejsze kształty, roznosząc 
po okolicy. 

Ale nie było czasu na rozpatry-
wanie tego, co się stało. Prognozy 
pogody mówiły, że będzie padać 
przez kilka dni, więc trzeba było 
zabezpieczyć dom przez dalszym 
zalewaniem.

- Teraz już człowiek jest uspo-
kojony, ale gdy zaczyna padać 
i wiać, trochę się boimy. Mamy 
tylko nadzieję, że jak już raz coś 
takiego się stało, to już więcej nas 
nie spotka – mówi pani Bernadetta.

Tu powinno być bezpiecznie
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Opinie

J 
estem świeżo po lekturze ar-
tykułu wspomnieniowego 
o Cześku Droździewiczu. Za-
mieściła go jedna z gazet i na-
tychmiast wyzwoliła we 
mnie żal, może nawet pre-

tensję, że Kraków jest straszliwie ego-
centryczny, skoro ludzi zasłużonych 
nie tylko dla niego, widzi w perspek-
tywie wyłącznie własnej. Moja iryta-
cja bierze się ze świadomości, że Cze-
siek był ważny i dla Nowego Sącza, i dla 
Krynicy, a skupianie uwagi jedynie na 
epizodach krakowskich w jakimś stop-
niu przekłamuje prawdę o nim. Ow-
szem, autorka artykułu wspomina „są-
decki ślad”, ale robi to zdawkowo, bez 
jakiejkolwiek próby przyjrzenia się, 
co tak naprawdę ten wybitny pedagog 
i organizator zrobił dla nowosądeckiej 
szkoły muzycznej i dla Międzynaro-
dowego Festiwalu Gitarowego. A zro-
bił niemało. Miałem szczęście dobrze go 
znać, co było prostą konsekwencją faktu, 
że był kolegą z pracy mojej żony. O jego 
zasługach jako belfra mówił nie będę, bo 
nie jestem uprawniony, ale obserwując 
go na co dzień w Państwowej Szkole Mu-
zycznej (wówczas na ul. Podhalańskiej) 
nie mam wątpliwości, że był nauczycie-
lem absolutnie wyjątkowym. Jego re-
lacje, nie tylko z uczniami, były pełne 
serdeczności i braku jakiegokolwiek dy-
stansu. Wszyscy mówili o nim wyłącz-
nie dobrze. To rzadkie. Miał w sobie jakąś 
zjednującą charyzmę. Pewnie do dzi-
siaj niektórzy zastanawiają się, jakimż to 
sposobem w czasach siermiężnego ko-
munizmu i co tu dużo gadać – biedy, 
udawało mu się ściągać na wymyślo-
ny przez siebie festiwal największe sła-
wy gitarowe z całego świata. Przyjaź-
nił się (jeszcze z czasów krakowskich) 
z dyrektorem nowosądeckiej Szko-
ły Muzycznej – Witoldem Buszkiem 
i to zapewne zdecydowało, że nie tylko 
Kraków, ale i Krynica stała się współ-
organizatorem tej wielkiej imprezy. 
Tak zresztą jest do dzisiaj. Cześka po-
znałem bliżej także i dlatego, że moja 
żona przez wiele lat prowadziła prze-
słuchania konkursowe. Miałem wów-
czas okazję przyjrzeć się utalentowanej 
młodzieży i posłuchać wielkich mi-
strzów gitary (a jednocześnie jurorów) 

takich jak Jorge Cardoso czy Jorge Mo-
rel. Czesiek chorował bardzo krótko 
i chyba o tym nie wiedział. Jeszcze na 
tydzień przed Świętami Bożego Naro-
dzenia 1994 r. odwoziłem go na dwo-
rzec PKS–u (robiłem to dość często), by 
po kilku dniach dowiedzieć się, że wła-
śnie zmarł. Wiadomość była szokująca 
dla wszystkich. Żadnych symptomów, 
żadnych oznak choroby, żadnej jego 
skargi. Nic. Po prostu umarł. Zosta-
wił żonę i dwuletnią Oleńkę, teraz już 
pewnie maturzystkę. Wkrótce po jego 
śmierci Festiwal przybrał jego imię, a ja 
zrobiłem o nim film dla Telewizji Kra-
ków. Zatytułowałem go „Tonada na 
nieobecność”, bo taki właśnie utwór 
poświęcił mu Jorge Cardoso. Wspomi-
nali go (w filmie) jego przyjaciele: Car-
doso, J. Morel, Janusz Popławski (tak, 
tak, ten od „Niebiesko – Czarnych”), 
Witold Buszek. Pamięć, z natury swo-
jej efemeryczna, domaga się czasem 
wspomagania. Mam nadzieję, że „To-

nada” tej pamięci się przysłuży. 20 
czerwca br. spotkałem przypadkowo dy-
rektora Buszka, z którym nie pogadałem 
za bardzo, bo właśnie wyjeżdżał do Ska-
winy, rodzinnego miasta Cześka, żeby 
wziąć udział w wieczorze wspomnienio-
wym. To piękne, zważywszy, że nie to-
warzyszyła temu jakaś okrągła rocznica 
czy inny oficjalny powód. Ot, spotkanie 
jego przyjaciół. Pozostaje mieć nadzieję, 
że wymyślona przez niego formuła festi-
walowa nie wyczerpała się, że będzie jej 
„ciąg dalszy”. Czesiek, gdyby żył, miałby 
raptem 64 lata. Niektórzy powiadają, że 
wielcy odchodzą wcześniej. Jeśli rzeczy-
wiście w Księdze Przeznaczeń obowią-
zuje taka reguła, to ja jej nie rozumiem. 
To właśnie, mądrzy i szlachetni powin-
ni mieć przywilej życia dłużej. Bo są nam 
potrzebni. A o Cześku pamiętać trze-
ba bez względu na to, kto ile artykułów 
o nim napisze i ile filmów nakręci. 

