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Dobra Twarz Sądecczyzny J Str. 13

P A S J A .  Krynicki 
alpinista Jacek 
Groń wyruszy 
20 sierpnia 
w Himalaje 
zdobywać Makalu 
– ośmiotysięcznik, 
na którym stanęło 
dotychczas tylko 
siedmiu Polaków. 
J STR. 4

MAKALU 
w stylu sportowym
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List do 
premiera
Bożena Damasiewicz, dy-
rektor Fundacji „Pomyśl 
o przyszłości” oraz Grze-
gorz Jeż – przewodniczą-
cy Społecznego Komitetu 
Wspierania Projektu „Sie-
dem Dolin” wystosowali 
list otwarty do wicepre-
miera Waldemara Pawlaka 
z prośbą o pomoc w usu-
nięciu barier blokujących 
możliwość utworzenia 
2 tysięcy nowych miejsc 
pracy na Sądecczyźnie. 

J STR. 3

Ale rura!
Czy były wójt Tymbarku 
nielegalnie doprowadzał 
wodę do domu i szklarni? 

J STR. 2

Wielka przebudowa
Sądecki rynek i dworzec PKP 
będą niebawem remonto-
wane? To na razie plan. 

J STR. 4

Znikający 
papier toaletowy
W naszym cyklu wywiadów 
Gościnny Nowy Sącz, roz-
mowa z niemieckim przed-
siębiorcą Jürgenem Klattem. 

J STR. 8

Aby żyło się lepiej
Czwarta lekcja wakacyjnej 
szkoły dla rodziców Haliny 
Czerwińskiej.  J STR. 13
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Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Tydzień w kalendarzu

14 L IPCA ( 1930)  urodził się 
w Piwnicznej Stanisław Lisow-
ski, od 1977 r. do śmierci pro-
boszcz bazyliki św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu. Zmarł 12 li-
stopada 2000 r.

( 1999)  zmarł w Krakowie Wła-
dysław Hasior (ur. w 1928 r.) 
– wybitny artysta pochodzą-
cy z Nowego Sącza. Powszech-
nie kojarzony był jednak z Za-
kopanem, z którym związał 
większość życia. Autor m.in. 
monumentalnych rzeźb ple-
nerowych, które powstawały 
niemal na całym świecie. Po-
chowany został na Pęksowym 
Brzyzku w Zakopanem.

15 L IPCA ( 1934)  w Małopol-
sce przez cały dzień padał ob-
fity deszcz. W nocy ulewa 
wzmogła się jeszcze bardziej, 
a następnego dnia nastąpiło 
miejscowe oberwanie chmu-
ry. Szalejący przez kilka dni ży-
wioł spowodował wielkie straty 
materialne, był przyczyną wie-
lu utonięć m.in. w Szczawnicy, 
Tylmanowej, Jazowsku, Sta-
rym Sączu, Nowym Sączu, Tro-
piu i Muszynie. Do 1997 r. ka-
taklizm jaki wówczas nastąpił 
określano „powodzią stulecia”.

16 L IPCA ( 1892)  utworzono 
w Nowym Sączu samodzielny 
oddział Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, dokonując 
uroczystego poświęcenia ka-
mienia węgielnego pod budowę 
gmachu Towarzystwa.

17  L IPCA ( 1853)  proboszczem 
w Nowym Sączu został Czech 
ks. Jan Machaczek. Był sza-
lenie barwną postacią, zasły-
nął z oryginalnego stylu życia 
i niekonwencjonalnego sposo-
bu sprawowania urzędu. Opo-
wieści i anegdoty o tym kapła-
nie opowiadane są w Nowym 
Sączu nawet współcześnie.

18 L IPCA ( 1983)  sądecki ze-
garmistrz Henryk Dobrzań-
ski, skonstruował kurant wy-
grywający z wieży ratuszowej 
melodię fragmentu „Suity są-
deckiej” i ofiarował go miastu 
z życzeniem, by wygrywał dla 
niego zawsze szczęśliwe go-
dziny. Działo się to w czasie 
obchodów 300–lecia odsie-
czy wiedeńskiej, a melodia na-
wiązywała do granych tu w XVI 
i XVII wieku hejnałów.

19 L IPCA ( 1814)  dr Franci-
szek de Stirbitz, spolonizowany 
Czech urodzony w Nowym Są-
czu, uzyskał nominację na le-
karza zdrojowego w Krynicy. 
Stanowisko to sprawował do 
połowy 1832 r.

20 L IPCA ( 1994)  prezyden-
tem Nowego Sącza został wy-
brany Andrzej Czerwiński. Wy-
ścig o prezydencki stołek 
w dramatycznych okoliczno-
ściach wygrał z posłem Jerzym 
Gwiżdżem. Urząd ten sprawo-
wał do września 2001 r., kiedy 
został wybrany posłem z listy 
Platformy Obywatelskiej.

DTS PATRONUJE.  W najbliższą sobotę o godz. 11 zapraszamy wszystkich 
chętnych pod sądecki zamek na pierwsze zajęcia w ramach ogólnopol-
skiego projektu „Joga w parku”. Wszystkie wakacyjne zajęcia są bezpłat-
ne i będą odbywać się w każdą kolejną sobotę do końca sierpnia. Popro-
wadzą je Kinga Pawłowska, prezydent WSB–NLU oraz Małgorzata Koszyk, 
lekarz medycyny naturalnej i akupunktury.

– Regularna praktyka jogi pomaga mi zrelaksować umysł i ciało, na-
brać dystansu do codziennych stresów, a także utrzymać poprawną 
sylwetkę. Po praktyce jogi czujemy również, że pozbyliśmy się nega-
tywnych emocji i stajemy się bardziej pozytywnie nastawieni do ży-
cia – zachęca do udziału w zajęciach Kinga Pawłowska. Wystarczy się 
wygodnie ubrać i zabrać ze sobą karimatę lub koc. (KG)

Naszej redakcyjnej koleżance

Jolancie Bugajskiej

serdecznie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
składają

Zarząd Wydawnictwa „Dobre”
oraz zespół „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Ale rura!
Jak poinformował portal limanowa.in istnieje podejrzenie 
nielegalnego pobierania wody przez byłego wójta Tymbar-
ku. Nowe władze gminy odkryły nieistniejącą w żadnej do-
kumentacji rurę, która prowadzi od głównej sieci wodocią-
gowej do nieruchomości byłego wójta (dom oraz szklarnie) 
i powiadomiły o tym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego w Limanowej. Inspektorzy pochylili się nad rurą, 
chcieli nawet o nią zapytać gospodarza, ale ten był nieobec-
ny podczas wizji lokalnej. Obecny wójt Lech Nowak wyznał 
portalowi limanowa.in, że jest w szoku, bowiem istnieje po-
dejrzenie, że woda szerokim strumieniem płynęła sobie nie-
legalnie do posesji jego poprzednika przez dobrych kilka lat. 
Zapowiedział on też, że jeśli potwierdzą się podejrzenia, bę-
dzie zmuszony powiadomić organa ścigania. Na razie jednak 
my powiadamiamy naszych Czytelników o tym niezwykłym 
odkryciu, które – gdyby potrwało to jeszcze kilka lat – moż-
na by nazwać niemal archeologicznym.

(MD)

SMS Joga na trawieJoga na trawie

Zajęcia pod sądeckim zamkiem poprowadzą Kinga Pawłowska 
i Małgorzata Koszyk FOT. (KG) 

O leśnym 
znalezisku 
i kaloryferach

D 
wie najciekaw-
sze informacje tego 
tygodnia zosta-
ły jakoś dziwnie 
przemilczane w za-

lewie wielkiej porcji newsów jaka 
na nas spada. Podczas ekshuma-
cji szczątków niemieckich żołnierzy 
w Młynnem (piszemy o tym w in-
nym miejscu) oprócz ludzkich kości 
właśnie, znaleziono dobrze zacho-
wane tzw. nieśmiertelniki, blasz-
ki umożliwiające identyfikację czło-
wieka. Przede wszystkim jednak 
w leśnej mogile znaleziono… pre-
zerwatywy. I to one były najlepiej 
zachowanymi przedmiotami sprzed 
blisko 70 lat. Fakt ten został dys-
kretnie przemilczany we wszyst-
kich relacjach – może przez deli-
katność, a może tylko z powodu 
tzw. poprawności politycznej, choć 
dla historyków nie jest tajemnicą, 
że żołnierze byli zaopatrywani rów-
nież w taki frontowy sprzęt. I nie 
chodzi tu nawet o aspekt obyczajo-
wy całej sytuacji, ale o czysto eko-
logiczny! Przecież to świetna lekcja 
poglądowa dla młodzieży – wszyst-
ko przez 66 lat rozłożyło się w zie-
mi, oprócz tworzywa sztucznego! 
Może zatem szybki edukacyjny apel 
– człowieku, pomyśl zanim wyrzu-
cisz w lesie prezerwatywę, bo tak 
będzie leżeć przez kolejne 60 lat!

Temat drugi to rozesłanie przez 
Grodzką Spółdzielnie Mieszkaniową 
apelu do mieszkańców o ponow-
ne udostępnienie odczytu podziel-
ników centralnego ogrzewania, bo-
wiem… na „skutek awarii transmisji 
danych” poprzedni odczyt gdzieś 
przepadł. I tu już pachnie praw-
dziwym skandalem. No bo trze-
ba zadać sobie przy okazji kilka py-
tań: jaka jest skala problemu – jeden 
blok czy cała GSM? Gdzie są doku-
menty źródłowe odczytu podziel-
ników w mieszkaniach? Również 
zaginęły? Od kiedy wiadomo o pro-
blemie i dlaczego spółdzielcy nie 
dowiedzieli się o tym przed wal-
nym zgromadzeniem? Kto poniesie 
koszt ponownego odczytu i jak zo-
stanie rozliczone spółdzielcom cie-
pło za poprzedni rok? Podobnych 
pytań pojawi się pewnie więcej, ale 
jak tu prowadzić gorącą dyskusję 
o rozgrzanych kaloryferach kiedy 
za oknem upał? Miłego urlopu.
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Rynek do remontu?
Nie jest wykluczone, że płyta sądeckiego 
rynku będzie remontowana – przyznał 
podczas niedawnej konferencji prasowej 
prezydent Ryszard Nowak. Na razie mia-
sto nie ma na ten cel pieniędzy, ale…
– Jeśli podejmiemy się tego wyzwania, 
to chcielibyśmy zrealizować j w cało-
ści. Myślimy, żeby to zmienić, stan pły-
ty jest coraz gorszy, bo przecież lata lecą 
– przyznał Nowak. No właśnie. Ostatni 
wielki remont płyty Rynku przeprowa-
dzony był w… 1966 r. (na zdjęciu). Wów-
czas połączony był on z największymi 

pracami wykopaliskowymi w mieście. 
Podczas prac archeologicznych odsło-
nięto m.in. fragmenty dawnych murów 
miejskich (widocznych dziś obok ratu-
sza), dawnego ratusza i innych budyn-
ków zniszczonych w wielkim pożarze 
miasta w 1894 r. Do czego jest szansa 
dokopać się teraz?
FOT. ARCHIWUM MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

Informacje

 

JEDYNE
w Nowym S czu 

USG genetyczne ci y 
z certy  katem FMF 

(Fetal Medicine Foundation)

Program diagnostyki 
prenatalnej 

USG+ test PAPP-A
USG 4D

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

REJESTRACJA:

tel. 18 442 36 87

www.diagmed.info.pl

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

PIERWSZE ZDJ CIE 
TWOJEGO DZIECKA W 4D

R E K L A M A
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Sądecczyzna ma trzech nowych amba-
sadorów. Są nimi: prof. Maria Olech, prof. 
Stanisław Moryto i Kazimierz Pazgan. 
W piątkowy wieczór podczas dorocznego 
spotkania Klubu Przyjaciół Ziemi Sądec-
kiej otrzymali oni tytuły z rąk byłego pre-
miera Józefa Oleksego, prezydenta Ry-
szarda Nowaka i starosty Jana Golonki. 
Kim są nowi ambasadorzy?

Prof. Maria Olech – związana z Uni-
wersytetem Jagiellońskim, gdzie jest 
kierownikiem Zakładu Badań i Doku-
mentacji Polarnej w Instytucie Bota-
niki. Bierze udział w polarnych wy-
prawach badawczych na Antarktykę 
i Arktykę.

Prof. Stanisław Moryto – kompo-
zytor, organista, pedagog, menedżer. 
Od 2005 r. kieruje warszawską Aka-
demią Muzyczną (obecnie Uniwer-
sytetem Muzycznym) im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie.

Kazimierz Pazgan – twórca są-
deckiej firmy Konsol, która stała się 
największym w Polsce producentem 
przetworów z drobiu.

Podczas wieczoru złożono życzenia 
byłemu premierowi Józefowi Olekse-
mu, który obchodził 65. urodziny. Nie 
zabrakło gromkiego „Sto lat” i tortu.

Makalu 
w stylu 
sportowym
PASJA.  Krynicki alpinista Jacek Groń 
wyruszy 20 sierpnia w Himalaje zdo-
bywać Makalu – ośmiotysięcznik, 
na którym stanęło dotychczas tyl-
ko siedmiu Polaków. Jacek znalazł się 
w 8–osobwej alpinistycznej kadrze 
Polski, której kierownikiem będzie le-
gendarny Artur Hajzer.

Makalu to piąta co do wielkości góra 
świata, ale ekspedycja w składzie 
której wyruszy Jacek Groń planu-
je zdobywać ją w stylu sportowym. 
W największym uproszczeniu pole-
ga to na tym, że wspinacze nie będą 
korzystać z pomocy Szerpów, sami 
będą też zakładać liny poręczowe 
i obozy. W mocno ograniczonym za-
kresie będą też korzystać z wspoma-
gania tlenem. Ekspedycja jest częścią 
programu zimowego kadry, choć jej 
główna część przypadać będzie na 
jesień. Obecnie w Himalajach wieją 
wiatry monsunowe, a najwięcej eks-
pedycji wybiera się tam w kwietniu 
i maju. Dla Jacka Gronia to druga hi-
malajska wyprawa.

– Wcześniej byłem na Ama Da-
blen (wysokość 6800 m n.p.m.) ja-
kieś 20 km od Makalu – wspomina 
Jacek Groń. – W sumie więc chyba 
trochę oswoiłem się z tą górą, którą 
chciałbym teraz zdobyć. Ekspedy-
cja planowana jest na 2,5 miesiąca.

Jacek Groń jest członkiem Klubu 
Wysokogórskiego z Nowego Sącza. 
Ok. połowę kosztów ekspedycji po-
krywa Ministerstwo Sportu i Tury-
styki oraz Polski Związek Alpinizmu, 
a także Fundacja Jerzego Kukucz-
ki. Resztę uczestnicy muszą pokryć 
sami. Za naszym pośrednictwem Ja-
cek Groń zwraca się do ewentual-
nych sponsorów o dofinansowanie 
jego udziału w wyprawie. Kontakt 
z krynickim himalaistą to: tel. 603 79 
99 18, e–mail: torello@op.pl, a szcze-
góły wyprawy na stronie: www.pol-
skihimalaizmzima.pl. (TOP)

INTERWENCJA.  Mieszkańcy ul. Sa-
motnej w Nowym Sączu czują się sa-
motni w swojej walce o zagospoda-
rowanie pasa zieleni na wysokości 
poczty. Zamiast przewidzianego w tym 
miejscu trawnika oddzielającego jezd-
nię od chodnika, są głębokie koleiny 
i głęboka kałuża. Co ciekawe brudne 
bajoro stało się ulubionym miejscem 
parkowania dużych samochodów, roz-
wożących błoto po całej okolicy.

– To sumie drobna rzecz, a tak 
trudno znaleźć nam sojusznika, by 
problem naprawić – żalą się oko-
liczni mieszkańcy.

Ich uwagi próbowaliśmy prze-
kazać do Miejskiego Zarządu Dróg, 
ale dyrektor Grzegorz Mirek aku-
rat przebywa na urlopie, a jego za-
stępca Jacek Krzak, odesłał nas do 
rzecznika prezydenta.

– Zasygnalizuję problem dyrek-
torowi Mirkowi, kiedy tylko wróci 
do pracy – zapewniła nas Małgorza-
ta Grybel z Urzędu Miasta. – Jestem 
przekonana, że uda się tę sprawę 
bardzo szybko załatwić i miesz-
kańcy będą zadowoleni.

W imieniu mieszkańców ul. Sa-
motnej trzymamy władze miasta za 
słowo. (IR)

Gazeta, która leczy
Mówi się, że gazetą można człowieka 
zabić i – jak widać wokół – trup ście-
le się gęsto. Rzadko jednak pamięta 
się, że gazeta może być też przydatna 
w leczeniu. My też do niedawna o tym 
nie wiedzieliśmy, ale tylko do czasu, 
kiedy odwiedził naszą redakcję pe-
wien Czytelnik. Człowiek wstąpił nie-
jako „po drodze” i wyznał nam szcze-
rze, że dzięki „Dobremu Tygodnikowi 
Sądeckiemu” powoli odzyskuje zdro-
wie! „Dzięki lekturze naszej gazety?” 
– dopytywaliśmy z lekko wyczuwalną 

nutą pychy. Już oczami wyobraźni wi-
dzieliśmy te światowe tytuły i czołów-
ki telewizyjnych serwisów – „Gazeta 
która leczy!”. Niestety (a może jed-
nak stety) szybko się okazało, że nie 
samo czytanie DTS leczy, ale poprawa 
zdrowia jest raczej efektem uważnej 
lektury. Czytelnik wyznał bowiem, że 
kilka miesięcy temu przeczytał o ist-
nieniu jedynej w Nowym Sączu kabi-
niy do fototerapii, zaczął z niej korzy-
stać i… teraz czuje się znacznie lepiej. 
To fajnie, my też się dzięki temu lepiej 
poczuliśmy. (KCH)

SMS

Parking w błocie 
zamiast trawnika

Trójka ambasadorów

MMS

Tytuł ambasadora Sądecczyzny 
odbiera Stanisław Moryto

FO
T.

 (I
R)
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HISTORIA.  W poniedziałek na zle-
cenie Fundacji Pamięć ekshumowano 
niemieckich żołnierzy zamordowanych 
w Młynnem k. Limanowej przez Sowie-
tów w 1945 r.

Według opowiadań miejscowej lud-
ności żołnierze zostali zastrzeleni 
w styczniu, a Sowieci schwytali ich, 
kiedy ukrywali się w jednym z do-
mów. Kazali im się rozebrać i ucie-
kać. Wtedy zaczęli do nich strzelać.

Zapomnianą tragedię sprzed lat 
wydobył na światło dzienne Jan 
Ruchała z Polskiego Towarzystwa 

Historycznego w Nowym Są-
czu. Historię egzekucji wielokrot-
nie słyszał z rodzinnego przekazu 
w domu swojej teściowej. Sprawą 
zainteresował niemiecki konsulat.
Teraz, po 66 latach od tamtych wy-
darzeń, bezimienni dotychczas żoł-
nierze zostali ekshumowani na zle-
cenie Fundacji Pamięć.

