
PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

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

DIAGNOSTYKA:

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

•  USG naczy  
– COLLOR DOPPLER

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

pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

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

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

•  Chirurgia Naczyniowa m.in.
ylaki ko czyn dolnych 

metoda tradycyjna 
i laserowa

•  Chirurgia Urazowo-

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

NZOZ „OSTEODEX” 
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy 

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

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

•  BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:

KR GOS UP, BIODRO-SZYJKA 

KO CI UDOWEJ

OSTEOPOROZA
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j  Certyfi kat 
dla Fakro 
 J Str. 9

j    Kibice kontra 
piłkarze  
 J Str. 15

j  U WA G A ! 
Galeria 
Sandecja 
będzie 
rozbudowana. 
Więcej na 
www.sacz.inFO
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www.sacz.in – klikasz i wiesz!

  MAM 
ENERGIĘ 
JAMESA 
 BROWNA

- Mnie cały czas roznosi energia. 
Uwielbiam show, światła, dużą 

publiczność, taniec, mega energię. 
Tego nie miałem w operze.

Rozmowa z sądeczaninem 
MIROSŁAWEM 

WITKOWSKIM, 
uczestnikiem nowego 

programu TVP2 
„Th e Voice of Poland” 

 J Str. 9

j  Szymek 
zaginął 
we Włoszech 
bez wieści  
 J Str. 3

j  Forum 
Ekonomiczne 
poszukuje 
recepty 
na kryzys  
 J Str. 6

j  Co Julie 
Boudreaux widzi 
z dziesiątego 
piętra  
 J Str. 7

R E K L A M A
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8 WRZEŚNIA  1897 R.  w No-
wym Sączu konsekrowany zo-
stał „Biały Klasztor”. To potocz-
na nazwa siedziby Zgromadzenia 
Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny. Zało-
życielką klasztoru była bł. Mar-
celina Darowska.

14 WRZEŚNIA  1949 R.– w Kra-
kowie został rozstrzelany ks. 
Władysław Gurgacz, po II wojnie 
światowej m.in. kapelan szpi-
tali w Gorlicach i Krynicy oraz 
Polskiej Podziemnej Armii Nie-
podległościowej, zbrojnego od-
działu antykomunistycznego. Je-
zuita został zatrzymany przez 
Urząd Bezpieczeństwa i skazany 
na śmierć w pokazowym proce-
sie stalinowskim.

10 WRZEŚNIA  1980 R.  w Wo-
jewódzkim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym w Nowym Są-
czu o godz. 18 rozpoczął się 
czterodniowy strajk okupacyj-
ny. Inicjatorem był Jerzy Wyskiel. 
Jednym z postulatów strajkują-
cych było ustąpienie wojewody 
Lecha Bafii, przeciwnika budowy 
kościoła na sądeckim osiedlu Mi-
lenium. Postulat został spełniony 
– Bafię odwołano 24 październi-
ka tego samego roku, a kościół 
na Milenium wybudowano.
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Historia w pigułce

Poćwicz 
czytanie
Czy ktoś z młodego pokolenia czy-
telników, czerpiących dziś wiedzę 
o świecie głównie z internetowych 
portali informacyjnych, jest w stanie 
wyobrazić sobie, o czym pisały sądec-
kie gazety jeszcze całkiem niedawno? 
Powiedzmy, że działo się to w czasach, 
kiedy ich rodzice chodzili do szko-
ły. Na próbę przeprowadźmy ćwicze-
nie z czytania, niestarych ciągle tek-
stów, bo ledwie z 12 września 1980 r. 
Oto krótki cytat. Kto dobrnie do końca 
tekstu może sobie pogratulować!

„W sądeckich Zakładach Napraw-
czych Taboru Kolejowego obrado-
wała egzekutywa Komitetu Zakła-
dowego Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej. Jej członkowie zwró-
cili uwagę na nowe metody pracy 
partyjnej Podstawowej Organizacji 
Partyjnej. W tym samym czasie 10–
osobowa grupa aktywistów Związ-
ku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 
wzięła udział w akcji „Każdy kłos na 
wagę złota”, pracując w okolicznych 
gospodarstwach rolnych. Z kolei Za-
kładowa Orkiestra Dęta działają-
ca przy ZNTK wyjechała do Bułga-
rii na zaproszenie Fabryki Lokomo-
tyw im. Georgi Dymitrowa, a 114 
uczniów z koła PTTK przy Warsz-
tacie Szkolenia ZNTK wzięło udział 
w jubileuszowym XXV Międzynaro-
dowym Rajdzie Turystycznym Szla-
kami Lenina”.

Tyle cytatu. Prawda, że fajne były 
kiedyś teksty? W sam raz na portal. 
Oj byłoby co komentować! (HIS)

Wsiąść do 
pociągu… 
jakiegokolwiek
Zabawna historia. Jedna z małopol-
skich gazet codziennych zamieściła 
w ubiegłym tygodniu nowy rozkład 
jazdy PKP pod hasłem: „Pociągi ja-
dące z Krakowa do Twojego miasta”. 
Sęk w tym, że do naszego miasta 
– a za takie uważamy Nowym Sącz 
– żadne pociągi z Krakowa nie przy-
jeżdżają. Z naszego miasta zresztą do 
Krakowa pociągiem też dojechać się 
nie da. Dlaczego? Zwyczajnie – to-
rów nie ma, bo rozkręcili w czerw-
cu i nadal nie przykręcili na swoje 
miejsce. Nowy rozkład jazdy wydaje 
się więc być tylko atrakcyjnym ga-
dżetem dla kolekcjonerów różnych 
dziwactw. Równie dobrze można 
przecież wydrukować rozkład po-
łączeń lotniczych z Nowego Sącza 
do Nowego Jorku, albo rejsów stat-
kiem wycieczkowym z Gródka nad 
Dunajcem do Rostowa nad Donem. 
Miłej podróży! (KANAR)

Jubileusz
Hala widowiskowo–sportowa w No-
wym Sączu ma już 10 lat. Otwarto 
ją 13 września 2001 r. Choć władze 
zwykle celebrują takie wydarze-
nia, wówczas akurat zrezygnowano 
z uroczystości zaplanowanych na tę 
okazję z powodu żałoby po ataku na 
World Trade Center.

– Jak pomóc ludziom dbać o tra-
dycje? Nie ma lepszego sposobu, 
jak kształcić światłych instruk-
torów zespołów folklorystycznych 
– przekonywał Antoni Malczak, 
dyrektor Małopolskiego Centrum 
Kultury „Sokół” w Nowym Są-
czu, wręczając listy nominacyjne 
37 osobom, które przeszły pomyśl-
nie egzamin i w sobotę rozpoczęły 
dwuletni Instruktorski Kurs Kwa-
lifikacyjny pod nazwą „Studium 
Folklorystyczne”. 

„Studium kładzie nacisk 
przede wszystkim na kształce-
nie w zakresie tańca ludowego, 
zakładając jednocześnie zdoby-
cie przez uczestników solidnej, 
teoretycznej wiedzy z zakresu 
etnografii, folkloru muzyczne-
go, szeroko pojętej kultury ludo-
wej i czynników nań wpływają-
cych. Równocześnie niezwykle 
ważnym elementem w progra-
mie studium są zajęcia praktycz-
ne z zakresu techniki tanecznej, 
podstaw choreografii, podstaw 
reżyserii, a także tańca regional-
nego. Taniec każdej z trzynastu 
proponowanych grup etnogra-
ficznych zostanie omówiony od-
dzielnie, dzięki czemu uczestni-
cy będą mieli szanse na zaznajo-
mienie się ze specyfiką oraz cha-
rakterem tańców poszczególnych 
grup etnograficznych” – czytamy 
w programie Studium.

Podczas uroczystej inaugura-
cji kursu wystąpił rodzinny zespół 
Franciszka Kurzei z Kiczni, któ-
ry od 1936 r. przekonuje, jak waż-
na jest dbałość o tradycje regionu. 
W grupie grają nie tylko jego dzie-
ci, ale już i wnukowie. 

– Teraz zauważa się coraz 
większą modę na folklor. Mło-
dzież w końcu przestała się wsty-
dzić mówić gwarą, nawet mod-
ne stało się używanie słów gwa-
rowych, zamiast posługiwać się 
slangiem – twierdzi Monika Ku-
rzeja, wnuczka pana Franciszka, 

która zdecydowała się na udział 
w kursie. 

– Moje całe dzieciństwo ob-
racało się wokół grupy dziadka, 
wyrastałam w folklorze, dla mnie 
to naturalne środowisko i uwa-
żam, że dbałość o tradycje na-
szych regionów, to nasz obowią-
zek – dodaje absolwentka filolo-
gii polskiej UJ i studentka etno-
muzykologii. Monika Kurzeja jest 
również autorką  „Słownika Góra-
li Łąckich” , który niebawem uka-
że się w sprzedaży.

(ETNO)

Sensacja – powstaje 
tunel samochodowy!
INWESTYCJE.  W Nowym Sączu powstanie nowoczesny tunel 
komunikacyjny. Nie wybudują go jednak władze samorządowe, 
ale prywatna firma i to na własne potrzeby. Połączy dwie czę-
ści rozbudowującego się zakładu Fakro. Będzie to pierwszy tunel 
drogowy w naszym regionie!

– Wybudujemy 70–metrowy tunel drogowy – potwier-
dza Ryszard Florek, prezes firmy Fakro. – Wcześniej wybu-
dowaliśmy sami most na terenie zakładu, więc tunel też 
nie będzie problemem.

Fakro chce tunelem połączyć siedzibę firmy przy ul. Wę-
gierskiej z nową częścią rozbudowującego się zakładu. Tu-
nel będzie przebiegał pod torami kolejowymi na trasie z No-
wego do Starego Sącza.

Prywatne przedsiębiorstwo, budując most i tunel dla 
usprawnienia wewnętrznej komunikacji, we własnym za-
kresie robi to, co od lat nie udaje się kolejnym rządom i wła-
dzom samorządowym różnego szczebla. Przypomnijmy, że 
kilka lat temu pojawiły się plany budowy tunelu samocho-
dowego pod sądeckim zamkiem, jednak szybko trafiły na dno 
szuflady w biurku jakiegoś inżyniera. Całkiem współcześnie 
mówiono też o pomyśle budowy tunelu pod górą Just skra-
cający drogę do Brzeska oraz w Krynicy, odciążający cen-
trum miasta. Teraz okazuje się jednak, że pierwszy sądecki 
tunel będzie inwestycją prywatną, sfinansowaną przez gi-
ganta produkującego okna dachowe. WMOL

Pamiętacie…
…że w Nowym Sączu wy-
stąpiła kultowa niegdyś 
w Polsce grupa Boney M, 
której liderką była Ma-
izie Williams. Było to 14 
września 2000 r. w Parku, 
a koncert zgromadził kilka 
tysięcy osób.

Monika Kurzeja: Gwara wypiera 
młodzieżowy slang

Monika Kurzeja (z prawej) wydaje właśnie „Słownik Grórali Łąckich”
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- Ostatni raz kontaktowałam się 
z nim w maju 2009 roku. Praco-
wał wtedy w Rzymie, ale mówił, 
że chciałby się przenieść do Anglii. 
Potem już się nie odezwał, a jego 
telefon nie odpowiadał – opowia-
da pani Zofia.

Jak mówi zrozpaczona mat-
ka, Szymon od dziecka był „trud-
ny”. Lubił rozrabiać, rzadko bywał 
w szkole i żył chwilą. Ale wszyscy 
w rodzinnym Starym Sączu go lubili.

