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Dorastał w najbardziej niebezpiecznej dzielnicy, ale zamiast bić się na ulicy,
wolał chodzić do kościoła. Miał nawet zostać księdzem, jednak postawił na
biznes. Już 20 lat przed nastaniem wolnego rynku prowadził własną działalność gospodarczą. 40 lat po skończeniu szkoły zawodowej poszedł do liceum,
dwa razy podchodził do matury z angielskiego, a w wieku 59 lat skończył studia
licencjackie, jako najstarszy student w Nowym Sączu. Od 18 lat jest radnym, ale
z wrodzonej tremy rzadko zabiera głos. Mówi, że jest szczęśliwym człowiekiem
i jeszcze przed emeryturą chce zostać magistrem obsługi ruchu turystycznego.
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- 43% *
RABATU
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 57, tel/fax 18 444 11 01
Nowy Sącz, ul. Zielona 45, tel/fax 18 444 11 27
Tarnów, ul. Krakowska 91, tel/fax 14 627 26 32
Nowy Targ, ul. Kolejowa 59, tel/fax 18 264 88 59
Szaﬂary, ul. Zakopiańska 18, tel/fax 18 275 40 64
Limanowa, ul. Kopernika 14, tel/fax 18 330 11 67
Krosno, ul. Lniarska 10, tel/fax 13 432 39 45
Gorlice, ul. Balicka 40, tel/fax 18 354 69 11
Jasło, ul. Kościuszki 44, tel/fax 13 445 23 29

Proﬁil 7 komorowy

DĄB

W CENIE
5 komorowego

W CENIE

SOSNY
WKRÓTCE OTWARCIE
Centrala Paszyn 478, Nowy Sącz
tel/fax 18 440 20 14

* DOTYCZY OKLEINY
PORTASYNCHRO 3D

* RABAT

– 20%

*dotyczy bram segmentowych

ZALETY:
• szerokość zabudowy 93mm,
najszerszy z oferowanych
w rynku,
• 7 komorowy,
• klasa proﬁla – A
• w kolorze zewnętrznym
barwiona ścianka,
• dostępny w kolorach
standardowych, – możliwość zastosowania
pakietu o szerokości 48mm
4/18/4/18/4TPS o współczynniku U= 0,5 W2mK,
• potrójny system uszczelnienia (dodatkowa uszczelka
środkowa)
• nowatorski i modny kształt,
• listwa podparapetowa
pięciokomorowa,
• proﬁl pasywny

DRZWI DĘBOWE
W CENIE SOSNY
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

A TO C I E K AW E

Urzędomat zamiast urzędnika
Petenci ZUS, chcąc złożyć jakiekolwiek dokumenty do urzędu, nie
będą musieli czekać na przyjęcie
ich przez pracownika. Będą mogli
zrobić to sami, za pomocą urzędomatu, działającego przez całą dobę.
Nowoczesne urządzenia, wyglądem przypominające bankomaty,
zostaną zamontowane w 43 oddziałach i inspektoratach ZUS w całej
Polsce. W Nowym Sączu mają pojawić się na początku grudnia.
– Urzędomaty, nazywane potocznie już zusomatami, są wyposażone w klawiaturę tradycyjną,
jak i ekran dotykowy. Dzięki nim
każdy będzie mógł sprawdzić na
platformie ZUS swoje konto, czy
ma odprowadzane podatki, czy
z niczym nie zalega itp. – mówi
Dariusz Kowalczyk, rzecznik prasowy sądeckiego oddziału ZUS.
Ta funkcja dostępna jest już dla
wszystkich petentów. Wystarczy
mieć dostęp do internetu. Nowością jest natomiast to, że dzięki
zusomatowi petenci będą mogli
przez całą dobę składać dokumenty do urzędu.

P R Z Y R O DA . Na stokach Radziejowej w pobliżu granicy z Małymi Pieninami rosną pierwiosnki. Nie byle jakie, bo ostatnie
w Polsce. 250 ostatnich sztuk
pierwiosnki omączonej. Ta
na fioletowo kwitnąca bylinka według informacji zamieszczonych w Czerwonej Księdze
Karpat Polskich jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku miała w Polsce dziewięć

stanowisk. Teraz przyrodnicy
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie i Popradzkiego Parku Krajobrazowego, pierwiosnki powąchali,
zmierzyli, zbadali i rozmnożyli. Zastanawiają się teraz, jak
sprawić, żeby botaniczny rarytas wrócił na naturalne stanowiska i cieszył oko nie tylko
w Beskidzie Sądeckim.
(BOG)

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I

Listopadowe
wiatry
P O G O DA . Takiej szadzi na Sądecczyźnie nie pamiętają najstarsi mieszkańcy. Uspokajamy, choć sytuacja
odrobinę – siłą wiatru – przypominała
tę z minionego weekendu, to nie działo się teraz. 19 listopada 2004 r. nad
naszym regionem przeszła wichura
w porywach osiągająca 100 km/h, łamiąca nawet 120–letni drzewa. W jej
wyniku z lasów trzeba było wywieźć
17 tys. m sześć. drewna powalonego przez wiatr i osadzającą się szadź.

WA R TO W I E D Z I E Ć

Biedna Sądecczyzna

Pogotowie dla uczniów

Nowosądecki należy do sześciu najmniej rozwiniętych gospodarczo podregionów Polski, biorąc pod uwagę wartości Produktu Krajowego Brutto. PKB na jednego mieszkańca w latach 2008
– 2010 wyniosło 20 801 zł – dla porównania, w Warszawie: 105 320
zł, w Krakowie: 53 557.
„Produkt krajowy brutto nie jest miernikiem zamożności, jest
jednak istotnie skorelowany z zamożnością. Stanowi on przede
wszystkim informację o efektach tworzenia nowej wartości i o dochodach związanych z działalnością gospodarczą. Można zatem
stwierdzić, że w tendencji PKB pokazuje poziom zamożności regionów” – czytamy na stronie biznes.pl.
7 listopada, Najbogatsze i najbiedniejsze regiony Polski,
biznes.pl

Rusza 4. edycja Pogotowia Korepetycyjnego, organizowanego przez
Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu. Do tej
pory dyżury w „pogotowiu” pełnili studenci–wolontariusze Wyższej Szkoły Biznesu – NLU i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu, teraz – również w formie wolontariatu – będą to
robić nauczyciele matematyki i języka angielskiego. – To nie są tradycyjne korepetycje. Przeznaczone są one dla uczniów, których rodziców nie stać na dodatkowe lekcje. Ich celem jest doraźna pomoc.
Uczniowie zgłaszają się z konkretnym problemem, materiałem, którego opanowaniem mają problemy – mówi Bogumiła Oleksy, koordynator projektu. Zapisy rozpoczynają się 15 listopada. Dyżury
pełnione będą w czwartki od godz. 14.30 – 17, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Narutowicza.
(G)

FOT. NADLEŚNICTWO NAWOJOWA

Ostatnie pierwiosnki
na Radziejowej

– Załóżmy, że do 15. stycznia musimy dostarczyć do ZUS
dokumenty rozliczeniowe, a nie
ma nas na miejscu w godzinach
otwarcia ZUS. Wówczas mamy
czas do północny na złożenie ich
w zusomacie, który zeskanuje
dokumenty i wyda potwierdzenie
ich złożenia – dodaje rzecznik.
Dodatkowo urządzenie jest
wyposażone w słuchawkę, która po podniesieniu automatycznie łączy z działającym przez całą
dobę Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta.
Wyposażenie wszystkich oddziałów i inspektoratów ZUS
w urzędomaty kosztuje 12,5 mln
zł. 85 procent tej sumy stanowi
dotacja unijna. Czy zatem maszyny ograniczą etaty urzędników?
– ZUS jest jedyną instytucją,
która już systematycznie zmniejsza zatrudnienie. Zusomaty nie
przyniosą radykalnego cięcia
etatów, ale na pewno zwiększą
wygodę petentów – odpowiada
Dariusz Kowalczyk.
(G)
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Kontrowersje

Śmieci sądeczan spłyną z wodą
Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą sposobu obliczania opłat za odbiór śmieci. Stawka ma być pochodną ilości zużytej wody
To jeden z czterech możliwych
wariantów obliczania śmieciowej
opłaty, jakie proponuje ustawa – dla
wielu najbardziej kontrowersyjny, dlatego rajcy uchwałę przyjęli dopiero po trzech godzinach obrad i niewielką przewagą głosów.
Niestety dla mieszkańców Nowego Sącza uchwała milczy na temat
wysokości opłaty. Nikt nie wie, ile
za śmieci zapłacimy. Teoretycznie stawka nie musi wzrosnąć, ale
w to chyba mało kto wierzy. Generalnie wątpliwości jest więcej niż
wiadomych.

***
Opozycja w Radzie chciała uchwałę zablokować, albo co
najmniej odroczyć i jeszcze raz
przemyśleć wszystkie szczegóły
i warianty. Za wnikliwym rozpatrzeniem sprawy był radny Grzegorz Fecko.
– Warto było przeprowadzić
jeszcze symulacje możliwych wariantów i dopiero wtedy wybrać
najkorzystniejszą dla mieszkańców opcję – mówił na sesji radny
z klubu PO.
Swoje argumenty wysuwali także Józef Hojnor i Tomasz Basta. Pierwszy chciał, by opłata za
wywóz śmieci była obliczana na
podstawie liczby osób mieszkających w gospodarstwie i tłumaczył:
– Taka opłata świetnie sprawdza się
w blokach. Drugi, by w ogóle głosowanie nad projektem tej uchwały
wycofano z porządku obrad. Obydwa wnioski przepadły za sprawą radnych „prezydenckich” i PiS,
choć przepadły nieznacznie.
– Zabrakło na sesji Rady Miasta
merytorycznych argumentów w tej
dyskusji, a jeśli już ktoś je miał,
szczególnie po wypowiedzi prezydenta Nowaka, to przewodniczący
Wituszyński – tak jak w przypadku mojej osoby – nie pozwolił ich
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wyłuszczyć – mówi radny niezależny Józef Hojnor. – Niestety kulminacyjna wypowiedź prezydenta
skupiła się na krytyce ustaw, które uchwala Sejm. Nie dane mi było
zapytać, choć chciałem, dlaczego
jeśli pan prezydent nazwał ustawę bublem, nie zmobilizuje swoich radnych, aby ją oprotestować
w formie rezolucji lub uchwały, tak
jak zrobiło to już kilkanaście innych samorządów w Polsce.

Opinia
Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: – Uchwałę będzie
sprawdzać Regionalna Izba Obrachunkowa. Przepisy rzeczywiście
mówią, że uchwała powinna zawierać metodę oraz stawkę. Niemniej moje stanowisko jest takie,
że o ile pojawi się druga uchwała dotycząca stawki, domykająca
całość – to uznałbym taką formę
za dopuszczalną.

***
W tym momencie mieszkańcy za
wywóz śmieci płacą około 5–6 zł od
osoby. Po zmianie sposobu naliczania, który wejdzie w życie w lipcu
2013 r. jest niemal pewne, że będzie
drożej. Podawano różne stawki – 12,
15, a nawet 20 zł od osoby. Prezydenci Ryszard Nowak i Jerzy Gwiżdż
przyznali, że nie mogą zagwarantować, iż ceny nie wzrosną.
– Rząd nakazał nam zrealizować ustawę, która niestety jest
gniotem. Możemy liczyć metraż,
możemy liczyć mieszkańców, możemy liczyć wodę – pod warunkiem, że koszty, które poniesiemy, zostaną zrekompensowane
z wpływów – mówił twardo prezydent. – Wybieramy najlepszy
system według mnie. Niemniej to
wszystko musi iść w drodze przetargu i może okazać się, że mieszkaniec będzie płacił średnio 20 zł.
O tym, że będzie drożej, jest
przekonany Józef Hojnor: – Niewykluczone, że firmy startujące
w przetargu doliczą sobie ok. 30
proc. w ramach kompensowania
kosztów. Nikt przecież nie chce dokładać do interesu, a wiceprezydent Gwiżdż sugerował, że umowę
podpisze się tylko na rok. W tym
momencie znów wracamy do kosztów. Firma podpisując umowę na
trzy lata ma możliwość rozłożenia
kosztów w czasie. W przypadku
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umowy na jeden rok koszty uderzą
nas po kieszeni od razu. Poza tym
uchwała mówi tylko o sposobie naliczania, ale nie o stawce. Ciekawe
co na to nadzór prawny wojewody?
Jedynym radnym, który nie obawiał się o drastyczny wzrost opłat,
był Jan Opiło: – Jeśli ktoś płacił
zgodnie z regulaminem za określoną pojemność, to nie powinien zapłacić więcej. Jestem o tym
przekonany.
Tak czy inaczej, dla firmy,
która zdecyduje się wystartować
w przetargu i go wygra, wywiązanie się z umowy może być poważną zagwozdką. Nie dostanie

A

Pediatria
- dr n. med. Barbara Bajda
- lek. med. Anna Liber

Chirurgia ogólna
- dr n. med. Wojciech Milanowski
- lek. med. Robert Gajewski

Chirurgia urazowo-ortopedyczna &KLUXUJLDG]LHFLĊFD
OHNPHG3DZHá'HMD
GUQPHG$QWRQL3DSLHĪ
Dermatologia
- dr n. med. Iwona Kaczanowska