N 
areszcie można coś 
napisać o wyborach. 
Nareszcie z dwóch 
powodów. Po pierw-
sze, Czytelnicy ru-
bryk felietonowych 

w DTS stęsknili się już pewnie za Rafa-
łem Matyją i celnymi oraz fachowymi 
uwagami charakteryzującymi artyku-
ły polityczne jego autorstwa. Może więc 
sięgną przynajmniej po gorszą kopię 
w moim wykonaniu. Nareszcie rów-
nież dlatego, że zeszłotygodniowy wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego wy-
dawał się wyjaśniać wiele. Nie tylko na 
szczeblu ogólnopolskim, ale też w na-
szym lokalnym wymiarze. Jest więc 
okazja, by, łącząc te dwa elementy, za-
kłócić nieco czas wakacyjnej kaniku-
ły poważnym tematem. Czy jednak coś 
jest w stanie bardziej go zakłócić od te-
gorocznej pogody?

Po wspomnianym wyroku zdawać 
się mogło, że wszystko jasne jest już 
u nas z wyborami senackimi. Jedno-
mandatowy, sądecko–gorlicki okręg 
został dożywotnio przydzielony Stani-
sławowi Kogutowi, niezależnie od fru-
stracji wielu uważających go za popu-
listę i demagoga. Platforma wykonała 
przy tym sprytny manewr, zapowia-
dając „poparcie” dla koalicyjnego kan-
dydata z PSL. Oczywiście w zamian za 
odpuszczenie przez ludowców wysta-
wiania swego kandydata w okręgach, 
gdzie platformersi mają realną szansę 
na zagarnięcie mandatu. Mam nadzie-
ję, że ów odważny niczym Szewczyk 
Dratewka kandydat PSL okaże się rów-
nież człowiekiem wielkiego poczucia 
humoru i dystansu wobec swojej oso-
by. W przeciwnym razie, po ogłoszeniu 
wyników, pozostanie tylko go pocie-
szyć i przytulić niczym jakiegoś miłe-
go futrzaka, będącego bohaterem jego 
pracy doktorskiej. 

Ale ciągle sprawa okazuje się nie do 
końca rozstrzygnięta. Otóż ta pazerna 
Bruksela może wyciągnąć swe zachłan-
ne łapy po kolejnego wielkiego syna 
ziemi sądeckiej (w tym wypadku z małą 
domieszką raciborskiej). A gdy Arka-
diusz Mularczyk zmuszony będzie z po-
korą przyjąć mandat europosła, mat-
ka–partia skieruje wiernego Koguta na 

nowy, odpowiedzialny odcinek. Czy-
li na czoło listy poselskiej. To zaś może 
zdecydowanie zburzyć poukładane już 
klocki senackie. Pozwoli bowiem sta-
nąć w szranki z nowym kandydatem 
PiS realnym konkurentom z pozosta-
łych partii tzw. „bandy czworga”. Ja-
snym przy tym jest, że znaczek partii 
Kaczyńskiego wydrukowany na karcie 
do głosowania obok dowolnego nazwi-
ska, daje u nas z urzędu jakieś 40 pro-
cent głosów (przykład „senatora” Sko-
rupy jest tu wystarczająco dobitny), 
więc jedynym sensownym rozwiąza-
niem jest postawienie przeciwko niemu 
jednego tylko, wspólnego faworyta po-
zostałych przewodnich sił narodu. 

W takim meczu PiS kontra Reszta 
Świata najsensowniejszym pretenden-
tem wydaję się być Marian Cycoń. Tym 
bardziej, że jego kandydowanie do Sej-
mu po przesunięciu na pozycję lidera 
listy PO Andrzeja Czerwińskiego wy-
daje się tracić większy sens. Skorzysta-
nie zaś z wcześniejszej propozycji PSL 
może być już niemożliwe. 

Wszystkie te sensacje mogą oczy-
wiście zblaknąć w kontekście ewen-
tualnego spektakularnego powro-
tu na Sądecczyznę Józefa Oleksego. 
Ten równie błyskotliwy, co spryt-
ny celebryta traktuje oczywiście hoj-
ną propozycję aktualnych liderów le-
wicy jako pocałunek śmierci. Może 
się jednak okazać, że z braku lepszych 
możliwości będzie zmuszony dum-
nie przejąć od Kazimierza Sasa nieco 
wypłowiały sztandar sądeckiej lewi-
cy. I wówczas w październiku z wy-
piekami na twarzach będziemy śle-
dzić, kto komu w SLD zrobił „jesień 
średniowiecza”.

