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L U DZIE . Zabawy w Apaczów
od rana do późnego wieczora,
pierwsze turnieje sportowe
i pierwsze sukcesy, występy
przed kuracjuszami i grupą PTTK
babci Miłki - Robert Koszucki,
znany szerokiej publiczności
jako dr Rafał Konica z „Na dobre
i na złe”, opowiada DTS
o swoich związkach
z Krynicą-Zdrojem i Muszyną.
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Zamów bezpłatną prenumeratę elektronicznej wersji DTS z dostawą na Twoje biurko. Napisz: redakcja@dts24.pl

Tata,
mama
i Patryk

Z miłości do garbusa
P A S J A . Anna Wyrwa z Nowego Sącza i Ireneusz Frączyk z Limanowej zakochali się
w garbusach. Dlaczego? - Bo to magiczny samochód, obok którego obojętnie się nie
przechodzi. Zwraca na siebie uwagę swą krągłością i garbem – tłumaczy Irek. J STR. 16

Niczym niepodrabiana uroda Dziewczyna ze Żmiącej
walczy na głosy
M I S S P O LO N I A . - Dziewczyny, które tu
przyszły nie są puste, a odważne. Bo trzeba
mieć odwagę, by poddać się ocenie innych
osób – przekonywała nas w sobotę podczas
castingu, mającego wyłonić kandydatki do
tytułu Miss Polonia Ziemi Sądeckiej, jedna
z uczestniczek Kaja Smoleń. Uczennica sądeckiego Ekonoma znalazła się wśród 15 wstępnie
J STR. 8
wybranych do konkursu dziewcząt.
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M U Z Y K A . W sobotniej
„Bitwie na głosy” - muzycznym widowisku
na żywo emitowanym
w TVP2 - w zespole braci
Golców wystąpiła Sylwia
Zelek ze Żmiącej. 19-latka traﬁła
do grupy po castingu, jaki bracia Łukasz i Paweł Golcowie przeprowadzali
w swojej rodzinnej Milówce. J STR. 7

Z S ĄDU . To było jak bajka
– zbyt piękne, żeby mogło
trwać wiecznie. Ona, trochę zagubiona w wielkim
Londynie, poznała go i od
razu dała się porwać jego
światu. Mieszkał w Stanach
Zjednoczonych, tam miał
dwa domy, dobrze płatną
pracę i znajomych. Niestety, nie przewidziała,
że z tej znajomości
może narodzić się ich
syn. Dziś przed Sądem
Okręgowym w Nowym
Sączu toczy się proces
o to, kto powinien wychowywać Patryka – matka
czy ojciec?
J STR. 4
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B. U. T.
NOWY SĄCZ

W NASZEJ OFERCIE: BILETY, WCZASY, WYCIECZKI, WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW
GRECJA - 10 dni (prom + autokar)

WŁOCHY - 8 dni (1 nocny przejazd)

Termin : 10 – 19.09.2011

Termin : 9 16.07.2011 Cena : 1.600 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

TURCJA

Cena :1.950 zł/os

- 12 dni (samolot + autokar)

ul. Długosza 34

Termin: 21.07 – 1.08.2011
Wypoczynek + Zwiedzanie

CENA: 2.400 zł

tel 18 443 79 80

WŁOCHY - 7 dni (1 nocny przejazd)
Termin : 18 – 25.06.2011 Cena: 1.4 00 zł
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)
Cena : 1.000zł/os
Termin : 2 - 7.06.2011 (na niedzielę w Rzymie)
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

WŁOCHY – 9 dni (1 nocny przejazd)
Termin : 23 – 31.07.2011. Cena : 1.700zł/os.
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

SUPER PROMOCJA !!!

SPECJALNA LINIA BEATYFIKACYJNA
WYJAZD NA BEATYFIKACJE JANA PAWŁA II

WŁOCHY - 7 dni (2 nocne przejazdy)

WYJAZD BEZPOŚREDNI
Z NOWEGO SĄCZA !!!!

Termin : 21 – 27.05.2011
Cena: 1.300 zł

CENA W DWIE STRONY JEDYNE 600 ZŁ

WŁOCHY - 6 dni (2 nocne przejazdy)

WYJAZD Z NOWEGO SĄCZ 29.04
GODZ.11.45
Cena : 1.000zł/os
Termin : 18 – 23.08.2011 (na niedzielę w Rzymie)
WYJAZD Z RZYMU 01.05 ( CENTRUM)
18 – 23.09.2011 (na środę w Rzymie)
GODZ. 21.00
Uwaga : po Rzymie jeździmy autokarem.

PEŁNA OFERTA NA www.wactur.com.pl
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Z drugiej strony

W

łaśnie cała Polska śmieje
się, oglądając na portalu
YouTube naszych ziomków bijących się w hipermarkecie o tanie telewizory. Świat
oczywiście niewybrednie komentuje zachowania stada, najdelikatniej nazywając to, co widzi, dziczą. Musimy
to z godnością przełknąć, wszak marketowe wyprzedaże i wyścigi do półek z promocjami nie są ani sądeckim
wynalazkiem, ani sądecką specjalnością. Widzieliśmy to w telewizji i Internecie setki razy i pod każdą szerokością
geograficzną ludzka potrzeba posiadania jest podobnie skonstruowana. Tzw.
klient – czy raczej część klienteli – jest
gotowy biegać w samych majtkach, jeśli za symboliczną złotówkę będzie mógł
wynieść ze sklepu wszystko, co jest
w stanie na siebie założyć. Ich sprawa.
Oczywiście przy takiej okazji – w Nowym Sączu również – ktoś czujny będzie już czekał z kamerą, by pierwotne
instynkty gawiedzi sfilmować i umieścić w sieci, ku uciesze innej gawiedzi.
Pies ich drapał.
Tak się jakoś dziwnie złożyło, że
w Internecie pojawił się w tym samym
czasie inny filmik z Nowego Sącza, tym
razem pokazujący emocjonalne wystąpienie senatora Stanisława Koguta po
projekcji filmu „Mgła”. Oczywiście bohaterscy, bo anonimowi, komentatorzy
rzucili się Kogutowi do gardła, chcąc go
w ślepej furii zagryźć za to, co powiedział, i za to, czego tam nie powiedział.
Bez sensu! Nie od dzisiaj mam święte przekonanie, że Stanisława Koguta
nie należy oceniać za to, co mówi, ale za
to, co robi. Senator wielkim mówcą nie
jest i sam nie zawsze zgadzam się z tym,
co publicznie wygłasza. Jego sprawa.
Sto tysięcy wyborców w naszym regionie dawno to już zrozumiało i nie głosują na Koguta dlatego, że coś powiedział,
ale dlatego, że coś zrobił. A co zrobił
i robi pisać tutaj nie zamierzam, by nie
być podejrzanym o robienie senatorowi
zakamuflowanej kampanii wyborczej.
Kogut sobie sam poradzi. Przyzwoitemu
człowiekowi nie wypada jednak trzymać gęby na kłódkę w sytuacji, kiedy
anonimowi frustraci plują na kogoś żółcią tylko dlatego, że sami nie potrafili
w życiu zrobić nic sensownego. Jak widać, w Internecie wolno zrobić drugiemu wszystko. Na szczęście ciągle jeszcze
żyjemy w świecie realnym, nawet jeśli
coraz częściej już kompletnie oderwani
od rzeczywistości.

– Udało Ci się wygrać prestiżowy konkurs
i na długo przed maturą otworzyć sobie drogę na wszystkie uczelnie w Polsce.
Jaki jest klucz do sukcesu?
– Po prostu musiałem trochę więcej pouczyć się przedmiotu wiedza
o społeczeństwie. Przychodziło mi to
o tyle trudniej, bowiem, mimo że jestem w klasie humanistycznej, podstawy tego przedmiotu są przewidziane dopiero w trzeciej klasie. Z drugiej
strony o tyle łatwiej, bo dzięki temu
mogłem rozwijać swoją pasję. Lektury, które czytałem, przygotowując
się do olimpiady, sprawiały mi frajdę.
Nie czułem więc ani zmęczenia, ani
znużenia. Do tego musiałem co nieco
więcej podszkolić się z wiedzy o sporcie. Temat tegorocznego konkursu
brzmiał bowiem: „Sport w życiu społecznym”. W Warszawie na wszelkich
banerach było już dołożone: „Sport
w życiu społecznym. Euro 2012”.
– Trenujesz coś?
– Jak każdy chłopak ze sportem
coś mam wspólnego. Czasem pokopię piłkę, pobiegam, pojeżdżę na rowerze, ale żebym uprawiał jakiś sport,
by mieć z tego inne profity niż zdrowotne, to nie.
– A komu kibicujesz?
– Pochodzę ze Stróż, więc mogę
kibicować tylko świetnie radzącemu

Czy kobiety romskie dadzą radę?

sobie Kolejarzowi Stróże. Jesteśmy
w pierwszej lidze!
– Teraz, kiedy masz indeks w kieszeni, możesz poświęcić czas innym pasjom,
może właśnie sportowi?
– Jeśli chodzi o naukę, to chętnie
wrócę do moich zamiłowań jeszcze
z gimnazjum, czyli do matematyki.
A poza tym właśnie zainspirowany
przez kolegę zapisałem się na kurs
tańca towarzyskiego…
– Wiesz już co chcesz studiować?
– Tak, prawo. Do tej pory myślałem o studiach w Krakowie, ale teraz,
po ostatnim weekendzie w Warszawie
zastanawiam się nad stolicą.
– Wróćmy więc do Twoich sobotnio–niedzielnych zmagań w stolicy. Były pytania,
na które nie znałeś odpowiedzi?
– Najwięcej kłopotów sprawiło mi
ułożenie chronologicznie partii, jakie
powstały na początku III RP. Na tym
pytaniu poległem, a kosztowało mnie
to aż 6 punktów. Na teście do zdobycia
było ich 50, ja otrzymałem 42. Podczas
ustnego etapu zdobyłem już maksymalnie 50 i w Pałacu Prezydenckim,
gdzie ogłaszano wyniki, dowiedziałem się, że znalazłem się wśród laureatów z indeksami. Tak więc dla mnie
to szczęśliwe miejsce.
– Może więc tam wrócisz?
– Na pewno nie w roli gospodarza,
o tym się nie marzy…
Rozmawiała (KG)

SMS
Prywatna racja stanu
„Pieniądz gorszy wypiera z rynku pieniądz lepszy” – głosi jedno z fundamentalnych
praw ekonomii, którego autorem jest Mikołaj Kopernik. Rozszerzając kontekst owej
teorii, można pokusić się o stwierdzenie, że właściwie wszystko, co „kiepskie”,
wypłukuje z naszej rzeczywistości to, co w niej „dobre i pożądane”. Dotyczy to polityki, obyczajów, gustu, sztuki kulinarnej czy szeroko pojmowanej kultury. Okazuje się, że zasada ta przekłada się także na nasz stosunek do tak oczywistych obowiązków jak opłata abonamentu telewizyjnego oraz czynszu za mieszkanie. Gaz,
prąd, telefon, kablówka, Internet – wiadomo! Jak nie zapłacimy, to nas odłączą
i nie ma uproś. Ale fali telewizyjnej odciąć się nie da, a kontrolerów za próg wpuszczać nie musimy. Z policjantem – owszem, tylko kto wówczas będzie patrolował
ulice i ścigał prawdziwych bandziorów? W największej nowosądeckiej sypialni, czyli
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z bieżącymi płatnościami czynszowymi zalega
już co drugi użytkownik, a liczba dłużników systematycznie wzrasta, choć jeszcze
nie tak dawno były to tylko odosobnione przypadki. Ale po co płacić, kiedy ustawa
zabrania eksmisji na bruk, a z lokalami zastępczymi jest gorzej niż źle! Skoro jeden
sąsiad nie płaci, drugiemu się nie spieszy, to niby dlaczego my mielibyśmy być tacy
nadgorliwi? Okazuje się – niestety – iż powodem ucieczki od naszych obowiązków
nie jest wcale mizeria życiowa czy zły los. O ile jednak za psucie waluty odpowiedzialność spada na karb rządzących, o tyle upadek obyczajów i przyzwoitości to już
wyłącznie nasza prywatna „zasługa”.
(JARO)

Wraz ze zbliżającą się wiosną nadeszły też ciepłe wieści z nowosądeckiej
Andremy. Po miesiącach konwulsji oraz niepewności rozkwita nadzieja
na stabilizację i wyjście z zaklętego kręgu finansowego marazmu. Firma
i jej nowy partner strategiczny łapią wiatr w żagle i znów chcą podbijać światowe rynki. To tylko kolejny dowód na prawdziwość porzekadła, że fortuna kołem się toczy. Jeszcze niedawno dziesiątki pracownic
walczyło o przetrwanie zakładu, przejawiając w tym większą determinację niż jego właściciele. Widmo bezrobocia zastąpił dziś problem braku profesjonalnej siły roboczej, głównie szwaczek i krawcowych. Nam
natomiast wciąż brzęczą w uszach projekty finansowane za grubą unijną kasę (a więc także naszą), skierowane do kobiet romskich, w ramach tzw. aktywizacji zawodowej. Jeden z nich, adresowany do przyszłych krawcowych, ochrzczono nawet hasłem: „my kobiety romskie
damy radę”. Najbliższe dni pokażą, czy któraś z kilkudziesięciu świeżo
wykwalifikowanych adeptek zgłosi się do pracy w sądeckiej Andremie,
a kobiety romskie potwierdzą, że faktycznie dadzą radę? Czy też może
kolejny raz życie zweryfikuje bolesną prawdę o tysiącach wyrosłych po
drodze przeszkód, których z różnych powodów sforsować rady nie dały,
nie chciały, nie mogły? Inna rzecz, że dziś wykształcenie krawcowej jest
kosztowniejsze, niż wypuszczenie na rynek pracy lekarza.
(JARO)

Miasteczko
ze znakiem
jakości
G R AT U L U J E M Y. Spółka Miasteczko
Multimedialne otrzymała od redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” tytuł
„Jakość Roku 2010”.
– Rozpoczynając realizację projektu, budowy Parku Technologicznego – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu
zakładaliśmy, że realizujemy
projekt o najwyższych światowych standardach. „Jakość Roku”
jest potwierdzeniem, że udało
nam się zrealizować to założenie – mówi Krzysztof Wnęk prezes Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne sp. z o.o.
Statuetkę odebrał podczas uroczystej gali 10 marca w Chorzowie.
Celem Konkursu jest promocja projakościowego podejścia do kierowania organizacją. Jego kapituła,
w skład, której weszli przedstawiciele redakcji Biznes Raport Dziennika Gazety Prawnej oraz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA
doceniła wysokie standardy jakości
działań prowadzonych przez Miasteczko Multimedialne, które obejmują dbałość o zapewnienie najwyższej klasy produktów i usług,

FOT. ARCHIWUM PTMM

Kogut sobie
poradzi

R O Z M OWA z Jakubem Walawskim,
uczniem klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, zdobywcą pierwszego miejsca w 52. Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym

SMS

FOT. KG

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

O Pałacu
Prezydenckim
się nie marzy

Krzysztof Wnęk z nagrodą
efektywność zarządzania organizacją, czego efektem jest pozytywny odbiór działalności firmy przez
jej klientów oraz pracowników.
– To początek drogi – dodaje
Krzysztof Wnęk prezes Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne sp. z o.o. – Przyznany tytuł
to kolejne potwierdzenie, że projekt budowy Parku Technologicznego – Miasteczko Multimedialne
ma szansę stać się strategicznym
projektem wspierającym rozwój
sądeckiej gospodarki. Standardy,
które wdrożyliśmy do naszej organizacji będziemy również starali się promować wśród naszych
klientów. Bardzo liczymy na to,
że w kolejnych edycjach dołączą
oni do grona laureatów konkursu.
Oprac. (G)
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Informacje

Żyłka nie wróci
do Continentalu
N A WO K A N D Z I E . Sąd Pracy
w Nowym Sączu oddalił we wtorek powództwo radnego sądeckiego
Krzysztofa Żyłki, który domagał się
przywrócenia na stanowisko dyrektora resortowego sanatorium MSWiA
„Continental” w Krynicy–Zdroju.
Wyrok jest nieprawomocny.
Krzysztof Żyłka został mianowany
dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Continental” w 2006 roku
za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W momencie zmiany rządzącej
opcji podjęto próbę jego zwolnienia. Nie od dziś bowiem wiadomo,
że obsada tego stanowiska zależy
od formacji aktualnie sprawującej władzę. By wręczyć wypowiedzenie Żyłce, wykorzystano więc
okres wyborczy i czas, kiedy nie
chronił go mandat. Mandat sądeckiego radnego wygasł 12 listopada.
21 listopada po wygranych wyborach samorządowych Krzysztof
Żyłka ponownie został radnym,
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ale nie zdążył jeszcze złożyć ślubowania, więc nie chronił go immunitet. Sprawę postanowił rozstrzygnąć w Sądzie Pracy. Media

SMS
O wężu, który jeździł koleją
które się wypowiadały w mediach
na mój temat, nie mówiły prawdy.
Już wiem, jak wygląda sądownictwo na Sądecczyźnie.

