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Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

Romowie napadli na orszak weselny     
 L str. 3

Ruszyła wyborcza karuzela     
 L str. 4 

WSB-NLU  oferuje studia w chmurze      
 L str. 6

Samobójstwa – kto i dlaczego nie 
chce już żyć     
 L str. 7
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Pielęgniarki czują się 
   zastraszane    
„Romantyczni 

wracają na sądecką scenę  
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Sądeckie 
Hospicjum ma 
relikwie papieża

L str. 3
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DUŻY WYBÓR TKANIN OBICIOWYCH
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Nowy Sącz ul.1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich 3

tel.18 442 16 35
www.majer-tkaniny.pl

YY WWYYBBBÓÓÓÓÓÓÓRR TTKKAANNIINN OOOBBBICCCIIOOWWWY
AKCESORIA TAPICERSKIE
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Odblaski 
obowiązkowe
Od 31 sierpnia wszyscy piesi porusza-
jący się poza terenem zabudowanym 
o zmroku będą musieli obowiązkowo 
nosić odblaski. Do tej pory dotyczyło 
to tylko dzieci do 15. roku życia. 

Jak informuje sądecka policja, 
z obowiązku noszenia odblasku zwol-
nieni są piesi poruszający się po dro-
dze przeznaczonej wyłącznie dla nich 
lub po chodniku oraz w strefie za-
mieszkania, gdzie pieszy ma pierw-
szeństwo przed pojazdem. Element 
odblaskowy najlepiej umieścić na pra-
wej ręce, tak aby był jak najbardziej 
widoczny.

– Nosząc element odblaskowy 
pieszy może być widoczny przez 
kierującego z odległości nawet 150 
metrów, co może mu nierzadko ura-
tować życie – wyjaśnia podinspektor 
Albert Kogut z sądeckiej drogówki.

Po zmroku, kierowca jadący z włą-
czonymi światłami mijania może do-
strzec pieszego z odległości około 25–30 

metrów od maski samochodu. Jeśli 
jednak jedzie z prędkością przekracza-
jącą 80–90 km/h, to najczęściej nie ma 
żadnych szans na uniknięcie potrące-
nia, ponieważ sam porusza się z szyb-
kością około 25 metrów na sekundę.

– Liczymy, że nowe przepisy 
pozwolą na uniknięcie wielu wy-
padków – mówi zastępca dyrekto-
ra nowosądeckiego MORD Wiesław 
Kądziołka. – Do tej pory zachęcanie 
do noszenia odblasków nie przynio-
sło wymiernego efektu. 

Teraz osobom, które nie będą sto-
sować się do obowiązku noszenia od-
blasków, grozi mandat od 20 do 500 zł.

Więcej na dts24.pl

WARTO WIEDZIEĆ

Tylko w 2013 r. w wypadkach 
na drogach Sądecczyzny zginęło 31 
osób. Od stycznia do 27 sierpnia ub.r. 
w wypadkach śmierć poniosło 17 
osób, w tym 9 pieszych. Natomiast 
w analogicznym okresie roku 2014 
na drogach Sądecczyzny w wypad-
kach życie straciło 14 osób, z czego 
cztery osoby, to piesi.  (MCH)

Hospicjum ma 
relikwie papieża 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Są-
deckie Hospicjum świętuje w tym 
roku 15–lecie istnienia. Uroczysto-
ści z tej okazji zaplanowano na 6 
września. Jubileuszowym prezen-
tem są relikwie Jana Pawła II, które 
przekazał już hospicjum kard. Sta-
nisław Dziwisz. 

Sobotnie uroczystości rozpoczną 
się od mszy św. w kościele św. Ka-
zimierza w Nowym Sączu, o godz. 
18.00. Weźmie w nich udział ks. bp 
Stanisław Salaterski. O 19.30 w MCK 
Sokół odbędzie się jubileuszowy kon-
cert dziękczynny Magdy Umer. Zo-
stanie na nim podpisany list intencyj-
ny dotyczący adaptacji i rozbudowy 
hospicjum o oddział opieki nad prze-
wlekle chorymi. Adaptacja pierwsze-
go piętra sadeckiego hospicjum znaj-
dującego się przy ul. Nawojowksiej 
ma się zacząć jeszcze tej jesieni. Są-
deccy architekci przygotowują już 
dokumentacje i pozwolenia na bu-
dowę. Jeśli wszytko pójdzie zgod-
nie z planem, nowy oddział zostanie 
otwarty na przełomie czerwca i lip-
ca przyszłego roku. (PAS)

A TO CIEKAWE

Byłeś świadkiem interesującego zda-
rzenia? Masz dobre czy złe informa-
cje, o których powinni dowiedzieć się 

wszyscy? Zgłoś nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411

E–mail: redakcja@dts24.pl

Sędziowie osądzeni przez radar
Od jedenastu lat zawsze w czerwcu po al. Piłsudskiego mknie kolar-
skie kryterium uliczne przyciągające zawodników z całej Polski. Jed-
nak takich wyników wyścigu jak w tym roku, jeszcze nie było w jego 
bogatej historii. Otóż organizatorzy imprezy jakiś czas po tym, kie-
dy ostatni kolarski rower zniknął na horyzoncie, otrzymali od In-
spekcji Transportu Drogowego mandat opiewający na 300 zł, za 
przekroczenie prędkości w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie. 
Do mandatu załączone było stosowne zdjęcie zrobione przez słynny 
fotoradar na ul. Piłsudskiego, a na zdjęciu widać samochód, którym 
podróżują za zawodnikami kolarscy sędziowie. Smaku całej spra-
wie dodaje fakt, że na czas wyścigu aleje tradycyjnie były zamknięte 
dla ruchu i ograniczenia widniejące na znakach nie obowiązywały. 
Co teraz? Teraz ktoś przytomnie zauważył, że z całą pewnością pę-
dzący kolarze również kilkakrotnie przekroczyli dopuszczalną pręd-
kość i radar również im zrobił zdjęcia. Złośliwi dodają, że odpowied-
nie służby próbują teraz ustalić numery rejestracyjne rowerów, by 
całemu peletonowi wysłać mandaty.

(BIKE)

SMS
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SPRAWY I  LUDZ IE .  W całej Polsce 
aż huczy o awanturze w Maszko-
wicach. Mieszkający tam Romowie 
postanowili w ubiegły weekend za 
pomocą tzw. bramy zatrzymać or-
szak weselny. Skończyło się na bija-
tyce. Przyjechała policja, w obronie 
gości weselnych stanęli też ochro-
niarze z Łącka, którzy przejeżdża-
li przez wieś.

– Na miejscu policjanci ustali-
li, że początkiem zdarzenia była 
tak zwana brama weselna, przy-
gotowana przez osoby ze spo-
łeczności romskiej. Z relacji Ro-
mów wynikało, że jeden z gości 
weselnych uderzył 14–letniego 
mieszkańca Maszkowic, nato-
miast goście weselni relacjono-
wali, że w trakcie przepychan-
ki osoby narodowości romskiej 
uszkodziły jednemu z gości we-
selnych samochód – informowała 

tuż po tym wydarzeniu Iwona 
Grzebyk–Dulak, rzecznik praso-
wy sądeckiej policji. Na miejsce 
przyjechały w sumie trzy radio-
wozy, w tym jeden nieoznakowa-
ny. Funkcjonariusze poinformo-
wali uczestników zajścia, że mogą 

złożyć zawiadomienie o możli-
wości popełnienia przestępstwa. 
Żadna ze stron początkowo jednak 
tego nie zrobiła. Mimo to policja 
postanowiła przyjrzeć się sprawie 
i w efekcie doszło do przesłuchań 
i zatrzymań. W końcu też cztery 
osoby zdecydowały się na zawia-
domienie o możliwości popełnie-
nia przestępstwa: jedno wyszło 
od osoby ze społeczności rom-
skiej, natomiast trzy od uczest-
ników wesela.

– Treść zawiadomień oraz zło-
żone przez pokrzywdzonych ze-
znania dały podstawę do zatrzy-
mania przez policjantów pięciu 
osób narodowości romskiej, 
w tym jedną nieletnią, która 
po przesłuchaniu została przeka-
zana opiekunowi. Wszyscy z za-
trzymanych usłyszeli zarzuty. 
Trzech mężczyzn zarzut rozbo-
ju, w tym jeden z tej trójki jesz-
cze zarzut średniego uszkodzenia 
ciała. Taki sam zarzut dotyczący 
uszkodzenia ciała usłyszał kolej-
ny z zatrzymanych, a nieletni za-
rzut pobicia, jednak o jego losie 

zadecyduje sąd rodzinny – infor-
muje rzeczniczka policji. Wszyscy 
zatrzymani przyznali się do zarzu-
canych im czynów. Sprawa trafi-
ła już do prokuratury. Trójce Ro-
mów za rozbój grozi od 2 do 12 lat 
więzienia.