- On ma dobre serce i jest bar-
dzo przyjacielski. Nie miał wro-
gów, ze wszystkimi się kolegował 
– mówi Zofia Wcisło.

Do Włoch wyjechał, gdy w Pol-
sce wszedł w konflikt z prawem. 
Miał wtedy 20 lat. Od tamtej pory 
pani Zofia widziała go tylko raz, 
a kontaktowali się telefonicznie.

Szymon najpierw mieszkał na 
Sycylii z miejscową dziewczyną. 
Cztery lata temu, gdy ich związek 
się rozpadł, przeniósł się do Rzy-
mu. Wtedy pani Zofia przywykła, 
że ich kontakt telefoniczny był spo-
radyczny.

- Dzwonił raz na miesiąc, a jak 
jechał na wycinkę lasów, to na-
wet trzy miesiące się nie odzywał – 
mówi. – Ale wtedy, po naszej ostat-
niej rozmowie, mijały tygodnie, 
miesiące, a on nie dzwonił. Niepo-
koiłam się, jak każda matka. Mo-
dliłam się, beczałam, ale myślałam, 
że w końcu zadzwoni. Nie chciałam 
panikować, bo sądziłam, że pracuje 
może przy tej wycince… – tłumaczy.

Dopiero w listopadzie 2010 jego 
brat zgłosił jego zaginięcie.

W styczniu tego roku w ramach 
pomocy prawnej krakowscy po-
licjanci wysłali do Włoch i Wiel-
kiej Brytanii zapytanie, czy Szy-
mon przebywa na ich terenie. Od-
powiedź nie przyszła do dziś.

Nic nie dało też nawiązanie 
współpracy z fundacją „Itaka”, któ-
ra poszukuje zaginionych. 

- Przecież oni ponad dwóch 
tysięcy osób szukają. Jak 

zobaczyłam, ile ich jest, posta-
nowiłam sama zacząć działać – 
tłumaczy pani Zofia.

Śladu po Szymonie jednak nie 
ma. Nie wiedzą, co się z nim stało 

jego współlokatorzy, ani znajomi 
z Polski.

- Najbardziej optymistyczna 
wersja, jaką zakładam, to że może 
zgubił dokumenty, coś mu się sta-
ło i nie wie, kim jest ani gdzie jest… 
Może coś nabroił i jest w więzie-
niu? – zastanawia się pani Zofia. 
– Byleby tylko się odnalazł, byleby 
żył… Nieraz mi się to śni, że wra-
ca i staje przede mną… - dodaje ci-
cho, a po jej policzkach płyną łzy.

(MR)

R E K L A M A 

Czytaj 
nas 

też na 
portalu: 
www.

sacz.in

Informacje

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

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową

R E K L A M A

Okna DAKO 
nagrodzone 
za jakość
Kapituła nagrody „Najwyższa Jakość 
Quality International” wyróżniła Fa-
brykę Okien DAKO Złotym Godłem 
Quality International 2011 w kategorii 
QI Product, dla produktu najwyższej 
jakości – okien DDF-92.

W Kapitule nagrody zasiadali 
przedstawiciele Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Pol-
skiego Forum ISO 9000 oraz Fo-
rum Biznesu. Podstawą przyzna-
nia nagrody dla produktu najwyż-
szej jakości były między innymi 
opinie ekspertów, organizacji biz-
nesowych i gospodarczych oraz in-
stytucji certyfikujących. 
- Otrzymana nagroda ma dla nas 
szczególne znaczenie – mówi Pa-
weł Buchman, kierownik Działu 
Rozwoju Produktu Fabryki Okien 
DAKO. - Nie tylko wyróżnia ona 
serię okien drewnianych DDF-92 
spośród produktów dostępnych na 
rynku, ale też potwierdza, że wy-
soka jakość ma dla firmy DAKO 
najwyższe znaczenie. Miło jest 
wiedzieć, że nasze wysiłki zmie-
rzające do stworzenia oferty pro-
duktów godnych najwyższego za-
ufania zostały docenione przez 
specjalistów z branży - podsumo-
wał Paweł Buchman.

(DOK)

Może ktoś widział Szymona
LUDZKIE  SPRAWY . Szymon wyjechał do Włoch 10 lat temu. Od ponad dwóch lat nie dał znaku 
życia. Zofia Wcisło, matka Szymona, rozpaczliwie stara się go odszukać.

Pani Zofia każdego dnia liczy na to, 
że odezwie się ktoś, kto ma jakie-
kolwiek informacje na temat Szy-
mona. - Jakiś ślad, wskazówka, 
cokolwiek… - mówi.
Dlatego prosi o kontakt wszyst-
kich, którzy mogą pomóc w jego 
odnalezieniu pod adresem e-mail: 
z.wcisło@op.pl.
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Jesienna Oferta Specjalna  - NOWA KOLEKCJA – 6 NOWYCH MODELI - serii „MB DX”

NAROŻNIK  „MB DX  III”      cena promocyjna   3.800,-

NAROŻNIK  „MB DX  I”    cena promocyjna   9.200,-   SKÓRA

NAROŻNIK  „MB DX  II”     cena promocyjna   4.600,-

Szczegóły akcji promocyjnej dostępne w Salonie Firmowym 
MEBLE BUGAJSKI  Wielogłowy 196
18 443 28 86                     
OFERTA WAŻNA DO 30 WRZEŚNIA 2011

łączymy promocje!!! 
na wszystkie zamówienia złożone w naszym Salonie Firmowym 

MEBLE  BUGAJSKI do końca września dodatkowy rabat - 5%

+  Jesienna Wyprzedaż Ekspozycji     - CENY  NAWET DO  - 45% NA WYBRANE  PRODUKTY    
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LUDZKIE  SPRAWY.  Dom Wikto-
rii Nowak, która mieszkała wraz z sy-
nem Romanem tuż za sklepem GS 
w Wojnarowej, został mocno znisz-
czony podczas czerwcowej powo-
dzi w 2010 r. Przez jakiś czas rodzi-
na mieszkała w zastępczym miejscu, 
potem odremontowała stary, zalany 
dom. W maju natomiast rozpoczę-
ła budowę nowego. Dom jest prawie 
skończony. Matka z synem potrzebu-
je jednak wsparcia. 

Tuż po powodzi Wiktoria i Roman 
Nowakowie otrzymali zastępcze lo-
kum na sklepie GS obok swoje-
go domu. Później zniszczony przez 
powódź budynek został wyremon-
towany i matka z synem wprowa-
dziła się do niego przed Wigilią ub. 
roku. Mieli już wtedy pozwole-
nie na budowę nowego mieszkania 
w bezpiecznym miejscu oraz plan. 
Nie było jednak pieniędzy. Fundu-
sze rodzina otrzymała dopiero pod 
koniec kwietnia. Miała to być suma 
100 tysięcy wypłacana w ratach. 
Zakupiono wszelkie niezbędne do 
rozpoczęcia budowy materiały.

– Ten dom zalało nam dwa 
razy, w 2001 i 2010 roku. 

Powstała w nim straszna wil-
goć, która jest bardzo uciążliwa 
w życiu codziennym. No i jeszcze 
ten paraliżujący strach przed ko-
lejnym deszczem i powodzią. To 
zostanie mi już do końca życia. 
Przy każdym większym deszczu 
człowieka nachodzą myśli, że 
znów wszystko straci. Nikomu 

tego nie życzę – mówi Wikto-
ria Nowak.

Nowy dom jest prawie gotowy, 
jednak zabrakło pieniędzy na do-
kończenie przedsięwzięcia. Wła-
ściwie nie o same pieniądze chodzi .

– Przydałyby się nam jakieś 
meble do pokoju, bo nic nie mamy. 
Jakiś stół, szafka, szafa. Nie po-
trzeba nam wiele. Mamy też okna 
bez firanek, a ja bardzo nie lubię 
takich gołych okien. Karniszy też 
nie mamy… – wylicza starsza pani. 

Część rzeczy Nowakowie przenio-
są ze starego domu. Nie jest tego wie-
le, ale zawsze coś. Do tej pory zakupi-
li wannę do łazienki, kabinę pryszni-
cową, płytki, panele i styropian, któ-
rego trochę zabrakło. Pani Wiktoria 
uwielbia kwiaty, dlatego też kilka 
donic zdobi wejście jej domu. Niedłu-
go zamontują piec kaflowy, bo pani 
Nowakowa nie wyobraża sobie, żeby 
go nie było w jej kuchni. Na pralkę 
rodzina otrzymała pieniądze z opie-
ki społecznej z Korzennej. Meble do 
kuchni obiecała ufundować znajoma 
rodzina z Krakowa.

Wszystkim, którzy chcieliby po-
móc rodzinie, podajemy nr telefo-
nu: 18 414 75 38.

 (LENA)

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓ PRACY!

Ma opolski O rodek Ruchu Drogowego w Nowym S czu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy S cz
www.mord.pl 
Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99

j  ZAPEWNIAMY KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA EGZAMINY 
WSZYSTKICH KATEGORII.

j  ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA KIEROWCÓW 
– szkolenia okresowe, kwali  kacja wst pna, uzupe niaj ca, 
przyspieszona, ADR, „za punkty karne”.

j  W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI  BADANIA 
dla kierowców, operatorów suwnic, operatorów sprz tu ci kiego,

j  ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY LEKARZY OKULISTÓW. 
Nowoczesna Pracownia Psychologiczna oferuje wykonywanie bada  
zmierzchowych i wra liwo ci na o lepianie. Zapraszamy na badanie 
widzenia stereoskopowego. Profesjonalny sprz t gwarantuje wysoki 
poziom wiadczonych us ug.

Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in

R E K L A M A

R E K L A M A

WYPADKI .  Siedem osób, w tym 
czworo dzieci trafiło do szpitala 
w wyniku wypadku, do jakiego do-
szło w piątek w Starym Sączu. 

Na ulicy Wielki Wygon renault 
clio, którym kierował 35–letni 
barciczanin, zderzyło się z volks-
wagenem sharan – za kierow-
nicą była 37–letnia mieszkanka 
Brzeznej. Obrażenia uczestników 
zdarzenia nie zagrażają ich życiu. 
W Nowym Sączu na ul. Krakow-
skiej, w niedzielę, 25–letni kie-
rowca mercedesa wjechał w 55–
latka jadącego na motorze. Męż-
czyzna z ogólnymi obrażeniami 
ciała również trafił do szpitala. 
Lekarze udzielali także pomocy 

sprawczyni poniedziałkowego 
wypadku w Paszynie. Kobieta, ja-
dąc mitsubishi wyjechała z dro-
gi podporządkowanej wprost pod 
koła autobusu. Jej 2,5–rocznemu 
pasażerowi na szczęście nic się nie 
stało. Nie ucierpieli również pasa-
żerowie autobusu. Kierowcy byli 
trzeźwi. Pod wpływem alkoholu 
był natomiast w niedzielę 17–la-
tek, który stracił panowanie nad 
kierownicą opla frontera, w wy-
niku czego samochód stoczył się 
z leśnej drogi w Kosarzyskach i za-
trzymał na drzewie. Chłopiec nie 
miał prawa jazdy, za to dwa pro-
mile alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Trafił wraz z pasażerem 
opla do szpitala.  (POL)

Pomóżmy powodziance z Wojnarowej

Niebezpiecznie na drogach
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Krynica–Zdrój kolejny raz przyciąga 
gości z całego świata. Ludzi, którzy 
swoimi decyzjami mogą zdecydo-
wać o przyszłości całych narodów. 
Dlatego od 7 do 9 września uwa-
ga milionów obserwatorów polityki 
i gospodarki będzie skupiona wła-
śnie na Krynicy.