– Nie zależało mi na pieniądzach, bo nie
żądałem odszkodowania. Chciałem poznać
prawdę, dowiedzieć się, kto stoi za moim
odwołaniem. Teraz już wiem.

Ktoś z nas miał mieć niezłego węża w kieszeni. Na razie nie wiemy kto, ale DTS ma kilka swoich typów. Sprawa się rypła, kiedy
w pociągu relacji Gdynia – Zakopane, 3,5–metrowy gad zaglądnął
do torby konduktorowi w jego służbowym przedziale. Jak się okazało wąż wcale nie podróżował na gapę, ale kuszetką, czyli konkretnie w wygodnej paczce zaadresowanej do Nowego Sącza. Być
może mądry wąż zorientował się w pewnym momencie, że pociąg
z Gdyni do Zakopanego nie jedzie przez Nowy Sącz, więc chciał się
przesiąść na stacji w Iławie. Zrobiło się zamieszanie, przyjechała policja, schwytała nietypowego pasażera, a wszystko nakręciły wszędobylskie kamery komercyjnej telewizji. Na temat dalszego losu węża agencje prasowe na razie milczą. Nie jest też jasne,
kto miał oczekiwać na gada na peronie w Nowym Sączu. Miasto
huczy od plotek, kto też miał w planie mieć tak wielkiego węża
w kieszeni? Ponieważ wąż na miejsce nie dotarł, być może niedoszłego właściciela poznamy teraz po rozrzutności. Rozglądajmy się uważnie.
(KCH)

rozpisywały się na temat jego wygórowanych żądań o odszkodowanie, które miało sięgać 100 tys. zł.
– Nie zależało mi na pieniądzach,
bo nie żądałem odszkodowania.
Chciałem poznać prawdę, dowiedzieć się, kto stoi za moim odwołaniem. Teraz już wiem – mówi DTS
radny Żyłka, ale szczegółów sprawy
nie chce zdradzić. – Pewne osoby,

Sąd oddalił powództwo
Krzysztofa Żyłki. Wyrok – jak
informuje nas rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Bogdan Kijak, jest
nieprawomocny.
– Bezskuteczność odwołania.
Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię
– dodaje Żyłka.

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

(CIG)

Ogłoszenia drobne za 5 zł!

A

FOLPAK sp. z o.o.
33-300 Nowy SČcz, Wħgierska 188
centr. tel. 18 449 08 45
www.folpak.auto.pl
Firma spedycyjno-transportowa FOLPAK Sp. z o.o.
poszukuje pracownika:

Transport Drogowy
Krajowy i Miēdzynarodowy

Spedycja – Logistyka

DO_WIADCZONEGO SPEDYTORA
Do gųównych zadaŷ osoby zatrudnionej bħdČ naleǏaųy:

X organizacja przewozów ųadunkowych
X pozyskiwanie nowych klientów
X obsųuga dotychczasowych kontrahentów
X kontrola jakoƑci, terminowoƑđ oraz kosztów wykonywania
usųug transportowych
X negocjacja cen z klientami i przewoǍnikami monitorowanie i obsųuga
dokumentacyjna organizowanych transportów
X sporzČdzanie raportów i fakturowanie

Firma naleĳy do:

Wymagania stawiane kandydatowi:

X kilkuletnie (minimum roczne) doƑwiadczenie na stanowisku zwiČzany ze spedycjČ
X umiejħtnoƑci handlowe i negocjacyjne
X dobra znajomoƑđ jħzyka angielskiego lub niemieckiego
X komunikatywnoƑđ i umiejħtnoƑđ pracy w zespole
X znajomoƑđ i kontakty w branǏy transportowej
X odpornoƑđ na stres
X znajomoƑđ obsųugi komputera i urzČdzeŷ biurowych

Firma oferuje:

X bardzo korzystne, stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia prowizyjnego
X duǏČ samodzielnoƑđ dziaųania
X atrakcyjne wyzwania zawodowe
X moǏliwoƑđ rozwoju zawodowego / szkolenia
X profesjonalne Ƒrodowisko pracy

Forma kontaktu:
Zainteresowanych prosimy o przesyųanie CV, listu motywacyjnego
wraz z referencjami na adres e-mail:

albinaf@folpak.auto.pl
do dnia 15.05.2011 r.
Tylko wybrani kandydaci zostanČ
zaproszeni na rozmowħ kwalifikacyjnČ

SĎdecka Izba Gospodarcza

33-300 Nowy SĎcz, ul. Wēgierska 188
tel. 18 449 08 45, fax 18 547 55 77

spedycja@folpak.auto.pl

www.folpak.auto.pl
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Tydzień w skrócie
Przedsięwzięcia roku
Miasteczko Galicyjskie i Galeria na Bursztynowym Szlaku w Nowym Sączu znalazły się wśród 10
inwestycji wyróżnionych w tegorocznej, XI edycji „Najlepsze przedsięwzięcia roku 2010 w Małopolsce
– Lider Małopolski”. W poniedziałek, 14 marca, w Urzędzie Miasta
Krakowa dyplomy odebrali dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” Antoni Malczak i dyrektor
Muzeum Okręgowego Robert Ślusarek. Ponadto przyznano specjalne
wyróżnienie dla Instytutu Studiów
Wschodnich za XX lat Forum Ekonomicznego w Krynicy, będącego najbardziej prestiżowym wydarzeniem
gospodarczym w Europie Środkowej
i Wschodniej.

Do Rożnowa tylko promem
W sierpniu zakończy się jedna
z największych inwestycji prowadzonych obecnie na drogach powiatowych – przebudowa trasy Witowice – Rożnów. Zanim będzie
można nią przejechać, mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu.
Od 1 kwietnia jedyną drogą dojazdową od drogi krajowej do Rożnowa będzie bowiem przeprawa promowa. – Rozmawiamy już
ze starostą brzeskim, aby godziny kursowania promu były dostosowane do potrzeb mieszkańców.
Rozmawialiśmy też z wykonawcami robót, aby jak najbardziej skrócić okres realizacji zadania i tym
samym czas utrudnień dla mieszkańców – mówi starosta nowosądecki Jan Golonka. Przebudowa rozpoczęła się w ubiegłym roku.
Obecnie trwają prace na mostach
w Witowicach Dolnych i Rożnowie.
Zadanie obejmuje między innymi: przebudowę drogi na długości
ponad 4 km, remont dwóch mostów, montaż barier energochłonnych, przebudowę przepustu i budowę chodników. Wartość prac to
ponad 11 mln zł.

Dokończenie na str. 5
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Tata, mama i Patryk
Z S Ą D U . To było jak bajka
– zbyt piękne, żeby mogło trwać
wiecznie. Ona, trochę zagubiona w wielkim Londynie, poznała
go i od razu dała się porwać jego
światu. Mieszkał w Stanach Zjednoczonych, tam miał dwa domy,
dobrze płatną pracę i znajomych.
Niestety, nie przewidziała, że z tej
znajomości może narodzić się ich
syn. Dziś przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu toczy się
proces o to, kto powinien wychowywać Patryka – matka czy
ojciec?

TATA
Pozew dwa lata temu złożył czterdziestoletni Kevin M.
twierdząc, że jego była partnerka, Klaudia B., bezprawnie wywiozła Patryka ze Stanów Zjednoczonych do Polski i nie godzi
się na spotkania ojca z synem.
Tymczasem on chce mieć wpływ
na wychowanie dziecka, patrzeć
jak rośnie i się rozwija.
Przed sądem zeznał, że Klaudię poznał w Londynie, gdzie
wówczas mieszkała. Próbował
dowieźć, że pracowała tam jako
pośrednik w agencji prostytutek, a gdy zrezygnowała z posady, ich związek zaczął się rozwijać i pojawiło się uczucie. Zaczęli
planować wspólne mieszkanie,
ślub, pojechali też razem z jego
przyjaciółmi i jej matką na Sylwestra do Meksyku. Tam właśnie
poczęli Patryka.
Klaudia dowiedziała się o ciąży, gdy na kilka dni przyjechała
do Polski. Kevin zapewnił jej poród w doskonałej klinice w Seattle i na dobre zaczął szykować ich
wspólne życie za Oceanem. Ona
miała wątpliwości – wolała, żeby
dziecko przyszło na świat w Polsce, blisko rodziny i przyjaciół.
W końcu jednak zgodziła się i poleciała do Kevina.
W czasie porodu wystąpiły
komplikacje. Chłopczyk urodził

się w ciężkim stanie i przez
pierwsze dni walczył o życie.
Ale udało się i w końcu rodzice
odebrali go ze szpitala.
Początkowo zamieszkali razem w jednym z domów Kevina.
Minęły trzy miesiące, w trakcie których para miała ustalić datę ślubu. Wtedy właśnie
Klaudia zapragnęła pokazać
dziecko swojej rodzinie w Polsce. Polecieli razem, bo przecież – jak twierdzi mężczyzna
– byli w zasadzie rodziną. Po
paru tygodniach ruszyli dalej,
na wczasy na Karaiby. Tam ich
drogi rozeszły się – Kevin wrócił do USA, a Klaudia z Patrykiem – do Polski.
Mężczyzna wierzył, że tak
jak obiecywała Klaudia, wkrótce wrócą do niego, ale ich pobyt
przedłużał się. W końcu kobieta
oznajmiła mu, że zostaje w Polsce na zawsze i nie chce dłużej
z nim żyć.
Kevin kilka razy odwiedzał
więc syna tutaj. Najpierw mógł
widywać się z nim sam. Później
tylko w towarzystwie Klaudii
i ochroniarza. Potem była partnerka całkowicie zabroniła mu
widywać się z Patrykiem. Zrozpaczony mężczyzna postanowił więc szukać sprawiedliwości
w sądzie i to właśnie wymiarowi
sprawiedliwości oddać w ręce los
swojego syna.

Kevin przekonał ją do porodu
w Stanach Zjednoczonych tłumacząc, że dzięki temu dziecko będzie mieć amerykański
paszport. Podobało jej się również, że tam będzie mogła rodzić
w nowoczesnej klinice. Zastrzegała jednak, że później wróci do kraju.
Wraz z jej przylotem do Seattle, stosunki Klaudii z Kevinem zaczęły się psuć. Gdy urodził się Patryk, mężczyzna miał
się nie interesować ani nim, ani
jego matką. Mimo że kobieta wielokrotnie go prosiła, nie zgadzał
się też na jej powrót. Ostatecznie, zgodził się na wspólny wylot
do Polski, a później zabrał ją i Patryka na Karaiby. To miało pomóc
parze naprawić ich relacje.
Według Klaudii pomogło, ale
nie na tyle, aby chciała razem
z Kevinem wychowywać dziecko. Chętnie przystała jednak na
to, żeby odwiedzał je w Polsce.
On sam początkowo też zgodził się na taki układ, ale szybko zmienił zdanie i zaczął grozić, że jeśli Klaudia nie wróci do
niego, odbierze jej syna. Dlatego postanowiła być przy spotkaniach mężczyzny z synem, a później znacznie je ograniczyć. Kevin
w odwecie zmniejszył więc kwoty płacone co miesiąc na syna
i wytoczył proces.

PAT R Y K
MAMA
Klaudia przedstawia przed
sądem sprawę inaczej. Znajomość z Kevinem uważa za dobrą
zabawę i przelotny romans, którego przypadkowym, nieplanowanym owocem jest Patryk. Gdy
dowiedziała się, że w Meksyku
zaszła w ciążę, od razu postanowiła, że urodzi dziecko w Polsce
i sama je wychowa. Nie chciała na dobre wiązać się z mężczyzną, który według niej był
alkoholikiem.

Chłopiec ma dzisiaj trzy i pół
roku. Jest wesołym, pogodnym i ufnym dzieckiem. Kocha mamę, babcię, z którymi
mieszka, oraz tatę, którego tak
rzadko teraz widuje. Nie rozumie dlaczego rodzice ze sobą nie
rozmawiają, a mama czasami
płacze, myśląc, że nikt tego nie
widzi. Nie wie też, że o to, jak
potoczą się jego losy, od dwóch
lat toczy się walka, którą rozstrzygnie sąd.
(TASS)

PA S J E . Może już niedługo w lasach
naszego regionu będziemy mogli zobaczyć partyzantów, którzy z pasją opowiedzą zainteresowanym o czasach II
wojny? Powstaje Grupa Rekonstrukcji Historycznych, która chce wiernie odtwarzać dzieje partyzantki z okolic Limanowej.
Impuls wyszedł od Andrzeja Biedy.
Od czasów szkoły podstawowej marzył o prawdziwej „zabawie w żołnierzy”. Gdy na limanowskim forum
przeczytał, że ktoś interesuje się badaniem czasów II wojny światowej,
zainicjował rozmowę. Tym pasjonatem okazał się Janusz Jurowicz. Podczas pierwszego spotkania zrodził się
pomysł stworzenia grupy, która podjęłaby temat rekonstrukcji historycznych. Potem na forum zaproponowali spotkanie tym, którzy interesują się
historią i militariami. Przyszły trzy
osoby. Ale to już było coś.
W tej chwili grupa liczy kilka osób,
skład ciągle się zmienia, bo pojawiają się nowe twarze.
– Na razie chcemy zgromadzić
niezbędne umundurowanie, uzbrojenie. Niebawem planujemy pierwsze wyjście w teren i ćwiczenie
musztry – wyjaśnia Andrzej Bieda.