Mieszkańcy Maszkowic, którzy 
z kłopotliwym sąsiedztwem Ro-
mów borykają się od lat nie kry-
ją oburzenia. Sołtys Jacek Ząbek 
uważa, że całe zajście to kolejny 
dowód na to, że apele mieszkań-
ców nie są bezpodstawne. Te nie 
dotyczą już tylko spalania odpa-
dów w ogniskach. – Ludzie tutaj 
się obawiają o swoje życie. To jest 
rozbój w biały dzień, i to na dro-
dze wojewódzkiej! Ten orszak 
chciał sobie spokojnie przeje-
chać. To nie była żadna tradycyj-
na brama, to był napad na drodze 
publicznej! – mówił wzburzony 
sołtys. – Najbardziej żałuję tego, 
że cała ta rodzina, państwo młodzi 
zostali pobici. Gdybym był na ich 
miejscu, to nie wiem, co bym zro-
bił. Na pewno tego tak nie zosta-
wimy – podsumowuje. Już wia-
domo, że kłopoty z mniejszością 
romską będą tematem spotkania 
wiejskiego 27 września. Sołtys chce 
na nie zaprosić Rzecznika Praw 
Obywatelskich i policję.

(PAS)
Bądź na bieżąco – czytaj dts24.pl
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KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a

tel. kom 502 144 016
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INTERWENCJA.  Dyskryminację, za-
straszanie związkowców i łamanie 
praw pracowniczych zarzuca kadrze 
kierowniczej krynickiego szpitala za-
rząd Zakładowej Organizacji Związ-
kowej O.Z.Z. Pielęgniarek i Położnych. 
– To kolejna akcja podjęta przez za-
rząd. Nie mam pretensji do pielęgnia-
rek i położnych należących do związ-
ku. Po prostu zostały wprowadzone 
w błąd – mówi dyrektor placówki 
Sławomir Kmak. 

Sprawą zainteresował media poseł 
Solidarnej Polski Arkadiusz Mu-
larczyk, do którego z prośbą o po-
moc zwrócił się Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych, działa-
jący przy Szpitalu im. dr. J. Dietla 
w Krynicy–Zdroju.

„W związku z krytyczną sytu-
acją członków naszej organizacji 
związkowej, polegającej na dys-
kryminacji i zastraszaniu naszych 
członków, utrudnianiu działalno-
ści naszej organizacji związkowej 

na terenie zakładu pracy oraz łama-
niu, od wielu lat, praw pracowni-
czych przez pracodawcę tj. SP ZOZ 
Szpital im. dr. J. Dietla w Kryni-
cy–Zdroju i przez niektóre osoby 
z tzw. kadry kierowniczej szpita-
la (chodzi o pielęgniarki oddziało-
we oraz ordynatorów), zwracamy 
się z prośbą o objęcie opieką człon-
ków naszej organizacji zawodowej 
oraz o pomoc zarządowi związku 
zawodowego w wyegzekwowaniu 
od pracodawcy […] należnych na-
szym członkom świadczeń związa-
nych z zatrudnieniem, ustalonych 
w wyniku kontroli PIP, przepro-
wadzonej w 2014 roku oraz pomocy 
w negocjacjach podwyżek płac dla 
naszej grupy zawodowej” – czyta-
my w piśmie nadesłanym do posła. 

Dyrektor szpitala nie zamierza 
poddać się naciskom związkow-
ców. Wylicza, że przez ostatnie trzy 
i pół roku, odkąd kieruje placówką, 
żaden członek organizacji zawodo-
wej nie otrzymał wypowiedzenia 

umowy o pracę, żaden pracow-
nik nie otrzymał nagany, nie od-
notowano też skarg pracowników 
niższego szczebla na ich bezpo-
średnich przełożonych i w stosun-
ku do nikogo z personelu nie po-
dejmowano żadnych czynności 
dyscyplinarnych.

– Nie było takiej konieczności 
– mówi w rozmowie z DTS Sławo-
mir Kmak. – Natomiast faktem jest, 
że po kontroli Państwowej Inspek-
cji Pracy zostały wskazane pew-
ne uwagi, interpretowane przez 
związek zawodowy jako podstawa 
roszczeń względem pracodawcy. 

Chodzi o wynagrodzenia za 
czas sporządzania raportów, któ-
re od stycznia br. zgodnie z za-
rządzeniem dyrektora, pielęgniar-
ki i położne muszą przedstawiać 
pisemnie. 

– Wypłata należności, jakie we-
dług zarządu należą się im, to nie 
problem tylko krynickiego szpitala. 
To ogólnopolska kwestia, nigdzie 

nieuregulowana – zaznacza Sławo-
mir Kmak, dodając, że spośród 150 
pielęgniarek, pracujących w szpi-
talu, ponad 100 uważa te roszcze-
nia za bezzasadne. Nie zamierza 
więc ich spełniać. Jego zdaniem 
dodatkowe wynagrodzenia nie na-
leżą się pracownikom, co więcej 
są niezgodne z obowiązującym pra-
wem i regulacjami wewnętrzny-
mi szpitala. 

– Za to każdy z pracowników ma 
prawo dochodzić roszczeń przed 
sądem. Nie zamierzam nikogo 
ograniczać, ani dyskredytować 
z tego powodu – mówi dyrektor. 

Nie zamierza również podwyż-
szać pensji. Przypomina, że szpi-
tal w tym roku ma o milion złotych 
mniejszy kontrakt z NFZ i nikt nie 
stracił pracy. 

Odnosząc się do atmosfery pa-
nującej w szpitalu i sytuacji opisanej 
w piśmie zarządu Z.Z. Pielęgnia-
rek i Położnych do posła Mularczy-
ka (jedna z pielęgniarek miała być 

zastraszana przez swą przełożoną) 
Kmak odpowiada:

– Kwestia atmosfery, jest kwe-
stią odczuć. Nie nakładam na pra-
cowników obowiązków, które wy-
kraczałyby poza ich czynności 
zawodowe. Nie zmuszam nikogo 
do pracowania ponad stan i więk-
szą ilość godzin bez płacenia do-
datkowego wynagrodzenia. Nie 
ma nadgodzin, grafiki są układane 
na bieżąco i uwzględniane wszyst-
kie wnioski każdego jednego pra-
cownika, co do zmiany dyżurów. 
Jeśli ktoś wprowadza niezdrową 
atmosferę, to z przykrością mu-
szę stwierdzić, że to Związek Za-
wodowy Pielęgniarek i Położnych, 
wysuwając takie żądania. W kwe-
stii wspomnianej pielęgniarki 
– to do tej pory nikt nie wskazał 
o kogo chodzi. Ja ją do siebie za-
praszam. Związek mówi o złej at-
mosferze, więc chciałbym poznać, 
w którym momencie dyskryminu-
ję pracowników. (KG) 

Pielęgniarki czują się zastraszane – chcą podwyżek

Brama po romsku

– To nie była żadna tradycyjna brama, 
to był napad na drodze publicznej!

– uważa sołtys
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POLITYKA.  Czy w walce o ratusz 
zmierzy się prezes Tel–Beskidu z obecnie 
urzędującym Ryszardem Nowakiem? Kto 
wystartuje z list Platformy Obywatelskiej? 
– ruszyła wyborcza karuzela.

Wybory samorządowe odbędą się 
w niedzielę, 16 listopada. Obec-
nie trwa rejestracja komitetów wy-
borczych. Kandydatów na radnych 
poznamy najpóźniej 7 październi-
ka. Kandydatów na wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów do 17 
października.

Tradycyjnie największe emocje 
budzi starcie wyborcze w Nowym 
Sączu. Na razie w sądeckiej delega-
turze Krajowego Biura Wyborcze-
go zarejestrował się jeden komitet 
– „Koalicja Nowosądecka”. – Koali-
cja Nowosądecka powstała jako pole 
współpracy osób i środowisk, któ-
rych nadrzędnym celem jest rozwój 
Nowego Sącza oraz podniesienie ja-
kości życia jego mieszkańców. Ko-
mitet skupia aktywne osoby, które 
chcą przełamać kilkuletnią stagna-
cje w jaką popadło nasze miasto 
– wyjaśnia pełnomocnik wyborczy 
komitetu Wojciech Popardowski.

Koalicja pod koniec września 
przedstawi opinii publicznej swój 
program wyborczy oraz kandyda-
tów na radnych. Nieco wcześniej po-
znamy natomiast faworyta komitetu 
w wyścigu o fotel prezydenta mia-
sta. Jak udało się nam nieoficjalnie 
dowiedzieć, będzie to Ludomir Han-
dzel, który startował ostatnio z list 
Platformy Obywatelskiej w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego.

