
Świadczenia w ramach umowy z NFZ w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Poniatowskiego 2
j  lekarze specjali ci medycyny rodzinnej  
j  lekarze pediatrzy i interni ci  
j  gabinety szczepie  i zabiegowe  
j  nebulizacje
j  na wietlanie lamp  Zeptera
PORADNIE
- GINEKOLOGICZNO-PO O NICZA 
- STOMATOLOGICZNA 

PORADNIE specjalistyczne w ramach umowy z NFZ
ul. Żółkiewskiego 10 tel.18 444-44-36 i 37
- ALERGOLOGICZNA
- KARDIOLOGICZNA  dla doros ych i dzieci
- NEUROLOGICZNA dla doros ych i dzieci
- OKULISTYCZNA dla doros ych i dzieci
- LECZENIA ZEZA
PORADY TYLKO KOMERCYJNE ul. Żółkiewskiego 10 
- DERMATOLOGIA
- PULMONOLOGIA dla doros ych 

- ZDROWIA PSYCHICZNEGO
- KARDIOLOGICZNA dla dzieci
- ENDOKRYNOLOGICZNA dla dzieci
PORADY komercyjne ul. Poniatowskiego 2 
- LOGOPEDYCZNA  
- PULMONOLOGIA dla dzieci, specjali ci, pulmonolodzy 
dzieci cy
Ponadto wykonujemy badania USG pełny zakres – w tym badania gineko-
logiczne i kobiet w ciąży, kąta zeza,spirometrii, testy alergologiczne, próby 
wysiłkowe, holtery EKG i ciśnieniowe, ECHO serca, Doppler tętniczy i żylny.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM „ Sp.z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 2 tel.18 443-66-90,443-66-94

Proponujemy korzystanie z naszych us ug zarówno w ramach NFZ i komercyjnych

Szczycimy się certyfi katem ISO 9001: 2008 oraz wielkokrotnymi wyróżnieniami DIAMENTÓW FORBESA
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SĄDECKA FIRMA 
OTWORZY 
FABRYKĘ 
W BRAZYLII!
Taki jest plan fi rmy FAKRO, jednak 
potentat w produkcji okien dachowych 
chce uruchomić w Brazylii produk-
cję schodów strychowych. To kolej-
ny element poszerzania działalności 
fi rmy. Na zdjęciu Sebastian Talarczyk 
dyrektor ds. Zarządzania Produk-
tami, twórca segmentu schodów 
strychowych, odpowiedzialny 
za wprowadzanie produktu na 
rynki światowe oraz Brazylijka 
Sheila Carvalho Wierzycka, 
której fi rma powierzyła przy-
gotowanie inwestycji w jej 
rodzinnym kraju.
 Więcej  J Str. 5

R E K L A M A

www.sacz.in – klikasz i wiesz!

 j  Poseł Bronisław Dutka wydał 
na telefon blisko 85 tys. zł. 
J  Str. 2

j  Inwazja kotów na sądeckich 
osiedlach. 
 J Str. 2

j  Śliwowica 
dla kosmonauty.   
 J Str. 3

j  Coraz więcej samobójstw 
w naszym regionie.  
 J Str. 4

j  Niech Ryszard 
Nowak obejmie 
funkcję 
w innym 
rosyjskim mieście 
– nawołuje ZKPN. 
 J Str. 6

j  Cieniawa 
przed 
dylematem 
– kamieniołom 
czy wyciąg 
narciarski? 
 J Str. 7

j  Wielka piłka 
zawitała 
do Limanowej, 
Lechia 
Gdańsk 
wyeliminowana!
 J Str. 15
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Komendant 
dał przykład
Kompletnym brakiem wyczu-
cia wykazali się trzej podchmie-
leni faceci, którzy nocą na stacji 
benzynowej w Marcinkowicach, 
próbowali wyżebrać pieniądze 
od tankującego mężczyzny. Kie-
dy nie pomogły ich nachalne na-
mowy, fundusze na dalszą liba-
cję próbowali zdobyć siłą. Mieli 
pecha, bo zaczepili zastępcę ko-
mendanta sądeckiej policji Rafa-
ła Leśniaka.

Młodszy inspektor, jak sam przy-
znaje, nie musiał nawet stosować 
wyuczonych chwytów samoobro-
ny by obezwładnić napastników. 
Wystarczył mu… zwykły tele-
fon komórkowy, przez który we-
zwał patrol policji. Chwilę później 
było już po sprawie, bo agresyw-
ną trójkę zapuszkowano, a nie-
długo potem postawiono im za-
rzut próby kradzieży przy użyciu 
przemocy. Teraz grozi im od 2 do 
12 lat więzienia.

Tę poglądową lekcję zachowa-
nia w niebezpiecznych sytuacjach 
Rafał Leśniak wykorzystał do ce-
lów szkoleniowych, a komunikat 
poszedł do społeczeństwa:

– Nie można się zgadzać na 
żądania takich ludzi, szczegól-
nie, jak nie ma realnego zagro-
żenia życia lub zdrowia. Trzeba 
powiadomić policję – apelował 
do potencjalnych ofiar takich 
sytuacji.

Zatem obywatelu nie interwe-
niuj sam, wezwij policję. Wybra-
nie numeru alarmowego jest bez-
płatne. (MO)

Wreszcie było głośno o jakimś pośle 
z naszego regionu! To ogromny suk-
ces parlamentaryzmu z okręgu nr 14. 
No i przede wszystkim padł rekord 
trudny do pobicia.

W ostatnim dniu prac Sejmu koń-
czącej się kadencji pierwsze słowa 
w Faktach TVN wypowiedział lima-
nowski poseł PSL Bronisław Dutka. 
A powód do debiutu przed kame-
rami był nie byle jaki. Jak obliczyła 
Kancelaria Sejmu, to właśnie nasz 
poseł wydał przez minione cztery 
lata najwięcej z wszystkich parla-
mentarzystów na rachunki telefo-
niczne. Ile? Blisko 85 tys. zł, a na te-
lefon posła zrzuciliśmy się wszyscy, 
grzecznie płacąc podatki.

– Byłem wielokrotnie wysyła-
ny za granicę, również poza stre-
fę euro, tam bardzo dużo rozmowy 
kosztują, a niestety czasami trze-
ba telefon odebrać – tłumaczył po-
seł przed kamerami, podkreślając, 

że jako przewodniczący sejmowej 
komisji samorządu terytorialnego 
sporo czasu spędza w tzw. terenie, 
a przecież musi mieć jakiś kontakt 
ze światem.

I słusznie, przecież każdy z nas 
lubi sobie podzwonić. Ile jednak 
czasu poseł Bronisław Dutka spę-
dza z telefonem przy uchu, skoro 
jego średni miesięczny rachunek 
to ok. 1770 zł? Przecież każdy uczeń 
w limanowskich szkołach wie, że 
w dobrej promocji można załapać 
się na abonament, w którym za 30 
zł miesięcznie da się pogadać tak, że 
ucho puchnie.

Nieważne. Najważniejsze, że 
poseł Dutka nazwany przez TVN 
„jednym z najmniej znanych po-
słów” wykorzystał swoje pięć mi-
nut w historii i bezpłatny czas ante-
nowy w ogólnopolskiej telewizji. To 
w czasie kampanii wyborczej bez-
cenne. Za wszystko inne można za-
płacić… wiadomą kartą. (DEPUT)

Sądeckie osiedla mieszkaniowe 
borykają się z nietypowym pro-
blemem. Blokowiska opanowały… 
koty. Szczególnie dużo jest ich na 
osiedlu Milenium, gdzie zamiesz-
kują piwnice, śmietniki i wszel-
kie zakamarki. Mieszkańcy zaczy-
nają się bać. Obawiają się, że część 
kociej watahy może być chora na 
wściekliznę.

Według relacji mieszkańców, koty 
są co najmniej uciążliwe – w nocy 
hałasują, a o każdej porze klat-
ki schodowe i piwnice nieładnie 
pachną. Smród jest jednak niczym 
wobec strachu przed wścieklizną. 

Powiatowy inspektor wetery-
narii Mariusz Stein uspokaja, bo 
o takich przypadkach na razie nic 
nie wie, ale uważa, że pladze ko-
tów winni są sami mieszkańcy. 

– Nie domykając okien od 
piwnic lub drzwi klatek scho-
dowych i dokarmiając je, dają 
przyzwolenie na zagnieżdżenie 
się kotów – mówi Stein. – Tym-
czasem zwierzęta te mogą być 
zarażone wścieklizną lub innymi 
chorobami. Niestety, nie może-
my nic z tym zrobić. Nasze kom-
petencje zaczynają się dopiero, 
kiedy któreś ze zwierząt padnie. 
Do tego momentu odpowiedzial-
ność za sytuację ponosi spół-
dzielnia mieszkaniowa i Urząd 
Miasta – tłumaczy Mariusz Stein.

Tymczasem spółdzielnia o ko-
cim problemie nic nie wie, po-
dobnie zresztą jak magistrat. 
Obydwie instytucje obiecały jed-
nak sytuację rozeznać. Tymcza-
sem w Nowym Sączu żartuje się 
już, że obok słynnych „kocich 
plant” będziemy mieć jeszcze ko-
cie osiedle – Milenium. No chy-
ba, że jego mieszkańcy podniosą 
w tej sprawie głośny krzyk, czy-
li… kociokwik.

(WET)

W całej Polsce kampania wybor-
cza w toku, walczące partie walą 
z najcięższych dział, używają wo-
jennej retoryki, a u nas pokojowa 
sielanka. Kampania przypomina ra-
czej rekolekcje z silnymi akcentami 
ewangelizacyjnymi.

Sądecki PiS zarzucił PO, że jej 
kandydat do Senatu w okrę-
gu nr 37 Stanisław Hodorowicz 

wykorzystuje bilbordy podhalań-
skiej PWSZ, której jest rektorem, 
do własnej kampanii wyborczej. 
W myśl starotestamentowej za-
sady ząb za ząb, PO natychmiast 
ripostowała, że oto kandydat PiS 
do Senatu Stanisław Kogut rów-
nież wykorzystuje plakaty Fundacji 
Osób Niepełnosprawnych w Stró-
żach do swojej kampanii. Plat-
forma w swoich rekolekcyjnych 

naukach poszła jeszcze dalej, po-
siłkując się ewangeliczną przypo-
wieścią „Czemu to widzisz drzazgę 
w oku brata...”.

Generalnie kolejny etap sądec-
kiej kampanii wyborczej przebie-
gał na wzajemnym grzebaniu so-
bie w oku w poszukiwaniu jakiejś 
drzazgi. Belka na razie nikomu na 
głowę nie spadła.

(SJ)

Grzebiąc w oku za drzazgą

Czy dzwonił 
do ciebie poseł?

Kocia inwazja



322 września 2011   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

R E K L A M A 

Informacje

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

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

DIAGNOSTYKA:

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

•  USG naczy  
– COLLOR DOPPLER

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

pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

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

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

•  Chirurgia Naczyniowa m.in.
ylaki ko czyn dolnych 

metoda tradycyjna 
i laserowa

•  Chirurgia Urazowo-

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

NZOZ „OSTEODEX” 
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy 

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

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

•  BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:

KR GOS UP, BIODRO-SZYJKA 

KO CI UDOWEJ

OSTEOPOROZA

R E K L A M A 

PROKURATURA.  Limanowska Pro-
kuratura Rejonowa przejęła postę-
powanie w sprawie samobójstwa 
pacjentki oddziału psychiatryczne-
go sądeckiego szpitala. Śledczy ba-
dają doniesienie rodziny 33–lat-
ki o ewentualnym znęcaniu się nad 
nią przez męża, które miało dopro-
wadzić kobietę do podjęcia drama-
tycznego kroku. Sprawdzą także, czy 
personel oddziału dopełnił swoich 
obowiązków.

33–letnia kobieta przebywała 
w szpitalu ponad tydzień. W sobo-
tę 3 września targnęła się na swo-
je życie. 

– Dla mnie i personelu to sytuacja 
naprawdę traumatyczna, tym bar-
dziej, że przydarzyła się pierwszy 
raz. Mamy świadomość, że do takich 
sytuacji dochodzi, ale zawsze usil-
nie próbujemy temu przeciwdzia-
łać – mówił po zdarzeniu ordynator 
oddziału psychiatrycznego nowosą-
deckiego szpitala Paweł Sowa. Jak re-
lacjonuje, personel natychmiast za-
reagował na zaistniałą sytuację, ale 
pacjentki nie udało się uratować. 

Teraz sprawą samobójstwa zaję-
ła się prokuratura. 

– Wpłynął do nas wniosek 
z Prokuratury Rejonowej w No-
wym Sączu o wyłączenie jej z po-
stępowania w tej sprawie – mówi 
Beata Stępień–Warzecha, rzecz-
niczka prasowa Prokuratury Okrę-
gowej. – Prokurator rejonowy 
podnosił we wniosku, że lekarze 
z oddziału psychiatrycznego na 
co dzień współpracują z jego jed-
nostką, a przekazanie postępo-
wania pozwoli uniknąć podejrzeń 
o stronniczość.

Limanowska prokuratura na za-
wiadomienie rodziny pokrzywdzo-
nej prowadzi więc postępowanie 
w sprawie ewentualnego znęcania 
się nad kobietą przez męża. 

– Postępowanie prowadzo-
ne jest też w sprawie ewentual-
nego niedopełnienia obowiązków 
przez personel oddziału psychia-
trycznego – informuje Janina To-
masik z Prokuratury Rejonowej 
z Limanowej.

Jak twierdzi rodzina 33–lat-
ki, jej mąż, niejednokrotnie pod 

wpływem alkoholu, miał regular-
nie znęcać się nad nią. To też miało 
być przyczyną dwóch nieudanych 
prób samobójczych kobiety oraz tej 
ostatniej, skutecznej.

Gdyby prokuratura zgromadzi-
ła przeciwko mężczyźnie dowody 
pozwalające na postawienie mu za-
rzutów, groziłoby mu od dwóch do 
dwunastu lat więzienia. 