I N W E S T YC J E . 6 mln zł przeznaczy sejmik wojewódzki na odbudowę zniszczonej przez osuwisko drogi
w Kurowie. Nowelizację do budżetu ma przyjąć podczas sesji 28 marca, tymczasem już we wtorek Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił
przetarg w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” na tę inwestycję.
Informację o działaniach samorządu
wojewódzkiego w sprawie zniszczonej drogi przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej radny
sejmiku województwa małopolskiego Zygmunt Berdychowski (PO).
Wypunktował przy tym wszystkie działania władz wojewódzkich,
jakie zostały podjęte od powodzi,
w wyniku której uaktywniło się
tam osuwisko. Była to odpowiedź
na list posła Arkadiusza Mularczyka (PiS) do marszałka województwa

A

TWOJA
REKLAMA
w „Dobrym
Tygodniku Sądeckim”

Dobry
pomysł!
Zadzwoń:
18 544 64 41
18 544 64 40
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FOT. JOMB

Partyzanci wyruszają do lasu

Na spotkaniach grupa m.in. wymienia się zdobytą wiedzą historyczną
Ich poszukiwania nie koncentrują
się tylko na zewnętrznym wizerunku. Rozmawiają ze starszymi osobami, zbierają relacje, weryfikują je
w oparciu o dostępne materiały historyczne, przeglądają dokumenty,
choćby mapy i raporty.
– Tu nie chodzi o to, żeby sobie
pobiegać po lesie z bronią. Podstawą jest rzetelna wiedza. Chcemy

odtwarzać wydarzenia, które miały miejsca w historii naszego regionu – tłumaczą bracia Sławomir
i Krzysztof Szubrytowie, których
zainteresowanie tematem wzięło
się z opowieści dziadka, który walczył w AK.
Jeden z działaczy powstającej grupy – Przemek jest członkiem Środowiska Lwowskiego AK

z siedzibą w Krakowie, a obecnie
zbiera materiały do pracy magisterskiej związanej z regionem.
Pomysł idzie dalej. Może udałoby się organizować pokazy historii
na żywo? Dla uczniów spotkanie
w lesie grupy partyzanckiej w odpowiednim umundurowaniu, opowiadającej o tym, co działo się na
stokach np. Mogielicy, byłoby najlepszą lekcją historii. Marzy się im
odtworzenie partyzanckiego obozu. Swoją pasję chcą też połączyć
z aktywnym poszukiwaniem „pozostałości z II wojny światowej”.
Doświadczenie w tej kwestii ma
Janusz Jurowicz, który zajmował
się poszukiwaniem szczątków radzieckiego Lisunowa Li–2 zestrzelonego w nocy z 22 na 23 grudnia
1944 r. w Michalczowej koło Czchowa. Obecnie próbują ustalić miejsce
upadku słynnego IŁ–2, który rozbił się, jak podają naoczni świadkowie, w okolicach Młynnego podczas ataku na limanowską rafinerię
i stację kolejową. Jeden z lotników

poległ od ran i został pochowany na
miejscowym cmentarzu. Mają zamiar podjąć ten trop.
Ich zamiarem jest również stworzenie oddziału nawiązującego do
czasów działalności legionów Józefa Piłsudskiego, tym bardziej, że
okolice Limanowej to przecież region wielkiej bitwy z czasów I wojny
światowej. Na to niestety niezbędne
są fundusze. Hobby nie należy bowiem do najtańszych. Środki potrzebne są choćby na zakup umundurowania i replik uzbrojenia.
Nie ma w grupie barier wiekowych – najmłodszy uczestnik ma 19
lat, najstarszy – prawie 40.
– Pasja jest jedna, każdy może się
włączyć. To po prostu świetna forma spędzania wolnego czasu i poznawania historii – przekonuje Janusz Jurowicz.
Zainteresowani mogą znaleźć
więcej informacji na limanowskim
forum, lub kontaktując się mailowo z grupą: grhlimanowa@wp.pl
(JOMB)

Gdyby poseł porozmawiał z radnym
małopolskiego, w którym to piśmie
apeluje o natychmiastowe zajęcie
się sprawą drogi w Kurowie i zapewnienie bezpiecznego tam dojazdu mieszkańcom. Na razie korzystają oni z ciągle nielegalnego
przejazdu technicznego, wykonanego na zlecenie wójta Chełmca
Bernarda Stawiarskiego.
– Gdyby poseł Mularczyk zechciał porozmawiać z radnym wojewódzkim Andrzejem Romankiem
(PiS), wiedziałby o nowelizacji
w budżecie zapowiedzianej już
końcem lutego – mówi Zygmunt
Berdychowski. Zgodnie z nią na
odbudowę drogi nr 975 i zabezpieczenie osuwiska samorząd przeznaczy 6 mln zł.
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– Znacznie bardziej racjonalne ze strony pana posła byłoby nie
bawienie się w listonosza i chodzenie z listami, tylko kontakt
z własnym radnym – komentował Berdychowski, informując jedocześnie, że w ciągu czterech tygodni powinien rozstrzygnąć się
przetarg. Nie potrafił jednak podać, kiedy inwestycja mogłaby się
zakończyć i jakie będą rzeczywiste
koszty odbudowy drogi w Kurowie oraz jak będzie przebiegać jej
realizacja. – Najprawdopodobniej
zostanie tam wykonana estakada
– mówił. O tym ma jednak zdecydować wykonawca.
Rozpoczęcie budowy będzie możliwe dopiero, gdy

Wojewódzki Zarząd Dróg otrzyma od samorządu gminy Chełmiec, która w tym momencie
zarządza drogą, dokumentację,
na podstawie której nastąpiła dotychczasowa rekonstrukcja
zniszczonego odcinka. – Dopóki
nie ma tych dokumentów, trudno oczekiwać od WZD przejęcia odpowiedzialności za drogę – wyjaśniał Berdychowski,
a obecny również na konferencji
poseł Andrzej Czerwiński wyraził jednocześnie uznanie dla wójta
Stawiarskiego, który zdecydował
się na prowizoryczne zabezpieczenie drogi. – Wójt działał pod
presją mieszkańców. Ich sprawy musi rozwiązywać. Czasem

trzeba posunąć się do rozwiązań doraźnych, nie zawsze osadzonych na stabilnych zasadach
prawnych, na co jednak szczebel
wojewódzki nie może sobie pozwolić – stwierdził Czerwiński.
– Mówienie, że wszystko jest
w porządku, kiedy od zerwania drogi niebawem minie rok,
to kpienie z ludzi – komentuje
konferencję poseł Arkadiusz Mularczyk. Apel do marszałka Marka Sowy wystosował na prośbę
mieszkańców i firm przewozowych. – Kierowcy busów, PKS,
nie mogą ryzykować i jeździć po
tej drodze, muszą więc nadkładać 20 km – zauważa.
(G)

Tydzień w skrócie
Dokończenie ze str. 4

Fałszywy policjant
45–letni mieszkaniec Frycowej,
podając się za policjanta, podszedł
do 40–letniego sądeczanina, uderzył go i przeszukał jego kieszenie,
a następnie skradł telefon komórkowy oraz dokumenty. Zdarzenie, które miało miejsce tydzień temu (10
marca), wieczorem przy ul. Wigury w Nowym Sączu, widział prawdziwy funkcjonariusz. W tym czasie był
poza służbą. Natychmiast zareagował. Sprawca rozboju trafił do izby
zatrzymań. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci: poręczenia majątkowego, dozoru
policji oraz zakazu opuszczania kraju. Skradzione mienie odzyskano.

Dowództwo Okręgu
Strzeleckiego w Nowym Sączu
Podczas V Rocznej Ogólnopolskiej Odprawy Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” z kadrą dowódczą jednostek
strzeleckich w Warszawie powołano
nowe struktury terenowe związku.
Powstały cztery okręgi, przy czym
decyzją władz strzeleckich Nowy
Sącz został wyznaczony na Komendę Okręgu Śląsko–Małopolskiego. Komendantem Okręgu został
inspektor Sławomir Szczerkowski
– zastępca dowódcy ds. szkolenia
w nowosądeckiej jednostce. Warto przypomnieć, że w Nowym Sączu
znajduje się również Wydział Szkolenia Komendy Głównej, w którym
zatwierdzane są wszystkie szkolenia
strzeleckie na terenie Polski.

Darmowe porady prawne
Czujesz się zagubiony w gąszczu często zmieniających się i niejasnych przepisów? Przyjdź do
nas – tak Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zachęca do korzystania z usług powstałego właśnie Limanowskiego
Centrum Poradnictwa Prawnego

Dokończenie na str. 6
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Co robi z człowiekiem
ataksja

Tydzień w skrócie
Dokończenie ze str. 5
i Obywatelskiego, które w okresie
od kwietnia 2011 do stycznia 2014
będzie udzielać bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich pełnoletnim mieszkańcom powiatu limanowskiego. 10 marca SUTW
podpisał w tej sprawie porozumienie ze Starostwem Powiatowym
w Limanowej.

Golonka zrezygnował
Starosta nowosądecki Jan Golonka podjął decyzję, że podczas
najbliższego posiedzenia Konwentu
Starostów Województwa Małopolskiego nie będzie startował w wyborach na nową kadencję. Przez
ostatnie sześć lat był przewodniczącym Konwentu. – Moja nieobecność we władzach Konwentu
nie oznacza, że interesy powiatu nowosądeckiego i naszego regionu zostaną zaniedbane – mówi
Golonka i dodaje: – Teraz czas
na młodszych. Starosta nie będzie także kandydował do Zarządu
Związku Powiatów Polskich, gdzie
przez sześć lat piastował funkcję
członka Zarządu.

Rzeczniczka sądeckiej PO
Agata Król–Mirek, od roku
w strukturach Platformy Obywatelskiej, radna powiatu nowosądeckiego, dyrektor Publicznego Gimnazjum
im. prof. dra Józefa Dietla w Krynicy–
Zdroju, została rzecznikiem prasowym sądeckiej PO na czas kampanii
wyborczej. – Wyprzedzając państwa
pytanie, od razu mówię, że tę funkcję będę pełnić społecznie. Nikt mi
za to nie zapłaci – zwróciła się do
dziennikarzy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w biurze
posła Andrzeja Czerwińskiego. Dodała także, że niegdyś sama stała po
ich stronie – była bowiem korespondentką radia Echo w Krynicy–Zdroju.
– Znam potrzeby środowiska, więc
myślę, że tym łatwiej będzie mi się
pracowało w roli rzecznika – powiedziała Król–Mirek.

R

E

K

L

A

M

Z D R OW I E . W każde wypowiadane zdanie Włodzimierz Kmak
z Kamionki Wielkiej musi włożyć bardzo wiele wysiłku. Jeszcze
więcej wysiłku potrzeba, gdy 53–
latek chce wstać lub przejść parę
kroków. Wie, że nigdy nie będzie
tak sprawny jak kiedyś i że na
ataksję rdzeniowo–móżdżkową,
chorobę, z którą pan Włodzimierz
zmaga się od trzech lat, nikt jeszcze nie wymyślił lekarstwa.
– To choroba postępująca i im
dłużej będę żył, tym będę gorszy i mniej sprawny. W końcu
będę w stanie tylko leżeć, a lekarze nie będą mogli zrobić nic,
żeby mi pomóc – mówi z trudem pan Włodzimierz.
Pierwsze objawy choroby zaobserwował u siebie trzy lata
temu. To wtedy zaczęły się zawroty głowy, problemy z utrzymaniem równowagi i chwilowe niedowłady nóg. Lekarze
długo nie wiedzieli, co może
być ich przyczyną. Mówili, że
to kręgosłup, ale proponowane
przez nich leczenie nie przynosiło skutku. Przeciwnie – stan
Włodzimierza Kmaka pogarszał się. Dopiero po roku stwierdzili, że to niezwykle rzadka
choroba genetyczna – ataksja
rdzeniowo–móżdżkowa.
Niestety, dziś medycyna wie
o niej tyle, ile wiedzy dać mogą
obserwacje dotkniętych nią pacjentów. Uaktywnia się u dzieci
i dorosłych, gdy wrodzony błąd
genetyczny doprowadza w końcu do zwyrodnień układu nerwowego. Wtedy zaczyna pogarszać się wzrok, powoli zanika
czucie w kończynach, zdolność
mowy, czy utrzymania równowagi. Później pojawiają się
także problemy z przełykaniem,

Chcesz pomóc
panu Włodzimierzowi?
Możesz zrobić to, kontaktując
się z naszą redakcją pod
nr tel. 18 544 64 40,
18 544 64 41 lub adresem
e-mail: redakcja@dts24.pl

oddychaniem i innymi funkcjami życiowymi. Najczęściej jednak chorzy nie tracą sprawności
umysłu, są więc w pełni świadomi tego, co dzieje się z ich ciałem. I choć chcą zahamować ten
straszny proces, po kilku latach
umierają, a medycyna może najwyżej ulżyć im w cierpieniu.
Diagnoza całkowicie zmieniła życie pana Włodzimierza
i jego rodziny. Mężczyzna musiał zrezygnować z pracy i pogodzić się z tym, że w wielu czynnościach potrzebna mu

jest pomoc bliskich, a jego świat
zaczął się coraz bardziej ograniczać do czterech ścian domu
i przychodni rehabilitacyjnej.
– Rehabilitacja jest potrzebna, żeby moje mięśnie były silne
i żebym potrafił sobie radzić na
co dzień. Teraz mam się uczyć,
jak wstawać, gdy upadnę. Do
tego raz na rok jeżdżę na badania
do kliniki. Ale tam tylko sprawdzają, jak ataksja postępuje, a na
korytarzach i szpitalnych salach
widzę wtedy innych chorych.
Jeżdżą na wózkach albo leżą jak
rośliny, a lekarze obserwują ich
jak króliki doświadczalne. Mnie
też to czeka – zawiesza głos pan
Włodzimierz.
Dziś jednak jest szansa, że
chorobę udało się choć na chwilę zatrzymać. Prawdopodobnie
to również zasługa ziół, które
regularnie przyjmuje.
– Lekarze zalecają chorym
na ataksję przyjmowanie witaminy E i koenzymu Q10, ale
u męża nie było żadnych efektów. Dopiero wraz z rozpoczęciem terapii ziołami zauważyliśmy, że choroba jakby zwolniła
i to do tego stopnia, że lekarze sami się dziwią. Mówią, że
gdyby nie to, mąż jeździłby już
na wózku – tłumaczy pani Irena, żona Włodzimierza Kmaka.
Niestety, terapia ziołami jest
bardzo kosztowna. Z rodzinnego budżetu pochłania nawet 600
zł miesięcznie, czyli tyle ile wynosi renta pana Włodzimierza.
Tymczasem mężczyzna jest jedynym członkiem rodziny, który ma stały dochód.
– Jest ciężko, ale trzeba walczyć i mieć nadzieję. Najgorsze,
co można zrobić, to się poddać
– mówi pani Irena.