W walce o ratusz prezes zarządu 
spółki Tel–Beskid (jeżeli nasze in-
formacje się potwierdzą) zmierzy 
się z urzędującym prezydentem Ry-
szardem Nowakiem, który ostatecz-
nie wystartuje pod szyldem Prawa 
i Sprawiedliwości. – Decyzja o po-
parciu mojej kandydatury zosta-
ła podjęta przez prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego i Komitet Polityczny 
PiS jeszcze w lipcu – mówił pod-
czas ostatniej konferencji prasowej 
prezydent miasta. Zapewnił także, 

że ugrupowanie nie narzuciło mu 
żadnych warunków dotyczących 
startu, zatem bardzo prawdopodob-
ne jest wystawienie przez niego wła-
snego komitetu wyborczego. – Ni-
komu nie jestem w stanie zabronić 
tworzenia komitetów czy komitetu 
poparcia mojej kandydatury. Ba, 
wydaje mi się, że jest to właściwa 
taktyka, która 4 lata temu przynio-
sła efekt i przyniesie pewnie i tym 
razem. Nie muszę tej kwestii z ni-
kim uzgadniać. Chcę wygrać wy-
bory w 1 turze i uzyskać większość 
w radzie miasta – przekonuje Ry-
szard Nowak.

Platforma Obywatelska jeszcze nie 
odkryła wyborczych kart. W wyści-
gu prezydenckim na razie sondowane 
są dwa nazwiska – Grzegorza Fecko 
i … Leszka Zegzdy. – Na razie trwają 
konsultacje wewnątrzpartyjne. Obaj 
panowie są potencjalnie brani pod 
uwagę. Sądzę, że do końca wrze-
śnia wszystko powinno być już jasne 
w tej sprawie – mówi radny Tadeusz 
Gajdosz. Nadal nie wiadomo również, 
którzy radni z tej formacji będą lide-
rować na poszczególnych okręgach. 
Niewykluczone, że część nich będzie 

musiała wystartować z innych osie-
dli, niż dotychczas.

Swojego faworyta w tajemnicy 
trzyma także Solidarna Polska. – Jest 
kilka osób w gronie funkcjonującym 
przy Solidarnej Polsce, z których wy-
bierzemy kandydata na prezyden-
ta. Jest poseł Andrzej Romanek, jest 
radna Barbara Jurowicz, jest Ar-
tur Czernecki jest taka bardzo ak-
tywna działaczka społeczna z Zabeł-
cza, Małgorzata Belska – powiedział 
w wywiadzie dla RTK poseł Arkadiusz 
Mularczyk. Parlamentarzysta zazna-
czył także, że listy wyborcze jego 
partia stworzy najprawdopodobniej 
z „Polską Razem” Jarosława Gowina.

Kandydata na prezydenta oraz li-
sty do rady miasta wystawi zapewne 
Nowa Prawica Janusza Korwin – Mik-
ke (dawna Unia Polityki Realnej). 
W gronie zwolenników tej formacji 
najczęściej w kontekście walki z Ry-
szardem Nowakiem wymieniane jest 
nazwisko Kazimierza Fałowskiego, 
który w 2007 roku bez powodzenia 
startował w wyborach do Senatu RP.

(ROSS) 
Sprawdź kalendarz wyborczy 

na dts24.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 pospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”
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DTS CZYTELNIKÓW. Ta sprawa 
wraca na łamy mediów jak bume-
rang. Co jakiś czas mieszkańcy in-
terweniują u dziennikarzy, licząc 
na to, że bariery architektoniczne, 
które utrudniają osobom niepeł-
nosprawnym i matkom z wózkami 
przejście pod arkadami w kamie-
nicy przy Rynku w Nowym Sączu, 
znikną. Tymczasem nic na to nie 
wskazuje. 

Tym razem sprawą zainteresował 
nas pan Remigiusz Opalski. Jak 
twierdzi, wielokrotnie rozmawiał 
na ten temat z władzami miasta, 
a później pełnomocnikiem pre-
zydenta do spraw osób niepełno-
sprawnych Urzędu Miasta w No-
wym Sączu Leszkiem Langerem. 
Oficjalne pismo nigdy jednak nie 
trafiło na biurka urzędników. 

 – Od lat słyszę tę samą od-
powiedź: Nie da się! Tak powie-
dzieć najlepiej. Najgorsze, że lu-
dzie przyzwyczają się do takiej 
rzeczywistości, jaką mamy, i na-
wet nie chce im się podejmować 
żadnych inicjatyw, które mogłyby 
przynieść zmiany na lepsze – mówi 
Remigiusz Opalski. 

Jemu zależy, by w końcu mia-
sto dostosowało arkady – tuż przy 
przejściu dla pieszych, łączącym 
ul. Jagiellońską z Rynkiem – do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
i matek z wózkami. 

– Sezon wakacyjny co praw-
da już za nami. Ale jak wypada-
my również jako miasto w oczach 
turystów, mając takie niedocią-
gnięcia? Tam naprawdę jest ciężko 
przejść osobie o kulach czy słabiej 
poruszającej się, a do najbliższe-
go przejścia bez barier muszą iść 
kilka metrów dalej, co stanowi dla 
nich sporą uciążliwość – twierdzi 
nasz Czytelnik. 

Z ulicy Jagiellońskiej do Rynku 
można przejść bez barier przy po-
stoju taksówek. 

– Przejście przez podcienia od-
dalone jest od tego miejsca zale-
dwie o dziesięć metrów. Dla oso-
by niepełnosprawnej, która chce 
przejść kilkusetmetrowy odcinek 
wzdłuż deptaka, te dziesięć me-
trów nie stanowi zbyt dużej róż-
nicy – uważa z kolei Leszek Langer. 

Przyznaje, że ta sprawa wraca 
na łamy mediów co jakiś czas i wie-
lokrotnie próby jej rozwiązania były 
podejmowane przez władze miasta. 

– Miastu nie udało się jednak 
porozumieć z właścicielem kamie-
nicy, w której znajdują się arkada. 
To budynek zabytkowy. Wypraco-
wanie dalece idących zmian, któ-
re spowodowałyby zlikwidowa-
nie stopni, stanowiących barierę 
dla niepełnosprawnych, okazało 
się nieosiągalne. Mimo, podkre-
ślam, wielu prób, rozmów – twier-
dzi pełnomocnik prezydenta ds. 
osób niepełnosprawnych. 

Wyjaśnia również, że rozważano 
też inny pomysł, który mógłby roz-
wiązać problem. Zastanawiano się, 
czy nie zrobić przejścia dla pieszych 
bezpośrednio z deptaka na wprost 
Rynku. Tu na przeszkodzie do reali-
zacji stanęły przepisy ruchu drogo-
wego. Ponadto takie przejście zabu-
rzyłoby kształt samego rynku. 

– Na chwilę obecną uważam, 
że to przejście, które znajduje się 
przy postoju taksówek wyczerpuje 
zapotrzebowanie na ciąg komuni-
kacyjny bez barier dla osób niepeł-
nosprawnych, które chcą dostać 
się z Rynku na ulicę Jagiellońską 
i odwrotnie. Gdyby go nie było 
w pobliżu arkad, pewnie z większą 
determinacją trzeba by było o nie 
walczyć – podsumowuje Langer. 

(G)

Bariery nie do przejścia
NA WOKANDZIE .  Sądecki zna-
chor pozostanie za kratkami co naj-
mniej do 13 listopada. Sąd Okręgowy 
w Nowym Sączu nie uwzględnił za-
żalenia obrońcy Marka Haslika na po-
stanowienie o przedłużeniu tymcza-
sowego aresztowania o kolejne trzy 
miesiące. Prokuratura z kolei ponawia 
apel do osób, które mogą mieć wiedzę 
na temat praktyk znachora. 

Z paramedycznych usług Marka Ha-
slika korzystali między innymi rodzi-
ce półrocznej Madzi z Brzeznej. Zre-
zygnowali z opieki lekarskiej na rzecz 
diety zleconej przez znachora. Zasu-
gerował im m.in. zastosowanie gło-
dówki. Dziecko zmarło z głodu i wy-
cieńczenia w kwietniu br. W chwili 
śmierci ważyło zaledwie 3,5 kilo-
grama. Mężczyzna trafił do aresz-
tu w maju. Sąd uznał, że zażale-
nie obrońcy Haslika, dotyczące jego 

dalszego przetrzymywania w areszcie 
jest bezzasadne i zostało odrzucone.

– Sąd utrzymał w mocy to posta-
nowienie, stwierdził, że w dalszym 
ciągu zachodzi uzasadniona obawa 
utrudniania postępowania przez po-
dejrzanego, w razie pobytu na wol-
ności – wyjaśnia sędzia Bogdan Kijak, 
rzecznik prasowy Sądu Okręgowe-
go w Nowym Sączu. – Uznał tak-
że, że postępowanie prowadzone 
przez prokuratora jest prawidłowe, 
nie ma żadnych opóźnień, w związ-
ku z czym te kolejne trzy miesiące 
aresztu są w pełni uzasadnione po-
trzebami procesu.

Prokuratura ponowiła apel 
do osób, które mogę mieć wiedzę 
na temat praktyki znachorskiej Mar-
ka Haslika lub korzystały z jego usług. 
Po upublicznieniu jego danych osobo-
wych odzew na komunikat jest do tej 
pory niewielki. 

