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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Duża porcja Ameryki
Lubicie słuchać w radiowej Trójce Marka
Wałkuskiego, amerykańskiego korespondenta PR? Wiemy, że lubicie, bo lubi każdy,
kto potrafi pokręcić gałką radioodbiornika tak skutecznie, żeby trafić na tę częstotliwość i najczęściej nie zmienia jej już
do końca życia. Osobliwą ucztą dla miłośników radia są piątkowe korespondencje
z USA, a w zasadzie dialogi Kuby Strzyczkowskiego z Markiem Wałkuskim właśnie,
z wisienką na torcie, w postaci opowieści
o jakimś zazwyczaj nieudanym – z kuriozalnych powodów – napadzie na bank.
Ot, Ameryka.
Kto lubi Wałkuskiego słuchać, nie może
przegapić okazji, by radiowca poczytać,
w jego drugiej książce zza oceanu „Ameryka po kawałku”. O czym jest ta książka
pokrojona na kaWałki? Generalnie i w dużym skrócie o tym, „dlaczego ludziom
w jest dobrze w Stanach Zjednoczony
i dlaczego nie wyobrażają sobie życia
w innym kraju?”. Pewnie dlatego, że ich
kraj jest inny niż większość tych, które znamy. A jeśli Ameryki nie znamy za

A TO CIEKAWE

Bona ma twarz sądeczanki
A TO C I E K AW E . Anna Knybel z Nowego Sącza okazała się idealna
do roli królowej Bony, której prawdziwą: piękną i kobiecą twarz odkrywa w swojej książce „Damy złotego
wieku” Kamil Janicki. Z kolei sądecka Fundacja Nomina Rosae odtworzyła suknię z ryciny, przedstawiającej młodą Sworzę.
Historyk Kamil Janicki postawił
sobie za cel udowodnić, że pochodząca z Włoch żona Zygmunta Starego wcale nie była brzydką,
chłodną kobietą. – Kiedy zacząłem
pracę nad swoją ostatnią książką,
„Damami złotego wieku”, wydawało mi się kluczowe pokazanie,
jak naprawdę wyglądały te kobiety – Bona Sforza, Barbara Radziwiłłówna, Anna Jagiellonka.
Na temat ich wszystkich funkcjonują wyobrażenia mające niewiele wspólnego z rzeczywistością
– mówi Janicki. – Wybór fundacji
Nomina Rosae nie był w żadnym
razie przypadkowy. Zespół kierowany przez Marię Molendę to jedni z najlepszych w Polsce specjalistów w dziedzinie rekonstrukcji
strojów historycznych. Jednocześnie pani prezes to naukowiec
specjalizujący się właśnie w polskiej modzie epoki renesansu.

dobrze, to wybierzmy
się w podróż po niej
z Markiem Wałkuskim,
który po USA chadza
swoimi ścieżkami. No więc co zajmuje
Wałkuskiego? Rzeczy różne. Np. to dlaczego w Ameryce wszystko musi być
największe – od porcji podanej w barze na talerzu, przez samochody, wieżowce, po domy (przepraszam) jednorodzinne itd. Albo dlaczego wspomniane
domy niemal nigdy nie są – w przeciwieństwie do naszych – odgrodzone od świata płotem? Dlaczego Amerykanie kochają garażowe–podwórkowe wyprzedaże,
gdzie pośród nieprzebranych stert nikomu niepotrzebnych gratów można za
grosze wyłowić prawdziwe perełki. O jakich dziwnych porach czynne są amerykańskie sklepy? Dlaczego cała Ameryka ogląda Super Bowl, którego my po tej
stronie oceanu kompletnie nie rozumiemy? Wymieniać jeszcze? Po więcej odsyłam do książki Wałkuskiego.
(ICZ)

Marek Wałkuski, Ameryka po kawałku,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2014, s. 271
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Inspiracją dla wykonania fotografii
Bony był jej słynny drzeworytniczy
wizerunek wykonany zapewne we
Włoszech, jeszcze przed zaślubinami
z królem Zygmuntem I.

Rolę Bony powierzono mieszkającej
w Nowym Sączu Annie Knybel

Inspiracją dla wykonania fotografii Bony był jej słynny drzeworytniczy wizerunek, wykonany zapewne we Włoszech, jeszcze
przed zaślubinami z królem Zygmuntem I.
– Stworzenie na potrzeby
książki Kamila Janickiego tego
„ożywionego” wizerunku królowej było dla nas dużą przyjemnością, a równocześnie – z uwagi
na świadomość bogactwa kreacji

Bony – dużym wyzwaniem. Podeszliśmy więc do tego zadania plastycznie i niejako „namalowaliśmy” suknię królowej – mówi dr
Maria Molenda z Nomina Rosae.
Udział Nomina Rosae w projekcie to niejedyny sądecki akcent.
W Nowym Sączu mieszka bowiem
Anna Knybel, modelka, której powierzono rolę królowej Polski.
(ES)
Więcej na dts24.pl
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T Y L KO U N A S . Józef Oleksy w ostatnim swoim wywiadzie
dla „Rzeczpospolitej” zapowiedział,
że nagrał własną mowę pogrzebową.
Na Powązkach głos byłego premiera nie zabrzmiał, ale nasza redakcja
dysponuje innym zaskakującym materiałem. Ta rozmowa nigdy nie trafiła do mediów. Dziś, po śmierci Józefa
Oleksego, Jerzy Wideł, redaktor senior
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”,
ujawnia na naszych łamach autoryzowany wywiad, który przeprowadził – z byłym już wtedy premierem
– dokładnie 19 lat temu.

Pośmiertny wywiad: Jak oskarżono
J. Oleksego o szpiegostwo
Jeszcze nie przeczytałem
Białej Księgi...
R O Z M OWA z JÓZEFEM OLEKSYM,
byłym premierem RP

rozmówców z tamtymi agentami.
To Zacharski i Izgórski o mnie mówią i naprowadzają rosyjskich rozmówców na moje nazwisko z ogromną nachalnością i natarczywością. Nie
trzeba być zbyt wnikliwym czytelnikiem Księgi, by odczytać tę natarczywość w prowadzeniu rozmów według z góry założonej tezy.
– Skąd Pan o tym wie, skoro nie zapoznał się z Białą Księgą?
– Nie jest tak do końca, bo jednak z pewnymi fragmentami można się było zapoznać. I to mam za
sobą. Otóż na przykład na stronie
447. w punkcie 5. jest wyraźne udokumentowanie politycznych intencji tej prowokacji. Wszyscy zwracają
uwagę na pogardę, z jaką oficerowie
prowadzący tzw. „Sprawę Oleksego“
odnoszą się do władz Rzeczpospolitej. Wulgarne przekleństwa i nonszalancja wobec mnie, jako przedstawiciela tej władzy, dotykają także
innych osób publicznych wymienionych w księdze. To bardzo niepokojący objaw. Oficerowie polskich
służb specjalnych, wykonujący zadania służbowe, nie mogą czynić tego
z motywacją osobistą, pogardą i nienawiścią wobec służb państwowych.
– Z czego to mogło wynikać?
– Być może wynikało to z demonstrowanego zauroczenia Andrzejem
Milczanowskim, jako szefem resortu
i sprowadzeniem autorytetu Państwa

i chęci podporządkowania
się do tej jednej
osoby. Przyszli generałowie i pułkownicy
tak się zafascynowali swoim ministrem, tak
go umiłowali wręcz, że przedłożone
im z góry tezy na mój temat prowadzili do jednego celu: udowodnienia
szpiegostwa. Mimo takiej determinacji nie udało im się to, czego dowiodło śledztwo, oraz co dokumentuje Biała Księga.
– Komu wydanie Białej Księgi może
zaszkodzić?
– Szkody już się stały. Biała Księga dokumentuje kompromitację autorów, bo nikogo nie wolno oskarżać publicznie, nie mogąc potem tego
udowodnić.
– Czy pozwie Pan do sądu byłego szefa
MSW Andrzeja Milczanowskiego?
– Nie chcę odpowiadać na takie
pytanie, chociaż rozważam od dawna
takie posunięcie. Celem Milczanowskiego nie było wszak zniszczenie
mnie jako szefa rządu i przedstawiciela lewicy. Jego celem było także zniszczenie mnie jako człowieka,
również mojej najbliższej rodziny. Chcę z całą dobitnością jeszcze
raz podkreślić, że nie była to sprawa między Milczanowskim a Oleksym, ale pomiędzy Milczanowskim

– Kiedy w grudniu 1995 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski oskarżył publicznie śp. premiera Józefa
Oleksego o szpiegostwo, ten podał
się do dymisji. „Express Wieczorny“ (popołudniówka, bardzo popularny wówczas dziennik) zwrócił się
do mnie o przeprowadzenie z byłym
premierem wywiadu – wyjaśnia tytułem wstępu Jerzy Wideł. – Ukazała się bowiem na początku roku 1996
tak zwana Biała Księga na temat
rzekomego szpiegostwa Oleksego.
Wywiad przeprowadziłem z Józefem
Oleksym w lutym 1996 r. w Nowym
Sączu. Niestety z powodów znanych
tylko redakcji „EW“ rozmowa nigdy
się nie ukazała.
Może to i lepiej, że wówczas ten
wywiad nie trafił do druku. Dzięki
temu dzisiaj, kilka dni po pogrzebie Józefa Oleksego, możemy go potraktować, jak tę nienagraną mowę
pogrzebową. Poniżej publikujemy
ten wywiad jako ważną część historii Polski.

– W miniony czwartek w niektórych
warszawskich księgarniach pojawiła się
w sprzedaży Biała Księga, zawierająca
464 strony akt w sprawie domniemanego szpiegostwa Józefa Oleksego na rzecz
radzieckiego, a następnie rosyjskiego
wywiadu. Czy już Pan posiada „Księgę“,
której jest również głównym bohaterem?
– Tak, mam, ale się z jej zawartością jeszcze nie w pełni zapoznałem.
– Brak czasu, czy niechęć
do przeczytania?
– Brak czasu, ale przyznam też
szczerze, że ta lektura nie sprawia mi
przyjemności.
– ?...
– Jak wiadomo, fragmenty były
już w mediach prezentowane i zrobiło to określone wrażenie. Ministrowie Kubicki i Siemiątkowski wiedzą
zapewne, co oznacza treść tej księgi
z punktu widzenia zła, które zostało
uczynione mnie i Polsce.
– Jak Pan skomentuje jednak fakt,
że w wypowiedziach radzieckich byłych
oficerów wywiadu kilkakrotnie pojawia
się Pańskie nazwisko?
– To, na co zwróciłem szczególną uwagę, to fakt, że pojawia się ono,
ale najczęściej na ustach polskich

R O Z M OWA z MARKIEM WÓJCIKIEM,
wiceministrem administracji i cyfryzacji, sądeczaninem

Nie czekajmy, aż coś się samo stanie

– Zacznijmy od krótkiego sprawdzianu:
ilu sądeczan przed Panem piastowało
ministerialne funkcje?
– Trzech, ale wszystkich nazwisk
nie pamiętam.
– To podpowiem Panu: Bronisław Pieracki, Józef Oleksy i Andrzej Chronowski.
Było również trzech wiceministrów: Kazimierz Górski, Kazimierz Pieracki i Małgorzata Okońska. Pan jest zatem siódmym w historii ministrem z sądeckim
rodowodem. Dla przykładu Kazimierz
Pieracki, brat Bronisława był ministrem…
– Chyba edukacji.
– Ciepło, ale wówczas resort ten nosił nazwę „oświecenia publicznego”. Czy
minister Pieracki był w stanie sobie wyobrazić, że kilka pokoleń później inny
sądeczanin będzie pracował w ministerstwie cyfryzacji. Dla niego „cyfryzacja” brzmiałaby pewnie jeszcze bardziej
egzotycznie, jak dla nas „oświecenie
publiczne”.
– Świat zmienia się niezwykle
dynamicznie, więc czasami myślę,
że co prawda powinniśmy planować w wieloletniej perspektywie, ale
ktoś, kto chciałby namalować świat
za 20–30 lat, musiałby mieć sporą
wyobraźnię. Bardzo podoba mi się
przywołane tu „oświecenie publiczne”, warto by je przywrócić do powszechnego obiegu, bo ono niosło
w sobie pewną wartość.
– A Pan był w stanie np. dziesięć lat
temu wyobrazić sobie, że tak szybko
powstanie ministerstwo cyfryzacji?

