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Kobos
Autoryzowany Dealer

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

DO 2000 ZŁ !!!DO 2000 ZŁ !!! N. Sącz, Lwowska 41, N. Sącz, Lwowska 41, 
tel. 018 441 60 17tel. 018 441 60 17

REKLAMA Jesienny sprawdzian 
Toyoty to zupełnie 
inna para kaloszy

L str. 8
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KOMUNIKACJA I TRANSPORT
X  Zmniejszymy cenę biletów MPK.

X  Przedmieścia są ważne i będziemy w nie inwestować.

X  Wesprzemy dokończenie obwodnicy północnej 
– połączenie z DK28.

X  Wybudujemy wzdłuż Dunajca równoległą drogę 
do ul. Węgierskiej.

X  Wybudujemy obwodnicę południową – przejście 
od ul. Węgierskiej do ul. Nawojowskiej.

X  Zintegrujemy komunikację autobusową z kolejową. 
Utworzymy komunikację kolei podmiejskiej.

X  Sukcesywnie będziemy przebudowywać najważniejsze 
skrzyżowania na ronda. 

X  Zbudujemy zintegrowany system ścieżek pieszo 
– rowerowych ze szczególnym uwzględnieniem wytyczenia 
tras wzdłuż rzek Dunajca, Kamienicy oraz potoku Łubinka,

X  Poprawimy warunki parkingowe w centrum miasta 
i na jego przedmieściach,

Więcej o programie, o mnie oraz o szans dla miasta na

www.grzegorzfecko.pl  Zapraszam!

– Ostatnie lata mo-
jego małżeństwa nie 
należały do przy-
jemnych. Bezsenność 
i ciągły stres odbi-
ły się na moim wy-
glądzie. Przesta-
łam czuć się kobie-
co… – opowiada 
nam Joanna Kieł-
basa, która wzię-
ła udział w Jesien-
nych Metamorfo-
zach z DTS. Wraz 
z trzema innymi 
paniami bez sło-
wa sprzeciwu od-
dała się w ręce sty-
listy Daniela Słabe-
go (na zdjęciu) oraz 
kosmetolog Natalii 
Potoniec. Jak wy-
glądają teraz?

Zobacz w specjalnym 
dodatku ZDROWIE I URODA 
L str. 9–12 

JESIENNE metamorfozy Z DTS



CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   23 października 20142 Z DRUGIEJ STRONY

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

DZIEŃ

NOC

7

2

4

1

11

4

11

4

11

3

11

3

10

2

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

REKLAMA

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. 33–300 Nowy Sącz, 

ul. Żywiecka 25. ISSN 2082–209X. 

Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, tel. 18 544 64 41, tel./fax. 18 544 64 40. 

Prezes Zarządu: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl. 

Redaktor naczelna: Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl, k.gajdosz@dts24.pl, tel. 785 340 411. 

Redaktor senior: Jerzy Wideł.  Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko i.legutko@dts24.pl, 

tel. 785 340 410.  Biuro Reklam i Ogłoszeń: Beata Ziemba b.dts@poczta.fm, tel. 600 681 009. 

Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl. 

Dyrektor ds. kolportażu: Mateusz Węglowski. tel. 721 066 993 . 

Skład: dOtgraf.    Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.

Wygraj wybory z DTS!
8  Łamy naszego tygodnika oraz por-

tal informacyjny dts24.pl to najlepsze 
miejsce w regionie do zaprezentowania 
Twojej kandydatury i programu Wasze-
go ugrupowania!

8  Od ponad czterech lat to właśnie w DTS 
omawiane są najważniejsze sprawy re-
gionu. Tutaj toczą się najgorętsze dys-
kusje i wypowiadane są najciekawsze 
opinie.

8  Dzięki dziennikarskiej rzetelności i obiek-
tywizmowi cenieni jesteśmy przez wszystkie opcje polityczne.

8  Nasi Czytelnicy nigdy nie tracą czasu na głupstwa, bo auto-
rzy DTS dostarczają im teksty najwyższej jakości o rzeczach 
istotnych.

8  Zaufało nam już blisko tysiąc firm zlecając swoje reklamy.
8  Co tydzień docieramy w wersji papierowej i elektronicznej 

do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.

Dlatego dzięki nam Ty też skutecznie dotrzesz 
do swoich wyborców! 

Szczegóły: 18 544 64 41, 785 340 410, 
889 020 766 oraz na www.dts24.pl

Wiceprezydentowi Nowego Są-
cza, Jerzemu Gwiżdżowi, auto-
rowi niedawno wydanych „Li-
stów do AM.” wyrasta konkurent. 
Prawdopodobnie swoją publikację 
przygotowuje też Grzegorz Mi-
rek, dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Dróg. Domyślamy się również 
– po sposobie, w jaki ostatnio od-
pisuje na nasze pytania – że ma 
zamiar powalczyć „O Wawrzyn 
Sądecczyzny”. A oto, co skreślił 
swym piórem, odnosząc się do 
„wyborczego ruchu na drogach”. 
Tekst na ten temat, omawiający, 
co autor miał na myśli, przeczy-
tają Państwo na dts24.pl, a odpo-
wiedź drogowca–poety cytujemy 
tu w oryginale: 

 Nie ma zimy, są remonty

Kiedy zimy nie ma wcale
lub opadów jest niewiele
Martwią bardzo się piaskarki.
Stoją bowiem pordzewiałe
Pługi mają osowiałe.
Ale Mirek tym się cieszy
(choć na nartach lubi śmigać)
Bowiem z braku zimowego 
ulic utrzymania, 
ich solenia, odśnieżania
więcej grosza mu zostanie.
Więc gdy wiosna następuje
Plany swoje snuć zaczyna

Co przerobić, gdzie podłubać,
Bowiem z zimy jest już kasa
 – może mu się udać.
Więc chodniki szybko sprawdza
Wytypować bowiem trzeba
Te najbardziej uszkodzone
Te co Panie na szpileczkach
Z trudem wielkim pokonują
Gubiąc przy tym z butów „fleki”.
 
Więc w wakacje jak to bywa
Przy pogodzie sprzyjającej
Chcąc uniknąć komplikacji,
Zmian pogody i frustracji,
Przy zmniejszonym– ruchu na-

tężeniu
I dzieciaków – szkoły oblężeniu.
Za roboty się zabiera.
 
I choć wielu ze zdumienia
Oczy swoje już przeciera,
I dziennikarz grzmi z trybuny
„to wyborczy cud się zdarzył,
że remonty tak hulają,
i drogowcy wszystko w mieście
przekładają i zmieniają”
Mirek na to się uśmiecha
I z tak szczerze odpowiada:
„…Jeśli słaba zima z wyborami
Ma i będzie miała powiązanie
I pieniędzy w przyszłym roku
Jeszcze więcej mi zostanie
Znowu będzie w naszym mieście
Wielkie ulic rozkopanie…”
Bo wybory znów za rok…

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Grzegorz Mirek powalczy 
„O Wawrzyn Sądecczyzny”?

Krystyna Kaczmarczyk 
– kobieta z urokiem

Sądeczanka zo-
stała Miss Uro-
ku w ogólno-
polskim kon-
kursie „Miss po 
50ce”.

Wybory od-
były się w War-
szawie, a o ko-

ronę walczyło 26 pań 50+ z Polski 
i zagranicy. Sądeczanka została Miss 
Uroku. – To była świetna przygoda. 
Poznałam wspaniałych i ciekawych 
ludzi. Cenię sobie bardzo przyjaź-
nie, które tam zawarłam i które na 
pewno przetrwają – dzieli się wra-
żeniami.

Więcej na dts24.pl 

Ambasadorka 
polskiej wsi 

Małgorzata Ce-
bula z Łąc-
ka zdobyła ty-
tuł Jagny 2014, 
czyli ambasa-
dorki polskiej 
wsi i będzie nas 
reprezentować 
w Brukseli. Jest 

góralką z krwi i kości. Zna prze-
pis na śliwowicę, przemyca parze-
nicę na ubraniach skrojonych we-
dług najnowszej mody i bez zadysz-
ki wykonuje ludowy taniec.

Więcej w wmediach.pl 
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OGŁOSZENIA DROBNE

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.

RESTAURACJA zatrudni szefa kuchni. N.Sącz, 503–080–192.

POŻYCZKI konsumenckie i biznesowe od 200 zł do 25 000 zł bez BIK i z zajęciami 
komorniczymi. Tel. 728 874 308

ZATRUDNIMY doradców finansowych praca dla każdego stała lub dodatkowa, wysokie 
prowizje. Tel. 728 874 308

JUŻ OTWARTE Centrum Zapoznawcze Zolyty, zaprasza na WIECZORKI TANECZNO 
– ZAPOZNAWCZE.Katalog fotoofert dostępny na miejscu.Super znizki dla SENIORA.

Limanowa,ul.Piłsudskiego 34.Tel.730 251 897 www.zolyty.pl

SUPER OFERTA z prezentem dla klienta. Atrakcyjne kredyty gotówkowe,konsolidacyjne, 
z komornikiem, chwilówki dla niepracujących.Limanowa,Piłsudskiego 34

tel.504 821 227 www.slaskiecentrumkredytowe.pl

Z  POL ICJ I .  Mężczyzna śmiertelnie 
zranił swoją żonę, a następnie sie-
bie – to najbardziej prawdopodobny 
przebieg tragedii, do jakiej doszło 20 
października w Krynicy–Zdroju. Ciała 
małżonków znalazł ich 13–letni syn. 

– To od niego dyżurny Centrum 
Powiadomienia Ratunkowego 
otrzymał zgłoszenie, z którego tre-
ści wynikało, że chłopiec po po-
wrocie ze szkoły do domu znalazł 

martwych rodziców, leżących na 
podłodze – informuje Iwona Grze-
byk Dulak, rzecznik prasowy są-
deckiej policji. 

Przybyły na miejsce lekarz 
stwierdził zgon małżonków w wie-
ku 48 i 52 lat.

– Na tę chwilę policjanci wyja-
śniają okoliczności i przyczyny tego 
tragicznego zdarzenia. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że mężczyzna 
najprawdopodobniej śmiertelnie 

zranił swoją żonę, a następnie sie-
bie. Na tym etapie postępowa-
nia wstępnie wykluczono, by do 
śmierci małżonków przyczyniły się 
inne osoby – stwierdza rzecznicz-
ka, dodając, że ze względu na dobro 
sprawy, a także z szacunku i prawa 
do prywatności osób najbliższych 
zmarłym w chwili obecnej policja nie 
udziela szczegółowych informacji.

(G)
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

13-latek po powrocie ze szkoły 
znalazł rodziców martwych

POD PARAGRAFEM. 19–latkę 
z podciętym gardłem znaleziono przy 
wyjeździe z dworca MPK na ul. Batore-
go w Nowym Sączu. Sprawca usiłowa-
nia zabójstwa trafił do aresztu. Grozi mu 
dożywocie. 

– W nocy 16 października dyżurny 
sądeckiej policji otrzymał informa-
cję, że w rejonie dworca znalezio-
no 19–latkę z poważnymi obraże-
niami szyi, klatki piersiowej i pal-
ców – informuje Iwona Grzebyk–Du-
lak, rzecznik prasowy KMP w No-
wym Sączu. 

Dziewczynę udało się urato-
wać. Trafiła do szpitala. 19–lat-
ka pochodzi z okolic Nowego Sącza. 

Prawdopodobnie znała sprawcę. Po-
licja jeszcze tego samego dnia zatrzy-
mała w tej sprawie 21–latka z War-
szawy, który – jak się okazało – był 
już notowany przez sądecką policję. 

– Do działań w ustaleniu spraw-
cy wykorzystano psy tropiące, prze-
słuchano świadków i bardzo wiele 
osób, które znały lub kontaktowa-
ły się z pokrzywdzoną – relacjonu-
je rzeczniczka. 