– Na nasz apel odpowiedziała tyl-
ko jedna osoba, która miała kontakt 
z Markiem Haslikiem. Diagnozował 
jej chorobę i wskazywał sposób le-
czenia – mówi prokurator Anna Wol-
ska–Górna z Prokuratury Okręgowej 
w Nowym Sączu. – Liczymy, że dla 
dobra postępowania zgłoszą się ko-
lejni. Naszym zadaniem jest ustale-
nie, czy faktycznie na ich szkodę zo-
stało popełnione przestępstwo, czy 
takimi świadczeniami mogli ponieść 
szkody materialne czy zdrowotne.

Sądeckiemu znachorowi posta-
wiono dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy 
kierowania rodzicami Magdy w spo-
sób, który doprowadził do nieumyśl-
nego spowodowania śmierci dziec-
ka. Drugi dotyczy świadczenia usług 
medycznych bez uprawnień i za pie-
niądze. Mężczyzna nie przyznaje się 
do winy i odmawia składania wyja-
śnień. (MCH)

Słaby odzew na apel w sprawie znachora

Ruszyła wyborcza karuzela

REKLAMA

Bezpłatne 
badania 
słuchu
Nowy Sącz 
ul. Grodzka 5
tel. 18 531 00 30
pn.-pt. 8.00 - 16.00

Baterie 
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

Fotografi a przedstawia cały listek baterii. Listek 
baterii składa się z sześciu elementów. Cena 
całego listka to 4,50 zł. Ogłoszenie nie ma 
charakteru oferty w znaczeniu handlowym. 
Proszępytać o szczegóły w gabinetach Amplifon.

800 88 88 99

USŁUGI TRANSPORTOWE 
HANDEL OPAŁEM GRZEGORZ KULPA

33-335 Nawojowa Łęg 566, tel. 18 445 76 94, kom. 501 789 109

Oferujemy: • węgiel • miał • koks 
• eko groszek • olej opałowy

TRANSPORT DO KLIENTA
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OGŁOSZENIA DROBNE

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! 
WEJDŹ: www.daiglob.pl; 
Zakładka daiglob a–count.

ROŻNÓW. Nowy dom 
– powierzchnia całkowita 
204 m kw., działka 9 ar. 
Atrakcyjna cena 
– tel. 722–300–061.

RESTAURACJA zatrudni szefa 
kuchni. N.Sącz, 503–080–192.

SKLEP PAPIERNICZY ul. Naści–
szowska 23, art.szkolne, biuro-
we, ksero, laminowanie. F.VAT. 
Codziennie od 10–17. 
Tel. 508 929 404.

REKLAMA

www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych.

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

Już po raz siódmy Grupa Muszkieterów, zrze-
szająca sieci Intermarché i Bricomarché, or-
ganizuje wraz z Polskim Czerwonym Krzy-
żem kampanię z zakresu honorowego 
krwiodawstwa. 

W jej ramach prowadzone są w całej Pol-
sce zbiórki krwi oraz akcje edukacyjne. 
Krew można oddawać w specjalnych mo-
bilnych ambulansach RCKiK, które poja-
wią się na parkingach przy supermarke-
tach Intermarché i Bricomarché.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców 
miasta do przekazywania tego bezcennego 
daru życia – Podziel się krwią i uratuj życie!

Pobór krwi w Nowym Sączu odbędzie się 
w sobotę 6 września. Krew będzie można od-
dawać w godz. 09:00 – 14:00 w ambulansie 
RCKiK, który stanie na parkingu C.H. EU-
ROPA II Plaza przed supermarketem Inter-
marché. Każdy, kto zdecyduje się na oddanie 
krwi otrzyma słodki prezent od PCK, Inter-
marché oraz właściciela marki Milka – Mon-
delez Polska. Wśród krwiodawców rozloso-
wane zostaną również profesjonalne apteczki 
samochodowe. Poborowi krwi w Nowym 
Sączu towarzyszyć będą dodatkowe atrak-
cje, a wśród nich pokazy pierwszej pomo-
cy oraz kącik zabaw dla dzieci z konkursem 
plastycznym. 

Podziel się krwią w Nowym Sączu

EDUKACJA.  Cloud Academy, nabór 
studentów ze Wschodu i rozwój Mia-
steczka Multimedialnego – między 
innymi w tym Wyższa Szkoła Biznesu 
– NLU w Nowym Sączu widzi szan-
sę na utrzymanie się na rynku uczel-
ni wyższych. – Jestem przekonany, 
że jesteśmy już po okresie schyłko-
wym, kiedy szorowaliśmy brzuchem 
po dnie – mówi Krzysztof Pawłowski, 
prezydent WSB. 

Dwa lata temu media podały in-
formację, która zapowiadała, że za 
trzy lata w Polsce z uwagi na niż 
demograficzny może zniknąć 200 
z 300 szkół niepublicznych. Czy taki 
scenariusz grozi sądeckiej uczelni? 
Prof. Leszek Sosnowski, pełniący 
obowiązki rektora WSB–NLU, ka-
tegorycznie zaprzecza:

– Edukacja jest towarem, a je-
śli podchodzimy do tego jak do in-
teresu, to utrzymają się szkoły, 
które dają najlepszą ofertę. Bez-
względnie jestem przekonany, 
że nasza będzie należała do tych 
bardzo dobrych i zapewni nam 
istnienie, działanie i kontynuację 
na rynku – mówi profesor filozo-
fii. Przyznaje, że skończyły się wiel-
kie idee kształcenia dla czystej wie-
dzy, poznania. 

– W tej chwili wiedza jest towa-
rem, bo ma zapewnić, na co teraz 
każdy po zakończeniu studiów liczy, 
pracę – stwierdza. 

– A jeśli wiedza jest towarem, 
to uczelnie stają się po części fir-
mami – dodaje Krzysztof Pawłow-
ski, tłumacząc tym ostatnie kłopoty 
finansowe, z jakimi musi się zmierzyć 
sądecka uczelnia. – Nawet najlepsze 
firmy przeżywają okres schyłkowy 
i WSB w ubiegłym roku była w takim 
momencie – przyznaje prezydent. 
– Ale jestem przekonany, że jesteśmy 
po tym okresie, kiedy szorowaliśmy 
brzuchem po dnie. 

Odbić się od dna ma pomóc 
nowy produkt, jaki oferuje uczel-
nia – CloudA (skrót od Cloud Acade-
my – chmura edukacyjna), czyli no-
watorski model studiowania przez 
Internet. 

– Claud Academy daje możliwość 
studiowania na odległość – wyjaśnia 
Artur Kornatka, asystent w Zakła-
dzie Metod Programowania Wydzia-
łu Nauk Społecznych i Informatyki 
WSB–NLU. – Zapisując się na stu-
dia, kandydat wybiera, czy chce stu-
diować w modelu tradycyjnym czy 
CloudA, który pozwala na uczest-
niczenie w wykładach z dowolnego 
miejsca podłączonego do Internetu, 
przez komputer, telefon czy tablet. 

Student może uczestniczyć w za-
jęciach online, na żywo, jak i offline, 
bowiem po 10 minutach od wykła-
du, nagranie z niego jest zapisywane 
i udostępniane na platformie e–lear-
ningowej, do której każdy uczący się 
ma dostęp. 

– Jesteśmy jedyną uczelnią w Pol-
sce, która transmituje zajęcia wie-
lostrumieniowo – mówi Kornatka, 
wyliczając, że student ma możliwość 
oglądania wykładu obserwując jed-
nocześnie cztery obrazy: z kamery 
filmującej wykładowcę, uczestników 
wykładu, trzecie źródło to prezen-
tacja wykładowcy, czwartym może 
być widok z komputera wykładowcy. 

– System CloudA pozwala rów-
nież na kontakt z wykładowcą 
na dwa sposoby – przez czat, a tak-
że podniesienie wirtualnej ręki. Pro-
wadzący, widząc ją na swoim kom-
puterze, może odblokować mikrofon, 
udzielając głosu studentowi, którego 
fizycznie nie ma na wykładzie – wy-
jaśnia Kornatka. 

Oprócz tego dzięki systemowi Clo-
udA student ma stały dostęp do aktu-
alności, komunikatów, harmonogra-
mu, wszystkich materiałów z zajęć, 
dziennika ocen, wirtualnego indeksu, 
może przesyłać zadania, brać udział 
w wirtualnych dyskusjach itd.

Wielostrumieniowe nagrania 
oraz wszystkie te funkcje są do-
stępne również dla studentów, któ-
rzy wybiorą tradycyjny model stu-
diów. Niemniej oni są już zobligowani 
do bezpośredniego uczestnictwa we 
wszystkich zajęciach. 

– Cały proces edukacji w mode-
lu Cloud Academy może odbywać 
się na odległość, jednak jest taki 
moment – i wynika on z przepisów 

– kiedy student musi się pojawić 
na uczelni – czas egzaminów, sesja 
– zaznacza rektor. 