Od wyborów 
nie uciekniemy

Czesiek 
Droździewicz

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Niektórzy powiadają, że 
wielcy odchodzą wcześniej. 
Jeśli rzeczywiście w Księdze 
Przeznaczeń obowiązuje 
taka reguła, to ja jej nie 
rozumiem. To właśnie, 
mądrzy i szlachetni powinni 
mieć przywilej życia dłużej

W takim meczu PiS 
kontra Reszta Świata 
najsensowniejszym 
pretendentem wydaję 
się być Marian Cycoń. 
Tym bardziej, że jego 
kandydowanie do Sejmu 
po przesunięciu na pozycję 
lidera listy PO Andrzeja 
Czerwińskiego wydaje się 
tracić większy sens
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Jak 
mawiał 
któryś ze 
starożyt-
nych fi-
lozofów 

(choć może mówił tak akurat woźny 
w naszym liceum, nie pamiętam już) 
gdyby ludzka głupota potrafiła fru-
wać, to na niebie zamiast samolotów 
moglibyśmy w bezchmurny dzień za-
obserwować kilku naszych znajo-
mych. O ile nie mam pewności co do 
filozofów i samolotów, to mam abso-
lutną pewność, iż to Stanisław Lem 
był łaskaw powiedzieć: „Dopóki nie 
skorzystałem z Internetu, nie wie-
działem, że na świecie jest tylu idio-
tów”. Ja też o tym nie wiedziałem.

Jakoś tak się złożyło, że poprzedni 
tydzień spędzałem na niezasłużonym 

urlopie z daleka od mojego niewiel-
kiego miasteczka. To wówczas wła-
śnie nad Sądecczyzną przeszły burze 
i intensywnie popadało. No i dopiero 
po tym deszczu rozpoczęło się praw-
dziwe oberwanie chmury. W bez-
troskiej wakacyjnej ciszy mój telefon 
nagle oszalał! Dzwoniła, esemeso-
wała bliższa i dalsza rodzina, a nawet 
rodzina moich znajomych i znajo-
mi znajomych. Wszyscy pytali o jed-
no: żyjecie, trzeba wam jakoś pomóc, 
czego potrzebujecie w pierwszej ko-
lejności? Świętego spokoju – oczywi-
ście jak zawsze potrzeba w pierwszej 
kolejności, tylko dlaczego świat zwa-
riował i podejrzewa, że jakaś powódź 
zmiotła nas z powierzchni ziemi? Jak 
się szybko okazało ogólnopolska roz-
głośnia radiowa słynąca z wypluwa-
nia wiadomości na jednym odde-
chu podała (zanim pomyślała albo 

sprawdziła), że nasze niewielkie mia-
steczko niemal spłynęło rzeką Bia-
łą do Dunajca, Wisły, Bałtyku i dalej 
do Oceanu Atlantyckiego. Informa-
cja w podobnym klimacie pojawia-
ła się co 30 sekund na pasku komer-
cyjnej telewizji, o Internecie nawet 
nie wspominając. Jeden z portali do 
hiobowej wieści, że utonęliśmy wraz 
z dobytkiem dodał nawet zdjęcie, na 
którym widać jak woda zaczyna się 
wlewać do szkoły przez okna dacho-
we i komin. Znajomi Włosi zdążyli 
tylko krzyknąć: mammamia! I włosy 
Włochom stanęły dęba z przeraże-
nia. Potop!

Gdyby nie fakt, że mogą to czy-
tać nieletni, nazwałbym sprawę po 
imieniu, używając słów powszechnie 
uznawanych za obraźliwe. Bo mam 
ochotę kogoś obrazić, a nawet ist-
nieje pilna potrzeba obrażenia ko-
goś. I dobrze, niech się kilku idiotów 
obrazi, niech się śmiertelnie obra-
żą i już nigdy niech się nie odzywają. 
Nie tylko do mnie niech się nie od-
zywają, ale generalnie niech się już 
publicznie nie odzywają, bo są dur-
niami i zamiast uprawiać dziennikar-
stwo powinni uprawiać marchewkę 

w doniczce na parapecie okna. Po raz 
pierwszy w życiu – i ostatni – wsty-
dziłem się, że jestem dziennikarzem. 
Ostatni, bo następnym razem trze-
ba się będzie zastrzelić z rozpaczy. 
Wystarczył jeden telefon do domu, 
by się przekonać, że w miasteczku 
wszystko jest w najlepszym porząd-
ku, miejscowa ludność popija zielo-
ną herbatę przed domami i delektuje 
się długim lipcowym dniem. W nocy 
– owszem – była efektowna burza, 
a sąsiadce deszcz podobno obił tro-
chę pomidory i musi je teraz moc-
niej przywiązać do tyczek. Poza tym 
nie bardzo wiadomo, co autorzy sen-
sacyjnych wieści mieli konkretnie na 
myśli? Nawet takiej szkoły jak ta za-
lewana na zdjęciu w Internecie nie 
ma w całej gminie. A zresztą o czym 
tu gadać? Lepiej od razu spuścić 
wodę i pomilczeć chwilę.

Sąsiadce obiło 
pomidory

P 
arę miesięcy temu 
Sejm RP „klepnął” 
ustawę o ogranicze-
niu subwencji budże-
towej dla partii po-
litycznych, tnąc go 