Zebrany przez policjantów mate-
riał dowodowy pozwolił na przed-
stawienie mężczyźnie zarzutu usiło-
wania zabójstwa. Dalszym krokiem 
było jego tymczasowe aresztowanie 
na trzy miesiące. Mężczyźnie za po-
pełnione czyny grozi dożywocie.  (G)

Tragedia przy dworcu 
– sprawca w areszcie

SPRAWY I  LUDZ IE .  Pochodzą-
cy z Wyskitnej (gm. Grybów) ks. Ma-
teusz Dziedzic trafił w ręce rebelian-
tów w Republice Środkowoafrykań-
skiej. Kapłan przebywa tam na misji od 
pięciu lat. Porywacze chcą wymienić 
go za swojego szefa, który znajduje się 
w więzieniu.

„W nocy z 12 na 13 października 
o godz. 00.30 ośmiu uzbrojonych 
mężczyzn w mundurach wojsko-
wych wtargnęło na misje w Baboua, 
po sforsowaniu bramy wjazdowej 

próbowali otworzyć siłą drzwi do 
jednego z pokojów gościnnych. Sły-
sząc ten huk, księża Mateusz Dzie-
dzic z Leszkiem Zielińskim wyszli ze 
swoich pokojów i wtedy zostali oto-
czeni przez uzbrojonych ludzi, któ-
rzy przedstawili się jako „Ludzie Mi-
skina”” – relacjonuje porwanie, mi-
sjonarza, ks. Mirosław Gucwa, który 
od 22 lat przebywa na misjach w Re-
publice Środkowoafrykańskiej. Do 
jego relacji udało się dotrzeć porta-
lowi limanowa.in.

Więcej tam i na dts24.pl 

Grybowski misjonarz 
w rękach rebeliantów
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ROZMOWA z jezuitą o. STANISŁAWEM 
MAJCHREM, duszpasterzem w zakła-
dach karnych w Nowym Sączu i No-
wym Wiśniczu, na co dzień rekolek-
cjonistą w domu rekolekcyjnym w Za-
kopanem, autorem książki „Dlaczego 
za kratami”

– Kilkanaście lat temu rozpoczął ojciec 
pracę duszpasterską ze skazanymi…

– … i nadal odwiedzam ludzi 
w więzieniach. Generalnie prze-
łożeni wyznaczyli mi inne zada-
nia, ale pomysł mojej pomocy ska-
zanym został bardzo szczerze po-
party przez ojca prowincjała. Za-
chęciła mnie do tej pracy znajo-
ma, dyrektorka Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Msza-
nie Dolnej, Małgorzata Wróbel, 
ale najważniejszą motywacją była 
dla mnie świadomość słów Chry-
stusa: „Coście uczynili jednemu 
z tych najmniejszych, mnieście 
uczynili”. Jezus zwraca też uwa-
gę na naszą postawę wobec bliź-
nich znajdujących się w różnych 
sytuacjach, mówiąc m.in. „Byłem 
w więzieniu, a nie odwiedziliście 
mnie”. Całe moje życie duszpaster-
skie to jest kontakt z drugim czło-
wiekiem. Drugi człowiek wnosi do 
naszego życia pewne wartości, ale 
również swoje problemy. Z jednej 
strony jest to pasjonujące, a z dru-
giej to zobowiązanie.
– Skąd się bierze troska o człowieka 
pozbawionego wolności?

– Mogę tylko mówić, skąd wzię-
ła się ona u mnie. Napisane jest 
w Księdze Wyjścia: „Bóg jest Bo-
giem miłosiernym, litościwym, 
cierpliwym, bogatym w życzliwość, 
wierność, przebaczającym niego-
dziwości, niewierność, grzech, 
lecz nie pozostawiającym go bez 

ukarania.” U Ezechiela z kolei na-
pisano, że Bóg pragnie nie śmierci 
człowieka, lecz nawrócenia się, bo 
drogi Jego nie są drogami naszy-
mi. Dlatego duszpasterz, mający 
kontakt ze skazanym, widzi w nim 
drugiego człowieka i chce przy-
nieść to, czego tamtemu brakowało: 

szacunek, życzliwość, przebaczenie 
grzechów. Droga duszpasterska ze 
skazanymi jest spotkaniem z Chry-
stusem, wypełnieniem swojej mi-
sji życiowej, pamiętając, że kiedyś 
stanę przed Bogiem. Nie można żyć 
spokojnie, kiedy obok widzi się lu-
dzi – nie tylko więźniów – pogubio-
nych, cierpiących czy osamotnio-
nych. Jeżeli ktoś tego nie dostrze-
ga, nie może być w pełni człowie-
kiem Ewangelii.
– Resocjalizacja więźniów to pu-
sty slogan czy ludzie faktycznie mogą 
opuszczać więzienie lepsi?

– Jest pewne, że mogą opusz-
czać więzienie lepsi, choć nieko-
niecznie tacy opuszczają. Wiem od 
więźniów, że resocjalizacja, której 

doświadczają, jest niewystarcza-
jąca, bo nie każdy więzień będzie 
chodził do psychologa czy rozma-
wiał z wychowawcą, więc zamyka 
się w swoim świecie albo w świe-
cie grupy pod celą. Dlatego ludzie 
wychodzą z więzienia różni. Znacz-
na część wraca do tych samych 
przestępstw. Nie jest łatwo zmienić 
mentalność człowieka, ugruntowa-
ną przez zło na przykład rodzin pa-
tologicznych.
– Dlaczego warto dawać szansę – mó-
wiąc brutalnie – kryminaliście, bandy-
cie, mordercy, złodziejowi?

– Chrześcijanin nie może być 
spokojny, jeśli nie pomoże znaleźć 
potrzebującemu – w tym wypa-
du skazanemu – drogi ku wolno-
ści wewnętrznej. Kiedyś Chrystus 
zapyta mnie, co dla niego uczyni-
łem w drugim, potrzebującym czło-
wieku? A wśród potrzebujących 
jest również przestępca, stworzo-
ny do miłości, choć akurat pogu-
bił się drastycznie w swoim życiu. 
Podkreślmy – ten skazany został już 
po ludzku osądzony i otrzymał „na-
grodę” w postaci wyroku, ale nie 
można go przekreślać jako osoby. 
Jezus szukał człowieka. Odpusz-
czał grzechy, bo grzechy nie prze-
kreślały człowieka.
– Był ojciec zbulwersowany faktem, 
że na Jesiennym Festiwalu Teatralnym 
publiczność na stojąco biła brawo ak-
torowi–więźniowi z wysokim wyro-
kiem, który kiedyś innym ludziom za-
dawał ból i cierpienie?

– W więzieniach spotykam się 
z osadzonymi ze znacznie więk-
szymi wyrokami, za cięższe prze-
stępstwa. Podkreślam jednak, że 
spotykam się z człowiekiem. Pyta-
łem o tę sytuację moich podopiecz-
nych w więzieniu i oni podkreśla-
li, że trzeba odróżnić skazanego, 
od postaci wykreowanej na scenie. 
Trudno tu w ogóle przekonywać, 
że publiczność wyrażająca na sto-
jąco aplauz, nie biła przecież bra-
wa dla przestępstwa, a dla aktor-
stwa. Ktoś pomylił te dwie sprawy. 
Dam najprostszy przykład: są słyn-
ni aktorzy, którzy prowadzą – po-
wiedzmy delikatnie – nie specjal-
nie wzorowe życie pod względem 

moralnym, a my ich nie przekre-
ślamy, ba: podziwiamy! Powiem 
więcej: jeśli kierownictwo więzie-
nia w Nowym Sączu od lat umożli-
wia młodzieży spotkanie z zakła-
dem karnym i więźniami, to prze-
cież nie po to, by promować prze-
stępczość, ale by ukazać problemy, 
jakie mogą czekać kogoś, kto nie 
jest odpowiedzialny za swoje ży-
cie. Łatwo jest potępiać.
– Miał ojciec zaproszenie na słynny 
już spektakl. Biłby ojciec brawo więź-
niom–aktorom?

– Tak, na tej samej zasadzie, na 
jakiej nie potępiam aktora grającego 
w filmie typa spod ciemnej gwiaz-
dy. Skazany, którego widzieliśmy 
na scenie, zagubił się w życiu. Do-
stał piętnaście lat na przemyśle-
nie swojego dotychczasowego ży-
cia, a naszym obowiązkiem jest 
okazać mu dobro i pokazać, że ono 
na świecie istnieje. Kiedy wchodzę 
w więzieniu do grupy osadzonych, 
nie wartościuję ich według wysoko-
ści wyroków. Każdy stojący przede 
mną to jest człowiek. I znowu wra-
cają słowa: „Coście uczynili jedne-
mu z tych najmniejszych…”. A oni 
są właśnie najmniejsi. Ten aplauz 
w teatrze podobał mi się, bo ten 
więzień z 15–letnim wyrokiem miał 
szansę – może jedną z nielicznych 
w życiu – zobaczyć, że są inne dro-
gi i wartości. Chrystus mówi: „Od-
puszczają ci się twoje winy, idź i nie 
grzesz więcej”. I w kontekście tych 
słów trudno mi zrozumieć te skraj-
nie negatywne oceny wydarzenia 
w sądeckim teatrze.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

REKLAMA

KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a

tel. kom 502 144 016

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

REKLAMA

Biłbym brawo aktorowi–więźniowi

Za tydzień opowiemy historię 
Grzegorza Czerwickiego, skaza-
nego, który wyjdzie na wolność 
w lutym 2015 r. Jego największym 
marzeniem jest znalezienie pra-
cy i powrót do normalnego ży-
cia. Tekst ten będzie jednocze-
śnie apelem do sądeckich przed-
siębiorców. Wierzymy, że któryś 
z nich da taką szansę człowieko-
wi opuszczającego więzienie z na-
dzieją na nowe życie.

Skazany, którego widzieliśmy na scenie, zagubił się życiu. Dostał piętnaście 
lat na przemyślenie swojego dotychczasowego życia, a naszym obowiązkiem 
jest okazać mu dobro i pokazać, że ono na świecie istnieje.
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Oni chcą 
rządzić 
WYBORY 2014. Znamy kandydatów w wyborach 
na wójtów, burmistrzów oraz prezydenta Nowego 
Sącza. Największą liczbę konkurentów – aż pięciu 
– ma burmistrz Piwnicznej Zdroju Edward Bogaczyk. 

Włodarz małopolskiego uzdrowiska o  głosy 
wyborców będzie walczył z Franciszkiem Górką, 
Zbigniewem Janeczkiem, Marią Kulig, Wojciechem 
Michalikiem oraz Renatą Nowak. Ciekawie 
zapowiada się także wyborcze starcie w Krynicy, 
gdzie startują 4 osoby: obecny burmistrz 
uzdrowiska Dariusz Reśko, były burmistrz Emil 
Bodziony, a także Piotr Ryba i Katarzyna Zygmunt. 

Czterech kandydatów powalczy także o fotel 
burmistrza Gorlic oraz Mszany Dolnej. Tyle samo 
zarejestrowało się w wyborach na wójta Gródka 
nad Dunajcem i Laskowej. W Nowym Sączu, tak jak 
w poprzednich wyborach prezydenckich, powalczy 
pięć osób. Tym razem są to: Artur Czernecki, 
Kazimierz Fałowski, Grzegorz Fecko, Ludomir 
Handzel oraz obecnie urzędujący Ryszard Nowak.

W niektórych gminach do 17 października 
zarejestrowano wyłącznie po jednym kandydacie 
na wójta. Tak było między innymi w Nawojowej, 
gdzie startuje Stanisław Kiełbasa, Starym Sączu, 
gdzie o  reelekcję stara się obecny burmistrz 
Jacek Lelek oraz w Muszynie – tutaj kandyduje 
Jan Golba. Już wiadomo jednak, że Jacek 
Lelek nie będzie samotnym kandydatem, a czy 
pozostali wymienieni będą mieć jakichkolwiek 
konkurentów, dowiemy się pod koniec tygodnia, 
bowiem w  takich przypadkach Państwowa 
Komisja Wyborcza wydłuża dla innych komitetów 
wyborczych termin rejestracji swoich kandydatów 
o  dodatkowe pięć dni. PKW zarejestrowało 
również jako kandydatów na burmistrza Starego 
Sącza Bolesława Bielaka oraz Wiesława Śledzia.