W modelu CloudA można studio-
wać na wszystkich kierunkach ofe-
rowanych przez WSB–NLU: informa-
tyka, zarządzanie, psychologia oraz 
politologia. W tym momencie zain-
teresowanych tym modelem studio-
wania jest 60 osób. Pod koniec sierp-
nia wszystkich kandydatów, którzy 
są zdeklarowani – to znaczy doko-
nali już pierwszych opłat – by stu-
diować w WSB–NLU, było 200, czyli 
o 50 więcej niż w analogicznym okre-
sie roku ubiegłego. 

– To dla nas komfortowa sytu-
acja, bo zapowiada, że wrzesień bę-
dzie zdecydowanie lepszy. Zwykle 
nabór przed samym październikiem 
jest o 70 procent większy – mówi 
rektor, podkreślając, że powyższe 
dane nie uwzględniają zgłoszeń osób, 
które chcą uczestniczyć w kursach 
doszkalających, jakie uczelnia oferu-
je maturzystom, którym nie powio-
dło się na egzaminie. 

Nabór wewnętrzny jest dla uczel-
ni najważniejszy, ale władze szkoły 
zdają sobie sprawę, że, by utrzymać 
się na rynku, trzeba również zadbać 
o ten zewnętrzny. A ponieważ coraz 
więcej osób ze Wschodu chce studio-
wać w Polsce…

– …I my chcemy mieć swój 
udział w tym rynku – mówi prof. 
Sosnowski. 

Od października studia na WSB–
NLU ma rozpocząć 50–osobowa 
grupa z Kazachstanu, być może po-
większy się do 70. Przyjazd na prak-
tyki zapowiadają także studenci 
z Ukrainy. 

– W tej chwili podpisywali-
śmy również umowy z Białorusią, 
z uczelniami, które są zaintereso-
wane systemem CloudA. Podpisa-
liśmy także umowę na grupę stu-
dentów z Iraku, którzy rozpoczną 
u nas naukę języka angielskiego, 
po to, by móc później studiować 
– wylicza rektor. 

Na razie uczelnia nie zamierza 
wprowadzać nowych kierunków 
studiów, poszerzając ofertę tych, 
które już istnieją. Nowością mają być 
specjalizacje na psychologii, m.in. 
wprowadzona zostanie psycholo-
gia zarządzania. Wielkie nadzieje po-
kładane są również w rozwoju Mia-
steczku Multimedialnego. Według 
założonego przez informatyków 
WSB celu, w którego osiągnięcie 
mocno wierzą, jedno skrzydło Bra-
inville ma zostać zagospodarowa-
ne przez firmę – wykreowaną przez 
uczelnię – która będzie świadczy-
ła szerokie usługi informatyczne…

  (KG)
Wykorzystano fragmenty rozmowy 

dla Regionalnej Telewizji Kablowej 
Wojciecha Molendowicza 

z dr. Krzysztofem Pawłowskim 
i prof. Leszkiem Sosnowskim 

WSB–NLU oferuje studia w chmurze

Bałkańskie rytmy 
w Barcicach 

Żywiołowa muzyka, 
warsztaty dla dzieci, 
ale przede wszystkim 
wspaniała atmosfera 
– oto, co czekało 
na uczestników Pannonica 
Folk Festival. Już po raz 
drugi, w Barcicach, 
w szczerym polu odbyła 
się impreza, która zyskuje 
coraz większe grono 
sympatyków. Publiczność 
przyciągają  bałkańskie 
rytmy. 

Więcej na dts24.pl 
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MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

REKLAMA

– W lipcu życie odbiera sobie czło-
wiek, dla którego nie było rzeczy nie-
możliwych. Tydzień temu sądecka po-
licja ujawnia kolejne tragedie: 17–latki 
z Nowego Sączu i 20–latka z Mystko-
wa. Ich rodziny pozostają z pytaniem: 
Dlaczego? Czy w ogóle istnieje na nie 
odpowiedź?

– Wiarygodną odpowiedź mo-
głaby udzielić tylko osoba, która się 
na ten krok zdecydowała. Niemniej 
warto się zastanowić nad wpływem 
różnych czynników, zarówno kon-
stytucjonalnych, czyli związanych 
z obciążeniem, pewnymi predys-
pozycjami, jak i doświadczeniami 
wyniesionymi z dotychczasowe-
go życia, z kontaktów w rodzinie, 
w szkole. Trzeba przyjrzeć się hi-
storii życia człowieka – co takiego 
wydarzyło się, co pchnęło go w tak 
desperacki czyn. Jak kształtowa-
ła się jego osobowość – cechy de-
strukcyjne, zdolności adaptacyjne, 
odporność psychiczna lub utrwalo-
ne zaburzenia charakterologiczne. 
– Czy takie analizowanie pomoże bli-
skim otrząsnąć się po tragedii?

– Na pewno nie, ale tego nie da 
się uniknąć. Ludzie zadają sobie 
to pytanie, często obwiniając siebie 
za to, co się stało. Niemniej wiedza 
człowieka, po takim dramatycz-
nym zdarzeniu, jest inna niż przed. 
Nie mieliśmy wszystkich potrzeb-
nych informacji, by w danym mo-
mencie inaczej się zachować. To do-
tyczy nie tylko samobójstw, ale 
i wszelkich wypadków i wydarzeń. 
Gdybym wiedział, że w tej drodze 
jest dziura, czy jechałbym tędy, by 
w nią wpaść? 
– Zaraz po: „Dlaczego?” rodzi się 
kolejne: „Czy można było temu 
zapobiec?”.

– Ważny jest klimat, w którym 
człowiek dorasta, jest wychowy-
wany, żyje. Im więcej życzliwości 
w kontaktach międzyludzkich, zro-
zumienia, otwartości na różne pro-
blemy, tym łatwiej temu zapobiec. 
– Co jednak w sytuacji, gdy na swoje 
życie targa się człowiek przez wszyst-
kich postrzegany jako otwarty, speł-
niony. To on był oparciem dla bliskich…

– Być może w którymś momen-
cie nastąpiło wyczerpanie, a bli-
scy nie zauważyli, że on również 
potrzebuje pomocy. A być może 
odezwała się biologia. Jeżeli w ży-
ciu człowieka wszystko jest udane, 
w miarę szczęśliwe, tym większe 
jest prawdopodobieństwo wpły-
wu obciążeń biologicznych. Czę-
sto jednak osoba silna, mocna psy-
chicznie, gdy zaczyna odczuwać 
dyskomfort, ma większe trudno-
ści, by zwrócić się o pomoc. Na tym 
zresztą oparta jest ideologia telefo-
nów zaufania. Odciągnięcie choćby 
na chwilę od dramatycznej decyzji, 
pozwala jej zapobiec. 
– Czy w takim razie można stworzyć 
wytyczne, jakie zachowania, „sygnały” 

zauważane u bliskich, mogą być po-
czątkiem ich myśli samobójczych… ?

– Inaczej wygląda to w przy-
padku kobiet, inaczej u mężczyzn. 
Kobiety bardziej reagują depresją, 
wycofaniem się, smutkiem, stąd 
łatwiej zauważyć, że coś jest nie 
tak. Mężczyźni natomiast częściej 
uciekają w stronę alkoholu, środ-
ków psychoaktywnych, by zama-
skować swoją bezradność, smu-
tek, depresję. Za wszelką cenę chcą 
pokazać sobie i innym, że są silni, 
twardzi, „męscy” i zachowują się 
zgodnie z tym fałszywym stereoty-
pem. Czy można wskazać sygnały? 
Jeżeli znamy daną osobę i zauważa-
my zmiany w jej zachowaniu: jest 
albo smutniejsza niż zwykle, albo 
przesadnie wesoła i zaczyna pro-
wadzić beztroski tryb życia – czy 
wiemy, że w jej życiu wydarzyło 
się coś, co może mieć wpływ na jej 
załamanie się, trzeba być przy niej 
blisko. Przy czym trzeba wiedzieć, 
że trudne momenty są subiektyw-
ne. Dla nas może to być mało istot-
ne, a dla niej bardzo ważne. Inaczej 
przeżywa niepowodzenie szkolne 

młody człowiek, inaczej dorosły 
z perspektywy swojego życia. Ina-
czej radzi sobie z krytyką dojrza-
ła osoba, a inaczej ktoś, kto jeszcze 
nie ma wypracowanych mechani-
zmów obronnych. 
– W ubiegłym roku w Polsce odebra-
ły sobie życie 903 kobiety i 5193 męż-
czyzn. Skąd taka różnica między ko-
bietami a mężczyznami? 