równo o połowę. Właściwie wszyscy 
powinniśmy się z tego cieszyć. Po-
datnicy, bo mniej przekażą na coś, 
co i tak połowa z nich ma w głębo-
kim poważaniu, a czemu dobitnie 
daje wyraz całkowitym brakiem fa-
scynacji aktem wyborczym. Polity-
cy, bo dzięki temu scena parlamen-
tarna zabetonuje się na „jamen”, 
gdyż żadna niepożądana konkuren-
cja bez szmalu interesu nie rozkręci, 
a jak już to niewielki, na miarę spo-
żywczaka z politycznymi przystaw-
kami. Słowem sami zainteresowani 
zadbali o to, by nie uronić kropelki 
kleju, którą ktoś nowy mógłby się do 
tej wielkiej beczki miodu przyssać. 
Rzućmy okiem na nasze podwór-
ko i przyjrzyjmy się jak ta betoniarka 
działa. Od lat mandaty symetrycz-
nie dzielili tu przedstawiciele lewicy 
(SLD), centrum (UW – PO) oraz pra-
wicy (AWS – PiS). Od pogromu Ry-
winlandu, głosy oddawane na SLD 
użyźniają kosz na śmieci, gdyż ta nie 
jest w stanie osiągnąć kwalifikacyj-
nego minimum. PSL w ogóle wycofał 
się z Sącza, bo poza działkowcami na 
większy elektorat małorolny raczej 
liczyć nie mógł, zaś PJN nawet nie 
zdołał wykiełkować. Pomimo że do 
Sądecczyzny od lat przylgnęła ety-
kietka wyborczego matecznika pra-
wicy, prawda rysuje się w nieco in-
nych jak czarno – białych kolorach. 
Pokazały to zresztą ostatnie wybo-
ry samorządowe, w wyniku których 
PiS tak naprawdę nie przejął władzy 
ani nawet współrządów w żadnej 
z gmin, że o powiecie czy sejmiku 
już nie wspomnę. Gdyby prześle-
dzić ostatnie kilkanaście lat, to roz-
kład mandatów w mieście wcale nie 
wskazuje na syndrom bastionu tu-
dzież rubieży jednej partii i w tym 
kontekście bardziej uprawnione by-
łoby mówienie nie tyle o ideologicz-
nych dogmatach, co o wartościach, 
którym ziemia sądecka od wieków 

pozostaje wierna. Dowód? Proszę 
bardzo! Ryszard Nowak został pre-
zydentem, bo odwołując się mięk-
ko do tradycji PiS, skupił na listach 
swego komitetu i wokół urn licz-
ne grono sympatyków liberałów, 
a Zygmunt Berdychowski i Leszek 
Zegzda z PO osiągnęli świetny wy-
nik, gdyż sami uważają się (i tak też 
są postrzegani) za konserwatystów 
i chadeków. Niezależnie od wszyst-
kiego, na miejscowym placu boju 
ostał się klasyczny duopol, zagospo-
darowany przez dwóch przodowni-
ków: „Panów A”, którym wcale nie 
uśmiecha się klonowanie samych 
siebie. To, że sukces wyborczy jest 
pochodną uzyskanych głosów, wie 
nawet gimnazjalista. Z tych wzglę-
dów każdy lokalny lider, czyli po-
seł we własnej osobie, powinien za-
troszczyć się o to, by jego lista była 
jak sklepowe półki w okresie przed-
świątecznym. Teoretycznie. Spójrz-
my jednak na Nowy Sącz. Czy kie-
dykolwiek pojawił się tu drugi obok 
dotychczasowego poważny kandy-
dat do diety z tej samej listy? Poja-
wił, ale tylko raz i to z brzemien-
nym skutkiem, lecz o tym za chwilę. 
Za to małe mieściny jak Stary Sącz, 
Krynica czy Podegrodzie wysta-
wiały ich aż po dwóch! Po co? Ano 
po to, by nikt nie zagroził poten-
tatowi, startującemu na doda-
tek z „pool position”, czyli tzw. je-
dynki. Oczywiście nikt z nich nie 
mógł przewyższyć faworyta talen-
tami, powabem oraz zasługami, 
gdyż ich nadmiar mógłby niebez-
piecznie przysłonić blask właści-
wego słoneczka. Ten jedyny wspo-
mniany wcześniej wyjątek wydarzył 
się w 2005 r., kiedy w szrankach 
wyborczych z tej samej listy stanę-
ło dwóch kandydatów królewskie-
go grodu. No i stało się. Temu, który 
posłował wcześniej, w wyścigu na 
Wiejską (piękna pozostałość z cza-
sów gdy stolicą był Kraków) zabra-
kło 160 głosów. Te 160 głosów za-
ciążyło na szorstkiej przyjaźni obu 
panów, która nijak w atłas prze-
robić się nie daje i nawet czas nie 
jest łaskaw dla szybszego zagoje-
nia ran. Za niedługo znów zagra-
my w wyborczy kwadrat i krzyżyk. 
Przypuszczam, że i tym razem zwy-
cięzcy dwóch poprzednich edycji 
widowiska z cyklu „mam politycz-
ny talent”, zadbają o należytą re-
prezentatywność MIASTA i pewnym 
krokiem pójdą w stronę zwycięskiej 
Nike wraz z trzema przedstawiciela-
mi Gostwicy, dwoma Buńczej Koni-
ny i jednym Chomranic.

