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NIE MOŻNA ROBIĆ CZEGOŚ WBREW URODZIE
Alicja Ruchała
ze Świdnika koło
Tęgoborzy ma 22
lata i robi karierę
modelki w Paryżu,
Mediolanie,
Nowym Jorku…
Chodzi i pozuje
dla największych
nazwisk świata
mody – Versace,
Dolce and
Gabana, Maciej
Zień, a najlepsi
fotografowie robią
jej zdjęcia. J STR. 14
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Pacjencie ulecz się sam!

FOT. KUBA TOPORKIEWICZ

Potrzebujesz skorzystać
z porady lekarza-specjalisty? To masz
duży kłopot! Po pierwsze
musisz znaleźć, gdzie
w tym roku przyjmuje
potrzebny Ci specjalista,
ale nawet jeśli już go
znajdziesz, może okazać
się, że wiele osób było
szybszych i kolejka do
niego jest już bardzo
długa. W 2011 roku
chorować mogą tylko
ci, którzy mają końskie
zdrowie. Jak widać na
naszym zdjęciu, nie
ma kolejki do lekarza.
Dlaczego? Widocznie nie
dostał kontraktu.
Sytuacja w sądeckiej
służbie zdrowia
oraz przewodnik
po przychodniach
J STR. 10–11

KONTROWERSJE

STYL ŻYCIA

Sądeccy łowcy skór
Polują na tych, których dotknęło nieszczęście.
Nie zważając na ludzkie cierpienie, wszelkimi metodami docierają do ofiar wypadków
i ich rodzin, często działając na granicy prawa
i poza moralnością. Kierowani żądzą zysku,
ludziom pogrążonym w rozpaczy podsuwają
do podpisania sterty papierów. I choć obiecują
pomoc, na cierpieniu innych zarabiają ogromne sumy. Do czego zdolne są posunąć się firmy
pomagające odzyskiwać odszkodowania?
J STR. 3

CZAS WOLNY

NIEDYSKRECJE

SPORT

W lodowatej
Zakładnicy
wodzie od 30 lat na Wierchomli

Rodzina
ponad wszystko

Justyna i…
długo, długo nikt

Pierwszy raz zanurzył się, kiedy miał 12 lat i już po wyjściu na
brzeg wiedział, że chce to robić. Lodowata kąpiel daje mu
energię, siłę i koncentrację. Leszek Dudek, jedyny mors w Nowym Sączu, opowiada o rytuale
związanym z pływaniem, gdy
temperatura spada poniżej zera.
J STR. 8

Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent
Nowego Sącza, po raz kolejny
odsłania rąbek tajemnicy swojego życia prywatnego. Najpierw podarował sądeczanom
tomik własnych wierszy, teraz
na popularnym portalu społecznościowym Facebook.com
pokazuje swoją rodzinę.
J STR. 20

Kto był najlepszym sportowcem minionego roku w regionie? Każdy kibic ma na
ten temat swoje zdanie. „Dobry Tygodnik Sądecki” ma je
również, dlatego publikujemy nasz subiektywny ranking dziesięciu najlepszych
sportowców.
J STR. 18–19

Nie każdy mężczyzna miał
okazję zostać komandosem
i poczuć się jak bohater. Nic
straconego. Zaległości z wojska można szybko nadrobić. Na Sądecczyźnie coraz popularniejsze są zabawy
imitujące prawdziwe akcje
militarne.
J STR. 9

ZAMÓW BEZPŁATNĄ PRENUMERATĘ

MASZ DLA NAS CIEKAWĄ INFORMACJĘ

NAJLEPSZE MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

elektronicznej wersji „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”, a gazeta trafi wprost na
Twoje biurko. Napisz: redakcja@dts24.pl

którą chcesz się podzielić z innymi – zadzwoń.
Nasz reporter czeka na telefon: 18 544 64 40,
18 544 64 41 albo napisz: redakcja@dts24.pl

„Dobry Tygodnik Sądecki” Zadzwoń: 18 544 64 40,
18 544 64 41 albo napisz: i.legutko@dts24.pl

Ogłoszenia drobne za 5 zł!
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Z drugiej strony
Nie wolno fałszować historii
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Nasza gazeta
jest fajna!

P

ogłoski o mojej
śmierci były mocno
przesadzone – powiedział Mark Twain, kiedy przeczytał
w gazecie swój nekrolog. Z nami jest podobnie. Też
przeczytaliśmy własny nekrolog,
a ponoć gdy mówią, że umarłeś, to
będziesz żył długo i szczęśliwie. To
dobry znak. Trochę sami jesteśmy
sobie winni, iż nie uprzedziliśmy
Czytelników, że na dwa tygodnie
– z przyczyn technicznych – musimy się z nimi rozstać. Wywołało
to lokalny ferment i lawinę domysłów, niektórych przypominających
bełkot pijanego internauty, mającego kłopoty z trafieniem w klawiaturę. Generalnie jednak mile to
połechtało naszą próżność, zgodnie z amerykańską zasadą – dobrze
czy źle, najważniejsze żeby o tobie mówili. Widocznie nasza gazeta
jest ważnym elementem lokalnego
krajobrazu, skoro opinia publiczna
poświęciła jej tyle uwagi. W myśl tej
samej amerykańskiej zasady wiceprezydent Nowego Sącza zdecydował się w kampanii wyborczej opublikować tomik słabych wierszy,
kompletnie nie zwracając uwagi, co
publiczność sądzi na temat ich wątpliwych walorów literackich. Dlatego bardzo miło było nam odbierać
Państwa opinie mówiące, że nasza
gazeta jest fajna. Nie, że jest dobra,
albo że jest zła – ale po prostu fajna.
Taka jest linia programowa naszego
pisma. Ma ludziom opowiadać o innych ludziach, o ich problemach,
pasjach i pracy. Nie musimy pisać
o każdym kichnięciu wójta i uroczystym oddaniu do użytku dokumentacji, która kiedyś pozwoli wytyczyć nowy chodnik.
Ta dwutygodniowa przerwa
techniczna była nam potrzebna, by
zaproponować Państwu nową formułę naszej gazety, na różne sposoby docierającej do niemal każdego
sądeckiego domu. Mamy nadzieję, że to nie koniec, a raczej początek większych zmian. Świat wokół
nas zmienia się tak szybko, że trzeba
próbować za nim nadążyć. Podobno są takie miejsca w Nowym Sączu, że wracając wieczorem z pracy
nie poznajemy, jak wyglądały, kiedy
jechaliśmy rano. Dlatego my też się
szybko zmieniamy.

Rozmowa z ANDRZEJEM
SZKARADKIEM,
przewodniczącym
nowosądeckiego oddziału
ZR Małopolska NSZZ
„Solidarność”

– Nie boli Pana, że teraz osoby, które były organizatorami strajku, mówią, że niewielka jest w nim Pana zasługa, że tak naprawdę stał Pan tylko
przy drzwiach?
– To są uszczypliwości osób, wobec których IPN przedstawił zarzuty, że byli tajnymi współpracownikami. Na to, jak się kto wtedy
zachowywał i kto kim wtedy był,
trzeba spojrzeć z perspektywy stanu wojennego. Ja wówczas przesiedziałem w więzieniu rok, a stratedzy
strajku dostali paszporty na wyjazd
za granicę.
– A czy z Pana strony uszczypliwością było niezaproszenie organizatorów strajku, pana Jana Budnika i Jerzego Wyskiela na uroczystości
jubileuszowe?
– Nie wolno fałszować historii. Tu
spotkali się ludzie, którzy przez cały
okres zachowywali się przyzwoicie.
Nie można równać ofiar z katami.
Niech oni się spotykają we własnym
gronie, ja im nie będę przeszkadzał.
IPN wydał mi oświadczenie, w którym jest napisane, że pewne osoby
pod pseudonimami na mnie donosiły. I to są właśnie te osoby.
– Udowodniono im to?

– Spotkanie 9 stycznia w ratuszu upamiętniło strajk, jaki miał tu miejsce 30
lat temu. Jak Pan wspomina tamte dni?
– Dzień przed tym, jak moi koledzy podjęli decyzję o wejściu do
ratusza, byłem na zamkniętym posiedzeniu Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności” w Tarnowie.
Kiedy wróciłem do Nowego Sącza,
dowiedziałem się, że chłopaki już
rozpoczęli strajk. Nie brałem więc
bezpośredniego udziału w negocjacjach i ustaleniach, co do taktyki postępowania. Podłożem działań było
ogólne niezadowolenie załogi sądeckich zakładów pracy. Ich postulaty
ekonomiczne, socjalne, związane
z funkcjonowaniem służby zdrowia nie przynosiły żadnych skutków, konieczna więc była taka interwencja. Dziś wiem, że strajk był
potrzebny i włączyłbym się do niego bez wahania.

Tydzień w kalendarzu
1 3 S T YC Z N I A 1 9 9 8 – Lucjan Tabaka
został powołany przez premiera Jerzego
Buzka na stanowisko wojewody nowosądeckiego. Był on ostatnim gospodarzem województwa, pełniąc funkcję do
końca jego istnienia, czyli do 31 grudnia
1998 r. Obecnie Tabaka jest kanclerzem
Politechniki Krakowskiej.
1 4 S T YC Z N I A 185 9 – urodził się Fryderyk August hrabia Breza, właściciel
dóbr w Witowicach Dolnych k. Nowego
Sącza, założyciel Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid”. Zmarł w 1908 r.
15 STYCZNIA 1928 – urodził się Bronisław Smoleń, producent słynnych kijów
hokejowych z podlimanowskiej Męciny.
Popularnymi „Smoleniami”, wytwarzanymi w zakładzie założonym przez Bronisława seniora, grało się bodaj na całym
świecie. Dziś rodzinne tradycje zakładu kontynuuje syn – Bronisław–junior.
Bronisław Smoleń zmarł 4 marca 1992 r.
16 S T YC Z N I A 1827 – urodziła się Marcelina Darowska, od 1996 r. błogosławiona, współzałożycielka ss. niepokalanek
i fundatorka Białego Klasztoru w Nowym
Sączu. Zmarła w 1911 r.
1 7 S T YC Z N I A 186 7 – pierwszym burmistrzem Nowego Sącza został wybrany Julian Gutowski. Ten właściciel folwarku wskazany został przez radę miejską,
a swój urząd sprawował do 1870 r. Tego

– Tego nie wiem, ja mam tylko
oświadczenie z IPN. Reszta jest już
sprawą między Instytutem a nimi.
– Jakie były wymierne korzyści strajku w ratuszu? Na filmie z 2001 r.,
wspominającym tamto wydarzenie, Jerzy Gwiżdż, autor tekstu, widzi
w nim nawet preludium do okrągłego
stołu. Nie za wielkie słowa?
– Ten strajk był wołaniem Sądecczyzny w tych dniach o wolność i sprawiedliwość dziejową.
By odeszła znienawidzona władza komunistyczna i by tę władzę
rozliczyć. Może to za wielkie słowa, bo jeśli nawet podjęto z nami
rozmowy, to i tak założeniem było
rozprawienie się z Solidarnością.
Zawsze podkreślam, że z chwilą
podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku, został wydany wyrok na Solidarność. Finałem
tego wszystkiego był stan wojenny. Wymierną korzyścią strajku
w sądeckim ratuszu było natomiast pokazanie, że niezadowolenie z władzy ludowej narasta w całej Polsce, nawet w takim Nowym
Sączu, o którym pisano, że jest
oazą spokoju.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Liczby
samego dnia rada na wniosek burmistrza
Gutowskiego ustaliła stan etatowy sądeckiego magistratu. Uchwalono, że będzie 14
urzędników miejskich: 2 sekretarzy, 4 kancelistów, lekarz, kasjer, rachmistrz, kontroler, budowniczy, rewizor, zarządca i woźny.
18 S T YC Z N I A 1878 – zmarł Józef Dietl
– profesor, najsłynniejszy polski balneolog, uznawany za tego, który odkrył
właściwości krynickich wód mineralnych i udostępnił je pacjentom, tworząc
podwaliny pod współczesne uzdrowisko.
W 1900 r. w Krynicy odsłonięto pomnik
Dietla z napisem: „Wskrzesicielowi Swemu Wdzięczna Krynica”.
1945 – O G O D Z I N I E 5.20 partyzanci wysadzili w powietrze zamek królewski w Nowym Sączu. Przez całą okupację zamek służył Niemcom jako koszary
i magazyn broni. Do dziś zachowały się
jedynie Baszta Kowalska i fragmenty
muru obwodowego z gankiem strzelniczym, odbudowane w 1951 r. Sądecki zamek został zbudowany w połowie XIV w.
1 9 S T YC Z N I A 1 9 4 5 – w Nowym Sączu spłonęła cerkiew grekokatolicka przy
ul. św. Kunegudy 8. Została ona trafiona przez radzieckie katiusze ustawione na wzgórzach Klimkówki i Zabełcza,
które ostrzeliwały niemieckie stanowiska wojskowe na lewym brzegu Dunajca. Pocisk trafił w kopułę cerkwi, niszcząc ją i wzniecając pożar.

100

– tyle przypadków zachorowań na wściekliznę u zwierząt odnotowano
w ostatnich miesiącach na terenie 12 powiatów w Małopolsce, najwięcej
w naszym regionie. Chorobę wykryto u zwierząt dzikich, głównie lisów, ale też psów,
kotów, bydła, koni i owiec. Wojewoda Stanisław Kracik wysłał do samorządów pismo
mówiące o konieczności przeprowadzenia akcji informacyjnej na temat wścieklizny.
– zł wynosić będzie w 2011 r. pensja prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Oznacza to, że wbrew wcześniejszym
propozycjom grupy radnych, proponujących podwyżkę dla prezydenta, jego pobory pozostaną bez zmian.
– pojazdów zarejestrowano w ub. roku w Wydziale Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Były dni,
kiedy pracownicy obsługiwali ponad 300 osób. W 2010 wydano ponadto 7859 praw
jazdy, a 537 osobom zatrzymano ten dokument. Dodatkowo, 3400 pojazdów zostało
wyrejestrowanych, a mieszkańcy zgłosili 6700 pojazdów do sprzedaży.
– zł unijnego wsparcia otrzyma powiat gorlicki na
wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego dla bibliotek, m.in. na portal internetowy z multiwyszukiwarką.
– zł dofinansowania ze środków unijnych otrzyma
w tym roku powiat limanowski na zmodernizowanie systemów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej w Niedźwiedziu,
Tymbarku, Dobrej, Mszanie Dolnej i Limanowej.
– zł kosztować będzie supernowoczesny sprzęt
cyfrowy służący do szczegółowego diagnozowania pacjentów w sądeckim szpitalu specjalistycznym.
– zł. Wyłudzenia na taką kwotę zarzuca prokuratura limanowiance Monice B.B. i jej mężowi Stanisławowi B., kierując przeciw nim akt oskarżenia do sądu.
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Kontrowersje

Oni są jak sępy
Syn pani Krystyny zmarł w wyniku
wypadku. Jeszcze przed pogrzebem
pojawiły się firmy, obiecujące ściągnięcie pieniędzy od ubezpieczycieli. „Gotówka” to słowo najczęściej
pojawiające się w obliczu ludzkiej
tragedii.
W chwilach największego bólu
i cierpienia nagle zjawiają się tuż
obok, obiecując pomoc i wsparcie.
Zapewniają, że są jedynym słusznym wyborem i szybko podsuwają
do podpisania plik umów oraz formularzy. Dopiero gdy minie szok
po wypadku, czy stracie najbliższej
osoby, okazuje się, że intencje firm
pomagających odzyskać pieniądze
z ubezpieczenia wcale nie są takie
czyste. Podobnie zresztą jak sposoby ich działania. Bo skąd czerpią informacje o poszkodowanych
w wypadkach oraz rodzinach tych,
którzy zginęli tragicznie?
– Nasz syn zmarł kilka miesięcy temu w wyniku wypadku. Zaledwie dzień po jego śmierci, zanim jeszcze zdążyliśmy go choćby
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pochować, zaczęły się telefony od
firm z całej Polski, które oferowały pomoc w ściągnięciu pieniędzy
od ubezpieczycieli. Dostawaliśmy też listy, a do drzwi pukali ich
przedstawiciele. Nikt z nich nie
pomyślał chyba nawet, że straciliśmy syna i że nie w głowie nam
były pieniądze. Powtarzali tylko,
że wyciągną od ubezpieczycieli dużo gotówki i podsuwali pod
nos umowy – opowiada pani Krystyna, rozkładając na stole kolejne
ulotki i dokumenty, jakie ona i jej
mąż otrzymali od firm tego typu.
Nasza Czytelniczka nie wie,
skąd każda z firm miała informacje o tym, że to właśnie jej syn zginął w wypadku. Podejrzewa, że
niektóre z nich mogą czerpać taką
wiedzę wprost ze szpitala lub kartotek policyjnych.
– Bywa czasem tak, że przedstawiciele chodzą po szpitalnych
oddziałach i zbierają informacje.
Czasami firmy mają też wtyki na
policji – opowiada sądeczanka Elżbieta Żytkowicz, która sama jest

przedstawicielem regionalnym firmy „Votum”.
Nagminnie zdarza się, że przedstawiciele firm są byłymi pielę-

- Oni są jak sępy.
Czyhają na ludzkie
nieszczęście, a jak już
znajdą ofiarę, to tylko
patrzą, żeby odebrać
jej jak najwięcej
należnych pieniędzy

gniarkami lub żonami policjantów. Bywa jednak, że niektóre
firmy – przynajmniej teoretycznie – zabraniają swoim konsultantom takich praktyk. Wtedy przedstawiciel, żeby zarobić,

musi urządzić polowanie na ofiarę wypadku.
Jak powiedział nam anonimowo
pracownik jednej z firm, często informacje są pozyskiwane z mediów.
Ale jeśli w tekstach prasowych i komunikatach policyjnych nie pojawiają się nazwiska ofiar, to konsultant jedzie do danej miejscowości
lub na miejsce wypadku i tam szuka i pyta, aż ustali o kogo dokładnie chodzi.
Niektóre firmy, jak „Votum”, szukają klientów poprzez
callcenter.
- Obok innych sposobów pozyskiwania klienta, w szczególności
polecenia, dzwonimy również do
przypadkowych osób i pytamy, czy
one same lub ktoś z ich otoczenia
miał wypadek komunikacyjny, w
którym ucierpiał. Jest duże prawdopodobieństwo, że w ten sposób
uda się dotrzeć do kogoś, kto potrzebuje pomocy w kompleksowej
likwidacji szkody osobowej – mówi
Bartłomiej Krupa, rzecznik prasowy „Votum”.