– Zmienia się wzorzec kobie-
ty i mężczyzny. Kobiety stają się 
bardziej odpowiedzialne, ale pa-
trzą na swoich bliskich, kierując się 
ich dobrem, podkreślając, że mają 
dla kogo żyć. Mężczyźni natomiast 
podchodzą do tego pod kątem wła-
snej wartości, poczucia własnego 
ego. Żyjemy w czasach, które sta-
wiają przed nami wiele wyzwań 
– trudno jest utrzymać rodzinę, za-
dbać o dom. Mężczyźni często do-
chodzą do wniosku, że skoro nie 
są w stanie temu sprostać, muszą 
się wycofać. A to nie jest właściwa 
droga. Na to, jak już wspomniałam, 
bardzo często nakładają się proble-
my alkoholu czy narkotyków. Męż-
czyzn ponadto trudno przekonać 

do skorzystania z porad specjali-
stów. Uważają, że sami sobie pora-
dzą i niestety w którymś momen-
cie przeceniają swoje siły…
– Media coraz częściej donoszą o sa-
mobójstwach nastolatków. Czasem 
podawany powód odebrania sobie ży-
cia bywa – właśnie jak Pani zauwa-
żyła, z perspektywy dorosłego – zu-
pełnie błahy: problemy w szkole, 
niespełniona miłość. Może problem 
tkwi, w czym innym? Może w wy-
chowaniu? Wychowujemy dzieci co-
raz mniej odporne psychicznie? Może 
„twardy chów” naszych rodziców, 
dziadków nie był taki zły?

– W tej chwili zmieniła się sy-
tuacja w szkołach. Nie ma prak-
tycznie niepromowania uczniów 
do następnej klasy, unika się ocen 
niedostatecznych, a wrażliwość 
ucznia przesuwa się na samą opi-
nię o nim. Nie na ocenę, ale na to, 
co ktoś powiedział, jak ktoś spoj-
rzał. Po drugie, modne stało się 
tak zwane wychowanie bezstre-
sowe. Jeżeli dziecko przez wiele 
lat nie ma styczności ze stresem 
i nagle po wielu latach spotyka się 
z sytuacją stresową, burzącą jego 
konstrukcję psychiczną, reaguje sil-
niej. Po trzecie, rośnie tempo życia 
i impulsywność, rośnie więc rów-
nież impulsywność reakcji mło-
dych ludzi – zwłaszcza w okresie 
buzowania hormonów. Do tego do-
chodzi jeszcze cały kontekst spo-
łeczny. Dziś mamy wiele rozbitych 
rodzin, patologii społecznych… Po-
wszechna jest presja na rywalizację, 
autoprezentację nierzadko w sty-
lu egoistycznym (Liczę się tylko ja, 
muszę być najlepszy), nawet kosz-
tem zdrowia, rodziny, przyjaciół.
– Do tego należy dołączyć jeszcze 
kontekst medialny, przede wszystkim 
internet…

– A ten podsuwa młodym nawet 
dokładne instrukcje, jak się zabić. 
Przerażać może również wszech-
obecne zjawisko hejtingu. Dlate-
go tak ważna jest bliskość rodzica 
z dzieckiem, rozmowa, ale spokoj-
na, bez ubliżania, krzyku, presji. 
– Sądecka Fundacja Tarcza po ostat-
nich tragediach podała: „Mamy 
w kraju już niemal dwa razy więcej 
samobójców niż ofiar wypadków dro-
gowych. Mamy w Polsce więcej sa-
mobójstw niż zabójstw. Różnica po-
lega na tym, że z prewencją zabójstw 
i skutków wypadków drogowych wal-
czy cały sztab ludzi i kilka potężnych 

instytucji. Prewencji samobójstw nie 
ma w Polsce wcale. A jeśli jest taka, 
o której nie wiemy – nie działa”. Czy 
„prewencja samobójstw” jest w ogóle 
możliwa? Jak miałaby wyglądać?

– Przede wszystkim należy 
zwiększyć sieć działających porad-
ni, które świadczą pomoc psycho-
terapeutyczną, stworzyć mocną 
kadrę psychoterapeutów i uczy-
nić bardziej dostępnym telefon 
zaufania. W Nowym Sączu ist-
niał taki dla młodych, ale kilka lat 
temu został zlikwidowany pod-
czas przeprowadzki Poradni Psy-
chologiczno–Pedagogicznej z uli-
cy Kościuszki na Broniewskiego. 
Ponadto po przejściu na emery-
turę jedynego psychiatry dziecię-
cego zlikwidowano też Poradnię 
Zdrowia Psychicznego dla Dzie-
ci i Młodzieży (brak kontraktu 
z NFZ). Co jeszcze należy zrobić? 
Dbać o zdrowe relacje społeczne. 
Jeżeli mamy chore społeczeństwo, 
mamy chorą młodzież i przypad-
ki dramatyczne. A patologia spo-
łeczna jest duża. Hitler zakładał, 
że jak spożycie alkoholu sięgnie 5 
litrów statystycznie na osobę, na-
stąpi biologiczne wyniszczenie na-
rodu. Tymczasem w pewnym mo-
mencie w Polsce ono sięgnęło 11 
litrów. Poza tym, jak porówna-
my wyniki badań w amerykań-
skich testach uzależnień polskich 
pacjentów, to prawie wszyscy ła-
pią się na patologię. To wskazu-
je, jak bardzo chorym społeczeń-
stwem jesteśmy. 
– Tragedii nie udało się uniknąć. Teraz 
trzeba pomyśleć o tych, którzy żyją, by 
uniknąć podobnych wypadków… Jak 
pomóc bliskim samobójcy?

– Na pytanie: „Czy ja mogłem/
am coś zrobić?” trzeba sobie uczci-
wie odpowiedzieć. Czy mając taką 
wiedzę, jaką mam teraz, mogłem/
am pomóc? A co teraz można zro-
bić? Przede wszystkim być blisko 
siebie. Możemy zrobić coś dla ży-
jących, dla siebie – choćby unikać 
takiego stylu bycia, jaki doprowa-
dził kogoś dla nas ważnego do tra-
gedii. Powinniśmy wyciągać wnio-
ski z doświadczeń innych ludzi, ale 
także literatury, filmu, sztuki. Nie 
jesteśmy w stanie cofnąć tego, co się 
stało, ale możemy zrobić jeszcze 
wiele dobrego dla innych. 
– Rodziny samobójcy są obligatoryjnie 
objęte opieką psychologa?

– Obligatoryjnie nie. Lekarz ro-
dzinny może skierować na psychote-
rapię, ale by się dostać do psychologa 
trzeba czekać w kolejce kilka miesię-
cy, nawet do roku. I to jest następny 
dramat – system, który nie zapew-
nia natychmiastowej, kompleksowej 
opieki… Stosunkowo łatwo można 
uzyskać leki, a ich długotrwałe za-
żywanie grozi powikłaniami w for-
mie uzależnianie lekowego. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Być blisko siebie 
ROZMOWA  z MARIĄ WAWSZCZAK, psychologiem klinicznym 
i psychoterapeutką w Centrum Medycznym Batorego w Nowym Sączu
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 
OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 

z automatem. 

2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 

e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 

e-mail: zielona@tomexokna.pl

ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 

e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 

tel. 18 264 88 59, 

e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 

tel: 013 445 23 29, 

e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 

e-mail: krosno@tomexokna.pl

Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 

e-mail: gorlice@tomexokna.pl

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

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

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach
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34. rocznica podpisania 
Porozumień Gdań-
skich obchodzona 

w minioną sobotę w Nowym Są-
czu, ku zdziwieniu wielu uczestni-
ków spotkania pod pomnikiem „S”, 
odbywa się bez udziału długoletnie-
go lidera „S” Andrzeja Szkaradka. 
Mowę wygłosiła Maria Zielińska–
Gorzula, która, jak się okazało, jest 
kierownikiem Delegatury Regional-
nej. Objęła zatem schedę po Szka-
radku. Po człowieku oddanym „S” 
od 34 lat... I zapewne do końca życia. 
W jednej z wypowiedzi publicznych 
Szkaradek wyraził się, że z rezygna-
cją z działalności nosił się od listopada 
zeszłego roku, a poza tym od paru lat 
jest na emeryturze. Andrzej Szkara-
dek ówczesny pracownik Nowomagu 

szerzej w Nowym Sączu dał się po-
znać 19 października 1980 r. pod-
czas wizyty Lecha Wałęsy, wtedy 
przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. 20 października 
1980 r. rozpoczął w Sączu działalność 
18–osobowy Komitet Koordynacyj-
ny. Jego zarząd tworzyli Czesław 
Dąbrowski (ZNTK, przewodniczą-
cy, Leszek Broda (Nowomag), Grze-
gorz Sajdak (SZEW), Jerzy Gwiżdż 
(Wojewódzka Spółdzielnia Mieszka-
niowa). Komitet ten podlegał Mię-
dzyzakładowemu Komitetowi zało-
życielskiemu NSZZ „S” w Krakowie, 
który w Nowym Sączu reprezentował 
w ramach Komitetu Koordynacyj-
nego Andrzej Szkaradek a obok nie-
go Józef Jarecki (ZNTK), Jan Budnik 
(WSM), Jerzy Wyskiel (WPK), Józef 
Grzyb (PKS).