– Już w ciągu pierwszych trzech 
minut pracy koparki natrafiono na 
pierwsze szczątki żołnierzy – mówi Jan 
Ruchała. Kolejne kilka godzin prac po-
zwoliły na zebranie dużej ilości szcząt-
ków, a nawet protezy. Teraz żołnierze 

zostaną zidentyfikowani, ułatwią to 
znalezione przy nich trzy nieśmiertel-
niki – metalowe blaszki pozwalające na 
identyfikację żołnierza. Szczątki Niem-
ców zakopane były bardzo płytko. We-
dług posiadanych informacji w dniu 
egzekucji panował ponad 20 stopnio-
wy mróz. Miejscowa ludność zmu-
szona przez Sowietów do wykopania 
mogiły miała problemy z wykopaniem 
głębszego dołu w zmarzniętej ziemi.
Według relacji starszych ludzi, do któ-
rych docierają historycy, prawdopo-
dobnie to nie jedyny taki grób w tej 
okolicy. Wskazuje się jeszcze na miej-
sca przy drodze Młynne–Laskowa oraz 
w okolicach wyciągu narciarskiego.
 (TOP)

Informacje

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

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

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

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

• nawil acze powietrza, inhalatory,
• zaopatrzenie gabinetów lekarskich

• jednorazowy sprz t medyczny

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

www.monimed.pl

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

instytucji i gabinetów lekarskich:
GABINET TERAPII

NATURALNYCH

R E K L A M A

Zg oszenia tel. 667 667 911

W Nowym S czu - przy drodze wylotowej

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

R E K L A M A

TRANSPORT.  W przyszłym roku ru-
szy modernizacja sądeckiego dwor-
ca PKP – zapowiada senator Stanisław 
Kogut. Taką obietnicę senator uzyskał 
od wiceministra infrastruktury Andrze-
ja Masela. Potrzeba na ten cel – według 
nieoficjalnych wyliczeń – 11 mln zł.

W jakim stanie znajduje się obecnie 
sądecki dworzec wiedzą nie tylko po-
dróżni. Kilka miesięcy temu o dwor-
cu zrobiło się głośno, kiedy okazało 
się, że jego konstrukcja jest poważ-
nie zagrożona. Dworcową halę pod-
parto wówczas stemplami, a stan 
zamieniającego się w ruinę obiektu 
pokazano ministrowi infrastruktury 
Cezaremu Grabarczykowi przy okazji 
otwarcia odbudowanego mostu ko-
lejowego na Popradzie. Obraz nędzy 
i rozpaczy musiał zapaść ministrowi 
w pamięć, bowiem resort zapowie-
dział interwencję.

– Do końca tego roku ma zostać 
wykonana dokumentacja renowa-
cji dworca, a w przyszłym rozpocz-
ną się prace – zapowiedział Stanisław 
Kogut. Wspomniał on również, iż ist-
nieje zamiar, by remont dworca po-
łączyć z budową centrum komuni-
kacyjnego – skupiającego w jednym 
miejscu dworce autobusowe MPK 
i PKS. Na to potrzeba jednak znacznie 
większych środków, bo ok. 30 mln zł. 
Plany budowy takiego centrum po-
jawiły się już kilka lat temu, a przed-
stawiła je ówczesna wiceprezydent 
Nowego Sącza Zofia Pieczkowska. 
Orędownikiem innego rozwiązania 
– ulokowania centrum komunika-
cyjnego na terenie obecnej bazy PKS 
– był niedawno wicemarszałek Le-
szek Zegzda i ówczesny prezes PKS 
Marek Surowiak. Pomysłów na reali-
zację takiego przedsięwzięcia jest za-
tem kilka, jednak dotychczas żaden 

z nich nie wyszedł jeszcze poza fazę 
projektów.

Senator Stanisław Kogut poinfor-
mował również, iż Zarząd PKP prze-
znaczy 8 mln zł na przygotowanie 
specyfikacji budowy szybkiej kolei 
z Nowego Sącza, przez Piekiełko do 
Krakowa.

– Wierzę, że w 2015 r. budowa tej 
linii wreszcie ruszy – przekonywał 
senator. – Będzie to realizacja pla-
nów sięgających czasów inżynie-
rów Marszałka Piłsudskiego.

Kogut poinformował również, iż 
Ministerstwo Infrastruktury prowa-
dzi ze Słowakami intensywne kon-
sultacje w sprawie budowy mostu 
kolejowego w Mniszku.

– Strona słowacka ma na ten cel 
w tym roku unijne fundusze, chcą 
współpracować, dalsze losy inwe-
stycji zależą jednak od decyzji kole-
jowej infrastruktury. (MICZ)

Biznes bez 
barier
AKCJA.  Rozpoczęła się druga edycja 
konkursu „Biznes bez barier”. Kon-
kurs ma premiować firmy najbardziej 
przyjazne niepełnosprawnym.

– Poprzednia edycja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, dlatego 
z jeszcze większym entuzjazmem 
podchodzimy do kolejnej – prze-
konywał prezydent Ryszard Nowak. 
– Chcemy, by Nowy Sącz stawał się 
coraz bardziej przyjazny dla nie-
pełnosprawnych, a jest w tej mie-
rze jeszcze dużo do zrobienia.

Do konkursu można zgłaszać 
m.in. pracodawców przystosowu-
jących miejsca pracy do potrzeb 
niepełnosprawnych i akcje inicjo-
wane przez nich na rzecz ludzi na 
wózkach. W składzie zespołu oce-
niającego składane wnioski znajdą 
się również niepełnosprawni.

– Chcemy pokazywać dobre 
wzorce i dobre praktyki, to rów-
nież sposób na promocję firm 
– mówi Leszek Langer, pełnomoc-
nik prezydenta ds. osób niepełno-
sprawnych. (WICZ)

Tylko dla dorosłych
Jak informuje Starostwo Powiato-

we w Nowym Sączu osoby, które chcą 
podnieść swoje kwalifikacje mogą to 
zrobić w bezpłatnych szkołach dla do-
rosłych prowadzonych przez powiat. 
Można się zapisywać do 25 sierpnia.

Wolne miejsca w szkołach
Do 15 sierpnia potrwa rekruta-

cja uzupełniająca w szkołach ponad-
gimnazjalnych prowadzonych przez 
sądeckie Starostwo Powiatowe. Za-
interesowani mogą jeszcze składać 
dokumenty w kilkunastu szkołach, 
głównie liceach ogólnokształcących, 
na terenie powiatu. 

Solary w szpitalu
W Szpitalu Powiatowym im. J. Die-

tla w Krynicy–Zdroju ruszyła realizacja 
projektu „Ochrona środowiska poprzez 
modernizację kotłowni oraz montaż 
systemu solarnego”. Koszt inwesty-
cji to ponad 800 tys. zł. Jednocześnie 
w ramach modernizacji szpitala ukoń-
czono i oddano do użytku remontowa-
ne w ostatnim czasie pomieszczenia 
dwóch oddziałów: chirurgii urazowo–
ortopedycznej i wewnętrznego.

Tydzień w skrócie

Kto ma w głowie olej
Ile czasu potrzeba na podróż z Polski do Nowego Jorku i z powrotem? Ok. 18 godzin. 
A ile potrzeba czasu by dotrzeć pociągiem z Nowego Sącza nad polskie morze? 23 go-
dziny. Ale tylko w jedną stronę! Już tylko najwytrwalsi decydują się na taką ekstrawa-
gancję. Wyboru jednak nie mają m.in. sądeccy koloniści, bowiem swoje wakacje za-
planowali dużo wcześniej. Organizatorzy kolonii letnich załamują już nie tylko ręce, ale 
generalnie załamują się. Pociąg potrzebuje na pokonanie trasy Kraków – Władysławo-
wo 17 godzin. Wcześniej jednak muszą oni spędzić ok. trzy godziny w autobusie, który 
zawiezie ich na krakowski dworzec, bo pociągi na trasie Nowy Sącz – Kraków w sezo-
nie urlopowym nie kursują. Jeśli doliczyć do tego czas potrzebny na przesiadkę, to na 
taką podróż trzeba zarezerwować niemal dobę. Wcześniej organizatorzy kolonii mu-
sieli zarezerwować jeszcze dwie godziny na… zakup biletów. Najpierw okazało się, że 
elektroniczny port na sądeckim dworcu był popsuty i nie przyjmował kart płatniczych, 
a kiedy już – po wycieczce do banku po gotówkę – udało się zapłacić, były godzin-
ne kłopoty z wydrukowaniem faktury. Poza tym wszystko w porządku. Ostatnim sza-
leńcom chcącym podróżować po kraju miłej podróży życzą Polskie Koleje Państwowe. 
A przed wojną mówiło się, że kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej… (KCH)

SMS

Minister wyłoży pieniądze na dworzec

Ekshumacja po latach
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Rozmowa

R E K L A M A

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

poniedziałek - piątek 9.00- 19.00,  sobota 9.00-15.00

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

FIATA 

seicento van 
kupię 

607 03 79 25

W Los Angeles za takie kroki moż-
na było zginąć. Dziś sposób porusza-
nia się jednego z największych gan-
gów w USA – Crips – przerodził się 
w taniec. Na Sądecczyźnie próbuje go 
rozpowszechnić Sebastian „Game” 
Stach, uczeń starosądeckiego liceum 
oraz członek grupy BlueBloodedCrew.

– Masz świadomość genezy C–walka?
– Korzenie Crip Walka wywo-

dzą się z gangu Crips, działającego 
w Los Angeles. W latach 70. czer-
pał ogromne zyski z handlu bronią 
i narkotykami. Członkowie gangu 
wypracowali swój sposób porusza-
nia się. Pewnymi krokami oddawa-
li cześć zmarłym kolegom ze swojej 
grupy, innymi wyrażali radość z za-
bicia ludzi z konkurencyjnych gan-
gów. Za powtórzenie ich kroków na 
ulicy, jeśli nie należało się do Crip-
sów, było się – delikatnie mówiąc 
– karanym.
– Nie przeraża Cię to? Nie masz wra-
żenie, że takim tańcem popierasz ich 
działania, nawet jeśli oficjalnie mówi 
się, że Cripsi swój żywot zakończy-
li w 2002 r.?

– Nie należę do żadnego gan-
gu. Dla mnie c–walk to taniec, pa-
sja. Jest też częścią subkultury hip–
hopowej, z którą się utożsamiam. I, 
żeby była jasność, nie tańczę crip–
walka, a preferuję crown walk. Bo 
dziś, mówiąc c–walk, możemy mieć 
na myśli crip walk, clown walk lub 
crown walk. Osoby, które tańczą 
crip, chyba nie zdają sobie spra-
wy z tego, co niesie za sobą przekaz 
płynący właśnie z crip walka i jakie 
konsekwencje przyniosłoby jego 
wykonanie przed członkami gangu 
Crips. Dlatego powstał clown walk 
i to jego można nazwać tańcem 
– dla mnie crip to rzecz gangste-
rów. Clown walk natomiast wyko-
rzystuje zaledwie dwa, trzy podsta-
wowe kroki cripa, reszta to już jest 
wypracowany własny styl. Clown 
walk posiada ogromny asortyment 

kroków, innowacji i jak łatwo moż-
na się zorientować po pierwszym 
członie nazwy, jest bardziej spon-
taniczny, urozmaicony i szybszy. 
Crown walk z kolei, który ja prefe-
ruje, pozwala na pokazaniu praw-
dziwej i dokładnej „stylówki”.
– Należysz do grupy BlueBlooded-
Crew, Bloods to z kolei nazwa gangu 

– największego konkurenta Cripsów. 
Prowokacja?

– Chcieliśmy odbiec od nor-
my. Większość polskich crew te-
raz ma nazwę składającą się z przy-
miotnika w języku angielskim 
z dopiskiem „walkers”. Chcieli-
śmy stworzyć coś nowego, co bę-
dzie wzbudzało ciekawość i robiło 

dobre wrażenie. Wpadliśmy więc 
na pomysł, żeby nazwać nasze 
crew Blueblooded – co na język 
polski oznacza mniej więcej „nie-
bieskokrwiści”. Niebieska krew 
kojarzy się z przynależnością do 
rodziny arystokratycznej. Można 
to zinterpretować na swój sposób. 
My jesteśmy arystokratami, inni 
to dworzanie. Po prostu tą nazwą 
chcieliśmy zaznaczyć, że nie je-
steśmy kolejnym zwykłym crew, 
które rozpadnie się po tygodniu, 
tylko traktujemy nasze crew, jak 
taką niebieską rodzinę – bo mimo 
że płynie w nas „niebieska krew”, 
to jeszcze jesteśmy ze sobą blisko, 
praktycznie każdy z każdym się 
widział, co czyni nas prawdziwym 
crew, a nie tylko wirtualnym.
– C–walk swą rosnącą popularność 
zawdzięcza wirtualnemu światu, ty też 
w ten sposób się z nim zetknąłeś? 

– Tak. Trzy lata temu zobaczyłem 
w internecie nagranie, chyba z Lon-
dynu, z tańczącymi c–walkerami. 
Spodobało mi się. Zawsze chciałem 
tańczyć, ale nie wiedziałem, jak się 
do tego zabrać. W końcu znalazłem 
coś dla siebie. W necie zamieszczo-
no lekcje podstawowych kroków c–
walka tzw. tutoriale. Uczyłem się 
ich sam, stojąc przed lustrem. Przez 
pół roku kilka godzin dziennie. C–
walk polega na wypracowaniu swo-
jego stylu na podstawie właśnie tej 
bazy kroków, więc wszelkie łącze-
nia, przejścia sam tworzyłem. 
– Masz okazję pochwalić się swoimi 
umiejętnościami? C–walk to taki ta-
niec ulicy, a Ciebie na ulicach Nowego 
Sącza nie spotkałam.

– Bo w Nowym Sączu nie ma kli-
matu do wypromowania tego tańca. 
Raz zacząłem tańczyć w okolicach 
Centrum Handlowego Europa. Ze-
brała się grupa gapiów. Było sym-
patycznie, do czasu kiedy nie po-
jawiła się straż miejska. Zapytali, 
co robię, więc odpowiedziałem, że 
tańczę. Stwierdzili, że nie mają nic 

przeciwko, ale lepiej żebym to robił 
gdzieś na obrzeżach, a nie w cen-
trum miasta.
– Znajomi podzielają Twoja pasję?

– Wiele osób podobnie jak ja za-
częło uczyć się c–walka w domu, ale 
nie ma szkół c–walka, więc chyba 
zabrakło im motywacji. Organizu-
ję warsztaty c–walka dla znajomych 
przeważnie ze szkoły, ale pokazuję 
im tylko podstawowe kroki, resz-
ta jest moja i tylko moja. Jeśli ktoś 
złapie zajawkę, będzie sam docho-
dził do swojego stylu.
– Co daje Ci c–walk?

– Poczucie wolności. To moja 
zajawka. Nie tańczę dla pieniędzy. 
Grupy c–walka spotykają się na 
tzw. meetingach. Jeżdżę na takie 
spotkania w różne miejsca w Pol-
sce, bo u nas, na Sądecczyźnie to 
jest mało popularne, ale we Wrocła-
wiu, Katowicach czy nawet w Kra-
kowie można w ten sposób się ba-
wić. Toczymy też międzynarodowe 
battelki. Nagrywamy klip i pusz-
czamy filmik do internetu, podob-
nie robią grupy np. z Chile, a oce-
nia nas wyznaczone jury z forum. 
Nie walczymy o nagrody, a o sza-
cunek. W tym wszystkich chodzi 
jednak o dobrą zabawę.
– Zyskałeś już szacunek wśród pol-
skich c–walkerów?

– Wygrałem ostatni turniej we 
Wrocławiu.
– Nie myślałeś, żeby wystąpić w eli-
minacjach do programu typu You Can 
Dance?

– Jeden z c–walkerów zaprezen-
tował się w programie. Zaskoczył 
jury, ale nie przeszedł dogrywki. 
C–walk został jednak zauważony 
i o to chodziło. Chcemy promo-
wać ten rodzaj tańca, żeby wszy-
scy zrozumieli, że nie utożsamia-
my się z jego historią. Dla nas to 
jest tylko taniec i jednocześnie aż 
taniec – sposób na życie i wyraże-
nie swojego stylu. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Płynie w nas niebieska krew
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Styl życia

Organizujemy bankiety, imprezy 

okoliczno ciowe, a tak e szkolenia.

„Poczekalnia” sprawi, e czekanie nabiera 

innego wymiaru. Tu mi o sp dzisz czas z ca  

rodzin . Do dyspozycji klientów specjalny k cik 

dla dzieci, a dla melomanów pianino. 

Odwied  nowo otwart  restauracj  „Poczekalnia” i zakosztuj prawdziwej w gierskiej 
kuchni. W menu odnajdziesz równie  dania w oskie oraz polskie. Mamy te  propozycje 

dla tych, którzy preferuj  zdrowe i ekologiczne jedzenie. Oferujemy przy tym du y 
wybór win i naturalnych soków. Nie musisz sztywno trzyma  si  karty, mo esz stworzy  

tak e w asn  kompozycj , odkrywaj c z „Poczekalni ” swój talent i smak.

Restauracja „Poczekalnia” 

ul. Nawojowska 30 Nowy S cz

Tel. 18 414 99 41, 

tel. kom. 789 269 211

e-mail

restauracja@poczekalnians.pl

www.poczekalnians.pl 

OTWARTE 
OD 18 CZERWCA!

R E K L A M A

 Tam mieli dobrze płatne prace 
w cenionych firmach. Tu sami mo-
zolnie muszą budować wszystko od 
podstaw. Tam tętniło życie, ciągle 
coś się działo. Tu panuje względ-
na cisza. A jednak podjęli decyzję, 
i choć młodzi ludzie ciągną do sto-
licy, by tam robić karierę, oni rzu-
cili zabiegane życie w Warszawie 
i zamieszkali w podlimanowskiej 
Mordarce.

– Było szybko, męcząco i absor-
bująco – młode małżeństwo Kin-
ga i Krzysztof Jaworz–Dutkowie 
wspominają swoje warszawskie 
życie. On był specjalistą do spraw 
rezerwacji w dużym hotelu, ona 
pracowała w agencji reklamowej. 
Wychodzili do pracy o 7 rano, by 
wrócić po 19. Nieraz zdarzało się, 
że wieczorny telefon z pracy zno-
wu wyrywał ich z domowych pie-
leszy. Zmęczeni, skupieni na swo-
ich rolach, na efektywności, na 
pomyłkach, które mogą dużo kosz-
tować, zatracali siebie. Brakowa-
ło czasu na pasje, brakowało go na 
zwykłe bycie ze sobą, na rozmowę. 

– Pracowałem w hotelu, w któ-
rym właściwie można żyć, nie 
wychodząc na zewnątrz. Ludzie 
z pracy stają się gronem znajo-
mych, na miejscu można zjeść, 
nawet pralnia jest – opowiada 
Krzysiek.

To trochę jak zaczarowany krąg, 
gdzie hotel oraz praca w nim wy-
pełniają życie i powoli stają się 
jedynym życiem. Krzysztof wy-
rwał się z tego kręgu – ożenił się. 
Wkrótce wspólnie z żoną doszli do 
wniosku, że chcą zwolnić, chcą 
mieć wolny czas, chcą odnaleźć 
siebie.

Decyzja przypieczętowana
Przed dwoma laty podjęli de-

cyzję – rzucają Warszawę. Wy-
bór wcale nie był łatwy. On uro-
dził się i wychowywał w stolicy, 
ona pochodzi z Rzeszowa. Wiel-
kie miasto i jego rytm było dla nich 
codziennością. Mieli propozycje 
pracy w Krakowie, a nawet w Pra-
dze, ale droga prowadziła ich do 
Limanowej. Krzysztof przyjeżdżał 
tu na wakacje, stąd pochodzi jego 

tata – pilot Ryszard Jaworz–Dutka, 
a Kingę zachwyciły góry.