.DUGLRORJLDG]LHFLĊFD
- dr n. med. Maciej Pitak

Otolaryngologia
- lek. med. Agnieszka Kmak

1HXURORJLDG]LHFLĊFD
GUQPHG%RĪHQD%DĔGR

bazy danych, wedle której mogłaby wykonać wyliczenia faktycznych kosztów wywozu na podstawie zużycia wody, bo takowa nie
istnieje. Większa część mieszkańców korzysta z usług Sądeckich
Wodociągów, ale te muszą stosować ustawę o ochronie danych
osobowych i nie wiadomo, na jakiej podstawie miałyby takie dane
przekazywać firmie. Po trzecie
w końcu – niektórzy mieszkańcy korzystają z własnych studni.
O tym, ile rzeczywiście sądeczanie będą płacić za śmieci, dowiemy się po przetargu.
(BOG)
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Informacje

Pan od śrubek

Grzegorz Piątek został finalistą
ogólnopolskiej akcji Zwykły Bohater, dzięki której miliony mają okazję zobaczyć, jak wiele jest wśród
zwykłych ludzi uczciwości, bohaterstwa i spontanicznej odwagi.
Kiedy student AGH dowiedział się
o chorobie synów kolegi, zareagował właśnie tak – spontanicznie.
Zmienił plany pracy dyplomowej
i poprosił o opiekę naukową profesora Mariusza Giergiela z AGH,
przedstawiając mu dość innowacyjny i skomplikowany pomysł.
Po dokonaniu niezbędnych analiz
i konsultacjach z rodzicami chłopców zajął się konstruowaniem robota, dając nadzieję, że Franek i Jurek zaczną chodzić. Po roku pracy
nad wynalazkiem, przyznał przed
sobą, że się przeliczył. Robot wymagał wysokiej jakości materiałów, mających wpływ na bezpieczeństwo – a te są kosztowne. Nie
mógł jednak zawieść chłopców.
Wziął kredyt na 50 tys. zł, by dokończyć dzieło.
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FOT. ARCH. GRZEGORZA PIĄTKA

I N I C J AT Y WA . W ramach pracy dyplomowej student Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie, chciał stworzyć kombinezon
zwielokrotniający siłę mięśni. Kiedy jednak otrzymał e–mail od kolegi z pracy z prośbą o przekazanie na
rzecz jego chorych bliźniaków jednego procenta podatku, postanowił wykonać dla nich robota, który
wspomagał ich będzie w rehabilitacji. Niewykluczone, że teraz Grzegorz
Piątek wspólnie z sądeckim Stowarzyszeniem Sursum Corda urzeczywistni swój wynalazek – doskonalszą
wersję robota.

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

WARTO WIEDZIEĆ
Skomplikowaną maszynerię działającą na nieco podobnej zasadzie wymyślono już wcześniej
w Szwajcarii i nazwano lokomatem. Jego koszt to ponad 1,5 mln
zł, a turnus rehabilitacyjny z jego
użyciem kosztuje kilka tysięcy
złotych. Dlatego lokomatów jest
tylko kilka w kraju, a większości pacjentów nie stać, aby skorzystać z leczenia. Robot Grzegorza ma szansę być dostępny dla
większości ośrodków rehabilitacyjnych, a w wersji osobistej dla
samych chorych, aby rehabilitowali się w domu. Będzie wielokrotnie tańszy niż lokomat.

O tym, że trafił na listę akcji
Zwykły Bohater, dowiedział się,
kiedy zadzwoniono do niego zweryfikować dane. Jego kandydaturę zgłosił szwagier – Bartłomiej
Wielogórski.

– Zareagowałem spokojnie.
Wiem, że niektórzy potrafią bardzo niesmacznie podchodzić do tego
typu przedsięwzięcia. Już zdążyłem
usłyszeć, że próbuję się promować
na niepełnosprawności i krzywdzie innych – mówi Grzegorz Piątek.
Tymczasem nawet nie opatentował swojego robota, ale też zadbał
o to, by nikt tego nie zrobił. Cały
cykl produkcji sfilmował i zamieścił na youtube, co uniemożliwia już
nikomu zarejestrowanie patentu.
– Chciałbym nadal robić roboty, ale nie zależy mi na – powiem
nieładnie – trzepaniu na tym kasy.
Chciałbym mieć na chleb i od czasu do czasu czym go posmarować
– mówi.
Z wynalazcą skontaktował się
prezes Sursum Corda Marcin Kałużny. Panowie postanowili połączyć siły.
– Pod skrzydłami Sursum Corda Grzegorz Piątek będzie pracował nad udoskonaleniem swojego
wynalazku – informuje Kałużny.
– To będzie intensywny i bardzo
kosztowny proces. Ale wierzymy,
że znajdą się dobroczyńcy, którzy
zechcę wesprzeć to dzieło. Wspólnie zrobimy wszystko, aby robot mógł służyć ludziom, którym
może pomóc wracać do zdrowia.
– Ja jestem panem od śrubek.
Chcę nadal konstruować roboty, ale
nie mam wiedzy, jak dotrzeć z nimi
do naprawdę potrzebujących, którzy mogliby za darmo z nich korzystać. Sursum Corda spadło mi z nieba. Połączenie moich sił z tym czy
podobnym stowarzyszeniem może
przynieść zamierzony efekt – dodaje konstruktor.
(KG)

A

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

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

Pasażerowie busa
w szpitalu [j]
7 osób trafiło do szpitala w wyniku wypadku,
do jakiego doszło wczoraj (14 listopada) na ul.
Lwowskiej w Nowym Sączu. Na łuku drogi, w kierunku Grybowa, zderzył się
bus z samochodem osobowym. Ranni są pasażerowie przewoźnika.

W Krynicy pobierają krew
pępowinową
Kobiety rodzące w krynickim szpitalu
będą mogły zdecydować o pobraniu od nich
krwi pępowinowej po porodzie. Jest ona magazynowana w specjalnych bankach krwi
– w przypadku krynickiej lecznicy będzie to
bank w Krakowie. Ten rodzaj krwi jest bardzo cenny, wykorzystywany przy leczeniu
coraz większej ilości schorzeń. Bank krwi,
z którym podjął współpracę krynicki szpital, szacuje koszt rocznego przechowywania krwi na 400 zł.

Prognoza pogody w esemesie
Rolnicy i sadownicy z terenu powiatów
nowosądeckiego i gorlickiego mogą skorzystać z informacji, które w znacznym stopniu pomogą im w uprawie krzewów i drzew
owocowych. Potrzebne informacje otrzymają sms–em. W ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” został
zakupiony quad z urządzeniem do pobierania próbek glebowych. Na podstawie zawartości próbek, urządzenie wykona mapę
glebową w danym gospodarstwie, z których
zostanie później stworzona mapa glebowa
powiatu nowosądeckiego. Rolnicy i sadownicy otrzymają informację, jaki mają rodzaj
gleby i jak ją należy nawozić.

W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców,
operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań
zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego.
ZAPRASZAMY!

Jabłka dla strzelców
Z okazji 94. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, na strzelnicy sportowej LOK spotkali się miłośnicy strzelectwa
i sportów obronnych. Starosta nowosądecki Jan Golonka przyznał Złote Jabłko Sądeckie dla płk. Adama Leszczyńskiego i Bogusława Pietrzaka – radnego gminy Chełmiec,
natomiast Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymał Tadeusz Gajdosz – radny miasta Nowego Sącza. Za wieloletnią społeczną działalność, Józef Fiut został odznaczony Medalem
30–lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

MMC Brainville zrywa z Budusem
Zarząd Spółki Miasteczko Multimedialne
w ramach zabezpieczenia środków projektowych oraz interesu podwykonawców zerwał
współpracę z generalnym wykonawcą Parku
Technologicznego spółką BUDUS S.A. – Odstąpienie od umowy nie zaburzy znacząco
rytmu prac wykończeniowych, co jest dla
nas kwestią priorytetową. Przejęliśmy jako
spółka nadzór nad całą inwestycją i obecnie
przygotowujemy się do wyboru następcy
dotychczasowego generalnego wykonawcy
– dodaje Krzysztof Wnęk, dyrektor projektu.

Zlikwidowano domowe agencje

Zagraniczne praktyki i wolontariat

Funkcjonariusze KOSG wspólnie z policjantami CBŚ rozbili gang prowadzący kilka agencji towarzyskich na Sądecczyźnie i utrzymujący się z czerpania korzyści
z prostytucji. Tzw. „domowe agencje” znajdowały się w prywatnych mieszkaniach
w blokach oraz domu. Zatrzymano nie tylko sutenerów, ale także kilkanaście kobiet
(obywatelek Ukrainy, Białorusi i Polski) oraz
klientów agencji. Przestępczy proceder był
uprawiany od 2009 r.

Ruszyła II tura rekrutacji do międzynarodowej organizacji AIESEC Polska
w Nowym Sączu. Potrwa do 30 listopada. Działalność w Oddziale Lokalnym
AIESEC umożliwia studentom nowosądeckich uczelni zdobywanie praktycznego doświadczenia w projektach organizujących wolontariat i praktyki dla
zagranicznych studentów (m.in. z Indii, Malezji, Chin i Egiptu) w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Poza działalnością
lokalną w oddziale organizacji można
wziąć udział w międzynarodowych inicjatywach, które oferuje AIESEC, są to
m.in. zagraniczne praktyki profesjonalne, wyjazdy na wolontariat edukacyjny, a także udział w jednej z 500 konferencji. Więcej szczegółów o naborze na
www.nowysacz.aiesec.pl. oraz w biurze AIESEC w WSB–NLU.

Najlepszy wokal w konkursie
Jakub Łęczycki, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, zdobył pierwszą nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Do
tegorocznej edycji zgłosiło się 50 młodych
śpiewaków, którzy reprezentowali 14 szkół
muzycznych II stopnia z całej Polski. Laureat

R

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwaliﬁkacja
wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.

jest wychowankiem dr Renaty Jonakowskiej–Olszowskiej w klasie śpiewu solowego sądeckiej PSM.
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Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
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Ważny temat

Władze listy piszą…
Etaty są wszędzie zajęte i nikt nie
będzie tworzył specjalnie w tym
celu kolejnych. Zakładając czarny scenariusz, aż 180 pracowników cywilnych może pójść na bruk
– prorokuje.
Reorganizacja ma rozpocząć się
od stycznia następnego roku i potrwać 12 miesięcy. W przypadku likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej problem utraty
pracy miałby dotyczyć około 1100
osób. W tym strażników granicznych
i pracowników cywilnych.
MONIKA CHROBAK

Trwa pospolite ruszenie przeciwko
widmu likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.
W walkę w jego obronę włączyli się sadeccy samorządowcy, parlamentarzyści, a także związkowcy KOSG.
Nieoficjalnie mówi się, że sytuacja jest przesądzona. Spekuluje
się nawet, że o porażce Nowego Sącza z Raciborzem mogą zadecydować koligacje rodzinne pomiędzy
wysokimi urzędnikami Komendy
Głównej SG i komendy śląskiego
oddziału SG. Jak donosi „Dziennik Polski”, biuro prasowe Komendy Głównej Straży Granicznej
potwierdziło, że siostra płk. Jacka Bajgera, zastępcy komendanta głównego SG jest naczelnikiem
wydziału kadr w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu,
a szwagier Bajgera ma tam stanowisko naczelnika do spraw cudzoziemców. Mimo to Nowy Sącz
nie składa broni. Przedstawiciele
władz, posłowie piszą pisma, interpelują, protestują.
Według planów resortu spraw wewnętrznych mają być zlikwidowane cztery z 14 istniejących placówek: w Piwnicznej– Zdroju, Lipnicy
Górnej, Żywcu i w Cieszynie, a także jeden z trzech oddziałów, które są w Raciborzu, Nowym Sączu
i Kłodzku. Który z oddziałów straży
granicznej zostanie ostatecznie zlikwidowany na południowej granicy
kraju, będzie wiadomo w grudniu.
Komendant KOSG płk Janusz Cienciała nie dopuszcza do siebie widma
likwidacji. Jak tłumaczy, za utrzymaniem oddziału przemawiają twarde argumenty:
– Mamy nowoczesny obiekt, tu
mieszczą się wszystkie komórki organizacyjne oddziału, jak orkiestra,
kompania reprezentacyjna, wydział
zabezpieczenia działań czy wydział
obsługi lotniczej. Takich komórek
nie ma w pozostałych oddziałach
południowych. I tam trzeba by było
je budować od zera – przekonuje.
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OGŁOSZENIA DROBNE

R

Pismo w obronie nowosądeckiego KOSG wysłał do Jacka Cichockiego, ministra spraw wewnętrznych,
m.in. Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza. Gospodarz miasta argumentuje, że KOSG jest dumą i chlubą
naszego miasta i jak żaden inny oddział polskiej straży granicznej jest
przygotowany do pełnienia zadań
w zakresie ochrony granic Polski
i Unii Europejskiej. „Świetnie wyszkolona, młoda, doświadczona kadra oficerska i funkcjonariusze oraz
pracownicy cywilni, gwarantują wyjątkowo odpowiedzialną pracę nad
bezpieczeństwem naszej południowej granicy” – twierdzi w piśmie Ryszard Nowak.
W walkę o utrzymanie nowosądeckiego oddziału KOSG włączyli się małopolscy parlamentarzyści.
Niedawno w Miasteczku Galicyjskim zorganizowano posiedzenie
Małopolskiego Zespołu Parlamentarnego. Politycy różnych opcji, ponad podziałami politycznymi podjęli
uchwalę, w której bronią utrzymania KOSG w Nowym Sączu. Posłowie
Solidarnej Polski planują w najbliższym czasie spotkać się w tej sprawie z wiceministrem resortu spraw
wewnętrznych Piotrem Stachańczykiem, aby jeszcze raz przekonać go
do swoich racji.
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Aktivmed24 poszukuje Opiekunek,
Pielęgniarek, praca nad osobami
starszymi, Niemcy, znajomość j.
niemieckiego, tel. 504332628,
info@aktivmed24.pl
W Chełmcu działkę 31,5 a – 6.500zł
/a – sprzedam. tel. 888 865 179
Brykiet drzewny – producent.
Tel. 503 313 788, 18 441 76 89
Sprzedam w Nowym Sączu mieszkanie 49 m kw. dwupokojowe, 1 piętro,
po remoncie – ul.Hubala, garaż
murowany (wygodny parking).
Tel. 501 446 605, 504 163 743
Zaopiekuję się osobą starszą, poprowadzę dom w N.Sączu/okolicach.
Wieloletnie doświadczenie.
Tel. 666 160 159.