– Można było sobie wyobrazić
powstanie takiego resortu, bowiem
Polska idzie drogą, po której inni
już przeszli. Wystarczy przyglądać
się tym krajom, które w budowaniu demokracji czy rozwoju gospodarczym są nieco lepsze od nas i obserwować te zjawiska, które dla nich
są codziennością, a do nas jeszcze nie
dotarły. Dotrą (…) Tempo zmian cywilizacyjnych jest nieprawdopodobnie duże, dlatego tak ważne jest, żeby
m.in. Sądecczyzna czerpała pełnymi garściami z tych nowych technologii. To ważne, żeby sieć szerokopasmowa trafiała wszędzie, gdzie
tylko można, żeby te punkty węzłowe, które są w tej chwili budowane
w gminach nie były końcem tej sieci, a tylko przystankiem po drodze.
– Jak się zostaje ministrem? Dzwoni telefon z propozycją i już?
– Moja ścieżka kariery jest nietypowa, dlatego nie mogę mówić
o niej, jako o standardzie. Po pierwsze nie jestem członkiem żadnej
partii politycznej. Jestem ekspertem, który od wielu lat działa w samorządzie terytorialnym, pełniąc
w nim przeróżne funkcje. Kooperuję również z uczelniami, piszę książki, współpracuję z organizacjami pozarządowymi, więc z różnych stron
patrzę na ten świat. Co ważne, sporo czasu poświęcam na kontakty
z ludźmi. Mówię o tym, bo w ministerstwie nie mam reprezentować

siebie, ale środowisko ludzi pracujących w samorządach (…)
– Chce Pan powiedzieć, że odwiedził
wszystkie powiaty, a może i wszystkie
gminy w Polsce?
– Nie, ale mogę powiedzieć,
że w najsłabszym pod względem
podróży po Polsce roku przejechałem
samochodem 85 tys. kilometrów.
A były w mojej pracy lata zdecydowanie lepsze pod tym względem.
Rzeczywiście znam dobrze tę Polskę samorządową i to może był mój
ważny atut dla pani premier Kopacz,
dla pana ministra Halickiego. Minister faktycznie skontaktował się
ze mną i złożył propozycję. Dodam,
że nie jestem człowiekiem pokornym i jeśli się zgodziłem, to dlatego,
że chciałbym coś po sobie pozostawić. Dlatego umówiliśmy się z ministrem, że działalność operacyjna
i administrowanie to jedno, ale próba
ucieczki do przodu, próba nie przyjmowania życia takim, jakie jest, ale
chęć kształtowania życia samorządu
terytorialnego, to jest coś, co mnie
bardzo interesuje. Dlatego z radością przyjąłem propozycję współpracy od ministra Halickiego i podoba
mi się jego podejście do funkcjonowania administracji oraz samorządu
terytorialnego.
– Zanim został Pan ministrem, już blisko
dwadzieścia lat temu, brał Pan udział
w przywracaniu powiatów na mapę
administracyjną Polski. Młodszym

Czytelnikom przypomnijmy, że to w Nowym Sączu testowano powiat pilotażowy pod obco brzmiącą nazwą: Miejska
Strefa Usług Publicznych. Eksperyment
rodził się w bólach, ale Sądecczyzna
wzięła na siebie przetestowanie przywrócenia powiatów.
– A ja bardzo mile wspominam
tamten czas i bardzo nisko kłaniam
się tym wszystkim, którzy z nami
wówczas współpracowali. Mam
zresztą kolejną ofertę dla Sądecczyzny. Zróbmy tutaj następny pilotaż
samorządowy, przetestujmy pewne
rozwiązanie, a jeśli się sprawdzi, zastosujemy je, jako rozwiązanie systemowe w całym kraju. Dam przykład:
samorządowy podatek od osób fizycznych, samorządowy PIT. Mieszkańcy pytani, co się dzieje z ich podatkami, nie do końca wiedzą, jaki
jest dalszy los tych pieniędzy. Te podziały na budżet gminy i budżet centralny nie są dla nich do końca jasne.
Chodzi o to, żeby związać podatek dochodowy z samorządem, żeby
to nie był udział w podatku, tylko
żeby to był dochód własny samorządu. To nie będzie łatwe, będzie wymagało wielu analiz finansowych,
dlatego wydaje się zasadnym przeprowadzić to, jako pilotaż w kilku samorządach różnych kategorii np. na Sądecczyźnie. To byłaby
wspaniała promocja naszego regionu i będę zachęcał do tego lokalnych
decydentów.
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a urzędem państwa – urzędem premiera. I w tym układzie nie jest
to moja prywatna sprawa. Zaś ludzie, którzy ten dramat przygotowali, otrzymali w nagrodę generalskie szlify, i to nie czekając
czy ich dzieło się dokona, czy
nie. Otrzymali nagrodę za
kompromitującą nasze państwo sprawę.
– Biała Księga już się pojawiła w Warszawie. W najbliższych dniach będzie sprzedawana
w reszcie kraju. Czy ma Pan, jako jej
bohater, wskazówki, głosy dla przyszłych
czytelników?
– Mój Boże! Jedni ją będą czytać,
by utwierdzić się w mojej niewinności i na to znajdą niezbite dowody,
drudzy będą być może doszukiwać
się wątków sensacyjno–kryminalnych, inni zaś, zwłaszcza moi wrogowie, w swoim zacietrzewieniu politycznym wyszukają sobie zapewne
fragmenty, które pozwolą im twierdzić, że nadal mają rację. Prokuratura wojskowa badała przez cztery
miesiące bardzo wnikliwie tę sprawę i orzekła, że żadnych dowodów
przeciwko mnie nie znalazła.
– Czy kiedyś przeczyta Pan w całości
Białą Księgę?
– Jak dotąd nie mogłem się w nią
wczytać. Kiedy się to stanie? Nie
wiem. Nie jest to dla mnie najciekawsza i najpilniejsza lektura. Ale wiem,
że muszę to uczynić, choćby po to,
by dokładniej widzieć, jak kto będzie
próbował pokazywać różne fragmenty. Pamiętajmy, że w części komentowanej poddawano w wątpliwość Białą Księgę, zanim się ukazała.
Rozmawiał JERZY WIDEŁ

– Czemu ma służyć takie rozwiązanie?
– Temu, aby zagwarantować bezpieczeństwo finansowe samorządów
w połowie lat 20. tego wieku, kiedy
ze względu na demografię będziemy
mieli do czynienia z zupełnie inną
sytuacją społeczno–gospodarczą niż
obecnie. Ale także dlatego, że Polska
będzie miała też inne relacje z Unią
Europejską, środków unijnych nie
będzie tyle, co teraz. Już musimy się
uczy żyć bez tak dużych pieniędzy
europejskich. Samorząd powinien
być kreatorem rozwoju. Rząd sam
nie zbuduje przyszłości kraju, to samorządy terytorialne powinny mieć
silne instrumenty budowania modelu państwa, które będzie w stanie
konkurować nie tylko w Europie.
To dzisiaj spore wyzwanie. To jedno
z moich zadań – nakreślić model samorządu, jaki będzie funkcjonował
za lat naście, a potem przygotować
narzędzia, które pozwolą na osiągnięcie takiego modelu. Moim zdaniem nie możemy czekać. Są tacy,
którzy uważają, że kiedy się rano budzą, to nie wypada nie żyć, ale jest
zdecydowanie lepiej, jeśli wiemy,
czego chcemy. Dlatego nie czekajmy,
aż coś się samo stanie, sami kreujmy
rzeczywistość, sami próbujmy budować rozwój naszych małych i większych wspólnot.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Wykorzystano fragmenty wywiadu dla
Regionalnej Telewizji w Nowym Sączu.
Całą rozmowę z ministrem Markiem
Wójcikiem można oglądać na:
http://www.tv.rtk.pl/
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orzekł:
Rodziny zmarłych płacą Sąd
przywłaszczyła
mi dobrowolnie
sobie pieniądze
I N T E R W E N C J A DT S 24. P L . „Zostałem wciągnięty w zagrywki z zakładami pogrzebowymi” – napisał w oświadczeniu Jan P., pracownik
prosektorium przy sądeckim szpitalu. Osoby, które twierdzą, że pobierał od rodzin odbierających zwłoki
jakiekolwiek opłaty, nazywa kłamcami. Tymczasem do redakcji zwracają się kolejni mieszkańcy, od których miał żądać pieniędzy za ubranie
i wydanie ciał zmarłych.
Już po pierwszej publikacji na temat opłat w sądeckim prosektorium odebraliśmy dziesiątki telefonów. Nasi Czytelnicy przedstawiali
praktycznie ten sam scenariusz:
pracownik miał żądać od nich
opłaty za ubranie i wydanie zwłok,
nie dając żadnego rachunku czy
faktury.
Koszt ubrania zwłok powinien
być odliczony od opłaty pobieranej przez firmy pogrzebowe. Tak
jednak się nie dzieje, choć nasi informatorzy zastrzegali, że w kilku zakładach byli uprzedzani,
że zwłoki muszą być ubrane odpłatnie w prosektorium. Brak faktury czy rachunku uniemożliwia
również wliczenie opłaty pobranej
przez pracownika prosektorium
do kosztów pochówku, przedstawianych przez rodzinę zmarłego w ZUS. Kilka lat temu P. miał
wziąć również pieniądze za sekcję
zwłok, zleconą przez prokuraturę, od kobiety, której mąż popełnił samobójstwo.

***
Na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu jest tylko jeden cennik związany z prosektorium, gdzie wykazane
są opłaty za przeprowadzenie sekcji
zwłok i pozostawienie ciała zmarłego na okres dłuższy niż trzy dni. Nie
ma żadnej wzmianki o jakichkolwiek dodatkowych opłatach.
W prosektorium pracuje tylko jeden człowiek. W rozmowie
z dts24.pl stwierdził: – Rodziny
płacą dobrowolnie, ja żadnych
opłat nie żądam. Płacą, jak chcą,
żeby wszystko się odbyło godnie
i lepiej…
Pieniądze mają zasilać prywatną kieszeń pracownika. Osoby,
które twierdzą, że pobierał od rodzin odbierających zwłoki jakiekolwiek opłaty, nazwał kłamcami. Jego pewność siebie skończyła
się w chwili, gdy wyjaśniliśmy,
że w tym wypadku wszyscy, którzy poczują się oszukani i naciągnięci mają prawo poinformować
o procederze prokuraturę. Rozłączył się i przez kolejne kilkadziesiąt minut nie odbierał telefonu.
Nie chciał się również przedstawić. Jego personalia podano nam
dopiero w sekretariacie szpitala. Gdy jeszcze raz poprosiliśmy
o komentarz dyrekcję placówki,

w odpowiedzi otrzymaliśmy również oświadczenie Jana P., w którym czytamy m.in.: „[…] Oświadczam, że zostałem wciągnięty
w zagrywki z zakładami pogrzebowymi [...]. Wszelkie informacje odnośnie płatności są wymuszane od ludzi przez Zakłady
Pogrzebowe.”