– Według poczynionych dotąd 
ustaleń, zmarła nie zostawiła listu 
pożegnalnego. Sprawę będą więc 
opiniować biegli sądowi – mówi 
prokurator Janina Tomasik.

Na razie obciążają go więc jedy-
nie zeznania pogrążonej w żałobie 
rodziny kobiety.

– Rodziny osób, które umie-
rają śmiercią samobójczą często 
składają tego typu zawiadomie-
nia. To zrozumiałe, ale samo za-
wiadomienie jeszcze o niczym nie 
przesądza i nie można z tego ro-
bić sensacji – przestrzega Beata 
Stępień–Warzecha.

(TASS) 
Coraz więcej samobójstw 

w naszym regionie – str. 4.

Sądecka Organizacja Turystycz-
na ma już 10 lat. W Rytrze świę-
towano jej jubileusz, wybierając 
nowe władze – prezesem zo-
stał Edward Bogaczyk, burmistrz 
Piwnicznej–Zdroju – i nagradza-
jąc najbardziej zasłużonych dla 
organizacji.

Pomysłodawcą i twórcą SOT 
był zmarły kilka lat temu Ja-
cek Bugajski, na co dzień or-
ganizacją kieruje jej dyrek-
torka Bożena Srebro. Z okazji 

jubileuszu Srebro otrzymała 
godność honorowego członka 
SOT (na zdjęciu odbiera czer-
wone korale od Leszka Zegz-
dy). Liczni goście podkreślali 
dokonania SOT i ogromne za-
sługi tej organizacji dla rozwoju 
i promocji turystyki w naszym 
regionie. Bardzo długa jest li-
sta inicjatyw i zrealizowanych 
przez SOT programów.

Więcej o 10–leciu SOT 
oraz galerię zdjęć zobacz na 

www.sacz.in

Śliwowica dla kosmonauty
Mirosław Hermaszewski był pierwszym Polakiem w kosmosie, zaś są-
deczanin Piotr Kruk był pierwszym Polakiem, który kilka dni temu zło-
żył kosmonaucie życzenia z okazji 70. urodzin. W imieniu obchodzące-
go 50–lecie działalności klubu modelarskiego „Zefirek”, Kruk podarował 
Hermaszewskiemu butelkę łąckiej śliwowicy i słoik rydzów zbieranych 
w lasach Beskidu Sądeckiego. Jak powszechnie wiadomo taki prezent 
w Warszawie jest zdecydowanie wyżej ceniony niż najdroższa whisky, bo 
sądeckiego zestawu nie można kupić nawet w „Złotych tarasach”. Jak 
się nieoficjalnie dowiedzieliśmy Mirosław Hermaszewski odwzajemnił ży-
czenia, z okazji półwiecza życząc muszyńskiemu „Zefirkowi”, którego jest 
honorowym członkiem, wysokich lotów. Nas jednak najbardziej intere-
sowałaby opowieść generała o tym, jak wygląda Sądecczyzna z kosmosu 
– tak samo jak widziana z samochodu czy może jeszcze lepiej? (LOT)

SMS

Rodzina samobójczyni 
szuka przyczyn tragedii

SOT ma 10 lat
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• 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:

URODA.  Jesienią warto zadbać 
o swoja cerę, by zregenerować ją po 
letnich słonecznych kąpielach, a tak-
że przygotować na pierwsze zimowe 
mrozy. Agnieszka Gieniec właściciel-
ka nowo otwartego Salonu Kosme-
tyki Profesjonalnej „Agness” podpo-
wiada, jakim zabiegom powinno się 
poddać, by nasza skóra nabrała bla-
sku i świeżości. 

Intensywne opalanie się, kąpiele 
w morskiej wodzie czy chlorowa-
nej na basenach powodują, że na-
sza skóra traci swój blask, staje się 
matowa i szorstka. Nierzadko po-
jawiają się na niej również prze-
barwienia posłoneczne. By pozbyć 
się niedoskonałości, najlepiej sko-
rzystać z mikrodermabrazji dia-
mentowej i złuszczania za pomocą 
kwasów owocowych. Profesjonal-
ne wykonanie zabiegów gwarantu-
je salon „Agness”. 

Zabieg mikrodermabrazji dia-
mentowej polega na mechanicz-
nym złuszczaniu naskórka. Jest 
całkowicie bezpieczny, a przy tym 
bezbolesny i polecany niezależnie 
od rodzaju skóry. Dzięki specjal-
nemu urządzeniu wyposażonemu 
w głowicę ścierno–diamentową 
warstwa po warstwie pozbywamy 
się martwego naskórka. Co więcej, 
zabieg ten zmniejsza także blizny 
potrądzikowe, zwęża pory, roz-
jaśnia niewielkie przebarwienia 
i spłyca zmarszczki. Skóra odzy-
skuje swój blask, wyrównuje się 
jej koloryt, jest gładka i odżywio-
na. Mikrodermabrazja polecana 
jest również na ciało, jest skutecz-
na w przypadku rozstępów. Na-
leży pamiętać, iż po zabiegu mi-
krodermabrazji przez około 2 – 3 
dni nie należy się opalać, a twarz 

należy chronić nakładając krem 
z filtrem najlepiej z faktorem po-
wyżej 25. 

Drugim zabiegiem, który war-
to wykonać w okresie jesiennym, 
jest eksfoliacja (złuszczanie) kwasa-
mi owocowymi. Popularny w walce 
z trądzikiem i rozszerzonymi pora-
mi, również zalecany do cery doj-
rzałej i suchej. Zabieg stymuluje od-
nowę komórkową, poprawia gęstość 
i napięcie skóry, ujednolica kolo-
ryt skóry, która staje się rozjaśnio-
na, optymalnie nawilżona i gładka. 
Kwasy AHA polecane są również do 
skóry z przebarwieniami, doskonale 
je rozjaśniając. Najczęściej stosowa-
ne są kwasy: migdałowy i glikolowy 
oraz pirogronowy. 

– Wiele osób po wakacjach za-
uważa niewielkie rozszerzone 
naczynka krwionośne na skórze 
twarzy, są to tzw. teleangiektazje. 
Występują one szczególnie przy 
cerze wrażliwej i naczyniowej. 
Tego typu naczyńka można za-
mykać metodą elektrokoagulacji 
lub też laserem – poleca Agniesz-
ka Gieniec. 

W jej gabinecie kosmetycznym 
również można skorzystać ze spe-
cjalnie skomponowanych zabie-
gów, które wzmacniają i uszczel-
niają naczynia krwionośne. 

– Warto przy tym problemie 
zwrócić uwagę na dietę, która po-
winna być bogata w witaminy K, 
A, C, PP – rutynę, które wzmac-
niają naczynia krwionośne, na-
tomiast wyciąg z kasztanowca, 
arnika usprawnia mikrokrążenie 
– wyjaśnia kosmetolog i zaprasza 
do „Agness”. – Klientom oferujemy 
profesjonalną pomoc, ale i moż-
liwość zrelaksowania się, odpo-
czynku od codziennego zgiełku. 

Zadbaj o swoją cerę jesienią
T E K S T  S P O N S O R O W A N Y 

WAŻNY TEMAT.  Na oddziale psy-
chiatrycznym sądeckiego szpita-
la 33–letnia kobieta targnęła się na 
swoje życie, 50–letni mężczyzna 
powiesiła się nad potokiem w Ry-
trze, pod pociąg na stacji PKP w No-
wym Sączu rzucił się 45–latek. Sta-
tystyki policyjne są przerażające. Co 
roku na Sądecczyźnie kilkadziesiąt 
osób popełnia samobójstwo i nikt 
nie potrafi wytłumaczyć dlaczego?

W 2009 r. w Nowym Sączu i po-
wiecie samobójstwo popełniło 46 
osób, w roku 2010 – 39, w tym 
blisko 30. Sytuacja jest tym bar-
dziej dramatyczna, że co najmniej 
połowa osób, które decydują się 
odebrać sobie życie, jest zdrowa 
psychicznie.

– Wśród sytuacji, które popy-
chają zdrowych psychicznie lu-
dzi do tak dramatycznego kroku 
należy wymienić przede wszyst-
kim bezrobocie, uzależnienia, 
przemoc w rodzinie, brak opieki, 
pogorszenie się sytuacji finan-
sowej… – wylicza socjolog i so-
cjoterapeuta Krzysztof Szymbara.

Wzrost liczby samobójstw nie 
oznacza jednak, że żyje się nam 
gorzej lub że dotyka nas więcej 
nieszczęść. Przyczyna tkwi ra-
czej w spadku naszej odporności 
psychicznej.

– Szczególnie młodzi ludzie nie 
są nauczeni przeżywać porażek, 
bo coraz częściej rodzice chro-
nią ich przed wszelkimi niepo-
wodzeniami. Przez to wyrastają 
oni na ludzi słabych, niesamo-
wicie wrażliwych i nieodpor-
nych na stres – wyjaśnia Krzysz-
tof Szymbara.

Im osoba jest słabsza i mniej od-
porna psychicznie, tym szybciej 
życiowe niepowodzenia prowa-
dzą do depresji, poczucia bezna-
dziejności i utraty nadziei. 

– Bez niej wiele osób nie po-
trafi dalej żyć, planować, a co-
dzienna egzystencja staje się dla 
nich zbyt trudna do udźwignięcia 
– mówi dominikanin ojciec An-
drzej Chlewicki.

Niestety, w sytuacji beznadziej-
nej, samobójstwo wydaje się coraz 
częściej najlepszą formą ucieczki, 
a nawet jedynym możliwym roz-
wiązaniem – i to bez względu na 
to, ile te osoby mają lat, jakiej są 
płci i na jakim poziomie żyją.

– Charakterystycznym jest 
jednak, że prawie wszystkie za-
machy samobójcze mężczyzn, 
kończą się zgonem. Natomiast 
wiele kobiet jedynie usiłuje ode-
brać sobie życie. To ich wołanie 
o pomoc, taki desperacki krzyk 
rozpaczy – mówi Marek Szcze-
pański, negocjator policyjny.

Zdecydowana większość osób 
precyzyjnie planuje zamach na wła-
sne życie, choć bywa i tak, że decy-
zja o ostatecznym kroku pojawia się 
nagle i zupełnie niespodziewanie. 
Do dzisiaj policjanci w Mszanie Dol-
nej wspominają pracownika pie-
karni, który wyszedł rano z pracy 
z siatką pełną bułek na śniadanie dla 
rodziny. Do domu jednak nie trafił 
– powiesił się w bramie po przejściu 
zaledwie kilku metrów.

Ale najczęściej pogrążona w de-
presji osoba wysyła pozornie wy-
raźne sygnały, że myśli o samo-
bójstwie. Niejednokrotnie mówi 
wprost: „zabiję się”, „skończę ze 
sobą”, „nic nie ma sensu”, „nie 
mam po co żyć”. Niestety, lubimy 
bagatelizować takie komunikaty.

– A przecież skoro ktoś tak 
mówi, to znaczy, że rzeczywi-
ście o tym myśli – twierdzi Ma-
rek Szczepański.

Wiele osób przed śmiercią po-
rządkuje swoje życie. Odwiedza 
dawno niewidzianych krewnych 
i przyjaciół, segreguje dokumen-
ty, zamyka sprawy w urzędach. 
W powiecie limanowskim przed 
kilkoma miesiącami targnął się 
na swoje życie mężczyzna, któ-
ry nauczył wcześniej swojego 5–
letniego syna posługiwać się kar-
tą bankomatową. Tym samym 
chciał zabezpieczyć mu material-
ną przyszłość.

Bywa też odwrotnie. Pogrążo-
na w depresji osoba przestaje inte-
resować się tym, co wokół niej się 
dzieje. Nie chce jeść, pić, nie wy-
chodzi z domu, zapomina o higie-
nie osobistej. Nie chce też z nikim 
rozmawiać.

– Nie możemy się na to go-
dzić. Za wszelką cenę trzeba 
przy kimś takim być, rozmawiać 
z nim – podkreśla psychiatra Anna 
Szczepanik–Dziadowicz. 

Nie jest to jednak łatwe. Trze-
ba wykazać się wielką cierpliwo-
ścią i rozsądkiem.

– Problemów drugiej oso-
by zapewne nie rozwiążemy, 
ale możemy wykazać się empa-
tią, współczuciem. Trzeba więc 
przede wszystkim uważnie słu-
chać i pozwolić tej osobie po-
czuć, że to ona jest w rozmowie 
najważniejsza. Nie należy w ta-
kiej sytuacji używać komunika-
tów „ja”, skupiając się raczej na 
komunikatach „ty” – podkreśla 
Marek Szczepański.

To na najbliższych ciąży też od-
powiedzialność za zapewnienie 
pogrążonej w depresji osobie pro-
fesjonalnej pomocy.

– Nie ma co liczyć na to, że 
ktoś, kto myśli o samobójstwie 
sam się do nas zgłosi, bo jest 
zbyt zagubiony. Dlatego rodzina 
i przyjaciele powinni przyjść do 
psychologa. Ten najlepiej wie, co 
w takiej sytuacji zrobić – podkre-
śla Krzysztof Baraniecki, dyrektor 
Sądeckiego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej.

 (TASS)

Coraz więcej samobójstw

Tutaj znajdziesz bezpłatną 
pomoc i zrozumienie:
Sądecki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, ul. Śniadeckich 
10a, tel. 0–18 442 03 52
Poradnia Specjalistyczna 
i Telefon Zaufania „Arka”, 
Plac Kolegiacki 1, 
tel. 0–18 547 49 70
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Czytaj nas też na portalu: 
www.sacz.in

Informacje

Przychodnia Lekarska NZOZ Jedynka 

Nowy Sącz ulica Kazimierza Wielkiego 9a 
I – sze piętro 

tel. 18 414 95 12 
Świadczenia medyczne udzielane są 

od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 18
ramach kontraktu z N. F. Z. 