A

– Dla nas decyzja o likwidacji
KOSG byłaby niezrozumiała – mówi
poseł SP Andrzej Romanek. – KOSG
ma świetną infrastrukturę, na jego
modernizację wyłożono ponad 50
milionów. Zwieramy polityczne szeregi i będziemy wspólnymi siłami
starali się nie dopuścić do likwidacji tutejszego oddziału.
Wtórował mu mocno zaangażowany w sądeckie sprawy krakowski
poseł PO Józef Lassota:
– Jestem przekonany, że to nie
jest tylko problem Nowego Sącza, ale
całej Małopolski, więc nie pozostajemy w tej sprawie obojętni.
Jak przekonywał podczas ostatniej wizyty w Nowym Sączu sekretarz stanu w MSW Piotr Stachańczyk,
gdyby doszło do likwidacji nowosądeckiego KOSG, wszyscy funkcjonariusze otrzymają propozycję służby
na innej granicy, głównie wschodniej, gdzie trwa budowa nowych
przejść. A pracownikom cywilnym
komenda główna ma zapewnić możliwość zatrudnienia w innych formacjach mundurowych. W zapewnienia ministra nie wierzy jednak Irena
Woźniak, przewodnicząca Zarządu
Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSW:
– Znamy realia sądeckie. Tu
jest wysoki poziom bezrobocia.

A

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie
tel./fax 18 447 95 86 oraz 784 010 088
e-mail: biuro@codexbike.pl
www.codexbike.com

WŁOSKIE ROWERY Z SĄDECKIEJ FABRYKI!
Już jesienią warto pomyśleć o wiośnie, a na pewno o Mikołaju.
W naszej ofercie każdy znajdzie coś na miarę swoich potrzeb.
Zapraszamy klientów indywidualnych i dystrybutorów.

NADCHODZI MODA NA SĄDECKIE ROWERY!
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Informacje

Sądeczanie na planie filmowym
F I L M . Miasteczko Galicyjskie i skansen w Nowym Sączu były jednymi z ostatnich miejsc plenerowych,
gdzie Krzysztof Krauze wraz z żoną
Joanną Kos–Krauze, kręcili zdjęcia
do najnowszego swojego filmu „Papusza”. Rolę młodej tytułowej bohaterki zagrała romska dziewczynka – sądeczanka Paloma. Również
inni sądeczanie mają swój udział
w produkcji.
Małżeństwo reżyserów z sentymentem wróciło na Sądecczyznę, podkreślając, że mają tu wielu
przyjaciół, a wszelkie instytucje są
przychylne podejmowanym przez
nich inicjatywom. Po „Moim Nikiforze” wzięli więc na warsztat
historię Papuszy, romskiej poetki
Bronisławy Wajs. Jej wiersze zostały przetłumaczone na język polski
i wydane dzięki staraniom Juliana Tuwima. Oskarżona o zdradę
tajemnic, Papusza została wykluczona ze społeczności cygańskiej.
W Nowym Sączu powstawały ujęcia z młodych lat poetki.
– Między innymi scena, gdzie
Papusza przychodzi na targ i prosi
sklepikarkę, aby ją nauczyła czytać i pisać – opowiada reżyser. – To
przełomowy moment w jej życiu.
Musimy pamiętać, że w tej społeczności nie było wielkiej tradycji pisania i czytania.
Tę rolę odegrała sądeczanka
romskiego pochodzenia, Paloma.
Warto dodać, że casting na małą Papuszę trwał kilka miesięcy.
– Kamera od razu ją polubiła,
jest bardzo otwarta na współpracę. Ma w sobie dużo powagi i przypomina dorosłą odtwórczynię roli
Papuszy, którą gra Jowita Budnik, znana między innymi z filmu
„Plac Zbawiciela” – dodaje Joanna
Kos-Krauze.
Również inni sądeczanie mieli swój udział w produkcji. Na planie wystąpiło ponad stu statystów
z Nowego Sącza i okolic. Wśród
nich także członkowie sądeckiej
grupy rekonstrukcyjnej Polskiego
Towarzystwa Historycznego, Paweł Terebka i Adam Borek. Brali
udział w scenie obrazującej wrzesień 1939 r., w której zrekonstruowano punkt poboru po ogłoszeniu
powszechnej mobilizacji. Wcielili się w żołnierzy polskich – szeregowych, którzy wraz z oficerami werbują cywilów do wojska. Do
filmu wypożyczyli militaria z posiadanych przez siebie prywatnych
kolekcji.
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– Uśmiech dziecka, ta radość rodziny sprawiły, że na jednej takiej akcji
na pewno nie poprzestaniemy. Przekonałyśmy się, że warto pomagać
FOT. ANNA MIKA
– mówią uczennice.

Jesteście wspaniali!
A KC J A . Echa artykułu „Gdy bieda zagląda z każdego kąta” o rodzinie Orłowskich z Brzany k. Bobowej, który ukazał się w maju na
łamach „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, nie ustają. Czytelnicy dzwonią i pytają, w jaki sposób
mogą pomóc wielodzietnej familii.
Tydzień temu z prezentami dla niej
udali się uczniowie Zespołu Szkół
nr 3 w Nowym Sączu, zaangażowani w projekt „Mieć wyobraźnię
miłosierdzia”.

W Miasteczku Galicyjskim kręcono jednak przede wszystkim
przedwojenne sekwencje z zaboru
rosyjskiego, głównie rok 1917 oraz
1926. Zdaniem Krzysztofa Krauze
Miasteczko było najłatwiejsze do
adaptacji, wyczerpywało wymogi do odtworzenia tamtych czasów
i nie było do tej pory wykorzystywane w filmach, co jest, według reżysera, dużym atutem.
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– To fantastyczny ryneczek,
który myśmy jedynie trochę postarzyli – mówi. – Mamy karczmę,
sklepy, jest miejsce na biura i magazyny. Bardzo dobry plan, a gdyby to zadaszyć, mielibyśmy wielką
halę filmową.
Premierę „Papuszy” zaplanowano na przyszły rok.
MONIKA CHROBAK
FOT. ZDJĘCIA WŁASNE PAWŁA TEREBKI

A

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

Sprawdź aktualną cenę

018 440 46 15
018 440 75 74

STACJA AUTOGAZ
N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

A

POŻYCZKI 30’tki

PRZEDWYPŁATOWE
· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
· emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

668 930 302
www.daiglob-ﬁnance.pl

UBEZPIECZAJĄC SIĘ U NAS WSPIERASZ

STOWARZYSZENIE GNIAZDO

Kancelaria Ubezpieczeń Marek Sekuła

tel. 18 547 60 88, 18 442 30 41 www.ubezpieczenia.sacz.pl

– Bardzo lubimy pomagać, dlatego od razu, kiedy tylko nasza nauczycielka pani Małgorzata Migacz przedstawiła nam projekt
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
zaangażowaliśmy się w jego realizację – mówi jedna z uczennic
Natalia Kołodziej. Kiedy przeczytali artykuł w DTS o rodzinie Orłowskich, uznali, że powinni zaangażować się w pomoc właśnie
dla nich. Zorganizowali w szkole zbiórkę ubrań dla dzieci Orłowskich. O akcji informowali na
specjalnie przygotowanych plakatach, w szkolnym radiowęźle.

– Jaka ładna czapka, mogę
przymierzyć? – pyta trzyletnie
Justynka uczennic, którym pomogliśmy dostarczyć paczki do
Orłowskich. W workach, które ledwie zmieściły się do osobowego samochodu znalazły się:
sukienki, rękawiczki, szaliki,
kombinezony, kurtki przeciwdeszczowe, rajstopy, skarpety.
– Uśmiech dziecka, ta radość
rodziny sprawiły, że na jednej
takiej akcji na pewno nie poprzestaniemy. Przekonałyśmy
się, że warto pomagać – mówią
uczennice.
A my przekonaliśmy się po raz
kolejny, że mamy dobrych Czytelników, i cieszy fakt, że przybywa młodych odbiorców naszego tygodnika.
– Wszystkim, którzy nam
pomogli i cały czas nam pomagają, jesteśmy ogromnie
wdzięczni. Ludzie dzwonią,
pytają, czy czegoś nie potrzebujemy. Jesteście wspaniali! – mówi wzruszona Marta
Orłowska.
(AM)

Na afiszu
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LGD „Korona Sądecka” organizuje konkurs pn. „Przedsiębiorstwo najbardziej przyjazne społeczności LGD „Korona
Sądecka””. Do udziału zapraszają firmy prowadzące działalność na obszarze gmin Chełmiec, Grybów, zatrudniające pracowników z tego obszaru, lub współpracujące z wymienionymi samorządami. Celem konkursu jest promocja działań przedsiębiorców, wspierających lokalne społeczności.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym udział w 4-dniowym szkoleniu tematycznym. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada. Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie www.lgdkoronasadoceka.pl. DTS patronuje temu przedsięwzięciu.

„ANDROPAUZA 2” w MOK
MOK zaprasza do obejrzenia najnowszej komedii Jana Jakuba
Należytego.
„Nie ma niewiast w naszej chacie”… dopóki się nie pojawią. To
właśnie kobieta determinuje losy
pięciu sympatycznych bohaterów w sile
wieku znanych
wcześniej ze
sztuki Jana Jakuba Należytego „Andropauza – męska
rzecz! Zdecydowana odpowiedź na
Klimakterium” zagranej w ciągu
dwóch sezonów 500 razy!!
Pięciu nieznajomych spotyka się w sanatorium. Pięć odmiennych osobowości, pięć charakterów i pięć życiorysów. I jeden
wspólny wróg – doktór ZUS.
(Zbieżność nazwisk przypadkowa?)
W role kuracjuszy wcielają się (w podwójnej obsadzie) Marek Siudym, Jacek Kawalec, Maciej Damięcki, Paweł Królikowski,
Dariusz Gnatowski, Andrzej Beja–
Zaborski, Piotr Skarga, Piotr Dąbrowski i Michał Pietrzak. Rolę
bezwzględnej Penelopy kreują (zamiennie): Matylda Damięcka, Agata Załęcka i Mimi Kokoski).
A głosu Zbigniewowi Wodeckiemu
użycza Zbigniew Wodecki.
Spektakle będą miały miejsce
w Sali Widowiskowej MOK w Nowym
Sączu 22 listopada, g. 17.30 i 20.15.

Uczestnicy 59. wycieczki zorganizowanej 11 listopada przez Koło
Przewodników PTT dla Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

MCK Sokół zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy
w dniach 20 i 22 listopada. W programie: film "Strings. Zemsta Hebalończyka", spektakl "Go!" w wykonaniu Poliny Borisowej oraz spektakl
muzyczny "Box Brothers". Bilety dostępne w kasie MCK SOKÓŁ.

Tomasz Budzyński w BWA
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ oraz Autor TOMASZ BUDZYŃSKI
zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa,
17 listopada, g. 18 w Galerii BWA SOKÓŁ.
Wystawa potrwa do 31 grudnia 2012 r.
WARTO WIEDZIEĆ!
Tomasz Budzyński – urodził się
w 1962 roku w Tarnobrzegu. Kompozytor, poeta, malarz, wokalista
kultowego zespołu Siekiera. W 1985
roku wraz z Robertem Brylewskim
i filozofem Sławomirem Gołaszewskim założył zespół Armia, w którym jest wokalistą i liderem do dziś.
Ma w swoim dorobku ponad 20 płyt,
w tym trzy albumy solowe. Mówi jednak, że przede wszystkim jest malarzem. Zajmuje się malarstwem, grafiką i fotografią. Obrazy Tomasza Budzyńskiego znajdują się na wielu okładkach płyt, a także książek.

FOT. DOROTA CZOCH

Im więcej, tym lepiej

M O DA . – Skromność i prostota stają się passe – przekonuje stylistka firmy Kate&Kate Magdalena Kałaska, która gościła
z pokazem biżuterii w kawiarni Etc… w Nowym Sączu.
Najnowsze trendy ujmuje hasło: „Im więcej, tym lepiej”. Styliści zachęcają do łączenia biżuterii z różnych
kolekcji i różnych projektantów. Okazję do obejrzenia
naszyjników, bransolet, kolczyków z kolekcji Kate&Kate daje sądeczankom kawiarnia Etc…, co kwartał organizując pokazy biżuterii i mody. Ostatnio swoje stroje
prezentowała Renata Szkaradek. Modelki uczesała Marzena Szkaradek z studia Evolution, a o makijaż zadbała Sylwia Sandera.