 (ROSS)

KANDYDACI NA PREZYDENTA 
NOWEGO SĄCZA
Artur Julian Czernecki – KWW Artura 
Czerneckiego Solidarni Sądeczanie
Kazimierz Szczepan Fałowski – KW Nowa 
Prawica Janusza Korwin Mikke
Grzegorz Józef Fecko – KW Platforma 
Obywatelska RP
Ludomir Paweł Handzel – KWW Koalicja 
Nowosądecka
Ryszard Aleksander Nowak – KW Prawo 
i Sprawiedliwość

KANDYDACI W WYBORACH NA WÓJTÓW 
I BURMISTRZÓW Z TERENU POWIATU 
NOWOSĄDECKIEGO, GORLICKIEGO 
I LIMANOWSKIEGO

POWIAT NOWOSĄDECKI – GMINY:
Chełmiec
Marek Mateusz Jurczak – KWW O lepszą 
przyszłość
Marek Stanisław Kwiatkowski – KWW 
Sprawiedliwość, Praca, Rodzina
Bernard Adam Stawiarski – KWW Zgoda

Gródek nad Dunajcem
Piotr Jankowski – KWW Sądecka Wspólnota 
Samorządowa
Józef Schabiński – KW Prawo i Sprawiedliwość
Józef Tobiasz – KWW Józefa Tobiasza
Stefan Bronisław Wolak – KWW Wspólna Gmina

m. Grybów
Paweł Marek Fyda – KWW „Mój nowy Grybów”
Kazimierz Główczyk – KWW Grybowski Ruch 
Samorządowy

Izabela Danuta Gryzik–Kucza – KW Prawo 
i Sprawiedliwość
Piotr Piechnik – KWW Grybów – Mała Ojczyzna
Paweł Kazimierz Wysowski – KWW Pawła 
Wysowskiego

Grybów
Piotr Krok – KWW Porozumienie Samorządowe 
Gminy Grybów
Piotr Robert Wojtas – KW Prawo Sprawiedliwość

Kamionka Wielka
Antoni Henryk Potoniec
Kazimierz Roman Siedlarz

Korzenna
Dariusz Kantor – KWW Dariusza Kantora
Leszek Skowron – KWW Twój Samorząd 
– Twoja Decyzja

Krynica– Zdrój
Emil Bodziony – KWW Krynica Razem
Dariusz Józef Reśko – KWW Ruch Poparcia 
Dariusza Reśki
Piotr Grzegorz Ryba – KWW Czas na Rozwój 
Gminy Krynica – Zdrój
Katarzyna Ewa Zygmunt – KWW Samorządowa 
drużyna Katarzyny Zygmunt 

Łabowa
Piotr Marcin Izworski – KWW Idziemy Razem 
w gminie Łabowa
Marek Józef Jańczak – KWW Mała Ojczyzna
Julian Mąka – KWW Juliana Mąki

Łącko
Jan Dziedzina – KWW Porozumienie 
Samorządowe Gminy Łącko
Janusz Rafał Klag – KWW Wspólnota 
Samorządowa Gminy Łącko

Łososina Dolna
Stanisław Golonka – KWW Razem dla naszej 
gminy
Łukasz Stanisław Kiryłów – KWW Elżbiety 
Ruchała „Sprawny Samorząd”

Muszyna
Jan Józef Golba – KWW Jana Golby 
„Wspólnota Samorządowa”

Nawojowa
Stanisław Marian Kiełbasa – KWW Gminna 
Wspólnota Samorządowa

Piwniczna – Zdrój
Edward Józef Bogaczyk – KWW Edwarda 
Bogaczyka
Franciszek Jan Górka – KWW Uzdrowisko
Zbigniew Janeczek – KWW Zbigniewa Janeczka
Maria Krystyna Kulig – KWW Twój Głos
Wojciech Ryszard Michalik – KWW Nova 
Piwniczna
Renata Helena Nowak – KWW Wspólnie 
Zmieńmy naszą gminę

Podegrodzie
Małgorzata Danuta Gromala – KWW 
Małgorzaty Gromala
Stanisław Łatka – KW Prawo i Sprawiedliwość

Rytro
Marian Rapacz – KW Prawo i Sprawiedliwość
Władysław Michał Wnętrzak – KWW Społeczny 
Komitet Wyborczy w Rytrze

Stary Sącz
Bolesław Bielak – KW Prawo i Sprawiedliwość
Jacek Lelek - KWW Gminne Porozumienie Wyborcze
Wiesław Śledź - KWW Solidarnie dla Sądecczyzny

POWIAT GORLICKI – GMINY:
Biecz
Janusz Wacław Augustowski – KW Prawo 
i Sprawiedliwość
Jan Józef Maniak – KWW Solidarna Ziemia 
Gorlicka

Urszula Zofia Niemiec – KWW Urszuli Niemiec
Bolesław Jan Wantuch – KWW Teraz Biecz
Mirosław Józef Wędrychowicz – KWW MRS 
Ziemi Gorlickiej

Bobowa
Wacław Jan Ligęza – KWW Przyszłość

m. Gorlice
Witold Zygmunt Kochan – KWW Witolda 
Kochana
Rafał Tomasz Kukla – KWW SLD 
Lewica Razem
Alicja Nowak – KWW Niezależni dla Gorlic
Jadwiga Teresa Wójtowicz – KW Prawo 
i Sprawiedliwość

Gorlice
Ryszard Guzik – KWW Forum Niezależnych 
Gminy Gorlice
Maciej Mieczysław Trybus – KWW Razem dla 
gminy

Lipinki
Łukasz Bieniek – KWW Przyszłość i Rozwój 
Gminy
Czesław Rakoczy – KWW Nasza Gmina 
w Lipinkach

Łużna
Kazimierz Krok 

Moszczenica
Jerzy Sylwester Wałęga – KWW MRS Ziemi 
Gorlickiej

Ropa
Jan Morańda – KWW MRS Ziemi Gorlickiej

Sękowa
Bartosz Edmund Dziedzic – KWW Młodość 
Wiedza Doświadczenie
Małgorzata Krystyna Małuch – KWW MRS 
Ziemi Gorlickiej

Uście Gorlickie
Tomasz Jakub Andrusikiewicz – KWW Tomasz 
Andrusikiewicz
Dymitr Rydzanicz – KWW MRS Ziemi Gorlickiej

POWIAT LIMANOWSKI – GMINY:
Dobra
Jacek Bartłomiej Szyrszeń – KWW Jacka Szyrszenia
Benedykt Michał Węgrzyn – KWW Benedykta 
Węgrzyna

Jodłownik
Paweł Włodzimierz Stawarz – KWW Pawła 
Stawarza

Kamienica
Władysław Jan Sadowski – KWW Strażacy 
Gminy Kamienica
Agata Zięba – KW Prawo i Sprawiedliwość

Laskowa
Zofia Bukowiec – KWW Uczciwa Laskowa = 
Zmiany na lepsze
Stanisława Niebylska – KWW Współpraca
Piotr Stach – KW Prawo i Sprawiedliwość
Czesław Stanisławczyk – KWW Nasza Gmina

m. Limanowa
Władysław Józef Bieda – KWW Limanowska 
Wspólnota Samorządowa
Irena Zofia Grosicka – KWW O lepsze jutro

Limanowa
Władysław Pazdan – KWW Samorządowe 
Przymierze Razem
Wojciech Stanisław Włodarczyk – KW Prawo 
i Sprawiedliwość

Łukowica
Czesława Rzadkosz – KW OSP w Łukowicy

m. Mszana Dolna
Tadeusz Filipiak – KWW Razem dla Mszany
Tadeusz Szymon Klimek – KWW „Miasto 
Zasługuje na więcej”
Józef Władysław Kowalczyk – KWW 
Odpowiedzialny Samorząd
Lesław Stanisław Pulit – KWW Alternatywa

Mszana Dolna
Jan Chorągwicki – KWW Jana Chorągwickiego
Ewa Filipiak – KW Prawo i Sprawiedliwość
Józef Stanisław Pajdzik – KWW Partia 
Bezpartyjnych 

Tadeusz Patalita – KWW Zróbmy to razem
Bolesław Żaba – KWW Bolesława Żaby

Niedźwiedź
Jan Stanisław Kochniarczyk – KWW 
Samorządowe Przymierze Razem
Janusz Piotr Potaczek – KWW Gorczańska 
Zgoda
Rafał Rusnak – KW Prawo i Sprawiedliwość

Słopnice
Adam Sołtys – KWW Nasze Słopnice

Tymbark
Piotr Borkowski – KWW Tymbark
Stanisław Jan Kęska – KWW Wspólna 
Przyszłość
Lech Zbigniew Nowak – KWW Nasza Gmina
Grzegorz Pach – KWW Gmina Bliżej Ludzi
Paweł Jan Ptaszek – KWW Solidarna Gmina

Dane za PKW. W gminach, gdzie został zgłoszony 
jeden kandydat zgodnie z procedurą wydłużono 
termin zgłoszeń dla innych komitetów o  5 dni. 
W  tych przypadkach pełna lista kandydatów 
będzie znana po 22 października.

REKLAMA

Bezpłatne 
badania 
słuchu
Nowy Sącz 

ul. Grodzka 5
tel. 18 531 00 30
pn.-pt. 8.00 - 16.00

Baterie 
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

Fotografi a przedstawia cały listek baterii. Listek 
baterii składa się z sześciu elementów. Cena 
całego listka to 4,50 zł. Ogłoszenie nie ma 
charakteru oferty w znaczeniu handlowym. 
Proszępytać o szczegóły w gabinetach Amplifon.

800 88 88 99

REKLAMA

WARTO WIEDZIEĆ 
W publikowanych przez nas w  ubiegłym 

tygodniu listach kandydatów do rad wkradły 

się błędy w  nazwiskach startujących 

z  ramienia PiS do Rady Miasta w  Nowym 

Sączu: p. Alicji Przybyszowskiej oraz p. 

Jerzego Basiagi. Za pomyłkę przepraszamy. 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie listy 

kandydatów w  wyborach do Rady Powiatu 

Nowosądeckiego – w tym również brakujące 

wówczas listy: KWW Wspólnota Samorządowa 

Ziemi Sądeckiej wspieranego przez Polskie 

Stronnictwo Ludowe, KWW Sądecka 

Wspólnota Samorządowa (formacja popierana 

przez partię Polska Razem Jarosława Gowina) 

oraz KWW Elżbiety Ruchała „Sprawny 

samorząd” – znajdą Państwo na dts24.pl. 
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INWESTYCJE.  Węgierska Bis jest 
na liście rezerwowej Kontraktu Tery-
torialnego dla Małopolski i nigdy nie 
cieszyła się szczególnym uznaniem 
u decydentów unijnych funduszy. 
A co gdyby miasto Nowy Sącz i gmina 
Chełmiec zdecydowały się na budo-
wę alternatywnej trasy we własnym 
zakresie? 

Droga pokrywałaby się na jednym 
odcinku, na terenie Nowego Sącza 
z planowanym przebiegiem Wę-
gierskiej Bis. Dalej biegłaby przez 
most nad Dunajcem między ulica-
mi Piramowicza w Nowym Sączu 
a Papieską w Chełmcu, a następnie 
już częściowo zgodnie z pierwotną 
koncepcją Obwodnicy Zachodniej, 
by skończyć swój bieg w miejsco-
wości Podrzecze wlotem do Ob-
wodnicy Zachodniej, o przebiegu 
zaakceptowanym przez Urząd Wo-
jewódzki. Na budowę tej ostatniej 
trasy starosta Jan Golonka wła-
śnie podpisał umowę. Poglądowy, 
roboczy przebieg trasy ilustruje 
mapka. Jej idea zrodziła się podczas 
kolejnych, kilkustronnych spo-
tkań między przedstawicielami Są-
deckiej Izby Gospodarczej, a wła-
dzami samorządów Nowego Sącza 
i Chełmca. I mimo że kontakty na 
linii prezydent – wójt nie zawsze 
można nazwać dobrosąsiedzkimi, 

to obaj samorządowcy nie ukry-
wają zainteresowania tematem i są 
gotowi do rozmów co do szczegó-
łów projektu. 

