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Powierzchnie
do wynajĊcia
w nowo budowanym markecie
spoĪywczym w Starym Sączu
przy ulicy Braterstwa
Ludów/Podegrodzka
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Ryby i wędliny z własnej wędzarni
C.H. EURROPA II Plaza godz. otwarcia: pon.-pt. 7.00-21.00; sob. 7.00-20.30; niedz. 9.00-18.30
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

DTS poszukuje kreatywnych ludzi do pracy
Wydawnictwo „Dobre” Sp. z o.o., wydawca „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, największego tygodnika w regionie, oraz portalu dts24.pl w związku z dynamicznym rozwojem i planami rozszerzenia działalności poszukuje kreatywnych pracowników.
OPIS STANOWISKA:
• Opracowywanie materiałów newsowych, promocyjnych, prezentacji;
• Przygotowywanie i przesyłanie materiałów multimedialnych (foto, wideo, CMS);
• Sprzedaż reklam do „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” oraz dts24.pl;
• Opieka i obsługa profili projektów w mediach społecznościowych oraz portalach
firmowych.
WYMAGANIA:
• Wykształcenie kierunkowe, mile widziane specjalizacje: dziennikarstwo, public relations, komunikacja społeczna, polonistyka lub rozpoczęte studia w tym zakresie;
• Umiejętności pisania i redagowania tekstów;
• Umiejętność obsługi urządzeń mobilnych, tworzenia materiałów audio oraz wideo;
• Samodzielność i bardzo dobra organizacji pracy własnej;
• Kreatywność, otwartość, umiejętność budowania i podtrzymywania dobrej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi, dokładność i sumienność, zaangażowanie w pracy, prawo jazdy kat. B.
OFERUJEMY:
• Rozwojowe stanowisko w wydawnictwie redakcji o ugruntowanej pozycji rynkowej;
• Intensywny rozwój zawodowy i możliwość kształcenia się;
• Interesującą i ambitną pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego;
• Dużą swobodę działania;
• Pracę w miłym zespole.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Aplikacje należy przesyłać na adres: b.baran@dts24.pl,
w tytule e-maila wpisując: PRACA DTS.
Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości,
że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
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Odszedł aktor, scenograf, rzeźbiarz
L U D Z I E . 28 stycznia zmarł w Nowym Sączu Stanisław Choczewski, jedna z najbardziej znanych i barwnych postaci sądeckiej kultury, obdarzony niekonwencjonalnym przydomkiem „Plecok”, odziedziczonym
– czym się słusznie chlubił – po swym ojcu, też Stanisławie, wybitnym profesorze szkół średnich, poliglotą, który do liceów Chrobrego i Długosza przyjeżdżał
z domu w Biczycach, a następnie w Rdziostowie na rowerze z nieodłącznym plecakiem.

HARRY POTTER FharaFters, names, and related indLFia are trademarks of and ©
Warner Bros. Entertainment InF.
Harry Potter Publishing Roghts © J.K.R.
© 2015 Warner Bros Entertainment InF. All rights reserved.

MA*,CZN(
FOT. ARCH. JERZEGO LEŚNIAKA

Absolwent I LO im. Jana Długosza (matura w 1962 r.)
i Studium Kulturalno–Oświatowego w Krakowie,
pracownik SZEW (suwnicowy w grafitowni) i przede
wszystkim instytucji kulturalnych w mieście (Domu
Kultury Kolejarza i Miejskiego Ośrodka Kultury).
Był człowiekiem teatru, czołowym aktorem i scenografem Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego, niezapomniany odtwórcą głównych ról
w „Komediancie” Bernhardta (1990), „Świętoszku”
Moliera (1991), „Ożenku” (2005), Cześnika Raptusiewicza w „Zemście” Fredry (2010), „Klubie kawalerów” (2012). Współpracował też w młodości
z legendarnym Teatrem Lalek i następnie Teatrem
NSA (debiut dramaturgiczny: „Kuzyn Rockefellera”, 1997). Parał się również rzeźbiarstwem i plastyką zakładając Grupę Plastyka Amatora „Helena”.
Świetny kompan, człowiek–dusza, brat–łata, kolekcjoner pysznych anegdot z czasów powiatowego Sącza (sprzed 1975 r.).
Mimo trapiących go w ostatnich latach chorób
(zrezygnował jedynie z długoletniej pasji grzybobrania) aktywnie uczestniczył w życiu macierzystej placówki (MOK) np. podczas wakacyjnych recytacji przy
pomniku Mickiewicza „Pali się fajka nocy…”, planował z Januszem Michalikiem nowe przedstawienia.
W maju skończyłby 70 lat.
(LEŚ)
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Stanisław Choczewski w „Zemście”, 2010r.
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I N T E R W E N C J A DT S 24. P L Pracownik sądeckiego prosektorium
skarżył się, że zarabia jedynie 700
zł. Skąd więc wziął pieniądze na budowę zakładu pogrzebowego w Limanowej i skąd chciał wziąć kolejne,
potrzebne do uruchomienia krematorium? – dts24.pl odkrywa nowe wątki w sprawie Jana P., który nielegalnie
pobierał pieniądze od rodzin zmarłych.
Mężczyzna cały czas podtrzymuje,
że osoby odbierające zwłoki płacą
mu dobrowolnie. – Ludzie sami dają
mi do kieszeni… – mówi wprost,
a argumentem, który według Jana
P. oczyszcza go z wszelkich podejrzeń, jest jego współpraca z sądecką prokuraturą. Rzeczywiście, Jan P.
od dłuższego czasu pomaga na zlecenie Prokuratury Rejonowej przy
przeprowadzeniu sekcji zwłok.
– Jan P. co najmniej od kilku lat
uczestniczy jako pomocnik sekcyjny w czynnościach oględzin

i otwarcia zwłok, sekcjach zwłok,
zarządzanych przez prokuratora.
Podstawą udziału pomocnika sekcyjnego każdorazowo jest wydane przez prokuratora w konkretnej
sprawie postanowienie o powołaniu go do tych czynności – informuje Jan Górny z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
Prokuratura nie organizowała
ani przetargu, ani konkursu ofert
na wykonywanie czynności pomocnika sekcyjnego. Jan P. nie ma na nie
wyłączności.
– Wynagrodzenie dla pomocnika
sekcyjnego za udział w czynności
oględzin i otwarcia zwłok wynosi:
70 zł brutto (co do zasady) względnie 100 zł brutto (w przypadku sekcji zwłok skomplikowanych albo
przeprowadzanych na zwłokach
przeobrażonych pośmiertnie lub
w stanie rozkładu). Wszelkie koszty
czynności oględzin i otwarcia zwłok
zarządzanych przez prokuratora

FOT. PRINT SCREEN Z PROGRAMU TTV „BLISKO LUDZI”

Ludzie sami dają mi do kieszeni...

„Sęp z prosektorium” zwolniony
Sprawą nielegalnie pobieranych opłat przez pracownika sądeckiego prosektorium, po naszych publikacjach, zajęła się również telewizja TVN24. Program na ten temat został wyemitowany na antenie TTV „Blisko ludzi” pod
tytułem "Sęp z prosektorium". Jan P. przyznał się do brania pieniędzy, swój
proceder porównał do pobierania opłat przez księdza czy grabarza. Twierdzi,
że "wszyscy w całej Polsce zarabiają na pogrzebach". Dyrektor Szpitala Artur Puszko tłumaczył, że pracownik w konfrontacji z nim, zaprzeczył oskarżeniom. Ostatecznie jednak Jana P. zwolniono z pracy.
Więcej na ten temat przeczytasz na dts24.pl
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ponosi Skarb Państwa. Kosztami
tymi może być obciążony oskarżony w wyroku skazującym – dodaje Górny.
Tymczasem jedna z Czytelniczek
(nazwisko do wiadomości redakcji),
która kontaktowała się z redakcją
w tej skandalicznej sprawie, twierdzi,

że Jan P. wziął od niej pieniądze za
przeprowadzenie sekcji zwłok męża,
który popełnił samobójstwo.

***
Jak ustalił dts24.pl Jan P. wybudował również w Limanowej przy ul.
Sikorskiego, na działce przylegającej

do cmentarza, prosektorium. Okazały budynek miał pomieścić profesjonalne chłodnie i całe zaplecze
niezbędne do powstania zakładu
pogrzebowego. Jednak, gdy obiekt
już stanął, P. chciał uzyskać zgodę na uruchomienie w tym miejscu
spalarni zwłok. Zgody nie uzyskał
ze względów formalnych – działka, na której stoi obiekt, została
przez P. wydzierżawiona od miasta,
ale na zasadach, które nie pozwalały na przekształcenie jej pod lokalizację spalarni. Prace stanęły, a,
według nieoficjalnych informacji,
budynek ma zostać poddany komorniczej licytacji. Nieudana inwestycja i źródła jej finansowania miały wzbudzić zainteresowanie policji
skarbowej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, z uwagi
na obowiązujące przepisy, odmówiła nam jednak udzielenia informacji w tej sprawie.
Warto też dodać, że Jan P. przepisał swój zakład pogrzebowy w Nawojowej na córkę i zięcia. Jak informują Czytelnicy ma odmawiać
wydawania zwłok z sądeckiego prosektorium w soboty, jeśli rodziny nie
zgadzają się na skorzystanie z usług
zakładu jego rodziny. Co ciekawe,
rodzina P. prowadzi również prosektorium w limanowskim szpitalu.
EWA STACHURA, współpraca: KUBA
TOPORKIEWICZ Limanowa.in

KO N D O L E N C J E

Redaktorowi

Wojciechowi Chmurze
i Jego Rodzinie
wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

MATKI
skáadają
koleĪanki i koledzy
z „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Józefowi Bassarze
i Jego Rodzinie
wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

BRATA
ĝgP

Stefana Bassary
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO

Pasażerowie
nabici
w butelkę
S P R AW Y I L U D Z I E . Bez zapowiedzi odwołano jedyne połączenie autobusowe łączące Krynicę z północą Polski. Kilkunastu
pasażerów:kuracjuszy i turystów wracających z ferii zimowych zostało na lodzie, bez noclegu i bez możliwości powrotu
do domu.
Sobota, 31 stycznia. Krynica–
Zdrój. Siarczysty mróz. Spora grupa turystów i kuracjuszy
z północy Polski, gdzie właśnie
kończą się ferie zimowe, stoi
na przystanku PKS w oczekiwaniu na autobus Krynica–Koszalin.
Na darmo. Dziś nie przyjedzie.
Pasażerowie muszą szukać noclegu. Dopiero nazajutrz sprawa
się wyjaśnia. Okazuje się, że linia Krynica – Koszalin obsługiwana była naprzemiennie przez PKS
Szczecinek i PKS Koszalin i to Koszalin zawiesił swoje kursy. Informacji o tym nigdzie jednak pasażerowie nie mogli znaleźć.
Nabici w butelkę nie zamierzają tak sprawy zostawić, będą żądać rekompensaty i domagać się
odszkodowania za stracony dzień
w pracy.
O sprawie przeczytasz
na dts24.pl
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Spór o obwodnicę
zachodnią trwa
– Decyzja sądu nie zmienia ani tempa ani zakresu prac, które podejmuje powiat – komentuje sprawę
obwodnicy zachodniej Nowego Sącza
Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
29 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił termin rozpatrywania skargi w sprawie drogi do czasu, aż nie poinformuje
o postępowaniu właścicieli działek znajdujących się przy planowanej trasie. To znów przedłuży spór, który ma rozstrzygnąć,
czy zaskarżenie przez mieszkańców decyzji środowiskowej było
uzasadnione.
– Pod względem formalnym,
nie przerywa to działań związanych z przygotowaniem dokumentacji pod zezwolenie

na realizację inwestycji drogowej (ZRIT). Po drodze trwa jeszcze
postępowanie o pozwolenia wodno–prawne. Te działania są dalej prowadzone przez wykonawcę
wybranego w przetargu – podkreśla szef PZD. Decyzja środowiskowa z racji sporu sądowego
jest nieprawomocna. – Jest jednak
ostateczna. To ciągle daje możliwość ubiegania się o zezwolenie
niezbędne do rozpoczęcia robót
budowlanych. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku tygodni uda
nam się skompletować wniosek
o ZRIT– wyjaśnia Adam Czerwiński. Obwodnica zachodnia Nowego
Sącza musi być zbudowana i rozliczona jeszcze w tym roku. 40 mln
na budowę drogi pochodzi z funduszy unijnych.
(PAS)