Zdarzają się też próby nawiązania oficjalnej współpracy ze
szpitalem.
– Zgłaszały się do mnie firmy,
które oferowały pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań. Ja mówiłem wtedy stanowcze „nie”,
bo nie chcę, żeby ktoś chodził po
szpitalu, reklamując się, a tym
bardziej nagabywał pacjentów
– twierdzi Artur Puszko, dyrektor
Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu.
Przedstawiciele tego typu firm
twierdzą, że nie mają innego wyjścia i muszą stosować rozmaite metody oraz działać szybko.
– Jest bardzo duża konkurencja
i stąd to wyścigi i walka o klienta
– tłumaczy właściciel jednej z firm.
Pani Krystyna nie podpisała żadnej z podsuwanych jej umów.
– Oni są jak sępy. Czyhają na
ludzkie nieszczęście, a jak już
znajdą ofiarę, to tylko patrzą, żeby
odebrać jej jak najwięcej należnych pieniędzy – tłumaczy.
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WYGRAJ FUNTY ZBÓJNICKIE
Zamiast „ciupagi” i góralskiego kapelusza to Zbójnickie
Funty stają się pamiątkami dla turystów, którzy odwiedzają
Muszynę, Krynicę i Piwniczną. Limitowana seria lokalnych
monet podbija rynek. To prawdziwy kolekcjonerski rarytas
i doskonały prezent. Zbierz wszystkie monety z serii
„Zbójów i Harnasi”! Dowiedz się, kto „pracował” w bandzie
Macieja Kwoczki, kto chciał „Muszynę zapalić” i kto należał
do siejącej postrach grupy zwanej „Beskidnikami”.
Specjalnie dla czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”,
Mennica Łebska przygotowała 20 kompletów
Funtów Zbójnickich Wystarczy przyjść do redakcji
i odpowiedzieć na dwa pytania.

1. Kiedy istniało PAŃSTWO MUSZYŃSKIE?
2. Wymień główne wsie wchodzące w jego skład.
Funty Zbójnickie można także otrzymać jako resztę przy
zakupach, wpłacając kwotę 10 złotych za każdą monetę
o nominale 1 Funt Zbójnicki. Lista sklepów, w których można
dokonać transakcji znajduje się na stronie

www.mennicalebska.pl
PROMOCJA POTRWA DO 31 MARCA 2011 R.

MARIA REUTER
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Cyfrowe prześwietlenie

Tydzień w skrócie
Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu trafił liczący 83 strony akt oskarżenia
przeciwko MoniceB.–B. i jej mężowi Stanisławowi B. Kobieta oszukała 150 osób
na łączną kwotę 13 mln zł. Postawiono jej
m.in. zarzut bezprawnego posługiwania się
znakiem firmowym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Skandia. Jak ustaliła prokuratura, oskarżona stwarzała pozory, że jest
przedstawicielem Skandii i ma możliwość
lokowania pieniędzy w funduszu TU. Poszkodowani dali się zwieść wysokim odsetkom, które Monika B.–B. im wypłacała. Oszustwo ujrzało światło dzienne, gdy
właścicielka Kancelarii Finansowej w Limanowej przestała płacić klientom i wyjechała z miasta. Jej mężowi postawiono
zarzut poplecznictwa, tj. zacierania śladów
i dowodów przestępstwa. Prokuraturze nie
udało się ustalić, co się stało z pieniędzmi. Oskarżona nadal przebywa w areszcie.

Odpowie za racepty
Po półtora roku od ujawnienia przestępstwa, do Sądu Rejonowego w Nowym
Sączu trafił akt oskarżenia przeciwko Robertowi R. Lekarz z przychodni kolejowej
w Nowym Sączu odpowie za sfałszowanie
1361 recept. Wartość nielegalnie przepisanych leków wynosić ma ponad 191 tys. zł.
Za ten trwający cztery lata proceder Robertowi R. grozi nawet do ośmiu lat więzienia. Jak udało nam się ustalić, oskarżony o popełnienie przestępstwa lekarz nadal
przyjmuje pacjentów pod dachem przychodni kolejowej.

Uzdrowiskowa straż
Burmistrz Muszyny, Jan Golba, chciałby, aby na bazie krynickiej straży miejskiej
powstała grupa strażników uzdrowiskowych, którzy swoją działalnością objęliby
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również Muszynę i Piwniczną–Zdrój. Swój
pomysł przedstawił już burmistrzowi Krynicy–Zdroju Dariuszowi Reśko. Ten na razie uznał propozycję za godną rozważenia.

Z D R OW I E . Niebawem podczas badania zostaniemy prześwietleni wyjątkowo szczegółowo. Na przełomie
stycznia i lutego w sądeckim szpitalu rozpocznie pracę
supernowoczesny sprzęt cyfrowy służący do szczegółowego diagnozowania pacjentów. Jak ocenia kierownictwo
szpitala, dzięki tym zmianom dokona on skoku technologicznego o 10–20 lat. Koszt przedsięwzięcia to 6 mln zł.

Droga noc
Województwo małopolskie stara się
o 135 tys. euro dotacji unijnej na organizację tegorocznej „Małopolskiej Nocy Naukowców”. Całe przedsięwzięcie ma kosztować blisko 170 tys. euro. Swój udział w nim
zadeklarowała już m.in. Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, która
organizuje Noc Naukowców na terenie Instytutu Technicznego. Tegoroczna odbędzie się 23 września. Organizatorzy „Małopolskiej Nocy Naukowców” przewidują, że
w imprezie weźmie udział ok. 35 tys. osób.

Obecnie trwają prace modernizacyjne sieci informatycznej szpitala. W zakładzie radiodiagnostyki zamontowano już najwyższej klasy monitory
o ogromnej rozdzielczości, pozwalające na oglądanie wszelkich szczegółów anatomicznych pacjenta.
Koszt jednego monitora to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak informuje szpital, specjalistyczne oprogramowanie pozwala na porównywanie na dwóch sąsiadujących monitorach obrazu ze zdjęcia tradycyjnego
i wykonanego w technice cyfrowej. Za jego pomocą
można wyodrębnić dowolne szczegóły, co pozwala
na bardzo precyzyjną analizę zdjęć, minimalizującą
ryzyko postawienia błędnej diagnozy.
– Tradycyjne zdjęcia rentgenowskie są znacznie
mniej szczegółowe. Na zdjęciach cyfrowych widzimy dużo więcej – tłumaczy Piotr Mikosz, kierownik
zakładu radiodiagnostyki.

Odbiór basenu w Limanowej
opóźniony
Od 1 stycznia, jak twierdzi starosta limanowski, kryta pływalnia była gotowa
do otwarcia dla mieszkańców. Strażacy zgłosili jednak przy odbiorze ponad 4
strony uwag, m.in. niedopatrzenia dotyczące konstrukcji dachu. Basen prawdopodobnie zostanie otwarty za miesiąc. 4
stycznia Grzegorz Janczy, komendant KP
PSP w Limanowej, i Stanisław Gorczowski,
dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa Powiatowego
w Limanowej, podpisali bowiem wspólne
stanowisko w tej sprawie, w którym czytamy: „[…] po uzupełnieniu przez projektanta i wykonawcę dokumentów potwierdzających zgodność rozwiązań technicznych
z odpowiednimi przepisami Komenda Powiatowa PSP zweryfikuje swoje stanowisko. Powyższa sytuacja wynikła w części ze
zmiany przepisów od momentu uzyskania
pozwolenia na budowę do czasu zakończenia inwestycji.”

FOT. ARCH. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W NOWYM SĄCZU

Monika B.–B. oskarżona

Na zdjęciach cyfrowych widzimy dużo więcej
– wyjaśnia Piotr Mikosz
Jak przekonuj Piotr Mikosz, nowoczesna sieć informatyczna przyspieszy i ułatwi pracę. Pozwoli na
przesyłanie zdjęć wykonywanych w zakładzie radiodiagnostyki bezpośrednio do oddziałów, co ma znacząco pomóc w pracy personelowi medycznemu. Pacjenci będą też mogli otrzymywać zdjęcia w formie
cyfrowej lub w formie wydruku.
(ICZ)

Grają charytatywnie
SKŁAD ZESPOŁU: Michał Wojnar
(perkusja), Mieszko Sychowski
(bas), Mateusz Śmierciak
(akordeon), Tomek Gargas
(piano), Zuzia Słaby (altówka),
Wojtek Wojtaczka (gitary), Ewa
Wiśniowska (vocal), Iza Mróz
(vocal), Dominika Ruchała
(vocal), Bartek Skupień (vocal),
Szczepan Fałowski (akustyk),
ks. Tomasz Garwol
A KC J A . W Nowym Sączu gra nie tylko Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W czwartek 13 stycznia w Nowosądeckiej Małej Galerii gra też zespół „Megro”. Przy okazji
koncertu można kupić płytę grupy pt. „Tyle Cię wokół”.
Cały dochód ze sprzedaży zasili konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

A

O zespole i jego nowej płycie pisaliśmy niedawno
w DTS. Przypomnijmy więc tylko, że krążek zawiera
10 utworów, a na nich wpływy poezji śpiewanej, jazzu,
R

E

K

L

A

M

A

alternatywnego rocka i muzyki etnicznej. Wszystko to
do tekstów wierszy Juliana Tuwima i Jerzego Lieberta.
„Megro” powstało dziesięć lat temu i określa się
jako chrześcijańska grupa muzyczna, działająca specjalnie po to, by zbierać pieniądze na rzecz walki
z nieuleczalną chorobą płuc – mukowiscydozą.
Kto nie będzie mógł przyjść na koncert, a chciałby
kupić płytę „Megro”, może to zrobić w Nowosądeckiej Małej Galerii lub przez kontakt z zespołem: zespolmegro@gmail.com.
(M)
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Wybierz z nami laureata „Ziarnka Gorczycy”
„DOBRY TYGODNIK SĄDECKI”
PATRONUJE
Zakończył się właśnie pierwszy
etap XI edycji plebiscytu „Ziarnko
Gorczycy”, w którym to sądeczanie sami typują do nagrody osoby,
firmy lub stowarzyszenia wspierające inicjatywy charytatywne.
Wśród nadesłanych do Związku Sądeczan, organizatora konkursu, propozycji znalazły się m.in.:
w kategorii osoba – Adam Pasiut,
Bernadetta Argasińska, Zofia Wcisło, Wincenty Żygadło, Józef Pyzik,
Jerzy Wituszyński, Wiesław Basta.
W kategorii firma lub stowarzyszenie – Koral w Nowym Sączu, Pers
– Renata i Marek Sowińscy, Raj Gołkowice Dolne, Bogdański Kamionka
Wielka, Betoniarnia „Mężyk” w Nowym Sączu, Amper w Nowym Sączu, Zakład Betoniarski Stanisław
Kolbusz w Brzeznej czy Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu. Pełna lista
pretendentów do nagrody „Ziarnko Gorczycy” dostępna będzie na
stronie www.ziarnkogorczycy.pl.
Poniżej drukujemy kupon, na którym Czytelnicy mogą oddać swój
głos. Należy go dostarczyć do siedziby gazety (ul. Żywiecka 25, 33–300
Nowy Sącz) lub pod adres: ul. Konarskiego 9/2, 33–300 Nowy Sącz do 15
lutego. Rozstrzygnięcie plebiscytu

Ubiegłoroczni laureaci
Firmy: „Bajer” Nowy Sącz, Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem
Piersi „Europa Donna” w Nowym
Sączu. Osoby: Irena i Bolesław Zając,
Kazimierz Gaborek. Tytuł „Przyjaciel X–lecia Ziarnka Gorczycy”: Renata i Marek Poremba, Józef Zygmunt, Adam Górski, Anna i Leszek
Grońscy, Włodzimierz Gryzło, Dorota
i Zbigniew Podkanowiczowie, firma
Prospona oraz Regionalna Telewizja Kablowa z Nowego Sącza. Statuetki X–lecia Ziarnka Gorczycy: Firma
Fakro, PPHU Centrum, Firma Asort
oraz Bożena i Ryszard Fryc.
STATUETKA AKCJI
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Tydzień w skrócie
Newag rywalizuje z Fablokiem

KOSG patroluje stoki

Sądecka firma Newag zgłosiła się do
przetargu ogłoszonego przez PKP Cargo
na modernizację 100 lokomotyw serii SM
42. O udział w inwestycji powalczy z Pierwszą Fabryką Lokomotyw w Polsce Fablok
w Chrzanowie. Jeśli wygra przetarg, będzie miał 105 tygodni na realizację zadania.

Funkcjonariusze z placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Piwnicznej–Zdroju pełnią służbę na nartach, we współdziałaniu z Grupą Krynicką
GOPR. Można ich spotkać na stokach stacji narciarskich Jaworzyny Krynickiej
i Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla.
– Funkcjonariusze Straży Granicznej patrolują stoki narciarskie i ich okolice, w rejonach parkingów i dróg dojazdowych
do ośrodków narciarskich samodzielnie
lub we współdziałaniu z policją – informuje mjr SG Adam Jopek, zastępca komendanta placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Piwnicznej–Zdroju.
Pogranicznicy wspierają też ratowników
GOPR, pełniąc służbę bezpośrednio na
stokach narciarskich. W sytuacjach krytycznych służą dodatkowymi środkami
łączności, mają możliwość użycia samochodów terenowych, quadów czy skuterów
śnieżnych, jeśli zachodzi potrzeba dotarcia
w miejsca trudno dostępne. Są też przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

Zmiany personalne

Ubiegłoroczni laureaci plebiscytu
nastąpi podczas uroczystej gali 19
lutego w Miejskim Centrum Kultury „Sokół”, której gwiazdą wieczoru będzie Kabaret Łowcy.B. Tradycyjnie zabawie towarzyszy zbiórka
pieniędzy połączona z loterią fantową. Tegoroczne datki zostaną przekazana na wyposażenie Sądeckiego
Hospicjum. Podczas ubiegłorocznych akcji zbierano na jego budowę
– Stowarzyszenie otrzymało wówczas 290 tys. zł.
– To już będzie trzecia edycja
Ziarnka Gorczycy, z którego dochód
zasili budowę Sądeckiego Hospicjum Stacjonarnego. Organizatorzy akcji i wszyscy, którzy się w nią
włączają, niosą nam z jednej strony
wymierną (w sumie dzięki tej inicjatywie otrzymaliśmy 470 tys. zł),
z drugiej nieocenioną pomoc. Za co
jesteśmy wdzięczni – mówi prezes
Sądeckiego Hospicjum Roman Porębski. Dodaje jednocześnie, że budynek jest już w stanie surowym zamkniętym, a jego otwarcie nastąpi
prawdopodobnie końcem lata. Hospicjum będzie mogło objąć opieką
22 osoby.
(G)

WARTO WIEDZIEĆ
Idea „Ziarnka Gorczycy” zrodziła się
w 2000 r. Wówczas Mieczysław Kaczwiński, wiceprezes Związku Sądeczan, poddał pomysł zrealizowania charytatywnego Balu Sportowca,
w celu zebrania pieniędzy na zakup
protezy ręki dla niepełnosprawnej
sportsmenki, wicemistrzyni świata

FOT. ARCH. ZWIĄZKU SĄDECZAN

w biegu na 400 m, Anny Saroty. Bal
organizowano z wielką obawą, ale
udało się osiągnąć zamierzony cel. To
właśnie zmobilizowało pomysłodawców do dalszego działania. Do rozwijania idei. – Po tym balu zaczęliśmy
się zastanawiać, w jaki sposób można by honorować tych, którzy pomagają finansowo innych, będącym
w potrzebie. Tych którzy niosą pomoc najczęściej niepełnosprawnym,
oczekującym na każdy datek na ratowanie zdrowia lub życia. Myśleliśmy
przede wszystkim jednak nie o tych
ludziach z pierwszych stron gazet, ale
tych, często anonimowych, pozostających niejako w cieniu. Właśnie ich
chcieliśmy dać za przykład, przedstawić szerzej społeczeństwu. Doszliśmy
jednak do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli takich ludzi będą zgłaszali sami sądeczanie. Zrodziła się więc
idea konkursu – mówił w jednym
z wywiadów Mieczysław Kaczwiński.

KUPON
ZIARNKO GORCZYCY 2011
Mój kandydat do
Statuetki Ziarnka Gorczycy:
.................................................
Dane zgłaszającego:
.................................................
.................................................
.................................................
Patronat medialny DTS

Nowosądecki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma nowego dyrektora.
Został nim 60–letni Andrzej Januszewicz
z Warszawy. Jest absolwentem Politechniki
Warszawskiej, a ostatnie 15 lat przepracował w ZUS m. in. Jako przewodniczący rady
nadzorczej, dyrektorem oddziału oraz wicedyrektorem Departamentu Kontroli w centrali w Warszawie. Także w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu Nowy Rok zaczął
się od zmian personalnych, które docelowo
mają usprawnić funkcjonowanie placówki.
Obsadzono stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa – objął je dr Andrzej Fugiel, ordynator oddziały nefrologii, oraz zastępcy dyrektora ds. personalnych, na które
mianowano dotychczasową kadrową Lidię
Zelek. Zlikwidowano natomiast stanowisko zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa
powracając do istniejącej wcześniej funkcji naczelnej pielęgniarki, którą jest obecnie Jolanta Kamińska. Nowy zastępca dyrektora ds. lecznictwa Andrzej Fugiel zajmie
się m.in. gospodarką lekową, procedurami
związanymi z zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego, a Lidia Zelek, czyli nowomianowany zastępca dyr. ds. personalnych
przejmie na siebie całą politykę kadrową.