– Nie chcemy budować sieci butików jubilerskich,
ale showroomy, z indywidualną obsługą stylistów. Doradzamy naszym klientom, jak z nieśmiałych stać się
kobietami pewnymi siebie, które prezentują określony
styl. Takimi miejscami jest niewątpliwie Etc… i jej właścicielka Beata Cetera–Królikowska. Kobiety w kameralnym gronie, przy lampce wina, z własną stylistką
czują się docenione i zauważone – mówi właścicielka
marki Katarzyna Rychlewska, zapraszając 15 i 16 listopada na dni otwarte w Etc…, podczas których odbędzie
się prapremiera najnowszej kolekcji Kate&Kate, a zainteresowane panie będą miały okazję doradzić się stylistki i projektantki mody.
(DES)
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Rozmowa

Najważniejsze, że jestem szczęśliwym człowiekiem
– Ile Pan ma lat?
– 59.
– To chyba mogę Pana przedstawić, jako
najstarszego – jeszcze niedawno – studenta w historii Nowego Sącza.
– Już nie studiuję, bo w kwietniu
obroniłem pracę licencjacką. Mam
jeszcze ochotę na studia magisterskie,
ale na razie finanse mnie nie puszczają. Nie wiem, czy byłem wiekowym rekordzistą, ale kiedy studiowałem, na pewno byłem najstarszy.
Lekko nie było. Na pierwszym roku
byłem nawet u kanclerza, żeby podziękować i wręczyć rezygnację, ale
kanclerz mnie kopnął w… Rezygnacji
nie przyjął i kazał wracać na wykłady. Miał racją, z każdym semestrem
było tylko lepiej.
– Aż się ciśnie pytanie: po co to Panu było,
Panie Rączkowski?
– Zawsze miałem aspiracje, żeby
skończyć szkołę, aż wreszcie się udało.
– Nie było na to wcześniej czasu?
– Był i nawet chodziłem przez półtora roku do technikum samochodowego, ale mnie wylali.
– Za oceny?
– Za zachowanie.
– Co Pan narozrabiał?
– Nic poważnego, ale na tamte czasy wystarczyło. Były jakieś papierosy,
jakieś wino z kolegami.
– To za takie rzeczy wyrzucano
z technikum?
– Nie za to! Siostra kolegi była lekarką, mieliśmy łatwy dostęp do
zwolnień, więc je sfałszowaliśmy.
W dziesięciu przynieśliśmy takie same
zwolnienia, dlatego nie trudno było
się domyślić, skąd pochodzą. Ale byliśmy głupi!
– Ciekawe. A co robiliście na tych
wagarach?
– Żal nam było zbyt krótkich
wakacji, więc wrzesień spędzaliśmy w domku kolegi nad Jeziorem Rożnowskim. Do czasu, kiedy fałszerstwo nie wyszło na jaw.
Na szczęście pozwolono mi kontynuować naukę w zasadniczej
zawodowej.
– A potem miał Pan blisko 40 lat przerwy
w edukacji, aż w 2006 r. wybrał się Pan
do liceum dla dorosłych.
– Zadzwoniła do mnie serdeczna koleżanka Magda Frączek, która
uczyła w tym liceum i namówiła, żebym poszedł do szkoły.
– W wieku 51 lat.
– Ale i tak nie byłem najstarszy
w klasie. Grupa mnie zaakceptowała i chyba polubiła. Mówiliśmy sobie
wszyscy po imieniu, była dobra atmosfera. Najważniejsze, że po tej bardzo długiej przerwie spodobało mi
się w szkole, zacząłem się coraz lepiej uczyć.
– To dlaczego dwa razy podchodził Pan
do matury?
– Bo mi się noga powinęła za
pierwszym razem. Nie zdałem angielskiego i geografii. Musiałem powtarzać rok później.
– Koledzy radni komentowali złośliwie?

FOT. J. POLAKIEWICZ

z ANTONIM RĄCZKOWSKIM, od pięciu kadencji sądeckim radnym

– Mało kto wiedział, że chodzę
do szkoły. Dopiero jak już byłem na
studiach to komentowano, ale bez
złośliwości.
– Dużo lepiej wygląda Pańskie zawodowe CV. Zaczął Pan prywatną działalność
gospodarczą w 1970 r., czyli blisko 20 lat
wcześniej, niż większość ludzi w Polsce.
Odważny Pan był?
– Moi rodzice od dawna prowadzili działalność handlową – sprzedawali chustki, makatki na ścianę. Trochę przypadkiem trafiłem do branży.
Kierowca złamał rękę i musiałem ich
zawieźć na jarmark do Zakliczyna. To
był dzień, który zadecydował o moim
życiu na dalszych 30 lat.
– To Pan był słynnym w PRL–u prywaciarzem, nieźle się powodziło?
– Na pewno zdecydowanie lepiej
niż na państwowej posadzie. W tydzień zarabiałem tyle, ile koledzy
w miesiąc. W ciągu roku udało mi
się wybudować dom. Nieduży. Poza
tym to była praca 7 dni w tygodniu,
bo w niedzielę jeździło się na odpusty. Z biegiem lat usamodzielniłem
się i – w przeciwieństwie do rodziców – postawiłem na droższą konfekcję. Miałem pierwszą stałą budkę na
placu targowym przy ul. Lwowskiej,
inni handlowali jeszcze na składanych straganach. Zanim do tego doszedłem, jako dziecko z bratem musiałem w środku nocy zawozić mamie
wózkiem towar na Tarnowską, skąd

okazją jechała na targ do Zakliczyna,
Brzeska, Bochni, Tarnowa i Szczurowej. Nigdy nie mieliśmy wolnego, ani
wakacji. Pierwszy raz byłem nad polskim morzem dopiero w tym roku.
– Miał Pan żyłkę handlową?
– Odziedziczyłem to po rodzicach.
Są takie stare widokówki, na których
widać stragany pod sądeckim ratuszem. Pamiętam to. Mój ojciec handlował jeszcze przed wojną. To był
niezły pomysł na życie.
– To miał Pan dostatnie dzieciństwo. Mógł
Pan spokojnie chuliganić z kolegami na
sądeckim Piekle.
– Dorastałem na Piekle. Była nawet taka piosenka: „Piekło, ta dzielnica z chuliganów słynie, kto się tam
zapuści, wpierdul go nie minie”. Ale ja
nie chuliganiłem. Owszem, było niebezpiecznie. Postrachem miasta byli
wówczas bracia Chowańcowie – ani
jeden już nie żyje. Mocni byli, ale nigdy nie występowali w komplecie, bo
zawsze któryś siedział w kryminale.
Ludzie bali się na Piekło zapuszczać,
bitka była na porządku dziennym.
– Brał Pan udział w bójkach?
– Nigdy, bo ja fizycznie nie byłem
dobry. Poza tym miałem być księdzem. Miałem taką pobożną sąsiadkę,
która mnie zawsze w południe wołała
z podwórka na Anioł Pański. Chętnie
się z nią modliłem, a wieczorem codziennie chodziłem na mszę. Służyłem
nawet przy ołtarzu, ale jako asysta,

bo nie miałem uprawnień. Raz tylko dzwoniłem podczas podniesienia
w zastępstwie ministranta i miałem
taką tremą, że więcej już nie poszedłem. Jako dziecko w domu przebierałem się za księdza i odprawiałem
msze. Potem się przeprowadziliśmy
kawałek dalej na Lwowską i zmieniłem klimaty.
– Co się zmieniło?
– Jako pierwsi w okolicy mieliśmy telewizor. Cała ulica się schodziła
do nas, a kto się nie mieścił w domu,
oglądał przez otwarte okno.
– Zamiast się modlić zaczął Pan oglądać
telewizję? Telewizja Pana popsuła?
– Bez przesady. W minioną sobotę byłem na dróżkach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Miałem za co
podziękować.
– Jak Pan wpadł na pomysł, żeby zostać
radnym?
– Na początku lat 90. wstąpiłem do
Konfederacji Polski Niepodległej. Nie
myślałem, że zostanę radnym, raczej
szukaliśmy dobrych kandydatów na
listy. Cztery lata później, przychodzę
do sklepiku szkolnego, który prowadziliśmy, a żona mówi, że dzwonili
z ratusza, bo zostałem radnym. Byłem
zaskoczony, bo nawet nie sprawdzałem, jaki miałem wynik. Nawet kampanii nie robiłem. Odbiliśmy na ksero
trochę ulotek i dostałem 156 głosów.
To mi dało mandat.
– Spodobało się Panu w lokalnej polityce?
– Spodobało. Od razu mnie i Baśkę Sochańską zaprosił na rozmowę Jerzy Gwiżdż, który montował wówczas koalicję w radzie, a nasze głosy
były języczkiem u wagi.
– I zagłosowaliście na Andrzeja Czerwińskiego, który został prezydentem?
– Ależ skąd! Zgodnie z ustaleniami zagłosowaliśmy na Gwiżdża. Przed
samym głosowaniem były naciski
w KPN żebyśmy głosowali na Czerwińskiego, ale byliśmy konsekwentni.
Jerzy Gwiżdż przepadł jednak jednym
głosem, bo kilka osób go zdradziło.
– Kilka lat później to o Panu mówiono, że
zdradził Pan Czerwińskiego, przenosząc
się do Ryszarda Nowaka. Zawsze był Pan
tym języczkiem u wagi.
– Nie zdradziłem, tylko opuściłem
klub PO, bo bliżej mi było do Nowaka.
– Co Pan za to dostał?
– Nic! Byłem radnym niezależnym i pracowałem – aż do września
tego roku – w klubie osiedlowym
„Piast” przy Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
– Aż został Pan kierownikiem przyszkolnej
hali sportowej, za co mocno Pana krytykowano. Pracuje Pan na majątku miejskim, a tego radnemu robić nie wolno.
– Mnie ciągle za coś krytykują.
W tym wypadku niesłusznie, bo jestem tylko pracownikiem administracyjnym, a to mi wolno robić.
– Ma Pan opinię tego, który najrzadziej
zabiera głos w Radzie Miasta. Nie martwi to Pana?
– Powiem szczerze: nie lubię zabierać publicznie głosu. Mam tremę.

Powołam się tu na senatora Koguta:
ja nie mówię, ja robię.
– Ale żeby tak przez 16 lat milczeć?
– Bez przesady! Miewam ciekawe interpelacje, merytoryczne,
przygotowane.
– Można je na palcach jednej ręki
policzyć.
– Nieprawda! Składam je na piśmie, więc publiczność może nie
wiedzieć.
– Są tacy radni, którzy w ciągu jednej sesji wychodzą na mównicę więcej razy, niż
Pan podczas całej kadencji.
– To radni z opozycji. Ja się utożsamiam z władzą i tym, co robi. Mam
więc wychodzić do głosu tylko po to,
żeby odnotowano mnie w protokole? Powtarzam – nie lubię wystąpień.
– Dlatego to jest pierwszy wywiad jakiego
Pan w życiu udziela?
– Nie pamiętam czy pierwszy, coś
tam już do gazet mówiłem. Lubię
pracę dla miasta, a nie gadanie. Dam
przykład – nad Kamienicą powstała ścieżka rowerowo–spacerowa. To
miał być tylko krótki kawałek, a proszę zobaczyć jak się rozrósł.
– To ta ścieżka będzie kiedyś nosić imię
Antoniego Rączkowskiego.
– Dopiero jak umrę. Byłoby to
spełnienie mojego marzenia. Miałem
wiele takich inicjatyw…
– Pięknie, tylko gdzie duch byłego KPN–
owca, walka i wchodzenie w zwarcie
z przeciwnikami politycznymi?
– Ale mnie to już minęło. Zapytałbym raczej, gdzie byli ci odważni, kiedy trzeba było nocami kleić
plakaty Leszka Moczulskiego i chodzić z tubą po ulicach? Gdzie oni byli,
kiedy pikietowaliśmy bazę wojsk sowieckich w Czarnej koło Tarnowa?
Moja mama była przeciwna tej działalności, bo z polityki nic nie miałem, oprócz wydawania własnych
pieniędzy.
– Nic Panu nie dała działalność publiczna?
– Wręcz przeciwnie. Zaniedbałem własny biznes, nawet moja żona
musiała zrezygnować z prowadzenie
sklepiku szkolnego, bo nie wolno było
na majątku miasta.
– Jaką ocenę by Pan sobie wystawił za 18
lat pracy w Radzie Miasta?
– Pomijając niechęć do wystąpień
publicznych, nie mam sobie nic do zarzucenia. Wszystko, co zamierzyłem,
powoli, ale konsekwentnie jest realizowane. Najważniejsze, że jestem
szczęśliwym człowiekiem.
– I to już wszystko?
– Mam jeszcze takie marzenie, żeby
zrobić studia magisterskie z obsługi ruchu turystycznego. Lubię ten
kierunek.
– Znowu będzie Pan najstarszym studentem w Nowym Sączu.
– Pewnie tak, ale co mi to
przeszkadza?
– Magister Rączkowski? Co to Panu da na
kilka lat przed emeryturą?
– Satysfakcję! Największą w moim
życiu.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Ludzie
Sądecka saga gdańskiej dziennikarki
N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E . Ładnych parę lat temu, kiedy prowadziłem
„Głos Sądecki” na adres redakcji przyszedł z Gdańska interesujący list pani
Gabrieli Danielewicz, która zaproponowała publikację spisanego przez siebie
„Pamiętnika Sądeczanki”. Gdzie Rzym,
gdzie Krym, gdzie Nowy Sącz, a… gdzie
Gdańsk – pomyślałem.
Przyznam szczerze, że miałem pewne wątpliwości, jak ta swoista „ramotka” zostanie przyjęta przez Czytelników. Kogo mogą zainteresować
wspomnienia z przełomu XIX i XX
wieku opisujące losy miasta przez
pryzmat opowieści rodzinnych. Jakże się myliłem! Zainteresowanie tymi
opowieściami wśród Czytelników
było nadzwyczajne. Teraz pani Gabriela Danielewicz poszła na całość
i na półkach księgarskich pojawił się
kompletny „Pamiętnik Sądeczanki”.
Jest to pasjonująca lektura zwłaszcza dla tych sądeczan, którzy interesują się historią Nowego Sącza.
Uprzedzam z góry, że wspaniale wydana książka z okazji 720. rocznicy
lokacji miasta na pozór może przerażać swoją objętością. Ponad 600
stron zapisanych jest bowiem drobnym drukiem. Ale to wciągająca, pasjonująca lektura na długie jesienne
i zimowe wieczory. Czyta się „Pamiętnik Sądeczanki”, jakby oglądało się film.
Gabriela Danielewicz poświęciła temu pamiętnikowi lata pracy, ale trud nie poszedł na marne.
„Pamiętnik Sądeczanki” napisała bowiem wyborna powieściopisarka parająca się przez długie lata
dziennikarstwem. Jest więc w tej sadze i napięcie, i dramaturgia, ciekawostki historyczne i znakomity opis