Ośrodek dla chorych na SM
Z D R OW I E . Będzie to jedyna tego typu placówka na południu Polski. Prawdopodobnie już w kwietniu w Stróżach koło Grybowa rozpocznie działalność specjalistyczny ośrodek rehabilitacyjny dla chorych
na stwardnienie rozsiane (SM). Trwają ostatnie prace wykończeniowe we
wnętrzach budynku.
Ośrodek będzie kolejnym obiektem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach senatora Stanisława Koguta. Centrum
Sportowo–Rehabilitacyjne na Stwardnienie Rozsiane w Stróżach jest
gotowe przyjąć około 50 chorych. Obecnie prowadzone są rozmowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące pozyskania kontraktu
na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji neurologicznej.
Ocenia się, że w Małopolsce żyje ponad 3 tysiące chorych na stwardnienie rozsiane. W skali kraju może być ich nawet 40 tysięcy.
Więcej na dts24.pl

W SKRÓCIE
Jeszcze tego samego dnia uczestniczył w posiedzeniu Rady Miejskiej
Krynicy Zdroju. Wieczorem, 29 stycznia, wiceprzewodniczący RM 30–letni
Dawid Sobiesiak zmarł w tragicznych
okolicznościach. Policja wykluczyła
udział osób trzecich.
Gazeta.pl opublikowała spis stacji benzynowych, na których lepiej
nie tankować, bo paliwo nie spełnia
norm. Wśród nich jest stacja z Krynicy Zdroju i Nowego Sącza.
45 dzieci rozpoczęło naukę, a sześciu dorosłych pracę w nowym
przedszkolu, które otwarto przy
Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu.
Ppłk. Bogusław Kawończyk z szefa Zakładu Karnego w Nowym Sączu awansował na dyrektora Aresztu
Śledczego w Krakowie.
W sądeckiej WKU ze stanowiskiem
komendanta pożegnał się ppłk Grzegorz Dobosz. Przeszedł na emeryturę.
Chcesz wiedzieć więcej
– czytaj dts24.pl

Tak ma wyglądać plac przy Kolejowej
– Będziemy
starali się
jeszcze
w tym roku
doprowadzić
teren
do porządku,
zgodnie
z załączoną
koncepcją
– informuje
Grzegorz
Mirek, dyrektor
Miejskiego
Zarządu Dróg

DT S C Z Y T E L N I KÓW. Jego remont
zapowiadano w wakacje ubiegłego
roku. Wciąż jednak przechodnie potykają się o wystające płytki na placu przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu. Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miasta, Dariusz
Kmak, uspokaja: – Lada dzień będzie
gotowy projekt przebudowy placu.
O problemie poinformowała nas jeszcze w maju ub. r. nasza Czytelniczka,
pani Teresa Pierzchała, która omal nie
złamała nogi na wspomnianym placu.
– Zarówno przy alejach Batorego, jak i ulicy Zamenhofa chodniki są piękne, nowe, ale chcąc dostać się z jednego na drugi, trzeba
przejść przez plac, który woła o pomstę do nieba. Płytki tam odstają, a co gorsza ruszają się. I w taki
sposób stłukłam swoją nogę. Płytka, na której stanęłam, podniosła

OGŁOSZENIA DROBNE
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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się do góry i zahaczyłam o nią drugim butem, upadając na ziemię
– opowiadała nam wówczas przebieg zdarzenia.
Zdaniem naszej Czytelniczki miejsce przy ul. Kolejowej to reprezentatywny dla miasta teren, dlatego o jego
remont powinno się zadbać w pierwszej kolejności. – Z pięknie wyremontowanego dworca, wychodzi się
wprost na ten plac – zauważa.
W maju Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, poinformował nas,
że teren nie znajduje się w administracji MZD, niemniej być może
w wakacje uda się go doprowadzić
do właściwego stanu. W Wydziale Inwestycji i Remontów, odpowiedzialnym za utrzymanie placu,
nie otrzymaliśmy wówczas jednoznacznej odpowiedzi, zostaliśmy
odesłani do innego wydziału...

– Wakacje dawno minęły,
a płytki na placu nadal się chybocą – interweniuje raz jeszcze Teresa Pierzchała.
– Problem trzeba rozwiązać
kompleksowo. Sam remont chodnika nic nie da, bo w dużej mierze
niszczony jest on przez parkujące
tu samochody, w tym dostawcze.
Potrzebne jest wprowadzenie elementów zieleni – odpowiada nam
teraz dyrektor WIiR Dariusz Kmak
i informuje, że niebawem Grzegorz
Mirek, przedstawi koncepcję planowanej modernizacji placu.
– Będziemy starali się jeszcze w tym roku doprowadzić teren do porządku – potwierdza dyrektor MZD, załączając gotową już
koncepcję. – Jest ona odpowiedzią
na rozwiązanie problemu – dodaje Mirek.
(KG)
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INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt
„Przeciwdziaųanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkaŷców
Gminy Kamionka Wielka”
Gųównym celem projektu jest przeciwdziaųanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkaŷców Gminy Kamionka
Wielka poprzez przekazanie sprzħtu komputerowego
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie
bezpųatnego dostħpu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrzeƑnia 2015 r.
WartoƑđ projektu: 1 322 080,00 PLN
Udziaų Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN
Projekt jest wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ, ze Ƒrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, OƑ priorytetowa VIII Spoųeczeŷstwo informacyjne
– zwiħkszenie innowacyjnoƑci gospodarki,
Dziaųanie 8.3 Przeciwdziaųanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”
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Uwaga, wariaci
na drodze
P O D PA R AG R A F E M . – Kawałek
drewna zamiast hamulca, jazda 200
kilometrów na godzinę przez miasto
– pomysłowość i brawura kierowców potrafi zaskoczyć nawet policjantów drogówki. Statystyki sądeckiej komendy pokazują, że sprawcami
wypadków, których powodem jest
nadmierna prędkość, są najczęściej
osoby w wieku 18–39 lat.
33 lata ma mężczyzna, któremu 19
stycznia funkcjonariusze odebrali
prawdo jazdy. Kierowca seata ibizy
rozwinął bowiem na al. Piłsudskiego w Nowym Sączu prędkość do 198
km/h. To rekord, odnotowany przez
sądecką policję. Funkcjonariuszy zainteresował również dowód rejestracyjny samochodu. Auto najprawdopodobniej zostało podrasowane.
22–letni motocyklista z kolei
w ubiegłym roku, 15 września, pod-

znalazł natomiast nietypowy sposób na zepsuty hamulec ręczny
w dostawczym fiacie. Zastąpił go...
kawałkiem drewna, którym dociskał pedał drugiego hamulca. Policjantom od razu rzuciła się w oczy
nietypowa konstrukcja.
– Kierowca nie usłyszał pochwały za pomysłowość, za to został ukarany mandatem. Zatrzymano mu również dowód
rejestracyjny pojazdu – informuje
Stanisław Piegza, rzecznik prasowy limanowskiej policji. Funkcjonariusze tłumaczą, że prowizoryczny hamulec mógł spowodować
niebezpieczeństwo dla samego kierowcy i innych użytkowników ruchu drogowego. „Zaciągnięty”
ręczny miał się opierać o siedzenie, z którego bardzo łatwo mógł
się zsunąć. Stojący na wzniesieniu
pojazd z pewnością by się wtedy

– Kierowca nie usłyszał pochwały za pomysłowość, za to został ukarany
mandatem. Zatrzymano mu również dowód rejestracyjny pojazdu
– informuje Stanisław Piegza, rzecznik prasowy limanowskiej policji.
czas jazdy przez Nowy Sącz „zarobił” 180 punktów karnych. Uciekając przed policyjnym pościgiem,
po ominięciu blokad, porzucił motocykl w zaroślach. Mężczyznę udało
się namierzyć dzięki psom tropiącym.
Usłyszał aż 25 zarzutów, dotyczących
„niezastosowania się do kilkunastu
przepisów ruchu drogowego, spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym oraz niezastosowania się do sygnału zatrzymania
wydawanego przez uprawnionego
funkcjonariusza”. Co więcej, 22–latek
prowadził pojazd bez wymaganych
uprawnień. W grudniu Sąd Rejonowy w Nowym Sączu uznał go winnym. Dodatkowo zastosował wobec
niego środek karny w postaci zakazu
kierowania pojazdami mechanicznymi przez okres trzech lat.

***
Kierowca, zatrzymany do rutynowej kontroli policyjnej w Dobrej,

stoczył. Dowód rejestracyjny wróci do właściciela, gdy ten naprawi
hamulec.

***
– W latach 2011 – 2013 liczba wypadków spowodowanych zbyt szybką jazdą wynosiła kolejno: 113, 87,
116. Kolizji z tego samego powodu
było kilka razy więcej. W 2011 roku
– 418, rok później – 383, a w zeszłym
310 – przytacza statystyki rzecznik
sądeckiej policji Iwona Grzebyk Dulak, dodając, że sprawcami tego typu
zdarzeń są najczęściej osoby w wieku 18–39 lat. W roku bieżącym policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Nowym
Sączu zapowiadają zwiększone kontrole tym zakresie. – Przekraczanie prędkości przez kierujących
to bowiem jedna z głównych przyczyn wypadków na Sądecczyźnie
– twierdzi rzeczniczka.
(ES), (PAS)

Bezbłędne graffiti
S Z T U K A . Sądecki artysta udziala lekcji poprawnej polszczyzny na... murach. Na terenie Nowego
Sącza pojawiły się graffiti ze słowami, które najczęściej padają ofiarą błędów językowych.
– Po co ten napis? – takie pytanie wywołeje najnowszy pomysł artysty. I o to właśnie chodzi.
Poprawna wersja słów: „włączać”,
„na pewno” czy „wziąć” albo błędne sformułowania takie jak „fakt autentyczny” mają
zwrócić uwagę przechodniów. Na kolejne lekcje według Morsa można się natknąć w różnych zakątkach miasta. Znajdują się
na garażach, opuszczonych budynkach czy... na dachu.
– Pomysł pojawił się podczas
rozmów z przyjacielem z Londynu, który zwraca uwagę
na błędy językowe. Pierwsze słowo „wziąć” wpadło mi
do głowy przez przypadek. Teraz
wiele osób przesyła mi swoje pomysły. Wśród ich autorów jest między innymi polonista Bogusław Kołcz
– mówi Mariusz Brodowski "Mors".
Lekcje graffiti będą się pojawiać na terenie
miasta przez cały rok. Artysta ma już kilkanaście pomysłów na nowe napisy.
– To taki kontrast. Graffiti jest postrzegane
jako wandalizm, a przecież wykorzystując je
można dotrzeć do większej liczby ludzi – opowiada Mors. – Wszyscy myślą, że ja przede
wszystkim edukuję innych, ale prawda jest
taka, że sam się uczę – dorzuca z uśmiechem.
(PAS)