Zapraszamy do korzystania z porad:
•  lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych

•  konsultacji specjalistycznych : choroby wewnętrzne 
– nefrolog i hipertensjolog (diagnostyka 
i leczenie nadciśnienia tętniczego)

•  pełen zakres badań ultrasonografi cznych (w tym badania 
naczyniowe Duplex Doppler – badanie żył, tętnic w tym 
tętnic nerkowych)

•  badań diagnostycznych EKG , 
24 godzinny pomiar ciśnienia (ABPM )

•  badań kierowców i badań posiadaczy broni palnej.

Nagłe zachorowania w nocy, soboty, niedziele i święta zabezpiecza: 

Opieka Całodobowa przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu 
ul. Młyńska 5 (wejście obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) 
telefony 18 44 25 849, 18 534 08 68.

Iniekcje w domu pacjenta poza godzinami pracy NZOZ „Jedynka” 
oraz w dni ustawowo wolne od pracy wykonuje 
Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich „Strzykawka”

telefon: 18 440 71 29, komórkowy: 605 57 96 57

Taki jest plan firmy FAKRO, jednak po-
tentat w produkcji okien dachowych 
chce uruchomić w Brazylii produkcję 
schodów strychowych. To kolejny ele-
ment poszerzania działalności firmy. In-
westowanie w nowe produkty zapowia-
dał niedawno prezes Ryszard Florek.

Informację o przymiarkach do uru-
chomienia produkcji w Ameryce Po-
łudniowej potwierdziła w rozmowie 
z nami, Agnieszka Michalik, rzecznik 
prasowy FAKRO.

– To prawda, jeśli chodzi o nasze 
plany inwestycyjne, to zamierza-
my uruchomić zakład produkcyjny 
w Brazylii – powiedziała Agnieszka 
Michalik. – Te inwestycje pozwolą 
nam na obniżenie kosztów związa-
nych z transportem naszych pro-
duktów, które obecnie docierają tam 
z Europy.

Jak się dowiadujemy, za budowa-
nie kontaktów i przygotowanie grun-
tu pod inwestycję odpowiedzialna 

będzie Sheila Carvalho Wierzycka, 
Brazylijka zamieszkała w Limanowej. 
FAKRO zaproponowało jej współpracę 
po naszym tekście w maju tego roku, 
a obecnie powierza coraz ambitniej-
sze zadania. Dlaczego sądecka firma 
angażuje się w inwestycję w Amery-
ce Południowej?

– Jako firma globalna FAKRO kon-
sekwentnie realizuje strategię posze-
rzania rynków handlowych na całym 
świecie – wyjaśnia Agnieszka Micha-
lik. – Obszar naszych intensywnych 
działań obejmuje Amerykę Południo-
wą i Środkową, a także kraje azjatyc-
kie takie jak Chiny, Indie, Malezja, 
Tajwan czy Japonia. W Chinach od 
pięciu lat mamy własny zakład pro-
dukcyjny, który dostarcza na tam-
tejszy rynek nasze okna dachowe 
i schody strychowe. W pozostałych 
krajach jesteśmy obecni od dawna 
i systematycznie nawiązujemy nowe 
kontakty handlowe.  (BOB)

Na łamach portalu sacz.in oraz „Do-
brego Tygodnika Sądeckiego” za-
apelowaliśmy o pomoc dla Wiktorii 
Nowak – powodzianki z Wojnaro-
wej. Z naszą redakcją skontaktował 
się senator Stanisław Kogut, któ-
ry ufundował starszej pani meble do 
pokoju.

W poniedziałek rano przed dom pani 
Nowakowej zajechał samochód fir-
my Stanisława Zająca ze Stróż z me-
blami oraz senator Stanisław Kogut. 

– Postanowiłem pomóc tej pani, 
ponieważ wydawała mi się uczci-
wa. Nie chciała od nas pieniędzy, 
poprosiła tylko o meble. Wszyscy 
zawsze proszą o pieniądze. Ona nie 
– mówi senator. 

Niestety samej zainteresowa-
nej nie było w domu. Nikt nie wie-
dział, gdzie może być. Rano była 
w pobliskim sklepie GS, ale nawet 
nie wspomniała, czy się gdzieś wy-
biera i czy wie o planowanej wizycie 
senatora. W końcu panowie posta-
nowili zostawić meble i odjechali. 
Koszt meblościanki , stołu i krzeseł 
to ponad 2 tys. zł. 

Goście ze Stróż zakasali rękawy 
i wyładowali akcesoria z samocho-
du tuż pod drzwiami Wiktorii No-
wak. Ciekawe, co powie właściciel-
ka, kiedy wróci do domu? 

Wiktoria Nowak po powrocie od 
lekarza nie kryła zaskoczenia, kie-
dy zobaczyła przed swoim domem 
meble przywiezione przez senato-
ra Koguta.

– Nie wiedziałam, co się dzie-
je. Byliśmy z synem w szoku. Pobie-
głam do sklepu, ale tam niczego się 
nie dowiedziałam. Usłyszałam tyl-
ko, że dwóch panów o mnie pytało 
– relacjonuje. 

Powodzianka przypuszczała jed-
nak, że to senator Stanisław Kogut 
sprawił jej tą miłą niespodziankę, bo-
wiem wcześniej rozmawiali na ten 
temat u niego w biurze. Pewności 
nabrała dopiero dzisiaj rano, kiedy 
to sąsiad poinformował ją o wizycie 
senatora. 

– Chciałabym panu senatorowi 
serdecznie podziękować – ze wzru-
szeniem w oczach mówi starsza pani. 
– Jestem mu bardzo wdzięczna. Bar-
dzo dużo mi pomógł. Bóg zapłać z ca-
łego serca!

Pani Nowak dziękuje również ano-
nimowej rodzinie z Nowego Sącza, 
która też podarowała meble. Do No-
waków dzwoniła także osoba z Kry-
nicy i zaproponowała lodówkę. Pro-
blem pozostaje przetransportowanie 
jej do Wojnarowej. 

– Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy się zainteresowali naszym lo-
sem – dodaje powodzianka.

(LENA)

PS
Zabawne choć może raczej obrzy-
dliwe są pojawiające się w różnych 
miejscach komentarze, iż pomoc Sta-
nisława Koguta dla powodzian z Woj-
narowej to element kampanii wy-
borczej i polityczna gra. Jeśli tak, to 
chyba trzeba uznać, że Kogut przez 
365 dni każdego roku mijającej ka-
dencji parlamentarnej prowadził 
kampanię wyborczą. Jeśli ktoś choć 
trochę śledził działalność senatora ze 
Stróż, tego nie trzeba przekonywać, 
że pomagał w różnych sytuacjach nie 
tylko w okresie przedwyborczym. 
Dlatego dziękujemy Stanisławowi 
Kogutowi za szybką reakcję na nasz 
tekst oraz za to, że nie trzeba go było 
namawiać, by pomóc ludziom po-
trzebującym wsparcia. Życzmy so-
bie, żeby wszyscy kandydaci w taki 
sposób prowadzili swoje kampanie, 
a z pewnością komuś dzięki temu bę-
dzie się żyło trochę lepiej.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Sądecka firma otworzy 
fabrykę w Brazylii!

Dlaczego schody strychowe?

Szukając nisz rynkowych oraz nowych kierunków rozwoju, w 2000 r. inżynierowie FA-
KRO rozpoczęli prace nad kolejną grupą produktów. Pierwsze schody strychowe, LWK 
Komfort, wprowadzono do oferty w 2001 r. Debiutancka partia została wyprodukowa-
na w Nowym Sączu. W kolejnym roku testowano nowy produkt FAKRO na rynku pol-
skim i belgijskim. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a produkcję przeniesiono do 
zakładu w Mielcu. W 2002 roku r. zarząd firmy podjął decyzję o wprowadzeniu scho-
dów strychowych na rynek światowy. Zwiększające się udziały w sprzedaży na rynkach 
wschodniej Europy sprawiły, że FAKRO uruchomiło zakład produkcyjny we Lwowie. 2006 
r. przyniósł uruchomienie zakładów produkcyjnych w Polsce i w Chinach. W 2009 r. FA-
KRO jako pierwsza firma na świecie otrzymała certyfikat zgodności schodów z normą 
europejską EN 14975. Dziś firmowa oferta to dwadzieścia modeli schodów strychowych. 
Opatentowane rozwiązania konstrukcyjne oraz ich innowacyjność zaspokajają najbar-
dziej wyszukane oczekiwania klientów. To sprawiło, że FAKRO w krótkim czasie stało się 
wiodącym producentem, mając szanse stać się niebawem światowym liderem branży.

Senator Kogut odpowiedział na nasz apel
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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

www.sacz.in – zamów reklamę na portalu: 18 544 64 40, 18 544 64 41

KONTROWERSJE.  Podczas sobot-
niej manifestacji pod pomnikiem Ar-
mii Czerwonej posypały się gromy na 
głowę prezydenta miasta. – Jeżeli Ry-
szard Nowak nie czuje się Polakiem, 
niech zrezygnuje ze swojej funkcji 
i obejmie ją w innym rosyjskim mie-
ście – grzmiał na alejach Wolności 
prezes Związku Konfederatów Polski 
Niepodległej Krzysztof Bzdyl.

W 72. rocznicę napaści Sowietów 
na Polskę sądeckie oraz krakowskie 
środowiska patriotyczne i niepod-
ległościowe spotkały się w samo po-
łudnie pod pomnikiem chwały Ar-
mii Czerwonej przy al. Wolności. 
Manifestanci domagali się natych-
miastowej rozbiórki symbolu so-
wieckiego zniewolenia.

To już druga taka manifestacja. 
Apel skierowany przede wszystkim 
do prezydenta Nowego Sącza Ry-
szarda Nowaka dotyczył wykona-
nia uchwały Rady Miasta z 25 lutego 
1992 r., w myśl której postanowio-
no rozebrać pomnik Żołnierzy Ra-
dzieckich z zachowaniem grobow-
ców znajdujących się przed nim. 
Uchwała weszła w życie z dniem jej 
podjęcia, jednak do tej pory nikt nie 
zajął się jej realizacją.

– Pierwsza manifestacja nie 
przyniosła żadnego skutku, pomnik 
stoi nadal, stąd nasze dzisiejsze spo-
tkanie. Dla mnie ta sytuacja jest nie 
do przyjęcia, dlatego planujemy już 
kolejne akcje, aż do skutku – mó-
wił w sobotę Krzysztof Bzdyl, prezes 
ZKPN. – Tak, jak nie istnieją pomni-
ki żołnierzy Wermachtu, tak i ten 
postawiony armii winnej zbrodni 
ludobójstwa nie ma racji bytu. Pre-
zydent kpi z nas i kombatantów od 
dwóch lat, nie odpowiada na wszel-
kie apele i pisma. Sprawia wraże-
nie, jakby był drugim Jaruzelskim. 

Również radny miejski Artur 
Czernecki zjawił się, aby poprzeć 
inicjatywę manifestujących. 

– Naród bez historii jest naro-
dem straconym, a uświetnianie 
roli najeźdźcy jest co najmniej nie 
na miejscu – mówił.

– Jak kropla drąży skałę, tak i my 
nie spoczniemy, dopóki pomnik nie 
zniknie z tego miejsca. Jeśli zajdzie 
taka konieczność, rozpoczniemy ba-
talię sądową, wszystko po to, aby 
z centrum miasta zniknął symbol 
sowieckiej propagandy – zapowia-
da Ryszard Bocian, prezes krakow-
skiego oddziału Konfederacji Polski 
Niepodległej w latach 1979–89. (KS)

Nie spoczniemy, dopóki pomnik nie zniknie!

FO
T.

 (K
S)
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Cieniawa do tej pory była doskona-
łym miejscem do rekreacji, po uru-
chomieniu kamieniołomu życie miesz-
kańców wsi zamieniło się w koszmar. 
– Jak można w planie zagospodaro-
wania przestrzennego łączyć turysty-
kę z przemysłem górniczym? – pytają 
władz gminy.

Kamieniołom znajduje się w pobliżu 
ośrodka wypoczynkowego i nowo wy-
budowanej stacji narciarskiej. Do 2009 
r. w planie zagospodarowania prze-
strzennego miejsce widniało jako teren 
leśny. Uchwałą Rady Gminy przekształ-
cono go w teren przemysłu górniczego. 

– Plany przekształceń zosta-
ły przedstawione do wglądu i każdy 
z mieszkańców mógł wnieść uwagi 
– wyjaśnia wójt Grybowa Piotr Krok. 

– Wówczas nikt nie protestował. Rada 
Gminy podjęła więc taką, a nie inną 
decyzję.

Prace prowadzone w kamieniołomie 
w 2010 r. nie były uciążliwe dla miesz-
kańców. Wydobycie prowadzono na 
niewielka skalę. W momencie przeję-
cia interesu przez dużą firmę, sytuacja 
diametralnie się zmieniła. 

– Jest huk, kurz, drogę gminną roz-
jeżdżają nam ogromne pojazdy, któ-
rych masa przekracza pewnie i 40 ton 
– skarżą się mieszkańcy Cieniawy. 

Przyznają, że mają pretensje nie do 
przedsiębiorstwa, które się tym zaj-
muje, ale gminy, że zezwoliła na taką 
dewastację. Wystosowali pismo do 

Urzędu Gminy w Grybowie, domaga-
jąc się zmiany uchwały, która zagra-
ża rozwojowi ich działalności i uprzy-
krza życie. Niektórzy mówią nawet, że 
uruchomienie kamieniołomu zagraża 
ich zdrowiu. Droga gminna nie ma wy-
znaczonego tonażu, ponadto jest bardzo 
wąska. Samochody osobowe ledwie się 
na niej mijają. Brakuje pobocza. 

– Tą drogą chodzą nasze dzieci. 
Kiedy jedzie ciężarówka zapakowa-
na kamieniami, nie ma jak przejść, 
co dopiero przejechać obok osobo-
wym samochodem – skarżą się miesz-
kańcy i zwracają się do władz z prośbą 
o ograniczenie wjazdu pojazdów po-
wyżej 8 ton. 