Mniej pieniędzy na aktywizację
bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej,
a także Sądecki Urząd Pracy i dla powiatu nowosądeckiego mają otrzymać mniej
pieniędzy na aktywizację osób bezrobotnych. W uchwalonej przez Sejm RP ustawie
budżetowej na rok 2011 radykalnie zmniejszone zostały środki na ten cel. Jak podaje portalowi limanowa.in starosta powiatu limanowskiego Jan Puchała, z 29 mln
zł otrzymanych w ubiegłym roku środków, PUP w tym roku dostanie zaledwie 30
proc. tej sumy. Podobnych cięć mogą spodziewać się urzędy pracy na Sądecczyźnie.

Most kolejowy
na Popradzie gotowy
W sobotę uroczyście zostanie oddany do
użytku nowy most kolejowy na Popradzie
w Starym Sączu. Stary porwała woda podczas ubiegłorocznej powodzi. Przeprawę sfinansowały Polskie Linie Kolejowe. O godz. 12
zaproszeni goście przybędą na miejsce „pociągiem papieskim”. Senator Stanisław Kogut zapowiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że nie omieszka skorzystać
z okazji, by poruszyć problem komunikacji kolejowej z Nowym Sączem. Szczególnie mocno – jak zapewniał dziennikarzy
– apeluje w Ministerstwie Transportu i PKP
– o przywrócenie „Pienin”, pociągu kursującego między Nowym Sączem a Warszawą.

Potrącona 15–latka
30–letni mieszkaniec Nawojowej, prowadząc renault, potrącił 15–letnią starosądeczankę. Do zdarzenia doszło 7 stycznia,
ok. godz. 16 przy ul. Piłsudskiego w Starym Sączu. Dziewczyna przechodziła przez
jezdnię w niedozwolonym miejscu. Kierowca był trzeźwy.

Dokończenie – str. na 6
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Gadżety i ... talenty sprzedane dla WOŚP

Tydzień w skrócie
Postrach pubu

A KC J A . – Kiedyś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomogła
mi, teraz ja też chcę pomóc chorym dzieciom – mówiła 7–letnia sądeczanka Julka Bugara, oddając wolontariuszom skarbonkę, do której
pieniążki wrzucała cały rok. W niedzielę w Nowym Sączu, jak i w całej
Polsce, odbyło się po raz 19. wielkie
granie, z którego dochód zostanie
przeznaczony na zakup sprzętu dla
dzieci z chorobami urologicznymi
i nefrologicznymi.

Tymczasowy areszt na trzy miesiące zastosowano wobec 31–latka, zatrzymanego 6 stycznia podczas
policyjnej interwencji przy ul. 29. Listopada w Nowym Sączu. Mężczyzna
jest podejrzany o dokonanie rozboju
28 listopada 2010 r. w jednym z pubów na terenie Nowego Sącza. Straszył przebywające tam osoby użyciem
niebezpiecznego narzędzia, jakie miał
przy sobie, a następnie skradł pieniądze, alkohol i uciekł. Za to przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 lat. Mężczyzna podejrzany
jest również o uszkodzenie drzwi wejściowych do jednego z pubów – za to
może posiedzieć do 5 lat.

Dla Bugarów coroczna akcja organizowana przez Jurka Owsiaka
ma szczególne znaczenie. Sprzęt
zakupiony z pieniędzy Orkiestry
uratował zdrowie ich dwójki dzieci, 7–letniej Julki i nastoletniego
już Bartka, mających chore nerki.
Oboje teraz chcą się odwdzięczyć.
Julka zbiera przez cały rok pieniążki

Trzy rozboje w dwa dni
Poręczenie majątkowe oraz dozór
policyjny to środki zapobiegawcze,
jakie prokurator rejonowy z Prokuratury Rejonowej w Muszynie zastosował 4 stycznia, wobec 31–letniego
mieszkańca Krynicy–Zdroju. Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie
trzech rozbojów. 1 stycznia, między
godziną 2 a 3 w nocy, w Krynicy–
Zdroju, pobił i okradł dwóch mężczyzn. Jednemu z pokrzywdzonych
skradł pieniądze i odzież na łączną
kwotę 600 zł, a drugiemu telefonu
komórkowego wartości 700 zł. Kolejnego przestępstwa dopuścił się 2
stycznia, pobił i skradł pokrzywdzonemu telefon komórkowy wartości
200 zł. 31–latek został zatrzymany
na drugi dzień i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań. Grozi mu do 12
lat pozbawienia wolności.

J U B I L E U S Z . 9 stycznia 1981 roku
grupa przedstawicieli zakładów pracy i członków MKZ „Solidarność”
Małopolska w Nowym Sączu rozpoczęła strajk okupacyjny w nowosądeckim ratuszu. W niedzielę, w 30.
rocznicę tego wydarzenia, ponownie
w tym miejscu spotkali się bohaterowie tamtych dni i ich rodziny.

R

(KS)

Julka Bugara wraz
z rodziną oddaje
swoją skarbonkę
Mikołajowi–
–wolontariuszowi,
w którego od 8 już
lat wciela się Wiesław
Wcześny. Jego ekipa
diabłów i aniołków
już w połowie
„grania” musiała
wymienić puszki, bo
wysypywały się z nich
pieniądze.
FOT. (G)

herbat od wiceprezydent Bożeny
Jawor również za 150 zł, a za 300
zł sprzedano tomik wierszy Jerzego Gwiżdża i akwarelę Stanisława
Szafrana z prywatnej kolekcji wiceprezydenta. Złote serduszko kupiono za 1500 zł, a 800 zł kosztował
talent MORSA, który „nabywcom”
wykona graffiti.
(G)

Uzbierano:
Nowy Sącz – Jeszcze wczoraj do
wieczora trwało liczenie
Krynica–Zdrój – 27 809,02 zł
Muszyna – 17166,91 zł
Piwniczna–Zdrój – 10 192 zł
Łącko – 16 608,28 zł
Limanowa – 55 670 zł i 85,25 euro
Mszana Dolna – 87 607,48 zł
Gorlice – Ponad 54 tys. zł (trawa liczenie)

Między Bogiem, ludźmi a historią

Głównymi inicjatorami strajku,
w którym wzięło udział ok. 50 osób,
byli Jerzy Wyskiel, Jan Budnik, Stanisław Cichoński i Jerzy Gwiżdż.
Dwóch pierwszych zabrakło na
niedzielnej uroczystości. Nie otrzymali zaproszenia od organizatorów.
– Są takie sprawy, które rozgrywają się między Bogiem, ludźmi a historią – tyle na ten temat
miał do powiedzenia Jerzy Gwiżdż,
wiceprezydent Nowego Sącza. Podczas spotkania chętnie natomiast
opowiadał o tamtych dniach, kiedy

Martynka Gniady to pierwsza sądeczanka urodzona w 2011 r.
Dziewczynka przyszła na świat
3 stycznia o godzinie 11 w Szpitalu Specjalistycznym im. J.
Śniadeckiego. Waży 2260 gram
i mierzy 49 cm. – Czułam się
zdumiona, kiedy dowiedziałam się, że moja córeczka jest
pierwszą sądeczanką urodzoną
w nowym roku – mówi szczęśliwa mama. Martynka jest drugim dzieckiem państwa Jolanty
i Krzysztofa Gniady. W domu na
siostrzyczkę czeka Ania. Dziewczynkę i jej mamę odwiedziła wiceprezydent Bożena Jawor,
która przekazała książkę o Nowym Sączu, chodzik, kosmetyki
i matę edukacyjną.

do specjalnej skarbonki. Nic nie
wydaje, wszystko w drugą niedzielę stycznia oddaje WOŚP. A Bartek
– sam włącza się w akcję jako wolontariusz. – Muszę przeprosić,
bo w tym roku miałem pracować
w niedzielę, za późno dowiedziałem się, że będę mieć jednak wolne, by się zarejestrować – tłumaczył się w rozmowie z DTS.
Sztabowi w Nowym Sączu (ulokowanemu tradycyjnie w Miejskim
Ośrodku Kultury) liczącemu 150
wolontariuszy, jeszcze wczoraj nie
udało się ustalić ostatecznej kwoty.
Sporym zainteresowaniem cieszyła
się licytacja przedmiotów i… talentów, zorganizowana podczas zabawy na Rynku. Pamiątkowy zestaw
monet kolekcjonerskich od prezydenta Ryszarda Nowaka poszedł za
150 zł, elegancki czajniczek na herbatę wraz z filiżanką oraz zestawem
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to z kolegami, w domu Jana Budnika przygotowywali strategię przeciwstawienia się władzy miasta.
– Mieliśmy spotkać się u mnie,
ale moja żona była wtedy w dziewiątym miesiącu ciąży, tuż przed
rozwiązaniem. Nie chciałem jej
niepokoić – wspominał Gwiżdż.
Obecni na uroczystości obejrzeli
także film z 2001 r., prezentujący fotografie i nagrania rozmów odbywających się 30 lat temu. Później wszyscy uczestnicy strajku ustawili się do
pamiątkowego zdjęcia pod krzyżem, który towarzyszył im w tamtych dniach (wykonał go dla strajkujących sądecki rzeźbiarz Franciszek
Palka), a który znów zawisł w sali ratuszowej (do tej pory przechowywał
go na plebanii kościoła św. Kazimierza ks. Stanisław Czachor). O „przywrócenie Krzyżowi Jego miejsca”
zwrócili się do prezydenta miasta
Ryszarda Nowaka: Piotr Masłowski

Uczestnicy strajku ustawili się do pamiątkowego zdjęcia
pod krzyżem, który towarzyszył im w tamtych dniach FOT. (G)
z Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy
parafii NSPJ w Nowym Sączu, Leszek
Zakrzewski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym
Sączu i Andrzej Szkaradek (rozmowa

na str. 2). W kuluarach dało się już
słyszeć głosy, że nie wszystkim pomysł powieszenia krzyża w sali ratuszowej może się spodobać.
(G)
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Styl życia

W lodowatej wodzie od 30 lat
Pierwszy raz zanurzył się, kiedy miał 12 lat i już po wyjściu na brzeg wiedział, że chce to robić
ROZMAWIAŁA
MAŁGORZATA CYGNAROWICZ
Pierwszy raz zanurzył się kiedy
miał 12 lat i już po wyjściu na brzeg
wiedział, że chce to robić. Lodowata kąpiel daje mu energię, siłę
i koncentrację. Leszek Dudek, jedyny mors w Nowym Sączu, opowiada o całym rytuale związanym
z pływaniem, gdy temperatura
spada poniżej zera. To fachowiec
w tej dziedzinie. Na potrzeby tej
nietypowej dyscypliny opracował
nawet specjalne style pływania. Jeden z nich nazywa się „mors”. Niedawno dzięki zdjęciom zrobionym
przez naszego Czytelnika przypadkiem nad Kamienicą Nowy Sącz
dowiedział się o swoim jednym
morsie. Temperatura na zewnątrz
wynosiła wówczas –15 st. C. DTS
odszukał miłośnika lodowych kąpieli i poprosił o rozmowę.
– Dlaczego Pan się kąpie kiedy nad
rzekę trzeba brnąć przez zaspy śniegu?
– To dla mnie ascetyczny element sztuki kung–fu, oddziałujący na sferę mentalno–duchową, wzmacniający wolę. To rytuał
przywracający wewnętrzną harmonię, poprawiający nastrój. To
jedna z technik odnowy biologicznej. To ćwiczenie daje energię, hartuje, mobilizuje. Uruchamia korzystne mechanizmy nieosiągalne
na innej drodze.
– Na przykład jakie?
– Szczególne znaczenie nabiera tu aktywacja tzw. naturalnych
komórek zabijających, niszczących nie tylko obce, ale i nietypowe, niepożądane własne struktury
– zaczątki wielu chorób. Systematyczne uprawianie lodowatych kąpieli, zwłaszcza w nieprzyjemnych
warunkach pogodowych, jak zadyma śnieżna, ma pewien aspekt religijny. Jest rodzajem postu. Można dopatrzyć się w tym wszystkim
filozofii pokory – nie lubię zimy,
więc robię to, co typowo letnie.
– A skąd pojawił się u Pana pomysł, by
zażywać kąpieli w lodowatej wodzie?
– Miałem może 12 lat, kiedy
wpadła mi do rąk książka XIX–
wiecznego uzdrowiciela, który pisał, że wszystko da się wyleczyć
wodą. Tam był taki ciekawy rozdział – leczenie chorób gorączkowych. Kiedy mam gorączkę wchodzę do zimnej wody – taka była
jego recepta. Wtedy spróbowałem
i poczułem, że mi to odpowiada.
Później była przerwa. Nie mogłem
przyznać się w domu, że coś takiego zrobiłem. Nie miałem świadomości, że taka kąpiel może mieć
negatywny wpływ na organizm

Po wyjściu z wody czuję parzenie, ból całego ciała. A później energia rozpiera, jakby człowiek
miał żyć z tysiąc lat. Zdjęcia: Z ARCHIWUM LESZKA DUDKA
młodego człowieka. Dziś, gdy pojawi się w mojej głowie jakaś wątpliwość – to staram się brać ją pod
uwagę, bo moim zdaniem silny
bodziec poparty sugestią, działa
zgodnie z tą sugestią.
– Dowiódł Pan, że taka kąpiel nie
szkodzi organizmowi.

– Zdarzają się kryzysy po wyjściu z wody. Ale nie mam pewności od czego one zależą. Jestem skłonny przyznać, że chyba
od wątpliwości, które kłębią się
w głowie.
– Jak wyglądają przygotowania przed
wejściem do wody?

– Idę w zarośla i ćwiczę sobie techniki kung–fu. Kiedy zrobię swój plan, a nie jestem jeszcze
rozgrzany – biegam, robię krążenia ramion, żeby ciepła krew spływała do palców. Przez wiele lat
moim największym problemem był
ból palców. To skutek gospodarki

organizmu zimną krwią. Najgorętsza krew idzie do serca i mózgu.
Po rozgrzewce szukam miejsca do
kąpieli. Siekiera w wyrąbywaniu
lodu nie zdała egzaminu. To wymaga dużo pracy, można się spocić, zmęczyć i już wtedy człowiek
nie ma przyjemności z kąpieli. Bardzo ważne – nie wolno się spocić, bo wtedy metabolizm przestawia się na chłodzenie. A chodzi
o to, żeby być rozgrzanym, kiedy
wchodzi się do zimnej wody. Szukam miejsca do kąpieli rzucając na
lód ciężkie kamienie. Trzeba być
ostrożnym, bo lód jest zdradliwy
i miejscami bardzo cienki. Wpadając do wody można się pokaleczyć
odłamkami lodu jak szkłem. Najlepiej wchodzić na lód na czworakach to najbezpieczniejsza pozycja. Kiedy znajduję odpowiednie
miejsce – spokojnie wchodzę do
wody, żeby w organizmie nie wywołać paniki. I pływam.
– Jak długo trwa taka kąpiel?
– Po tylu latach opracowałem
sobie optymalny czas bycia w wodzie. Jak płynę to liczę wdechy.
Przy kraulu grzbietowym jest ich
20. I już jestem zwolniony i mogę
wyjść z wody.
– A po wyjściu z wody?
– Czuję parzenie, ból całego
ciała. A później energia rozpiera,
jakby człowiek miał żyć z tysiąc
lat. Gdy się szybko wytrę i ubiorę,
znów zaczynam trening, ale lżejszy, rozluźniający. Dopiero w tym
momencie może przyjść kryzys
– na przykład silniejsze łzawienie,
skurcze. Czuć działanie wody. Ale
to szybko mija.
– Jak często zażywa Pan takich
kąpieli?
– Codziennie, także w lecie. Nawet jak jest powódź to muszę sobie
znaleźć jakieś w miarę bezpieczne
miejsce, żeby popływać.
– Korzysta Pan z gorących kąpieli w wannie?
– Nie, nigdy. Tylko zimny
prysznic.
– Często Pan choruje?
– Ostatni raz kilka lat temu. Ale
szybko doszedłem do siebie. Pomogła mi w tym zimna kąpiel.
– Bierze Pan udział w zlotach
morsów?
– Nie widzę w tym celu. Ja mam
swoją technikę nad którą pracowałem 30 lat. Oni robią to nieco inaczej. Ale ilu ludzi, tyle różnych technik. Wymyśliłem nawet
swój styl pływania na płytkiej wodzie. Może być płycej niż pół metra.
Nogi jak do kraula, włączam w to
delikatnie całe ciało i bardzo szybkie ruchy rękami, podobne jak do
żabki. Ten styl nazwałem „mors”.
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Czas wolny

Zakładnicy na Wierchomli
Nie każdy mężczyzna miał okazję zostać komandosem i poczuć się jak bohater. Nic straconego.
Zaległości z wojska można szybko nadrobić. Na Sądecczyźnie coraz popularniejsze są zabawy
imitujące prawdziwe akcje militarne.
Kiedy trzeba odbić zakładnika, liczy się każda minuta. Ale wszystko
trzeba dobrze zaplanować. Najpierw
strategia, wybór broni i wreszcie czas
natarcia. Czarna taktyka w tym wypadku najlepiej się sprawdzi. Teraz tylko obejść obóz przeciwnika
i nie dać się złapać. Na miejscu trzeba być bardzo ostrożnym – wróg
nie może się zorientować, że zaraz
nastąpi atak. Na komendę dowódcy granat ląduje w budynku, gdzie
przetrzymywany jest zakładnik. Nie
zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Czasem granat ogłuszy nie tylko przeciwnika… W końcu jednak
akcja kończy się pomyślnie. Zakładnik z Wierchomli został odbity. To nie
fragment scenariusza z filmu wojennego, a akcja grupy Black Panthers
z Piwnicznej.
Mężczyźni ubrani w amerykańskie stroje maskujące i wyposażeni w karabiny M4, M15 oraz granaty
bawią się w gry wojenne. Zabawa to
może nie najlepsze słowo, bo scenariusz odbijania zakładników i przeprowadzanie akcji wygląda bardzo
profesjonalnie.
– Uczymy się tego od najlepszych.
Naszym instruktorem jest policjant
z ponad 20–letnim stażem, który zaznajamia nas z tajnikami takiej akcji – mówi dowódca i założyciel Black
Panthers Janusz Miczulski.
Wszystko zaczęło się 12 lat temu,
kiedy uświadomił sobie, że chce poczuć się jak żołnierz na misji. W wojsku był, ale nie miał okazji wyjechać
do Iraku czy Afganistanu.
– Staramy się wyposażać, jakbyśmy szli na wojnę. Do każdej akcji starannie się przygotowujemy.
Każdy szczegół musi być przemyślany i dopracowany.
Wszystko wygląda jak na prawdziwej misji. Ubrania, broń, techniki maskowania. Różni je jeden szczegół. Broń to replika. Kulki o średnicy
6 mm trafiają nawet do 100 metrów.
Ich prędkość dochodzi do 170 m/s.
Karabiny wyrzucają niemal tysiąc
pocisków na minutę.
– Tej broni nie da się przerobić na
ostrą. Metal, z którego jest wykonana, jest bardzo słaby. Przy eksplozji
prawdziwego pocisku – rozerwałoby replikę. A pocisk nie zdążyłby nabrać prędkości. Dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Trafienie kulką z repliki z odległości mniejszej niż 10 m, może skończyć
się jedynie na ranie wyglądającej jak
ukąszenie osy. Ale Black Panthers
mają swoje zasady – z takiej odległości się nie strzela.