Wójt Bernard Stawiarski na 
wstępie zastrzega, że sugerowana 
przez SIG koncepcja, przy wpusz-
czeniu ruchu w Marcinkowice bez 
dalszej rozbudowy, nie do końca 
pokrywa się z interesami gminy, ale 
za to przy dopracowaniu przebie-
gu trasy i przy dociągnięciu drogi 
do Brzeznej może się okazać przy-
słowiowym strzałem w dziesiątkę. 
– I jestem całym sercem za tą dro-
gą i mam też nadzieję, że u drugiej 
strony entuzjazm też nie skończy 
się po wyborach. 

Przedstawiciele Sądeckiej Izby 
Gospodarczej podkreślają, że przy 
budowie trasy skorzystają oba sa-
morządy. W Nowym Sączu, zdecy-
dowanie realniej i szybciej, będzie 
można zaktywizować gospodarczo 

tereny, o których od początku 
mówi się w kontekście Węgier-
skiej Bis. Podobnie działania będzie 
można podjąć po stronie Chełm-
ca. Nie bez znaczenia jest też fakt, 
że drogę będzie można stopnio-
wo rozbudowywać bez oglądania 
się na władze województwa. Część 
dojazdów będzie miała status miej-
ski, a część gminny. Z kolei jeśli 
samorządy będą chciały pozyskać 
pieniądze ze środków unijnych, 
to projekt partnerski ma większe 
szanse powodzenia. W którym do-
kładnie miejscu postawiony będzie 
niezbędny do realizacji most spi-
nający ulice Piramowicza z Papie-
ską, doprecyzować można w każ-
dej chwili po przeprowadzeniu 
odpowiednich konsultacji ze spe-
cjalistami. Otwarta jest też kwe-
stia umiejscowienia rond wpina-
jących drogę do obwodnic, a tym 
samym do dróg krajowych i wo-
jewódzkich. 

Jak zapewniła nas w imieniu pre-
zydenta rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta Małgorzata Grybel, spra-
wę drogi pod żadnym pozorem nie 
można wiązać z wyborami. – Jest 
pewien plan, pewien harmonogram 
zarządzania miastem, którego trze-
ba się trzymać niezależnie od tego, 
co akurat się dzieje w polityce. 

(TISS)

Droga, która pogodzi wszystkich?
Przebieg partnerskiej drogi 
pokazany na mapie to jedynie 
ilustracja koncepcji. Do uzgodnienia 
szczegółów wójt i prezydent 
asygnowali kolejno specjalistów ds. 
drogownictwa Agnieszkę Machowską 
i szefa sądeckiego Miejskiego 
Zarządu Dróg Grzegorza Mirka. 
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Ostatnie kilka dni pięknej polskiej 
jesieni pozwala nam cieszyć się ułu-
dą uciekającego lata. Przeczuwamy 
jednak, że pogoda nie będzie nas już 
długo rozpieszczać. Co zrobić, żeby 
mimo nieba zasnutego chmurami, 
zbyt małych dawek słońca, zimnych 
nocy czuć sie i wyglądać, jakbyśmy 
dopiero co wrócili ze słonecznych 
wakacji? Mamy na to kilka spraw-
dzonych sposobów, które warto 
wypróbować. 

Grunt to nie dać się złapać w za-
mknięty krąg apatii. Najprostszym 
i najskuteczniejszym sposobem na 
poprawienie nastroju jest regularne 
uprawianie sportu – jak się jednak 
zmotywować, gdy na dworze zim-
no i mokro? Warto zacząć od nie-
wymagających aktywności: półgo-
dzinny spacer, krótka przejażdżka 
na rowerze. Łatwiej wybrać się na 
siłownię czy fitness, jeśli za dobry 
trening nagrodzimy się sauną lub 
gorącą kąpielą. Doskonałym po-
mysłem jest połączenie przyjemne-
go z pożytecznym – zapisanie sie na 
zajęcia żywiołowej zumby czy kurs 
gorącej salsy. Dodatkową korzyścią 
będzie grupa nowych znajomych, 
działająca jak najlepszy motywator.

Nic tak dobrze nie wpływa na 
nasz wygląd i samopoczucie jak 
dobrze zbilansowana dieta. Nie 
zapominajmy że jesień to okres 

zbiorów warzyw i owoców. Grze-
chem jest nie wykorzystać ich do 
przygotowania codziennych po-
traw. Zamiast stosowania witami-
nowych suplementów diety, lepiej 

zainwestować w sokowirówkę i całą 
jesień doładowywać system odpor-
nościowy zdrowymi i świeżymi so-
kami. Prawdziwym hitem i bom-
bą witaminową jest sok na bazie 

jarmużu, czerwonych buraków i ja-
błek – koniecznie tych sądeckich. 
Produktami które jesienią powinny 
częściej zagościć w naszej kuchni są 
również czosnek, seler, miód, im-
bir, pigwa – oprócz walorów sma-
kowych pomogą nam ustrzec się 
przed infekcją. 

Warto również wzbogacić jadło-
spis o składniki korzystnie wpły-
wające na działanie przeciążonego 
jesienią układu nerwowego. Orze-
chy, awokado i banany dostarczą 
nam witaminy z grupy B i magnez. 
Natomiast morskie ryby jak łosoś, 
makrela czy sardynki zapewnią od-
powiednią ilość kwasów omega–3, 
który pozytywnie wpływa na nasze 
samopoczucie.

Zamiast narzekać, że dzień coraz 
krótszy, postarajmy się dobrze wy-
korzystać długie jesienne wieczory. 
Zacznijmy od skończenia długo od-
kładanej książki i nadrobienia fil-
mowo–serialowych zaległości. Nic 
tak dobrze nie ładuje naszych we-
wnętrznych baterii jak czas spę-
dzony w gronie pozytywnie nasta-
wionych ludzi. Wspólne wyjście do 
kina, na zakupy, na mecz doda nam 
energii na cały tydzień pracy.

Każdy z nas reaguje nieco ina-
czej na mniejszą ilość słonecznych 
godzin. Najczęściej potrzebujemy 
więcej snu, nawet o godzinę czy 

dwie dziennie. Sen jest naszą ele-
mentarną potrzebą, o którą warto 
się odpowiednio zatroszczyć. Je-
śli nie damy sobie w nocy czasu na 
odpowiednią regenerację, nie po-
zbędziemy się przez dzień uczucia 
zmęczenia. Zaakceptujmy wresz-
cie, że nasz organizm jesienią funk-
cjonuje w nieco zwolnionym tem-
pie. Po prostu. Pogodzenie się z ta-
kim stanem rzeczy oszczędzi nam 
niepotrzebnego stresu.

MARCIN KORCZYK

Nie daj się złapać jesiennej apatii 

Gdyby wszystkie sposoby zawiodły, pozostaje 
nam jeszcze ostatnie, skuteczne lekarstwo na 
październikowo–listopadową chandrę. Kubek 
gorącej czekolady zawsze sprawia że świat 
wydaje się jaśniejszy.

Jesień, mimo że 
kapryśna i humorzasta, 
jest piękną porą 
roku. Jeśli powitamy 
ją z uśmiechem 
i odrobiną dobrego 
nastawienia, uda 
się nam dobrze 
wykorzystać ten czas 
i w świetnej kondycji 
wkroczyć w zimę.

MEDYCYNA.  – Ta metoda jest za 
prosta i zbyt skuteczna, co równa się 
ze spadkiem wpływów ze sprzeda-
ży farmaceutyków. W interesie śro-
dowisk medycznych nie leży wyle-
czenie pacjenta – mówi Anna Ryczek, 
psycholog, instruktor metody Butej-
ki i jogi.

– Dlaczego każe mi Pani zamknąć 
usta?

Bo oddychanie przez nos jest ar-
cyważne dla naszego zdrowia. Nos 
wyłapuje 3/4 bakterii z powietrza, 
nawilża je i ogrzewa. W nosie wy-
twarzany jest też tlenek azotu, któ-
ry rozszerza naczynia krwionośne 
i ma właściwości antybakteryjne. 
Mówi się, że tak często powinni-
śmy oddychać przez usta, jak często 
jemy przez nos... Dzieci oddycha-
jące przez usta mają krzywe zęby. 
Oddychanie przez nos to podstawo-
wy warunek zdrowego oddycha-
nia, którego naucza metoda profe-
sora Butejki. 
– Czym zatem jest metoda Butejki?

– Profesor Konsantin Butejko był 
rosyjskim lekarzem, który odkrył 
związek między głębokim oddycha-
niem, a wieloma chorobami, między 
innymi astmą, alergiami, nadciśnie-
niem, chronicznym zmęczeniem, 
migrenami czy bezsennością. Stwo-
rzył on metodę, która uczy zdro-
wego, czyli minimalnego oddycha-
nia, które dotlenia ciało na pozio-
mie komórkowym. Jej głównym za-
łożeniem jest rola dwutlenku węgla 
dla zdrowia organizmu. Często sły-
szymy: Weź głęboki wdech, by do-
tlenić ciało. To mit. Nasza krew jest 

już dotleniona średnio w 95– 98%. 
Jeśli nadmiernie oddychamy, wy-
dychamy cenny dla ciała dwutle-
nek węgla. Kiedy poziom CO2 ob-
niża się w wyniku hiperwentylacji 
(nadmiernego oddychania), nastę-
puje chemiczna reakcja, której re-
zultatem jest utrudnione przeni-
kanie tlenu z krwi do tkanek ciała. 
Z tego powodu tkanki doświadcza-
ją głodu tlenowego, mimo iż krew 
jest bogata w tlen. Niedotlenione 
tkanki nie mogą być zdrowe – poja-
wia się podrażnienie i mięśnie gład-
kie (mięśnie gładkie oplatają nasze 
drogi oddechowe, naczynia krwio-
nośne, arterie i żyły, stanowią tak-
że część ścianek jelit) reagują skur-
czem. Dbanie o odpowiedni poziom 
CO2 w ciele ma fundamentalne zna-
czenie dla naszego zdrowia, ale nie-
wiele osób jest tego świadoma.
 – Wygląda na to, że gros z nas po 
prostu źle oddycha. Jeśli ta metoda 

skutecznie leczy astmę, katar sienny 
czy zatkany nos, dlaczego nie stano-
wi recepty zalecanej przez lekarzy? Oni 
o niej nie wiedzą?

– Metoda Butejki cieszy się coraz 
większym uznaniem w USA, Au-
stralii i teraz również w Europie. 
Opiera się ona na rzetelnych bada-
niach naukowych, które dowiodły 
jej skuteczności. Niestety nie jest ona 
powszechnie nauczana w środowi-
sku medycznym, gdyż jest za pro-
sta i zbyt skuteczna, co równa się 
ze spadkiem wpływów ze sprzeda-
ży farmaceutyków. W interesie śro-
dowisk medycznych nie leży wyle-
czenie pacjenta. Sam profesor Bu-
tejko cierpiał wiele nieprzyjemno-
ści ze strony światka medycznego.
– Są przeciwwskazania do stosowania 
tej metody?

– Jest to bardzo bezpieczna me-
toda. Nie mogą jej stosować tylko 
osoby do trzech miesięcy po zawa-
le i kobiety w pierwszym tryme-
strze ciąży. W przypadku poważ-
nych problemów ze zdrowiem po-
winno się mieć indywidulny pro-
gram, gdyż pewnych ćwiczeń nie 
należy wówczas wykonywać. 
– Przetłumaczyła Pani książkę Patric-
ka McKeowna o oddychaniu metodą 
Butejki, czy po jej przeczytaniu jestem 
w stanie sama – bez konsultacji – na-
uczyć się poprawnie oddychać.

– Jak najbardziej. Książka jest 
bardzo przystępnie napisanym 

podręcznikiem oddychania me-
todą Butejki, zawiera podstawo-
wą teorię, praktyczne ćwiczenia 
i wykres do monitorowania po-
stępów. Oczywiście zawsze jest ła-
twiej uczyć się bezpośrednio od ko-
goś, dlatego organizuję warsztaty 
wprowadzający do metody Butejki.
– Na czym polegają te warsztaty i ja-
kich efektów można się po nich spo-
dziewać?