***
Tymczasem do redakcji nadal
dzwonią i przychodzą Czytelnicy,
opowiadając, co ich spotkało w sądeckim prosektorium. – Od nas
pracownik zażądał w sierpniu
2013 roku 100 złotych. Nawet zapytałam go o rachunek, ale nic
nie odpowiedział, tylko obrócił się
na pięcie i poszedł. A ja z rodzeń-

by proceder przez tyle lat odbywał
się bez wiedzy zarządu placówki.
– Przecież bliscy i znajomi pracowników też umierają…
Dyrektor sądeckiego szpitala Artur Puszko przytacza Regulamin Organizacyjny Opłat i internetowej zakładki "Informacje
dla Pacjent". Sugeruje również,
że redakcja dts24.pl powinna zainteresować sprawą odpowiednie
instytucje.

***
Dla porównania sprawdziliśmy,
jak wygląda sytuacja w prosektorium w Szpitalu im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju. – My ten temat rozwiązaliśmy już dwa lata
temu, kiedy nasza Rada Społecz-

Już po pierwszej publikacji na temat opłat
w sądeckim prosektorium odebraliśmy dziesiątki
telefonów. Nasi Czytelnicy przedstawiali
praktycznie ten sam scenariusz: pracownik miał
żądać od nich opłaty za ubranie i wydanie zwłok,
nie dając żadnego rachunku czy faktury.

stwem ubrałam mamę. Zrobiliśmy to sami, a zapłaciliśmy za...
wpuszczenie na teren prosektorium. Skąd mogliśmy wiedzieć,
ile dać? Człowiek w takiej sytuacji zapłaciłby nawet 500 złotych.
To skandal – stwierdziła Małgorzata D. Kolejny telefon był w podobnym tonie. – Na akcie zgonu
mojego teścia był numer tysiąc
siedemset ileś – to liczba osób,
których zgon zgłoszono w sądeckim Urzędzie Stanu Cywilnego.
Niech tylko połowa z tego zmarła w sądeckim szpitalu, łatwo sobie policzyć, ile ten pracownik
mógł zarobić w ciągu jednego roku
– mówi kobieta, której teść zmarł
kilkanaście dni temu, a którego rodzina musiała zapłacić 200 zł. Czytelniczka podkreśla, że pieniędzy
zażądano w jednoznaczny i bardzo obcesowy sposób. Kolejna osoba relacjonuje: – Pan z prosektorium zażądał od nas 300 złotych.
To było dwa tygodnie temu. Już
po waszej publikacji, której niestety, nie miałam okazji wcześniej
czytać. Kiedy się z nią zapoznałam, od razu zadzwoniłam do prosektorium i zażądałam zwrotu
pieniędzy. Usłyszałam, że nic nie
mogę zrobić, bo przecież nie mam
żadnego rachunku.
Są też tacy, od których P. miał
pobrać pieniądze już po tym,
jak napisał wspomniane wyżej
oświadczenie.
Najwięcej krytyki zebrała jednak dyrekcja szpitala. Czytelnicy komentują, że niemożliwe jest,

na wydała zgodę na wprowadzenie nowej opłaty do cennika usług
za ubranie zwłok. Opłata wynosi
150 złotych, uiszcza się ją w kasie
szpitala. Ale my na tym nie zarabiamy i nie chcemy zarabiać, dlatego pieniądze trafiają do firmy
zewnętrznej, która obsługuje nasze prosektorium. Wszystko dzieje się jawnie, żadne pieniądze nie
przepływają pod stołem – wyjaśnia
Sławomir Kmak, dyrektor krynickiej placówki. O tym, czy zmarły ubrany będzie w szpitalu czy
na terenie firmy pogrzebowej decyduje rodzina. Ustawa o lecznictwie nakłada na szpital obowiązek
wymycia i okrycia zwłok lub zapakowania ich do worka jako przygotowanie do transportu. Praktyka jednak wskazuje, że poza jedną
firmą w Muszynie, żaden zakład
pogrzebowy w okolicy nie posiada sali do ubioru zwłok, odebranej
i zaakceptowanej przez Sanepid.
Z drugiej strony zarząd szpitala
w Krynicy przewidział dla firmy,
działającej na terenie prosektorium, bardzo wysokie kary, jeśli utrudniałaby dostęp do zwłok
rodzinie, która chce ubrać zmarłego w innym zakładzie. Wymuszanie więc opłat byłoby dla niej
nieopłacalne.
Dyrektor placówki zastrzega,
że wprowadzona regulacja od początku została zaakceptowana
przez wszystkie zainteresowane
strony.
EWA STACHURA
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

N A WO K A N D Z I E . Na rok i dwa
miesiące więzienia w zawieszeniu
na dwa lata skazał 19 stycznia Sąd
Okręgowy w Nowym Sączu Genowefę
F. za to, że przywłaszczyła pieniądze
po śmierci 82–letniej Marii N. Oskarżona ma obowiązek naprawić szkodę
i oddać 240 tys. zł prawowitej spadkobierczyni staruszki – Małgorzacie
Sz. Wyrok nie jest prawomocny.
Maria N. w 2006 r. sporządziła testament, zapisując Małgorzacie Sz.
wszystko, co posiada, w zamian za
opiekę. Genowefa F. z kolei reprezentowała starszą panią w staraniach
o odszkodowanie z tytułu utraconego mienia zabużańskiego. Ojciec Marii N. był bowiem właścicielem jednej z lwowskich kamienic. Pieniądze
– 320 tys. zł, które udało się po wieloletnich staraniach uzyskać, wpłynęły na konto Marii N. we wrześniu
2013 r., na niedługo przed jej śmiercią (Maria N. zmarła 1 października).
Genowefa F. miała pełnomocnictwo
od staruszki, upoważniające do dysponowania jej kontem. Jeszcze za jej
życia wybrała 85 tys. zł. Prawdopodobnie chciała wybrać całą sumę,
niemniej nie pozwoliły na to pewne
procedury bankowe. Kiedy otrzymała informację o śmierci Marii N.,
miała zadzwonić do banku z zapytaniem, czy środki zostały skumulowane, czy może je podjąć. Zataiła przed
bankiem informację o zgonie właścicielki konta, i dzień po dniu wybrała
najpierw 140 tys. później 100 tys. zł.
Zawiadomienie do prokuratury
złożyła prawowita spadkobierczyni
Marii N. – Małgorzata Sz. W poniedziałek w sądzie prokurator domagał się między innymi kary 1,5 roku

pozbawiania wolności w zawieszeniu
na dwa lata dla Genowefy F. i naprawienie szkody na rzecz Małgorzaty
Sz. Sprawa karna ciągnęła się miesiącami, ponieważ równolegle toczyła się w sądzie cywilnym inna, w której Genowefa F. próbowała podważyć
testament sporządzony w 2006 r.,
uznając, że pełnomocnictwo do dysponowania kontem, które posiadała, było jednocześnie testamentem
i upoważniało ją do wybrania pieniędzy. W grudniu 2014 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu podtrzymał
orzeczenie Sądu Rejonowego, oddalające wniosek Genowefy F. o stwierdzenie nabycia spadku po Marii N.
Obrońca Genowefy F. podnosił
19 stycznia w sądzie, że jego klientka działała w dobrej wierze i „zrobiła to nieumyślnie – chciała za wszelką cenę, by pieniądze nie trafiły
do Skarbu Państwa”.
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
uznał jednak Genowefę F. winną
przywłaszczenia mienia. – Nie budzi
najmniejszej wątpliwości, że przywłaszczyła sobie pieniądze, oszukując bank poprzez niepoinformowanie o śmierci swojej mocodawczyni
– mówiła, uzasadniając wyrok sędzia
Anna Hevler. Nie dała wiary, że Genowefa F., która była biegła w sprawach urzędowych, nie miała świadomości, iż pełnomocnictwo wygasa
z chwilą śmierci mocodawcy.
Genowefa F. została skazana na rok
i dwa miesiące pozbawiania wolności
w zawieszeniu na dwa lata. Ma ponadto zapłacić tysiąc złotych grzywny
i naprawić szkodę na rzecz Małgorzaty Sz., której musi zwrócić 240 tys. zł.
Wyrok nie jest prawomocny.
(G)

KRÓTKO
Badania wykazały obecność bakterii coli w wodzie w sieci wodociągowej w Cieniawie i Stróżach.

w Nowym Sączu. Przyczyny pożaru
jeszcze nie ustalono.

***

Od niedzieli za darmo można korzystać
z lodowiska na płycie sadeckiego Rynku.
2 zł kosztuje jedynie pożyczenie łyżew.

Na terenie Roztoki Wielkiej i Nowej Wsi grasuje wilk. Pożarł już
dwa psy. Leśnicy mają związane
ręce, bo zwierzę jest pod ochroną. Tymczasem mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci.

***
19 stycznia spłonęło poddasze jednorodzinnego domu przy ul. Gwardyjskiej

***

***
Uczniowie na nowo odkryją zapomniane historie żołnierzy niezłomnych z Sadecczyzny. Do pracy naukowej ma ich
skłonić kolejna edycja konkursu „Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie antykomunistycznego podziemia”

Szczegóły na dts24.pl

REKLAMA

ZAPRASZAMY na bezpłatne konsultacje
uroginekologiczne dla kobiet
z problemami nietrzymania moczu,
które odbędą się 7 lutego 2015 r. w Szpitalu Medikor
w Nowym Sączu ul. Rzemieślnicza 5.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 18 443 54 29
lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!
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Babcia na studiach
– To pewnie niecodzienny widok,
pani po 50. wśród studentów, którzy
w większości dopiero co zdali maturę. Skąd decyzja, by rozpocząć dzienne studia?
– No tak, panie w moim wieku są studentkami, ale Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tymczasem ja nie mogę pozwolić sobie
na taki komfort chodzenia na zajęcia UTW. Tam przychodzą głównie
ludzie, którzy są już na emeryturze, i chcą zachować pewną aktywność. A ja zapisałam się na studia,
by mieć możliwość w ogóle przejścia na emeryturę.
– To znaczy?
– W życiu dokonuje się pewnych wyborów. Wyszłam za mąż za
artystę, urodziłam czwórkę dzieci i im oddałam się w stu procentach. Po śmierci Fredka [Magdalena Kotkowska była żoną Alfreda
Kotkowskiego, słynnego sądeckiego
rzeźbiarza, którego wystawę można właśnie oglądać w Dawnej Synagodze w Nowym Sączu – przyp.
red.] nie miałam żadnej renty. Przez
kilka lat pracowałam jako terapeuta w Domu Pomocy Społecznej, obecnie jestem zatrudniona
na trzy czwarte etatu w bibliotece
w Piątkowej, prowadzę też zajęcia
artystyczne w ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem Razem dla Kultury. Ale dziś z pracą bywa różnie,
a ja muszę mieć pewność, że będę
na etacie do 63. roku życia. Inaczej emerytury w ogóle nie zobaczę.
– Jak studia mają w tym pomóc?
– Nie wiem, jak długo będę mogła pracować w bibliotece. Ale
moim marzeniem jest móc prowadzić szkółkę artystyczną. Niestety,

– Należę do pokolenia, które pamięta czasy bez prądu. Między nami
jest ogromna przepaść nie tylko jeśli chodzi o umiejętności informatyczne, ale i przede wszystkim kulturowe. Studenci wchodzą na zajęcia
z słuchawkami na uszach, tworząc
już tym samym barierę. Nie mam
odwagi podejść i zagadać do kogoś,
kto jest gdzieś w swoim wirtualnym
świecie. Porozumiewają się za pomocą Facebooka, a ja nie istnieję, bo nie
mam na nim konta. I nie chcę mieć
– cenię sobie prywatność. To nie jest
pokolenie, które integruje się ze sobą,
dlatego jest mi trudno się odnaleźć.
– Jak młodzi studenci zareagowali na Pani obecność w grupie?
– Mówią do mnie Mamo. Cieszę
się, że nie Babciu, bo w sumie jestem

FOT. RYSZARD MAGIERA

S P R AW Y I L U D Z I E . – We Francji za każde dziecko dolicza się dwa
lata pracy. U nas kobiety, które rodzą i są przy swoich pociechach, mogą, tak jak ja, nigdy
emerytury nie otrzymać. Moje studia to walka o godne życie, ale nie
tylko... – mówi w rozmowie z DTS
MAGDALENA KOTKOWSKA, 55–letnia studentka edukacji artystycznej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Koledzy ze studiów
mówią do mnie Mamo.
Cieszę się, że nie
Babciu, bo w sumie
jestem już babcią.