Pas startowy
dla biznesmenów
I N W E S T YC J E . – Do momentu wybudowania lotniska w Starym Sączu powinniśmy zadbać o to, aby w nasz region mogli
przybywać biznesmeni – mówi starosta nowosądecki Jan Golonka, informując
o planach uruchomienia specjalnego pasa
dla małych samolotów na lotnisku w Łososinie Dolnej.
Na ten temat rozmawiał w piątek (11
marca) na roboczym spotkaniu w Urzędzie Gminy Łososina Dolna z wójtem
Stanisławem Golonką, przedstawicielami Aeroklubu Podhalańskiego i Adamem Czerwiński, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg.
– Wielu biznesmenów ma swoje
małe samoloty. Możliwość dotarcia na
Sądecczyznę drogą powietrzną byłaby
dla nich bardzo ważna przede wszystkim z powodu krótkiego czasu podróży.
Dlatego właśnie chcemy doprowadzić
do tego, aby na lotnisku w Łososinie
mogły lądować i startować małe maszyny – mówi starosta.
Aby tak się jednak stało, teren lotniska musi przejść modernizację. Na razie
wszystko znajduje się w sferze planów,
ale nie jest wykluczone, że niebawem zacznie się kompletowanie dokumentacji.
– Wszyscy uważamy, że budowa lotniska w Starym Sączu jest potrzebna
– dodaje Jan Golonka. – Jednak przygotowanie tej inwestycji zajmie wiele lat.
Tymczasem można sprawić, aby biznesmeni mogli korzystać z dogodnego
połączenia. Tym samym, na teren powiatu przybywałoby znacznie więcej
osób, a nasi biznesmeni mieliby komfort lotów swoimi samolotami na przykład do Warszawy czy na Wybrzeże.
– Z lotniska w Łososinie mogłyby
startować samoloty o zasięgu do dwóch
tysięcy kilometrów – mówi Andrzej Sarata, prezes Aeroklubu Podhalańskiego.
– Można by więc było stąd dolecieć nie
tylko do każdego miejsca w Polsce, ale
też do wielu w Europie. Ten projekt ma
szansę na realizację w krótkim czasie.
Mamy infrastrukturę, gmina jest właścicielem terenu. Konieczna jest jedynie
modernizacja pasa startowego.

MARIA REUTER

Oprac. (G)

A

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA
GABINETY
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny,
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny,
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieciħcy,
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

„ Z D R O W I E ‘’
33-300 Nowy SČcz,
ul. _niadeckich 4
tel. 18 443 81 58,
fax 18 440 89 58

PRACOWNIE
f
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
f
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA
(leczenie krħgosųupa i stawów)
f
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczyŷ,
plam, przebarwieŷ, znamion, kurzajek, zmarszczek)
f
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nadǏerki, naczynia
f
ANALITYKA OGÓLNA

Przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(niektóre procedury refundowane przez NFZ)

Ekspresowa

POCZTA
ODLICZ
ROWEROWA PODATKI
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

RAZEM
Z BIUREM

SUKURS
ul. Batorego 51/25
33–300 Nowy Sącz
tel. 18 542 66 66
fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl
www.biurosukurs.pl
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Rozrywka

19–latka trafiła do grupy po castingu,
jaki bracia Łukasz i Paweł Golcowie
przeprowadzali w swojej rodzinnej
Milówce. Na przesłuchania pojechała, bo namówili ją wujek i tata. Po zaśpiewaniu piosenki „Crazy” dostała
kawałek sernika, co było znakiem, że
dostaje się do programu.
W sobotniej „Bitwie na głosy” ekipa Golców wykonała piosenkę „Satisfaction” Rolling Stonesów. Ich występ
jeden z jurorów Wojciech Jagielski
ocenił krótko: „Mi szczena opadła”.
– Atmosfera była super. Trema
minęła po pierwszej próbie generalnej. Na żywo daliśmy z siebie sto
procent, to była prawdziwa energia.
Kompletnie nie czuliśmy, że oglądają
nas miliony widzów – opowiada DTS
o swoich wrażeniach Sylwia.

M U Z Y K A . Wkrótce ukaże się płyta, na której będzie można posłuchać niesamowitego klawiszowca pochodzącego z podlimanowskiej
Przyszowej.
Marcin Młynarczyk pracuje jako architekt, ale jego pasją jest też gra na
instrumentach klawiszowych. Choć
oba zajęcia są czasochłonne, udaje mu
się je połączyć, a nawet znaleźć w nich
cechy wspólne.
– Muzyka i architektura się dopełniają, w obu dziedzinach używa się nawet tych samych pojęć,
np. kompozycja, akcent, dominanta – przekonuje.
Zaczynał od szkolnego zespołu Konsonans prowadzonego przez
Leszka Mordarskiego, później w czasie studiów realizował pasję w Blues
Obsession. Teraz ma własny zespół
YODA, z którym niedawno nagrywał
muzykę do filmu dokumentalnego
z gościnnym występem poety Marcina Świetlickiego. Oprócz tego gra
w zespole Gienka Loski (Gienek Loska Band) – białoruskiego wokalisty
znanego z występu w „Mam talent”

Dziewczyna ze Żmiącej walczy na głosy
Teraz zespół bardzo intensywnie
pracuje, przygotowując kolejną piosenkę na najbliższą sobotę. Czy Sylwia
zaśpiewa tym razem solówkę?
– Jeszcze nie wiem, nie mogę też
zdradzać, jaką piosnkę przygotowujemy, ale bardzo chciałabym zaśpiewać swój kawałek.
Sylwia Zelek ma 19 lat, mieszka
w Żmiącej, uczy się w czwartej klasie Technikum Hotelarskiego przy ZS
nr 1 w Limanowej. W tym roku zdaje maturę.
– Córka stara się łączyć śpiew
z nauką. Teraz zalicza sprawdziany wcześniej, a nauczyciele są dla
niej naprawdę wyrozumiali. Zwłaszcza ten tydzień jest trudny, bo próby
odbywają się w Bielsku i praktycznie cały czas Sylwii nie ma. Kosztuje
ją to mnóstwo pracy i energii, ale też
widzę, że im więcej ma obowiązków,

tym więcej daje z siebie – przyznaje
mama Grażyna Zelek.
Sylwia na poważnie zajmuje się
muzyką od sześciu lat. Teraz uczy się
śpiewu klasycznego w Nowym Sączu.
Bardzo lubi piosenki liryczne. Jej marzeniem jest dostanie się do Akademii
Muzycznej w Katowicach na Wydział
Wokalistyki Jazzowej.
Przygotowania do sobotniego programu są bardzo intensywne. Choć
w krótkim telewizyjnym występie
może tego nie widać, grupa musi
opracować utwór nie tylko wokalnie, ale też choreograficznie. To ciężka praca w krótkim czasie.
W ostatnim programie uznanie telewidzów zdobył zespół Haliny Mlynkowej, to dało tej grupie gwarancję,
że nie odpadnie w trzecim odcinku programu. A na Sylwię i ekipę
Golców będzie można zobaczyć już

Sobotni występ ekipy braci Golców

FOT. JULIAMII.BLOG.ONET.PL

w najbliższą sobotę 19 marca w TVP2
o godz. 20. Dziewczyna ze Żmiącej
liczy na sms–owe głosy czytelników

DTS, bowiem to telewidzowie zdecydują, które grupy wystąpią w kolejnych odcinkach widowiska. (JOMB)

Korki z klawiszowcem z Przyszowej

FOT. TOMASZ STOKOWSKI.

M U Z Y K A . W sobotniej „Bitwie na
głosy” – muzycznym widowisku na
żywo emitowanym w TVP2 – w zespole braci Golców wystąpiła Sylwia
Zelek ze Żmiącej.

Czarne Korki, czyli od lewej: Marcin Młynarczyk, Małgorzata „Tekla”
Tekiel, Piotr Grząślewicz, Artur Malik, Szymon Goldberg
oraz w grupie Czarne Korki. Płyta tej
ostatniej ukaże się już 28 marca.
– To mieszanka styli, wszyscy
wywodzimy się z różnych środowisk muzycznych, dlatego na płycie na pewno nie zabraknie elementów rocka, bluesa, reggae. Całość
spajają teksty Michała Zabłockiego,
jedne mocno poetyckie i traktujące

o poważnych sprawach, inne zabawne z przymrużeniem oka. Myślę, że całe to połączenie daje zbiór
piosenek, które w swojej różnorodności czynią płytę ciekawą – charakteryzuje nagrania Marcin.
Czarne Korki to świeży, choć złożony z doświadczonych muzyków,
zespół. Marcin trafił do niego dzięki

koledze, Arturowi Malikowi – perkusiście, który grał choćby z Justyną Steczkowską, czy w zespołach
Lombard i Chłopcy z Placu Broni.
– Artur zadzwonił do mnie, proponując mi udział w nowym projekcie
artystycznym Michała Zabłockiego, który jest producentem, a także autorem tekstów na płycie Czarnych Korków, oczywiście propozycje
przyjąłem bez wahania – wspomina.
Materiał zarejestrowali bardzo
szybko, a muzycy stali się po prostu świetnymi kumplami. Na płycie
„la la la” znalazło się dziesięć utworów, w tym promująca projekt piosenka „Egoiści”.
– Ważną osobą, bez której nie
byłoby płyty, a może także zespołu
Czarne Korki, był Mateusz Nagórski,
warszawski bard, wykonujący muzykę poetycką przy akompaniamencie gitary. Utwory, które grupa wzięła na warsztat, w większości były
jego kompozycjami – dodaje Marcin.

Sam Marcin Młynarczyk określany jest mianem „niesamowitego klawiszowca”, którego solówki zapierają dech w piersiach.
Czarne Korki już planują kalendarz
koncertowy. Debiutancki koncert
będzie miał miejsce 2 kwietnia w klubie Alchemia na krakowskim Kazimierzu. Na razie nie ma przewidzianego występu w naszym regionie.
– Bardzo chciałbym zagrać gdzieś
w rodzinnych stronach, mam nadzieje, że znajdą się miejsca na Sądecczyźnie, gdzie będziemy mogli się
zaprezentować, my jesteśmy chętni i gotowi – zapewnia klawiszowiec
z Przyszowej.
(JOMB)

R

E

K

L

A

M

A

PIELGRZYMKI
tel. 507 142 331
zapraszamy

Ziemia Œwiêta
J o r d a n i a , E g i p t 8,10 dni
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„ELA-MED” s.c. Kin-Czopek-Mrozowski

BROJLERY
»ODCHOWANE«
ZAPISY NA KWIECIEN, MAJ
FERMA DROBIU
TEL. 18 443 08 46
KOM. 600 991 994
503 192 287

ELA
„Apteka NA WESTERPLATTE”
ul.Batalionów Chłopskich 33
33-300 Nowy Sącz
tel.18 533 -15 - 88

MED

U NAS TANIO - SPRAWDŹ !!!
otwarte - 8.00 - 20.00
sob. - 8.00 - 15.00

LEKI – pełny asortyment, gotowe i recepturowe

MASZ DLA NAS
CIEKAWĄ INFORMACJĘ
„Apteka przy Armii Krajowej”
ul. Armii Krajowej 15
33-300 Nowy Sącz
tel.18 449 - 17 - 11

• suplementy • homeopatyczne • essentiale forte = 23,99 • magnez z witaminą B6 a 50 tabl. = 3,75

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

Sanktuaria
M a r y j n e 7,10 dni
Fatima, Lourdes...

W³ochy

6,8 dni

R z y m , Wa t y k a n . . .
Meksyk

G u a d e l u p e 10,16 dni
G r e c j a , Tu r c j a
Afryka
Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe

PUNKT KONTAKTOWY:
tel. 507 142 331
NOWY S¥CZ, pl. Kolegiacki 2
www.pielgrzymki.tarnow.pl
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Ludzie

W Nowym Sączu
nie ma polityki
PA S J E . Dzień zaczyna od włączenia radia. Wczesnym rankiem Tok FM,
o 8.02 obowiązkowo „Kontrwywiad”
Konrada Piaseckiego w RMF FM, 8.15
– Monika Olejnik w Radiu Zet, później
szkoła, a po wyjściu z niej znów zanurza się w świat mediów i polityki:
analizuje dzienniki i wieczorne informacje w telewizji. Michał Olech traktuje swoją pasję bardzo serio, dlatego
poświęca jej każdą wolną chwilę.
– Jeśli ktoś poważnie myśli o polityce, musi dobrze poznać mechanizmy jej działania. Albo się znam
na polityce, albo opieram się – jak
większość społeczeństwa – tylko na tym, co usłyszę w telewizji
– mówi Michał. Ma dopiero 18 lat.
Nie uczestniczył jeszcze w żadnych
wyborach, ale umiejętnie analizuje
ich wyniki, opisuje debaty, przebieg
kampanii na portalu www.kampanianazywo.pl Tomasza Machały,
jako korespondent z Nowego Sącza.
– Ostatnio więcej piszę jednak
na tematy ogólnopolskie, bo ludzi
np. z Krakowa nie interesuje, co
dzieje się w Radzie Miasta Nowego
Sącza. Zresztą Nowy Sącz to małe
miasto – tu polityki praktycznie
nie ma, albo jest jej naprawdę niewiele – twierdzi Michał.
Nie trzeba przeprowadzać sondaży, by przekonać się, że w tym
okręgu poparcie ma jedna partia.
– Ale jesienne wybory samorządowe pokazały, że Platforma
Obywatelska ma tu trochę wyższe niż ostatnio notowania. Właściwie PO poprawiła swój wynik
w ostatnich wyborach samorządowych, ale wybory prezydenckie
wygrał kandydat kojarzony z PiS.
W czasie wyborów parlamentarnych będzie ostre starcie – zapowiada Olech.
Polityką zaraził się ponad dwa
lata temu, tuż przed rozpoczęciem
nauki w I LO. Przyznaje, że jego rówieśnicy też nie są na te sprawy
obojętni. – Większość jednak działa w partiach i jak z nimi rozmawiam, to o polityce wiedzą praktycznie tyle, co zobaczą i usłyszą
w telewizji. W sprawie katastrofy smoleńskiej są prawdziwymi
ekspertami, ale jeśli przyjdzie im
wypowiedzieć się na temat zmian
w systemie emerytalnym, niewiele

mają do powiedzenia. A polityka to przecież i budżet, i sondaże,
i – o czym mało się mówi – polityka wewnątrzpartyjna, która najczęściej nijak się ma do tej prezentowanej szerokiej opinii publicznej
– dodaje Olech.
18–latek wiedzę czerpie z mediów i spotkań z politykami, chodzi
na każde możliwe debaty i wiece,
organizowane w mieście. Kilka dni
temu był na pokazie filmu „Mgła”.
Ostatnio uczestniczył też w spotkaniu z Januszem Palikotem.
– Mądry człowiek, choć showman – mówi o polityku Michał
Olech. – To duży błąd z jego strony, że opuścił szeregi PO. Był w niej
wpływowym posłem, a teraz sondaże dają mu 1–2 procent poparcia.
Interesująca osobowość, ma swoje
zdanie, ale skazał się na polityczną
śmierć – analizuje.
Michał zaczyna dzień od włączenia radia. Wczesnym rankiem
Tok FM, o 8.02 obowiązkowo
„Kontrwywiad” Konrada Piaseckiego w RMF FM, 8.15 – Monika
Olejnik w Radiu Zet, później szkoła, a po wyjściu z niej znów zanurza się w świat mediów i polityki.
– Wiem, że gazety powinno
czytać się rano, ale mam szkołę i nie jestem w stanie. Zaległości nadrabiam po południu. Czytam „Wyborczą”, „Krakowską”,
„Rzeczpospolitą”, „Dziennik Gazeta Prawna”, bo większość z nich
prezentuje poglądy którejś partii.
Staram się opisać rzeczywistość.
Chcąc zachować obiektywizm,
analizuję relacje wszystkich stron
– mówi.
Codziennie wydaje więc 10 zł
na dzienniki, a z tygodników dokupuje jeszcze „Wprost”, „Politykę”, „Newsweek”, „Uważam Rze”
oraz „Gazetę Polską”.
– To baza, bez której ktoś, kto
poważnie myśli o polityce, nie
może się obejść – mówi 18–latek, przyznając, że jego pasja, po
studiach politologicznych, pewnie
przerodzi się w zawód. Póki co poświęca jej tyle czasu, że niewiele go
zostaje na naukę. Specjalnie się tym
jednak nie martwi. – Wolę czytać
gazety, niż uczyć się przedmiotów,
o których za dwa lata pewnie nie
będę już w ogóle myślał.
(KG)

