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Z S Ą D U . 55 tys. zł
zadośćuczynienia otrzymała
pacjentka, która ponad
cztery lata temu w Szpitalu
Specjalistycznym im.
Śniadeckiego poddała się
zabiegowi operacyjnemu.
Lekarze – jak stwierdzili
biegli – popełnili wtedy
błąd w sztuce. W Sądzie
Okręgowym, po ponad dwóch
latach procesu, szpital zawarł
z kobietą ugodę.
j Str. 3

Magda Gessler
w Nowym Sączu
j str. 16
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Z drugiej strony
Więźniowie wolontariuszami w hospicjum
Dziewięciu więźniów z Zakładu Karnego w Nowym Sączu pracuje dla Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Nieodpłatnie opiekują
się chorymi, pomagają w hipo i dogoterapii oraz budują ośrodek dla chorych na stwardnienie rozsiane. Jeśli ta
współpraca się sprawdzi, niebawem
dołączą do nich kolejni więźniowie.
– To działanie, które z jednej strony
ma charakter społecznie użyteczny, a z drugiej jest przedsięwzięciem resocjalizacyjnym, opartym
na programie readaptacji społecznej – tłumaczy kpt. Tomasz Wacławek, rzecznik prasowy krakowskiej Służby Więziennej. – Chcemy
w ten sposób wspierać instytucje
charytatywne oraz kształtować
w osadzonych pewne umiejętności społeczne i postawy empatyczne – dodaje.
Na współpracy, która trwa od lipca, korzystają wszyscy. Zakład Karny realizuje w ten sposób program

resocjalizacji, więźniowie mają możliwość wyjścia poza więzienne mury
i zdobycia dodatkowych kompetencji, a fundacja ma dodatkowe ręce
do pomocy.
– Spisują się bardzo dobrze. Pomagają, są życzliwi. Chwalą ich
i pracownicy, i pacjenci – zapewnia
Mariusz Podwika z FPON. – Na budowie ci, którzy mają już doświadczenie, pracują jak fachowcy, a pozostali
są pomocnikami i cały czas się uczą.
Jeśli w najbliższym czasie współpraca będzie nadal tak dobrze się
układać, do FPON zostaną skierowani kolejni więźniowie.
– W kierowaniu więźniów do
tego typu programów resocjalizacyjnych, opartych na szeroko pojętym wolontariacie, dobór osadzonych prowadzimy na podstawie
prognozy kryminologicznej i tego,
jakie potencjalne zagrożenie istnieje ze strony danego więźnia, ale
też bierzemy pod uwagę jego cechy
charakteru i predyspozycje, które

A to ciekawe
Listopadowe szperanie
Znany sądecko–warszawski tropiciel pamiątek związanych z twórcą Niepodległej
Rzeczpospolitej – Piotr Kruk, poinformował naszą redakcję o odnalezionych kolejnych sandecjanach związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim.
Nie ustając w poszukiwaniach pergaminowego adresu w ozdobnym etui z 1916
r. nadającego marszałkowi honorowe obywatelstwo Nowego Sącza, Piotr Kruk natrafił w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego
na kapelusz Strzelców Podhalańskich ofiarowany marszałkowi przez I PSP 19 marca

Piotr Kruk przekazuje Krzysztofowi Jaraczewskiemu informacje o poszukiwaniach sądeckich śladów marszałka.
1933 r. Kapelusz znajduje się w bardzo dobrym stanie. Co się zaś tyczy historycznego
dokumentu związanego z nadaniem marszałkowi honorowego obywatelstwa, pomoc w poszukiwaniach bezcennego dla

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

określają psycholog i wychowawca – mówi kpt. Wacławek.
W roku ubiegłym więźniowie
z Zakładu Karnego w Nowym Sączu
pracowali również na rzecz tutejszego Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”. Jak
podkreśla kpt. Tomasz Wacławek
– dzisiaj wszystkie jedenaście więzień z okręgu krakowskiego, w których odsiaduje wyroki i przebywa
w aresztach ponad 6 tys. osób, wysyła osadzonych do prac na rzecz
osób potrzebujących oraz instytucji
opiekuńczych i pomocowych.
– W ubiegłym roku skierowani
przez nas więźniowie przepracowali
na rzecz różnych instytucji około 130
tys. godzin – mówi kpt. Wacławek.
– Prace wykonywane przez więźniów mają różny charakter – od tych
najprostszych, związanych z porządkowaniem terenu, po prace remontowe i wspierające bezpośrednio opiekę i prowadzoną terapię.
(PEN)

sądeczan dokumentu zadeklarował wnuk
marszałka Krzysztof Jaraczewski, dyrektor
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Należy wspomnieć, że po śmierci twórcy Niepodległej Rzeczpospolitej pergamin
znalazł się w zbiorach muzeum belwederskiego i zarejestrowany został w księdze inwentarzowej na wysokiej, 6. pozycji. W tych
samych zbiorach znalazły się tez inne pamiątki związane z Sądecczyzną, głównie adresy z życzeniami kierowanymi do marszałka przez społeczeństwo naszego regionu.
W warszawskim MWP przechowywany jest
adres skierowany do marszałka przez Koło
Ligi Kobiet w Nowym Sączu, z 1916 r. podpisany przez sądeckie kobiece znakomitości tamtych czasów.
(OLD)

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Aleksander Rybski

Rodzice w kinie, dzieci w Filmowej Bawialni
WA R TO W I E D Z I E Ć . Kino Sokół
w Nowym Sączu wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i organizuje Filmową Bawialnię dla dzieci. Kiedy
mama z tatą oglądają film, ich pociechami zajmuje się animator kultury.
– Na dzieci w wieku od 5 lat czekają atrakcje w postaci ciekawych
i wartościowych filmów wybranych z uwagi na niebanalne i mądre historie, a następnie zabawy
i konkursy związane z zaprezentowanymi obrazami – mówi Diana Kamykowska–Gacek, kierownik kina. – Inicjatywa Filmowej
Bawialni stanowi zatem znakomitą okazję do czerpania wiedzy
i poszerzania horyzontów filmowych w przyjemny dla dzieci sposób, a dla rodziców pewność, że
dziecko przebywa w komfortowych

Daj się
złowić
w sieć:
www.sacz.in

warunkach, łącząc bezstresowo naukę z zabawą.
W programie oprócz spotkań
z kultowymi bohaterami dzieciństwa przewidziane są także filmy
krótko i pełnometrażowe z całego świata. Bawialnia czynna jest
w czwartek i piątek od godz. 18.30,
a w soboty i niedziele od godz. 15.
Dodatkowo w ramach niedzielnej
Bawialni odbywają się warsztaty
plastyczne w Galerii BWA SOKÓŁ od
godz. 15. Przed przyjściem do kina
należy dokonać rezerwacji pod nr
tel. (18) 534 06 70.
(MGM)
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Informacje

Pieniądze
za utracone zdrowie
Z S Ą D U . 55 tys. zł zadośćuczynienia otrzymała pacjentka, która ponad cztery lata
temu w Szpitalu Specjalistycznym im. Śniadeckiego poddała się zabiegowi operacyjnemu.
Lekarze – jak stwierdzili biegli
– popełnili wtedy błąd w sztuce.
W Sądzie Okręgowym, po ponad
dwóch latach procesu, szpital
zawarł z kobietą ugodę.
Pacjentkę poddano zabiegowi operacyjnemu w sądeckim szpitalu w sierpniu 2007
roku. Lekarze popełnili jednak
błąd, który wpłynął na ogólny
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stan zdrowia kobiety i którego skutki będzie ona ponosić prawdopodobnie do końca życia.
Początkowo kobieta domagała się odszkodowania, którego kwota nie przekraczała
20 tys. zł. Jednak wraz z wystawieniem przez biegłych
jednoznacznej opinii, wyznaczony przez sąd pełnomocnik
z urzędu podniósł stawkę do
100 tys. zł.
– Szpital miał dwa wyjścia: albo procesować się dalej i zapłacić 100 tys. zł albo
pójść z nami na ugodę i mieć

do zapłacenia mniej – mówi
Antoni Piegza, pełnomocnik
pacjentki.
Ostatecznie, szpital zgodził się na wypłacenie poszkodowanej pacjentce 55
tys. zł, przy czym 95 proc. tej
kwoty pokryć ma ubezpieczyciel. Pacjentka natomiast
zobowiązała się, że kwota ta
pokryje nie tylko jej obecne roszczenia, ale również
te, które mogłyby pojawić
się w przyszłości wraz z na
przykład pogorszeniem jej
stanu zdrowia.
(MR)

Śląski przedsiębiorca chce
wybudować wyciąg w mieście
I N W E S T YC J E . Prywatny inwestor, właściciel spółki Snow Star z Jastrzębia Zdroju chce
wybudować centrum rekreacyjne z wyciągiem narciarskim w Nowym Sączu. Wystąpił
już o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia do Wydziału Ochrony Środowiska w Nowym Sączu.
Wstępny plan inwestycji, która ma objąć
rejon ul. Barskiej po Januszową (gm. Chełmiec), obejmuje wyciąg krzesełkowy o długości ok. 300 m oraz wyciąg bezpodporowy
do celów szkoleniowych. Zimą „Centrum
Sportowo–Usługowo–Rekreacyjne” miałoby przyciągać narciarzy, wiosną i latem
natomiast miłośników rowerów. Inwestor
chce również uruchomić tam letni tor saneczkowy i wybudować hotel.
– Wystąpiliśmy z zapytaniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Sączu, czy konieczne w tej sprawie jest
sporządzenie raportu o oddziaływanie
na środowisko. Ich decyzją z 4 listopada
inwestor jest zobowiązany do sporządzenia takiej oceny – informuje Janusz
Rogóz, zastępca dyrektora WOŚ w Nowym Sączu.
To niezbędny dokument, by złożyć wniosek o pozwolenie na realizację
inwestycji.
– Jeżeli po jego przedłożeniu RDOŚ i sanepid nie będą mieli uwag, to przedsięwzięcie w tym roku nie ma szans na
wykonanie, ale w przyszłym… Kto wie?
– dodaje Rogóz.
Z właścicielem spółki nie udało nam się
skontaktować. Do sprawy wrócimy.
(KG)

A

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 ultrasonograﬁcznych (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

Ekspresowa

SERWIS OGUMIENIA

• opony
• felgi stalowe i alu
• oleje
• akumulatory
• bagażniki
samochodowe

Nowy Sącz ul. Piramowicza 1A tel. 18 442 03 48
Nowy Sacz ul. Ogrodowa 1A tel. 18 443 40 06

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową
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Kibic chce odszkodowania
od Sandecji

„Zulus”: Jestem
ofiarą spisku

W S Ą D Z I E . 518 tys. zł zadośćuczynienia i miesięcznej renty
w wysokości 1,5 tys. zł domaga się
od Skarbu Państwa i MKS Sandecja
Michał G. – kibic, który w czerwcu 2009 roku podczas fety z okazji awansu drużyny do I ligi piłkarskiej został postrzelony przez
policję gumowym nabojem i stracił
prawe oko. We wtorek przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu
odbyła się pierwsza rozprawa w tej
sprawie.

N A WO K A N D Z I E . Przed Sądem
Okręgowym rozpoczęły się przesłuchania świadków przestępstw, których w latach 2004–2008 mieli
dopuszczać się członkowie zorganizowanej grupy przestępczej „Zulusa”,
czyli Marcina M. Sam „Zulus” twierdzi, że nigdy grupie nie przewodniczył, pozostałych oskarżonych nie
zna, a proces jest wynikiem „policyjno–prokuratorskiego spisku”.

10 czerwca 2009 r. Sandecja świętowała awans do I ligi piłkarskiej.
Fetę w Parku Strzeleckim zakłóciły zamieszki, które wybuchły
między kibicami a policją zabezpieczającą imprezę.
– Ludzie stojący przy bramie
rzucali w kierunku policji jakimiś przedmiotami. A policja stała przed bramą, nie wchodziła za
ogrodzenie. Wtedy padły strzały
– opowiadał dziś jeden ze świadków zajścia Piotr L., według którego Michał G. stał wtedy obok
wszczynającej zamieszki grupy
kibiców i rozglądał się wokół.
– Wyglądał, jakby kogoś szukał,
ale w pewnym momencie zaczął
tak dziwnie iść. Łapał się za głowę – opowiadał Piotr L.
To wtedy Michał G. miał zostać
postrzelony przez policję gumową kulą.
– Gdy Michał przyszedł z powrotem pod scenę, wyglądał
strasznie. Miał całą twarz zakrwawioną. Nic nie mówił, tylko zapytał, czy ma oko – wspominała była dziewczyna powoda
Dominika G., twierdząc, że wcześniej występy na scenie oglądała razem z Michałem i ich kolegą
Darkiem. Jej chłopak miał pójść
szukać Darka, gdy ten „gdzieś
zniknął”.
Tamto zdarzenie miało całkowicie zmienić życie Michała G.