Obszar ich działania to przede
wszystkim las, tereny górzyste
i opuszczone budynki. Jak podkreślają – zawsze działają zgodnie z prawem. O ich akcjach poinformowana
jest straż graniczna, policja, nadleśnictwo. Mają zgodę władz gminy, na której terenie prowadzą swoje manewry.
Uczą się nie tylko odbijania zakładników, maskowania, ale

i udzielania pierwszej pomocy. To
ważne, bo nawet w takiej symulowanej akcji – mogą być ranni.
– Czerwona taktyka to umiejętność udzielania pomocy na przykład po ukąszeniu żmii czy skręceniu nogi – mówi dowódca.
Jak na wojnie, tak i tu – zdarzają się nieprzyjemne niespodzianki.
– Inna grupa dowiedziała się o naszych działaniach

i zorganizowała nam „wjazd”. Zostaliśmy zaatakowani w nocy. Wytłukliśmy się wszyscy nawzajem.
Przez pomyłkę zastrzeliłem swojego kolegę, z którym stałem na warcie. Nie widać wtedy nic. Każdy ma
latarkę, ale nikt jej nie zapali, bo
zdradzi miejsce, w którym się znajduje. Adrenalina tak idzie do góry,
że nie wiadomo, co zrobić – opowiada z przejęciem sierżant Michał
Wacławek.
Kiedy ktoś zostaje trafiony, schodzi do tzw. zielonej strefy. Tam czeka aż upłynie umówiony czas i wraca do reszty grupy.
– Panuje żelazna dyscyplina. Nigdy, nikt nie będzie wiedział, kiedy
byliśmy, a kiedy nas nie było. Kiedy palimy ognisko, nie łamiemy gałęzi, bo wtedy zostawilibyśmy ślad
– przekonuje Janusz Miczulski.
Black Panthers to przede wszystkim grupa przyjaciół, którzy chętnie
spotykają się ze sobą i wspominają
akcje, w których brali udział.
– Opowiadamy sobie kto, kogo
i gdzie trafił… – mówi sierżant
Wacławek.
Razem świetnie się bawią. Wszyscy zarazili się militarnym bakcylem.
Kupują ubrania wojenne, repliki broni, kamizelki ochronne, kaski i specjalne okulary.
– Każdy się wyposaża na ile
go stać. Jeśli chodzi o młodszych

członków stowarzyszenia, to pomagamy im się ubierać – pożyczamy
stroje i wyposażenie. Replikę broni
można kupić od 70 złotych, mundur
nawet od 25 – mówi dowódca.
Każdy może się zapisać do stowarzyszenia, bo jak przekonuje nowo
mianowany sierżant Bartosz Lizoń
– składka miesięczna wynosi symboliczną złotówkę.
Wcześniej jednak trzeba przejść
selekcję.
– Na naszywkę, którą nosimy, trzeba sobie zasłużyć. Przygotowaliśmy zestaw zadań w terenie na orientację, na sprawność,
także zadania umysłowe. Selekcja
może trwać nawet trzy dni – opowiada starszy sierżant sztabowy Lucjan Kantor.
Naszywka jest bardzo ważna
dla członków stowarzyszenia, ona
zobowiązuje.
– Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w organizowanych przez nas spotkaniach paramilitarnych. Możemy zagwarantować dobrą zabawę, niezapomniane
wrażenia, a wspomnienia zostaną
na długo – zachęca założyciel Black
Panthers.
(CYG)

Więcej o stowarzyszeniu na
www.panthers.webd.pl
ZDJĘCIA PAWEŁ CABAŁA
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Zdrowie

NFZ i przychodnie mocują się,
Potrzebujesz skorzystać z porady lekarza–specjalisty? To masz duży kłopot! Po pierwsze musisz znaleźć,
gdzie w tym roku przyjmuje potrzebny Ci specjalista (to w naszym przewodniku obok), ale nawet jeśli już go
znajdziesz, może okazać się, że wiele
osób było szybszych i kolejka do niego jest już bardzo długa.
Bałagan, dramat, skandal – tak najczęściej lekarze i szefowie sądeckich
placówek medycznych mówią o kontraktach, jakie w tym roku podpisali z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na zamieszaniu najbardziej
ucierpią pacjenci, którzy czują się
zdezorientowani.
– Od kilkunastu lat chodziłam do
diabetologa w przychodni kolejowej,
a teraz nagle okazuje się, że muszę
szukać nowego specjalisty, bo tutaj
nie ma już kontraktu z NFZ. A gdzie
ja teraz znajdę przychodnię, w której mnie przyjmą jeszcze w tym miesiącu i przepiszą mi leki? Przecież
nie pójdę prywatnie, bo mnie na to
nie stać. Czy ktoś pomyślał, jak my
emeryci mamy się w tym wszystkim
odnaleźć – denerwuje się Halina Janus, 60–letnia sądeczanka.
Kolejowa jest największą przychodnią w Nowym Sączu. W tym roku
staje się placówką prywatną i przyjmuje nazwę Centrum Medyczne Batorego. Miała też poszerzyć zakres
swoich usług poprzez otwarcie nowych poradni i zwiększenie dostępności już istniejących, a w rezultacie
stać się sądeckim centrum medycznym na miarę XXI wieku. Tymczasem rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych przez NFZ przyniosło wielkie
rozczarowanie – poza poradnią diabetologiczną, zniknęły również bardzo popularne poradnie alergologiczna, neurologiczna, pulmonologiczna,
dermatologiczna, ortopedyczna, preluksacyjna i logopedyczna.
– Nasza przychodnia została okaleczona – mówi Ryszard Patyk, szef
placówki. – Finansowo damy sobie
radę, bo nasz główny dochód to podstawowa opieka medyczna, ale po
raz pierwszy od kilkudziesięciu lat
tracimy możliwość zagwarantowania pacjentowi naprawdę kompleksowej opieki.
Ryszard Patyk ma co prawda jeszcze nadzieję, że Centrum Medyczne
wygra w ogłoszonej przez Fundusz
„dogrywce” na świadczenia w zakresie alergologii i dermatologii. Będą
to jednak niewielkie kontrakty – dadzą najwyżej dwie godziny pracy lekarza dziennie.
W znacznie lepszej sytuacji są
szpitalne poradnie i to mimo że do
tej pory nie udało się zakontraktować opieki specjalistów z zakresu
kardiologii, hematologii, okulistyki i logopedii.
– Specjalnie dla nas ogłoszono
konkurs na kardiologię, onkologię
i hematologię. Jesteśmy więc w grze,

Czy
lekarz–widmo
będzie teraz
najczęstszą
specjalizacją
w naszych
przychodniach?

Na początku będzie ciężko,
ale w końcu pacjenci
skorzystają na zmianach

FOT. KUBA

Z JOLANTĄ PULCHNĄ, rzeczniczką prasową małopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
rozmawiamy o tym, dlaczego doświadczone placówki nie wygrały
kontraktów oraz co zmiany oznaczać
będę dla pacjentów.

TOPORKIEWICZ

Grażyna Kazana–Węglowska,
prezes przychodni „Antidotum”:
– Nasza działalność opiera się na podstawowej opiece zdrowotnej, więc nowe
kontrakty, jakie NFZ zawiera teraz ze
specjalistami, spowodują u nas wzmożony ruch. Już teraz widzimy, że pacjentów przybywa, a kolejki się stopniowo
wydłużają. Na razie przychodzą głównie ci, którym szczególnie spieszy się do
specjalisty. To rozsądne, bo w niektórych przychodniach kontrakty mogą być
podpisane jeszcze w najbliższym miesiącu. Tłumy ruszą więc po skierowania
zapewne dopiero w lutym.

Może być lepiej…
Po rozstrzygnięciu konkursów ofert, NFZ
stwierdził, że nie udało się w pełni zabezpieczyć należytego dostępu do poradni specjalistycznych i ogłosił konkursy uzupełniające. W Nowym Sączu dla
poradni okulistycznych, onkologii, hematologii, alergologii i leczenia zeza,
a dla powiatu nowosądeckiego w zakresie kardiologii i diabetologii. Ponadto,
w Grybowie mają pojawić się dodatkowe poradnie dermatologiczna i ginekologiczna, a w gminach Chełmiec,
Gródek, Kamionka Wielka, Korzenna,
Łabowa, Łącko, Łososina Dolna oraz
Muszyna – poradnie neurologiczne.

Żądają wyjaśnień
Wojewoda małopolski Stanisław Kracik zwrócił się do małopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
z prośbą o przygotowanie map świadczeń zdrowotnych na terenie całego województwa na rok 2010 i 2011.
W ten sposób chce sprawdzić, czy rzeczywiście przy rozstrzyganiu konkursów ofert kierowano się kryterium dostępności świadczeń, czy też skazano
pacjentów na uciążliwe podróże do
poszczególnych poradni. Wojewoda
chce także, aby małopolski oddział NFZ
przeszedł kontrolę, która wykazać ma,
czy nie doszło do nieprawidłowości.
Natomiast poseł Arkadiusz Mularczyk
(PiS) zamierza zażądać od premiera Donalda Tuska wyjaśnień, dlaczego
stan służby zdrowia jest tak fatalny.

ale nie wiem, czy rzeczywiście usatysfakcjonuje to pacjentów – niepokoi się Artur Puszko, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym

Sączu i przytacza przykład poradni kardiologicznej. Jak mówi, lekarz
kardiolog, który pracował jeszcze
niedawno w poradni przy szpitalu,
teraz otworzył własny gabinet i wygrał NFZ–owski konkurs. – Pacjenci automatycznie poszli za lekarzem
– tłumaczy dyrektor.
I właśnie tak jak w tym przypadku, większość kontraktów, wygrały
nowo powstałe placówki, zabierając
chleb i pacjentów działającym od lat
poradniom.
– Schodziły z cen tyle, ile tylko się
dało i dzięki temu wygrywały konkursy – mówi Artur Puszko.
Jolanta Migacz, prezes przychodni
„Remedium”, twierdzi, że nowe placówki mogą nie być w stanie zapewnić pacjentom opieki na takim poziomie jak doświadczone poradnie.
Jednak Maciej Jurkiewicz, którego
Specjalistyczne Centrum Medyczne
„Novo–Med” jako jedyne w Nowym
Sączu wygrało konkurs na świadczenia w zakresie logopedii oraz proktologii, odpiera te zarzuty.
– To pierwsze konkursy, w których startujemy, ale już udało nam
się zdobyć kilka kontraktów. Jesteśmy młodą placówką, ale już posiadamy nowoczesny specjalistyczny
sprzęt i zatrudniamy bardzo dobrych
specjalistów. A pacjentów jesteśmy
w stanie przyjmować codziennie
i bez długich kolejek, nawet prosto
z ulicy – wylicza Maciej Jurkiewicz.
Głównym problemem wydaje się
jednak coś innego, a właściwie – ktoś
inny.
– W tym wszystkim ginie gdzieś
pacjent i jego potrzeby. Zmiana lekarza i poradni oznacza dla niego konieczność powrotu do podstawowej
opieki zdrowotnej po nowe skierowanie oraz wykonanie na własny
koszt kopii kartoteki. Potem musi
na nowo zapisywać się do nowego specjalisty i czekać nawet kilka
miesięcy na termin wizyty. W przypadku wielu osób zostanie przerwana ciągłość leczenia – tłumaczy Jolanta Migacz.
– To jest dramat. Służba zdrowia
powinna przecież służyć pacjentom, a nie lekarzom, przychodniom
i urzędnikom – mówi Grzegorz Chochla, dyrektor Wydziału Zdrowia sądeckiego Urzędu Miasta.
MR

– Mówi się, że Narodowy Fundusz Zdrowia tym razem przeznaczył znacznie mniej środków na opiekę specjalistyczną w Nowym Sączu
i okolicy. Czy Sądecczyzna rzeczywiście powinna czuć się poszkodowana po rozstrzygnięciu tegorocznych
konkursów?
– Zdecydowanie nie. W tym
roku zaplanowaliśmy dla Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego kwotę porównywalną, a nawet nieco większą niż poprzednio.
Również fakt, że te świadczenia nie
zostały jeszcze zapewnione w całości, nie powinien nikogo martwić,
ponieważ trwają konkursy uzupełniające i z całą pewnością jeszcze
kilka poradni otrzyma kontrakty.
Ostatecznie, dostęp do świadczeń
specjalistycznych nie będzie mniejszy niż do tej pory.
– Szefowie przychodni twierdzą niekiedy, że konkursy przeprowadzono
w sposób tendencyjny, według niejasnych kryteriów. Jak NFZ odnosi się do
takich zarzutów?
– Nie możemy się z nimi zgodzić, ponieważ kryteria oceny ofert
były znane od ponad roku, gdy weszło w życie zarządzenie prezesa,
które precyzyjnie mówiło, w jaki
sposób oferty na kontrakt z Funduszem będą oceniane. Co więcej,
jeszcze przed rozpoczęciem kontraktowania przeprowadziliśmy
szkolenia, również w Nowym Sączu. Świadczeniodawcy mieli więc
niezbędną wiedzę.
– Mimo to wiele doświadczonych placówek przegrało.
– Zdarzało się, że ich oferty zawierały błędy, nie spełniały wymogów formalnych, były niekompletne. To powodowało ich odrzucenie
nawet na pierwszym etapie konkursu. Trzeba też pamiętać, że był
to pierwszy konkurs przeprowadzony od czterech lat. Placówki
przyzwyczaiły się więc, że kontrakt
mają i nie muszą o niego specjalnie zabiegać. Tymczasem powstało
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wiele nowych poradni, które na
tych samych prawach startowały
w konkursach, składając znacznie
bardziej konkurencyjne oferty. My
byliśmy zobligowani wybrać właśnie te najlepsze.
– No właśnie, to nowe placówki bardzo często mają teraz zapewnić sądeczanom opiekę specjalistyczną. Czy
poradzą sobie bez doświadczenia?
– Nie powinno być z tym problemów, ponieważ zabezpieczają opiekę na tym terenie w stopniu wystarczającym. Często są
też znacznie lepiej wyposażone,
zatrudniają więcej specjalistów
i mogą przyjmować większą liczbę pacjentów niż doświadczone
placówki. Nie ma więc zarzutu, na
który nie bylibyśmy w stanie odpowiedzieć i z którym nie moglibyśmy polemizować. To raczej świadczeniodawców, którzy nie wygrali
kontraktów, trzeba by zapytać,
dlaczego nie przygotowali bardziej
konkurencyjnych ofert.
– Konieczność zmiany poradni i lekarza spowoduje jednak poważne utrudnienia dla pacjentów.
– Oczywiście, w tym przejściowym okresie nie da się uniknąć
pewnych utrudnień, ale mamy
nadzieję, że pacjenci już niedługo poczują, że zmiany mają służyć większej dostępności świadczeń i poprawie standardów usług
medycznych.
– A co z pacjentami cierpiącymi na
choroby przewlekłe, wymagające ciągłości leczenia? Tysiące ludzi będą
musiały czekać teraz miesiącami
w kolejkach do specjalistów.
– Niestety, nie możemy punktować opinii pacjentów o placówce, ani liczby pacjentów, którzy
korzystają ze świadczeń danej poradni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie pozwolił
nam też przyznawać dodatkowych
punktów tylko za to, że placówka
istnieje na rynku dłużej. Dlatego
trzeba pogodzić się z tym, że teraz
inny lekarz ma zapewnić pacjentowi ciągłość leczenia. On też jest
na pewno dobrym specjalistą. Poza
tym w nowych placówkach bardzo
często nie ma jeszcze kolejek oczekujących i można się dostać do lekarza bez długiego oczekiwania.
Rozmawiała: MARIA REUTER

