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Sprawdź,
co oferuje
Toyota L str. 14
Kobos
Autoryzowany Dealer

Gazeta jest rodzaju żeńskiego. A nasza gazeta jest dziś kobietą w sposób szczególny, bowiem sporo miejsca poświęcamy kobietom żyjącym i pracującym na co
dzień wokół nas. Jak może wiadomo, kobiety mają wiele twarzy, a nam udało się
dzisiaj sportretować kilka z nich. Dzięki naszym reporterom spróbujemy zaglądnąć w głąb niezbadanej kobiecej duszy.
Kobieta odlotowa (na zdjęciu Dominika Chyclak) L str. 7. Kobieta na zakręcie L str. 8-9. Kobieta
u władzy L str. 11. Kobieta skalpel L str. 11. Kobieta kulturalna L str. 12. Kobieta na desce L str. 15.
Kobieta niezłomna (Monika Kuszyńska zaprasza na koncert) L str. 15.
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znajdź nas na

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony
Intermarche Nowy Sącz
przez rosnące grono naszych stałych klientów!
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 21
nowe telefony w dobrych cenach

Partner Orange
tel. 12 419 73 54,
nowysacz.lwowska@ramsat.pl

tel .18 444 33 00
nowysacz@ispace.pl

www.ispace.pl

Godziny otwarcia: pon. - pt. 9-17,
sobota 9-14, tel. 18 449 06 06
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A TO CIEKAWE

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Jeden pocałunek Arktyki
dwóch tygodni. Trasę pokonują specjalnie przygotowanymi i wyposażonymi samochodami terenowymi
Toyota Rav 4. W programie eskapady jest filmowa i fotograficzna rejestracja polskich śladów na dalekiej
północy, a także spotkania z tamtejszą Polonią.
Wyjeżdzających żegnał prezes
Stowarzyszenia Współpracy Polska–
Wschód w Nowym Sączu Piotr Kruk.

FOT. ARCH

Pod takim hasłem w sobotę (1 marca) wyruszyła na krajoznawczy podbój północnej Rosji samochodowa
wyprawa, której patronuje sądecki
oddział Stowarzyszenia Współpracy
Polska–Wschód.
Czterech śmiałków pod wodzą
Wawrzyńca Kuca, komandora eskapady, zamierza dotrzeć do oddalonej
od Nowego Sącza o około 3500 km
Workuty w Republice Komi w ciągu

UZUS

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych radzi…
Małgorzata z Nowego Sącza pyta:
Nabyłam prawo do emerytury
w 2008 r. i od tego czasu pobierałam emeryturę i nadal pracowałam. 1 października 2011 r. prawo do mojej emerytury zostało
zawieszone w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Jakie
muszę spełniać warunki, aby ZUS
wypłacił mi zawieszoną emeryturę i co z odsetkami?
Anna Mieczkowska, rzecznik prasowy sądeckiego oddziału ZUS, odpowiada: – Emeryci, kórym od 1
października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku zawieszono prawo
do emerytury, bo pracowali, mogą
ubiegać się w Zakładzie Ubazpieczeń Społecznych o zwrot zawieszonych świadczeń – przewiduje
to ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 169).
Aby dostać pieniądze, trzeba
jednak złożyć wniosek do ZUS.
Wniosek powinien zawierać pełne dane wnioskodawcy, czyli jego
imię, nazwisko, pesel, adres oraz
numer przyznanej mu emerytury. Niezbędna jest też informacja,
że emeryt domaga się zwrotu zawieszonego świadczenia np. od
1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 wraz z odsetkami.

Wszystkie zawieszone emerytury będą wypłacone tylko na wniosek emerytów, natomiast odsetki
od zawieszonych emerytur będą
naliczone tylko do dnia wejścia
ustawy, czyli do 19 lutego 2014 r.
Aleksandra z Krynicy Zdroju:
Aktualnie jestem na sześciomiesięcznym stażu, na który zostałam
skierowana przez Urząd Pracy.
Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą.
Czy będzie mi przysługiwał zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński po zakończeniu stażu?
Anna Mieczkowska: – Osoby
przebywające na stażu są objęte ubezpieczeniem emerytalnym,
rentowym oraz wypadkowym i za
ten okres przysługuje im stypendium wypłacane przez Urząd Pracy. Natomiast po jego zakończeniu nie mają prawa do zasiłku
chorobowego i macierzyńskiego, ponieważ w trakcie odbywania stażu nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Masz pytanie do ZUS,
potrzebujesz porady,
napisz do nas:
redakcja@dts24.pl

NA AFISZU

Spotkania, wykłady, koncerty,
wernisaże, akcje.
Sprawdź, w jakich wydarzeniach obecnych
na Sądecczyźnie
możesz wziąć
udział. Z nami,
nic ważnego Cię
nie ominie.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Podróż
bez biletu
Nie masz czasu, odwagi, pieniędzy* (*niepotrzebne skreślić) , żeby
się wybrać przez pół
świata w podróż życia
koleją transsyberyjską?
Nie szkodzi. Wystarczy, że weźmiesz do ręki „Transsyberyjską”
Piotra Milewskiego i nawet z wygodnej perspektywy fotela przy
kominku możesz się zanurzyć w
bezkresne imperium, które – posługując się miarą wiorst albo kilometrów - zdaje się nie mieć końca. Wielodniowa podróż pociągiem
w czasach, kiedy tę samą trasę samolot pokonuje w dziesięć godzin?
Trudno sobie wyobrazić inną wersję

podróży przez jedno z
najbardziej złożonych
państw świata. I Milewski zabiera nas w taką
podróż, przy wejściu do
wagonu nie sprawdzając
nawet biletów. Lekturę
(i podróż) można śmiało polecić nie tylko tym,
którzy interesują się historią, geografią, obcymi kulturami, ale każdemu, na kogo
skołatane codziennością nerwy kojący wpływ może mieć monotonny
stukot kół. Stukot kół pociągu pokonującego blisko 10 tys. km niech
będzie mantrą tej podróży.
(MICZ)
Piotr Milewski
Transsyberyjska. Drogą żelazną
przez Rosję i dalej
Oprawa miękka, 304 strony.
Wydawnictwo Znak
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Po kontroli NIK, MZD porządkuje reklamy
KO N T R OW E R S J E . Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla kary
nakładane przez Miejski Zarząd Dróg
w Nowym Sączu za zajęcie pasa drogowego przez reklamy. To wynik pozwów prywatnych przedsiębiorców,
działających m.in. przy ul. Lwowskiej.
Grzegorz Mirek tłumaczy: – Kolegium nie podważa zasadności nakładania kar, tylko sposób prowadzenia
postępowania. Kolegium domaga się
choćby tego, by każda z mapek dołączanych do postępowań była potwierdzona przez biegłego geodetę.
Wszyscy odwołujący się to handlowcy i właściciele firm działających przy
ul. Lwowskiej. – 12 lat mam interes
i nagle MZD obudził się, że mam płacić za reklamę? A gdzie byli wcześniej? – mówi jedna z osób (nazwisko do wiad. red.).
Grzegorz Mirek, szef MZD, broni się krótko. Jeszcze kilka lat temu
Zarząd nie miał środków na prowadzenie postępowań. Każda reklama z osobna wymaga całej,
kilkunastostronicowej dokumentacji. Trzeba reklamę sfotografować, oznaczyć na mapce. Właściciel musi być poinformowany
o wynikach kontroli.
Po kontroli NIK w 2011 r., Zarząd
musiał już pochylić się nad tematem. Porządkowanie reklam rozpoczęto od głównych ulic, w pierwszej

Porządkowanie reklam rozpoczęto od głównych ulic, w pierwszej kolejności od krajowych. Teraz przyszła kolej na Lwowską.
kolejności od krajowych. Teraz przyszła kolej na Lwowską.
– To najdłuższa ulica w mieście,
a zdecydowana większość tutejszych reklam była nielegalna – podkreśla Mirek.
Według niego, to, że akurat
tu przedsiębiorcy się buntują, wynika
przede wszystkim ze skali problemu.
– To żadne tłumaczenie. Ja dostałam karę za okres od lipca do października. Przez cztery miesiące
szykowali papiery? – ironizuje kolejna niezadowolona osoba.
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I tu Mirek nie widzi uchybień
ze strony Zarządu.
– Często trudno ustalić rzeczywistego właściciela reklamy.
Na wizjach lokalnych stawiają się
na przykład pracownicy reklamującego się sklepu, którzy najpierw
twierdzą, że są do udziału upoważnieni, a później się z tego wycofują. I cały proces musimy zaczynać
od początku.
Według kolejnego właściciela,
Miejski Zarząd Dróg zalegalizował
reklamę jeszcze przed wydaniem

decyzji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. – Wyszli przed
orkiestrę, bo na gwałt chcą zakleić
dziury w budżecie.
– Nie, to oczywiście nieprawda –twierdzi kategorycznie dyrektor MZD. – By dostać od nas zgodę,
właściciel reklamy musi uzyskać
najpierw odpowiednią od Wydziału
Architektury i Budownictwa. Jeśli takie otrzyma, my mamy zielone światło do wydania pozytywnej decyzji.
Urzędnik zapowiada również,
że wyroki SKO jedynie odwlekają

w czasie konieczność zapłacenia
kary. Bo SKO nie podważa ich zasadności, a jedynie sposób prowadzenia postępowania. Miejscy prawnicy
już starają się wypracować stosowny konsensus , bo wymogi Kolegium
są dość abstrakcyjne, jak choćby
ten, który nakazuje MZD, by do dokumentacji dołączał każdorazowo
mapki potwierdzone przez biegłego
geodetę. Zwykły geodeta nie wchodzi w rachubę. A to dla drogowców
oznacza wydatek rzędu nawet kilkuset złotych.
– I może się okazać, że samo postępowanie będzie nas kosztować
więcej niż wyniesie opłata za reklamę . To niedopuszczalne – podkreśla Mirek.
To niejedyny problem. Niektórzy
zdejmują reklamy na czas postępowania i próbują się wymigać, twierdząc, że reklamy już dawno nie ma.
Jednak tacy są w mniejszości.
– Opłaty nie są duże. W zależności od wielkości reklamy wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w skali roku. Na prawie
400 postępowań 130 zalegalizowano, 90 przesunięto, a tylko 40
przedsiębiorców złożyło odwołania – przytacza statystyki szef Zarządu. Od maja 2012 do stycznia
2014 wpływy z reklam zasiliły budżet MZD kwotą 250 tys. zł.
(TISS)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

PKG chcą inwestować
na Jaworzynie

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 pospodarstw 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”

Od kilku miesięcy trwają rozmowy
między władzami Krynicy, a spółką
Polskie Koleje Górskie, która od września ubiegłego roku jest większościowym udziałowcem kolei gondolowej
na Jaworzynie Krynickiej. Władze spółki nie ukrywają, że zamierzają inwestować w Krynicy i w innych miastach,
w których znajdują się kolejki linowe.

Stypendyści z „elektryka”
Sądecki „elektryk” to wylęgarnia
talentów. 23 uczniów odebrało 3 marca stypendia z Małopolskiego Centrum
Przedsiębiorczości. Każdy z nich dostanie po 6 tys. zł. Jubileuszową, 2500.
umowę stypendialną podpisał Piotr
Trojan, tegoroczny maturzysta Zespołu Szkół Elektryczno–Mechanicznych.

Wiśniowski z Kryształowym
Jabłkiem
– Gratuluję wszystkim, którzy
mieli odwagę założyć własną firmę
i stwarzać nowe miejsca pracy – mówił minister pracy i polityki społecznej

Władysław Kosiniak–Kamysz podczas Gali Przedsiębiorczości „Sądecki Lider Biznesu”, która odbyła się
w firmie Wiśniowski. Starosta nowosądecki Jan Golonka przyznał Andrzejowi Wiśniowskiemu – założycielowi
i właścicielowi firmy – Kryształowe
Jabłko Sądeckie.

Chciał się zabić. Pomogli
negocjatorzy
56–latek z Woli Kroguleckiej, w niedzielę, 2 marca, wyszedł
na dach piętrowego budynku, grożąc,
że z niego skoczy. – Gdyby nie policyjni negocjatorzy, którzy przekonali
mężczyznę do dobrowolnego zejścia
z dachu, to zdarzenie mogłoby mieć
zupełnie inny, tragiczny finał – informuje Iwona Grzebyk–Dulak, rzecznik
prasowy sądeckiej policji.

Śmierć na torach
Rankiem, 26 lutego zginął na torach, przejechany przez drezynę. 1
marca odbył się pogrzeb 31–latka.
Do tragicznego w skutkach wypadku
doszło o godz. 8 na szlaku kolejowym

Nowy Sącz – Kamionka Wielka
na wysokości ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu. Kierujący drezyną najechał na siedzącego na torach
mężczyznę. Mimo sygnałów dźwiękowych i gwałtownego hamowania
maszyniście nie udało się uniknąć wypadku. W wyniku poniesionych obrażeń 31–letni mieszkaniec Nowego Sącza poniósł śmierć na miejscu.