Podczas rozpoczętego w śro-
dę Forum poruszonych będzie 
kilkadziesiąt tematów ważnych 
z punktu widzenia przyszłości 
Europy i świata. Swoje poglą-
dy wymienią eksperci i polity-
cy. Znaczenie takich spotkań jest 
niebagatelne, bo dzielenie się do-
świadczeniami i wiedzą może za-
owocować realnymi zmianami, 
a spotkania w tak różnorodnym 
gronie nie zdarzają się często.

– W tym roku szerszy jest 
skład osobowy i więcej poru-
szanych tematów. Mnie osobi-
ście najbardziej ciekawi dysku-
sja na temat roli agencji ratin-
gowych, a szczególnie o różnicy 
w ich podejściu do państw naj-
bogatszych i tych biedniejszych 
– mówi Zygmunt Berdychow-
ski, organizator Forum. – Dru-
gim ciekawym dla mnie tematem 
jest kryzys wśród państw śród-
ziemnomorskich i to czy Unii 
Europejskiej uda się powstrzy-
mać tę fale, która zaczyna zale-
wać resztę Europy.

Ważnym wydarzeniem będzie 
piątkowa konferencja ministrów 
gospodarki, której moderatorem 
będzie Günter Verheugen. Ma być 
na niej obecny wicepremier Wal-
demar Pawlak, a także ministro-
wie i delegacje z wielu państw 
europejskich oraz przedstawi-
ciele organizacji międzynarodo-
wych, takich jak Bank Świato-
wy czy EFTA.

– Są pewne zmiany w porów-
naniu do lat ubiegłych, zmie-
niono formułę debat w Mu-
szynie i Tarnowie. Jeśli chodzi 

o Krynicę–Zdrój, to dzięki po-
prawie infrastruktury będzie 
bardzo dużo wydarzeń towa-
rzyszących, imprez rekreacyj-
nych, co uatrakcyjni całe Forum 
– mówi Berdychowski.

Zorganizowanych zostanie 
szereg atrakcji, nie tylko kultu-
ralnych. Na uczestników Forum 
czeka wiele wrażeń, począwszy 
od przejażdżki dorożką do sza-
leństw na quadach i pikniku my-
śliwskiego. Bogactwo oferty re-
kreacyjnej jest zasługą zaanga-
żowania organizatorów i sądec-
kich firm.

– Ambicje organizowania ta-
kich imprez gospodarczych ma 
Sopot, Katowice i Wrocław, 
a często zapomina się o Kra-
kowie i Poznaniu. Konkurencja 
jest silna, dlatego przegramy je-
śli nie będziemy mieć odpowied-
niej infrastruktury. Nie jest rze-
czą normalną, żeby organizato-
rzy musieli budować ogromny 
namiot, w którym mają pomie-
ścić się liczni goście – dodał Zyg-
munt Berdychowski

KRZYSZTOF JURKOWSKI

Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

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

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

–  11 LEKARZY: RODZINNI, PEDIATRZY, 
INTERNI CI

– GABINET ZABIEGOWY
– PUNKT SZCZEPIE
–  PROGRAM PROFILAKTYCZNY

chorób uk adu kr enia

Ponadto wiadczy us ugi 
komercyjne w zakresie:

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

tel. 18 540 77 55

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

oferuje mo liwo  fototerapii
skutecznej w leczeniu:

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

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

Istnieje równie  mo liwo  
PUVA–terapii (fotochemioterapii)

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

Zapraszamy

Poradnia 
dermatologiczna

R E K L A M A

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

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

OGLOSZENIE DROBNE

Forum Ekonomiczne poszukuje recepty na kryzys
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Gościnny Nowy Sącz

Poleć ten adres znajomym: www.sacz.in

– Dlaczego przyjechałaś do Polski?
– Zawsze interesowałam się 

Wschodnią Europą i chciałam poje-
chać do Rosji, ale dawniej Ameryka-
nom bardzo trudno było tak po pro-
stu pojechać sobie do Rosji. Po ukoń-
czeniu szkoły przez rok mieszkałam 
w Belgii i postanowiłam nauczyć się 
polskiego, ponieważ poznałam tam 
wielu Polaków. Moją najlepszą przy-
jaciółką w Belgii była pochodząca 
z Polski mieszkanka Luisiany. Za-
częłam się wtedy uczyć polskiego, ale 
wiele się nie nauczyłam. Nie byłam 
pilną uczennicą, bo dużo czasu spę-
dzałam na podróżach. Kiedy wróci-
łam z Belgii, okazało się, że mogę wy-
jechać na letnią szkołę języka polskie-
go prowadzoną przez Uniwersytet 
Jagielloński. Latem 1990 przyjecha-
łam do Krakowa na 6 tygodni i zno-
wu tak naprawdę nie udało mi się 
nic nauczyć, ponieważ cały wolny 
czas wykorzystywałam na zwiedza-
nie. Było to zaraz po zmianach poli-
tycznych w tej części Europy w 1990 
roku. Pojechałam do Czechosłowacji, 
na Węgry, to był niesamowicie inte-
resujący, fantastyczny okres. Razem 
ze mną była grupa Polonii amery-
kańskiej z Nowego Jorku i oni mieli 
listę szkół, które szukają nauczycieli 
– native speakers. Wzięłam tę listę ze 
sobą do Stanów i napisałam 13 listów 
do tych szkół. Pierwsza odpowie-
działa Ala Derkowska ze Splotu z No-
wego Sącza. Napisała do mnie tele-
gram – pierwszy w moim życiu. Do-
stałam jeszcze odpowiedzi z innych 
miejsc– np. z Wałbrzycha, ale oprócz 
tego, że to była pierwsza odpowiedź, 
wiedziałam, że jest to bez wątpienia 
najładniejszy region w Polsce. 
– Co ci się w naszym mieście najbardziej 
podoba?

– Podoba mi się widok z moje-
go mieszkania na dziesiątym piętrze. 
W Luizjanie nie mamy gór, mieszka-
my poniżej poziomu morza. Tu jest 
inaczej. Piękne góry, sielski krajo-
braz, lasy, pola, wsie. Moim ulubio-
nym miejscem w mieście jest rynek. 

Piękny jest ratusz i kamienice wo-
kół rynku tworzą niepowtarzalną at-
mosferę. 
– Pochodzisz z Luizjany, z Nowego Orle-
anu. Czy to znaczy, że masz francuskie 
korzenie?

– Tak, moja rodzina pochodzi 
z Kanady i kiedy Francuzi straci-
li Kanadę na rzecz Anglików, moi 
przodkowie przenieśli się do Luizja-
ny, która była jeszcze wtedy francu-
ska. Znam francuski, ale w domu mó-
wiliśmy po angielsku.
– Nie tęsknisz za Luizjaną?

– Nie. Odwiedzam rodzinę raz 
lub dwa razy w roku. Jedzenie jest 
tam wyśmienite – podstawą są ostre 
i smażone potrawy. Zazwyczaj jest 
słonecznie i gorąco, ale często na-
wiedzają ten region kataklizmy – hu-
ragany i powodzie. Kiedy mieszka-
łam w Luizjanie, to dwa razy widzia-
łam śnieg – raz był to śnieg sztuczny, 
a drugi raz padał naprawdę i sparali-
żował całe miasto. 
– Co cię w naszym kraju denerwuje?

– Rzeczą, która mnie doprowadza 
do szału, a nie chodzi mi tylko o Pol-
skę, ale o całą środkowo–wschodnią 
Europę, jest brak informacji. Myślę, 
że informacji się tutaj nie ceni. Nie 
dba się o to, by informacji udzielać 
regularnie, ponieważ nikt nie widzi 
takiej potrzeby. Na początku myśla-
łam, że coś mi umyka, bo nie rozu-
miem dobrze polskiego. Teraz, kiedy 
znam biegle język polski, wiem, że to 
nie ma z tym nic wspólnego. Nie dba 
się zazwyczaj o to, żeby udzielać ak-
tualnych informacji, zawsze trzeba je 
jakoś zdobywać i dotyczy to wszyst-
kich dziedzin życia.
– Dużo podróżujesz do krajów bałkań-
skich i na południowy wschód. Czy któryś 
z tych krajów jest ci szczególnie bliski?

– Moje zainteresowanie tamty-
mi stronami sięga czasów szkolnych. 
Jako uczennica miałam przygotować 
referat i zdecydowałam się napisać 
o Albanii. Było to w 1981 i było bar-
dzo trudno otrzymać jakiekolwiek 
materiały o tym kraju. Napisałam do 

ambasady albańskiej i otrzymałam 
paczkę z materiałami propagando-
wymi. Kiedy później byłam w Eu-
ropie, chciałam pojechać do Albanii 
i nawet starałam się o wizę, ale jej nie 
otrzymałam. Dopiero po zmianach 
politycznych w latach dziewięćdzie-
siątych udało mi się zrealizować moje 

marzenie. W ramach różnych projek-
tów realizowanych przez Małopolskie 
Towarzystwo Oświatowe odwiedza-
łam również Kosowo. Polacy byli tam 
bardzo mile widziani, a Albańczycy 
otwarci na nowe idee, które im prze-
kazywaliśmy. Nie obyło się oczywiście 
bez problemów. Kiedyś zatrzymali nas 

serbscy policjanci, przetrzymali kilka 
godzin do późnej nocy i na koniec od-
wieźli do południowej granicy, więc 
musiałyśmy wracać do Polski naoko-
ło – przez Bułgarię i Rumunię.

Rozmowa i tłumaczenie 
z języka angielskiego

PIOTR GRZEŚKÓW

Widok z dziesiątego piętra
W naszym cyklu „Gościnny Nowy Sącz” dziś ROZMOWA z JULIE BOUDREAUX – amerykanką mieszkającą w Nowym Sączu

R E K L A M A
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R E K L A M A

BIZNES.  – Wierzę, że ta trzynastka 
będzie dla nas szczęśliwa – powie-
działa wiceprezes Fakro Krystyna Flo-
rek, odbierając z rąk Tomasza Micha-
laka z Ministerstwa Finansów, certy-
fikat AEO, przyznawany przez euro-
pejskie służby celne.

Trzynastka, bo tyle certyfikatów 
AEO w pełnej wersji wydano do-
tychczas w Małopolsce, a sądecki 
producent okien dachowych jest 
pierwszą firmą w naszym regionie 
z takim dokumentem. Dla Fakro to 
bardzo ważna sprawa, bowiem aż 
70 procent produkcji firmy trafia na 
eksport. Ponad pięćdziesiąt firmo-
wych ciężarówek rozwozi produk-
ty po wszystkich krajach Europy, 
a sądeckie okna trafiają na wszyst-
kie kontynenty, dlatego uproszcze-
nie procedur celnych i bezpieczeń-
stwo przewozowe były istotnym ar-
gumentem w staraniu się o certyfi-
kat AEO. Aby otrzymać certyfikat 
firma musiała przejść skomplikowa-
ną procedurę weryfikacyjną, dlate-
go Krystyna Florek szczególne sło-
wa uznania skierowała do osób naj-
bardziej zaangażowanych w firmie 
w przeprowadzenie audytu:

– Każdy projekt ma swoich lide-
rów i tutaj to wy byliście tymi lidera-
mi – podkreśliła zaangażowanie i be-
nedyktyńską cierpliwość w pracy do-
kumentacyjnej, zwracając się z podzię-
kowaniami do Józefy Mozdyniewicz, 
Małgorzaty Ogorzałek i Marka Ściurki. 