Mój Boże! Gdzie są ci ludzie, te fir-
my sprzed 34 laty. Wielu z tych wspo-
mnianych osób znalazło się na czar-
nej liście Andrzeja Szkaradka, jako 
tajni współpracownicy Służby 
Bezpieczeństwa.

J edynym hitem minio-
nego weekendu, z jakim 
Sądecczyzna przebiła się 
do ogólnopolskich me-

diów, jest informacja o mordobi-
ciu na wiejskim weselu. Świat cha-
mieje. Kiedyś wiadomość o tym, 
że ktoś się z kimś pobił z powo-
du butelki wódki interesowała 
wyłącznie chamów. Dzisiaj in-
teresuje wszystkich. No prawie 
wszystkich. Mnie by zupełnie nie 
zainteresowała, wszak jest tyle 
ciekawszych rzeczy do czytania. 
Na szczęście m.in. gazeta.pl, po-
ważny – wydawałoby się – portal, 
zadbała, żeby przeczytali nawet 
ci, którzy słabo interesują napa-
rzankami na weselach, dyskote-
kach i potańcówkach w remizie. 
„15 osób rannych!” – krzyczy in-
ternetowy serwis dużej ogólno-
polskiej gazety. Czyli co? Autobus 
pełen weselników spadł w prze-
paść do Dunajca? Nic z tych rze-
czy! Po prostu ktoś komuś dał 
po twarzy, bo jeden chciał się na-
pić wódki, a drugi nie miał mu 
ochoty stawiać. Na dobrą sprawę 
nie bardzo wiadomo, kto komu 
przywalił. Zagadka jest na tyle pa-
sjonująca, że inna gazeta wydele-
gowała do romskiej osady specjal-
nego wysłannika, który ustalił, 
że „to nie my zaczeli, ino oni”. Tym 
sposobem świat obiegła sensacyj-
na informacja, że – cytuję: „jeden 
z Polaków bez powodu uderzył 15–
letniego romskiego chłopca, ko-
piąc go najpierw w nogę”. No i tym 
żył świat, upewniając się w prze-
konaniu, że Sądecczyzna to takie 
miejsce, gdzie ludzi leczy znachor, 
a ci, których nie udało się wyle-
czyć, naparzają się o butelkę we-
selnej wódki. Nic ciekawszego się 
tu nie dzieje.

Idę o każdy zakład, że pokręt-
ny i wydumany przebieg bijatyki 
(przepychanki?) w Maszkowicach, 
przeczytało dużo więcej rodaków, 
niż najsłynniejszy literacki opis 
weselnego mordobicia w litera-
turze polskiej. Kto więc nie czytał 
opowiadania Sławomira Mrożka 
„Wesele w Atomicach”, ma jedy-
ną i niepowtarzalną okazję sięgnąć 
po majstersztyk, który przeszedł 
do legendy. Służymy fragmentem:

„ (…) Ale już gwałt się podniósł 
i rwetes, i na środku izby zaczęły 
szybko wyrastać ogromne niebie-
skie paprocie — zwyczajna rzecz 
przy wzmożonej radioaktywności 
w zamkniętym pomieszczeniu. Już 
i inne rakiety latać zaczęły, jeden 
tylko Bańbuła zachował przyzwo-
itość i konwencjonalnie rżnął no-
żem. Wtem gwizd ostry się rozległ. 
To gospodarz, widząc, że inaczej 
gości nie uspokoi, skoczył do do-
mowego rezerwuaru, odkręcił ku-
rek i gazy bojowe na izbę puszcza-
jąc, rozpoczął zakażanie”.

Coś tu jeszcze można dodać? No 
może jedynie to, że głupota ludz-
ka i naginanie informacji do gustu 
czytelnika nie jest wyłącznie naszą 
specjalnością. Cały świat tak ma. 
Stosunkowo niedawno całkiem 
poważna telewizja z powagą po-
informowała, że w jakimś afrykań-
skim państwie z powodu osunięcia 
się ziemi zginęło 200 osób. Zginę-
li i amen. Nieporównywalnie wię-
cej bezcennego czasu antenowego 
poświęcono bogato udokumento-
wanej filmowo relacji z Kalifornii, 
gdzie zatrzęsła się ziemia. Efekt? 
Jedna pani ze złamaną nogą trafi-
ła do szpitala, ale rozbiło się kilka 
tysięcy butelek doskonałego ka-
lifornijskiego wina. Cóż za niepo-
wetowana strata – ubolewali przed 
kamerą fachowcy. Po tak przyrzą-
dzonym serwisie informacyjnym 
nie pozostaje nic innego jak tylko 
urżnąć się w trupa. Oczywiście nie 
kalifornijskim winem, bo się po-
rozbijało, a niedobitki będą dzięki 
temu bardzo drogie, ale zwyczaj-
ną weselną wódką z Maszkowic. 
Może coś jeszcze zostało młodej pa-
rze w bagażniku?

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Wesele w Maszkowicach, 
wesele w Atomicach
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Ciche zejście ze sceny?
W 2007 r. na łamach „Dziennika Pol-

skiego” po przestudiowaniu swoich akt 
w Instytucie Pamięci Narodowej opubli-
kował swoje spostrzeżenia i listę osób, któ-
re donosiły na niego. Był wręcz zdumiony 
ogromną liczbą osób, które ponoć go zna-
ły i wiedziały o nim wiele. Jak wspominał, 
gorzka to była dla niego lektura, a najbar-
dziej zabolało go to, że wśród kapusiów 
znalazł się najlepszy kolega, którego dziec-
ko trzymał do chrztu. Wielu Szkaradko-
wi miało za złe, że grzebie w życiorysach, 
w przeszłości, zamiast skupić się na teraź-
niejszości, kiedy jest bezrobocie, likwida-
cja zakładów.

Tym osobom Szkaradek publicznie od-
powiedział – dla zwykłej ludzkiej przy-
zwoitości i uczciwości powinniśmy poznać 
nazwiska ludzi, którzy tworzyli tamten 
system i którzy z nim współpracowali.

 Być może ta bezkompromisowość, szu-
kanie słabości ludzkich w nie zawsze wia-
rygodnych esbeckich papierach sprawiła, 
że od szefa delegatury „S” odsuwało się przez 
ostatnie lata wielu „towarzyszy broni” nie 
tylko z lat pionierskiej „Solidarności” 1980–
1981, ale tych którzy budowali nową demo-
krację w 1990 r. w Nowym Sączu.

Z drugiej strony, wielu działaczy „S”, 
tych ze starej gwardii i tych młodszych, 
mogło mu zazdrościć kariery politycznej, 
jaką niewątpliwie zrobił w wolnej Polsce. 

Nie łączyłbym ściśle jego decyzji o za-
przestaniu kierowania delegaturą „S” 
z ujawnieniem rzekomej współpracy z SB 
Kazimierza Pazgana tuż przed nadaniem 
mu tytułu Honorowego Obywatela miasta 
Nowego Sącza. To raczej zmęczenie działal-
nością związkową w sytuacji, kiedy gene-
ralnie w kraju rządzący przestali się liczyć 
ze związkami zawodowymi. Brutalnie mó-
wiąc związkowcy biją głową w mur obo-
jętności pracodawców i, co zastraszające, 
przy obojętności społeczeństwa. Kto chce 
dzisiaj słuchać szefa „S” Piotra Dudę, a tym 
bardziej Andrzeja Szkaradka? To smutna 
konstelacja, gdyż „S” potrzebna jest wy-
łącznie politykom prawicowym do roz-
prawy z rządami Platformy Obywatelskiej.

Dlatego też Szkaradek został szefem 
kampanii wyborczej PiS przed obecnymi 
wyborami samorządowymi, chociaż nie 
jest członkiem tej partii.

Czy to jest jego ciche zejście ze sceny 
politycznej nie tylko o zasięgu lokalnym 
– czas pokaże.

We współczesnej historii Nowego Sącza 
zapisał dramatyczny rozdział. Teraz czas, 
by może zaczął pisać wspomnienia, bo ma 
naprawdę o czym.
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LUDZIE.  Rozmowa z inż. Dorotą 
Staroń, członkinią Koła Łowieckiego 
„Jaworzyna” w Muszynie

– Co by Pani powiedziała wszystkim, 
którzy robią łowiectwu, myślistwu złą 
prasę?

– Pamiętajmy, że to nie tylko wy-
prawy z bronią do lasu, ale całorocz-
na ciężka praca – jak na roli. Dba-
nie o poletka łowieckie, sianokosy, 
dokarmianie zimą. Mamy również 
wiele tradycji, które stale podtrzy-
mujemy. Niestety muszę wrzucić 
kamyczek do ogródka mediom, za 
to, że wciąż zbyt mało mówi się o roli 
i sensie łowiectwa. Jeśli jest już ja-
kiś ciekawy program, na przykład 
w telewizji, to o niedogodnej porze. 
– Panuje opinia, że myśliwy strzela 
do wszystkiego, co się rusza...