OGŁOSZENIA DROBNE

Z relacji świadków wynika, że
opuścił się w nauce i choć zdał
maturę, to nie udało mu się zdobyć tytułu technika ekonomii,
musiał zaprzestać uprawiania
sportów, zerwała z nim dziewczyna i odsunął się od życia towarzyskiego. Jego pełnomocnik
Marek Eilmes wymienia też problemy, z którymi Michał będzie
się borykał całe życie:
– Utracił częściowo zdolność
do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby i wydatki
związane z rozstrojem zdrowia
i zmniejszyły się jego szanse na
powodzenie w przyszłości – wylicza i twierdzi, że to wystarczające powody, aby Michał dostawał
comiesięczną rentę w wysokości
1,5 tys. zł.
Pełnomocnik Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja Dariusz
Opałek twierdzi jednak, że klub
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nie ponosi odpowiedzialności za
kalectwo Michała G.
– Pseudokibice toczyli walki z policją poza amfiteatrem,
a tam już nie odbywała się impreza i Sandecja nie była odpowiedzialna za to, co się tam
działo. Tym, którzy byli na terenie amfiteatru przecież nic się
nie stało – argumentował mecenas Opałek.
Na rozprawie nie stawił się
natomiast pełnomocnik Skarbu
Państwa. Sprawa została odroczona. Strony zostały zobowiązane przez sąd do uzupełnienia
wniosków dowodowych oraz
wyjaśnień w pismach sądowych,
gdyż prowadząca sprawę sędzia
Małgorzata Franczak–Opiela zarzuciła im, że te, które złożyły dotychczas, są niekompletne
i niewystarczające.
(TASS)

A

KUPIĘ JAPOŃSKIE, NIEMIECKIE
BUSY, TOYOTY: COROLLE,
CARINE, STARLET, AVENSIS
TEL. 514094449
W Chełmcu - działkę 31,5 a
- sprzedam. tel. 888 865 179

OKNA – DRZWI
MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

W Nowym Sączu ul. Żywiecka
- lokal pow. 65 m kw. parter,
witryna na gabinet, usługi,
handel do wynajęcia.
Tel. 660 684 740

ul.Kolejowa 16
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55

W procesie grupy „Zulusa” 29 mężczyzn odpowiada za handel narkotykami w klubach, szkołach i na
uczelniach Sądecczyzny oraz między innymi za kradzieże, pobicia,
wymuszenia i pożyczanie pieniędzy
na bardzo wysoki procent. Grozi im
od 10 do 15 lat więzienia.
11 z oskarżonych jest dowożonych na salę rozpraw z aresztu. Pozostali, w tym także szef grupy,
czyli „Zulus”, odpowiadają z wolnej stopy.
– To już jest najlepszy dowód na
to, że jestem niewinny! Gdybym robił to, co mi zarzucają, siedziałbym
w areszcie – twierdzi Marcin M.
37–latek przyznaje jednak, że
przebywał w nim w związku z inną
sprawą, prowadzoną przez sądecką Prokuraturę Rejonową, w której nie ma jeszcze przygotowanego
aktu oskarżenia.
Sąd tymczasem rozpoczął przesłuchania osób, które miały widzieć
lub odczuć na własnej skórze działania „zulusów”. Zeznawać mieli świadkowie napadu z użyciem
noży, który miał miejsce w 2005
roku w barze „El Torro” przy ulicy Lwowskiej.
Do zajścia miało dojść w wyniku sprzeczki między kilkoma „zulusami”, a młodym nauczycielem
Maciejem D. Ten jednak twierdzi,
że rok później w wyniku wypadku
doznał wstrząsu mózgu i w związku z tym nie pamięta zajścia.
Dwie pracownice lokalu wezwane

w charakterze świadków także nie
były w stanie nic zeznać.
– To już tyle lat minęło, że naprawdę ciężko sobie cokolwiek
przypomnieć – mówi jedna z nich,
a druga twierdzi, że w chwili napadu nie było jej w pracy.
– Bo to pomówienia są! Nie mają
żadnych dowodów! – denerwuje się
Marcin M. – Zostaliśmy wmanipulowani w oś policyjno–prokuratorskiego spisku. Oszukał nas człowiek o moralności alfonsa.
Tym człowiekiem ma być Robert P. Niegdyś kompan „zulusów”,
wszedł z nimi w konflikt, gdy pożyczył od nich łącznie około 300 tys. zł
na wysoki procent i nie był w stanie ich spłacić.
– To były pieniądze, które miałem od mojego brata z Ameryki,
a on za nie kupował samochody
– mówi Marcin M.
Ostatecznie, Robert P., który odsiaduje teraz w wadowickim więzieniu wyrok w zupełnie innej sprawie,
zgodził się na współpracę z policją.
Jego zeznania stały się podstawą do
przygotowania aktu oskarżenia.
– Tyle im wystarczyło. Do tego
moje szerokie kontakty w przestępczym światku, które sobie
wyrobiłem siedząc kiedyś w więzieniu za pobicie ze skutkiem
śmiertelnym. Wszystkie namiary
miałem w notesie, który u mnie
znaleźli – twierdzi „Zulus”, ale
o tamtym wyroku wiele mówić nie
chce. – Miałem wtedy 24 lata. Taka
młodość durna i chmurna. Poszliśmy na piwo, była bójka, popchnąłem faceta, a on uderzył potylicą
w ziemię.
Ciągle powtarza jednak, że
z grupą handlującą narkotykami
nie ma nic wspólnego.
– Ja tych ludzi nawet nie znam.
Starczy popatrzeć, kto tam siedzi.
Ja mam ich znać? – dodaje, wskazując na pozostałych oskarżonych.
(TASS)
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Polityka
Lelek przejmie
obowiązki Cyconia?

Mularczyk na czele
„ziobrystów”

Wojewoda małopolski Stanisław Kracik zwrócił się z wnioskiem do premiera
Donalda Tuska o wyznaczenie w Starym
Sączu osoby, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji burmistrza
na najbliższe trzy miesiące. Zaproponował na to stanowisko miejskiego radnego Jacka Lelka.
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musiał zrezygnować z mandatu radnego. Na jego miejsce wejdzie więc
kolejna osoba z listy, a on w razie gdyby nie wygrał w wyborach, nie będzie już mógł wrócić do Rady Miasta i Gminy.
Stanisław Kracik zwrócił się również o przeprowadzenie w Starym
Sączu przedterminowych wyborów.
Datę wyborów i kalendarz wyborczy
określi premier.
(SAM)

– W polskiej polityce jest miejsce na piękne gesty, na gesty solidarności. Nasze koleżanki i koledzy zdecydowali się uczynić
ten ważny gest w imię solidarności z nami – myślę tutaj o Tadeuszu Cymańskim, Jacku Kurskim
i o własne osobie – jako tymi, którzy zostali wyrzuceni z Prawa
i Sprawiedliwości za to, że zgłosili plan zmian organizacyjnych PiS–u, tak by polska prawica wreszcie zaczęła wygrywać – mówił
w poniedziałek dziennikarzom,
ogłaszając powstanie „Solidarnej
Polski” Zbigniew Ziobro. Wraz
z Mularczykiem Ziobrę poparł inny

FOT. WWW.SACZ.IN

Lelek w przeszłości sprawował już
funkcję wiceburmistrza. Dotychczasowy burmistrz Starego Sącza Marian
Cycoń w październikowych wyborach parlamentarnych został posłem.
We wtorek złożył ślubowanie. Nie
może jednocześnie sprawować obu
funkcji.
Osoba wskazana przez premiera będzie pełnić obowiązki burmistrza do czasu zaprzysiężenia nowego
gospodarza gminy, którego wybiorą
mieszkańcy Starego Sącza.
– We wniosku do premiera wojewoda zaproponował Jacka Lelka, argumentując, że jego pozycja w środowisku jest wystarczająca, żeby
zastąpić przez ten krótki czas burmistrza – mówi Joanna Sieradzka,
rzeczniczka prasowa wojewody, ale
tłumaczy też, że jeśli premier wyznaczy Lelka na to stanowisko, będzie on

Sądecki poseł Arkadiusz Mularczyk
stanął na czele utworzonego przez
posłów związanych ze Zbigniewem
Ziobro klubu parlamentarnego „Solidarna Polska”. Była to reakcja na
wykluczenie z PiS trzech eurodeputowanych: Ziobry, Jacka Kurskiego i Tadeusza Cymańskiego. Władze
PiS zapowiadają, że Mularczyk straci stanowisko szefa regionalnych
struktur partii.

sądecki poseł Andrzej Romanek
i wybrany z naszego okręgu podhalański parlamentarzysta Edward
Siarka.
– Zawiązanie tego klubu jest
wyrazem naszej solidarności
z kolegami. My nie wychodzimy
z PiS. Jesteśmy członkami partii
Prawo i Sprawiedliwość. Liczymy na refleksję władz PiS–u i na
to, że nasi koledzy dostaną szanse na powrót do partii – tłumaczył Arkadiusz Mularczyk, który,
jak podaje Gazeta.pl, nie będzie już

szefem nowosądecko–podhalańskich struktur PiS. Prawdopodobnie zostanie odwołany ze swojej
funkcji na jednym z najbliższych
posiedzeń zarządu partii.
W „Solidarnej Polsce” znaleźli się również Jacek Bogucki, Andrzej Dera, Patryk Jaki, Mariusz
Jędrysek, Beata Kempa, Jerzy Rębek, Józef Rojek, Andrzej Romanek, Edward Siarka, Piotr Szeliga,
Tadeusz Woźniak, Bożena Wróbel,
Jan Ziobro, Jarosław Żaczek i senator Maciej Klima. Ich decyzja
o utworzeniu nowego klubu, jak
zapewniają, nie oznacza jednak
wystąpienia z PiS. Wspólnie deklarują poparcie dla PiS i wspieranie go w odsuwaniu PO od władzy.
– Wszystkie deklaracje o jedności były nic nie warte – skomentował informacje o utworzeniu „Solidarnej Polski” rzecznik
prasowy PiS Adam Hofman. Według niego w statucie PiS prawdopodobnie jest zapis, mówiący,
że gdy ktoś zakłada klub, oznacza
to automatycznie, że przestaje być
członkiem partii.
SACZ.IN

A

Kryzys szansą na rozwój?
d 2008 roku, w którym kryzys gospodarczy powaliá na áopatki nawet prĊĪnie
rozwijające siĊ ¿rmy, wáaĞcicielom przedsiĊbiorstw sen z powiek spĊdza ciągle
zmieniająca siĊ sytuacja na zagranicznych rynkach gospodarczych i walutowych.
Powszechną reakcją na kryzys jest niechĊü przedsiĊbiorców do podejmowania duĪych inwestycji, które w przypadku niepowodzenia mogáyby oznaczaü nawet bankructwo ¿rmy. Niewiele przedsiĊbiorstw widzi w tej sytuacji szansĊ na rozwój, podniesienie
konkurencyjnoĞci i pozyskanie nowych klientów. NajczĊĞciej wolą one przyjąü strategiĊ
przetrwania, objawiającą siĊ m. in. zamraĪaniem swoich aktywów ¿nansowych i ograniczaniem dziaáaĔ inwestycyjnych. Daje to poczucie bezpieczeĔstwa, ale nie sprzyja rozwijaniu ¿rmy, co wymaga przecieĪ inwestowania. Z drugiej strony wielu przedsiĊbiorców
osiąga dobre wyniki, ich ¿rmy są w dobrej kondycji i mają duĪy potencjaá. Sytuacja na
rynku krajowym jest doĞü dobra, co sprawia, Īe rozsądne dziaáania pozwalają uporządkowaü wáasny biznes i nadaü mu impuls do szybkiego rozwoju. CzĊsto jednak niezbĊdne
jest wsparcie doĞwiadczonych ekspertów, co moĪliwe jest w ramach projektu doradczego, skierowanego do mikro, maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw z Maáopolski.
Projekt „Twój biznes, nasze wsparcie – doradztwo dla MĝP” to do¿nansowane
do 50% ze Ğrodków Unii Europejskiej kompleksowe usáugi doradcze z obszaru ¿nansów, ksiĊgowoĞci, prawa, rachunkowoĞci, IT, controllingu. Powstaá z inicjatywy spóáek
Ekoconsultant i IT Vision. Wspóápraca w ramach projektu polega na analizie indywidualnych potrzeb klienta i dopasowaniu najlepszych rozwiązaĔ, umoĪliwiających zwiĊkszenie efektywnoĞci procesów biznesowych konkretnej ¿rmy. DziĊki temu moĪna usprawniü
dziaáanie ¿rmy, wybranego obszaru (np. ksiĊgowoĞci, controllingu) lub rozwiązaü okreĞlony problem (np. zrealizowaü przeksztaácenie formy prawnej). Firmy zainteresowane
wprowadzeniem u siebie nowoczesnych systemów informatycznych równieĪ mogą uzyskaü wsparcie ¿nansowe ze Ğrodków unijnych, co znacznie redukuje koszty wdroĪenia.
Osoby dotychczas niechĊtnie korzystające ze Ğrodków unijnych, z powodów duĪej
biurokracji i koniecznoĞci posiadania znacznych Ğrodków wáasnych, mogą przekonaü siĊ,
Īe tym razem sprawa jest bardzo prosta. Prowadzący projekt sprawnie zaáatwiają wszelkie formalnoĞci związane z pozyskaniem dotacji i przeprowadzeniem usáug doradczych. Wystarczy tylko zgáosiü chĊü udziaáu, rejestrując siĊ na platformie www.doradztwomsp.pl.
Wyjątkową okazją skorzystania z bezpáatnych konsultacji ze specjalistą i uzyskania dodatkowych informacji bĊdzie spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w dniu
15.11.2011. Patronat nad spotkaniem sprawuje àącki Bank Spóádzielczy.
W trakcie spotkania bĊdzie moĪna poznaü przykáady udanych przedsiĊwziĊü zrealizowanych przez maáych i Ğrednich przedsiĊbiorców w oparciu o fundusze unijne.