– Co więcej, to teren czynnego osu-
wiska – mówią mieszkańcy, dodając, 
że po czterech tygodniach tak inten-
sywnego „zajeżdżania” ciężkim sprzę-
tem drogi, zaczęła się obsuwać ziemia. 

– Tylko patrzeć, jak mój dom zaraz 
również się obsunie – mówi zrozpa-
czona właścicielka posiadłości tuż przy 
kamieniołomie.

Przeciwko funkcjonowaniu we wsi 
kamieniołomu jest blisko 40 rodzin. 
Tylko nieliczni widzą korzyści. 

– Pomysł uruchomienia tu kamie-
niołomu krążył od lat i nikt nie prote-
stował. Obudzono się, gdy Rada Gmi-
ny przyjęła uchwałę. Kamieniołom dał 
pracę ludziom, którzy od lat byli bez-
robotni – mówi anonimowo zarządca 
kamieniołomu.

– Nie może być tak, że gmina, ze-
zwalając na jedną działalność gospo-
darczą, niszczy pozostałych przedsię-
biorców, cały przemysł turystyczny 
– oburzają się mieszkańcy. Tłumaczą, 
że są tylko zwykłymi obywatelami, któ-
rzy nie mają nawet czasu codziennie być 
w urzędzie i sprawdzać „jakie niespo-
dzianki i zmiany w zagospodarowaniu 
przestrzennym szykują im urzędnicy”.

– Po to wybieramy wójtów i rad-
nych, aby mądrze zarządzali gminą 
i dbali o interesy wszystkich – mówią 
mieszkańcy. – To ewidentny błąd pla-
nistów i radnych, którzy powinni mieć 
świadomość, że przemysł turystyczny 
i górniczy wzajemnie się wykluczają.

W wątpliwość poddają również samo 
wydanie koncesji na prowadzenie ka-
mieniołomu. – Decyzję wydano we 
wrześniu 2010 r., a półtora miesiąca 
później wchodził w życie zapis, że przy 
tego typu działalności potrzebny jest 
raport o oddziaływaniu na środowisko 
naturalne. Z pewnością wówczas tej 
koncesji by nie uzyskano. Komuś usilnie 
zależało na szybkim załatwieniu sprawy 
– mówi mieszkanka Cieniawy. Jak więk-
szość chce pozostać anonimowa. 

– Żyjemy ponoć w państwie prawa 
i w tym przypadku niby też wszystko 
było zgodne z prawem, a jednak wąt-
pliwości i pretensji jest bardzo wiele. 
Wystosowaliśmy pisma do władz gmi-
ny i starostwa, czekamy na wyjaśnie-
nia. Jeśli sprawa się nie rozwiąże, skie-
rujemy ją do sądu administracyjnego 

– zapowiadają mieszkańcy, powołu-
jąc się na art. 101 Ustawy o Samorzą-
dzie Gminnym: „każdy, czyj interes 
prawny lub uprawnienie zostały na-
ruszone uchwałą podjętą przez organ 
gminy w sprawie z zakresu admini-
stracji publicznej, może – po bezsku-
tecznym wezwaniu do usunięcia na-
ruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu 
administracyjnego”. 

Koncesji na prowadzenie kamienio-
łomu w Cieniawie udzielono 1 wrze-
śnia 2010 r., zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów. 15 listopada 2010 w ży-
cie weszło nowe rozporządzenie, któ-
re ogranicza prowadzenie wykopalisk 
w pobliżu lasów, tak jak to jest w przy-
padku terenu w Cieniawie. 

– W tym momencie jednak mamy 
obowiązek przenieść koncesję na oso-
bę, która przejęła działalność, o ile 
spełnia wszystkie warunki, jakie obo-
wiązywały w chwili udzielenia konce-
sji – wyjaśnia Jan Opiło, dyrektor Wy-
działu Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu. – Jeże-
li ktoś teraz ubiegałby się o przyznanie 
nowej koncesji, musiałby sporządzić 
raport, w którym udowodni, że dzia-
łalność nie wpłynie znacząco na śro-
dowisko, w tym przypadku lasy.

Jednym z elementów takiego ra-
portu jest również analiza konfliktów 
społecznych. 

– Formułowanie stwierdzeń, że 
wówczas na pewno nie udałoby się tej 
koncesji otrzymać, jest za daleko po-
suniętym wnioskiem – uważa Opiło.

– Przedsiębiorca stosuje się do 
wszystkich wytycznych, jakie narzu-
ca mu udzielona koncesja. Jeszcze raz 
powtarzam, że wszelkie procedury zo-
stały przeprowadzone prawidłowo. Ro-
zumiem, że taka działalność w pew-
nym stopniu jest uciążliwa, ale trudno 
zabraniać rozwoju przedsiębiorczości. 
Proszę zauważyć, że w Wierchomli jest 
prowadzona podobna działalność i też 
jest wyciąg narciarski, a jakoś nikomu 
to nie przeszkadza – mówi wójt, dodając 
jednocześnie, że będzie się starał sprawę 
tak załatwić, by funkcjonowanie kamie-
niołomu było jak najmniej uciążliwe dla 
mieszkańców. 

Dziś mieszkańcy sporne kwestie 
będą chcieli wyjaśnić podczas obrad 
Rady Gminy. (SKAL)

Posłuchaj relacji dźwiękowej na 
www.sacz.in

Kontrowersje

R E K L A M A

R E K L A M A

Kamieniołom czy wyciąg narciarski?
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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.

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

W Chełmcu blisko centrum 
działkę 57 a - budowlano-
–usługową - sprzedam. 
tel. 888-865-179
martaplawecka@wp.pl

Oddam w dobre ręce 3 koty 
„dachowce” i 2 koty młode.
tel. 18 442 03 44.

Firma budowlana zatrudni:  
- cieśli szalunkowych  
- brygadzistów. Telefon 
kontaktowy: 600 216 471

OGLOSZENIA DROBNE

GOŚCINNY NOWY SĄCZ.  W na-
szym cyklu prezentującym obcokra-
jowców mieszkających w Nowym Sączu 
dziś rozmowa z Dušanką Przybyszow-
ską, nauczycielką pochodzącą z Serbii.

– Dzisiaj wyjątkowo przeprowadzam wy-
wiad po polsku, ale to dlatego, że jest Pani 
przykładem osoby, która perfekcyjnie 
opanowała nasz język, mówi Pani bez ob-
cego akcentu, poprawniej niż większość 
Polaków. Gdyby nie imię, nikt by się nie 
domyślił, że Pani pochodzi z Serbii.

– Pochodzę z Belgradu, ale z takiej 
dzielnicy, która do pierwszej woj-
ny światowej była ostatnim miastem 
przygranicznym Austro–Węgier. Od 
Belgradu oddziela ją rzeka Sawa. 
– Jak to się stało, że trafiła Pani do Polski?

– Poznałam mojego przyszłego 
męża nad morzem w obecnej Czar-
nogórze. Przyjechał w odwiedziny do 
znajomej, do sąsiedniego domku let-
niskowego. Przez kilka lat pisywali-
śmy do siebie, w końcu wyszłam za 
mąż i przyjechałam do Polski. W tym 
roku obchodzimy czterdziestą rocz-
nicę ślubu. 
– Braliście ślub w Polsce czy w Serbii?

– Ślub cywilny braliśmy w Serbii, 
a kościelny w Polsce, żeby obie rodzi-
ny w komplecie mogły wziąć w nim 
udział. Wtedy były jeszcze takie cza-
sy, że nie było łatwo się przemieszczać 
między naszymi krajami. Potrzebne 
były zaproszenia i było masę formal-
ności z tym związanych. Mieszkaliśmy 
najpierw przez 9 lat w Krakowie, po-
nieważ mąż tam dostał pracę,  potem 
pojechaliśmy do Jugosławii na kolej-
nych 5 lat, a następnie zamieszkali-
śmy w Nowym Sączu. W przyszłym 
roku, minie 25 lat jak jesteśmy tutaj. 
Mój mąż jest związany z tym miastem 
przez swojego dziadka, który przed 
wojną uczył w I LO matematyki, ła-
ciny i kaligrafii. 
– Jak wspomina Pani pierwsze lata swo-
jego pobytu w Polsce?

– Przyjechałam tutaj, nie znając 
w ogóle języka polskiego. Wcześniej 
do męża pisywałam po serbsku, a on 
do mnie po polsku, czasem też pisy-
waliśmy po angielsku. Z językiem nie 
miałam większych problemów. Czy-
tałam po polsku sporo książek, które 
już znałam z poprzedniej lektury w ję-
zyku serbskim. Ponieważ mój ojciec 
był wielkim miłośnikiem literatury 

polskiej, jako nastolatka przeczytałam 
Trylogię, Prusa, Reymonta. Wolałam 
to niż wszelkie podręczniki do nauki 
polskiego w języku angielskim, które 
mi podsuwał małżonek. Jestem z wy-
kształcenia filologiem języka włoskie-
go i języków klasycznych. Dzięki temu 
mam analityczne podejście do języka 
i łatwiej mi się było polskiego nauczyć. 
Ale najbardziej jestem dumna z tego, że 
nie robię żadnych błędów ortograficz-
nych. A w odróżnieniu od serbskiej, 
ortografia polska jest naprawdę trudna. 
– Jaką wpadkę językową pamięta Pani 
najbardziej?

– Z początku były takie różne ko-
miczne sytuacje z przejęzyczeniem się 
lub z używaniem słów, które w języ-
ku serbskim mają zupełnie inne zna-
czenie. Na przykład w języku serb-
skim „samac” oznacza kawalera, a ja 
zapytałam się kiedyś podczas świąt 
szwagra, który był akurat słomianym 
wdowcem, jak się czuje jako samiec. 
Nastąpiła ogólna konsternacja, ale po 
moim wyjaśnieniu wszyscy się śmiali. 
Do tej pory zaczyna ze mną rozmowę 
słowami „ja jako samiec…”. 
– Miała Pani okazję mieszkać w okresie 
komunizmu zarówno w Polsce, jak i Ju-
gosławii. Jak wyglądało porównanie tych 
dwóch „ludowych demokracji”?

– Mieszkaliśmy w Polsce w latach 
siedemdziesiątych, a lata osiemdzie-
siąte spędziliśmy w Jugosławii. Mąż 
akurat dostał dobrą posadę w Bel-
gradzie. Zależało mi też na tym, żeby 
dzieci nauczyły się dobrze serbskiego. 
Jugosławia była wtedy traktowana jak 
Zachód i rzeczywiście dużo lepiej się 
tam żyło. Jak się nam urodził pierwszy 
syn w 1972 roku, to mój mąż biegał po 
całym Krakowie, szukając marchew-
ki i pietruszki na zupkę dla dziecka. To 
były ciężkie czasy, ale między innymi 
dzięki zakupom w Czechosłowacji da-
waliśmy sobie jakoś radę. Ja osobiście 
nie odbierałam tego jako czegoś cięż-
kiego, bo byłam bardzo zajęta tym, 
co się działo w moim życiu osobistym 
i byłam przede wszystkim o czter-
dzieści lat młodsza.
– Gdzie Pani wtedy pracowała?

– Na Akademii Medycznej pro-
wadziłam lektorat języka włoskiego 

i łacińskiego, a później, jak pojecha-
liśmy do Jugosławii, uczyłam w róż-
nych szkołach języka angielskiego. Jak 
przyjechaliśmy do Sącza, uczyłam an-
gielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 
– bardzo miło wspominam ten okres, 
uczyłam również w drugim i czwar-
tym liceum. Przed emeryturą nato-
miast pracowałam w Ośrodku Dosko-
nalenia Nauczycieli. W tym momencie 
zajmuję się edukacją wnuków oraz 
projektem „Diament”. Jest to wspa-
niała sprawa, patrząc z punktu widze-
nia metodyki. W ubiegłym roku od-
wiedziłam wszystkie grupy na terenie 
Nowego Sącza i widziałam masę do-
skonałych, pomysłowych projektów. 
Młodzież ma genialne pomysły, tylko 
trzeba jej stworzyć odpowiednie wa-
runki i zapewnić nauczycieli, którzy ją 
zachęcą do pracy. Na koniec projektu 
jest przewidziany konkurs i będziemy 
mogli zaprezentować publicznie efek-
ty pracy z młodzieżą, a myślę, że bę-
dzie co oglądać.
– Tak się zdarzyło, że ominęły was najbo-
leśniejsze wydarzenia najnowszej histo-
rii obu krajów. 

– Jak się przeprowadziliśmy do 
Jugosławii, to w Polsce wprowadzo-
no stan wojenny, a jak wróciliśmy do 
Polski, to umarł Tito i zaczęła się za-
wierucha w Jugosławii. Trudno mi się 
do tego w takiej krótkiej wypowiedzi 
odnieść. Mogę powiedzieć tylko tyle, 

że informacje, które były podawane 
w Polsce, bardzo wypaczały prawdzi-
wy sens tego, co się tam działo. Czę-
sto wypowiadali się ludzie, którzy nie 
mieli pojęcia o kwestiach narodowo-
ściowych i religijnych w byłej Jugosła-
wii. Nie można powiedzieć, że to była 
wojna o podłożu religijnym. W cza-
sach mojego dzieciństwa i młodości to 
nie miało znaczenia, było masę mie-
szanych małżeństw i nigdy nie roz-
różniano narodowości na podstawie 
wyznawanej religii. Poza tym reli-
gia nie odgrywała dużego znaczenia, 
kościoły i cerkwie były puste. U pod-
łoża wojny leżały czynniki polityczne 
i ekonomiczne. Nie jeździliśmy w tym 
czasie do Jugosławii dlatego, że moi 
dwaj starsi synowie mieli podwójne 
obywatelstwo i baliśmy się, żeby ich 
po przekroczeniu granicy nie wzięli 
do wojska. Z opowiadań znajomych 
i rodziny wiemy, że był to strasz-
ny okres. Do dziś stoją w Belgradzie 
ku przestrodze ruiny po bombardo-
waniach. Teraz jeździmy tam dosyć 
często i jak się rozmawia z ludźmi, 
to wszyscy mówią, że to było niepo-
trzebne. Ludzie tej wojny nie chcie-
li i większość też nie chciała podziału 
Jugosławii. Teraz te państwa powsta-
łe z rozpadu Jugosławii znowu okazu-
ją tendencje do scalania się – zacieśnia 
się współpraca kulturalna i sporto-
wa. Teren dawnej Jugosławii jest tak 

pomieszany etnicznie, że nie da się go 
podzielić sprawiedliwie. 
– Jak się teraz w Serbii żyje?