Michał Olech codziennie wydaje 10 zł na dzienniki, a w tygodniu
dokupuje jeszcze „Wprost”, „Politykę”, „Newsweek”, „Uważam
Rze” oraz „Gazetę Polską” FOT. (KG)

Niczym niepodrabiana uroda

Ewa Żelasko (w środku) na casting przyszła z mamą i siostrą bliźniaczką

Olena Horlay zachwyciła jury
M I S S P O LO N I A . – Dziewczyny, które tu przyszły nie są puste, a odważne. Bo trzeba mieć odwagę, by poddać się ocenie innych
osób – przekonywała nas w sobotę podczas castingu, mającego wyłonić kandydatki do tytułu Miss Polonia
Ziemi Sądeckiej, jedna z uczestniczek Kaja Smoleń. Uczennica sądeckiego Ekonoma znalazła się wśród
15 wstępnie wybranych do konkursu dziewcząt.
Wstępnie, bo przed pannami jeszcze
decydujący pokaz w strojach kąpielowych – już bez udziału widowni. Po nim jury zdecyduje, czy jest
potrzeba organizowania powtórnego castingu, czy też wszystkie
z dziewcząt przejdą do finału, który odbędzie się 7 maja w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.
– Jestem zbudowany poziomem
castingu – mówił po pół godzinie
od jego rozpoczęcia Zygmunt Fura
z krakowskiej agencji Rores Models,
który zasiadł w jury obok Joanny
Durlak, głównej organizatorki zabawy, Marty Jakubowskiej, dyrektor MOK w Nowym Sączu, i Jerzego
Ptaka, właściciela komisu samochodowego. – Sądeckie dziewczęta reprezentują klasę: osobowość i piękno. Zachowują się naturalnie i mają
niepodrabianą niczym urodę.
Jury wybrało spośród 37 uczestniczek castingu 15 ich zdaniem najpiękniejszych i z charakterem.
– Bo w wyborze dziewcząt kierujemy się nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale i tym, co sobą reprezentują, jakie mają pasje, jak się
wypowiadają – dodaje Joanna Durlak, która sama przed laty wywalczyła tytuł Miss Polonia Ziemi Sądeckiej.
Niemniej pewne kryteria związane z wyglądem są. – Sądziłam, że
niskie dziewczyny też mają szansę
zaistnieć w takim konkursie. Tymczasem na scenie dowiedziałam
się, że mam 5 cm wzrostu za mało
– mówi studentka PWSZ w Nowym
Sączu Katarzyna Wierny, 160 cm
wzrostu. Na swoim koncie ma kilka

Kaja Smoleń z mamą

ZDJĘCIA: (KG)

sesji fotograficznych. – Chciałam
pokazać zdjęcia jury, ale nawet nie
spojrzeli. To chyba tyle na dzisiaj
– skwitowała.
Jury wyraźnie zachwyciło się
jedną z kandydatek, której udział
w konkursie stoi jednak pod znakiem zapytania. Olena Horlay, piękna, zgrabna, wygadana, studiuje
w WSB–NLU. Jest Ukrainką i kłopot w tym, że nie ma obywatelstwa
polskiego, a jedynie kartę pobytu.
– Prawdopodobnie będzie mogła powalczyć o tytuł Miss Polonia Ziemi
Sądeckiej, ale nic więcej – informuje
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Joanna Durlak i podaje pozostałe wytypowane podczas castingu osoby:
Natalia Stanuch –Nowy Sącz; Magdalena Pietrzyk – Nowy Sącz; Marcela Chmielowska – Nowy Sącz; Kamila
Tymbarska – Nowy Sącz; Klaudyna Krzysiowska – Brzezna; Anna
Jurczak – Nowy Sącz; Ewa Żelasko
– Nowy Sącz; Justyna Kutyba – Nowy
Sącz; Kaja Smoleń – Stadła; Gabriela Tajak – Strzeszyn; Wioletta Gołębiowska – Stary Sącz; Wioletta Bieryt – Gaboń; Marta Chochorowska
– Chochorowice; Katarzyna Lechowicz – Nowy Sącz.
(KG)

A

Maųopolski OƑrodek Ruchu Drogowego w Nowym SČczu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy SČcz
www.mord.pl
Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99
ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA:
j kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe,
kwalifikacja wstħpna, uzupeųniajČca, przyspieszona/,
j kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy taksówkČ,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
j kierowców przewoǏČcych towary niebezpieczne /ADR/,
j szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI% BADANIA:
j kierowców /badania wstħpne i kontrolne/,
j operatorów suwnic,
j operatorów sprzħtu ciħǏkiego,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓBPRACY!
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Ludzie

Eskimosi i Apacze
Zabawy w Apaczów od rana do
późnego wieczora, pierwsze turrnieje sportowe i pierwsze sukceesy, występy przed kuracjuszami
mi
i grupą PTTK babci Miłki – ROOBERT KOSZUCKI, znany szerokiej
ej
publiczności jako dr Rafał Konica
ca
z „Na dobre i na złe”, opowiada
da
DTS o swoich związkach z Krynicą–Zdrojem i Muszyną.
Tu, jako dziecko, spędzałł
wraz z swoim bratem bliźniakiem każde ferie i wakacje. Tu
mieszkali jego ojciec i babcia
Miłka, znana na Sądecczyźnie
przewodniczka PTTK.
– Ostatni raz w Krynicy
byłem rok temu, w lutym, na
jej pogrzebie. To była wspaniała osoba – mówi aktor,
wspominając wycieczki górskie z babcią Miłką i występy
przed kuracjuszami.
– Z bratem byliśmy bardzo
podobni, obaj czarni, zwracaliśmy uwagę na siebie. Babcia
często stawiała nas w centrum
grupy czy to przed kuracjuszami, a my śpiewaliśmy jakąś wyuczoną węgierską piosenkę – opowiada Koszucki, nucąc
pierwszą zwrotkę. – Dziś wspominam to z sentymentem, ale
wtedy z bratem nie byliśmy raczej z tego zadowoleni.
***
Mówili na nich Kruszek i Busiek. Robert to ten drugi. Trudno
było za nimi nadążyć. Jak wychodzili z domu rano, tak potrafili
wrócić wieczorem. Tak zapamiętale bawili się latem w Apaczów,
zimą w Eskimosów.
– Kiedy byliśmy pod opieką
taty – który notabene nauczył nas
wypalać lupą w drewnie swoje
inicjały i budować igloo – uchodziło nam to na sucho, ale babcia się przejmowała i prawie zawsze chciała dzwonić na policję,
żeby nas już szukali – opowiada.
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rozpoznawali – a już
mieliśmy inne imiona – opowiada znany aktor.
Bywało, że pisali
za siebie sprawdziany. Robert był lepszy
ze ścisłych przeds
miotów, brat Konrad
m
z humanistycznych.

***
Sądecczyznę wspomina także przez pryzmat
turniejów
sportowych.
tur
Ojciec
Roberta KoszucOjc
kiego, Andrzej Koszucki
kieg
wuefista, przed laty trewue
dbał o tężyner siatkówki,
s
znę ffizyczną

Przez jeden semestr uczęszczali do podstawówki w Muszynie.
O ile, w poprzedniej szkole mieli odwagę robić nauczycielom kawały, o tyle w nowej ograniczali
się tylko do nabierania kolegów.
– Byliśmy tak podobni, że
wystarczyło, że zamieniliśmy
się zegarkami – bo po tym nas

A

UBEZPIECZENIA
MAJĄTKOWE, KOMUNIKACYJNE

OFE

ŻYCIOWE

tel. 661-859-357
e-mail: mojachowicz@agentpzu.pl
www.ubezpieczenia-nowysacz.eu

W KWIETNIU DO

30%

taniej na ubezpieczenie
domu, mieszkania
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synów. W Krynicy i Muszynie
nauczyli się pływać, jeździć na
nartach.
–
W
podstawówce grałem w siatkówkę. Pamiętam, że
gdy wypadałem
z pierwszego składu, wystarczył miesiąc u taty i wracałem. To był mójj
najlepszy instruktorr
– mówi Robert.
Kariery w tym spoorcie jednak nie zroobił. Jak mówi, 189
89
cm wzrostu to za
mało. Przyszłość wiąiązzał z tenisem, a pierwrwssze turnieje rozgrywał
wał
w Krynicy.
– Później jednak skończyła się era komunizmu, a Wiśle
Start pieniądze. Rodziców też nie
było stać, by inwestować w moje
dalsze tam treningi – mówi.
Z kultury fizycznej została
więc tylko kultura – choć jako
aktor nieraz musi wykazać się
sprawnością i kondycją. Zawód,
który wykonuje, wybrał – jak
mówi – zupełnie przypadkowo.
– Nauczycielka polskiego
w liceum rzuciła taką myśl
i się jej poddałem – mówi.
Robert Koszucki w 2001 r.
ukończył PWST w Krakowie,

gra w teatrze STU. W Nowym Sączu
można go było zobaczyć dwa
lata temu w spektaklu „Na końcu tęczy”. Jak informuje, póki
co nie ma w planach występów
na Sądecczyźnie, ale prywatnie
przyjeżdża tu od czasu do czasu
ze swoją żoną i dzieckiem. Osobom, które w teatrze w Krakowie
nie bywają, pozostaje nacieszyć
się więc grą Roberta w serialach
telewizyjnych: „Pierwsza miłość”, „Samo życie” czy „Na dobre i na złe”.
(KG)
ZDJĘCIA: BARTOSZ SOWA
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Opinie
Mój Dzień
Kobiet

J

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

ak sięgam pamięcią Dzień
Kobiet był zawsze. To znaczy był co roku, bo tak na co
dzień to niekoniecznie. Lubię to święto. Z różnych powodów, o których nie będę
mówił, bo po co. Piszę o nim z niejakim opóźnieniem, bo trochę to trwało, zanim doszedłem do siebie i zanim uświadomiłem sobie, jakie głupoty
chodzą człowiekowi po głowie, kiedy
go poniesie wena. Męska część populacji naddunajeckiej zgodzi się chyba ze
mną, że formy wyrażania uczuć dla pań
w dniu ich święta mamy dość ograniczone: kwiatek, buzi, do Siego Roku,
itp.… Chyba nawet nie bardzo pamiętamy, w czym bierzemy udział. Dzieje się tak dlatego, że zjada nas rutyna. Z roku na rok powielamy ten sam
schemat, tymczasem sytuacja wymaga kreatywności, mobilizacji sił, determinacji graniczącej z patriotyzmem.
Strasznie mądruję, choć sam wpadam
w schemat. W tym roku było niewiele lepiej, ale jakąś próbę podjąłem. Zaeksperymentowałem. Rzuciłem na szalę cały swój autorytet (Boże, o czym ja
mówię!), sięgnąłem po pióro, zadzwoniłem po Wenę (przyszła!) i machnąłem cykl poetycki pod tytułem: „Myśli
głębokie Leszka B.” A w nich wszystko na temat kobiet. Jakakolwiek próba
zdefiniowania kobiety jest jak wiadomo wysiłkiem heroicznym, więc z góry
było wiadomo, że poniosę klęskę. Aleć
tam! Myśli głębokie pewnie nie były,
ale przynajmniej było inaczej, momentami nawet śmiesznie. I o to chodziło. Obiektem moich artystycznych adoracji były cztery panie: żona oraz trzy

W czterdzieści dni
dookoła Boga
zaprzyjaźnione z nami koleżanki. Każdej z nich ofiarowałem (między innymi) wymyślone przez siebie myśli
„złote”, zaczynające się od sekwencji „Kobieta jest jak…” I tu następowały mniej lub bardziej błyskotliwe puenty, a jedyne, co je łączyło, to pewna
nieprzyzwoitość. Inaczej nie potrafiłem. Jeśli ktoś myśli, że adresatki poczuły się obrażone, albo – co gorsza
– zdegustowane, jest w błędzie. Nawet
pobieżna obserwacja kobiet doprowadzi do prostego wniosku, że one lubią
ciut poświntuszyć. I jest to zdecydowanie duże ciut. A że przy okazji trochę
im podokuczałem? Cóż, jako mężczyźni tak już zostaliśmy przez naturę zaprogramowani i nic na to nie poradzimy. Zapewne, spodziewacie się Drodzy
Czytelnicy, że w tym momencie pochwalę się próbkami mojego talentu(?), ale nic z tego. Myśli „głębokie”,
ze względu na stopień przaśności nie
nadają się do upublicznienia. No, może
z wyjątkiem jednego przykładu, bo jest
w miarę przyzwoity: „Kobieta jest jak
radio. Mówi.” Jakaś forma aprobaty dla
mojego pomysłu, aprobaty wykraczającej poza zwykłą kurtuazję, przekonuje mnie, Szanowni Panowie, że może
warto pobawić się w podobny sposób,
a potem wymienić się doświadczeniami. Powinienem więc zakrzyknąć: Panowie – do piór! Ale nie zakrzyknę, bo
to też mogłoby zabrzmieć nazbyt dwuznacznie. Tymczasem zbliża się kolejne
święto. Nieporównanie skromniejsze.
Felieton ten piszę przed Dniem Mężczyzny, więc nie wiem, czym Rzeczpospolita Babska mnie zaskoczy. Rajstop
i kwiatka raczej nie dostanę, ale nie
ukrywam, że spodziewam się jakichś
przejawów fantazji. Wcale bym się nie
zdziwił, gdyby obdarowane przeze
mnie panie dokonały akcji odwetowej
i machnęły coś na nasz temat, na temat
mężczyzn. Chyba nawet domyślam się,
co by to było. Na przykład: Mężczyzna
jest jak kiełbasa toruńska. Trochę przereklamowany. To na początek. A później? A później byłoby już wyłącznie
nieprzyzwoicie. Jak to u pań!