Chuligani zniszczyli
zabytkową kapliczkę
To już kolejna przydrożna kapliczka zdewastowana przez chuliganów.
Z soboty na niedzielę, nieznany sprawca kamieniem wybił szybę w drzwiach
kaplicy przy ul. Prusa w Nowym Sączu.
- To skandal – mówi pan Edward Bodziony, który poinformował nas o zdarzeniu. – Rok temu wyremontowałem
kaplicę, wstawiłem nowe drzwi, odnowiłem wnętrze, a teraz będę musiał ponieść koszty napraw, bo kto
się przyzna do zniszczeń? – pyta retorycznie. – Niedaleko jest klub, więc
może jacyś jego bywalcy to zrobili?
Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na dts24.pl

REKLAMA
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PIZZA W SUPER CENIE !!!
pizza nr 2 - 50 cm (cienkie ciasto) za 23,50
pizza nr 2 - 40 cm za 18,90
pizza KING - 40 cm (+ 5 skųadników) za 22,50
Polecamy 34 rodzaje

Zapraszamy

tel. kom. 604 477 110, tel. 18 444 45 33

DOWÓZ DO KLIENTA
Nowy SČcz, ul. BóǏnicza 2
(naprzeciw ruin zamku)
pon. - piČtek 10.30 - 21.00,
sob. 12.00-21.30
w niedziele i Ƒwiħta nieczynne
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Czerwiński: Secesjonistom
życzę powodzenia
P O L I T Y K A . – W Platformie nigdy nie było nastawienia, że radni
muszą być „fighterami”, którzy codziennie mają atakować prezydenta
– przekonuje szef
nowosądeckich
struktur PO, poseł
Andrzej Czerwiński.
Parlamentarzysta na wtorkowej (5 marca) konferencji prasowej
odniósł się do rozłamu w klubie PO,
który stał się faktem kilka tygodni
temu, kiedy odeszli z niego Grzegorz
Dobosz, Józef Antoni Wiktor, Józef
Gryźlak i Jan Opiło.
– Byłbym nieczułym człowiekiem, gdybym powiedział, że bez
emocji przyjąłem fakt odejścia kilku ludzi, z którymi współpracowałem przez wiele lat. Odnoszę jednak wrażenie, że od pewnego czasu
poszukiwali oni pretekstu, by nas
opuścić. Szanuję jednak ich decyzję. Zdecydowali się pójść swoją
drogą i teraz życzę im powodzenia
– stwierdza Andrzej Czerwiński.
Szef nowosądeckiej PO podkreślił również, że nieprawdą jest,
jakoby Zarząd Miejski PO zmienił odgórnie regulamin klubu radnych (Grzegorz Dobosz w rozmowie z nami, dostępnej na dts24.pl,
przekonywał, że było to głównym
powodem odejścia radnych z klubu
– przyp. red.). – Uściślono w regulaminie pewne procedury, ale dokonał tego klub poprzez prawomocne głosowanie – wyjaśnił poseł.
Potwierdził to przewodniczący
klubu PO w Radzie Miasta Piotr Lachowicz. – Jak głosowania na klubie były na korzyść tych, którzy
dzisiaj są poza nami, to wszystko
było OK, ale po demokratycznej
zmianie regulaminu naszego klubu, czterem kolegom przestała się
podobać demokracja – przekonywał Lachowicz.
Radny poinformował także,
że regulamin zmienił się w dwóch
punktach. Pierwszy dotyczył kwestii wstępowania do klubu radnych
– członków PO. Od tej pory, są oni

przyjmowani z automatu, po złożeniu stosownego pisma, a nie
jak było wcześniej
– w drodze głosowania (dzięki temu w klubie
znalazł się Józef
Hojnor – przyp.
red.). Druga zmiana
dotyczyła uszczegółowienia kwestii dyscypliny
klubowej nad budżetem i absolutorium. Za jej złamanie przewidziano automatyczne wykluczenie z klubu.
Działacze Platformy podczas
konferencji poruszyli także kwestię nadchodzących wyborów
samorządowych.
– Ostatnio na zarządzie dyskutowaliśmy o planie rozwoju miasta. O tym, jak Nowy Sącz powinien
się rozwijać, jakie ma silne oraz
słabe strony? Wkrótce przedstawimy nasze obserwacje i przemyślenia. Dobrze, że tych czterech radnych zdecydowało się odejść teraz,
bo zadania, które przed sobą postawiliśmy, przekraczają ich możliwości. W nadchodzących wyborach
będziemy mieć lepszych kandydatów. Liderów środowiskowych oraz
„nowe twarze”. Ludzi, którzy dużo
znaczą dla społeczności Nowego Sącza – mówi Andrzej Czerwiński.
– W jednym z wywiadów Ryszard Nowak przechwalał się,
że rozmontował klub PO. Jeżeli rzeczywiście miał w tym swój udział,
to być może panowie Dobosz, Opiło,
Gryźlak i Wiktor wynegocjowali już
miejsca na listach prezydenckich
w przyszłych wyborach? Jeżeli tak
by było, to mogę tylko powiedzieć,
że ci panowie nie byli fair wobec
nas, kolegów z klubu, jak i wobec
wyborców PO. Czy dzisiaj zatem
wypełniają oni wolę wyborców?
– zastanawiał się Piotr Lachowicz.
Na koniec przewodniczący zakomunikował, że klub PO cofnął secesyjnym radnym z ugrupowania PiS
(Pozytywni i Samodzielni) rekomendacje na wiceprzewodniczących
Rady Miasta Nowego Sącza oraz szefów komisji.
(ROSS)
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Pierwszy profesjonalny
teatr na Sądecczyźnie
K U LT U R A . Nie mają na razie stałej
siedziby, stałego składu aktorskiego
i nawet konkretnych środków, ale
mają wielki zapał i marzenia. Para
aktorów Oksana i Jerzy Królowie
z Krynicy Zdroju powołała na Sądecczyźnie pierwszy profesjonalny
teatr Studio K.
Na razie skupili wokół swojego
projektu rodzinę, przyjaciół i wychowanków. Liczą teraz na wsparcie państwa, samorządu oraz ludzi biznesu, którzy zechcą pomóc
im rozwinąć skrzydła. Uroczyste
otwarcie działalności teatru zaplanowano na 12 marca w Małopolskim Centrum Kultury Sokół
w Nowym Sączu. O godz. 18 Studio K. wystawi pierwszy spektakl
„Mąż mojej żony”.
– Stawiamy na doświadczonych aktorów, a nie tylko znanych z seriali telewizyjnych
– mówi Oksana Szyjan–Król,

prezes fundacji Ordo Cordis, która
powołała do życia krynicki teatr.
– Na razie tworzymy tak zwaną
oligarchię rodzinną, która powoli kładzie podwaliny pod teatr
z ambitnym repertuarem. Będziemy docelowo skupiać tylko aktorów dyplomowanych.
Grupa, która tworzy krynicki teatr Studio K spotyka się teraz
na próbach w budynku gminnym
przy ul. Źródlanej w uzdrowisku. Dopóki nie będzie mieć stałej siedziby, chce działać jako teatr objazdowy.
– Rozmawiam z zarządem
Uzdrowiska Krynica–Żegiestów odnośnie możliwości zagospodarowaniu na teatr budynku łazienek borowinowych przy
wejściu na Deptak – mówi burmistrz Krynicy Dariusz Reśko.
– Jeśli rozmowy nie przyniosą
pożądanego efektu, jest jeszcze
możliwość wykorzystania na ten

cel nieczynnego kina Jaworzyna.
Zrobimy wszystko, aby znaleźć
stałe miejsce spotkań teatralnych. Kultura to ważny kierunek
rozwoju naszego miasta.
Dyrektor Studia K, Jerzy Król,
ma nadzieję, że znajdzie się wiele
życzliwych osób i instytucji, które pomogą w rozwoju krynickiego teatru.
– Zawodowo wiemy, co robić,
żeby to miało powodzenie –podkreśla. – Zakładamy dwa główne
cele. Pierwszy, to funkcja edukacyjna, skierowana do szkół, czyli sięganie po repertuar klasyczny. Drugi – to rozwój regionu pod
kątem turystycznym. Być może
działalność teatru zainspiruje
do zorganizowania w uzdrowisku festiwalu teatralnego, który
będzie ściągać turystów z różnych stron.
MONIKA CHROBAK
WIĘCEJ NA DTS24.PL

Wybierz z nami
Człowieka
Wielkiego Serca
Rusza plebiscyt „Człowiek Wielkiego Serca Roku 2013”. Jego celem jest
wyłonienie osób, które na co dzień
swoją działalnością czynią wiele dobra, żyją i pracują dla innych.
Wypełnione kupony, które drukujemy na naszych łamach, należy
dostarczyć do siedziby organizatora – Stowarzyszenia Nowosądecka
Wspólnota (ul. Narutowicza 2 w Nowym Sączu). Kandydatów można
zgłaszać do 16 marca również przez
stronę www.stowarzyszenie–snw.pl.
Spośród nich zostanie wyłonionych 10 laureatów. Rozstrzygnięcie
konkursu odbędzie się 26 kwietnia
na uroczystej gali w ratuszu.
KO N D O L E N C J E

Annie Szeptak
i Jej Rodzinie
Wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

Przekaż 1%

SĄDECKIEMU HOSPICJUM
KRS: 0000039177

Siostry
ĝp. Ewy Cecur
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO
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Quady rozjeżdżają wały w Nowym Sączu
straży miejskiej, Dorota Dobrzańska, wyjaśnia: – Straż miejska dokonała ustaleń kierującego pojazdem
i zastosowała w stosunku do niego środki przewidziane w kodeksie wykroczeń.
Czyli, mówiąc prościej, kierowca
quada dostał mandat.

KO N T R OW E R S J E . „Daj przyquad,
nie niszcz lasu” – tak brzmi hasło propagowane przez najsłynniejszego polskiego kierowcę quada Rafała Sonika, który systematycznie bierze udział
w Rajdzie Dakar. W Nowym Sączu
można je sparafrazować: „Daj przyquad, nie niszcz wałów”. Bo wały na Wólkach stały się prawdziwą mekką sądeckich quadowców i crossowców.
Czy dlatego, że nie ma dla nich miejsca
gdzie indziej?

FOT. ARCHIWUM GRUPY 4X4

Trudno polemizować, kto wykazuje się większym brakiem wyobraźni:
ci quadowcy, którzy systematycznie
rozjeżdżają leśne szlaki, czy ci, którzy
robią to samo na wałach. Jedno jest
pewne – tym drugim bardziej uchodzi to na sucho. Nasza Czytelniczka
(nazwisko do wiad. red.) była świadkiem wariacji konkretnego kierowcy. Zanotowała nawet jego numer
rejestracyjny, który potem przesłała
do Regionalnego Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni
Dolnego Dunajca z siedzibą w Nowym Sączu. Liczyła, że zostanie ukarany, a informacja o karze rozejdzie
się wśród podobnych poszukiwaczy adrenaliny i tym samym ostudzi
ich zapędy. Ku swojemu zdziwieniu
dostała w odpowiedzi jedynie informację, że RZGW apeluje do straży miejskiej o baczniejszą kontrolę

***

na wałach. Kobieta nie kryła zaskoczenia – w końcu straż nie ma żadnych uprawnień do ukarania wskazanego kierowcy, mogłaby to zrobić
jedynie policja albo sąd. I to do tych
dwóch instytucji powinien być temat zgłoszony.
A rzecz jest poważniejsza niż się
wydaje. Rajdowcy z Wólek za nic sobie mają spacerowiczów. I nie raz już
bywało, że kamienie spod ich kół leciały w stronę przechodniów. Uwagi

REKLAMA

czy protesty są zazwyczaj ignorowane lub wręcz prowokują sprawców
do pyskówek.

***

Szef RZGW Stanisław Lisak wyjaśnia, że wały nie są własnością ani
nie są w administracji jego placówki. Nadzór nad nimi sprawuje Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych. Lisak zastrzega również, pracownicy RZGW nie mają
prawa do legitymowania, dlatego

OGŁOSZENIA DROBNE

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Gródek nad Dunajcem
realizuje projekt:

„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
Oś. Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne,
zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion
Główny cel projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 89 gospodarstw
domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Gródek
nad Dunajcem oraz w 9 jednostkach podległych tj. Zespół Szkół w Gródku
nad Dunajcem, Zespół Szkół w Jelnej, Zespół Szkół w Podolu-Górowej,
Zespół Szkół w Przydonicy, Zespół Szkół w Rożnowie, Szkoła Podstawowa
w Lipiu, Szkoła Podstawowa w Roztoce –Brzeziny, Szkoła Podstawowa
w Siennej, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem.
Łączna ilość zestawów komputerowych – 132.
Wartość projektu: 1 492 368,00 zł
Udział Unii Europejskiej:1 268 512,80 zł
Okres realizacji: 2013 - 2015
www.internecik.gminagrodek.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PRACA DLA KOBIETY W NIEMCZECH
(sprzątanie mieszkań).
tel.609 769 639
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ:
www.daiglob.pl; Zakładka
daiglob a–count.
PRZEDSZKOLE OJCA PIO
– zapisy tel. 18/442-23-95,
www.przedszkoleojcapio.pl
Z SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł
od ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.
ATRUDNIĘ KELNERA-KĘ, N. Sącz
tel. 503-080-192.
LOKAL UŻYTKOWY do wynajęcia. N.Sącz
ul. Jagiellońska tel. 603 644 560.
SPRZEDAM DZIAŁKĘ 18 ar. Żeleźnikowa
tel. 694 793 498.
N.SĄCZ: 132m2 róg ul. Kościuszki
i Jagiellońskiej, pod sklepem
nasienniczym. Woda, energia elektr.,
c. ogrzewanie. Lokal po firmie
reklamowej. Zapytania:
tel. 18-443-83-07 (7.30 - 14.30)
e-mail: administracja@sozs.pl
NOWY I STARY SĄCZ, KRYNICA: lokale
biurowe, gastronomiczne, magazynowe
do wynajęcia. 18-443-83-07,
administracja@sozs.pl

wszystkie sygnały o łamaniu prawa, czyli o niszczeniu wałów, placówka przekazuje do straży miejskiej
lub policji. Straż kar nie nakłada, ale
może zgłosić sprawę do sądu. Jednak
takich wypadków nie ma zbyt wiele.
– Dwa razy do roku dostajemy zgłoszenie od stowarzyszenia 4X4 , które organizuje rajdy
na międzywalu. Za każdym razem
nasi pracownicy jadą w teren, by
uczestniczyć w wyznaczaniu trasy.
Wszystko odbywa się za naszą zgodą i pod naszym nadzorem – wyjaśnia nasz rozmówca.
W sądeckim oddziale MZMiUW
odesłano nas do krakowskiej centrali, zasłaniając się brakiem uprawnień
do wystąpień w prasie. Z kolei dyrektor Andrzej Żmigrodzki z Krakowa nie kryje zaskoczenia. – Nie słyszałem o tym problemie. Ale teraz,
na wiosnę, kiedy ziemia jest wilgotna, mogą się tworzyć koleiny,
może dochodzić do tąpnięć, które
rzeczywiście mają poważny wpływ
na strukturę i funkcję wałów. Natychmiast się sprawą zajmiemy.
Straż miejska już w maju 2013
roku wystąpiła do sądeckiej policji
z prośbą o regularne kontrole wałów
przeciwpowodziowych i ich obrębu
z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców osiedla przypadki wjazdu
różnych pojazdów mechanicznych
na skarpę i wały przeciwpowodziowe. Trzeba przy okazji podkreślić,
że strażnicy nie mają uprawnień
do zatrzymania pojazdów będących w ruchu. Mogą działać jedynie w przypadku naruszenia przez
kierującego znaku B–1 (zakaz ruchu). Jeśli chodzi o sprawę kierowcy quada, wskazanego przez naszą
Czytelniczkę, to rzecznik prasowy