– Żyje się ciężko, bardzo dały się 
we znaki sankcje ekonomiczne. Ale 
Serbia się dźwiga, dużo się buduje, 
jest postęp.
– Serbowie chcą do Unii?

– Tak, głównie dlatego, że chcą jeź-
dzić bez przeszkód po Europie. Kilka-
naście lat żyli zupełnie zamknięci jak 
w klatce. Myślę, że mają świadomość 
plusów i minusów wstąpienia do Unii 
i bilans wychodzi na tak. 
– Kogo Serbowie uważają za swojego so-
jusznika? Czy jest jakiś sentyment do 
Rosji?

– Od wieków, ponieważ Rosja-
nie zawsze pomagali Serbii. Jest u nas 
takie powiedzenie „My i Rosjanie to 
trzysta milionów”. Natomiast jeżeli 
chodzi o Chorwatów, to są raczej zo-
rientowani prozachodnio. Jest jed-
na podstawowa kwestia, która różni 
Chorwatów od innych narodów by-
łej Jugosławii. Chorwacja (i Słowenia) 
należała do Austro–Węgier, a reszta na 
czele z Serbią była pięćset lat pod pa-
nowaniem tureckim. Jest to różnica 
w myśleniu, w tradycji, w kulturze, 
w obyczajach. Słoweńcy oddzielili się 
pierwsi, ponieważ nie chcieli praco-
wać na resztę Jugosławii i teraz dosko-
nale prosperują. Z drugiej strony było 
Kosowo, gdzie Albańczycy nie robili 
kompletnie nic, tylko się rozmnażali 
i reszta Jugosławii musiała w imię so-
lidarności na nich pracować. 
– Oprócz Bregovica, który jest u nas 
mocno wypromowany, co z kultury serb-
skiej by nam Pani poleciła?

– Filmy Emira Kusturicy, są genial-
ne i to nie tylko „Underground”, ale 
ma masę jeszcze innych fantastycz-
nych filmów. Jeżeli ktoś jest zainte-
resowany historią dawnej Jugosławii, 
poleciłabym książkę „Most na Drinie” 
Ivo Andricia, która obrazuje tę mie-
szaninę etniczną. Akcja zaczyna się 
w połowie XVI wieku i kończy wraz 
z pierwszą wojną światową. Rozgrywa 
się na terenie, gdzie funkcjonują Ser-
bowie, Chorwaci i Muzułmanie, a jest 
mowa o budowie mostu i przedsta-
wia los ludzi, którzy byli z tym zwią-
zani. Koniecznie trzeba przeczytać, 
jeśli chce się zrozumieć sytuację tego 
regionu.

Rozmawiał PIOTR GRZEŚKÓW

Żyliśmy zamknięci jak w klatce
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Wszystko co najważniejsze znajdziesz na: www.sacz.in

Poszukujemy ambitnej, energicznej 
kobiety w wieku 27-55l,

do prowadzenia nowo otwartego sklepu 
z odzieżą używaną w Limanowej. 
Współpraca na zasadach ajencji. 

Wymagana własna działalność gospodarcza 
lub chęć jej założenia. Oferujemy atrakcyjne 
wynagrodzenie oraz  dobre warunki pracy 

w lokalu z pełnym wyposażeniem. 
Nie wymagamy wkładu własnego.

Bliższe informacje pod nr tel.: 

662-253-861, 602-369-835, 
(41) 25-10-589 wew. 21

R E K L A M A

R E K L A M A

Edukacja

– Rodzice okupujący przedszkola, pro-
testujący przeciwko podwyżkom opłat 
– to skutek ustawy rządowej, której re-
alizacja spadła na gminy. W Nowym Są-
czu bunt nie przybiera tak ekstremalnej 
formy, ale rodzice chcą wiedzieć, dlacze-
go mają płacić więcej za posłanie dziecka 
do przedszkola?

– Prawda jest taka, że w przypad-
ku naszych przedszkoli płacą mniej! 
– Skąd więc to larum?

– No właśnie tego nie rozumiem. 
Owszem protesty są, ale dotyczą in-
nych gmin w Polsce. Media nagłaśnia-
ją je, a później słyszę pytania od ro-
dziców, czy aby i nasz Urząd ich nie 
naciąga na pieniądze.
– A nie naciąga?

– Wręcz przeciwnie, działamy pro-
rodzinnie. Proszę, oto wszystkie wy-
liczenia. Do tej pory rodzic za po-
byt dziecka w przedszkolu płacił tzw. 
czesne, które wynosiło w zależności 
od wielkości przedszkola ok. 125–145 
zł. Do tego dochodziła stawka żywie-
niowa – 4 zł za dzień. Teraz, zgodnie 

z ustawą, gminy musiały wyznaczyć 
5 godzin podstawy programowej. Na-
sze przedszkola realizują ją od godz. 8 
do 13. Jeśli rodzic chce, posyła dziec-
ko tylko na te 5 godzin i nie płaci nic. 
Jednak, gdy dziecko zostaje dłużej 
w przedszkolu, każda godzina kosz-
tuje dodatkowe 2 zł.
– A stawka żywieniowa?

– Nie zmieniła się i nadal wyno-
si 4 zł. Ponadto rodzic, który zosta-
wia dziecko tylko na 5 godzin, może 
zdecydować, czy chce pełne wyży-
wienie, czy tylko śniadanie i drugie 
śniadanie, co kosztuje 2 zł dziennie. 
Kto jest w stanie wyżywić dziec-
ko za 4 zł, dając mu śniadanie, obiad 
i podwieczorek? Nowy Sącz w ubie-
głym roku wydał na dofinansowanie 
przedszkoli 17,947 mln zł . Teraz oka-
zuje się, że będzie trzeba dołożyć kil-
ka milionów więcej.
– Dlaczego? W sumie bilans wychodzi na 
zero. Rodzic, który pracuje do 16 i o tej 
porze odbiera pociechę z przedszko-
la, płaci dodatkowo 6 zł dziennie, co daje 
sumę 132 zł miesięcznie, czyli prawie tyle, 
ile wynosiło czesne?

– Jeśli założyć, że zostawi dziecko 
na te trzy godziny. Mam dane z przed-
szkoli za wrzesień i okazuje się, że śred-
nie czesne np. w Miejskim Przedszkolu 

nr 1 wynosi 94 zł, bowiem rodzice de-
klarowali najczęściej pobyt dziecka do 
dwóch godzin ponad podstawę pro-
gramową. Jeśli się to nie zmieni i ro-
dzice nie będą chcieli o godzinę dłużej 
zostawić dziecka w przedszkolu – co 
w skali miesiące wynosi 42 zł – róż-
nicę będziemy musieli wygospodaro-
wać z budżetu miasta. A tylko do koń-
ca roku kosztować ona będzie ok. 2–3 
mln zł. Rząd przyjął ustawę, ale pie-
niędzy na jej realizację nie dostaliśmy. 
O środki muszą zadbać samorządy. 
Dlatego wypada mi zaapelować do ro-
dziców, by swoje dzieci pozostawia-
li dłużej w przedszkolach. 

Rozmawiała (EDU)

WARTO WIEDZIEĆ
W publicznych przedszkolach w No-
wym Sączu opieką objętych jest 
668 dzieci, w zerówkach 824. Nie-
publiczne przedszkola w tym roku 
przyjęły 1515 maluchów, przy czym 
dysponują jeszcze 110 wolnymi 
miejscami.
– Razem daje to 3007 przedszkola-
ków. Pieniądze z budżetu państwa 
otrzymujemy jedynie na dzieci nie-
pełnosprawne, których w naszych 
przedszkolach jest 27 – wylicza pre-
zydent Bożena Jawor.

Rozmowa z BOŻENĄ JAWOR, wiceprezydent Nowego Sącza

Od 15 lat uczniowie Zespołu Szkół Spo-
łecznych SPLOT w Nowym Sączu mają 
możliwość zdobycia stypendium, po-
zwalającego na roczną naukę w Thomas 
Jefferson School w Saint Louis w USA. 
Do tej pory z szansy skorzystało 14 osób 
i wszyscy przekonują, że była to najważ-
niejsza lekcja w ich życiu. 

– Nie chodzi tylko o naukę, ale zdoby-
cie doświadczeń, które zaprocentu-
ją w przyszłości – mówi Basia Waruś 
i dodaje, że najważniejszą korzyścią 
z pobytu w Stanach jest opanowanie 
do perfekcji języka angielskiego.

– Mimo mniejszej liczby przed-
miotów, bo tylko czterech, uczyć mu-
siałam się bardzo dużo. Kiedy wró-
ciłam do SPLOT–u, stwierdziłam, że 
wolę powtórzyć klasę. Nigdy nie po-
wiedziałabym, że zmarnowałam rok. 
Do Stanów nie wyjeżdżałam bowiem 
po to, by przygotować się do polskiej 
matury – mówi Basia.

Dla niej wyjazd był ciekawym do-
świadczeniem również wychowaw-
czym. – Spódniczka nie krótsza niż 
dwa palce od kolan, punkty karne [21 
punktów karnych oznacza 4 godzi-
ny prac społecznych – przyp. red.] za 
niewyprasowaną koszulę czy spóź-
nienie się na lunch. Czasami mia-
łam z tego powodu nieprzyjemności, 
ale ostatecznie zrozumiałam idee ta-
kich zasad – opowiada Basia i dodaje, 
że tylko nam tu w Polsce wydaje się, 
że Amerykanie są nad wyraz liberalni. 

– Miałem straszne nieprzyjem-
ności, gdy skopiowałem z pośpie-
chu maleńki fragment i to nie tyle do 
wypracowania, co konspektu, który 

miałem przygotować. Za karę przez 
tydzień nie mogłem opuszczać tere-
nu szkoły – relacjonuje Paweł Krupa. 

Na stypendium w Thomas Jeffer-
son School był dwa lata temu. Dziś 
jest już absolwentem SPLOT–u. Dzię-
ki wiedzy i umiejętnościom zdobytym 
w obu szkołach, śmiało mógł ubie-
gać się o miejsce na studiach w Poli-
technice Warszawskiej, dającej moż-
liwość nauki budownictwa w języku 
angielskim. 

– Szkoła w St. Louis pozwoliła mi 
spojrzeć na świat z innej perspekty-
wy. Nie ograniczam się tylko do Pol-
ski i szukania później tutaj pracy. 
Świat stoi przed nami otworem, trze-
ba tylko korzystać z szans, jakie dają 
nam inni. Ja skorzystałem i nigdy nie 
będę tego żałował – mówi Paweł.

W tym roku swój pobyt w TJ 
rozpoczęła Kinga Baziak. W swo-
im e–mailu do szkoły pisze:

– Przyjechałam do Thomas Jef-
ferson School dwa tygodnie temu. 
Od razu zauważyłam, że wszyscy 
nauczyciele i uczniowie, są nie-
zwykle życzliwi i gotowi pomóc mi 
w każdej sytuacji. Oczywiście na 
początku czułam się dość nieswo-
jo, ale z czasem sytuacja się zmie-
nia. Zawieram coraz więcej znajomo-
ści z ludźmi z różnych stron świata.
Szansę na stypendium w USA daje 
uczniom SPLOT–u Charles Merrill, syn 
założyciela Merill Lynch, jednej z naj-
potężniejszych instytucji finansowych 
świata. On bowiem jest fundatorem 
wyjazdów. A warto dodać, że rocz-
ny pobyt w Thomas Jefferson School 
kosztuje 35 tys. dolarów. (EDU)

Świat stoi przed nami otworemŚwiat stoi przed nami otworem
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Opinie