– Elitarne grono poszerza się, 
niech inne firmy pójdą tą drogą 
– zachęcał Tomasz Michalak podczas 
uroczystości. W Polsce 436 przed-
siębiorstw posiada certyfikaty AEO, 
w całej Unii Europejskiej wydano ich 
dotychczas 7345, a Polska jest w ścisłej 
czołówce krajów stosujących to udo-
godnienie celne.

Dlaczego jest stosowane? To wyja-
śnił dyrektor Izby Celnej w Krakowie 
Andrzej Nowak, który zapoznał go-
ści z zaletami posiadania certyfika-
tu „upoważnionego przedsiębiorcy”:

– Prace nad AOE rozpoczęto po 
zamachach terrorystycznych w No-
wym Jorku i kolejnymi w Londynie 
oraz Madrycie – mówił Nowak. – To 
element walki z nowymi światowy-
mi zagrożeniami, ale przede wszyst-
kim ułatwienie dla przedsiębiorców 
w zwiększającym się międzynaro-
dowym obrocie handlowym. Dzię-
ki certyfikatowi AEO służby celnej 
coraz mniej widać, bo my mamy nie 
utrudniać przedsiębiorcy działal-
ności, a jednocześnie być skutecz-
ni w ochronie interesów państwa.

Zanim jednak certyfikat AEO tra-
fił do rąk kierownictwa spółki goście 
odbyli wirtualną podróż po firmie 
Fakro. Dzięki stetoskopowemu po-
kazowi w technologii 3D i trójwy-
miarowym okularom można było za-
glądnąć niemal „do wnętrza” okna 
dachowego poznając najdrobniejsze 
tajniki jego konstrukcji. Na widowni 
komentowano, że teraz Fakro jest nie 
tylko liderem w produkcji okien da-
chowych, ale posiada również… naj-
lepszą w Nowym Sączu salę kinową 
do projekcji 3D. (MOL)

UROCZYSTOŚĆ.  W sobotę Zespoło-
wi Szkół w Koniuszowej nadano imię 
generała Franciszka Gągora, szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
tragicznie zmarłego podczas katastro-
fy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
Przewodniczył jej biskup polowy WP 
Józef Guzek, który poświęcił sztan-
dar szkoły z wizerunkiem gen. Fran-
ciszka Gągora. W swojej homilii po-
wiedział m.in., że nowy rok szkolny 
jest szansą, by przez rzetelną pracę 
pomnażać i rozwijać swoje talenty. 
Tak właśnie czynił Franciszek Gągor.

Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej w Koniuszowej Franciszek Gagor 
uczył się w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Nowym Sączu, gdzie w roku 
1969 r. zdał egzamin dojrzałości. Stu-
diował w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych we Wro-
cławiu, ukończył wydział filologii 

angielskiej na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz studia 
strategiczne w Akademii Narodo-
wej NATO w Rzymie. Uzyskał tytuł 
doktora nauk wojskowych w Aka-
demii Obrony Narodowej w Warsza-
wie. Ukończył z wyróżnieniem po-
dyplomowe studia strategiczno–ope-
racyjne w Narodowym Uniwersyte-
cie Obrony Stanów Zjednoczonych 
w Waszyngtonie. Niezwykle dyna-
micznie piął się po szczeblach ka-
riery wojskowej, zdobywając kolej-
ne stopnie oficerskie, służąc w kra-
ju i poza jego granicami. Był polskim 
przedstawicielem wojskowym przy 
komitetach wojskowych NATO i Unii 
Europejskiej w Brukseli. Od lutego 
2006 r. aż do tragicznej śmierci peł-
nił funkcję szefa sztabu generalnego 
Wojska Polskiego.

Na sobotniej uroczystości 
w Koniuszowej obecni byli naj-
bliżsi zmarłego generała: żona, 

dzieci z rodzinami, jego ojciec, sio-
stry i bracia. Przybyli dowódcy nie-
mal wszystkich formacji polskich 
sił zbrojnych, reprezentanci środo-
wisk i instytucji wojskowych, po-
litycy oraz przedstawiciele lokal-
nych władz.

Katarzyna, córka generała, 
w kwietniu 2010 r. przy trumnie wy-
stawionej w katedrze polowej Woj-
ska Polskiego w Warszawie zostawi-
ła taki wiersz:

„Odszedłeś tak nagle, bez poże-
gnania, już nie zdążyłeś na sobotnią 
kolację. Staliśmy w oknie, zerkając, 
czekając, błagając… Jak to możliwe? 
Dom tak pusty, tak cichy. Tylko łzy 
nasze biegną próśb nie słuchając. Bie-
gną za Twym mundurem, a on czeka 
cichutko i milczy, i milczy. Tak dum-
ny, że cząstką był Ciebie. Tak cięż-
ko uwierzyć, sercu przetłumaczyć, 
że jesteś z nami, lecz także z Bogiem 
i wszystkimi aniołami”. (LENA)

Certyfikat dla Fakro

Szkoła imienia generała Gągora



98 września 2011   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Wszystko co najważniejsze znajdziesz na: www.sacz.in

KATARZYNA GAJDOSZ

– Śpiewałeś z Jose Cura, występowałeś też wraz 
z muzykami Metropolitan Opera, studiowałeś w Aka-
demii Muzycznej w Łodzi, a później w prestiżowej In-
diana University Jacobs School of Music w USA. Dla-
czego chcesz się teraz odciąć od opery? 

– W operze czułem się świetnie, ale chcę 
wreszcie robić to, co kocham, wrócić do ko-
rzeni – do muzyki rozrywkowej. Tak naprawdę 
moją przygodę z operą zacząłem, aby być do-
brym „rzemieślnikiem”, zdobyć świetną tech-
nikę, być prawdziwym zawodowym muzy-
kiem. Dziś młode gwiazdki szybko robią karie-
rę i równie szybko znikają z rynku muzyczne-
go, bo ich głos po roku czy dwóch niewłaściwe-
go operowania nim na scenie, wypala się. Ja, po 
10–letnim warsztacie operowym, mogę śpiewać 
przez długie lata. W pewnym momencie dosze-
dłem do wniosku, że śpiew klasyczny spełnił już 
swoją zamierzoną rolę w mej edukacji. Pamię-
tam jak powtarzano: „Za 15 lat będziesz śpiewał 
duże role”. Więc wciąż śpiewałem te małe i śred-
nie. Kompozytorzy klasyczni pisali znakomite 
arie dla tenorów, a głosy basowe zawsze są w ich 
tle. Grając role szatanów, księży, starych dzia-
dów nie czułem się w nich autentyczny. To nie 
są role dla młodych ludzi. A ja mam energię Ja-
mesa Browna. Mnie cały czas roznosi. Uwielbiam 
show, światła, dużą publiczność, taniec, mega 
energię. Tego nie miałem w operze. W swojej 
karierze zrobiłem więc sobie przerwę i zwolni-
łem świadomie tempo z 300 na godzinę do 50. 
To mi pozwoliło równie świadomie teraz przy-
spieszać do 150 i być może dojadę do 300–400. 
Teraz umiem kierować i wiem, gdzie jest auto-
strada, a gdzie droga jednokierunkowa.
– Tym motorem, który ma Cię rozpędzić do 300 na 
godzinę ma być akurat telewizyjne show „The Vo-
ice of Poland”?

– Od ośmiu miesięcy prowadzę projekt, któ-
ry realizuję wraz z Przemysławem Karkowskim 
„DJ Żusto” w Nowym Sączu. To nasz wspólny 
eksperyment. Zaczęliśmy razem komponować, 
tworzyć utwory oparte na muzyce soul, house, 
R&B z elementami hip–hopu. Jesteśmy co praw-
da z innych bajek, ale okazało się, że łącząc na-
sze osobowości muzyczne, zaczyna się z naszych 
działań coś fajnego tworzyć. I teraz mamy już za 
sobą siedem poważnych koncertów plenero-
wych. Pojawiają się kolejne propozycje. 80 pro-
centom publiczności to, co robimy, podoba się. 
Zawsze biorę poprawkę, że część nigdy nie bę-
dzie zadowolona. Ale kiedy widzę, że ludzie za-
czynają tańczyć i dobrze się bawią na koncercie, 

to wiem, że cel był słuszny. Nie chcę być filozo-
fem muzycznym, ale przemycać pewne prze-
myślenia z mojego doświadczenia, bawić w spo-
sób mądry, a nie łatwo i przyjemnie. My poda-
jemy ciężką fakturę muzyczną, w bardzo prosty 
sposób. Zdaję jednak sobie sprawę, że w dzisiej-
szych czasach można być rewelacyjnym muzy-
kiem, artystą, aktorem – ale to jest na poziomie 
regionalnym. Teraz dojrzałem do tego i moja 
psychika też, by wyjść na wielką scenę, a plat-
formą, która od razu daje kopa z 50 na godzinę 
do 200 jest telewizja. Bez tego dziś nie da się nic 
dużego i fajnego zrobić. Zdecydowałem, że pój-
dę do tego show, sprawdzę się. Moje nazwisko 
będzie w mediach, dzięki czemu i mój projekt, 
i moje pomysły będą miały szersze pole do po-
pisu. Najważniejszym elementem, który prze-
konał mnie, że warto wziąć udział w „The Vo-
ice of Poland” były nazwiska jurorów, a w szcze-
gólności Kayah.
– Nie wkurza cię, że z takim wykształceniem mu-
zycznym, żeby zaistnieć w show biznesie musisz się 
poddać ocenie osób, które mogłyby się od ciebie 
wiele nauczyć? 

– Na scenie nie do końca liczy się wykształ-
cenie. Luciano Pavarotti nie miał za sobą żadne-
go tygodnia spędzonego w szkole, a jednak zro-
bił światową karierę. Żusto, z którym pracuję, 
też nie ma wykształcenia muzycznego, a jest dla 
mnie wielkim artystą. Bo prawdziwy muzyk po-
trafi czerpać od ludzi, którzy nie ukończyli aka-
demii, ale mają świetne ucho i są w stanie wię-
cej dźwięków wychwycić intuicyjnie. Kształ-
cąc swój wokal w operze miałem do czynienia 
z najznakomitszymi śpiewakami świata, ale pra-
ca z Żustem otworzyła mi oczy i… uszy na nowe 
muzyczne obszary. Często akademie muzyczne 
niszczą talenty i charyzmę. Można przez 20 lat 
być gwiazdą, ale zdarzy się jednak koncert, po 
którym publiczność zmiesza cię z błotem. Dla 
wszystkich więc muzyków wzorem powinien 
być George Michel, który często lepiej śpiewa 
na żywo niż na płytach.
– TVP2 zarobi na Tobie?