Kilkanaście dni po podjęciu po-
stanowienia o wyprowadzce z War-
szawy okazało się, że Kinga jest 
w ciąży. To przypieczętowało decy-
zję – trudno było im sobie wyobra-
zić wychodzenie na spacery z wóz-
kiem sprowadzanym z któregoś tam 
piętra wielkiego blokowiska.

Praca z pasji
– Żona namawiała mnie, że-

bym zajął się swoją pasją i w tym 
szukał samorealizacji – opowia-
da Krzysiek.

Jego konikiem jest fotogra-
fia, dlatego poszedł w kierunku 
fotografii ślubnej. A skoro ślu-
by to… suknie ślubne. W ten spo-
sób stworzyli w Limanowej salon 

mody ślubnej. Choć musieli zaczy-
nać wszystko od podstaw w no-
wym miejscu, nieznanym środo-
wisku, pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę.

Salon z marzeń
– Sama przygotowując się do 

ślubu nabierałam doświadcze-
nia. Irytowały mnie na przykład 

ciasne przymierzalnie, dlatego 
u nas jest ogromna, piętnasto-
metrowa, tak, aby klientka mo-
gła swobodnie się poruszać, prze-
bierać, oglądać. Denerwujące było 
też bieganie za każdym dodat-
kiem, więc przyszłe panny mło-
de mogą u nas ubrać się od stóp 
do głów, bo oferujemy nie tylko 
suknie, ale i wszelkie akcesoria 
od butów, na biżuterii kończąc. 
Współpracujemy z kwiaciarnią, 
fryzjerką, kosmetyczką, fotogra-
fem, kamerzystą, zespołami mu-
zycznymi – można u nas załatwić 
wszystko, co do ślubu potrzebne 
– opowiada Kinga.

To ona na co dzień zajmuje 
się salonem, a że robi to z pasją, 
szczerze interesując się potrzebami 
klientek, salon szybko zyskał do-
brą opinię. Gdy ona jest w pracy, 
Krzysztof zajmuje się dzieckiem. 
Za to weekendy spędza głównie 
na ślubach. A na brak zleceń nie 
narzeka. Myli się jednak ten, kto 
sądzi, że to tylko przyjemne spę-
dzanie czasu na imprezach. Praw-
dziwa praca zaczyna się później 
przy komputerze i obróbce zdjęć.

Rok rewolucji
Zaczęli robić to, co sprawia im 

radość, ale to nie koniec rewolucji.
– Oglądaliśmy różne miej-

sca w okolicach Limanowej, ale 
nie mogliśmy trafić na to właści-
we. Wreszcie odwiedziliśmy dom 
w Mordarce – bardzo nam się 
spodobał. Dzień później trafiłam 
na porodówkę… Dalej już nie szu-
kaliśmy – opowiada Kinga.

W ubiegłym roku rzucili prace, 
przeprowadzili się, otworzyli wła-
sny salon sukien ślubnych, kupi-
li dom, urodził się im syn – Krzyś 
junior. Jeśli ktoś narzeka, że 2010 
rok był nieciekawy, to oni z pew-
nością tego powiedzieć nie mogą.

– Czy nie żałujemy swojej decy-
zji? Nie tęsknimy do życia w sto-
licy? Ależ skąd! Tu mamy piękne 
widoki, 5 minut drogi do wycią-
gu narciarskiego, znamy swo-
ich sąsiadów, działamy na wła-
sny rachunek, czujemy się wolni 
i szczęśliwi.

JOLANTA BUGAJSKA

Wolni i szczęśliwi

Przed dwoma laty podjęli decyzję – rzucają Warszawę. Wybór wcale nie był 
łatwy. On urodził się i wychowywał w stolicy, ona pochodzi z Rzeszowa. 
Wielkie miasto i jego rytm było dla nich codziennością
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DZIŚ  W NASZYM 
CYKLU WYWIADÓW 
z obcokrajowcami, którzy 
wybrali nasze miasto jako 
swoje miejsce do życia, 
rozmowa z niemieckim 
przedsiębiorcą JÜRGENEM 
KLATTEM.

– Był Pan właścicielem szeregu firm 
w Nowym Sączu i okolicy. Na swo-
jej stronie internetowej wymienia 
Pan dwadzieścia różnych przedsię-
wzięć. Pamięta Pan je wszystkie? Po-
trafiłby Pan je wymienić w kolejności 
alfabetycznej? 

– Firm, które prowadziłem było 
mniej. Cegielnia Biegonice, potem 
holding Biegonice z kilkoma firmami 
córkami, Biegonice Składy, Dachów-
ki Klatta, Zakład Usługowy „Dia-
na” , firma Jungmeier … i to chyba 
wszystko.
– A Rapid?

– A! I jeszcze Rapid.
– Ale o nim pewno chciałby Pan 
zapomnieć?

– Tego się nie da zapomnieć. 
– Czym się Pan obecnie zajmuje?

– Prowadzę firmę z przyprawami. 
Zaopatruję rzeźnie, masarnie i duże 
zakłady przetwórcze oraz hurtow-
nie. Zajmuję się również produkcją 
oryginalnej niemieckiej currywurst 
– ostatnio na duże przyjęcie dla Kon-
sulatu Niemiec we Wrocławiu. Wy-
twarzamy ją w Nowym Sączu.
– Skąd Pan pochodzi?

– Z okolic Hanoveru w północnych 
Niemczech.
– Jaki jest Pana zawód?

– Handlowiec przemysłowy 
(industriekaufmann).
– Dlaczego sprowadził się Pan do Nowego 
Sącza, a właściwie do Mszalnicy?

– Z powodu żony. Chciała ko-
niecznie mieszkać w Polsce. Nie 
chciała zostać w Anglii, gdzie się po-
znaliśmy. To było w 1989 roku. Jej 
ciotka była moją klientką i szuka-
ła pracy dla swojej siostrzenicy. Jak 
zobaczyłem tę śliczną dziewczynę 
to ani chwili się nie zastanawiałem 
i ją u siebie zatrudniłem. Po sześciu 
miesiącach wróciła do domu, a ja tu 
przyjechałem za nią. Musiałem sobie 

załatwić wizę i talony na paliwo. Pa-
miętam, że litr benzyny kosztował 
dwa tysiące zł. Ponieważ w sklepach 
niewiele jeszcze było, musiałem się 
zaopatrywać w Peweksie. Ponadto 
drogi były tak dziurawe, że po przy-
jeździe z Polski musiałem oddać auto 
do mechanika. 
– Kiedy się Pan do Polski sprowadził na 
stałe?

– Pobraliśmy się 27 grudnia 1990. 
Z tego okresu pamiętam ciągłe pro-
blemy na granicach. Za dużo rzeczy 
chciałem naraz przywieźć, a przepi-
sy celne nie pozwalały.
– Jakiego języka używacie w domu?

– Z żoną rozmawiamy głównie po 
angielsku – to zostało z początków 
naszej znajomości. A z dziećmi różnie 
– po polsku, niemiecku lub angielsku. 
– Jak ocenia Pan polskich pracowników 
z perspektywy przedsiębiorcy, który pro-
wadził działalność zarówno na zachodzie, 
jak i u nas.

– Zasadniczo nie widzę obecnie 
różnicy między Polską a Zachodem 

pod tym względem. Niektórzy są 
sumienni, inni nie, jednym chce się 
pracować, inni się obijają. Są dobrzy 
i źli polscy pracownicy, tak jak i nie-
mieccy. Wszędzie są te same pro-
blemy. Najtrudniej było na począt-
ku, zaraz po upadku komunizmu. 
Pamiętam, że jak w moim pierw-
szym polskim zakładzie, w Biegoni-
cach zakupiliśmy papier toaletowy 
do wszystkich toalet, to po dwóch 
minutach już znikał. Potem mnie 
uświadomiono, że każdy swój papier 
toaletowy trzyma u siebie w szufla-
dzie. I za każdym razem, gdy zakła-
daliśmy nowy, znikał tak szybko, jak 
się pojawiał. Podobnie było kiedy za-
montowaliśmy nowe prysznice. Na 
drugi dzień już ich nie było. Myśla-
łem sobie – jak to jest? Człowiek stara 
się tym ludziom polepszyć warunki 
pracy, a oni w ten sposób postępu-
ją. To była mentalność wyniesiona 
z komunizmu. Ale w tej chwili już się 
to zmieniło na lepsze. Widać wyraź-
nie, że mentalność ludzi się zmieniła 

po transformacji z komunizmu na 
kapitalizm. 
– Czy zna Pan innych Niemców, którzy 
mieszkają w Nowym Sączu lub w okolicy? 
Czy się spotykacie?

– Jest kilku, ale nie utrzymuje-
my stałych kontaktów. Swego cza-
su miałem kontakt z Belgiem, Bruno 
Vastmansem, który uczy niemieckie-
go w szkole, której fundowałem sty-
pendia dla najzdolniejszych uczniów. 
Znam również kilka osób z zachodu 
mieszkających tutaj. Kiedy się spo-
tkamy, to rozmawiamy, także o tym 
jak się żyje w Polsce. Są tacy, któ-
rzy cały czas narzekają, ja do nich 
nie należę. Jakby mi się nie podoba-
ło, to wyprowadziłbym się. Granice 
są otwarte, można zamieszkać, gdzie 
się chce. Skoro mieszkam w Polsce, to 
znaczy, że mi się tu podoba.
– Zna Pan piosenkę grupy Rammstein 
„Waidmanns Heil” – Udanych łowów?

– Tak, znam. Niektóre utwory tego 
zespołu mi się podobają, niektóre nie 
– tak pół na pół.
– Pytam o ten utwór, bo Pana hobby to 
łowiectwo.

– Tak, zapraszam na dziś wieczór 
– właśnie się wybieram, może Pan 
ze mną pójść. Czeka mnie pewnie 
cała noc czuwania w ambonie. Cza-
sem się uda po dwóch, trzech go-
dzinach, czasem się trzeba uzbro-
ić w cierpliwość i czekać aż do rana. 
Nigdy nie wiadomo, kiedy się zwie-
rzyna pojawi. 
– Poluje Pan sam czy z innymi 
myśliwymi?

– Latem zazwyczaj sam, a zimą 
wspólnie z innymi. Nasze koło ło-
wieckie ma pod pieczą obszar od Gry-
bowa, Boguszy, poprzez Kamionkę 
Wielką po Nowy Sącz, a ja mieszkam 
w samym jego środku.
– Jakimi trofeami może się Pan 
pochwalić?

– Proszę spojrzeć – to wszystko 
sam upolowałem, przede wszystkim 
dziki i sarny. Tutaj są szable wszyst-
kich dzików, które upolowałem. Przy 
polowaniu na dzika są największe 

emocje. Szczególnie moment, kie-
dy się podchodzi do ustrzelonego 
dzika. Zawsze jest obawa, że jeszcze 
żyje, a jak zaatakuje, to nie ma żar-
tów. W naszym kole jest ponad pięć-
dziesięciu myśliwych, z tego około 
dwudziestu aktywnych. Są rolnicy, 
lekarze, mundurowi, przedsiębior-
cy, ludzie przeróżnych zawodów. Ja 
sam poluję, jak tylko mam czas wol-
ny – zazwyczaj w weekendy. 
– Jakie przysmaki powstają z upolowa-
nych zwierząt?

– Najbardziej lubię szynkę z dzi-
ka własnej roboty. Przygotowanie jej 
wymaga czasu – około trzy miesią-
ce. Poza tym robię salami i kiełbasę. 
Wszystko dla rodziny i znajomych. 
Jak coś upoluję, to zapraszam kole-
gów myśliwych, jak oni coś upolują, 
to spotykamy się u nich. 
– Nie myślał Pan o założeniu restauracji 
z dziczyzną?

– W Polsce dziczyzna nie jest po-
pularna, jada się ją rzadko. Może 
w ekskluzywnych hotelach w du-
żych miastach. Polacy jedzą głów-
nie drób i wieprzowinę. Moja rodzina 
też się musiała dopiero do dziczyzny 
przekonać.
– Więc jest Pan również kucharzem?

– W dni powszednie kuchnią zaj-
muje się moja żona, Bożena. Ja go-
tuję głównie w soboty i niedziele. 
Poza tym nie kupuję gotowej wędli-
ny, wszystko robię sam. Czasem or-
ganizujemy grille w ogrodzie. Kie-
dyś było tu na jednej z takich imprez 
aż dwieście osób.
– Poleciłby Pan Nowy Sącz innym 
Niemcom?

– Ale mówimy o Nowym Są-
czu, nie o całej Polsce? Bo na pew-
no nie poleciłbym Bytomia lub Kato-
wic. Okolice Nowego Sącza są piękne 
– góry, lasy, czyste powietrze. Moż-
na je porównać do Bawarii, Austrii lub 
Szwajcarii. Zawsze chciałem mieszkać 
w miejscu takim jak to i moje marze-
nie się spełniło. 

Rozmowa i tłumaczenie z języka 
niemieckiego – PIOTR GRZEŚKÓW.

Znikający papier toaletowy

 Jurgen Klatt z autorem rozmowy
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Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, do-
datkowe zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe, praktyki, staże–wizyty zawo-
doznawcze i doradztwo zawodowo–edu-
kacyjne dla około 37 tysięcy młodych ludzi 
– to wszystko w ramach projektu „Moder-
nizacja kształcenia zawodowego w Ma-
łopolsce”. Rozpoczął się w ubiegłym roku 
i potrwa do końca 2014. Jego budżet okre-
ślono na 140 milionów złotych. Część tych 
pieniędzy przeznaczono na wyposażenie 
w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu po-
nad 190 szkół.

Samorząd wojewódzki uznał, że roz-
wój kształcenia zawodowego jest po-
ważnym i pilnym wyzwaniem. Dla-
tego zdecydowano, że „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopol-
sce” będzie projektem systemowym, 
realizowanym, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w całym 

regionie, we współpracy z wszystki-
mi powiatami, gminami prowadzący-
mi szkoły zawodowe oraz podmiotami 
niepublicznymi.

– Głównym celem projektu jest 
wzmocnienie kształcenia zawodowe-
go w poszczególnych branżach, lep-
sze powiązanie jego oferty z potrzeba-
mi rynku pracy i poprawa społecznego 
wizerunku szkolnictwa zawodowego, 
szczególnie wśród młodych ludzi i ich 
rodziców – mówi Dariusz Styrna, kie-
rownik projektu.

Projekt wspiera uczniów techników, 
techników uzupełniających, zasadni-
czych szkół zawodowych oraz szkół po-
licealnych dla młodzieży. W pierwszym 
półroczu ubiegłego roku podpisane zo-
stały umowy partnerskie dotyczące re-
alizacji „Modernizacji kształcenia zawo-
dowego w Małopolsce”. Sygnowały je 
wszystkie powiaty, a także kilka gmin 

i instytucji prowadzących szkoły zawo-
dowe oraz podmiotów zawiadujących 
placówkami niepublicznymi. 

Od września 2010 do kwietnia 2011 
roku realizację projektu rozpoczęło 255 
szkół, prowadzonych przez 29 pod-
miotów. Z kursów, zajęć rozwijających 
kompetencje kluczowe i doradztwa 
skorzystało ponad 12 tysięcy uczniów 
i uczennic. Ponad 5 tysięcy z nich otrzy-
mało certyfikaty i zaświadczenia po-
twierdzające dodatkowe kwalifikacje 
i uprawnienia zapewniające lepszy start 
w życie zawodowe. W specjalistycz-
ny sprzęt techniczny i dydaktyczny do 
kwietnia wyposażono ponad 100 szkół.

– To dopiero początek. „Moderni-
zacja kształcenia zawodowego w Ma-
łopolsce” to projekt o bardzo dużym 
budżecie, zakładający udział kilku-
dziesięciu tysięcy uczniów i oferujący 
bardzo różnorodne formy kształcenia 

i doskonalenia zawodowego – mówi 
Roman Ciepiela, wicemarszałek woje-
wództwa małopolskiego i przewodni-
czący komitetu sterującego projektu. 
– Chcemy dać młodym ludziom moż-
liwość zdobycia zawodu i uprawnień, 
które pozwolą im bez trudu znaleźć 
pracę lub założyć własną firmę. Dla-
tego jako pierwsi w Polsce postawili-
śmy na kompleksową modernizację 
szkolnictwa zawodowego i jego ściślej-
sze powiązanie z gospodarką regionu. 
Chcemy mieć nowocześnie wyposa-
żone pracownie i programy kształcące 
w oparciu o określone potrzeby pra-
codawców. Reszta w rękach młodych 
ludzi. Jestem przekonany, że będą po-
trafili podjąć właściwe decyzje i sko-
rzystać z darmowych kursów i szko-
leń, dających dodatkowe uprawnienia 
i certyfikaty, poszerzających umiejęt-
ności i kompetencje.

Projekt to nie tylko kursy i szkolenia 
zawodowe, dodatkowe zajęcia z mate-
matyki, przedmiotów przyrodniczych, 
technik informacyjno–komunikacyj-
nych i branżowych języków obcych, 
ale również praktyki zawodowe, wizyty 
zawodoznawcze, staże w przedsiębior-
stwach i efektywne programy doradz-
twa zawodowego. Rezultatem będzie 
wyposażenie tysięcy młodych Mało-
polan w wiedzę i umiejętności, które 
będą przydatne na krajowych i zagra-
nicznych rynkach pracy.

BIURO LIDERA PROJEKTU
Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego
Ul. Lubelska 23
30–003 Kraków
tel. 12 633 68 65
email: bkz.sekretariat@umwm.pl
www.zawodowa-malopolska.pl

W Nowym Sączu do projektu „Moderni-
zacja kształcenia zawodowego w Mało-
polsce” przystąpiło 9 zespołów szkół, dla 
których miasto jest organem prowadzą-
cym. Wsparcie obejmuje organizację zajęć 
rozwijających kompetencje kluczowe oraz 
kursów, szkoleń, praktyk i staży branżo-
wych, podnoszących kwalifikacje. Korzy-
stają z nich uczniowie techników i zasad-
niczych szkół zawodowych.

Projekt jest realizowany w: Zespole 
Szkół nr 1 im. KEN (Technikum nr 1 
i ZSZ nr 1), Zespole Szkół nr 2 im. Sybi-
raków (Technikum nr 2), Zespole Szkół 
nr 3 im. B. Barbackiego (Technikum nr 
6), Zespole Szkół nr 4 (Technikum nr 4), 
Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych (ZSZ nr 
4), Zespole Szkół Budowlanych (Tech-
nikum nr 5 i ZSZ nr 5), Zespole Szkół 
Elektryczno–Mechanicznych im. gen. 
J. Ustronia (Technikum nr 7 i ZSZ nr 
7), Zespole Szkół Ekonomicznych im. 
O. Langego (Technikum nr 3) oraz Ze-
spole Szkół Samochodowych im. inż. T. 
Tańskiego (Technikum nr 8, ZSZ nr 8). 