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

P

ijak wyglądał na zrozpaczonego. Stanął przy ogrodzeniu miejskiego parku i chwycił za kraty. Jego
twarz wyglądała w świetle latarni jak bochen czerstwego chleba. Zawył. Spojrzał w niebo,
potem znowu na drzewa, do których nie
miał dostępu, zatrząsł metalowymi prętami i krzyknął przeraźliwie:
– Wypuśćcie mnie stąd! Wypuśćcie!
Podszedł ktoś do niego i poinformował
z ironią w głosie:
– Człowieku, ale ty jesteś na zewnątrz. Przecież na ulicy stoisz. Jesteś
wolny.
Pijak spojrzał na niego z pobłażaniem
i odpowiedział:
– Tak ci się tylko wydaje – po czym
oparł się na chwilę plecami o ogrodzenie,
westchnął i kontynuował – Bo co to za
wolność? Niby mogę pójść gdzie chcę. Ale
nie wiem, po co w ogóle gdzieś chodzić.
Niby mogę powiedzieć, co chcę. Ale i tak
nie mam nic do powiedzenia. Niby mogę
zrobić, co chcę. Ale albo nie wiem po co,
albo mi się po prostu nie chce… – To powiedziawszy odwrócił się, przywarł znowu całym ciałem do ogrodzenia, wsadził
głowę między kraty i wrzasnął w stronę parku:
– Wypuśćcie mnie!
W sercu człowieka toczy się walka
między pragnieniem wolności a poczuciem bezpieczeństwa. Im więcej wolności tym mniej pewności. Im mniej wolności, tym więcej bezpieczeństwa. Bywa,
że tłum ludzi wylega na ulice, wznosi
nad głowami sztandary swobód i okrzyki o „niezależności”, lecz w rzeczywistości chodzi im tylko o święty spokój

i bezpieczeństwo w zaciszu swojego grajdołka. Mówią „honor”, a chodzi im wyłącznie o zapewnienie sobie azylu. Żeby
ktoś się nimi zajął. Rezygnują z celów
– najpierw swoich, potem jakichkolwiek
– i są gotowi pracować jak niewolnicy: od
godziny do godziny oraz na obroży komórkowego telefonu, byle tylko otrzymać
ubezpieczenie zdrowotne, wsparcie socjalne, etat, prawa pracownicze, nadzieję
na emeryturę…
Domagają się zabezpieczeń. A ponieważ najlepsze zabezpieczenia – jak powiedział mędrzec – zapewniają więzienia, zamieniają rodziny w cele, instytucje
społeczne w baraki, a państwa w obozy koncentracyjne otoczone zasiekami z kolczastych monitorów pod prądem. Nawet do kościoła chodzą jak do
pracy: żeby swoje odbębnić i żeby później im się z tego powodu należało. Stracili wiarę w Boga, który wyzwala i pozwala, bo musieliby tym samym uznać,
że dobrze ich stworzył i że dadzą sobie
radę. Wyznają za to Boga, który jest surowy i karze, bo łatwiej im uwierzyć, że
tako w niebie jest jak i na ziemi…
Wielki Post to dobry czas, żeby sobie
przypomnieć do czego zostaliśmy stworzeni. Do jakich wizji , do jakich marzeń, do jakiej odwagi i godności. Do jakiej wolności. Wielki Post to dobry czas,
żeby się przyjrzeć swoim lękom i przyziemności. Przyjrzeć i otrzeźwieć. „Kto
chce zachować swoje życie, straci je,
a kto straci swe życie z Mego powodu,
znajdzie je” (Mt 16, 25). Krzyż Chrystusa przypomina nam, że wolność nie kłóci się z bezpieczeństwem. Przeciwnie.
Tylko wolność gwarantuje prawdziwe
bezpieczeństwo, ponieważ kto ryzykuje, musi zaufać. Kto zaś ryzykuje w imię
Boże, wie komu ufa i ma pewność zwycięstwa. „W Tobie, Panie, zaufałem.
Nie zawstydzę się na wieki!” Jeżeli więc
z czegoś podczas tego okresu pokuty rezygnować, to najpierw z pustych słów.
Zostaw sobie co najwyżej wyznanie
wiary i parę zdań modlitwy. Czynami
zaś, konkretnymi czynami powtarzanymi przez czterdzieści dni, udowodnij,
jaka jest twoja wiara i wolność.

Rozmach austriackich win
Austria jest swoistym, winiarskim fenomenem, przykładem zawrotnej kariery miejsca, gdzie winiarstwo było
zjawiskiem marginalnym. Dziś austriackie wina zaczynają być doceniane na całym świecie. Nabierają klasy,
rozmachu.

Istnieją dwie charakterystyczne dla
winiarstwa austriackiego cechy: po
pierwsze – typowe, autonomiczne szczepy, tylko w tej części świata uprawiane.
Po drugie – różnorodność samych win:
od perlistych, lekkich, aż po mocne, monumentalne, starzone w dębie. Z tym

starzeniem zresztą jest jeszcze stosunkowo najwięcej problemów – cel, jakim jest
znalezienie „złotego środka” w posługiwaniu się dębiną, wciąż dla wielu winiarzy jest odległy.
Czerwone cuvee z austriackich szczepów. W aromacie wyczuwalne słodkie

owoce, w których dominują: wiśnie, truskawki z subtelnym aromatem malin.
Zrównoważony i łagodny, przyjemny
smak. Lekkie, bardzo łatwe w piciu wino,
podawać w temp. 16–18 st. Na zdrowie!
DAWID MIGACZ,
Dom Kawy i Wina w Nowym Sączu
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Miasto
jako pomysł

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz

D

la bardzo wielu
ludzi miasto jest
środowiskiem
naturalnym prawie w tym samym stopniu co
las czy łąka. Było od zawsze, urodzili się w nim, chodzili do szkoły, potem posyłali do niej dzieci.
Zmieniały się nazwy ulic, budowano nowe budynki – ale zmiany postępowały na tyle wolno,
że prawie ich nie zauważali. Dlatego nie zdziwię się, że teza, iż
miasto to przede wszystkim pomysł – wyda im się absurdalna. Dla nich miasto to tradycja
i niezmienność.
We współczesnym Nowym Sączu taka postawa stała się dominująca. Nawet nie dlatego, że wyznaje ją większość mieszkańców – bo
nikt tej większości o nic podobnego nie pytał. Dominacja polega na
tym, że tak myśli większość politycznej i kulturalnej elity miasta.
W skrócie brzmi to tak: jesteśmy
fajni, bo jesteśmy sobą. A jesteśmy
sobą, bo nie lubimy zmian i nowych pomysłów, bo miło nam, że,
nie podejmując trudnych wyzwań,
możemy czuć się ważni.
Z tak funkcjonującego miasta
masowo uciekają ludzie młodzi.
Nie tylko „za pracą”. Także poszukując bardziej dynamicznej, ciekawszej przestrzeni do życia. Ktoś
powie, że zawsze tak było, że małomiasteczkowy klimat wydaje się
młodym nieznośny. Zgoda – ale
nie wszędzie miasta o rozmiarach
Nowego Sącza są „małomiasteczkowe”. A my jeszcze mamy szansę
na to, by uciec przed takim losem.
Punktem wyjścia nie są przy tym
pieniądze, tylko pomysły. Przede
wszystkim – pomysł na miasto
i na nas samych. Dlaczego ? Bo na
początku miasto jest zawsze pomysłem. Tak było ze świętą Kingą i Sączem (który dziś nazywamy
Starym), tak było z Wacławem II
i Sączem Nowym. Nie zawsze miasta budowano na „surowym korzeniu” – czasem na czymś, co

było już wcześniej. Ale zawsze pomysł poprzedzał „miasto”.
W wieku XX bywało, że był to
pomysł na fabrykę lub hutę. Ale
zdarzało się też inaczej. Podwarszawską Podkowę Leśną zrodziła idea miasta–ogrodu. Harmonii, o której niejeden z nas marzy.
Wszak coraz częściej ludzie zamożni starają się nie mieszkać
w centrach, ale właśnie stawiać
domy w ogrodach. Czasami nikt
nie ma pomysłu na całość i miasto
rozwija się jako suma indywidualnych pomysłów jego najbardziej
przedsiębiorczych mieszkańców.
Wcześniej czy później jednak pojawiają się idee wspólne, a zarazem charakterystyczne dla danego
ośrodka. Mówimy, że miasto ma
duszę, że ma inny klimat niż miasta sąsiednie. Nowy Sącz ma sporo
atutów w tej grze. Nie jest ponurym reliktem doby uprzemysłowienia. Nie przeżywa fazy gwałtownego wyludniania się. Jest
tylko – coraz bardziej – miastem
bez pomysłu. Piszę „coraz bardziej” dlatego, że na przełomie
epok pewnym pomysłem i zadaniem dla lokalnych elit było zbudowanie od zera samorządu terytorialnego, przejęcie funkcji
realizowanych dotąd według odgórnie narzuconego mechanizmu.
Pewnym wyzwaniem była przebudowa gospodarki z państwowej
na prywatną, z centralnie regulowanej na rynkową. To uruchomiło dynamikę i pomysłowość.
Ale takich przemian systemowych
dziś już nie ma. W gazetach piszą,
że jesteśmy nimi zmęczeni, że już
dość i teraz przyszedł czas na spokojne życie. Trudno o gorsze złudzenie. Czas, w którym żyjemy,
to czas dość okrutnej rywalizacji i nikt tak naprawdę nie lituje
się nad przegranymi, zwłaszcza jeżeli przegrywają na własne życzenie. Obok miast, które się rozwijają spotykamy takie, które poraziło
jakieś trudne do opisania nieszczęście. Stanęły w miejscu, popadły
w ruinę, straciły idee przewodnią.
Tego losu możemy uniknąć, ale
pierwszym krokiem jest porzucenie zwodniczego tradycjonalizmu.
Gdyby święta Kinga czy burmistrz
Barbacki wyznawali dominujące dziś w sądeckich elitach przekonania, miasta w jego dzisiejszym
kształcie by nie było. Jeżeli ktoś
chce być wierny „tradycji” – niech
wymyśla coraz nowszy i pasujący
do epoki Sącz.

Tak się chyba
nie da

T

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

rwa nieustanny, głównie medialny, festiwal nacisków na władze samorządowe Nowego Sącza,
dotyczący rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta. Wśród nich na miejscu pierwszym wymienia się obwodnicę
północną, nową przeprawę mostową przez Dunajec (a najlepiej jeszcze ze
dwie, oprócz planowanego mostu w ciągu
wspomnianej obwodnicy) oraz inne pomysły, które mają ułatwić transport na linii miasto – jego otoczenie. Wśród nich
najciekawszym i najszerzej lansowanym
wydaje się być tramwaj szynowy, wykorzystujący starą, dobrą CK linię kolejową, przede wszystkim w kierunku Chabówki. I mimo że problemy te nie zostały
w żaden sposób rozwiązane, a poprzednia kadencja prezydenta i rady nie doprowadziła nawet do przygotowania tych inwestycji i rozwiązań, mimo że grzechy te
były punktowane z lubością przez konkurentów do ratuszowych foteli, a przez
lokalne media stanowczo i mocno nagłaśniane, w żaden sposób nie przeszkodziło to w odniesieniu przez prezydenta Nowaka i jego ekipy spektakularnego,
wyborczego zwycięstwa. Czytaj – lider
i jego ludzie, niezależnie od tego, czy się
na czymś znają i jaki rodzaj fryzury prezentują, zostali pozytywnie zweryfikowani przez mieszkańców, i to w stopniu
zaskakującym chyba nawet dla samych
zainteresowanych.
Już wówczas, czyli tuż po wyborach,
skłoniło mnie to do publicznej refleksji na
temat prawidłowości oceny realnych problemów tego miasta przez różnych komentatorów naszej rzeczywistości, w tym
i przeze mnie samego. Zwłaszcza odnotowując wynik wyborczy Ryszarda Nowaka na Helenie, znacznie lepszy niż w kilku innych, mniej „pokrzywdzonych”
dzielnicach. Mijające miesiące przyniosły zaś kilka nowych zdarzeń dotyczących
głównie wspomnianej obwodnicy, w nieznacznym, by nie powiedzieć, że w żadnym stopniu nie odpowiadające na pytanie: kto i jak miałby sfinansować te
inwestycje oprócz budżetu samego miasta? I nie pomogły tu realnie żadne konferencje prasowe, ani wizyty u niejakiego
Grabarczyka. Z funkcji ministra.

Warto się jednak zastanowić nad pytaniami innymi, może nieco kontrowersyjnymi. Komu ma służyć realizacja tych
wszystkich projektów i dlaczego na samorządzie Nowego Sącza ma spocząć zaszczyt i przyjemność wyasygnowania
wydatków równych sumie kilku, wcale zresztą niemałych, budżetów miasta?
Nie trzeba być członkiem Mensy, by ocenić, że głównymi beneficjentami tych dobrodziejstw będą mieszkańcy okolicznych
miejscowości, dojeżdżający do miejskiej:
pracy, szkoły, kina itp. Tak się jakoś składa, że odwrotny kierunek migracji jest
mniej popularny. Władze Nowego Sącza są zaś odpowiedzialne przed swoimi
mieszkańcami i wyborcami za gospodarowanie ich pieniędzmi. Dla każdego jest
bowiem już dziś jasne, że to miasto właśnie ma pokryć całość lub prawie całość
wydatków na obwodnicę i most, a pozyskanie środków państwowych czy też europejskich nie wchodzi w grę. A pomysł
z autobusem szynowym, uznawany przez
PKP za wspaniałą, realną alternatywę dla
zakorkowanego mostu heleńskiego i zatłoczonych ulic dojazdowych? Być może
takowym jest, tylko dlaczego to sami pomysłodawcy nie chcą się podjąć jego realizacji i spicia całej śmietanki?
Można się oburzać na krótkowzroczność ratuszowych władz, na zasłanianie się kruczkami i wymówkami, ale jak
się dobrze zastanowić, to nie dziwi wcale umiarkowany entuzjazm ekipy Nowaka
do podejmowania się zadań, które przerastają w dużej mierze ich możliwości
i na lata całe zablokują realizację tych potrzeb inwestycyjnych, z których wyborcy
ich rozliczają. Są pewnie dwie możliwości
wyjścia z tego pata. Pierwszą z nich jest
realna, efektywna i nie obliczona na ogranie partnera, lecz tylko na dobro wspólne współpraca „wszystkich świętych”,
czyli miasta, powiatu, gmin ościennych,
województwa i ministerstwa w wyborze
i sfinansowaniu najbardziej sensowych
rozwiązań komunikacyjnych. Ale czy to
w ogóle możliwe, w obecnym przed–, a za
chwilę po–wyborczym piekiełku?
Jest też drugie rozwiązanie, nie będące wprawdzie antidotum na wszelkie bolączki, ale znacznie ułatwiające consensus
i skracające wszelkie ścieżki decyzyjne.
Jest nim doprowadzenie do sytuacji, kiedy Nowy Sącz nie będzie wyspą na otaczającym ją oceanie powiatu ziemskiego. Kiedy procesy decyzyjne i budżetowe
będą skoordynowane dla całej Sądecczyzny, stanowiącej jeden organizm, z tymi
samymi chorobami, które nie powinny
być leczone oddzielnie i bez koordynacji.
Tą sytuacją jest oczywiście połączenie administracyjne miasta i powiatu w jedną
całość. Ale to już zupełnie inna tematyka
i skala dyskusji.
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Podróże

Bonawentura, czyli uczcić pamięć Tomka
KATARZYNA GAJDOSZ
Pierwszą zagraniczną podróż odbył w 1986 r. do Indii. Od tego czasu
udało mu się być na prawie każdym
z kontynentów – poza Antarktydą.
Nie wie nawet, ile krajów już zwiedził. Z bratem liczyli swoje starty
i lądowania samolotem. Doliczyli się
250. Ale to było kilka lat temu. Dziś
spokojnie dobił już 300.
Pasję do podróżowania wyniósł
z domu. – O wyjazdach za granicę
nie było wtedy mowy, bo mało kto
miał paszport, ale zawsze urządzaliśmy jakieś wypady, najczęściej
w góry – opowiada Wojciech Knapik, na co dzień prezes Karpackiego Instytutu Rozwoju Regionalnego
w Nowym Sączu. Szansę na rozwijanie swojej pasji widział na studiach
geograficznych. I tak na drugim roku
studiów udało mu się zorganizować
wraz z grupą studentów ekspedycję
pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskiego do… Indii.
– Poleciałem do Indii, nie będąc wcześniej nawet na Słowacji
– opowiada Knapik. – To był 1986
r., czasy przedinternetowe. Znalezienie więc informacji na temat
Indii graniczyło z cudem.
Przygotowania do tej wyprawy
trwały półtora roku. W tym czasie
wiedzy o Indiach szukał nawet w literaturze pięknej.
– Mieliśmy zaplanować trasę,
a mapa, jaką na początku dysponowaliśmy, to była mapa w szkolnym atlasie geograficznym, gdzie
Indie miały 15 cm – wspomina
podróżnik.
Jakie więc było jego szczęście,
gdy w bibliotece natrafił na mapę
co prawda w skali 1:1000000, ale na
której były zaznaczone drogi i koleje.
– Spędziliśmy w Indiach sześć
tygodni i trzeba przyznać, że byliśmy, mimo braku takich środków,
jakie są dziś dostępne, perfekcyjnie przygotowani. Nawet udzielaliśmy informacji napotkanym podróżnikom z różnych stron świata
– opowiada.
To, co zobaczył w Indiach, przeszło jego wyobrażenia wyniesione
z lektury reportaży XIX–wiecznych
podróżników.
– Ten świat był jeszcze barwniejszy. Prawie wszyscy ubrani w tradycyjne, kolorowe stroje. 95 procent produktów, to były
produkty rodzime. Zachód dopiero miał tam się wkraść – mówi
Knapik.
Od tego czasu nie był w Indiach.
Podróż tam zaplanował na swoje 50.
urodziny – za pięć lat. – Chcę z dużej perspektywy zobaczyć, jak ten
świat się zmienił – dodaje.