Jak działa wyborcza 
betoniarka 

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Ogólnopolska rozgłośnia radiowa słynąca z wypluwania 
wiadomości na jednym oddechu podała (zanim 
pomyślała albo sprawdziła), że nasze niewielkie 
miasteczko niemal spłynęło rzeką Białą do Dunajca, 
Wisły, Bałtyku i dalej do Oceanu Atlantyckiego

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Karnet nie tylko kulturalny

Rekomendacje

28 LIPCA (CZWARTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10, Sala 
Kameralna MOK, projekcja filmu 
animowanego pt.: ”Shrek Forever” 
w ramach akcji „Bezpieczne Wa-
kacje 2011”; X godz. 12–14, Gale-
ria BWA SOKÓŁ, „Tańczące góry” 
– zajęcia plastyczne dla dzieci to-
warzyszące XIX Międzynarodowe-
mu Festiwalowi Święto Dzieci Gór; 
X godz. 18–19, Hala Sportowa ul. 
Nadbrzeżna: „Zostaw swój radosny 
ślad!” – plastyczna akcja plenero-
wa dla dzieci i rodziców – towa-
rzysząca XIX Międzynarodowemu 
Festiwalowi Święto Dzieci Gór.
r STARY SĄCZ,  X godz.19, Galeria 
w Rynku, wernisaż prac VI Między-
narodowego Pleneru Malarskiego; 
29 LIPCA (PIĄTEK)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 12–14, 
Galeria BWA SOKÓŁ, „Tańczą-
ce góry” – zajęcia plastyczne dla 
dzieci; X godz. 18–19, Hala Sporto-
wa ul. Nadbrzeżna, „Zostaw swój 
radosny ślad!” – plastyczna akcja 
plenerowa dla dzieci i rodziców;

30 LIPCA (SOBOTA)

r NOWY SĄCZ,  X godz. 10.15, 
plac przed ruinami zamku, „Joga na 
trawie”, zajęcia dla początkujących; 
X godz. 12–14, Galeria BWA SOKÓŁ, 
„Tańczące góry” – zajęcia plastyczne 

dla dzieci; X godz. 16.30, Miastecz-
ko Galicyjskie, III Zlot Zabytkowych 
Pojazdów; X godz. 18–19, Hala Spor-
towa ul. Nadbrzeżna, „Zostaw swój 
radosny ślad!” – plastyczna akcja 
plenerowa dla dzieci i rodziców;
KRYNICA ZDRÓJ,  X godz. 16, Sta-
dion Sportowy obok hali MO-
SiR, Koncerty w ramach impre-
zy „Lato z radiem”. W programie: 
Zbigniew Wodecki, Blue Café, The 
Beatlem, Centrum Uśmiechu. 

31 LIPCA (NIEDZIELA)

r NOWY SĄCZ,  X godz.10, Mia-
steczko Galicyjskie, III Zlot Zabyt-
kowych Pojazdów; X godz. 12, Gale-
ria BWA SOKÓŁ, Święto Dzieci Gór 
w fotografii Michała Piotrowskiego, 
finisaż wystawy; X godz. 15–16.30, 

Galeria BWA SOKÓŁ „Po nitce do… 
kolorowego kłębka sztuki” warsz-
taty plastyczno–muzyczne dla dzie-
ci; X godz. 18–19, Hala Sportowa ul. 
Nadbrzeżna, „Zostaw swój radosny 
ślad!” – plastyczna akcja plenerowa 
dla dzieci i rodziców;
r KRYNICA ZDRÓJ,  X godz. 16, 
Deptak, koncert zespołu Walkiria; 

3 SIERPNIA (ŚRODA)

r STARY SĄCZ,  X godz. 15.30, 
Centrum OPOKA Jana Pawła II, 
Rozpoczęcie II Międzynarodowe-
go Iterdyscyplinarnego Semina-
rium Naukowego: Idee, Człowiek, 
Filozofia;

REPERTUAR KIN 

29 LIPCA – 4 SIERPNIA 2011

K INO SOKÓŁ
HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIER-
CI: część II – 3d, USA/Wielka Bryta-
nia, fantasy/przygodowy, 29 lipca–4 
sierpnia g. 12:30, 15:00, 18:00, (dub-
bing), 29 lipca–4 sierpnia, g. 20:40 

(napisy); BEAT THE WORLD. TA-
NIEC TO MOC!, Kanada, dramat/ko-
media/obyczajowy, 29 lipca–4 sierp-
nia g. 19; PIERWSZY RAZ – premiera, 
Dania/USA 2009, komedia roman-
tyczna, 29 lipca–4 sierpnia g. 17:30, 
19:15, KUBUŚ I PRZYJACIELE – pre-
miera, USA, animowany/familijny/
musical/dubbing, 29 lipca–4 sierpnia 
g. 12:00, 13:20, 14:45, 16:10, 17:40; 
NIEBO NAD SAHARĄ Francja, dra-
mat/przygodowy, 29 lipca–4 sierp-
nia g. 20:45; MARATON TAŃCA, Pol-
ska, dramat/komedia/obyczajowy, 
29 lipca–4 sierpnia g. 20:50; 80 DNI, 
Hiszpania, komedia/dramat, 29 – 31 
lipca g. 15:30, 1–2 sierpnia g. 20:30, 
3–4 sierpnia g. 18:00; OCZY SZERO-
KO OTWARTE, Francja/Izrael/Niem-
cy, dramat, 29 – 31 lipca g. 18; KO-
BIETY BEZ MĘŻCZYZN, Austria/
Francja/Niemcy, dramat, 29–31 lipca 
g. 20:30; WALC Z BASZIREM, Izrael/
Niemcy/Francja 2008, 87’, anima-
cja, 1–2 sierpnia g. 15:30; JAK SPĘ-
DZIŁEM KONIEC LATA, Rosja, dra-
mat 1–2 sierpnia g. 18, 3–4 sierpnia 
g. 15:30; PERYFERIE, Rumunia, dra-
mat, 3–4 sierpnia g. 20:30.