– Nie wiem ile zarobi na mnie TVP2, ale wiem, 
ile ja mogę zarobić: poszerzyć swoje muzycz-
ne horyzonty i mieć poczucie satysfakcji, że 
moja muzyka daje ludziom radość i przyjem-
ność – tego nie da się przeliczyć na żadne pie-
niądze. A to, co usłyszałem od jury, i reakcja pu-
bliczności po moim występie, utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że po przygodzie z operą, wy-
brałem właściwą drogę. Nawet nie podejrze-
wałem, że mój głos poruszy najgłębsze emo-
cje, wzbudzi zachwyt, ciekawość… To widać 

było w szczególności po reakcji Kayah i szero-
ko na forach internetowych. Byłem pozytyw-
nie zaskoczony. Sprawą zupełnie dla mnie bez-
cenną były jej słowa, gdy podczas naszego spo-
tkania po programie, posłuchała moich utwo-
rów, które nagrywam z Żustem i powiedziała: 
„Idź w tym kierunku, to piękna i świeża muzy-
ka, jest w tym charyzma”. 
– W programie nie wybrałeś jednak nic ze swojego 
repertuaru, ale utwór Alaina Clarka „This Ain’t Gon-
na Work”…

– Przylgnęła do mnie łatka „śpiewak opero-
wy” albo, co jest kompletnie wyssane z palca, 
„śpiewak, który rapuje”. Chciałem zaprezen-
tować siebie w zupełnie innej odsłonie, w takiej, 
w której się spełniam. Wybrałem utwór XXI wie-
ku, bo on pokazuje młodość, energię, przebojo-
wość i inne brzmienie tego, co robiłem dotych-
czas. Jury mnie nie widziało i mogłem porwać 
ich jedynie głosem. Nie wiedzieli, czy to śpiewa 
kobieta, czy mężczyzna. Jak sami stwierdzili, 
czuli się jak na koncercie Tiny Turner. Udało się.
– „The Voice of Poland” reklamowany jest jako 
program, w którym liczy się tylko głos. Ale ty wi-
dzę postanowiłeś zadbać o swój wizerunek. Sty-
lista, profesjonalna sesja. Głos nie jest najważ-
niejszy?

– Od paru miesięcy postanowiłem profesjo-
nalnie zadbać o swój wizerunek. Od grudnia 
2010 mam swoją artystyczną firmę. Nie mam 
menadżera, więc z jednej strony muszę być Mir-
kiem menadżerem, z drugiej – Mirkiem wraż-
liwym artystą. Raz przedstawiam siebie jako 
produkt, a za tydzień sam muszę wyjść na sce-
nę. Mówią, że liczy się tylko głos, ale prawda jest 
taka, że dziś w dobie Internetu, wszechobecnych 
kamer cały twój wizerunek ma znaczenie, cho-
dzi o całokształt. Chciałbym, aby te wszystkie 
zabiegi były tylko uzupełnieniem całości i współ-
grały ze sobą. Ewa Berdychowska – stylistka 
i Dorota Czoch – fotograf, znając mnie i mój cha-
rakter, doskonale wiedziały, co podkreśli moją 
muzykę. Widzowie programu mieli szansę zoba-
czyć mnie w zupełnie innym wizerunku scenicz-
nym niż do tej pory. Zarówno Ewa, jak i Dorota 
wyciągnęły ze mnie faceta, a nie jak do tej pory 
chłopca, który śpiewa operę. Dużo się zmieni-
ło wokół mnie i ja również się zmieniłem, dla-
tego one zauważyły we mnie mężczyznę, czego 
ja nie widziałem w sobie nigdy.
– Bez przesady, masz już ponad 30 lat.

– A Kuba Wojewódzki ma 48 i jest wiecznym 
chłopcem. Do bycia mężczyzną trzeba dojrzeć 
i ja dojrzałem. Już się nie boję tego, że jestem fa-
cetem… z duszą chłopca. 

Ludzie

Mam energię Jamesa Browna
ROZMOWA z sądeczaninem MIROSŁAWEM WITKOWSKIM, uczestnikiem nowego programu TVP2 „The Voice of Poland”
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Opinie

S 
chyłek lat osiem-
dziesiątych ubie-
głego wieku. Zima. 
Wracamy wyna-
jętym autokarem 
z Warszawy, gdzie 

przez tydzień przygotowałem 
koncert „Suita polska”, do któ-
rego napisałem scenariusz i któ-
ry pospołu z Andrzejem Górsz-
czykiem wyreżyserowałem. Po-
nad dwustu artystów z całe-
go kraju, w tym kabaret „Ergo”. 
Duże przeżycie. Sala Filharmonii 
Narodowej wypełniona po brze-
gi. Emocje. Żal wracać. W ekipie 
występującej i realizującej kon-
cert był Bobek Ciuła. Dusza to-
warzystwa. Za Kielcami rozpę-
tała się burza śnieżna. Po kil-
kudziesięciu kilometrach dal-
sza jazda stała się niemożliwa. 
W zaspach ugrzęzły setki samo-
chodów. Mróz, śnieżyca i zni-
kąd pomocy. Nieżyczliwi ludzie 
odmawiają nam gorącej herba-
ty. Jest coraz zimniej, bo ogrze-
wanie autobusu pożera benzy-
nę, a tę trzeba oszczędzać. Nic 
to. Grzeje nas Bobek takimi tek-
stami, że nic tylko wyć ze śmie-
chu. Jakiś samochód próbuje 
sforsować wzniesienie lewą stro-
ną. Nasz kierowca nie wytrzy-
muje: chciał bluznąć pod adre-
sem pirata – idioty, ale nie sko-
ordynował tekstu, zaczynające-
go się od inwokacji „No gdzie k…! 
jedziesz!”, z otwarciem okienka 
(zacięło się) i walnął w nie gło-
wą z taką siłą, że nadziwić się nie 
mogliśmy, że przeżył. Komen-
tarze Bobka do tej sytuacji jesz-
cze bardziej podgrzały towarzy-
ską atmosferę, ale właśnie dzię-
ki temu dało się znieść dziesię-
ciogodzinną udrękę. W końcu 
z opresji wyratowało nas wojsko. 
Dwukrotnie zdarzyło się Bobkowi 
wystąpić w „barwach” kabare-
tu „Ergo”. Kto ma odrobinę fan-
tazji, może wyobrazić sobie 130–
kilogramowego jegomościa wcie-
lającego się w rolę przedszkola-
ka po przejściach. A taką właśnie 

postać musiał zagrać. Surre-
alizm. Później doszło do współ-
pracy z założoną przez niego gru-
pą teatralną „Cudoki – Szuroki”. 
Przez kilka lat artystyczną pieczę 
sprawowała nad nią moja żona 
(kto to dzisiaj pamięta!), zaś Bo-
bek był organizatorem, dobrym 
duchem i czasami aktorem. Tu 
dygresja. Na prośbę Oli napisa-
łem dla „Cudoków” musical „Jaś 
i Małgosia”, oparty częściowo 
na tekście Brzechwy. Ponieważ 
w grupie teatralnej było sporo 
dzieciaków, musiałem wszystkie 
jakoś „zagospodarować”, żeby 
nie miały poczucia, że dzielimy 
je na lepsze (te z rolą), i te gorsze 
(bez roli). I wtedy to wpadłem 
na pomysł, żeby Bobka też wy-
korzystać. Stworzyłem dla nie-
go postać Dębu – Narratora. Być 
może była to jego rola życia. Kie-
dy przebrany za drzewo Bobek 
siedział majestatycznie na scenie, 
a na jego potężnych ramionach 
dzieci – ptaszki, śpiewając koły-
sankę dla Jasia i Małgosi, na wi-
downi nie było twardziela, który 
by się nie wzruszył. Swoją drogą 
ciekawe, czy zachowały się jakieś 
fotografie z tego przedstawie-
nia. Później, w wyniku różnych 
okoliczności życiowych, nasze 
drogi się rozeszły. A teraz roze-
szły się już definitywnie, bo Bo-
bek odszedł do lepszego świata. 
Piszę „lepszego”, bo ten, w któ-
rym żył, jeśli chodzi o zdrowie, 
nie był dla niego łaskawy. Do na-
pisania wspomnienia o nim bar-
dziej uprawniony byłby zapew-
ne ktoś z kabaretu „Lach”, z któ-
rym współpracował od początku 
do końca, ale przecież każda, na-
wet najmniejsza, próba „ocalenia 
od zapomnienia” ma sens. Więc 
piszę. I na koniec rzecz ocierają-
ca się o metafizykę: żeby w wę-
drówce ku wieczności Bobek nie 
był sam, Opatrzność dała mu do 
towarzystwa Bogusława Cebulę, 
tak jak on związanego z Domem 
Kultury „Lachy”. Odeszli niemal 
jednocześnie, co do godziny. Idą-
cy obok mnie w czasie pogrzebu 
Andrzej Górszczyk popadł w fi-
lozoficzną zadumę, że nie może 
być w tym przypadku, że to ja-
kiś znak. Jeśli miał rację, to lepiej 
nie dociekać, jaka tajemnica się za 
tym kryje, bo mogłoby się okazać, 
że dotyczy akurat nas. Zamiast 
rozstrzygać takie zagadki, od-
dajmy się wspomnieniu. Na myśl 
o Bobku od razu robi się weselej.

J 
akiś czas temu uczestniczy-
łam w spotkaniu, na którym 
jedna z firm usilnie starała się 
nakłonić do wzięcia udzia-
łu w ich przedsięwzięciu, fi-
nansowanemu – jakżeby ina-

czej – z funduszy unijnych. Tak wyso-
ki stan ogólności wywodu prowadzone-
go przez przedstawiciela przedsiębior-
stwa – Eurokreator – pozwolił odnoto-
wać tylko hasłowo idee projektu. Bar-
dzo wzniosłe zresztą i wydumane. Choć 
nie tylko ja wyszłam z tego spotkania 
w przekonaniu, że na realizację ich po-
mysłu jeszcze nie ma. Albo jest tak rów-
nie wzniosły i wydumany, że po pro-
stu go nie zrozumiałam. Otóż jedno z ha-
seł owych idei, które mają być wcielo-
ne na terenie również Sądecczyzny, gło-
si współpracę na linii: prywatny przed-
siębiorca – samorząd. Zaraz po jego rzu-
ceniu posypały się komentarze, zarów-
no ze strony obecnych na spotkaniu biz-
nesmenów, jak i wójtów. I jak jeden mąż 
mówili, że to właściwie niemożliwe. Sa-
morządowcy żalili się na przedsiębior-
ców i odwrotnie.

Ostatni tydzień przyniósł kilka przy-
kładów współpracy na linii prywat-
ny przedsiębiorca – samorząd w Nowym 
Sączu. Dyrektorka„Domowego Przed-
szkola” prawie „dogadała” się z Urzę-
dem Miasta, które chciało, by zwróciła 
pomieszczenie, które od 17 lat zajmowa-
ła w SP nr 9. Ponieważ tego nie uczyniła, 
miasto wystosowało pismo do mieszkań-
ców, a głównymi adresatami mieli być 
rodzice posyłające dzieci do „Domowego 
Przedszkola”, informując, że w innych 
placówkach niepublicznych jest jeszcze 
ponad 100 wolnych miejsc. I jak tu nie 
mówić o współpracy na linii prywatny 
przedsiębiorca – samorząd? 

Teraz trwa walka właścicieli skle-
pów w Rynku z pomysłem prezyden-
ta na uczynienie z wszystkich możliwych 
miejsc postojowych na starówce par-
kingów płatnych. Również w soboty. Ich 
zdaniem to wyludni centrum i zmniejszy 
ich zyski. Prezydent jednak uważa, że 
zyski z pobieranych opłat parkingowych 
zasilą budżet miasta. Nie ma jednak od-
wagi płatnych parkingów wprowadzić 
również w niedzielę. Sklepy w centrum 
są wówczas zamknięte, za to otworem 
stoją kościoły, przyciągające tłumy i to 
najczęściej zmotoryzowanych wiernych. 
Ich szturmu na ratusz prezydent by jed-
nak nie zniósł. Za to na skargi małych 
przedsiębiorców zaczyna się uodparniać. 