Budżet „Modernizacji kształcenia 
zawodowego w Małopolsce” dla mia-
sta Nowy Sącz to ponad 9 milionów 
250 tysięcy złotych. Prawie 8,1 mln 
pochodzi z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa, a nie-
co ponad 1 mln 180 tys. stanowi wkład 
samorządu. W ramach projektu zor-
ganizowanych zostanie ok. 50 kur-
sów zawodowych. Najobszerniejsza 
jest oferta dla młodych ludzi zdoby-
wających zawód w branży ekonomicz-
nej, odzieżowej, informatyczno–elek-
tronicznej i handlu. Nie brakuje jednak 

także propozycji dla przyszłych bu-
dowlańców oraz pracowników tury-
styki, gastronomii i branży mecha-
niczno–mechatronicznej. Prowadzone 
są kursy pozwalające uzyskać dodat-
kowe uprawnienia (m.in. murarza, 
fliziarza, stolarza, cukiernika, opera-
tora wózków widłowych, spawacza, 
operatora koparko–ładowarki, sprze-
dawcy potrafiącego obsługiwać kasę 
fiskalną), ale także specjalistyczne (za-
jęcia doskonalące w zakresie dekora-
cji wnętrz, zastosowanie technik kom-
puterowych w hafcie, komputerowe 

projektowanie odzieży, montaż sto-
larki okiennej, montaż płyt wióro-
wych i materiałów drewnopodobnych, 
komputerowe wspomaganie tworze-
nia dokumentacji, komputerowe pro-
jektowanie nowoczesnych instalacji 
elektrycznych, zdobnictwo cukierni-
cze, obsługa programów księgowych 
i wiele innych). Dodatkowo prowa-
dzone są zajęcia z doradztwa zawo-
dowego indywidualnego oraz gru-
powego, odbywają się staże i wizyty 
zawodoznawcze, pozwalające poznać 
praktykę działania firm.

Oprócz kursów zawodowych, no-
wosądeckie szkoły prowadzą także za-
jęcia wzmacniające kompetencje klu-
czowe m.in. z matematyki i technologii 
informatyczno–komunikacyjnych. Or-
ganizowane są też dodatkowe lektoraty 
języków obcych, uwzględniające słow-
nictwo i terminologię branżową. 

Nieco ponad milion złotych z pie-
niędzy przeznaczonych na projekt to 
wydatki związane z poprawą bazy dy-
daktycznej szkół. Miasto zmoderni-
zowało już i doposażyło m.in. kilka 
specjalistycznych pracowni technolo-
gicznych – komputerowych, gastrono-
micznych, ekonomicznych, praktycz-
nej nauki zawodu.

BIURO PROJEKTU MIASTA NOWY SĄCZ
Nowosądecki Inkubator 
Przedsiębiorczości 
ul. Wyspiańskiego 22, 
33–300 Nowy Sącz
tel. 18 443 88 97 w. 147, 148, 
email: 
sekretariatprojektu@nowysacz.pl

SZKOŁY W PROJEKCIE

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Nowy Sączu

ul. Jagiellońska 84, 
33–300 Nowy Sącz, 
tel.: (018) 442–10–05
e–mail: sekretariat@zsnr1.pl
www.zsnr1.pl

Zespół to Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa nr 1 i V Liceum Ogólnokształcące. Techni-
kum proponuje trzy specjalności: technik żywienia 
i gospodarstwa domowego, technik kucharz i tech-
nik kelner. ZSZ prowadzi klasy dla przyszłych cukier-
ników (3–letnia) i kucharzy małej gastronomii (2 lata).

Pieniądze przeznaczone na realizację projektu „Mo-
dernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” 
umożliwiły m.in. zakup laptopów współpracujących 
z aplikacjami CDN Optima, Symfonia i AutoCAD, a tak-
że doposażenie pracowni gastronomicznej w piekarniki 

elektryczne, okapy kuchenne, zlewozmywaki dwuko-
morowe, zmywarkę, ekspres ciśnieniowy oraz zesta-
wy noży do carvingu. Kurs carvingu to właśnie jedna 
z możliwości nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, 
oferowana w ramach projektu. Prowadzone są także 
m.in. kurs zdobnictwa cukierniczego, kurs prawa jaz-
dy oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Zespół Szkół nr 4 w Nowy Sączu

ul. św. Ducha 6, 33–300 Nowy Sącz
tel.: (018) 443–78–96
fax: (018) 449–60–88
e–mail: zsnr4ns@vp.pl
www.zsnr4.nowysacz.pl

Zespół tworzą VIII Liceum Ogólnokształcące 
i Technikum nr 4, które oferuje dwa kierunki – elek-
tronikę i informatykę.

Dzięki „Modernizacji kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” uczniowie Technikum mogą m.in. 
uzyskać uprawnienia SEP, uprawnienia serwisan-
ta urządzeń elektrycznych, Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych i prawo jazdy, uczą 

się grafiki komputerowej oraz projektowania z uży-
ciem programu AutoCAD. Szkoła przygotowała do-
datkowe lekcje z matematyki oraz zajęcia z tech-
nologii informacyjno–komunikacyjnych i lektoraty 
z zawodowego języka angielskiego.

Projekt to także sprzęt dla szkolnych pracowni. 
W ZS nr 4 wyposażono pracownię komputerową (15 
stanowisk plus tablica interaktywna, projektor, lap-
top i drukarka), a dodatkowo kupiono m.in. projek-
tory multimedialne, telewizory, kamerę, ploter, dy-
gestorium i szafkę na odczynniki, wizualizery, aparat 
fotograficzny i przenośny zestaw nagłaśniający.

Zespół Szkół Samochodowych 
im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu

ul. Rejtana 18, 33–300 Nowy Sącz
tel.: (018) 414–37–11, 
fax: (018) 414–37–31
e–mail: zss.nowysacz@neostrada.pl
www.zss–ns.pl

Technikum nr 8 przygotowuje techników pojazdów 
samochodowych, techników mechaników, techników 

logistyków, techników spedytorów i techników mecha-
troników. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8, w cyklu 
3–letnim, kształci mechaników pojazdów samocho-
dowych, elektromechaników pojazdów samochodo-
wych, blacharzy samochodowych i operatorów ob-
rabiarek skrawających, zaś w 2–letnim: lakierników.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce” uczniowie ZSS mogą 
m.in. uzyskać prawo jazdy kategorii B, nauczyć się 
spawania oraz obsługi wózków jezdniowych i ko-
parko–ładowarki. Mają także okazję poprawić zna-
jomość zawodowych języków obcych (angielski, 
niemiecki, francuski) oraz technologii informacyj-
no–komunikacyjnych (ITC).

Pieniądze z projektu służą też do poprawy bazy 
dydaktycznej. Z tego źródła w 2010 roku sfinan-
sowano na przykład zakup wyposażenia pracowni 
komputerowej (kilkanaście zestawów). W 2011 roku 
wyposażono warsztaty szkolne w sprzęt specjali-
styczny, m.in. czytniki kodów kreskowych, testery 
wtryskiwaczy, tester regulatorów napięcia, tester 
pomp wtryskowych, testery modułów zapłonowych, 
stanowiska diagnostyczne, diagnoskopy, generator 
funkcji, pistolety lakiernicze.

ZDOBĄDŹ Z NAMI ZAWÓD!
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Nowym Sączu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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SZKOŁY W PROJEKCIE

Zespół Szkół Zawodowych 
im. W. Orkana w Starym Sączu

ul. Daszyńskiego 15, 
33–340 Stary Sącz
tel./fax: (018) 446–05–80
e–mail: stszsz@poczta.onet.pl
www.zsz1starysacz.pl

Oferta edukacyjna Zespołu obejmuje Technikum 
Leśne, Technikum Technologii Żywności, Techni-
kum Ekonomiczne, Technikum Ochrony Środowiska, 
Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Or-
ganizacji Usług Gastronomicznych, Technikum Ob-
sługi Turystycznej i Liceum Ogólnokształcące.

Jeszcze w 2010 roku, w ramach projektu „Mo-
dernizacja kształcenia zawodowego w Małopol-
sce” ZSZ im. Orkana kompleksowo wyposażył 
dwie pracownie nauki zawodu. W pracowni ochro-
ny środowiska można korzystać m.in. z aparatu-
ry kontrolno–pomiarowej, dalmierzy, laptopów, 
przenośnego laboratorium, zestawów do uzdat-
niania wody i wykrywania skażeń środowiska, 
szkła laboratoryjnego. Do pracowni dla techników 
leśników kupiono m.in. aparaturę i sprzęt do na-
uki hodowli, urządzania oraz ochrony lasu, dopo-
sażono magazyn narzędzi, a wyjazdy w teren będą 
łatwiejsze dzięki nabyciu Forda Rangera z napę-
dem na cztery koła.

Z organizowanych w ramach projektu zajęć i kur-
sów korzystają przyszli leśnicy i technicy ochrony 
środowiska. Wzmocnieniu kompetencji kluczowych 
służą dodatkowe zajęcia z matematyki, języków ob-
cych zawodowych, przedmiotów przyrodniczych 
oraz nowoczesnych technologii w leśnictwie i ochro-
nie środowiska. Leśnicy podnoszą kwalifikacje za-
wodowe na kursach pilarza i brakarza. Mają oka-
zję do uzyskania prawa jazdy kategorii B oraz B+E 

i wzięcia udziału w wizytach zawodoznawczych, 
także zagranicznych.

Przyszli specjaliści ochrony środowiska uczą się 
m.in. wykorzystania programów komputerowych 
AutoCAD i GIS oraz zapoznają z nowoczesnymi roz-
wiązaniami dotyczącymi odnawialnych źródeł ener-
gii, ujęć i uzdatniania wody, produkcji energii elek-
trycznej, oczyszczania powietrza. Mają też okazję do 
zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Do 2014 roku uczniowie ZSZ w Starym Sączu 
mogą także korzystać z doradztwa zawodowego.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
im. W. Witosa w Nawojowej

33–335 Nawojowa 348
tel.: (018) 445–70–76
e–mail: sekretariat@nawojowa.edu.pl
www.nawojowa.edu.pl

Na Zespół w Nawojowej składają się Technikum 
oraz Policealna Szkoła Rolnicza. Technikum prowa-
dziło nabór do klas siedmiu specjalności: technik 
rolnik, technik hodowca koni, technik architektu-
ry krajobrazu, technik ekonomista, technik infor-
matyk, technik żywienia i gospodarstwa domowe-
go i technik kucharz.

Kursy konserwatora zieleni, ochrony roślin, eks-
ploatacji wybranych maszyn rolniczych, programów 
komputerowych AutoCAD i Photoshop, kucia koni, 
korekcji racic, inseminacji krów, bukieciarstwa, ca-
rvingu, zdobnictwa cukierniczego – to, zorganizo-
wane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”, wybrane propozycje 
podniesienie kwalifikacji i nabycia nowych umie-
jętności kierowane do uczniów z Nawojowej – pię-
ciu specjalności Technikum i słuchaczy Szkoły Poli-
cealnej. Z oferty można korzystać przez cztery lata, 
podobnie jak z dodatkowych zajęć wyrównawczych 
(matematyka, język angielski zawodowy) i rozwijają-
cych (botanika, biologia, mikrobiologia, nowoczesne 

technologie w branżach rolniczej i gastronomicznej) 
oraz praktyk i doradztwa zawodowego. Jest też oka-
zja do uzyskania prawa jazdy kategorii B+E.

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Ma-
łopolsce” w Nawojowej to również możliwość roz-
woju bazy dydaktycznej. W ubiegłym roku za pienią-
dze z projektu wyposażono trzy pracownie: rolniczą 
(kupiono m.in. maszyny – prasę zwijającą, bro-
ny talerzowe, polowe i łąkowe, rozrzutnik obornika 
z nadstawkami, kopaczkę do roślin okopowych, 5–
rzędowy pielnik–obsypnik, a także zwierzęta – trzy 
krowy), architektury krajobrazu (m.in. maszyny 
– kosiarka, rozrzutnik/siewnik nasion, nożyce spali-
nowe, wertykularka, spawarka, półautomat spawal-
niczy, wykaszarka, glebogryzarka, pilarka, betoniarka 
oraz stoły kreślarskie, przyrządy optyczne, satelitar-
ny zestaw pomiarowy, tablica interaktywna i aparat 
fotograficzny) oraz hodowcy koni (m.in. podstawo-
wy zestaw treningowy, kosiarko–rozdrabniacz, zgra-
biarka karuzelowa, przyczepa platformowa, owijarka, 
narzędzia rolnice, odzież i sprzęt ochronny).

Zespół Szkół Zawodowych 
im. św. Kingi w Podegrodziu

33–386 Podegrodzie 170
tel./fax: (018) 445–90–77
www.zszpodegrodzie.pl

Podczas niedawnego naboru placówka propono-
wała trzy kierunki w Technikum (informatyka, ży-
wienie i gospodarstwo domowe oraz budownictwo) 
oraz klasę wielozawodową w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej (m.in. kucharz małej gastronomii, mecha-
nik maszyn i urządzeń drogowych, sprzedawca, bla-
charz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, 
elektryk, fryzjer, krawiec, murarz, piekarz, rolnik, 
stolarz, ślusarz, tapicer). W skład Zespołu wchodzą 
również szkoły dla dorosłych – Liceum Ogólnokształ-
cące i Studium Policealne (technik agrobiznesu).

Z projektu w Podegrodziu korzystają przy-
szli technicy żywienia i gospodarstwa domowego. 

Umiejętności zawodowe mogą rozwinąć podczas 
kursów zdobnictwa cukierniczego, carvingu i bar-
mańskiego. W ramach „Modernizacji kształcenia za-
wodowego w Małopolsce” w szkole – do końca 2014 
roku – prowadzone będą m.in. dodatkowe zajęcia 
z matematyki, języków obcych w zakresie słownic-
twa zawodowego oraz wykorzystywania nowocze-
snych technologii w branży gastronomicznej.

Zespół Szkół Zawodowych 
im. S. Staszica w Grybowie

ul. Armii Krajowej 19, Grybów 
tel./fax: (018) 445–03–56
e–mail: zszgrybow@poczta.onet.pl
www.zszgrybow.pl

Działające w Zespole Technikum kształci w czte-
rech specjalnościach: technik mechanik (obsługa 
i naprawa pojazdów samochodowych), technik eko-
nomista, technik żywienia i gospodarstwa domowe-
go oraz technik kelner. Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa w trybie trzyletnim przygotowuje mechaników 
– monterów maszyn i urządzeń, stolarzy, elektry-
ków i mechaników samochodowych, zaś w dwulet-
nim – kucharzy małej gastronomii i sprzedawców. 
W placówce działa także Liceum Ogólnokształcące 
Uzupełniające (dla absolwentów ZSZ)

W kursach i zajęciach organizowanych w ramach 
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” uczestniczą przyszli technicy kelne-
rzy, technicy żywienia i gospodarstwa domowego 
oraz kucharze małej gastronomii uczący się w ZSZ.

Szkoła przygotowała dla nich m.in. dodatkowe 
zajęcia z matematyki, języka obcego zawodowego 
(angielski, rosyjski, niemiecki) oraz z zakresu mi-
krobiologii i nowoczesnych technologii stosowane 
w branży gastronomicznej. Kwalifikacje zawodowe 
podnoszą podczas kursów carvingu, zdobnictwa cu-
kierniczego i barmańskiego (I stopnia).

Projekt pozwala również na prowadzenie doradz-
twa zawodowego oraz organizację praktyk.

Prawie 6 milionów złotych – to kwo-
ta przeznaczona na realizację projektu 
„Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” w powiecie nowosądec-
kim. Wsparciem objęte są przede wszyst-
kim zawody związane z branżami rolno–
przetwórczą, turystyczno–gastronomiczną 
i gospodarką leśną. 5,2 mln zł to pienią-
dze z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz budżetu państwa, 760 tysięcy 
– wkład własny powiatu.

Z projektu skorzystają uczniowie 9 pla-
cówek, dla których powiat nowosądec-
ki jest organem prowadzącym – Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. W. Orkana 
w Starym Sączu, Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 w Starym Sączu, Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Pawła II w Krynicy Zdroju, Zespołu 
Szkół im. św. Kingi w Łącku, Zespołu 
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego im. W. Witosa w Nawo-
jowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. W. S. Reymonta w Tęgoborzy, 
Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Sta-
szica w Grybowie, Zespołu Szkół Za-
wodowych im. św. Kingi w Podegro-
dziu oraz Zespołu Szkół w Złockiem. 
Dla dwóch z nich – ZSZ im. W. Orka-
na w Starym Sączu i ZSR CKP w Nawo-
jowej realizacja projektu oznacza także 
znaczącą poprawę bazy dydaktycznej. 
W Starym Sączu kompleksowo wypo-
sażono pracownie, w których uczą się 
leśnicy i specjaliści ochrony środowi-
ska, natomiast w Nawojowej – archi-
tektury krajobrazu, rolniczą i hodowcy 

koni. Łączne wydatki na zakup sprzętu 
technicznego i pomocy dydaktycznych 
przekroczą w powiecie nowosądeckim 
650 tysięcy złotych.

Większość pieniędzy z projektu 
przeznaczono oczywiście na szkole-
nia i kursy, które podnoszą kwalifika-
cje zawodowe uczniów i pozwalają im 
na uzyskanie dodatkowych umiejęt-
ności i uprawnień. Wśród propozycji 

przygotowanych przez szkoły powia-
tu sądeckiego są m.in. kursy konser-
watora zieleni, pilarza, brakarza, ob-
sługi programów komputerowych, 
ochrony roślin, eksploatacji maszyn 
rolniczych, kurs kucia koni, bukie-
ciarstwa, inseminacji krów, korekcji 
racic oraz szkolenie dla instruktorów 
rekreacji ruchowej ze specjalności na-
uka jazdy konnej. W ramach projektu 

można także uzyskać prawo jazdy ka-
tegorii B i B+E. 

Projekt kładzie mocny nacisk na 
kompetencje kluczowe – odbywają się 
zajęcia wyrównawcze i rozwijające z ma-
tematyki i nauk przyrodniczych. Ucznio-
wie poznają nowoczesne technologie 
stosowane w rolnictwie, ochronie środo-
wiska i leśnictwie. Uczestniczą w dodat-
kowych lektoratach języków obcych, ze 

szczególnym uwzględnieniem słownic-
twa i terminologii branżowych.

„Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce” daje też okazję do 
praktycznego zaznajomienia się z zawo-
dem i branżą podczas praktyk oraz wi-
zyt zawodoznawczych. Przez cały czas 
trwania projektu prowadzone będzie 
również doradztwo w zakresie rozwo-
ju zawodowego i planowania kariery.

Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosądeckim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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W powiecie gorlickim projekt „Moderni-
zacja kształcenia zawodowego” realizo-
wany jest w 8 placówkach, dla których 
samorząd powiatowy jest organem pro-
wadzącym: Zespole Szkół Technicznych 
im. W. Pola w Gorlicach, Zespole Szkół 
Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gor-
licach, Zespole Szkół nr 1 im. I. Łukasie-
wicza w Gorlicach, Zespole Szkół Ekono-
micznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, 
Zespole Szkół Zawodowych im. S. Wy-
spiańskiego w Bobowej, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Bobowej, Zespole 
Szkół Zawodowych im. św. Królowej Ja-
dwigi w Bieczu oraz Centrum Kształce-
nia Praktycznego i Ustawicznego w Gor-
licach. Łączne wydatki przekroczą 7 
milionów złotych – ponad 6 mln pocho-
dzić będzie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa, reszta 
pochodzi z powiatu.