A 
rtystyczny finał 
lata dla Nowego Są-
cza był całkiem uda-
ny. Oto na sądec-
kim rynku pojawiła 
się niekwestionowa-

na gwiazda polskiej piosenki – Mary-
la Rodowicz. Ponieważ jej zasługi i ta-
lent są niepodważalne, a nazwisko 
znakiem firmowym samym w sobie, 
byłem ogromnie ciekaw, jak też wy-
padnie konfrontacja wybitnej artystki 
z sądecką publicznością. Wypadła zna-
komicie, a mnie, oprócz doznań este-
tycznych i energetycznych, dostarczy-
ła przy okazji ciekawego materiału na 
temat stanu polskiej piosenki. Reflek-
sja pierwsza: dobra muzyka nie uznaje 
podziałów pokoleniowych. Na koncert 
przyszły tysiące mieszkańców miasta, 
którzy – co się rzadko zdarza – ignoru-
jąc zupełnie podziały metrykalne – sta-
li obok siebie, słuchali i przeżywali. 
Żadnych cezur: przerośnięci i dojrza-
li, ramię w ramię, gardło w gardło. Ba-
wili się znakomicie, śpiewali pospołu 
z artystką dawne i świeże przeboje. Re-
fleksja druga: mówiłem już o tym parę 
miesięcy temu, ale powtórzę – sądec-
ki rynek jest znakomitym miejscem 
na tego typu koncerty. Dobrze nagło-
śniona scena, przyzwoity poziom wy-
konawcy i przestrzeń potrzebna do 
takich przedsięwzięć to gwarancja do-
brego widowiska, których ilość (po-
wiedzmy to otwarcie) za bardzo nas 
nie rozpieszcza. Wniosek kolejny. Po-
twornie banalny. Miło jest uczestniczyć 
w koncercie, w którym artysta potra-
fi śpiewać, trzyma się linii melodycz-
nej, „dociąga”, pozostaje w zgodzie 
z frazą i co najważniejsze, wie o czym 
śpiewa. Jeszcze raz potwierdziła się 
teza, że jeżeli piosenka ma mieć tekst 
o niczym, to lepiej, żeby go w ogó-
le nie było. Może przynajmniej muzy-
ka się obroni. Rodowicz miała szczę-
ście, bo gros świetnych tekstów wyszło 
spod ręki Agnieszki Osieckiej. Trawe-
stując słowa znanej piosenki, można by 
powiedzieć, że dziś prawdziwych tek-
ściarzy już nie ma. Dlaczego? To pro-
ste: z powodów ekonomicznych i z py-
chy śpiewających. Po prostu nie opłaca 
się korzystać z usług tekściarza (bo 

to kosztuje), a poza tym niemal każ-
da gwiazdka, po wylansowaniu jed-
nego przeboju nabiera świętego prze-
konania, że ma narodowi coś strasznie 
ważnego do powiedzenia. Więc bełko-
cze o czymś, czego sama nie rozumie. 
Wiem, zaraz padnie zarzut, że mądru-
ję, że nie rozumiem, bo to inne pokole-
nie, że wyłazi ze mnie upierdliwy bel-
fer i w ogóle jestem Arcyczepiała. Cóż, 
na każdą z tych etykietek jestem przy-
gotowany, ale z opinii się nie wyco-
fam i jestem gotowy do merytorycznej 
dysputy z tymi, którzy uważają ina-
czej. Oto sięgam do tekstu Kupichy. 
Lider Feel’a czyni wyznanie lirycz-
ne: Chcę, potrafię, wzniosę się / To na-
prawdę dobry dzień / Jak w wester-
nie jeden sen / Hej! Mówię w sobie siłę 
masz / i nie przegraj, wygraj, grasz / 
ale w pokonanie siebie!... Pytanie – za-
gadka: do której klasy szkoły podsta-
wowej chodzi autor tego wstrząsające-
go tekstu? Odpowiedzi proszę przesłać 
w dowolnym terminie, pod dowol-
ny adres. I jeszcze jedno. Dramatur-
gię tej porażającej pieśni lider zespołu 
ubrał w efektowną, niemal barokową 
szatę muzyczną utkaną z trzech funk-
cji: A h D. Imponujące. Inna gwiaz-
da polskiej piosenki, Doda, od Feela nie 
chciała być gorsza, bo sięgnęła po ar-
senał środków poetyckich ocierają-
cych się o Nobla. Niech zatem artystka 
przemówi: Mówią mi skala jest / Mówi 
„kocham” ; myśli „precz” / Chce wy-
kończyć jego też / Ale to jest mój świat 
/ I jak kocham to na bank / Mogę nie-
nawidzieć też / Więc mogę męczyć / 
I Cię zadręczyć lecz… Pozwolicie, Za-
cni Czytelnicy, że nie będę ciągnął 
tego tekstu dalej, bo może się aku-
rat zdarzyć, że niniejszy felieton we-
zmą do ręki dzieci, a jak wezmą, to 
gust mają załatwiony do końca życia. 
Mojej opinii o pseudotekściarzach nie 
jest w stanie zmienić nawet taki wy-
jątek jak Edyta Bartosiewicz. Dzisiaj 
bardów już nie ma. Prawie, bo jeszcze 
tu i ówdzie trafi się jakiś artysta kom-
pletny. Zrobiłem kiedyś ze studentami 
PWSZ pouczający eksperyment. Do 
zaproponowanej im gotowej muzyki 
kazałem napisać własne teksty. Nie-
koniecznie wierszem. Mieli na to pięt-
naście minut i jedynie emocje zawarte 
w muzyce. I co? Powstały z tego rze-
czy zdumiewające, ciekawe, świad-
czące i o muzykalności piszących, 
i o wrażliwości, i o tym, że mają coś 
autentycznego, prawdziwego do po-
wiedzenia. Ja myślę, że dziesiątki są-
deckich nastolatków potrafią napisać 
tekst lepszy, głębszy i mądrzejszy niż 
tzw. gwiazdy naszego siermiężnego 
szołbiznesu. Nic Doda(ć) nic ująć. 

Z 
akręciło mi się w głowie 
już kompletnie. Ledwie 
„udało się” zatrzymać 
karuzelę pod ruinami 
sądeckiego zamku, roz-
kręciła się kolejna – po-

lityczna, przedwyborcza. W przeci-
wieństwie do tej zniszczonej przez 
rzekomych wandali w Nowym Są-
czu, może pomieścić nie jedną, a 460 
osób, i bawić się na niej mogą nie dzie-
ci do 12. roku życia, a tylko pełnoletni. 
A przepraszam, jeszcze jest 100 miejsc, 
które najczęściej oblegają seniorzy.

Niektórym ciężko dobiec, by za-
jąć na niej miejsce. Wygrywa ten, kto 
podłoży nogę przeciwnikowi, albo po-
prosi brata, którego już trochę zemdli-
ło, by jakoś pomógł. Beata Kempa tak 
się rozpędziła, że nawet jej samej nogi 
się poplątały, więc poplątała i ręce, 

wystukując na klawiaturze mejla do 
mediów, że nie ma ochoty na zabawę 
na karuzeli. Kiedy członki wróciły na 
miejsce, lewa kończyna zarzeka się, że 
nie wiedziała, co czyni prawa. Czy ja-
koś tak. Biegnie dalej. 

Na naszym podwórku też plątają so-
bie nogi i ręce, wystukując listy. Jeden 
taki, w nagłówku otwarty, Zygmunt 
Berdychowski, koordynator sądeckie-
go sztabu Platformy Obywatelskiej, 
zaadresował do Arkadiusza Mular-
czyka (PiS). Zarzuca niekonsekwen-
cję konkurencyjnej partii w biegu do 
karuzeli. A trzeba wiedzieć, że Berdy-
chowski całkiem nieźle biega. Tym ra-
zem jednak pewnie chwilowa zadysz-
ka nie pozwoliła mu na zaadresowanie 
listu do wszystkich chcących się za-
kręcić. Wystukał więc jedynie: „Któ-
ra z postaw działaczy Prawa i Sprawie-
dliwości jest prawdziwa – ta sprzed 
kampanii wyborczej czy obecna?”. 
Kiedy forma wróci, może to pytanie 
zada i sobie. Tymczasem dając chwi-
lę odpoczynku autorom listów, pytam 
w imieniu tych, którzy ponoć decydu-
ją, kto ostatecznie pobawi się na ka-
ruzeli: „Która z waszych postaw, kan-
dydaci i kandydatki, jest prawdziwa 
– ta sprzed kampanii wyborczej czy 
obecna?”. 

Karuzela 
postaw

Dziś prawdziwych 
tekściarzy już nie ma

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

Chłopak z placu broni
Dyrektor miejskich dróg Grzegorz „mówisz i masz” Mirek, który zasłynął w ostat-
nim czasie demontażem spowalniaczy prędkości, w ramach gminnego programu 
„bądź bezpieczny na drodze”, znowu w akcji. Tym razem swój łaskawy wzrok dy-
rektor skierował na osiedle Wojska Polskiego. Podobnie jak w przypadku inicja-
torów zoperowanego garba, tam również objawiła się „niezidentyfikowana grupa 
obywateli” w liczbie 20 (dodajmy, że na kilka tysięcy mieszkających tam loka-
torów), która złożyła wniosek o zmianę organizacji ruchu na osiedlu. Zgodnie 
ze swym credo dyrektor „mówisz i masz” przystąpił do błyskawicznego działa-
nia. Wszystkie osiedlowe ulice i uliczki zostały obsadzone niezliczonymi znakami 
drogowymi niczym leśny młodnik jedliną, dzięki czemu powstał labirynt, w któ-
rym pogubiłby się nawet mityczny Tezeusz. Wjechanie tam grozi ponoć wpadnię-
ciem w wieczną kręciołkę jak na galaktycznej trajektorii. Kiedy na miejscu zjawiły 
się media, okazało się, że na placu boju ostał się jeno dyrektor Grzegorz. Nieste-
ty nie przybył żaden przedstawiciel „niezidentyfikowanej grupy”, zaś zarząd osie-
dla oraz zarząd spółdzielni „Beskid” poinformowały telefonicznie, że z petycją 
nie mają nic wspólnego, choć pierwotnie podobno mieć miały. Być może cala ta 
sprawa ma jakieś drugie dno, w którym chodzi o uprzykrzenie życia sąsiadom ze 
spółdzielni „Grodzkiej”. Nie jest bowiem tajemnicą, że jedni i drudzy drą ze sobą 
koty i nawet prezes Piotr Gawron rozkłada bezradnie ręce. Zastanawiamy się te-
raz jakie pisemko w ramach słodkiej zemsty wysmarują do pana dyrektora Mirka 
ci z „Grodzkiej”. Bo to, że pan Grzegorz je zrealizuje, nie mamy najmniejszej wąt-
pliwości. Mówisz i masz! (JARO)

SMS
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J 
eśli dziś obchodzimy Euro-
pejski Dzień Bez Samocho-
du, to nieomylny znak, że 
na sądeckich ulicach wy-
dłużą się jeszcze i tak nie-
małe już korki. Sądecza-

nie ciągle bez entuzjazmu podchodzą 
to takich nowych świeckich tradycji, 
celebrując jazdę samochodem choć-
by tylko do kiosku po zapałki. Sprawa 
jest prosta – im więcej jeździsz samo-
chodem, tym wyższy jest twój prestiż 
społeczny. Takie przynajmniej panu-
je przekonanie, czyli dokładnie prze-
ciwne do obowiązującego w krajach, 
gdzie ludzi stać na dużo lepsze sa-
mochody i więcej benzyny do nich. 
Trudno nam jeszcze wyobrazić sobie, 
że są takie narody w Europie, gdzie 
jeżdżenie samochodem po mieście jest 
szczytem obciachu, a w pewnych śro-
dowiskach może nawet stać się przy-
czyną towarzyskiego wyklucze-
nia. Tam powodem do dumy, a może 
już nawet rzeczą absolutnie natural-
ną, jest wsiadanie na rower zamiast 
do samochodu, by dojechać do pracy 
albo na zakupy. Żeby daleko nie szu-
kać, wystarczy popatrzeć na trene-
ra piłkarzy Wisły Kraków. Holender 
Robert Maskant, choć pewnie zara-
bia miesięcznie równowartość niezłej 
klasy samochodu, dojeżdża do pracy 
na najzwyklejszym miejskich rowe-
rze. Do głowy człowiekowi nie przy-
szło, że podjeżdżanie pod stadion naj-
bardziej nawet wypasionym autem 
może zrobić na kimś wrażenie. Na 
nim, i na innych Holendrach pewnie 
też, z pewnością wrażenia nie robi. Na 
mnie robi wrażenie raczej fakt, że je-
den z najbardziej rozpoznawalnych 
ludzi w Krakowie nie ma żadnych 
oporów, by publicznie pokazywać, iż 
dla niego dzień bez samochodu trwa 
365 dnie w roku.

W Nowym Sączu przeciwnie. Są 
oczywiście chlubne jednostki, jak 
choćby słynny Wiesław Wcześny, któ-
ry propaguje korzystanie z rowe-
ru w mieście nawet przy 20–stopnio-
wym mrozie. To jednak tylko wyjątek 
potwierdzający regułę. Rower cią-
gle jest u nas synonimem czegoś gor-
szego, bo jakby to wyglądało, żeby ja-
kiś Bardzo Ważmy Urzędnik dojeżdżał 

do pracy rowerem, i to najlepiej kiep-
skim, żeby ewentualnie nie było czego 
żałować, gdy złodziej się na niego po-
łasi. Dzięki temu nie tylko w centrum 
miasta jeździmy z prędkością wozu 
drabiniastego, a znalezienie miejsca 
parkingowego jest czasami trudniej-
sze niż trafienie szóstki w totolotka 
(tu ukłon w stronę dyrektora Tota-
lizatora, Grzegorza Fecki). Oprócz 
wspomnianego wątpliwego presti-
żu społecznego, nasze przywiązanie 
do samochodów ma jeszcze wymier-
ny skutek ekonomiczny. Nawet w bo-
gatej Kalifornii ludzie starają się uma-
wiać w kilka osób, by oszczędniej (dla 
kieszeni i środowiska) dojechać do 
pracy w centrum miasta. W Nowym 
Sączu przeciwnie – trwa nieustają-
cy Sądecki Dzień Bez Roweru, bowiem 
bogatym sądeczanom opłaca się do-
jeżdżać do pracy samemu, w luksu-
sowych warunkach, a nie gniotąc się 
z jakimiś pasażerami.

Tyle narzekania. Skoro jednak cele-
brujemy dzisiaj dzień bez samochodu, 
to powinien pojawić się jakiś opty-
mistyczny akcent. Prezes Sądeckiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego – Lu-
domir Krawiński (nie korzysta z sa-
mochodu dojeżdżając do pracy) zapo-
wiada, że w najbliższym czasie może 
się coś zmienić. Najpierw jednak trze-
ba popchnąć z miejsca – i nadać mu 
rozpędu – program budowy ścieżek 
rowerowych. W Nowym Sączu i ca-
łym regionie. Pozostaje mieć więc na-
dzieję, że kolejne dni bez samochodu 
przyjdzie nam świętować dużo ła-
twiej, bo z nowym trasami rowero-
wymi. I niech wówczas takie święto 
trwa cały rok. Jeżdżenie po śniegu ro-
werem też ma swój urok!

Rowerem czy 
samochodem 
– oto jest pytanie!