PWSZ tak szczęśliwego studenta chyba nie miała. Cztery godziny rysunku! Po prostu bajka. Czy ja w ogóle w życiu
miałam czas cztery godziny oddać się malarstwu? Chyba nigdy, a podobno dobrze rysuję.
choć mam warsztat, nie posiadam
dyplomu, a przepisy zabraniają mi
bez odpowiedniego wykształcenia
podjąć takiej działalności. 17 lat poświęciłam dzieciom. Proszę mnie źle
nie zrozumieć, to była moja decyzja,
której nie żałuję i jestem szczęśliwa,
że mogłam być przy moich synach
i córkach, gdy dorastali. Uważam,
że wypełniłam swój obowiązek jako
matka i jako obywatel, dając państwu
dobry materiał społeczny. Udało mi
się wykształcić dzieci. Troje z nich
jest pedagogami. Teraz niestety czuję, że państwo mnie za to karze. We
Francji za każde dziecko dolicza się
dwa lata pracy. U nas kobiety, które
rodzą dzieci i są przy nich, mogą, tak
jak ja, nigdy emerytury nie otrzymać.
Moje studia to walka o godne życie,
ale nie tylko...
– Swojego męża poznała Pani, przygotowując się do egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

Pojawiła się rodzina i marzenia o studiowaniu trzeba było odłożyć na dalszy
tor. Te studia to powrót do młodzieńczych planów i artystycznej ekspresji,
na którą przy codziennych obowiązkach nie było czasu?
– O tak, pod tym względem
PWSZ tak szczęśliwego studenta
chyba nie miała. Cztery godziny
rysunku! Po prostu bajka. Czy ja
w ogóle miałam czas cztery godziny
oddać się malarstwu? Chyba nigdy,
a podobno dobrze rysuję. Kiedy żył
Fredek pomagałam mu rzeźbić. Ale
to była jego twórczość, jego projekty. Ja cieszyłam się, że mogę mu
pomóc. Teraz w jakiś sposób spełniam się artystycznie, ale czy mi się
uda tu przetrwać? Zajęcia z rysunku, malarstwa czy rzeźby to jedno,
ale są inne, a mój mózg już nie jest
tak sprawny. Andrzej Szarek, który
mnie namówił na te studia, powiedział, że z moimi umiejętnościami

to będę tu tylko pić kawę i tworzyć... [śmiech].
– Co stanowi największą dla Pani
barierę?
– Właśnie staram się uczyć
do historii sztuki i nie wiem, jak
tu zapamiętać tyle nazw, dat i pojęć, na przykład po grecku. Ale
to jeszcze nic. Zajęcia fotograficzne,
to dla mnie dopiero bariera trudna
do przeskoczenia. Wszystko trzeba później obrabiać w komputerze, a z jego obsługą jestem na bakier. I kiedy patrzę, jak radzą sobie
z tym moi koledzy ze studiów, widzę przepaść. Oni jakby urodzili się z laptopem, iphonem i innym
sprzętem informatycznym w rękach. To, co oni wykonują w osiem
sekund, ja robię w osiem... godzin.
– A potrafi Pani przeskoczyć barierę mentalną, jaka jest między wami?
Chyba bliżej Pani do wykładowców niż
kolegów z roku?

już babcią. I tak im trochę matkuję.
Mam wrażenie, że jak jestem na zajęciach, czują się bezpieczniej. Może
zmniejsza się wtedy dystans między wykładowcą a nami, studentami. Trudno mi to określić. Po prostu
tak czuję. Poza tym Mama jest zawsze przygotowana, więc jak ktoś
zapomni narzędzi, zawsze poratuje,
bo ma ich na wszelki wypadek więcej. To dopiero pierwszy semestr,
jak uda mi się przeżyć sesję, to pewnie będzie lepiej. Może odblokują się
na mój wiek.
– Może Pani chociaż liczyć na taryfę
ulgową ze strony wykładowców?
– No właśnie wręcz przeciwnie. Co więcej, moją nieobecność na wykładach zaraz zauważą. To cena, którą się płaci za inny
wiek w grupie. Młodym łatwiej jest
wmieszać się w tłum. Nie ma lekko... [śmiech].
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

REKLAMA

Z okazji Dnia Babci
pragniemy podziħkowađ za trud
wychowania i Ǐyczyđ duǏo zdrowia
i speųnienia marzeŷ.

Wszystkiego najlepszego,
milion buziaków i uƑcisków,
spokojnych chwil w Ǐyciu
i miųych, speųnionych marzeŷ

Dla ukochanej BABCI JANINY

DLA NASZEJ BABCI
MARYSI I DZIADKA JASIA

wnuczħta: Paulina, Natalia, Kamil,
Sylwia, Kinga, Bukasz, Zuzia i Julka

ǏyczČ Filip, Julka
i Kacperek Tomoŷ

W dniu tak piħknym i wspaniaųym,
Ǐyczymy Wam sercem caųym,
duǏo zdrowia, sto lat Ǐycia,
niech Was nie opuszcza dobre samopoczucie.
BČdǍcie zawsze radoƑni i uƑmiechniħci!

Kochana Babciu w dniu twojego
Ƒwiħta, Ǐyczħ byƑ byųa zawszħ
uƑmiechniħta i Ty drogi Dziadku
miej uƑmiech na twarzy, niech Ci siħ
speųni wszystko o czym marzysz.

DLA ZOFII I JANA POLAFSKICH

KOCHANEJ BABCI ZOSI
I DZIADKOWI JANOWI

od Jacka, Pawųa, Mateusza, Kacpra, Wojciecha,
Natalii, Kubusia, Zuzi i Maleŷstwa w brzuszku

Ǐyczenia skųada Wnuczka Emilka
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Z I M OW E S Z A L E Ń S T WO . Wypadków na stokach przybywa, a poszkodowani coraz częściej swych roszczeń dochodzą w sądach. – Trudno
jednak sport i przyjemność regulować przez obostrzenia i wprowadzać
prawo jazdy dla narciarzy – uważa Maciej Więcek, rzecznik prasowy

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 22 stycznia 2015

Bezpieczni na stoku

Krynickiej Grupy GOPR, i poucza, jak
bezpiecznie korzystać ze stoków.
– Jakie są nasze najważniejsze obowiązki, o których nie możemy zapomnieć, wybierając się na stok?
– Wszystkie osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding

REKLAMA

Do Państwa dyspozycji:
• 3 wyciągi talerzykowe o długości 600 m,
340 i 120 m,
• łatwe trasy narciarskie, dośnieżane,
oświetlone i ratrakowane,
• szkoła narciarska Adam–ski
– szkolenie indywidualne i grupowe,
• wypożyczalnia
sprzętu,
przechowalnia,
ski–serwis,
• gastronomia
w bacówce
„U Musia”

FOT. ARCH. STACJI NARCIARSKIEJ W KAMIANNEJ

tel. 18 474 17 10
www.kamianna–wyciagi.pl
info@kamianna–wyciagi.pl

Wszystkie osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16. roku życia mają obowiązek noszenia
kasku ochronnego - przypomina Maciej Więcek. Na zdjęciu dzieci zjeżdżające ze stoku w Kamiannej.
do ukończenia 16. roku życia mają
obowiązek noszenia kasku ochronnego, oczywiście konstrukcyjnie
do tego przeznaczonego. Zabrania
się też uprawiania sportów zimowych na stoku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków
odurzających. To są bezwzględnie dwie najważniejsze rzeczy,

o których mówi ustawa i powinniśmy się do nich dostosować.
W świecie narciarskim funkcjonuje coś takiego jak dekalog FIS, ułożony przez międzynarodową grupę specjalistów. Należy traktować
go jako idealny wzorzec zachowań
na stoku, którego celem jest unikanie wypadków. Obowiązkiem

narciarza jest zapoznanie się z tymi
zasadami i ich przestrzeganie. Każdy użytkownik stoku powinien się
też zapoznać z indywidualnym regulaminem stacji narciarskiej.
– One są wywieszone na każdej stacji,
ale czy je w ogóle ktoś czyta?
– Generalnie ludzie tego nie
czytają. Najczęściej jest tak,

REKLAMA

MIODU W ŻYCIU
MIODU W PASIECE!
WARTO WIEDZIEĆ, ŻE PASIEKA „BARĆ” KAMIANNA:
X tradycją sięga do przepowiedni sprzed wieków, która
mówi, że na tej ziemi złoto rodzi się na kamieniu. Tym
złotem to oczywiście miód spadziowy, który tu powstaje
z drzew jodły.
X jest jedyną pasieką produkcyjno–hodowlaną w Kamiannej
działającą od 1960 roku.
X prowadzi sprzedaż wyhodowanych matek pszczelich
– Kamianka, pozyskanych produktów pszczelich i ich
przetworów.
X rozprowadza sprzęt pasieczny oraz wydawnictwa literatury fachowej.
X prowadzi podstawowe analizy miodów i innych produktów pszczelich
X prowadzi działalność szkoleniowo–informacyjno–turystyczną również z zakresu apiterapii. Utworzona jest
ścieżka edukacyjna.
X posiada skansen pszczelarski i muzeum pasiecznictwa
oraz największą Galerię Św. Ambrożego
X produkty z pasieki „BARĆ” opatrzone są banderolą
z autografem ks. dra Henryka Ostacha, można je kupić
bezpośrednio w pasiece jak również przez internet:
www.kamianna.pl
X corocznie ofiarowywała miód spadziowy Papieżowi Janowi Pawłowi II.
X ponadto Pasieka „BARĆ” prowadzi działalność gastronomiczną i hotelarską (kawiarnia, gastronomia, pokoje gościnne)
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z DOBRODZIEJSTW NATURY!
Czekamy z GARNCEM MIODU!
Pasieka „BARĆ” im. ks dra H. Ostacha
Emilia Nowak, Jacek Nowak
Kamianna 17,
33–336 Łabowa, pow. Nowy Sącz
tel.(18) 474 16 32, fax (18) 474 17 20
e–mail: barc@kamianna.pl
www.kamianna.pl
GPS N49031'527, E 20056'116