***
Jak złapał bakcyla, tak podczas studiów udało mu się zwiedzić
jeszcze kilkanaście krajów w Azji.
Z grupą z uniwersyteckiego koła

"Wesoły cmentarz" w Sapancie (Rumunia)
był w Ekwadorze, a teraz szykuje
rodzinną wyprawę z trójką swoich
dzieci i bratankiem do Kolumbii.
– Sami ustalamy trasy, decydujemy, co chcemy zobaczyć. Często
cel moich podróży wiąże się z górami – weźmy choćby wyprawę
na Kilimandżaro czy 6–tysięczniki w Himalajach – ale też nastawiam się na zwiedzanie zabytków i uczestnictwo w festiwalach
czy uroczystościach, jakie w okresie pobytu w danym kraju mają
miejsce.
W Ekwadorze na przykład miał
okazję zobaczyć, jak wygląda procesja Bożego Ciała.
– Spodziewałem się odpowiednika polskiej procesji, tymczasem
to, co zobaczyłem, bardziej przypominało karnawał w Rio. Grupy
folklorystyczne z różnych rejonów
kraju tańczą, a pozostali uczestnicy idą za nimi i bezceremonialnie
piją alkohol – opowiada.

***

Wojciech i Tomek, restauracja w Cuenca (Ekwador)
naukowego dzwonili do zagranicznych uczelni i – jak mówi Knapik
– żebrali wręcz o zaproszenia, bo tylko tak mogli zdobyć paszporty i pozwolenie na wyjazd. – Była jeszcze
droga polityczna, ale wszyscy kibicowaliśmy opozycji, więc pozostawała ta dłuższa – naukowa – dodaje.
W latach 90. podróże stały się już
bardziej dostępne. Łatwiej też było
zarobić na nie pieniądze. – Lecąc do
Indii, potrzebowałem 175 dolarów.

By je zdobyć, musiałem pracować w różnych dziwnych zawodach przez rok. Później można było
szybciej zarobić za granicą. Popracowałem przez chwilę na przykład
w fabryce konserw rybnych w Norwegii, za kołem polarnym, i miałem
już pieniądze na kolejną podróż.

***
A następne to były wyprawy do
Ameryki Południowej. Niedawno

Dziś nie jest w stanie podać, ile
krajów zwiedził.
– Kiedyś z bratem liczyliśmy
liczbę startów i lądowań. Doliczyliśmy się 250, a to było kilka lat
temu. Teraz będzie z 300 – mówi
Knapik.
Młodszy o 7 lat brat Tomek był
przez 15 lat nieodłącznym kompanem jego wypraw. Rok temu zginął
w wypadku drogowym.
– To paradoksalne. Nieraz znajdowaliśmy się w ekstremalnie niebezpiecznych sytuacjach, czy to
w górach, czy jadąc zdezelowanymi autokarami nad przepaściami,
a on zginął na rowerze na Pogórzu
Rożnowskim – opowiada Knapik.

Wspomina też, jak przekraczał
granicę izraelsko–egipską i stał się
mimowolnym uczestnikiem zamachu bombowego.
– Byliśmy w samym oku cyklonu, 20 metrów od hotelu Hilton,
gdzie wybuchła bomba. Zginęło
wtedy ponad 50 osób. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Dzwoniliśmy
do Polski i rodzina relacjonowała nam informacje podawane na
żywo w CNN – opowiada.

***
Chcąc uczcić pamięć o Tomku,
Wojciech Knapik postanowił zorganizować Festiwal Podróży i Przygody „Bonawentura”. Bonawentura to drugie imię jego brata. Do
starosądeckiego Sokoła 26–27 marca przyjadą znani podróżnicy z całej Polski, by opowiedzieć o swoich
wyprawach i przygodach. – Przekrój krajów, jakie chcemy podczas
festiwalu pokazać, jest ogromny,
podobnie jak charakter podróży
– mówi Wojciech Knapik. Będzie
historia podróży poślubnej jachtostopem, rowerowa przez Afrykę
czy chyba najbardziej oczekiwana
relacja uczestnika spektakularnej
wyprawy Long Walk Plus Expedition \ Jakuck – Kalkuta 2010 śladami książki „Długi marsz” opowiadającej prawdziwą historię Witold
Glińskiego, który w 1941 r. uciekł
z sowieckiego łagru pod Jakuckiem
i pieszo dotarł do Kalkuty w Indiach
(6500 km przez bezdroża Azji). Imprezie towarzyszy pokaz filmów.
Szczegóły na www.bonawentura.
org, drogą internetową można też
dokonać zakupu karnetu na pokazy i prelekcje.
ZDJĘCIA: ARCHIWUM WOJCIECHA KNAPIKA
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Rekomendacje
Karnet kulturalny
17 MARCA

historyczny, sala studyjna), godz.
20 (18–20.03), godz. 21 (21–23.03),
127 godzin (USA, dramat), godz.
14:30 oraz poranki dla dzieci: 19–
20 marca g. 11, 12:45, 14:30, Ocean Przygód 3D (W. Brytania, przygodowy, familijny), godz. 15:30,
17:15, 19, Jan Paweł II. Szukałem
Was… (Polska, religijny, dokumentalny), godz. 18.30, UZBEKISTAN – NA JEDWABNYM SZLAKU
– spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Petryszakiem (sala studyjna), godz. 18.30, Perfect Blue
(Japonia, DKF KOT, jedyny seans 22.03), godz. 18, REKOLEKCJE
FILMOWE NIEOBOWIĄZKOWE
– WIELKA CISZA – prowadzenie ks. Jerzy Janeczek (jedyny seans 24.03); X KROKUS: godz. 16,
18.15, 20.30, Wygrany (Polska,
Szwajcaria, USA, dramat).

r N OW Y S ĄC Z : X godz. 15.30,
Oddział dla Dzieci SBP, „Z bajką
przez okrągły roczek” – spotkania z bajką dla przedszkolaków;
X godz. 16.30 – 18.30, Galeria
BWA SOKÓŁ, sala edukacyjna,
warsztaty architektoniczne dla
młodzieży;

r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X godz.
19, Pijalnia Główna, sala koncertowa, koncert pt. „W Krainie
Operetki” w wykonaniu artystów
z Łodzi.

18 MARCA,
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 10, 12,
MOK, sala widowiskowa, przedstawienie dla najmłodszych „Calineczka” wg baśni J. Ch. Andersena, w wykonaniu Grupy
Teatralnej „Cudoki–Szuroki”;
X godz. 16, Oddział dla Dzieci SBP,
„Leśne duszki”– zajęcia literacko – teatralne dla dzieci; X godz.
16.30 – 18.30, Galeria BWA SOKÓŁ, sala edukacyjna, warsztaty
plastyczne dla młodzieży; X godz.
17, Galeria „Dawna Synagoga”
promocja książki Ewy Andrzejewskiej „Obok inny czas – o mieście
i Jakubie”; hala MOSiR, Sądeckie
Targi „Dom i otoczenie”.

WARTO OBEJRZEĆ:

Wielka cisza

ROZDAJEMY BILETY:
Podaj tytuł filmów dokumentalnych reżysera Philips
Groning z 1983r. i 1993? Specjalnie dla naszych
Czytelników mamy podwójne zaproszenie do kina na
film „Wielka cisza”. Aby zdobyć bilet, należy pojawić się
w naszej redakcji w poniedziałek, 28 marca,
i poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

19 MARCA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 9, MOK,
sala kameralna, eliminacje powiatu grodzkiego Nowy Sącz 56.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; X godz. 9, MCK SOKÓŁ, warsztaty teatralne; hala
MOSiR, Sądeckie Targi „Dom
i otoczenie”.

22 MARCA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 18.30,
MOK, sala widowiskowa, Klub
Miłośników Muzyki Progresywnej – koncert na dużym ekranie
– SCORPIONS – Moment of Glory
– Live With The Berlin Philharmonic Orchestra 2000 r.

20 MARCA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 15, Galeria BWA SOKÓŁ, „Niedziela ze
sztuką współczesną – z cyklu jak
namalować żółwia?” Warsztaty plastyczno–muzyczne; hala
MOSiR, Sądeckie Targi, „Dom
i Otoczenie”.

21 MARCA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 16–17,
Filia SBP na Osiedlu Wólki, Głośne
czytanie; X godz. 17, MOK, sala
kameralna, Klub Poetycki – koncert z okazji Światowego Dnia Poezji z udziałem laureatów eliminacji powiatowych 56 OKR; X godz.
17, Zabytkowe piwnice SBP, promocja tomiku „Rzeka” Danuty
Sułkowskiej, prowadzenie dr Wojciech Kutyba, recytacja – grupa
artystyczna „Piwnica pod książkami”; X godz. 19, MCK SOKÓŁ,
sala im. Lipińskiego, VII Wiosenny Festiwal Artystów Piosenki Pamiętajcie o Ogrodach Magda Umer
i Andrzej Poniedzielski w spektaklu CHLIP HOP.

23 MARCA
r N OW Y S ĄC Z : X godz. 9 – 10,
Filia SBP na Osiedlu Milenium, Głośne czytanie; X godz. 19, MCK SOKÓŁ, sala im. Lipińskiego – Pamiętajcie o ogrodach, występ Ewy Bem
oraz Andrzeja Jagodzińskiego, Czesława Bartkowskiego, Adama Cegielskiego, Roberta Majewskiego.

REPERTUAR KIN:
17 MARCA :
r K R Y N I C A – Z D R Ó J : X JAWORZYNA: godz. 11, 15.40, Czarny
czwartek. Janek Wiśniewski padł
(Polska, dramat), godz. 13.30,
17.50, Piekielna zemsta 3D (USA,
thriller), godz. 20, Och, Karol 2
(Polska, komedia);

r G O R L I C E : X WIARUS: godz.
17, Ludzie Boga (Francja, obyczajowy), godz. 19, Cudowne lato
(Polska, komedia obyczajowa);

r N OW Y S ĄC Z : X KROKUS:
godz. 16.15, 18, 20, Jan Paweł II.
Szukałem Was… (Polska, religijny,
dokumentalny); X SOKÓŁ: godz.
10.30, 12.15, Miś Yogi 3D (Nowa
Zelandia, animacja, familijny,
dubbing), godz. 15, 17.45, 19.15,
Jeż Jerzy (Polska, animacja komedia), godz. 15.15, Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł (Polska, dramat), godz. 15.30, 17.15,
19.30, sala samobójców (Polska,
animacja, thriller), godz. 16.30,
18.30, Wojna żeńsko – męska (Polska, komedia), godz. 17, Italiani
(Polska, dramat), godz. 18.30, Jak
zostać królem (Australia, W. Brytania, dramat historyczny), godz.
20.30, Sanctum 3D (USA, thriller),
godz. 21, 127 godzin (USA, W. Brytania, dramat).

18 – 23 MARCA:
r N OW Y S ĄC Z : X SOKÓŁ: godz.
18:15, 19:45, 21:15 (18–20.03,
24.03), godz. 16:15, 18, 19:30 (21–
23.03), Jeż Jerzy (Polska, animacja, komedia), godz. 16.30, Czarny
Czwartek. Janek Wiśniewski padł
(Polska, dramat), godz. 20.45,
Sala samobójców (Polska, animacja, thriller), godz. 16, Wojna żeńsko – męska (Polska, komedia),
godz. 17, Italliani (Polska, dramat, sala studyjna), godz. 20.30
(18, 22–23.03), godz. 18.30, 20.30
(19–21.03), Jak zostać królem
(Australia, W. Brytania, dramat

r W I E L K A C I S Z A – Pierwszy
w historii film opowiadający o życiu wewnątrz legendarnego klasztoru zakonu kartuzów w Alpach
Francuskich. Film ten to surowy
obraz, który w swej czystej formie bliski jest spokojnemu, medytacyjnemu życiu w klasztornych murach. Bez muzyki, jedynie
z klasztornymi śpiewami, bez wywiadów, bez komentarzy. Film
o świadomości, absolutnej obecności, o życiu ludzi, którzy w najczystszej formie poświęcili całe
życie Bogu.

REKOMENDACJE
PA M I Ę TA J C I E O O G R O DAC H .
X Od lat ta piosenka–manifest Jonasza Kofty towarzyszy wrocławskiemu Przeglądowi Piosenki
Aktorskiej, choć równie pełnoprawnie mogłaby funkcjonować
i jako symbol krakowskiego Studenckiego Festiwalu Piosenki,
i olsztyńskich Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy Poezję”. A pewnie i wielu pomniejszych, zrodzonych w ostatnich latach, festiwali,
przeglądów, konkursów. Wszak
poszukiwanie arkadyjskich łąk,
czy rajskich ogrodów szczęśliwości to zajęcie odwieczne... I jak napisał Wacław Krupiński: choć tych,
co owej krainy poszukują jest może
nieprzesadnie wielu, to przecież
na tyle dużo ich, by tworzyli Zjawisko. Różnie je nazywają – piosenka aktorska, piosenka literacka, bardowie, poeci piosenki. Ale
przecież, jakiego by nie użyć terminu, to każdy z nich skrywa te
same wartości, a może lepiej powiedzieć – to samo przekonanie, że
piosenka musi łączyć i artystyczny przekaz, i osobisty wyraz; że
piosenka musi nieść myśl, emocje, czyjeś przeżycia. Oczywiście

JAKIE TO MIASTO

Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu zaprasza na promocję
książki Ewy Andrzejewskiej.
„Książka (…) wbudowała w znane
mi obrazy, drugi – niejako równoległy – świat. Świat sądeckich
Żydów, ich domów modlitwy,
sklepów i straganów z koszerną żywnością – pisał w DTS kilka tygodni temu Rafał Matyja.
– Świat, który miał swoje materialne granice, tak słabo dziś opisane i niemal niewidoczne w codziennej szacie informacyjnej
miasta. Książka jest mocna. Poetycka, opanowująca wyobraźnię. Momentami przechodząca od prozy reportażu do litanii
miejsc, znaczeń, smaków. Prowadzi od zachwytu do grozy prawie nie zmieniając tonu. Autorka
ukazuje dramatyczne pogranicze polsko–żydowskie w okresie
okupacji, nie szukając wymówek
i nie formułując łatwych oskarżeń
(…) Nie pada nazwa Miasta, ale
każdy łatwo rozpozna topografię
opowieści (…) Sądeczan zaprasza jednak Andrzejewska do bardzo intymnej rozmowy o naszym
mieście. Rozmowy o tym co nieobecne, zgubione, zapomniane
(…) Pani architekt piórem przywróciła sądeczanom kawałek zapomnianego miasta, odbudowała porwane więzi z jego dawnymi
mieszkańcami. Wybierzcie się na
ten spacer koniecznie”.
Spotkanie z autorką w piątek 18
marca o godz. 17 w Galerii Dawna Synagoga. W programie m.in.
film o Jakubie M. „Nowy Sącz to
jest moje miasto”.

w pojmowanej artystycznie piosence raz będą dominować aktorskie środki wyrazu, które sprawią,
że przed naszymi oczami rozegra
się trzyminutowy dramat, że przeżyjemy minispektakl, a jego opowieść poruszy nas do głębi, innym razem zaskoczą nas finezyjne
poetyckie frazy oprawione równie piękną muzyką, to znów otworzy przed nami swe wnętrze bard,
by przy pomocy prostych środków
zauroczyć nas prawdą swego wyznania. (MCK SOKÓŁ)
KINGA STUDZIŃSKA
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Sport

Historyczny medal limanowskiego klubu
P ŁY WA N I E . Wioletta Orczykowska
zdobyła pierwszy medal Mistrzostw
Polski dla Limanowa–Swim. Debiut na
tej ważnej imprezie wypadł dla limanowskiego klubu bardzo dobrze.