mln zł na nasze zdrowie. W Nowym Sączu NFZ zakontraktował 110 poradni specjalistycznych, a na terenie powiatu
nowosądeckiego – 61. Kontrakty te opiewają w sumie na
kwotę 9,8 mln zł. Dla pacjentów oznacza to większą dostępność specjalistów z zakresu: neonatologii , położnictwa
i ginekologii , chirurgii ogólnej, okulistyki, otolaryngologii, urologii, endokrynologii,
neurologii, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii ogólnej i leczenia wad postawy u dzieci.
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Zdrowie

a pacjent został w poczekalni
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Klęczany 182, Klęczany, badania elektrokardiograficzne – próba wysiłkowa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój, badania
elektrokardiograficzne – próba wysiłkowa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kardimed”
Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczno–Internistyczna, 1 Maja 5, Nowy Sącz, badania elektrokardiograficzne – próba wysiłkowa
Przychodnia Lekarsko–Stomatologiczna „Dent–Mal”,
Rokitniańczyków 30, Nowy Sącz, badania elektrokardiograficzne – próba wysiłkowa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uni–Medica
Sp.Z O.O., Cicha 2, Krynica Zdrój, badania endoskopowe
przewodu pokarmowego – gastroskopia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opti–Med”
Henryk Kaczmarek, 29 Listopada 14 D, Nowy Sącz,
badania endoskopowe przewodu pokarmowego
– gastroskopia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uni–Medica
Sp.Z O.O., Cicha 2, Krynica Zdrój, badania endoskopowe
przewodu pokarmowego – kolonoskopia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opti–Med”
Henryk Kaczmarek, 29 Listopada 14 D, Nowy Sącz,
badania endoskopowe przewodu pokarmowego
– kolonoskopia
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Długosza 28, Nowy Sącz, badania
medycyny nuklearnej
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Młyńska 5, Nowy Sącz, badania
radiologiczne (rtg)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSIS– Nowy Sącz, Młyńska 5, Nowy Sącz , BADANIA
REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPTI–MED”
Henryk Kaczmarek, 29 Listopada 14 d, Nowy Sącz ,
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Młyńska 5, Nowy Sącz, badania
tomografii komputerowej (tk)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uni–Medica
Sp.Z O.O., Cicha 2, Krynica Zdrój, badania ultrasonograficzne – doppler duplex
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Młyńska 5, Nowy Sącz, badania
ultrasonograficzne – doppler duplex
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Obwód Lecznictwa Kolejowego” W Nowym Sączu,
Batorego 77, Nowy Sącz, badania ultrasonograficzne
– doppler duplex
Specjalistyczne Centrum Medyczne „Novo–Med”,
Broniewskiego 3, Nowy Sącz, badania ultrasonograficzne – doppler duplex
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie” Sp. Z O.O., Żólkiewskiego 13, Nowy Sącz, badania
ultrasonograficzne – doppler duplex
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium”
Sp. Z O.O., Poniatowskiego 2, Nowy Sącz, badania
ultrasonograficzne – doppler duplex
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Klęczany 182, Klęczany, świadczenia w
zakresie alergologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój,
świadczenia w zakresie alergologii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W
Nowym Sączu, Długosza 30A, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie alergologii
Prywatna Poliklinika „Zdrowie”, Śniadeckich 4, Nowy
Sącz, świadczenia w zakresie alergologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Dr Nauk Med. Krzysztof S.
Pawłowski, 1 Brygady 93, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie alergologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium”
Sp. Z O.O., Żółkiewskiego 10, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie alergologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna – „Słyszę” Lek. Przemysław
Jarmoliński, Węgierska 188, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie audiologii i foniatrii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Aleje Wolności 49, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Diagnostyczno–Lekarska „Centermed” Sp. Z O.O.,
Węgierska 188, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
chirurgii dziecięcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Szpital Im. Dr Józefa Dietla W Krynicy – Zdroju,
Kraszewskiego 118, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie chirurgii ogólnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uni–Medica Sp.Z O.O., Cicha 2, Krynica Zdrój, świadczenia w
zakresie chirurgii ogólnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wielomed”,
Wielogłowy 45, Wielogłowy, świadczenia w zakresie
chirurgii ogólnej
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Aleje Wolności 49, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Obwód Lecznictwa Kolejowego” W Nowym Sączu,
Batorego 77, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
chirurgii ogólnej
Specjalistyczne Gabinety Diagnostyki Lekarskiej
„Medikor” Sp. Z O.O., Spółka Komandytowa, Długosza
45, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej

Centrum Medyczne „Promed” S.C., Broniewskiego 3,
Nowy Sącz, świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
Prywatna Poliklinika „Zdrowie”, Śniadeckich 4, Nowy
Sącz, świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
Specjalistyczne Centrum Medyczne „Novo–Med”,
Długosza 9, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
chirurgii ogólnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje
Zdrowie” Sp. Z O.O., Żólkiewskiego 13, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Diagnostyczno–Lekarska „Centermed” Sp. Z O.O.,
Węgierska 188, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
chirurgii ogólnej
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W
Nowym Sączu, Młyńska 5, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie chirurgii onkologicznej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wielomed”,
Wielogłowy 45, Wielogłowy, świadczenia w zakresie
chorób metabolicznych
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Elzbieta Siemek–Niemiec, Leśna 22, Krynica–Zdrój,
świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka
Grupowa Lekarzy Sp. Z O.O. W Brzeznej, Podegrodzie
255, Podegrodzie, świadczenia w zakresie dermatologii
i wenerologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uromed”
S.C., Kochanowskiego 4, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie dermatologii i wenerologii
Specjalistyczna Prywatna Poradnia „Medico–Dent”,
Plac Dąbrowskiego 1 [Brak], Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie dermatologii i wenerologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Bena Cor” S.C. Mgr
Danuta Biskup, Kinga Szpilowska, 425, Korzenna,
świadczenia w zakresie diabetologii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Aleje Wolności 49, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie diabetologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uromed”
S.C., Kochanowskiego 4, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie diabetologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uromed”
S.C., Kochanowskiego 4, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie diabetologii dla dzieci
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Klęczany 182, Klęczany, świadczenia w
zakresie endokrynologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uromed”
S.C., Kochanowskiego 4, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie endokrynologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kelles”,
Kochanowskiego 2, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
endokrynologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagmed
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Lwowska
20/ Brak, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie endokrynologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Szpital Im. Dr Józefa Dietla W Krynicy – Zdroju,
Kraszewskiego 142, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie gastroenterologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gastro–Endomed” Lek. Katarzyna Łosak, Kochanowskiego 2,
Nowy Sącz, świadczenia w zakresie gastroenterologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Kleczany 182, Klęczany, świadczenia w
zakresie gruźlicy i chorób płuc
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój,
świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W
Nowym Sączu, Długosza 30A, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie gruźlicy i chorób płuc
Prywatna Poliklinika „Zdrowie”, Śniadeckich 4, Nowy
Sącz, świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uromed”
S.C., Kochanowskiego 4, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie gruźlicy i chorób płuc
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Diagnostyczno–Lekarska „Centermed” Sp. Z O.O.,
Węgierska 188, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
gruźlicy i chorób płuc
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uromed”
S.C., Kochanowskiego 4, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Diagnostyczno–Lekarska „Centermed” Sp. Z O.O.,
Węgierska 188, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
hepatologii
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Arcus,
Kraszewskiego 118, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie kardiologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sol”,
Mściwujewskiego 1, Muszyna, świadczenia w zakresie
kardiologii
Ipl – Grażyna Olech–Świerzyńska, 140, Łącko, świadczenia w zakresie kardiologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje
Zdrowie” Sp. Z O.O., Żólkiewskiego 13, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie kardiologii
Ipl – Grażyna Olech–Świerzyńska, Batorego 77, Nowy
Sącz, świadczenia w zakresie kardiologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium”
Sp. Z O.O., Żółkiewskiego 10, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie kardiologii dziecięcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Klęczany 182, Klęczany, świadczenia w
zakresie leczenia bólu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój,
świadczenia w zakresie leczenia bólu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje
Zdrowie” Sp. Z O.O., Żólkiewskiego 13, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój,
świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci
i młodzieży
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Klęczany 182, Klęczany, świadczenia w
zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Obwód Lecznictwa Kolejowego” W Nowym Sączu,
Batorego 77, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój,
świadczenia w zakresie logopedii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., 182, Klęczany, świadczenia w zakresie
logopedii
Specjalistyczne Centrum Medyczne „Novo–Med”,
Długosza 9, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
logopedii
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Arcus, Kraszewskiego 118, Krynica–Zdrój, świadczenia w zakresie
medycyny sportowej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Klęczany 182, Klęczany, świadczenia w
zakresie medycyny sportowej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Kraszewskigo 49, Krynica–Zdrój, świadczenia w zakresie medycyny sportowej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Obwód Lecznictwa Kolejowego” W Nowym Sączu,
Batorego 77, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
medycyny sportowej
Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Bomed” Sp. Z O.O., Kościuszki 17, Grybów, świadczenia w zakresie nefrologii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W
Nowym Sączu, Młyńska 5, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie nefrologii
Specjalistyczne Centrum Medyczne „Novo–Med”,
Długosza 9, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
nefrologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagmed
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Lwowska
20/ Brak, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie nefrologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagmed
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Lwowska
20/ Brak, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie nefrologii
dla dzieci
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Szpital Im. Dr Józefa Dietla W Krynicy – Zdroju,
Kraszewskiego 142, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie neonatologii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W
Nowym Sączu, Plac Kuźnice 1, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie neonatologii
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Arcus,
Kraszewskiego 118, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie neurologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”
S.C., Kraszewskiego 83, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie neurologii
Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Bomed” Sp. Z O.O., Kościuszki 17, Grybów, świadczenia w zakresie neurologii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Aleje Wolności 49, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie neurologii
Centrum Opieki Medycznej „Tukan”, Bolesława Prusa
127 G, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie neurologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium”
Sp. Z O.O., Żółkiewskiego 10, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie neurologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opti–Med”
Henryk Kaczmarek, 29 Listopada 14 D, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie neurologii
Specjalistyczna Prywatna Poradnia „Medico–Dent”,
Plac Dąbrowskiego 1 [Brak], Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie neurologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Diagnostyczno–Lekarska „Centermed” Sp. Z O.O.,
Węgierska 188, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
neurologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium”
Sp. Z O.O., Żółkiewskiego 10, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie neurologii dziecięcej
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Arcus,
Kraszewskiego 118, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie okulistyki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój,
świadczenia w zakresie okulistyki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Klęczany 182, Klęczany, świadczenia w
zakresie okulistyki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starosądeckie Centrum Medyczne B.G. Paleczek Sp. J., Królowej
Jadwigi 20, Stary Sącz, świadczenia w zakresie
okulistyki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Edel–Med”
W Łącku, 662 [Brak], Łącko, świadczenia w zakresie
okulistyki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Obwód Lecznictwa Kolejowego” W Nowym Sączu,

Batorego 77, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
okulistyki
Specjalistyczne Gabinety Diagnostyki Lekarskiej
„Medikor” Sp. Z O.O., Spółka Komandytowa, Długosza
45, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie okulistyki
Przychodnia Specjalistyczna „Inter–Optica” S.C.
A.Opoka M.Ligęza, Żółkiewskiego 21A, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie okulistyki
Nzoz Osteodex Centrum Wielospecjalistyczne
Poradnia Osteoporozy I Chorób Kostno–Stawowych,
Grunwaldzka 62, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
okulistyki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje
Zdrowie” Sp. Z O.O., Żólkiewskiego 13, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie okulistyki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium”
Sp. Z O.O., Żółkiewskiego 10, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie okulistyki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium”
Sp. Z O.O., Żółkiewskiego 10, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie okulistyki dla dzieci
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kelles”,
Kochanowskiego 2, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Szpital Im. Dr Józefa Dietla W Krynicy – Zdroju,
Kraszewskiego 118, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Bomed” Sp. Z O.O., Kościuszki 17, Grybów, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W
Nowym Sączu, Aleje Wolności 49, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Obwód Lecznictwa Kolejowego” W Nowym Sączu,
Batorego 77, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opti–Med”
Henryk Kaczmarek, 29 Listopada 14 D, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Diagnostyczno–Lekarska „Centermed” Sp. Z O.O.,
Węgierska 188, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Bomed” Sp. Z O.O., Kościuszki 17, Grybów, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
dla dzieci
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Sp. Z O.O. W Brzeznej, Podegrodzie 255,
Podegrodzie, świadczenia w zakresie otolaryngologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój,
świadczenia w zakresie otolaryngologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Klęczany 182, Klęczany, świadczenia w
zakresie otolaryngologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kromed”
S.C., Kolejowa 6, Grybów, świadczenia w zakresie
otolaryngologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starosądeckie Centrum Medyczne B.G. Paleczek Sp. J., Królowej
Jadwigi 20, Stary Sącz, świadczenia w zakresie
otolaryngologii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Aleje Wolności 49, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Obwód Lecznictwa Kolejowego” W Nowym Sączu,
Batorego 77, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
otolaryngologii
Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy I Rehabilitacji Dzieci I Młodzieży Z Wadą
Słuchu, Żółkiewskiego 23, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie otolaryngologii
Prywatna Poliklinika „Zdrowie”, Śniadeckich 4, Nowy
Sącz, świadczenia w zakresie otolaryngologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagmed
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Lwowska
20/ Brak, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Szpital Im. Dr Józefa Dietla W Krynicy – Zdroju,
Kraszewskiego 118, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie położnictwa i ginekologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W
Łososinie Dolnej, 170 [Brak], Łososina Dolna, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–
Zdroju S.C., Klęczany 182, Klęczany, świadczenia w
zakresie położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Rytrze
„Telmed” S.C., Rytro 541, Rytro, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”
S.C., 662 [Brak], Łącko, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wielomed”,
Wielogłowy 45, Wielogłowy, świadczenia w zakresie
położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starosądeckie Centrum Medyczne B.G. Paleczek Sp. J., Królowej
Jadwigi 20, Stary Sącz, świadczenia w zakresie
położnictwa i ginekologii

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Novum” W
Chełmcu, Marcinkowicka 25 [Brak], Chełmiec, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W
Nowym Sączu, Plac Kuźnice 1, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Obwód Lecznictwa Kolejowego” W Nowym Sączu,
Batorego 77, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
położnictwa i ginekologii
Specjalistyczne Gabinety Diagnostyki Lekarskiej
„Medikor” Sp. Z O.O., Spółka Komandytowa, Długosza
45, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie położnictwa i
ginekologii
Centrum Medyczne „Promed” S.C., Nawojowska
3, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie położnictwa i
ginekologii
Centrum Medyczne „Promed” S.C., Broniewskiego
3, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie położnictwa i
ginekologii
Prywatna Poliklinika „Zdrowie”, Śniadeckich 4, Nowy
Sącz, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”
S.C., Długosza 13, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagmed
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Lwowska
20/ Brak, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Almedica”,
Nawojowska 292, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium”
Sp. Z O.O., Poniatowskiego 2, Nowy Sącz, świadczenia
w zakresie położnictwa i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Diagnostyczno–Lekarska „Centermed” Sp. Z O.O.,
Węgierska 188, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
położnictwa i ginekologii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Aleje Wolności 49, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie preluksacji
Specjalistyczne Centrum Medyczne „Novo–Med”,
Długosza 9, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
proktologii
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Arcus, Kraszewskiego 118, Krynica–Zdrój, świadczenia w zakresie
reumatologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krynicy–Zdroju S.C., Kraszewskiego 49, Krynica–Zdrój,
świadczenia w zakresie reumatologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Bena Cor” S.C. Mgr
Danuta Biskup, Kinga Szpilowska, 425, Korzenna,
świadczenia w zakresie reumatologii
Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego
W Nowym Sączu, Aleje Wolności 49, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie reumatologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kelles”,
Kochanowskiego 2, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
reumatologii
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Arcus,
Kraszewskiego 118, Krynica–Zdrój, świadczenia w
zakresie urologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Obwód Lecznictwa Kolejowego” W Nowym Sączu,
Batorego 77, Nowy Sącz, świadczenia w zakresie
urologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uromed”
S.C., Kochanowskiego 4, Nowy Sącz, świadczenia w
zakresie urologii
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie alergologii
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie diabetologii
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie endokrynologii
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie kardiologii
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie neurologii
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie okulistyki
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie otolaryngologii
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie reumatologii
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul.
Kronikarza Galla 25, ul. Żółkiewskiego 11, Nowy Sącz,
świadczenia w zakresie urologii
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Opinie
Minął roczek
(część II)

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Po

niespodziewanie długiej
przerwie,
spodziewane (przez zainteresowanych) dokończenie podsumowania minionego roku. Poniżej
wskazanie laureatów w kilku jeszcze
kategoriach.
MÓWCA ROKU – zawsze i wszędzie
Artur Czernecki. Słynna relacja z podróży służbowej do Narviku, podana w skróconej wersji, biła rekordy oglądalności na YouTube. Ważne są
jednak dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, ogólnie dostępna wersja filmowa
z niezrozumiałych względów pozbawiona jest (niczym muzyczny singiel)
najlepszych fragmentów i skromnie
tylko pokazuje przeogromny potencjał lingwistyczno–intelektualny naszego bohatera. Dopiero wersja pełna, trwająca niczym na najlepszych
longplayach, minut kilkanaście, daje
autorowi należne mu miejsce wśród
przebojów AD 2010. Po drugie, ubolewać należy nad faktem, że wyczyny
Czerneckiego dokumentowane są dopiero teraz, z krzywdzącym pominięciem wcześniejszych, znacznie bardziej godnych uwiecznienia dokonań.
Czekając na wydanie „Dzieł wczesnych” możemy przyznać byłemu
przewodniczącemu miano mówcy nie
tylko roku, ale wręcz dekady.
IMPREZA KULTURALNA ROKU – Imieniny Miasta, ze szczególnym
uwzględnieniem koncertu Raya Wilsona. Nasi włodarze postanowili
sprowadzić do Nowego Sącza artystę
formatu do tej pory nieosiągalnego.
Nie tylko ze znakomitym dorobkiem
muzycznym i świetnym CV, ale też nie
będącego na artystycznej emeryturze.
Zrobili to z odpowiednim wyprzedzeniem, o czym wiedział zainteresowany artysta, ale nie wiedzieli zainteresowani widzowie. Kiedy nadszedł zaś
czas promocji śmiałego planu, okazało się, że zmienione przepisy wprowadziły konieczność procedury przetargowej na zorganizowanie imprezy
(sic!) i zamiast plakatami, trzeba

się było zająć innymi papierkami.
W efekcie to darmowe dla wszystkich
chętnych wydarzenie, które powinno
przyciągnąć tłumy, także z odległych
stron, obejrzała garstka, dobrze chociaż, że zachwyconych widzów.
IMPREZA NIEKULTURALNA ROKU – prawybory prezydenckie sądeckiej PO.
Miłe złego początki, można napisać.
Ewentualne „z dużej chmury mały
deszcz”. To i tak łagodne określenia dla politycznego wydarzenia, które mogło, a nawet powinno stać się
majstersztykiem wyborczym. Stało
się zaś uwerturą do klęski w wyścigu
o Ratusz. Sam pomysł, sprytnie przeniesiony na lokalny grunt, dawał znakomite możliwości jego ogrania oraz

Ubolewać należy
nad faktem, że
wyczyny Czerneckiego
dokumentowane
są dopiero teraz,
z krzywdzącym
pominięciem
wcześniejszych, znacznie
bardziej godnych
uwiecznienia dokonań.
Czekając na wydanie
„Dzieł wczesnych”
możemy przyznać byłemu
przewodniczącemu miano
mówcy nie tylko roku, ale
wręcz dekady

zrobienia z niego skutecznego i niemal darmowego elementu kampanii
samorządowej. Jego realizacja drogą „kilkunastu tysięcy czynności manualnych”, numerowanych kart „dla
zapobieżenia manipulacjom” i „rywalizacji” kandydatów podkreślających wyłącznie walory i przewagi
konkurentów, stanowiła jednak parodię pomysłu, kampanii i samych
kandydatów.