O

Data: 15.11.2011
Miejsce: Sala Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Kontakt: 12 3787850, doradztwomsp@ekoconsultant.pl
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www.sacz.in – zamów reklamę na portalu: 18 544 64 40, 18 544 64 41

N A WO K A N D Z I E . Do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wpłynął
akt oskarżenia przeciwko pracownicy Urzędu Miasta Marcie G. Kobieta
odpowie przed sądem m.in. za zainstalowanie w gabinecie komendanta
straży miejskiej podsłuchu.
Oskarżenie jest pokłosiem tzw. afery podsłuchowej w sądeckim magistracie, którą prowadziła Prokuratura Rejonowa w Zakopanem.
Doniesienie złożył były komendant
Straży Miejskiej Ryszard Wasiluk.
Pogłoski o podsłuchach w komendzie Straży Miejskiej pojawiły
się na początku tego roku. Pierwszy
raz oficjalnie sprawa została podniesiona 22 marca na sesji Rady Miasta.
Radny Piotr Lachowicz zapytał się
wówczas, czy komenda dysponuje
pokojem „eksterytorialnym”, czyli
zabezpieczonym przed podsłuchami. Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż tak
skomentował doniesienia o podsłuchu: „Przypisywanie tezy jakiejkolwiek afery podsłuchowej jest insynuacją, ponieważ takiej afery nie
ma. Stwierdził, iż w związku z tym
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nie ma potrzeby do wydzielania
tego typu pomieszczeń” – czytamy w protokole z sesji Rady Miasta.
Kiedy dochodziło do potajemnych nagrań, Ryszard Wasiluk pełnił
jeszcze funkcję komendanta. Podsłuchów miała dokonywać jedna
z pracownic i przekazywać te nagrania komuś, pracującemu w magistracie. Wskazał ponadto szereg
innych osób, które wiedziały o podsłuchu. Wśród wymienionych znalazł się Jerzy Gwiżdż. Sam miał dowiedzieć się tego znacznie później,
już po odwołaniu z funkcji komendanta i w związku z postępowaniem
przed sądem pracy, do którego się
odwoływał.
– Ja dowiedziałem się o tym, że
pani Marta G. robiła takie nagrania, wtedy co prezydent Nowak
i wszyscy inni. Pan Wasiluk, który jest w tej sprawie pokrzywdzony, wiedział o tym już w grudniu
– mówi Jerzy Gwiżdż. – Takie sprawy prowadzone są z urzędu, ale
na wniosek pokrzywdzonego, a to
pan Wasiluk tutaj ucierpiał – dodaje wiceprezydent.

Śledztwo prokuratorskie wykazało, że „afera podsłuchowa” miała miejsce. Zarzuty w sprawie usłyszała już Marta G.
– Pracownica Urzędu Miasta
w Nowym Sączu Marta G. została oskarżona o to, że przekraczając swoje uprawnienia, w gabinecie komendanta zainstalowała
urządzenie służące do rejestracji
dźwięków, w celu uzyskania informacji, do której nie była uprawniona oraz przy pomocy tego urządzenia dokonywała rejestracji
rozmów, a także o to, że ujawniła
innym osobom treść uzyskanych
w ten sposób informacji, przekazując do sekretariatu prezydenta
Nowego Sącza płytę CD wraz z nagranymi rozmowami komendanta
– informuje rzeczniczka prasowa
sądeckiej Prokuratury Okręgowej
Beata Stępień–Warzecha.
Za przestępstwa ujęte w akcie
oskarżenia grozi Marcie G. nawet
do trzech lat więzienia.
Sąd Rejonowy nie wyznaczył
jeszcze terminu pierwszej rozprawy.
(JUR), (TASS)

FOT. WWW.SACZ.IN

Marta G. oskarżona
o podsłuchiwanie

ŚMIERĆ POD CIĄGNIKIEM
W Y PA D E K . 75–letni mężczyzna zginął na miejscu przygnieciony
przez ciągnik rolniczy. Do wypadku doszło w poniedziałek rano
w Posadowej Mogilskiej podczas leśnych robót. Mężczyzna procował
przy załadunku drzewa. Ciągnik ursus wywrócił się, gdy 75–latek
zjeżdżał nim ze wzniesienia.

A

Niepubliczny Zakáad Opieki Zdrowotnej

Antidotum

Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 3

ĝwiadczy usáugi w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ
LEKARZE:
Rodzinni,Pediatrzy, InterniĞci
Gabinet zabiegowy
Punkt szczepieĔ
Program pro¿laktyczny chorób krąĪenia

ł
ł
ł
ł

tel. 18 441 55 85, 18 441 56 76
Ponadto Ğwiadczymy usáugi
komercyjne w zakresie:

LOGOPEDII, LARYNGOLOGII,
PSYCHOLOGII, DERMATOLOGII,
Dla pacjentów nieubezpieczonych porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

Poradnia dermatologiczna
Oferuje moĪliwoĞü fototerapii
Zabiegi odbywają siĊ w obszernej kabinie
wyposaĪonej w lampy UVA i UVB.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü PUVA
- terapii (fotochemioterapii)
Rejestracja na miejscu oraz telefonicznie:

tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ

Od 15 paĨdziernika w kaĪdą sobotĊ czynny jest gabinet lekarza pediatry
od godz.9.00 do godz. 12.00 oraz gabinet zabiegowy od godz.9.00 do 16.30
Przychodnia prowadzi szczepienia ochronne przeciw grypie.
ĝwiadczenia te udzielane są za odpáatnoĞcią. ZAPRASZAMY
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Kontrowersje

Miasto sprzeda działkę stowarzyszeniu?
„Mamy nadzieję, że decyzje jednych
uczniów Chrystusa, którym powierzono troskę o dobro publiczne, nie
będą utrudniać realizacji Bożych dzieł
przez innych uczniów Chrystusa,
którym powierzono troskę o ich wychowanie” – napisał we wniosku do
Rady Miasta ks. Paweł Kochaniewicz,
przewodniczący zarządu Katolickiego
Stowarzyszenia Oświatowego.
Stowarzyszenie już ponad rok temu
zwróciło się do władz miasta, proponując, że odkupi od nich działkę, na której od 18 lat mieści się
prowadzone przez nie przedszkole. Sprawa została jednak zawieszona przez radnych poprzedniej kadencji, choć podczas dyskusji nad
nią pojawiło się kilka pomysłów na
rozwiązanie sytuacji. Teraz prezydent miasta poprosił Komisję Infrastruktury i Środowiska o zaopiniowanie wniosku „w sprawie
sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą nieruchomości
gruntowej stanowiącą zabudowaną
działkę”, na której mieści się Katolickie Niepubliczne Przedszkole. Od
opinii, którą wyda komisja, zależeć
będzie, czy ta nieruchomość, warta co najmniej 2,5 mln zł, pozostanie w rękach miasta.
Okazuje się, że jako organizacja
pożytku publicznego, Stowarzyszenie może odkupić od miasta tę
nieruchomość za jedyne 10 proc. jej
wartości, czyli za około 250 tys. zł.
„Mając na uwadze fakt, że w ciągu ostatnich pięciu lat Miasto Nowy
Sącz wykonało remonty w przedmiotowym budynku na kwotę 257 560,34 zł, w tym w ostatnich trzech latach na kwotę 200
000,00 zł, to cena uzyskana ze
sprzedaży na takich warunkach
pokryłaby tylko koszty remontów
poniesionych przez Miasto Nowy
Sącz na tej nieruchomości w ostatnich pięciu latach” – tłumaczy we
wniosku o opinię, skierowanym do
Komisji Infrastruktury i Środowiska, Krzysztof Kurzeja, dyrektor

Wydziału Geodezji i Mienia magistratu. Dalej zwraca także uwagę
na fakt, że gdy miasto nie jest właścicielem nieruchomości, nie może
wpływać na to, jakiego typu działalność jest w niej prowadzona. Nie
miałoby więc wpływu na ewentualną decyzję Stowarzyszenia o zamknięciu przedszkola.
Do wniosku z argumentacją dyrektora Kurzei załączony został apel
księdza Pawła Kochaniewicza, który zaczynają słowa z Pisma Świętego: „W imieniu Jezusa Chrystusa
spełniamy posłannictwo jakby Boga
samego”. Dalej ksiądz Kochaniewicz
tłumaczy: „Mając świadomość, że
większość osób naszej Rady Miasta to ludzie wierzący, i w związku z tym, i w kościele, i w życiu,
także podczas obrad rady, kierują
się z taką samą wiernością i posłuszeństwem Chrystusowej Ewangelii,
rozpoczęliśmy ten wniosek słowami św. Pawła, które uznajemy jako
swoiste motto działania Katolickiego
Stowarzyszenia Oświatowego (…).
Nasz wniosek wynika z faktu, że
chcemy, by Boże dzieło, rozwijało
się w godziwych i dających poczucie bezpieczeństwa i stabilności warunkach. Mamy nadzieję, że decyzje
jednych uczniów Chrystusa, którym powierzono troskę o dobro publiczne, nie będą utrudniać realizacji
Bożych dzieł przez innych uczniów
Chrystusa, którym powierzono troskę o ich wychowanie”.
Radni poczuli się dotknięci taką
argumentacją.
– Ta część humanistyczna jest
naprawdę niepotrzebna. Postawiono nas w niezręcznej sytuacji
– oburza się członek Komisji Infrastruktury i Środowiska Grzegorz Fecko.
– Już po kilku pierwszych zdaniach tego pisma, stwierdziłem, że
w ogóle do mnie nie przemawiają
– dodaje jego kolega inny członek
komisji Tomasz Basta.
Dalej jednak ks. Kochaniewicz
podaje argumenty, które mają

R

rzeczowo przemawiać za pozytywną opinią dla wniosku o przekazanie nieruchomości. Przede
wszystkim twierdzi, że miasto nie
wywiązuje się z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem w 1994 r.
i nie wykonuje „remontów koniecznych i kapitalnych”, wskutek czego Stowarzyszenie musiało zainwestować niemal 360 tys.
zł w niezbędne prace przy budyn-

miasta, np. na kolejne kasyno”.
Przekazanie obiektu w ręce Stowarzyszenia miałoby natomiast gwarantować, że jego przeznaczenie nie
zostanie zmienione i też zagwarantowałoby mu, że Stowarzyszenie nie
straci zainwestowanych przez siebie
w remonty pieniędzy.
W końcu ks. Kochaniewicz powołuje się na Kodeks Prawa Kanonicznego, na mocy którego „wierni

– To trochę brzmi jak grożenie: jak się
nie zgodzicie, to pójdziecie do piekła
– denerwuje się radny Piotr Lachowicz.

ku. Powołuje się też na oszczędności, jakie miasto zyskało ze względu na niższą dotację dla przedszkoli
prywatnych oraz „zyski społeczne
w postaci dobrych fundamentów
wychowawczych pod przyszłych
uczciwych, aktywnych, solidnych,
zatroskanych o Miasto obywateli i podatników, którzy przysporzą kolejnych zysków i oszczędności w przyszłości”.
Trzecim argumentem, który według ks. Kochaniewicza przemawia
za odsprzedaniem Stowarzyszeniu
nieruchomości przy ulicy Nadbrzeżnej, ma być fakt, iż rady miast i gmin
„podlegają znacznym fluktuacjom
politycznym i ze względu na kadencyjność i brak odpowiedzialności
prawnej radnych za podejmowane
decyzje, oraz zmienność kadry jak
i struktury politycznej Rady i wyznawanych wartości, Rady nie są
gwarantem stałości linii decyzyjnej.” Ksiądz Kochaniewicz obawia
się więc, że „znajdzie się Rada, która sprzeda ten obiekt, nawet bez bonifikaty, na cele inne niż edukacyjne, lub zgoła sprzeczne z interesem
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powinni popierać szkoły katolickie, świadcząc w miarę możliwości pomoc, gdy idzie o ich zakładanie i utrzymanie”.
– To trochę brzmi jak grożenie:
jak się nie zgodzicie, to pójdziecie do piekła – denerwuje się radny Piotr Lachowicz.
Komisja Infrastruktury i Środowiska odwiedziła przedszkole w ubiegłym tygodniu, ale opinii
w sprawie sprzedania nieruchomości jeszcze nie wydała. Niektórzy jej
członkowie podjęli już jednak decyzję, za czym będą optować.
– Jestem przekonany, że nie powinno dojść do tego przekazania.
W tym przedszkolu nic się złego nie
dzieje, dzieciom jest dobrze i aby
tak było dalej, niepotrzebny jest
akt własności. Poza tym, poparcie
koncepcji sprzedaży tego budynku, kłóciłoby się w moim sumieniu
z przysięgą, jaką złożyłem jako radny. Mówi ona, że przede wszystkim
mamy jak najlepiej gospodarować
mieniem miasta – tłumaczy Grzegorz Fecko, a Tomasz Basta wypowiada się w podobnym tonie:

– Nie widzę powodu, żeby miasto miało się pozbyć tej nieruchomości. To byłaby duża strata, nawet jeśli miałaby być kupiona za
całą wartość – twierdzi.
Wiele niepewności ma też radny
Jan Opiło. Przede wszystkim domaga się analizy ekonomicznej.
– Nie przedstawiono nam żadnego dokumentu, z którego by wynikało, że to jest dla miasta dobre,
korzystne i pożyteczne – mówi Opiło. – Poza tym, nie wiem dlaczego
o majątku wartym co najmniej 2,5
mln zł ma decydować jedna komisja.
Opinię powinny wydać też Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Finansów Publicznych. A najlepiej by było, gdyby ten wniosek
stał się przedmiotem dyskusji i głosowania wszystkich radnych.
Nie wiadomo, kiedy Komisja Infrastruktury i Środowiska
wyda opinię. Na razie ustalono,
że niebawem odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami
Stowarzyszenia.
Prezydent Ryszard Nowak bez
wnikania w retorykę ks. Kochaniewicza mówi natomiast, że sprzedając działkę, miasto nie będzie wykładało własnych środków na remonty
na nieruchomość, która – zaznacza – w planie zagospodarowania
przestrzennego jest przeznaczona
na usługi oświaty i kultury. Zapytany o straty dla miasta ze sprzedaży
działki, odpowiada jedynie: „Miasto na każde dziecko z przedszkola
niepublicznego przeznacza kwotę
519,81 zł, co stanowi 75 proc. bieżących kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych”.
Nie obawia się, że pozytywna decyzja w te sprawie pociągnie za sobą
roszczenia ze strony innych prowadzących przedszkola.
– Mam nadzieję, że inne podmioty wystąpią z wnioskiem
o przejęcie budynków, a miasto nie
będzie musiało ponosić kosztów
z tytułu remontów – mówi Nowak.
MARIA REUTER, (KG)
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Lodołamacz mitów
E D U K AC J A . Ekipa telewizyjna programu pierwszego Telewizji Polskiej
„My, wy, oni” gościła w Nowym Sączu i kręciła odcinek poświęcony projektowi „Archipelag Skarbów”, w którym brali udział uczniowie, ich rodzice
oraz nauczyciele Gimnazjum nr 3. Efekty ich pracy będzie można oglądnąć
dziś (10 listopada) o godz. 10.55 w TVP 1.
A o programie profilaktyki dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich „Archipelag Skarbów” rozmawiamy z jego
twórcą dr. SZYMONEM GRZELAKIEM.

– Dorośli narzekają na młodzież, a zaraz
ich złe zachowania usprawiedliwiają burzą hormonów. Pan znalazł receptę na
okiełznanie nastolatków?
– Recepta to za duże słowo. Znaczyłoby, że znalazłem sposób na skuteczne wpływanie na każdego nastolatka, a to nie jest aż tak proste.
Niemniej od wielu lat zajmuję się profilaktyką i wychowaniem młodzieży,
od strony praktycznej oraz badawczej. I pewne rzeczy wiem. Wiem, jak
podejść do młodzieży, by zyskać jej
serca, jak przekazać młodym pozytywne myśli, by uwierzyli w siebie. Ta
recepta opiera się na psychologii rozwojowej. Nastolatkowie są w okresie
poznawania swojej tożsamości. Żyją
zagubieni w swoich hormonach, nie
do końca sprecyzowanych poglądach,
niepoukładanym systemie wartości. Moją receptę ująłbym w trzech
punktach: 1. Pozytywne podejście:
Podchodź do młodzieży pozytywnie, nie szczędź pochwał, dostrzegaj
w nich to, co dobre, bo nastolatkowie, często krytykowani, nie wierzą
w siebie; 2. Szacunek: Miej szacunek
do młodych, mimo że żyją w sposób
sprzeczny z tym, co chcesz im przekazać; 3. Zrozumienie: Dostrzeż marzenia młodych ludzi, ich ciekawość,
ale i problemy. By to uzyskać, należy
młodzież silnie motywować. Wytyczać cele, ale i pokazywać, jak je osiągać małymi kroczkami.
– I tym samym stworzył Pan ogólny zarys autorskiego programu

profilaktyczno–wychowawczego Archipelag Skarbów, z którym przyjechał Pan
również do sądeckiej młodzieży. W dwudniowych warsztatach wzięli udział
uczniowie Gimnazjum nr 3. Dwa dni to
chyba mało, żeby przekazać wszystkie te
wskazówki młodzieży?
– W programie nie uczestniczyli
tylko uczniowie, ale również osobne
szkolenia przeprowadziliśmy dla rodziców, osobne dla nauczycieli. Program, który proponujemy, silnie oddziałuje na młodzież, motywuje do
pozytywnych zmian. Błędem byłoby

jednak zakładać, że sam program dokona zasadniczych zmian. W pracy
wychowawczej kluczowe znaczenie mają bowiem osoby najbliższe
– rodzice i wychowawcy. Archipelag Skarbów nazywam lodołamaczem mitów masowej kultury. Jeśli
lodołamacz przełamie lody, inne statki mogą już swobodnie pływać. I tak
my, wychodząc z mocnym programem, łamiemy stereotypy na temat
młodzieży i na tej bazie dalszą pracę wykonują już rodzice i nauczyciele. Rodzicom na przykład dodajemy
R

Skarby ziemi i biżuteria
Skały, minerały i skamieniałości z całego
świata oraz niepowtarzalną biżuterię będzie można podziwiać w najbliższy weekend
na IV Międzynarodowej Wystawie i Giełdzie
Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich „Skarby Ziemi i Biżuteria” w Szkole Podstawowej nr 20. Dla naszych Czytelników mamy 20 darmowych zaproszeń.
W wystawie i giełdzie weźmie udział 30
wystawców. Zaprezentują pochodzące z całego świata skały i minerały (agaty, jaspisy
z Brazylii i Afryki, obsydian z Meksyku, kwarce z inkluzjami, turkusy, agaty z Ameryki Północnej, ametysty, turmaliny, nefryty, korale,
perły, onyksy z Azji, opale z Australii, krzemień pasiasty, bursztyn, chryzopraz, sfaleryt
z Polski i Europy), a także liczące miliony lat
szczątki flory i fauny – preparowane zwierzęta mórz tropikalnych, muszle.

Na giełdzie będzie też liczna grupa
producentów biżuterii. Wykorzystują oni
w swoich wyrobach minerały łącząc je
w sposób artystyczny z metalami szlachetnymi, drewnem tworząc piękne kolczyki,
pierścionki, korale, naszyjniki, bransolety,
które można nabyć po atrakcyjnych cenach.
Obok biżuterii pojawi się też galanteria z kamieni ozdobnych: zegary, lampy, naczynia,
wazony, popielniczki, czy zestawy biurowe.
Zwiedzać wystawę będzie można w sobotę od godziny 10 do 18 i w niedzielę od
10 do 17. W sobotę zorganizowane grupy uczniowskie wraz z nauczycielem mają
wstęp bezpłatny.
Dla naszych czytelników przygotowaliśmy 20 bezpłatnych zaproszeń na wystawę
i giełdę. Można odbierać je dziś (10 listopada) w godz. od 9 do 14.30 w redakcji „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” przy ulicy Żywieckiej 25 w Nowym Sączu.
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odwagi, by nie bali się wymagać od
młodzieży, by nie bali się im stawiać
granic. Paradoksalnie młodzież chce
wolności, ale z drugiej strony czuje się
niekochana, jeśli nie da jej się pewnych ograniczeń.
– Jakie są wymierne efekty programu?
– Z badań, które prowadziła nasza Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld we współpracy z Ministerstwem Edukacji, Państwową
Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologicznej i Krajowym Centrum ds. AIDS, widzimy całe spektrum zmian. Zmniejsza
się korzystanie z alkoholu i narkotyków wśród nastolatków i, co ciekawe, wiąże się to również z większą ich asertywnością. Podobnie jest
z pornografią. Zmienia się również
pogląd na miłość. Staramy się pokazać, że szczęśliwy związek buduje się
w oparciu o wartości duchowe i rozum. Dziewczęta, zwłaszcza te nie
wierzące w siebie, z trudnych rodzin,
wykorzystywane do tej pory przez
chłopców, zaczynają szanować siebie.
Badamy również, czy program nie
szkodzi w jakieś dziedzinie. Dołączyliśmy więc pytanie o depresję i myśli samobójcze. Miłym zaskoczeniem
był wynik. Po pół roku skala problemu zwłaszcza wśród dziewcząt, które są bardziej skłonne do depresyjności, zmniejsza się. Kolejną pozytywną
zmianą jest – co może cieszyć nauczycieli – poprawa atmosfery w klasie.
– Jeśli już o nauczycielach mowa, nie
czują, że podważa się ich autorytet i metody wychowawcze?
– Trudno powiedzieć. Nie znam
pewnie wszystkich opinii. Ale z moich doświadczeń wynika, że nauczyciele generalnie odbierają program
pozytywnie i traktują jako wsparcie.
Rozmawiamy z młodzieżą o trudnych
sprawach – na przykład seksualność.
Nastolatków to niezmiernie interesuje, a rodzice i nauczyciele czasem
nie wiedzą, jak ugryźć temat. Jeżeli ktoś z zewnątrz wykona za nich tę

mokrą robotę, to dla nich ogromna
pomoc. Na przykład mówiąc o miłości, staramy się przekonać młodzież,
że przygotowuje do niej choćby wykonywanie codziennych obowiązków
domowych. Jeśli teraz nie będą zmywać naczyń, odkurzać, staną się kalekami życiowymi. Będą się im rozwalać związki, choćby z tego powodu, że
będą się czuli wielkimi bohaterami,
kiedy raz w tygodniu wyrzucą śmieci.
A przecież w małżeństwie jest wiele
prac do podziału i warto mieć pewne
zachowania wypracowane na zasadzie nawyku. Ale wracając do pytania. Przychodzimy do szkoły jako
osoby z zewnątrz. Łatwo byłoby wtedy zbudować z młodzieżą taką negatywną solidarność, pośmiać się z rodziców i nauczycieli, i wkupić w łaski
młodych ludzi. Tymczasem my robimy coś odwrotnego. Umacniamy autorytet pozytywnych dorosłych z ich
otoczenia. Staramy się uświadomić
nastolatkom, że rodzice i nauczyciele wymagają od nich, bo chcą ich dobra. Uświadamiamy też młodzieży, że
dorosłym, którzy pokazują im łatwy
i przyjemny sposób życia (w reklamie, w kulturze masowej), nie zależy na ich szczęściu, tylko na tym, by
na młodzieży zarobić.
– Program został pozytywnie przyjęty
w Gimnazjum nr 3, jest szansa, że pozostali sądeccy gimnazjaliści oraz licealiści
skorzystają z niego?
– Nie wiem, czy uda się objąć programem wszystkie szkoły w Nowym
Sączu, ale z pewnością wzbudził on
zainteresowanie wśród władz miasta i pewnie tu jeszcze wrócimy. Zależy mi na tym, aby w przyszłości Archipelag Skarbów był prowadzony
przez realizatorów z Nowego Sącza.
Pierwsze takie osoby już się szkolą.
Cieszę się, że jest wśród nich Halina Czerwińska, która między innymi od lat prowadzi w Nowym Sączu
warsztaty „Szkoły dla rodziców”. Te
dwie inicjatywy świetnie się ze sobą
uzupełniają.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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DTS Czytelników

Oczekuję
Karzą nas za troskę
przeprosin o dziecko

Andrzej Horoszkiewicz

R

E

K

L

A

M

A

Do napisania kilku poniższych
zdań zainspirował mnie tekst
w Państwa tygodniku „Lekarz nie
potrafił pomóc”, o dziewczynce,
która na pewno ma alergię, ponieważ była na kolejnej dawce odczulania. Moja 13–letnia córka od
drugiego roku życia cierpi na astmę. Do 2009 r. otrzymywałem zasiłek pielęgnacyjny na jej leczenie.
Ale w wyniku zmian przepisów
odebrano mi ten dodatek. Córka nie była ostatnimi czasy hospitalizowana, nie potrzebowała natychmiastowej pomocy SOR, więc
zasiłek się nie należy. Została ukarana przez państwo za to, że jej
rodzice dbają, by nie miała ataków
duszności, codziennie zażywała
leki, które utrzymują ją na poziomie prawie takiej samej sprawności, jaką mają jej rówieśnicy.
Chciałbym zostać dobrze zrozumiany. Tak naprawdę nie chodzi
mi o otrzymanie zasiłku, ale zwykłą dobrze pojętą sprawiedliwość.
A żeby ona była, należy zmienić
system. Cierpią bowiem na tym
dzieci rodziców, którym zależy na
dobru swych podopiecznych. Decyzję o odebraniu zasiłku zaskarżyłem, po wszelkich możliwych
odwołaniach, do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, uzasadniając: „Po analizie opinii Biegłego Sądowego odnoszę wrażenie, że to iż
staramy się z żoną, aby dziecku łagodzić skutki choroby, która trwa
od 1999 r., jest dla nas karą. Zostaliśmy ukarani za to, iż uczestniczyliśmy w „Szkole Astmy i Alergii”