Grupa 4x4 to licząca się w Polsce
organizacja, inicjator i uczestnik wielu prestiżowych rajdów i ogólnopolskich mistrzostw.
– Niestety, jak my organizujemy legalne wyścigi, to ci, którzy
na co dzień jeżdżą po wałach czy
lasach, na nich się nie pojawiają – przyznaje Szczepan Żmuda, dla
którego nielegalni rajdowcy są prawdziwą solą w oku, bo ich zachowanie
rzutuje na postrzeganie prawdziwych
pasjonatów.
Kolejny problem to brak alternatywnych, legalnych miejsc wyznaczonych dla crossowców czy quadowców. 4X4 już kilka lat temu
wystąpiło do miasta i starostwa
o wyznaczenie na ten cel jakiegoś
nieużytku. W grę wchodziły np. tereny przy Ruczaju, stara strzelnica wojskowa, gdzie spółka NOVA
już od kilku lat nosi się z zamiarem
utworzenia wysypiska śmieci. Niestety monity grupy ciągle przechodzą bez echa. Grupa wydała nawet 18
tysięcy z własnego budżetu na przygotowanie projektu toru.
– A przecież quadów i motorów
ciągle będzie przybywać. Niektóre
z tych pojazdów nie podlegają rejestracji, więc nikt nimi nie będzie
jeździł po ulicach. Wiele rozjeżdża
lasy, a bywa, że ich prywatni właściciele celowo rozpinają linki między drzewami i niejeden kierowca
cudem uszedł z życiem – zaznacza Żmuda.
Co ważne – z torów można byłoby zrobić intratną atrakcję turystyczną. Na quadach i motorach jeżdżą
zazwyczaj sytuowani ludzie, którzy
mogliby w Nowym Sączu po prostu
zostawiać pieniądze. 3 marca członkowie grupy po raz kolejny spotkali
się z prezydentem Ryszardem Nowakiem, by porozmawiać o ich pomyśle. Ten zobowiązał się przyjrzeć kolejnej lokalizacji – nieużytkom za
Miasteczkiem Galicyjskim. Prezydent objął również patronat nad Mistrzostwami Polski, które Grupa organizuje w kwietniu.
Zainteresowanym możemy też
podpowiedzieć, że najbliższe tory
dla amatorów ekstremalnych przejażdżek są w Kamienicy, za Mszana
Dolną i tuż za granicą słowacką.
(TISS)
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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

6

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 6 marca 2014

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

KONKURS

Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, jak również przedsiębiorców z Nowego Sącza do udziału w projekcie

„Sądecka specjalność”

Trudna sytuacja na rynku pracy
sprawia, że wykształcenie nie gwarantuje dzisiaj zatrudnienia. Poza
zdobytymi w czasie szkoły czy studiów umiejętnościami trzeba wykazać się także kreatywnością,
przedsiębiorczością i zaangażowaniem. Rzadko kiedy jednak, będąc
jeszcze w szkole licealnej na poważnie zastanawiamy się nad swoją zawodową przyszłością. Tymczasem każde zdobyte doświadczenia,
przebyte szkolenia mają szansę zaprocentować w przyszłości.
Stąd też pomysł Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” na „Sądecką
Specjalność”. Projekt, skierowany
do uczniów szkół ponadgimanzjalnych z Nowego Sącza, młodzieży,
która w najbliższej przyszłości będzie szukała zatrudnienia, zastanawiała się nad otwarciem własnej firmy. Bez względu na to,
jaką zawodową drogę wybierzemy, każdy z nas jest konsumentem
i codziennie podejmuje decyzje
zakupowe. Czy kupując, możemy zarabiać? Czy wybierając sądeckie produkty, mamy wpływ
na poziom wynagrodzeń w Nowym Sączu? Co Nowy Sącz może
zaoferować klientom, czyli jaka
jest nasza sądecka specjalność?

Na te i na inne pytania wspólnie
poszukamy odpowiedzi.
Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” od kilku lat, zajmuje się inicjowaniem dyskusji na tematy gospodarcze wśród obywateli. Tym razem
do dyskusji zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, przedsiębiorców
i przede wszystkim młodzież.
Realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza
projekt, przewiduje trwające dwie
godziny dydaktyczne, spotkanie
z przedstawicielami Fundacji oraz
specjalistą ds. marketingu. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano 11 spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w okresie 17.03
– 30.04.2014. Zakończeniem projektu będzie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o gospodarce, rozbudzanie i kształtowanie postaw społecznych wśród młodzieży. Projekt jest
dla uczniów świetną okazją do zaangażowania się w działania na rzecz
rozwijania potencjału gospodarczego naszego regionu poprzez zbieranie informacji o wybranym produkcie lub usłudze. Wyzwolenie dumy
w sądeczanach z miejsca, w którym się mieszka, a przez to większe
zaangażowanie młodzieży i innych
mieszkańców Nowego Sącza w promocję lokalnych produktów i usług
przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści.
Poprzez spotkanie ze specjalistą
ds. marketingu wybranej, działającej na Sądecczyźnie firmy, pragniemy pokazać sądeckiej młodzieży, jak wypromować produkt,
pozyskać klientów, jakie są strategie konkurowania na zagranicznych rynkach. Dlaczego jedne firmy upadają, a innym udaje się
zdobywać kolejnych klientów?
Chcemy przekazać młodzieży kilka cennych, praktycznych wskazówek na stworzenie materiału

promocyjnego dla wybranego produktu lub usługi.
Zainteresowanych udziałem
w projekcie prosimy o kontakt
z biurem Fundacji Pomyśl o Przyszłości: adres biuro@pomysloprzyszlosci.org lub pod nr tel. 18
444 0 304. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 marca 2014 roku.
Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Gorlicach ogłosił konkurs na film promujący miasto. Jego rozstrzygnięcie nastąpi
w czerwcu, a zwycięski obraz będzie wykorzystywany m.in. na targach promocyjnych.

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Miasta Nowego Sącza.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”
zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z Nowego Sącza
do udziału w projekcie
„Sądecka specjalność”

CHCESZ
WIEDZIEĆ

jak wygląda droga od pomysłu na biznes do powstania ﬁrmy?
jak wypromować produkt lub usługę?
jak pozyskać klientów?
jak przygotować materiał promocyjny
dla wybranego produktu lub usługi?

Zapraszamy na dwugodzinne warsztaty z przedstawicielami Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”
oraz Specjalistą ds. skutecznego marketingu.
Na zakończenie projektu: konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
Więcej informacji na stronie: konkurs.pomysloprzyszlosci.org.

Nakręć
film
o Gorlicach

Serdecznie
Zapraszamy

– Podobny konkurs ogłaszamy pierwszy raz – wyjaśnia Jakub Krzyszycha, rzecznik prasowy UM. – Oczekujemy świeżego
spojrzenia osoby stąd, która będzie potrafiła zainteresować Gorlicami ludzi z zewnątrz. Nie spodziewamy się raczej udziału
w konkursie profesjonalistów,
bo nagroda nie jest zbyt wysoka. Ale liczymy na to, że powstanie filmik maksymalnie 90–sekunodowy, który na targach
promocyjnych przykuje uwagę
zwiedzających.
Za zgodą rodziców w konkursie mogą brać również osoby
niepełnoletnie.
Już po kilku dniach od ogłoszenia widać spore zainteresowanie
tematem. Pracę konkursową należy złożyć do 6 czerwca w Urzędzie Miejskim, na nośniku DVD
w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Konkurs na film promocyjny Gorlic” wraz z kartą zgłoszenia (wzór karty) oraz stosownym
oświadczeniem o prawach autorskich. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1,2 tys.
zł brutto. Nagrodzona praca przechodzi na własność miasta. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
do 23 czerwca na stronie Urzędu
Miejskiego.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu można znaleźć
pod adresem http://www.gorlice.
pl/12,4694,Konkurs_na_film.htm
(TISS)

REKLAMA

www.farbol.pl
• FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,
ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

ODZIEŻ
MĘSKA

ODZIEŻ
DAMSKA

•GARNITURY

•SPODNIE

•SPODNIE

•SPÓDNICE

•KOSZULE

•BLUZKI

•KRAWATY

•SWETRY

•I INNE

•ITP. …

d
Również

iar y
uże rozm

Nowy Sącz ul. Lwowska 62, pon.-pt. 9-18, sob. 9-14

ODLICZ
PODATKI
RAZEM Z BIUREM

SUKURS

Biuro Rachunkowe „SUKURS” obecnie mieści się przy
Al. Batorego 63/28 w Nowym Sączu.
Tel. 18 542 66 66, tel./fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl www.biurosukurs.pl

ZAPRASZAMY!
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W powietrzu liczą się kompetencje
KOBIETA ODLOTOWA
– Mężczyzna siedzący w pierwszym
fotelu powiedział do mnie z uśmiechem na twarzy: „Poproszę kawę”.
Kiedy zobaczył, że siadam na miejscu pilota i odpalam samolot, zapiął mocniej pasy. Wyraz jego twarzy był bezcenny... – opowiada
Dominika Chyclak z Jastrzębia (powiat limanowski).

– Łatwo być kobietą–pilotem? Czy
płeć wciąż jest czynnikiem, który
nieco utrudnia start w lotnictwie?
– Według mnie kobietom jest
troszkę trudniej, z tego względu właśnie, że nadal jest to zawód kojarzony z mężczyznami.
Świat tkwi jeszcze w utartych
schematach, ale powoli zaczyna się to zmieniać. Jeżeli kobieta jest zdecydowana i wytrwała
w dążeniu do celu, to stereotypy
jej w tym nie przeszkodzą.W powietrzu liczą się kompetencje,
a nie płeć.
– Bywało, że na kolejnych etapach
nauki dawano Ci do zrozumienia,
że ze względu na płeć możesz wolniej
zdobywać umiejętności?
– Były chwilami ciężkie momenty, ale najważniejsza jest

FOT. ARCH. DOMINIKI CHYCLAK

Kilka lat temu bez pamięci pokochała latanie. Dziś może się pochwalić licencją szybowcową, turystyczną i zawodową. Niebawem
chce siąść za sterami odrzutowca. Póki co, zaprasza na szkolenia
w Aeroklubie Podhalańskim w Łososinie Dolnej, które poprowadzi
jako instruktor.

determinacja, chęć dotarcia do
wyznaczonego celu. Według mnie
nie ma reguły, latanie to ciągły
trening. Owszem, ktoś radzi sobie szybciej, ktoś wolniej, ale sytuacje są różne i to zależy głównie od predyspozycji danej osoby.
– Zdarzały się jakieś zabawne
sytuacje?
– Sytuacji zabawnych było
mnóstwo, w tym momencie pamiętam jedną. Wykonywaliśmy
lot na samolocie An– 2, ja i drugi
pilot. Kiedy pasażerowie już byli
na pokładzie, mężczyzna siedzący w pierwszym fotelu powiedział

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

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 40 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
REKLAMA

do mnie z uśmiechem na twarzy:
„Poproszę kawę”. Kiedy zobaczył, że siadam na miejscu pilota i odpalam samolot, zapiął mocniej pasy. Wyraz jego twarzy był
bezcenny...
– Czyli kobieta za sterem wciąż budzi
sporo emocji?
– Chociaż kobiet latających jest
coraz więcej, to wciąż, gdy wysiadam z samolotu, pasażerowie spoglądają na mnie z niedowierzaniem i zadają wiele pytań.
– Na lotnisku zwykle jesteś rodzynkiem. To zaleta czy wręcz
przeciwnie?
REKLAMA

– To zależy, sytuacje bywają
różne. W Aeroklubie jestem traktowana na takich samych zasadach
jak koledzy. Trafiłam w świat zdominowany przez facetów, ale nie
narzekam, nie mam problemów
w dogadywaniu się z kolegami.
Szybko znalazłam z nimi wspólny
język. Ale muszę dodać, że w naszym Aeroklubie jest coraz więcej
pań: mamy kilka szybowniczek,
a w zeszłym sezonie wyszkoliła się
u nas pilotka turystyczna.
– Stale podnosisz swoje kwalifikacje jako pilot. Próbujesz tym coś
udowodnić?

– Wiele osób odradzało mi ten
pomysł na życie: że to się nie uda,
że to jest zawód przeznaczony dla
facetów, że rola kobiety jest inna.
Ale mnie te słowa właśnie mobilizowały. Osobiście znam dziewczyny, które potrafiły pogodzić
życie zawodowego pilota z rodziną. Jeżeli jest się wytrwałym
w dążeniu do celu, to wszystko
można osiągnąć. Sporo osób przyglądało się mojej pracy, ale także
mnie wspierali. Moja rodzina cały
czas trzymała za mnie kciuki. Byli
i są moimi wiernymi kibicami, za
co bardzo im dziękuję.
– Wygląda na to, że lotnictwo to całe
Twoje życie. Jaki obrałaś sobie cel?
– To stała praca na stanowisku pilota. Kiedyś myślałam o liniach lotniczych, z czasem jednak
przekonałam się, że na początek
fajnie byłoby polatać na taksówkach powietrznych albo wykonywać loty medyczne, na przykład
w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Był taki krótki epizod latania zawodowego w moim życiu.
Pracowałam dla polsko–niemieckiej firmy, która wykonywała loty
biznesowe po kraju i za granicą.
Świetne doświadczenie i niezapomniane wrażenia.
– Jakaś instrukcja dla dziewczyn,
które marzą o lataniu?
– Żeby ambitnie dążyły do wyznaczonych celów, nigdy nie rezygnowały z marzeń oraz wzajemnie się wspierały, bo to jest
bardzo ważne. I jeszcze jedno: Jak
już wejdziecie w ten twardy, męski świat, to nigdy z niego nie
wychodźcie.
Rozmawiała
KRYSTYNA PASEK
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Cześć, mamo! To ja, Kaśka…
KOBIETA NA ZAKRĘCIE
Byli praktycznie odcięci od świata i mają
poczucie, że świat o nich zapomniał.
Teraz chcą dać znać o sobie i krzywdzie,
jaka ich spotkała. – Chcemy, by prawda
o ludziach, którzy robią z siebie świętych, wyszła na jaw – mówią niemal
jednogłośnie wychowankowie rodziny
zastępczej, którą prowadziła w Kamiannej Helena Czarnecka. 65–letnia dziś
kobieta odpowiada im: – Wybaczam
i proszę o wybaczenie.
Pani Helena wraz ze swoim mężem Janem podczas promocji książki o. Stanisława Majchra „Dlaczego za
kratami. Poruszające historie więźniów” dali swoje świadectwo, próbując przekonać, że człowiek, który
ponad 20 lat spędził w zakładzie karnym, może się zmienić, może żyć…
normalnie.
– No to pokazali – ironizuje Justyna, którą nazywano w rodzinie zastępczej Izą. Wychowywali się w niej
również Paweł, Piotr, kolejna Justyna z bratem Łukaszem, Julita z siostrą
Kaśką oraz druga Katarzyna – przyrodnia siostra Izy. Dziś to już dorośli
ludzie, mają swoje rodziny. I bolesne
wspomnienia.