Przez trzy lata podwyżek nie będzie
Z S E S J I R A DY M I A S TA . Przetarg
na wywóz odpadów komunalnych
w Nowym Sączu ostatecznie wygrały
firmy, które złożyły droższą ofertę niż
konkurenci. Czy to oznacza podwyżki cen za wywóz śmieci? Władze miasta zaprzeczają.
W miniony wtorek (3 lutego) zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta w tej sprawie. Większość radnych przyjęła niezbędne uchwały
wprowadzające zmiany w budżecie Nowego Sącza na rok 2015 oraz
w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Zgodnie z nimi w kasie miejskiej po stronie wydatków w tym roku dodano kwotę
1,7 mln zł, ale jak zapewnia Jerzy
Gwiżdż był to zabieg typowo „kosmetyczny”. – Jeśli my mamy sytuację taką, że wpływy realne na koniec roku 2014 pokrywają wartość
umowną na dany rok (dotyczącą wywozu śmieci – przyp. red),
to znaczy że nie istnieje potrzeba

zmiany ceny. Także mówię wprost:
Nie będzie przez trzy lata żadnej
podwyżki cen za wywóz śmieci – przekonywał w trakcie sesji
wiceprezydent.
Innego zdania byli radni Platformy Obywatelskiej. Argumentowali,
że gdyby uchwały nie zostały przyjęte przez Radę, to prezydent Ryszard Nowak miałby zielone światło
do rozpisania ponownego przetargu, a ten mógłby kosztować sądeckich podatników znacznie mniej niż
obecny. Z takimi opiniami stanowczo nie zgadzali się jednak obecni włodarze miasta. – Nawet gdybyśmy powtarzali ten przetarg,
nie ma żadnej gwarancji, że tym
razem ta cena najniższa, nie będzie wyższa na przykład o 2 czy
2,5 mln zł. Po drugie prawo mówi
wprost, przetarg został rozstrzygnięty i nie mam żadnych podstaw by go unieważnić – tłumaczył Ryszard Nowak. Wtórował mu
Jerzy Gwiżdż. – W świetle ustawy

o zamówieniach publicznych proszę
wskazać mi przepis, który pozwalałby na to, żeby można to postępowanie unieważnić. My nie jesteśmy
ludźmi, którzy będą traktowali sobie prawo byle jak i później chodzili
po prokuratorach – strofował radnych opozycyjnych wiceprezydent.
Ostatecznie większością 15 głosów radnych PiS i Klubu „Dla Miasta” uchwały korygujące budżet
zostały przyjęte. Prezydent będzie
mógł podpisać stosowną umowę
ze zwycięzcami przetargu, a firmie AVR pozostała jedynie walka
na drodze sądowej.
Przypomnijmy, że konsorcjum
firm SITA–Nova Empol, które zgodnie z rozstrzygnięciem w Krajowej
Izbie Odwoławczej ostatecznie wygrało przetarg na wywóz odpadów
komunalnych w mieście, za swoje
usługi przez trzy lata otrzyma 26,5
mln zł, czyli o ponad 3,5 mln zł więcej, niż zaproponowała firma AVR.
ROSS

REKLAMA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy
kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne
przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na
II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.
33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81
sekretariat@mord.pl; www.mord.pl
Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93
Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88
Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99
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R O Z M OWA . – Cząstka tego medalu należy się każdemu, kto przez 25
lat mojego probostwa pomagał budować mi tę wspólnotę parafialną – mówi 62–letni ks. prałat Józef
Janas, proboszcz parafii św. Rocha
w Dąbrówce, który w sobotę, 31
stycznia odebrał od wiceminister
pracy i polityki społecznej Małgorzaty Marcińskiej order Pro Publico Bono.
– Przyjeżdżając do Nowego Sącza 29
lat temu, był ksiądz przekonany, że zabawi tu aż tak długo?
– Zostałem tu skierowany w 1987
roku przez biskupa Jerzego Ablewicza do budowy kościoła Trójcy
Świętej bez praw proboszczowania. Chciałem wykonać to zadania,
bo dla mnie decyzja biskupa była
wiążąca, zresztą uważam, że posłuszeństwo jest filarem naszej wiary.
Dopiero później już arcybiskup Józef Życiński mianował mnie proboszczem tej parafii.
– W czasach, gdy stawiano ogromne kościoły, ksiądz zdecydował się
na dość niewielki. A przecież wiernych
księdzu przybywało...
– To było celowe zamierzeniem. Kościół jest szerszy niż dłuższy, żeby wierni byli blisko ołtarza.
Ta bliskość łączy ludzi.
– A mieszkańcy Dąbrówki mówią,
że to ksiądz łączy, i ma niezwykły dar do podejmowania kolejnych
działań, a zarazem zjednywania ludzi, którzy pomagają go księdzu
osiągnąć...
– Tak już mam, że pomysły rodzą
się w mojej głowie bardzo szybko
i bardzo szybko je realizuję. Ludzie
są z natury życzliwi, a jeśli widzą,
że to, co robię, czy chcę zrobić, jest
dla wszystkich, chętnie się włączają w działania.
– Który z osiągniętych celów ceni
ksiądz sobie najbardziej?
– Jeśli chodzi o te rzeczy materialne, niewątpliwie najważniejszy jest kościół, do którego budowy
zostałem tu powołany. Ale również ważne jest dla mnie, że udało się wyremontować stary – św.
Rocha. Teraz przyjeżdżają tu pielgrzymki wiernych. Roch to święty od chorób zaraźliwych, a tych
w dzisiejszych czasach nam nie
brakuje. Patron więc nam ostatnio
odżył... Kościół przyciąga też swoim wnętrzem. Znajduje się tu piękny obraz św. Rocha, pieta, ale jest
też malowidło na stropie kościoła
tuż przed prezbiterium przedstawiające Jagiełłę w stroju koronacyjnym. Podania mówią, że Jagiełło przyjeżdżał w te okolice na łowy.
Podobno w Polsce są tylko cztery
takie jego portrety.
– Na listę osiągniętych celów materialnych należy na pewno dopisać
również „Ochronkę” – niepubliczne
przedszkole. A jeśli zapytam o sukcesy
niematerialne?
– Na pewno dużo dobrych
małżeństw, dużo też ludzi rozmodlonych i wysoka frekwencja

Uroczystość nadania orderu Pro Publico Bono ks. Józefowi Janasowi odbyła
się podczas noworocznego spotkania seniorów w Szkole Podstawowej nr 9
w Nowym Sączu.

Proboszcz nie był jedyną osobą wyróżnioną 31 stycznia wśród
mieszkańców Dąbrówki. Na scenę wyszła mała bohaterka ostatnich dni – Wiktoria, która uratowała swoją mamę przed…
cichym zabójcą. Gdy mama, która była w łazience, nie reagowała na jej pukanie, natychmiast
zaalarmowała swojego wujka. Dzięki temu kobieta uniknęła
śmierci przez zaczadzenie.
Więcej na dts24.pl

na nabożeństwach. Bywa,
że na mszach w dzień powszedni
jest pełny kościół.
– A w niedzielę szczególnie dużo wiernych jest na mszy dla dzieci. Wszyscy czekają za kogo tym razem ksiądz
się przebierze, jaki rekwizyt ze sobą
przyniesie...
– Po prostu staram się być
do mszy przygotowany. Dzieci
edukuje się poprzez zabawę. Dużo
łatwiej też zrozumieć im pewne
rzeczy, gdy się je pokaże. Prowadząc na przykład kazanie na temat

nawracania, wykonałem duże serce, przez które dzieci przechodziły.
– Stuprocentowa frekwencja była też
zawsze na lekcjach religii, które ksiądz
prowadził.
– Czasem nawet nie wiedziałem, że jakiegoś ucznia nie było
przez cały dzień w szkole, a na religię przyszedł. Myślę, że kluczem
do tego jest wzajemne zrozumienie. Starałem się zrozumieć młodego człowieka. Nie bagatelizowałem żadnych jego pytań. I chyba
byłem sprawiedliwy. Wymagający, ale sprawiedliwy.
– I teraz byli księdza uczniowie odwdzięczyli się za to. To była głównie ich
inicjatywa, aby wystosować wniosek
do ministra pracy i polityki społecznej
o przyznanie księdzu orderu Pro Publico Bono.
– Jestem ogromnie szczęśliwy
z tego powodu. Niemniej, powtórzę, co powiedziałem podczas uroczystości: Cząstka tego medalu należy się każdemu, kto przez lata
mojej tu posługi, pomagał budować
mi tę wspólnotę parafialną.
Rozmawiała
KATARZYNA GAJDOSZ

Ptaszkowa czeka
na powrót Wita Stwosza
A TO C I E K AW E . Za sprawą tej rzeźby o Ptaszkowej usłyszała cała Polska.
Niedługo o małym sądeckim miasteczku znów zrobi się głośno. Modlitwa w Ogrojcu czyli bezcenna,
XV–wieczna płaskorzeźba Wita Stwosza stanie w powstającym przy nowym kościele muzeum parafialnym.
Do Ptaszkowej trafi też wykonana
w technologii 3D kopia płaskorzeźby.
Wykonanie kopii to pomysł proboszcza Ptaszkowej ks. Józefa Kmaka. Płaskorzeźba od lat znajdowała się w tamtejszym kościele pw.
Wszystkich Świętych. Dopiero
w 2002 r. konserwatorzy zabytków Magdalena i Stanisław Stawowikowie odkryli, że autorem dzieła jest Wit Stwosz. Płaskorzeźba
była zaniedbana, pokryta kilkoma warstwami farb. Postaci Chrystusa i apostołów były więc mocno
zniekształcone. Mozolna, niemalże
dwuletnia praca małżeństwa przyniosła wielkie odkrycie. Na fałdach
szaty św. Jana odsłonięto napis
– nazwisko artysty.
Jak rzeźba znalazła się w kościele? Tego nie wie nikt, choć proboszcz ma swoją własną teorię.
– Wit Stwosz zrobił sobie przerwę
w rzeźbieniu ołtarza w kościele
Mariackim, przyjechał do Ptaszkowej odpocząć i tu wyrzeźbił Modlitwę w Ogrojcu. Dopóki nikt nie
obali tej teorii, wiem, że mam rację – mówi z uśmiechem ks. Józef Kmak.
W 2003 r. rzeźba trafiła do Muzeum Okręgowego, gdzie pozostaje do dziś. W międzyczasie można ją było gościnnie oglądać m.in.
na Zamku Królewskim w Warszawie, później w muzeum

Byłeś świadkiem interesującego
zdarzenia? Masz dobre czy złe
informacje, o których powinni
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś
nam temat.

FOT. MAT

Bohaterzy Dąbrówki:
proboszcz i Wiktoria

Martin–Gropius–Bau w Berlinie.
Docelowo rzeźba Wita Stwosza ma
wrócić do Ptaszkowej. Oryginał
znajdzie się w powstającym obok
nowego kościoła muzeum parafialnym. Do starego zabytkowego kościółka trafi natomiast kopia rzeźby.
Ta zostanie wykonana w technologii 3D. Jej wiernym odwzorowaniem
zajmie się Józef Walczak, konserwator z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. – Obiekt jest bardzo
cenny, unikalny i niepowtarzalny,
jeśli chodzi o sztukę gotycką – wyjaśnia. – Konserwator wojewódzki
nie wyraził więc zgody na ingerencję i bezpośredni kontakt z płaskorzeźbą. Dlatego zdecydowaliśmy
się na wykonanie kopii w technologii 3D. Pierwszy etap to skanowanie obiektu i tworzenie wizerunku
elektronicznego. Po obróbce, obiekt
wirtualny będzie służył do wykonania druku. Wizerunek zostanie
wykonany w specjalnej, drewnopodobnej masie. Obraliśmy kierunek, który jest bardzo bezpieczny
dla oryginału. Dzięki temu nie ma
możliwości, żeby się w jakikolwiek
sposób zniszczył.
Szacuje się, że wykonanie kopii
będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych.
(MAT)
REKLAMA

Zatrudnimy specjalistów
w zakresie dociepleń budynków
Praca na Śląsku. Ocieplenia
bloków mieszkalnych. Po okresie
próbnym umowa o pracę. Praca
w stabilnej ﬁrmie przez cały rok
(zimą wykończenie wnętrz).
Regularne, terminowe
i pewne wynagrodzenia

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl

tel. 508348137
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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!