Uniwersytetu Jagiellońskiego filia w Nowym Sączu, ponieważ
tam dowiedzieliśmy się, jak dbać
o dziecko, aby nie miało zaostrzeń
choroby oraz napadów duszności, w których potrzebna byłaby
pomoc doraźna, tj. pobyt stacjonarny w szpitalu lub SOR. Dlaczego w opinii Biegłego nie ma
wniosków, co stanie się z chorobą
dziecka, gdy nie będzie nas stać na
wymianę nebulizatora, czy wtedy dziecko trafi do szpitala lub SOR
i Biegły Sądowy będzie mógł zmienić swoją opinię”. Odpowiedź była
podobna, jak przy odwołaniach,
choć w rozmowach prywatnych
również z urzędnikami, usłyszałem słowa wsparcia. Przyznawali mi rację. Nie mam więc pretensji do lekarzy orzeczników MOPS,
ale do obowiązujących przepisów,
które wiążą im ręce.
Nie chcę, by moje dziecko
uznawane było za niepełnosprawne, ale – by było uprzywilejowane – ustawodawca tego wymaga.
Czy to znaczy, że na tydzień przed
komisją przyznającą zasiłek, mam
nie podawać córce leków, tak by
lekarze zobaczyli, jak się dusi? To
absurdalne! Ale niestety prawdziwe i praktykowane przez niektórych. Ja nie pozwolę na to, by
przez tydzień, stracić praktycznie
rok leczenie dziecka. Chcę tylko
móc odliczać od podatku wydatki poniesione na córkę. Dlaczego
na okulary, na sprzęt ortopedyczny można, a na nebulizator, inhalatory i inne leki potrzebne do
utrzymywania dziecka w dobrej
kondycji, już nie?
Sam wiem, że nic nie zdziałam,
dlatego apeluję do rodziców, którzy borykają się z podobnym problemem, o kontakt: smolenrobert@
wp.pl. Razem możemy zdziałać
więcej! Może państwo zauważy nasz
problem i przestanie karać nasze
dzieci za naszą opiekę.
ROBERT SMOLEŃ

R

E

K

L

A

M

1 listopada pobytem w Łodzi. Następnie udali się do
Warszawy, gdzie
zwiedzili najważniejsze miejsca
związane z historią Żydów – dzielnicę żydowską
oraz ruiny getta.
W Nowym Sączu
odwiedzili między
innymi Dawną Synagogę i cmentarz
Izraelczycy na zabawie integracyjnej z uczniami I LO
żydowski. Uczest– Wśród nas funkcjonuje wiele ste- niczyli też w warsztatach edukacyjreotypów o różnych narodach, więk- nych w I Liceum Ogólnokształcącym.
szość z nich ze względu na zaszłości Kolejnymi punktami ich wizyty była
historyczne dotyczy Niemców, jednak Krynica–Zdrój, Kraków i Oświęcim.
Goście mają nadzieję, że to nie bęprzyjmują one bardziej rolę żartów.
O Polakach dominuje ogólna opinia, dzie ich ostatni pobyt w Polsce.
– Co prawda wśród nas funkcjoże uwielbiają narzekać, wszystkie potrawy muszą zawierać sól, a babcie nuje wiele stereotypów o różnych
nadmiernie troszczą się o wszystkich narodach, większość z nich ze wzglęi nie potrafią zrozumieć, że ktoś nie du na zaszłości historyczne dotyczy
jest głodny – mówią Izraelczycy, któ- Niemców, jednak przyjmują one barrzy odwiedzili Nowy Sącz w ramach dziej rolę żartów. O Polakach dominuje ogólna opinia, że uwielbiają naprogramu „Zachować w pamięci”.
50–osobową grupę uczniów z Izra- rzekać, wszystkie potrawy muszą
ela o polskich korzeniach gościli lice- zawierać sól, a babcie nadmiernie
troszczą się o wszystkich i nie potraaliści I LO w Nowym Sączu.
– Program jest pokłosiem rządo- fią zrozumieć, że ktoś nie jest głodny
wej umowy o wymianie kulturalnej, – śmieją się Shahar i Aida. – Jednak
oświatowej i edukacyjnej pomiędzy ludzie, z którymi mieliśmy styczność
Polską a Izraelem. Ministerstwo Kul- podczas tego pobytu, byli naprawdę
tury we współpracy ze stroną izra- bardzo mili, więc nie możemy poelską stworzyło program mający na wiedzieć, czy tak jest w rzeczywistocelu zapoznanie młodych ludzi z kul- ści. Nie spotkaliśmy się też z jakimiturą i historią obu narodów. Jesteśmy kolwiek objawami antysemityzmu,
bardzo dumni z tego, że nasze szko- mimo że poznając naszą historię,
ły zostały ze sobą skojarzone – mówi dużo o tym słyszeliśmy.
– Słyszałem podobne opinie
koordynator wymiany, Jakub Bulzak.
Zanim uczniowie mieli okazję spo- i mogę potwierdzić ich prawdzitkać się, założyli grupę na facebooku, wość, ponieważ moja babcia wyjechała z polski w latach 60. Nie pożeby się bliżej poznać.
– Po odnalezieniu znajomych twa- trafię przekonać jej, że nie jest mi
rzy, obie grupy szybko znalazły ze zimno, albo że nie jestem głodny, ale
sobą wspólny język, mimo pewnych taka troska o innych to raczej dobra
ograniczeń… językowych – doda- cecha – dodaje Nadiv, który z dumą
przyznaje, że dziadkowie nauczyli go
je Bulzak.
Tygodniowa przygoda Izrael- kilku słów po polsku.
czyków w Polsce rozpoczęła się
(KS)
FOT. KS

Po przeczytaniu wywiadu
redaktor Katarzyny Gajdosz
z kierownictwem Jesiennego Festiwalu Teatralnego
w Nowym Sączu zmuszony
jestem do zgłoszenia kategorycznego protestu odnośnie wypowiedzi Dyrektorki MOK Marty Jakubowskiej.
Użycie składni „myśmy”
sugeruje, że uczestniczyła ona w organizacji pierwszej edycji Festiwalu w roku
1997. Otóż z całą odpowiedzialnością oświadczam, że
to ja – Andrzej Horoszkiewicz, w owym czasie kierujący Teatrem Robotniczym – wymyśliłem ten
Festiwal oraz dzięki osobistym znajomościom i układom towarzyskim skompletowałem jego uczestników.
Wśród aktywnych pomocników wymienić można Kasię Niedźwiedź (logistyka),
a w końcowym etapie Janusza Michalika (opieka nad
artystami). Dzięki Bogu pamięć – pomimo podeszłego wieku – mam dobrą i wypowiedzi pani Jakubowskiej
w aspekcie I Festiwalu mijają
się z prawdą w sposób zasadniczy. Jednoznacznie jest to
zawłaszczenie zasług i osiągnięć i wymaga publicznego
napiętnowania, sprostowania oraz przeprosin.
I tego oczekuję!

Nie jest mi zimno
i nie jestem głodny

A

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA
GABINETY
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny,
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny,
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieciħcy,
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

„ Z D R O W I E ‘’
33-300 Nowy SČcz,
ul. _niadeckich 4
tel. 18 443 81 58,
fax 18 440 89 58

PRACOWNIE
f
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
f
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA
(leczenie krħgosųupa i stawów)
f
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczyŷ,
plam, przebarwieŷ, znamion, kurzajek, zmarszczek)
f
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nadǏerki, naczynia
f
ANALITYKA OGÓLNA

Przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(niektóre procedury refundowane przez NFZ)
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Opinie
Mój deficyt
miłosierdzia

P

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

rzed paroma
dniami ogłoszono uroczyście,
że oto urodził się
siedmiomiliardowy obywatel
świata. Ściślej: urodziło się kilku
siedmiomiliardowych, bo jednocześnie i na Tajwanie, i w Bangkoku, i w Manili, i gdzieś na Kamczatce. O Polsce ani słowa. Po
raz kolejny zostaliśmy obrzydliwie zignorowani. Wbrew agencyjnym doniesieniom, że jest nas
coraz więcej, zawsze w okolicach pierwszego listopada mam
nieodparte wrażenie jest nas coraz mniej. Nie wiem, na czym to
polega. Być może jest to kwestia wieku, bo człowiek im starszy, tym odejścia bliskich, przyjaciół i znajomych stają się bardziej
wyraźne; być może liczby, nawet
najbardziej imponujące, nie robią na nas żadnego wrażenia. Siedem miliardów czy dziesięć – co
za różnica? Zamiast ekscytować się narodzinami beniaminka,
z którego nie wiadomo, co wyrośnie, bardziej przeżywam odejścia
tych, co dali coś z siebie, odeszli, ale zasłużyli na dobrą pamięć. Lista nieobecnych jest niestety długa. Uczucie dojmującego
żalu towarzyszyło mi w tym roku
wielokrotnie. Nie potrafię powiedzieć, czyje odejście przeżyłem
bardziej: Krzysztofa Kolbergera
czy Gabrieli Kownackiej, Macieja Zembatego czy Małgorzaty Dydek. A na dodatek jeszcze nasze
sądeckie podwórko: Władek Kruczek, Bobek Ciuła, Stasia Gocek…
Żalu stanowczo za dużo. Ilekroć
dopada nas czyjaś śmierć, zadajemy sobie pytanie, czy jest to łaska
czy okrucieństwo nieuchronności? Nie potrafię na nie odpowiedzieć. Niestety, tegoroczne Święto Zmarłych wyzwoliło we mnie
także refleksje zupełnie niefilozoficzne. Cóż z tego, że 1 listopada
sypnęło z nieba złotem i ciepełkiem skłaniającym do melancholijnej zadumy, skoro łaskawa aura

obnażyła z całą jaskrawością ponury proceder cmentarnych hien.
Do niedawna z grobowców znikały wieńce, kwiaty i znicze. Teraz złodzieje, zachęceni być może
bezkarnością, kradną wszystko.
Z jednego tylko grobowca rodziny mojej żony zginęły metalowe
uchwyty na płycie, śruby od tabliczek, a nawet mosiężny krzyż!
Nie ma świętości. Kiedy obserwuję skutki takich haniebnych praktyk, natychmiast pojawia się we
mnie deficyt miłosierdzia. Sprawców kradzieży chętnie zobaczyłbym w klatkach wystawionych w miejscach publicznych.
Ku przestrodze. Cmentarz Komunalny w Nowym Sączu to nekropolia wyjątkowa. Spoczywają
tu doczesne szczątki uczestników powstań, obu wojen światowych, zacnych obywateli zasłużonych nie tylko dla miasta, ale
i dla kraju. Ponadto jest to miejsce piękne. Szczególną urodą epatują: obfity starodrzew, stare pomniki i pomniczki, bez których
– mówiąc słowami Zofii Rysiówny
– „lastrykowe tapczany” wyglądałyby po prostu fatalnie. Jest co
chronić, jest się czym opiekować.
Znakomitą robotę wykonują ci,
którzy rok w rok kwestują po to,
ażeby niszczejące (także za sprawą złodziei), sypiące się grobowce
doprowadzić do stanu pierwotnego. Nie inaczej było i tym razem.
Wytrwałością imponuje pani Ania
Totoń, od lat niezmiennie tkwiąca na stanowisku, zachęcająca do
niewielkiej, ale jakże pożytecznej daniny. Inne , „nowoczesne”
cmentarze, takiej opieki raczej nie
będą potrzebować nigdy. Betonowo–lastrykowa estetyka raczej
się o to nie upomni. Osobną kwestią, choć też związaną ze sprawami ostatecznymi, jest – głośna ostatnio – budowa w naszym
mieście kolumbarium, czyli miejsca na urny z prochami zmarłych.
Idea wydaje się sensowna pod
każdym względem, ale daję głowę, że i w tej sprawie nie będziemy jednomyślni, że pokłócimy
się, poróżnimy. O miejscu kremacji gdzieś w okolicach Nowego Sącza już nie wspomnę. Przed inicjatorami tej słusznej skądinąd
idei, droga stroma i śliska. Zobaczymy, co będzie na jej końcu.
P.S. A tak na marginesie, nawiązując do drugiego zdania felietonu: jak, u licha, nazwać mieszkańca Bangkoku?