– Na warsztatach dowiesz się, 
na czym polega zdrowy oddech 
i jak go wypracować. Będziesz mieć 
podstawę do samodzielnej pracy 
w domu. Postępy w metodzie Bu-
tejki wiążą się z zaangażowaniem 
w ćwiczenia, a już po trzech tygo-
dniach można się spodziewać ta-
kich efektów jak: redukcja kaszlu, 
kataru, lepszy sen, więcej energii, 
lepsza koncentracja, redukcja stre-
su. Sama metoda jest bardzo prosta, 
tylko trzeba ją stosować…

Oprac. (KG)

Weź zdrowy oddech

Warszat metody Butejki 
KIEDY? – 5 listopada 2014r., godz.18–19.30

GDZIE? – Harmonicastudio, ul.Sienkiewicza 10 w Nowym Sączu

JAK SIĘ ZAPISAĆ? tel: 604588447, e–mail: info@butejko.pl

ZAMKNIJ USTA

Dla naszych Czytelników mamy do 
rozdania pięć podręczników oddy-
chania metodą Butejki „Zamknij 
usta”. Aby wejść w posiadanie 
jednego z nich, należy wysłać 
e–mail na adres redakcja@dts24.pl, 
w tytule wpisując hasło METO-
DA BUTEJKI, a w treści swoje imię 
i nazwisko oraz odpowiedź na py-
tanie: Dlaczego właśnie dla Ciebie 
jest ta książka? Spośród nadesła-
nych zgłoszeń, wybierzemy oso-
by, które otrzymają podręcznik. 
O wygranej poinformujemy rów-
nież drogą elektroniczną.

Mówi się, że 
tak często 
powinniśmy 
oddychać 
przez usta, 
jak często 
jemy przez 
nos

FOT. (KG)



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   23 października 201410 ZDROWIE I URODA 

REKLAMA

– Kiedy rodzina i znajomi zobaczą 
mnie po powrocie z Krynicy–Zdro-
ju, wszyscy będą chcieli tu przyje-
chać. Takich efektów mojej tu ku-
racji chyba nikt się nie spodziewa 
– mówi 49–letnia Ewa Chachu-
ła, która zupełnie niespodziewanie 
wzięła udział w naszych Jesiennych 
Metamorfozach. 

Już po raz drugi „Dobry Tygodnik 
Sądecki” wraz z salonem fryzjerskim 
Daniela Słabego – Daniel Profesional 
w Krynicy Zdroju – zorganizował 
metamorfozy, którym poddały się 
wybrane przez stylistę panie. Spo-
śród zgłoszeń, Daniel Słaby, wybrał 
cztery kandydatki do metamorfoz. 
Warunek uczestnictwa – bez słowa 
sprzeciwu poddać się styliście oraz 
kosmetolog Natalii Potoniec z Salonu 
Kosmetycznego Venus w Krynicy–
Zdroju. Niestety jedna z pań w ostat-
niej chwili zrezygnowała. 

– Zgłosiłam się do metamorfoz, 
licząc, że stylista zechce coś zro-
bić z moimi włosami, ale bez straty 
dla ich długości – wyjaśniała swo-
ją decyzję Małgorzata Czech, prze-
praszając za zamieszanie. – Wło-
sy to moja rola, nie mogę pozwolić 
na ich ścięcie. 

Małgorzata Czech jest znana są-
deckiej publiczności teatralnej. Nie-
raz można było ją oglądać w spek-
taklach Teatru Robotniczego, 
działającego przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Nowym Sączu. Jako 
aktorka amatorka od 2005 roku sta-
tystowała bądź grała epizody w kil-
ku filmach, również zagranicznych 
produkcji. 

– Zaczęło się od brytyjsko–
szkockiej produkcji dla BBC „Łow-
cy wilków”. Do statystowania wy-
brano mnie właśnie ze względu 
na włosy. Właściwie to one, pięk-
nie upięte w kok, grały rolę, a nie 
ja – śmieje Małgorzata Czech. Póź-
niej dzięki włosom – jak twierdzi 
– dostała też rolę bufetowej w fil-
mie „Pod Mocnym Aniołem” w re-
żyserii Wojciecha Smarzowskiego, 
statystowała przy „Janosiku. Praw-
dziwa historia” czy „Papuszy”, a 

ostatnio u Jerzego Stuhra w „Re-
wizorze” (czytaj str. 20). 

Małgorzata Czech nie poddała 
się przemianie. Brakującej kandy-
datki do metamorfoz postanowili-
śmy poszukać wśród wypoczywa-
jących w uzdrowisku kuracjuszek. 
I tak przemianę przeszła 49–let-
nia Ewa Chachuła. – Kiedy rodzi-
na i znajomi zobaczą mnie po po-
wrocie z Krynicy–Zdroju, wszy-
scy będą chcieli tu przyjechać. 
Takich efektów mojej tu kuracji 

chyba nikt się nie spodziewa – po-
wiedziała, gdy zobaczyła się w lu-
strze po przemianie…

Oprac. KATARZYNA GAJDOSZ 
Zdjęcia ŁUKASZ STAFIN

Zobacz nagranie z Jesiennych Metamorfoz 
na dts24.pl. Autor: Dominik Tymczyszyn, 
Małopolska.TV.

JESIENNE metamorfozy  Z DTS

Włosy grają tu główną rolę

Daniel Słaby wraz ze swoją załogą: Kingą Tuczyńską, Dorotą Durlak i Moniką Piwowar

Zmiany, zmiany, zmiany… 

Helena Musz (63 l.) z Krynicy–Zdroju, emerytka

PRZED: – Człowiek na emeryturze 
na nic nie ma czasu. Córka pracu-
je do późnych godzin popołudnio-
wych, więc opiekuję się wnukami. 
Trzeba też zadbać o działkę i oczywi-
ście kondycję fizyczną. Na biegania 
czy jazdę na rowerze muszę znaleźć 
chwilę. [Pani Helena co roku startuje 
w „Życiowej Dziesiątce” podczas Fe-
stiwalu Biegowego w Krynicy–Zdro-
ju. W ubiegłym roku nikt nie wie-
rzył, że pobiegnie. Miesiącami dzień 
w dzień czuwała przy łóżku swojej 
ciężko chorej matki. Nie trenowa-
ła – przynajmniej tak wszyscy my-
śleli, odradzając jej udział w zawo-
dach. Tymczasem pani Helena była 
tak zdeterminowana, by wystarto-
wać, że codziennie godzinę biegała… 
wokół stołu. To był jej życiowy start. 
Wynik na mecie miał drugorzędne 
znaczenie. Potrzebowała udowod-
nić sobie i innym, że nie można za-
łamywać rąk, usiąść i mówić: – Nie 
dam rady… – przyp.red.]. Przy tym 
wszystkim trudno zapewnić sobie 
pełen relaks, tylko dla siebie. Do me-
tamorfoz zgłosiła mnie córka. Kiedy 
wychodziłam z domu, mąż zażar-
tował, żebym wzięła ze sobą dowód 
osobisty, bo może mnie nie poznać. 

PO: – Dobrze, że mam ten dowód 
przy sobie… Jestem wzruszona, naj-
pierw muszę podziękować córce, 
że mnie zgłosiła do metamorfoz. At-
mosfera tutaj pozwoliła mi na odro-
binę relaksu. Ale już taka moja na-
tura, że z tyłu głowy mam: – Czy aby 
dzieci na pewno nakarmione?...

Małgorzata Czech nie pozwoliła sobie ściąć swoich włosów… 

Andrzej Stafi n

33-336 Łabowa 237

Tel:  18 475 10 66

691 857 818

e-mail: biuro@stafi n.com.pl

GG: 514 66 16

Natalia Potoniec Kosmetolog
Salon Kosmetyczny Venus

Perła p. II

Kosmetyka • Podologia
ul. Zdrojowa 35, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. 724 138 655

Daniel Słaby 
ul. Zdrojowa 35 

Dom Towarowy 

„Perła”

33 - 380 Krynica-Zdrój

tel. 603 863 142danieloroffessionals@gmail.com
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Joanna Kiełbasa (33 l.)  z Nowego Sącza - mama 4-latki, zajmuje się m.in. wykonywaniem sztucznej biżuterii

PRZED: – Ostatnie lata mojego mał-
żeństwa nie należały do przyjem-
nych. Nie chcę za wiele tu opo-
wiadać, bo nie o to chodzi. Sprawa 
stanęła na ostrzu noża i postano-
wiłam się rozwieść. Niestety bez-
senność i ciągły stres odbiły się 
na moim wyglądzie… Przestałam 
się czuć kobieco. Nie miałam też po-
mysłu na siebie, dlatego, gdy prze-
czytałam o naborze do metamorfoz, 
przez chwilę ogarnął mnie zdrowy 
egoizm i wysłałam zgłoszenie. Chcę 
znowu chodzić uśmiechnięta i czuć 
się dobrze we własnej skórze. Mu-
szę wziąć się w garść, bo mam Lulę, 
mam dla kogo żyć. 

PO: – Kiedy pan Daniel dotknął mo-
ich włosów, powiedział: – Zrobimy 
z Ciebie kobietę… I tak jest. W koń-
cu czuję się kobieco. Fryzura deli-
katna, wcale niewymagająca, i ma-
kijaż, który wydobył moje oczy. Wi-
dzę w nich blask. Zmieniłam się wi-
zualnie, ale też dzięki fantastycz-
nej atmosferze, naładowałam po-
zytywną energią. Będzie to miało 
przełożenie w mojej małej twórczo-
ści. [Pani Joanna tworzy biżuterię. 
Próbkę jej talentu prezentuje sama 
oraz p. Helena Musz – na zdjęciach 
– przyp. red.].

Ewa Chachuła (49 l.) z Woźnik, k. Radomska – pracuje 
na stacji benzynowej

PRZED: – W swoim życiu dość łatwo 
i szybko podejmuję decyzję. Dlate-
go, choć wzięta trochę z zaskocze-
nia, chętnie poddam się przemianie, 
bo lubię być i wyglądać na czasie. 
Muszę powiedzieć, że Krynica zaska-
kuje mnie z dnia na dzień. Z uwagi 
na moje dolegliwości, często korzy-
stam z usług sanatoriów, niemniej 
nigdy nie miałam okazji być na ku-
racji w górach. Krynica zafundowa-
ła mi wspaniałe widoki. Już samo 
to, że mogę na nie patrzeć, czy-
ni mnie zdrowszą. A teraz jeszcze 
taka niespodzianka. Jestem cieka-
wa efektów…

PO: – Takich efektów mojej ku-
racji w Krynicy Zdroju chyba nikt 
się nie spodziewał. Wiele słyszałam, 
że to uzdrowisko odmładza i uatrak-
cyjnia. Teraz – mówiąc półserio, pół-
żartem – jestem tego żywym dowo-
dem. Bywałam u wielu fryzjerów, 
ale nikt nie był w stanie trafić w mój 
gust. Pewnie to kwestia wrażliwo-
ści, której na pewno panu Danielo-
wi nie brakuje. 

Karolina Słaby (32l.) 
– pracownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 

w Nowym Sączu

PRZED: – Moje życie ostatnimi czasy się 
zmieniło. Przez to i ja potrzebuję zmian. 
Przede wszystkim czuję, że muszę zro-
bić coś tylko dla siebie, bo zwykle po-
święcam się dla innych. Nie było mi 
jednak łatwo zdecydować się na sa-
molubny krok. Mój 8–letni syn mocno 
mnie jednak zmotywował. Nawet przed 
wyjściem na metamorfozy, zawró-
cił mnie i kazał ładnie ubrać… Ostatnie 
lata poświęciłam praktycznie jemu. Jest 
najważniejszą osobą w moim życiu. 