KINO KROKUS
DRUHNY – premiera, USA, ko-
media romantyczna, 29 lipca–4 
sierpnia g. 16:30, 18:45, 21.

WARTO OBEJRZEĆ 

MARATON TAŃCA Magdalena Ła-
zarkiewicz, autorka „Ostatnie-
go dzwonka” oraz „Białego mał-
żeństwa” – przebojowych filmów 
o pierwszych miłościach i dojrze-
waniu, powraca do ponadczasowe-
go tematu młodzieńczych namięt-
ności, które eksplodują w trakcie 
konkursu tanecznego, elektryzują-
cego mieszkańców pewnego mia-
sta. Dwie dziewczyny wystawiają 
na próbę swoją przyjaźń, rywalizu-
jąc o pokaźną nagrodę, która ma od-
mienić ich życie. Nieśmiały Krystian 
jest gotowy na wszystko, aby zdobyć 
serce wyniosłej gwiazdy pop Dżessi-
ki, natomiast para pechowych prze-
stępców szykuje największy prze-
kręt w karierze. W roztańczonym 
tłumie wychodzą na jaw głęboko 
skrywane sekrety i zdrady...

ROZDAJEMY BILETY DO KINA:

Specjalnie dla naszych 
Czytelników mamy podwójne 
zaproszenie do kina na film: 
„Maraton Tańca”. Aby zdobyć 
bilet, należy pojawić się 
w naszej redakcji i poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie: Gdzie 
odbyła się światowa premiera 
filmu w październiku 2010 r.?

III Zlot Zabytkowych Pojazdów 
w Miasteczku Galicyjskim

Sobota, 30 Lipca – prezentacja w trasie: godz.10–13 przejazd i prezenta-
cja pojazdów w Podegrodziu; 13.30–16 w Starym Sączu; 16.30–18 powrót 
i prezentacja pojazdów w Miasteczku Galicyjskim. Niedziela, 31 lipca Nowy 
Sącz: godz. 10, Otwarcie wystawy modeli pojazdów „HISTORIA WłOSKIEJ 
MOTORYZACJI W MINIATURZE” z prywatnej kolekcji Andrzeja Zielińskiego; 
godz. 10–14.30: prezentacja pojazdów w Miasteczku Galicyjskim, kiermasz 
sztuki ludowej, kiermasz charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Za-
stępczych „Betlejem”(zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na organi-
zację wypoczynku dla dzieci z rodzin zastępczych), koncert zespołu „Szy-
mon Marciniak Band”, koncert zespołu „Czerwone Korale”; godz. 14.30–15 
parada pojazdów ulicami Nowego Sącza, godz. 15–17.30 prezentacja pojaz-
dów na płycie sądeckiego rynku, konkursy dla publiczności.

Plener malarski w Starym Sączu
Uczestnicy VI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego wspólnie z młodzie-
żą podczas sobotniego happeningu na starosądeckim Rynku. Swoją twór-
czość zaprezentował jeden z uczestników pleneru – francuski artysta Fa-
bien Harel, wypuszczając w niebo kilka olbrzymich obrazów wypełnionych 
helem. Dzisiaj organizatorzy zapraszają na wernisaż wystawy prac pople-
nerowych do Galerii przy starosądeckim Rynku, godz. 19. 
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Joga pod zamkiem

Uwaga! Zajęcia „Joga w parku” odbywać się będą pod ruinami sądeckiego 
zamku w każdą sobotę do końca sierpnia o godz. 10.15, a nie jak do tej pory 
o godz. 11. Na ćwiczenia zapraszają Kinga Pawłowska i Małgorzata Koszyk, któ-
re jogę praktykują od kilku lat, przekonując, że daje im ona możliwość relak-
su i nabranie dystansu do codziennych stresów. W parze z tym idzie piękna 
sylwetka. „Joga w parku” to ogólnopolska akcja, której celem jest promocja 
zdrowego, aktywnego i naturalnego stylu życia. Zajęcia są bezpłatne. Każdy, 
kto chce w nich uczestniczyć, powinien wygodnie się ubrać i mieć ze sobą 
karimatę lub koc. Akcji patronuje „Dobry Tygodnik Sądecki”. 

XIX Międzynarodowy 
Festiwal Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych 
ŚWIĘTO DZIECI GÓR, 
Nowy Sącz 2011

PROGRAM
r 28 lipca (czwartek), Dzień In-
donezyjsko–Pogórzański: godz. 
11, Rynek, prezentacja zespołów; 
godz. 19, hala widowiskowo–spor-
towa, ul. Nadbrzeżna, koncert ze-
społów: SMP ISLAM JAKARTA TU-
GASKU PULOMAS – Indonezja, 
KORCZYŃSK A BRAĆ – Korczyna.
r 29 lipca (piątek), Dzień Au-
striacko–Orawski: godz. 11, Ry-
nek, prezentacja zespołów; godz. 
19, hala widowiskowo–sportowa, 
ul. Nadbrzeżna, koncert zespołów: 
KINDERVOLKSTANZ UND SCHUH-
PLATTLERGRUPPE FÜRNITZ – Au-
stria, ORAWIANIE – Lipnica Wielka.
r 30 lipca (sobota), Dzień We-
nezuelsko–Żywiecki: godz. 19, 
hala widowiskowo–sportowa, ul. 
Nadbrzeżna, koncert zespołów: 
FUNDACION DANZAS TEMERI – We-
nezuela, KLIMCZOK – Szczyrk, go-
ścinnie: MEI LING HOLISTIC ACA-
DEMY – Tajwan.
r 31 lipca (niedziela), godz.11.30, 
Rynek, pożegnanie miasta; godz. 
19, hala sportowo–widowiskowa, 
Koncert Finałowy;

ESTRADY PLENEROWE 
POZA NOWYM SĄCZEM: 
r 28–30 lipca, godz. 19 Krynica 
Zdrój Estrada na Deptaku, 29 lipca, 
godz. 19 Bardejov (Słowacja) Estra-
da w Rynku, 30 lipca, godz. 19 Łącko 
Amfiteatr na Jeżowej, 30 lipca, godz. 
19 Muszyna Amfiteatr Zapopradzie.