Paulina Widomska najlepiej wypadła na dystansie 100 metrów stylem zmiennym, gdzie awansowała
do finału B (ostatecznie 15 miejsce).
Trener limanowskich zawodniczek
Robert Lora był bardzo zadowolony ze startu swoich podopiecznych.
– Dziewczyny idealnie trafiły
z formą na najważniejsze zawody
– powiedział Lora. – Cieszy fakt, że
robią postępy, systematycznie poprawiając swoje rekordy życiowe.
To były pierwsze Mistrzostwa Polski dla Limanowa–Swim. Cztery
finały i jeden medal to znakomity

początek, jest się z czego cieszyć.
Na pewno otwarcie limanowskiego basenu ma duży wpływ na osiągane wyniki. Zawodnicy mogą trenować u siebie, dzięki czemu mają
większy komfort.
W mistrzostwach wystąpiło 470
zawodników ze 113 klubów całej
Polski. Limanowa–Swim to klub,
który powstał niespełna trzy miesiące temu. Niektórzy zawodnicy
pływanie trenują już od kilku lat,
pod okiem sądeckiego trenera Roberta Lory.

W turnieju wystąpiło trzech sądeczan. W kategorii semi–contact juniorów
Adam Habela (69 kg) i Mateusz Michalik(69 kg), a w light–contact kadetów
Jakub Samek (47 kg), najmłodszy utalentowany zawodnik naszego klubu. Dla naszych zawodników był to debiut w tych formułach walki i na zawodach takiej rangi. Mateusz Michalik, mimo pełnego zaangażowania i dobrego poziomu, odpadł z turnieju po pierwszej swojej debiutanckiej walce.
Jakub Samek zdobył srebrny medal w kategorii 47 kg, nasz najmłodszy zawodnik pokazał się z bardzo dobrej strony, co rokuje bardzo pozytywnie na
jego sukcesy sportowe w przyszłości. Natomiast Adam Habela, który kiedyś trenował karate shorin ryu, bardzo dobrze sprawdził się w formule
semi–contact, zdobywając brązowy medal w kategorii do 69 kg i ta formuła
w najbliższym czasie może być dla Adama najlepszą. (Na zdjęciu: Adam Habela, Jakub Samek, trener Ryszard Miłek i Mateusz Michalik).

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w pływaniu odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. Limanowa–Swim reprezentowały dwie
zawodniczki: Wioletta Orczykowska i Paulina Widomska. Osiągnęły
bardzo dobre rezultaty, poprawiając swoje rekordy życiowe niemal
w każdej konkurencji.
Najważniejszym osiągnięciem
jest brązowy medal Wioletty Orczykowskiej na dystansie 100 m stylem dowolnym. Już w eliminacjach
poprawiła swój rekord życiowy. Ten
wynik poprawiła jeszcze w finale,
zdobywając brąz z czasem 59, 72 sekundy. Orczykowska wygrała także finał B na dystansie 200 m stylem
dowolnym i w efekcie została sklasyfikowana na 9 miejscu. Również
na dystansie 50 m stylem dowolnym awansowała do finału B (ostatecznie sklasyfikowana na 14 miejscu). Do finału nie awansowała tylko
na dystansie 50 m stylem motylkowym, ale w eliminacjach poprawiła swój rekord życiowy o sekundę.

Po zwycięstwo przy światłach

W Nowym Sączu powstaje kobieca potęga

FOT. OFICJALNA STRONA SANDECJI

Sądeccy kickbokserzy dobrze zaprezentowali się na
rozgrywanych w Bielsku–Białej Mistrzostwach Polski
Południowej w tej dyscyplinie sportu.

P I Ł K A N O Ż N A . W sobotę w Nowym
Sączu odbędzie się historyczny mecz.
Piłkarze Sandecji Nowy Sącz rozegrają pierwsze spotkanie przy sztucznym
oświetleniu. Zapowiada się ciekawe
widowisko. Kibice najbardziej obawiają się o formę sądeckiej drużyny
i stan murawy.
Mecz rozpocznie się o godz. 18 (a nie
jak pierwotnie zapowiadano o godz.
19). Rywalem będzie Ruch Radzionków. Mecz zostanie rozegrany przy
sztucznym oświetleniu. Z tego względu gospodarze liczą na komplet publiczności. Wejściówki są do nabycia
w budynku klubowym w cenie: 15 zł
– bilety normalne, 12 zł – bilety ulgowe. Natomiast bilet rodzinny (przysługuje dla dziecka) jest w cenie 10 zł.
Warunkiem zakupu takiej wejściówki jest dokument tożsamości dziecka.
Organizatorzy z trudem doprowadzają murawę do odpowiedniego

stanu. Przed dwoma tygodniami po
inauguracyjnym spotkaniu rundy
wiosennej z GKP Gorzów Wielkopolskim, boisko przypominało grzęzawisko. Pogoda jest jednak sprzyjająca
i murawa powinna być przygotowana na czas. Jednak jej stan na pewno
nie będzie idealny. Podjęto natomiast
decyzję o przełożeniu spotkania drużyny rezerw z Hutnikiem Kraków,
który miał się odbyć w niedzielę
w Nowym Sączu.
Kibice najbardziej obawiają się
o formę piłkarzy Sandecji. W dwóch
meczach rundy wiosennej podopieczni Mariusza Kurasa zdobyli
zaledwie jeden punkt (remis z Gorzowem i porażka 1–2 z Flotą Świnoujście). Sądeczanie zawodzą przede
wszystkim pod względem skuteczności. Historyczny mecz przy
sztucznym oświetleniu trzeba koniecznie wygrać.
(JABU)

P I Ł K A R Ę C Z N A . Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Po fantastycznych występach piłkarki ręczne Olimpii/Sądeczanina Nowy Sącz
wywalczyły wicemistrzostwo Polski
juniorek. Potencjał sportowy klubu jest bardzo duży. Ekstraklasa powinna być tylko kwestią czasu. Tej
szansy nie można zmarnować.
Juniorki Olimpii/Sądeczanina
miały bardzo długą drogę po wicemistrzostwo Polski. Po rozgrywkach wojewódzkich zakwalifikowały się do ćwierćfinałów. Kolejny
turniej odbył się w Nowym Sączu.
Dzięki wywalczeniu pierwszego miejsca sądeckie zawodniczki
półfinały również mogły rozgrywać u siebie. Z drugiego miejsca awansowały do turnieju finałowego, który odbył się w Busku
Zdroju. Formalnie gospodarzem
była drużyna KSS Kielce. O mistrzostwo juniorek walczyło tam
osiem zespołów. Najpierw w grupie czterech drużyn sądeczanki walczyły o półfinał. Olimpia
zmierzyła się z MKS Kusy Szczecin, KSS Kielce i MTS Kwidzyn.
W grupie dały się wyprzedzić tylko gospodyniom. Drugie miejsce oznaczało grę w półfinale z faworytkami turnieju. Pojedynek
z Ruchem Chorzów to popis sądeczanek i prawdziwa gra nerwów. Szczypiornistki z Nowego
Sącza ostatecznie wygrały 27–26,
sprawiając wielką niespodziankę. W finale Olimpia/Sądeczanin

ponownie zmierzyła się z gospodyniami. Drużyna z Kielc okazała
się lepsza i wygrała 35–30. Wicemistrzostwo Polski juniorek w kobiecym szczypiorniaku to dla sądeckiego sportu wielki sukces.
– Jestem bardzo szczęśliwa,
chociaż mecz finałowy pozostawił
pewien niedosyt, bo prowadziliśmy wyrównaną walkę – mówi
trenerka sądeczanek, Lucyna Zygmunt. – Jednak przed turniejem
nikt się nie spodziewał tak wysokiej lokaty. Już sam awans do najlepszej ósemki w kraju był sporym
sukcesem. Warto podkreślić, że
większość zawodniczek naszego
zespołu to rocznik 1994. W juniorkach mogły występować szczypiornistki urodzone w 1992 roku
i młodsze. Potencjał na przyszłe
lata jest więc ogromny i z tego bardzo się cieszymy. W naszym klubie trenują zawodniczki z Nowego Sącz i okolic. Są to uczennice
sądeckich szkół.
Wicemistrzostwo Polski juniorek zdobyły: Marcelina Basta, Aleksandra Blak, Małgorzata Burnagiel,
Sylwia Cebula, Izabela Dziedziak,
Joanna Gadzina, Kinga Fecko, Lidia Jarosz, Maria Jerka, Aleksandra
Jasińska, Monika Kalata, Agnieszka Leśniak, Karolina Płachta,
Aleksandra Wilk. Królową strzelczyń finałowego turnieju została
Agnieszka Leśniak, a najlepszą zawodniczką Joanna Gadzina.
Na tym jednak nie kończy się
sezon dla Olimpii. Niedawno

(JABU)

seniorki tego klubu awansowały
do najlepszej czwórki I ligi i rywalizują w play–off o awans do Ekstraklasy. Zespół oparty jest w dużej mierze na zawodniczkach,
które zdobyły wicemistrzostwo
Polski juniorek.
– Myślę, że Nowy Sącz stać na
ekstraklasową drużynę w piłce ręcznej – mówi Lucyna Zygmunt. – Jelenia Góra to miasto
porównywalne do naszego pod
względem liczby mieszkańców,
a w przyszłym roku będzie miała prawdopodobnie dwie drużyny w Ekstraklasie. Nie należy jednak przeceniać naszych
możliwości sportowych. Już sam
awans do najlepszej czwórki
I ligi jest dla naszej młodej drużyny sporym sukcesem. Przed
sezonem nie zakładaliśmy walki
o awans. W fazie play – off każdy
może wygrać z każdym i na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo w każdym meczu. Stawka
jest bardzo wyrównana i wszystkie spotkania powinny być emocjonujące. Praca z grupami młodzieżowymi w naszym klubie
wygląda bardzo obiecująco.
Uważam, że wcześniej czy później Nowy Sącz będzie miał Ekstraklasę w piłce ręcznej kobiet.
Bliskie występu w centralnych
rozgrywkach są kolejne młodzieżowe drużyny Olimpii: drużyna juniorek młodszych i drużyna
młodziczek.
JACEK BUGAJSKI
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

SMS
Skąd wiadomo, że to papież?
Popularny portal internetowy Deser.pl przygotował ranking najbrzydszych papieskich pomników. Spośród około 600 dużych i małych podobizn Jana Pawła II stojących w całym kraju wybrał siedem najmniej
urodziwych. Niekwestionowanym zwycięzcą została drewniana figura
głowy Kościoła, która stoi w Nowym Sączy przy ulicy Falkowskiej. Sądecki pomnik zdobył aż 40 procent głosów.
– Właściwie po czym mamy poznać, że to jest papież? Pewnie po białym kolorze szaty, dużym krzyżu na piersi i napisie obok – domyśla
się redakcja Deser.pl i zauważa, że sądecka figura to jedna z najstarszych podobizn Jana Pawła II, bo ustawiono ją w 1982 roku. – Rozumiemy, że czasem okoliczności i fundusze nie pozwalają na realizację
wyrafinowanych projektów artystycznych, ale czy w takim wypadku
nie lepiej po prostu zrezygnować?
Sądeczanie oburzyli się wynikiem głosowania i komentarzem redakcji. Natychmiast zaczęli tłumaczyć na forum, że właściwy sądecki pomnik Jana Pawła II stoi pod ratuszem, że ten z Falkowskiej „wygląda na ludową rzeźbę i ma prawo tak wyglądać”, „nie jest typowym
pomnikiem jak te z kamienia i metalu”, bo „to nurt w sztuce zwany sztuką naiwną”, a „w okolicach Nowego Sącza jest wielu artystów rzeźbiarzy” i „ignorancja autora artykułu poraża bardziej niż
wszystkie te pomniki razem wzięte”. Ale nie zabrakło i takich, którzy
nie omieszkali napisać na forum na przykład że „ten z Nowego Sącza
przypomina Breżniewa na Placu Defilad”…
A jak faktycznie wygląda ten pomnik? Zdjęcia nie publikujemy celowo. Wiosna sprzyja spacerom, można zobaczyć i samemu wyrobić
sobie zdanie. Zapraszamy do Falkowej.
(TASS)

Z miłości do garbusa

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

FOT. Z ARCH. IRENEUSZA FRĄCZYKA

PA S J A . Anna Wyrwa z Nowego
Sącza i Ireneusz Frączyk z Limanowej zakochali się w garbusach.
Dlaczego?
– Bo to magiczny samochód,
obok którego obojętnie się nie
przechodzi. Zwraca na siebie
uwagę swą krągłością i garbem
– tłumaczy Irek.
Razem z Anią realizują swoją pasję w świeżo założonym
klubie New Beetle Club Poland.
Już wkrótce dzięki nim wszyscy

miłośnicy tego modelu volkswagena będą mogli podziwiać garbusy w czasie parady, która przejedzie z Limanowej przez Nowy
Sącz do Gródka n. Dunajcem.
Podczas zlotu będzie można
zobaczyć jedynego w Polsce New
Beetla RSI – wersję wyścigową.
Już teraz udział w pokazie zapowiedziało 30 ekip z całej Polski,
ale także ze Słowacji, Holandii
i Niemiec. Wszyscy posiadacze
garbatego volkswagena, którzy
chcą ruszyć w paradzie, mogą

zapisywać się na stronie forum
NBCP www.newbeetle.pl lub po
prostu przyjechać do Limanowej
i dołączyć do kolumny.
„Majówka z New Beetle” rozpocznie się 30 kwietnia w Limanowej wyjazdem pod wyciąg na
Łysej Górze. Potem garbusy ruszą
do Nowego Sącza, gdzie przejadą
w kolumnie wokół płyty rynku.
Stąd podążą do Gródka. Patronat medialny nad imprezą sprawuje „Dobry Tygodnik Sądecki”.
(JOMB)

Anna Totoń