ZAPRASZAMY
DO MIODOWEJ KRAINY
ZWIEDZANIE Z OPROWADZANIEM:
1. KOŚCIÓŁ (cerkiew–czasownia)
X legendy i historia Kamiannej.
X zwiedzanie wystroju wnętrza kościoła
2. SKANSEN ULI
X zwiedzanie starych i figuralnych uli
X historia bartnictwa i pszczelarstwa.
3. PASIEKA
X biologia rodziny pszczelej i spotkanie z łagodnymi
pszczołami
X zaglądanie do gniazda pszczół przez szklane ścianki ula
5. PAWILON PASIECZNY
X zwiedzanie pracowni pasiecznych i zapoznanie się z pracą pasiecznika.
X GALERIA ŚW.AMBROŻEGO ,patrona pszczelarzy ponad
200 eksponatów
X Woskownia – ręczne wyrabianie świec z wosku pszczelego.
6. SKLEP PASIECZNY
X prelekcja o produktach pszczelich
X zakup miodów innych produktów, pamiątek ...
7. KAWIARNIA MIODOWA
X degustacja miodów i innych.
X kolekcja NAKRYĆ GŁOWY
X gorące dania
X ognisko, grill
Czas około 45 minut.
Koszt 3 zł od osoby, nie mniej jak 15 zł od grupy
(do 10 osób), w tym DEGUSTACJA MIODU
NATURALNEGO i NIESPODZIANKI!!!
ZAPRASZAMY! ODWIEDŹCIE NAS,
WCZEŚNIEJ ZADZWOŃCIE POD NR (18) 474 16 32
lub napiszcie na: barc@kamianna.pl

GAZETA NA FERIE

– Tak. Regulamin
FIS mówi na przykład o zatrzymaniu
na trasie. Zauważalnym i najbardziej
charakterystycznym
grzechem snowboardzistów jest zatrzymanie się w poprzek trasy kilku osób,
które robią sobie przerwę. Stwarzają w ten sposób
niebezpieczeństwo dla siebie i innych uczestników. Przede wszystkim nie powinni się zatrzymywać
na trasie, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. A jeśli jest, powinni
wybrać dogodne miejsce, na przykład na skraju trasy. Należy unikać
zwężeń niewidocznych dla innych.
– Niebezpieczni mogą być także amatorzy carvingu...
– Carving, tak zwana jazda
na krawędziach, to styl jazdy, który
pojawił się kilkanaście lat temu wraz
z nową konstrukcją nart. Jest to dość
fajna i prosta do nauczenia technika, ale złudna. Chcąc bezpiecznie
jeździć na krawędziach, trzeba dobrze jeździć na nartach. Ta technika jazdy powoduje szybki wzrost
prędkości narciarza. Może się zdarzyć, że dwóch narciarzy, którzy,
jadąc z przeciwległej strony stoku,
wybiorą skręt w swoją stronę, spotkają się w połowie i dojdzie do zderzenia. Następuje wtedy kumulacja
prędkości, dlatego są to najbardziej
niebezpieczne wypadki, jakie zdarzają się na stoku.

– Co mamy zrobić, gdy jesteśmy
świadkami zderzenia na stoku?
– Przede wszystkim zatrzymać
się i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Musi być wiadomo, że tam
się coś stało. Najlepiej wbić narty powyżej miejsca zdarzenia, tak,
żeby tworzyły charakterystyczny
znak krzyża. Jest to już informacja dla wszystkich, którzy zjeżdżają, że muszą zachować ostrożność.
Kolejnym krokiem jest wezwanie odpowiednich służb. Jeśli już
to zrobimy, należy pozostać przy
poszkodowanej osobie i w miarę
możliwości udzielić pierwszej pomocy – na przykład odpiąć narty, ale absolutnie nie ściągać butów, bo może to pogłębić urazy.
Dobrze jest zapewnić takiej osobie
komfort termiczny. Ważne jest też
wsparcie psychiczne, poprzez rozmowę. Są to takie zabiegi, z którymi każdy z nas jest sobie w stanie
poradzić bez żadnego fachowego
przygotowania. W sytuacji, gdy
świadków zdarzenia jest więcej,
mogą podzielić między siebie poszczególne czynności związane
z udzieleniem pierwszej pomocy .
Po przybyciu służb ratowniczych
pełniących dyżur na stoku, możemy
być pomocni, zwożąc na przykład
sprzęt narciarski czy stojąc w pobliżu skrzyżowanych nart i ostrzegając innych użytkowników stoku.
Udzieleniem pierwszej pomocy jest
chociażby jej wezwanie – to moralny i prawny obowiązek każdego z nas.

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Obiad w Chacie na Końcu Świata
R E K R E AC J A I W Y P O C Z Y N E K . Nie tylko górskie, czyste
powietrze, wspaniałe widoki, ale niezwykła atmosfera
oraz wyśmienita kuchnia przyciągają turystów na Koniec
Świata, do Suchej Doliny.
R O Z M OWA z MAŁGORZATĄ ŁOJEWSKĄ,
prezes Ski Hotel Sucha Dolina
– Sądeczanie coraz chętniej, wybierając się na szlak, chcą
u celu swej wędrówki dojść do miejsca, które ich zaskoczy...
smakiem. Ski Hotel Sucha Dolina wpisuje się w ten „niepisany” szlak?
– Jak najbardziej, choć nazwa może zmylić. Ale nasi
stali goście wiedzą, że Ski Hotel to nie tylko noclegi.
Nasza oferta jest bardzo szeroka...
– Na początek proszę zatem opowiedzieć o tej kulinarnej.
– Naszym atutem jest przede wszystkim miejsce. I tak
jak zostało wspomniane, sądeczanie chętnie przyjeżdżają do Kosarzysk, zostawiają samochody i pieszo, szlakiem, docierają do hotelu – choć mogą i bezpośrednio
do nas dojechać. Modne stają się jednodniowe wypady
w góry na obiad. Niektórzy chcą go zjeść po wędrówce,
a niektórzy po prostu w ciszy, w otoczeniu wspaniałej
przyrody – nacieszyć wzrok i naładować akumulatory
na kolejny tydzień pracy. I robimy wszystko, aby naszym
gościom taki odpoczynek zapewnić. Mogą tu przyjechać
czy lepiej przywędrować całymi rodzinami. Osoby, które
organizują sobie takie tematyczne, kulinarne wędrówki, na pewno miło zaskoczymy. Nasze menu stale wzbogacamy i urozmaicamy, ale mamy kilka sztandarowych
potraw, to jest: pierogi z mąki orkiszowej z czosnkiem
niedźwiedzim i kaszą gryczaną, naleśniki bezglutenowe z mąki kukurydzianej, a także gryczanej oraz zupa–
krem z pora z paluszkami własnego wypieku.
– Podobno sekret tych potraw tkwi w wodzie?
– Na pewno. Hotel czerpie wodę z własnego ujęcia
w lesie. To baza dla naszych potraw. Ale sekret tkwi
także w samych produktach, które w większości kupujemy od okolicznych rolników. Chcemy, by były one
ekologiczne.

Uzdrowisko nadal
żyje hokejem

FOT. KAMIL TRUCHAN/KATEHECI.PL

że narciarze dowiadują się o nich po fakcie, czyli na przykład po jakimś
zdarzeniu na stoku. Bywa też tak,
że ktoś przeczyta taki regulamin
z nudów, na przykład rodzic czekający na dziecko czy stojący w kolejce.
– Goprowcy w okresie świąteczno–noworocznym interweniowali na stokach 65 razy. Coraz częściej
też narciarze po wypadkach na trasie
dochodzą swoich roszczeń w sądach.
Może należy wprowadzić prawo jazdy
dla narciarzy?
– Myślę, że nie. Trudno sport
i przyjemność regulować przez obostrzenia. Trzeba apelować i prowadzić dużo akcji prewencyjnych.
Warto też promować prawidłowe
zachowania, bo tylko w ten sposób
można dotrzeć do uprawiających
zimowe sporty.
– Jakie są najbardziej niebezpieczne zachowania, które przyczyniają się
do wypadków?
– Przede wszystkim brawura, niedostosowanie prędkości czy
toru jazdy do własnych umiejętności i warunków panujących na stoku. Są narciarze czy snowboardziści, którzy przy dobrych warunkach
radzą sobie nieźle, ale przy gorszych
już tych umiejętności im nie starcza.
– Użytkownicy stoku popełniają różne błędy w zależności od uprawianego sportu?
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W ferie warto zaglądnąć na krynickie lodowisko nie tylko, by pojeździć
na łyżwach. Można trafić na trening albo lepiej na mecz. Emocje gwarantowane.
S P O R T. Szybki, twardy, momentami brutalny, na pograniczu faulu.
Mało kto łączy hokej ze sportem również dla dziewcząt, dlatego też mało
kto wie, że w Krynicy żeńska sekcja,
założona przez prowadzących zespół
do dziś Janusza Pióro i Ireneusza Dubielę, w ubiegłym roku obchodziła
10–lecie istnienia.
Hokej, a tym bardziej hokej pań
nie ma dobrej prasy. Reprezentacja
Polski kobiet w rozgrywkach międzynarodowych zadebiutowała dopiero cztery lata temu, choć panie na olimpiadzie grają już od roku
1998. Krynickie dziewczyny biorą
już udział w normalnych rozgrywkach ligowych. Doczekaliśmy się też
reprezentantek Polski. Aneta Cygan, Wiktoria Gogoc, Anna Sopata
i Natalia Wrona reprezentują właśnie kraj na MŚ Juniorek U18 Dywizji I. Przedstawicielek KTH w kadrze
byłoby więcej, bo trenerzy Grzegorz
Klich i Tomasz Demkowicz na konsultację do Jastrzębia Zdroju powołali pięć zawodniczek spod Góry
Parkowej. Ostatecznie jednak z powodu kontuzji zgrupowanie opuściła Dominika Sopata. Kadrowiczki 5 stycznia rozpoczęły konsultację
szkoleniową w Jastrzębiu Zdroju.

W Popradzie Polki rozegrały dwa
mecze kontrolne z zespołem gospodarzy. W obydwu meczach wystąpiły zawodniczki MKHL, ale nie punktowały. Na turnieju w Katowicach
Polki rywalizować będą z zespołami Chin, Kazachstanu, Danii, Wielkiej Brytanii i Włoch.
W zeszłym roku biało–czerwone pod Górą Parkową debiutowały w imprezie tej rangi. Wówczas
zajęły drugie miejsce, a cały turniej wygrała reprezentacja Austrii.
Kapitanem naszej drużyny narodowej była wówczas Aneta Cygan,
która jest najbardziej doświadczoną hokeistką w drużynie do lat 18
– od dłuższego już czasu wyróżnia się na krajowych lodowiskach
i od kilku lat również jako reprezentantka w drużynie seniorek.
Zawodniczką, która przecierała szlaki w Krynicy była jednak
Agnieszka Pióro. Na pierwszy trening poszła jako siedmiolatka. Zaprowadził ją ojciec Janusz Pióro. Nie
było jeszcze żeńskiej drużyny, więc
grała z chłopakami. Trzy lata temu
została najskuteczniejszą hokeistką
krynickiego zespołu [...].
(BOG)
Więcej na ten temat przeczytasz
na dts24.pl

Z Suchej Doliny rozpościera się piękna panorama na pasmo
Radziejowej, Pasmo Jaworzyny Krynickiej i Dolinę Popradu.
Przy takich widokach wszystko smakuje lepiej.
– Od okolicznych mieszkańców Hotel czerpie również kulturę i promuje Czarnych Górali wśród swoich gości.
– Nie mogło by być inaczej. Po to też przyjeżdżamy
w góry, by poczuć pełen ich smak. W znaczeniu dosłownym i przenośnym. A kultura Czarnych Górali jest
tak ciekawa i bogata, że goście, wchodząc w nią, chcą
jej coraz więcej. Wiele osób, gdy do nas dotarło, mówiło: – Gdzie wy mieszkacie? Tu jest tak pięknie. To już
jest koniec świata. I tak zrodził się pomysł na nazwę
naszej właśnie góralskiej chatki, gdzie można upiec
barana i pobiesiadować – Ski Chata na Końcu Świata.
Współpracujemy z miejscową kapelą, która zapewnia
gościom niezwykłą atmosferę. Nie chcę wszystkiego
zdradzać, ale to nie są tylko przyśpiewki, to cały cykl
zabaw, wpisanych w kulturę Czarnych Górali.