Urban tryumfuje,
a mnie się robi mdło

P

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

roces sądowy Teodora K. – 85 letniego ubeka z Limanowej, bezwzględnego
sadysty i oprawcy,
ukazuje paradoks,
w jakim znalazła się Polska po odzyskaniu wolności i po znacznie późniejszym już ustanowieniu procedur
lustracyjnych. Bynajmniej nie chodzi tu tylko o elementarną sprawiedliwość, osądzenie i nazwanie zła
oraz jawne napiętnowanie zbrodni i podłości, jakich to całe UB–eckie plugastwo dopuściło się wobec
„reakcyjnych bandytów”, a faktycznie żołnierzy niepodległościowego
podziemia. Idzie o to, że obecne prawo pozwala dawnym funkcjonariuszom bezpieki oraz wszelkiej maści
szpiclom i konfidentom pełnić funkcje publiczne, jak gdyby nigdy nic
się nie stało. Pod jednym wszak warunkiem – że nie skłamią i nie zatają prawdy na temat swej haniebnej
przeszłości. Bo gdyby złożyli fałszywe oświadczenie, wówczas o synekurach mogliby zapomnieć. Słowem
wybijanie zębów, łamanie ludzkich
sumień i ochocze kapowanie zasługuje na usprawiedliwienie, ale tylko
wtedy, gdy się o tym oficjalnie powie. Potem wystarczy odebrać rozgrzeszający glejt wraz z przepustką uprawniającą np. do wejścia do
Sejmu. I właśnie to prawne szelmostwo nijak mi się w głowie nie mieści.
Oczywiście niewiele grozi Teodorowi
K. w praworządnej i demokratycznej
Rzeczpospolitej. Nie musi się obawiać
całonocnych przesłuchań przed skierowaną w oczy stuwatową żarówką.
Nikt nie posadzi go odbytem na nodze od taboretu, a potem skoczy na
plecy aż do pęknięcia kiszki stolcowej. Nikt nie będzie kopał go po trzewiach i okładał gumowym pejczem
po głowie. Nikt nie wymusi na nim
zeznań, zgniatając palce w imadle,
zdzierając kombinerkami paznokcie albo miażdżąc genitalia. Zmasakrowanego, nie zamknie w ciemnym
bunkrze, zalanym do pasa fekaliami. Nie musi się też obawiać, będącego farsą ze sprawiedliwości

sądu kapturowego, przygotowanego w oparciu o sfingowane materiały
i kloaczne oszczerstwa. Na koniec nie
zakneblują mu ust trocinami, by nie
zdążył krzyknąć: „Niech żyje wolna
Polska”, zanim kat strzeli mu w potylicę, a ciało, owinięte w parciany wór, rzucą do leśnego dołu i zasypią wapnem. Tak by już nigdy go
nie odnaleziono. I aż chce się wyrzucić z siebie, że NIESTETY! Ale tak
nie wolno, nie godzi się, bo przecież trzeba się od nich czymś różnić.
Bo napisane jest w Piśmie: „zło dobrem…”. Pewnie dlatego Wanda Nowicka, liderka Ruchu Palikota, w 20
lat po obaleniu jednego z najbardziej
zbrodniczych systemów, jakiego doświadczyła ludzkość, mówi: „Każdy
przyzwoity człowiek musiał być za
młodu komunistą”. Chciałoby się dodać, takim jak Teodor K. i jemu podobni. Zastanawiam się, jak nisko
trzeba upaść, jak skarleć, by odważyć się głośno i bezrefleksyjnie pleść
równe nonsensy i herezje. To w takim razie kim, wedle posłanki Nowickiej, byli ci, którzy owej młodzieńczej chorobie lewicowości nie
ulegli? Ci, którym „ton mongolski
duszy nie urzekł”? Ci, którzy przez
ten mroczny czas przeszli z podniesionym czołem? Kim były ofiary tych
„przyzwoitych” – rotmistrz Pilecki,
generał Fieldorf „Nil”, 14–letni Poznaniak Romek Strzałkowski, którego ubecka kula dosięgła, gdy podnosił z ziemi polską flagę? Kim byli
robotnicy Wybrzeża, górnicy z Wujka, Grzesiek Przemyk, ksiądz Jerzy i tysiące innych? Kim, skoro największe kreatury zasługują dziś na
wyrozumiałość i szacunek. Jak bardzo trzeba zdewastować swoją moralność, jakiej intelektualnej destrukcji dokonać, jak wyjałowić swój
umysł z wszelkiej wrażliwości, by
podpisać się pod czymś równie nikczemnym?! Czyż może dziwić, że
syn posłanki Nowickiej, ofiary Katynia nazywa darmozjadami (których,
w domyśle, spotkała zasłużona kara)
i boleje, że Stalin nie uczynił Polski
radziecką republiką? Przecież tego
człowieka ktoś zatruł, ktoś mu ten
mentalny ściek zaaplikował. A dziś
toksyczny jad będzie się sączył z sejmowej mównicy, za pośrednictwem
publicznych mediów i za publiczne,
czyli nasze, pieniądze. Wiara, patriotyzm, szacunek dla tradycji i wartości to dla libertyńsko – lewackich mutantów zwykły obciach, ciemnogród,
oszołomstwo i bełkot, które należy
wykpić, zgnoić, zmieść. Urban tryumfuje, a mnie się robi mdło.
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Być może
zwariowałem

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Z

aimponował mi poseł Arkadiusz Mularczyk! Cholera, chyba po raz pierwszy od ponad dwudziestu
lat mojego bazgrania po
papierze (i komputerze),
przeszło mi przez gardło takie zdanie.
Prawdopodobnie pierwszy raz napisałem, że jakiś poseł mi zaimponował.
Sam siebie nie poznaję. Aż mnie korci,
żeby pobiec w środku nocy do biblioteki i sprawdzić, jak to możliwe, że nigdy
wcześniej nie napisałem nic podobnego.
No chyba, że mam początki demencji?
Miałbym co prawda do przerzucenia kilka ton makulatury w twardej oprawie,
ale poprosiłbym o pomoc najsłynniejszego sądeckiego bibliotekarza Wieśka
Wczesnego, to by mi pomógł. Chociaż poświeciłby latarką. No więc skoro już tak zaryzykowałem, to pozostaje mi brnąć dalej w ten kłopot. I to duży
kłopot, bo publicznie chwaląc polityka, narażam się na równie publiczny łomot. Teraz mnie będzie mógł przezywać
prawie każdy, a konkurenci Mularczyka w najlepszym przypadku się obrażą.
Trudno. Nie umiem sobie jednak odmówić tej przyjemności, by poczuć adrenalinę ryzyka. Bezcenne!
No więc zaimponował mi Mularczyk,
bo wstawiając się za kolegami wyrzuconymi z PiS dał (i kilkunastu innych
posłów również dało – w tym Andrzej
Romanek) rzadki dziś dowód ludzkiej i przyjacielskiej solidarności. Fajne. Gdyby to mnie wyrzucano z jakieś
partii albo z jakiejś pracy, też chciałbym, żeby koledzy wstawili się za mną
i potrafili o tym głośno powiedzieć,
komu trzeba. Oczywiście gdyby czuli, że mam słuszność. Każdy by się w takiej sytuacji lepiej poczuł – wiadomo.
Znam – choć jednak ze wstydem przyznaję, że ich znam – dziesiątki, a może
i setki krzykaczy, którzy gdzieś po kątach albo przy winku poprawiającym
poziom odwagi we krwi, potrafią narzekać i oburzać się, jakie to niesprawiedliwe bywają życiowe wyroki. Ale publicznie nigdy tego nie powtórzą. Publicznie
nigdy nie powiedzą choćby jednego zdania, które może zagrozić ich pozycji
w jakimś układzie. Są to zwykle faceci
silni tylko w gębie. O sile charakteru nie
ma co nawet wspominać. Nie będę też

wspominał, czego im najbardziej brakuje, bo mogą to czytać dzieci. Wszyscy takich mięczaków znamy w swoim otoczeniu, prawda?
Dlatego właśnie zaimponował mi
Mularczyk. Być może sądecki poseł zaryzykował tym samym swoją dalszą karierę polityczną, bo wykluczony z PiS
ponownie już do Sejmu nie wejdzie. To
jednak zmartwienie na później, a kto to
wie, co w polityce może znaczyć „później”. Dziś pan poseł Arkadiusz ma swoje pięć minut i chyba może być z siebie dumny. Ja w jakimś sensie jestem
z niego dumny, choć za mną poseł akurat nigdy się nie wstawiał. Może to i dobrze, bo lubię się wstawiać sam za sobą.
Kto jednak nie chciałby mieć takich kolegów, którzy w chwili zagrożenia staną w waszej obronie, choćby sami przy
okazji mogli oberwać po głowie? No
właśnie. Generalnie o Mularczyku już
w niedawnej kampanii wyborczej mówiono, że mocno się zmienił. Że gdzieś
w domu zostawił dawną retorykę i agresję. Znawcy tematu tłumaczyli, że „pękła mu żyłka”, co w wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza mniej więcej
tyle, iż nie będzie już chciał umierać za
Jarosława Kaczyńskiego. Nie sądzę też,
aby chciał umierać za swojego uniwersyteckiego kolegę Zbigniewa Ziobrę, nawet jeśli minister dawał mu ściągać na
kolokwium z łaciny (czego przecież nie
wiemy). Na razie Mularczyk zaryzykował dopiero politycznego klapsa, ale
wszystko jeszcze przed nim.
Zamiast pointy opublikuję tu oświadczenie polityczne. Otóż oświadczam, że
nie zamierzam wstępować w najbliższym
czasie do klubu parlamentarnego Arkadiusza Mularczyka&comp. Solidarna Polska (ani do żadnego innego zresztą też).
Jeśli napisałem, to co napisałem powyżej to wyłącznie dlatego, że mam takie
głębokie przekonanie. Wiele razy pisałem pod tym nagłówkiem źle o politykach. Jest okazja, więc tym razem piszę
dobrze. Napisałem to pod własnym imieniem i nazwiskiem (a nawet dając twarz
na zdjęciu, co się praktykuje w cywilizowanym świecie ludzi mających czelność
komentować poczynania innych). Moja
opinia tym się odróżnia od setek opinii
np. internautów, że nie jest anonimowa.
Po wódce i pod przykrywką pseudonimu to każdy potrafi być odważny. Ale na
trzeźwo i z nazwiskiem, to już nawet pod
listem do gminy nie ma się komu podpisać. Takie czasy. Zresztą kiedy były inne?
Skoro Arkadiusz Mularczyk się nie bał
powiedzieć, co myśli (a przecież myślał
w poprzek obowiązującym trendom), to
ja też piszę, co myślę. Być może zwariowałem, ale w tej sprawie nie mam całkowitej pewności. Byle do wiosny.

Szlachetna paczka
w Nowym Sączu
U WAG A A KC J A . Chcesz komuś podarować odrobinę radości?
Chcesz komuś wysłać paczkę? To proste. Już 19 listopada pod adresem www.szlachetnapaczka.pl uruchomiona zostanie baza rodzin.
Tam będziesz mógł wybrać rodzinę w potrzebie, której wyślesz prezenty. W Nowym Sączu też rusza akcja „Szlachetna paczka”. Patronujemy tej akcji!
„Szlachetna paczka” to ogólnopolski program pomocy ubogim rodzinom. 8981 wolontariuszy w całym kraju, 511 w Małopolsce oraz
29 wolontariuszy pracować będzie w Nowym Sączu. obecnie wolontariusze docierają do rodzin w potrzebie i zbierają odpowiednie
dane. Na podstawie ankiety przeprowadzanej podczas spotkania
do projektu wybierane są tylko takie rodziny, które znajdują się
w trudnej sytuacji nie z własnej winy i nie są roszczeniowe. Opis
sytuacji rodzin i lista ich konkretnych potrzeb trafia do anonimowej internetowej bazy,
z której korzystają darczyńcy – osoby przygotowujące paczki dla poszczególnych rodzin.
W tym roku na paczki czeka blisko 9 tysięcy
rodzin.
W poprzedniej edycji akcji paczki trafiły aż
do 8201 rodzin, a średnia
wartość paczki wynosiła około tysiąca złotych.
Warto dodać, że darczyńcami najczęściej są rodziny, znajomi, klasy lub
firmy, które składają się
i razem chodzą na zakupy, by potem w świątecznym nastroju wkładać potrzebne rzeczy do paczek i mocować
się ze świątecznym papierem. Następnie zapakowane prezenty darczyńcy dostarczają do magazynu, który znajduje się najbliżej ich miejscowości zamieszkania. Stamtąd paczki zostaną dostarczone rodzinom, które z niecierpliwością oczekują przyjazdu
wolontariuszy.
– Kilka paczek owiniętych było papierem, na którym były
wspaniałe rysunki dzieci – wspomina swoje wrażenia z magazynu
Edyta wolontariuszka z Krakowa. – To właśnie jedna z rodzin, która przyniosła paczki wykonała takie dzieło, dzieci z dumą same
nosiły pakunki do magazynu i pokazywały, który kwiatek na opakowaniu jest ich autorstwa.
– Kiedy jechaliśmy z paczkami już z daleka widać było dzieci przylepione do okna – opowiada Paweł wolontariusz z Krakowa.
– Gdy tylko wjechaliśmy na podwórko, nie zdążyliśmy otworzyć
drzwi, a one już tam stały, przekrzykując się, że chcą nam pomóc
nosić. To była bardzo biedna rodzina, kilka osób w starym domu.
Dzieci były bardzo szczęśliwe, kiedy niosły paczki do domu. Nie
mogły doczekać się momentu rozpakowywania.
Czas Świąt Bożego Narodzenia to okres cudów i miłości, warto dodać do tego szczyptę radości, którą doświadczają rodziny, wolontariusze i darczyńcy dzięki udziałowi w SZLACHETNEJ PACZCE.
Rodzinę, której chcemy pomóc, będzie można wybrać już 19 listopada pod adresem www.szlachetnapaczka.pl.
Patronem akcji jest „Dobry Tygodnik Sądecki” oraz portal internetowy sacz.in.
PAULINA ADAMCZYK