PO: – Brak mi słów… Jestem bardzo 
zadowolona, ale bardziej ciekawa re-
akcji syna. Obiecuję opowiedzieć wię-
cej o echach mojej metamorfozy. [Pani 
Karolina zadzwoniła do redakcji po kilku 
dniach od przemiany… ]. Syn był równie 
pozytywnie zaskoczony jak ja. Odzy-
skałam swoją młodość. Ostatnio nawet 
pani w sklepie poprosiła mnie o poka-
zanie dowodu osobistego…

Makijaż wykonuje kosmetolog Natalia Potoniec 

Zmiany, zmiany, zmiany… 

Lek med. Miros aw Rodak
Ul. D ugosza 34
Nowy S cz
www.naturamed.pl
Tel. 18 533 09 45

O  MEDYCYNA ESTETYCZNA  O  KOSMETYKA PROFESJONALNA
O  KOMPRESOTERAPIA  O  LASERY LEKARSKIE
O  LASEROWE USUWANIE ZNAMION I BRODAWEK
O  PLATFORMA IPL  O  ANALIZA PIERWIASTKOWA W OSÓW
O  LECZENIE CHORÓB UK ADU RUCHU  O  MASA E  O  MIKROSKLEROTERAPIA
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e-mail: nowysacz.dlugosza@naturhouse-polska.com

www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/malopolskie/nowy-sacz

Centrum Dietetyczne Naturhouse

ul.Długosza 13, 33-300 Nowy Sącz

tel.: 18 531 17 97

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Piątek: 11.00-19.00

Wtorek, Czwartek: 8.00-16.00

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Nowy Sącz ul. Lwowska 20

nowy punkt pobrań 

ul. Lwowska 68 

(obok sklepu PSS Społem)

www.diagmed.info.pl

Czy zastanawiali się Państwo, co 
dzieje się w laboratorium medycz-
nym, gdy diagnosta laboratoryjny 
uzyskuje wynik badania znacząco 
odbiegający od normy?

W laboratorium DIAGMED 
mamy świadomość, że za każdym 
wynikiem stoi pacjent i jego in-
dywidualna historia. W przypad-
ku pacjentów często korzystają-
cych z naszych usług, zawsze po-
równujemy obecne wyniki z po-
przednimi, oceniając czy zaistnia-
ła jakaś zmiana, świadcząca o to-
czącym się procesie chorobowym 
– co zawsze jest sygnałem ostrze-
gawczym.

W sytuacji, gdy wynik badania 
jest znacznie powyżej lub poni-
żej normy, wykonujemy badanie 
powtórnie, by potwierdzić uzy-
skany wynik. Wtedy na wyniku 

zauważycie państwo w pozycji 
Uwaga: „Wynik kontrolowany”.

W przypadku kiedy nasuwa się 
potrzeba wykonania dalszych ba-
dań, mogących dać szerszy obraz 
stanu zdrowia pacjenta, a sytuacja 
na to pozwala – rozszerzamy dia-
gnostykę o kolejne badania. Mo-
żecie taką sytuację Państwo zaob-
serwować np. w przypadku ba-
dania morfologii krwi, gdy przy 
każdej wątpliwości co do wyni-
ku, wykonujemy ocenę mikro-
skopową rozmazu krwi. Na wy-
niku pojawia się wówczas Uwa-
ga: „Wykonano rozmaz manual-
ny – możliwe wydanie wyniku na 
życzenie”. 

Podobna sytuacja ma miejsce 
w przebiegu badań mikrobiolo-
gicznych np. wymazów gineko-
logicznych, gdzie przy jednym po-
braniu poza identyfikacją bakte-
rii i ich wrażliwością na leki (an-
tybiogram) w przypadku wzrostu 
grzybów wykonywany jest anty-
mykogram– czyli spis leków, któ-
rymi należy się leczyć. 

Standardowym postępowa-
niem jest kontakt z lekarzem pro-
wadzącym, zlecającym badanie 
w celu uzyskania głębszych in-
formacji na temat stanu zdrowia 

pacjenta. Zawsze, gdy jest to ko-
nieczne, informujemy lekarza 
o nieprawidłowym wyniku, tak 
by Państwo mogli możliwie naj-
szybciej zostać objęci opieką le-
karską. Z tego samego powodu 
szczególnie gdy zlecacie sobie 
Państwo badania odpłatne, za-
chęcamy do pozostawiania w na-
szej rejestracji numerów kontak-
towych, byśmy z łatwością i bez 
zbytecznej zwłoki w czasie, mo-
gli skontaktować się z Państwem.

Proszę zwrócić uwagę, że zda-
rza się, iż wzywamy pacjenta na 
powtórne badanie, wtedy na wy-
niku znajdują Państwo adnota-
cję: „Wynik w trakcie weryfika-
cji lub prosimy o powtórne po-
branie krwi”.

Oznacza to, że chcąc zweryfi-
kować uzyskany wynik, koniecz-
ne jest wykonanie badania inną 
metodą lub z drugiej próbki krwi.

W każdej sytuacji nasi diagności 
są do Państwa dyspozycji. Udzielą 
porady dotyczącej wyboru rodzaju 
badań niezbędnych do wykonania 
w konkretnej dla każdego sytuacji 
jak również wtedy, gdy otrzymu-
ją Państwo wynik i mają Państwo 
potrzebę omówienia uzyskanych 
wyników badań.

Za każdym wynikiem 
stoi pacjent

REKLAMA

20 wystawców z kraju i zagranicy zaprezen-
tuje pochodzące z całego świata ekspona-
ty na VIII Wystawie i Giełdzie Minerałów, Ska-
mieniałości, Biżuterii „Natura i sztuka”. Im-
preza odbędzie się w najbliższy weekend 
(25–26 października), w godz. 10–18 w hali 
MOSiR w Nowym Sączu.  

– Jak wiadomo, człowiek już od pre-
historycznych czasów wyrabiał narzę-
dzia, ozdoby z różnych kamieni. Przypi-
sywał im również właściwości magicz-
ne i lecznicze.  Na giełdzie będzie bardzo 
liczna grupa producentów biżuterii. Wy-
korzystują oni w swoich wyrobach mi-
nerały, łącząc je w sposób artystyczny 
z metalami szlachetnymi, drewnem, two-
rząc piękne kolczyki pierścionki, korale, 

naszyjniki, bransolety, które można na-
być po atrakcyjnych cenach – dlatego 
giełda cieszy się olbrzymią popularno-
ścią wśród pań – mówi Elżbieta Wolska, 
organizatorka giełdy. 

Wystawa jest również atrakcyjna dla 
młodzieży. Stanowi bowiem żywą lekcję 
biologii, geologii czy chemii. 

– Dlatego szczególnie promujemy 
zwiedzanie wystawy przez młodzież 
szkolną – w sobotę zorganizowane gru-
py uczniowskie wraz z nauczycielem 
mają wstęp bezpłatny – informuje Wolska. 

Dla naszych Czytelników mamy do 
rozdania ponad 20 zaproszeń. Po ich od-
biór zapraszamy w czwartek i piątek 
w godz. 9–15 do redakcji DTS (Nowy Sącz, 
ul. Żywiecka 25). 

Piękno ukryte w naturze
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13WIEŚCI Z GMINY ŁOSOSINA DOLNA
MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Wydatki inwestycyjne w tej mija-
jącej kadencji wyniosły 46 mln zło-
tych, czyli średnio w roku ponad 9 
mln złotych.

– Oznacza to bardzo wysoki 
udział inwestycji w wydatkach ogó-
łem i stanowiły średnio w każdym 
roku około 37 proc. budżetu gminy 
– komentuje Bolesław Oleksy, prze-
wodniczący Rady Gminy. – Wzrost 
budżetu i wysoki udział wydatków 
inwestycyjnych był możliwy dzięki 
pozyskiwaniu zewnętrznych środ-
ków pomocowych takich, jak pie-
niądze z funduszy unijnych, z Mini-
sterstwa Sportu, Urzędu Marszał-
kowskiego, Urzędu Wojewódzkiego.

Drogowy boom
W tych minionych 4 latach wy-

budowano, zmodernizowano 32 km 
dróg za kwotę 16 mln złotych z czego 
12 mln złotych to zewnętrzne dotacje.

– Gmina od kilkunastu lat re-
alizuje inwestycje z zakresu infra-
struktury drogowej, mające bezpo-
średni wpływ na jakość życia miesz-
kańców i perspektywy rozwoju go-
spodarczego – mówi wójt Stanisław 
Golonka. – Lata 2011–2014 to lata 
bogate w inwestycje drogowe. Sys-
tematycznie ubiegamy się o środ-
ki pozabudżetowe nie tylko na dro-
gi, ale warto wspomnieć tegoroczne 
remonty 6 dróg gminnych – Łososi-
na Dolna – Kamyk, Bilsko – Salomon, 
Michalczowa – Gargula pod las, Wi-
towice Dolne – Łazy II, Łęki – Ciso-
wiec, Wronowice – Gródek. Reali-
zujemy też zabezpieczenie filarów 3 
mostów betonowych.

Infrastruktura komunalna
Dotąd zainwestowano w gminie 15 

mln złotych w budowę wodociągów 
wraz ze stacjami uzdatniania wody, 
ujęciami, część głównej magistrali 
i zbiornikami wyrównawczymi. Do 
tej pory wodociągi otrzymali miesz-
kańcy Łęki, Michalczowej, Witowic 
Dolnych, Witowic Górnych. Łącznie 

powstało 14 km rurociągów. W tym 
roku rozbudowana została sieć na 
osiedlu Okręg w Tęgoborzy, powsta-
ły dwa zbiorniki wyrównawcze w Ta-
baszowej i na Jodłowcu, a wszystko to 
z wykorzystaniem promesy unijnej 
o wartości 3,5 mln złotych. Do końca 
maja powstaną magistrale do Świd-
nika, Tęgoborzy i Łososiny – Sadowej.

Za kilka tygodni oddany zostanie 
do użytku budynek wielofunkcyjny, 
w Łososinie Dolnej. Koszt budowy 
wynosi ponad 8mln złotych. Znajdą 
tam swoje pomieszczenia Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
biblioteka z czytelnią, przedszkole, 
straż pożarna, filia Sądeckiego Pogo-
towia Ratunkowego, zespoły arty-
styczne, orkiestry dęte, KGW i inne 
stowarzyszenia i instytucje gminne.

Oświata i edukacja
Za kwotę ponad 1,5 mln złotych 

zrealizowano unijny projekt w ra-
mach POKL pn. „Dzieci przyszłości” 
mający na celu wyrównywanie szans 
do edukacji. W tych minionych 4 la-
tach w ramach projektu „Radosna 
szkoła” oddano do użytku nowocze-
sne place zabaw przy 8 szkołach pod-
stawowych. Warto wspomnieć o wy-
budowanej sali gimnastycznej przy 
SP w Żbikowicach, czy budowie SP 
w Rąbkowej. Przypomnijmy też, że 
wydatki na oświatę wyniosły śred-
nio w każdym roku około 40 proc. 
Wydatków budżetowych.

Bezpieczna gmina
Remont remizy OSP w Tabaszo-

wej, remont dachu Domu Strażaka 
w Tęgoborzy, remonty przystanków 
gminnych, remont budynku SP ZOZ 
to tylko niektóre z wykonanych za-
dań z zakresu bezpieczeństwa miesz-
kańców. Dodajmy też zakup wozu 
bojowego dla OSP w Tęgoborzy.

Kultura i sport
W ramach skromnego budże-

tu gminy nie zabrakło pieniędzy 

na inwestycje kulturalne takie, jak 
wcześniej wspomniany budynek 
wielofunkcyjny w Łososinie Dol-
nej, a ponadto na budowę scen wi-
dowiskowych w Michalczowej, Tę-
goborzy, czy nowych trybun na sta-
dionie LKS „Victoria” w Witowicach 
Dolnych. Tam też w tej miejscowo-
ści wybudowano nowe boisko i po-
dobne przy LKS „Łosoś” w Łoso-
sinie Dolnej. Tęgoborze wzbogaci-
ło się o kompleks sportowo–rekre-
acyjny Orlik 2012. Zamontowano też 
siłownie terenowe w Łososinie Dol-
nej i Tęgoborzy.