W ramach projektu zorganizowanych 
zostanie około 90 kursów podnoszą-
cych umiejętności zawodowe i dają-
cych dodatkowe kwalifikacje. Naj-
liczniejsze są te związane z branżami 
gastronomiczną, turystyczną, usługo-
wą i budowlaną. Już w ubiegłym roku 
szkoły powiatu gorlickiego przygo-
towały bardzo bogatą ofertę, w któ-
rej znalazły się m.in. kursy obsługi 
kas fiskalnych, wizażu, komponowa-
nia elementów dekoracyjnych, carvin-
gu, baristyczny, nowoczesnych metod 

przygotowania i podawania zakąsek, 
aranżacji w podawaniu potraw, zakła-
dania i rozliczania firmy turystycznej, 
projektowania i montażu obwodów 
drukowanych, szkolenia informatycz-
ne z zakresu zastosowania programu 
AutoCAD Architecture, kursy prawa 
jazdy, wykorzystania ITC do analizy 
chemicznej, wykorzystania programu 
magazynowego Subiekt wraz z faktu-
rowaniem, programowania sterow-
ników PLC, kursy dające uprawnienia 
SEP i wiele innych. Wszystkie te za-
jęcia będą kontynuowane, a w ofer-
cie pojawią się nowe propozycje – m.
in. kurs kuchni bankietowo–caterin-
gowej, sommelierski, technologii pro-
dukcji cukierniczej, programowania 
i obsługi obrabiarek CNC.

Projekt „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce” mocny 
nacisk kładzie również na kompeten-
cje kluczowe. Uczniowie techników 
i zasadniczych szkół zawodowych 
mogą wziąć udział zarówno w zaję-
ciach wyrównawczych, jak i rozwi-
jających. W szkołach powiatu gor-
lickiego do 2014 roku jest okazja do 
pogłębienia wiedzy z matematyki, 
przedmiotów i technologii związa-
nych z zawodem, informatyką, a także 
poszerzenia umiejętności językowych 
w zakresie słownictwa i terminologii 
zawodowej. Gorlicki ZS nr 1 zapropo-
nował swoim uczniom także trenin-
gi logicznego myślenia z elementa-
mi matematyki, fizyki i przedmiotów 
zawodowych.

Szkoły przygotowały również bo-
gatą ofertę dotyczącą doradztwa edu-
kacyjno–zawodowego. Proponują do-
datkowe przygotowania do egzaminu 
zawodowego oraz wizyty zawodo-
znawcze (95 uczniów z ZSO w Bobo-
wej wzięło na przykład udział w wy-
jeździe zorganizowanym pod hasłem 
„Znam miejsce mojej przyszłej pra-
cy”). Jest również okazja do odwiedze-
nia wystaw i targów, także o charakte-
rze międzynarodowym.

Efekty projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopol-
sce” w powiecie gorlickim to także uno-
wocześnienie bazy dydaktycznej. Część 
pieniędzy przeznaczona jest bowiem na 
uruchomienie nowych bądź doposaże-
nie istniejących pracowni nauki zawodu. 

W powiatowych planach znalazły się 
m.in. pracownie: obsługi konsumen-
ta i usług barmańskich; kosztoryso-
wania, normowania i projektowania; 
maszyn, aparatów i urządzeń elektrycz-
nych; elektrotechniki i elektroniki; ro-
bót tynkarskich techniki komputerowej 
i AutoCADa, instalacji i montażu elek-
trycznego. Większość z nich została już 
uruchomiona i służy uczniom.

BIURO PROJEKTU POWIATU 
GORLICKIEGO
ul. Biecka 3 
38–300 Gorlice
tel. 18 354–87–73
e–mail: projekt.modernizacja@po-
wiatgorlicki.pl, 
edukacją@powiatgorlicki.pl

SZKOŁY W PROJEKCIE

Zespół Szkół Zawodowych 
im. K. Pułaskiego w Gorlicach

ul. Niepodległości 5, 38–300 Gorlice
tel./fax: (018) 353–50–19
e–mail: zszgorlice@poczta.fm
www.zszgorlice.iap.pl

Szkoła kształci w zawodach budowlanych i ga-
stronomicznych. W skład Zespołu wchodzą Techni-
kum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1. W tym 
pierwszym uczą się technicy budownictwa, techni-
cy geodeci i technicy urządzeń sanitarnych, a także 
kucharze, technicy żywienia i gospodarstwa domo-
wego oraz kelnerzy. Nowością jest technik organi-
zacji usług gastronomicznych. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa prowadzi kierunki trzyletnie: technolog 
robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik 
i piekarz oraz dwuletnie: malarz–tapeciarz i kucharz 
małej gastronomii (te ostatnie także w ramach Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej). W placówce 
działa też Technikum Uzupełniające nr 2.

Gorlicki ZSZ w ramach projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce” proponuje 
kilka kursów połączonych z wizytami studyjnymi na 
placach budów. Okazję taką mają uczestnicy szkoleń 
z wykonywania tynków maszynowych – gipsowych 
i sufitów podwieszanych, projektowania wg Euroko-
dów, kosztorysowania z certyfikatem Rodos oraz kursu 
AutoCAD. Dodatkowe umiejętności zawodowe ucznio-
wie z Gorlic zdobywają też podczas kursów: produk-
cji pralin i czekoladek, marcepanu, karmelu, dekoracji 
tortów i ciast, carvingu, barmańskiego, baristycznego, 
kuchni włoskiej, kuchni francuskiej, sommelierskiego, 
przygotowywania deserów talerzowych lub wykorzy-
stywania ryb i owoców morza. W szkole można uzy-
skać prawo jazdy i nauczyć się programu do projek-
towania architektonicznego i budowlanego ArchiCAD.

Wiedza zawodowa pogłębiana jest również pod-
czas dodatkowych zajęć z: technologii budownictwa, 

kosztorysowania i konstrukcji budowlanych, tech-
nologii produkcji cukierniczej, technologii gastro-
nomicznej z towaroznawstwem oraz obsługi konsu-
menta. Zorganizowano także zajęcia wyrównawcze 
z języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego 
(z wykorzystaniem terminologii zawodowej). Do 2014 
roku można też korzystać z doradztwa zawodowego. 

ZSZ im. K. Pułaskiego dzięki projektowi wzbogacił się 
o dwie pracownie – obsługi konsumenta i usług bar-
mańskich (wyposażenie to m.in. zestaw mebli barowych 
wraz z akcesoriami, sprzęt agd, telewizor z odtwarza-
czem dvd, laptop) oraz kosztorysowania, normowania 
i projektowania (uczniowie mają do dyspozycji m.in. ta-
blicę interaktywną z rzutnikiem, laptopy, drukarkę lase-
rową A3, dalmierz, skaner, stereoskopy zwierciadlane, 
makiety domu jednorodzinnego). Łączny koszt – ponad 
140 tys. złotych. Wkrótce uruchomiona zostanie kolejna 
– pracownia robót tynkarskich.

Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Gorlicach

ul. 11 Listopada 43, 
8–300 Gorlice
tel.: (018) 353–56–10
fax: (018) 353–76–09
e–mail: ckpiu.gorlice@gmail.com
www.ckpiu.gorlice.pl

Gorlickie Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego to zespół placówek umożliwiają-
cych uzupełnienie i poszerzenie umiejętności za-
wodowych oraz wiedzy ogólnej. Prowadzi kształce-
nie praktyczne w trzech podstawowych branżach: 
elektrycznej, mechanicznej i samochodowej, ale 
także w innych zawodach, zleconych przez organ 
prowadzący, którym jest powiat gorlicki.

Podstawowym celem Centrum jest realizacja za-
dań z zakresu przygotowania zawodowego młodzie-
ży i dorosłych, wynikających z programów naucza-
nia. CKPiU oferuje także kursy zawodowe.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia za-
wodowego w Małopolsce” na różnego rodzaju dzia-
łania oraz modernizację bazy szkoleniowej gorlickie-
go Centrum przeznaczone zostanie ok. 1,3 miliona 

złotych. Pieniądze te pozwalają m.in. na przeprowa-
dzenie kursów spawania metodą MAG dla ok. 280 
uczniów (kilkudziesięciu odbyło je już w ubiegłym 
roku) oraz metodą TIG dla 30. Po ukończeniu zajęć ich 
uczestnicy uzyskają kwalifikacje spawalnicze, a więc 
praktycznie drugi zawód. Warto dodać, że akcesoria 
i materiały spawalnicze zakupiono także za pienią-
dze przeznaczone na projekt. Z kolei 45 uczniów bę-
dzie mogło odbyć kurs kierowcy wózka jezdniowego.

Realizacja projektu w przypadku CKPiU w Gor-
licach to również poważna modernizacja bazy. Już 
na początku tego roku w placówce otwarto nowo-
czesne pracownie – maszyn, aparatów i urządzeń 
elektrycznych oraz elektrotechniki i elektroniki. Ich 
urządzenie i wyposażenie kosztowało łącznie ponad 
280 tys. złotych. A to nie koniec. Wkrótce w Centrum 
uruchomiona zostanie kolejna pracownia – technik 
komputerowych i AutoCADa.

Zespół Szkół Zawodowych 
im. S. Wyspiańskiego w Bobowej

ul. Grunwaldzka 10, 38–350 Bobowa
tel./fax: (018) 351–40–31
e–mail: sekretariat@zsz.bobowa.pl
www.zsz.bobowa.pl

Szkoła kształci techników informatyków (spe-
cjalności: grafika komputerowa i zarządzanie baza-
mi danych), techników usług pocztowych i teleko-
munikacyjnych, techników ekonomii (specjalność: 
bankowość), techników pojazdów samochodowych 
i techników obsługi turystycznej. Nową propozy-
cją jest technik usług fryzjerskich. W dwuletniej Za-
sadniczej Szkole Zawodowej uczą się przyszli sprze-
dawcy, a oferta rekrutacyjna na przyszły rok szkolny 
obejmowała też zawód posadzkarza.

W skład Zespołu wchodzą także Technikum Uzu-
pełniające oraz Szkoła Policealna.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia za-
wodowego w Małopolsce” uczniowie ZSZ w Bieczu 
mogą ukończyć kurs spawania (metody MAG i TIG), 
kursy ECDL i ECDL CAD (Europejski Certyfikat Umie-
jętności Komputerowego Wspomagania Projekto-
wania) oraz uzyskać prawo jazdy kategorii B. Szkoła 

zorganizowała dodatkowe zajęcia z zawodowego języ-
ka angielskiego i ITC (wyrównawcze) oraz matematyki.

Przez cztery lata można korzystać z doradz-
twa edukacyjno–zawodowego, obejmującego tak-
że działania indywidualne.

W planach jest przeprowadzenie, w ramach pro-
jektu, pozaszkolnych praktyk zawodowych oraz wy-
jazd szkoleniowy na Giełdę Papierów Wartościowych.

Zespół Szkół Zawodowych 
im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu

ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38–340 Biecz
tel./fax: (013) 447–10–23
e–mail: zszbiecz@o2.pl
www.zszbiecz.neostrada.pl

Oferta bieckiego ZSZ obejmuje kilkanaście za-
wodów. Na poziomie Technikum placówka kształ-
ci w specjalnościach: technik ekonomista, tech-
nik handlowiec, technik informatyk, technik 
hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, tech-
nik pojazdów samochodowych, technik mecha-
nik (spawalnictwo) i technik organizacji usług 
gastronomicznych. W Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej umiejętności zdobywają przyszli ślusarze, 
mechanicy pojazdów samochodowych, cukier-
nicy, fryzjerzy i stolarze.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego” uczniowie z Biecza mogą podnosić 
kwalifikacje podczas kursów ECCC (Europejski Cer-
tyfikat Kompetencji Informatycznych), obsługi kas 
fiskalnych, kelnerskiego, barmańskiego i spawania 
metodą MAG, poznają też system oprogramowania 
hotelowego Chart. Oferta ta zostanie uzupełniona 
o kurs „wizaż i stylizacja”. 

W szkole do 2014 roku można skorzystać z do-
radztwa edukacyjno–zawodowego, w zakresie pla-
nowania i rozwoju kariery. Przez taki sam okres 
prowadzone będą dodatkowe lektoraty języków nie-
mieckiego i angielskiego (wyrównawcze i rozwijają-
ce w zakresie słownictwa i terminologii branżowej) 
oraz zajęcia poszerzające wiedzę na temat nowo-
czesnych technologii informatycznych w hotelar-
stwie i gastronomii.

Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Około 90 kursów umożliwiających na-
bycie nowych umiejętności i uprawnień 
oraz poszerzenie kwalifikacji w zdobywa-
nym zawodzie – to oferta szkół powia-
tu limanowskiego, przygotowana w ra-
mach projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”. Niezależ-
nie od szkoleń zawodowych, prowadzo-
ne są zajęcia wyrównawcze i rozwijają-
ce m.in. z matematyki, fizyki, technologii 
informatycznych oraz języków obcych 
(w zakresie słownictwa i terminologii 
branżowej). Całości dopełnia doradz-
two zawodowe, nauka przedsiębiorczo-
ści i sztuki negocjacji, wizyty zawodo-
znawcze oraz poprawa bazy dydaktycznej 
szkół. Wszystko po to, by ich absolwenci 
znaleźli na rynku pracy satysfakcjonują-
ce ich miejsce.

Działania związane z realizacją pro-
jektu w powiecie limanowskim kosz-
tować będą ponad 5,4 miliona zło-
tych. Samorząd wyłoży nieco ponad 
690 tysięcy, reszta to wsparcie z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i bu-
dżetu państwa. Okazję do podniesienia 
kwalifikacji zawodowych i wzmoc-
nienia kompetencji kluczowych mają 
uczniowie pięciu szkół, dla których 
powiat jest organem prowadzącym: 
Zespołu Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego 

w Limanowej, Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Limanowej, Zespołu Szkół 
Techniczno– Informatycznych im. św. 
Antoniego z Padwy w Mszanie Dolnej, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. inż. J. Marka w Mszanie Dolnej 
oraz Zespołu Szkół w Szczyrzycu. We 
wszystkich przypadkach projekt ad-
resowany jest do uczniów techników 
i zasadniczych szkół zawodowych.

W powiecie limanowskim naj-
większy wybór mają młodzi lu-
dzie zainteresowani branżami 

gastronomiczno–turystyczną i in-
formatyczno–elektroniczną. Szero-
ka oferta dotyczy jednak także usług, 
budownictwa i zawodów związanych 
z mechaniką i mechatroniką. Część 
szkoleń pozwala na zdobycie nowych 
umiejętności, inne mają charakter spe-
cjalistyczny, związany bezpośrednio ze 
zdobywanym zawodem. Dzięki pro-
jektowi, w szkołach można się nauczyć 
m.in. kosztorysowania, obsługi progra-
mów finansowo–księgowych i handlo-
wych, zagospodarowywania terenów 
zielonych, aranżacji i dekoracji wnętrz, 

montażu rusztowań, carvingu, organi-
zacji turystyki i rekreacji, programo-
wania sterowników, cięcia plazmowe-
go, spawania, rysunku technicznego, 
obsługi obrabiarek numerycznych, kas 
fiskalnych oraz instalacji i urządzeń 
elektrycznych. Organizowane są też 
kursy kosmetyczne, fryzjerskie, kel-
nerskie, barmańskie. Można uzyskać 
europejski certyfikat kompetencji in-
formatycznych i zdobyć prawo jazdy.

Związane z projektem wydatki na 
doposażenie szkół powiatu limanow-
skiego to ponad 680 tysięcy złotych. Pie-
niądze te przeznaczono przede wszyst-
kim na sprzęt techniczny i dydaktyczny 
do pracowni: obsługi konsumenta, ho-
telarskiej, kosztorysowania i techniki 
budowlanej, ekonomicznej, gastrono-
micznej, elektrycznej, informatycznej, 
samochodowej, spawalniczej, budowla-
nej, dydaktycznej sali bankietowej oraz 
szkolnych warsztatów.

BIURO PROJEKTU POWIATU 
LIMANOWSKIEGO
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Limanowej
ul. Reymonta 3
34–651 Limanowa
tel. 18 337–61–47 wew.153
e–mail: cku.projekt@gmail.com

SZKOŁY W PROJEKCIE
Zespół Szkół nr 1 w Limanowej

ul. J. Piłsudskiego 81, 34–600 Limanowa
tel./fax (018) 337–17–60
www.zsnr1.limanowa.pl

Zespół prowadzi Technikum kształcące tech-
ników ekonomistów, techników budownictwa, 
techników hotelarstwa, techników handlowców 
i kelnerów oraz techników organizacji usług ga-
stronomicznych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
w ZS nr 1 przygotowuje murarzy (nauka przez 3 
lata) i sprzedawców (2 lata). Prowadzi także klasy 
wielozawodowe: w cyklu trzyletnim m.in. – pie-
karz, stolarz, fryzjer, elektryk, wędliniarz i cukier-
nik, w cyklu dwuletnim m.in. – kucharz małej ga-
stronomii, lakiernik i posadzkarz. W strukturze 
Zespołu działa również Liceum Ogólnokształcące.

Kosztorysowanie i normowanie, obsługa kas fi-
skalnych, obsługa programów handlowych i pro-
gramów finansowo–księgowych, badania towa-
roznawcze, utrzymanie obiektów budowlanych, 
wyposażenie techniczne obiektów, umiejętności 
murarsko–tynkarskie, savoir vivre, carving, obsługa 
gości hotelowych, prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej – tego wszystkiego można się nauczyć 
w ZS nr 1 w Limanowej na kursach prowadzonych 
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia za-
wodowego w Małopolsce”. Z czasem ta oferta po-
szerzy się jeszcze o szkolenia kelnerskie, barmań-
skie i kurs rysunku technicznego. 

Projekt pozwoli również na zorganizowanie, 
do roku 2014, dodatkowych zajęć z zawodowego 
języka obcego, technologii informatycznych oraz 
arytmetyki i statystyki gospodarczej. Pomocą słu-
żą uczniom także doradcy zawodowi.

W ramach doposażenia placówek, za pienią-
dze przeznaczone na realizację projektu, Zespół 
z Limanowej kupił w tym roku sprzęt i pomoce 
dydaktyczne do pięciu pracowni: obsługi konsu-
menta (m.in. meble, naczynia, sztućce i szkło), 
hotelarskiej (m.in. meble i laptopy), kosztoryso-
wania i techniki budowlanej (m.in. komputery, 
tablica interaktywna oraz przyrządy miernicze 
i geodezyjne), ekonomicznej (laptopy, komputer, 

tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne) 
oraz gastronomicznej (m.in. zestawy przyborów 
kuchennych, zestawy do carvingu, zmywarka, 
meble, laptop i drukarka).

Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Limanowej

ul. Zygmunta Augusta 8
tel./fax: (018) 337–26–02
e–mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl
www.zstio.edu.pl

Działające w Zespole Technikum oferuje czte-
ry specjalności: technik informatyk, technik me-
chanik, technik elektryk i technik pojazdów sa-
mochodowych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształci mechaników pojazdów samochodowych, 
elektryków, elektromechaników pojazdów samo-
chodowych, blacharzy samochodowych i opera-
torów obrabiarek skrawających. Prowadzi również 
klasę wielozawodową dla uczniów–pracowników 
młodocianych. W skład Zespołu wchodzi także Li-
ceum Ogólnokształcące.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce” w szkole można uzy-
skać Europejski Certyfikat Kompetencji Informa-
tycznych (poziom B lub C) w zakresie edycji doku-
mentów ITM2, obliczeń arkuszowych ITM3, grafiki 
biznesowej ITM8, programowania CSM1 i bazy da-
nych ITM4. Można się nauczyć spawania różny-
mi metodami, cięcia plazmowego, wykorzystania 
programu AutoCAD, programowania sterowni-
ków PLC, obsługi i naprawy instalacji i urządzeń do 
1kV, budowy i eksploatacji nowoczesnych instala-
cji elektrycznych, uzyskać prawo jazdy.