Cofnąć czas
Poruszeni historią opowiedzianą przez Czarneckich, zamieściliśmy ją na naszych łamach w tekście
pt. „Z zakładu karnego do zakonu”.
Pani Helena i Jan stali się nawet bohaterami z pierwszej strony DTS. Kiedy
się spotykamy, kobieta bezradnie załamuje ręce i stwierdza: – Ile ja bym
dała, żeby cofnąć czas, żeby ten artykuł się nie ukazał…
To po jego przeczytaniu wśród
dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej odżyła pamięć o tym,
co ich tam spotkało. Zaczęli opisywać to w komentarzach pod internetowym przedrukiem. Iza napisała też wiadomość do redakcji: „[…]
przeczytałam państwa artykuł i nie
zauważyłam wzmianki o tym, że oni
bili te adoptowane dzieci. Jestem najmłodsza, którą Helena adoptowała
REKLAMA

Iza po 14 latach odwiedziła swoich opiekunów
[…] Wszyscy […] zastanawiamy się,
czy nie iść z tym do telewizji i do sądu
[…] Zrobili z siebie świętych, a katowali nas przez pół mojego życia!”.
Resztę opowiada podczas naszego spotkania, na które przychodzi także Katarzyna Pajączkowska,
trochę zszokowana opowieściami
z przeszłości swej przyrodniej siostry. – Nie zdawałam sobie sprawy,
przez co przeszły te dzieci. Pamiętam
życie w tej rodzinie zupełnie inaczej – mówi. Katarzyna trafiła tam,
mając już 13 lat. Wcześniej przebywała w Domu Dziecka w Radomiu,
gdzie Helena była wychowawcą i dobrze ją z tego czasu wspomina. – Naprawdę dbała o dzieciaki. Pamiętam
wspaniałe święta: zawsze 12 potraw,
choinka, prezenty. Wydawało się,
że w końcu trafiliśmy do prawdziwego domu – opowiada.
Kiedy przeprowadzili się do Kamiannej, na początku też nie było
źle. Później zaczęła się budowa domu,
ale Katarzyna już wtedy uczyła się
w szkole z internatem i praktycznie
tam spędzała cały czas. Pamięta jednak jedną, przykrą dla niej sytuację.
Kiedy skończyła 18 lat, postanowiła,
że renta, jaką miała po ojcu, będzie

przychodzić już na jej osobiste konto. Przyjechała potem na weekend
do domu w Kamiannej i nie została
mile przyjęta. – Helena powiedziała, że skoro mam swoje pieniądze,
to nie przysługuje mi jedzenie. Przez
dwa dni nic nie wolno mi było zjeść.
Gdy wszyscy spali, podkradłam kawałek chleba... – wspomina z żalem.
– To była kiedyś dobra kobieta. Mam
wrażenie, że to Jan ją zmienił.

Czerwona smycz
W pamięci Julity i Izy to właśnie
był moment, kiedy ich życie stało się
inne. Trudne. – Nasz koszmar zaczął się po przyjściu tego człowieka
– uważa Iza.
Dopiero czytając artykuł w DTS,
dowiedziała się o kryminalnej przeszłości pana Jana i dziś rozgoryczona, zastanawia się: – Gdzie była opieka społeczna? Kto dopuścił do tego,
by człowiek, który ponad dwadzieścia lat spędził w więzieniu, wychowywał dzieci w rodzinie zastępczej?
Przyznaje, że na początku nie
było tak źle. Wyciąga z albumu zdjęcie, na którym przytula się do Jana.
Ale to wyjątek. Większość fotografii
z nimi potargała w złości. Zachowały

się te, na których jest z innymi dziećmi. – Ja, Kaśka i Łukasz przeszliśmy tam piekło. Starsze dzieci były
w szkołach z internatem, a my zostaliśmy w domu, który praktycznie
budowaliśmy wraz z Heleną i Janem
– mówi. Miała 7, może 8 lat, a musiała pchać taczki. Później doszły obowiązki przy gospodarstwie. – Trzeba było oporządzić zwierzęta, a jeśli
ktoś czegoś nie zrobił, jak trzeba, dostawał smyczą… Pamiętam tę czerwoną smycz! – wspomina z rozpaczą.
Pamięta moment, gdy koszmar
wydawał się kończyć. Wykopując fundamenty pod stodołę, Helena
i Jan zawołali wszystkie dzieci. Wzięli
tę czerwoną smycz i wrzucili do środka, a następnie zalali betonem. – Mówili, że już nigdy nas nie uderzą. Ale
upłynął tydzień, może dwa i znów
nas bili. Miałam siniaki na całym
ciele, że aż wstyd było rozebrać się
na lekcji WF. Kombinowałam, żeby
tylko nie ćwiczyć – opowiada Iza.
– Dostawaliśmy za wszystko. I tak
długo bili, aż nie przestawaliśmy
krzyczeć. Później nauczyliśmy się
w milczeniu znosić razy.
Chce sobie przypomnieć coś
miłego z tych czasów, ale pamięć

przywołuje same złe chwile. Ma
przed oczami tylko takie sceny: Helena wraca z wywiadówki, pewnie Iza
coś przeskrobała w szkole. On trzyma ją za nogi, ona jedną ręką za ręce,
a drugą okłada. Kolejna: Zaczyna padać, Kaśka ma sprowadzić krowę
z pola. Zwierzę wyrywa się i niszczy
kwiaty, na których punkcie Helena miała hopla. Opiekunowie widzą
to z okna, Iza stoi obok. Łapią ją, biją,
mówiąc, że to jej wina, bo nie pomogła siostrze. Bosą wyrzucają z domu.
Pomaga więc Kaśce zamknąć krowę…
– Za każdym razem, gdy kończyła mnie bić, mówiła: „Muszę się teraz z tego wyspowiadać przed Bogiem” i szła się modlić. Nie mogłam
pojąć tej hipokryzji – dziwi się dorosła Iza. – Przez nich praktycznie straciłam wiarę. Bóg, do którego się modliłam, mi nie pomógł… A codziennie
musieliśmy się modlić. Rano trwało
to krótko, ale wieczorem odmawialiśmy cały różaniec. Nieraz zmęczona zasypiałam i za to też obrywałam.
Bała się wracać do domu ze szkoły, bo cały czas się zastanawiała,
pod jakim pretekstem dostaną dziś
baty. Kończyła lekcje pierwsza, więc
po drodze zatrzymywała się u sąsiadów i czekała, aż będzie szedł Łukasz. Nie chciała wracać sama. Dziś
się zastanawia, czy gdyby przyznała
się tym ludziom z sąsiedztwa, dlaczego ich tak nachodzi, to by zareagowali i pomogli?
Może, ale wtedy strach zwyciężał i nie była tak otwarta na obcych
ludzi. Nie miała koleżanek, nie spotykała się z nikim, bo w gospodarstwie zawsze było pełno do roboty.
Żyli na odludziu. – Nie mieliśmy żadnych rozrywek. Telewizor był zarezerwowany tylko dla pana Jana. Dla
niego było zresztą wszystko, co najlepsze – wspomina. – Helena powtarzała, że on ciężko pracuje, więc mu
się należy. A my? Kradliśmy cukierki ze sklepu, bo nigdy ich nie mieliśmy. Janowi przysługiwały płatki
kukurydziane, a nam nie. Psy nawet miały lepsze jedzenie.
Julita Staniaszek pamięta to podobnie: – Dla niego było wszystko,
co najlepsze, a my jedliśmy chleb
ze smalcem. Jako nastolatka nie
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FOT. ARCH. ŁUKASZA RYBAŃCA

miałam przyjaciół. Nie zapomnę,
jak się ze mnie śmiali, kiedy pożaliłam się im, że nie mam już siły pracować, że jestem zmęczona.
Helena powiedziała Julicie wtedy, że pewien chłopak z wioski zaprosił ją na wieczorne ognisko. Ucieszyła się. „W końcu jakaś rozrywka”
– pomyślała. Poszła na spotkanie, ale
nikogo nie zastała. Wróciła do domu
i usłyszała: „Widać nie jesteś tak zmęczona, skoro miałaś siłę iść na imprezę”. – I ten szyderczy śmiech. Jak sobie przypomnę te ich gierki z nami.
Znęcanie się nie tylko fizyczne, ale
i psychiczne… – Julita zawiesza głos.
Też bała się komukolwiek powiedzieć,
co przeżywają w domu. – Tak nas zastraszała. Ale ja nie przeżyłam jeszcze takiego koszmaru, jak moja siostra Kaśka – opowiada.

Dobry wujek
Mała Kaśka to dziś Katarzyna Mikulska (30 l.). Lubiła drogę przez
las, która wiodła do domu. Idąc nią
ze szkoły miała czas pomyśleć, co powiedzieć, by nie oberwać od Heleny.
Mieszkała w rodzinie zastępczej najdłużej. I w przeciwieństwie do reszty dzieci, uważa, że to nie Jan zmienił
Helenę. – Potrafiła perfekcyjnie manipulować ludźmi. Z artykułu dowiedziałam się, że ukończyła resocjalizację. A więc stworzyła sobie
prywatne więzienie – ocenia.
Bała się opiekunki od zawsze.
Zanim przyjechali do Kamiannej,
mieszkali pod Olsztynem, gdzie zajmowała się dziećmi matka Heleny.
Ciepła kobieta. – A od Heleny bił
chłód. W Kamiannej, gdy zaczęła się
budowa domu, wyszło z niej samo
zło – tak odczuwała to Katarzyna.
– Pan Jan na początku próbował łagodzić wszelkie spory, ale szybko
urobiła go na swoją stronę. I skończył się dobry wujek.
Mimo to zawsze czuła do niego
sentyment. Uważała nadal za ciepłego człowieka. – Bił nas, owszem,
nawet porządnie, ale nauczył przy
tym rzeźbić, prowadzić konia. Miał
większą cierpliwość. Ona z kolei potrafiła rozbić talerz na głowie, gdy
nie był dobrze umyty. Powtarzała mi: „Będziesz, jak twoja matka”.
Przekonywała, że w życiu nic nie
osiągnę – opowiada.
W końcu zdecydowała się od nich
odejść. Wyjechała do Radomia. A tam
nikt nie uwierzył jej, że Helena biła
dzieci. – Zresztą w Kamiannej też
nie wierzyli. Któregoś dnia poskarżyłam się w szkole, a kiedy wróciłam do domu, Helena już wiedziała
o wszystkim. Przywitała mnie pasem, mówiąc, że z domu nie wynosi się niczego. Sprawa ucichła, a my
byliśmy dalej bici – dodaje.
Przeszła twardą szkołę życia i choć
ułożyła sobie już świat, ma rodzinę, pracuje, to wspomnienia są ciągle żywe. Gra w teatrze. To jej pasja: – Wcielam się w różne role, by
nie myśleć o swojej. Chciałam sobie
i jej udowodnić, że mimo wszystko
jestem w stanie poradzić sobie, żyć
normalnie…
Iza odważyła się opuścić ten dom,
gdy miała 12 lat. Wcześniej uciekł
też Łukasz. Do sióstr zakonnych
do Mochnaczki. Przekazał Izie ich
adres. Zebrała więc siły, stanęła przed
Heleną i powiedziała, że nie chce już
z nimi mieszkać. Kobieta zawiozła ją
do sióstr i już jej Iza nie widziała.

Nie miała jednak poczucia uwolnienia się, tylko że zrobiła coś złego. Pisała ciągle listy, przepraszając,
że nie była idealnym dzieckiem. Że za
nimi tęskni, że ich kocha. – Czułam
się winna. Dopiero siostry wytłumaczyły mi, że to nie jest moja wina,
że rodzice mnie bili. Nikt nie ma prawa podnosić na drugiego człowieka
ręki. Na listy nie doczekałam się odpowiedzi – nawet dziś to ją boli.

W gminie zaczynają plotkować
Łukasz Rybaniec też wciąż ma
w sobie dużo żalu, ale chyba mniej
sentymentu. – Teraz sprzedają dom,
który my również budowaliśmy
i który pewnie powstawał za pieniądze, jakie dostawała na nas. Nie zastanawiają się, czy komuś z nas nie
trzeba pomóc – mówi. – Przez lata
znosiliśmy upokorzenia. Świat o nas
zapomniał. Proszę mnie dobrze zrozumieć, poruszam kwestie domu nie
dlatego, że chcę coś wyłudzić. To ich
sprawa. Niemniej żyliśmy w tej rodzinie i należy nam się zadośćuczynienie. Należy nam się prawda. Bagaż, z jakim wyszedłem z tej rodziny,
ciąży na całym moim życiu.
Jego słowa są jednak w Kamiannej
odbierane z mieszanymi uczuciami.
Bo ludzie już zaczynają plotkować.
Dzieci przecież się nie skarżyły i nie
każdy w ich cierpienie musi wierzyć.
Franciszek R. sam zgłasza się do naszej redakcji, by o tym opowiedzieć.
Wraz z żoną odwiedzali Czarneckich,
choć rzadko, bo ci żyli trochę na uboczu. Wchodząc do domu, czasem zastawali ich przy modlitwie, może nawet za bardzo się modlili, jak ocenia
Franciszek. Ale czy tacy ludzie mogli bić dzieci? – Nigdy nie zauważyłem nic niepokojącego w tej rodzinie.
Nie wierzę, że bili. Teraz nagle, kiedy sprzedają dom, dzieci się odzywają. Czy to nie dziwne? – sugeruje.
Jego żona Jadwiga była nauczycielką
w Polanach, gdzie dzieci uczęszczały
do szkoły. – Zawsze je obserwowałam. Fajne, zadbane, czyste – dodaje.
Teresa Mucha, była dyrektorka
szkoły w Polanach, uczyła wtedy języka polskiego. Też pamięta troskę
pani Helena: interesowała się dziećmi, przychodziła nawet na lekcje
sprawdzić, czy się dobrze zachowują. – Zależało jej, żeby się dobrze
uczyły – ocenia nauczycielka. Widziała, że dzieci miały obowiązki,
bo już nie przychodziło im do głowy szaleć w klasie. – Ale się nie

uzewnętrzniały. Nie jestem asekuracyjnym człowiekiem, niemniej
nie mogę złego słowa powiedzieć
na tę rodzinę. Nie mam podstaw,
żeby zaprzeczyć, ani potwierdzić
informacje o znęcaniu się – dodaje.
Przynajmniej dwa razy odwiedziła rodzinę zastępczą Barbara Bogdańska, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łabowej. Tak
na wszelki wypadek, bo nie musiała. – Żadne sygnały nie wskazywały
na to, że coś złego dzieje się w domu
państwa Czarneckich – mówi.
Koledzy szkolni ówczesnych podopiecznych też nie widzieli nic niepokojącego w tej rodzinie. – Zawsze
trzymali się blisko kościoła. Pan Jan
był nawet kościelnym. Nikt nie dostrzegał problemu. Choć teraz, gdy
sprawa wyszła na jaw, ludzie zaczynają analizować każdą sytuację.
Dziś brzmią niepokojąco, ale wtedy nikt się nie zastanawiał nad tym
– mówi koleżanka z klasy Izy. I opowiada zasłyszane od najbliższych historie: – Pani, do której dzieci z tej
rodziny przychodziły po ser, zapytała któregoś dnia: „A co pysznego wam mamusia z tego sera robi?”.
Odpowiedziały, że to nie dla nich,
a dla psa. Podobno mieli wystawowe psy. Babcia z kolei wspomina,
że widziała, jak jeden z chłopców
nie wszedł do gimbusa, tylko za nim
biegł. Wtedy strasznie lało. Zagadnęła go, a on jej wytłumaczył, że jeszcze przez dwa dni nie może wsiąść
do gimbusa, bo dostał taką karę.