Żeglarka z ulicy Żeglarskiej
R O Z M OWA z prof. MARIĄ
OLECH, pracownikiem
naukowym Instytutu
Botaniki Zakładu
Badań i Dokumentacji
Polarnej Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Gabriela Danielwicz podczas
uroczystej sesji Rady Miasta odbiera
Tarczę Herbową Nowego Sącza
od przewodniczącego RM Jerzego
FOT. (KG)
Wituszyńskiego
ówczesnych obyczajów, życia mieszkańców grodu nad Dunajcem.
Jakie to miasto było na przełomie XIX i XX wieku, bardziej niż
z opracowań naukowych historyków można się dowiedzieć właśnie
z „Pamiętnika Sądeczanki”. To nie
jest lektura wyłącznie dla lokalnych
patriotów , ale dla wszystkich, którzy lubią, w dobie internetu, wziąć
do ręki książkę solidnie napisaną.
Gdzie emocjom towarzyszą i smutek
za uciekającym czasem, prawdziwa
radość poprzez wspólne przeżywanie losów bohaterów „Pamiętnika”.
Pani Gabriela Danielewicz kocha
Gdańsk, gdzie się urodziła i mieszka, ale nade wszystko kocha Nowy
Sącz, rodzinne miasto matki. I tą miłość wyczuwa się na każdej stronie
tej opowieści. Dodać do tego należy także znakomitą oprawę książki
wydanej przez Goldruk Wojciecha
Golachowskiego.
JERZY WIDEŁ

– Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Nowego Sącza z okazji 720–lecia
wręczyła Pani prezydentowi Ryszardowi Nowakowi flagę naszego miasta, która towarzyszyła Pani podczas
epokowego w skali Polski, rejsu jachtem wzdłuż Arktyki.
– Powiem nieskromnie – jestem drugą lub bodaj trzecią Polką,
która przepłynęła, jako załogant
jachtu Przejściem Północno–Zachodnim, drogą z Oceanu Atlantyckiego na Pacyfik.
– Ile trwała ta podróż na kruchym
jachcie w antarktycznych wodach
i lodach?
– Około dwa i pół miesiąca.
– Jak do tej wyprawy doszło?
– Przed paroma laty przyjechał do Polski Janusz Kurbiel, Polak z pochodzenia, ale obywatel Francji pracujący w Instytucie
Mórz Polarnych na paryskiej Sorbonie. Jego sferą zainteresowań
naukowych były prace poświęcone klimatowi Arktyki. Prowadził w Polsce sympozjum naukowe na temat badań polarnych
i znając moje zainteresowania naukowe zaproponował, bym wzięła udział w jego polarnej ekspedycji wspomnianym Przejściem
Północno–Zachodnim Arktyki. To

mnie zafascynowało, gdyż mogłam
uczestniczyć w projekcie, który
znacznie skraca drogę z Europy do
Azji, drogą północną nie tylko dla
lodołamaczy, ale także dla żeglarzy – jachtów.
– Powróćmy na sądecki grunt, zanim
dotrzemy na Grenlandię. Skąd takie
zainteresowanie Pani profesor zimnymi krainami?
– Od dziecka marzyłam o wyprawach polarnych, czytając namiętnie książki choćby Centkiewicza. Po Szkole Podstawowej
imienia Urszuli Kochanowskiej
– nie wiem dlaczego zmieniono
jej patrona, co uważam za sprawę wstydliwą i hańbę – ukończyłam II Liceum Ogólnokształcące.
Potem były studia na Wydziale
Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tej uczelni przeszłam
wszystkie szczeble kariery naukowej. Sferą moich badań naukowych były porosty. Doktorat zrobiłam, badając też rośliny
w Beskidzie Sądeckim. Habilitowałam się na badaniach porostów w Tatrach i mając spory
dorobek naukowy w dziedzinie
biologii porostów w 1982 roku
zaproponowano mi, jako pracownikowi naukowemu UJ, udział

w wyprawie naukowej na Spitsbergen. Tak więc w tych minionych latach wielokrotnie uczestniczyłam w badaniach polarnych
na Spitsbergenie i w 12 wyprawach na Antarktykę.
– Brr... zimno się robi na samą myśl
o polarnych szlakach, które Pani wraz
ze swoimi kompanami pokonała.
– Rzeczywiście trzeba to kochać, by w chłodzie, zimnie i wilgoci na małej jachtowej łupince
płynąć nieopodal bieguna północnego. Ale dodam, że od lat jest łatwiej pokonywać te wody w wyniku globalnego ocieplenia.
– Jaki szlak pokonała wyprawa francusko–polska z Pani udziałem?
– Wypłynęliśmy z Grenlandii następnie przez Morze Baffina
i cieśninami kanadyjskimi dotarliśmy na Morze Beauforta, Cieśninę Beringa do Alaski.
– Czy wcześniej, przed wyprawą,
uprawiała Pani żeglarstwo?
– Nigdy nie byłam żeglarką,
a jedyny związek mój z tą dyscypliną polega na tym, że urodziłam
się w Nowym Sączu przy ulicy…
Żeglarskiej.
– Jak się dowiedzieliśmy, wybiera się
Pani teraz do Meksyku.
– Tak, wyjeżdżam do Meksyku z członkami Stowarzyszenia
Ogrodów Botanicznych w Polsce.
W związku z tym, że przeszłam
na emeryturę, stałam się szczęśliwym, wolnym człowiekiem. Pracuję nadal naukowo na uniwersytecie, ale nie mam już zajęć ze
studentami, więc zamierzam sporo podróżować po świecie.
Rozmawiał JERZY WIDEŁ

Książka, która odpowiada na t siąc py ań. Nie t lko na te:
j Ile dolarów przewoził prezes Pa-

j Kim jest jedyny facet, który chce za-

zdarzył się jedyny na świecie przypa-

płacić za twój porysowany samochód

dek, kiedy BOR–owiki pojechały po

j Kto napadł w aptece na Małgorza-

rydze j Dlaczego Stanisław Pażucha

tę Grybel j Dlaczego Kazimierz Sas

chodzi w sandałach po śniegu j Ile

przestał zgrzytać zębami j Kto kazał

pierogów Hanka Boruch może ugo-

„Dziennika Polskiego” j Jak poseł Pa-

odstrzelić Zegzdę j Czy to prawda, że

tować w jednym garnku j Kto potra-

soń znokautował pewnego żurnali-

już nie żyjesz, skoro nie bywasz u Widła

fi strącać śmiechem nisko przelatujące

stę j Kto jest największym sądeckim

j Czyj kaszel budzi wczasowiczów nad

bociany j Dlaczego redaktor Weimer

dżentelmenem j Czy dziennikarz i eu-

Rożnowskim o piątej rano j Co zrobić,

nie nalał śliwowicy Grzegorzowi La-

nuch z jednej są parafii j Komu wolno

jeśli trafisz do szpitala bez własnego

cie j Jakie gazety lubi czytać Pan Bóg

zaglądać do lodówki Porzucków j Dla-

papieru toaletowego j Dlaczego pest-

j Kto to jest Dziunek i dlaczego jest

czego pewien wiceprezydent chciał

ka w brzuchu wojewody Oleksińskie-

taki fajny j Jak dojechać z Nowego Są-

się zapaść pod ziemię ze wstydu j Ja-

go zaniepokoiła włoskich profesorów

cza do sułtanatu Brunei j Komu braku-

kim cudem Śmierciak wskrzesił tręba-

j Jak czuł się Józef Zygmunt, skazując

je górnej jedynki i czuje się z tym do-

cza z Łącka j O czym Koszucki opo-

Chrystusa na śmierć j Czy prezes Ko-

brze j Co Donald Tusk szepnął na ucho

wiadał kolegom pod prysznicem j Kto

nieczek potrafi pisać smsy j Kto wal-

pewnej sądeczance j Dlaczego miesz-

mieszka w sądeckiej Zatoce Czerwo-

czył na sztachety pod remizą w Nisko-

kańcy Galicji w niedzielę rano rozrzu-

nych Świń j Dlaczego z kosmosu widać

wej j Dlaczego to Czesiek Głodziński

cają gnój na polach...

tylko Chiński Mur i dom Ryszarda Fryca

pędził najlepszą porterówkę j Gdzie

zgan w walizce j Kto w kampanii wyborczej opowiadał bzdety j Dlaczego
Wietnamczyków wabiła smażona cebula j Kto skonfiskował cały nakład

Wojciech Molendowicz

ç£¹
Najbardziej plotkarska ksiąĪka w 720-letniej historii Nowego Sącza
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Silni duchem, silni dłonią
H I S TO R I A . Rok 1887. Nowy Sącz
jest małym miasteczkiem. 12 722 tys.
mieszkańców, w tym 8 100 Polaków,
4143 Żydów, 302 Niemców i 65 Rusinów. W mieście jest słownie jedno gimnazjum i szkoła powszechna
żeńska i męska. Inteligencję stanowią jedynie urzędnicy. Ot wszystko.
Żadnych organizacji społecznych, aktywność minimalna. Nadto brak państwowości, zabór. W tym klimacie,
naśladując budujący przykład idący
z polskiego miasta Lwów, z inicjatywy
kilku zacnych obywateli odbywa się 2
października 1887 roku pierwsze Walne Zebranie Członków Sokoła…

Nie da się…
Czego można dokonać, kiedy
zbierze się grupka zapaleńców, ideowców, którzy potrafią przekroczyć bariery niemożności? Chcę
opowiedzieć o tych, którzy nie znali i nadal nie znają słowa usprawiedliwiacza: „nie da się!”. Chcę też
rzeknąć słowo o tych, którzy, czerpiąc z własnego duchowego bogactwa katolików, protestantów
i religii mojżeszowej, będąc patriotami, budowali przez lata – mówiąc

językiem współczesnym – podwaliny społeczeństwa obywatelskiego.
Bo taki był Sokół! Ideowy, a równocześnie ponadwyznaniowy, głęboko patriotyczny, a nie szowinistyczny, zachowujący równowagę między
duchem i ciałem, aktywnością i kontemplacją (w zgodzie z hasłem sokolim: „Silni duchem, silni dłonią”).
125 lat temu Nowy Sącz to był
autentyczny ugór zniechęconego
stuletnią niewolą narodu. Dzięki
kilku wielkim sokolim przywódcom, w niesprzyjających warunkach geopolitycznych, w ciągu kilkudziesięciu lat udało się rozbujać
tak wiele aktywności społecznej,
że gdzie nam do nich…

legionów i przystanią dla uciekinierów, był lazaretem. To tu kwitło życie kulturalne, społeczne, niepodległościowe. To tu działało słynne
Towarzystwo Śpiewacze, Polskie
Towarzystwo Dramatyczne z Zofią
Rysiówną, pierwsze kino, biblioteka, czytelnia. Tu znalazły siedzibę drużyny skautów, Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego Beskid,
Liga Kobiet, Związek Oficerów Rezerwy. Towarzystwo wybudowało wreszcie Kaplicę Szkolną – dziś
kościół św. Kazimierza.
Tak było do roku 1939, a potem
spadła na nas ciemna noc najpierw
okupacji, a potem siermiężnego komunizmu. Nastąpiła delegalizacja T.
G. Sokół…

przez matki, córki i żony Sokołów
powstało ze zgliszcz Towarzystwo.
Dziś można by zadać pytanie, co
byłoby, gdyby nie pojawił się ten jeden Człowiek, który odnalazł nici łączące czasy dumnej historii Nowego
Sącza Drugiej i Trzeciej Rzeczpospolitej? Co by było? To On zaraził i przymuszał decydentów różnej maści, by
– cytuję Deklarację Woli śp. Marka
Nawary, Andrzeja Czerwińskiego,
Jana Golonki – „przywrócić świetność sądeckiej sokolni”. I mozolnie,
krok po kroku, pokonując tysięczne
przeszkody, odbudował, przebudował, wskrzesił! Na końcu wybudował
Galerię. Nowe dopełnienie… Wielu
było dobroczyńców ale jeden Ojciec.
Druh Antoni Malczak!