Projekt pozwala również na wzmocnienie kom-
petencji kluczowych i zdobycie dodatkowej wiedzy 
ogólnej. W Zespole organizowane są zajęcia z alge-
bry z elementami logiki, przedsiębiorczości, zawo-
dowego języka obcego, wykłady z elementów ma-
tematyki wyższej oraz laboratoria wykorzystania 
matematyki i fizyki w procesach technologicznych 
i wytwórczych branży elektrycznej i mechanicz-
nej. Prowadzone jest także doradztwo zawodowe.

Już w ubiegłym roku limanowski Zespół, za 
pieniądze przeznaczone na projekt, wyposażył 

pięć pracowni nauki zawodu: elektryczną (m.in. 
zestaw stanowisk laboratoryjnych do progra-
mowania sterowników PLC), informatyczną (16 
komputerów, 2 laptopy, projektor, drukarka lase-
rowa), samochodową (m.in. oscyloskop, tacho-
metr, mierniki, cęgi, przewody, testery, czujni-
ki, narzędzia i przyrządy precyzyjnego pomiaru), 
warsztat samochodowy (m.in. prasa hydraulicz-
na, opalarka, próbniki ciśnienia sprężania i oleju, 
czujnik zegarowy, mierniki, zestaw do wymiany 
płynu hamulcowego, narzędzia i przyrządy) oraz 
warsztat mechaniczny (m.in. spawarka do two-
rzyw, reduktor i palnik acetylenowo–tlenowy, ze-
stawy gwintowników, zestawy narzędzi, imadła). 
Kupiono także przyrządy pomiarowe, w tym mi-
kroskop metalograficzny z kamerą cyfrową oraz 
urządzenie do analizy drgań i wyważania.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. J. Marka w Mszanie Dolnej

ul. J. Marka 2, 
34–730 Mszana Dolna
tel. (018) 331–01–35
e–mail: zsp@mszana.com.pl
www.zspmszana.iap.pl

Technikum ZSP w Mszanie Dolnej proponuje 
cztery specjalności: technik ekonomista, tech-
nik agrobiznesu, technik hotelarstwa oraz tech-
nik żywienia i gospodarstwa domowego.

Realizacja projektu „Modernizacja kształ-
cenia zawodowego w Małopolsce” umożliwia 
uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji 
na kursach barmańskim, kelnerskim, carvin-
gu, obsługi programów finansowo–księgowych 
i obsługi kasy fiskalnej. Będą one prowadzone 
do roku 2014. Przez cały ten czas będzie także 
okazja do uzyskania porad dotyczących wyboru 
drogi zawodowej oraz poprawy znajomości ję-
zyków obcych w zakresie słownictwa i termi-
nologii zawodowej.

W ramach projektu Zespół wyposażył, służącą 
do nauki zawodu, salę bankietową. Kupiono m.in. 
meble, ekspres ciśnieniowy, naczynia, sztućce, ob-
rusy, zestawy do carvingu i fondue oraz pomocnik 
kelnerski. Do Mszany trafiły również kasy fiskalne, 
wykorzystywane podczas kursu ich obsługi.

Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie limanowskim

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mało-
polsce” realizowany jest nie tylko przez placówki będące 
pod kuratelą samorządu powiatowego, ale także Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej, prowa-
dzony przez Marię Szkarłat.

W limanowskim ZSOiZ przygotowana została oferta dla 
uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. 
Obejmuje ona zarówno kursy podnoszące kwalifikacje, 
jak i zajęcia ukierunkowane na wzmocnienie kompe-
tencji kluczowych. Jest możliwość zdobycia prawa jaz-
dy i uprawnień SEP, nauczenia się obsługi koparko–łado-
warki i wózka widłowego, poznania zasad prowadzenia 
uproszczonej formy ewidencji księgowej. Nowych umie-
jętności można się nauczyć podczas kursów: sprzedawcy 
(z obsługą komputera i kasy fiskalnej), kosmetycznego, 
projektowania wnętrz i barmańskiego. W ramach pro-
jektu zorganizowane zostaną również specjalistyczne 
praktyki dla uczniów technikum, staże oraz szkolenia 
z grafiki komputerowej i stylizacji paznokci.

Wzmocnieniu kompetencji kluczowych służą m.in. 
zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz wyrównaw-
cze i rozwijające z języka angielskiego. W tych ostatnich 
dużą wagę przywiązuje się do terminologii branżowej. 

Realizacja projektu przez limanowski ODiDZ 
kosztować będzie prawie 940 tysięcy złotych. Gros 
tej kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i budżetu państwa. Nieco ponad 100 tysięcy 
przeznaczono na doposażenie szkoły. Już w ubiegłym 
roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych wyposażył pracownię informatyczną (15 sta-
nowisk), kupiono też tablice interaktywną i urzą-
dzenia wielofunkcyjne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Limanowej

ul. Jana Pawła II 42A, 
34–600 Limanowa
tel.: (018) 337–18–86
www.ekonomik.limanowa.edu.pl

W Zespole działają Technikum (logistyki, budowlane 
i ekonomiczne o specjalności rachunkowość) oraz Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa, która kształci sprzedawców i prowa-
dzi klasy wielozawodowe (2–letnia: kucharz, posadzkarz; 3–
letnia: murarz, ślusarz, fryzjer, piekarz, cukiernik, blacharz 
samochodowy, elektryk, ślusarz–spawacz i inne).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Rozmaitości

Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

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

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

–  11 LEKARZY: RODZINNI, PEDIATRZY, 
INTERNI CI

– GABINET ZABIEGOWY
– PUNKT SZCZEPIE
–  PROGRAM PROFILAKTYCZNY

chorób uk adu kr enia

Ponadto wiadczy us ugi 
komercyjne w zakresie:

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

tel. 18 540 77 55

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

oferuje mo liwo  fototerapii
skutecznej w leczeniu:

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

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

Istnieje równie  mo liwo  
PUVA–terapii (fotochemioterapii)

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

Zapraszamy

Poradnia 
dermatologiczna

R E K L A M A

 „Ona umie tak słuchać, że ludzie 
bezradni albo niezdecydowani 
nagle dobrze wiedzą, czego chcą. 
Albo, że nieśmiali nagle czują się 
swobodnie i odważnie” Michael 
Ende „MOMO” 

Witaj Drogi Rodzicu
Czy znalazłeś taką osobę, przy 

której czujesz się wysłuchany, zro-
zumiany, swobodny i przy której 
rodzą się nowe pomysły? Może to 
być ktoś bliski Ci z rodziny, tera-
peuta lub jeszcze ktoś inny. Jeże-
li nie, to najwyższa pora abyś po-
szukał takiej osoby. To może pomóc 
w odzyskaniu sił, cierpliwości do 
dzieci, nabrania dystansu do pro-
blemów, które Cię przerastają.

Jeżeli przez ten tydzień próbo-
wałeś być empatycznym rodzicem, 
a mimo tego, dalej jesteś nieza-
dowolony z zachowania swoich 
dzieci, to sygnał, że zacząć trzeba 

od siebie. Przyszła pora abyś to, 
czego się nauczyłeś, zaczął stoso-
wać względem siebie. A więc spró-
buj być empatycznym dla same-
go siebie:

Uważnie wsłuchaj się we własne 
uczucia, uświadom sobie je i wy-
raź je – nie raniąc innych ani sie-
bie, spróbuj nazwać uczucia, któ-
re pojawiły się w Tobie w związku 
z zaistniałą sytuacją, np. możesz 
powiedzieć do dziecka: „Czuję się 
bezradny i bezsilny, kiedy widzę 
nieposprzątany pokój, pomimo 
moich próśb”;

 Nie poddawaj sie nastrojom 
dzieci, lecz dystansuj się do ich hu-
moru. Na krzyk dziecka i ubliżanie 
Ci, zareaguj konkretnie, np.: „Ka-
siu, możesz powiedzieć mi o swojej 
złości, ale nie możesz mi ubliżać”;

Wykorzystaj metody radzenia 
sobie z frustracją, złością, bezrad-
nością, sprawdzone przez innych, 
np. w sytuacji dużego napięcia 

w rodzinie wyjdź z domu i ochłoń, 
odreaguj, idź na basen, zakupy, do 
kościoła. Pamiętaj, że nie chodzi 
o to, aby powstrzymywać złość, 
ale o to, aby wyładować ją stopnio-
wo, a nie w jednym wielkim wy-
buchu. Nawet bardzo silny gniew 
można wyrazić bez ubliżania dru-
giemu człowiekowi, w ten sposób 
czynimy bardziej ludzkimi swo-
je uczucia. 

Przeprowadź wewnętrzny mo-
nolog, w którym spróbujesz na-
zwać, co takiego Cię zdenerwowało 
albo doprowadziło do bezsilności, 
co mógłbyś teraz powiedzić do oso-
by, która Cię zraniła (wypowiedź 
zaczynając od „ja” – nazwij swo-
je uczucie, np. mówisz w myślach 
– ależ ja czuję się odrzuconay, po-
minięty, zlekceważony, itp.), ale 
też określ oczekiwania. Do dziec-
ka, które spóźnia się z podwórka na 
obiad, możesz powiedzieć wprost: 
„Złości mnie, kiedy spóźniasz się na 
obiad. Oczekuję, że będziesz przy-
chodził punktualnie”;

Znajdź miejsce, w którym po-
czujesz sie bezpiecznie i przyjemnie.
Z praktyki

Zamiast mówić do dzieci:
„Znowu nie nakarmiliście ka-

narka, nie można na was polegać, 
jesteście nieodpowiedzialni”

Powiedz:
„Kiedy proszę kilka razy, żeby-

ście nakarmili chomika i wciąż je-
stem lekceważony, to wpadam we 
wściekłość. Sam nakarmię to stwo-
rzenie, ale jestem wściekły, że mu-
szę robić to, co należy do waszych 
obowiązków”.
Zamiast narzekać:

„Dlaczego ja mam dzieci, które 
ciagle bałaganią. Mam was dość!”. 
Powiedz:

„Jestem bardzo zdenerwowany, 
kiedy widzę porozrzucone ubrania 
w pokoju”. 
Zadanie domowe:

Załóż zeszyt i zapisuj w nim 
uczucia, które Ci towarzyszyły 
w każdym dniu. Po tygodniu po-
rozmawiaj z kimś zaufanym, od-
szukaj te uczucia, które najczęściej 
się powtarzały, nazwij sytuacje, 
które wywoływały te uczucia.

Symbol – w widocznym miejscu 
postaw swoje zdjęcie – ważne abyś 
był na nim uśmiechnięty.

Bądź wytrwały i dobry dla siebie!
Napisała: HALINA CZERWIŃSKA

Autorka jest edukatorem 
i pedagogiem w Zespole Pomocy 

Psychologiczno–Pedagogicznej „Ostoja” 
w Nowym Sączu. Od 13 lat prowadzi 

projekt Szkoła dla Rodziców.

LEKCJA 4

„Co mogę zrobić 
dla siebie aby rodzinie 
żyło się lepiej?”

WAKACYJNA SZKOŁA 
DLA RODZICÓW Z DTS 

Grawitująca siła 
spokoju
Walka o wyborcze jedynki do złudzenia przy-
pomina bijatykę o tzw. bloczek przy okienku 
do lekarskiej rejestracji. Od niego zależy bo-
wiem czy do upragnionego doktora dosta-
niemy się jeszcze przed śniadaniem czy też 
pilnując kolejki, możemy poprosić wnusia 
o przyniesienie obiadu w menażkach. Swe-
go czasu ułożono przemyślny w swej chy-
trości plan, polegający na wprowadzeniu do 
obiegu karteczek opatrzonych cyfrą zero. 
O ile bowiem pozostałe numerki występowa-
ły w liczbie pojedynczej (choć nie zawsze ko-
lejnej), o tyle zerówek, uprawniających do 
wejścia w każdej chwili, było znacznie więcej. 
Żeby było śmieszniej, nikt nie wiedział do-
kładnie ile tak naprawdę ich jest. Niniejszym 
podpowiadamy (i czynimy to za zupełną dar-
mochę), by wzorem przykładów, słusznie 
sprawdzonych, wszyscy kandydaci na posłów 
wystartowali z zerówką. Natomiast o tym, 
czy będzie to 01, 02, 03, itd. niechaj jak 
w starożytnych Atenach, uchodzących wszak 
za ojczyznę demokracji, zdecyduje ślepy los. 
Może właśnie wtedy okaże się, że ów przypa-
dek, niczym jabłko spadające na łeb medytu-
jącego Newtona, spowoduje odkrycie kogoś 
naprawdę genialnego? W każdym razie jeste-
śmy nad podziw spokojni, że gorzej na pewno 
nie będzie. (JARO)

SMS
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Opinie

Od 
lat wie-
lu ob-
serwu-
ję (fakt, 
że wy-
rywko-

wo) Festiwal Muzyki Dawnej w Sta-
rym Sączu, co zawdzięczam nie tylko 
swojej głębokiej wrażliwości (mhm!), 
ale i własnej małżonce. Ona to właśnie 
przez długie lata zapowiadała koncer-
ty kolejnych edycji, a ja – korzystając 
z okazji – uczestniczyłem w mniej lub 
bardziej udanych misteriach. Zmienia-
li się dyrektorzy artystyczni festiwalu, 
zmieniał się repertuar, nie zmieniały 
się natomiast ogólna formuła impre-
zy i miejsca koncertów. Były to przede 
wszystkim kościoły: św. Elżbiety i św. 
Trójcy. Do tego roku. Po latach oczeki-
wania na placówkę kulturalną z praw-
dziwego zdarzenia Stary Sącz doczekał 
się odnowionego w sposób imponujący 
budynku „Sokoła”. Obiekt, w porów-
naniu z nowosądeckim imiennikiem, 
wydaje się może skromny, bardziej 
kameralny, ale i tak jest bardzo funk-
cjonalny, na miarę nowych czasów. 
Stwarza to (nie tylko festiwalowi) zu-
pełnie nowe możliwości. Wykorzystał 
to dyrektor artystyczny tegorocznej 
edycji SFMD, Andrzej Citak, zaprasza-
jąc między innymi Krakowską Operę 
Kameralną ze spektaklem „Livietta e 
Tracollo” Pergolesiego. Taka forma ar-
tystyczna (opera buffo) z oczywistych 
powodów w murach świątyni byłaby 
nie do pomyślenia. Miałem to szczę-
ście, że uczestniczyłem w uroczystości 
125–lecia urodzin wielkiej pieśniarki, 
starosądeczanki – Ady Sari. Wystąpi-
li z tej okazji: Kamila Kułakowska (so-
pran), Szymon Komasa (baryton) oraz 
świetny pianista, akompaniator – Bar-
tłomiej Wezner. Koncert był trochę 
nierówny: Szymon Komasa, obdarzo-
ny nie tylko pięknym barytonem, ale 
i znakomitym vis comica, kupił so-
bie publiczność od razu, równie mło-
da jak on, Kamila, takiego odbioru już 
nie miała, śpiewając momentami nie-
czysto, nie sięgając górnych dźwięków 
albo sięgając ich z wyraźnym trudem. 
Można by przewrotnie powiedzieć, że 
tego wieczoru nie miała dobrego dnia. 

Na pewno clou programu był jed-
nak wspomniany wcześniej spektakl. 
Jak wiadomo opera buffo ma swo-
ich wielkich admiratorów, ma i za-
gorzałych przeciwników. Nawet jeśli 
zgodzić się z tymi ostatnimi, że trą-
ci ona nieco naftaliną, to poszukanie 
na nią ciekawego, oryginalnego spo-
sobu, gwarantuje i wzruszenia, i do-
brą zabawę. Krakowscy artyści zrobili 
bardzo efektowny zabieg rewitaliza-
cyjny, uciekając się do środków pro-
stych, ale bardzo skutecznych: do 
groteski, parodii, a nawet kabare-
tu. Takie przerysowania formy pod-
parte niezłym aktorstwem, no i in-
trygą ciut nieprzyzwoitą, pozwoliły 
stworzyć widowisko atrakcyjne na-
wet dla malkontentów. Trzeba przy-
znać, że tegoroczna oferta Festiwalu 
była bardzo interesująca. Nie widzia-
łem wszystkich koncertów, ale kilka 
z nich było wyjątkowej urody. Dosko-
nały był hiszpański zespół Tercia Re-
alidad, świetne było Collegium Zie-
leński, które pod batutą wieloletniego 
dyrektora SFMD, Stanisława Gałoń-
skiego, zaprezentowało Offetoria 
i Communiones trochę zapomniane-
go i trochę niedocenianego polskiego 
kompozytora Mikołaja Zieleńskiego, 
który swoje dzieło wydał w Wene-
cji dokładnie 400 lat temu. W słowie 
wstępnym wybitny dyrygent stwier-
dził wręcz, że Zieleński to największy 
kompozytor polski przed Chopinem. 
Jest to oczywiście teza do dyskuto-
wania przez muzykologów, ale sko-
ro mówi to ktoś taki jak Stanisław 
Gałoński, opinii tej nie wolno lek-
ceważyć. Efektowne było zwieńcze-
nie festiwalowych prezentacji. W nie-
zwykle kolorowym i egzotycznym dla 
Europejczyków koncercie, zespół wy-
kładowców i studentów Drum Mu-
sic Ensemble Uniwersytetu Muzycz-
nego w Xian (Chiny) zaprezentował 
starożytną muzykę ludową zarówno 
Xian jak i innych regionów prowin-
cji. W sumie udany festiwal, imponu-
jąca oferta, a jeśli się czegoś czepiać, 
to tylko szczegółów pozaartystycz-
nych. Nie widzę potrzeby roztrząsa-
nia tych kwestii w tak krótkiej formie 
jak felieton, tym bardziej, że Andrzej 
Citak pewnie sam wie najlepiej, co 
w kolejnych edycjach powinien zro-
bić albo raczej, czego robić nie powi-
nien. A Sokół? Sokół wzleciał za spra-
wą radnych Starego Sącza i „Harnasia 
Nizinnego” Mariana Cyconia, któ-
ry wie, komu dutki odebrać i na co je 
przeznaczyć. Dawaj Harnasiu jak naj-
więcej na kulturę, bo jak mówi przy-
słowie: Mądry, kto z kulturą trzyma. 
Z chama pożytku ni ma.