Witoldowi Frączkowi
i Jego Rodzinie
wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

TATY
ĝgP

Stanisáawa Frączka
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO

100 Lat Danuty Szaflarskiej
Najbardziej zapracowana emerytka świata
Wokół Danuty Szaflarskiej narosło mnóstwo legend. Nie jest nawet
pewne, kiedy się dokładnie urodziła. Wiadomo, że 100 lat temu, wiadomo, że w lutym, ale którego?
– Czy urodziłam się 20 czy 6 lutego?
To bez znaczenia – śmiała się w kinie Iluzjon na spotkaniu zorganizowanym z okazji jej 95. urodzin. Jedna
z owych legend głosi, że gdy Danusia przyszła na świat, jej ojciec, góral
i nauczyciel szkoły w Kosarzyskach,
tak się cieszył, że dwa tygodnie balował z sąsiadami. I to podobno dlatego w końcu nie mógł sobie przypomnieć, którego dnia jego córka
się urodziła.

FOT. PIOTR GRYŹLAK

O S O B OWO Ś Ć . – Najtrudniejsze dla
kobiety jest, jak kończy trzydzieści lat,
bo wtedy wie, że opuszcza młodość
– mawia wielka gwiazda polskiego
kina, dama filmu i teatru, nasz „skarb
narodowy”. W tym miesiącu Danuta
Szaflarska kończy 100 lat.

Mówią, że trudno o uśmiech w dzisiejszych czasach. A ja pytam: dlaczego?

Rywalka Bielickiej
Legendy krążyły też o niej, gdy
dorosła. Kiedy z Jerzym Duszyńskim
zagrała w „Zakazanych piosenkach”
(1946) i „Skarbie” (1948), oboje z dnia
na dzień stali się wielkimi gwiazdami, a widzowie uznali, że są parą także w życiu prywatnym. Nie przyjmowali do wiadomości, że Duszyński
był mężem Hanki Bielickiej, a Szaflarska – żoną muzyka Jana Ekiera.
– Po premierze „Zakazanych piosenek” zaczęło się szaleństwo. Ludzie podchodzili na ulicach i chcieli z nami rozmawiać. A dziewczyny
po prostu rzucały się na Jurka. Nawet ja musiałam zastrzec numer telefonu, bo wciąż dzwoniły podlotki
z pytaniem: „Jurek jest?”. Myślały,
że jestem jego żoną. Pewnego razu
nawet zadzwoniło kilka pensjonarek: „Dowiedziałyśmy się, że on jest
z Hanką Bielicką. Że to ona zabrała pani Jurka. My ją załatwimy...”
– wspominała Danuta Szaflarska
w 2013 r. w wywiadzie dla „Filmu”.

za namową kolegów, zdecydowała się na aktorstwo. Danuta Szaflarska z rozbawieniem wspomina swój
egzamin do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej – jak mówi, jedną wielką kompromitację. – Przed
komisją płynnie powiedziałam tylko o swoich chorobach – śmiała się
w wywiadzie dla „Twojego Stylu”
w 2010 r. Ale umiała też doskonale recytować „Janka Muzykanta”
i dzięki temu zasiadający w komisji
Aleksander Zelwerowicz dostrzegł
jej talent. Egzaminatorzy dali Danucie jeszcze jedną szansę – miała przeczytać „Pięćdziesiąt lat teatru" Michała Orlicza. – Siedziałam
w bibliotece całymi dniami, przychodzę na poprawkę i widzę jeszcze
dwie osoby w kolejce: Hankę Bielicką i Jurka Duszyńskiego. Wchodzimy, a komisja oznajmia: »Przyjmujemy was, poprawkę będziecie
zdawać na półrocze«. Nigdy jej nie
zdawaliśmy. Okazało się, że dostałam się jednym głosem Zelwerowicza, wszyscy byli przeciw – opowiadała „Zwierciadłu” w 2009 r.

Szczęśliwe dni...

Kiedy Danuta Szaflarska zagrała z Jerzym Duszyńskim w „Zakazanych
piosenkach” (1946), oboje z dnia na dzień stali się wielkimi gwiazdami,
a widzowie uznali, że są parą także w życiu prywatnym.
FOT. ARCH.100LATPOLSKIEGOFILMU.PL – FOT. MAREK FRANKFURT, ŹRÓDŁO: FOTOTEKA FN.

Jej pierwsze małżeństwo szybko się
rozpadło, drugie – ze spikerem radiowym Januszem Kilańskim – także
zakończyło się rozwodem. – Zawód
aktorski zagraża trwałości małżeństwa – powiedziała kiedyś.

Nie zawsze chciała być aktorką.
Najpierw myślała o medycynie, potem studiowała w szkole handlowej
w Krakowie. Porzuciła naukę, gdy
zachorowała na tyfus i ledwie uszła
z życiem. Dopiero kilka lat później,

Tuż po studiach, w 1939 r., wyjechała do Wilna, gdzie zaczęła występować w Teatrze na Pohulance
w Wilnie. – Przed wyjazdem Jadwiga
Turowicz, opiekunka naszego roku,
ostrzegała mnie: „Boję się o ciebie.
Jesteś wrażliwa, łatwo płaczesz i denerwujesz się. Pamiętaj, że musisz
mieć kły i pazury. Inaczej zginiesz”
– opowiadała w wywiadzie dla „Teatru” w 2014 r. Nie zginęła: w Wilnie w ciągu dwóch lat zagrała prawie 20 ról. Szczególnie wspomina
jeden spektakl – „Szczęśliwe dni”:
– 17 września graliśmy wśród dobiegających nas z zewnątrz odgłosów salw armatnich, strzelaniny.
Stałam na scenie i słyszałam trzaski kolejnych foteli opuszczanych
przez widzów. Ludzie uciekali w popłochu z teatru przed końcem przedstawienia. Ponieważ trzon zespołu

skończył szkołę aktorską Aleksandra
Zelwerowicza, dlatego bez względu na okoliczności nie przerywaliśmy grania. Do końca przedstawienia na widowni dotrwały tylko trzy
osoby. Jedną z nich, o czym dowiedziałam się po latach, był Czesław
Wołłejko.

30–letni podlotek
Po wojnie przez rok występowała
w Starym Teatrze w Krakowie. I chociaż była już kobietą po trzydziestce, żoną i matką, grywała… podlotki. – Tuż po wojnie w Starym Teatrze
w Krakowie miałam rolę 14–letniej
dziewczynki w sztuce „Teoria Einsteina” – mówiła w wywiadzie dla
„Filmu”. – Któregoś razu za kulisy
wszedł znany wówczas krytyk Julek
Kydryński, pogłaskał mnie po głowie i zapytał: „Jak ci się, dziecko,
podoba w teatrze?”. Odpowiedziałam: „Bardzo, proszę pana", i ładnie
dygnęłam. Na drugi dzień przyszedł
mnie przepraszać. (…) Ale na tym nie
koniec. W Starym Teatrze szła sztuka dla dzieci „Beksa". Główną rolę
grała dziewięcioletnia dziewczynka. Zdarzyło się kiedyś tak, że nagle
trzeba było zrobić za nią zastępstwo
i dyrektor zlecił mi jej rolę z dnia
na dzień. Kiedy wchodziłam w kostiumie scenicznym między dzieci, jeden urwis podstawił mi nogę.
Uśmiechnął się i spytał: „Ty dzisiaj
grasz?”. Dał się nabrać.
Właśnie na deskach Starego Teatru, w amerykańskiej farsie „Roxy",
wypatrzyli ją twórcy „Zakazanych piosenek”, pierwszej powojennej produkcji fabularnej. – Film
zobaczyłam dopiero na premierze. Pierwszy raz widziałam się
na ekranie. To było ogromne przeżycie – wspominała artystka. – Najbardziej cieszyliśmy się z Jurkiem [Duszyńskim – przyp. red.], że wreszcie
będzie można się najeść do syta.
Takie były czasy. Pierwszego dnia

Dokończenie na str. 8

REKLAMA
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Najbardziej zapracowana emerytka świata

Inny

Dokończenie ze str. 7

Robotnica stachanówka
Po rolach w „Zakazanych piosenkach” i „Skarbie” kochali ją widzowie, ale nie dziennikarze: – Prasa
krytykowała mnie niemiłosiernie,
że udaję amerykańskie amantki.
„Skarb" zjechali straszliwie. „Kto
to widział, żeby robić takie głupie
filmy, kiedy Polska się odbudowuje”. Minęły dwa lata, Stalin obejrzał
i powiedział: „Takie filmy trzeba nagrywać". Wtedy dopiero zaczęło się
odkręcanie kota ogonem – wspominała w jednym z wywiadów.
Mimo sukcesu jej dwóch pierwszych filmów, nie dostawała wielu kolejnych propozycji. – Myśmy
się tak bardzo wbili w głowy publiczności jako para amantów,
że po upaństwowieniu kinematografii nie było dla nas miejsca w filmach o tematyce robotniczo–chłopskiej. Pamiętam, że Jerzy Zarzycki
zaproponował mi w swoim filmie
główną rolę: robotnicy stachanówki. Przyjechałam na próbne zdjęcia,
ubrali mnie w te kufajki, weszłam
na halę zdjęciową, a cała ekipa dostała ataku śmiechu. Nie nadawałam się – opowiadała „Filmowi”.
I chociaż na następne nagrody filmowe po „Skarbie” musiała poczekać ponad 40 lat, do Złotych Lwów
na Festiwalu w Gdyni za „Diabły,
Diabły” (1991) Doroty Kędzierzawskiej, wciąż pojawiała się na ekranie
w mniejszych rolach. Zagrała m.in.
włoską cyrkówkę w „Dziś w nocy
umrze miasto” (1961), Matkę w „Ludziach z pociągu” (1961), Stanisławę
w „Głosie z tamtego świata” (1962).
Szczególnie ceniła sobie te epizody.
– Bardzo je lubię, bo w paru zdaniach trzeba pokazać całego człowieka – tłumaczyła. – Na ekranie
istniałam tylko na początku kariery, a potem dopiero dzięki Dorocie i Filipowi Zylberowi. Dostałam
od niego wspaniałą rolę w moim
ukochanym filmie „Pożegnanie
z Marią” (1993, także nagrodzoną
Złotymi Lwami – przyp. red.).

Narkotyk
Nic więc dziwnego, że Danuta Szaflarska jest bardziej związana
z teatrem niż filmem. W latach 40.
aktorka grała jeszcze w łódzkim Teatrze Kameralnym, a w 1949 r. przeprowadziła się do Warszawy. Tam
występowała w Teatrze Współczesnym, Narodowym i, aż do emerytury 1985 r., w Dramatycznym.
Potem, gościnnie, pojawiała się
– i do dziś pojawia – na deskach wielu warszawskich teatrów. Jeszcze

FOT. STEFAN OKOŁOWICZ, TEATR NARODOWY

próbnych zdjęć dostałam jajecznicę ze skwarkami. Nie zapomnę
tego smaku i mojego szczęścia. Za
ten film otrzymaliśmy bardzo małe
wynagrodzenia. Starczyło jednak
na przeżycie. Po „Skarbie", za który dostałam okrągły milion, mogłam
już ubrać całą rodzinę, bo po powstaniu nikt nic nie miał. Była
straszna bieda. W filmie graliśmy
w swoich prywatnych ubraniach.
Później mi wypominano, że specjalnie chodzę w tej samej sukience, żeby się popisywać. A ja zwyczajnie nie miałam w czym chodzić.