T 
ydzień temu wspo-
mnieliśmy o uroczy-
stościach upamięt-
niających rocznicę 
napaści sowieckiej 
na Polskę. Nasze 

obawy co do marginalizacji daty 17 
września potwierdziły się, nieste-
ty. Po pierwsze z zupełnie niezro-
zumiałych powodów, po części ofi-
cjalnej na cmentarzu komunalnym, 
która zgromadziła przybyłe na miej-
sce delegacje szkół, organizatorzy 
– ku zaskoczeniu samej młodzie-
ży – odprawili ją tam, skąd przyszła. 
W efekcie salę reprezentacyjną ra-
tusza wypełnili głównie oficjele oraz 
sybiraccy weterani. Zrobiło się ja-
koś nieswojo, kiedy prezes Związ-
ku Sybiraków pan Kazimierz Kor-
czyński z zadumą w głosie mówił, 
że dawni zesłańcy wykruszają się, 
a wśród audytorium ludzi młodych 
było jak na lekarstwo. Po drugie, za-
nikła gdzieś tradycja uroczystych se-
sji patriotycznych, jaka ukształtowa-
ła się w poprzedniej kadencji Rady 
Miasta. I nie chodzi tu wcale o zadę-
tą pompę, ale wymuszenie swoistego 
pospolitego ruszenia, które choćby 
na ten jeden dzień w roku mocniej 
poruszyło naszymi sercami i spo-
wodowało intelektualną refleksję 
nad czasem przeszłym. Wszak świę-
ta narodowe winniśmy kultywo-
wać ponad politycznymi podziałami 
i nie tylko podczas okrągłych rocz-
nic. Tym bardziej, że świadków hi-
storii z roku na rok jest coraz mniej, 
a chętnych do przejęcia pokolenio-
wej sztafety też jakoś nie widać. Nie 
pojmuję również, dlaczego pan rad-
ny Artur Czernecki z własnych fun-
duszy serwował w kuluarach skrom-
ny poczęstunek. Rozumiem sam gest 
i choć nie wątpię, że był wybor-
ny i tak czuję jakiś ogólny niesmak. 
Smutnego obrazu nie zmieniła także 
sobotnia msza święta oraz pełne żar-
liwości i patriotyzmu kazanie prałata 
Stanisława Czachora, który jak sam 
zaznaczył, mówił je do garstki zmo-
bilizowanej na tę okazję młodzieży. 
Siedemnastego września kolejny raz 
obrońcy pomnika chwały Związku 

Sowieckiego starli się na forach 
i dysputach ze zwolennikami jego 
przeniesienia. Ci pierwsi argumen-
tują, że domagający się likwidacji re-
liktu to zaledwie rozhisteryzowana 
grupka błędnych rycerzy. Urucha-
miają przy tym wszelkie moce, by 
w stylu dawnych PRL–owskich pro-
pagandystów wykpić i zohydzić 
nam rodzimą historię, nakazując 
żyć w ciągłym poczuciu winy, biciu 
się w piersi i przepraszaniu wszyst-
kich za wszystko. Ale wiem i to, że 
niedługo na cmentarze i święte gaje 
kryjące szczątki bohaterów dobro-
wolnie nie przyjdzie prawie nikt. 
Sam się nieraz zastanawiam, co 
w nas pękło? Gdzie zatraciliśmy en-
tuzjazm i wrażliwość dla spraw od-
wiecznie ważnych? Dlaczego zobo-
jętnieliśmy w tak zastraszającym 
tempie? To, co kiedyś byłoby powo-
dem do najgłębszego wstydu i mo-
ralnego odrzucenia, dziś jest „cool” 
i „trendy”. Z jednej strony ikoną pu-
blicznych mediów i bożyszczem, 
a raczej celebryckim bożkiem staje 
się słynący z bluźnierczej obscenicz-
ności i pseudo–artystycznych pro-
wokacji „Nergal”. Z drugiej, demon-
stracyjne niszczenie Biblii okazuje się 
wcale nie dziwić i bulwersować księ-
dza Adama Bonieckiego (byłego na-
czelnego „Tygodnika Powszech-
nego”), który wystawia polskiemu 
sataniście laurkę scenicznego wraż-
liwca, gromiąc zarazem tych, któ-
rzy dopatrują się w tym incydencie 
skandalu. „Jeśli czymś zaszokował, 
to właśnie tym, że nie szokuje” – po-
wiedział ksiądz Boniecki, a „Nergal” 
– Darski, jakby na „potwierdzenie”, 
odpowiada po wygranym z senato-
rem Stanisławem Kogutem procesie 
o obrazę uczuć religijnych: „Jestem 
szczęśliwy, że mogę wam oznajmić, 
że szatan znowu wygrał, a moja bi-
blijna sprawa jest zakończona. Niech 
żyje szatan”. Po takiej rekomendacji, 
nijeko w nagrodę, „Nergal” wciąż 
pozostaje jurorem w jednym z mu-
zycznych „szoł”, a dla niektórych 
polityków staje się „swoim zioma-
lem”. Pewnie dlatego, żeby innych 
wgapionych w swego guru zioma-
li nauczyć targać Pismo Święte i bez 
krempacji nazywać je „gównem”.

Z ostatniej chwili. Nowy Sącz sta-
wia na clubbing. To taka nowa forma 
rozrywki i sposobu na życie, pole-
gająca na tym, by w ciągu nocy za-
liczyć możliwie dużo imprez i zwie-
dzić jak największą ilość knajp, 
pubów czy klubów. Ponoć to przy-
szłość dla miasta i znudzonej mono-
tonią młodzieży.

Coś w nas 
pękło

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Holender Robert Maskant, 
choć pewnie zarabia 
miesięcznie równowartość 
niezłej klasy samochodu, 
dojeżdża do pracy na 
najzwyklejszym miejskich 
rowerze. Do głowy 
człowiekowi nie przyszło, 
że podjeżdżanie pod 
stadion najbardziej nawet  
wypasionym autem może 
zrobić na kimś wrażenie
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Rozmaitości

JUB ILEUSZ.  Koncer-
ty, konkursy z nagroda-
mi, pokazy tańca i wielkie 
rabaty – to tylko niektóre 
z atrakcji, jakie przygoto-
wało Centrum Handlowe 
„Europa” w Nowym Są-
czu z okazji 10–lecia swo-
jej działalności. 

W sobotę, na scenie 
rozstawionej przy CH, 
klientów do wspólnej 
zabawy i zakupów za-
chęcali: grupa tanecz-
na WirDance czy zespół 
hip–hopowy „M&M”, 
czyli Maron i Max. Po 
programie artystycz-
nym, fajerwerkach i tra-
dycyjnym „100 lat”, 
rozpoczęła się „Noc za-
kupów”. Właścicie-
le sklepów mile zaskoczyli swoich klientów olbrzymimi zniżkami cen, 
z których można było skorzystać do zamknięcia „Europy” o godz. 23, oraz 
tzw. flash mob. Przez trzy godziny, po Centrum krążyli młodzi ludzie, któ-
rzy pojawiali się niespodziewanie w różnych miejscach obiektu, włączali 
boomboksa i zaczynali tańczyć. A później znikali tak samo szybko, jak się 
pojawili. I tak samo szybko minęło 10 lat działalności CH Europa. (PR)

SPORT.  Rekordowa liczba 101 za-
wodników stanęła w sobotę na 
starcie V Kolarskiego Wyścigu Doli-
ną Popradu. Zawodnicy mieli do po-
konania 110 km i kilka podjazdów, 
w tym najbardziej wymagające pod 
Krzyżówkę i Boguszę.

Tradycyjnie już start honorowy do 
wyścigu nastąpił pod sądeckim ra-
tuszem, a start ostry na obwodni-
cy Starego Sącza. Mniej tradycyjny 
był sam przebieg wyścigu, w któ-
rym kolarze zwykle dojeżdżali na 
metę w małych grupkach lub poje-
dynczo. Selektywna trasa sprzyja-
ła rozrywaniu wielkiego peletonu, 
ale… nie w tym roku. Tradycyjnie 
też, wyścig cieszył się zaintereso-
waniem i sympatią kibiców. Nawet 
kierowcy, którzy utknęli na pobo-
czu z powodu przejazdu kolum-
ny wyścigu, zamiast narzekać na 
utrudnienia w podróży, raczej fo-
tografowali i dopingowali kolarzy.

Do Krynicy, nie licząc poje-
dynczych ataków harcowników, 

grupa jechała zgodnie i bez nad-
zwyczajnych emocji, choć bardzo 
szybko, bo do podjazdu na Krzy-
żówkę średnia prędkość peletonu 
wynosiła prawie 40 km/h.

– Czuję się jakbyśmy jechali 
trochę mocniejszy trening – ko-
mentował brak akcji ucieczko-
wych w peletonie sądeczanin 
Adam Kłębczyk, późniejszy zwy-
cięzca najstarszej kategorii wie-
kowej. Właśnie Krzyżówka mia-
ła porwać peleton na kawałki, 
ale porwała w zasadzie tylko na 
dwie części. Reszty miał dopeł-
nić 5–kilometrowy podjazd pod 
Boguszę. Tymczasem na metę 
w Nowym Sączu wpadła blisko 
40–osobowa grupa, z której mie-
li okazję finiszować nie najlep-
si górale, ale raczej sprinterzy. 
Część zawodników komentowa-
ła później, że wyścig – ze wzglę-
du na porę roku (pogoda dopi-
sała), stopień trudności i profil 
trasy – należy do jednych z naj-
ciekawszych w ogólnopolskim 

cyklu masters, ale żeby jeszcze 
meta była pod górę!

O tym, że wyścig ma już w śro-
dowisku swoją renomę świad-
czy udział zawodników nie tylko 
z całej Polski, ale też ze Słowa-
cji, USA i Francji, a w przeszłości 
startowali w nim również Wło-
si i Ukraińcy.

Wyścigi masters mają to do sie-
bie, że w jednym peletonie jadą 
ze sobą dawni mistrzowie i kola-
rze mający dopiero nadzieję zro-
bić w tej dyscyplinie wielką ka-
rierę. Prawdziwi mastersi nieco 
złośliwie komentowali na me-
cie ambicje dzisiejszej kolarskiej 
młodzieży:

– Młodzi myśleli, że przeja-
dą całą trasę za plecami dziad-
ków i tym łatwym sposobem zro-
bią dobry wynik – żartowali Józef 
Olchawa i Stanisław Czaja, byli 
reprezentanci Polski, ścigający 
się m.in. z Ryszardem Szurkow-
skim. – Nie widać na horyzon-
cie wielkich talentów, a w pe-
letonie nie było dzisiaj młodych 
kolarzy, którzy mieliby ambi-
cję zaatakować i porwać gru-
pę. Kiedyś jeździło się bardziej 
agresywnie, teraz widać więcej 
wyrachowania i kalkulacji, by 
jak najmniejszym nakładem sił 
ukończyć wyścig. Tak się w ko-
larstwie niestety nie da.

Ostatecznie zwyciężył i tak je-
den z najmłodszych zawodników 
20–letni Wojciech Migdał (WLKS 
Krakus BBC Czaja Kraków) przed 
starszym o 20 lat Mariuszem Sy-
chowskim (Sądeckie Towarzystwo 
Cyklistów – Meble Bugajski Nowy 
Sącz) i Kamilem Majem (Lubelski 
Klub Kolarski).

KRZYSZTOF JURKOWSKI

AKCJA.  Na stacji PKP w Rytrze 
w piątek niemal przez całą noc trwa-
ły ćwiczenia w ramach Mistrzostw 
Polski w Ratownictwie Medycz-
nym i Drogowym. 42 załogi karetek 
uczestniczyły w akcji ratowania 30 
poszkodowanych w symulowanym 
zderzeniu pociągu i samochodu.

– To ćwiczenia, które pozwalają 
ratownikom sprawdzić się w sy-
tuacji zdarzenia masowego, gdzie 
rannych jest kilkadziesiąt osób. 
Takie wypadki jak ten, w którym 
samochód zostaje rozjechany na 
przejeździe kolejowym, zdarza-
ją się naprawdę i każdy ratownik 
powinien wiedzieć, jak wtedy re-
agować – tłumaczy komandor za-
wodów Przemysław Guła.

Ćwiczenia przeprowadzo-
no w czterech etapach – w każ-
dym uczestniczyło około dzie-
sięciu karetek. Dowodzenie nad 

akcją przejmował koordynator 
akcji. To on musiał dopilnować, 
aby pozostali sprawnie odszuka-
li i oddzielili ciężko rannych od 
tych, którzy na pomoc medycz-
ną mogli poczekać. Wszystkich 

poszkodowanych oznaczano kolo-
rowymi plakietkami.

– To ważny moment, bo ratow-
nik musi wiedzieć, że nie ten, kto 
krzyczy najgłośniej, najbardziej 
potrzebuje pomocy, tylko ten, kto 

jest najciężej ranny – mówi Prze-
mysław Guła.

„Czerwoni” jako pierwsi trafili do 
prowizorycznego szpitala polowego. 

– Nie mam ręki! Co się sta-
ło! Ratunku! – wrzask jednej 

z pozorantek wybijał się ponad jęki 
i krzyki pozostałych.

Nie wszystkich udało się urato-
wać – ratownicy kilkakrotnie przy-
krywali ofiary foliowym workiem 
i oznaczali czarną plakietką.

W sobotę w Starym Sączu na za-
łogi karetek pogotowia czekały ko-
lejne trudne zadania. 

– Jesteście absolutnie najlep-
si. To była liga mistrzów! – pod-
sumował już w niedzielę 10. edycję 
Mistrzostw Polski w Ratownictwie 
Medycznym i Drogowym koman-
dor Przemysław Guła.

Dodajmy, że w zawodach 
uczestniczyły 42 zespoły ratow-
nicze z całej Polski, Serbii, Ukra-
iny, Słowacji i Wielkiej Brytanii. 
Wśród uczestników nie znala-
zły się jednak jednostki z powia-
tów nowosądeckiego, gorlickiego 
i limanowskiego. 