Ślady opon
Kaśka chciałaby usłyszeć od Heleny i Jana: czym sobie zasłużyli na takie ciężkie dzieciństwo? Tylko tyle.
– Tak bardzo pragnę ich zobaczyć.
Od lat myślę, żeby do nich zadzwonić. Ale co powiem: – Cześć mamo,
to ja, Kaśka?... – mówi.
Iza nie widziała ich 14 lat. Próbowała wyprzeć z pamięci. Żyła swoim życiem. Ale gdy przeczytała artykuł, ogarnęła ją złość. – Ludzie,
którzy wyrządzili mi tyle krzywdy, mówią, że idą do zakonu…– denerwuje się. Nie chce zemsty, chce
rozliczenia. – Czasami wyobrażałam sobie dzień, w którym ich spotykam. Przyjeżdżam do nich, biorę
Helenę na bok, mówię, że jej wybaczam… Tak chciałabym ją zobaczyć
– Iza milknie.
Po chwili jesteśmy już w drodze do Kamiannej, z Izą i jej starszą

Zawieszam swój osąd
O. Stanisław Majcher: Poznałem panią Helenę i pana Jana podczas promocji mojej książki. Wcześniej nic
o nich nie wiedziałem. Zastanowiło mnie w jej opowieści tylko jedno, dlaczego przeprowadziła się
z dziećmi tutaj, z drugiego końca
Polski. Później dopiero przeczytałem
komentarze pod artykułem. Ale mój
osąd pozostawiam w zawieszeniu.
Nie znam tej rodziny, dlatego trudno
mi się wypowiadać. Pracuję z więźniami i wiem, że człowiek, który
wychodzi z zakładu karnego ma pewien bagaż doświadczeń, który nie
jest obojętny. Znam też rodziny zastępcze i wiem, z jak trudnymi sytuacjami muszą się zmagać. Jak
różne dzieci do nich trafiają. Jedna
omal się nie rozpadła przez chłopca, który, chcąc zwrócić na siebie
uwagę, opowiadał, że jest zamykany w komórce i głodzony. Z komentarzy mogę wnioskować, że te dzieci nie konfabulują, ale też nie mogę
nikogo osądzać, ani w niczyjej obronie stawać.

siostrą Katarzyną. Samochód zostawiamy przy głównej drodze. Idziemy ścieżką przez las do Czarneckich.
Urokliwe miejsce na uboczu. W Izie
ożywają kolejne wspomnienia. Spogląda na drogę, dostrzega ślady opon
i mówi: – To nie do wyobrażenia,
z jaką ulgą wracaliśmy do domu, gdy
widzieliśmy takie ślady. Był to znak,
że ktoś do nas przyjechał, więc dziś
nie będzie bicia. Będzie sielankowo,
bo trzeba pokazać, jak wspaniałą jesteśmy rodziną…
Dochodzimy na miejsca. Pięknie.
Spokojnie. Słońce opromienia całe
gospodarstwo. – Ktoś by powiedział,
raj na ziemi – stwierdza Katarzyna.
Uchylają się drzwi drewnianego domu. Wychodzi kobieta i pyta:
– A panie w jakiej sprawie? Dopiero po chwili poznaje Katarzynę. Serdecznie się z nią wita. Gdy staje przed
nią Iza, wykrzykuje z niedowierzaniem jej imię. Obie nie powstrzymują
łez. Zamierają w uścisku. W drzwiach
pojawia się pan Jan. Z nim już Iza wita
się zachowawczo.
Nie bierze na bok pani Heleny, jak
to sobie wyobrażała. Rozmowa toczy się przy wszystkich. W końcu
ma okazję wyrzucić z siebie głęboko skrywany żal. Kiedy pani Helena

próbuje bronić swojego męża, ten
wstaje i stwierdza, że nie musi się tłumaczyć. – Jezus, gdy go krzyżowano, milczał – rzuca pan Jan i do końca
wizyty nie zmienia zdania. Za to pani
Helena wyjaśnia, że było i jest jej ciężko: – Chciałam dla was, jak najlepiej. Nie zarabiałam na was. Całe
20 lat żyję na kredyt. Zależało mi,
żebyście się uczyli. Ukończyli dobre
szkoły. Zdolne dzieci posłałam więc
do Kenara w Zakopanem, Modrzejewskiej w Nowym Targu, do Jarosławia. Ale widać to były tylko moje
ambicje. Poświęciłam dla was swoją rodzinę. Moje dwie córki, choć już
dorosłe, miały mi za złe, że zajmuję
się obcymi dziećmi, a nie nimi. Teraz mam z nimi słaby kontakt. Nikt
się nami nie interesuje. Zostaliśmy
sami. Przepłaciłam to zdrowiem,
ciężką depresją. Już nie mamy siły
pracować na gospodarce. Stąd decyzja, by sprzedać dom i odejść do zakonu, gdzie za dożywotni kąt, będę
jeszcze mogła komuś pomóc.
Iza nadal domaga się wyjaśnień:
– Dlaczego mama, skoro nie dawała
już rady, nie oddała nas wcześniej?
Dlaczego sama nie zwróciła się o pomoc? Dlaczego biła? Czy nie dość doświadczyliśmy krzywd od swoich
biologicznych rodzin?
Ale pani Helena do końca nie może
zrozumieć jej pretensji. Tłumaczy,
że miała aż pięcioro podopiecznych,
wszyscy w trudnym wieku dojrzewania, nawzajem się buntujący. Nie potrafiła inaczej. Szukała pomocy u psychologa, ale nie mogła sobie pozwolić
na ciągłe jeżdżenie z dziećmi na spotkania. Kto by wtedy ugotował obiad,
oporządził dom? Po chwili dodaje:
– Naprawdę uważasz, że aż tak was
biłam? Nie pamiętasz, ile czasu wam
poświęcałam? Jak czytałam do snu,
bo sami nie lubiliście czytać?
– Może to tak głęboko we mnie
tkwi, że świadomość wyparła dobre
chwile i pamięta tylko te złe – przerywa jej Iza.
Wielu sytuacji, które przytacza,
pani Helena nie pamięta albo nie
chce pamiętać. Czuje się atakowana,
a przecież niedawno pomogła ustabilizować się starszej Justynie. Los nie
był dla niej łaskawy. W skrajnie trudnym momencie to Czarneccy wyciągnęli do niej rękę. Przez ostatnie trzy
lata mieszkała wraz ze swoimi dziećmi pod ich dachem.
Justyna więc chce pamiętać to,
co dobre: – Kiedyś było, jak było.
Chcę o tym zapomnieć. To starsi ludzie, też swoje przeszli. Nie mogę ich
potępiać, bo pomogli mi w najgorszym momencie mojego życia. Teraz zostali sami, chcą sprzedać dom.
Ich sprawa, co zrobią z pieniędzmi.
Rozmowa zdaje się nie mieć końca. Pani Helena zapytana, czy czuje, że powinna przeprosić dzieci, czy
raczej oczekuje przeprosin od nich,
podnosi się i zwraca do Izy: – Wybaczam i proszę o wybaczenie.
Może patetycznie, ale kiedy wracamy ścieżką przez las, Iza odwraca się, spogląda na dom i mówi
z ulgą: – Usłyszałam coś, co bardzo chciałam usłyszeć. Kiedy się
witałyśmy, Helena powiedziała:
„Tak bardzo chciałam cię jeszcze
zobaczyć!”. Te słowa były mi potrzebne. Nie jestem mściwa, nie
chcę ich krzywdy. Chciałam tylko
usłyszeć prawdę.
KATARZYNA GAJDOSZ
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Idealna cera, hollywoodzki uśmiech
...kto z nas o tym nie marzy. Zabiegi
z pogranicza kosmetyki i medycyny
estetycznej coraz częściej oferują salony kosmetyczne. O IPL, fotodepilacji i wybielaniu zębów rozmawialiśmy
ze specjalistkami z salonu no+vello w Nowym Sączu – Martą Mogilską
i Anną Brotoj.
Salon no +vello jest jedynym gabinetem w Nowym Sączu oferującym wszystkie te usługi w jednym
miejscu. Pojawił się on stosunkowo
niedawno na sądeckim rynku, a już
cieszy się dużą popularnością i zaufaniem mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości.

Wybielanie zębów, to jak się dowiedziałam najnowsza usługa, którą oferuje salon. W dzisiejszych czasach białe
zęby są synonimem luksusu i sukcesu, a na kosztowny zabieg ich wybielania do tej pory mogli pozwolić sobie
tylko nieliczni – opowiada Ania. Wybielanie zębów stało się jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów
estetycznych. Teraz no+vello wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i proponuje skuteczne, bezpieczne i profesjonalne wybielanie zębów
w tak wyjątkowo atrakcyjnej cenie!
– System wybielania, którym się
posługujemy, polega na zastosowaniu 16% stężenia nadtlenku wodoru
oraz specjalnej lampy elektroluminescencyjnej. Odpowiednio dobrana
i bezpieczna dla zdrowia długość fali
świetlnej emitowanej przez naszą

lampę stwarza optymalne warunki
dla reakcji utleniania zachodzących
podczas wybielania – tłumaczą specjalistki no+vello. Najczęstszym rezultatem zabiegu jest barwa jaśniejsza
o 2–4 tony od wyjściowego. Wybielanie taką metodą jest bezpieczne i nie
uszkadza szkliwa.

są co miesiąc. Czas zabiegu zależy
od miejsca, które jest mu poddawane – na nogach trwa ok. 1,5 godziny, na pachach 15 minut. Usuwanie
„wąsika” trwa zaledwie kilka minut. Należy pamiętać, że po zabiegu
trzeba chronić skórę przed słońcem
co najmniej przez 2 dni.

i bezpieczny zabieg który polecamy
osobom w wieku 25–60 lat. Stosowanie dwa razy dziennie Rewitalizującego Kremu do Twarzy no+vello
wyraźnie wzmacnia i utrwala efekt
fotoodmładzania – podkreśla Anna.

Kolejnym zabiegiem który oferuje
salon jest fotodepilacja czyli trwałe
usuwanie owłosienia za pomocą
silnych impulsów światła.

Jakie są różnice między laserem
a Silnymi Impulsami Światła (IPL).

Przebarwienia, jak wszystkim wiadomo, są uciążliwym defektem kosmetycznym, w walce z nimi pomaga
nasza technika impulsów światła IPL.
Urządzenie wysyła szerokie spektrum
fali, które działa na różnych głębokościach naszego naskórka. – Zabieg
polega na rozbijaniu skumulowanej
melaniny (barwnik naskórka) – tłumaczą specjalistki. W efekcie naświetlań przebarwienia stają się z każdym
zabiegiem jaśniejsze. Zabieg wygładza
również drobne zmarszczki, poprawia stan skóry oraz eliminuje drobne „pajączki”. Leczenie przebarwień
metodą IPL nie niesie ze sobą potencjalnych skutków ubocznych. Wskazaniami do zabiegu są: ostuda – melasma, plamy soczewicowate starcze

W większości przypadków owłosienie zostaje usunięte w minimum 80
procentach. Po 5–10 latach pojawiają
się pojedyncze włosy, rosnące wolniej
i znacznie rzadziej – szczególnie jeśli wykonuje się zabiegi podtrzymujące. Przeciwwskazaniami do zabiegu są m.in. cukrzyca, padaczka, ciąża
i karmienie piersią, bliznowce, tatuaże w miejscu depilacji i świeżo opalona skóra. W dniu zabiegu nie wolno
korzystać z sauny, solarium i basenu.
Wymagana długość owłosienia to 1–3
milimetrów – najlepiej golić je 3–4 dni
przed zabiegiem. – Liczba zabiegów
zależy przede wszystkim od barwy i grubości owłosienia, typu skóry oraz depilowanej okolicy. Między
zabiegami można się depilować, ale
nie metodami, które wyrywają włosy. Można używać kremów i maszynek do golenia – tłumaczy Marta i dodaje: – Ilość zabiegów zależy również
od tempa i nasilenia wzrostu włosów. Z reguły zabiegi wykonywane

Różnicy nie ma jeśli chodzi o efekt,
natomiast z pomocą naszej techniki
impulsów światła wykonuje się zabiegi na niemal każdym typie skóry i owłosienia. Metoda ta rozjaśnia
przebarwienia skóry powstałe przez
częstą depilację woskiem, eliminuje problemy związane z zapaleniem
mieszków włosowych. Poza tym jest
to metoda nowsza i mniej inwazyjna czyli nie odczuwa się bólu i dyskomfortu takiego jak przy depilacji
laserowej.
Jeżeli chodzi o fotoodmładzanie skóry,
to nasze zabiegi polegają na aplikowaniu
impulsów silnego światła, które przenika w głąb skóry bez uszkadzania naskórka, pobudzając odnowę włókien kolagenowych i elastyny poprawiając strukturę
tkanki skórnej. Impulsy światła wygładzają bruzdy i zmarszczki mimiczne,
podkreślają owal twarzy, poprawiają napięcie i koloryt skóry. Chociaż
poprawę wyglądu obserwuje się już
po pierwszym zabiegu, pełny rezultat kuracji widoczny jest po zakończeniu całej serii. Jest to nowoczesny

Ponad to no+vello oferuje
usuwanie przebarwień.

i posłoneczne, piegi, przebarwienia
pozapalne – tłumaczy Anna.

Usuwanie trądziku to ostatni
zabieg, który proponują
kosmetyczki no+vello.
Trądzik dotyka nawet 80% osób
w wieku od 12 do 25 lat. Czasem schorzenie pojawia się również u osób
ze starszej grupy wiekowej. Zabiegi
polegają na naświetlaniu silnymi impulsami światła powierzchni naznaczonej zmianami. Przeprowadza się je
w krótkich odstępach czasu aż do momentu poprawy stanu skóry. Ilość zabiegów zależy zarówno od stopnia
nasilenia zmian, jak i od kondycji skóry. Eliminowanie zmian trądzikowych z wykorzystaniem urządzeń
IPL no+vello jest skuteczne, bezbolesne, szybkie i bezinwazyjne. Zabiegi
działają przeciwzapalnie i odkażająco, pomagają w gojeniu się zmian trądzikowych. Redukują bakterie beztlenowe odpowiedzialne za trądzik oraz
mają wpływ na obkurczenie porów.
Zabiegi minimalizują również blizny
potrądzikowe.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do salonu
na bezpłatny test oraz konsultację.
Znajdź nas na Facebooku:
Nomasvello Nowy Sącz: https://www.facebook.com/
nowysacz.nomasvello
tel. 788-788-842, ul. Długosza 19, 33-300 Nowy Sącz
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Pięć kilo mniej w dobrze dobranym biustonoszu
R O Z M OWA z Agnieszką Janur,
brafitterką salonu Triumph w CH
Europa II w Nowym Sączu
– Brafitterka, czyli…?
– Specjalista w zakresie doboru właściwego biustonosza.
– Wydaje się, że to nie problem.
W końcu biustonosz to nie wynalazek ostatnich lat. Potrzebny
do tego kobietom specjalista?
– Zadaniem brafitterki jest
pomoc w wyborze takiego biustonosza, który będzie idealny do ich sylwetki, rozmiaru
biustu itp. Bo wbrew pozorom,
choć to nie nowy wynalazek,
wciąż jeszcze nie wszystkie kobiety potrafią właściwie dopasować bieliznę do swojego ciała. Na szczęście ta świadomość
u pań wzrasta. Znając kilka podstawowych zasad, same dokonują właściwego wyboru.
– A zatem, jakich zasad należy
przestrzegać, mierząc biustonosz?