Kacper, Melchior
i… Lewiatan?

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

D

zień wolny w uroczystość
Trzech Króli okazał się
sukcesem. Paru dyżurnych proroków wieszczyło co prawda szarówkę, deszczówkę i długi
weekend spędzony beznadziejnie przed
telewizorem, ale 6 stycznia zaskoczył i to
jak! W wielu miejscach Polski odżyły tradycje i ulicami miast ruszyły korowody przebierańców. Co lepsze, iskrą inicjatywną dla tych zabaw okazały się obrzędy

się można upominać o urlop zastępczy,
jeśli jakieś święto państwowe przypadnie
w sobotę. Ot, wypadło – przepadło. Co
oznacza, że już w ciągu najbliższych kilkunastu lat dni wolnych będziemy mieli mniej, a nie więcej! Czy przedsiębiorcy z „Lewiatana” nie potrafią liczyć? Jeśli
jednak aż tak bardzo zależy im na polskiej pracowitości, że pomimo prostego
rachunku wciąż pragną wyrżnąć z kalendarza jakieś święto, to proponuję upiec
dwie pieczenie na jednym ogniu i… zaatakować tak zwane „święto pracy”. Czemu?
Po pierwsze, mielibyśmy spokój z długim
weekendem, który i tak nikomu do niczego się nie przydaje, bo w ramach globalnego ocieplenia u nas akurat na początku
maja bywa zwykle za zimno na porządną
majówkę. Po drugie, o czym od dawna pisze choćby pan Stanisław Michalkiewicz,
znieślibyśmy wreszcie tę ostatnią kalendarzową pozostałość po rozbiorze Polski
z 1939 roku. Garstka zwolenników świę-

Przez taki dzień wolny od pracy Ojczyzna dozna jakichś
nieprawdopodobnych strat finansowych, a nawet
moralnych, bo przecież Polakom może się od tego złota,
kadzidła i mirry tak poprzewracać w głowach,
że już w ogóle nie będą chcieli pracować.

religijne i to nie jakieś ludowe brewerie,
lecz ortodoksyjne katolickie msze święte. Co jeszcze lepsze, miały one miejsce
zarówno w znanych z pobożności regionach, jak choćby na Sądecczyźnie, ale też
w Szczecinie czy samej Warszawie. Widać
mieliśmy w naszym kraju potrzebę stworzenia takiego dnia, który by dał znak do
otwarcia karnawału. A że Trzech Króli
nadaje się idealnie, tośmy z tej okazji skorzystali. I bardzo dobrze.
Oczywiście, nie wszystkim ten obrót spraw się spodobał. Takie na przykład
stowarzyszenie „Lewiatan” podniosło raban – nie pierwszy raz zresztą – że przez
taki dzień wolny od pracy Ojczyzna dozna
jakichś nieprawdopodobnych strat finansowych, a nawet moralnych, bo przecież
Polakom może się od tego złota, kadzidła i mirry tak poprzewracać w głowach,
że już w ogóle nie będą chcieli pracować.
Postraszyła też owa organizacja, że zaskarży ustawę o Trzech Królach do Trybunału Konstytucyjnego czy coś w tym
stylu. Dziwne. Przede wszystkim dlatego, że wraz z tą pojawiła się również ustawa inna, na podstawie której nie będzie

towania 1 maja wmawia nam od jakiegoś czasu, że to władze PRL ustanowiły tę
datę i że w dodatku… chciały dobrze. No,
bo przecież klasę robotniczą trzeba dowartościować, a święto to w ogóle z USA
pochodzi i takie tam. Niby prawda.
Ale prawda jest też i taka, że 1 maja
stał się u nas dniem wolnym od pracy dopiero w 1940 roku jako bezpośredni skutek osunięcia się naszego kraju pod
totalitarne buciory. Tak, został wprowadzony równocześnie. Pod zaborem sowieckim jak i hitlerowskim – po obu
stronach granicy. Tyle, że u bolszewików to było święto pracy „międzynarodowe”, a u Niemców „narodowe”. Ale co
to za różnica? Taka sama mniej więcej jak
między komunizmem a narodowym socjalizmem właśnie, jak między sierpem
i młotem a swastyką, między czerwonym a brunatnym, między Stalinem a Hitlerem. Jak to mówią: jeden pieron. I tego
pierona czas by się wreszcie raz na zawsze
pozbyć. Tym bardziej, że prawo w Polsce
zabrania ponoć szerzenia w jakikolwiek
sposób ideologii totalitarnej: zarówno faszyzmu jak i komunizmu. No więc?
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Łechtanie
ego

P

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

oczątek nowego roku
sprzyja rozmaitym rankingom, plebiscytom, wyścigom, więc i ja chciałbym dorzucić kilka uwag
na ten temat. Otóż: media w poczuciu zbiorowej odpowiedzialności podkreślają wprawdzie, że to tylko zabawa, że poszczególne wybory mają
charakter jak najbardziej subiektyw-

Kogo wystawi
Mularczyk?
bodaj najciekawsza kategoria, bo z wyjątkiem mnie, członków mojej rodziny
i samego zainteresowanego nikt nie wie,
o co chodzi. I o to chodzi! Dalej: w kategorii „bezczelność roku” – bezapelacyjnym zwyciężyła moja własna córka, która zaraz po obronie doktoratu zaczęła się
do mnie zwracać per „magister!”, zaś
dziedzina „mistrz mowy polskiej” padła łupem człowieka z zewnątrz niestety – Franciszka Smudy, który raczył był
poinformować naród, czym został – za
przeproszeniem – „zrobiony” (w znaczeniu spłodzony). Jest to wersja hardcorowa, przy której nawet menele wymiękają! W kategorii „nalewka z sosny”
– wygrała jak chciała Kaśka Sułkowska,
zaś w konkurencji Piekarnik 2010 bezapelacyjne zwyciężyła pani Stefania M.,
bo gotuje takie cuda, że ślinię się łyka
jeszcze długo po spożyciu. Nazwiska nie

W kategorii „bezczelność roku” – bezapelacyjnym
zwyciężyła moja własna córka, która zaraz po obronie
doktoratu zaczęła się do mnie zwracać per „magister!”,
zaś dziedzina „mistrz mowy polskiej” padła łupem
człowieka z zewnątrz niestety - Franciszka Smudy,
który raczył był poinformować naród, czym został
– za przeproszeniem - „zrobiony”

ny, ale gdzieś tam w tle pojawia się element rywalizacji całkiem serio. Zainteresowane podmioty, czyli kandydaci do
zwycięstwa, przeżywają to na swój sposób, udając spokój i obojętność, a tak naprawdę w sercu i w duszy toczą wojnę. Ego zostało wystawione na próbę,
ego musi się bronić. Mój subiektywny ranking (tautologia nieprawdaż?) będzie lepszy od innych już choćby przez
to, że nie będzie w nim kategorii „polityk roku”. A jakie będą? Och, dużo ich
będzie i wszystkie niezwykłe. Na przykład kategoria „miłośnik Pink Floydów”. Któż wygrał w tej dziedzinie? Niespodzianka. Nie żaden tam stary zgred,
co to „chyli ku ziemi poradlone czoło”, ale dzieciak prawie, szesnastoletni
uczeń „dwójki” Jeremiasz Czaja. Twórczość legendarnych już Rogera Watersa i Davida Gilmoura zna nie gorzej jak
ja „Dziady”. Kolejne wyróżnienie, a co
za tym idzie – potężna nagroda finansowa – pójdzie w ręce Witka Szymańskiego
za szlachetny odruch pomocy na lodowej trasie Nowy Sącz – Wrocław. To była

ujawniam, żeby ciekawi jej kulinarnego
kunsztu nie zechcieli za bardzo okazywać uwielbienia. Johna Lennona też podziwiano, skutek znamy! No i najważniejsze: w kategorii „chodnik” zwyciężył
odcinek przy ulicy Konarskiego. Majstersztyk! Myślałem wprawdzie o jeszcze jednym wyróżnieniu – „beton roku”,
ale ze względu na obfitość kandydatów,
tym razem sobie odpuszczę. Sami Państwo widzicie, jaki sympatyczny rankinżek. Obstalowałem nim pół rodziny,
przyjaciół i znajomych, zarobiłem u nich
plusy dodatnie i mogę wejść w nowy rok
z potężnym kapitałem sympatii do mnie.
Jeżeli ktoś chce, żebym i dla niego wymyślił jakąś zwycięską kategorię, jestem
otwarty na współpracę. Oczywiście nie za
darmo. Nie ma to jak protekcjonizm i kumoterstwo. Zaczynam rozumieć polityków. Jeśli na przykład przy kolacji każda rodzina urządzi sobie podobną zabawę,
będzie sporo uciechy i – gwarantuję – poprawi nam samopoczucie na długie tygodnie. O ego trzeba dbać! Popijając kompot
z suszonych śliw. Żeby strawić!

J

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

edno jest pewne. Sądeczanie nie zagłosują już więcej
na senatora Skorupę. Nie
dlatego, że się rozczarowali. Nie dlatego nawet, że zawstydzony senator nie podejmie trudu kandydowania. Powód
jest inny – parlament zmienił sposób
wyboru Senatu, wprowadzając jednomandatowe okręgi wyborcze.
Okręg nowosądecki – wspólny dotąd dla wyborów sejmowych i senackich – został podzielony na dwie
części: sądecką i podhalańską. Niespodzianką jest przyłączenie do Podhala powiatu limanowskiego, co trochę skomplikuje scenę polityczną.
W wyborach sejmikowych Limanowa
będzie rywalizować o mandaty z kandydatami z Sącza i Gorlic, a w senackich już nie. Jak znam życie, problemy takie nie zaprzątają jednak głów
legislatorów, którzy mogą nawet nie
wiedzieć, gdzie są te wszystkie „Limanowe”, „Bochnie” itd. Najważniejsze, że obecni senatorowie dostali
„własne” okręgi i mają gdzie kandydować. Z punktu widzenia senatora Stanisława Koguta jego okręg jest
bowiem całkiem zgrabny. W powiecie nowosądeckim zdobył bowiem 64
procent głosów, w gorlickim 62 procent, a w samym Nowym Sączu – 45.
Jego pozycja jest niekwestionowana, chyba że… No właśnie. Nie wiemy,
jaka część głosów oddanych na Koguta, jest wynikiem poparcia, jakiego
jego kandydaturze udzielił PiS. Jeżeli
jest to powiedzmy 2/3, to spore szanse może mieć inny kandydat Arkadiusza Mularczyka. To od niego będzie
zatem zależeć kształt pierwszej kampanii w jednomandatowym okręgu
sądeckim. A pretendentów do fotela senatorskiego nie zabraknie. Wszak
PiS nie zdobył samorządu wojewódzkiego i kilku ważnych pretendentów
do rządzenia Małopolską może chcieć
powetować sobie tę stratę mandatami
na Wiejskiej.
Jednak w sytuacji, gdyby naprzeciwko Stanisława Koguta stanąłby powiedzmy – to nie przeciek tylko hipoteza – Andrzej Romanek, kształt

kampanii mógłby przybrać nieoczekiwany obrót. Jeżeli bowiem obaj
kandydaci podzieliliby się po równo
„elektoratem” PiS, czyli uzyskali wynik w okolicach 30 procent, możliwy byłby sukces tego trzeciego, czyli kandydata Platformy albo koalicji
PO–PSL. Jeżeli byłby to kandydat
w miarę znany i łatwy do przyjęcia dla
części wyborców PiS, wówczas partia ta mogłaby mandat na Sądeczyźnie
stracić. Szykują się zatem – podobnie jak w zeszłym roku – fascynujące
prawybory. No, nie takie, jakie zrobiła
Platforma Czerwińskiego i Zegzdy, bo
te były dość nudne. W tych fascynujących uczestniczyć będzie jedna osoba: szef lokalnych struktur PiS. Wystawi konkurenta wobec Koguta czy
nie wystawi? A argumenty są mniej
jednoznaczne niż w przypadku poparcia dla Ryszarda Nowaka. Stawka mniejsza niż w przypadku miejskiej prezydentury. Ryzyko porażki
z PO mimo wszystko mniejsze. Choć
mamy początek stycznia, to wiedząc, jak głosuje Sądecczyzna, już dziś
skłonny jestem uznać, że człowiekiem
roku sądeckiej polityki będzie właśnie
poseł Mularczyk. I jako prawdopodobny zwycięzca wyborów i jako autor list PiS. Przyjemnie jest wiedzieć,
że w chaosie zdarzeń istnieją jakieś
punkty pewne i stałe.

Niespodzianką jest
przyłączenie do Podhala
powiatu limanowskiego,
co trochę skomplikuje
scenę polityczną.
W wyborach sejmikowych
Limanowa będzie
rywalizować o mandaty
z kandydatami z Sącza
i Gorlic, a w senackich
już nie. Jak znam życie
problemy takie nie
zaprzątają jednak głów
legislatorów, którzy mogą
nawet nie wiedzieć,
gdzie są te wszystkie
„Limanowe”,
„Bochnie” itd.
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Kobieta

Nie można robić czegoś
wbrew swojej urodzie
R O Z M OWA . Gdy była mała, robiła w salonie wybieg i chodziła po nim, udając, że jest modelką.
MARIA REUTER
Po latach udało się jej zrealizować
dziecięce marzenia. Dziś Alicja Ruchała ze Świdnika koło Tęgoborzy
ma 22 lata i robi karierę modelki
w Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku… Chodzi i pozuje dla największych nazwisk świata mody – Versace, Dolce and Gabana, Maciej Zień,
a najlepsi fotografowie robią jej zdjęcia. I choć żyje na walizkach, tuż przed
wyjazdem na pokazy kolekcji wiosenno–letnich do Paryża i Mediolanu znalazła chwilę na rozmowę z DTS.
– Twoja praca w zawodzie modelki zaczęła się trochę przypadkowo.
– Tak, kilka lat temu razem z siostrą brałyśmy udział w wyborach
Miss Małopolski. Siostra, znając
moje marzenia, chciała mi pomóc
w ich zrealizowaniu, więc miała
różne pomysły i dodawała mi odwagi. Następnie dzięki temu, że trafiłam na casting do profesjonalnej
agencji modelek, mogłam zacząć
pracować. To były takie pierwsze
kroki. Wtedy cieszyłam się za każdym razem, gdy widziałam swoją
twarz na plakatach w metrze albo
na ulicy. Robiłam sobie nawet przy
nich zdjęcia i potem chwaliłam się
wszystkim. Ale tak naprawdę to
moja kariera zaczęła się na dobre
dopiero trzy lata temu, gdy trafiłam do najlepszych agencji w Polsce
i za granicą. To dzięki nim wszystko nabrało rozpędu i tak wiele zaczęło się dziać.
– Dziś już Cię nie dziwi, gdy widzisz
swoją twarz na torbach reklamowych
albo na billboardach?
– Nawet nie zwracam na to uwagi. Tego jest po prostu tak dużo, że
stało się to dla mnie czymś zupełnie naturalnym.
– Jak więc wygląda teraz Twoje życie?
– Ciągle pracuję, a to wiąże się
z podróżami po całym świecie.
Mieszkam więc po trochę w Mediolanie, Paryżu, Nowym Jorku, Tokio, Madrycie, czyli wszędzie tam,
gdzie są zdjęcia albo pokazy. Ale raczej nigdy nie mam czasu na zwiedzanie. Zwykle jest tak dużo pracy,
że nie mogę znaleźć chwili nawet na
odpoczynek, bo biegam z pokazu na
pokaz, albo z jednej sesji zdjęciowej
na drugą. Czasami jest wyjątkowo
ciężko, bo przecież zdjęcia kolekcji letnich robi się w zimie, a zimowych – w lecie. Owszem, zdarza się,
że dzięki temu w środku mroźnej
zimy mogę wyjechać na egzotyczną
wyspę, ale zwykle sesje są robione

– Uważam, że
odniosłam sukces,
ale apetyt rośnie
w miarę jedzenia
i chcę odnieść
jeszcze większy

przy minusowych temperaturach,
ale mimo to trzeba godzinami pozować w letnich sukienkach.
– Przy takim nawale pracy w domu
rodzinnym jesteś więc gościem.
– Przyjeżdżam, gdy tylko mogę,
ale na bardzo krótko – przeważnie
są to dwa–trzy dni. Wyjątkiem są
Święta Bożego Narodzenia i sierpień, bo wówczas wszystkie agencje modelek są zamknięte. W tym
czasie mogę dłużej pobyć z bliskimi,
pojeździć na desce, pójść z psem na
spacer. Bardzo się cieszę, gdy przyjeżdżam do domu. Ale zdarza się, że
nagle mam telefon, że muszę lecieć
gdzieś na pokaz albo na sesję zdjęciową. Wtedy szybko pakuję najpotrzebniejsze rzeczy i jadę na lotnisko. Taka praca!