Dzieci z Bośni i Hercegowiny zastąpiły zespół z Jakucji 
Wiecej naucą się zycio, człowieceństwa 
w zespołach, cy na festiwalach, niż na in-
sych spotkaniach – mówił ksiądz dr Sta-
nisław Kowalik podczas niedzielnej mszy 
św. w bazylice św. Małgorzaty, inauguru-
jącej Festiwal Święto Dzieci Gór. Zapropo-
nował, by ŚDG przyjęło za patronów dzie-
ci Fatimskie.
To już 19. edycja imprezy. Do Nowego Są-

cza przyjechało 12 zespołów z różnych stron Polski i świata, które stworzyły ze 
sobą pary kamrackie. W tym roku gościnnie wystąpi ponadto grupa z Tajwanu. 
Nie udało się dotrzeć na Festiwal dzieciom z Jakucji. Zespół zrezygnował z udziału 
w imprezie na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem. Zastąpiła go grupa Prosvje-
ta z Bośni i Hercegowiny, która decyzję o przyjeździe do Nowego Sącza podjęła 
w ciągu jednego dnia. Sądecką publiczność bawiła na koncercie w poniedziałek. 
Tradycyjnie wszystkie zespoły miały okazję zaprezentować się w niedzielę wie-
czór, kiedy to w barwnym korowodzie przemaszerowali ulicami miasta do Rynku 
wprost na scenę ustawioną pod ratuszem. Tu też codziennie rano pary kamrac-
kie dają popis swoich umiejętności tanecznych, by zachęcić do udziału w kon-
certach, jakie odbywają się codziennie (do soboty) o godz. 19 w Hali Widowisko-
wo–Sportowej przy ul. Nadbrzeżnej.
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PIŁKA NOŻNA.  Sandecja bar-
dzo uroczyście i hucznie rozpoczę-
ła sezon. Nic dziwnego – to mają 
być przecież historyczne rozgryw-
ki. – Sandecja zmierza do ekstraklasy 
– mówią działacze Sandecji. Jednak 
czy sądeczanie są faktycznie moc-
niejsi niż w ubiegłym sezonie?

Przed inauguracyjnym meczem 
z Zawiszą, na stadionie Sandecji 
odbyła się feta i prezentacja zespo-
łu. Zawodnicy oraz trenerzy przy 
muzyce, projekcji laserowej i od-
powiednim oświetleniu wchodzili 
na podest. Za sobą mieli wielką klu-
bową flagę. Atrakcji było znacznie 
więcej. Prezentacja na najwyższym 
poziomie. A jaką formę pokażą pił-
karze na boisku w tym sezonie?

Trener Mariusz Kuras zobo-
wiązał się w tym sezonie wywal-
czyć ekstraklasę, co zresztą zapi-
sane jest w jego kontrakcie. Jednak 
z podstawowej jedenastki wypadło 
mu dwóch kluczowych piłkarzy. 
Obrońca Damian Zbozień przeniósł 
się do Legii Warszawa, a pomocnik 
Vladimir Kulko do Jagiellonii.

– PZPN podjął decyzję, że od 
tego sezonu w drużynie pierwszo-
ligowej będzie musiał występować 
młodzieżowiec – powiedział Ma-
riusz Kuras. – To spowodowało, że 
miejsce któregoś podstawowego 
zawodnika zajmie młody piłkarz. 
Dlatego po odejściu Kukola, po-
zycję prawego pomocnika zajmie 
młodzieżowiec. O miejsce w skła-
dzie rywalizuje wychowanek San-
decji Bartosz Szeliga i pozyska-
ny ze Śląska Wrocław (ME) Patryk 
Jędrzejowski.

Pozostali zawodnicy, którzy 
odeszli, nie potrafili wywalczyć 
miejsca w wyjściowym składzie: 

Maciej Kowalczyk, Konrad Cebula 
(obaj przeszli do Kolejarza Stróże), 
Damian Staniszewski, Ondrej Cur-
gali (obaj szukają klubu). Sandecja 
pozyskała sześciu nowych piłkarzy: 
Marcin Dymkowski (Pogoń Szcze-
cin, obrońca), Bartosz Wiśniewski 
(Wisła Płock, napastnik), Łukasz 
Derbich (Ruch Chorzów, obroń-
ca), Michał Trzeciakiewicz (KSZO 
Ostrowiec, pomocnik), Milan Du-
rić (Metalurg Skopje, pomocnik), 
Patryk Jędrzejowski (Śląsk Wro-
cław ME, pomocnik).