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze „DTS” wkradł się błąd. W obozie klas wojskowych
wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach.
Za pomyłkę zainteresowanych i Czytelników przepraszamy.
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny
Konferencja „Walcząc o niepodległość...
Podziemie zbrojne w rejonie Tęgoborzy
w latach 1939–1953”, Tęgoborze 11 listopada 2011 r.
11 listopada 2011 r. w Gimnazjum Tęgoborzy odbędzie się konferencja naukowa poświęcona działalności niepodległościowej na
Sądecczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem gminy Łososina Dolna. Zaprezentowane zostaną najnowsze ustalenia historyków
i regionalistów dotyczące funkcjonowania
na tym terenie Związku Walki Zbrojnej i Armii
Krajowej, represji niemieckich i komunistycznych wymierzonych w miejscową ludność
oraz zbrojnego oporu wobec „władzy ludowej” po roku 1945. Podczas obrad omówiona będzie działalność oddziałów partyzanckich pchor. Józefa Toczka „Topora” oraz kpr.
Władysława Janura „Białego”, a także grupy
przetrwania działającej pod nazwą „Wojsko
Generała Andersa” (kierowanej przez Stanisława Widła i Kazimierza Augustyna). Osobne
wystąpienia dotyczyć będą roli Milicji Obywatelskiej w „utrwalaniu władzy ludowej” oraz
jej powiązań z konspiracją antykomunistyczną, a także uzbrojenia partyzanckiego wykorzystywanego w tym regionie Polski. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział w Nowym Sączu, Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, parafia pw. św. Stanisława bp w Tęgoborzy oraz
Gimnazjum w Tęgoborzy.
(BAR)

formę Dominika i Jakub potwierdzili w ostatnią sobotę wygrywając turniej „ZŁOTA PARA”
w Dębicy. Natomiast ich rówieśnicy, Ula Kornaś i Patryk Krawczyk w klasie „D”, stanęli na
trzecim stopniu podium.
(BAR)

FOT. WWW. KATEADNKATE.PL

FOT. (TASS)

Kawiarnia ETC…zaprasza

organizacja młodzieży”. To wtedy zaraził ideami młodych sądeczan.
W sobotę ci młodzi ludzie patrzyli z czarno–białych fotografii, jak to, co zaczęli przetrwało tyle lat i wciąż porywa dzieci i młodzież,
a dla dorosłych jest wartością samą w sobie. Ci
zaś ze wzruszeniem odnajdowali na zdjęciach
i wśród pamiątek ślady swoje i swoich bliskich.
Wystawę oglądać można do 31 grudnia
w MCK „Sokół”.

Uroczystym wernisażem wystawy
„Wierni ideałom sięgamy jutra” rozpoczęły się w sobotę obchody 100–lecia Związku Harcerstwa Polskiego na
Sądecczyźnie.

Wspaniały start par
tanecznych Klubu AXIS

Druhny i druhowie w każdym wieku
wspólnie przygotowali wyjątkową ekspozycję, którą oglądać można w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, czyli miejscu, w którym
dokładnie sto lat temu Andrzej Małkowski wygłosił przełomowy wykład „Skauting – nowa

FOT.ARCHIWUM AXIS

Pierwsze jesienne starty w turniejach tanecznych pokazały, że pary Klubu AXIS Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu znakomicie przygotowały się
do rywalizacji tanecznej w nowym sezonie 2011/2012. Turniej tańca „Leliwa 2011”
w Tarnowie (08.10.)był pierwszym sygnałem
rosnącej formy naszych par. 14–15 latkowie
legitymujących się klasą taneczną „D”, Ula
Kornaś i Patryk Krawczyk zakończyli rywalizacje turniejową na 5. miejscu, a ich starsi koledzy Kinga Kunz i Rafał Chochorowski tańczący w kategorii powyżej 15 lat w klasie „E” na
4. miejscu wśród 18 par.
W turnieju „PLĄS 2011” w Krakowie 14–
latkowie Dominika Mliczek i Jakub Potyrała
tańczący styl standardowy w klasie „C” dokonali niezwykłego wyczynu. W swoim debiucie
– wspólnie tańczą od czerwca br. – pokonali całą stawkę bardziej doświadczonych i utytułowanych par, wzbudzając podziw zarówno
publiczności jak i sędziów. Ich pierwsze miejsce jest tym bardziej godne uwagi, że dla Kuby
był to drugi turniej w życiu! Swą klasę i wysoką

FOT. PG MCK „SOKÓŁ”

Jutro (11 listopada) o godz.19, w Kawiarni etc…, Nowy Sącz, ul. Romanowskiego 4,
ekskluzywny pokaz kolekcji biżuterii Kate&Kate Alliance MW Marek Paris. Przy filiżance gorącej czekolady można złapać najnowsze trendy sezonu, oraz celebrować gwiazdy
tej jesieni.
(BAR)

Jedną z odsłon XVII Sądeckiego Festiwalu
Muzycznego Jubilaei Cantus był spektakl
„Tramwaj zwany pożądaniem” Tennessee
Williamsa (w reżyserii Dariusza Starczewskiego) w wykonaniu krakowskiego Teatru
Bagatela. Jednym z kolejnych akcentów
jest dzisiejsza Gala Baletowa Teatru Baletu
Svetlany Gaidy (Cracow Centre Ballet).

To już dziesiąte Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie. Mały jubileusz. Tradycyjnie 11 listopada w gościnnych progach ojców jezuitów w sali widowiskowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa spotkanie z pieśniami patriotycznymi. W ciągu tych kilku lat kontynuowania spotkań, impreza zyskała grono wiernych uczestników. Przychodzą tam ci,
którym nieobce są takie pojęcia jak „Bóg, honor, Ojczyzna”. Listopadowe śpiewania ze
względu na porę roku, cechują się wykonywaniem pieśni legionowych i powstańczych
– z powstania listopadowego i styczniowego. W tym roku będą to także pieśni okresu
„Solidarności” – ze względu na przypadającą 30. rocznicę wojny wypowiedzianej narodowi przez komunistyczną władzę. Początek spotkania zaplanowany jest na g.16.30.
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Gościnny Nowy Sącz

Łatwiej było zostać lekarzem, niż dostać prawo jazdy
R O Z M OWA z TOMEM WEISSBEINEM, amerykańskim lekarzem mieszkającym w Nowym Sączu.
– Jak długo mieszka Pan w Polsce?
– Już 16 lat, z tego 13 lat w Nowym Sączu.
– Zazwyczaj to Polacy marzyli o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych,
a w Pana przypadku jest odwrotnie.
– Zdecydowaliśmy się z żoną
na zamieszkanie w Polsce głównie z przyczyn rodzinnych – opiekujemy się teściem, byłym dziennikarzem o ogromnym dorobku.
Rozmawiał między innymi z Fidelem Castro i Che Guevarą.
– Gdzie się poznaliście z żoną?
– W Ameryce, w 1985 polski rząd
wysłał ją do Kanady, żeby tam prowadziła badania naukowe. Z Kanady pojechała do USA, gdzie potem
zrobiła nostryfikację dyplomu.
– Z której części USA Pan pochodzi?
– Urodziłem się w Paryżu, ale
moi rodzice są Amerykanami, dorastałem w Kalifornii, chodziłem
do szkoły w Berkley, gdzie uczęszczałem na kurs poświęcony Dostojewskiemu, prowadzony przez
Czesława Miłosza. Studia medyczne ukończyłem w Kanadzie, gdzie
poznałem moją żonę i pracowaliśmy przez cztery lata w Maryland.
– Po tych cztery latach sprowadziliście
się do Polski?
– Pobraliśmy się w 1985 i przyjechaliśmy do Polski z wizytą na
dwa miesiące. Rok później wróciłem, tym razem na pół roku, żeby
studiować na instytucie neurologii. Więc posmakowałem trochę życia w komunizmie. Było to po stanie wojennym i nie spodziewałem
się, że komunizm upadnie, wszystko wyglądało na to, że zostanie tu
na zawsze. W 1989 r. byłem więc
zszokowany, kiedy przyjechałem
do Polski na wakacje i byłem świadkiem tych wszystkich niesamowitych wydarzeń.
– Jakie były Pańskie pierwsze wrażenia
po przyjeździe do Polski?
– Pierwszy raz byłem w Polsce
w 1976 r., gdy miałem 16 lat. Przyjechałem tu z Rosji, gdzie znając
trochę język próbowałem mówić
z Rosjanami, ale oni się bali ze mną
rozmawiać. W Warszawie przewodnik mnie zaskoczył dowcipem, że
najpiękniejszy widok w Warszawie jest z Pałacu Kultury, bo to jedyne miejsce w mieście gdzie tegoż
pałacu nie widać. Zrobiło na mnie
duże wrażenie, jak ludzie w Polsce otwarcie krytykują komunizm.
– Jak Polska wyglądała w 1985 roku?
– Był to smutny widok. Oglądałem w telewizji, jak wyglądały
u was wybory. Była to jedna z najsmutniejszych rzeczy w moim życiu – jedna wielka farsa. Widziałem

Tom Weissbein (z prawej) z autorem

Dużo łatwiej było
uzyskać prawo
wykonywania zawodu
niż prawo jazdy.
W Stanach zrobienie
prawa jazdy zajęło
mi dwa tygodnie,
a w Polsce dziewięć
miesięcy mimo, że
jeździłem już 15 lat
w Ameryce

ludzi wrzucających głosy do urn
w sytuacji, kiedy wiadomo było,
kto wygra wybory. Naród był traktowany przez władze jak zgraja
idiotów. Kto uwierzyłby, że to są
prawdziwe wybory? Miło natomiast
wspominam spotkania z ludźmi,
którzy byli bardzo przyjacielscy
i otwarci.
– Kiedy przyjechał Pan na stałe do
Polski?
– W 1990 r., pracowałem przez
dwa lata w Instytucie Neurologii
i zrobiłem wtedy nostryfikację dyplomu. Było to bardzo łatwe – dziwili się, że chcę pracować w Polsce,

zamiast zarabiać prawdziwe pieniądze w Ameryce. Dużo łatwiej było
uzyskać prawo wykonywania zawodu niż prawo jazdy. W Stanach
zrobienie prawa jazdy zajęło mi dwa
tygodnie, a w Polsce dziewięć miesięcy, mimo że jeździłem już 15 lat
w Ameryce.
– Zwykliśmy narzekać na naszą służbę
zdrowia, jak Pan ją ocenia w porównaniu do amerykańskiej?
– Polacy w ogóle lubią narzekać, a jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to amerykański system zbliża się do polskiego. Barack Obama
zapowiedział, że w 2020 r. każdy
będzie objęty systemem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
– A co z jakością?
– Polska służba zdrowia jest na
dobrym poziomie. Problemem jest,
że lekarze są czasami skorumpowani i aroganccy. W Stanach Zjednoczonych jeżeli lekarz jest arogancki,
straci pacjentów. Więc lekarze starają się być przyjaźnie do nich nastawieni. Natomiast polscy lekarze
bywają aroganccy, co mi się bardzo
nie podoba.
– Mam to naprawdę napisać?
– Tak, lekarze wiedzą o tym.
Kiedy nie ma prawdziwej konkurencji, może się pojawić arogancja.
Lekarz jest na to szczególnie narażony, bo od niego zależy życie ludzkie – może o sobie powiedzieć, że
jest Bogiem.

– Miał Pan okazję widzieć Polskę
w 1976, 1985, 1989 i teraz. Co się u nas
przez te lata zmieniło? Czasem słychać
głosy, że za komuny było lepiej.
– Kiedy ktoś tak mówi, to go
namawiam, żeby pojechał do Korei Północnej – pięknego, komunistycznego kraju.
– Ma Pan dzieci?
– Tak, mam dwójkę. Córka studiuje psychologię w Warszawie,
a syn uczy się w I LO w Nowym
Sączu.
– Urodziły się tutaj czy w Ameryce?
– W Ameryce.
– Więc mają prawo zostać prezydentem USA.
– Tak, w przeciwieństwie do
mnie, bo ja urodziłem się we
Francji.
– Jakim językiem posługujecie się
w domu?
– W Ameryce mówiliśmy po polsku, a w Polsce po angielsku, aby
podtrzymać ten drugi język.
– Gdzie Pan pracuje?
– W Cieniawie i czasami w Paszynie, Mszalnicy lub Nawojowej.
– Jak wyglądały początki Pana pracy
w przychodni?
– Główną trudnością był język.
Polski jest bardzo trudny i z początku zdarzały się nieporozumienia. Pewnego razu przyszła do
mnie pacjentka i powiedziała, że
ma wszy. Gdy chciałem jej przepisać odpowiednią maść, okazało

się, że moje biedne, amerykańskie uszy się przesłyszały, a jej
chodziło o szwy. Generalnie polscy pacjenci byli w stosunku do
mnie wyrozumiali i jak nie rozumiałem czegoś, cierpliwie tłumaczyli. Często również pomagała
pielęgniarka.
– Jak pacjenci reagują na lekarza
Amerykanina?
– Na początku byli trochę zdziwieni, ale szybko się przyzwyczaili.
Pracuję tam już 13 lat, więc traktują
mnie jak swojego.
– Do czego się nie może Pan przyzwyczaić w Polsce?
– Wolę Polskę niż Amerykę.
W Ameryce jest większy dystans
między ludźmi. Ludzie się siebie
boją. W Ameryce jeśli ktoś podchodzi do mnie i mówi „hello” od
razu podejrzewam, że chce mi coś
sprzedać lub nawrócić na swoją
religię. W Polsce jeśli ktoś mówi
„dzień dobry”, to po prostu chce
się przywitać. Do jednej rzeczy
jednak się nie mogę przyzwyczaić – braku szacunku do wykształcenia. Było dla mnie szokiem, jak
polski rząd aresztował chirurga
i oskarżył go o morderstwo za to,
że jeden z jego pacjentów umarł po
operacji. Bardzo mnie oburzyło,
że rząd posuwa się do takich kroków tylko po to, by stać się bardziej popularnym.

w w w. s a c z . i n – k l i k a j i c z y t a j

Rozmawiał PIOTR GRZEŚKÓW
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Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in

Sandecja u siebie zagra dopiero w przyszłym roku. Smutek i obawy na zakończenie.