Tak wygląda pokrótce bilans do-
konań w mijającym czteroleciu obec-
nych władz samorządowych. Miesz-
kańcy 16 listopada dokonają oceny 
wybierając swoich reprezentantów 
do Rady Gminy i na stanowisko wójta.

(KAN)

ROZMOWA ze STANISŁAWEM 
GOLONKĄ, wójtem gminy.

– Jakby Pan w kilku słowach podsu-
mował dobiegającą do końca cztero-
letnią kadencję?

– No cóż… Dążąc do zrównoważo-
nego i wszechstronnego rozwoju na-
szej małej ojczyzny sumiennie reali-
zowaliśmy postulaty mieszkańców, 
wyrażane uchwałami podejmowany-
mi przez Radę Gminy. Z ręką na ser-
cu mogę powiedzieć, że przez ostat-
nie cztery lata gmina rozwinęła się 
w dziedzinach gospodarczych, spo-
łecznych i kulturalnych. Wiele zadań, 
które zaplanowaliśmy zostało zakoń-
czonych, kilka jest w trakcie realiza-
cji. Zdaję sobie sprawę z oczekiwań 
społecznych, ale nasza gmina nie na-
leży do zbyt bogatych i nasze ograni-
czenia finansowe sprawiły zapew-
ne niedosyt w realizacji niektórych 
ważnych i potrzebnych inwestycji. 
Mam tego pełną świadomość. Cen-
ną jest także coraz większa aktyw-
ność mieszkańców, którym zależy 
na dalszym rozwoju gminy. Myślę, że 
tą aktywność potwierdzi frekwencja 
wyborcza 16 listopada.
– Władza samorządowa, czyli rad-
ni i pan poddani zostaniecie osądowi 
i weryfikacji. Czy powtórzy się sytuacja 
sprzed 4 lat, kiedy Pan nie miał konku-
rencji ,podobnie jak wielu radnych?

– Mam nadzieję, że 16 listopa-
da mieszkańcy dokonają sprawie-
dliwej i obiektywnej oceny naszej 
dotychczasowej pracy. Moja sytu-
acja w tych wyborach jest inna niż 
przed 4 laty. Mam kontrkandydata 
podobnie jak wielu radnych. Do tej 
pory jednak nie miałem możliwo-
ści poznać osobiście mojego konku-
renta. Ale też podejmujemy z grupą 
radnych rękawicę i by kontynuować 
nasze plany i zamiary wspólnie dla 
NASZEJ GMINY wraz z większością 
członków Rady Gminy będziemy się 
ubiegać o kolejną kadencję.

– Jakie wyzwania chcielibyście realizo-
wać, gdyby wyniki wyborów były po-
myślne dla Pana i pańskiego ugrupo-
wania kandydatów na radnych?

– Naszymi najważniejszymi 
priorytetami są między innymi re-
monty i modernizacja dróg, kon-
tynuacja budowy sieci wodocią-
gowej, rozbudowa sieci kanaliza-
cyjnej, kontynuacja budowy szko-
ły wraz z halą gimnastyczną w Tę-
goborzy. By zrealizować te zamie-
rzenia musimy w dalszym ciągu 
zabiegać o środki pozabudżetowe 
w tym środki unijne. Bardzo mocno 
wierzę, że podobnie jak w minio-
nych latach uda się te środki pozy-
skać, gdyż co tu dużo mówić są one 
podstawą dalszego rozwoju gminy 
w latach 2014–2020.
– Siódmego listopada odbędzie się 
ostatnia sesja Rady Gminy. W jakiej at-
mosferze będzie ona przebiegać?

– Myślę, że w atmosferze do-
brze spełnionego obowiązku wobec 
mieszkańców. Oczywiście nie za-
braknie refleksji nad tym czego nam 
się nie udało zrealizować i dlaczego.

Ale generalnie rzecz biorąc nie 
zmarnowaliśmy zaufania, którym 
obdarzyli nas przed 4 laty miesz-
kańcy naszej pięknej i rozwijającej 
się małej Ojczyzny.

Rozmawiał WOJCIECH KANIA

Nie zmarnowaliśmy 
tych lat

Podsumowanie kadencji 
2010–2014

Łososina Dolna - Centrum Stacja uzdatniania wody

 Dzieci przyszłości Samochód pożarniczy dla OSP w Tęgoborzy
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do zadań 
           specjalnych

Pełen asortyment wysokiej jakości produk- 
tów, fachowe i pewne doradztwo oraz 
odpowiedzialność czynią z firmy Greinplast 
niezawodnego i pewnego partnera, tworzą- 
cego solidną markę systemów ociepleń spod 
znaku żółwia.

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 
materiałów szeroko rozumianych jako  
chemia budowlana oraz systemów 
ociepleń budynków.

www.greinplast.plFarby

REKLAMA
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ROZMOWA  z JANUSZEM ADAMKIEM, 
prezesem Sądeckich Wodociągów 

– Podczas Festynu na Finał – imprezy 
na zakończenie wartego 338 milinów 
projektu realizowanego przez Sądec-
kie Wodociągi – nakłaniał Pan miesz-
kańców do picia wody płynącej w na-
szych kranach. Pan pije wodę prosto 
z kranu?

– Piję. 
– A mieszka Pan w domu czy w bloku?

– W domu. 
– Miał Pan okazję pić wodę, jaka płynie 
w mieszkaniach w bloku?

– W blokach w Nowym Sączu 
płynie ta sama woda, bo pochodzi 
z naszych wodociągów.
– Niemniej jej wygląd nie zawsze na-
kłania do picia bezpośrednio z kranu…

– Czasami jest to związane 
z instalacją wewnątrz budynku, 
za którą jednak Sądeckie Wodo-
ciągi nie odpowiadają. My do-
starczamy wodę do wodomierza 
głównego. Ale nawet jeśli woda 
jest mętniejsza, nie znaczy, że 
ma inne parametry. Zapewniam, 
że pod względem bakteriologicz-
nym czy fizykochemicznym jest 
taka sama.
– A dlaczego taka droga? – pytają 
mieszkańcy.

– A na jakiej podstawie, jakiego 
kryterium pani używa, stwierdza-
jąc, że cena jest wygórowana? Mam 
wrażenie, że po prostu tak przyję-
ło się mówić i te nieprawdziwe in-
formacje są powielane bez głębsze-
go zastanowienia się. 
– Pan z kolei chce przekonać miesz-
kańców, że jest tania i mówi, że za litr 
wody z kranu nie płacimy nawet jed-
nego grosza…

– Bo taka jest prawda, a pijąc 
wodę z kranu czteroosobowa ro-
dzina może zaoszczędzić nawet do 
5–6 tysięcy złotych rocznie. Jeśli 
założymy, że człowiek wypija oko-
ło 2–3 litrów wody dziennie, a jed-
na butelka wody mineralnej kosz-
tuje średnio 1,5–2 złote.

– Jednak nawet mieszkańcy Krakowa 
płacą mniej za wodę…

– Każde miasto ma inne warun-
ki. Na przykład Zakopane ma czy-
stą wodę z gór, więc tam jest ona 
tańsza, bo nie trzeba ponosić kosz-
tów na jej uzdatnianie. W przywo-
łanym przez panią Krakowie na je-
den kilometr sieci wodociągowej 
przypada ponad 400 osób. W No-
wym Sączu jest to znacznie mniej 
zarówno jeśli chodzi o mieszkań-
ców, jak i podmioty gospodarcze 

prowadzące działalność na terenie 
miasta. Ustalamy taryfy na moż-
liwie najniższym poziomie i – co 
trzeba podkreślić – zgodnie z roz-
porządzeniem, które szczegóło-
wo określa zasady ustalania taryf 
za wodę. Co do wody – płacimy nie 
tylko za samą wodę, ale za jej ja-
kość i parametry. Proszę spojrzeć 
na wodę w Dunajcu, jak wygląda 
po deszczach, a jaką mamy w kra-
nie. A przecież bazujemy na niej. 
W cenie jest filtracja, całkowite za-
bicie bakterii, dostawa do domu. 
Woda jest na bieżąco monitorowana 
i sprawdzana przez pracowników 
laboratorium. A nasze laboratorium 
posiada Certyfikat Akredytacji La-
boratorium Badawczego. W ubie-
głym tygodniu odbył się audyt, któ-
ry pokazał, że mamy się czym po-
chwalić. Mieszkańcy mogą się czuć 
bezpiecznie. Woda dostarczana do 
ich domów jest najwyższej jakości. 

– Podczas Festynu jedna z pań – któ-
rej udało się nawet wygrać rower na 
imprezie – przyznała, że czeka już po-
nad rok na przyłączenie się do wodo-
ciągu i kanalizacji na Helenie. Dlacze-
go, skoro – jak twierdzi – wszelkie in-
stalacje zostały już tam zamontowane, 
nie może tego zrobić?

– Tego typu sprawy należy roz-
patrywać indywidualnie. Trzeba 
wiedzieć, że każdy z wykonawców 
ma swój zakres terytorialny inwe-
stycji, a jego kontrakt nie kończy 
się wraz z wyciągnięciem łopaty 
z ziemi, ale uzyskaniem pełnej do-
kumentacji związanej z dopuszcze-
niem do użytkowania. W przypad-
ku Heleny jest ten problem, że wy-
konawca zbankrutował, stąd tam 
wszystko trwa dłużej niż na innych 
odcinkach, ale prace zostaną i tam 
zakończone. Mam dobrą informację 
także dla pozostałych mieszkańców 
tego osiedla. W czwartek, 23 paź-
dziernika, spółka Sądeckie Wodo-
ciągi podpisuje umowę na realiza-
cję dalszych prac na osiedlu Hele-
na – w ramach drugiego zadania pn. 
„Rozbudowa wodociągów i kana-
lizacji w Gminie Nowy Sącz i Stary 
Sącz”. Kontrakt jest wart około 54 
miliony złotych. 
– A na których odcinkach mieszkańcy 
mogą się już przyłączać do kanalizacji 
i wodociągów?

– Etap przyłączania właśnie się 
rozpoczął i potrwa do 2015 roku. 
Korzystać już mogą z tego między 
innymi mieszkańcy nowosądec-
kich osiedli: Zawada, Błonia, Ka-
duk (ulice: Grunwaldzka, Warsze-
wicza, częściowo Radziecka i Pod-
młynie) oraz Jamnica. Nasi pra-
cownicy prowadzą odbiory przy-
łączy kanalizacyjnych także w Na-
wojowej. 
– Projekt był realizowany dla 20 tysię-
cy mieszkańców Nowego Sącz i gmin 
sąsiednich, którzy nie mieli do tej pory 
dostępu do kanalizacji. Czy są w ogóle 
zainteresowani przyłączeniem się?

– Mamy już sporo podpisanych 
wniosków. Około dwa tysiące osób 
już się przyłączyło. Wiele czeka na 
realizację prac przyłączeniowych. 
Mieszkańcy Nowego Sącza mogą 
skorzystać z dofinansowania i jest 
to 100 zł do metra wybudowania 

przyłącza i 500 zł do studni. Myślę, 
że to duża zachęta. 
– Realizowana inwestycja podniosła 
cenę wody w Nowym Sączu. Niejed-
nokrotnie słyszałam pytania oburzenia 
mieszańców: – Dlaczego mamy pła-
cić za innych? Przecież my mamy do-
stęp do wody? 

– Postawienie tak sprawy jest 
bezzasadne.
– Proszę się nie dziwić takim reak-
cjom, inwestycja warta tyle milinów 
budzi emocje…

– Zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę, czy oświetlenie miasta, 
budowa dróg są zadaniami własny-
mi gminy. Gmina realizuje je w róż-
nej formie prawnej. W przypad-
ku dostawy wody i odbioru ście-
ków w Nowym Sączu – przez spół-
kę prawa handlowego. Do tej pory 
mieszkańcy, którzy mają dostęp do 
wodociągu, korzystają z ujęcia wy-
budowanego wcześniej przez gminę 
za pieniądze podatników – również 
tych, którzy do tej pory nie mieli 
możliwości podpięcia. W pewnym 
geście solidarności społecznej jest 
spłacenie tej – nazwijmy to pożycz-
ki – od tych właśnie mieszkańców, 
dla których ta inwestycja powstaje. 
– Pytają, dlaczego mają płacić za gmi-
ny sąsiednie?