Jutrzenka wolności

Jesteśmy

…I nadeszła jutrzenka wolności w 1989 i uśpione zdawałoby się
duchy druhen i druhów sokolich
odnalazły serce szczere, człowieka dzielnego, który wskrzesił idee
najszczytniejsze, przypomniał, że
Sokół żył, żyje i żyć będzie, bo zginąć nie może! Dokładnie 100 lat po
uroczystym wręczeniu sztandaru

Dziś Towarzystwo Gimnastyczne,
inaczej niż dawniej, ale aktywnie podejmuje różne inicjatywy społeczne.
Wraz z innymi stowarzyszeniami, jak
Związek Sądeczan, Klub Inteligencji
Katolickiej czy Parafia św. Kazimierza
uczestniczymy w corocznej kweście
na rzecz odnowy nekropolii sądeckiej, jesteśmy współorganizatorami

Ratusz, schronisko, lazaret
Najpierw wybudowano na 600–
lecie miasta w niespełna 4 miesiące
budynek, który tak cudownie służy
do dziś. Gmach wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany
zyskiwał wciąż nowe oblicza. Komu
on nie służył? Był ratuszem po
wielkim pożarze miasta w 1894 r.
W nim dokonywały się werbunki
legionistów, był schroniskiem dla

znanego projektu promującego ludzi dobrej woli „Ziarnko Gorczycy”, jesteśmy współzałożycielami
i propagatorami, i dokumentalistami (poprzez film i broszurę) Inicjatywy Społecznej „Sercem Budowane”,
poświęconej osobie Jana Pawła II.
Byliśmy również współwydawcami
płyty kabaretu Ergo „Inna Rasa – Polacy”. Nade wszystko ściśle współpracujemy, co zrozumiałe, z Małopolskim Centrum Kultury Sokół…
LESZEK ZEGZDA, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
w Nowym Sączu
***Fragmenty wystąpienia z 9 listopada 2012 z okazji 125–lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
w Nowym Sączu, 120–lecia wybudowania i 19. rocznicy odrodzenia
się Sokolni Sądeckiej

OPINIE

Jedność religii

Dawka humoru i refleksji
Artystyczną część obchodów jubileuszu 125–lecia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół wypełnił w piątkowy wieczór występ krakowskiej
Piwnicy pod Baranami, która widowni dostarczyła tyle dawki humoru,
co refleksji… nad życiem, przemijaniem. Starosądeczanka, Ola Maurer,
zanim zaśpiewała swój utwór, oddała się wspomnieniom o swoim wujku,
który był bohaterskim członkiem Sokoła.

KALENDARIUM SOKOLNI
23 GRUDNIA 1891 „Rada Miejska […] uchwaliła pod przewodnictwem dra Karola Slawika prawie jednogłośnie, (bo z wyjątkiem tylko dwóch głosów niemieckich), aby 300 sążni
kwadratowych placu miejskiego naprzeciwko
parku tutejszemu Sokołowi pod budowę gmachu, po cenie 2 złotych 10 cetnarów na własność odstąpić, a następnie tę cenę kupna tytułem subwencji mu darować”.
16 LIPCA 1892 O godz. 6 wieczorem odbył
się uroczysty akt poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Sokoła. Poświęcenia dokonał druh ksiądz Józef Wątorek w obecności 28 umundurowanych sokołów, burmistrza,
starosty, dyrektora gmin, oficerów, pań i licznie
zgromadzonej publiczności.

8 LISTOPADA 1892 Nowy Sącz obchodził 600.
rocznicę założenia miasta. Uroczystość odbyła
się już w nowej sali Sokoła.
17 KWIETNIA 1894 Wybuchł pożar, który strawił całą północną dzielnicę miasta z ratuszem.
Wydział Sokoła oddał swój gmach do dyspozycji władz miejskich.
1911 Dobudowano od strony południowej,
wzdłuż podwórza gimnazjalnego całe jednopiętrowe prawe skrzydło.
1913 – 1924 Kolejne przebudowy Sokoła. Konieczna była wymiana fundamentów, które zaczął zżerać grzyb. Gmach Sokoła zyskał kształt,
w jakim przetrwał do lat 90.
PO WOJNIE… budynek przechodzi na własność Skarbu Państwa – kino funkcjonuje
pod zarządem Urzędu Kinofikacji, a pozostała
część budynku zostaje zamieniona w internat.

Tablice honorowych prezesek
W holu MCK „Sokół” zawisły dwie pamiątkowe tablice, poświęcone
wybitnym druhnom Towarzystwa Gimnastycznego Sokół: Zofii Flis i Irenie
Styczyńskiej, wielce zasłużonym dla naszego miasta. Obie pełniły funkcję
Honorowych Prezesów Towarzystwa.

Budynek przez kolejne lata popada w coraz
większą ruinę.
23 GRUDNIA 1991 Sto lat po przekazaniu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół parceli pod
budowę gmachu, uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Sokolnia została oddana do dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
6 STYCZNIA 1993 Wojewódzki Ośrodek Kultury przejmuje klucze do budynku i obejmuje
go w administrację.
PAŹDZIERNIKA 1993 Po kilku miesiącach
intensywnego remontu wznawia działalność
kino. Na tympanon powraca symbol Towarzystwa – rzeźba Sokoła poświęcona w kościele św. Kazimierza przez prałata ks. Stanisława
Czachora. Gmach Sokoła staje się siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Kultury – instytucji, która od 1999 roku jest instytucją województwa

małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”.
1994 Rozpoczął się kolejny kapitalny remont
budynku Sokoła. Spod budynku wygrzebano
tony ziemi, podbito i zaizolowano fundamenty.
Skrzydło południowe gmachu otrzymało nową,
trwałą podstawę.
8 LISTOPADA 1999 Podpisano w sądeckim ratuszu deklarację woli w sprawie przywrócenia
świetności sądeckiej Sokolni. Sygnatariuszami
byli – marszałek województwa małopolskiego
Marek Nawara, prezydent Nowego Sącza Andrzej Czerwiński oraz starosta powiatu nowosądeckiego Jan Golonka.
8 LISTOPADA 2004 Uroczyste otwarcie „nowego” gmachu Sokoła.

Tu było miejsce do budowania
narodowej świadomości, prawa do
wolności, niepodległości, do prawdy
wolności religijnej. Tu się spotykali
członkowie różnych religii: katolickiej, prawosławnej, greckokatolickiej, mojżeszowej, protestanckiej.
Byli też i ateiści, o różnych poglądach politycznych. Jedni i drudzy nie
zwalczali siebie. Istniała kooperacja.
Wszystkich łączyła jedna troska
o ojczysty kraj, o Nowy Sącz. SOKÓŁ, jeżeli tak można się wyrazić,
rodził ludzi światłych, wykształconych, religijnych, patriotów.

ks. STANISŁAW CZACHOR
(fragment homilii, wygłoszonej podczas mszy św. z okazji 125–lecia istnienia
Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ
w Nowym Sączu)
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Zerwana nić historii
W S P O M N I E N I E . Jedynym spektakularnym śladem działalności i pamiątką przedwojennego Towarzystwa
Gimnastycznego SOKÓŁ w Nowym
Sączu jest budynek Sokolni Sądeckiej.
Ale i ta pamiątka, przez wiele powojennych lat, nie była identyfikowana
z tą niezwykłą organizacją.
W ogóle, pamięć o tej organizacji – w latach 80. ubiegłego wieku – prawie zanikła. Powoli, jak
zanikająca pamięć, stuletni wówczas budynek zaczął chylić się ku
upadkowi. Nie chronił go również
konserwator zabytków, bo obiekt
do 1994 roku nie był ujęty nawet
w ewidencji obiektów zabytkowych. […] Ówcześni 70–, 80–latkowie pamiętali jeszcze, że ten popadający w ruinę obiekt – nazwany
w latach 50. kinem Podhale – to
Sokolnia, to dowód patriotyzmu,
wielkiej aktywności społecznej
i ofiarności kilku pokoleń sądeczan.
Wybudowany z daru i potrzeby serca sądeczan na sześćsetlecie miasta, przez 47 lat (1892 – 1939) był
najważniejszym – obok ratusza
– obiektem użyteczności publicznej w Nowym Sączu. Pokolenie powojenne nie miało już tej wiedzy.
Kiedy 1 października 1980 r. powołany zostałem na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Nowym Sączu, stanęły

przede mną dwa podstawowe zadania; rozwój działalności merytorycznej i siedziba – bezdomnej dotychczas – instytucji. Działalność
merytoryczna powoli była rozwijana, o wiele gorzej szło z pozyskaniem
jakiejkolwiek bazy lokalowej. Wynajęty od miasta – w roku 1981, w stanie
częściowej rozbiórki, o powierzchni stu kilkudziesięciu metrów – budynek przy ul. Narutowicza 9a, był

tylko doraźnym rozwiązaniem. Plany
stworzenia centrum kultury w dzielnicy Zawada rozwiał wojewoda nowosądecki, który przekazał wybudowany już obiekt, Państwowej Szkole
Muzycznej.
Chyba orędownictwo duchów, kilku pokoleń Sokolej Braci spowodowało, że Opatrzność
dała mi życiową szansę – przywrócenia współczesnym pamięci

WŁADZE WCZORAJ I DZIŚ
Na przestrzeni 52 lat istnienia sądeckim
gniazdem kierowało czterech prezesów:
• LUCJAN LIPIŃSKI (1887 – 1904), notariusz i burmistrz Nowego Sącza, jeden z inicjatorów i twórca statutu sądeckiego Gniazda
Sokoła. Za jego kadencji Towarzystwo wybudowało własny gmach i rozwinęło szeroki zakres działalności społecznej i kulturalnej.
•STANISŁAW FLIS (1905 – 1920), był prezesem w okresie najtrudniejszym w dziejach Towarzystwa, głównie ze względu na nowe zadania związane z wybuchem wojny – udział
w bojowym wyposażeniu drużyn, organizowanie pomocy finansowej, sanitarnej i medycznej
na rzecz walczących na różnych frontach sądeczan. W okresie jego prezesowania powstają
też nowe sekcje, wprowadza się zajęcia gimnastyczne dla szkół, rodzą się drużyny skautowe,
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które w 1918 stają się niezależną organizacją
– Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Na okres międzywojenny przypada
prezesura:
•ROMANA SICHRAWY (1921–1932), burmistrz Nowego Sącza, który w dziejach
miasta zapisał się wielkimi zgłoskami listą 10 zakładników, jaką musiał przedstawić gestapo. Na liście miały znaleźć się
nazwiska sądeczan, gwarantujących swoim życiem bezpieczny pobyt niemieckich
wojsk w Nowym Sączu. Na oddanej liście burmistrz dziesięć razy wypisał swoje nazwisko.
•BOLESŁAWA BARBACKIEGO (1932–
1939), wybitny malarz, aktor i reżyser, a nade
wszystko działacz społeczny.

wspaniałych dokonań naszych
przodków skupionych w Towarzystwie Gimnastycznym SOKÓŁ.
Wielkie historyczne przemiany
polityczno–społeczne roku 1989 spowodowały, że właściciele nieruchomości zaczęli się dopominać o swoją własność. Budynek – kamienicę
czynszową przy ul. Jagiellońskiej 28,
w której Wojewódzki Ośrodek Kultury zajmował pięć pomieszczeń, odzyskał spadkobierca dawnego właściciela. Powstał dramatyczny dylemat
– gdzie wyprowadzić instytucję? […]
Ale w tym samym czasie, w willi Marya, przy Jagiellońskiej 60, rodzina
Bolesława Barbackiego – wybitnego
malarza i ostatniego prezesa TG SOKÓŁ, również odzyskała pomieszczenia zajmowane poprzednio przez
Bank Spółdzielczy.
[…] W tych pomieszczeniach,
w sierpniu 1991 roku, w 50. rocznicę tragicznej śmierci i stulecie urodzin artysty, uroczyście otworzyliśmy Galerię Obrazów Bolesława
Barbackiego. Willa Marya na wiele lat (do roku 2003) stała się główną siedzibą instytucji, a salon–pracownia artysty – bardzo chętnie
uczęszczaną salą imprezową. W ten
sposób Opatrzność połączyła moje
zawodowe życie z historią Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.
W salonie–pracowni Bolesława Barbackiego, w dniu 28 sierpnia 1993
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roku odbyło się spotkanie założycielskie reaktywowanego Towarzystwa
Gimnastycznego SOKÓŁ. W dniu 16
września 1993 r. nastąpiła rejestracja Towarzystwa, a 2 października
1993 r. wpis się uprawomocnił (dokładnie 106 lat od pierwszego Walnego Zebrania Towarzystwa w roku
1887). W dniu 10 października 1993 r.
w hallu Sokolni, odbył się pierwszy
Zlot Towarzystwa. Zaś w dniu 3 października 1993 r. ks. prałat Stanisław
Czachor odprawił, w kościele św. Kazimierza (wybudowanym niegdyś na
działce Towarzystwa i z inicjatywy
Sokołów), uroczystą mszę św. i poświęcił rzeźbę Sokoła – symbol Organizacji. Po mszy, w obecności licznie zgromadzonych sądeczan i przy
dźwiękach marsza Sokołów oraz Alleluja – Haendla, rzeźba Sokoła (wykonana wg projektu Andrzeja Szarka,
w pracowni inż. Grzegorza Wójcickiego) umieszczona została na tympanonie Sokolni. Z odnowionej elewacji usunięty został napis „kino
Podhale” a na tympanon powrócił
– po 54–latach – historyczny napis
„SOKÓŁ”. Zerwana nić historii została połączona […]
ANTONI MALCZAK dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ
I wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Nowym Sączu
ZDJĘCIA PIOTR GRYŹLAK
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Po reaktywacji Towarzystwa funkcję prezesa pełnili:
•JERZY GWIŻDŻ (1993–1996), prezydent
Nowego Sącza w latach 1990 – 94, a obecnie wiceprezydent.
•LESZEK ZEGZDA (1996 – DO DZIŚ), wieloletni wiceprezydent Nowego Sącza (1990–
2002), wicemarszałek województwa małopolskiego (2007–2010).
• Wiceprezesem TG Sokół jest ANTONI
MALCZAK. To właśnie jego staraniem Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zostało reaktywowane w Nowym Sączu w 1993 r. Jako gospodarz budynku Sokolni od 1991 r. stał się
zagorzałym orędownikiem jej remontu i modernizacji. Po zjednaniu tej idei ważnych sojuszników kierował pracami adaptacyjnymi.