„Szukać trupa jest najprościej”
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Rywalem był rewelacyjny beniaminek I ligi, Zawisza Bydgoszcz. Wicelider przed przyjazdem do Nowego Sącza miał 7
punktów przewagi nad Sandecją, a po pojedynku na stadionie przy ul. Kilińskiego ma tych
punktów już 10. Podopieczni Mariusza Kurasa liczyli, że w razie
zwycięstwa zminimalizują stratę
do miejsca premiowanego awansem do 4 punktów. Te plany prysły w 81. minucie, kiedy Rafał
Leśniewski zdobył swojego debiutanckiego gola na zapleczu
ekstraklasy. Zawisza nie oddała
już prowadzenia do końca spotkania. Szanse na zapowiadany
awans znacznie się skomplikowały. Najgorsze, że w grze Sandecji
znowu widać kryzys formy. Staje się jasne, że w ekipie Mariusza
Kurasa potrzebne są zmiany personalne, przynajmniej na kilku
pozycjach. Jednak szkoleniowiec
nie zamierza wskazywać winnych
słabszych rezultatów.
– Mecz z Zawiszą był z cyklu tych, kto strzeli pierwszą
bramkę ten wygra, a niestety
to rywale zadali ten ostateczny
cios – powiedział Mariusz Kuras.

FOT. MATEUSZ BOBOLA

Sandecja zakończyła występy na
własnym boisku w tym roku. Niestety ostatni mecz wypadł bardzo
blado. Jeszcze niedawno stadion
przy ul. Kilińskiego uznawany
był za piłkarską twierdzą, z której trudno wywieźć jest nawet remis. Dlaczego w tym sezonie tak
nie jest?
Sandecja w tym roku rozegra
jeszcze dwa wyjazdowe mecze.
Najpierw w Płocku zmierzy się
z Wisłą, a ostatnim rywalem będzie Arka Gdynia.
W ciągu dwóch sezonów po
awansie do I ligi (2009–2011) Sandecja rozegrała przed własną publicznością 34 spotkania i tylko trzykrotnie schodziła z boiska
jako pokonana. Z nowosądeckiej
piłkarskiej twierdzy trudno było
o wywiezienie choćby jednego
punktu. Niestety główny atut sądeckiej drużyny w tym sezonie
gdzieś się zatracił. W ciągu jednej rundy Sandecja zanotowała
trzy porażki w roli gospodarzy,
czyli tyle ile przez dwa wcześniejsze lata.
Ostatnie tegoroczne spotkanie
przed własną publicznością było
tzw. meczem o sześć punktów.
A

OPRAWIAMY
OBRAZY:

– Oczywiście najbardziej bolesne
jest przegrać u siebie, przed własną publicznością. Kto zawiódł?
Szukać trupa jest najprościej.
Może najprościej można powiedzieć, że zwiódł Kuras.
Trener, próbując tchnąć nowego ducha w drużynie, próbował eksperymentalnych zmian.
W meczu z Zawiszą niespodziewanie na prawej pomocy wystąpił Marcin Makuch. W dwóch
R

E

K

L

A

M

ostatnich sezonach był jednym
z liderów zespołu, występując na
prawej obronie. W tym sezonie
niespodziewanie stracił miejsce
w podstawowym składzie na rzecz
Sebastiana Fechnera. Kuras próbuje znaleźć miejsce dla Makucha
w drugiej linii. Jednak po nieudanym meczu z Zawiszą był krytykowany za podejmowane decyzje.
– Marcin Makuch w ciągu tygodnia prezentował się znacznie

lepiej niż Lukas Janić. Według
mnie akurat Marcin w spotkaniu
z Zawiszą nie zawiódł – podsumował Mariusza Kuras.
Trener podkreśla, że dwa
ostatnie mecze w tym roku będą
bardzo trudne, ale żeby drużyna przystępowała do przerwy zimowej w dobrych nastrojach,
to Sandecja powinna powalczyć
o komplet punktów.
JACEK BUGAJSKI

A

olejne, akwarele, hafty,
grafiki, dyplomy, papirusy,
plakaty, fotografie, lustra

farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia,
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)
tel: 018-444-13-23

w w w. o p r a w a . p l

FOT. (TASS)

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:
Nowy Sącz. 55 młodych
ludzi w sobotnie południe
złożyło na Rynku przysięgę
strzelecką Związku
Strzeleckiego „Strzelec”.
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Na koniec tygodnia

Wspólne nuty z Gienkiem Loską
M U Z Y K A . Życie w koncertowej trasie

Nie boję się
Magdy Gessler
N A E K R A N I E . PIOTR ŚLEMP, właściciel sądeckiej pizzerii Campo di
Fiori, w której na przełomie listopada i grudnia nagrywany będzie odcinek programu telewizyjnego „Kuchenne Rewolucje”, ma nadzieję,
że Magda Gessler pomoże zbudować nowy wizerunek istniejącego już 15 lat lokalu. Liczy, że dzięki temu zaczną do niego ściągać
klienci z całego regionu.

Od lewej: Marcin Młynarczyk, Andrzej Makarewicz, Gienek Loska, Tomek Setlak
W Gienek Loska Band – zespole
gwiazdy programu „X Factor”, gra
dwóch muzyków z naszego regionu: gitarzysta i wokalista Andrzej
Makarewicz oraz klawiszowiec
Marcin Młynarczyk. Obaj poznali
się dopiero w zespole. Teraz łączy
ich nie tylko wspólna praca–pasja,
ale i marzenie o koncercie na naszym terenie. Na razie jednak miłośników ich twórczości musi zadowolić płyta.

Z Powroźnika i Przyszowej
Andrzej Makar Makarewicz
mieszka w Powroźniku koło Krynicy. Pochodzi z Białorusi, a na Sądecczyznę trafił za sprawą żony,
osiedlając się w jej rodzinnej
miejscowości.
– Super mi się tu mieszka, ładna
okolica, wspaniali ludzie – chwali.
Chciałby częściej bywać w domu,
ale zawód muzyka wiąże się z ciągłymi wyjazdami.
Marcin Młynarczyk z kolei pochodzi z Przyszowej koło Limanowej. Uczył się w limanowskim
„Ekonomie”, gdzie grał w zespole Consonans. Jest architektem,
mieszka w Krakowie, ale z powodu muzycznej pasji chwilowo zawiesił inną działalność.

Lepiej grać niż prać
Andrzej Makarewicz współpracuje z Gienkiem od 20 lat. Znają się
jeszcze z czasów szkolnych. Razem
tworzyli zespół Seven B. Po kilkunastu latach współpracy rozstali
się. Niedawno Gienek zadzwonił…
– Stwierdziłem, że lepiej grać
niż prać – śmieje się „Makar”.
I zaraz wyjaśnia: – Telefon zastał

mnie w Szkocji, gdzie pracowałem w pralni.
Marcin Młynarczyk z Gienkiem
współpracuje od czterech lat. Jak
twierdzi, zwycięstwo w programie
TVN „X Factor” nie zmieniło go.
– Dla mnie Gienek to przede
wszystkim kumpel z kapeli. Znałem go długo przed „X Factor”. Po
całym zamieszaniu Gienek pozostał sobą. Zresztą cały zespół Gienek Loska Band jest przede wszystkim grupą kumpli, którzy mają
wspólną sprawę, dlatego świetnie
się dogadujemy. To ważne, bo spędzamy ze sobą dużo czasu. Latem
przejechaliśmy ponad 30 tys. km,
koncertując w całej Polsce – opowiada Marcin.

Nie będzie koncertu?
– Gienek stał się osobą medialną, po koncertach zwykle jest
oblegany przez fanów. Również
w czasie podróży np. na stacjach
benzynowych ludzie podchodzą,
pozdrawiają, proszą o autografy. Na Facebooku powstało kilka
grup skupiających fanów Gienka
i zespołu. Świetnie jest, gdy publika fajnie reaguje, to daje „kopa”.
My zawsze dajemy z siebie wszystko i pomimo dużej ilości koncertów myślę, że dalecy jesteśmy od
rutyny... Jest to dla nas praca, ale
i realizacja pasji, może nawet zabawa – mówi Marcin.
Gienek Loska Band daje koncerty nieprzerwanie od czerwca. Teraz
zbliża się promocja płyty, więc będzie ich jeszcze więcej. Czy wkrótce będzie ich można usłyszeć gdzieś
w regionie?
– Chciałbym powiedzieć „tak”,
ale jakoś tak się dziwnie składa, że
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jest to region, w którym rzadziej
gramy. Nie wiem, dlaczego tak
się dzieje. Z naszej strony będziemy robić wszystko, aby dotrzeć do
sądeckiej publiczności. W końcu
ma się ten sentyment – zapowiada Makar.
– Latem graliśmy na deptaku
w Krynicy, publika naprawdę dopisała! Chciałbym zagrać gdzieś
w regionie, był pomysł, żeby była
to Limanowa, może coś z tego wyjdzie – dodaje Marcin.

Z Maleńczukiem i bojowo
Na razie fani muszą zadowolić się
płytą. 21 listopada ukaże się „Hazardzista” z 12 utworami. Wydawca
informuje, że będzie to mieszanka
rock n’rolla, motywów wschodniej muzyki i własnego stylu Gienka Loski.
– Myślę, że nikt nie powinien
być zawiedziony. Znajdą tu coś dla
siebie ci, którzy wysyłali w programie sms–y na Gienka i ci, którzy oczekują ambitniejszej muzyki. Na płycie znalazły się utwory
zgodne z naszym światopoglądem
i preferowanym rodzajem muzyki.
Sam dzielę płyty na te, które bym
kupił i te, które może nie są złe, ale
niekoniecznie chciałbym je mieć.
Tę płytę na pewno zaliczyłbym do
pierwszej grupy. Będzie można
znaleźć na niej kilka niespodzianek. Nie mogę ich zdradzić, ale…
jest jeden utwór w duecie z Maciejem Maleńczukiem i rosyjska wojenna pieśń w swingującym rytmie
– zapowiada Andrzej Makarewicz.
Marcin Młynarczyk mówi krótko: – To bardzo bliski mi rodzaj
muzyki. To są moje nuty.
(JOMB)

– „Kuchenne Rewolucje” słyną
z tego, że Magda Gessler nie przebiera w słowach, krytykując restauratorów i często jest w swoich uwagach wręcz brutalna. Nie boi się Pan,
że i tutaj padną gorzkie słowa?
– Wszystkie zmiany wymagają pewnych uwag, więc nie ma
się czego bać. Jeśli już, to najwyżej opinii klientów, która jest dla
nas ważna na co dzień. A istniejemy już tak długo, że zdanie Magdy Gessler nie zmieni ich opinii na nasz temat. Poza tym, gdy
się patrzy na wyemitowane do
tej pory odcinki programu, ciężko jest przewidzieć, co nie będzie jej pasowało. Na pewno może
zwrócić uwagę na stan techniczny budynku. Przez 15 lat robiliśmy remonty, ale jest jak jest…
Może podda nam nowy pomysł
na wystrój.
– A jakie zmiany chciałby Pan, żeby
zostały wprowadzone w menu podczas pobytu ekipy telewizyjnej
w CdF?
– Przylgnęła do nas „łatka”,
że serwujemy wyłącznie pizzę.

A to nieprawda, bo poza nią
mamy też inne dania, nie tylko
z kuchni włoskiej. Jest kotlet,
burito i inne potrawy. Wszystko przyprawione i podane na
nasz sposób, tak żeby smakowało naszym klientom. Program
ma nam pomóc przebić się z tym
do ludzi.
– Kim oni są?
– Początkowo chcieliśmy trafić
do rodzin z dziećmi, ale z biegiem
lat ta grupa znacznie się poszerzyła i teraz trudno jest ją jednoznacznie określić.
– Gdy przyjdą tutaj po rewolucji
Magdy Gessler będzie ich wciąż stać
na to, żeby u Was zjeść? Może Pan
ich zapewnić, że w karcie nie pojawią się same wykwintne dania w zawrotnych cenach?
– Od lat wszystko drożeje,
a my nie podnosimy cen, więc jakaś podwyżka jest nieunikniona,
ale nie będzie na pewno spowodowana programem. Nie chcemy
też zmieniać całego menu. Zależy
nam, aby dotychczasowi klienci
byli zadowoleni i żeby zaglądnęli
do nas również nowi, niekoniecznie z wypchanymi portfelami.
– Zaczęliście już przygotowania do
nagrania programu?
– W zasadzie nie powinniśmy robić żadnych szczególnych
zmian. Ale mnie tutaj dość długo
nie było, więc spróbuję może kilka rzeczy najpierw sam poprawić,
żeby potem Magda Gessler mogła
je jeszcze bardziej ulepszyć.
Rozmawiała MARIA REUTER