– To skrajnie nieżyczliwe zdanie. 
Co roku opracowywane są nowe 
plany łowieckie, których musimy 
ściśle przestrzegać. Monitorowa-
niem każdego odstrzału zajmuje się 
Łowczy. Poza tym trofea łowieckie 
zwierzyny płowej – wieńce, parost-
ki – oceniane są co roku w nadle-
śnictwie. Za źle wykonany odstrzał 
grożą kary regulaminowe.
– Prezes koła, Henryk Frycz mówił, 
że polowanie to jedynie pięć procent 
pracy myśliwego...

– Tak, jak już wcześniej wspo-
mniałam, praca myśliwego jest 
ściśle związana z gospodarką ło-
wiecką. I sprawdza się tu przy-
słowie: Jak nie wyhodujesz, to nie 
zapolujesz.
– Członkiem koła jest maratoń-
czyk Henryk Szost. Jego kondycja się 
przydaje?

– Na pewno, dobra kondycja 
przydaje się każdemu myśliwe-
mu ze względu na warunki pa-
nujące w naszym obwodzie ło-
wieckim. Ukształtowanie terenu, 
zwłaszcza zimą, utrudnia dotarcie 
do łowiska.
– Skąd u Pani to niecodzienne dla ka-
biet zamiłowanie?

– Świętej pamięci Henryk Kocio-
łek, strażnik leśny, myśliwy i przy-
jaciel domu, rozbudził w nas pasję 
– to on pokazał nam piękno ło-
wiectwa, a zresztą z wykształcenia 

jestem inżynierem. Ukończyłam 
kierunek technika rolnicza i le-
śna na Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie.
– Sporo czasu spędza Pani w kniei?

– Tak. To wspaniała przygoda. 
Obcowanie z naturą, doglądanie 
łowisk, opieka nad zwierzyną; daje 
to mnóstwo satysfakcji i uczucie 
spełnienia. Moje najciekawsze tro-
feum to wieniec jelenia z utrąco-
ną tyką, podczas rykowiska, a naj-
bardziej emocjonująca przygoda 
jest związana z jednym z moich 
pierwszych polowań. Uczestniczy-
łam wtedy w nagance, a w miocie 
był niedźwiedź.
– Jak do Pani hobby podchodzi mąż? 

– Również interesuje się łowiec-
twem, obecnie jest na stażu w na-
szym Kole Łowieckim "Jaworzyna" 
i ubiega się o przyjęcie.

Rozmawiał (BOG)

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

informuje, że Gmina Stary Sącz

realizuje projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”

W ramach projektu zakupiono i przekazano 140 zestawów komputerowych z drukarkami 

i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz 44 zestawy komputerowe 

dla 11 jednostek podległych Gminie Stary Sącz.

Wartość projektu: 1 047 404,00 zł

Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł

Środki krajowe 157 110,60 zł

www.wykluczenie.stary.sacz.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA
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Dama z flintą

Koło Łowieckie „Jaworzyna” z Muszyny obchodzi w tym roku swoje 60–
lecie. Początki działalności koła związane są z osobą inż. Michała Witow-
skiego, leśnika, wielkiego miłośnika przyrody, leśniczego Tadeusza Pe-
trowicza, insp. Ludwika Dudkiewicza, leśniczego Wojciecha Błońskiego, 
Michała Kmietowicza, Piotra Lubiaka, Michała Gruceli i Leszka Barszcza. 
Obecnie prezesem jest Henryk Frycz. Koło gospodaruje na około 7 tys. ha 
w rejonie Gór Leluchowskich od Szczawniczka po grzbiet Jaworzyny i liczy 
47 osób (w tym dwie panie).
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Tym razem gorąco był oklaskiwa-
ny w nowosądeckim magistracie 
przez licznie zgromadzoną pu-
bliczność. Przypomnieli stare, do-
bre piosenki lwowskie, przed-
wojenne takie, które cudownie 
wpadają w ucho. 

– Zawiesiliśmy swoją działal-
ność w 2006 roku, kiedy utraci-
liśmy dosłownie dach nad głową 
– mówi Jerzy Kotarba, kierownik 
zespołu. – W tym roku Dom Ro-
botniczy został zamknięty i z bra-
ku lokalu rozeszliśmy się po do-
mach, oczywiście o muzyce nie 
zapominając, bo ona nam towa-
rzyszy przez całe życie.

Paradoksalnie, „Romantyczni” 
zawiesili działalność w czasie, kie-
dy władze miasta uhonorowali ze-
spół Tarczą Herbową z okazji 30–
lecia istnienia grupy.

Zespół „Romantyczni” powołali 
do życia pracownicy różnych za-
kładów pracy, muzycy amatorzy, 
którzy znaleźli swoje lokum w sali 
„Praktycznej Pani” Wojewódz-
kiej Spółdzielni Spożywców przy 
ul. Żółkiewskiego. Grupę tworzy-
li wtedy – Elżbieta Szwechłowicz, 
Mieczysław Bańkowski, Mieczy-
sław Głód, Stanisław Janków, Je-
rzy Kotarba, Józef Kutyba, Henryk 
Majeran, Mieczysław Markowicz, 
Tadeusz Nieć, Stanisław Pietrzy-
kowski, Tadeusz Szafarz. Pierwsza 
dwójka to byli uznani soliści, resz-
ta zaś to znakomici muzycy, cho-
ciaż niezawodowcy. Ich repertuar 
był i pozostaje niezmiennie boga-
ty i urozmaicony. Właściwie mogą 
zagrać wszystko – piosenki po-
dwórkowe, pieśni wojskowe i par-
tyzanckie, popularne kiedyś pio-
senki lwowskie, przedwojenne, 
włoskie belcanto. Jednym słowem 
są bardzo wszechstronnymi mu-
zykami u Tadeusza Szafarza – te-
nor zaśpiewa wszystko, a piosenki 
Kiepury w szczególności.

– Przed dwoma laty podczas 
wędrówki po górach spotkałem 
pana Jerzego Kotarbę – wspomi-
na Tadeusz Nieć. – Uradziliśmy, 
żeby może się spotkać i pomuzy-
kować. Tak się też stało. Spoty-
kamy się raz w tygodniu i gramy 

dla siebie. A jeśli nas ktoś zapro-
si na występ, nie odmawiamy. 
Na dłuższe wyjazdy na festiwa-
le, przeglądy już się raczej nie pi-
szemy, bo już mamy swoje lata.

A sukcesów w 30–letniej ka-
rierze zespołu nie brakowało. Jeź-
dzili po kraju i za granicę. Wy-
stępowali z ochotą na sądeckich 
podwórkach i w salach koncerto-
wych. Zawsze i wszędzie byli go-
rąco oklaskiwani za wysoki po-
ziom wykonawczy.

Dzisiaj zespół wokalno–instru-
mentalny „Romantyczni” wystę-
puje w składzie: Anna Buda – wo-
kalistka, Jerzy Kotarba – akordeon 
(gra na nim ponad 60 lat), kie-
rownik zespołu, Tadeusz Szafarz 
– śpiew, harmonijka, Tadeusz Nieć 
– skrzypce, Zenon Janisz – banjo, 
gitara (prowadzi z żoną Ewą zespół 
dziecięcy „Jaskiniowcy”), Mie-
czysław Grucela – banjo, mando-
lina (gra w zespole mandolinistów 
w Piwnicznej–Zdroju), Jan Cele-
wicz – fortepian, Zygmunt Kotar-
ba – gitara basowa, Ryszard Guś-
tak – gitara.

Oprócz znanych szlagierów 
śpiewają i grają też utwory skom-
ponowane przez braci Jerzego 
i Zygmunta Kotarbów. Ich hym-
nem i sztandarowym utworem 
jest piosenka pt. „Myśmy Sąde-
czanie”. Słowa napisał Jerzy Ko-
tarba, muzykę Stanisław Pietrzy-
kowski. Utwór powstał w 1982 r. 
Drugim takim utworem, bez któ-
rego nie obejdzie się żaden wy-
stęp i koncert, to piosenka w cało-
ści autorstwa Jerzego Kotarby pt. 
„Ukochany Nowy Sącz”.

– Chciałbym ją kiedyś przed 
śmiercią usłyszeć na sądeckim 
rynku z głośników przy fontan-
nie – mówi z uśmiechem Jerzy 
Kotarba.

Mimo że głowy posiwiały, lata 
upłynęły, członkowie zespołu 
„Romantyczni” są pełni werwy, 
animuszu i dalszych planów. Ale 
tak to już jest, jeśli niemal co-
dziennie chadzają z panną mu-
zyką pod rękę. Od młodzień-
czych lat...

JERZY WIDEŁ

Z panną 
muzyką 
pod rękę
PASJA.  Po długoletniej przerwie znowu 
w Nowym Sączu koncertuje zespół 
wokalno–instrumentalny „Romantyczni”