A

Już wkrótce nowy serwis

kalendarze on-line
zaprojektuj

ndarz
własny kale

w 3 minuty

Zarejestruj się

www.novabook.pl

teraz!

zgarnij rabat
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Opinie
Spóźnione lamenty jubileuszowe

Jerzy Wideł
Z kapelusza

„M

iłościwie nam panujący prezydencie
RP, Bronisławie Komorowski, ratuj! Pomóż i wspieraj
nasz sądecki lud ciemiężony przez
oprawców z Krakowa i Warszawy.
Nie daj nam zginąć! Przeto błagamy
cię o pomoc, bo giniemy. A przecież
od wieków byliśmy semper fidelis
– zawsze wierni…”
Tak powinien się zaczynać list
skierowany przez zarząd Klubu
Przyjaciół Ziemi Sądeckiej do prezydenta RP, a nie wyliczanką dotkliwych dla sądeczan decyzji władz
centralnych i wojewódzkich. O tym
liście podpisanym przez Józefa Oleksego przewodniczącego KPZS i jego
zastępców starostę Jana Golonkę i prezydenta miasta Ryszarda Nowaka stało się głośno – traf chciał
– niemal w wigilię 720. urodzin grodu nad Dunajcem. W dobie internetu, sieci komórkowych, umiejętnej sztuki dyplomacji odżyła
w Nowym Sączu sztuka epistolarna.
Wynika z tego, że przedstawiciele władz powiatu i miasta nijak się
nie mogą przebić na warszawskie

salony decyzyjne, tudzież krakowskie i muszą pisać listy. Zapewne ze stemplem – polecony do rąk
własnych, niekoniecznie ze złożeniem podpisu odbioru przedłożonym przez listonosza. Oczyma wyobraźni już widzę, jak prezydent
Komorowski po przeczytaniu epistoły nakazuje swoim podwładnym
interweniować w ministerstwach
w sprawie Straży Granicznej, sanepidu, PKS i innych likwidowanych
w sądeckim grajdołku firm.
Mogłoby się tak ewentualnie stać,
gdyby autorzy i sygnatariusze listu
oparli się w jego pierwszych słowach
na zwrotkach wiernopoddańczego
hymnu ku czci cesarza C.K. Austro–
Węgier Franciszka Józefa – "Boże
wspieraj, Boże chroń Nam cesarza (prezydenta RP) i nasz kraj...”
To byłoby mocne uderzenie, no, ale
kto oprócz red. red. Leszka Mazana
i Mieczysława Czumy zna ten Hymn
Ludu. Nie znają go też zapewne
uczestnicy spotkania Małopolskiego
Zespołu Parlamentarnego, który pochylił się nad losem funkcjonariuszy
KOSG. Tutaj z obrad i wycieczki kilku starostw z Małopolski do Nowego
Sącza wynikły dwa konkrety. Jeden
przedstawił senator Stanisław Kogut,
porównując jednostkę SG w Raciborzu do kurnika, a sądecką do pałacu.
Z kolei Arkadiusz Mularczyk obecnie
w Solidarnej Polsce, który w szkole PiS, będąc pilnym uczniem prof.
prezesa Jarosława Kaczyńskiego nauczył się tropienia spisków, wykrył ślady nepotyzmu i wysłał list do

NIK. Zdaniem Mularczyka za decyzją likwidacji KOSG w Nowym Sączu stoi powiązanie rodzinne zastępcy komendanta SG z pracownikami
(siostrą i szwagrem) oddziału SG
w Raciborzu.
Tak więc w tym wyścigu, o laury
ratowników doli wielu ludzi, wyraźnie prowadzą opozycyjni parlamentarzyści. Przynajmniej robią wokół
siebie dużo szumu (Kogut, Mularczyk, Andrzej Romanek) w przeciwieństwie do posłów partii rządzącej
(Andrzej Czerwiński, Marian Cycoń,
Andrzej Gut–Mostowy). Co z tego
pisania listów, bicia piany na spotkaniach wyniknie w przyszłości?
Niewiele, bo decyzje zapewne już
zapadły. Z kolei boczenie się władz
lokalnych na marszałka województwa Marka Sowę, czy wojewodę Jerzego Millera na niewiele się zda, bo
pierwszy jest uzależniony stanowiskiem od delegatów sejmiku, gdzie
Sądecczyzna ma nędzną siłę przebicia, a drugi jest typowym urzędnikiem w stylu galicyjskim (z końca
XIX wieku) i podejmuje decyzje, odpowiadając jedynie przed Panem Bogiem i własnym sumieniem. Co pokazał już w swojej dotychczasowej
karierze. Tak więc wierni sądeczanie.
Piszcie sobie listy, ślijcie rezolucje,
podejmujcie uchwały. Tym sposobem powstaną nowe obwodnice miasta, mosty, dojazd do autostrady i do
Brzeska. Najlepiej wysyłajcie listy na
pocztę w Berdyczowie. To właściwy
adresat znany od wspomnianych już
czasów C.K. Austro–Węgier.

Ku lepszemu chwiejnym krokiem

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

W

końcu zmiany, zmiany! Tak sugerują dobre
wiadomości w złoszczącej sporo sądeczan
sprawie komunikacji. Są aż trzy „jaskółki zmian”. We wrześniu 2013
roku przy Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu ruszy Technikum Kolejowe, które będzie kształcić techników dróg i mostów kolejowych,
techników–automatyków sterowania ruchem kolejowym oraz techników transportu kolejowego. Od tylu
przymiotników „kolejowy” w kontekście Nowego Sącza aż kręci w głowie. Podobno za kilka lat sądeckiemu PKP może brakować nawet 300
wykwalifikowanych pracowników!
Czyli oznacza to, że liczba pociągów,

które przejeżdżają przez Nowy Sącz,
wzrośnie wielokrotnie? No musi!
Druga dobra wiadomość: do marszałka Małopolski trafił w końcu
projekt budowy lotniska w Starym
Sączu, z nadzieją na dofinansowanie tej inwestycji wartej 300 mln zł.
Na wsparcie z Banku Projektów Subregionalnych na lata 2014–2020 liczy także Łososina Dolna, która chce
rozbudować istniejące lotnisko za
35 mln zł. Mamy więc szansę, że za
kilka lat na to czy na tamto lotnisko będzie można dolecieć, jeśli nadal nie da się szybko na Sądecczyznę
dojechać.
Ale może i to się zmieni? Mógłby
to sugerować fakt, że władze miasta postanowiły powiększyć parking
dla samochodów na nowosądeckim
rynku…. I tu dobre wieści zaczynają się sypać. Powiększony parking
będzie działał, ale tylko do wiosny,
a więc wcale nie oznacza, że więcej aut przyjedzie do Nowego Sącza –
po prostu na chwilę umilą życie sądeczanom chcącym pobuszować po
centrum miasta. Oby kolej obdarowała nas hojniej połączeniami, choć
na razie nie może obiecać, że będą

szybsze i otworzą dla sądeczan rynek
pracy aglomeracji krakowskiej. Widać upór PKL S.A. do realizacji połączenia Kraków – Piekiełko – Nowy
Sącz (projektowanego od prawie 100
lat!), które ma znacznie przyspieszyć
tę podróż, ale studium wykonalności tej inwestycji ma być gotowe najwcześniej w 2014 roku. Budowa, to
kolejne lata.
A lotniska? Jak zwrócił uwagę marszałek Marek Sowa, z Sądecczyzny płyną rozbieżne sygnały: budować je pod miastem świętej
Kingi, czy u wójta Stanisława Golonki? Jedna to śmiała wizja otwierająca region na nowe czasy , a druga – rozwiązująca problemy teraz…
Dwóch lotnisk nie będzie, marszałek oczekuje porozumienia, tylko
kto do niego doprowadzi i jak pogodzić wizje gmin?
Idzie więc ku lepszemu, choć krokami niepewnymi. Tak, naprawdę
już widzę te nagłówki gazet za parę
lat: do Krakowa w godzinę, zjazd
z autostrady A–4 na nówkę trasę S–75 oraz pierwszy Embraer wylądował… Tylko jaka przy tych newsach będzie data?

Szwagier
a sprawa polska

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

O

czywiście ja ze szwagrem nie takie rzeczy
potrafimy, ale wszystkie nasze wyczyny
bledną przy tym, jak ponoć chcą się zapisać w historii dwaj szwagrowie pilnujący
naszej – nieistniejącej zresztą – granicy. Ale o tym za
chwilę. Właściwie to chciałem dzisiaj napisać, że bardzo lubię, kiedy Święta Bożego Narodzenia wypadają zaraz po Wszystkich Świętych, czyli gdzieś tak pomiędzy 3 a 5 listopada. Idea przesunięcia świąt jest
oczywiście absolutnie słuszna i przynosi nam same
tzw. plusy dodatnie. Po pierwsze połączenie świąt
wydłuża nam jeszcze bardziej i tak już baaaardzo długi
weekend. Po drugie przeniesienie Bożego Narodzenia
na początek listopada usuwa z kalendarza najbardziej
ponury okres w roku, bo wiadomo, że po świętach
i Nowym Roku robi się jaśniej i przyjemniej. Same korzyści. Tak więc chciałem napisać, że bardzo mi się
ten pomysł podoba, aby iglaste stroiki nagrobne, które się nie sprzedadzą 1 listopada, natychmiast przerabiać na choinki i wkładać pod nie prezenty. Prezenty oczywiście trzeba kupić, a żeby coś kupić, trzeba
wcześniej zarobić, a jeśli nie zarobić, to wziąć kredyt, dzięki czemu interes się kręci i wszyscy będziemy
zadowoleni. Jest tylko jedna słaba strona wchodzenia w okres bożonarodzeniowy zaraz po Wszystkich
Świętych. Skoro wyrzuciliśmy z kalendarza dwa miesiące, to niech już nikt nie narzeka, że tempo życia
jest dziś zabójcze. Musi takie być, bo Nowy Rok zbliżył się do wakacji, więc w dużo krótszym czasie musimy wykonać tyle samo pracy, co dawniej. No, ale to
wszystko na własne życzenie!
Chciałem więc pisać o listopadowych Świętach
Bożego Narodzenia, ale chyba powinienem napisać
o szwagrze. Nie o moim szwagrze, ale o szwagrze płk.
Jacka Bajgera. Całkiem poważne polskie media właśnie informują, a przytakują im poważni parlamentarzyści, że straż graniczną zlikwidują w Nowym Sączu,
a pozostawią w Raciborzu, bo szwagrem komendanta Bajgera jest naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców
w Śląskim Oddziale Straży Granicznej, a na dodatek
pracuje tam również siostra komendanta. Oniemiałem. Myślę nawet, że taka informacja powinna sparaliżować pół Polski. Powinien zostać wstrzymany ruch
na Marszałkowskiej, a kopalnie i huty powinny zatrzymać wydobycie i wytop surówki. O co tutaj chodzi? Wszyscy politycy jednym głosem argumentują, że
w Nowy Sącz wpompowano 50 mln zł, by zyskać jedną z najnowocześniejszych strażnic w kraju, przy której Racibórz to podobno kurnik, ale władze w Warszawie chcą wymazać z mapy właśnie KOSG. Czy tylko
dlatego, że komendant ma tam szwagra i siostrę? Potrafi to ktoś logicznie wytłumaczyć, bo mnie wyobraźni nie wystarcza. Nie mam powodu jakoś szczególnie lubić funkcjonariuszy KOSG, bo wlepili mi
kiedyś dwie stówy za wyprzedzanie traktora na kilometrowej prostej z podwójną ciągłą, ale mam pewien
pomysł. Gdyby faktycznie rozwiązano Karpacki Oddział Straży Granicznej z powodu komendantowego
szwagra w Raciborzu, to równocześnie trzeba by rozwiązać całe państwo, a zaraz potem próbować je układać na nowo.
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Greinplast Sp. z o.o. jest producentem
materiałów szeroko rozumianych jako
chemia budowlana oraz systemów
ociepleń budynków.