– Najbardziej zapracowana emerytka świata – mówią o niej przyjaciele.
Danutę Szaflarską można jeszcze oglądać w przedstawieniu „Daily Soup”
w Teatrze Narodowym. Sądeczanie mieli okazję zobaczyć spektakl w 2011 r.
podczas Jesiennego Festiwalu Teatralnego w Miejskim Ośrodku Kultury.
tej zimy można ją oglądać m.in.
w spektaklu „Daily Soup” w Teatrze
Narodowym i w „Drugiej kobiecie”
na deskach TR Warszawa, z którym
związana jest od kilku lat. – Najbardziej lubię grać stare wiedźmy
– twierdzi „najbardziej zapracowana emerytka świata”, jak mówią
o niej przyjaciele. I dodaje, że wcielać się w nie może m.in. dzięki Dorocie Kędzierzawskiej. – Kilkanaście lat temu dostałam scenariusz
filmu „Diabły, diabły" i list, w którym pani Dorota pisała, że napisała rolę specjalnie z myślą o mnie.
Rolę Wiedźmy. Tak mnie zobaczyła.
W kolejnym naszym wspólnym filmie zagrałam Jędzę. W „Pora umierać” na szczęście grałam Anielę,
ale moja postać też nie ma łatwego
charakteru – opowiadała ze śmiechem na jednym z poświęconych
sobie spotkań. W kolejnym filmie
Kędzierzawskiej, dokumentalnym
„Innym świecie”, Danuta Szaflarska ze swadą przez 97 minut opowiada o sobie i swoim fascynującym
życiu. – Nakręcili ze mną aż 15 godzin materiału. Tylko Dorota mogła mnie przekonać, że to nie będzie okropność. Ale podobno daje
się oglądać, co mnie bardzo dziwi.
Przed zdjęciami byłam naprawdę
przerażona. Kto wytrzyma półtorej
godziny gadaniny jakiejś staruszki?
W ogóle ludziom mylą się staruszki.
Zdarzało się, że podchodzili do mnie
z tomikami Wisławy Szymborskiej,
prosząc o dedykację. Aż miło było
być mylonym – śmiała się aktorka
w wywiadzie dla „Filmu”.
Wciąż żywotna, energiczna zjednuje sobie ludzi życzliwością, poczuciem humoru i autoironią.
Mieszkanka warszawskiej Starówki zaczyna dzień od gimnastyki, potem przegląda informacje ze świata,
a wieczorami gra w teatrze. Erwin
Axer mówił o niej: – Szaflarska jest
kamertonem pozwalającym ocenić
czystość gry całej orkiestry. Danusia bardziej niż teatr kocha prawdziwe życie poza sceną. Zawsze
była towarzyską, gadatliwą otoczona męskim podziwem.
A ona wciąż, jak mówi, jest bardzo
ciekawa życia. – Sporo z niego czerpię potem do swojej pracy – zdobyte
doświadczenia pomagają mi w tworzeniu roli. Kiedyś jeździłam na nartach, żeglowałam, uprawiałam
górską wspinaczkę. Próbowałam

wszystkiego, co się dało. Szkoda
życia. Trzeba próbować. A teatr?
Jest chorobą nieuleczalną. On jest
jak narkotyk – wyznała rok temu
„Dziennikowi Polskiemu”.

***
Dzięki czemu zachowuje tak
świetną formę? – Nigdy nie zastanawiałam się nad receptą na życie.
20 lat paliłam papierosy, w naszym
zawodzie nie da się prowadzić zdrowego trybu życia. Trzeba znajdować
radości w życiu. Młodzi mogą np.
zakochiwać się co chwila w kim innym – mówiła na spotkaniu z okazji
swoich 95. urodzin. – A, i dużo tańczyć! Uwielbiałam chodzić na tańce.
Mówią, że trudno o uśmiech w dzisiejszych czasach. A ja pytam: dlaczego? A mało to pięknych rzeczy
można robić? Przecież można podróżować, uprawiać sport, czytać
mądre książki, oglądać wspaniałe przedstawienia. Nie wolno tylko
popadać we frustrację, gdy coś nie
wychodzi.
ANNA BUGAJSKA
REKLAMA

Ponad dwustu miłośników kina obejrzało w Małopolskim Centrum Kultury
„Sokół” w Nowym Sączu dokumentalny film „Inny świat” i wzięło udział
w spotkaniu z Danutą Szaflarską.
Niedzielny wieczór 18 sierpnia
2013 r. zaszczycili też reżyser Dorota Kędzierzawska i autor zdjęć
Arthur Reinhart. Licząca wówczas ponad 98 lat wybitna aktorka, związana z Sądecczyzną, odpowiadała na liczne pytania. Kwiaty
– wraz z podziękowaniami i życzeniami zdrowia – wręczyli artystce
m.in. wiceprezydent Bożena Jawor
i dyrektor MCK Antoni Malczak. Jerzy Leśniak, znany dziennikarz i regionalista, podarował swoją książkę "101 Sądeczan". W tej publikacji
– oczywiście – znalazł się reportaż
poświęcony pani Danucie.

wcześnie siostrzyczkę i brata, którego zabrała wojenna zawierucha.
Przywołuje koleżanki i kolegów,
z którymi przez prawie dziesięć lat
biegała boso po drapach i paryjach
wioski, po potokach i łąkach. Nie
jest to przywoływanie rajskiej krainy mlekiem i miodem pachnącej,
bo przecież w tym zakątku żyło się
ludziom biednie.

***
Opowiada o Kosarzyskach jako
o miejscu, dokąd ją zawsze z Warszawy ciągnie, do drewnianego domku, który wybudowała. Martwi się,
że z grona rówieśników, przyjaciół
z lat dziecinnych i aktorów, z którymi niegdyś pracowała, tylko ona
pozostała na tym świecie, a reszta
kibicuje jej gdzieś z wysoka…

***
Klatka po klatce
Trwający 97 minut dokument
ma jedną bohaterkę i narratorkę:
Danutę Szaflarską. To ona opowiada, a w tle pojawiają się liczne stare
fotografie, z archiwum rodzinnego
i innych źródeł, będące ilustracją do relacji sędziwej damy, której przeżyciami można by obdzielić kilka osób.
– Witojcie, barz rada Wos widze.
Chcecie co bym Wom cosik opowiedziała – tak gwarą typową dla naszego regionu rozpoczyna w filmie
swoje zwierzenia Danuta Szaflarska. Gwarą też żegna się z widzami. A w środku mamy wydarzenia
ułożone klatka po klatce. Z wielką miłością mówi bohaterka o swoich Kosarzyskach, gdzie w roku 1915
przyszła na świat. Wspomina swoich ukochanych rodziców, zmarłą

Wspomina Nowy Sącz, gdzie
uczęszczała do gimnazjum, skąd
potem wyruszyła w dalszą drogę. Jak Sącz – to i Sokół, na którego scenie debiutowała (podobnie jak Zofia Rysiówna – za sprawą
Bolesława Barbackiego, malarza
i miłośnika sztuk teatralnych). Ten
fragment filmu wzbogacony został
archiwalnymi fotografiami ze zbiorów Małopolskiego Centrum Kultury: na pierwszej mamy operatornię
naszego kina oraz jej legendarnych
mistrzów: Franciszka i Mieczysława
Górskich, na drugiej – przedwojenny budynek Sokoła.

***
A dalej wędrujemy z panią
Danutą do Krakowa, Warszawy, do Wilna, gdzie zastała ją
wojna. Później znowu jesteśmy
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– piękny świat

– To śmieszne, że już dobiegam do setki – mówiła w sierpniu 2013 r. na spotkaniu w „Sokole”

Poza kadrem
Po projekcji, która odbyła się
w ramach przedsięwzięcia „Polska
Światłoczuła” (podobne wydarzenia
miały miejsce w Piwnicznej–Zdroju i Starym Sączu), w sali multimedialnej MCK „Sokół” Danutę Szaflarską i twórców filmu zasypano lawiną
pytań. Pani Danuta – jak zawsze
w znakomitej formie, choć kilka
miesięcy wcześniej przeszła operację biodra – cierpliwie i z uśmiechem
na twarzy odpowiadała.

***
Ciekawym i nieznanym wątkiem
w jej życiu była przyjaźń z ks. Jerzy
Popiełuszką.

– Przez 40 lat byłam niewierząca – powiedziała aktorka. – On mi
przywrócił wiarę, choć do niczego
mnie nie przymuszał. On to zrobił
własnym przykładem życia. Bywał
u mnie m.in. w domu w Kosarzyskach. Jureczek był wspaniałym
człowiekiem.
Danuta Szaflarska urodziła
się w lutym 1915 r. w Kosarzyskach koło Piwnicznej. Z tej wioski pochodził jej ojciec, a mama
– z Krakowa (oboje nauczyciele). Debiutowała w sądeckim Teatrze Towarzystwa Dramatycznego. Kierował nim wybitny malarz
Bolesław Barbacki, który odkrył
też talent Zofii Rysiównej. Jedną z pierwszych sztuk, w której
wystąpiła mała Szaflarska, był…
„Tomcio Paluch”. Studia pani
Danuta ukończyła w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie (wcześniej rozpoczęła Wyższą Szkołę Handlową,
na szczęście – dla polskiej kultury
– zarzuciła pomysł, by zostać ekonomistką). Występowała na scenach w stolicy, w Wilnie, w Krakowie i Łodzi. W czasie wojny

razem z mężem brała udział powstaniu warszawskim. Ma w swoim dorobku zawodowym setki ról,
udział w kilkudziesięciu filmach.

Fot. Arch. (GOK)

w Warszawie, gdzie młoda aktorka, opiekująca się maleńką córeczką Marią, przechodzi koszmar okupacji i 63 dni powstania
warszawskiego…
Następnie skupiamy się na latach
powojennych, na karierze aktorki,
na kolejnych filmach, począwszy
od „Zakazanych piosenek” i „Skarbu”, a skończywszy na „Pora umierać” i „Pokłosiu”…

***
Nigdy nie zapomina o Sądecczyźnie. Bardzo chętnie przyjeżdża do rodzinnych Kosarzysk,
do Piwnicznej–Zdroju (jest patronką Ośrodka Kultury) i Nowego
Sącza. W roku 2009 często gościła w naszym mieście z racji zdjęć
do filmu „Janosik. Prawdziwa historia”. Sądeczanie rozpoznawali na ulicy jej charakterystyczną
drobniutką sylwetkę bielutkiej jak
gołąbek damy, kłaniali się na ulicach, przekazywali wyrazy szacunku i uznania. Film wielkiego
sukcesu nie odniósł, został chłodno przyjęty nie tylko przez krytyków, ale także przez publikę. Ale
jej rola babci Janosika zapadła widzom w pamięci.
Danuta Szaflarska uczestniczyła w premierze tego dzieła w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”

Dokończenie na str. 10

REKLAMA

HUSOP „SCH” w Warszawie
SANATORIUM UZDROWISKOWE „LIMBA”
33-350 Piwniczna Zdrój, ul. Krynicka 3 18 44 64 23
www.sanatoriumlimba.pl

Podczas Dni Piwnicznej w lipcu ub. r. Miejsko–Gminnemu
Ośrodkowi Kultury nadano imię Danuty Szaflarskiej. Aktorki
nie było na głównych uroczystościach. Przyjechała w sierpniu,
gdzie już w kameralnym gronie po raz kolejny odczytano akt
nadania imienia GOK. – To było niezwykle miłe spotkanie, jak
zresztą każde w jej towarzystwie – opowiada Janina Janur,
dyrektorka GOK w Piwnicznej Zdroju. – Pani Danuta jest bardzo
ciepłą osobą i taką „naszą”, a Kosarzyska i Piwniczna są dla nie
prawdziwym azylem, który najlepiej, żeby się nie zmieniał.
Podczas spotkania wspominała jak to obraziła się na swoją wieś
i przez 18 lat nie przyjeżdżała do Kosarzysk, kiedy powstała tam
droga asfaltowa...
(G)
REKLAMA

Z okazji urodzin
Danucie Szaϔlarskiej
dostojnej Damie, Jubilatce
Ăyczymy duĂo zdrowia,
pogody ducha
Ad multos annos!