Pojawia się jednak firma, która twier-
dzi, że ma pomysł na współpracę na linii: 
prywatny przedsiębiorca – samorząd. Za 
unijne pieniądze (czytaj też nasze) wmó-
wią nam wszystko. 

Wydumane ideeBobek

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

Pochylić się nad garbem
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o nowatorskim pomyśle walki z drogowym piractwem, po-
legającym na demontażu istniejących garbów czyli progów zwalniających. Prekursorem idei 
jest dyrektor miejskiego zarządu dróg Grzegorz Mirek. Pewnie w ogóle nie domyślilibyśmy 
się lęgnących się w dyrektorskiej głowie planów, gdyby – jak to zwykle w takich sytuacjach 
bywa – najzwyczajniejszy w świecie nie przypadek. Nie tak dawno spora grupa mieszkańców 
ulicy Żywieckiej, zatrwożona szaleńczymi rajdami po osiedlu, zwróciła się z prośbą o zain-
stalowanie spowalniaczy. Dyrektor, ku zdziwieniu wszystkich odpowiedział, że „hopki” nie są 
już trendy, a niektórym nawet przeszkadzają i dla przykładu wymienił kierowców zimowych 
piaskarek. Pewnie pochylilibyśmy się nad dedukcją dyrektora z szacunkiem i zrozumieniem, 
gdyby Nowy Sącz i okolice leżały w strefie wiecznej zmarzliny, a ilość pługów śnieżnych prze-
ważała nad rolnymi. W ostatnich dniach pan dyrektor niczym rasowy twardziel postanowił 
pójść za ciosem i przystąpił do błyskawicznej rozbiórki jednego z niesłusznych garbów, bo-
wiem wedle obowiązującej linii naszej władzy, linia ulic ma być prosta i równa, a nie garba-
ta. Szkoda tylko, że przystępując do walki ze spowalniaczami, nikt nie wziął pod uwagę tra-
gicznego bilansu minionych tygodni, podczas których śmierć na sądeckich drogach zebra-
ła iście krwawe żniwo, zaś najczęstszym powodem dramatów były: prędkość, brawura i brak 
wyobraźni. No właśnie panie dyrektorze…. Brak wyobraźni! Może warto zatem zarzucić ope-
rację na ulicznych garbach, a nadmiar funduszy w miejskiej kasie przekierować na leczenie 
wad postawy wśród dzieci, bo niedługo zgarbacieją nam do reszty. (JARO)

SMS
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W 
ygląda na to, że 
ludzie bardziej 
interesują się 
prognozą po-
gody, niż pro-
gnozą przed-

wyborczą. Chętniej czytają przepo-
wiednie meteorologów, niż ośrodków 
badania opinii publicznej. Mówiąc pro-
ściej – przeciętny sądecki Kowalski do-
kładnie wie, kiedy przykryć róże przed 
zapowiadanym pierwszym przymroz-
kiem, ale nie wie jaka temperatura ak-
tualnie panuje w polityce. Ktoś nawet 
zadał sobie trud zbadania i stwierdził, 
że niewielu z nas wie, nie tylko kiedy 
będą wybory, ale nawet kogo będziemy 
wybierać – radnych, prezydenta czy 
może posłów. Ten powszechny brak za-
interesowania najważniejszym wyda-
rzeniem społeczno–politycznym tego 
roku jest oczywiście bardzo smutny, ale 

prawdziwy. Jak pięknie i poetycko ma-
wiają prawnicy, taki jest „stan faktycz-
ny” i nie ma się co obrażać, panowie 
politycy, a zgodnie z parytetem rów-
nież – panie polityczki.

Fakt, że ludzie słabo interesują się 
aktualnymi wydarzeniami okołowy-
borczymi to jedno. Inną sprawą jest, 
że politycy niewiele zrobili w ostatnim 
czasie, by ich sobą i publicznymi pro-
blemami zainteresować. Szczególnie 
politycy lokalni, bo Warszawa rządzi się 
innymi prawami. To ciekawe i zastana-
wiające, że jeszcze nikt z kandydatów 
i żadna z partii, nie wpadła na pomysł, 
jak łatwo wybić się w tej powszechnej 
ciszy, zalegającej nad górami od Msza-
ny Dolnej po Biecz. Przecież wystarczy 
głośniej krzyknąć. Albo więc faktycznie 
brakuje sztabom sensownego pomysłu 

i regionalnej oferty skierowanej do wy-
borcy, albo to efekt zwykłego lenistwa, 
bo po co zadawać sobie fatygę, skoro 
wybory i tak się odbędą.

W minionym tygodniu SLD i PiS led-
wie tylko zmąciły przedwyborczy letarg 
oficjalnie inaugurując kampanię. Skoń-
czyło się jednak na tym, że lewica zapo-
wiedziała wizytę na Sądecczyźnie czer-
wonego autobusu, którego rozkład jaz-
dy zna Grzegorz Napieralski, PiS z ko-
lei ujawnił, że wygra te wybory w re-
gionie, bo tu jest jego matecznik i to się 
partii należy. Tyle było tego wstępnego 
prężenia muskułów. Pewnie się narażę 
mojemu Szacownemu Koledze Rafałowi 
Matyi, który ma nieco inny pogląd na 
sprawę, ale chyba nie do końca tak to 
miało wyglądać. Bo kiedy, jeśli nie te-
raz, powinien pojawić się raport będą-
cy punktem wyjścia do dyskusji o sta-
nie Sądecczyzny? Kiedy, jeśli nie teraz, 
powinny padać najciekawsze pomy-
sły na to, jak mocno pchnąć do przo-
du rozwój naszego regionu i jakimi spo-
sobami to osiągnąć? Niebawem wszyst-
kie okoliczne płoty pokryją się plakata-
mi kandydatów, z których nic albo pra-
wie nic konkretnego nie będziemy mo-
gli wyczytać. Można złośliwie dodać, 
że najciekawsze w tej ulicznej lekturze 
będą uwagi dopisane jakąś niewidzialną 

ręką przez garażowych komentatorów 
lokalnego życia politycznego. Osobiście 
wolałbym o sobie takich rzeczy nie czy-
tać, ale przecież politycy muszą mieć 
nieco grubszą skórę i łatwo to przełkną.

Jeśli więc prognozy meteorologów 
przynajmniej w jakiejś części się spraw-
dzą i złota polska jesień pociągnie tak 
do października, to elektorat może za-
głosować nogami i zamiast do urny wy-
brać się na grilla, albo i nawet na pla-
żę. Na razie obowiązują stroje plażo-
we i piknikowe klimaty, a jedynym po-
mysłem na niekonwencjonalną kampa-
nię wykazał się pewien kandydat ludo-
wców, który w ramach przedwybor-
czego wiecowania zaprosił okoliczną 
młodzież na piwo. No chyba, że to jest 
jakiś punkt programu jego partii – tani 
browar dla każdego.

Na grilla 
czy do urny?

D 
wanaście lat temu 
rząd Jerzego Buz-
ka pchnął na tory 
cztery wielkie 
projekty reform. 
Obok administra-

cyjnej, zdrowia oraz ubezpieczeń, 
była też oświatowa. Jedni mówili, 
że to rzucanie się z motyką na słoń-
ce, inni, że historyczna koniecz-
ność. Warto nieco przypomnieć za-
nim znów damy się omamić mantrą 
melodyjnych frazesów. Cóż z tego, 
że dokonaliśmy wówczas decentra-
lizacji państwa skoro żywot samo-
rządów wciąż uzależniony jest od 
rządowego rozdzielnika pieniędzy, 
ich przepływ zaś to pochodna poli-
tycznej bliskości ucha prezesa, mi-
nisterialnego przedpokoju, a w naj-
gorszym razie gabinetowej wycie-
raczki. Słowem liczy się lobbing 
i uznaniowość. Reszta jest milcze-
niem. Symbolem niewydolności in-
stytucji samorządowych tudzież ich 
liderów jest nieistniejący most na 
Dunajcu, na miejscu którego paru 
prominentów winno zawiesić białą 
flagę, a w wiklinie zakopać swe od-
znaczenia. Nie mam najmniejszych 
złudzeń, że wprzódy wyrosną pry-
watne lądowiska, tunele i prze-
prawy (właściwie to już są) ani-
żeli budowane za publiczne środ-
ki drogi, obwodnice i szybkie ko-
leje. O reformie zdrowia nawet nie 
ma co gadać. Najpierw odreformo-
wał (czyt. scentralizował) ją rząd 
Millera, teraz z kolei przyszedł czas 
na komercjalizację. Faza przejścio-
wa w jakiej obecnie się znajdujemy, 
polega na wyborze między nadzieją 
a beznadzieją. To co je różni, to za-
ledwie jeden banknot stuzłotowy, 
bo tyle średnio kosztuje prywat-
na wizyta u lekarza. Ubezpieczenia 
oparte na dwóch, a nawet trzech fi-
larach miały być gwarancją eme-
rytalnego raju. Problem w tym, że 
w pobudzających wyobraźnię re-
klamach zapewniano o raju ziem-
skim, nie zaś o tym wiecznym. Nie-
dawne decyzje o centralizacji więk-
szości środków zgromadzonych 
w OFE nie wróżą pogodnej starości 

w tropikach, a co najwyżej pod 
wysłużonym tropikiem od starego 
namiotu. I wreszcie ta, która miała 
być absolutnym hitem, wybawie-
niem od archaicznej, niewydolnej 
edukacyjnie i wychowawczo szkoły 
– reforma oświatowa. Ileż to nasłu-
chaliśmy się, że dawna ośmiokla-
sówka to relikt, a przy tym kom-
binat i moloch, w którym dziec-
ko jest tylko numerem w dzienni-
ku. W miejsce starej powstały sze-
ścioletnie podstawówki oraz trzy-
letnie gimnazja. Szkopuł w tym, 
że sporo z nich od zarania stwo-
rzyło tzw. zespoły szkolno – gim-
nazjalne, do których z czasem do-
szlusowały ogólniaki, a także obo-
wiązkowe od kilku lat zerówki. 
Tym samym zaistniały „nowotwo-
ry”, w których kształci się już nie 
osiem lecz dziesięć, a od przyszłe-
go roku, gdy do szkoły pójdą sze-
ścio i siedmiolatki, nawet jedena-
ście roczników dzieci i młodzie-
ży. Uwzględniając zaś wspomnia-
ne licea przedział wiekowy obejmie 
nawet czternaście generacji! I nikt 
mnie nie przekonana, że dykta czy 
sklejka dzieląca szkolne labiryn-
ty stanowi jakiekolwiek wybawie-
nie dla tego mrowiska. Oczywiście 
kto by się przejmował takim bzde-
tami, że za rok w ławkach zasią-
dą siedmiolatki urodzone w stycz-
niu oraz sześciolatki, które przyszły 
na świat w grudniu, choć te ostat-
nie bez żadnej taryfy ulgowej będą 
musiały się uczyć czytać, pisać i ra-
chować tak jak starsi o dwa lata ko-
ledzy! Zapewne nikogo nie obcho-
dzi i to, że ci starsi, którzy wbrew 
zakazowi pani minister liznęli za-
wczasu alfabet i matmę będą się te-
raz śmiertelnie nudzić, zaś malu-
chy przyjdą na lekcje z ulubionymi 
lalkami i samochodzikami. Jedno-
cześnie w zerówkach przymusowo 
pojawią się pięciolatki, by zaharto-
wać się przed wielkim wyścigiem 
szczurów. Gdyby zabrakło dla nich 
miejsca jak prognozują niektórzy, 
przygarną je starsi koledzy i kole-
żanki w ramach zajęć „wychowanie 
do życia w rodzinie”. Tym bardziej, 
że coraz więcej z nich, spodziewa-
jąc się własnego potomstwa także 
korzysta z indywidualnego naucza-
nia i szczególnej opieki szkoły (nie 
wykluczone, że z myślą o nich po-
wstaną wkrótce przyszkolne żłob-
ki). Tak oto PRL–owską zmursza-
łą „budę” po latach zmian i ekspe-
rymentów zastąpiliśmy prawdziwą 
komuną. No bo jakby nie patrzeć, 
wszystkie dzieci są nasze!