Oprac. (PEK)

Ski Hotel Sucha Dolina organizuje również: imprezy integracyjno–survivalowe, pobyty grup
szkoleniowych, wczasy rodzinne, imprezy zorganizowane, bankiety i przyjęcia weselne.

FOT. KŹK

FOT. ANETA WÓJCIK
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Źródło kultury bije w Krynicy
Ponad tysiąc osób bawiło się na koncercie zespołu IRA, który zainaugurował w niedzielę (18 stycznia) cykl wydarzeń w Pijalni Głównej pt. „Krynica Źródłem Kultury”. Organizatorem całego projektu jest Uzdrowisko
Krynica–Żegiestów SA.
Kolejne koncerty już w najbliższy weekend: w piątek (23 stycznia)
na scenie Pijalni Głównej wystąpi Dawid Kwiatkowski, w sobotę (24 stycznia) Perfect akustycznie, a w niedzielę (25 stycznia) Piotr Bałtroczyk.
Zobacz relację z koncertu i przeczytaj rozmowę
z wokalistą zespołu IRA na dts24.pl.
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Je suis… Fabian! Zimowa maść na
Fabian Błaszkiewicz
wMediach.pl

A

tak na redakcję „Charlie Hebdo” wywołał wśród Francuzów
zrozumiałą reakcję,
która jednak zaczyna się z dnia
na dzień zmieniać w niebezpieczną mieszankę wybuchową. Chodzi o akcję „Je suis Charlie” – „Jestem Charlie”. Początkowo miał
to być gest solidarności z ofiarami zamachu i wyraz sprzeciwu
wobec terroryzmu. Pełna zgoda
w tym względzie. Każdy zamaskowany napastnik, który morduje nieuzbrojone i niewinne ofiary jest degeneratem. Nieważne jak
szczytne (w jego mniemaniu) cele
mu przyświecają. Jest tchórzem
i złoczyńcą, którego działaniom
trzeba położyć kres.
Do masakry przyznała się komórka Al–Kaidy z Jemenu. Jakiś pajac w turbanie wystąpił

na antenie telewizji Al–Dżazira
i z całkiem poważną miną nazwał
rzeź kilkunastu ludzi „błogosławioną bitwą o Paryż”… Bitwą? O tym
właśnie mówię. Nieważne jak
wzniosłym językiem zamierza się
posługiwać, rzezimieszek bez honoru pozostanie tylko rzezimieszkiem i jak z rzezimieszkiem należy
z nim postąpić.
Terroryzm i jego chore, pozbawione honoru idee trzeba zwalczać, podobnie jak ideologie totalitarne. Zastanawia mnie tylko
czemu wyrazem tej walki i tego
sprzeciwu miałaby być identyfikacja z ofiarą? Je sius Charlie? Czy
na takiej zasadzie jak ponoć mieli pokonani przez Rzymian niewolnicy przekrzykiwać się jeden
przez drugiego: „Ja jestem Spartakus, ja jestem Spartakus, ja też jestem Spartakus”? Ale oni w ten
sposób chcieli ocalić przywódcę powstania przed identyfikacją
i solidarnie z nim zginąć. A chyba nie o to chodziło francuskim
manifestantom. Czy nie lepiej zamiast wskazującego na ofiarę „Je

suis Charlie” posłużyć się hasłem,
które wprost pokaże kto jest wrogiem? Na przykład: „Fuck off,
Al–Kaida”. Prawda, że od razu
wszystko jasne? Jednoznaczny
przekaz z precyzyjnie opisanym
adresatem.
Tym bardziej, że „Jestem Charlie” w swojej niejednoznaczności zaczyna teraz mieszać postawę sprzeciwu wobec terroryzmu
z jednoczesnym przyjęciem postawy poparcia dla wolności słowa,
jakby te dwie idee były w zasadzie tym samym, dwiema stronami tego samego medalu. Co więcej, owo poparcie ma tu oznaczać
wolność słowa w rozumieniu
skrajnej francuskiej lewicy, uprawianą w obrzydliwy sposób właśnie przez satyryczny tygodnik
„Charlie Hebdo”. A na to już zgody być nie może. Dlatego zapewne
coraz więcej dziennikarzy i intelektualistów, w Europie i Ameryce, ośmiela się przyznać: jednak
„Nie jestem Charlie”. Czemu? [...]
Odpowiedź znajdziesz
na wMediach.pl

Budżet obywatelski
– o co tutaj chodzi
Jerzy Wideł
Z kapelusza

P

rzyszła moda do Nowego Sącza. Moda na budżet
partycypacyjny zwany też
budżetem obywatelskim
oraz, zupełnie niesłusznie, budżetem miejskim. Ten ostatni, jak
powszechnie powinno być wiadomym, uchwala Rada Miasta, a realizuje władza wykonawcza, czyli
prezydent miasta. Z modą, jak wiadomo, różnie bywa, niemniej budzi zainteresowanie. O co w tym
wszystkim chodzi?
Takie budżety mają niektóre miasta – z najbliższych dla Nowego Sącza są to Gorlice i Stary Sącz. W myśl modnych zapisów
REKLAMA

z budżetu miejskiego mają być wykrojone pieniądze na najpilniejsze,
zdaniem mieszkańców, potrzeby
(przede wszystkim inwestycyjne).
Prezydent Ryszard Nowak publicznie potwierdził, że taki budżet obywatelski jest prawie gotowy dla Nowego Sącza i będzie wprowadzony
w 2016 r. Jego zdaniem, niezbędne są bowiem konsultacje społeczne
i kwestia pieniędzy. Opozycja zarzuca już prezydentowi rzekomy opór
co do współuczestnictwa mieszkańców w decydowaniu o wydatkowaniu pieniędzy podatników. Pies jednak jest gdzie indziej pogrzebany.
Bo przecież, co się dzieje w osiedlach i dzielnicach najlepiej powinni wiedzieć radni, zarządy osiedli
wybrane w demokratycznych wyborach. Zatem przekornie można

zapytać, po co wybierani są radni,
działacze osiedlowi, skoro o projektach inwestycyjnych ma decydować pospolite ruszenie mieszkańców? A o aktywności społecznej
mieszkańców tego miasta najlepiej świadczy choćby frekwencja wyborcza czy frekwencja w zebraniach grup członkowskich
(na przykład w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Czy modne budżety obywatelskie, tak ostatnio
lansowane przez opozycję wpłyną pozytywnie na zaangażowanie mieszkańców? Osobiście wątpię. Panuje wciąż mentalność pod
hasłem: Moja chata z kraja. Reszta
mnie nic nie obchodzi. Chyba że się
mylę i nie doceniam młodych obywateli naszego pięknego miasteczka
– Nowego Sącza.

kompleksy i depresje

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

W

ertuję wieczorową
porą ilustrowany Kalendarz 2015
dołączony do „Gazety Wyborczej” – reklamowany jako historia, polityka, kultura i wynalazki na każdy miesiąc
– i łapię się z przerażenia za głowę. Aż mi się wyrwało najbardziej
banalne zdanie świata: ale ten czas
leci! Miś Yogi kończy za tydzień
54 lata (ale dobrze się skurczybyk
trzyma na tym miodzie, nic się nie
postarzał), pierwsze piwo puszkowe trafiło do sklepów 24 stycznia
80 lat temu (informacja dla smakoszy – cała dostawa już wypita,
bo nie miało zbyt długiego terminu przydatności), a pierwszą depeszę Mors’a wysłano 171 lat temu
(dla młodszych Czytelników wyjaśniam, że to było coś jakby sms,
tylko trudniej go było wystukać). Jest jeszcze w kalendarzu
o budowie wieży Eiffla, lądowaniu na Księżycu, odkryciu Ameryki i tym podobnych dokonaniach,
a wśród wydarzeń, które miały
wpływ na historię świata aż dwa
nasze lokalne akcenty.
Obydwa znane i tysiąckroć opisywane. I pewnie nawet nie byłoby powodu do nich kolejny raz
wracać, bo to ani rocznica okrągła, ale nowych faktów nikt nie
ujawnił. Przypominam je wyłącznie ku pokrzepieniu serc, bo znalazły się wśród najważniejszych
wydarzeń w nowożytnej historii
świata. A ponieważ właśnie jesteśmy w apogeum sezonu depresyjnego, ciemność i dokuczliwy brak
słońca pustoszą ludzkie psychiki od kilku miesięcy, to każda dobra wiadomość – nawet jeśli jest
to odgrzewany kotlet historyczny – może okazać się ważnym elementem terapii psychologicznej,
której chyba wszyscy o tej porze
roku potrzebujemy.
Otóż na początku 1854 r.
w Gorlicach na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej i Kościuszki zapłonęła pierwsza na świecie
uliczna lampa naftowa. To wiemy od dawna i dzisiaj takie zdanie na nikim wrażenia nie robi,
ale przekładając je na język naszych czasów, to jego ranga jest
mniej więcej taka, jakby w pobliskich Gorlicach po raz pierwszy na świecie użyto Internetu
albo po raz pierwszy rozmawiano przez telefon komórkowy.
Dzięki Ignacemu Łukasiewiczowi
i jego lampie naftowej, o miastach
i miasteczkach XIX–wiecznej Galicji można powiedzieć, że były
dla świata tym, czym dzisiaj jest
Dolina Krzemowa. I nawet jeśli