33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 23
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Aktorka na wyciągniecie ręki Inny – piękny świat
Dokończenie ze str. 9

„Inny świat”, bo dzięki niemu treść
opowiadań pani Danuty mogło
poznać wiele osób – mówi Wanda
Łomnicka-Dulak

o życiu.. Cieszę się z powstania filmu „Inny świat”, bo dzięki niemu treść opowiadań pani Danuty
mogło poznać wiele osób. A tych
moich wywiadów nie było aż tak
wiele – no nie śmiałabym jej niepokoić swoimi pytaniami. Najbardziej wspominam wywiad o bytności w Kosarzyskach księdza Jerzego
Popiełuszki. A co się nauczyłam
podczas rozmów z Wielką aktorką
– to że najważniejsze, aby zawsze
pozostać głębokim, szlachetnym
człowiekiem, tylko wtedy można emanować niezwykłą siłą wewnętrzną tak jak to czyni ona sama
od wielu lat.
– Danuta Szaflarska jest dla Pani inspiracją? Podczas uroczystego nadania

Gminnemu Ośrodkowi Kultury imienia
Danuty Szaflarskiej wybrzmiał utwór,
który Pani napisała specjalnie dla niej...
– Utworów było jeszcze kilka, ale wciąż czekam na tan naprawdę godny Danuty Szaflarskiej. Mam nadzieję, że uda mi
się napisać coś gwarą górali nadpopradzkich – bo tym językiem
pani Danuta mówi w moim odczuciu najpiękniej. Wtedy jej głos
brzmi jak echo dawności. Poza
tym w gwarze można wyrazić nasze serdeczne kody z Kosarzysk
– ukochane miejsca w górach, ludzi którzy sie mineli, ludzi którzy
w naszym pamiętaniu przechodzą
cienistą doliną Czercza. Można wyrazić coś, co wiemy i rozumiemy
bez nadmiaru słów.
– Przygotowuje Pani specjalną niespodziankę na setne urodziny Danuty Szaflarskiej?
– Ściślej przygotowujemy, bo nie
ja sama to czynię, przygotowujemy skromną niespodziankę. Mamy
nadzieję, że będzie miła sercu pani
Danuty. Niczego więcej nie mogę
zdradzić.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

marzenie i mogę teraz spokojnie
umrzeć”.

26 sierpnia 2009 r., razem ze sporą grupą twórców, m.in. z reżyserkami Kasią Adamik i Agnieszką Holland.
„Mam coś wspólnego z Janosikiem. Po pierwsze, podobnie jak
on, urodziłam się jako poddana
cesarza Austro–Węgier. Po drugie: też pochodzę z gór, przyszłam
na świat w Kosarzyskach, do dziś
mam tam dom – czytamy jej wypowiedź w miesięczniku „Sądeczanin” z września 2009 r. – Premierę odebrałam ze wzruszeniem
z uwagi na to, że – trudno uwierzyć! – właśnie tu, w „Sokole”,
w 1927 r., debiutowałam na scenie, pod opiekuńczym okiem Bolesława Barbackiego w przedstawieniach: „Horsztyński” Juliusza
Słowackiego (jako Michaś) i potem w „Tomciu Paluchu” wg braci Grimm. Po ówczesnej premierze podszedł do mnie dziennikarz
i zapytał: „Jak ty masz na imię,
dziecko?”.„Jak czekoladka” odrzekła rezolutna dziewczynka,
a wszystko to znalazło się w gazecie, w recenzji z przedstawienia. Teraz w rodzinnych stronach
zostałam babcią Janosika, leżeliśmy razem na łące, patrząc w niebo. Spełniło się moje ogromne

***
Na szczęście Danuta Szaflarska
wciąż cieszy się dobrym zdrowiem.
– To śmieszne, że już dobiegam
do setki – powiedziała w sierpniu 2013 r.
Mimo upływających lat, zawsze
pełna energii, w ostatniej dekadzie
praktycznie co roku jest zapraszana do udziału w nowych filmach.
Gra w kilku spektaklach teatralnych. Cieszy się pracą, raduje się
swoją rodziną. Podczas wspomnianego spotkania w MCK „Sokół”
(które prowadził filmoznawca Karol Szafraniec) – skromnie ukryta
na widowni – towarzyszyła jej córka
Maria. Ta sama niegdyś maleńka Marysia, którą udało się ocalić po klęsce
powstania warszawskiego.
– Kule śpiewały nam wielokrotnie nad głową – mówiła pani Danuta – ale ja zawsze miałam szczęście, że nas omijały.
Zapytana o receptę na długowieczność, odpowiedziała krótko:
– Trzeba się cieszyć każdy
dniem, radować się życiem, trzeba kochać ludzi, lubić to, co się zawodowo robi…
Tylko tyle i aż tyle!
PIOTR GRYŹLAK

FOT. JERZY CEBULA

Y Kadr z filmu „Inny Świat”
W – Cieszę się z powstania filmu

FOT. ŹRÓDŁO: EUROPAKARPAT.PL

– Z Danutą Szaflarską łączy Panią
miejsce, w którym dorastałyście. Obie
pochodzicie z Kosarzysk, ale to nie
tu po raz pierwszy spotkała się Pani
z aktorką...
– Było to 20 maja 1974 roku.
Z ogromnym wzruszeniem wspominam tamto spotkanie. Miało
miejsce w Teatrze Dramatycznym
w Warszawie, gdzie pani Danuta
grała w "Czarnej komedii" Petera
Shaffera. Mój tato Michał Łomnicki był wtedy kierownikiem Gospodarstwa Leśnego w Kosarzyskach i zorganizował wycieczkę
pracowniczą do Warszawy. W ciekawym programie znalazł się spektakl z udziałem naszej znakomitej
krajanki. A potem była jeszcze niespodzianka – spotkanie za kulisami
z panią Danutą, zwiedzanie teatru,
poznanie znakomitych osobowości (między innymi Gustawa Holoubka – ówczesnego dyrektora).
Pamiętam, stałyśmy tam z moją siostrą bliźniaczką Zosią onieśmielone i olśnione. To był dla nas prawie
kosmos – małe dziewczynki z prowincji w świecie gwiazd. Należy pamiętać, że Kosarzyska były wtedy
pięknym, ale prawie niedostępnym
zakątkiem, bodajże z czterema kursami autobusu na dzień. Ale najbardziej z tego spotkania zapamiętałam
cudowny uśmiech i wielką serdeczność pani Danuty i to, że była tak
po prostu, na wyciągnięcie ręki.
– Później okazji do spotkań było więcej
– już w rodzinnych stronach. Ile wiedziała Pani wówczas o Danucie Szaflarskiej, a na ile przez lata udało się ją
bliżej poznać? W końcu przeprowadziła
Pani z aktorką wiele wywiadów.
– Potem już z moją siostrą bardzo kibicowałyśmy pani Danusi
– tak jest zresztą do dzisiaj. Z radością i podziwem oglądamy każdą
jej rolę. Dzięki tacie mogłam poznać
tak niezwykła osobę, zwyczajną
choć niezwykłą, Wielką, a tak bardzo skromną w swojej wielkości.
Cieszę się z każdego naszego spotkania, jest ono dla mnie prawdziwym świętem. Chłonę wspomnienia o ukochanych Kosarzyskach
sprzed wielu lat, o rolach, ludziach,

FOT. MAT. KID FILM, ZA: WWW.NINA.GOV.PL

R O Z M OWA z WANDĄ ŁOMNICKĄ–
-DULAK, poetką z Kosarzysk

26 sierpnia 2009 r., MCK Sokół w Nowym Sączu, premiera „Janosika.
Prawdziwa historia”

REKLAMA
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Szanowna, Kochana Pani Danuto
w Imieniu MieszkaÑców i wÏasnym Ăycz¸
Góralskiego zdrowia, Aktorskiego szcz¸äcia,
wci¦Ă promiennego uämiechu,
ról tylko wymarzonych, niezwyczajnego
poczucia humoru, wiernoäci Sobie
i cudownych chwil na Ïonie Rodziny.
Czekamy na Pani¦ w Piwnicznej
i w Domu Kultury Pani Imienia,
prosz¸ pami¸ta©, Ăe Brylant najpeÏniej läni
w blasku górskiego sÏoÑca Nadpopradzia.
Zbigniew Janeczek
Burmistrz Piwnicznej–Zdroju
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Na jednej scenie Kto kogo i jak może nazywać
z Danutą Szaflarską
Kiedy w 2013 r. kapituła Fundacji Kultury Polskiej uhonorowała
Danutę Szaflarską Złotym Berłem
za "wieloletni, najwyższej próby kunszt aktorstwa scenicznego
i ekranowego, stanowiący arkę
przymierza między pokoleniami
i tradycjami tej sztuki, a teraźniejszym jej duchem i obliczem",
decyzją laureatki, nagrodę dodatkową – tak zwane Małe Berło
– otrzymał również Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego
w Nowym Sączu.

Fabian Błaszkiewicz
wMediach.pl

N

ie trzeba być ani Amerykaninem, ani nawet
wielbicielem hip–hopu
z Europy, żeby wiedzieć,
w jak dziwnej sytuacji znajduje się
dziś język angielski. O jego słowa,
związki frazeologiczne, a nawet
całe semantyczne obszary toczy
się podjazdowa i krwawa wojna w stylu Putina na Krymie. A zaczęło się dość niewinnie i z całkiem
sensownym uzasadnieniem.
Jakieś sześćdziesiąt lat temu aktywiści walczący w USA o równouprawnienie tak zwanych mniejszości rasowych wpadli na całkiem
słuszny pomysł, że droga do odzyskania poczucia godności powinna się zacząć od zmiany języka. Zasada brzmiała: nikt nie może
cię poniżyć słowem, jeśli zamienisz
znaczenie tego słowa z obraźliwego na pozytywne. Wołają na ciebie „nigga” („czarnuch”)? Sam zacznij tak o sobie z dumą mówić
i nazywać tak innych czarnych,
a zobaczysz, że białasy się zdziwią
i przestaną. Biali rzeczywiście się
zdziwili i przestali. W każdym razie
takie sprawiają dziś wrażenie.

FOT. ARCH. MOK W NOWYM SĄCZU

– To był ogromny zaszczyt. Dziś
możemy chwalić się, że wystąpiliśmy z Danutą Szaflarską na jednej scenie i to Teatru Narodowego
w Warszawie – opowiada Janusz
Michalik, dyrektor artystyczny
Miejskiego Ośrodka Kultury, przy
którym działa Teatr Robotniczy.

Jego aktorzy: Dorota Kaczmarczyk,
Mieczysław Filipczyk i Janusz Michalik zagrali dla aktorki fragment
„Zemsty” w reż. Macieja Kujawskiego. – Spotkania z nią są zawsze dla nas wielką ucztą kulturalną. Danuta Szaflarska jest nie
tylko wybitną aktorką, ale przede
wszystkim wspaniałym człowiekiem – mówi Janusz Michalik, mile
wspominając również jej obecność podczas Jesiennego Festiwalu Teatralnego w 2011r., kiedy grała w przedstawieniu „Daily
Soup”. Niewykluczone, że na tegorocznym festiwalu aktorka znów
się pojawi. – Chcemy zaprosić TR
Warszawa, w którym Danuta Szaflarska występuje w sztuce Doroty
Masłowskiej „Między nami dobrze
jest” w reżyserii Grzegorza Jarzyny – zapowiada Michalik.
(G)

Jerzy Wideł
Z kapelusza

P

Dania kuchni łemkowskiej, potrawy dla osób m.in.
z nietolerancją glutenu – to wszystko znajdziemy
w restauracji „Ski Hotelu”, obiektu usytuowanego
w Suchej Dolinie koło Piwnicznej, jednym z piękniejszych fragmentów Beskidu Sądeckiego. To właśnie kuchnia, obok wspomnianego położenia, stanowi jeden z atutów tego trzygwiazdkowego hotelu.