„S 
toją, psio-
czą, przekli-
nają i na korki 
wciąż nadają” 
– tak w skró-
cie wygląda 

jazda po „Nowemu” Sączu. Aut przy-
bywa, dróg ubywa, bo co chwila któraś 
w remoncie, któraś wyłączona z powo-
du dziur, uszkodzeń, objazdów, a jak 
już asfalt dobry, to się okazuje, że chło-
paki z wodociągów zeszli do podzie-
mia i coś tam majsterkują. O tym, czym 
może się skończyć przesilenie w ulicz-
nym zawale pośrodku upalnego lata 
opowiada głośny film pt. „Upadek” 
z Michaelem Douglasem w roli głów-
nej. Zdesperowany gość najpierw wy-
szedł z samochodu, a potem z siebie. 
Następnie w morderczym szale od-
reagował swą frustrację na przypad-
kowo spotkanych ludziach. Niestety 
koniec filmu był również końcem bo-
hatera lub na odwrót. Jak kto woli. My 
zaś powinniśmy wziąć przykład z wy-
luzowanych i praktycznych Meksy-
kanów, którym na ogół nigdzie się nie 
spieszy, a najświętszym słowem pozo-
staje „maniana”, znaczy jutro. Ponie-
waż stolica Meksyku – Meksyk (praw-
da, że nieskomplikowane) liczy prawie 
tyle mieszkańców, co cała Polska, wpa-
dli ci oni na pomysł, że auta z reje-
stracjami nieparzystymi będą jeździć 
w nieparzyste dni miesiąca, a z parzy-
stymi w dni parzyste. Ponadto w swo-
im olśnieniu używają prawie wyłącznie 
dróg jednokierunkowych, co zwięk-
szyć ma ich przepustowość. I pomyśleć 
ile zalet w podobnym rozwiązaniu by-
łoby także dla nas. Po pierwsze: ogra-
niczylibyśmy ilość samochodów, czyli 
poprawili przelotowość arterii. Po dru-
gie: zaoszczędzilibyśmy sporo (przy-
najmniej o połowę) benzyny oraz pie-
niędzy. Po trzecie wreszcie, dalibyśmy 
odetchnąć przyrodzie, a kto wie, może 
na klombach i wysepkach pojawiłyby 

się z czasem plantacje ekologicznych 
ogórków i pomidorów. Ktoś zaraz się 
obruszy i powie, że do pracy i tak trze-
ba dojechać. Oczywiście, a zarazem po 
trzecie: z sąsiadem. Dzięki temu nie bę-
dziemy przewozić w pojedynkę powie-
trza, a ponadto wpłynie to dodatnio na 
poziom naszej społecznej integracji.

Natomiast na „przy–Popradziu” 
procesy zjednoczeniowe mają się jak 
w czeskim filmie pt. „Nikt nic nie 
wie”. Przypomnijmy więc co nieco. 
W czasach zamierzchłego realsocja-
lizmu i permanentnych niedoborów 
współpraca transgraniczna przybie-
rała iście kuriozalne formy. Choć Cze-
cho–Słowacy skutecznie skolekty-
wizowali swoje rolnictwo i zaczęli 
przymierać głodem, nawet z pusty-
mi żołądkami robili świetne motocy-
kle, o jakich Polacy mogli tylko po-
marzyć. Z kolei nasi chłopi Marksowi 
się nie dali, dzięki czemu udało się im 
czasem uszlachtować na lewo jakiegoś 
wieprzka, albo żywcem przemycić go 
na drugą stronę Popradu. Transakcja 
miała zresztą charakter wiązany do-
słownie i w przenośni. W jedną stro-
nę płynęła spojona wódą i przywiąza-
na do tratwy wieprzowinka, w drugą 
zaś jechała trzeźwa jak niemowlę jaw-
ka czy cezetka. O niezliczonej ilo-
ści koni, które same uciekały na dru-
gi brzeg, nie będę się już rozpisywać. 
Ten rozdział historii mamy na szczę-
ście za sobą, co nie znaczy, że czasy 
absurdów odeszły wraz z nieboszcz-
ką komuną. Wydawałoby się, że w do-
bie otwartych granic oraz likwidacji 
wszelkich barier ludzkich i nieludz-
kich, między Polakami i Słowaka-
mi zapanuje jedność oraz zgoda. Taka 
po wsze czasy. Niestety. Zawiedliśmy 
naszych braci na całej linii. Biedaki od 
drugiej strony Piwnicznej pobudowali 
asfaltową drogę aż do samej rzeki, li-
cząc na wspólne przecięcie wstęgi na 
moście przyjaźni. Tyle, że po naszej 
stronie mamy wciąż polną dróżkę, 
a z mostu jeno jakieś plany. Od dziś 
Słowacy będą mogli z czystym sumie-
niem mówić „polski film” z tą róż-
nicą, że to nie komediowa fabuła, ale 
najprawdziwsza w świecie tragifarsa, 
w której od początku nikt nie wie o co 
chodzi. Oby tylko kierowcy nie jeź-
dzili po drugiej stronie na GPS–a, bo 
wówczas może ich spotkać przykre, 
a raczej mokre zaskoczenie.

Przyjemne 
z pożytecznym, czyli 
patent meksykańsko 
– słowacki 

Sokół 
wzleciał

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Jarosław Rola
Komentarz gościnny
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W
 szyscy pamięta-
my zeszłoroczną 
powódź, bo nasz 
region sporo przez 
nią ucierpiał. Za-
topione domy, 

gospodarstwa, osuwiska. Niestety nie 
był to jedyny kataklizm, jaki nas wów-
czas nawiedził. Po nim nastąpiło kilka 
innych, o tyle gorszych, że spowodo-
wanych przez ludzi, którzy chcieli po 
wielkiej wodzie sprzątać. Na ten przy-
kład w Bieczu jacyś urzędnicy zdecy-
dowali, że skoro najpierw było bardzo 
mokro, a potem zrobiło się nadzwy-
czaj ciepło, to na pewno wylęgnie się za 
dużo komarów. Postanowili więc zapo-
biec tej epidemii (malarii?) i wynajęli 
za ciężkie pieniądze firmę, która miała 
uciążliwe owady wytruć. Tymcza-
sem firma ta okazała się tak skutecz-
na, że wytruła w Bieczu także prawie 
wszystkie pszczoły. Padło kilkaset ro-
jów i to w czasie, gdy zaczęły kwit-
nąć lipy. Pszczelarze przekazali mar-
twe pszczoły naukowcom, a ci wykazali 
czarno na białym, że rzeczywiście zgi-
nęły one od trucizny na komary. Spra-
wa trafiła więc do sądu i wydawało się, 
że wobec tak twardych dowodów nie 
potrwa długo. Tymczasem jednak do 
dzisiaj nie zapadł żaden werdykt. Ani 
jeden pszczelarz nie dostał odszkodo-
wania. Ba! Prokuratura w pewnym mo-
mencie umorzyła nawet całe śledztwo, 
bo przedsiębiorstwo, które dokonało 
oprysków, było w posiadaniu wszyst-
kich potrzebnych zezwoleń i działało 
na zlecenie urzędu, a urząd… No, wia-
domo. Urząd w Polsce może wszystko, 
mimo że nie zna się na niczym.

Piszę o tym w kontekście szerszym, 
niż tylko sądecki. Dopiero co bowiem 
instytut Homo Homini przeprowadził 
w całej Polsce badanie poziomu nieza-
dowolenia opinii publicznej. Wynika 
z niego jednoznacznie, że najbardziej 
narzekamy na administrację publicz-
ną. I tak na przykład 54 proc. Polaków 
uważa, że państwo najgorzej radzi sobie 
ze służbą zdrowia, 40 proc. że z budo-
wą dróg i autostrad, 39 proc. że z bez-
robociem. Prawie wszyscy ankietowani 
obwiniają za taki stan rzeczy urzęd-
ników, ich nieudolność oraz przepisy, 

które ową nieudolność jeszcze pogar-
szają. Ale uwaga! Gdy na końcu pada 
pytanie: czy uważasz, że w związku 
z tym państwo powinno się wycofać 
z ingerowania w niektóre obszary na-
szego życia i oddać je całkowicie w ręce 
obywateli? – prawie połowa ankieto-
wanych odpowiada ni stąd ni z owąd: 
absolutnie nie! Wygląda na to, że poło-
wie Polaków nie przeszkadza życie pod 
butem biurokracji i absurdalnych praw. 
Przynajmniej jak im się noga powi-
nie, to wiedzą na kogo ponarzekać przy 
wódce…

Nie dziwi mnie więc, że kolej-
na – jak dla mnie sensacyjna – wiado-
mość przechodzi w naszym kraju bez 
echa. Okazuje się mianowicie, jak do-
nosi „Rzeczpospolita”, że nasza prezy-
dencja w Unii Europejskiej nie tylko nie 
przyniesie nam żadnych wymiernych 
korzyści, ale wręcz będzie nas dro-
go kosztować. Konkretnie: 430 milio-
nów złotych. Choć zapewne z czasem 
się okaże, że dociągniemy do okrągłej 
połówki miliarda. Kiedy przeczytałem 
tę informację po raz pierwszy, nawet 
powieka mi nie drgnęła, bo pomyśla-
łem, że te pieniądze zapłacą sponsorzy. 
Przecież na wszystkich plakatach pro-
pagandowych obok kolorowych strza-
łek, które naszą prezydencję symboli-
zują, widnieją wyraźnie logotypy wielu 
potężnych koncernów takich jak choć-
by Coca–Cola. Okazuje się jednak, że 
od sponsorów Polska dostanie jedynie… 
10 milionów złotych. A co z pozostałym 
pół miliarda? No, jak to co? Że strawe-
stuję klasyka: Pan zapłaci, Pani zapła-
ci, społeczeństwo zapłaci. Nie dziwię 
się zatem i tej rewelacji, którą ogłosiło 
Centrum im. Adama Smitha, że miano-
wicie w tym roku Dzień Wolności Po-
datkowej przypada u nas jeszcze póź-
niej, niż w poprzednich latach, czyli 
dopiero na 24 dzień czerwca. Słowem, 
przez sześć miesięcy harujemy jak woły 
na państwowe wydatki – cokolwiek by 
to miało znaczyć – a dopiero później 
na siebie. No i dobrze. Skoro tak bar-
dzo chcemy, żeby we wszystko w na-
szym życiu ingerował aparat urzędni-
czy, to niechże nas ten aparat doi za te 
usługi z całym okrucieństwem. Za na-
iwność trzeba płacić. Tylko czemu jesz-
cze wciska się dzieciom w szkołach, na 
lekcjach historii, że to chłopi pańsz-
czyźniani mieli najbardziej przerąbane? 
Skoro musieli odpracować u pana jeden 
dzień w tygodniu, to ich Dzień Wolno-
ści Podatkowej wypadał przecież już 
pod koniec lutego, z czego wynika, że 
mieli trzy razy lepiej od nas! No i mio-
du mieli, ile chcieli, bo im pszczół nikt 
nie truł.

Strzałki 
w górę!

P 
oczątki nie były 
szczególnie imponu-
jące. Poprzednie trzy 
wydania sądeckiej od-
miany tradycyjnych 
„dni miasta” pod na-

zwą „Imieniny Nowego Sącza” były 
umiarkowanie udane. W niewdzięcz-
nej pamięci zainteresowanych pozo-
stała zwłaszcza zeszłoroczna edycja, 
kiedy to prawdopodobnie najlepsze 
show w historii naszego miasta obej-
rzała garstka zorientowanych lub też 
wprost przeciwnie – przypadkowych 
widzów. Piszę oczywiście o koncercie 
znakomitego Raya Wilsona, następcy 

Phila Collinsa w legendarnym Gene-
sis. A wszystko to z powodu zawieru-
chy proceduralnej, która spowodo-
wała, iż promocją wydarzenia były 
prawie wyłącznie doniesienia praso-
we z frontu przetargowego dotyczą-
cego zamówienia publicznego. Albo 
czegoś równie enigmatycznego.

Dla wielu to pewnie zaskocze-
nie, ale służby ratuszowe wycią-
gnęły wszystkie niezbędne wnioski. 
W związku zaś z tym, że wyciągnę-
ły też odpowiednio duże pienią-
dze, program imprezy był imponu-
jący, a przy tym wyjątkowo trafnie 
dobrany, można rzec uczenie, iż 
komplementarny. Do tego „wypa-
siony” pokaz fajerwerków i war-
tościowe nagrody w konkursach. 
Atrakcje trafiały do każdej, nie tyl-
ko wiekowo, grupy odbiorców, 
a poziom prezentowany przez za-
proszonych wykonawców powi-
nien zadowolić prawie każdego. No 
może poza teatrzykiem dla dzieci, 
ale tutaj ryzyko krytycznej analizy 

wybrednego odbiorcy jest z natury 
rzeczy najmniejsze.

A było do kogo trafiać, bo sąde-
czanie na uprzejme zaproszenie go-
spodarza Ratusza odpowiedzieli 
wyjątkowo licznie i chętnie. Pomo-
gła im w tym świetna i zróżnico-
wana promocja wydarzenia, przez 
co praktycznie odpadł najczęściej 
słyszany w takiej sytuacji zarzut: 
„chętnie bym skorzystał z okazji, ale 
nic nie wiedziałem”. Obrazu szczę-
ścia i niemalże sielanki dopełnia 
jeszcze wspaniała, lipcowa pogoda. 
A dla mnie osobiście jednym z mil-
szych wspomnień tego weekendu 
będzie obraz dziesiątek młodych są-
deczan zalegających trawniki, nie-
mal jak w londyńskich parkach, 
popijających colę, albo i nie colę, 
słuchających muzyki…

Pewnie niejeden malkontent, czy-
tający tę laurkę,  uśmiechnie się zło-
śliwie i skomentuje. „Myslovitz, to 
byli dobrzy 10 lat temu”. „Lao Che 
wykrzykiwali ze sceny brzydkie wy-
razy”. „Kabaret spóźnił się ponad 

godzinę”. „Prawdziwe fajerwerki to 
były w Warszawie przed dwoma ty-
godniami”. Zestaw zarzutów może 
być oczywiście bogaty i wyrafino-
wany. Mnie zabolało, chociaż po-
średnio, tylko jedno. Park Strzelecki. 
Jego stan techniczny, wygląd, funk-
cjonalność…. Takie wydarzenia po-
kazują tysiącom gości niewykorzy-
stany potencjał tego wspaniałego 
miejsca.

Dobrze byłoby, byśmy oceniając 
to jedno z ważniejszych w skali roku 
wydarzeń w naszym mieście, nie za-
pomnieli o skali i możliwościach. 
Przecież ciągle wielu z nas ma w ser-
cach żal za degradację Nowego Sącza 
do swoistej drugiej ligi rankingowej 
miast. Tymczasem przygotowali-
śmy i otrzymaliśmy właśnie kolej-
ny sądecki produkt prima sort. I tak 
jest stale, nie tylko w dziedzinie kul-
tury czy rozrywki. Tak jest w bizne-
sie, edukacji, sporcie, a nawet inwe-
stycjach. Nie zapominajmy o tym, nie 
tylko świętując imieniny.

Do czterech 
razy sztuka

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

Atrakcje trafiały do każdej, nie tylko wiekowo, 
grupy odbiorców, a poziom prezentowany przez 
zaproszonych wykonawców powinien zadowolić 
prawie każdego. No może poza teatrzykiem dla dzieci
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Rekomendacje

Karnet nie tylko kulturalny

14 LIPCA (CZWARTEK)

r NOWY SĄCZ, X godz. 12–14, sala 
edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, 
warsztaty „Mikołajek ma gości” 
– S. Gościnny i gościnność. Zaję-
cia związane tematycznie z wy-
stawą „Rytmika ćwiczeń”; 
r RYTRO, X godz. 19, Karcz-
ma Nad Potokiem, czwartko-
we biesiady z występami kapeli 
regionalnych; 

15 LIPCA (PIĄTEK)

r NOWY SĄCZ, X godz. 12– 14, sala 
edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, 
kolejny dzień warsztatów pt. „Mi-
kołajek ma gości” – S. Gościnny 
i gościnność. Zajęcia związane z wy-
stawą „Rytmika ćwiczeń”;

16 LIPCA (SOBOTA)

r NOWY SĄCZ, X godz. 17, Gale-
ria BWA SOKOŁ, „Współczesne 
świeckie rytuały – od olimpiady do 
rozmowy” – wykład o potrzebie 
wrażliwości obrzędowej;

r RYTRO, X godz. 20, Ho-
tel Perła Południa, wieczór ta-
neczny pt. „Taneczny zawrót 
głowy” z udziałem zespołu Ro-
gal Band; 

17 LIPCA (NIEDZIELA)

r NOWY SĄCZ, X godz. 15–16.30, 
Galeria BWA SOKÓŁ, warszta-
ty plastyczno–muzyczne dla dzieci, 

niedzielny cykl edukacyjny dla 
dzieci: „Po nitce do kolorowego 
kłębka... sztuki”;

19 LIPCA (WTOREK)

r NOWY SĄCZ, X godz. 12–14, 
Sala Edukacyjna Galerii BWA SO-
KÓŁ, „Architektura w chmurach”; 
X godz. 19.30, Bazylika św. Małgo-
rzaty, koncert organowy „L’ARTE 
ORGANICA”; 
r RYTRO, X godz. 22, Hotel Perła 
Południa, Nocne Kino Letnie w ho-
telowym patio;

20 LIPCA (ŚRODA)

r NOWY SĄCZ, X godz. 12–14, Sala 
Edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, za-
jęcia dla dzieci pt. „Pan Tom buduje 
dom”– projektowanie i budowanie 
domków dla ulubionych maskotek; 
X godz. 15–17, sala edukacyjna Ga-
lerii BWA SOKÓŁ, „Space–place” 
wakacyjne warsztaty architek-
toniczne dla młodzieży. Tematy-
ka warsztatów „Subiektywna mapa 
przestrzeni”.

REPERTUAR KIN 

15 LIPCA – 21 LIPCA 2011

r KINO SOKÓŁ
X HARRY POTTER I INSYGNIA 
ŚMIERCI: część II – premiera 3D
USA, Wielka Brytania; fantasy, 
przygodowy; 14/15 lipca g. 00:01 
– nocna premiera (wersja z napi-
sami), 15 – 21 lipca g. 11:00, 13:30, 
16:00, 18:40 (dubbing), 15 – 21 lipca, 
g. 21:10 (wersja z napisami), X AUTA 

ROZDAJEMY BILETY DO KINA:

Specjalnie dla naszych 
Czytelników mamy podwójne 
zaproszenie do kina na film 
„X–MEN: Pierwsza Klasa”. Aby 
zdobyć bilet, należy pojawić się 
w naszej redakcji i poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie. 
Proszę wymienić tytuły 
i podać daty polskich premier 
wszystkich części sagi X–Men.

Dwudniowe imieniny miasta przyciągnęły do Parku Strzeleckiego dawno nie-
widziane tam tłumy. Przez scenę zaś przewinęły się w ciągu dwóch dni zespo-
ły z najwyższej półki polskich wykonawców: Myslovitz, Bigger Half, Lao Che, 
kabaret pod Wydrwigroszem, a na deser legendarny Electric Light Orchestra 
(na naszym zdjęciu). W zgodnej opinii uczestników organizatorom udało się 
zadowolić niemal wszelkie gusta muzyczne publiczności w każdym wieku.
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KONKURS DTS.  Kolejną kandydatką 
w konkursie Dobra Twarz Sądecczyzny 
jest Marta Florek. Limanowianka, która 
szkołę średnią – Liceum Ogólnokształ-
cące „RN 2000” – ukończyła w Kra-
kowie. Wspomina tę szkołę z wielkim 
sentymentem! To był czas kiedy zaczy-
nała współpracę z krakowskimi muzy-
kami i stawiała pierwsze kroki w pro-
fesjonalnym studiu nagrań. Niedawno 
podczas festiwalu w Opolu mogła ją 
usłyszeć cała Polska.