– Mówi się, że modelki się głodzą i nieustannie dbają o linię.
– Są takie dziewczyny, które
cały czas stosują diety albo faktycznie się głodzą, ale one nie powinny być modelkami, gdyż wykonując ten zawód powinny być
z natury szczupłe. Nie można na
siłę robić czegoś wbrew swojej urodzie i jeżeli dziewczyna ma krągłości, nie powinna za wszelką cenę
dążyć do tego, aby je stracić. Ale to
już jest kwestia akceptacji samego siebie i własnej rozwagi. Ja należę do tych, które mają naturalną
figurę i lubię dobrze zjeść, chociaż
zwracam uwagę na to, co mam na
talerzu. Piję też dużo wody, minimum dwa litry dziennie. To jest mój
przepis na zgrabną sylwetkę i piękną skórę.

– Czujesz, że odniosłaś już sukces, czy
masz jeszcze jakieś marzenia zawodowe i plany?
– Uważam, że odniosłam sukces, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcę odnieść jeszcze większy. Mam jedno ogromne marzenie,
które jest bardzo realne, ale na razie
nie chcę nic więcej zdradzać, żeby
nie zapeszyć.
– Świat mody to chyba świat, w którym odczuwa się rywalizację.
– Tak, ale tak jest przecież w każdej branży i każdym zawodzie. Jest
zawiść i rywalizacja, ale są też przyjaźnie. Ja też mam przyjaciółki modelki i mam do nich pełne zaufanie.
Ale z reguły to bardzo ciekawe, sympatyczne środowisko i samemu też
trzeba być miłym i sympatycznym,
szczególnie w stosunku do projektantów i fotografów, bo przecież nikt
nie lubi pracować we wrogiej atmosferze. Nie wystarczy dobrze wyglądać, bo liczy się też kontakt, jaki się
z nimi nawiąże. Ja dużo żartuję, opowiadam kawały i oni to lubią. Dzięki
temu fotografom się dobrze ze mną
pracuje, a projektanci chętnie mnie
zatrudniają.
– Ostatnio widzieliśmy Cię w kampanii
reklamowej firmy CCC.
– Tak, dzięki agencji Avant Models w Polsce pracowałam też dla
Macieja Zienia i dla Reserved. Teraz
zaczynam współpracę z kolejnymi markami, ale na razie to tajemnica. W każdym razie w najbliższych miesiącach znowu będzie
można mnie zobaczyć w kampaniach w Polsce.
– Wiele dziewczyn marzy o tym,
żeby robić to, co Ty. O czym powinny
pamiętać?
– Muszą mieć charakter, bo w tej
branży płacz i narzekanie nie są mile
widziane, nawet jeśli modelka jest
zmęczona albo coś się jej nie udaje. Dziewczyna musi mieć własne
zdanie, nie ulegać sugestiom osób
trzecich i kierować się własnymi zasadami. Trzeba też znać języki
– obowiązkowo angielski, mile widziana jest też znajomość języka francuskiego czy włoskiego, co stanowi
dodatkowy atut. Dobrze jest też pamiętać o takich drobiazgach jak to, że
– inaczej niż w Polsce – na przykład
w Paryżu nie wolno się nawet troszkę
podmalować na casting i trzeba mieć
bardzo wysokie obcasy. Ale podstawa to dobra agencja modelek – bez
niej nic nie można osiągnąć. To agencja dba o to, żeby modelka miała co
robić. Wtedy dziewczyna musi tylko
nie bać się ciężkiej pracy.
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
13 STYCZNIA
r N OW Y S ĄC Z : godz. 10–11, Filia SBP na osiedlu Gołąbkowice,
„Głośne czytanie”; godz. 16–18,
Galeria BWA SOKÓŁ, warsztaty architektoniczne dla młodzieży; godz. 18, Miejski Ośrodek Kultury, sala widowiskowa,
Koncert Noworoczny w wykonaniu Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Leszka
Mieczkowskiego;

r L I M A N OWA : godz. 20, sala widowiskowa LDK, transmisja baletu z teatru Bolszoj – „Dziadek do
orzechów”.

14 STYCZNIA
r N OW Y S ĄC Z : godz. 16,
Oddział dla Dzieci SBP, „Leśne duszki” – zajęcia literacko–teatralne dla dzieci; godz.
16.30–18.30, Galeria BWA SOKÓŁ, warsztaty plastyczne dla
młodzieży.

15 STYCZNIA
r N OW Y S ĄC Z : godz. 10, MCK
SOKÓŁ, warsztaty teatralne;
godz. 17, MCK SOKÓŁ, sala im.
Lipińskiego, XVIII Koncert Noworoczny w wykonaniu solistów oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod
dyr. Stanisława Strączka i Leszka
Mieczkowskiego.

ROZDAJEMY BILETY:
Specjalnie dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie do kina Sokół na film „Chinese Box”.
Aby zdobyć bilet, należy pojawić się w naszej redakcji w piątek, 14 stycznia, i podać trzy tytuły filmów
zrealizowanych przez Wayne Wanga.
19 STYCZNIA
r N OW Y S ĄC Z : godz. 16–18, Galeria BWA SOKÓŁ, warsztaty plastyczne dla dorosłych.

godz. 20, Niepowstrzymany
(USA, thriller, akcja);

r G O R L I C E : X WIARUS: godz.
16.30, Harry Potter: insygnia śmierci cz. 1 (USA, fantasy), godz. 19, Dla
niej wszystko (USA, thriller).

16 STYCZNIA

REPERTUAR KIN:

14 – 19 STYCZNIA:

r N OW Y S ĄC Z : godz. 17, MCK

13 STYCZNIA

r N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ: godz.

SOKÓŁ, sala im. Lipińskiego, XVIII Koncert Noworoczny
w wykonaniu solistów oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej; godz. 17, Miejski
Ośrodek Kultury, sala widowiskowa, koncert kolęd i pastorałek „A wczora z wieczora…
przyszła nam nowina” w wykonaniu Zespołu Regionalnego Sądeczanie i Sceny Poetyckiej Teatru Robotniczego im. B.
Barbackiego.

17 STYCZNIA
r N OW Y S ĄC Z : godz. 10, MCK
SOKÓŁ, sala im. Sichrawy, Akademia Słowa, Analiza dzieła literackiego – praca nad tekstem;
godz. 18, „Wrzątek kulturalny” – o „Wolności” będą rozmawiać o. Fabian Błaszkiewicz,
Jakub Górski, Dariusz Juraś, Andrzej Szarek.

18 STYCZNIA
r N OW Y S ĄC Z : godz. 18.30,
Miejski Ośrodek Kultury, sala kameralna, Klub Miłośników Muzyki
Progresywnej – koncert na dużym
ekranie – Pink Floyd „P.U.L.S.E”
z 1994 r.

r L I M A N OWA : KLAPS: godz.
17, Weekend (Polska, komedia
kryminalna);

r K R Y N I C A – Z D R Ó J : JAWORZYNA: godz. 12, 14.15, 18.45, 21,
Weekend (Polska, komedia kryminalna), godz. 16.30, Opowieści z Narnii: Podróż wędrowca do
Świtu” 3D;

r N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ:
godz. 14, 16.15, 18.30, 20.45,
Opowieści z Narni: Podróż wędrowca do Świtu (3D, USA,
przygodowy, familijny, dubbing),godz. 15.45, 18.15, 20.30,
Weekend (Polska, komedia
gangsterska), godz. 17, Na północ od Kalabrii (Polska, dokument fabularyzowany, sala studyjna), godz. 18, Amadeusz
(USA, dramat muzyczny), godz.
18.20, David chce odlecieć
(Niemcy, Austria, dokument,
sala studyjna), godz. 20.15, Soul
Kitchen (Niemcy, komedia),
godz. 21, Pogrzebany (Hiszpania, USA, thriller sensacyjny); X KROKUS: godz. 16, Artur
i Mininki 3. Dwa światy (Francja, animacja), godz. 18, Joanna (Polska, dramat, romans),

14, 16.15, (14, 17–19.01), Opowieści z Narnii: Podróż wędrowca do Świtu 3D (USA,
przygodowy, dubbing), godz.
17, David chce odlecieć (Niemcy, Austria, dokument, sala studyjna), godz. 15.30 (14–19.01),
godz. 11, 13, (dodatkowo 15–
16.01), Artur i Minimki 3. Dwa
światy (Francja, animacja, dubbing), godz. 17.15, Miód (Turcja, dramat), godz. 19.15, 21.15,
Niepowstrzymany (USA, akcja,
thriller), godz. 18.30, 21, (14,
17–19.01), Tron: Dziedzictwo 3D
(USA, akcja), godz. 18.15, Joanna (Polska, dramat historyczny), godz. 16, 20.15, Mamut (Szwecja, Dania, dramat),
godz. 18.45, (14–17, 19.01), Królestwo zwierząt (Australia, dramat, kryminalny, sala studyjna), godz. 18.45 (18.01), Chinese
Box (DKF, USA, Francja, obyczajowy), godz. 20.45, Uprowadzona Alice Creed (W. Brytania,
thriller); X KROKUS: godz. 16,
18.15, 20.30, Weekend (Polska,
komedia gangsterska); GORLICE: WIARUS: godz. 16.30, Harry Potter i insygnia śmierci cz. 1
(USA, fantasy), godz. 19, Skrzydlate świnie (Polska, komedia
obyczajowa).

WARTO OBEJRZEĆ:
C H I N E S E B OX : Akcja filmu toczy się w Hongkongu. Angielski
dziennikarz dowiaduje się, że jest
śmiertelnie chory. Postanawia poświęcić ostatnie miesiące swego
życia na filmowanie miasta, które już niebawem zostanie przejęte
przez sąsiada z kontynentu. Szuka
także bliższych kontaktów ze swą
chińską dziewczyną.

WYSTAWY:
r N OW Y S ĄC Z : X Galeria BWA
SOKÓŁ, wystawa pn. Władysław Hasior – powrót; X Dziecięca Galeria im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży, wystawa
prezentująca prace VIII wojewódzkiego przeglądu twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
pt. „Anioł”; X zabytkowe piwnice Sądeckiej Biblioteki Publicznej,
wystawa „Tak było – Nowy Sącz
2010”; śr.–nd., X Galeria Dawna Synagoga, Sądecczyzna na styku kultur i religii – wystawa stanowiąca podsumowanie projektu
Jarmark Kultur, poświęconego
różnorodności kulturowej dawnej i dzisiejszej Sądecczyzny; wt.–
nd., X Galeria Marii Ritter, Szopki
bożonarodzeniowe – pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci z terenu Sądecczyzny; wt.–nd.,
X Dom Gotycki, Malarstwo Agaty
Rościechy – wystawa prac laureatki Biennale Pasteli 2008; pn.–pt.,
X Sądecki Park Etnograficzny, Miasteczko Galicyjskie, Jak powstaje

skansen–wystawa prezentująca historię Sądeckiego Parku Etnograficznego, Skansenowskie Impresje–Dawna wieś i miasto;

r L I M A N OWA : godz. 9–14 (pon.–

pt.), 10–13 (sob.–nd.) X Muzeum
Regionalne Ziemi Limanowskiej,
wystawa „40 twórców na 40–lecie Muzeum”; X Miejska Galeria
Sztuki, „Od początku”–wystawa
prac rysunku i malarstwa Marty
Sobczak–Piętoń;

r G O R L I C E : X Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, wystawa malarstwa Franciszka Maśluszczaka i Bartosza Ślusarskiego;
Dom Polsko – Słowacki, wystawa pn. Pocztówka Orawy ze zbioru Leszka Wojtasiewicza;
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : wt.–nd.,

X Muzeum Nikifora, Za ścianą
świata–wystawa malarstwa Władysławy Iwańskiej.

WARTO WIEDZIEĆ:
r Wystawę „Władysław Hasior – powrót” można oglądać
w X Galerii BWA SOKÓŁ do 6 lutego. Spuścizna twórcy jest jednym
z najbardziej oryginalnych zjawisk
polskiej sztuki drugiej połowy XX
wieku. Jego działania artystyczne zrywały z utartymi kanonami
estetycznymi, przekraczały konwencjonalne pojmowanie „dzieła sztuki”, kreowały nowe środki wypowiedzi, zarówno w sferze
ikonograficznej, jak i w zakresie
tworzywa artystycznego.
KINGA STUDZIŃSKA
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Sport
„Dobry Tygodnik Sądecki” wybrał najlepszą dziesiątkę sportowców

Justyna i… długo,
Kto był najlepszym sportowcem minionego roku w regionie?
Każdy kibic ma na ten temat swoje zdanie. „Dobry Tygodnik
Sądecki” ma je również, dlatego publikujemy nasz subiektywny
ranking dziesięciu najlepszych sportowców. Oczywiście pierwsze
miejsce ma w nim – od dobrych kilku lat – zapewnione Justyna
Kowalczyk. Ta dominacja chyba nikomu nie przeszkadza i niech
trwa jak najdłużej, dopóki Justyna przywozi medale z imprez
różnej rangi. Układając ranking, braliśmy pod uwagę zarówno
zawodników pochodzących z naszego regionu, jak również tych
reprezentujących tutejsze kluby. Kto ma inne zdanie, niech ułoży
własny ranking i przyśle do nas (Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25 lub
redakcja@dts24.pl). Życzymy dobrej zabawy.

10. DAMIAN ZIEMIANIN
– kolarstwo
Zawodnik z Dobrej w 2010 r. zadebiutował w polskiej zawodowej grupie kolarskiej Weltour Dębica. Pierwszy sukces osiągnął na
początku sezonu w czasie uroczystego podsumowania sezonu
2009, podczas którego wręczono
nagrody i wyróżnienia dla najlepszych kolarzy Małopolski. W najbardziej prestiżowej kategorii Elita
w kolarstwie szosowym zwyciężył właśnie Damian Ziemianin.
Dla 26–letniego kolarza 2010 r. był
próbą generalną możliwości. Jego
głównym zadaniem była przede
wszystkim praca na wspólny wynik grupy, a zwłaszcza liderów
teamu Dariusza Baranowskiego
i Ukraińca Władymira Dumy. Pod
koniec roku Damian Ziemianin po
raz drugi został mistrzem Polski
w biegach po schodach. Do pokonania miał 30 pięter, czyli około
800 schodów (w katowickim biurowcu Altus). Uzyskał imponujący
czas 2,43 sek. i 2 sekundy poprawił swój wynik z ubiegłego roku.

swoich sportowych marzeń.
Na Paraolimpiadzie w Turynie
w 2006 dwukrotnie stawała na
najwyższym stopniu podium. Kapituła Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego uznała ją za najlepszego sportowca 2010 r.

8. ZYGMUNT ŁYŻNICKI
– biegi długodystansowe
Od lat specjalizuje się w biegach
długodystansowych i górskich.
Jest zawodnikiem MOK Mszana Dolna. Zdecydowanie najlepszy w Polsce na tych dystansach
w kategorii weteranów. Zajmował czołowe lokaty w biegach

9. KATARZYNA ROGOWIEC
– narciarstwo biegowe
(paraolimpijka)
Zawodniczka Startu Nowy Sącz
znowu zachwyciła. W wieku 33
lat ciągle osiąga znakomite wyniki. Tym razem została brązową
medalistkę Igrzysk Paraolimpijskich Vancouver 2010 w narciarstwie biegowym. W naszej
klasyfikacji zajmuje szczególne miejsce. Katarzyna Rogowiec
jako trzyletnie dziecko straciła obie ręce. Niepełnosprawność
nie przeszkodziła jej w spełnieniu

Rudolf Urban

FOT. WWW.SANDECJA.PL

organizowanych także poza granicami kraju. W 2010 r. zdobył
tytuł mistrza Polski weteranów
w biegu na 10 km. W sierpniu tego
roku skończy 60 lat.

7. Drużyna KTH KRYNICA
– hokej na lodzie
Hokeiści KTH Krynica w 2010 r.
powrócili do Ekstraklasy. Podopieczni trenera Josefa Dobosa
i Adama Kilara mają za sobą bardzo udany rok. W roli beniaminka
KTH aktualnie w tabeli Ekstraklasy KTH wyprzedza tylko Naprzód
Janów. W kadrze kryniczan w ciągu roku nastąpiły duże przetasowania. Najważniejsi zawodnicy, którzy w drużynie grali przez
cały rok: Łukasz Dudzik, Dawid
Kruczek, Grzegorz Myjak, Piotr
Pach, Robert Tyczyński, Robert
Brocławik, Tomasz Cieślicki, Adrian Chabior, Mateusz Dubel, Karel Horny, Marcin Zabawa, Rafał
Żołnierczyk.