przesadzam to tylko lekko. 161
lat po tym wydarzeniu nowego Łukasiewicza nie mamy, Googla wymyślił już ktoś inny bez
naszego udziału i majątku na tym
wynalazku też nie pod Gorlicami
zbijamy. W tym momencie wypadłoby zapłakać, że fortuny płynące z ropy też porobili inni, choć
to właśnie Łukasiewicz wybudował pierwszą na świecie kopalnię
ropy naftowej, a nawet pierwszą
rafinerię w Klęczanach. Dobrze,
że Klęczany oprócz ropy miały sto lat później jeszcze piękną
Ewę Wachowicz, bo o ich istnieniu już by nikt nie pamiętał. Było,
minęło.
Skoro kiedyś z ropy wydobywanej 30 kilometrów stąd produkowało się mazidła wszelakie,
to dlaczego my dzisiaj nie możemy z niej wycisnąć maści na kompleksy i frustracje, że świat nam
ucieka, świat zarabia wielkie pieniądze na współczesnych wynalazkach, a na polach pod Gorlicami hula wiatr. Roponośne kiedyś
tereny nadają się idealnie na wycieczki rowerowe dla emerytów,
choć pewnie ktoś przedsiębiorczy
powinien tu ściągnąć naftowych
szejków na lekcje historii.
W tym samym kalendarzu
na 2015 pod datą 8 maja widnieje zdjęcie innego obywatela ziemi
gorlickiej. Może nawet dzięki tej
fotografii w tamtym czasie jednego z najsłynniejszych żołnierzy
na świecie. Na zdjęciu Emil Czech
– do wybuchu II wojny światowej skromny urzędnik z Bobowej
– wygrywa na kornecie hejnał
mariacki, obwieszczając światu zdobycie Monte Cassino. Historia? Owszem, ale jakiego kalibru! Dzisiaj Emil Czech otrąbiając
pod flagą biało–czerwoną zdobycie Iraku albo innego Afganistanu, byłby na czołówkach wszystkich gazet świata, we wszystkich
portalach, a jego profil na Facebooku miałby pewnie jakieś sto
milionów polubień z tendencją wzrostową. Do Bobowej zjechałyby wozy transmisyjne największych światowych telewizji,
by pokazać szkołę, do której chodził i pogadać na rynku z jego sąsiadami, jakie piwo lubi i której
drużynie kibicuje. Tak by pewnie
dzisiaj było, ale ponieważ minęło od tego dnia ponad 70 lat, nasz
słynny rodak zamiast na Facebooka trafił przynajmniej do historycznego kalendarza, tuż obok
takich wydarzeń, jak wsadzenie
do kryminału Ala Capone i rozpoczęcie zdjęć do „Casablanki”
– najsłynniejszego melodramatu
w historii kina.
Dla kogo przypomnienie wielkich dokonań naszych ziomków okazało się skuteczną maścią
na kompleks niższości we współczesnym świecie, ten łatwiej doczeka wiosennego słońca. Jeśli
choć trochę udało się rozmasować bolące miejsca, to cel został
osiągnięty.
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Moc pustyni

Anna Zaczyk chce pomóc Berberom, których wieloletni dorobek zniszczyła...
ulewa. Więcej zdjęć z wyprawy na pustynię znajdziesz na dts24.pl

FOT. ARCH. ANNY ZACZYK

– Jak to się stało, że znalazłaś się
na pustyni?
– Podróżuję od lat, ale jakoś nigdy
nie ciągnęło mnie w tak gorące miejsca. Jednak na tyle kocham podróże w nieznane, że gdy dowiedziałam
się, że grupa zaprzyjaźnionych psychologów i trenerów organizuje wyjazd na pustynię, uznałam, że muszę
z nimi pojechać. To był eksperymentalny wyjazd, podczas którego na sobie chcieliśmy przećwiczyć warsztaty egzystencjalne, w nieco innych
warunkach niż sala szkoleniowa. Nie
mając żadnych punktów odniesienie, ani przyrodniczych, ani kulturowych, mieliśmy spotkać się sami
ze sobą. Chcieliśmy to zrobić dla wewnętrznego rozwoju. Doświadczenie
było dla mnie niezwykłe, zaskakujące
i rozwojowe na wielu płaszczyznach.
Okazało się, że pustynia ma większą
moc niż sądziliśmy...
– Pustynia i chyba, a może przede
wszystkim ludzie, którzy tam
mieszkają?
– Pustynia, ludzie, to jak oni tam
żyją, jak sobie radzą. To było coś niesamowitego. Przylecieliśmy do Marakeszu i dalej dotarliśmy przez góry
Atlas do M’hamidu, ostatniej miejscowości na Saharze. Stamtąd Berberzy zabrali nas do swojego obozu
– kilka namiotów–chatek w pobliżu jednej z najwyższych wydm
w okolicy – Chegaga. To tam zobaczyliśmy pustynię, jaką znamy z bajki o Alladynie. Miejsce, gdzie woda
jest do picia, a nie do mycia, niebo
jest rozgwieżdżoną kopułą, a chleb
piecze się w ognisku. Już po drodze
przekonaliśmy się, że nasze obawy
co do nieprzychylnej człowiekowi
przyrody i pułapek odrębności kulturowych były na wyrost. Nasi gospodarze urzekli nas od samego początku. Byli otwarci i życzliwi. Mają
niezwykły dar językowy, z łatwością porozumiewają się w kilku językach. Byli nas ciekawi, jednocześnie
wobec nas tolerancyjni i uważni. Ich
spokój w różnych trudnych i zaskakujących sytuacjach był kojący.
Na przykład zaskoczył nas samochód, który zepsuł się na środku pustyni. Z pełnym opanowaniem, bez
żadnych przepychanek ani napięcia, rozwiązali sytuację, która wydawała się nie do przejścia. Działali razem, bez tego trudno przetrwać
w takich warunkach.
– Teraz jednak już nie żyją tak jak ich
przodkowie. Co to był za obóz, do którego trafiliście?
– Nieliczni wciąż jeszcze prowadzą na Saharze koczowniczy tryb
życia, ale zmiany klimatyczne i polityczne temu nie sprzyjają. Mieliśmy
jednak okazję poznać nomadyjską
rodzinę. Nasi gospodarze mieszkają
na co dzień w M’hamid el Ghizlan,
niewielkiej miejscowości przed bezkresem pustynnych piasków, która obecnie jest dość popularną bazą
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S T Y L Ż YC I A . – U nas mówi się: Jak
Bóg da. Oni mówią: Inchallah. I choć
często te słowa słyszałam, dopiero tam nabrały pełnego znaczenia.
Pustynia ma niewyobrażalną moc,
a ludzie tam mieszkający niesamowity spokój i pokorę – opowiada sądeczanka ANNA ZACZYK, psycholog,
która w lutym wybiera się w kolejną
podróż na Saharę. Chce pomóc Berberom, których wieloletni dorobek
zniszczyła... ulewa.

równowaga wewnętrzna, spokój...
Mogłabym tak jeszcze długo wymieniać. To wszystko dawało mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy,
z nimi możemy czuć się bezpiecznie,
że przetrwamy. Okazało się, że nawet na pustyni można znaleźć narzędzia, które ratują z opresji, drogę,
która zaprowadzi do domu. Tak jak
my, chodząc po górach, na pewnym
etapie nie potrzebujemy już map, tak
Berberzy poruszają się po pustyni.
Dla zobrazowania opowiem przygodę z zakupami. Jedziemy samochodem, ciemno, żadnego krzaczka, większego kamienia, wszędzie
piach, a oni zatrzymują się i rozładowują towar – zakupy dla nomadów, po które oni przyjdą sobie
rano, dokładnie w to miejsce, choć
nie mam pojęcia jak je odnajdują. Byłam zaskoczona ich orientacją
w terenie pozbawionym – na moje
beskidzkie oko – punktów odniesienia. Berberzy od zawsze zmagają się z bezlitosną i zmienną naturą.
Mają wobec niej pokorę, a do tego
przyzwolenie na to, co każdy może
sobie nazwać po swojemu: los, wolę
Boga. U nas mówi się: Jak Bóg da.
Oni mówią: Inchallah. I choć często
te słowa słyszałam, dopiero tam nabrały pełnego znaczenia. To nie jest
tak, że siedzi się z założonymi rękami i czeka na mannę z nieba. Działa
się, pracuje, będąc jednocześnie elastycznym na zmiany i mając w sobie
wewnętrzną zgodę na nie. Ta atmosfera pustyni, okoliczności przyrody,
w których traci się wszelkie proporcje, a także filozofia życia Berberów
stwarzają idealne warunki do tego,
by spotkać się z samym sobą.
– Gospodarz obozu, w którym mieszkaliście, teraz ma jednak duży problem. Stracił dorobek kilku lat swej ciężkiej pracy?
– Wielu z nas już dawno by się załamało. Przez siedem lat nie spadła

tam kropla deszczu, a dwa miesiące temu mieszkańców nawiedziła
72–godzinna ulewa, która zrównała z ziemią główne źródło dochodu dużej rodziny – obóz, w którym
turyści z różnych stron świata mogli czuć się bezpiecznie. Na mojego
e–maila z pytaniem, jak się trzyma,
odpisał: – Ja mam się dobrze, mój
obóz ma się źle, muszę go odbudować na nowo. Z dużego problemu
robią mały, zakasują rękawy i działają w myśl zasady, że masz wpływ
tylko na to, co jest teraz. Nie oczekują, że ktokolwiek, cokolwiek zrobi za nich, bo los był niesprawiedliwy. Jednak dotknąwszy tamtejszych
realiów, wiem, jaki to kolosalny dla
nich wysiłek finansowy. Dlatego
zdecydowałam się wesprzeć ich finansowo i zaprosić do tej pomocy
przyjaciół.
– W lutym wylatujesz na pustynię, by
pomóc poznanym tam przyjaciołom,
ale nie tylko…
– Pierwszy raz jechałam w poczuciu, że pustynia, to niebezpieczne
miejsce. Tymczasem, z różnych powodów okazała się być jednym z bardziej przyjaznych, w jakich byłam.
Teraz jadę tam bez obaw. Z ciekawością siebie w nowych okolicznościach,
bo tym razem, chcemy przejść przez
pustynię, z miasta do obozu, jak Nomadzi, na nogach, z noclegami pod
rozgwieżdżonym niebem lub pod namiotem z wielbłądziej wełny. Jadę
po to, by na własnej skórze i psychice, doświadczyć tego, co przyniesie to wyzwanie. Psycholog towarzyszy ludziom w rozwoju, ale sam,
moim zdaniem, też nie powinien się
w tym względzie zaniedbywać. Jadę
też po to, by mieć pewność, że kiedyś będę mogła zaprosić tam chętnych
ludzi na podróż w głąb siebie, czyli na warsztaty rozwoju indywidualnego. Ten pomysł chcemy zrealizować
z zaprzyjaźnionymi psychologami
i trenerami. Chcemy dać uczestnikom bezpieczne zaplecze do rozwoju w ekstremalnym miejscu na Ziemi.
Pustynia sprzyja rozwojowi i zmianie
jak niewiele miejsc na świecie.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

DTS PATRONUJE
ANNA ZACZYK jest psychologiem, psychoterapeutą i trenerem. Prowadzi
psychoterapię indywidualną, warsztaty rozwojowe. Pracuje również z młodzieżą w Zespole Szkół Społecznych SPLOT w Nowym Sączu. Osoby, zainteresowane pomocą dla jej przyjaciół z Sahary, a także chcące dowiedzieć się
więcej na temat planowanych warsztatów oraz psychoterapii zapraszamy
do kontaktu: annazaczyk@gmail.com
wypadową dla turystów, chcących
poczuć saharyjskie życie w kilkudniowym trekkingu lub strzelających sobie sweet focie na tle wydmy, wyskakując z helikoptera czy
jeepa na pięć minut. Obóz natomiast jest oddalony od miasta o 50
km w głąb Sahary. Jest miejscem,
w którym grupa turystów może
spędzić niezapomniany czas, w stosunkowo bezpiecznych warunkach,
pod troskliwym okiem gospodarzy.
Obóz wygląda jak nomadyjska osada, tylko nieco stuningowana pod
potrzeby turystów. Jest więc kuchnia, jadalnia oraz łazienka z polową
toaletą, do której przywożą ogromny baniak wody, by móc choć trochę
się obmyć podczas wielodniowego

pobytu. Są też gliniane chatki, gdzie
nocą, mimo że temperatura na zewnątrz spada do 0 stopni, jest ciepło.
– Celem Waszej podróży były warsztaty
egzystencjalne. Powiedziałaś, że pustynia ma moc, jakiej się nie spodziewaliście. Jaką moc miała na psychologa?
– Jej bezlitosny bezkres i nieustępliwość uczą pokory. Moc dali
też ludzie pustyni, Amazigh – “ludzie wolni” czyli Berberowie. Ich
mentalność, ich pokora wobec sił
natury, niezwykła umiejętność radzenia sobie z trudnościami, zaskakującymi sytuacjami, dystans
do siebie, zdrowa gradacja ważności spraw, brak pogoni za zbędnymi
do życia rzeczami, świadome i bezinteresowne pielęgnowanie relacji,