Aktualnie kończy studia dzienne na 
wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej 
na Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. Kierunek wokalistyka jazzowa 
jest jednym z najbardziej obleganych 
kierunków w Polsce, dlatego już sam 
fakt dostania się tam był dla Marty 
ogromnym wyróżnieniem. Studia 
pozwalają na kształcenie się w dzie-
dzinie, która jest jej pasją. Jest szczę-
śliwa, że robi to, co kocha i o czym 
zawsze marzyła.

Zdobywczyni wielu nagród na fe-
stiwalach dla wokalistów w Polsce 
i za granicą. Jest laureatką popu-
larnego programu „Szansa na suk-
ces” (gdzie gościem była Urszula), 
występowała w takich programach, 
jak: „Hit Generator”, „Jaka To Melo-
dia” czy „Talent Za Talent”. Ostatnim 
sukcesem Marty jest występ podczas 
Krajowego Festiwalu Piosenki Pol-
skiej w Opolu w koncercie w hołdzie 
Ewie Demarczyk, obok takich arty-
stek jak: Kayah, Ania Dąbrowska, 
Kinga Preis czy Katarzyna Groniec.

Uwielbia z ludźmi rozmawiać, ob-
serwować ich, poznawać. Jest cieka-
wa świata, dlatego często podróżu-
je. Muzyka to jej życie, pasja i praca. 
Kiedy tylko ma wolny czas odpo-
czywa w ukochanych górach, słu-
cha świerszczy i popija smakowitą 
herbatę. Uwielbia sushi, ale ciekawią 
ją wszelkie smaki świata. Relaksuje 
się jeżdżąc na rowerze, czyta książki 
i spotyka się z przyjaciółmi. Uwielbia 
pływać i…śmiać się!

Marta uważa, że młodzi ludzie 
w jej regionie są bardzo kreatywni, 
otwarci i mają wiele ciekawych po-
mysłów na rozwój i promowanie re-
gionu. Myśli, że wyróżnia ich „góral-
ski” upór w dążeniu do celu, a także 
niesamowita pracowitość. Połączenie 
tych dwóch cech sprawia, że osiąga-
ją ogromne sukcesy m.in. w sporcie, 
sztuce czy biznesie.

Chciałaby aby Nowy Sącz oraz 
rodzinna Limanowa miały wię-
cej akcji i imprez kulturalnych. Jej 
zdaniem warto pokazywać mło-
dych, uzdolnionych ludzi, dawać 
im szansę na rozwijanie talentów 
na wszelkiego rodzaju warsztatach, 
np. teatralnych, muzycznych, ak-
torskich, plastycznych, wokalnych 
czy językowych. Wiele zależy od 
kreatywności władz i zaangażo-
wania, jednak potrzeba także po-
zyskać środki finansowe i zaprosić 
do współpracy profesjonalistów. 
Dobry nauczyciel to – jej zdaniem 
– podstawa.

(URO)

ULUBIONE: 
potrawa: sushi, napój: woda aloesowa, sportowiec: Justyna Kowalczyk aktor: 
Will Smith, Penelope Cruz, pisarz (poeta): Paulo Coelho, piosenkarka: Erykah 
Badu, Björk, Peter Gabriel, książka: „Wybór Marty” (Lidia Witek), film: „Piękny 
umysł”, samochód: audi, miasto: Limanowa, autorytet moralny: mama.

Marta uwielbia ludzi

UWIERZ W SIEBIE I PRZYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE!

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

PUCHAR LATA 2011 
w 

ul: Polna 2

Zapraszamy
 

na pikniki z mini golfem, turnierje z nagrodami.
Zestaw 18 torów (stanowisk) ponumerowanych 

od 1 do 18, kawiarnia, restauracja, plac zabaw dla dzieci.

Tel mob: +48 502 410 503 | tel: (18) 471 58 92

Patroni medialni: Sponsorzy nagród:

KingWeb.pl
Tor Gokartowy Tylicz

Radio Eska

 

2, animacja, przygodowy, 15 – 20 
lipca g. 11:30, 14:00, 16:15; X AN-
GELE I TONY, dramat, 15 – 21 lip-
ca g. 16:30; X W LEPSZYM ŚWIE-
CIE – premiera, Dania, Szwecja, 
dramat,15 – 21 lipca, g. 18:15, 20:15, 
X DRZEWO ŻYCIA, USA , akcja, dra-
mat, przygodowy,15 – 20 lipca, g. 
18:30, 21:15, 21 lipca g. 16:00, 18:30, 
21:15; 

r KINO KROKUS
X X –MEN. PIERWSZA KLASA, USA, 
akcja/Sci – F, 15 – 21 lipca, g. 16:30; 
X HANNA, Niemcy, USA, Wielka 
Brytania, przygodowy/ thriller, 15 
– 21 lipca, g. 19:00, 21:00

WARTO OBEJRZEĆ

r X–MEN: PIERWSZA KLASA
Widowiskowy film akcji ukazujący 
początki epickiej sagi X–Men. Za-
nim Charles Xavier i Erik Lensherr 
przybrali imiona Profesor X i Ma-
gneto byli młodymi ludźmi, któ-
rzy odkryli w sobie niezwykłe moce. 
Nim zostali zaciętymi wrogami, byli 
bliskimi przyjaciółmi, którzy połą-
czyli swe siły z innymi Mutantami, 
aby zapobiec największemu zagro-
żeniu, przed którym stanął świat. 
Wkrótce jednak rozdzielił ich kon-
flikt, który doprowadził do wybu-
chu wiecznej wojny między Brac-
twem skupionym wokół Magneto, 
a grupą X–Men, której przewodził 
Profesor X.

UWAGA – dzieci, które nie wy-
jechały na wakacje mogą sko-
rzystać z promocji w ośrodku 
im. Ojca Pio w Stróżach. Ośro-
dek zaprasza na basen (bi-
let tylko 2 zł) lub na jazdę kon-
ną. Szczegółowe informacje 
u dyrektora ośrodka Zygmunta 
Fryczka – tel. 18 535 17 70.

8. WAKACYJNE PODRÓŻE 
FILMOWE (15 – 21 LIPCA)
X SEKRET JEJ OCZU
Argentyna, Hiszpania 2009, 127’, 
dramat/ kryminał/ thriller
seanse: 15 – 17 lipca, g. 15:30
X DO SZPIKU KOŚCI
USA 2010, 100’ dramat
seanse:  15 – 17 lipca, g. 18:00 
(Kino Galeria)
18 – 19 lipca g. 20:30 (Kino Galeria) 
20 – 21 lipca g. 15:30 (sala studyjna)
X  WYJŚCIE PRZEZ SKLEP 

Z PAMIĄTKAMI
USA, Wielka Brytania 2010, 87’, 
komedia dokumentalna
seanse:  15 – 17 lipca, g. 20:30 
(Kino Galeria)
18 – 19 lipca, g. 15:30 (sala studyjna)
20 – 21 lipca g. 18:00 (Kino Galeria)
X ŚMIETNISKO
Brazylia, Wielka Brytania 2010, 
90’, dokumentalny
seanse: 18 – 19 lipca g. 18:00, 20 
–21 lipca g. 20:30
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Piłkarscy weterani pod szyldem 
„Gwiazdy Sportowej Łodzi” rozegra-
li dwa spotkania: w Łącku i w Tym-
barku. Kibice mogli zobaczyć w akcji 
znane nazwiska polskiego futbo-
lu. Pokonali samorządowców gminy 
Łącko, ale nie sprostali Reprezentacji 
Powiatu Limanowskiego.

W ekipie „Gwiazd Sportowej Łodzi” 
pojawiło się wiele znanych nazwisk. 
Piłkarze, którzy przed laty z powo-
dzeniem występowali w czołowych 
polskich klubach, są już dzisiaj na 
sportowej emeryturze. Skład łódz-
kiej drużyny: Wiesław Surlit, An-
drzej Michalczuk, Marek Chojnac-
ki, Zdzisław Ośmiałowski, Dariusz 
Różycki, Igor Sypniewski, Piotr So-
czyński, Andrzej Szulc, Piotr Sam-
borski, Arkadiusz Pecyna, Piotr Wo-
sik, Mariusz Michałowski, Robert 
Fornalski, Piotr Sławiński, Dariusz 
Zygmunciak.

Najpierw drużyna „Gwiazdy 
Sportowej Łodzi” rywalizowała 
w Łącku. Jej przeciwnikami była 
ekipa samorządowców gminy Łąc-
ko. Spotkanie rozegrano na boisku 
Zyndrama. Łodzianie wykazali się 
większym doświadczeniem i zwy-
ciężyli 3–1. Piękną bramkę zdobył 
Igor Sypniewski, dwa trafienia za-
liczył Andrzej Michalczuk.

Po pierwszej połowie goście pro-
wadzili dwoma golami. Dopiero po 
zmianie stron gospodarze prowa-
dzeni do boju przez swojego ka-
pitana Janusz Klaga (wójt gminy 
Łącko) zagrali znacznie lepiej. Pięk-
nymi sytuacjami podbramkowymi 
wyróżnili się Jan Mrówka, Jacek 
Udziela i Maciej Kutwa. Wreszcie, 
tuż przed ostatnim gwizdkiem, ho-
norowego gola dla reprezentacji 
gminy Łącko po zagraniu od Jana 
Mrówki zdobył Paweł Dybiec.

Wielu wrażeń dostarczyły rzu-
ty karne strzelane jednak typowo 
towarzysko. Goście otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz upominki.

W drugim spotkaniu roze-
granym w Tymbarku, piłkarska 

Reprezentacja Powiatu Limanow-
skiego prowadzona przez Mariana 
Tajdusia i Stanisława Piegzę poko-
nała drużynę „Gwiazdy Sportowej 
Łodzi” 4–1. Atutem zwycięskiego 
zespołu był z pewnością wiek. Za-
grali piłkarze występujący w klu-
bach powiatu limanowskiego i kil-
ku zawodników testowanych przez 
trzecioligową Limanovię. – Mło-
dość miała w dzisiejszym meczu 
decydujące znaczenie – powiedział 

jeden z organizatorów imprezy Da-
riusz Grzyb, właściciel firmy DeGie.

– Była to umowna reprezenta-
cja powiatu w piłce nożnej – po-
wiedział Marian Tajduś. – Mecz 
miał przede wszystkim charakter 
zabawowy dla kibiców. W dru-
żynie gości można było zobaczyć 
piłkarzy, którzy kiedyś odgrywa-
li w polskim futbolu istotną rolę. 
Na pewno takie spotkania są spo-
rą atrakcją dla kibiców i widzę 

duży sens w organizowaniu po-
dobnych imprez. Chciałbym rów-
nież, aby drużyna Reprezentacji 
Powiatu Limanowskiego mogła 
częściej rozgrywać swoje mecze. 
Zwłaszcza dla młodych zawodni-
ków byłaby to dobra okazja na wy-
promowanie się.

Bramki dla zwycięzców zdobyli: 
Matras – dwie, Przystał i Grucel. Dla 
pokonanych: Michalczuk.

Reprezentacja Powiatu Limanow-
skiego: Zawada (Kępa) – Kule-
wicz, Mroziński, Prostolak, Olejarz 
– Bukowiec, Boczoń, Sułkowski, 
Kurczab – Przystał, Tokarz. Po-
nadto wystąpili: Sikorski, Florek, 
S. Boczoń, Dąbrowa, Mikołajczyk, 
Pasionek, Grucel, Matras.

(JABU)

Sport
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Trenerska 
zmiana 
w Muszynie
Tomasz Szczepański w przyszłym se-
zonie nie będzie trenerem trzecioligo-
wego Popradu Muszyna. Na tym sta-
nowisku zastąpi go Wiesław Bańkosz. 
Nowy szkoleniowiec w przeszłości pra-
cował już w klubie z naszego regionu.

Poprad Muszyna w zakończonym 
niedawno sezonie zajął 7. miejsce 
w III lidze. Zarząd podjął decyzję 
o rozwiązaniu umowy z Tomaszem 
Szczepańskim. Szybko znalezio-
no również jego następcę. Wiesław 
Bańkosz jest dobrze znanym trene-
rem w małopolskim środowisku. 
Kilka sezonów temu prowadził Li-
manovię, z którą awansował do IV 
ligi. Niespodziewanie zrezygnował 
z pracy w limanowskim klubie, wy-
bierając ofertę Dalinu Myślenice.

Jako piłkarz, Wiesław Bańkosz 
występował w Pogoni Połczyn–Zdrój 
oraz Pogoni Zduńska Wola (III liga). 
Jest trenerem I klasy, a w swojej ka-
rierze prowadził zespoły: Ostrovia 
Ostrów Wielkopolski, Stoczniowiec 
Barlinek, Stal Bielsko–Biała, Pogoń 
Zduńska Wola, Terpol Sieradz, Wi-
słoka Dębica, Warta Sieradz, Włók-
niarz Konstantynów, Pelikan Łowicz, 
Dalin Myślenice, Limanovia. Ostatnio 
prowadził Wartę Sieradz, ale po kilu 
słabych występach we wrześniu 2010 
r. podziękowano mu za pracę.

Teraz prowadząc Poprad Muszy-
na będzie rywalizował m.in. z Li-
manovią na boiskach trzeciej ligi.

(JABU)

Piłkarskie gwiazdy znów na boisku
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Na koniec tygodnia

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Waldemar Olszyński

Grzegorz Dobosz, szef sądeckiej Wojskowej Komendy Uzupełnień 
i miejski radny, choć mierzy 170 cm wzrostu i jest człowiekiem 
wielkiego ducha, miewa w życiu takie sytuacje, które przerastają go 
o głowę. No może czasami nawet nieco więcej niż o głowę… FOT. ARCH.

Prezydencję czas zacząć
Najnowsze badania i rankingi obnażyły, że do najaktywniejszych seksualnie 
nacji Starego Kontynentu zaliczają się Grecy, Włosi i Hiszpanie. Polacy plasu-
ją się gdzieś pośrodku (z tendencją wzrostową), pomiędzy nudnymi Brytyj-
czykami i niezdecydowanymi Skandynawami, a jurnymi południowcami. Tym 
ostatnim zarzuca się przy okazji genetyczne skłonności do równie częstych 
skoków w bok. Nas jednak najbardziej zafrapował fakt, że owa mapa euro–lu-
bieżności, czy też może euro–pożądliwości, jakoś dziwnie pokrywa się z mapą 
państw najbardziej zagrożonych obecnym kryzysem finansowym. Szcze-
rze powiedziawszy na wytłumaczenie tego zjawiska nie mam (póki co) żad-
nej teorii, nawet tej z gatunku spiskowych i chętnie poczekamy na fachową 
ekspertyzę. No może poza jednym – że dla niektórych członków Unii stosun-
ki społeczne są zdecydowanie ważniejsze od gospodarczych. Ale co tam. To 
w końcu o Polakach mówi się, że robienie z nami interesów to prawdziwie 
czysta przyjemność. I jeśli nawet ów interes nie zawsze rozkwita jak greckie 
pomarańcze, włoskie winogrona, czy hiszpańskie ogórki (że o innych tulipa-
nach nie wspominamy), grunt, by nie pozostać w samej końcówce, zmieścić 
się w średniej oraz sukcesywnie posuwać do przodu. No a przede wszystkim 
stanąć na wysokości zadania i nie zawieść naszych stałych, wypróbowanych 
partnerów. Wszak te same badania mówią, że jesteśmy porywający, czuli, 
troskliwi, poukładani, atrakcyjni, szarmanccy i uwodzicielscy. Czyż nie są to 
ze wszech miar pożądane atuty, by w pół roku przeprowadzić Europę z lek-
kiego odrętwienia do stanu ekstatycznego i radosnego niczym „Oda do rado-
ści” uniesienia? I właśnie tego, z okazji inauguracji polskiej Prezydencji w UE, 
sekcja SMS–ów DTS życzy drogim rodakom, w szczególności zaś mieszkań-
com naszej powabnej i uroczej Sądecczyzny, co do której, nie ma najmniej-
szych wątpliwości, że zwyciężyłaby we wszystkich euro–regionalnych plebi-
scytach na wrodzony seksapil. I nie tylko….

(JARO)

SMS

Raciborski 
pojedynek na 
sądeckiej ziemi
Śmiemy przypuszczać, że sztandar Kar-
packiego Oddziału Straży Granicznej 
w Nowym Sączu najczęściej rozwija-
ny jest nie tyle z okazji świąt narodo-
wych czy uroczystości państwowych, 
co na okoliczność zaprzysiężenia ko-
lejnych nowych komendantów. Obec-
ny jest już…. No właśnie sami się zamy-
śliliśmy którym, bo od chwili powstania 
jednostki w 1991 r. było ich bez liku. Za-
guglowaliśmy na stronę internetową 
straży, ale oni też już tego nie rejestru-
ją. Widać, że albo sami się pogubili, albo 
doszli do wniosku, że będą ją odświe-
żać co pięć nominacji. Ale nie o to idzie. 
Oczywiście nowemu dowódcy życzy-
my samych sukcesów, bo życzenia dłu-
giej służby mogłyby zabrzmieć jak fatu-
miczne wywoływanie wilka z lasu. Nas 
zaś nurtuje jedna kwestia. Jak wiado-
mo, od dłuższego czasu mówi się, że 
nad KOSG zawisł miecz Damoklesa. Po-
dobno wyrok już zapadł, tylko wciąż nie 
ma dobrego momentu na jego ogło-
szenie. Rok temu przeszkodziły wybo-
ry prezydenckie, teraz na drodze stają 
parlamentarne. Nowy komendant, któ-
remu oby nie przypadła mało zaszczyt-
na rola grabarza, związany był przez lata 
z placówką w Raciborzu. Tą samą, któ-
ra w boju o przetrwanie pokonała Nowy 
Sącz. Z drugiej zaś strony najzacieklej-
szym obrońcą sądeckiej (jak na adwo-
kata zresztą przystało) jest rdzenny ra-
ciborzanin Arkadiusz Mularczyk. I co 
teraz? Czyżby miało się okazać, że obaj 
krajanie będą się krajać na naszej pięk-
nej ziemi? Po naszym trupie Panowie! 
Absolutnie! (JARO)

SMS

Taniej, czyli drożej
Nowosądeccy rajcowie klepnęli uchwałę o podwyżkach czesnego za korzystanie 
z usług miejskich przedszkoli. W ramach nowej taryfy przyjęto plan iście taryfowy, jak 
w abonamencie telefonicznym albo radio–taxi. Do godziny 12 wszystko zostaje po sta-
remu, a po 12 po nowemu, czyli 2 złote za każde rozpoczęte 60 minut. Zamysł jest iście 
szatański, bo wiadomo, że przy 8–godzinnym dniu pracy (o dojazdach nie wspomnę), 
żaden z rodziców swej pociechy przed 12 nie odbierze. Zatem płacić będzie trzeba i to 
nie mało. Ze wstępnych obliczeń wynika, że przedszkola publiczne przebiją stawką te 
niepubliczne, w tym także prywatne, a więc nastawione na zysk. I pomyśleć, że więk-
szość włodarzy oraz rajców, jeszcze nie taka dawno z tzw. polityki prorodzinnej uczy-
niła swe naczelne hasła wyborcze. Warto o tym pamiętać i przy okazji następnych wy-
borów zastanowić się nad zmianą swojego planu taryfowego. (JARO)

SMS