– Po pierwsze, należy dobrze zmierzyć swój obwód – jak
najciaśniej pod biustem i nieco
luźniej w samym biuście. Różnica obwodów daje nam rozmiar biustonosza. Podstawą jest,
by biustonosz mocno trzymał
się pod biustem, utrzymując
go. Błędne jest przekonanie,
że to szelki mają go podtrzymywać i u wielu pań można zauważyć na ciele trwałe wgniecenia po ramiączkach. Po drugie,
mierząc stanik, należy ułożyć biust – to znaczy zebrać go
do miseczki. W tym celu należy wykonać ruch ręką ściągający ciało od pleców do klatki
piersiowej. Jeśli tego nie zrobimy, będą się na naszym ciele
tworzyć fałdy. Biust nie może,
mówiąc kolokwialnie, znikąd
się wylewać. Po trzecie, należy
uregulować ramiączka. Po wykonaniu tych czynności, by
sprawdzić, czy biustonosz jest

na nas odpowiedni, należy podnieść jedną rękę do góry. Jeśli
stanik nie podnosi się, jest cały
czas w jednym miejscu, to znaczy, że został dopasowany właściwie. Ale to nie koniec. Żadna z nas przecież nie chodzi
na co dzień w samym biustonoszu. Zakładamy go pod ubrania, a więc przymierzając biustonosz, należy sprawdzić, jak
wygląda, układa się, gdy założymy na niego bluzkę.
– Jakie błędy najczęściej popełniają
kobiety, kupując biustonosz?
Jednym z najczęstszych błędów jest założenie zbyt małego
biustonosza, aby się wyszczuplić. Nic bardziej mylnego. Mierzenie biustonoszy należy rozpocząć od swojego rozmiaru.
Jeśli dobrze dopasujemy stanik, optycznie możemy pozbyć
się nawet pięciu kilogramów.
Główny problem to zbyt luźny
obwód biustonosza – powoduje

on odstawanie fiszbin pod biustem. Natomiast zbyt ciasny obwód biustonosza skutkuje czerwonymi pręgami pod biustem
i zaburza przepływ limfy. Warto także zaznaczyć, że nie ma
jednego biustonosza, który możemy założyć do wszystkiego.
W swojej garderobie warto mieć
minimum dwa–trzy pod różne rodzaje ubrań i rożne kolory. Pamiętać należy na przykład,
że pod białe bluzki najlepszy jest
biustonosz beżowy.
– Przychodząc do salonu Triumph
każda klientka uzyska taką poradę,
czy trzeba się z Panią umówić?
– Każda sprzedawczyni w salonach Triumph w C.H. Europa i Galerii Sandecja jest przeszkoloną brafitterką i pomoże
naszym klientkom dobrać idealną bielizną. Jeśli któraś z pań
potrzebuje więcej intymności,
uwagi, można się zapisać na indywidualną wizytę. Zapraszam.
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Równowaga płci
procentuje
KOBIETA U WŁADZY

Małgorzata Gromala
Kobieta we władzach samorządowych to wciąż rzadki widok. Jak wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych, ponad 90 procent wójtów,
burmistrzów i prezydentów w Polsce
nadal stanowią mężczyźni. W regionie sądeckim, na 16 gmin, tylko jedną z nich rządzi płeć piękna. Wójt Podegrodzia, Małgorzata Gromala, nie
zraża się statystykami i udowadnia, że kobieta też może być dobrym
gospodarzem.
Nie miała nigdy obaw. Pewna siebie,
wiedziała, że poradzi sobie na stanowisku wójta. Jak przekonuje, nie
ważna jest płeć, a liczy się przede
wszystkim osobowość, odpowiedni
kontakt z interesentami oraz umiejętność podejmowania właściwych
decyzji. Nie ukrywa też, że czasem bycie kobietą u władzy pomaga w zarządzaniu gminą.
– Nie spotkałam się do tej pory
z agresją czy arogancją ze strony
petentów – mówi Małgorzata Gromala. – Zawsze są mili i uprzejmi,
mimo że przychodzą do mnie nierzadko z bardzo trudnymi sprawami. Podobnie jest na zebraniach
wiejskich. Mieszkańcy mają do mnie
szacunek, zadają merytoryczne pytania, traktują mnie przede wszystkim jako wójta, a nie kobietę.
Małgorzata Gromala przyznaje
jednak, że praca na tym stanowisku wymaga silnej ręki i zdecydowanych posunięć. Dlatego, jak zaznacza, ważna jest właściwa relacja
z pracownikami, z którymi na bieżąco są konsultowane strategiczne zadania drogowo–inwestycyjne.
Socjolog z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Sączu, Robert Rogowski potwierdza, że władza samorządowa w rękach płci pięknej to nadal nieczęsty widok. Jak podkreśla, z jednej
strony to jest efekt uwarunkowań
partyjnych, gdzie wciąż w mniejszym stopniu dopuszcza się kobiety do wysokich stanowisk politycznych, z drugiej strony, panie
z własnej woli nadal jeszcze są zbyt
mało aktywne w polityce. Ale ten
trend powoli się zmienia.
– Badania pokazują, że na tych
samych stanowiskach kobiety zarabiają mniej – wyjaśnia. – Z drugiej strony wyraźna jest tendencja do zwiększania udziału pań
w kształceniu się. Panie są bardziej
pracowite i myślę, że za jakiś czas
przełoży się to na ich większą aktywność w układach władzy oraz,
mam nadzieję, na wyrównanie ich
pensji z mężczyznami.
Zdaniem Roberta Rogowskiego równowaga płci we władzach
samorządowych procentuje. Kobiety są bardziej empatyczne, nastawione na rozwiązywanie problemów innych ludzi, nierzadko mniej
egoistyczne niż mężczyźni. Co jest
również ważne w zarządzaniu społecznościami lokalnymi.
Pytani przez nas mieszkańcy
Podegrodzia mówią, że liczy się
przede wszystkim umiejętne zarządzanie gminą. Ich zdaniem trzeba
dać szanse wykazać się kobietom,
dlatego powinno być ich coraz więcej w samorządzie.
– To jest dobry sygnał, że oceniamy przede wszystkim skuteczność w działaniu, a nie postrzegamy stereotypowo – stwierdza
psycholog Teresa Wojtas–Kilian.
– Kobiety mają też tę pozytywną
cechę, że potrafią łagodzić konflikty w toczących się sporach. Nie
zapomnijmy także o tym, że oprócz
sprawowania istotnej funkcji we
władzy, sprawują też ważną rolę
rodzinną. W ten sposób mogą wywalczyć więcej dla innych kobiet
czy rodzin.
Jak dodaje psycholog, bolączką
dla większości kobiet na wysokim
stanowisku jest to, że nadal muszą
cały czas udowadniać, że nadają się
do tej roli. Małgorzata Gromala zaznacza, że jest w tej komfortowej
sytuacji, że nikomu nic nie musi
udowadniać.
– Jestem spełnioną matką,
żoną, babcią – mówi. – Przyznaję, że trudno byłoby pogodzić
funkcję wójta z wychowaniem
małych dzieci, bo praca bardzo
angażuje mnie społecznie. Nienormowany czas pracy powoduje, że często mam zajęte popołudnia, soboty oraz niedziele. Ale
jestem w tej komfortowej sytuacji, że moja córka jest już dorosła i nie muszę już tyle czasu poświęcać rodzinie. Najważniejsze
jest, aby szukać swojego miejsca
w życiu. Uważam, że spełniam się
w tym, co robię i będę się starać
o reelekcję.
MONIKA CHROBAK

Zbyt młoda i zbyt dziewczęca
KOBIETA SKALPEL
Doświadczenie zdobywała w najlepszych klinikach. Pracowała w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku Białej.
Teraz jest starszym asystentem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Dorota Szymańska, specjalista
chirurgii ogólnej i onkologicznej wywalczyła sobie twardą pozycję w świecie zdominowanym przez mężczyzn.
W naszym regionie jest tylko jedna
osoba dorównująca jej kwalifikacjami.
Lekarzem chciała być od dziecka,
mimo że jako kilkulatka często chorowała i dostawała bardzo dużo zastrzyków. A może właśnie dlatego.
Już mniej więcej w połowie studiów
wiedziała, że specjalizacje z zasady
traktowane jako „kobiece”, czyli pediatria i ginekologia wcale jej nie pociągają, a okulistyki wręcz nie lubiła.
Tu na efekty pracy trzeba zazwyczaj
poczekać. Trafna diagnoza i sukces
lekarza opierają się na wielu różnych
czynnikach, często od niego niezależnych. Chirurg decyduje szybciej.
Margines błędu jest zawężony do minimum. I jak w żadnej innej specjalizacji pojedynki ze śmiercią są bardzo wyrównane. Znajomi lekarze,
współpracownicy, przyjęli wybór
pani Doroty ze sceptycyzmem. Czuła, że musi zrobić więcej, że każdy
jej błąd będzie: babskim błędem. Nie
dała za wygraną. Po uzyskaniu specjalizacji reakcje były różne.
– Jeden z lekarzy powiedział
nawet: „Teraz możesz mi mówić
po imieniu” – wspomina.
Ale na tym fory się kończyły. Nie
było szans na lżejsze dyżury i grafiki
uwzględniające prowadzenie domu
czy macierzyństwo. Młoda lekarz
musiała spędzać w pracy czasem nawet 32 godziny z rzędu.
– Przychodziłam na dyżur w poniedziałek o siódmej rano, kończyłam
o siódmej we wtorek, a już o tej samej
godzinie musiałam normalnie być
w pracy. Dopiero od kilku lat przykłada się wagę do tego, żebyśmy mogli wypocząć po dyżurze – zaznacza.
Pieczę nad wychowaniem córki przejął mąż doktor Doroty. Dzięki temu wsparciu kobieta zrobiła
specjalizację II stopnia, co w chirurgii oznacza uprawnienia do robienia
nawet najbardziej skomplikowanych
zabiegów.

Dorota Szymańska
z pielęgniarką. W końcu zgodził się
na zabieg, ale najpierw dokładanie
wypytał o mnie pielęgniarkę, zrobił
bardzo dokładny wywiad – śmieje się chirurg.
Zabieg się powiódł, a mężczyzna
zjawił się po wypis z ogromnym koszem kwiatów.
– Powiedział, że to na przeprosiny za to, że mnie tak potraktował. Na usprawiedliwienie zaznaczył, że doktor Dorota wydawała
mu się zbyt młoda i zbyt dziewczęca na prawdziwego chirurga.

Tnie w imię życia
Pierwsza samodzielna operacja? – Usunięcie przepukliny, która potem zropiała. Ale koledzy mnie
uspokajali, że pierwsza zawsze musi
zropieć. I rzeczywiście z kolejnymi
już nie miałam problemu. Doktor
Szymańska ma jednak swoje słabości: nie lubi amputacji i długo zbiera się po śmierci młodego pacjenta.
Im młodszy, tym jest to trudniejsze. Podczas dyżurów na Izbie Przyjęć nie raz ma do czynienia z ofiarami
tragicznych wypadków, po których
wysiłki lekarzy niewiele są wstanie
zmienić. Mimo wrażliwości, a może
właśnie z jej powodu Dorota Szymańska zdecydowała się na specjalizację onkologiczną. Dla większości
otoczenia było to kolejne zaskoczenie. Wielu patrzy na tę dziedzinę
przez pryzmat twierdzenia, że rak
równa się śmierć. Zajmowanie się
chorymi na raka musi być zatem bardzo niewdzięczne. Nasza rozmówczyni patrzy na to zupełnie inaczej.
– W onkologii chirurg jest tą osobą, która raka usuwa, wycina
i w ten sposób daje pacjentowi szansę na wyzdrowienie – podkreśla.
Tak naprawdę ze śmiercią muszą stale obcować lekarze medycyny paliatywnej.

Pacjenci ufniejsi od kolegów
Tylko raz zdarzyło się, że płeć doktor Szymańskiej spłoszyła pacjenta.
Był to mężczyzna, którego stan gwałtownie się pogarszał. Zaburzenia ciśnienia bez interwencji lekarza doprowadziłyby do zgonu. Gdy lekarka
tłumaczyła to pacjentowi, ten poprosił o rozmowę z lekarzem. Z doświadczonym lekarzem. Asystująca
pielęgniarka na próżno tłumaczyła,
że pani Dorota tylko młodo wygląda, a w rzeczywistości jest doświadczonym specjalistą.
– Powiedziałam mu, że jeśli ciśnienie będzie spadać, to i tak
go zoperuję i zostawiłam go

Żeński pierwiastek
Praca chirurga, sposób postrzegania tej specjalizacji nie zostawia wiele
miejsca dla kobiecości. Nawet dyrektor przyjmujący panią Dorotę do pracy w Gorlicach nie krył zaskoczenia,
że ma makijaż, że jest zadbana, modnie ubrana, że jest drobnej postury.
– Zapytałam go, czy spodziewał
się wielkiej baby w ciężkich kozakach do kolan – śmieje się doktor.
Szef przytaknął bez żenady.
Sama chirurg nie ukrywa, że przez
wiele lat jej kompleksem były… paznokcie. Szczotki i środki do szorowania rąk przed operacją działają tak

inwazyjnie, że czasem pani doktor
chowała je ze wstydem za plecami.
– A teraz są żele i akryle i w końcu
mogę mieć ładne paznokcie, pomalowane i zadbane jak lubię – cieszy
się kobieta. Ale kobieca natura znalazła też inne, zaskakujące ujście w postaci kolejnej specjalizacji. Doktor
Szymańska zajęła się jakiś czas temu
chirurgią estetyczną, a już kusi ją, by
zrobić dermatologię.