(RAT)

Zderzenie pociągu z samochodem
W dwóch odrębnie punktowa-
nych konkurencjach spraw-
nościowych zwyciężyła Sta-
cja Pogotowia Ratunkowego 
z Gdańska. Spośród ekip zagra-
nicznych wyróżnienie otrzyma-
ła jednostka z Ukrainy. W kla-
syfikacji generalnej 3. miejsce 
zajęło Opolskie Centrum Ra-
townictwa Medycznego, drugie 
– Krakowskie Pogotowie Ra-
tunkowe, natomiast zwycięzcą 
tegorocznych mistrzostw został 
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, 
Podstacja Kcynia. 
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Kolarze walczyli w Dolinie Popradu

10 lat Europy
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Świat nauki na wyciągnięcie ręki
Pod takim hasłem już po raz piąty Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Są-
czu organizuje Małopolską Noc Naukowców. Impreza rozpocznie się jutro (23 września) 
o godz. 17 w Instytucie Technicznym (ul. Zamenhofa 1) i potrwa do północy.  Do wspólnej 
nauki i zabawy organizatorzy zapraszają wszystkich, bez względu na wiek. Będzie oka-
zja do przeprowadzenia eksperymentów fizycznych i chemicznych, posłuchania wykła-
dów m.in. na temat wykorzystania wodoru w systemach zasilania pojazdów, zajrzenia do 
wnętrza samochodu, obejrzenia instrumentów zabytkowych i własnej konstrukcji. W pro-
gramie zaplanowano także liczne konkursy oraz  warsztaty: z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy czy zasad pielęgnowania noworodka. (MIND)

Informacje
i zapisy u organizatora 
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Patronat medialny

do wzięcia udziału ę
w V Sądeckim Integracyjnym  

Sponsorzy

28 września 2011 godz. 9.0028 ś i 2011 d 9 00
Hala Sportowa MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34

Stowarzyszenie „KLUB INTEGRACYJNY”
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „MADA”

zapraszają

w 

Patronat

Ks. Stanisław Olesiak
Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych

Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Polski Komitet Paraolimpijski 
Tomasz Baliczek 
tel. 606 454 948 

kim IntegracyjnytegracyjnyIkim n

l N db żl N db
BocciaTurnieju

www.globmed.pl 

Fundacja „Droga do Sprawności”

www.odchudzanie.sos.pl
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ul. Lwowska 143, biuro@novasandec.pl
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Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym miasta Nowego Sącza

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu 
i Turystyki Krajoznawczej „Zdrowie”
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ZAPROSZENIE
na Turniej Ulicznej Koszykówki

STREETBALL

30.09 (piątek) – płyta rynku sądeckiego

 godz.  9.00 – 14.30 – mecze grupowe i fi nałowe szkół 

gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych

 godz.  10.00 – uroczyste otwarcie turnieju

 godz.  14.00 – mecz pokazowy władze miasta 

vs nauczyciele ZSS

 godz.  14.30 – zakończenie turnieju

Organizatorzy Turnieju:

Dyrekcja, nauczyciele wychowania fi zycznego ZSS

Uczniowski Klub Sportowy „SAMOCHODÓWKA”

Półtora tysiąca kibiców w Limano-
wej było świadkami megasensacji. 
Beniaminek trzeciej ligi wyelimino-
wał ekstraklasową Lechię Gdańsk 1–0 
i awansował do 1/8 Pucharu Polski. 
Taka informacja błyskawicznie obie-
gła całą sportową Polskę.

Limanovia zasłużenie pokonała Le-
chię Gdańsk, która jeszcze nie-
dawno sprawiła niespodziankę, 
wygrywając w Krakowie z Wisłą. 
Podopieczni Tomasza Kafarskie-
go w Limanowej zaprezentowa-
li się katastrofalnie słabo. Piłkarze 
Lechii za zdobycie Pucharu Polski 
obiecane mieli 1,5 miliona zł. Nawet 
tak wysoka – jak na polskie warun-
ki – premia nie zmotywowała do-
statecznie piłkarzy gości. Natomiast 
zawodnicy trzecioligowej Limano-
vii nie wiedzieli do końca ile zain-
kasują pieniędzy za pokonanie Le-
chii. Ich premia zależy wyłącznie od 
decyzji jednego człowieka. Jest nim 
właściciel firmy masarskiej Zbi-
gniew Szubryt.

Na stadionie Limanovii było 
wszystko to, czego chcą kibice. 
Znakomita atmosfera, dramatur-
gia i zwycięstwo, które na długo 
zapisze się w pamięci kibiców. Li-
manovia wstydzić mogła się tylko 
jednego: swojego stadionu. Obiekt 
nawet jak na trzecioligowe warun-
ki jest dość mizerny. Rozbudowę 
uniemożliwia m.in. złe położenie. 
Z jednej strony stadion styka się 
z drogą, a z drugiej z rzeką. Do tego 
miejskie władze nie zamierzają fi-
nansować remontu obiektu. Obec-
ny prezes Limanovii Ryszard Kulma 
(były przewodniczący Rady Miasta) 

w samorządowej polityce rywali-
zuje z obecnymi władzami miasta, 
więc o przychylność Urzędu Miasta 
będzie bardzo trudno.

Kto będzie następnym rywalem 
Limanovii? O wszystkim rozstrzy-
gnie losowanie. Limanovia udo-
wodniła, że jest w stanie pokonać 
rywala z ekstraklasy. Dlatego pod-
opieczni Mariana Tajdusia chcieliby 
trafić na znany polski klub.

PO MECZU POWIEDZIELI:

MARIAN TAJDUŚ (TRENER LIMANO-
VII): – Chcieliśmy w tym spotka-
niu zaprezentować się z jak najlep-
szej strony i jeśli nadarzy się okazja 
pokonać rywali. Moja drużyna ro-
zegrała znakomite spotkanie. De-
terminacja do walki była ogrom-
na. Wszyscy zawodnicy zagrali na 
sto procent swoich możliwości. 

Lechia w żadnym elemencie gry 
nas nie zaskoczyła. Taki jest urok 
piłki nożnej. Ostatni mecz ligo-
wy, spotkanie na szczycie III ligi ze 
Szreniawą Nowy Wiśnicz przegry-
wamy u siebie, by po kilku dniach 
pokonać drużynę z ekstraklasy. To 
wielki sukces sportowy dla Lima-
novii i mam nadzieję, że jeszcze 
namieszamy w rozgrywkach Pu-
charu Polski.

TOMASZ KAFARSKI (TRENER LECHII 
GDAŃSK): – W dwóch ostatnich se-
zonach docieraliśmy do półfina-
łu Pucharu Polski i w tym sezonie 
chcieliśmy zwyciężyć w tych roz-
grywkach. Niespodziewanie odpa-
dliśmy już na samym początku. Sy-
tuacja w klubie po tej porażce jest 
bardzo trudna. Nieprzypadkowo 
jest takie powiedzenie, że pucha-
ry rządzą się własnymi prawami. 
Szkoda, że dzisiaj potwierdzeniem 
tego powiedzenia jest Lechia. Za-
graliśmy słaby mecz i Limanovia to 
wykorzystała. Gratuluję zwycię-
stwa gospodarzom, jeśli pokonali 
Lechię, to mogą zajść daleko i po-
walczyć również z innymi druży-
nami ekstraklasy.
ZBIGNIEW SZUBRYT (WICEPREZES LI-
MANOVII, GŁÓWNY SPONSOR): – Je-
stem bardzo zadowolony z tego 
zwycięstwa. Liczymy teraz na do-
bre wyniki w III lidze, bo chcemy 
powalczyć o awans. Mamy nadzie-
ję, że z pomocą miasta uda mam 
się ulepszyć stadion. Jeśli cho-
dzi o kolejnego rywala w Pucha-
rze Polski, to nie zastanawiałem się 
nad tym. Zobaczymy kogo nam los 
przydzieli.

RYSZARD KULMA (PREZES LIMANO-
VII): – Chłopcy zagrali świetne spo-
tkanie. Możemy być z nich dumni. 
Walczyli z wielkim zaangażowa-
niem i zasłużenie zwyciężyli.

POMECZOWY PROTOKÓŁ:

Limanovia Szubryt 
Limanowa – Lechia 
Gdańsk 1–0 (1–0)
1–0 Kępa 20.
Sędziował Marcin Szrek (Kielce). Żółte 
kartki: Prokop, Basta – Surma, Dawi-
dowski. Widzów: 1600.
Limanovia: Pyskaty – Kulewicz, Ba-
naszkiewicz, Prokop, Kępa – Pietrzak 
(85. Chlipała), Skiba, Wańczyk, Basta 
(68. Ślazyk) – Waksmundzki, Kiwacki 
(77. Gadzina).
Lechia: Pawłowski – Bąk, Vucko, Ko-
zans, Andriuskevicius – Pietrowski, 
Surma, Poźniak (46. Machaj), Popie-
larz (46. Benson) – Dawidowski (82. 
Deleu), Tadić.

Dla Limanovii zwycięstwo z Lechią 
Gdańsk to historyczne wydarzenie. 
Do tej pory sympatycy limanow-
skiego klubu z dumą wspominali 
sezon 1984/85. Wówczas Limanovia 
dotarła do 1/32 finału Pucharu Pol-
ski. Tam jednak zakończyła swoją 
pucharową przygodę, na własnym 
boisku przegrywając z drugoligo-
wą Polonią Bytom (0–5). W obec-
nych rozgrywkach limanowianie po 
raz pierwszy zmierzyli się z druży-
ną z najwyższej klasy rozgrywko-
wej w Polsce.

JACEK BUGAJSKI

Limanovia rewelacją Pucharu Polski

Trzecioligowiec ośmieszył drużynę z ekstraklasy



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   22 września 201116

Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Odwiedź portal: www.sacz.in

Jan Golonka

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

W ŚWIECIE WINA

Duquesa 
de la Valle
Wino przejrzyste, błyszczące i przyjemne dla 
oka. Kolor czerwieni czereśniowej z reflek-
sami granatowymi, które oznaczają świe-
żość i młodość, mimo że chodzi o wino 
Crianza. Wino o średnio wysokiej intensyw-
ności aromatycznej. W kieliszku aromaty 

amerykańskiej baryłki, wanilii i kokosu. Nie-
mniej jednak zauważalne są również aroma-
ty dojrzałych owoców. Po zamieszaniu kie-
liszkiem aromaty owocowe stają się bardziej 
intensywne, co w finale daje dużą harmo-
nijność. Na podniebieniu dobrze zbudowa-
ne, dobrze zbalansowana kwasowość i owo-
cowość. Delikatnie gorzki, ale przyjemny 
posmak, końcówka nieco krótka.Podsumo-
wując, klasyczna Crianza, dobrze łącząca sub-
telność i elegancję rodzimych odmian Giro 
i Monastrell, wraz z owocowym charakterem 
Merlot – francuską odmianą. Na zdrowie!

MACIEJ MENTEL Dom Kawy i Wina

Sądecki sport nie cierpi na nadmiar 
sukcesów, a już na pewno nie suk-
cesów międzynarodowych. I na-
wet jeśli nie mamy zawodników 
zdobywających medale mistrzostw 
świata czy Europy, to możemy po-
chwalić się trenerami szkolącymi 
mistrzów.

Niedawno wicemistrzem świata 
w kolarstwie górskim w kategorii 
U–23 został zawodnik z Zielonej 
Góry Marek Konwa, podopiecz-
ny Jakuba Kurcza z nowosądec-
kiej firmy Fit4Life. Dodatkowego 
smaczku temu sukcesowi dodaje 
fakt, iż Kuba Kurcz to tzw. wirtu-
altrainer, na co dzień prowadzą-
cy swoich zawodników w… in-
ternetowej sieci. Na sukces Marka 
Konwy pracował szkoleniowy duet 
Kuba Kurcz i dietetyczka Katarzy-
na Wójs.

To największy sukces odniesio-
ny przez podopiecznych Fit4Life. 
Do tej pory zdobywali oni tytuły 
mistrzów Polski, ale na imprezie 

rangi mistrzostw świata to pierw-
szy tak udany występ.

– W naszym regionie, do nie-
dawna bardzo silne było kaja-
karstwo górskie, gdzie mój ojciec 
Antoni Kurcz osiągał światowe 

sukcesy. Sukces Marka chciałem 
zadedykować tacie bo wiem, że 
byłby dumny, iż udało się to nam 
bez żadnych znajomości i protek-
cji – powiedział Kuba Kurcz.

(KF)

Sądecki trener mistrzów

Wicemistrz świata i trenerski duet z Nowego Sącza FOTO.: FIT4LIFE

W niedzielę zakończył się w Tęgobo-
rzy turniej brydża sportowego UTOPI 
2011.  Zwyciężył krakowianin Tomasz 
Radko, który w pobitym polu zostawił 
51 innych graczy.

Na miejscu drugim finiszował Jaro-
sław Malawski (Przemyśl) a na trze-
cim kielczanin Robert Łataś. Tomasz 
Radko otrzymał jednocześnie, jako 
najlepszy małopolski uczestnik, na-
grodę od krakowskiej Grupy Ho-
teli WAM – tygodniowy pobyt w 
warszawskim hotelu Grupy podczas 
brydżowego Grand Prix Warszawy w 
2012 r. Najlepszym sądeckim graczem 

okazała się Monika Czub Gołaszew-
ska, którą otrzymała okazały kosz 
prezentowy od delikatesów RAFA, a 
także nagrodę dla najlepszej kobiety. 
Do niedzielnego finału A awansował 
tylko jeden arcymistrz, pochodzący 
z Tychów Ryszard Kiełczewki.

Partnerami turnieju byli między 
innymi: Województwo Małopol-
skie i Nespresso. Następne turniej 
UTOPI 2012 za rok w tym samym 
miejscu – w Hotelu LITWIŃSKI. 
Partnerem medialnym turnieju był 
„Dobry Tygodnik Sądecki” oraz 
portal sacz.in

(PIK)

Tasowali w Tęgoborzy