Wszystkie dzieci 
są nasze!

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Niebawem wszystkie okoliczne płoty pokryją się 
plakatami kandydatów, z których nic albo prawie nic 
konkretnego nie będziemy mogli wyczytać. Można 
złośliwie dodać, że najciekawsze w tej ulicznej lekturze 
będą uwagi dopisane jakąś niewidzialną ręką przez 
garażowych komentatorów lokalnego życia politycznego
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8 WRZEŚNIA (CZWARTEK):

r NOWY SĄCZ, X godz. 9–17, Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa, In-
stytut Zdrowia, Sesja Satelitarna IV 
Ogólnopolskiego Zjazdu Toksykolo-
gów Klinicznych, Toksykologia Kli-
niczna dla Ratowników Medycznych; 
X godz.15.30, Oddział dla Dzieci SBP, 
ul. Lwowska 21, „Z bajką przez okrą-
gły roczek” – spotkania z bajką dla 
przedszkolaków; 
r KRYNICA ZDRÓJ, X godz. 18, Hotel 
Krynica, Koncert grupy Pectus w ra-
mach PGNiG Extreme Trail; X godz.19, 
Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. 
Park Sportowy 5, Mecz międzynaro-
dowy hokeja na lodzie Team Polska KS 
Cracovia & Team Czech Republic; 
r STARY SĄCZ, X godz.17, galeria „Pod 
Piątką”, Rynek 5, wernisaż wystawy 
fotograficznej prezentującej wspólny 
dorobek artystyczny słuchaczy kie-
runku fototechnik.
 
9 WRZEŚNIA (PIĄTEK): 

r NOWY SĄCZ, X godz. 15.30, Sądecka 
Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzie-
ci SBP  ul. Lwowska 21, „Leśne dusz-
ki” – zajęcia literacko – teatralne dla 
dzieci; X godz.18, MCK „Sokół” Galeria 
BWA Sokół, „Utracone historie „Wer-
nisaż wystawy. Wystawa trwać będzie 
do 9 października 2011.; X godz. 16–
18, Galerii BWA SOKÓŁ warsztaty pla-
styczne dla młodzieży.

 10 WRZEŚNIA (SOBOTA): 

r NOWY SĄCZ, X godz. 15.30–17.30, 
Sala edukacyjna Galerii BWA SO-
KÓŁ, warsztaty plastyczne dla dzie-
ci ;. X godz.19, MCK „Sokół”, Koncert 
„Crakow clarinet quartet” III Między-
narodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 
– Muzyka na szczytach; Świniarsko/
Chełmiec, Pierwszy Charytatywny 
Piknik Sportowy W Gminie Chełmiec; 
KRYNICA ZDRÓJ,  X godz. 20, Deptak 
w Krynicy, Koncert Golec uOrkiestra, 
wstęp wolny; 
r ŁĄCKO, X godz.14, Święto Owoco-
brania; 
r MUSZYNA, X godz. 12–15, Festi-
wal Biegowy, Bieg „Życiowa dycha” 
z Krynicy Zdroju do Muszyny.

11 WRZEŚNIA (NIEDZIELA):

r NOWY SĄCZ, X godz. 15–16.30, Ga-
leria BWA Sokół, niedzielne warsztaty 
plastyczne dla dzieci; 
r ŁĄCKO, X godz. 13.30, Święto Owo-
cobrania.

12 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK):

r NOWY SĄCZ, X godz. 14–15, sala 
edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, 

„Piętaszek” zajęcia plastyczne dla pię-
ciolatków. 

13 WRZEŚNIA (WTOREK):

r NOWY SĄCZ, X godz. 15.30, Oddział 
dla Dzieci SBP ul. Lwowska 21 „Kolo-
rowa biblioteka” – zajęcia plastyczno 
– literackie dla dzieci; X godz. 18.30, 
Sala Kameralna MOK, Klub Miłośni-
ków Muzyki Progresywne, LIVE AID 
–13 July 1985r. – One Concert–Two 
Continents: Wembley Stadium Lon-
don & JFK Stadium Philadelphia cz. 3, 
4, koncert na dużym ekranie.

14 WRZEŚNIA (ŚRODA):

r NOWY SĄCZ, X godz.16–18, sala edu-
kacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, warszta-
ty architektonicze dla młodzieży.

REPERTUAR KIN 

9 WRZEŚNIA – 15 WRZEŚNIA 2011

r KINO SOKÓŁ
KRÓL LEW – premiera 3D, USA, 
animacja, musical, 10 – 15 wrze-
śnia, g. 13, 15, 17, weekendowe po-
ranki : 10 – 11 września g. 11, O PÓŁ-
NOCY W PARYŻU – premiera, USA, 
Hiszpania, komedia, 9 września – 15 
września, g. 19:30, 21:15; NIE BÓJ 
SIĘ CIEMNOŚCI – premiera, Austra-
lia/USA, horror, thriller, 9 września, 
g. 20:30, 22:15; 10 września, g. 18:45, 
20:30, 22:15; 12 – 15 września, g. 
18:45, 20:30; PALACZ ZWŁOK, Cze-
chosłowacja, dramat psychologiczny, 
9 – 15 września, g. 21:00, CYRK CO-
LUMBIA, Bośnia i Hercegowina/Fran-
cja/Wielka Brytania/Niemcy, dra-
mat, 9 – 15 września, g. 17:15; KRET 
Polska/Francja, thriller, 9 – 15 wrze-
śnia g. 16:30, 18:30, PASSIONE, Wło-
chy /USA, muzyczny, 9 – 15 wrze-
śnia, g. 19:15, BRATERSTWO, Dania, 
dramat, 9 – 15 września, g. 20:45, GE-
NEZA PLANETY MAŁP, USA, akcja/
science–fiction, 9 – 15 września, g. 
15:30, 17:30; 

r KINO KROKUS
SZEFOWIE WROGOWIE, USA , czarna 
komedia, 9 września – 15 września, g. 
15:30, 19:15; COLOMBIANA, USA, ak-
cja/thriller, 9 września – 15 września, 
g. 17:15, 21:15

WARTO OBEJRZEĆ

r COLOMBIANA reż. Olivier Mega-
ton, obsada: Zoe Saldana, Lennie Ja-
mes, Callum Blue Cataleya Restrepo 
jako mała dziewczynka była świad-
kiem brutalnego morderstwa ro-
dziców. Teraz, kiedy jest już doro-
sła, staje się zawodowym zabójcą. 
Jest piękna, silna i zdeterminowana. 
Jako płatna morderczyni, z zimną 
krwią wykonuje kolejne egzekucje. 
Obsesyjnie tropi i eliminuje osoby 
powiązane ze śmiercią swoich ro-
dziców. Z każdym kolejnym zabój-
stwem Cataleya zbliża się do upra-
gnionego celu – zabicia gangstera, 
który był odpowiedzialny za zamor-
dowanie najbliższych.

Karnet nie tylko kulturalny

Rekomendacje

ROZDAJEMY BILETY DO KINA:

Specjalnie dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie do kina 
na film: „COLOMBIANA”. Aby zdo-
być bilet, należy pojawić się w na-
szej redakcji i poprawnie odpowie-
dzieć na pytanie. 
Proszę podać daty premiery świa-
towej i polskiej filmu „Colombiana”?

12 Turystyczny 
Rowerowy Rajd Górski

Pograniczem Polsko – Słowackim
9–10 Września 2011 

Muszyna Zdrój – Leluchów 
– Most Wyszehradzki – Čirč

PROGRAM:
9.09.2011 r. (piątek) trasy dowolne 
drogami i szlakami górskimi pograni-
cza polsko–słowackiego.
Nocleg w Szkole Podstawowej w Čirču
10.09.2011 (sobota) godz. 12 Lelu-
chów – most Wyszehradzki – Słowa-
cja, spotkanie Słowaków i Polaków
godz. 13 meta rajdu – Čirč – Szkoła 
Podstawowa (Zakladna Skola) przyj-
mowanie uczestników
godz. 14 spotkanie uczestników Raj-
du, ognisko turystyczne

Sukces Agropromocji

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza to 
najważniejsza impreza tego typu w Ma-
łopolsce. Przez dwa dni trwania wy-
stawy odwiedziło ją ponad 30 tys. osób 
– nie tylko rolników, bo każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Pokazy traktorów, de-
gustacje i występy zespołów regionalnych przyciągnęły w weekend nawet mieszczuchów. 
Nie zawiedli też wystawcy, których przybyło ponad czterystu. Całość była pomyślana tak, by 
zainteresować jak najszersze grono ludzi. Reklamowały się gospodarstwa agroturystyczne 
i producenci. Sporą atrakcją cieszyły się pokazy Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego ZSR CKP 
w Nawojowej i zwierzęta prezentowane na II Regionalnej Wystawie Bydła i Owiec. Można było 
również podziwiać wystawców prezentujących wyroby rękodzielnicze. W Pałacu Stadnickich 
w Nawojowej na konferencji „Specyfika małopolskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej” 
zastanawiano się nad możliwością wykorzystania członkowstwa w UE na rzecz rozwoju re-
gionu. Starano się też wskazać kierunki i metody reform, tak by zwiększyć konkurencyj-
ność małopolskich rolników, nie tracąc jednocześnie ich unikalnego charakteru. Godnie re-
prezentowali nas przedstawiciele powiatu nowosądeckiego. W kategorii „firma” w konkur-
sie Agroliga tytuł mistrza wywalczyło nowosądeckie przedsiębiorstwo „Huzar” produkujące 
miody. Za najlepsze gospodarstwo agroturystyczne zostali nagrodzeni Anna i Janusz Kaszte-
lewiczowie ze Stróż. Bogumiła Kuruc z Mochnaczki Wyżnej zajęła drugie miejsce w konkursie 
na najlepiej zagospodarowaną zagrodę. Wywodzący się z tej samej miejscowości Mateusz 
Stasik zdobył trzecie miejsce wśród ekologicznych gospodarstw towarowych.
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Zapraszamy 
na pokład 
nowych 
możliwości

start: wrzesień 2012

Park Technologiczny IT w Nowym Sączu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE.

PROJEKT PARK TECHNOLOGICZNY MIASTECZKO MULTIMEDIALNE

Dołącz do grona Klientów Brainville. To nie tylko prestiżowa  

i nowoczesna powierzchnia biurowa dla Twojej firmy,  lecz także 

zaplecze ekspertów w zakresie nowych technologii, światowych 

trendów i rozwoju biznesu. Ludzie tacy jak Ty, razem stworzą 

inspirującą, pełną energii społeczność Brainville.

Sprawdź nas na: www.brainville.pl

R E K L A M A
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Więcej sportu na: www.sacz.inSport

PIŁKA NOŻNA.  Sandecja, poko-
nując 4–0 lidera I ligi Piasta Gli-
wice, przerwała fatalną serię czte-
rech porażek. Znakomity występ 
i pewna wygrana poprawiły hu-
mory piłkarzy, działaczy, trenerów 
i kibiców. Wydawało się, że nad-
chodzi czas spokoju i lepszych cza-
sów. Tymczasem polepszającą się 
atmosferę zepsuł niezbyt przyjem-
ny incydent.