Dobra forma
Mimo przekory wobec stereotypów, doktor Dorota wie doskonale, że jako chirurg musi dysponować
odpowiednią sprawnością fizyczną.
Dlatego wolne chwile spędza bardzo
aktywnie, ale wcale nie na siłowni,
tylko na przykład na nartach. Przyznaje też, że na początku kariery bała
się, czy podoła w tych chwilach operacji, kiedy rzeczywiście potrzebna
również jest siła np.: podczas otwierania klatki piersiowej, kiedy trzeba
rozszerzyć żebra. Robi się to przy pomocy specjalnych haków.
– Szybko się przekonałam,
że wszystko zależy przede wszystkim od techniki. Przy dobrej technice nie jest to wcale takie wyczerpujące, jakby się mogło wydawać
– wyjaśnia, ale przyznaje jednocześnie, że są zabiegi, gdzie tężyzna się
przydaje. Chodzi o składanie kości i ich śrubowanie. – Po skręceniu ośmiu śrub rzeczywiście bolała
mnie ręka – przyznaje.

Solidarne
Jeszcze kilkanaście lat temu zawód
ten był zdominowany przez mężczyzn. Kobieta chirurg na zjazdach
czy szkoleniach była ewenementem.
Teraz pań jest coraz więcej, a te doświadczone solidarnie wspierają rozwój kolejnych. Są zżyte i utrzymują
ze sobą ciągły kontakt telefoniczny
i e–mailowy. A już od kilku lat spotykają się podczas trzydniowego wypadu do SPA.
– Zawsze staramy się wybrać
jakiejś miejsce w centrum Polski,
żeby każda z nas miała wygodny dojazd. Rozmawiamy o rodzinach, samochodach, przyjemnościach – zastrzega doktor Dorota. Wzmianki
o pracy pojawiają się incydentalnie,
bardziej w postaci anegdot ze środowiska niż opowieści o konkretnych
przypadkach. Wyjątkiem są te nadzwyczajne. Bo spotkanie ma być
przede wszystkim okazją do rozładowania stresu i naładowania akumulatorów na kolejny rok.
(TISS)
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Nie wymyślę żadnych fajerwerków
KOBIETA KULTURA

– Od 1 marca pełni Pani funkcję dyrektora Galerii BWA SOKÓŁ, czy to oznacza, że rozstała się Pani ze swoimi
festiwalami?
– Przejęcie galerii nie jest jednoznaczne z odejściem czy ze zrezygnowaniem z dotychczasowych
moich obowiązków – czyli głównie projektami z dziedziny muzyki
i teatru. 1 marca w Sokole nastąpiła pewna reorganizacja – w Galerii
Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
zostały stworzone dwie sekcje: sekcja sztuk wizualnych i sekcja muzyki teatru. I ja mam przyjemność być
szefem obu.
– Rozumiem, że teraz na wernisażach
będziemy mieć trzy w jednym?
– Podział sztuk na sztuki wizualne, muzykę i teatr, moim zdaniem,
bywa sztuczny. Przecież w teatrze
mamy całą warstwę wizualną, którą widzimy choćby w scenografii czy kostiumach. Podobnie jeśli
chodzi o wernisaże. Ostatniemu towarzyszył performance, a to sztuka z pogranicza teatru i sztuk plastycznych. Dlatego uważam, że taka
reorganizacja pozwoli na tworzenie
projektów pomiędzy tymi gatunkami, jak to się teraz mówi – interdyscyplinarnych. Nie odcinam
się więc od tego, co robił mój poprzednik Janusz Wójcik, który tego
typu rozwiązania już wprowadzał.
Przykład? Art Night.
– A jakie przełożenie będzie mieć Galeria na dotychczasowe przedsięwzięcia działu sztuki profesjonalnej, któremu zawsze było bliżej do klasyki?
– Być może festiwale muzyczne
będą mieć swoje dopełnienie w Galerii. Może to pójść w różnych kierunkach – albo jako uzupełnienie,
komentarz do festiwalu, albo stawać w jego opozycji. Właśnie dlatego, że Galeria ma profil sztuki
współczesnej, a jednym z jej nurtów jest sztuka, zwana krytyczną
– odnosi się do bardzo wnikliwego obserwowania rzeczywistości
i prowokacyjnej interpretacji tej
rzeczywistość. Nie chciałabym się
jednak odcinać od klasyki. Muzyka
i teatr to ogromne, wielowiekowe
dziedzictwo, które prezentujemy
w Sokole w różnych formach. Trudno, żebyśmy tego nie znali. Wydaje mi się, że sądecka publiczność
jest na takim etapie percepcji sztuki, że potrzebuje jeszcze tych odniesień do przeszłości. W to oczywiście wplatane są nowoczesne
elementy. Widzowie mogli tego doświadczyć choćby podczas listopadowego spektaklu operowego
„Don Giovanni” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Z jednej strony

FOT. PIOTR GRYŹLAK

R O Z M OWA z LILIANĄ
OLECH*, nowym
dyrektorem Galerii Sztuki
Współczesnej BWA SOKÓŁ
przy MCK SOKÓŁ
w Nowym Sączu

muzyka klasyczna i światowy repertuar, a jednak inscenizacja Capelli Cracoviensis była na wskroś
nowoczesna. Rezygnowała z koturnowej scenografii na rzecz wizualizacji na ekranie, które były nie tylko
dopełnieniem, ale nawet motorem
napędowym akcji. Chcemy tym pokazać, że sztuka operowa może się
podobać również ludziom młodym.
– Jak chce Pani młodych ludzi przyciągnąć teraz do Galerii?
– Sokół już przyciąga młodzież.
W tym roku będę kontynuować to,
co zostało zaplanowane w 2013 roku
– zresztą z dobrymi efektami, dlatego że Galeria BWA Sokół zyskała
dwa granty unijne, na dwie interesujące wystawy. Program na 2015
rok chcemy przygotować do lipca, by jesienią znów móc się starać
o środki ministerialne.
– Ale już jakaś koncepcja jest?
– Koncepcji wystaw jeszcze nie
ma. Chyba za szybko wszystko się
dzieje…
– A na ile Pani czuje się mocna w sztukach wizualnych? Większość kojarzy
jednak Panią z teatrem…
– W teatrze, jak już wspomniałam, zakres sztuk wizualnych nie
jest bez znaczenia. Oceniając spektakl – podejmując decyzję, czy go
sprowadzić do Sącza – biorę pod
uwagę również ten aspekt. Ponadto zawsze interesowałam się sztuką
współczesną i kiedy tylko nadarza
się sposobność, odwiedzam wystawy nie tylko w Polsce. Niemniej

mam świadomość, że moja rola
w zakresie działań Galerii, w dużej
mierze związana jest jednak z zarządzaniem, z pozyskiwaniem środków na jej funkcjonowanie. W swojej karierze kilka grantów udało mi
się zdobyć i pewnie stąd propozycja dyrektora Malczaka, abym
przejęła Galerię. Chcę, żeby w Sokole zaistniała Sztuka, przez wielkie „S”. Trzeba jednak wiedzieć,
że o tym decyduje ta przyziemna
sfera – czyli zdobywanie środków.
Program wystaw na przyszły rok
nie będzie tworzony tylko przeze
REKLAMA

mnie, ale wspólnie z osobą, która
się na tym doskonale zna i której
właśnie szukamy…
– Potrzebne nowe stanowisko? Przecież Galeria ma swoich pracowników.
– To nie jest nowe stanowisko.
W ubiegłym roku pełnił tę funkcję
Łukasz Białkowski. Odszedł z Sokoła z końcem roku, ale współpracuje jeszcze w charakterze kuratora
i koordynatora niektórych wystaw.
Potrzebujemy natomiast osoby,
która ustawi program, zaproponuje pewne projekty. Po pewnym
czasie moja orientacja na ten temat
na pewno się zwiększy. Podobnie
jak pracowników, którzy są bardzo rozwojowi. Wymienię choćby
Małgorzatę Miśkowiec . Obecnie
studiuje na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim
i jest bardzo zdolnym, obiecującym pracownikiem, który w przyszłości z pewnością ciężar spraw
programowych będzie mógł wziąć
na swoje barki.
– Mam wrażenie, że w Nowym Sączu
galerie żyją tylko podczas wernisaży.
A przecież wystawy trwają kilka tygodni… Ma Pani pomysł, jak to zmienić?
– W tym wypadku trzeba postawić na edukację i współpracę
ze szkołami oraz studentami kierunków plastycznych w PWSZ –
potencjalnie powinni być nią zainteresowani. To żmudna praca
marketingowa. Nie powiem żadnych fajerwerków, że mam pomysł i od teraz cały Nowy Sącz będzie drzwiami i oknami próbował
się dostać do Galerii.
– Bywa, że sądeckie galerie w niedziele
pękają w szwach. Ale nie mówię o galeriach sztuki…
– To jest problem rozwoju społeczeństwa. W stosunku do krajów
Europy Południowej czy Zachodniej
sztuki wizualne w Polsce od wieków stały na dużo niższym poziomie. Poza tym tam kwestia twórczości indywidualnej była również
silniejsza. W Polsce raczej liczy się
zbiorowość, a to ma przełożenie
na twórczość indywidualną. Galerie, o których mowa, to może
być trop dla nas. Skoro sądeczanie

wybierają te, zamiast naszej, my
powinniśmy też tam zaistnieć.
– Nie zraża Pani słabe zainteresowanie sztuką?
– Na wernisaże przychodzi naprawdę spora grupa ludzi, w tym
młodych. To jest znak, że ten rodzaj sztuki jest po prostu potrzebny.
Pamiętam jak startowaliśmy w Sokole z muzyką. Koncerty odbywały
się jeszcze w ratuszu. Przychodziło 20 osób. Czasem wstydziliśmy
się przed wykonawcami, że jest
ich więcej niż widowni. Szczególnie, gdy zapraszaliśmy orkiestry.
A dziś? Na koncerty Fun & Classic,
który właśnie się zakończył, bilety zostały wykupione praktycznie
w pierwszym dniu, gdy ruszyła ich
sprzedaż. Czeka nas konsekwentna praca, trochę pozytywistyczna,
u podstaw: dobre wystawy , odpowiedni marketing, reklama z wyprzedzeniem… Bo warunki mamy
już idealne.
Rozmawiała Katarzyna Gajdosz
*LILIANA OLECH – absolwentka dziennikarstwa na UW oraz
studiów podyplomowych z zarządzania (WSB–NLU), obecnie kończy studia podyplomowe
z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Dotychczas kierownik Działu Sztuki
Profesjonalnej MCK Sokół, realizator m.in.: cyklu Wieczory Małopolskie, Festiwalu Wirtuozerii
i Żartu Muzycznego Fun&Classic,
Sądeckiego Festiwalu Muzycznego Iubilaei Cantus, Koncertów Noworocznych, Wiosennego Festiwalu Artystów Piosenki
Pamiętajcie o Ogrodach, Sądeckiego Festiwalu Organowego
L’arte Organica, cyklu transmisji z teatrów i festiwali operowych Trans–Opera. Kierownik
unijnych projektów, związanych
z przystąpieniem MCK SOKÓŁ
do międzynarodowej sieci OPERA EUROPA.
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Ej baby, baby!
Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

M

ożna, a nawet trzeba
narzekać (żeby przymuszać decydentów
do działania) na rozwój infrastruktury na Sądecczyźnie, uśpione tory czy spóźnione obwodnice, czy na skąpy rynek pracy.
Ale przynajmniej jedno się rozwija:
kultura. Czytam właśnie, że powstał
pierwszy profesjonalny teatr na Sądecczyźnie! Liczą teraz „na wsparcie państwa, samorządu oraz ludzi
biznesu”. Póki co, mają poparcie ludzi, tych zwykłych i mam nadzieję,
że reszta się ochoczo dołączy.
Teatr Studio K, dopóki nie będzie miał stałej siedziby, chce być teatrem objazdowym po całej Polsce.
Zaczyna od spektaklu „Mąż mojej
żony” w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Ale działa
w Krynicy Zdroju, która myśli o budowie profesjonalnej sceny i ze swoją ofertą kulturalną jest jednym z liderów sądeckich miast. Jak Stary Sącz,
a i Nowy, postawiły na festiwale muzyki z najwyższej półki. Trudniejsze, za to świetnie edukujące odbiorców. Jednak na Sądecczyźnie jest coś
dla każdego, sięgając po małe koncerty rockowe w knajpkach, w małym
mieście, gdzie ludzie potrafią ściągnąć
i duże nazwiska, i początkujące grupy
alternatywne.
Ale jest i co innego, co na mapie Polski szczególnie odróżnia południe: umiłowanie kultury ludowej.
Kiedy zaczyna się sezon, właściwie
w każdy weekend można się gdzieś
wybrać na jakiś festiwal, święto lub
choćby festyn czy jarmark połączony z występami ludowych zespołów. Naprawdę świetnych. Tę inspirację ludową potrafimy niesamowicie
przetwarzać, żeby choć wspomnieć

różnych muzyków biorących udział
w telewizyjnych reality show. No
i mamy niezwykły Festiwal Pannonica w Barcicach – kto nie był rok temu,
w sierpniu powinien się koniecznie
wybrać.
Sądecczyzna wsi się nie wstydzi,
tylko ją podziwia, kocha i celebruje.
Za wszystko, co nam dała i nadal daje.
Jaka była i jaka jest. Na 8 marca Stowarzyszenie Folkowisko (które lubię za akcję „Jestem ze wsi”, właśnie
w takim duchu) zwołało gigantyczny flash–mob „Globalna Baba”, którym chce przypominać o roli kobiet
w kulturze wiejskiej, obecnej także w miastach, i w tworzeniu kapitału społecznego. No! A gdzie, póki co,
swój udział w happeningu zadeklarowało najwięcej osób (na stronie akcji na FB)? W Nowym Sączu! Kobiety,
ale i wielu mężczyzn sądeckich, w ludowych chustach na głowach i z wiadrami ziemniaków wyjdą na rynki
nie tylko wielkich miast (jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Sopot),
mniejszych miejscowości (Stary Sącz,
Szczawnica czy Lanckorona), wiosek (jak sądeckie Łącko) i miejscowości poza Polską (irlandzkie Ennis, estońska Narva, słowacki Presov). Będą
obierać ziemniaki, śpiewać, tańczyć
godzinami. Gdzieniegdzie odbędą się
duże imprezy z koncertami, warsztatami i wystawami fotograficznymi.
W Krakowie akcja połączyła się z imprezą „Baba z jajami II”, czyli warsztatami robienia pisanek i koncertem
zespołu „Baby”. To początek szerszej
akcji „Kultura jest babą”: „W Dniu
Kobiet wiejska Baba, która dotąd milczała jak zaklęta, powinna wreszcie
przemówić i wypłynąć na pierwszy
plan dyskusji o współczesnej kobiecości! Chcemy udowodnić, że kultura jest Babą, a Baba jest kulturą! Nadszedł już czas, aby ODCZAROWAĆ
BABĘ i wypuścić ją w szeroki świat!”
Zabawne i ciekawe. Łącki happening promuje intrygujący folder,
na którym „młoda baba” uchyla ludowej spódnicy pokazując namalowaną na udzie góralską parzenicę.
„Z Wiejskiej Baby można być dumnym! Babo! Pokaż na co Cię stać!”
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W Starym Sączu można
w Nowym nie...
Jerzy Wideł
Z kapelusza