Głosuj na dobro
7 lutego dowiemy się, kto w tym roku
zdobędzie statuetkę Ziarnka Gorczycy. Tymczasem do 2 lutego trwa głosowanie, w którym to sądeczanie
wybierają osoby oraz firmy czy stowarzyszenia, działające dla dobra innych.
Pierwszy etap XV edycji Ziarnka Gorczycy wyłonił mocne osobowości i silne instytucje. Trwa drugi etap plebiscytu. Głosować można
m.in. na naszym portalu dts24.pl.
Głos można oddać także e–mailowo,
podając swoje dane: biuro@zwiazeksadeczan.pl oraz na kuponach, które
można odebrać, wypełnić i zostawić
w siedzibie redakcji DTS (N. Sącz, ul.
Żywiecka 25, od pn.–pt. g. 8–16), Sądeckim Hospicjum (N. Sącz, ul. Nawojowska 155 A, od pn.–pt. g. 7–15)
i Centrum Informacji Turystycznej
w Nowym Sączu (pn.–pt. g. 8–18,
sb. g. 9–14). Wszystkie głosy zostaną
podliczone i kapituła Ziarnka wyłoni
zwycięzców. Kto zdobędzie statuetkę

Ziarnka Gorczycy, dowiemy się podczas finału 7 lutego. Gwiazdą wieczory będzie Andrzej Poniedzielski, a dochód z imprezy tradycyjnie zostanie
przeznaczony na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum.
(KG)

Zgłoszeni do plebiscytu Ziarnko
Gorczycy 2015
W kategorii osobowość: Michał Kądziołka, Małgorzata Belska, Władysław Litwa, Bartłomiej Błachuta, Anna Totoń,
Stanisław Wolak, Wiesława Borczyk,
Barbara i Aleksander Porzuckowie
W kategorii stowarzyszenie lub firma: Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
”PROMYK” w Podegrodziu; Profil – Krasne Potockie; Amper – Nowy Sącz;
Stowarzyszenie Tęcza przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Nowym Sączu; Fundacja RENOVO w Nowym Sączu; Salon oprawy
obrazów Da Vinci w Nowym Sączu; Bar
„Pod Wierzbą” Zofia i Włodzimierz Sowa
w Nowym Sączu.
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Marzę nie tylko o pokoju na Ukrainie
S P R AW Y I L U D Z I E . Pół roku temu
wyjechała z Doniecka, bo nie chciała żyć pod ostrzałem artyleryjskim
i rządami prorosyjskich separatystów. Schronienie znalazła w Nowym Sączu. Rozmawiamy z Ukrainką INESSĄ SYTNIK, doktorem
nauk ekonomicznych, wykładowcą
w Wyższej Szkole Biznesu – NLU.
– Spodziewała się Pani, że po Euromajdanie, który odsunął od władzy
prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, dojdzie do eskalacji konfliktu
na wschodzie kraju?
– Nie, nie spodziewałam się,
że dojdzie do wojny na tym terenie. Zaskoczyło mnie również,
że Rosja tak łatwo zabierze nam
Krym. Wszystko toczyło się tak
szybko. To, że tak się stało, to też
wina samej Ukrainy, która powinna być silna i niepodzielna, a okazało się inaczej. Ukraina miała
skorumpowany rząd, prezydenta
zdrajcę, który zniszczył naszą gospodarkę oraz armię i w ten sposób ułatwił rozpad kraju. Donbas
opanowali prorosyjscy separatyści. Liczyliśmy jednak, że armia ukraińska wyzwoli Donieck
do jesieni.
– Tak się jednak nie stało, walki nadal trwają…
– Niestety. Teraz to terytorium
jest zagrodzone i zaminowane,
Istnieje tylko siedem bezpiecznych przejść. Dwa od strony Ługańska, pięć od strony Doniecka.
Ukraińcom trudno tam wjechać
i stamtąd wyjechać. Można się tam
dostać jedynie z przepustką.
– Pani wyjechała z Doniecka, kiedy
właśnie trwały walki między prorosyjskimi separatystami a ukraińskimi siłami rządowymi. Czy była Pani

w bezpośrednim niebezpieczeństwie,
decydując się na ten krok?
– W tym czasie nie byłam, choć
mogło się to zmienić. Było powszechnie wiadomo, że jestem
za niepodzielną Ukrainą. W mojej Katedrze Inwestowania, którą
prowadziłam w Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Doniecku, wisiały flagi ukraińskie. Manifestacje masowe, które w tym
czasie organizowano w mieście,
były prawdopodobnie finansowane przez Moskwę. Nie chciałam
żyć wśród prorosyjskich separatystów, którzy po kolei niszczyli całą infrastrukturę w regionie.
Zamknięto kopalnie, zakłady pracy rozebrano na części i wywieziono do Rosji. Ci, którzy nie zgadzali się z polityką prorosyjskich
separatystów, byli zabijani albo
torturowani. Do tej pory trwa ten
proceder. Trwa też powszechne
donosicielstwo. Sąsiedzi donoszą
na sąsiadów, którzy nie zgadzają
się z polityką prorosyjską na tym
terenie. Mój zastępca, który pracował ze mną na Uniwersytecie,
razem z żoną wstąpił do armii
i walczy teraz w obronie Ukrainy. Koledzy, którzy nie zgadzali
z tym, co dzieje się na wschodzie
kraju, wyjechali do innych regionów Ukrainy – tam żyją i pracują.
Miałam też znajomych, którzy popierają Rosję. Nie utrzymuję z nimi
kontaktu.
– Decyzja o wyjeździe zapewne nie
należała do łatwych. Zostawiła Pani
cały dorobek swojego życia…
– Ciężko było to wszystko zostawić, ale nie miałam wyboru.
Sam wyjazd z Doniecka był wyczynem. Z trudem udało się wydostać z miasta otoczonego przez
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separatystów. Drogi wyjazdowe
były już zablokowane przez siły
rebeliantów. Śledziliśmy na mapie, gdzie są blokady, które z dnia
na dzień rosły jak grzyby po deszczu, i czuliśmy się jak myszy zamknięte w klatce. Ze mną była
moja mama. Zabrałam ze sobą kota
i kilka drobiazgów. Na początku
wydawało się, że konflikt potrwa
krótko. Planowałam go przeczekać nad morzem Azowskim, który

jest blisko Doniecka. Liczyłam,
że armia ukraińska wyzwoli miasto i będziemy mogły tam wrócić.
Tak się jednak nie stało. Zdążyłam tylko dostać się do mieszkania po dyplom. Zabrałam małą
walizkę i ostatecznie wyjechałam do Polski, do syna w Krakowie. Mama natomiast postanowiła wrócić do rodzinnego domu.
Mieszka na uboczu, gdzie nie ma
aktywnych wojskowych. Ja jednak
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POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY!? WEJDŹ: www.daiglob.pl
Zakładka daiglob a-count.
NOWY SĄCZ ul. Lwowska 41 do wynajęcia lokal pow. 60m2.
Tel. 692-457-171.
RESTAURACJA zatrudni szefa kuchni N.Sącz, 503-080-192.
NOWY SACZ, ul. Gorzkowska. mieszkanie dwupokojowe, 2 piętro
36 m kw. - sprzedam.Tel.609 609 397
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mieszkałam w centrum Doniecka. Szkoły dookoła zostały zniszczone w trakcie walk, ale mój dom
jeszcze tam stoi w nienaruszonym
stanie. Do Polski przyjechałam,
praktycznie nie mając nic przy sobie. Musiałam tu kupić wszystko
– od podstawowych produktów,
jak ciepłe ubrania, po sztućce.
– Nie wygląda na to, by konflikt
szybko miał się zakończyć. W takiej sytuacji planuje Pani swoją przyszłość w Polsce, w Nowym Sączu?
– Teraz nie widzę swojego dalszego życia na Ukrainie. Chciałabym tu zostać. Po przyjeździe
intensywnie szukałam pracy.
Znalazłam ją właśnie w Nowym
Sączu, w WSB–NLU. Wynajęłam
więc tu mieszkanie. Przygotowuję
się do dłuższego pobytu w Polsce:
uczę się języka, jestem w trakcie
legalizacji ukraińskiego dyplomu
na terenie Europy. Na razie mam
pobyt czasowy na rok, a mój syn
na trzy lata. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i teraz
już pracuje. Jestem z niego bardzo dumna. Jest patriotą – kiedy
doszło do konfliktu na wschodzie,
nagrał specjalny filmik i wrzucił
do internetu. Mówi w nim, że Donieck to jest jego rodzinne miasto
i chce tam kiedyś wrócić i budować swoją przyszłość.
– Tęskni Pani za swoim krajem...
– Bardzo. Tam zostawiłam swoją duszę. Kocham moją Ojczyznę, gdzie się wychowałam, skąd
pochodzi cała moja rodzina. Zostawiłam dwa duże mieszkania.
Szkoda tego wszystkiego. Teraz
jednak to już nic nie jest warte.
Życie jest cenniejsze niż mój majątek. Staram się o tym nie myśleć.
Tęsknię jak wszyscy, którzy musieli opuścić tamte strony. Próbuję jednak myśleć o przyszłości,
a nie przeszłości. Staram się żyć
pełną parą w nowej rzeczywistości. Zdaję sobie sprawę, że mam
trudności materialne, ale trzeba
być optymistą.
– Wolna i zjednoczona Ukraina to teraz Pani największe marzenie?
– Marzę nie tylko o pokoju na Ukrainie, ale też o pokoju
na całym świecie. Marzę, aby porządek każdy zaprowadzał u siebie, a nie u innych, aby nikt nigdy
nie zagarniał cudzych terenów.
Doceniam, że Europa próbuje powstrzymać sankcjami ekonomicznymi zapędy imperialistyczne
Putina. One osłabiają rosyjską gospodarkę i to jest wyraźny sygnał
dla prezydenta Rosji, że Zachód
nie zgadza się na jego politykę. Nie
chciałabym jednak otwartej wojny, kiedy to na Ukrainę weszłyby
wojska NATO. To pociągnęłoby za
sobą wiele ofiar. Ukraińska armia
sama powinna sobie z tym problemem poradzić. Cieszę się, że mogę
żyć i pracować w swoim zawodzie
w Polsce. Mam tutaj duże wsparcie. Polacy to dobrzy ludzie, bardzo pomagają Ukraińcom. Jestem
im za to bardzo wdzięczna.
Rozmawiała MONIKA CHROBAK
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OKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

Charakterystyka
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia
najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania

PROMOCJA

• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

• dostępny w 19 standardowych kolorach
• Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK
• Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS
• Cienki zgrzew

• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata
• listwa podparapetowa pięciokomorowa

P R O M O C J E

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech
z automatem.

2490 zł brutto VAT 8%
z montażem

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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