6. KRZYSZTOF LIPECKI
– piłka nożna
Niekwestionowany lider Kolejarza Stróże. W pierwszym półroczu 2010 r. poprowadził swój zespół do historycznego awansu na
zaplecze Ekstraklasy. Królował

Marcin Gawron

FOT. OFICJALNA STRONA MARCINA GAWRONA

na środku pomocy, inicjował
większość akcji ofensywnych
Kolejarza. W kolejnym sezonie
(w rundzie jesiennej) zagrał we
wszystkich I–ligowych spotkaniach drużyny ze Stróż w pełnym
wymiarze czasu. Dla beniaminka
zdobył dwa gole. Pochodzi z Nowej Dęby (woj. podkarpackie)
i w wieku 29 lat osiąga najlepsze
wyniki w swojej piłkarskiej przygodzie. Oprócz Lipeckiego w Kolejarzu Stróże w 2010 r. wyróżnili się również przede wszystkim:

Michał Gryźlak, Tomasz Księżyc,
Witold Cichy i Bartłomiej Socha.

5. RUDOLF URBAN
– piłka nożna
Najlepszy piłkarz grający w klubie z naszego regionu. W Sandecji występuje na pozycji rozgrywającego. Dla 30–letniego
Słowaka pobyt w Nowym Sączu
był strzałem w dziesiątkę. Piłkarz po kilku marnych sezonach
zdążył już zapomnieć najlepsze
chwile swojej kariery (w latach
2003–2004 pięciokrotnie wystąpił w reprezentacji Słowacji,
a w 2006 r. zdobył mistrzostwo
swojego kraju z MFK Ruzemberok). W Sandecji w 2010 r. rozegrał 31 spotkań. W spotkaniach
ligowych grał od pierwszej do
ostatniej minuty. Tylko raz został zmieniony, w 89. minucie
w październikowym spotkaniu
z Wartą Poznań. Łącznie na boiskach pierwszoligowych przebywał w minionym roku przez
2789 minut. Zdobył 7 goli. Niestety pod koniec grudnia do kibiców Sandecji dotarła zła wiadomość. Urban przeszedł do innego
klubu. Lider sądeckiego zespołu
wybrał ofertę innej pierwszoligowej drużyny – Piasta Gliwice.
Warto wspomnieć jeszcze o innych zawodnikach Sandecji, którzy mięli wpływ na bardzo dobre
wyniki Sandecji w 2010 r. Są to
przede wszystkim: Dariusz Gawęcki, Marcin Makuch, Jano Frohlich, Petar Borovicanin i Arkadiusz
Aleksander.
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długo nikt
zorganizowana impreza dostarczyła sporo emocji. Paweł Kołodziej
nie zawiódł w swoim rodzinnym
mieście i w walce wieczoru wygrał
przez nokaut w 12. rundzie z Francuzem Parfaitem Amougou, zachowując pas zawodowego mistrza
świata w kategorii junior ciężkiej
federacji WBF. W listopadzie Kołodziej, pokonując Johna McClaina, zdobył tymczasowy tytuł Mistrza Państw Bałtyckich, federacji
WBF. Paweł Kołodziej ma 30 lat. Na
zawodowym ringu stoczył 27 walk.
Wszystkie skończyły się jego zwycięstwem (16 przez nokaut).

Z prywatnego
życia sportowca
Imię i nazwisko: Beata Leśnik.
Data i miejsce urodzenia: 26.04.1983 roku w Nowym Sączu.
Klub: SUPERFIGHTER Nowy Sącz.
Dyscyplina: boks i kick boksing.
Stan cywilny: mężatka.
Wykształcenie: średnie.
Przebieg kariery: m.in. brązowa medalistka mistrzostw świata w kat. 80
kg w 2005 r. – pierwsza w historii polskiego boksu medalistka mistrzostw
świata. Pięciokrotna mistrzyni Polski w boksie, złota medalistka Pucharu Świata w Kick–Boxingu Węgry 2004, srebrna medalistka Pucharu Świata
w Kick–Boxingu Włochy, brąz mistrzostw Europy Azerbejdżan 2010.
Ulubiona obok uprawianej dyscyplina: koszykówka.
Film, który zapamiętałam: lubię horrory.
Najchętniej jadam: spaghetti.
Z przyjemnością pijam: dużo kawy.
W wolnych chwilach: spacery z rodziną.
Muzyką, której słucham: wszystkiego po troszeczkę, więc najczęściej włączam radio.
Ideał sportowca: Tomasz Adamek.
Sportowy sukces: mistrzostwo Europy w boksie 2006.
Największa porażka: każda walka przegrana słusznie lub nie, ale gdyby nie
było porażek ten sport by nie istniał. Każda, porażka czegoś uczy choć wolę
wygrywać.
Marzenie: występ na Olimpiadzie 2012.
(MAK)

1. JUSTYNA KOWALCZYK
– biegi narciarskie
Powitanie Justyny Kowalczyk w Kasinie
4. MARCIN GAWRON
– tenis ziemny
Jest ciągle jedną z największych
nadziei polskiego tenisa ziemnego. W 2006 r. w wieku 18 lat dotarł
do finału juniorskiego Wimbledonu. Jako junior nie miał sobie równych na arenie krajowej. W latach
2007 i 2008 zdobywał również mistrzostwo Polski seniorów. Triumfował także w grze mieszanej w 2007
i 2009 r. Najwyżej w karierze notowany był na 275. miejscu w rankingu
ATP. W 2010 r., reprezentując barwy
Tuan Club Piaseczno, po raz trzeci został mistrzem Polski w singlu.

3. BANK BPS MUSZYNIANKA
FAKRO MUSZYNA
– siatkówka kobiet
Wprawdzie w 2010 r. Muszynianka nie obroniła tytułu mistrzowskiego, ale drugie miejsce w kraju
jest sporym osiągnięciem. Wcześniej przez dwa sezony drużyna
z Muszyny zwyciężała w krajowych
rozgrywkach. W kadrze zespołu
są zawodniczki należące do ścisłej
czołówki polskiej siatkówki. Przynajmniej kilka z nich mogłoby zająć miejsce w pierwszej dziesiątce
naszego notowania. Dlatego trzecie miejsce proponujemy dla całego
zespołu. Trener Bogdan Serwiński
zbudował drużynę w oparciu o zawodniczki pochodzące z różnych
stron Polski. Do dyspozycji ma siatkarki występujące w reprezentacji
kraju. Bogdan Serwiński to jedna
z najważniejszych postaci w sporcie naszego regionu. Urodzony

FOT. KUBA TOPORKIEWICZ

w Krynicy szkoleniowiec od ponad dwudziestu lat związany jest
z Muszynianką. Przez ten czas wywalczył trzy tytuły mistrza Polski
(pierwszy w 2006 r.) i jeden wicemistrzowski. W 2010 r. Muszynianka udanie zaprezentowała się
w Lidze Mistrzyń. Odpadła dopiero w I rundzie play off w dwumeczu z włoskim Volley Bergamo. Po
czterech kolejkach fazy grupowej
obecnej edycji Ligi Mistrzyń Muszynianka ma na swoim koncie dwa
zwycięstwa (dwukrotnie nad Crvena Zvezda Belgrad) i dwie porażki
(Zarieczie Odincowo i VakifGunes
Stambuł). W majowym finale play
off o mistrzostwo Polski przegrały BKS Aluprofem Bielsko – Biała.
Skład drużyny, która w 2010 r.
zdobyła wicemistrzostwo: Izabela Bełcik, Mariola Zenik, Aleksandra Jagiełło, Joanna Mirek, Anna
Witczak, Dorota Pykosz, Elżbieta Skowrońska, Agnieszka Bednarek, Marta Solipiwko, Agnieszka
Śrutowska, Sylwia Pycia, Izabela
Żebrowska.

2. PAWEŁ KOŁODZIEJ
– boks
Mistrz świata w boksie zawodowym
wagi junior ciężka. W profesjonalnym ringu zadebiutował sześć lat
temu. Mistrzostwo świata zdobył
w 2009 r. (federacja IBC). W marcu ub. roku zdobył mistrzowski pas
federacji WBF pokonując Anglika
Marka Krence. Trzy miesiące później obronił tytuł. Wielka Gala Boksu Zawodowego odbyła się wówczas
w Krynicy–Zdroju. Fantastycznie

Co do pierwszego miejsca nikt nie
może mieć najmniejszych wątpliwości. Mieszkająca w Kasinie Wielkiej zawodniczka jest zdecydowaną
faworytką we wszystkich ogólnopolskich plebiscytach na najlepszego sportowca naszego kraju. Nie
będzie więc wielkiego zaskoczenia jeśli to jej przyzna się prymat
w naszym regionie. Justyna Kowlaczyk w 2010 r. przeszła do historii. Przekroczyła barierę, która od wielu lat była nieosiągalna
dla polskich sportowców. Jej starty
na Igrzyskach Olimpijskich przyniosły nam sporo radości. Osiągnięty wynik nie był jakąś niespodzianką. Kowalczyk była bowiem
faworytką do złota i to niejednego. Do Kanady przyjechała przecież jako aktualna mistrzyni świata.
Rok wcześniej zdobyła Kryształową
Kulę, pewnie zwyciężając w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Również w kolejnej edycji PŚ
radziła sobie znakomicie, liderując w całej stawce. Na Igrzyskach
Olimpijskich w Vancouver 2010 Justyna Kowalczyk zdobyła trzy medale: złoty, srebrny i brązowy. Jest
dopiero drugim sportowcem z Polski, który może pochwalić się złotym medalem zimowych Igrzysk
Olimpijskich (wcześniej dokonał
tego Wojciech Fortuna w skokach
narciarskich w 1972 r.). Poza tym
jako pierwszy sportowiec z naszego kraju wywalczyła aż trzy medale
na jednych zimowych igrzyskach.
W 2010 r. zawodniczka z Kasiny
Wielkiej po raz drugi z rzędu wygrała Puchar Świata. W listopadzie
Kowalczyk rozpoczęła kolejny sezon. Rok 2010 zakończyła jako jego
wiceliderka.
JACEK BUGAJSKI

Beata Leśnik na górze

FOT. ARCHIWUM BEATY LEŚNIK

Sandecja już trenuje
W poniedziałek piłkarze Sandecji Nowy Sącz rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. Nowy szkoleniowiwec Mariusz Kuras, który zastąpił Dariusza Wojtowicza, miał do dyspozycji 30 zawodników.
Asystentem trenera Kurasa został Piotr Bania, natomiast bramkarzami zajmować się będzie Sławomir Olszewski. Po raz pierwszy z zespołem trenował Słowak Lukas Janic pozyskany z Korony Kielce. Ćwiczył
również Marcin Woźniak (ostatnio Pogoń Szczecin), który jest jeszcze testowany.
Najbliższe zgrupowanie Sandecji rozpocznie się 20 stycznia w Zakopanem, a drugie planowane jest na luty w Gutowie Małym. Pod Tatrami sądeczanie zmierzą się z Rozwojem Katowice i Wartą Poznań. W
Gutowie z Dolcanem Ząbki i Wisłą Płock. Drużyna ma zakontraktowane jeszcze kilka kolejnych spotkań m.in. z Niecieczą, Stalą Rzeszów,
Okocimskim Brzesko i Resovią.
(KAN)
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Na koniec tygodnia

Rodzina ponad wszystko Piękna Kasia

bez makijażu

N I E DY S K R E C J E . Jerzy Gwiżdż,
wiceprezydent Nowego Sącza, po
raz kolejny odsłania rąbek tajemnicy swojego życia prywatnego. Najpierw podarował sądeczanom tomik własnych wierszy, teraz na
popularnym portalu społecznościowym Facebook.com pokazuje swoją rodzinę. Na zdjęciach zamieszczonych w jego profilu można
zobaczyć, jak bawi się z wnuczkami, spędza czas z żoną, córkami
i zięciami.
– Rodzina jest dla mnie najważniejsza. Tak zostałem wychowany przez moich rodziców – podkreśla Jerzy Gwiżdż w rozmowie
z DTS. – Nie wyobrażam sobie,
żeby praca miała przeszkodzić mi
w spędzaniu czasu z najbliższymi. Chciałbym nawet mieć dzieci i wnuki cały czas przy sobie,
bo one odmładzają i odstresowują – wyznaje.
Wiceprezydent jest ojcem
trzech dorosłych już córek i dziadkiem siedmiu wnuczek. Najmłodsza ma dziś niewiele ponad pół
roku, a najstarsza obchodzić będzie w tym roku ósme urodziny.
Jerzy Gwiżdż przyznaje, że dziewczynki są jego oczkiem w głowie,
a sam o sobie mówi „dobry dziadek” i nie ukrywa, że uwielbia je
rozpieszczać.
– Denerwuje mnie, gdy córki
i zięciowie zabraniają dzieciom
zjeść czekoladkę, bo za chwilę
ma być obiad. Skoro dziecko ma
ochotę, to dlaczego mu się odmawia – wykłada swoją teorię

Ś W I ATOW E Ż YC I E . Zwycięstwo to nie zawsze powód do radości – szczególnie gdy widzi się własną twarz wśród najbrzydszych zdjęć
polskich gwiazd 2010.

wychowawczą. – Dlatego rodzina mówi: „niestety, dziadek rozpieszcza wnuczki”. Ja temu wcale
nie zaprzeczam, ale nie uważam,
że jest w tym cokolwiek złego.

W końcu dobry dziadek zawsze
ma w kieszeni dla dużego wnuka czekoladkę, a dla małego – dobrą papkę.
(TASS)

Taki ranking przygotował popularny portal plotkarski, wyszukując fotografie, o których celebrytki z pewnością wolałyby zapomnieć. Pierwsze
miejsce zajęło zdjęcie Joanny Liszowskiej z najgłupszą miną, jaką tylko mogła zrobić, drugie – Patrycji Kazadi,
której w czasie występu w programie
„Taniec z Gwiazdami” podniosła się
spódniczka, odsłaniając cellulit i raczej
niezbyt kuszącą bieliznę. Zaś na trzecim miejscu uplasowała się nasza sądeczanka Kasia Zielińska (31 l.), którą
niedawno przyłapano bez makijażu.
Feralną fotkę zrobiono, gdy popularna aktorka wybrała się na zakupy do warszawskiej drogerii. Zawsze
elegancka i zadbana, słynąca z zamiłowania do ekskluzywnych kosmetyków i dodatków, tym razem wyszła z domu bez poprawiania natury,
w moherowej czapie na głowie i ciuchach, które z pewnością przyprawiłyby o zawał jej ulubionych projektantów mody.
Jak donosi popularny portal o celebrytach, Kasia skierowała swoje kroki
prosto do drogerii – złośliwi twierdzą,
że po kosmetyki kolorowe. Po wyjściu ze sklepu wnikliwie studiowała rachunek za zawartość wypchanej
po brzegi torby, po czym schowała się za rogiem jednego z budynków

i oddała się bez reszty konsumpcji jogurtu prosto z opakowania.
Wszystko to uwiecznił swoim
obiektywem paparazzi i już następnego dnia prasa pisała „Szok! Zielińska na co dzień nie jest tak wymuskana jak na szklanym ekranie!”,
„Zielińska bez makijażu, chłepcząca
jogurt prosto z pudełka – takie wpadki rzadko zdarzają się pięknym kobietom!”, „To nie do wiary! Aktorka pokazała się publicznie bez tapety
i butelki lakieru na włosach”.
Zielińska natomiast zareagowała
dopiero, gdy w Internecie pojawił się
ranking z feralnym zdjęciem, i w odpowiedzi na złośliwe docinki zamieściła na swoim blogu serię fotografii
z zimowego urlopu na Bali. Można ją
na nich zobaczyć bez tapety i butelki
lakieru na włosach, ale za to w bikini
i czułych objęciach swojego ukochanego Wojtka.
(TASS)

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

SMS
Radni się kłócą
Myliłby się ten, kto myśli, że spory i waśnie radnych to wynalazek współczesnych czasów. Nic bardziej błędnego. Fatalne zachowanie miejskich rajców w Nowym Sączu zdarzały się grubo wcześniej. O tym, że posiedzenia Rady Miasta to nie był Wersal, świadczy
m.in. fakt, iż pierwszy prezydent miasta Julian Gutowski zrezygnował z urzędu w styczniu 1870 r., ponieważ został obrażony przez
radnych. Na tym problem się nie skończył, bowiem ta sama rada
na sześciu kolejnych posiedzeniach nie mogła wybrać jego następcy z powodu nieobecności większości radnych. Dopiero na siódmej
z rzędu sesji udało się powołać nowego burmistrza – Onufrego Prusa–Trembeckiego. Ktoś potrafi sobie wyobrazić dzisiaj taką sytuację? Prezydent rezygnuje, bo mu radni nawrzucali!

W sprawie toalety
Sądeckie pisuary miejskie mają 113 lat. Właśnie możemy świętować kolejną rocznicę ich zainstalowania w Nowym Sączu, kiedy to
siusianie na ulicach miasta musiało być już problemem mocno dokuczliwym. W styczniu 1898 r. rada miejska na wniosek dr. Sterkowicza postanowiła zlecić budowę pisuarów publicznych. Miały być
one rozlokowane w różnych częściach miasta, a koszt budowy zamknąć się kwotą 600 zł reńskich. Oczywiście te oryginalne urządzenia z 1898 r. już nie istnieją, a ich następców w miejscach publicznych ciągle jest jakby trochę za mało.
(KCH)