W

ubiegłym tygodniu w Starym
Sączu odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Bogusławy Agaty
Konstanty. Artystki, poetki, reżyserki, długoletniej kierowniczki literackiej Teatru Robotniczego
im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Tablicę odsłonięto
na budynku, w którym mieszkała i tworzyła Bogusława, dla przyjaciół bardziej znana pod imieniem
Agata, w latach 1951 – 1984 r.
To w tym domu powstał tomik
znakomitej poezji jej autorstwa pt.
„W moim miasteczku”.
Inicjatorem wmurowania tablicy z okazji 30. rocznicy jej
śmierci było Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, a fundatorem firma pogrzebowa „Feniks”. Tej skromnej uroczystości
nadano stosowną oprawę z udziałem przedstawicieli władz miasta
na czele z burmistrzem Jackiem
Lelkiem. Obecni byli także radni i księża proboszczowie parafii
św. Elżbiety, były ks. Alfred Kurek
i obecny ks. Marek Tabor. W Miejsko–Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się też wieczór poezji
Agaty Konstanty. Oprócz recytacji
jej wierszy wspominali ją znajomi i przyjaciele z koła literackiego
„Sącz” i Teatru Robotniczego.
W Starym Sączu co krok na zabytkowych, malowniczych budynkach człowiek napotyka
na pamiątkowe tablice poświęcone znanym i szanowanym

starosądeczanom, zasłużonym
nie tylko w skali regionu czy kraju (Ada Sari, prof. Henryk Barycz,
Edmund Cieczkiewicz, Seweryn
Udziela i inni bardziej współcześni), ale nawet Europy.
Okazuje się, że w Starym Sączu, z góry traktowanym przez
pseudomieszczan z Nowego Sącza, można hołubić pamięć o swoich zasłużonych ziomkach. W Nowym Sączu, ponoć inteligenckim,
to jest zgoła niemożliwe. Mam tutaj choćby na myśli postać Władysława Hasiora. Ziomka nowosądeckiego z ulicy Żeglarskiej 4,
gdzie urodził się i spędził swoje
trudne dzieciństwo i lata młodości, zanim wyfrunął w artystyczny świat do Zakopanego, Warszawy, Wrocławia, Europy i Ameryki
Południowej.
Artysta Władysław Hasior rodem z Nowego Sącza zapisał się
w sztuce europejskiej i przede
wszystkim polskiej jako artysta
zjawiskowy drugiej połowy XX
wieku. Zresztą o obecnej wystawie jego prac w Krakowie rozpisują się najważniejsze polskie
i europejskie media. W Nowym
Sączu cisza!
A przecież do rodzinnego miasta często powracał. Najpierw
swoją pracę dyplomową na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych wykonał dla kościoła pw. św.
Kazimierza (Droga Krzyżowa). Jeden ze swoich najważniejszych
pomników zadedykował rozstrzelanym sądeckim partyzantom.
Pomnik nie został zrealizowany
w Sączu, ale jego projekt stoi we
Wrocławiu przed Muzeum Architektury. Wreszcie z okazji 700–lecia miasta Nowego Sącza ofiarował
„żarliwe sztandary”. Niewiele jest śladów po Mistrzu nawet
w Muzeum Okręgowym. Bo lepszym jest nazwanie jakiejś bocznej uliczki na Przetakówce jego

imieniem w rok po jego śmierci. Wspomniana wyżej Bogusława
Agata Konstanty ma przynajmniej
swoją reprezentacyjną ulicę w Nowym Sączu na Wólkach.
Chwała Antoniemu Malczakowi i dyrektorowi MCK Sokół
i Marzannie Raińskiej, że kiedy
w 2010 r. otwierano nową galerię
sztuki współczesnej w Sokole to jej
pierwszym bohaterem wystawienniczym był Mistrz Hasior.
W Starym Sączu można w Nowym... nie. Dlaczego do tej pory
Władysław Hasior nie doczekał się
pamiątkowej tablicy na rodzinnym domu? Stosownym władzom
miasta, towarzystwu wzajemnej
adoracji, Klubowi Inteligencji Katolickiej przy parafii św. Kazimierza podpowiadam. Mistrz Hasior
zmarł 15 lat temu, 14 lipca 1999 r.
Urodził się zaś 14 maja 1928 r. Tablica w przeciwieństwie do projektowanego pomnika Marszałka
Piłsudskiego niewiele kosztuje. Więc decydenci, jeśli nie zdążą na 14 maja z jej odsłonięciem,
niech przynajmniej wyrobią się
na 14 lipca.
Ten gest szacunku dla jednego
z najwybitniejszych artystów XX
wieku ze wszech miar się należy.
Biada bowiem Wam sądeczanie, jeśli światowego formatu twórcę oceniać będziecie wyłącznie przez pryzmat jednego
jego dzieła stojącego na Przełęczy Snozka koło Czorsztyna. Powiedział kiedyś o tym pomniku
sam Mistrz – „ten pomnik będzie zawsze dość ważnym biograficznym punktem w mojej plastycznej przygodzie. Wywodzę
się od Janka Muzykanta, musi mi
grać”. Może coś wreszcie zagra innym pomysłodawcom w sercach
na podobieństwo Towarzystwa
Miłośników Starego Sącza z okazji
rocznicy śmierci Bogusławy Agaty Konstanty.

W kościołach wolnych miejsc brak
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.

Sympatyczna pani pozyskująca reklamy dla jednego
z licznych sądeckich portali internetowych, zadzwoniła do naszego stałego klienta i słodkim głosem
jęła namawiać go, aby reklamował
się raczej u nich, niż u nas. Jej koronnym argumentem dowodzącym wyższości reklamy w portalu nad reklamą w gazecie, miało być
fakt, że „DTS jest dostępny za darmo, więc nie wszyscy go tak uważnie przeczytają, jak to, za co zapłacili”. Co za błyskotliwa inteligencja!
Przytomna marketerka zapomniała

dodać, że treści w jej portalu również dostępne są za darmo i internetowy czytelnik nie zawsze czyta uważnie to, w co akurat kliknął.
Spędzając na stronie 5 sekund, nie
przeczyta uważnie ani tekstu, ani
reklamy, nawet gdyby był po kursie najszybszego czytania. Po co więc
opowiadać ludziom głupstwa, skoro
samemu oferuje się treści w bardzo
podobnym systemie?

2.

Za uporządkowanie chaosu
reklamowego w Nowym Sączu wziął się Miejski Zarząd Dróg.
Jak się za problem zabrał, tak szybko na nim padł. Pozostaje mieć nadzieję, że przegrał na razie tylko bitwę, nie całą wojnę. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze uchyliło kary
nałożone przez MZD za zajmowanie

reklamami pasa drogowego, dzięki czemu w całym mieście nadal
każdy kawałek płotu, każda ściana i każdy rozciągnięty wzdłuż drogi sznurek, obwieszone są czymś,
co nazywane jest reklamami. Tysiące plandek, tabliczek, blaszek i tekturek mających informować o produktach oraz usługach, tworzy
niepowtarzalną mozaikę mieniących
się w oczach kolorów. W głowie się
może zakręcić. Oczywiście nikt już
tego nie czyta, a nawet nie zauważa,
bo któż byłby w stanie czytać coś,
co nigdzie nie ma swojego początku ani końca. Rząd cyfr i literek ciągnie się jak Nowy Sącz długi i szeroki, oblepiając każdy wolny kawałek
przestrzeni. Banałem byłoby opowiadanie, że wiele krajów już dawno
sobie z tym poradziło, porządkując

ład i estetykę przestrzeni publicznej, bo to akurat społeczeństwa,
które poradziły sobie z dużo poważniejszymi problemami. My sobie nie radzimy, a próby zaradzenia można policzyć na palcach jednej
ręki. A nawet na jednym tylko palcu, bo z najnowszej historii pamiętam bodaj wyłącznie samotną szarżę radnego Grzegorza Fecki, ale był
to pojedynek Don Kichota z wiatrakami. Nie udało się, więc nadal świat
nam przesłaniają bohomazy.

3.

Akurat w środę popielcową odwiedził Nowy Sącz
mój znajomy z Warszawy. Wstąpił o godzinie 9 do kościoła, by posypać głowę popiołem, a tam tłumy!
W samym centrum miasta trzy kościoły obok siebie, a wszędzie trudno

choćby szpilkę wcisnąć. Jak to możliwe – dziwił się znajomy. Dzień nie
był wolny od pracy, pora otwierania
sklepów, urzędów, fabryk, pierwsze lekcje w szkołach, a w kościołach
tysiące osób. I to jest prawdziwy sądecki fenomen. Legendarna przedsiębiorczość sądeczan, to jedno, ale
pełne sądeckie kościoły – nie tylko
w pierwszym dniu Wielkiego Postu
– to historia zupełnie odrębna. Tym
sposobem, nasz warszawiak doszedł
do wniosku, że Nowy Sącz jest bodaj jedynym miastem w Polsce realizującym regułę św. Benedykta – ora
et labora. No więc Nowy Sącz modli się i pracuje. Odnosi sukcesy gospodarcze, ale jakoś tym prężnym
sądeckim biznesom krótka przerwa
na posypanie głowy popiołem nie
zaszkodziła.
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Z deski na rynnę
KOBIETA ELASTYCZNA

– Emocje olimpijskie opadły, co porabia Pani po igrzyskach?
– Teraz jestem na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży jako sędzia.
Oceniam konkurencje freestylowe.
Potem wyjeżdżam jeszcze w charakterze trenera na mistrzostwa
świata juniorów. Ostatnim akordem sezonu może być jeszcze jeden
start, ale w formie roztrenowania.
I po sezonie. Później przyjdzie czekać na rozwój wypadków w Polskim Związku Snowboardu.
– Nie uważa Pani, że Nowy Sącz nie
wykorzystał szansy na mocniejsze
wsparcie wyjazdu swojej reprezentantki do Soczi i tym samym promocję
na ogromnej światowej imprezie?
– No tak, można było się zapromować, ale co ja na to poradzę, że tak
to wyglądało? Promowały się firmy
warszawskie, które mnie wspierają,
zamiast sądeckich. Mój dziadek (Władysław Mężyk – przyp. red.) organizował spotkania z lokalnymi firmami,
ale nic z nich nie wyszło. Dla sprawiedliwości trzeba dodać, że Urząd Miasta ufundował grant. I tyle.
– Zanosi się rzeczywiście na zmianę
rynny na cross?
– To nie jest jeszcze przesądzone. Spróbuję startu w crossie, jeśli wyniki będą obiecujące, będzie
czas na chwilę namysłu nad zmianą konkurencji. Na razie nie ma takiej decyzji.
– Sędziuje Pani ogólnopolskie zawody.
Widać młodych i zdolnych?

REKLAMA

Tyle łączy nas…
KOBIETA NIEZŁOMNA
R O Z DA J E M Y B I L E T Y. Mimo tysięcy
godzin, które upłynęły na oswajaniu
bólu, na zwątpieniu, na rozpaczliwym
poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:
co dalej? jaki sens ma życie, gdy nie
można chodzić? – nie chciałaby cofnąć czasu. Monika Kuszyńska powróciła na scenę.

FOT. ARCH. JOANNY ZAJĄC (FACEBOOK)

R O Z M OWA z sądeczanką JOANNĄ
ZAJĄC, snowboardzistką, olimpijką z Soczi

– Startuje około 100 zawodników
w wieku do 20 lat. Jest parę osób,
które się wyróżniają, ale w Polsce nie
ma czegoś takiego jak przemyślana selekcja, by w końcowym efekcie najlepsi trafiali do kadry. Wielu
trenuje dzięki determinacji i pieniądzom rodziców. Kluby nie rezygnują
z zawodników, bo ich na to nie stać.
Trenuje każdy kto chce.
– Mamy szansę nawiązać walkę
z najlepszymi?
– W tym momencie nie mamy
szans ścigać się ze światową czołówką. Nie mamy gdzie jeździć i nie
mamy za co jeździć. Kiedy jesteśmy
na zawodach jedna trenerka opiekuje się grupą startującą w half–pipie i jednocześnie grupą w crossie.
To, delikatnie mówiąc, mało profesjonalne. Nie mamy na przykład
fizjoterapeuty. Tam, gdzie snowboard traktuje się poważnie, to nie
do pomyślenia. Nie mówiąc już
o drużynach narodowych. Half–
pipe to dość urazowa konkurencja
i można wyjść po treningu przed
zawodami dość obolałym. Nie ma

8 marca, o godz. 18, zaśpiewa,
nie tylko dla kobiet, w Miejskim

kto wtedy pomóc, a na zawodach
bywa różnie.
– Pewnym symbolem działania i kondycji Polskiego Związku Snowboardu
jest dość prozaiczny fakt – strona internetowa nie działa....
– Nie wiem czemu strona Związku nie działa i raczej nie interesuję się sprawami organizacyjnymi PZS. Wszystko rozstrzygnie się
w czerwcu podczas walnego zjazdu
delegatów. Niewykluczone, że Polski Związek Snowboardu zostanie
wchłonięty przez Polski Związek
Narciarski i zobaczymy, co będzie
dalej.
– Zawodnik powinien tylko (aż) trenować i startować?
– Tak powinno być...
– Jak plan działania pod egidą PZN jest
odbierany w środowisku?
– Przez jednych z nadzieją ale
panuje też opinia, że PZN nadal będzie faworyzował skoki i narciarstwo biegowe, a snowboard będzie
traktowany po macoszemu, jak piąte koło u wozu. Jeśli podejście się nie
zmieni i nie będzie profesjonalizmu
i pieniędzy, niewykluczone, że zrezygnuję ze startów.
– Nie za wcześnie? Układa już Pani
przyszłość po sportowej karierze?
– Zobaczymy, jak sprawy się
potoczą. W czerwcu chciałabym
obronić pracę magisterką z fizjologii na AWF w Krakowie. Studiuję drugi kierunek – menadżer sportu, będę też trenerką snowboardu.
Rozmawiał (BOG)
REKLAMA
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Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.
Organizatorem koncertu „Tyle łączy nas…” jest Stowarzyszenie Sursum Corda.
Dla naszych Czytelników mamy
do rozdania dwa zaproszenia
na to artystyczne wydarzenie. Zdobędą je ci, którzy jako pierwsi zjawią
się w piątek (7 marca), o godz. 10
w naszej redakcji (Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25).
Bilety na koncert są również
do nabycia w kasie MOK oraz siedzibie Sursum Corda. Rezerwacja
pod nr tel. 18 540 40 40.
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