Pełen

asortyment

wysokiej

jakości

produktów, fachowe i pewne doradztwo
oraz odpowiedzialność czynią z firmy
Greinplast
partnera,

niezawodnego
tworzącego

i

solidną

pewnego
markę

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

800 415 999
Godziny pracy infolinii w dni powszednie od 7:00 do 15:00.
Koszt połączenia bezpłatny.
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Sport

6 tysięcy km biegiem po górach
Andrzej Długosz nigdy nie lubił biegać na
bieżni, choć serce do biegania miał zawsze. Biegać zaczął już w szkole podstawowej w Piwnicznej.
Na długiej przerwie organizowano
wtedy zawody o puchar Szkolnego Koła Sportowego. W szkole średniej miał szczęście być podopiecznym Józefa Klimka, wychowawcy
wielu świetnych biegaczy. Juniorski
wiek to były starty głównie na bieżni
i w przełajach. Te drugie lubił najbardziej. Kiedy na bieżni szło mu średnio, w terenie ocierał się kilka razy
o podium mistrzostw Polski. Potem
przyszły studia w Państwowej Wyższej Szkle Zawodowej w Krośnie i to
tam zaczęła się przygoda z biegami
górskimi.
– Nigdy nie zapomnę, jak pojechałem pierwszy raz na Mistrzostwa Polski w biegu górskim anglosaskim do Międzygórza – wspomina
biegacz. – Nie byłem przygotowany
do tego tupu wysiłku i choć bieg wygrałem, to po zawodach długo siedziałem w pobliskim strumyku i nie
za bardzo wiedziałem, co się wokoło mnie dzieje. Takie biegi zawsze się
pamięta. Zresztą wszystkie zostają

w pamięci. Dobre biegi się wygrywa,
a po słabych zwodach i porażkach
trzeba wyciągać wnioski, uczyć się.
– Miło wspominam zawody pucharów świata, gdzie stawałem na
podium, zawody na Gibraltarze,
w Smarnagorze, Kitzbüchel, Telfes, Ebensee, czy Mayerhofie – opowiada sportowiec. – Dlaczego akurat biegi górskie? Zawsze lubiłem
góry i jak sięgam pomięcia zawsze
lubiłem biegać po górach. Dzisiaj

Rytro i Podegrodzie
najlepsze
w halowej piłce

W turnieju dziewcząt wzięły udział szkoły podstawowe
z Krynicy–Zdroju, Podegrodzia,
Stróż i Rytra. Mistrzostwo powiatu zdobyła Szkoła Podstawowa z Podegrodzia, w–ce mistrzostwo zdobyły dziewczynki
z Rytra, kolejne miejsca zajęły
szkoły ze Stróż i Krynicy–Zdroju.
Najlepszą zawodniczką turnieju
uznano Paulinę Tomasiak z Rytra,
a Gabriela Cieraciew z Krynicy–
Zdroju była najlepszą bramkarką.

W turnieju chłopców brało udział
pięć szkół podstawowych – SP
Witowice, SP Rytro, SP Krynica–Zdrój, SP Mszalnica, SP Gródek n/Dunajcem.
Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z Rytra, którzy zwyciężyli we wszystkich
meczach Najlepszym zawodnikiem turnieju został Grzegorz
Krzyżak z Gródka n/Dunajcem,
a bramkarzem Kacper Wiktor
z Krynicy–Zdroju.

mamy w Polsce dosyć dużo biegów
tego typu, jak i ludzi w nich startujących. Biegi rozgrywane są w kurortach górskich. To piękna dyscyplina
i zachęcam wszystkich do spróbowania tej formy aktywnego wypoczynku. Nie każdy musi być zawodowcem. Startując tu i tam można
zwiedzić trochę świata, przy okazji można coś zobaczyć. Mieszkam
w Rytrze, więc warunki do treningu mamy niemal idealne. Mam też

Uczniowie z Grybowa wygrali mistrzostwa powiatu w piłce nożnej.
Na stadionie KS Helena Nowy Sącz
okazali się lepsi od rówieśników z 10
szkół średnich z powiatu nowosądeckiego: LO Stary Sącz, ZS Łącko, ZSP Stary Sącz, ZS Podegrodzie,
ZS Marcinkowice, ZSP Krynica–
Zdrój, ZS Tęgoborze, ZSZ Grybów,
LO Grybów, ZS Nawojowa. Zespoły zostały podzielone na 3 grupy eliminacyjne, rozgrywając mecze systemem każdy z każdym. Do finału
awansowali zwycięzcy gruprozgrywając ze sobą bezpośrednie mecze.
W rundzie finałowej uczniowie ZSZ
w Grybowie, ograli Łącko i Krynicę–Zdrój. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano Przemysława Jędrusika z ZSZ w Grybowie,
natomiast bramkarzem Konrada
Chełmeckiego z ZSP w Starym Sączu. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Fakro.
(FUT)

pętle 10 km w górach – na wysokości ponad 1000 m, gdzie praktycznie w płaskim terenie, w lecie można zrobić większość treningów. Poza
tym mam swoje ulubione miejsca
w górach, gdzie lubię przebywać
z dala od tłumów i zgiełku codzienności. Rocznie biegam do 6 tys. km.
Biegi górskie są specyficzną dyscypliną wymagającą dużej wytrzymałości i siły. Ważna też jest psychika,
bo oprócz walki z rywalami i swoimi
słabościami zawodnik walczy z naturą. W górach warunki nie są cieplarniane. Biegacz górski musi mieć
to „coś”, co go predystynuje do biegania po górach. Nie każdy dobry zawodnik biegający biegi płaskie odnajdzie się w biegach górskich. Andrzej
Długosz niewątpliwie to „coś” ma.
W Polsce Andrzej Długosz jest już
ikoną biegów górskich. Przez ostatnią dekadę zdobył 16 medali Mistrzostw Polski: 12 złotych, 3 srebrne
i 1 brązowy. W roku 2010 zdominował trasy we wszystkich typach biegów. Dokonał rzeczy, która nie udała się jeszcze żadnemu biegaczowi
w Polsce. Zdobył trzy złote medale:
w biegu anglosaskim, alpejskim i na
krótkim dystansie.

Jest najbardziej utytułowanym
polskim zawodnikiem w historii biegów górskich. Nazwisko Długosza jest
o dziwo bardziej znane w krajach alpejskich niż w Polsce.
Andrzej Długosz reprezentował
już w karierze różne kluby: austriacki
Kolland Topsport Asics (w jego barwach wywalczył również Mistrzostwo Austrii), słowacki klub, teraz
Visegrad Maraton Rytro. Zagraniczne barwy klubowe wzięły się z powodu oczywistego. Bieganie po górach
traktuje jako sposób na życie i podchodzi do tego bardzo profesjonalnie. Natomiast Polski Związek Lekkiej
Atletyki traktuje biegi górskie po macoszemu. Biegał więc Długosz przede
wszystkim w Italii, Austrii, Słowenii czy Niemczech, bo alpejskie trasy i listy startowe zawodników z górnej półki dają możliwość rywalizacji
z najlepszymi.
Biega jeszcze dwóch braci Andrzeja Długosza, po górach oczywiście.
Franciszek i Adam, który w 2010 roku
wygrał ekstremalny bieg (100 km) po
górach Beskidu Sądeckiego organizowany podczas festiwalu biegowego w Krynicy.
(KW)

Grybów Pany

SPRINTEM
EWA W KADRZE
Ewa Bulanda z krynickiego
Jas–Polu szlifuje formę w stolicy Norwegii Oslo. Tygodniowe
zgrupowanie kadry narodowej
full contact w kickboxingu ma
przygotować wielokrotną medalistkę mistrzostw Polski do Mistrzostw Europy, które odbędą
się w Bukareszcie na przełomie
listopada i grudnia. W wyjeździe

na zgrupowanie pomogli włodarze Krynicy–Zdroju.

RUTKOWSKI W OLIMPII
Wiesław Rutkowski, były piłkarz Startu Nowy Sącz, dziś biznesmen i właściciel ośrodka Las
Vegas w Barcicach prezesuje od początku listopada piłkarkom ręcznym ekstraligowej Olimpii Beskid
Nowy Sącz.

LOKOMOTIV W MUSZYNIE
Dzisiaj (czwartek, 15.11) na parkiecie muszyńskiej hali Bank BPS
Muszynianka Fakro Muszyna zagra o punkty fazy grupowej Ligi
Mistrzyń. Tym razem przeciwniczkami wicemistrzyń Polski będzie
drużyna wicemistrza Azerbejdżanu – Lokomotiv Baku. To będzie
mecz o pierwsze miejsce w grupie.
Początek o godz. 18.
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Na koniec tygodnia

Sztuka w geście
pojednania

Arcybiskup Cerkwi Prawosławnej Damian Zamajew i limanowski rzeźbiarz
FOT. ARCH. ALEKSANDRA MAJERSKIEGO
Aleksander Majerski.
L U D Z I E . Polsko–wschodnie pojednanie stało się udziałem limanowskiego rzeźbiarza Aleksandra Majerskiego. Jego przodków
dotknęła bolesna historia, ale teraz sam wyciąga dłoń w geście
przebaczenia.
Majerski pojechał do ukraińskiego Chersonia na zaproszenie żony
pochodzącego z Rosji prawosławnego „batiuszki” Sergieja Dmitrieva, zaangażowanego w działania na rzecz ekumenizmu. Tam
przy cerkwi limanowski artysta
wyrzeźbił w akacji „Jezusa frasobliwego”. Jego praca to dar dla
miejscowych na rzecz polsko–
wschodniego pojednania.
– Jezus frasobliwy to typowo polski wizerunek Chrystusa. Oto Bóg zastanawia się nad
losem ludzi dotkniętych totalitaryzmem wojny, historią – interpretuje swoją rzeźbę Majerski.
Jego dar był komentowany przez ukraińskie media jako
gest pojednania, zwłaszcza, że

rodzina Majerskiego została dotknięta przez zawiłą historię relacji polsko–wschodnich. Jego
dziadek, grekokatolicki ksiądz,
został zastrzelony w Samborze
przez NKWD. Matka, urodzona na
Wołyniu, musiała uciekać na Węgry. Ciotka została zesłana na Sybir, kuzynka trafiła do sierocińca, a wujowie zostali w Związku
Radzieckim.
– Wiele osób cierpiało w tamtym czasie z powodu reżimu. Dziś
jednak musimy przebaczyć winy
– mówi Majerski. – Jeśli sami nie
będziemy dążyć do pojednania,
nikt za nas oficjalnymi gestami
tego nie zrobi. Trzeba oprzeć się
na modlitwie i słowach: „Odpuść
nam nasze winy”. Nie szukajmy
ciągle wrogów. Popatrzmy na
to, co nas łączy. I próbujmy budować mosty między narodami,
aby nasze dzieci mogły swobodnie się rozwijać, pamiętając o historii, ale bez jej piętna. Sztuka
może w tym jednoczeniu pomóc.
(JOMB)

Autentyczne cerkwie na liście UNESCO
A TO C I E K AW E . Cerkwie w Powroźniku (gmina Muszyna), w Brunarach oraz Kwiatoniu (gm. Uście
Gorlickie) i w Owczarach (gm. Sękowa) mają szanse znaleźć się na
prestiżowej liście dziedzictwa kultury UNESCO. A to dlatego, że są
autentyczne jeśli brać pod uwagę konstrukcję, formę, materiał,
z którego zostały wykonane i dzieła sztuki z epoki. Wniosek o wpisanie na listę światowego dziedzictwa kultury złożyły wspólnie Polska
i Ukraina (razem 16 cerkwi). Jedna
z najstarszych cerkwi zbudowana
na terenie Polski stoi w Powroźniku. Niektóre elementy – jak prezbiterium kryte dachem kalenicowym

i zwieńczone sygnaturką – mają ponad 400 lat. Cerkiew ta, co ciekawe
i typowe dla najstarszych świątyń
łemkowskich, ma okna tylko od południa. Chroniło to przed śniegiem
i wiatrem i jednocześnie osadzone było w wierzeniach ludowych,
według których siły zła miały nadchodzić z północy. Niebagatelnym
atutem tych cerkwi prócz bezdyskusyjnej urody, jest możliwość ich
zwiedzania, do czego nie jest w tym
wypadku potrzebna żyłka globtrotera. Z Nowego Sącza to wycieczka
30–40–kilometrowa, a w Powroźniku jest do oglądania choćby polichromia Sądu Ostatecznego z 1623 r.
(BOG)

Wystawa minerałów i biżuterii
– nie tylko dla pań
WA R TO Z O B AC Z YĆ . Od prehistorycznych czasów człowiek wyrabiał
narzędzia i ozdoby z różnych kamieni. Przypisywał im również właściwości magiczne i lecznicze. Ich
piękno i działanie będzie można zobaczyć i poznać w sobotę i niedzielę
podczas V Międzynarodowej Wystawy i Giełdy Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich „Minerały
i biżuteria”, w Szkole Podstawowej
nr 20 w Nowym Sączu.
Bierze w niej udział kilkudziesięciu wystawców z kraju i zagranicy, prezentując eksponaty pochodzące z całego świata. Będzie
można nie tylko podziwiać, ale
także nabyć: 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.
Na giełdzie nie zabraknie licznej grupa producentów biżuterii.
Wykorzystują oni w swoich wyrobach minerały, łącząc je w sposób
artystyczny z metalami szlachetnymi, drewnem, tworząc w ten
sposób kolczyki, pierścionki, korale, naszyjniki, bransolety. Dzięki nim giełda cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pań.

Ale wystawa może być także
doskonałą lekcją geografii, biologii czy chemii. Prezentowane
będą skamieniałe szczątki flory
i fauny liczące miliony lat, okazy paleontologiczne jak amonity,
belemnity, trylobity, jeżowce, łodziki. Dlatego organizatorzy przygotowali specjalną ofertę dla szkół.
W sobotę dla zorganizowanych
grup uczniowskich wraz z nauczycielem wstęp jest bezpłatny.
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Dla naszych Czytelników
mamy do rozdania 6
podwójnych zaproszeń na
wystawę. Aby wejść w ich
posiadanie, należy przyjść
do naszej redakcji w piątek,
od godz. 10. Kto pierwszy,
ten lepszy.