Po meczu z Piastem piłkarze Sande-
cji nie podeszli do kibiców i nie po-
dziękowali im za doping. Sytuacja 
wywołała duże oburzenie wśród 
sympatyków sądeckiej drużyny. 
Szybko podjęto próby rozładowa-
nia napiętej atmosfery.

 – Blisko dwie godziny trwa-
ło spotkanie piłkarzy z kibicami 
– poinformował rzecznik praso-
wy Sandecji, Dariusz Grzyb. – Na 
prośbę prezesa Andrzeja Danka 
przybyli kapitan zespołu Jano 
Frohlich, piłkarz Rafał Berliń-
ski oraz przedstawiciele Sto-
warzyszenia Kibiców Sandecji. 
Dyskutowano na temat zacho-
wania zawodników po ostatnim 
meczu z Piastem Gliwice. Omó-
wiono sporne kwestie, ustalono 
przyczyny takiego zachowania 

zarówno piłkarzy, jak i kibi-
ców. Ustalono, że niektóre za-
chowania wynikły z powodu du-
żej presji i słabszych wyników 
w ostatnich meczach. Wszystkie 

zainteresowane strony doszły do 
porozumienia i wspólnie stwier-
dzają, że nie ma żadnego kon-
fliktu pomiędzy zawodnika-
mi i kibicami. Zainteresowani 

przepraszają również osoby, 
które mogły poczuć się urażone 
zaistniałą sytuacją.

Czy mecz z Piastem będzie 
przełomowy? Wszystko wskazuje, 

że są na to szanse. W Sandecji za-
szły bowiem duże zmiany. Od-
kryciem meczu byli młodzi wy-
chowankowie Sandecji. Sebastian 
Szczepański w pierwszej poło-
wie w kilku sytuacjach ośmieszył 
defensorów Piasta. Jego zmien-
nik Bartosz Szeliga zdobył piękną 
bramkę uderzeniem z 35 metrów. 
Piast w Nowym Sączu nie miał nic 
do powiedzenia. Bohaterów tego 
spotkania w sądeckiej ekipie było 
wielu. Jednak największym zwy-
cięzcą jest trener Mariusz Kuras. 
Jego przyszłość w Sandecji wisiała 
na włosku. Po serii słabych spo-
tkań, kolejnym przeciwnikiem 
był lider z Gliwic. Mariusz Kuras 
postawił wszystko na jedną kar-
tę. Nie wahał się dokonać wielu 
zmian w składzie. Na ławce rezer-
wowych posadził piłkarzy, którzy 
do niedawna mieli silną pozycję 
w drużynie. W wyjściowym skła-
dzie nie pojawił się żaden z piłka-
rzy, którzy zasili Sandecję przed 
sezonem (prócz Filipa Burkhard-
ta, który przyszedł już w trakcie 
rozgrywek). Szansę gry otrzymali 
natomiast rezerwowi dotychczas 
zawodnicy: Fechner, Szczepań-
ski, Midzierski i Janić.

JACEK BIGAJSKI

Takiego turnieju siatkarskiego jeszcze 
nie było w naszym regionie. Od 15 do 
17 września w trzech miastach toczyć 
się będę mecze siatkarskiego Fakro 
Cup o Puchar Ziemi Gorlickiej.

Na parkietach Nowego Sącza, Biecza 
i Bobowej zobaczymy zespoły Plus 
Ligi Kobiet – BKS Aluprof Bielsko–
Biała, Tauron MKS Dąbrowa Gór-
nicza, a także Stal Mielec, Armatu-
rę Eliteski AZS UEk. Kraków oraz 
norweski Stod Volley.

Pomysłodawcą turnieju jest Da-
riusz Grzyb z firmy DeGie, organi-
zujący imprezę z lokalnymi samo-
rządami i firmą Fakro.

– Turniej rozpocznie się 
w czwartek w Bobowej i zakoń-
czy w sobotę w tym samym mie-
ście – zapowiada Dariusz Grzyb. 
– Tam też odbędzie się wręcze-
nie nagród oraz towarzyski mecz 
VIP–ów z reprezentacją zawod-
niczek uczestniczących w turnie-
ju.Niejako na deser w Bobowej 
rozegrany zostanie turniej o Pu-
char Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie, w którym wezmą 
udział cztery, albo sześć zespołów 
z Małopolski. Mamy nadzieję, że 
liczni w naszym regionie i wyma-
gający kibice siatkówki zobaczą 
mecze na najwyższym poziomie, 

a mecze towarzyskie dostarczą nie 
tylko uczestnikom dobrej zabawy.

Najszczęśliwszy z organizacji 
turnieju wydawał się starosta gor-
licki Mirosław Wędrychowicz, któ-
ry podczas specjalnej konferencji 
prasowej zapowiadającej impre-
zę, zachwalał nowe hale sportowe 
w Bobowej i Bieczu:

– Po to budowaliśmy ta-
kie obiekty sportowe, żeby coś 
się w nich działo, no więc mamy 
wspaniały turniej – cieszył się Wę-
drychowicz.

Zadowolenia z dobrze zainwe-
stowanych pieniędzy nie krył rów-
nież przedstawiciel tytularnego 
sponsora imprezy Janusz Komur-
kiewicz:

– Konsekwentnie budujemy wi-
zerunek naszej firmy m.in. poprzez 
sport, promowanie zdrowego i ak-
tywnego stylu życia, więc takie 
imprezy dobrze wpisują się w na-
szą sponsorską filozofię – mówił 
w Gorlicach dyrektor ds. marke-
tingu firmy Fakro.

Do Gorlic dotarł też, mimo gipsu 
na nodze, znany aktor Dariusz Gna-
towski, który już w tym roku zapo-
wiedział, że podczas przyszłorocz-
nego turnieju imprezą towarzy-
szącą będzie kulinarne show z nim 
w roli głównej.

– Gotowanie, obok siatków-
ki, jest moją wielką pasją, więc 
w taki sposób chciałbym się 
włączyć w uatrakcyjnienie tur-
nieju – zapowiedział Gnatow-
ski, ale wszyscy kibice siatków-
ki, którym uruchomił kulinarną 

wyobraźnię, jeszcze do przyszłe-
go roku będą się musieli obejść 
smakiem.

Turniej rozpoczyna się w czwar-
tek 15 września, o godz. 16 w Bobo-
wej, następnego dnia od godz. 14 
siatkarki grać będę w sądeckiej sali 

MOSiR, a w sobotę od godz. 10 rów-
nolegle w Bobowej i Bieczu. W nie-
dzielę od godz. 10 w Bobowej ostat-
ni akcent imprezy Turniej o Pu-
char Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie.

(MICZ)

Zaskakujące zachowanie piłkarzy

Duża porcja dobrej siatkówki

– Po to budowaliśmy takie obiekty sportowe, żeby coś się w nich działo, no więc mamy wspaniały turniej 
– cieszył się starosta Wędrychowicz.
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Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Maria Olszowska

ROZRYWKA.  Tłumy bawiły się pod-
czas niedzielnego koncertu Mary-
li Rodowicz na sądeckim Rynku. Pio-
senkarka była gwiazdą wieczoru im-
prezy promującej zmiany w rozgłośni 
Radia RDN Nowy Sącz.

Przed występem gwiazdy wystą-
pił Dj Żusto i Mirek Witkowski. Ry-
nek powoli wypełniała publiczność. 
Tuż przed wyjściem na scenę Ma-
ryli Rodowicz zrobiło się naprawdę 

ciasno. Spóźnialscy koncertu słu-
chali, stojąc na deptaku ul. Jagiel-
lońskiej. Piosenkarka spełniała ży-
czenia widowni, która krzycza-
ła, jakiego utworu chciałaby po-
słuchać. Najmłodszej publiczności 
udało się przecisnąć przez barier-
ki zabezpieczające scenę i wydrzeć 
kawałek spódnicy Maryli. Trzeba 
przyznać, że Radio RDN Nowy Sącz 
z wielką pompą wkroczyło w swój 
nowy okres działalności.

Jak bezpiecznie opuścić 
stadion Legii Warszawa? 
Najlepiej przez jedne ze 
stu par drzwi w jakie za-
opatrzyła ten nowocze-
sny obiekt sądecka firma 
Wiśniowski.

Zapewnienie bezpie-
czeństwa na stadionie 
stanowiło najważniej-
sze zadanie, przed któ-
rym stanęli architek-
ci. Ciągi komunikacyj-
ne na stadionie zosta-
ły precyzyjnie zapro-
jektowane, aby mogły 
się nimi sprawnie prze-
mieszczać tysiące osób. 
Przejścia musiały więc 
zostać wyposażone 
w drzwi, które jakością 
i standardami bezpie-
czeństwa będą dosto-
sowane do restrykcyj-
nych wymogów UEFA 
i FIFA. Inwestor wybrał 
stalowe drzwi profilowe 
marki Wiśniowski. Ide-
alnie spełniają one wy-
mogi najwyższych standardów sta-
wiane przez UEFA i FIFA.

– Stadion to miejsce imprez 
masowych, więc niezbędne było 
zastosowanie okuć antypanicz-
nych, umożliwiających szybkie 
i bezpieczne otwarcie się drzwi 
w razie konieczności szybkie-
go opuszczenia obiektu – opo-
wiada Dorota Procyk z firmy Wi-
śniowski. – Zarówno okucia, jak 
i klamki zostały wykonane ze stali 

nierdzewnej, co nie tylko podnosi 
jakość drzwi, ale także ich walo-
ry estetyczne. Zamknięte stalowe 
profile połączone ze sobą, tworzą 
mocną i odporną na uszkodzenia 
mechaniczne konstrukcję, wy-
trzymałą nawet przy bardzo in-
tensywnej eksploatacji.

Sądecka firma, zadbała w ostat-
nim czasie nie tylko o bezpieczeń-
stwo warszawskich kibiców, ale 
również… sądeckich policjantów. 

W oddanej końcem lip-
ca do użytku Komen-
dzie Miejskiej Policji, fir-
ma Wiśniowska zainsta-
lowała ponad pół tysiąca 
elementów swojej pro-
dukcji – okna, drzwi, fa-
sady, bramy garażowe 
oraz ogrodzenie z bra-
mą przesuwną. Tu-
taj również wymaga-
ne były produkty o naj-
wyższym standardzie. 
W nowej siedzibie poli-
cji zamontowano m.in. 
55 par drzwi przeciwpo-
żarowych i 60 par drzwi 
o najwyższym rygorze 
bezpieczeństwa, w tzw. 
trzeciej klasie odporno-
ści na włamanie. Podob-
nie zresztą jest z okna-
mi firmy Wiśniowski 
– zamontowano ich tu-
taj 330 oraz fasadę alu-
miniową, w której uży-
to zespolenia z szy-
bą antywłamaniową. 
Dla przykładu policyj-
na strzelnica wyposażo-

na jest w kuloodporne okna o naj-
wyższym współczynniku wytrzy-
małości.

– Wielość zastosowanych na 
Komendzie Policji w Nowym Są-
czu rozwiązań marki WIŚNIOW-
SKI to wyróżnienie dla naszej fir-
my, ale także świadectwo naj-
wyższych standardów jakościo-
wych, które spełniają nasze pro-
dukty – mówi Dorota Procyk.

(MECH)

Wiśniowski chroni kibiców i… policję