– Nie płacą. Każda gmina płaci 
za siebie. Mieszkańcy powinni wie-
dzieć, że ta inwestycja jest dla nich, 
a polityka Unii Europejskiej stawia 
sprawę jasno. Każdy, kto produku-
je ścieki, musi za nie płacić. Powiem 
obrazowo – czy ktokolwiek byłby 
w stanie produkowane dziennie 10 
wiader nieczystości wynieść, oczy-
ścić i wpuścić do Dunajca w stanie 
lepszym niż woda w nim płynąca? 
Nie ma takich narzędzi. A my, dzię-
ki tej inwestycji, mamy. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

 

REKLAMA NA TELEBIMACH

* 9 na 10 osób zwraca uwagę na reklamę świetlną emitowaną na ekranach LED  

– skuteczność potwierdzona badaniami

PRZYCIĄGA WZROK

90% OSÓB
będących w zasięgu*

 666 460 501,  666 476 499
e-mail: biuro@ledonardo.pl
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Woda za mniej niż grosz

W ramach zadania pn. „Moder-
nizacja i rozbudowa systemu go-
spodarki wodno–ściekowej Miasta 
Nowego Sącza z przyległymi tere-
nami gmin sąsiednich” wybudo-
wano 174 km sieci kanalizacyjnej 
i 70 km sieci wodociągowej. Zmo-
dernizowanych zostało łącznie 10 
km sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej. Rozbudowana zosta-
ła stacja uzdatniania wody w Sta-
rym Sączu. Wartość projektu to 
338 mln zł. 

W sobotę odbył się Festyn na Finał. – Ta impreza była częścią kontraktu. 
Ten, kto daje pieniądze, chce się wypromować. Unia więc wskazuje pewne 
wytyczne, które musimy zrealizować. Zrobiliśmy festyn, którego celem było 
przede wszystkim zachęcenia mieszkańców do przyłączania się do kanalizacji 
i wodociągów, wskazanie, że to tańsze i wygodniejsze rozwiązanie, a także 
ma ogromny wpływ na ochronę środowiska – mówi Janusz Adamek, dodając: 
– Jest takie indiańskie powiedzenie: Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych 
przodkach, a pożyczyliśmy ją od naszych dzieci… Więcej o imprezie na dts24.pl. 
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 NAJLEPSZE OKNA DRZWI BRAMY 

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 

e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 

e-mail: zielona@tomexokna.pl

ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 

e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 

tel. 18 264 88 59, 

e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 

tel: 013 445 23 29, 

e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 

e-mail: krosno@tomexokna.pl

Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 

e-mail: gorlice@tomexokna.pl

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

Teraz wyższy standard 
za 0 zł TYLKO W TOMEXIE
U NAS NIE DOPŁACASZ NIC I CIESZYSZ SIĘ PRODUKTEM Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI!

*Super ciepła automatyczna brama UniTherm z innowacyjnym panelem INNOVO o grubości 60mm w cenie bramy UNIPRO.

Oferta obowiązuje od 15 września do 15 listopada 2014 r. - sprawdź w Punktach Sprzedaży TOMEX

PROMOCJA
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Nie słabnie zainteresowanie sąde-
czan postępem prac na budowie 
nowego mostu nad Dunajcem i ob-
wodnicy północnej miasta. 

Przy ul. Tarnowskiej, w korycie 
Łubinki zakończono budowę przy-
czółków i od kilkunastu dni monto-
wane są belki pod konstrukcję mo-
stu łączącego oba brzegi rzeki i dro-
gę z Góry Zabełeckiej z Tarnowską, 
który będzie też po części rondem 
rozdzielającym ruch.

Roboty koncentrują się też na 
wykonaniu mostu nad Dunajcem 
i estakady prowadzącej do niego 
nad ul. Dunajcową i torami kolejo-
wymi. Wykonano niezbędne funda-
menty oraz podpory po konstruk-
cję estakady. 

W końcu września rozpoczęto 
nasuwanie potężnych segmentów 
będących elementami konstrukcyj-
nymi mostu na podpory powstają-
cej estakady. Na wykonanie i na-
sunięcie jednego segmentu potrze-
ba ok. dwóch tygodni. Do tej pory 
przemieszczono dwa.

Równolegle budowana jest też 
konstrukcja mostu nad Dunajcem.

Na przyszłej drodze obwodni-
cy między ulicą Tarnowską a Mar-
cinkowicką budowane są nasypy, 
a na całym odcinku – wykonywa-
na jest kanalizacja deszczowa. Po 
drugiej stronie obwodnicy, przy 
ulicy Marcinkowickiej prowadzo-
ne są prace przy moście i przy-
szłym rondzie.

Warto podkreślić i przypomnieć, 
że dla budżetu miasta inwestycja 
będzie tańsza o 15 mln zł.

Zabiegi o zwiększenie dofinan-
sowania budowy obwodnicy pół-
nocnej ze środków unijnych po-
dejmowane przez prezydenta Ry-
szarda Nowaka zakończyły się po-
wodzeniem. Z Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju nadeszła wia-
domość zwiększeniu udziału środ-
ków zewnętrznych w budowie mo-
stu i obwodnicy do 85 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. 

Inwestycja ma kosztować 98 mln 
zł i w tym momencie zaangażowa-
nie środków unijnych zwiększy się 
z 68 mln zł do ponad 83 mln zł.

Obwodnica nabiera kształtu
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Oferta ważna w dniach 24–26.10.2014 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u sprzedawców. 

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

„Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.  
Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy. 

EKO-RABAT

Tylko od 24 do 26 października wybrane telewizory
z eko-rabatem nawet do 3000 zł!

wymień stary na nowy

EKO-RABAT

do 3000 zł

Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre
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WYDARZENIE  TYGODNIA.  Miesz-
kańcy Starego Sącza jako pierw-
si obejrzeli najnowszy spektakl Te-
atru Telewizji Polskiej „Rewizor” 
Nikołaja Gogola w reżyserii Jerzego 
Stuhra. – Zrobiliście mi duży pre-
zent. Dzięki wam mogłem poznać 
reakcję widzów. Już nie będę miał 
tej okazji, bo przecież odbiorca-
mi tej sztuki będą siedzący przed 
telewizorami – mówił po seansie 
twórca.

Aktor i reżyser ponownie odwie-
dził Sądecczyznę, która – jak za-
chwala – wspaniale ugościła całą 
ekipę filmową, podczas gdy w wa-
kacje kręcił tu „Rewizora”. Pra-
premiera zorganizowana w sobo-
tę w Sokole w Starym Sączu była 
formą podziękowania mieszkań-
com za wyrozumiałość dla reali-
zatorów sztuki. Zdjęcia do spek-
taklu Teatru TVP powstawały na 
terenie Miasteczka Galicyjskie-
go w Nowym Sączu, w barcickim 
Las Vegas oraz na terenie starosą-
deckiego Rynku i ulicach starów-
ki. I to właśnie mieszkańcy Stare-
go Sącza mieli najbardziej odczuć 
trudy związane z realizacją „Re-
wizora”. Pousuwane znaki dro-
gowe, zamknięte ulice, sprawiły, 
że starosądeccy handlowcy pisali 
nawet listy protestacyjne do bur-
mistrza Jacka Lelka. I tak postaci 

Gogola wyszły na ulice współcze-
snego miasta [w „Rewizorze” bo-
wiem również kupcy mają liczne 
pretensje do Horodniczego], pod-
kreślając zamysł reżysera. 

– Chciałem, aby przedstawie-
nie było przestrogą, jakie wyna-
turzenia może powodować upoje-
nie się władzą – mówił Jerzy Stuhr, 
dodając, że przed nadchodzącymi 
wyborami samorządowymi sztuka 
nabiera jeszcze większego znacze-
nia. Niemniej telewidzowie zobaczą 

ją już po pierwszej turze – 24 listo-
pada w TVP 1. 

Dzięki ponadczasowym kostiu-
mom, użytym rekwizytom nawią-
zującym zarówno do dawnych, jak 
i współczesnych czasów (np. córka 
Horodniczego – w tej roli debiutująca 
Nina Minor, asystentka Jerzego Stuh-
ra – bawi się komórką. I choć kamera 
nie pokazuje dokładnie sprzętu, widz 
może się zasugerować, że to telefon.) 
scenografii, XIX–wieczne przedsta-
wienie zostało zawieszone w czasie. 

– Kiedy padła propozycja, aby 
„Rewizor” był kręcony na terenie 
Starego Sącza, uznałem, że będzie to 
doskonała promocja miasta. Kiedy 
jednak przemyślałem, jakie to kon-
sekwencje dla mnie za sobą niesie, 
było już za późno – śmiał się bur-
mistrz Jacek Lelek, odpowiadając na 
pytanie, czy nie bał się porównań do 
bohatera „Rewizora” – Horodnicze-
go [w tej roli sam Jerzy Stuhr].

Na finał sztuki padają słowa: 
Z czego się śmiejecie? Sami z siebie 
się śmiejecie!

Na prapremierze „Rewizora” są-
deczanie, burmistrz i producen-
ci sztuki też śmiali się sami z sie-
bie, opowiadając zabawne historie, 
anegdoty, jakie miały miejsce pod-
czas kręcenie spektaklu.

 (KG) 

www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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Starosądeczanie śmieją się sami z siebie
X  Jacek Lelek: – Kiedy dowiedziałem się, że Jerzy Stuhr zapropo-

nował grę w „Rewizorze” kierownikowi Miasteczka Galicyjskie-
go w Nowym Sączu, Sławomirowi Czopowi, poczułem się tro-
chę zazdrosny. Zapytałem więc reżysera, czy dla mnie również 
ma rolę, na co usłyszałem odpowiedź: – Ależ panie burmistrzu, 
ja przecież gram pańską rolę… 

X  Andrzej Franczyk, aktor, który grał we wszystkich filmach 
i przedstawieniach Jerzego Stuhra: – Właśnie obejrzałem „Re-
wizora” i czuję się nienasycony, bo już chciałbym wiedzieć, ja-
kie kolejne wezwania przed nami. A to dlatego, że do pracy z Je-
rzym Stuhrem przychodzi się z przyjemnością. Ja nie chcę mó-
wić o rzemiośle, ale o atmosferze. 
Na jego słowa zareagował reżyser: – Andrzej, to jest polityka. Muszę 
wytworzyć atmosferę, w której to ja się będę dobrze czuł…

X  Nie wszyscy starosądeczanie byli zadowoleni z realizacji „Re-
wizora” na ulicach miasta św. Kingi. Nie tylko kupcy mieli pre-
tensje. Mieszkańcy pobliskich kamienic musieli powstrzymać 
ciekawość i nie wychodzić z domu w porze zdjęć. Nie mogli na-
wet podpatrzeć pracy reżysera przez okno, bo ich twarze nie-
zaplanowanie znalazłyby się w kadrze. – A przy dzisiejszym 
parciu na szkło, aż sam się dziwię, że to się udało – mówi bur-
mistrz. Jerzego Stuhra najbardziej jednak zaskoczyła skarga, że 
z powodu zdjęć filmowych, mieszkańcy mają trudności z dotar-
ciem na msze…

X  Starosądecka publiczność nad wyraz mocno zareagowała śmie-
chem, podczas sceny oprowadzania Rewizora po mieście. Kame-
ry zarejestrowały wygląd kamienic Starego Sącza, które akurat 
chluby miastu nie przynoszą. Burmistrz przyznał, że, gdy reżyser 
po raz pierwszy oglądał miasto i zobaczył te budynki, w pierwszej 
chwili, zawstydzony zaczął obiecywać aktorowi, że „postara się 
coś z tym zrobić”. Zanim więc zobaczyliśmy „Rewizora” w reży-
serii Jerzego Stuhra, swoją wersję sztuki kreśliło życie. 

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Jerzy Stuhr wraz z aktorami i realizatorami „Rewizora” podczas prapremiery 
sztuki w Starym Sączu
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