Więcej informacji tel.: 18 4464117 lub na stronie www.skihotel.pl
Dołącz do nas na Fb: https://www.facebook.com/SkiHotel?ref=hl

nigga?” czyli „Co tam, mój czarnuchu?” Chińczyk, który chce być
równie przyjacielski, zwraca się
do czarnoskórego barmana w dokładnie ten sam sposób. I ze zdumieniem odkrywa, że w jego
ustach z jakiegoś tajemniczego powodu pozdrowienie zamieniło się
w obelgę, bo zaczyna się z jej powodu bijatyka…
W Stanach, potem w Europie,
podniosły się głosy krytyki wobec
tak postępującej dywersji językowej. Wielu autorów słusznie spostrzegało, że jeśli coś jest „mową
nienawiści”, to pozostanie nią niezależnie od tego, kto się nią posługuje. Jeśli jakieś słowo rani, to nie
ma prawa posługiwać się nim nikt
wobec nikogo. Fakt, że ktoś był
ofiarą molestowania, nie daje mu
przecież prawa, by w odwecie molestować teraz następnych. Niestety, różne odmiany tak zwanych
„studiów nad kulturą” usprawiedliwiły to zjawisko, tłumacząc pokrętnie, że jednak ofiara może
w ramach swej społecznej rehabilitacji stać się rodzajem nowego
kata. Zwłaszcza wobec tych, których do tej pory sama postrzegała jako katów. A żeby tę słabiutką
i grubymi nićmi szytą argumentację jakoś ukryć, odpowiednie kręgi
akademickie ukuły na to zjawisko
na tyle trudną nazwę, by się nikomu nie chciało zagłębiać w jej definicję. Mamy tu otóż, mili Państwo,
do czynienia z… reapropriacją. […]
Więcej na wMediach.pl

Pechowy nowy rok

MECENASI WYDANIA

REKLAMA

Strategia, która zdążyła już
otrzymać oficjalne miano „lingwistycznego odzysku”, została
szybko zaadoptowana do polityki
wszystkich mniejszości domagających się swoich praw. Największy sukces odnotowali tu działacze ruchów LGBT, którzy wzięli
na warsztat niegdyś mocno obraźliwe słówko „gay” i operowali nim
w nowych kontekstach tak długo,
aż stało się terminem nie tylko akceptowalnym, ale dziś wręcz obowiązującym w odniesieniu do osób
homoseksualnych.
Szybko jednak w tym zmaganiu z semantyczną niesprawiedliwością pojawiła się niesprawiedliwość, nierówność i tabu całkiem
nowego rodzaju. Okazało się najpierw, że większość obraźliwych
zwrotów nie powtórzyła kariery słówka „gay”, lecz stała się podwalinami pod slang, który zaczął
różnice rasowe na powrót uwydatniać. Dla przykładu, osławiony „nigga” stał się wśród czarnych w Ameryce określeniem
codziennym, jednocześnie absolutnie zakazanym dla wszystkich
nie–czarnych.
Wykorzystali świetnie ten dysonans twórcy komedii „Rush
Hour”, nie pamiętam której części. W jednej ze scen Murzyn, grany przez Chrisa Tuckera, wchodzi do afro–amerykańskiego baru
z Chińczykiem, Jackie Chenem
i pozdrawia tam innego Murzyna
przyjacielskim „What’s up, my

echowo zaczął się dla Sądecczyzny nowy rok.
Mimo przedwyborczych
zapowiedzi samorządowych, że jeśli tylko wygrają platformersi z ludowcami w Małopolsce to droga szybkiego ruchu Nowy
Sącz – Brzesko (tzw. Sądeczanka)
z marzeń stanie się bardziej realna.
W kontrakcie terytorialnym miało być już 500 mln złotych na dokumentację odcinka Nowy Sącz
– Łososina Dolna. Tak mówiły ówczesne władze Małopolski i „matka chrzestna” Elżbieta Bieńkowska.
A tymczasem prezydent Ryszard
Nowak czujnie zauważył, że w dokumencie rządowym na 2015 r. nie
ma mowy o wydatkach na dokumentację budowy części tej drogi
szybkiego ruchu. Pech! Tym gorszy,
że miała ją przygotować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A w GDDKiA nic o tym nie
wiedzą. To już nawet nie jest kiełbasa wyborcza, ale kiszka z wodą.

Mamy środek sezonu zimowego, okres żniw dla właścicieli pensjonatów, domów wczasowych, stacji narciarskich przede
wszystkim. A tutaj, jak grom z jasnego nieba wali w Sądecczyznę
medialna nagonka spreparowana
przez Fundację ClientEarth, międzynarodową organizację prawników zajmujących się środowiskiem. Zdaniem tych specjalistów
w uzdrowiskach jest taki stopień zanieczyszczenia, że nie dość,
że można nabawić się raka, to warto się zastanowić, czy przysługuje
im status uzdrowisk. To jest skandaliczna ocena właściwie niczym
nie poparta, bo przecież takich badań środowiskowych nie robi się
w Muszynie, Żegiestowie czy Piwnicznej Zdroju.
Nie ma się więc co dziwić,
że burmistrz Muszyny doktor Jan
Golba wkurzył się niemiłosiernie
i będzie żądać miliona złotych odszkodowania od Fundacji ClientEarth. Ma rację. Od lat z wielkim
trudem buduje pozycję Muszyny,
jako przyjaznego miasta i gminy
dla wypoczywających przez okrągły rok, a tutaj taka niesprawiedliwa i podejrzana wręcz opinia. Rzekomo poparta wynikami badań
Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Tylko, że w Muszynie akurat tak się

dzieje, że takich badań nikt dotąd nie robił! W przeciwieństwie
do Krynicy–Zdroju. Ale tam z kolei
wyniki badań powietrza nie wskazują na nadmierne zapylenia.
W trybie pilnym we wtorek zebrała się Rada Miasta szacownego grodu Nowego Sącza, by wnieść
poprawki do budżetu miasta. Chodzi o wyasygnowanie dodatkowych 1,7 mln złotych na odbiór
segregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców. Konsorcjum sądeckich „śmieciarzy”
(pewnie obrażą się za ten epitet) zaproponowało wyższą cenę
niż firma włoska. Ale sądeczanie wygrali po odwołaniu i to oni
będą czyścić miasto. Czy ta decyzja Krajowej Izby Obrachunkowej
okaże się pechowa dla mieszkańców (widmo podwyżek za wywóz
śmieci?), czas pokaże.
Na litość boską, gdzie tu szukać jakichś optymistycznych, pozytywnych informacji. Pecha nie
doświadczyli, chyba jedynie działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej. Na noworocznym spotkaniu w Sokole panowała wręcz
karnawałowa atmosfera. Przypominała słowa piosenki Andrzeja
Górszczyka ze słynnego sądeckiego
kabaretu „Lach”. Tej o „Tytanicu”,
na którym orkiestra grała do końca. Też mieli wtedy pecha!
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O czym się od 20 lat mówi
Trochę prywaty? Nic podobnego! Będzie o sprawach jak najbardziej publicznych, choć może trochę
podlanych sosem osobistych doświadczeń i obserwacji. Tak się bowiem zaskakująco dla mnie samego składa, że w tym roku mija 20 lat
od momentu, kiedy redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej” wysłał mnie
na roczną delegację do Nowego Sącza w celu reorganizacji tutejszego
oddziału. Rozwiązania tymczasowe
są – jak wiadomo – najtrwalsze, dlatego moja delegacja wciąż trwa, choć
z „Gazetą Krakowską” nie jestem już
związany od lat 14.
Przez dwadzieścia lat mojej dziennikarskiej pracy w Nowym Sączu
zauważyłem, że istnieją tu nieśmiertelne pomysły i tematy dyżurne, które co jakiś czas ktoś wyciąga
jak królika z kapelusza (najczęściej
robią to kandydaci wszelkiej maści), krzyczy, że trzeba to koniecznie i szybko zrobić, a potem pomysł
wraca do zamrażarki i czeka na kolejną okazję. I tak w kółko, ale rzucanych pomysłów nikt nie myśli
realizować. Jak pewnie nie tyko kucharzom wiadomo, pomysły wielokrotnie zamrażane i rozmrażane
nie nadają się do spożycia, bo grozi
to zbiorowym zatruciem i publiczność może puścić… Wiadomo co.
O czym więc przez minionych 20
lat opowiada się i planuje bez efektów i szczęśliwego finału? Przeżyjmy to jeszcze raz.

1.

Bodaj pierwszym problemem,
o jakim usłyszałem tu w 1995 r. była
bardzo pilna konieczność budowy
parkingu w zatłoczonym centrum
miasta. Jeden z wpływowych radnych mówił o tym z takim ogniem
w oczach, iż wydawało się, że zanim
śnieg stopnieje sądeczanie zostawią swoje bryki na nowym parkingu. Ba, widziałem nawet konkretne plany podziemnego parkingu
pod Maślanym Rynkiem i już prawie wjeżdżały tam pierwsze auta!
Od tego czasu parking, niczym
duch, pojawiał się w różnych miejscach – a to nad Dunajcem pod Panoramą, a to pod zamkiem – i straszył kierowców po nocach. 20 lat
minęło, w tym czasie inne miasta
zdążyły zmienić się nie do poznania, a my ciągle rozmyślamy nad
budową parkingu.

2.

Od 20 lat tematem dyżurnym
jest ożywienie sądeckiej starówki.
Ożywiają ją kolejne ekipy rządzące, ale wygląda na to, że teraz to już
można tylko zadzwonić po karetkę reanimacyjną, niech przyjadą
z defibrylatorem, potraktują pacjenta prądem, bo ożywianie metodą usta–usta już nie pomoże.
Jednym z pomysłów były np. bożonarodzeniowe jarmarki, stragany na rozświetlonej w grudniowy

wieczór Jagiellońskiej, migające
światełka, grzane wino… Rozmarzyliśmy się. Takie rzeczy, owszem,
udają się, ale w jakichś innych krajach. Może tam jacyś inni ludzie
mieszkają? U nas jedyne, co się udaje, to narzekanie, że centrum umiera. Wczoraj sprawdzałem – faktycznie, było już całkiem zimne.

3.

Dwadzieścia lat przeróżni wizjonerzy opowiadają nam bajkę o bulwarach nad Kamienicą ciągnących
się od mostu 700–lecia hen do Jamnicy. Czegóż tam nie będzie: alejki
spacerowo–biegowo–rowerowo–
rolkowe, kawiarenki, ogródki piwne, miejsca do gimnastyki i pikników, place zabaw dla dzieci, skate
parki dla tych, co lubią na desce,
albo choćby tylko ławki dla tych,
co wolą posiedzieć. Prawda jaka
piękna wizja? Ponieważ to bajka
powtarzana latami jak niektóre odcinki Bolka i Lolka, to nawet najbardziej niegrzeczne dzieci dawno poszły już spać i nie chcą tego
słuchać. A brzegi Kamienicy od 20
lat nieustannie są najpopularniejszym nieoficjalnym miejskim wysypiskiem śmieci. Bez segregowania i opisywania worków.

4.

Tematem z tej samej półki, czyli opowieścią z mchu i paproci,

są ścieżki rowerowe. Gdyby przybywało ich w takim tempie, w jakim np. kolejni kandydaci do ważnych urzędów o nich opowiadają,
rowerem dałoby się już dojechać
spod sądeckiego ratusza do Gdańska. Na razie jednak dojeżdża się
do cegielni w Zawadzie i tam trzeba zawracać. My też zawracajmy,
szkoda czasu, nikt nie woła!

5.

Osobiście jednak najbardziej lubię 20–letnie opowieści o ekspresowej linii kolejowej, która pozwoli nam dojechać do Krakowa w 60
minut. W zasadzie od pierwszego
dnia mojej pracy w Nowym Sączu,
co chwilę ktoś opowiada, jak blisko
jest już do realizacji tej inwestycji.
Gdyby policzono, ile sądeccy dziennikarze zarobili przez 20 lat wierszówki za pisanie i mówienie o kolei
do Podłęża przez Piekiełko, to okazałoby się, że za te pieniądze mogliby już sobie kupić prywatne Pendolino. Ale co tam pociąg, mogliby
kupić sobie odrzutowiec!

6.

I kto wie czy samolot nie przydałby się bardziej niż samochód,
którego nie ma gdzie zaparkować.
Do niedawna bardzo ważnym tematem było lotnisko, jakie jest
nam tu koniecznie potrzebne, no
bo skoro nie ma szerokiej drogi

do Brzeska, pociągi do Tarnowa jeżdżą zupełnie puste, to nieomylny znak, że sądeczanie zasługują na większą ilość połączeń
lotniczych. Niestety hasło „lotnisko” od jakiegoś czasu wypadło
z odwiecznych tematów dyżurnych i trochę zaczyna mi go brakować, bo nic tak dobrze nie robi
na zimową chandrę, jak świadomość, że niemal spod domu
możemy sobie gdzieś w świat
polecieć. Na moją listę 20–lecia wpisuję je trochę z rozpędu,
może ktoś sobie znowu przypomni i obieca, że nam wybuduje
Airport Łososina Dolna.