Trener Mariusz Kuras uważa, że 
Sandecja jest silniejsza niż w ubie-
głym sezonie. – Moim zdaniem ka-
drowo jesteśmy mocniejsi – prze-
konuje Kuras. – Pozyskaliśmy kilku 
ciekawych piłkarzy, dla których 
występy w Sandecji są szansą do 

powrotu na wyższy poziom roz-
grywkowy. Na pewno dadzą z sie-
bie wszystko. Skorzysta na tym 
cała drużyna. Mam tutaj na my-
śli przede wszystkim Bartosza 
Wiśniewskiego. Kiedyś wróżono 
mu znaczącą przygodę piłkarską. 
W Zniczu Pruszków tworzył atak 
wspólnie z Robertem Lewandow-
skim, ale dokonał złych wyborów 
i ostatnio w Wiśle Płock nie wiodło 
mu się najlepiej. Teraz staje przed 
wielką szansą odbudowy swojej 
formy i przede wszystkim odzy-
skania pewności siebie.

Również pod względem orga-
nizacyjnym Sandecja szykuje się 
na ekstraklasę. Po zamontowaniu 
sztucznego oświetlenia, teraz czas 
na podgrzewaną murawę i remont 
trybun. 

– Każdy chce grać jak najwyżej 
i mi też się marzy, aby na zakoń-
czenie sezonu nasza drużyna była 
na pierwszym lub drugim miejscu 
– powiedział prezes Sandecji, An-
drzej Danek. – Po to wychodzimy 
na boisko, aby wygrywać. Zoba-
czymy, jak się to wszystko po-
układa w rundzie jesiennej. Naj-
ważniejsze są pierwsze mecze.

Prezentacja Sandecji przebiegła 
bardzo profesjonalnie. Jednak naj-
ważniejsza będzie postawa zawod-
ników na boisku.

– Warto podziękować wszyst-
kim tym osobom, które przygoto-
wywały prezentację – powiedział 

Dariusz Grzyb, rzecznik praso-
wy Sandecji. – Organizatorami 
byli Urząd Miasta wspólnie z Za-
rządem MKS Sandecja, osobno 
dyrektor Józef Kantor, a także 
Miejski Ośrodek Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (dy-
rektor Paweł Badura z pracowni-
kami) oraz Stowarzyszenie Kibi-
ców Sandecji.

W pierwszej kolejce Sandecja 
zremisowała w Bydgoszczy z Zawi-
szą 1–1. Remis na boisku beniamin-
ka I ligi nie jest złym rezultatem. 
Najbliższy mecz w piątek (29 lipca) 
o godz. 18 z Wisłą Płock.

JACEK BUGAJSKI

Sport
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Ekstraklasa zapisana w kontrakcie
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Henryk Koział

R E K L A M A

NIEDYSKRECJE.  Jeszcze niedawno 
media donosiły, że sądeczanka Ani-
ta Lesniak–Kopiec wystawiła walizki 
swojego chłopaka Rafała Maseraka za 
drzwi. Dziś okazuje się, że para jed-
nak pogodziła się, a w ich życiu zno-
wu zagościła sielanka. 

O związku znanego z telewizyjne-
go programu „Taniec z Gwiazdami” 
tancerza z Anitą wiadomo od roku. 
Młoda kobieta zastąpiła u jego boku 
znacznie starszą Małgorzatę Forem-
niak. Podobno to właśnie dla przy-
stojnego tancerza Anita zostawiła 
w Nowym Sączu męża Jerzego Kop-
ca, piękny, nowy dom i razem z kil-
kuletnią córeczką wyprowadziła się 
do Warszawy.

Prasa rozpisywała się o niej jako 
o „rozwódce z dzieckiem”, której 
mąż biznesmen pozostawił aparta-
ment na warszawskim Mokotowie 
i wielką walizkę pieniędzy. Szybko 
jednak wyszło na jaw, że Jerzy Ko-
piec to nie biznesmen, lecz agent 
sportowy bez niezbędnych licen-
cji. DTS ustalił nawet, że po rozwo-
dzie zostawił Anicie mnóstwo dłu-
gów, łącznie z hipoteką obciążającą 
apartament na Mokotowie, w któ-
rym sądeczanka i Maserak uwili so-
bie gniazdko.

Tancerz nie zważał jednak na 
problemy finansowe swojej nowej 
wielkiej miłości i ciężką pracą po-
stanowił zapewnić godny byt jej 
i jej córeczce. Wieść niesie nawet, że 
przestał imprezować, a inne kobiety 
zupełnie przestały dla niego istnieć. 
Jak twierdzili znajomi pary, tancerz 
ustatkował się, zmężniał i starał się 
nawet zastąpić córce Anity ojca.

Tym trudniej jest zrozumieć, dla-
czego sądeczanka pewnego letniego 
dnia wyrzuciła go z domu. Czyżby 
jednak nie wytrzymał tej imprezo-
wej abstynencji? A może jego cha-
rakter jest zbyt słaby, aby współeg-
zystować z dziewczyną z gór?

Pewnym jest jednak, że w ostat-
nich dniach Anita i Rafał znowu wi-
dywani są razem. Spacerują, roz-
mawiają, śmieją się. Maserak co 
rusz stara się okazać Anicie uczu-
cia przytulając ją i całując. Ona jed-
nak, podobno, pozostaje nieco ozię-
bła i obojętna. 

Może Maserak powinien więc 
pomyśleć o wspólnych wakacjach? 
Gdy Anita boczyła się na niego po 
ostatniej edycji „Tańca z Gwiazda-
mi”, romantyczny weekend w Rzy-
mie okazał się być niczym miód na 
jej serce…

(TASS)

Anita i Rafał znowu razem