7.

W tym roku obchodzę również prywatną 20. rocznicę wysłuchiwania, że Rada Miasta Nowego
Sącza z każdą kadencją jest coraz
słabsza. Ale co tam z każdą kadencją! U nas Rada Miasta jest słabsza z każdym rokiem, z każdym
miesiącem, a czasami mam wrażenie, że każdego dnia rano Rada
jest jeszcze słabsza, niż w momencie, kiedy się kładliśmy do spania! O tym się po prostu mówi
przy każdej okazji i bez okazji też.
Ten szlagier nie schodzi nigdy z listy przebojów. Nikt się jeszcze nie
znalazł, kto przez ostatnie 20 lat
powiedziałby, że Rada Miasta jest
lepsza. Istnieje zresztą prosty sposób, żeby to zmienić. Chcecie mieć

lepszą Radę od poprzedniej? To ją
sobie wybierzcie!

8.

Od kiedy tylko przyjechałem
do Nowego Sącza wszyscy narzekają też, że brakuje tu „debaty publicznej z prawdziwego zdarzenia”.
Nie bardzo wiem, co to jest prawdziwe zdarzenie, ale debata kiedyś
ponoć była. Ludzie spotykali się,
pili kawę (albo nawet piwo) i zatroskani o swoje miasto dyskutowali, co można jeszcze zrobić, żeby
wszystkim żyło się lepiej. Od dawna jednak nikomu z nikim i o niczym już się nie chce gadać, a cóż
dopiero „publicznie debatować”.
Zresztą po co, skoro wynaleziono
komentarze w internecie? Siedzisz
sobie w przytulnym pokoju, sączysz
zimny browarek, nie musisz nigdzie
łazić, oglądać twarzy, których nie
lubisz, a każdemu możesz bezkarnie nawrzucać. I od razu czujesz się
lepiej, bo ktoś poczuł się gorzej. Ot
i debata publiczna.

9.

Od 20 lat gołym okiem widać
również, że w Nowym Sączu wszyscy są przeciw wszystkim. Powiedział ci ktoś właśnie komplement?
Możesz być pewien, że pięć minut później wbił ci nóż w plecy
w rozmowie z kolejną spotkają osobą (albo oczywiście w internecie
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i nic się nie zmienia
– patrz punkt 8). Tu nigdy nie wiadomo, kto z kim trzyma i nawet
wróżka się nie domyśla, kto z kim
będzie miał sztamę w przyszłym
roku. Pogubić się można. Przykłady? Np. poseł Czerwiński wystawił
radnego Feckę na prezydenta miasta, a Fecko twierdził, że Czerwiński popiera Handzla. Mnie Handzel
zarzucał, że dawałem fory Nowakowi, z kolei Nowak rozgłaszał,
że trzymam z Handzlem. Mularczyk
wystąpił z PiS–u, jest w konflikcie
z Nowakiem i Kogutem, dlatego pojawił się na wiecu wyborczym Nowaka i z pierwszego rzędu – obok
Koguta – bił brawo kandydatowi PiS. Kilka lat temu młodzieżowe bojówki Nowaka rozciągnęły
w ratuszu transparent „Nos do ula
panie Gwiżdż”. Dzięki temu Jerzy Gwiżdż został na trzy kadencje najbliższym współpracownikiem Nowaka, a jego młodzieżówce
(która w tym czasie zdążyła wejść
w wiek średni) nie szczędzi miodu z ula, do którego kiedyś wsadził
nos. Tenże Gwiżdż w 2002 r., aby
wyeliminować z życia publicznego swoją konkurentkę Bożenę Jawor wynalazł dwie inne Bożeny
Jawor, które tamtej pierwszej miały zabrać głosy i odesłać do pracy
w szkole. Efekt? Oryginalna Bożena Jawor przez ostatnich 8 lat była
koleżanką z pracy Gwiżdża i jego
polityczną sojuszniczką. Z kolei Józef Antoni Wiktor, pokonał kiedyś
Czerwińskiego i został prezydentem miasta. Kiedy prezydentem
być przestał, został radnym klubu dowodzonego przez swojego
niedawnego rywala – a jakże by
inaczej – Czerwińskiego. Potem

Czerwińskiego porzucił i wystartował z list Ludomira Handzla, którego – zdaniem Fecki – popierał Czerwiński, od którego Wiktor uciekł.
Proste? No więc żeby było całkiem
jasne, że tu wszyscy toczą wojnę
ze wszystkimi, major Dobosz przez

obiecała, tak zrobiła wprowadzając w jesiennych wyborach do Rady
Miasta nową twarz, a konkretnie Kazimierza Sasa. Sas jak wino
– rocznik 1947 – jest najdłużej czynnym stażem lokalnym politykiem.
Sympatyczna i wiecznie młoda

Nic tak dobrze nie robi na zimową
chandrę, jak świadomość, że niemal
spod domu możemy sobie gdzieś
w świat polecieć
lata – na rozkaz generała Czerwińskiego – ostrzeliwał ratusz i okopanego tam pułkownika Nowaka.
Niespodziewanie podczas ostatniego poboru Dobosz próbował zaciągnąć się do legii cudzoziemskiej
Nowaka z misją wysadzenia bunkrów Czerwińskiego. Tym razem
jednak komisja poborowa – czyli Wy Szanowni Wyborcy – zorientowała się w sytuacji i Dobosza odesłała do rezerwy.

10.

Skoro przy polityce jesteśmy,
to od 20 lat sądecka lewica zapowiada, że oto właśnie wprowadza na scenę, wtłacza do lokalnego obiegu świeżą krew, młodych
gniewnych, głodne sukcesu wilki,
które spuszczone ze smyczy rozszarpią przeciwników. Jak lewica

twarz sądeckiej lewicy 4 września
skończy 68 lat, co niechybnie będzie dla lewicy okazją, by w zaczynającej się kampanii do parlamentu
wystawić młodych gniewnych, np.
Kazimierza Sasa.

11.

Od pierwszego dnia mojego pobytu w Nowym Sączu wszyscy spece
od promocji regionu (a na promocji regionu zna się każdy) krzyczą,
że piękna i dumna Sądecczyzna nie
może być promowana jak za króla
Jagiełły czyli chlebem ze smalcem,
ogórkiem kiszonym, śliwowicą,
regionalną kapelą i twórcą ludowym dłubiącym kozikiem w patyku. Wszyscy są zgodni, międlą temat dwudziesty rok, przepijają przy
tym śliwką, ogórkiem zakąszają,
a końca dyskusji o promocji nie

widać. A może to dlatego, że góry
zasłaniają?

12.

Ważnym dyżurnym tematem
międlonym pewnie dużo dłużej niż
ostatnie 20 lat jest śmiała wizja zagospodarowania brzegów Jeziora Rożnowskiego. Miło – choć już
nudno – słuchać, co to się nie wybuduje w tym miejscu, które swoją
sławą i atrakcjami przyćmi francuską Riwierę. W moim reporterskim
notesie mam ciągle zapiski ze zjazdu Bardzo Ważnych Osób w 2002 r.,
które nad jeziorem oznajmiły gminie i światu, że nie minie kilka lat,
jak nad jezioro będzie ściągać więcej
ludzi niż na Copacabanę. Od tego
czasu Jezioro Rożnowskie oczywiście trafiło do wszystkich folderów promocyjnych Sądecczyzny,
choć znad jeziora ucieka kto może
i jeśli tak dalej pójdzie to najdalej w 2020 r. zwieje stamtąd ostatni wędkarz. Niemoc decydentów
zaszła tak daleko, że sprawy zagospodarowania okolic jeziora zdecydował się wziąć w swoje ręce
prywatny przedsiębiorca Andrzej
Wiśniowski. Słynny producent
bram odda niebawem nad jeziorem do użytku luksusowy hotel,
a wróble w szuwarach już ćwierkają, że nie będzie to ostatnia inwestycja Wiśniowskiego w tym miejscu.

13.

Od kiedy sięgam swoją sądecką pamięcią, miejscowi – czyli my – bardzo są dumni, że o Nowym Sączu i Sądecczyźnie mówi

się, iż to miejsce szczególne, kraina ludzi zaradnych, wytrwałych,
odnoszących sukces dzięki swojej pracy i uporowi. Równocześnie
słychać głośno (a może nawet głośniej niż tamto) zawiść i niechęć
wobec ludzi, który odnieśli jakiś
życiowy sukces. W biznesie, polityce, sporcie, nauce, kulturze albo
czymś innym jeszcze. Jesteś w jakiejś dziedzinie dobry – w domyśle:
rozsławiasz miasto i region – to ci
zaraz przywalą, masz jak w banku. Zawiść z każdym rokiem, jaki
tu spędziłem, staje się coraz bardziej widoczną cechą. Kiedyś polegało to na zwykłym obgadywaniu przy byle okazji, np. u cioci
na imieninach. Dzisiaj nie trzeba
okazji, zawiść jak oliwa na wierzch
wypływa na internetowych forach
ociekających żółcią w ilościach wystarczających, by wypełnić dwa Jeziora Rożnowskie. Udało ci się coś?
Drżyj, już po ciebie idą!

14.

Nie może na naszej liście zabraknąć specjalności domu, refrenu śpiewanego przez wszystkich, w przeróżnych tonacjach
i przy każdej okazji: „trzeba zrobić wszystko, by zachęcić młodych ludzi do powrotu tutaj”. No
więc wszyscy zachęcają wszystkich, żeby zachęcali do zachęcania, a efekt gadania o zachęcaniu
jest taki, że jeszcze nie zrobiono nic
konkretnego, by ktokolwiek chciał
tutaj wrócić. Ja w każdym razie
chyba się nieco zasiedziałem.
WOJCIECH MOLENDOWICZ,
sądeczanin z 20–letnim stażem
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REKLAMA NA TELEBIMACH
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PRZYCIĄGA WZROK

90% OSÓB

będących w zasięgu*

* 9 na 10 osób zwraca uwagę na reklamę świetlną emitowaną na ekranach LED
– skuteczność potwierdzona badaniami
/('RQDUGR²5HNODPDQD7HOHELPDFK
666 460 501, 666 476 499
e-mail: biuro@ledonardo.plZZZOHGRQDUGRSO

GRAFIK
W związku ze stałym rozwojem
naszej ﬁrmy oraz wzrostem ilości zamówień
poszukujemy graﬁka.
Przeczytaj czy pasujesz do rysopisu i napisz do nas!
Czego od Ciebie oczekujemy
• biegłej znajomość pracy w środowisku ADOBE
(Photoshop, InDesign, Illustrator)
• doświadczenia popartego portfolio
• doskonałych umiejętności organizacji pracy własnej
• sumienności w realizacji projektów i terminowości
• kreatywności i poczucia humoru :)
• super kreatywnych pomysłów
Zakres Twoich obowiązków
• super kreatywne projekty dla ﬁrm z różnych branż
• tworzenie identyﬁkacji wizualnej
Co mamy do zaoferowania?
• możliwość pracy przy różnych projektach
• pracę z kreatywnym i młodym zespołem
• przyjazną atmosferę
• dobre warunki płacowe
Jeżeli chcesz spróbować swoich sił, wg Ciebie pasujesz do rysopisu,
który przedstawiliśmy, napisz do nas na praca@novasandec.pl
Prosimy o dopisanie następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz.Ust.nr 133 poz.883.”

Byłeś świadkiem
interesującego
zdarzenia? Masz
dobre czy złe
informacje,
o których powinni
dowiedzieć się
wszyscy? Zgłoś
nam temat.

REDAKCYJNY
DYŻUR
Tel. 18 544 64 41
lub 785 340 411
E–mail:

redakcja@dts24.pl
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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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